اجتماعی

دو شنبه  28خرداد  4.1397شوال .1439شماره 19843

بیمه بیکاری چه کسانی
قطع می شود؟

رئیسگروهبیمهبیکاریامورفنیبیمهشدگانسازمانتامیناجتماعیگفت:مقرریبیکاریافرادیراکهرویخودروهایمسافربریشهرییادرآژانسهاو..کارمیکنند،قطع
میکنیم.یعنیهمانکسانیکهرویسوخت،یارانهدولتیمیگیرند.محمدبایندریانبهتسنیمگفت:رانندگانتاکسیهمچنینازبخشودگی 50درصدیحقبیمهاستفاده
میکنندلذاناچاریمکهمقرریآنهاراهمقطعکنیم.

...

از میان خبر ها
انتقاد از بلیت  ۹۵هزار تومانی پخش فوتبال
در برج میالد
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران،
درباره نرخ بلیت  ۹۰تا  ۱۰۰هزار تومانی پخش فوتبال
جام جهانی در برج میالد تذکر داد .به گزارش مهر ،حجت
نظری در جلسه علنی روز یک شنبه با اشاره به بلیت فروشی
برجمیالدبرایپخشمسابقاتجامجهانیگفت:متاسفانه
پخش فوتبال در برج میالد با قیمت باال در حال انجام است
و برای نمایش مسابقات فوتبال  ۹۰تا  ۱۰۰هزار تومان از
هر شهروند دریافت می شود که باید در هزینه ها تجدیدنظر
شود و این مبلغ کاهش پیدا کند تا امکان حضور دسته
جمعی برای تماشای مسابقات وجود داشته باشد.
▪پاسخ برج میالد

مدیر ارتباطات و بین الملل برج میالد درباره حواشی ایجاد
شده درباره پخش مسابقه ایران -مراکش در برج میالد
گفت :در بازی ایران-مراکش تعداد بسیار محدودی بلیت
به قیمت  ۹۵هزارتومان متناسب با خدمات ارائــه شده
به فروش رسید .به گفته دانشی ،از جمله خدماتی که در
سالن همایش های بین المللی برج میالد به عالقه مندان
تماشای بازی تیم ملی کشورمان بر روی بزرگ ترین صفحه
نمایش کشور ،بین دونیمه و پس از پایان مسابقه ارائه شد؛
شامل کارشناسی زنده بین دو نیمه و پایان بازی با حضور
چهره های مطرح ورزشی کشور و کارشناسان فوتبال و نیز
ارتباطمستقیمبامحلبرگزاریمسابقات،اجرایموسیقی
های ملی و حماسی،اهدای پرچم ایران به همه حاضران،
قرعه کشی و اهدای جوایز ارزنده بین حاضران نظیر چهار
دستگاه دوچرخه برقی در بازی ایران-مراکش و تولید و
پخش آیتم های تصویری اختصاصی بوده است.
بر اساس گزارش روابط عمومی برج میالد ،مدیر ارتباطات
و بین الملل برج میالد توضیح داد :در شرایط فعلی و در
آستانه بازیهای دیگر تیم ملی کشورمان ،دستور بازنگری
در قیمت ،برای رفاه حال شهروندان صادر شده است و
عالقه مندان می توانند بلیت بازی ها را با قیمت  ۵۵یا ۶۵
هزار تومان (نسبت به تفاوت نمای دید) تهیه کنند.

هزینه بیمه دانشآموزی در سال تحصیلی
جدید  ۷۵۰۰تومان
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:
هزینهبیمهحوادثدانشآموزیدرسالتحصیلی-1397
 1398بدون هیچ گونه افزایش تعرفه ،همان مبلغ 7500
تومان به ازای هر دانشآموز است .گودرز کریمیفر درباره
هزینه بیمه حوادث دانشآموزی در سال تحصیلی آینده ،به
فارس اظهار کرد :در سال تحصیلی جدید ،تعهدات حوادث
دان ـشآمــوزی در دو بخش حــوادث و درمــان و اردوهــای
دانشآموزی و اردوهای راهیان نور ،متفاوت خواهد بود.
کریمیفر با بیان این که جبران غرامت نقص عضو (دایم ،
کلی و جزئی) ناشی از حادثه در شبانه روز و در طول مدت
قرار داد تا مبلغ صد میلیون تومان است ،تصریح کرد :کمک
هزینه خرید و پیوند کلیه تا مبلغ دو میلیون تومان است.
وی ادامه داد :جبران هزینه درمان سرپایی و بیمارستانی
ناشی از هر حادثه تا مبلغ یک میلیون و  500هزار تومان و
جبران هزینه عملهای جراحی ناشی از بیماری به شرط
بستری در بیمارستان تا مبلغ  600هزار تومان است.
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود:
مازاد بر مبالغ مذکور  ،هزینههای درمانی دانشآموزان
مبتال به بیماریهای صعبالعالج و پر هزینه تا سقف دو
میلیون تومان توسط ادارات کل آموزش و پرورش قابل
پرداخت است.

جزئیات دریافت کارت آزمون سراسری
سال ۹۷
مشاور عالی سازمان سنجش گفت :کارت شرکت در آزمون
سراسری سال  ۹۷از تاریخ سوم تیر ماه قابل دریافت است.
توکلی با اشاره به توزیع کارت آزمون سراسری سال 97اظهار
کرد:کارتآزمونسراسریسال 97تمامداوطلبانگروههای
علوم ریاضی ،علوم تجربی ،علوم انسانی ،هنر و زبانهای
خارجی از روز یک شنبه سوم تیر ماه بر روی سایت سازمان
سنجش قرار میگیرد .داوطلبان باید از تاریخ سوم تیرماه تا
روزچهارشنبه 6تیرماه 97بهسایتسازمانسنجشمراجعه
و برای دریافت پرینت کارت شرکت در آزمــون اقــدام کنند.
داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی متقاضی شدند ،باید
عالوهبردریافتپرینتکارتگروهآزمایشیاصلیبرایدریافت
پرینت کارت گروههای آزمایشی دوم یا سوم نیز اقدام کنند.
اطالعیهسازمانسنجشدراینبارهیکشنبه 27خردادروی
سایتسازمانسنجشقرارگرفت.همچنینآزمونسراسری
سال 97درروزهایپنجشنبهوجمعه7و 8تیرماه 97در479
حوزهامتحانیبرگزارخواهدشد.

وزارت بهداشت :امسال هیچ گزارشی
از ابتال به وبا نداشتیم
معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت
گفت:امسالگزارشیازابتالبهبیماریوبادرسراسرکشور
نداشتهایم.محمودنبویدیروز(یکشنبه)بهایرناگفت:وبا
یکیازبیماریهایواگیرعفونیاستکهعاملبیماریزایی
آن یک باکتری به نام ویبریو کلراست .این بیماری در اثر سم
تولید می شود و به صورت باکتری در روده کوچک تکثیر می
یابد .ویبابیاناینکهعاملبیماریوبابهمدتزیادیدرآب
زنده میماند و در مناطقی که سطح آب های زیر زمینی آن
باالست،بیشترشایعاست،اظهارکرد:بایدسبزیجاتراحتما
قبلازمصرفضدعفونیکرد،مایعظرفشوییبهدلیلاین
کهحساسیتزاست،برایاینکارمناسبنیستوبایدازمواد
ضدعفونی کننده ،آن هم به مقدار کم استفاده کرد .به گفته
نبوی ،اگر افراد ضدعفونی کردن سبزیجات برایشان مقدور
نیستبایدازسبزیجاتپختهاستفادهکنند.ویافزود:میوه
هاییمانندخیار،گوجهفرنگی،انگور،توتفرنگی،خربزهو
هندوانه نیز باید خوب شست و شو داده شوند و با توجه به این
که کاهو برای ساالد بیشتر استفاده می شود و امکان انتقال
وبا در آن وجود دارد ،بهتر است افراد ساالد شیرازی مصرف
کنند .نبوی خاطرنشان کرد :اسهال شدید آبکی ،استفراغ
بدون احساس تهوع قبلی و عطش فراوان ،از عالیم بیماری
وباهستندوافراددرصورتداشتناینعالیمحتمابهپزشک
مراجعهکنندوازتجویزخودسرانهبپرهیزند.

سخنگوی کمیسیون آموزش:

دبیر کل هالل احمر :نگران زلزله زدگان
کرمانشاه هستیم

از  زیرپله  تا  پشتبام ،مجوز راهاندازی دانشگاه دادهایم

سخنگوی کمیسیون آمــوزش و تحقیقات مجلس با بیان ایــن که
دانشگاهها را بیرویه گسترش دادیم ،بدون این که آمایش سرزمینی
را مد نظر قرار دهیم ،اظهار کرد :هرجا امکان ایجاد دانشگاه بوده از
پشتبام و زیر پله گرفته تا ده ،شهر و شهرستان بدون توجه به نیاز،
اقدام به بازگشایی دانشگاه کردهایم.
حمایت میرزاده به ایلنا گفت :به دلیل گسترش بیرویه ادامه تحصیل
در رشتههای مختلف دانشگاهی ،مناطق محروم خالی از نیرو شده
است و مردم از روستاها به شهرهای کوچک و بزرگ مهاجرت کرده
اند .وی با بیان این که متاسفانه دربــاره رشتههای دانشگاهی در
شهرهای مختلف نیازسنجی نشده است ،خاطرنشان کرد :در مناطق
نزدیک به هم و در شهرهایی که با فاصله کمی از هم قرار گرفتهاند ،نزد بسیاری از افراد تحصیل کرده جامعه ،شغل پشتمیز نشینی و
با اندک ظرفیتی اقدام به را هانــدازی رشتههای مختلف کرده ایم و دولتی است ،بیان کرد :متاسفانه موضوعاتی مانند کارآفرینی به
این موضوع باعث مواز یکاری و ایجاد رقابتهای کاذب در جذب فراموشی سپرده شده است و افراد دانش آموخته بیشتر به دنبال
مشاغل دولتی هستند .افراد تحصیل کرده که در شهرهای کوچک و
دانشجو شده است.
سخنگوی کمیسیون آمــوزش تصریح کــرد :برخی از مشاغلی که روستاها زندگی میکردند ،تمایلی به ادامه مشاغل خانوادگی خود
نیازهای اولیه کشور را تامین میکند ،نیاز به مدرک تحصیلی باالیی نداشتند و نه تنها این مشاغل از بین رفت ،بلکه آن ها انتظار ایجاد
ندارد و در هیچ جای دنیا مانند کشور ما تحصیالت در این مشاغل این شغل از دولت را دارند.
گونه بیرویه گسترش پیدا نکرده اما متاسفانه این اقدامات باعث بروز
▪هیچ دولتی نمیتواند این مقدار شغل پشت میزی ایجاد کند
مشکالتی در کشور شده است.
میرزاده گفت :افرادی که میتوانستند در مشاغلی مانند کشاورزی ،ایــن نماینــده مــردم در مجلــس خاطرنشــان کــرد :نــه هیــچ دولتــی در
دام پروری و صنایع دستی کمک حال خانواده باشند و آن مشاغل را گذشــته و نــه ایــن دولــت و نــه هیــچ دولتــی در آینــده نمیتوانــد بــرای ایــن
ادامه دهند ،با گرفتن یک برگه کاغذ به عنوان مدرک دانشگاهی در همــه دانــش آموختــه کــه تنهــا تعریــف شــغل را شــغل دولتــی و پش ـتمیز
رشتههایی مانند مهندسی و  ...انتظاراتی برایشان ایجاد شده است نشــینی متناســب بــا مدرکــی مــی داننــد کــه بــدون توجه بــه نیــاز مملکت
بــه آن هــا داده شــده ،ایجــاد کنــد .بــا چنیــن
و مشاغل خانوادگیشان را در شهرها و
میرزاده :باچنینوضعی ،وضعــی ،قطعــا نمیتوانیــم رضایــت افــراد
روستاها رها کرده اند.
قطعانمیتوانیمرضایت
تحصیــل کــرده را در جامعــه کســب کنیــم و بــر
افرادتحصیلکردهرادر
آمــار افــراد دانــش آموختــه بیــکار نیــز افــزوده
▪کارآفرینی در فراموشی
جامعهکسبکنیم
میشــود.
وی با تاکید بر این که تعریف شغل در



...



بهداشت

...

شهرداری



دبیرکلجمعیتهاللاحمرگفت:مارگزیدگی،عقربگزیدگیوشیوعبیماری
های واگیر ،از نگرانی های ما برای مردم زلزله زده کرمانشاه است و همچنان
دربارهسالمتوزندگیمردممناطقزلزلهزدهحساسهستیم.محمودمحمدی
نسب ،روز یک شنبه با بیان این که جمعیت هالل احمر همچنان درباره منطقه
زلزله زده کرمانشاه حساسیتهای زیادیدارد،به ایرنا گفت :عقربگزیدگیو
مارگزیدگیازنگرانیهایجدیمادراینمنطقهاستواینموضوعراازاسفند
سال گذشته با وزارت بهداشت در میان گذاشته بودیم و خواستار ورود جدی آن
هاهستیم .ویگفت:کنترلجمعیتحیواناتگزندهوتهیهامکاناتالزمبرای
درمان کسی که دچار مار یا عقرب گزیدگی شده از درخواستهای ما از وزارت
بهداشت،درمانوآموزشپزشکیبودهاست.محمدینسبباتاییداینکهوزارت
بهداشت در این زمینه فعالیتهای خوبی انجام داده است ،بیان کرد :همچنان
نیازمنداقداماتبیشترمسئوالناینوزارتخان ههستیم.دبیرکلجمعیتهالل
احمربااشارهبهآغازفصلگرمادربارهسکونتافرادزلزلهزدهدرکانکسهادرکنار
یکدیگرگفت:تجمعاینافراددرکناریکدیگردراینفصلسالممکناستسبب
شیوع برخی بیماریهای واگیردار شود .وی با بیان این که هم اکنون اخباری از
شیوع بیماری واگیردار در منطقه گزارش نشده است ،افزود :همچنان از وزارت
بهداشتمیخواهیمدراینخصوصاقداماتوفعالیتهایجدیداشتهباشد.

...



بیمه

...
جامعه

تایید اولین مورد ابتالی انسانی به
تب کریمهکنگو

 18هزار اتوبوس در پایتخت
نوسازی می شود

شاغالنمشاغلخانگیچگونه
میتوانندبیمهتامیناجتماعیشوند؟

الویری :وقت شورا با مسائل خرد
هدر می رود

معاون بهداشت و درمــان دانشگاه علوم پزشکی
استان کرمانشاه ،اولین مورد ابتالی انسانی به تب
کریمهراتاییدکردوگفت:ثالثباباجانیکانوناین
بیماریبودهاست.بهگزارش میزان ،ابراهیمشکیبا
گفت:مردی ۳۲سالهازروستاهایتوابعشهرستان
ثالث باباجانی به دلیل ارتباط با دام به صورت
صدرصدبهبیماریتبخونریزیدهندهکریمهکنگو
مبتال شده است .وی در ادامه افزود :مورد دیگری
با عالیم مشابه دیده نشده و همسر این مرد فعال
مشکوکبهاینبیماریاستودرحالانجامآزمایش
ها و آغاز درمانش هستیم .شکیبا در پایان گفت:
روستای محل زندگی این فرد به صورت کامل سم
پاشی و ایزوله شده ،اقدمات بهداشتی و پیشگیری
انجاموخطربهصورتکاملرفعشدهاست.

معاونحملونقلوترافیکشهرداریتهرانگفت:
هفته گذشته نوسازی ناوگان اتوبوسرانی مصوب
شدبنابراین ۱۸هزاردستگاهاتوبوسدرونشهری
نــوســازی خواهد شــد .به گ ــزارش مهر ،محسن
پورسیدآقایی اضافه کرد ۸۲ :هزار دالر از هزینه
نوسازیناوگاناتوبوسرانیراشرکتنفتپرداخت
میکند.درابتداپنجهزاردستگاهاتوبوسنوسازی
میشود که پیش بینی میشود از این تعداد ،دو
هزاردستگاهاتوبوسبهشهرتهراناختصاصیابد.
وی تصریح کرد :مدیریت شهرداری تهران ۱۶۰
میلیارد تومان در یکی از بانکها بلوکه کرده است
تا از طریق سود آن ،به شرکتهای خصوصی برای
تأمیناتوبوسوامدهدو ۵۵۰دستگاهاتوبوسرابه
شهرتهراناضافهکند.

مدیرعامل تامین اجتماعی به قوانین حمایتی
در بخش بیمه صنوف اشاره کرد و گفت :افرادی
که در منازل مشغول به کــار هستند یا کارگاه
هایی که کد بیمه ندارند با ارائه معرفی نامه تحت
پوشش قرار می گیرند.به گزارش مهر ،سیدتقی
نوربخش تاکید کرد :افرادی که در منازل مشغول
به کار هستند یا کارگاه هایی که دارای کد بیمه
ای نیستند می توانند پس از معرفی از سوی
صنوف مربوط و پرداخت حق بیمه ،تحت پوشش
تامین اجتماعی قرار گیرند .تفاهم نامه ای با خانه
سینما و تئاتر و فضای مجازی منعقد شده است و
افرادی که در کسب و کارهای دیجیتالی فعالیت
می کنند نیز با معرفی نامه می توانند تحت پوشش
قرار گیرند.

عضو شــورای شهر تهران گفت :متاسفم که وقت
شورا برای مسائل خرد هدر می رود .به گزارش
باشگاهخبرنگارانجوان،مرتضیالویریدیروزدر
هفتادمین جلسه علنی شورای شهر تهران هنگام
صحبت هــای موافقان و مخالفان بــرای تفویض
اختیارات شرکت اتوبوسرانی به شهرداری گفت:
متاسفم که وقت شورا برای مسائل خرد هدر می
رود .وی با بیان این که شرکت اتوبوسرانی بخش
کوچکی از شهرداری تهران است ،گفت :چرا باید
تاوان اشتباهی را که مربوط به قبل از انقالب بوده
است ،بپردازیم .ما در جایگاه مجمع عمومی نباید
درگیر یک کار جزئی شویم .وی تفویض نشدن
اختیار شرکت اتوبوسرانی به شهرداری را دخالت
شورادرهرکارکوچکشهرداریدانست.

...

...

...
اخبار

مرگ مردی در مراسم تشییع
جنازه مادرش
مردی  40ساله اهل اندونزی که در جزیره سوالوسی
با آشنایان خود مشغول برگزاری مراسم تشییع جنازه
مــادرش بــود ،در حادثهای غیرمنتظره جان خود را از
دست داد .او با دیگران در حال باال بردن تابوت مادرش
از روی پلکانی چوبی به سمت جایگاه مخصوص بود که
ناگهان با افتادن پلکان ،تابوت روی سرش سقوط کرد.
شاهدان حادثه پس از تالش فراوان توانستند او را از زیر
تابوت خارج و راهی بیمارستان کنند که متاسفانه مرد
نگونبخت در مسیر بیمارستان جان خود را از دست داد.

عقدی که در آسمانها بسته شد

ساکنان شهر اشتاسفورت آلمان ،شاهد هیجانیترین
مراسم عروسی بودند .عــروس و دامــاد آلمانی تصمیم
گرفتند مراسم عقدشان را در آسمان ها برگزار کنند
بنابراین نیمکتی را از یک کابل آویزان کردند که توسط یک
موتورسیکلت حرکت می کرد .آن ها در ارتفاع  14متری
زمین قرار داشتند و سه هزار نفر شاهد این صحنه بودند.
جالب این که کشیش این مراسم نیز قبول کرد با باالبر
مقابل این زوج قرار گیرد و خطبه عقدشان را در آسمان ها
جاری کند.

بحران بیسابقه آب در هند
یک گزارش تحقیقاتی در هند نشان میدهد این کشور
با بدترین شرایط کمبود آب در تاریخ مواجه شده است به
گونهایکهاکنونششمیلیوننفردرهنددرمعرضکمبود
شدید آب قرار دارند .تخمین زده میشود تا سال ۲۰۲۰
میالدی منابع آبهای زیرزمینی  ۲۱شهر مهم هند تمام
شود.برایناساس ۱۰۰میلیوننفردرشهرهایبزرگهند
از جمله دهلی ،بنگلور و حیدرآباد بدون دسترسی به منابع
آبی مجبور به زندگی خواهند شد .هند باالترین میزان
استخراج آبهای زیرزمینی در جهان را دارد و با جمعیت
 1.3میلیاردی خود در آستانه بحرانی ناگزیر است.

پیتون غولپیکر ،زن اندونزیایی
را بلعید

پیش دبستانی

واکنش

استاندارتهران :خبرهایی درباره پیشفروش
نوزاد شنیده ایم
اســـتـــانـــدار تــهــران
گ ــف ــت :خــبــرهــایــی
مـــبـــنـــی بـــــر پــیــش
فروش نوزاد در شهر
تــهــران بــه مــا رسیده
امــا ایــن مــوضــوع در
شــــورای اجتماعی
استانداری بررسی
نــــــشــــــده اســـــــت.
محمدمقیمی درباره
اظهارات اخیر عضو
کمیسیون اجتماعی
م ــج ــل ــس شــــــورای
اس ــام ــی مــبــنــی بر
پــی ـشفــروش نـــوزاد
در تهران به دلیل وجــود مشکالت اقتصادی،
به ایلنا گفت :خبرهایی مبنی بر فــروش نوزاد
شنید هایم امــا شــورای اجتماعی استانداری
مطالعهای در این باره انجام نداده است ،ضمن
ایــن کــه بهزیستی متولی ایــن کــار اســت ،این
اتفاق وجود دارد اما شورای اجتماعی گزارش
و تحقیقی را در این خصوص انجام نداده است.
گزارش خراسان حاکی است ،چندی قبل عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود :معضل
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خــریــد و فـــروش کــودکــان و
نوزادان کاهش یافته اما رفع
نشده است.
او بیان کــرده بــود :کودکان
در کــنــار پــدر و مــادر معتاد،
معتاد می شوند و آسیب های
زیادی کودکان دارای والدین
معتاد را تهدید می کند که
کــودک فــروشــی یکی از این
آسیب هاست که حتی دیده
شده مادران به دلیل اعتیاد،
نـــــوزادان خـــود را در قبال
دریافت مبلغی انــدک ،قبل
از تولد پیش فروش می کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش:

معتقدیم مقطع پیش دبستانی باید اجباری شود
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گفت :ما به اجباری
شدن مقطع پیش دبستانی اعتقاد داریم .اگر این دوره
مهم تربیت و شکل گیری شخصیت را که با رشد شناختی
بچه های این زمانه همراه هست از دست بدهیم و برایش
برنامه نداشته باشیم ،خسارت بزرگی برای جامعه است.
بنابرخبر مهر ،رضوان حکیم زاده در عین حال گفت :اما
ما با محدودیت منابع مواجه ایم .مطلوب ما ،اجباری شدن
است اما در این صورت باید رایگان نیز بشود .اما به دلیل
محدودیت ها ،دولت مایل است از مشارکت مردم استفاده
کند تا منابع را در جاهایی هزینه کند که محروم یا دوزبانه
هستند .ما دانش آموزانی داریم که وقتی کالس اول می
روند زبان فارسی به گوش شان نخورده و در موقعیتی
نابرابر با بقیه تحصیل را آغاز می کنند .حکیم زاده در ادامه
به تشریح برخی فواید پیش دبستانی پرداخت و بیان کرد:

پلیس اندونزی از کشف جسد یک زن میان سال در داخل
شکم یک مار پیتون غول پیکر خبر داد .پلیس اندونزی
اعــام کــرد :پس از آن که این زن از مزرعهاش به خانه
مراجعه نکرد ،جست وجوها برای یافتن او آغاز شد .در
بررسیهای بیشتر ،تعدادی از مردم محلی توانستند مار
پیتون هفت متری را اطراف مزرعه این زن پیدا کنند.
مردم محلی به موضوع مشکوک شدند و احتمال دادند
مار پیتون اقدام به بلعیدن این زن کرده باشد .به همین
دلیل حیوان را کشتند و پس از شکافتن شکم آن با جسد
قربانی روبه رو شدند .گفته شده این حیوان ابتدا سر و
سپس بدن قربانی را بلعیده است.

جالب است بدانید در استان های دو زبانه و مناطق محروم
که پیش دبستانی آمارش باال رفته است ۱۱،درصد کاهش
تکرار پایه را داشته ایم یا در پژوهش دیگری نشان داده شده
میانگین نمرات پایان متوسطه کسانی که پیش دبستانی
را گذرانده اند به شکل معناداری باالتر از دیگران است.

...

از میان خبر ها
افزایش  12/5درصدی قیمت
خدمات دفاتر الکترونیک پایتخت
با تصویب شورای شهر تهران ،قیمت خدمات دفاتر
الکترونیک شهر  12/5درصد افزایش یافت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛دیروز در
هفتادمین جلسه شورای شهر تهران و با تصویب
اعضای شورا ،نرخ خدمات دفاتر الکترونیک شهر
با میانگین  12/5درصد افزایش یافت .شایان
ذکر است ،بعضی خدمات دفاتر الکترونیک شهر
حداکثر  ۱۵درصد افزایش یافت .این خبر حاکی
است ،این افزایش نرخ با  ۱۲رای موافق در شورای
شهر تهران به تصویب رسید.
CMYK

