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فقط  2درصد افراد از قوانین
راهنمایی و رانندگی تخطی می کنند

رئیس پلیس پایتخت گفت :بیــش از  ۹۸درصد مردم قوانیــن را رعایت میکنند و فقــط  2درصد افــراد از قوانین راهنمایی
س افتخاری فاتب ،از عضویت شش هزار پلیس افتخاری خبر داد و
ورانندگی تخطی می کنند .سردار رحیمی در همایش پلی 
افزود :تا پیش از پایان سال ،جمعیت زیادی از مردم به جمع پلیس افتخاری راهنمایی و رانندگی پایتخت اضافه خواهند شد.

...

علمیوفناوری
تعیین تکلیف  ۱۲طرح کالن ملی
از  20طرح
دبیر کل شــورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری با بیان این که تاکنون از  ۲۰طرح
کالن ملی ۱۲ ،طرح تعیین تکلیف شده و
در حال اجراست ،افزود :شیوه نامه تصویب
طرحهایکالنملیبرایاعضایکمیسیون
دایمی شــورای عتف ارســال خواهد شد تا
اعضاپیشنهادهایخودرادراینزمینهاعالم
کنند .به گزارش ایسنا ،دکتر برومند اضافه
کرد :از  ۴۸طرح کالن ملی  ۲۰طرح برای
ادامه پیشرفت تأیید شدند که از این تعداد
شش طرح با حمایت وزارت دفاع در حال
اجراست ،سه طرح کالن اجرایی شده ،دو
طرح کالن مشمول حمایت  VCها خواهد
شد و یک طرح از سوی شرکت ملی گاز در
حال اجراست.وی یادآور شد :هشت طرح
دیگر از این  ۲۰طرح کالن ملی تأیید شده
باید مورد بررسی قرار گیرد.
معاون علمی رئیس جمهور مطرح کرد:

رشد هفتگی استارت آپها
در کشور
حاجیان  -معاون علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،از رشد هفتگی برخی استارت
آ پهــا در کشور خبر داد و گفت  :استارت
آپی که هفته ای  10درصد رشد نکند جایی
برای پیشرفت نخواهد داشت .سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
در حاشیه مراسم اختتامیه رویداد فن آورد
در جمع خبرنگاران گفت :برخی استارت
آپهــا در کشور هفتهای  ۱۰درصــد رشد
میکنند و سبب پیشرفت و توسعه اقتصاد
کشور میشوند ،البته استارت آپهایی هم
هستند که به دلیل نداشتن ایده خوب رشد
چندانی نداشتهاند و باید بدانیم که مشکل
آن ها ارتباطی به کمبود اعتبار و سرمایه
ندارد.ستاری با بیان این که اگر یک استارت
آپ ایده خالقانه داشته باشد سرمایه گذاران
برای ورود به آن رغبت دارند ،افزود :فن آورد
یک استارت آپ موفق و قوی در دنیاست
که توانسته است سبب ایجاد اشتغال برای
نیروی جوان خالق شود.

امکان جذب بیش از  10هزار نفر
در شرکت های دانش بنیان
حاجیان  -معاون علمی رئیس جمهور با
اشارهبهروندبرگزاریدومینآزموناستخدام
بخش خصوصی گفت :با برگزاری آزمون
استخدام بخش خصوصی و شرکتهای
دانــش بنیان ،بیش از  ۱۰هــزار نفر امکان
شــغــل یــابــی دارنــد.دکــتــر ســورنــا ســتــاری
صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از دومین
آزمــــون اســتــخــدامــی بخش خصوصی در
دانشگاه تهران با تاکید بر ضرورت حمایت از
جوانانتحصیلکردهاظهارکرد:برگزاریاین
آزمون توانسته است رضایت نسبی را در میان
افراد جویای کار ایجاد کند چرا که این افراد
قادر هستند متناسب با استعداد و انتظارات
خود شغلی در شرکتهای صنعتی و تجاری
پیدا کنند.وی با تاکید بر ایــن که معاونت
درخــصــوص بیمه و قــراردادهــای پذیرفته
شدگان این آزمون هیچ دخالتی ندارد ،اظهار
کرد :قرارداد و بیمه پذیرفته شدگان براساس
ضوابط وزارت کار خواهد بود.

هشدار پلیس درباره استفاده
از وایفای رایگان هتلها و
مسافرخانهها
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
همدان گفت:با توجه به ایام تعطیالت نوروز
احتما ًال یکی از جرایمی که افزایش مییابد،
استفاده هکرها از اینترنت وای فای رایگان
برای سرقت اطالعات افراد است.به گزارش
خبر آنالین ،سرهنگ حسین بشری ،افزود:
اینترنتهایی که به صورت عمومی و رایگان
در مکان ها و مراکز عمومی و بدون رمز و ثبت
مشخصات استفاده کنندگان در اختیار مردم
قــرار میگیرد به هیچ عنوان قابل اعتماد
نیستند و این امکان وجــود دارد در صورت
استفاده ،اطــاعــات افــراد به سرقت بــرود.
کاربرانعزیزتاحدامکانازاتصالگوشیهای
هوشمند و تبلتها به وای فای های رایگان
خودداری کنند و در صورت استفاده از ذخیره
تصاویر و فیلم های خصوصی بر روی سیستم
های هوشمند خود بپرهیزند.

سبقت قربانیان آلودگی هوا از تلفات تصادف ها

...
جامعه

کالنتری :آلودگی هوا ساالنه 30هزارنفر و تصادفات 16هزارنفررا می کشد
دانــش پــور -رئیس ســازمــان حفاظت محیط
زیست از معاون وزیــر بهداشت و درمــان نقل
میکند که در چند کالن شهر بزرگ کشور ساالنه
حدود  ۳۰هزار نفر فوتی به دلیل آلودگی هوا
داریــم آن هم در حالی که کل تلفات جادههای
کشور  ۱۶هــزار نفر اســت .رئیس شــورای شهر
تهران هم از پیشی گرفتن تعداد قربانیان آلودگی
هوا از تلفات حوادث رانندگی می گوید و تاکید
دارد  :تعداد کسانی که از آلودگی هوا میمیرند از
تعداد کسانی که در تصادفات جان خود را از دست
میدهند ،بیشتر شده است .قاتل جان ایرانی ها
در هر دو موضوع آلودگی هوا یا تصادفات سیستم
حمل و نقل است و شواهد حاکی از آن است که
اقدامات انجام شده برای مهار این شرایط تاکنون
آن گونه که باید تاثیرگذار نبوده است .در این
خصوص معاون محیط زیست انسانی سازمان
حفاظت محیط زیست مدعی اســت :اقدامات
صورت گرفته درباره بهبود وضعیت هوای تهران
 50درصد در کاهش آلودگی هوا موثر بوده است.
▪آلودگی هوا ناشی از خشکی تاالب ها

به گفته مسعود تجریشی ،آلودگی هوا و گرد و
خاک در شش ماه از سال ناشی از خشکی تاالب
ها و در شش ماه گرم سال ناشی از فعالیت های
انسانی و صنعتی است  .وی افزود :آلودگی هوا
یک موضوع پیچیده و گسترده است که نیازمند
مشارکت سیاسیون است و نیاز به اراده و برنامه
ریزی دارد که برای حل آن از دانــش ،فناوری و

در پی طرح توسط نمایندگان
حمل و نقل عمومی تمایل پیدا کنند و اقداماتی
انجام شود که الگوی زندگی مردم تغییر کند تا
آلودگی هوا را از بین ببریم.

آیت ا ...سبحانی :مجلس نباید
به موضوع مساوات دیه زن و مرد
ورود کند

به هرصورت وسایل حمل و نقل در کشور می
آالیــد و مــی کشد امــا بهبود نمی یــابــد .حتی
قوانین تصویب شده مانند الیحه هــوای پاک
هم نتوانسته است به این وضعیت سرو سامان
دهد .به گفته یک کارشناس حوزه محیط زیست
بعد از آن که سال ها طول کشید تا الیحه هوای
پاک تصویب شود و با وجود آن که بیش از نیمی
از آلودگی هوای کالن شهرهایی چون تهران
ناشی از خودروهای قدیمی و موتورسیکلت های
کاربراتوری است که روزانه بیش از نیم میلیون
کیلوگرم مواد آالینده وارد ریه های ایرانی ها
میکند اما اجرای بخش مهمی از همین الیحه به
تعویق افتاده است .محمد کرمی گفت :بر طبق
این الیحه قرار بود هر خــودرو یا موتورسیکلت
که تولید می شود چند خودرو یا موتورسیکلت
قدیمی از رده خارج شود اما نه تنها این اتفاق
نیفتاد بلکه مخالفت سرسختانه وزارت صنعت
آن هم به بهانه تولید ملی و اشتغال عمال این
بخش را بدون نتیجه گذاشت و همین موضوع
در ادامه دار بودن آلودگی هوای کالن شهرها
موثر بوده است .وی گفت :گویا فروش خودرو و
موتور سیکلت به هر قیمتی بیشتر از جان هزاران
ایرانی ارزش دارد.

این یک مسئله فقهی است و مجلس نباید
جایگاه خود را از دست بدهد ،مجلس باید
به مشکالت مردم بپردازد و این مسئله را
به فقها بسپارد .به گزارش ایسنا ،آیت ا...
سبحانی در دهمین جشنواره عالمه حلی
گفت :در مجلس شورای اسالمی به تازگی
موضوع برابری دیه زن و مرد مطرح شده
است،بایددیدکهاینمسئلهقابلبحثاست
یا خیر ،آیا مجلس صالحیت مداخله در این
بحث را دارد؟ این یک مسئله فقهی است و
مجلس نباید جایگاه خود را از دست بدهد،
مجلس باید به مشکالت مردم بپردازد و این
مسئله را به فقها بسپارد.

▪اجرای ناقص یک قانون!

تدبیر استفاده شود .تجریشی تصریح کرد :در
سال  ۹۵کارگروهی در هیئت دولت تشکیل شد
که مدیریت هوای کالن شهرها را عهده دار بود و
از بهمن ماه سال گذشته به سازمان محیط زیست
منتقل شد ،این کارگروه که متشکل از 16دستگاه
است ۶۴ ،مصوبه داشته که به دلیل کمبود منابع
مالی یا نبود تعهد ســازمــان ها یا ناهماهنگی
دستگاه ها به مرحله اجرا در نیامده است.

▪به جای توسعه حمل و نقل ،اتوبان ساخته شد

وی همچنین به ایلنا گفت :بر اساس قانون برنامه
ششم قرار بود  ۷۰درصد حمل و نقل عمومی
باشد ،اما به جای تقویت ناوگان اتوبوسرانی و
توسعه خطوط مترو ،اتوبان ساخته شد .تجریشی
تاکید کرد :اگر سیاستهای اتخاذ شده اجرایی
نشود ،قطعا آلودگی هــوای کــان شهرها نیز
ی شود .باید مردم به استفاده از وسایل
برطرف نم 

تجریشی :بر اساس قانون برنامه
ششم قرار بود  ۷۰درصد حمل
و نقل عمومی باشد ،اما به جای
تقویت ناوگان اتوبوسرانی و توسعه
خطوط مترو ،اتوبان ساخته شد

...



قانون



...

ارتشا و اختالس؛ دالیل دستگیری مدیرکل محیطزیست سمنان
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سمنان با تأیید خبر بازداشت مدیرکل حفاظت
محیطزیست استان سمنان ،اتهامهای وی را ارتشا و اختالس اعالم کرد .به گزارش فارس ،
حیدر آسیابی افزود :با دریافت گزارش مربوط و پس از جمعآوری مستندات و ادله الزم ،مدیرکل
حفاظتمحیطزیستاستانسمنانویکیازمعاونانویبهاتهامارتشاواختالسدستگیرشدند.
وی گفت :با صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده و پس از تفهیم اتهامهای انتسابی،
پرونده در شعبه اول بازپرسی سمنان برای تکمیل تحقیقات در دست رسیدگی و مفتوح است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد اعتقادی به قطع کردن فضای مجازی ندارد.به گزارش ایلنا ،آذری جهرمی
در شورای اداری شهرستان رودبار با اشاره به نگرانی و دغدغه علما و مراجع درباره فضای مجازی
گفت  :توسعه فضای مجازی که میتواند دارای فرصتهای بسیار باشد ،تهدیداتی هم دارد که
دغدغه علما و مراجع به ما برای استفاده از فرصتها کمک میکند.وی با تاکید به این که اعتقادی
به قطع فضای مجازی ندارم ،تصریح کرد :علما و مراجع از طریق فضای مجازی با  ۵۰۰میلیون
مخاطب در کل دنیا در ارتباط هستند و اگر این فضا نبود امکان این ارتباط نیز وجود نداشت.

اجرای طرح جدید نوبت دهی اینترنتی با نظام
ارجاع در بیمارستان ها از سال آینده
آن چه مدنظرمان است این است که نوبتدهی
اینترنتی و الکترونیک را همراه با نظام ارجاع
پیش بریم.وی با بیان این که اجرای نوبتدهی
الکترونیک در قالب نظام ارجاع الکترونیک از
اولویتهای کاری ما در این شش استان است،
افزود :امیدواریم بتوانیم در بستر نظام ارجاع،
نسخه نویسی الکترونیک ،نوبتدهی اینترنتی
و استحقاقسنجی خدمت را هم پیش بریم .در
استحقاقسنجی خدمت ،مشخص میشود که
آیا بیمار به یک خدمت نیاز دارد یا خیر؟

فرا خبر

نظام ارجاع چیست؟
به گفته این مسئول ،فرایند کار درنظام ارجاع به این صورت است که بیمار به پزشک خانواده
مراجعه میکند ،پزشک خانواده یا پزشک سطح یک ،خدماتی را که میتواند و در حیطه
مسئولیتش است ،برای بیمار انجام می دهد و در صورتی که بیمار به دریافت سطح باالتری از
خدمات نیاز داشته باشد ،پزشک سطح یک ،عالوه بر این که او را به سطح باالتر ارائه خدمت ارجاع
میدهد ،به صورت اینترنتی و الکترونیکی برای بیمار نوبت هم میگیرد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

10میلیون نفر هنوز کارت ملی هوشمند نگرفته اند

سخنگوی ســازمــان ثبت
احـــــوال کــشــور از پــایــان
اعــتــبــار کـــارتهـــای ملی
نمونه قدیم از فروردین ۹۸
خبر داد و اعــام کــرد ۱۰
میلیون نفر هــنــوز کــارت
مــلــی هــوشــمــنــدشــان را
دریافت نکردهاند .بنابرخبر
ایسنا ،ابوترابی اظهار کــرد :براساس مصوبه
هیئت وزیــران کلیه کسانی که کارت هوشمند
ملی دریافت نکردهاند و تاریخ اعتبار کارتهای
ملینمونهقدیمآنهاماقبل ۲۹اسفند ۹۷است،
از اول فروردین  ۹۸کارتهای ملیشان فاقد
اعتبار است البته تعداد محدودی کارت وجود
دارد که بعد از سال  98نیز دارای اعتبار است.
وی ادامه داد :هماهنگی سامانه به نوعی است

که اگر فردی پیش ثبتنام
و تکمیل ثبتنام را انجام
داد ،هنگام استعالم مراکز
خدمات دهنده به منظور
احراز هویت ،پاسخ مناسبی
به آن ها داده خواهد شد و
آن فرد در زمــره دارندگان
کــارت ملی هوشمند قرار
خواهد گرفت.وی گفت :بیش از  ۴۹میلیون و
 ۵۰۰هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند
تکمیل ثبتنام کردهاند و تقریب ًا برای  ۴۴میلیون
و  ۶۵۰هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده
است .با توجه به جمعیت واجد شرایط پیش بینی
میشودکهحدود ۱۰میلیوننفرهنوزکارتملی
را دریافت نکردهاند که باید هرچه سریعتر برای
تکمیل ثبتنام آن اقدام کنند.

تاکید مجدد وزیر بهداشت:

قول میدهیم کمبود دارو و
تجهیزات پزشکی نداشته باشیم

فضای مجازی

آذری جهرمی :اعتقادی به قطع فضای مجازی ندارم

معاون درمان وزارت بهداشت از اجرای طرح
نوبتدهی اینترنتی ،به همراه نظام ارجــاع
الکترونیک در شش استان خبر داد.جانبابایی
با اشــاره به اجــرای نظام ارجــاع الکترونیک و
نوبتدهی اینترنتی در شش دانشگاه علوم
پزشکی گلستان ،مــازنــدران ،بابل ،زنجان،
گیالن و تبریز در سال آینده ،به ایسنا گفت:
هم اکنون هم نوبتدهی اینترنتی در مراکز
درمانی انجام می شود و بیماران میتوانند از
این طریق برای دریافت نوبت اقدام کنند اما
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موافقت رئیس سازمان محیط زیست
با انتقال آب دریای عمان

کالنتری :انتقال آب عمان به مشهد هر متر مکعب ۵یورو هزینه دارد

رئــــیــــس ســــازمــــان
حفاظت محیط زیست
گفت :دولــت باید آب
مورد نیاز برای شرب و
بخش صنعت را تأمین
کند بنابراین با انتقال
آب دریــای عمان پس
از شیرین کــردن موافق هستیم.به گــزارش
ایسنا ،عیسی کالنتری در کــارگــروه کاهش
آلودگی هوا و مقابله با گرد و غبار در استانداری
قم اظهارکرد :طبق کارشناسیهای صورت
گرفته ،اگر بخواهیم آب را از دریــای عمان به
مشهد منتقل کنیم ،هر متر مکعب پنج یورو
هزینه دارد .دولــت باید آب مــورد نیاز برای
شرب و بخش صنعت را تأمین کند بنابراین
موافقیم که آب دریــا را پس از شیرین کردن،
انتقال دهیم البته باید توجیه اقتصادی آن را
نیز بررسی کنیم.وی تاکید کرد :نباید آب را

برای کشاورزی منتقل
کنیم زیرا به هیچ عنوان
توجیه اقتصادی ندارد
همچنین  ۹۰درصــد
منابع آبــی کــشــور در
بـــخـــش کــــشــــاورزی
استفاده میشود.
▪هشدار دربــاره استفاده از منابع آب های
زیر زمینی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه
اظهار کــرد :مشکالت موجود محیط زیست
کشور به دلیل استفاده نکردن از رو شهــای
علمی و کارشناسی است .طبق استانداردهای
جهانی ،هر کشور فقط میتواند  ۴۰درصد از
منابع آبهای زیرزمینی خود را استفاده کند
ولی این موضوع در ایران رعایت نمیشود و به
شدت نگران کننده است.

وزیر آموزش و پرورش :

بودجه  98آموزش و پرورش  3برابر سال 97است
وزیــر آمــوزش و پــرورش از
افزایش اعتبارات وزارت
آموزش و پرورش در الیحه
بــودجــه ســال آیــنــده خبر
داد و اظهار کرد :در الیحه
بودجه سال آینده اعتبارات
عــمــرانــی ایــن وزارتــخــانــه
نسبت به امسال افزایش
سه برابری دارد .به گزارش تسنیم ،سید محمد
بطحایی با بیان ایــن که بودجه کل کشور به
زودی نهایی میشود ،افزود :با نگاه ویژه دولت
و مجلس و تصویب الیحه بودجه ،اعتبارات سال
آینده عمرانی وزارت آموزش و پرورش نسبت به
امسال ،سه برابر افزایش مییابد .وی با بیان این
که با اختصاص این اعتبارات ،کمبود تجهیزات
مدارس برطرف میشود ،تصریح کرد :بخشی

از اعتبارات عمرانی سال
آینده بــرای تامین وسایل
گــرمــایــشــی و سرمایشی
پیشرفته و نوین در مدارس
هزینه میشود .بطحایی از
تامین وسایل خنک کننده
در مــنــاطــق گــرمــســیــری
خبر داد و تصریح کرد :در
سا لهای گذشته کا رهای خوبی در تامین
وسایل سرمایشی مناطق گرمسیری صورت
گرفته ،اما با آن چه باید باشد فاصله داریم .وی
در بخشی دیگر از صحبت هایش از فعالیت
درسی مدارس تا آخرین روز کاری اسفندماه
خبر داد و گفت :والدین برنامههای سفر خود
را به گونهای تنظیم کنند تا لطمهای به فعالیت
تحصیلی دانش آموزان وارد نشود.

وزیر بهداشت با اشاره به تامین تجهیزات
پزشکی مــورد نیاز ســال آیــنــده ،گفت :به
مردم قول میدهیم که با وجود فشارهای
تحریم ،پــدیــد های با عنوان کمبود دارو و
تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت.
به گزارش ایسنا ،نمکی در حاشیه یکصد
و هشتمین اجــاس روســای دانشگاهها و
دانشکدههایعلومپزشکیسراسرکشور ،با
بیان این که سال آینده از نظر تحریم های
ظــالــمــانــه ،ســـال دشــــواری بـــرای کشور
خواهد بود ،افزود :باید مصرف داروهــای
غیر ضــروری را کاهش و به نسخه نویسی
الکترونیکی اهمیت دهیم .از سوی دیگر
اگر دارو یا محصولی در حوزه سالمت ،تولید
داخل داشته باشد اجازه واردات محصول
خارجی به کشور را نخواهیم داد؛ چون در
این صــورت شاهد نابودی صنایع داخلی
هستیم .باید به کارخانه ها ،تولید کننده ها
و صنعت گران داخلی کمک کنیم و آن ها را
در پیچ و خم اداری ،گرفتار نکنیم.

توضیحات الویری درباره مصوبه
جنجالی شورا برای ساخت و ساز
درباغ های تهران
عضو شـــورای شهر تــهــران دربـــاره مصوبه
جنجالی روز چهارشنبه شورای شهر تهران
درخصوص مجوز ساخت و ساز در باغ های
تهران ،گفت :در دورهای که آقای احمدینژاد
شهردار بود الیحهای به شورا ارسال شد که
بر مبنای آن سازنده می توانست  ۳۰درصد
زمین باغ را به صورت عمودی بسازد و۷۰
درصد زمین باغ ها باید بهصورت باغ باقی
میماند اما بعد مالکان برای تامین پارکینگ
اقدام به قطع درختان کردند از این رو شورا
در سال  ۹۶این مصوبه را لغو کرد .الویری
افزود :در این یک سال متوجه شدیم تعدادی
از افراد تمام مبالغ دریافت مجوز برای برج
باغ ها را پرداخت کــرده انــد .بر این اساس
روز چهارشنبه به  ۶۲باغی که عوارض خود
را پرداخت کرده بودند مجوز ساخت و ساز
دادیم  .ویافزود :اگر این کار را نمیکردیم به
دلیل حقوق مکتسبهای که به موجب مصوبه
قبلی برای آنها ایجاد شده بود میتوانستند
به دیوان عدالت شکایت کنند و در نهایت تمام
مصوبه بی فایده میشد.

