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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

حوادث آبان نتیجه سیاست سازندگی است
 سینا کلهر: » تقلیل دادن حوادث آبان به اشتباه بنزینی دولت، پاک کردن 
صورت مســئله و ندیدن تاثیر افزایش فقر، شکاف طبقاتی، تبعیض، فساد و 
تجمل گرایی در جامعه اســت که از دولت ســازندگی آغاز و در دولت تدبیر 

امید به اوج خود رسید.«
حماسه ایثار اصفهان

 محمــد نصوحی با انتشــار این تصویر نوشــت: » براندازهــا خوب به این 
عکس ها نگاه کنید! ۳۸ ســال پیش مردم اصفهان تو یک روز ۳۷۰ تا شهید 
تشــییع می کنند! شما اگه تونســتید تو یه روز ۳۷۰ تا شهید بدید و تشییع 
کنیــد بعدش بیاید حرف از براندازی و رژیم چنج بزنید! ما گر ِز ســر بریده 

میترسیدیم / در محفل عاشقان نمی رقصیدیم!«
مدیران خدوم هم داریم

 ســید نظام الدین موســوی: » قباًل گفتم در همین دولت مدیران خدوم و 
باانگیزه زیادند اما هسته مرکزی دولت اجازه کار به آنها نمی دهد. یک نمونه، 
دکتر صالح رئیس سازمان خصوصی سازی که پرونده دشت مغان و هفت تپه را 
به هیئت داوری فرستاد. او مردانه کارش را برای حفظ بیت المال خوب انجام 

داد اما امروز به همین جرم، عزل شد.«
توهم اکثریت

 ســید ســجاد: » به نظرم با این تصاویری که از جمعیت هوادار ترامپ تو 
پایتخت آمریکا داره بیرون میاد دیگه شکی نمیمونه که تو انتخاباتشون تقلب 
شــده! باالخره یادمون نرفته سال۸۸ یه عده با اســتناد چنین تصاویری از 
پایتخت ایران نتیجــه می گرفتند که تو انتخاباتی با اختالف 11میلیون رای 

تقلب شده!«
در حساب های خاص ارزی دولتی چه خبر است؟

 مالک شــریعتی نماینده تهران در واکنش به نامه رئیس کل بانک مرکزی 
به رئیس مجلس مبنی بر اینکه: »نباید بانک مرکزی را وارد مباحث سیاسی 
کرد« نوشت : »قالیباف کنار پاستور و میرداماد، منصفانه از بهارستان هم نام 
برد؛ اما جناب همتی! شما نه تنها در سیاست ورود ندارید که در اقتصاد هم! 
اگر در خط مقدم جنگ اقتصادی هستید، در حساب های خاص ارزی دولتی 
چه خبر اســت؟ کاالهای اساسی رســوبی ۶ماهه، چگونه ۶روزه )همزمان با 

بایدن( آزاد شد؟«
دعا کنیم برای این خبر خوش

 امین ســرمدی: »ایران کاملترین واکسن کرونا در جهان را ساخت! چقدر 
این تیتر میتونه لذت بخش و تاریخ ســاز باشه. این روزا بیشتر جوانانی رو دعا 
کنیم که در حال ســاخت این داروی حیاتی هستن؛ من که بهشون می بالم، 

شماها رو نمیدونم!«
شهدای مرزبان 

 کاربر دیگری با انتشار تصویر شهدای اخیر مرزبانی نوشت: »دردناک تر از 
اینکه خیلیا نمی دونن امنیتشون رو مدیون خون چه جوونای رعنای گمنامی 
هستن، اینه که وقتی عوامل شهادتشون دستگیر میشن براشون مظلوم نمایی 

میشه و هشتگ آزادی راه میفته و همون خیلیا هم باور می کنن!«
آقازادگی شهید »آنیلی«

 حاج حیدر: به ایــن آقازاده های ُمفت خوِر وطنی نگاه نکنید که تا 
پدرانشان از ســفره بیت المال به مال و منالی می رسند، دیگر خدا را 
بنده نیستند! پدر شهید ادواردو آنیلی از بزرگترین سرمایه داران اروپا 
بود؛ ولی این شــهید به ثروت افســانه ای پدرش پُشت پا زد؛ بخاطر 

رسیدن به بندگی خدا و محبت اهل بیت...«

ریاضیدان استرالیایی اعالم کرد: حجم 
تقریبا تمام کروناویروسی که تاکنون بیش 
از ۵۳ میلیون نفر از مردم جهان را آلوده 

کرده ۰.۲ اونس مایع است.
بــه گزارش تابناک به نقــل از دیلی میل، 
سایز میکروســکوپی کل ویروس کرونایی که 

بیــش از ۵۳ میلیون فرد در جهان به آن مبتال شــده اند چیزی بیش از یک 
قاشــق چای خوری و در حدود هشــت میلی لیتر یا ۰.۲ اونس مایع است. 
برای مقایســه باید گفت یک قاشــق چای خوری ۶ میلی لیتر مایعات را در 

خود نگه می دارد.
»مت پارکر«، ریاضیدان اســترالیایی چندین فرض را برای ارائه این رقم 
ارائه داد و گفت: بنابر تخمین هایش تمام ویروس کووید-1۹ روی کره زمین 

درون یک لیوان قرار می گیرد.
در حقیقت، ویروس کووید-1۹ ،یک میلیون برابر کوچکتر از یک سلول 
انســان است. پارکر با تخمین تعداد ســلول های هر فرد مبتال به ویروس بر 
اســاس بار ویروســی اندازه گیری شده از تحقیقات منتشــر شده در مجله 

پزشکی The Lancet ، کار خود را آغاز کرد.
وی با اســتفاده از رقم ۳۰۰ هزار مورد ابتالی جدید در روز در سراســر 
جهان به این ویروس و با فرض اینکه هر یک به مدت 1۴ روز آلوده باشــد، 
تعداد افرادی را که در حال حاضر به این ویروس مبتال هستند محاسبه کرد. 
او ســپس تخمین زد که ۳.۳ میلیون میلیارد سلول کووید-1۹ در جمعیت 

انسان ها وجود دارد.

67 کشته 
در بیست ویکمین 

طوفان مانیل

آژانــس ملــی مدیریــت حوادث فیلیپین
شدگان  کشته  شمار  کرد  اعالم  فیلیپین 
این کشور  در  امسال  مرگبار ترین طوفان 
به ۶۷ نفر رســید و ۱۲ نفر هنوز مفقود 

هستند.
به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، 
 ســخنگوی آژانس حــوادث طبیعی فیلیپین گفت: ۲۲ کشــته در کاگایان، 
1۷ کشــته در اســتان جنوبی لوزون و هشت کشــته در مانیل و ۲۰ کشته 
در دو منطقه دیگر ثبت شــده است. »مارک تیمبال« افزود: ۲1 نفر زخمی 
شدند. رســانه ها اعالم کردند بســیاری از مناطق در کاگایان که منطقه ای 
با یــک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و تولید کننده ذرت و برنج اســت، 
به زیر آب رفته بودند. ســیالب شدید، جاری شــدن آب از سد و مکان های 
مرتفع بر زندگی هزاران خانواده تاثیر گذاشــته است و برخی افراد برای فرار 
از ســیالب هایی که تا ارتفاع یک خانه دو طبقه باال آمده بود ، به پشت بام ها 
فرار کرده اند. تیمبال گفت: خسارت وارده به محصوالت کشاورزی بر اثر سیل 
در ابتــدا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پزو )۲۵ میلیون دالر( و خســارات به 
زیرساخت ها ۴۷۰ میلیون پزو تخمین زده شد. وی افزود: تقریبا ۲۶ هزار خانه 
نیز تخریب شده اند. عملیات امداد و نجات ادامه دارد در حالیکه دو روز پس 
از خارج شدن حجم عظیم آب معادل دو استخر مناسب مسابقات المپیک در 

هر ثانیه، هنوز از سد» ماگات« آب خارج می شود.
وامکو بیست و یکمین طوفانی است که امسال مانیل را در نوردیده است.

سومین 
عملیات ناموفق 

موشک مریخ نورد

آمریکا موشکی که قرار اســت انسان را به 
مریخ ببرد، دچار نشتی است.

به گــزارش خبرگزاری فارس، شــرکت 
آخریــن  موتورهــای  ایکــس«  »اســپیس 
نمونه»استارشیپ« را برای سومین بار روشن 
کرد و باز هم موشــک استارشیپ دچار نقص 

فنی بود.  براســاس اطالعات موجود، تســت احتراق اســتاتیک نمونه اولیه 
موشــک استارشیپ با مشکل مواجه شده و به نظر می رسد قسمت اصلی آن 

دچار نشتی شده است.
 استارشــیپ نســل بعــدی موشــک های فالکــون ۹ در واقــع امید 
»ایالن ماسک«، رئیس شرکت فضایی اسیس ایکس برای فرستادن انسان به 
مریخ است و در صورت ساخت کامل آن، تبدیل به قوی ترین موشک ساخته 
شده به دست بشر می شود. نمونه اولیه »SN۸« برای سومین بار تست احتراق 
اســتاتیک را در تاسیسات اسپیس ایکس در جنوب ایالت تگزاس انجام داد. 
طی چنین تســتی در حالیکه موشــک به زمین متصل است، موتورهای آن 
روشن می شوند. به نظر می رسد مدت کوتاهی پس از شروع تست، موادی از 
قسمت اصلی SN۸ نشت می کند. این نشتی عجیب بود و ماسک، مدیر ارشد 
اجرایی اســپیس ایکس نیز تایید کرد این واقعه غیر معمول بوده است. هنوز 

علت این اختالل مشخص نیست.

عدم اجرای مصوبات شورا در حمایت از پیام رسان های بومی

عضو شورای عالی فضای مجازی: صدا و سیما نباید شبکه های اجتماعی خارجی را تقویت کند

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

صفحه 10
دوشنبه ۲6 آبان 1۳۹۹
۳0 ربیع االول 1۴۴۲ - شماره ۲۲611

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در نظر دارد مناقصه با شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: ارتقاء سیستم های Paging موجود به یک سیستم Page سراسری
2- مدت اجرای موضوع مناقصه: 7 ماه 

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/600/000/000 ریال )یک میلیارد و ششصد میلیون ریال( می باشد.
4- تضمین های معتبر برای شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، واریز وجه به حســاب اعالم شده در اسناد 

مناقصه 
5- محل و مهلت توزیع اســناد مناقصه: بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4 پتروشیمی 

شهید تندگویان، امور حقوقی و پیمان ها، تلفن 06152172873- از مورخ 99/08/24 تا ساعت 12 مورخ 99/08/28 
6- ارائه گواهینامه های ذیل از سوی مناقصه گران در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامی است:

1-6( گواهینامه صالحیت پیمانکاری 
2-6( گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی )به استناد دستورالعمل اجرایی آیین نامه 
ایمنی امور پیمانکاری، اخذ تاییدیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان خوزســتان جهت شرکت هایی که مرجع 

صادرکننده گواهینامه تایید صالحیت ایمنی آنها خارج از استان باشد، در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامی است.(
7- محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: آدرس فوق کمیسیون معامالت- تا ساعت 12 مورخ 99/09/10

8- محل و تاریخ جلســه گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: آدرس فوق، ســالن کنفرانس ساختمان مرکزی، 
ســاعت 11:30 صبح مورخ 99/09/19 می باشــد که از پیشنهاددهندگان دعوت می شود در جلسه گشایش پاکات حضور 

یابند.
تذکر 1: پاکت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد که حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نماید.

تذکر2: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و 
نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر 3: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
تذکر 4: شرکت در فرآیند مناقصه جهت مناقصه گری فراهم خواهد شد که حضورا نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام 

و مشخصات خود را تسلیم دستگاه مناقصه گزار نماید.
تذکر 5: ارائه کپی مصدق قراردادهای مشــابه انجام شــده و مفاصاحســاب های ذیربط که در یکی از مراجع ذیصالح 
)دفترخانه اسناد رسمی یا دادگاه یا امور حقوقی کارفرمای طرف قرارداد( گواهی شده است، جهت بررسی مدارک ارزیابی 

کیفی مناقصه گران، الزامیست.
این آگهی در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس www.stpc.ir در قسمت مناقصات/ مزایدات 

قابل دریافت می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی 
یک  مرحله ای 

توام با ارزیابی کیفی 
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان )سهامی عام(مناقصه شماره ۹۹/507

روابط عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

آقای جعفر وحیدی محب- بشماره کارمندی 545271 - فرزند سلمانعلی
پرونده نامبرده بــاال به اتهام غیبت متوالی در این هیئت مطرح و به 
مجــازات بازخرید با پرداخت 30 روز حقــوق مبنای مربوط در قبال 
هر ســال خدمت محکوم گردیده اســت. لذا به علت عدم دسترسی 
به مشــارالیه و به تجویز تبصره ماده 302 قانون آئین  دادرسی مدنی 
مراتب در یک نوبت منتشــر می شود تا نامبرده ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ نشــر آگهی چنانچه اعتراضی دارند در یکی از روزهای اداری 
بــه محل امــور اداری ذیربط با این هیئت واقــع در تهران، خیابان 
مالصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی- ضلع جنوب غربی میدان شیخ 
 بهائی، پالک 144 طبقه چهارم شــرقی، هیئت پنجم بدوی مراجعه 

نمایند.

»آگهی ابالغ رأی«

هیئت پنجم بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت

وزیر بهداشت تدابیر جدید وزارت بهداشت برای 
شناســایی و دنبال کردن بیماران مبتال به کرونا را 

تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ســعید نمکی در مراســم 
امضای تفاهم نامه با سازمان هالل احمر در راستای مدیریت 
و مقابله با شــیوع بیماری کرونا در کشور اظهار داشت: یکی 
از دالیلــی که ما وارد موج های دوم و ســوم کرونا شــدیم، 

ساده انگاری و بی توجهی به این بیماری بود.
نمکــی افزود: در جلســه ای که با رهبــر معظم انقالب 
داشــتیم، ایشــان تکالیف جدیدی را بر عهده دستگاه های 
مسئول گذاشتند که شــامل سرفصل هایی نو و مبارک بود. 
تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا از اقدامات خوبی بود 
که با پیشــنهاد رهبر معظم انقالب انجام شد به طوری که 
تا قبل از تشــکیل قرارگاه مصوبات ما به طور کامل اجرایی 
نمی شــد و یک بال مدیریت کرونا در اختیار ما نبود و با یک 
بال بسته و شکسته مواجه بودیم که با تشکیل قرارگاه، روند 

اجرای مصوبات سامان یافت.
وی خاطرنشــان کــرد: تکلیف دومی کــه رهبر معظم 
انقالب به عهده ما گذاشتند، تعیین مصادیق مقابله با کرونا 
بــود و این حرکت باعث شــد تا با همکاری وزارت کشــور، 
مجموع پروتکل های مقابله با بیماری تدوین شــود که مورد 

تأیید رئیس جمهور قرار گرفت.
علت دیر اجرا شدن مصوبات ستاد کرونا

وزیر بهداشــت با اشاره به دیر اجرا شدن مصوبات ستاد 
کرونا اظهار داشت: یکی از دالیل دیر اجرا شدن این مصوبات، 
فراهــم نبودن مقدمات اجرایی آن بود، لذا اجرای آن به اول 
آذرماه موکول شــد و ما هم ترجیح دادیــم به جای اینکه 
اقداماتی را با عجله و نیم بند اجرا کنیم، کمی دیرتر و به طور 

کامل اجرای آن را انجام دهیم.

نمکــی ادامه داد: اگر این بســته مقابله با کرونا به طور 
کامل اجرایی نشــود، تنها با اعمال محدودیت ها نمی توانیم 
جلوی پیشــرفت این بیماری را بگیریم لذا در همین راستا 
طرح تشــدید غربالگری و پیگیری افراد مشکوک به کرونا را 

در دستورکار قرار دادیم.
وی با  اشــاره به اینکه در اوایل شروع بحران کرونا تعداد 
تست های تشخیصی روزانه از 1۲ هزار عدد به ۲۸ هزار عدد 
رســید و ۷۸ میلیون ایرانی در این طرح غربالگری شــدند، 
گفت: خوشــبختانه در مرحله بعدی نیز ما توانســتیم ۳۴ 
میلیون نفر دیگر را غربالگری کنیم و در مدت زمان کمتر از 
۶۰ روز میزان ضریب اشغال تخت های بیمارستانی را به ۲۰ 
درصد برســانیم و آمار مرگ و میر در کشــورمان نیز به زیر 
چهل نفر برسد که این موضوع یک رکورد تاریخی ملی برای 

ایران عزیز است. 
وزیر بهداشت در توضیح اجرای طرح جدید اظهارداشت: 
امروز به دنبال آن هســتیم که روش های گذشته را با شدت 
بیشــتری دنبال کنیم و با استفاده از امکانات و تجربه ای که 
کســب کردیم باید در اجرای دقیق پروتکل ها بیش از پیش 

نظارت داشته باشیم.
نمکــی افزود: از این پس بیماریابــی زودرس را اجرایی 
خواهیم کرد و تســت های روزانه که اکنون به ۴۰ هزار عدد 
رســیده با تولید کیت های داخلــی و وارد کردن کیت های 
کره ای به 1۰۰ هزار هدف خواهد رسید، به طوری که با این 
روش می توانیم در مدت زمان بیســت دقیقه تست را انجام 

دهیم و تکلیف بیمار مشکوک به کرونا را مشخص کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: از این تســت ها بــرای رانندگان 
وســایل حمل ونقل عمومی، پرسنل دســتگاه های دولتی، 
افراد دارای ریســک باال و مشکوک و همچنین برای کنترل 
ورودی های کشور استفاده خواهد شد و به دنبال این هستیم 

که از حداقل 1۰ نفر از نزدیکان هر کیس مثبت، تست کرونا 
بگیریم.

وزیر بهداشــت گفت: اما مرحله بعدی پس از شناسایی 
بیماران، موضوع قرنطینه است که با کمک وزارت ارتباطات 
به ســامانه ای مجهز شدیم که افراد مشکوک را دنبال کنیم، 
همچنین با کمک وزیر گردشــگری هتل ها و محل هایی را 
بــرای نگهداری افرادی که بضاعت مالی مناســبی ندارند یا 
شــرایط قرنطینه ماندن در منزل را ندارند، درنظر گرفته ایم 

که در این طرح جدید از آنها استفاده خواهیم کرد.
جزئیات تست های کرونای جدید اعالم شد؛

سریع و ارزان
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، استفاده از 
کیت های تشخیص کرونای سریع را در دستور کار قرار داده 
است که هم در حدود ۲۵ دقیقه نتیجه آن مشخص می شود 

و هم هزینه اش یک سوم تست PCR است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ، مســئوالن وزارت 
بهداشت معتقدند برای سرعت بخشیدن به غربالگری کرونا 
راهی جز اســتفاده از کیت تشخیص سریع نداریم و اهمیت 
کیت  تشخیص ســریع در تداوم استفاده از آن، شناسایی به 

موقع بیماران و اطرافیان آنها و قرنطینه بیماران است.
میزان حساســیت آزمایش های تشخیص سریع حدود 
۷۸ درصــد آزمایش های مولکولی یا PCR اســت که تولید 
این کیت ها در کشور آغاز شده است. عالوه بر این کیت های 
 تشــخیص سریع بهتر اســت برای موارد ســرپایی استفاده 

شود.
اگر هزینه تولید داخل این کیت ها حدود یک دالر تمام 
شــود، انجام صد هزار آزمایش روزانــه، هزینه ای حدود صد 
هزار دالر خواهد داشت. باید توجه کنیم که اهمیت استفاده 
از آزمایش  های تشــخیص ســریع، در تداوم آن است و در 

نتیجه باید تالش شود که قیمت تمام شده این آزمایش ها در 
کمترین میزان باشد.

البته رئیســی معاون امور بهداشــت وزارت بهداشت و 
سخنگوی ستاد ملی کرونا قیمت تست های سریع را حدود 

۵ دالر اعالم کرده است.
پیش از این خانم الری ســخنگوی وزارت بهداشت هم 
گفته بود در حالی که هموطنان برای تســت های PCR باید 
۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان هزینه کنند، هزینه تست های سریع 
کمتر از ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود ضمن اینکه پیگیری ها 
برای پوشش بیمه ای این تست ها در حال انجام است. ضمن 
اینکه برخالف تســت های PCR که نتیجه آن زمان بر است، 
تست های سریع، درمدت ۲۵ تا ۳۰ دقیقه نتیجه را مشخص 

می کند.
همچنین مدیرکل آزمایشــگاه مرجع ســالمت وزارت 
بهداشــت هم درباره کیت های ســریع، گفت: شورای عالی 
بیمه سالمت، کاهش قیمت تست تشخیص مولکولی کرونا 
را تصویب کرده و منتظر تصویب این مصوبه در هیئت دولت 

و ابالغ آن هستیم.
ســیامک ســمیعی افزود: قیمت انجام تست تشخیص 
کرونا )تست مولکولی پی سی آر( در بخش خصوصی اکنون 
حدود ۵۸۰ هزار تومان اســت البته برخی آزمایشــگاه ها به 
بهانه های واهی هزینه های بیشــتری از مردم می گیرند که 
تخلف اســت و با متخلفان برخورد می شــود. در مورد انجام 
تســت های ســریع آنتی ژن کرونا در بخش خصوصی هنوز 
تصمیمی گرفته نشده، چون هنوز کیت های آن وارد کشور 
نشده و به همین علت هنوز تعرفه ای برای انجام تست سریع 

کرونا در بخش خصوصی تعیین نشده است.
قرار است تســت های تشخیص سریع از هفته آینده در 

طرح غربالگری عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر بهداشت اعالم کرد

تدابیر جدید برای مدیریت کرونا
از تست سریع تا ردیابی و قرنطینه بیماران

عضو شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از عدم 
اجرای مصوبه ســاماندهی پیام رسان های اجتماعی، 
گفت: مصوبات شورا در حمایت از پیام رسانهای بومی 
توســط وزارت ارشاد، صدا و سیما و وزارت ارتباطات 

اجرا نشد.
به گــزارش خبرگزاری مهر، علیرغــم اینکه حمایت و 
بسترســازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ 
اســالمی ـ ایرانی و تســهیل دسترســی کاربــران به پیام 
رسان های بومی در مصوبه شــورای عالی فضای مجازی بر 
عهده سازمان صدا و ســیما قرار داده شده اما چندی است 
که در اغلب برنامه های تلویزیونی این رســانه، شاهد تبلیغ 
شــبکه های اجتماعی و پیام رســان های خارجی به صورت 

علنی هستیم.
این عدم التزام رسانه ملی به قانون شورا در حالی است 
که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ مصوبه ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی را در راستای حمایت از شبکه های 
داخلــی و ضابطه مند کردن فعالیت شــبکه های اجتماعی 

خارجی در کشور ابالغ کرد.
در این مصوبه سیاســت ها و اقدام الزم نهادهای مرتبط 
در جهــت حفــظ و صیانــت از هویت ملی و ســاماندهی 
فعالیــت پیام رســان های اجتماعــی در کشــور بــا هدف 
فراگیــری پیام رســان های اجتماعی داخلی و ســاماندهی 
 فعالیت پیام رســان های اجتماعی خارجی مدنظر قرار گرفته

است.
با همه اینها اکثر برنامه های پرمخاطب صدا و سیما که 
به صورت شبانه روزی برای مردم پخش می شود دارای صفحه 
اینســتاگرام بوده و این موضوع از سوی تهیه کنندگان این 
برنامه ها به وضوح به بینندگان اعالم می شود. تولیدکنندگان 
این برنامه ها، نشانی صفحات خود را یا به صورت زیرنویس و 
یا به صورت اعالمی در اختیار بینندگان قرار می دهند و برای 

افزایش میزان بازدیدکنندگان از صفحاتشان بارها در فواصل 
مختلف برنامه و روی آنتن رسانه ملی از کاربران می خواهند 
که صفحات فیک مشابه در اینستاگرام را به اشتباه فالو نکنند.
کارشناسان بســیاری این اقدام رســانه ملی را تناقض 
آشــکار در عمل به مصوبات شــورای عالــی فضای مجازی 
 و سیاســتگذاری در حــوزه حاکمیــت فضــای مجــازی 

می دانند.
اقدام صداوسیما با روح مصوبه

ساماندهی پیام رسان ها سازگار نیست
محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای 
مجازی با انتقاد از عملکرد رســانه ملی در حوزه حمایت از 
پیام رسان های بومی، اظهار داشت: توقع بیشتری از سازمان 
صدا و ســیما می رود که موضوع حمایت از پیام رسان های 
بومــی را در دســتور کار قرار دهد و شــبکه های اجتماعی 

خارجی مانند اینستاگرام را تقویت نکند.
انتظاری با بیان اینکه مصوبه ساماندهی پیام رسان های 
اجتماعی در ســال ۹۶ توسط شورای عالی فضای مجازی به 
تصویب رســید و ابالغ شــد اما تاکنون اجرایی نشده است، 
ادامه داد: در این مصوبه یک سری ضوابط و اقدامات مدنظر 
قرار گرفت که در صورتیکه توســط متولیــان امر، اجرایی 
می شد هم اکنون چالش پیام رسان های بومی حل شده بود.

وی افزود: مطابــق این مصوبه به منظــور بهره برداری 
از ظرفیت پیام رســان های بومی قرار بــود وزارت ارتباطات 
کارگروهی با حضور ســازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد و 
سایر متولیان تشکیل دهد تا تهیه و تدوین شرایط و ضوابط 
اعطای مجوز فعالیت به پیام رســان های اجتماعی داخلی و 
خارجی مشخص شود، اما این کارگروه تشکیل نشد و وظایف 

متولیان نیز راکد ماند.
عضو حقیقی شــورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه 
هم اکنون شــاهد استفاده برنامه های رســانه ملی از بستر 

شــبکه های اجتماعی خارجی هســتیم، گفت: این عملکرد 
سازمان صدا و سیما در هدایت بینندگان تلویزیون به سمت 
شبکه اجتماعی اینســتاگرام، با روح مصوبه ساماندهی پیام 
رسان های اجتماعی سازگار نیست. توقع ما این است که در 
زمینه حمایت از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بومی، 
سیاست قوی تری از سوی سازمان صدا وسیما پیاده سازی 

شود.
انتظاری اظهارداشــت: در صورتی که مصوبه ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی در کشور اجرایی می شد، شبکه های 
اجتماعــی خارجی ملــزم بــه دریافت مجــوز فعالیت در 
کشــور می شــدند اما این مصوبه تاکنون پیاده سازی نشده 
اســت. از ســوی دیگر به دلیل عدم اجرای این مصوبه، پیام 
 رســان های بومی نیــز موفق به تکمیل امکانــات موردنظر 

نشدند.
وی با بیان اینکه توسعه پیام رسان های بومی بخشی از 
الیه اطالعاتی شــبکه ملی اطالعات است که از برنامه بسیار 
عقب مانده، تاکید کرد: از آنجایی که شــبکه ملی اطالعات 
در این زمینه مســیر خود را به درستی طی نکرد، این عدم 
جدیت در تمامی بخش های متولی باعث شــد شــبکه های 
اجتماعــی بومی در کشــور تقویت نشــوند و مــردم نیز از 

شبکه های خارجی استفاده کنند.
عضو حقیقی شــورای عالی فضای مجازی گفت: با این 
وجود این انتظار از دوستان رسانه ملی می رود که عرق ملی 
داشته باشــند و به تقویت پیام رســان های بومی بپردازند. 
حداقــل توقع این اســت کــه در زمان پخــش برنامه های 
تلویزیونی، آدرس صفحات پیام رســان های بومی را به جای 

اینستاگرام، به مردم تبلیغ کنند.
انتظاری افزود: در این زمینه کمک نمایندگان مجلس به 
شورای عالی فضای مجازی برای پیگیری اجرای این مصوبه، 

می تواند فرصت مغتنمی باشد تا مسیر را هموارتر کند.

شورای شهر تهران تصویب کرد
اعطای تسهیالت به 

غرفه داران مترو و شهرداری 
آسیب دیده از کرونا

دلیل  به  که  غرفه دارانی  به  تسهیالت  اعطای 
کرونا دچار آسیب شده اند در جلسه دیروز شورای 

شهر تهران مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، عضو شــورای شــهر 
تهران اظهارداشــت: الیحــه اصالح مــاده 11 مصوبه 
بســته محرک در شــرایط ســخت اقتصادی و بحرانی 
ناشــی از کرونا به تصویب رسید و ما به شهرداری اجازه 
 داده بودیــم که تســهیالتی در این زمینــه برای مردم 

در نظر گیرد.
بهاره آروین افزود: برخی از غرفه هایی که شهرداری 
به شــهروندان اجاره داده با کاهــش درآمد یا تعطیلی 
مواجه شــده از جمله غرفه های مجتمع های ایستگاهی 
و اماکن ورزشی که قرار است اقدامات الزم برای حمایت 

از این افراد صورت گیرد.
 وی ادامه داد: بر اساس این اصالحیه، به شهرداری 
تهران اجازه داده می شــود از مستأجرین و بهره برداران 
واحدها، اماکــن و فضاهای تجــاری، اداری، خدماتی، 
فرهنگی، هنری، ورزشــی و تفریحی واگذار شده توسط 
واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه 
به اشخاص حقیقی و حقوقی که محل کار و فعالیت آنها 
به دلیل جلوگیری از انتشار شیوع ویروس کرونا تعطیل 

شده حمایت شود.
این عضو شورای شهر تهران گفت: همچنین براساس 
این اصالحیه به شــهرداری تهران اجازه داده می شــود 
غرفه دارانی که به واســطه کاهش درآمد دچار آسیب 
مالی شــده اند اما تعطیل نشده اند، نسبت به استمهال، 
تعدیل، بخشــودگی اجاره بها یا افزایش و تمدید مدت 
قــرارداد و یا نحوه ایفاء تعهدات قراردادی و با انجام امر 
اقاله و ســایر تصمیمات مقتضی براساس دستورالعملی 
که توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری با همکاری سایر 
معاونت های حداکثر طــی مدت دو هفته از تاریخ ابالغ 
این مصوبه، اقدام شود. در این جلسه اکثر اعضای شورای 
شهر تهران با اعطای تسهیالت به غرفه دارانی که به دلیل 

کرونا دچار آسیب شده اند، موافقت کردند.
کیهان و پیگیری تقاضای غرفه داران مترو

گفتنی اســت از اواخر ســال گذشــته تعدادی از 
»غرفه داران مترو« طی تماس با روزنامه کیهان با اشاره 
به کاهش محسوس تردد مسافران در ایستگاه های مترو 
بــه دلیل کرونا و در نتیجه کاهش مشــتریان و درآمد، 
درخواســت پیگیری موضوع برای همراهی مسئوالن و 
مدیران شهری با این کسبه و همراهی در کاهش اجاره 
بها یا تســهیل قطع همکاری با در نظر گرفتن شرایط 
معیشی آنها از سوی مدیران مترو و شهرداری را داشتند 
و پــس از پیگیری های کیهان از مدیران مترو، قول های 
مساعدی در این ارتباط داده شد که خوشبختانه با این 
مصوبه شورای شهر، قدمی مثبت در حل مشکل ایجاد 
شده میان غرفه داران و شهرداری و همچنین مدیریت 

مترو برداشته خواهد شد.

شناسایی 1۲ هزار  و 5۴۳  بیمار جدید کرونایی 
و جان باختن  ۴5۹  هموطن دیگر

سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن 4۵9 
بیمار دیگر بر اثر ابتال به کرونا خبر داد.

به گزارش وبدا، سیماسادات الری دیروز گفت: از ۲۴ 
تا ۲۵ آبان ماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
1۲ هزار و ۵۴۳ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور 
شناســایی شــد که دو هزار و ۵۴۴ نفر از آنها بستری 

شدند.
الری با بیان اینکه مجموع بیمــاران کووید1۹ در 
کشــور به ۷۶۲ هزار و ۶۸ نفر رسید، افزود: متاسفانه در 
طــول این مدت، ۴۵۹ بیمار کوویــد1۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴1 

هزار و ۴۹۳ نفر رسید.
وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۵۵۸ هزار و ۸1۸ 
نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص 
شده اند، همچنین پنج هزار و ۶۶۶ نفر از بیماران مبتال 
به کووید1۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 
قــرار دارند، ضمن اینکه تا کنون پنــج میلیون و ۵۰۵ 
هزار و ۷۰ آزمایش تشــخیص کووید1۹ در کشور انجام 

شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهارداشت: استان های 
تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
ســمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویــه و بویراحمد، گیالن، بوشــهر، زنجان، ایالم، 
خراســان رضوی، مازنــدران، چهارمحــال و بختیاری، 
البــرز، آذربایجان غربــی، مرکزی، کرمان، خراســان 
شــمالی، همدان، یــزد و کردســتان در وضعیت قرمز 
و اســتان های هرمزگان، فارس، گلســتان و سیستان 
 و بلوچســتان نیــز در وضعیــت نارنجــی و زرد قرار 

دارند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت گفت: بیماران دیابتی اطمینان داشته باشند 
نیازشــان را به میزان کافی دریافت  انسولین مورد 

خواهند کرد.
به گزارش وبدا، افشــین اســتوار در نشست خبری که 
به مناســبت روز جهانی دیابت در اســتودیو سالمت وزارت 
بهداشت و به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد اظهارداشت: 
هرچند دیابت یک بیماری درمان  پذیر نیســت، اما راه  های 
خیلی موثری برای کنترل قندخون و کاهش عوارض ناشــی 
از دیابت وجود دارد. پیشرفت تکنولوژی و داروهای موثر در 
اختیار بیماران قــرار دارد و با کنترل قندخون می  توانند از 
عوارض جدی جلوگیری کنند. انواع مختلفی از دیابت وجود 
دارد از جمله دیابت نوع یک که معموال بیماری خود ایمنی 
اســت و علت آن تقریبا نامشخص است و دیابت نوع دوم که 
بیشتر در بزرگساالن رخ می  دهد و ۹۰ درصد موارد دیابت را 
به خود اختصاص می  دهد. عوامل خطری مانند چاقی، سن 
باال، سابقه دیابت در خانواده، وجود فشارخون و چربی خون 
باال عوامل خطری هســتند که فرد را مستعد ابتال به دیابت 

نوع۲ می  کند.
ابتالی ۱۱ درصد ایرانی های باالی ۲۵ سال 

به دیابت
اســتوار با اشاره به شیوع باالی دیابت در دنیا، افزود: در 
کشــور ما حدود 11 درصد بزرگســاالن ۲۵ سال به باال به 
بیماری دیابت مبتال هســتند که تقریبا معادل ۵.۵ میلیون 
نفر در سراســر کشور است. متاســفانه عالوه بر شیوع باالی 
بیماری، روند شــیوع هم روند افزایشــی اســت و بنابراین، 
وزارت بهداشت در سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر متعهد شده این شــیوع افزایشی را متوقف کند و 

برنامه  های خود را به گونه  ای تدوین کند که مبتالیان دیابت 
خدمت با کیفیت دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه انســولین جایگاه مهمی در میان 
بیماران مبتال به دیابت وابســته به انسولین دارد، ادامه داد: 
بنابراین الزم است به اندازه کافی در دسترس بیماران باشد، 
متاســفانه شــرایط تحریم و بحران کووید1۹ باعث شد در 
مقطعی با کمبود این داروی حیاتی روبرو شویم و هنوز هم 
تاحدودی این کمبود احســاس می شود، اما همکاران ما در 
ســازمان غذا و دارو تمام تالش خود را برای این دارو انجام 
می  دهند و امیدوارم همانطورکه کمبود تا حد زیادی برطرف 
شده است، بیماران دیابتی اطمینان داشته باشند، انسولین 

مورد نیازشان را به میزان کافی دریافت خواهند کرد.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت 
گفت: تغذیه نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از دیابت به 
خصوص برای افراد پیش دیابتی دارد، این افراد باید مصرف 
کربوهیدرات ها را کم کنند، به جای گوشــت قرمز بیشتر از 
گوشــت سفید استفاده کنند و مصرف سبزی، میوه و غالت 
را بیشــتر در برنامه غذایی خود داشته باشند و از روغن های 
ســالم مثل روغن زیتون استفاده کنند. استوار افزود: کنترل 
مــداوم قند خون نقش مهمی در پیشــگیری از دیابت دارد 
و باید توجه داشــت که متاســفانه به علت شــیوع بیماری 
کووید1۹، کاهش خدمات پزشــکی و جراحی غیر کرونایی 
در مراکزدرمانی، بیماران دیابت در خطر بیشتری قرار دارند. 
متاسفانه بعد از کرونا حدود 1۰ درصد خدمات کنترل فشار 
خون در مراکز بهداشــتی کاهش یافته و در مراکز خصوصی 
این کاهش بیشتر اســت، بنابراین، توجه بیشتر به نیازهای 
بیماران دیابت بســیار مهم است. زیرا در صورت ابتالی این 
بیماران به کووید1۹ خطرات بیشتری آنان را تهدید می کند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت:

بیماران دیابتی نگران تأمین انسولین نباشند

معاون تحقیقات وزارت بهداشــت افزایش رتبه 
نوجوانان به ویژه دختران ایرانی در رتبه بندی جهانی 

اضافه وزن و چاقی را نگران کننده خواند.
به گزارش وبدا، رضا ملک زاده، از نویســندگان مطالعه 
جهانی »ســیر قد و وزن کودکان و نوجوانان طی سال های 
1۹۸۵ تا ۲۰1۹« که با همکاری محققانی از سراســر جهان 
از جمله ۸۵ محقق از ایران انجام و نتایج آن در مجله لنست 
منتشر شده است، به تشریح روند رشد قدی و وزنی دختران 
و پســران نوجوان ایرانی در رتبه بنــدی جهانی پرداخت و 
بــا اعالم صعود ۲۷ و ۴۸ پله ای رتبه قد پســران و دختران 
نوجوان )1۹ ســاله( ایرانــی در رتبه بندی جهانی، گفت: قد 
پسران 1۹ ســاله ایرانی، از رتبه »۹۳« )1۷۰.۷ سانتی متر 
( در ســال 1۳۶۴ به رتبه »۶۶« )1۷۵.۶ ســانتی متر( و قد 
دختران 1۹ ســاله از رتبه »1۴۲« )1۵۶.۹ سانتی( به رتبه 

»۹۴« )1۶1.۲ سانتی متر( در جهان صعود کرده است.
افزایش بیش از ۲۰ درصدی شیوع »اضافه وزن« 

در بین نوجوانان ایرانی
ملک زاده افزود: طی حدود چهار دهه گذشته، دختران 

و پسران نوجوان ایرانی در شاخص »اضافه وزن« از رتبه ۹۶ 
و 1۰۵ در جهان، به ترتیب به رتبه های ۶۸ و ۸1 رســیده اند 
که نشــانگر صعود ۲۸ و ۲۴ پله ای در »اضافه وزن« اســت. 
همچنین شــیوع اضافه وزن در دختران نوجوان ایرانی طی 
این مدت، از ۶ درصد به بیش از ۲۶ درصد و در پسران ایرانی 
از ۳ درصد به ۲۴ درصد رسیده که حاکی از افزایش بیش از 

۲۰ درصدی میزان شیوع اضافه وزن است.
صعود قابل تامل دختران و پسران نوجوان 

در رتبه جهانی »چاقی«
وی با هشــدار نسبت به صعود قابل تأمل رتبه »چاقی« 
نوجوانان ایرانی در رتبه بندی جهانی طی چهاردهه گذشته 
گفــت: رتبه چاقی دختران نوجوان ایرانی در جهان از ۹۸ به 
 ۵۵ و پســران از 11۳ به ۷۴ صعود کــرده و به ترتیب، ۴۳ 
و ۳۹ پله بدتر شده است. رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش 
و کبد دانشــگاه علوم پزشــکی تهران ادامه داد: طی همین 
مدت، شیوع چاقی در بین دختران نوجوان ایرانی نیز، از ۰.۶ 
 درصد به حدود ۹ درصد و در پسران از ۰.۲ درصد به حدود

۷ درصد رسیده است.

هشدار پلیس فتا 
»اینترنت بانک« خود را 

از لیست گوگل انتخاب نکنید 
رئیس پلیس فتا گفت: آدرس اینترنت بانک خود را 
مستقیما در نوار آدرس مرورگر وارد کنید و به آدرس 

سایت بانکداری توجه کنید. 
 به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ داود معظمی 
گودرزی اظهارداشت: فیشینگ یا سرقت اطالعاتی بانکی از 
جمله شیوه هایی که مجرمان سایبری با ساخت سایت هایی 
جعلی درگاه های بانکی اطالعات حساب بانکی کاربران فضای 

مجازی را سرقت می کنند.
گودرزی افزود: این افراد با طراحی سامانه های اینترنتی 
بانک هــای مختلف کشــور و درج آنهــا در بخش تبلیغات 
گوگل، زمانی که کاربران فضای اینترنتی نام بانک یا سامانه 
بانکداری الکترونیکی خود را در گوگل جست وجو کند ابتدا 

آدرس سایت جعلی به کاربر نمایش داده شود.
وی ادامه داد: در این حالت امکان دارد کاربر به لیســت 
نتایج گوگل اعتماد کرده و به جعلی بودن آدرس سایت دقت 
نکند، در این صورت با وارد کردن رمز و نام کاربری توســط 
کاربر در ســایت جعلی، اطالعات بانکی وی توســط مجرم 
ســرقت و امکان دستیابی به حســاب های بانکی و برداشت 

غیرمجاز از آنها فراهم می شود.
رئیس پلیــس فتا تهران بزرگ به کاربران فضای مجازی 
توصیه کرد: آدرس اینترنت بانک خود را مســتقیما در نوار 
آدرس مرورگر وارد کنید یا در صورتی که نام بانک و سامانه 
بانکداری خــود را در گوگل جســت وجو می کنید عالوه  بر 
لیست نتایج به آدرس سایت نیز دقت داشته و از صحت آن 

اطمینان پیدا کنید.

رئیس شورای شهر تهران:
کاهش ساعت کار اصناف و حمل و نقل عمومی 

باعث تشدید شیوع کرونا است
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به خطر افزایش 
ازدحام و تشدید شیوع کرونا با کاهش ساعت فعالیت 
اصناف و حمل ونقل عمومــی، گفت: از رئیس جمهور 

توقع تعطیلی دوهفته ای وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محسن هاشمی در جلسه 
دیروز شورای شهر ضمن انتقاد از اجرای مصوبه های نیم بند 
برای مقابله با کرونا اظهارداشت: اقدامات اخیر مقابله با کرونا 
از جمله کاهش ساعت فعالیت صنوف و حمل ونقل عمومی 

نتیجه معکوس داشته است.
هاشــمی درباره روند افزایش پاندمــی کرونا گفت: به 
اذعان مسئوالن بهداشت و درمان کشور آمار فوتی ها در حال 
افزایش است و حتی صحبت از رسیدن آمار فوتی های روزانه 
به عدد هزار شــده و این در حالــی بوده که محدودیت های 
ســتاد مقابله با کرونا تأثیر جدی در کاهش ترددها و رفتار 
مردم ایجاد نکرده است. وی افزود: با کاهش فعالیت اصناف و 
ساعت تردد وسایل حمل ونقل عمومی ازدحام جمعیت ایجاد 

شده که تشدید شیوع کرونا را به همراه داشته است.
توقع تعطیلی ۲ هفته ای از رئیس جمهور 

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: تعطیلی دو هفته ای 
پایتخت نه تنها به پیشــنهاد شــورا بلکه بــه تأیید مجمع 
نمایندگان تهران و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و حتی 
استانداری رسیده و بررســی های کارشناسی در این زمینه 
انجام گرفته است مسیرها مشــخص و طی شده و در حال 

حاضر از رئیس جمهور توقع اجرا وجود دارد.

ایرانی ها قد بلندتر شده اند

افزایش نگران کننده رتبه جهانی نوجوانان ایرانی در چاقی و اضافه وزن

وزیر آموزش و پرورش:
الیحه رتبه بندی فرهنگیان در دستورکار 

کمیسیون اجتماعی دولت است
وزیر آموزش وپرورش گفت: الیحه رتبه بندی فرهنگیان با قید 
فوریت در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد تا پس 

از تصویب به مجلس شورای اسالمی ارایه شود.
به گزارش مرکز اطالع رســانی آموزش وپرورش، محســن حاجی 
میرزایی در حاشیه برنامه گفت وگوی هفته در جمع خبرنگاران از تهیه 
و ارسال پیش نویس الیحه رتبه بندی به دولت خبر داد و اظهارداشت: 
این الیحه با قید فوریت در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار 
دارد. بنابراین پس از طی مراحل تصویب به مجلس شــورای اسالمی 

ارایه می شود.
حاجی میرزایی افزود: هدف از الیحه رتبه بندی این است که معلمان 
بر اساس صالحیت ها و تخصص های حرفه ای رتبه بندی شوند و دریافتی 
معلمان متناسب با رتبه هایی که دارند متفاوت باشد. البته تمام تالش 
ما این است که معلمان از شرایط معیشتی مناسب تری برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: ازآنجا که با خانواده ها مرتبط هستیم، خانواده ها 
شاهد این هستند که معلمان در این دوران کار ویژه ای انجام می دهند و 
انتقال آموزش به دانش آموزان در این شرایط کار بسیار دشواری است. 
تالش می کنیم این شرایط را برای آنها تسهیل کنیم و در دریافتی هایشان 

نیز بهبودی حاصل کنیم.
وزیر آموزش وپرورش درخصوص موضوع رتبه بندی گفت: هرچند 
نظام رتبه بندی اجرا شــده، اما در بحــث دریافتی ها قباًل از فصل 1۰ 
استفاده  شده بود و سایر کارمندان دولت نیز از این فصل استفاده کردند. 
اسفندماه همه کارکنان دولت به صورت یکسان از آن استفاده کردند و 
عماًل اثر رتبه بندی خنثی شد. تالش می کنیم در الیحه جدید موقعیت 

مناسب تری را برای معلمان فراهم کنیم.

5۳ میلیون کرونایی

با یک قاشق چای خوری!

استرالیا


