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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

چرابرجامبهنتیجهنمیرسد؟
 امیرعلــی ابوالفتح: »در بین دعــوای »تیم ظریف- تیم باقری« 
فراموش نشود که آمریکای ترامپ از برجام بیرون آمد و آمریکای 
بایدن به برجام برنگشــت. مشکل اصلی در تهران نیست، مشکل 

اصلی در واشنگتن است.«
قیمتگذاریدستوریبهروشآمریکا

 سیدیاســر جبرائیلی: »رئیس جمهور آمریکا دســتور داده که 
قیمت بنزیــن توزیعی باید تابعی از هزینه صرف شــده برای آن 
باشــد، نه تابع مکانیســم بازار و عرضه و تقاضا. به عبارت دیگر، او 
در حال قیمت گذاری دســتوری اســت. این علم اقتصاد در کدام 
دانشــگاه آمریکایی تدریس می شــود که کاخ سفید بر اساس آن 

سیاست گذاری می کند؟«
اینمقلهجامعهمدنیغرب

 حســن رحیم پور: »دیوان عالی آمریکا حکم جواز حمل سالح 
توسط همه مردم در اماکن عمومی برای دفاع از خودشان را صادر 
کرد. و این بود قله جامعه مدنی لیبرال سرمایه داری در پایان تاریخ!«

اسرائیلنابودخواهدشد

 کاربری با انتشار این تصویر نوشت: »روز داوری فرا خواهد رسید.«
فراموشنمیکنیم

 بانو: »در کوران مذاکرات هســته ای جناب مغز متفکر سیاست 
خارجی دولت روحانی در اظهاراتی قدرت پوشالی و تهی آمریکا را 
چنان برجسته ساخت که گویی در قامت وزیر امور خارجه آمریکا 
سخن می گوید. او این جمله را بیان داشت که »اگر آمریکا بخواهد 

می تواند با یک بمب تمام توان نظامی ما را ازبین ببرد.«
پاسخبهدغدغهاتباعخارجی

 مصطفی قمری وفا، مدیــر روابط عمومی بانک مرکزی: »پیرو 
انتشار برخی مطالب درخصوص محدودیت ارائه خدمات بانکی به 
اتباع خارجی، به اطالع می رســاند خدمات مبتنی بر کارت، خرید 
اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا )تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال ( 

برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است.«
انسانهابراتونمهمن؟

 محمدزاده: »چرا حامی حقوق سوسک ها نمیشید؟ چرا حمایت 
از حقوق موش ها نَه؟ یا مثاًل مارمولک ها؟ چرا فقط از حقوق سگ ها 
این طور افراطی دفاع می کنید؟ طوری که تشنگی یک سگ دلتون 
رو به درد میاره ولی تکه پاره شــدن یک انسان چهار ساله توسط 

سگ  ولگرد، عاّدی هست براتون؟«
امانازطبقهغربزده

 حسن صادقی نژاد: »بیش از دو میلیون سگ ولگرد در خیابان ها 
می چرخند و به مردم به ویژه کودکان حمله می کنند.سگ های ولگرد 
معضل محیط زیستی بود که حاال بهداشتی- اجتماعی شده و کسی 
از ترس هیاهو طبقه مرفه کاری نمی کند! ریشه همه مشکالت کشور 

همین طبقه...، از خود راضی و غربزده است...«
قدرشناسیازحاجیوهمرزمانش

 مهسا حشمتی با انتشار این تصویر نوشت:» ماشین عروسشون 
رو این طوری تزیین کرده بودن.«

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 تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

توزیع جزئیــات مســتضعفان رئیسبنیاد
یکمیلیونبســتهلبنیبهخانوادههاینیازمند

سراسرکشورراتشریحکرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، سید پرویز 
فتاح در حاشیه بازدید از عملیات توزیع بسته های لبنی 
برای یک میلیون خانواده نیازمند کشور اظهارداشت: بنیاد 
مستضعفان در طول دوره شیوع کرونا هر چهار ماه یکبار 
بسته های معیشتی میان خانوارهای نیازمند توزیع کرد 
و در آخریــن مرحله از این طرح که از بهمن ماه ۱۴۰۰ 
تا خرداد ۱۴۰۱ ادامه داشــت، یک میلیون و ۴۰۰ هزار 

بسته معیشتی را در سراسر کشور توزیع کرد.
فتاح ادامه داد: بر همین اساس برای تابستان ۱۴۰۱ 
بــا توجه به اثــرات حذف ارز ترجیحی که از یک ســو 
باعث افزایش قیمت مــواد لبنی و کاهش قدرت خرید 
خانوارهای نیازمند شده و از سوی دیگر تولیدکنندگان 
را نیز با مشکل مواجه کرده بود، بنیاد مستضعفان تصمیم 
گرفت تا در این مرحله یک میلیون بسته لبنی را میان 

نیازمندان توزیع کند.
وی با بیان اینکه توزیع یک میلیون بسته لبنی در این 
مرحله تا پایان شهریور ماه ادامه دارد افزود: این بسته ها با 

اولویت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی 
و نیازمندان ساکن در مناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد 

مستضعفان توزیع می شود.
رئیس بنیاد مستضعفان بیان داشت: توزیع این بسته ها 
از ابتدای تیرماه آغاز شــده و تا امروز توزیع آن در چهار 
استان انجام گرفته و امروز نیز سهمیه های چهار استان 

دیگر به محل های توزیع اعزام می شوند.

فتــاح با بیان اینکه ارزش ریالی هر بســته در بازار، 
۶۰۰ هزار تومان اســت، گفت: بنیاد مستضعفان در این 
مرحلــه ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده و در صورت 
رضایتمندی از این طرح و میزان اثربخشــی آن از نظر 
کالری، پروتئین، کلســیم و سایر مواد مغذی، این طرح 

جایگزین توزیع بسته های معیشتی می شود.
بر اساس این گزارش، هر بسته لبنی شامل ۲۱ قلم 

محصوالت از جمله شیر، خامه، پنیر، ماست و شیرکاکائو 
اســت که میزان کالری آنها ۱۰ هــزار و 7۰۰ کالری و 
پروتئین آن ۴7۳ گرم اســت که قرار اســت ۵۰۰ هزار 
 بســته برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(،
۲۵۰ هزار بسته میان مددجویان سازمان بهزیستی کشور 
و ۲۵۰ هزار بسته نیز در مناطق هدف بنیاد مستضعفان 

توزیع شود.

رئیسبنیادمستضعفانخبرداد

توزیع یک میلیون بسته محصوالت لبنی بین نیازمندان 
به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان

بارششــدیدباراندرسیدنی
بزرگترینشهراسترالیاباعثوقوع
ســیل،تخلیههزاراننفرومرگ
حداقلیکاسترالیاییشدهاست.
 بــه گــزارش فارس،بــه گزارش 
شــبکه های »بی بی سی« و »تی آر تی«، 

بارش سیل آسای باران در سیدنی بزرگ ترین شهر استرالیا سبب 
سیل شد و زندگی ده ها هزار نفر را مختل کرده و حداقل یک نفر 

هم جان داده است.
طبق گزارش ها، هزاران نفر از ساکنان سیدنی مجبور به ترک 
منازل خودشان شده اند، راه های مواصالتی و جاده ها مسدود شده 
اســت. مقام های استرالیا در غرب سیدنی ۱۸ هشدار برای تخلیه 
مناطق صادر کرده و از احتمال صدور هشدارهای بیشتر خبر داده اند. 
»استفانی کوک« وزیر امور اضطراری ایالت »نیوساوت ولز« گفت: 

»این یک وضعیت اضطراری تهدید کننده زندگی است«.
وقوع سیل ویرانگر در ســیدنی در شرایطی جان حداقل یک 
نفر را گرفته که در ماه مارس هم در اســترالیا سیل جان ۲۰ نفر 

را گرفته بود.
استفانی کوک در یک نشســت خبری درباره وضعیت جاری 
گفت: »ما اکنون در چند جبهه با خطراتی رو به رو هســتیم- سیل 

ناگهانی، طغیان رودخانه ها و فرسایش سواحل«.
اداره هواشناسی استرالیا اعالم کرد که بارش ۳۵۰ میلیمتری 
باران در بخش هایی از ایالت نیوســاوت ولز باعث سیل در رودخانه 

نیپیان شده است.
بنا بر اعالم مقام های استرالیایی، وقوع بارش شدید در سیدنی 
باعث ســرریز شدن آب از بزرگ ترین سد این شهر شده و نگرانی  

مسئوالن را در داشته است.
در پایان گزارش شــبکه »بی بی سی« درباره سیل در سیدنی 
استرالیا آمده است: » کارشناســان می گویند وضعیت اضطراری 

سیل به دلیل تغییرات آب و هوایی بدتر شده است«.

صدور
هشدارتخلیه

پسازسیلویرانگر

استرالیا

درپیسقوطبهمندرکوههای
آلپدرایتالیادستکم6تنجان
خودراازدســتدادندوهشــت
همچنین شدند مصدوم دیگر نفر
تعدادیدیگردراینحادثهمفقود

شدهاند.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، گفته شــده این حادثه در کوه 
مارموالدا که مرتفع ترین کوه در رشته کوه دولومیت است، رخ داده 
است. حادثه سقوط بهمن در بحبوحه افزایش بی سابقه دما در این 
منطقــه رخ داده که طبق گزارش ها دما در مناطق مرتفع کوه به 

حدود ۱۰ درجه سانتیگراد رسیده است.
به گزارش سی ان ان، بسیاری از مناطق اروپا از جمله ایتالیا طی 

ماه گذشته میالدی با موج شدید گرما مواجه بوده اند.

۶کشته
براثر

سقوطبهمن

ایتالیا

نمایشگاه»شهرهایخواهرخواندهوتوانمندیمدیریتشهری
تهران«آغازبهکارکرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شــهر، روز یکشنبه نمایشگاه »شهرهای 
خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شــهری تهران« با اولویت اقتصاد شهری، 

جذب سرمایه گذاری و صدور خدمات آغاز به  کار کرد.
بخشــی از این نمایشــگاه به موضوع توانمندی های شــهرداری تهران 
اختصاص دارد و بخش دیگر نیز برای رونمایی اسناد تاریخی شهر و شهرداری  

تهران در نظر گرفته شده است.
الزم به ذکر اســت که مناطق ۲۲گانه شــهر تهران به همراه معاونت ها، 
شــرکت های تابعه، سفرای ۱۸ شــهر خواهرخوانده و اســتارتاپ ها در این 

نمایشگاه غرفه دارند.
نمایشــگاه »شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران« 
روز گذشــته به صورت رســمی با حضــور علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، 
مهدی چمران، رئیس  شــورای شهر تهران و جمعی از مدیران شهری افتتاح 
 شــد. گفتنی اســت، این نمایشــگاه از ۱۲ الی ۱7 تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت

 ۱۰ تا ۱۹ در محل بوستان گفت وگو میزبان عالقه مندان است.

نمایشگاه »شهرهای خواهرخوانده
 و توانمندی مدیریت شهری تهران« افتتاح شد

تاکیدوزارتبهداشتبرتداومرعایتدستورالعملهاوتکمیلواکسیناسیون

آمار شناسایی روزانه مبتالیان کرونا در کشور از 1000 نفر عبور کرد
مرکــزروابــطعمومیواطالعرســانی
وزارتبهداشــتدراطالعیهایازشناسایی
هزارو7بیمارجدیدکووید۱۹درکشــوردر

شبانهروزگذشتهخبرداد.
به گزارش وبــدا، در این اطالعیه آمده اســت: 
»تاکنــون ۶۴ میلیون و ۶۵۵ هــزار و 7۹7 نفر ُدز 
اول، ۵۸ میلیــون و ۱۰ هــزار و ۶۵۴ نفر ُدز دوم و 
۲7 میلیون و 77۱ هزار و ۹۹۱ نفر، ُدز سوم واکسن 
کرونــا را تزریــق کرده اند و مجموع واکســن های 
 تزریق شــده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۴۳۸ هزار 
 و ۴۴۲ ُدز رســید. در شــبانه روز گذشــته نیــز
 ۱7 هزار و ۶۳۰ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده

 است.
از ۱۲ تا ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۱۰۰7 بیمار جدیــد مبتال به 
کووید۱۹ در کشــور شناســایی و ۱۲۲ نفر از آنها 

بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به 7 میلیون و ۲۴۰ هزار و ۵۶۴ نفر رسید.

متاســفانه در طول این مدت، ۸ بیمار مبتال به 
کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند و 
مجمــوع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و 

۴۰۴ نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون 7 میلیــون و ۶۳ هزار و 
۴7۹ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها 

ترخیص شده اند.
۲۳۲ نفــر از بیمــاران مبتال بــه کووید۱۹ در 
بخش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت 

مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۲ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۴۳۱ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۱۰۵ شهرستان در وضعیت زرد و 

۳۴۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«

 واکسیناسیون ۱۰۰ درصدی جمعیت آسیب پذیر
 راه پایان کرونا است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
گفــت: واکسیناســیون ۱۰۰ درصــدی جمعیت 
آسیب پذیر راه پایان کروناست و باید واکسیناسیون 

را به حد بسیار قابل قبولی برسانیم.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی گویا، با بیان اینکه در 
مرحله واکسیناسیون اولیه بسیار موفق بودیم، افزود: 
پوشش های باالی ۸۰ درصد در دو نوبت اول داشتیم 

ولی در نوبت سوم به این موفقیت دست نیافتیم.
 گویا افزود: زمانی که واکسیناســیون گروه زیر

  ۱۸ ســال را شــروع کردیم، ابتــدا جمعیت ۱۲ تا 
۱۸ سال را انتخاب کردیم که بسیار خوب پیش رفت 
و تقریبا مانند جمعیت باالی ۱۸ ســال پوشش در 
جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال داشتیم، اما در جمعیت ۵ تا 
۱۱ ساله هنوز آن طور که باید به موفقیت نرسیدیم.

وی ادامه داد: باید برای بعد از مرحله همه گیری 
کرونا برنامه ریزی کنیم و هنوز خیلی راه داریم.

 کووید ۱۹ هنوز یک تهدید است
رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
با تاکید براینکه کرونا هنوز یک تهدید است، گفت: 
یکی از مهم ترین اقداماتی که در عرصه کنترل بیماری 
کووید۱۹ در دنیا و کشور ما انجام شد، علت و چرایی 
ویروس شــناخته شد. ایران جزو معدود کشورهایی 
بود که از این توانایی برخوردار بود و می توانســت به 
کنترل بیماری در کشور و تصمیم گیری های بالینی 
کمک کند. گویا افزود: ســازمان جهانی بهداشــت 
معتقد است واکسیناسیون حداقل 7۰ درصد جمعیت 
 کشور یکی از راه های کنترل کرونا است و اکنون تنها 
۵۸ کشور در دنیا به این هدف دست یافتند. به گفته 
وی، باید همچنان دستورالعمل بهداشتی تکمیل روند 

واکسیناسیون برای مهار کرونا در اولویت باشد.

اخبار کوتاه اجتماعی

»سورن«جایگزینسمندوپژو۴۰۵
درناوگانتاکسیرانی

خبرگزاری صدا و ســیما- مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشــور گفت: به دنبال توقف تولید دو خودروی سمند ای 
اف 7 و پژو ۴۰۵ بنا بر هماهنگی ها با ایران خودرو و وزارت صمت، 
خودروی سمند سورن به عنوان جایگزین معرفی شد. بنا بر وعده 
خودروساز از ابتدای مرداد ۱۴۰۱ قرار بر این است که این خودرو 

به ناوگان تاکسیرانی کشور اضافه شود.
ثبتاولینفوتیمبتالبهتبکریمهکنگودریزد

فارس- رئیس گروه بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشــت یزد 
از ثبت اولین مورد مبتال به تب کریمه کنگو در این اســتان خبر 
داد و گفت:  مصرف گوشت غیربهداشتی عامل ابتال به تب کریمه 

کنگو است.
سوابقتحصیلیدرکنکور۱۴۰۲اعمالنمیشود

فارس- علی خضریان ســخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
گفت: در جلســه کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس جمهور تصویب شد 
که مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی برای کنکور سال۱۴۰۲ 
که تاثیر ســوابق تحصیلی بود اعمال نشود. خضریان افزود: تعیین 
سرنوشت یک جوان در یک نیم روز اتفاقات را به سمت استرس و 
تقلب جلو می  برد. ما باید این را بپذیریم یک دوره سوابق تحصیلی 
افراد در کنار کنکور مبنایی بر ورود افراد به دانشگاه ها به خصوص 

دانشگاه های برتر باشد.

بدینوســیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام شرکت 
کاشی و ســرامیک برلیان رفسنجان )ســهامی خاص( ثبت شده به شماره 
۱۳۲۳ اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت های صنعتی رفسنجان دعوت به عمل 
می آید تا درجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ 
راس ساعت ۱۱ الی ۱۳ درمحل کارخانه کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان 

شهرک صنعتی رفسنجان تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستورجلسه:

۱- تصویــب صورتهای مالی منتهی بــه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، 2- انتخاب اعضاء 
هیئت مدیــره 3- انتخاب بازرس قانونی و بــازرس علی البدل 4- انتخاب 

روزنامه رسمی 5- سایر موارد.

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانه
شرکتکاشیوسرامیکبرلیانرفسنجان)سهامیخاص(

هیئتمدیرهشرکتکاشیوسرامیکبرلیانرفسنجان

معاونامورزنانوخانوادهرئیسجمهوریازدر
نظرگرفتنتسهیالتویژهایعالوهبروامازدواج

همگانی،برایزوجیندههشصتیخبرداد.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، انســیه خزعلی در 
صفحــه خود در فضای مجازی با اشــاره به هفته ملی 
ازدواج، نوشت:» به مناســبت هفته ازدواج،  مشکالت 
جوانان دهه شصتی را در هیئت دولت مطرح نمودم و 
ریاست محترم جمهور دستور دادند که تسهیالت ویژه 
برای زوجین دهه شصتی، عالوه بر وام ازدواج همگانی، 
در نظر گرفته شود. در نیمه دوم سال۱۴۰۰ این وام با 
همکاری معاونت روستایی، تنها خاص روستائیان بود«.

گفتنی است، مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، برای 
هر یک از زوجین ۱۲۰ میلیون تومان و برای دختران 
کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال ۱۵۰ میلیون 
تومان تعیین شــده است. پیش از این نیز به مناسبت 
هفته روســتا و عشایر مقرر شده بود به تمام زوج های 
دهه شصتی روستایی و عشایری که از آغاز هفته روستا 
و عشایر سال گذشته )از ۱۵ مهر ۱۴۰۰( تا پایان سال 
۱۴۰۰ ازدواج کنند؛ جمعاً ۱۰۰ میلیون تومان )هر کدام 

۵۰ میلیون تومان( تسهیالت تعلق گیرد.

دستور رئیس جمهور
 برای پرداخت

 تسهیالت ویژه ازدواج
 به دهه شصتی ها

رئیسانستیتوپاستورایرانخبرداد

غربالگری 112 نمونه مشکوک آبله میمونی در کشور بدون شناسایی موردی از بیماری
رئیسانستیتوپاستورایرانگفت:ازابتدای
خردادتاکنونغربالگری۸۱نمونهمشکوکبه
آبلهمیمونیدرانستیتوپاستورو37نمونهدر
مراکزدیگرانجامشدهکهدرهیچکدام،موردی

ازاینبیماریشناسایینشدهاست.
به گزارش وبدا، رحیم سروری در همایش علمی 
آبله میمونی افزود: پیشگیری و کنترل بیماری های 
واگیر جزو تکالیف ماست و ۱۲ مرکز آزمایشگاهی در 
کشور برای تشخیص آبله میمونی، تجهیز شده است.

سروری اظهار داشت: انستیتو پاستور ایران کیت 
غربالگری ارتوپاکــس ویروس را طراحی کرد و تیم 
پاسخ سریع انستیتو پاستور برای آمادگی جهت پاسخ 

به اپیدمی های احتمالی این بیماری، شــکل گرفته 
اســت. وی با اشــاره به فعالیت های مهم و شاخص 
انستیتو پاستور ایران از گذشته تاکنون، یادآور شد: 
انستیتو پاستور ایران، پنج همه گیری بیماری  مانند 

وبا و حصبه را مدیریت کرده است.
رئیس انستیتو پاستور ایران ادامه داد: ایران، یکی 
از متولیان ریشه کنی آبله در منطقه خاورمیانه شرقی 
است. در آن زمان واکسن های آبله  تولیدی انستیتو 
پاستور ایران در عراق، افغانستان و مصر استفاده شد. 
حدود ۲۵۰ میلیون کودک از ۲۲ کشور واکسن های 
آبله تولید شــده از سوی انســتیتو پاستور ایران را 

استفاده کردند.

سروری با اشــاره به تولید واکسن پاستوکووک 
گفت: دانشمندان ما توانستند با همکاری دانشمندان 

کوبایی، واکسن موثری علیه کووید۱۹ تولید کنند.
به گفته وی، در مواقع اضطراری که امکان تامین 
واکسن در ایران از طریق کووکس نبود، باید انتقال 
تکنولوژی ساخت واکسن کرونا به کشور انجام می شد 
که این کار به خوبی انجام شد. سروری افزود: انستیتو 
پاســتور ایران، آزمایشگاه همکار مرجع در هپاتیت، 
ایدز، ســل و آنفلوآنزا است و شــبکه آزمایشگاهی 
کووید۱۹ نیز از سوی انستیتو پاستور راه اندازی شد 
که بیش از ۵۰۰ آزمایشگاه در طول دوره همه گیری 

کرونا به این شبکه متصل شدند.

کرمانشاه استان انقالب و دادستانعمومی
علتفوتیکزندانیامنیتیدرکرمانشــاهرا
برخالفادعایرســانههایمعاند،خودکشــی

اعالمکرد.
بــه گزارش ایرنا، شــهرام کرمی دیــروز در جمع 
خبرنگاران، با اشاره به فضا سازی اخیر رسانه های معاند 
درخصوص فــوت یک زندانی امنیتی در کرمانشــاه، 
اظهارداشــت: اخیرا رســانه های معاند با هدف هجمه 
سیاسی و تبلیغات رسانه ای علیه نظام جمهوری اسالمی 
ایران، ادعای کذبی را در رابطه با علت فوت یک زندانی 
امنیتی در کشورمان داشته اند. کرمی ادامه داد: زندانی 
امنیتی، »س. ب«، دوم اردیبهشت سال گذشته به اتهام 
عضویت در گروه تروریستی »پاک« بازداشت و سپس 
بــا رای قطعی مبنی بر عضویت در گروهک های معاند 

نظام در زندان پاوه محبوس شد.
وی افــزود: این زندانی در تاریخ ۱۹ اردیبهشــت 
۱۴۰۱ با تحمل یک ســوم دوره حبس خود با اعطای 
آزادی مشــروط و در ســالمت کامل جسمی از زندان 
پاوه آزاد شــد، اما حسب گزارش نهادهای امنیتی وی 
پس از آزادی از زندان در تاریخ هفتم خرداد با استفاده 
از قرص در محله مهدیه )دره دراز( کرمانشــاه اقدام به 
خودکشــی می کند. براساس استعالم صورت گرفته از 
اداره کل پزشکی قانونی استان، پیکر این فرد با عالئم 
مسمومیت با قرص مورد کالبد شکافی قرار گرفته که 

نتایج آن بزودی اعالم خواهد شد.
دادســتان کرمانشاه گفت: متاســفانه رسانه های 
معاند به منظور نشان دادن چهره ای ضد حقوق بشری 
از کشورمان با نشر ادعاها و اخبار کذب، علت فوت این 
زندانی سیاسی را تزریق آمپول اشتباهی در زندان اعالم 
کرده اند، در حالی که این فرد در خارج از زندان و به علت 

خودکشی فوت کرده است.

پاسخدادستانبهادعایرسانههایمعاند:

علت فوت یک زندانی امنیتی
 در کرمانشاه 

خودکشی در زمان آزادی
 بوده است

رئیسســازمانبازرسیکلکشورباانتقاداز
عدماجرایآرایکمیسیونماده۱۰۰،اعمالنظارت
شهرداریتهرانوجلوگیریازساختوسازهای

غیرمجازراخواستارشد.
به گزارش خبرگزاری میزان، پیرو تاکید رئیس قوه 
قضائیه به رئیس ســازمان بازرسی کل کشور پیرامون 
برگزاری نشست های مشترک با اعضای شورای اسالمی 
شــهر و مدیران شــهری پایتخت در راستای تشکیل 
کارگروه مرکزی احصاء مســائل و مشــکالت و اصالح 
قانون و رویه های مرتبط با مدیریت شهری، جلسه ای با 
حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شهردار تهران 

و برخی از معاونان وی برگزار شد.
رئیس ســازمان بازرسی در این نشست به برخی از 
مناطق ناایمن تهران و ضرورت ایمن  سازی آنها از جمله 
بازار اشــاره کرد و با بیان اینکه در بازار تهران به دلیل 
قدمت زیادی که دارد بعضا اصول شهر سازی، ایمنی و 
معماری به درستی رعایت نشده، نسبت به بروز حوادث 
احتمالی و تحمیل خسارات زیاد در صورت عدم توجه 

به این مقوله، هشدار داد.

ذبیح اله خداییان ضرورت ورود دستگاه های متولی 
از جمله شهرداری و انجام اقدامات الزم برای ایمن  سازی 
بازار را مورد تاکید قرار داد. یکی دیگر از موضوعات مورد 
اشاره رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست 
ورود شهرداری تهران به گودال های پرخطر در برخی از 
نقاط شهر و ایجاد ترک در ساختمان های مجاور به دلیل 
این گودال ها بود که در این راستا مقرر شد، شهرداری 

تهران اقدامات الزم را انجام دهد.
در جریان این نشست، رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور پیرامون نو سازی مترو و ناوگان حمل ونقل شهری 

از جمله اتوبوس  نیز نکاتی را مورد تاکید قرار داد.
یکــی دیگر از موضوعات مطرح شــده از ســوی 
خداییان، پیگیری اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود. 
وی با انتقاد از عدم اجرای آرای کمیســیون ماده صد، 
اعمال نظارت شهرداری تهران و جلوگیری از ساخت  و 
سازهای غیرمجاز را خواستار شد و گفت: اجرای آرای 

کمیسیون ماده ۱۰۰ به طور ویژه دنبال شود.
ورود شهرداری به تعیین حریم شهر تهران، توجه 
ویژه به بحث فضای ســبز و حفظ و نگهداری درختان 

بــا توجه به آلودگی هوای تهران، پیشــگیری از تغییر 
کاربری های فضای سبز و باغات شهر تهران به بهانه های 
همچون احداث بــرج و امثالهم، تثبیت موقعیت های 
دارای کاربری فضای سبز و باغات در سامانه کاداستر و 
تاکید بر لزوم تامین امنیت سامانه های شهرداری از دیگر 
موضوعات مطرح شده از سوی رئیس سازمان بازرسی 
بود که در این راســتا نیز مقرر شد شهرداری اقدامات 

الزم را انجام دهد.
تاکید بر لزوم شــفافیت در معامــالت و واگذاری 
امالک شهرداری در راســتای سیاست شهردار تهران 
در مبارزه با فســاد نیز از دیگر موضوعات مورد اشاره 

در این نشست بود.
خداییان در پایان از آمادگی سازمان بازرسی برای 
کمک به شــهرداری در انجام ماموریت ها و همچنین 

مقابله و مبارزه با فساد احتمالی خبرداد.
شهردار تهران نیز در این جلسه به تبیین برنامه های 
خود درخصوص اصالح فرآیندهای انجام کار، شفافیت در 
انجام امور و پیشگیری و مبارزه با مفاسد در شهرداری 

پرداخت.

رئیسسازمانبازرسیکلکشور:

آرای کمیسیون ماده 100 باید به طور ویژه دنبال شود

وزیرآموزشوپرورش:

شیوه نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان هفته آینده نهایی می شود
وزیرآموزشوپرورشگفت:تالشمابراین
استکهباهمکاریسازمانهایبرنامهوبودجه
واداریاســتخدامیطیهفتهآیندهشیوهنامه
اجراییقانونرتبهبندیمعلماننهاییورتبهبندی

درداخلوزارتخانهواردعملیاتاجراییشود.
یوسف نوری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تصویب 
و ابالغ آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان از سوی 
هیئت وزیران اظهارداشت: بر اساس آئین نامه، شیوه نامه  
نهایی قانون رتبه بندی معلمان در دست تدوین است؛ 
این شیوه نامه شامل جزئیاتی است که هیئت های ممیزه 

باید بر اساس آن کار کنند.

نوری خاطرنشــان کرد: تالش ما بر این اســت که 
ان شــاءاهلل با همکاری ســازمان های برنامه و بودجه و 
اداری اســتخدامی طی هفته آینده شیوه نامه اجرایی 
قانــون رتبه بندی معلمان نهایی و رتبه بندی در داخل 

وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.
»رتبه بندی معلمان« ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ در قالب 
الیحه ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که کلیات 
آن در روز هجدهم خردادماه ســال ۱۴۰۰ به تصویب 
رســید، اما به دلیل تغییرات قابل توجه الیحه از سوی 
نمایندگان مجلس و عــدم تامین بار مالی آن، پس از 
چند ماه معطلی در مجلس، از ســوی شورای نگهبان 

رد و دوبــاره به مجلس بازگشــت داده شــد. با انجام 
اصالحات وارده از ســوی مجلس در ابتدای اسفندماه 
سال گذشته، رتبه بندی از سوی شورای نگهبان مورد 
موافقت قرار گرفت و در ۱۶ اســفندماه سال ۱۴۰۰ از 
سوی رئیس مجلس برای اجرا به دولت و ۲۳ اسفندماه از 
سوی رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان 
برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور جهت 
تدوین آیین نامه اجرایی ابالغ شد. در نهایت روز شنبه 
سخنگوی دولت اعالم کرد که آیین نامه اجرایی قانون 
رتبه بندی معلمان از ســوی هیئت وزرا تصویب و برای 

اجرا ابالغ شده  است.

سخنگویفراجاازامکانترددزمینیزائران
ازمرزهایشلمچهومهرانبرایحضوردرمراسم

دعایعرفهدرعتباتعالیاتخبرداد.
به گزارش سایت پلیس، سردار مهدی حاجیان گفت:  
از روز دوشنبه با هماهنگی های به عمل آمده با دولت 

عراق امکان تردد زائران عزیز از مرزهای زمینی شلمچه و 
مهران به صورت انفرادی و جمعی برای حضور در مراسم 
پر فیض دعای عرفه در عتبات عالیات فراهم شده است.

حاجیان با اشاره به اینکه پلیس با تمامی امکانات 
و آمادگی کامل در این مرزها آماده خدمات رســانی به 

زائران خواهد بود، افزود: داشتن گذرنامه معتبر و کارت 
واکسن الزامی است.

وی خاطرنشان کرد: پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا 
با پیش بینی و در نظر گرفتن تمهیدات الزم از آمادگی 
کامل برای صدور سریع گذرنامه زائران برخوردار است.

سخنگویفراجا:

امکان سفر زمینی انفرادی و جمعی به عراق برای شرکت در مراسم دعای عرفه فراهم شد

استاندارهرمزگانگفت:پیشبینیمیشودفرآیندساختمنازل
جدیدمنطقهزلزلهزدهبندرلنگهتا۱۰روزآیندهآغازشود.

به گزارش ایسنا، مهدی دوستی دیروز در تشریح این خبر، افزود: تاکنون 
۲۵۰ کولر در چادرهای زلزله زدگان نصب شــده اســت و برای رفع مشکل 
اسکان مردم تالش داریم در یکی دو روز آینده برای اسکان آنها کانکس تهیه 
کنیم. دوستی با بیان اینکه ماشین آالت و تجهیزات موردنیاز برای آواربرداری 
به اندازه کافی در منطقه وجود دارد و در این خصوص مشــکلی نداریم، ادامه 
داد:  به مردم اطمینان می دهم، دولت در کنار آنان خواهد ماند و تا به آرامش 
رسیدن مردم و باز سازی منازل مسکونی از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد. 
وی بیان داشــت: تمامی ارگان های دولتی، خیرین و مردم شریف برای 
بحث کمک رســانی همکاری الزم را دارند، اصل بر این است که به این چند 
ســاعت اکتفا نکنیم و به کمک رسانی هایمان ادامه دهیم و حداقل دو یا سه 

هفته ای پیگیری حل مشکالت مردم باشیم.
 اختصاص ۵۰ میلیارد تومان به مناطق زلزله زده هرمزگان

رئیس بنیاد مســکن کشور هم گفت: پیشنهاد بنیاد مسکن برای ساخت 
 مســکن در مناطق زلزله زده روســتایی هرمــزگان ۲۰۰ میلیون تومان وام

و ۵۰ میلیون تومان بالعوض بوده است.
اکبر نیکــزاد در برنامه گفت و گــوی ویژه خبری افزود: در روســتاهای 
زلزله زده هرمزگان ۱۱۹۶ پرونده تشکیل شد که با پرونده هایی که در شهرها 
انجام شد حدود ۱۴۵۰ پرونده تشکیل شده است که پیشنهاد وام و بالعوض 

روز یکشنبه با فوریت تهیه و به ستاد حوادث ارسال شد.
نیکزاد ادامه داد: دولت یکشــنبه ۵۰ میلیارد تومان به فوریت تخصیص 
داد تا روند پیش برود و احتماالً چهارشنبه همین هفته مصوبه وام و بالعوض 

این مناطق در دولت مصوب شود.

استاندار:
فرآیند ساخت منازل زلزله زدگان هرمزگان

 تا 10 روز آینده آغاز می شود


