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درداینها
چیزدیگهاست

انتشــار این  با   کاربری 
فوت  »از  نوشــت:  تصویر 
خیلــی  امینــی  مهســا 

ناراحته!«
اعترافیکمعترض

 ســید علی موســوی: 
دهــه  دختــر  »دیشــب 
واسه  میگفت  هشــتادی 

اعتراض رفتم، االن پشــیمونم! چون اینا معترض نبودن وحشــی 
بودن! به هیچ کس رحم نمیکنن! زود خودتون رو رسوا کردید.«

مطالبهازمدعیالعموم
 نســرین: »به عنوان یک شهروند از مسئولین می خواهم با علی 
کریمی و تمام سلبریتی هایی که زیر این آتش هیزم ریختن برخورد 

قاطعانه شود!«
بازینخنماشده

 ســید نظام الدین: »اوباما، کلینتون و سایر مقامات دولت وقت 
آمریکا صراحتا گفتند که بر بســتر اغتشاشات سال۸۸ توانستند 
اجماع جهانی برای تحریم ایران را فراهم کنند. در شــرایطی که 
ایران به سازمان شانگهای پیوسته، مذاکرات هسته ای به نقطه اوج 
رســیده و توپ در زمین آمریکاست؛ بلوا ســازی داخلی، بازی در 

کدام سناریوست؟«
اغتشاشاستنهاعتراض

 شــراره داودی: »بحث نه حجابه نه گشــت ارشاد؛ من هرچی 
دیدم خرابی، فحــش، زدن و بی حرمتی بوده... و بله؛ قطعا این ها 

اغتشاش گرن.«
شرفداشتهباشید

 سید رضی: »میگن پرچم رو که خودشون آتیش زدن و مشکوکه، 
البد مأمور رو هم خودشون سوزوندن، چادر رو هم خودشون از سر 
ناموس خودشون کشیدن؟ بعضیاتون چطور می تونید این همه یه جا 
بیشرف باشید و نفهمید چه وحشی هایی رو دارید تطهیر می کنید!«

مسلکاوباش
 حنا: »مهســا دختر ایران بود. اون خانــوم چادری نبود؟ دیگه 

حناتون رنگی نداره.«
دردتوننگرفت؟

 انصاری: »دوره کردن زن محجبه توسط وحوش درنده و کشیدن 
چادر و روســری از سرش و گرداندنش حول میدان، دردش از آن 

خلخال زن یهودیتان بیشتر است.«
معترضاندراینبارهنظریندارن؟

 علی چاهخوزاده: »اونایی که دیروز به بهانه مرحومه مهسا امینی از 
روایت خلخال در آوردن از پای زن یهودی رو هر دم تکرار می کردند 
و فوت مرحوم رو قتل تعبیر می کردند، نظری درباره آتیش و کتک 
زدن مامور فراجا، چادر و روسری در آوردن از محجبه، زدن بسیجی 

تا حد مرگ و آتیش زدن آمبوالنس ندارند؟!«
شماهممقصرید

 امیرحسین ثابتی: »عزیزانی که کمپین »من محجبه هستم ولی 
با گشت ارشاد مخالفم« راه انداختید!جماعتی که در زمین شان بازی 
کردید و برایشان بستر سازی کردید، دیروز چادر یک خانم محجبه را 
وسط خیابان از سرش کشیدند.این وحوش، هنوز به قدرت نرسیده 
اول آمده اند سراغ شما! کالهتان را باالتر بگذارید و فاز روشنفکری 
برندارید.اینها زخم خورده تر از این حرفها هســتند و تا روسری را 
از سر تک تک زنان این سرزمین برندارند آرام نمیگیرند. مسئله را 

مقداری کالن تر و جامع تر ببینید...«
چیشد؟

 مجتبی زارعی: » به کشف حجاب آن عجوزه بازیگر کاری نداریم 
که از هزاران سال پیش در طمع یوسِف ما بود! اما کو آن نازک دلی 
محقق داماد، بیات زنجانی، حسن خمینی ، کروبی و عبداهلل نوری؟! 
پلیسی را در نزدیکی شما آتش زدند! با مشت و پنجه بوکس چادرها 

از سرکشیدند؛ قرآنها آتش زدند و مساجد را سوزاندند!«
دمشماگرمآقایرئیسی!

 ایمانی با انتشار این تصویر نوشت:»انتقام از آمران و عامالن ترور 
سردار سلیمانی جای خود محفوظ؛ اما بهتر از این نمی شد سیلی 
بر صورت رژیم مســتکبر و ریاکاری نواخت که »فرمانده مبارزه با 
تروریسم در قلب خاورمیانه« را بزدالنه در فرودگاه بغداد ترور کرد.
آمریکا دوباره بی حیثیت شد و این ننگ، تا ابد بر پیشانی زمامداران 

کاخ سفید خواهد ماند.«

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.

بااجرایطرح»دارویار«

کمبودهای دارویی به ۷۸ قلم کاهش یافت
مدیرکلدارویسازمانغذاوداروگفت:با
اجرایطرحدارویار،کمبودهایداروییاز۱۰۰
قلمبه۷۸قلمکاهشیافتومصرفبیرویهو

غیرمنطقیبرخیداروهانیزکنترلشد.
به گزارش ایرنا، حســین شمالی در یک نشست 
خبری افزود: دارویار طرح بزرگی اســت که امسال 
اجرای آن با منابع تخصیص یافته در حال اجراست 
و تاکنــون پیش پرداخت برای مطالبات داروخانه ها 
توسط بیمه ها پرداخت شده و نگرانی در این زمینه 

وجود ندارد.

شمالی اظهارداشت: اکنون در اجرای طرح دارویار 
مشکلی نیست، داروخانه ها درمورد مطالبات خود برای 
ماه های آینده نگران هستند ولی جای نگرانی نیست، 
منتظر هســتیم بیمه ها صورتحساب رسمی را اعالم 
کنند تا به داروخانه ها پرداخت شــود. وی با اشاره به 
اینکه حساس ترین موضوع در طرح دارویار تامین منابع 
بود که اکنون مشکلی نیست، ادامه داد: بر اساس این 
طرح داروهای داخلی بدون افزایش پرداختی از جیب 
مردم زیر چتر حمایت بیمه ها در دســترس بیماران 
قــرار می گیرد و داروی خارجــی نیز با قیمت جدید 

عرضه می شــود و مابه التفاوت آن بدون پرداختی از 
سوی بیمار توسط یارانه ارائه می شود. مدیرکل داروی 
سازمان غذا و دارو گفت: ۳۶۶ قلم داروی ضروری که 
تحت پوشش بیمه نبود توسط دولت مابه التفاوت آن 
پرداخت می شود و فشار مالی بر دوش مردم نیست، 
در ایــن طرح تجویز منطقی دارو کنترل می شــود و 

دستورالعمل های بالینی تدوین شده است.
 داروی بیماران اس ام ای تامین شده است

شــمالی افزود: داروی بیماران اس ام ای موجود 
بوده و توزیع شــده اســت، مشــکلی در این زمینه 

نیست و بیماران نگران نباشند. وی بیان داشت: در 
مورد قیمت داروهای خارجی هیچ مشکلی نداریم و 
کمیســیون قیمت گذاری دارو در نشست های خود 
بــه این موضوع می پردازد. وی درباره کمبود ســرم 
نیــز گفت: از دو هفته پیــش واردات در حال انجام 
اســت و برای ۱۵ میلیون واحد که نیاز کشور است، 

مجوز داده ایم.
شمالی ادامه داد: مصرف سرم به گونه ای افزایش 
یافت که برنامه ریزی های ما را تحت الشعاع قرار داد و 
فعالً در مراکز درمانی مهم، بحران کمبود سرم نداریم.

باستانشناسانازکشفاسکلت
۳۱هزارسالهانساننخستیندرغاری
واقعدرمنطقــهکلیمانتاناندونزی

خبردادند.
به گزارش خبرگزاري صدا و ســیما، 
ســاق پای چپ این اســکلت متعلق به 

کودکی است که با عمل جراحی قطع شده است. کارشناسان با اشاره به 
بررسی آثار و شواهد به دست آمده معتقدند: خونریزی ها و عفونت های 
ســاق پا بعد از عمل جراحی به طور کامل کنترل شده است که این 
مهم نشان می دهد؛ دوره درمان پس از جراحی با موفقیت ادامه یافته 

و کودک دست کم ۶ تا 9سال پس از قطع عضو، زنده مانده است.
بررسی دوره درمان اسکلت کشف شده انسان نخستین در منطقه 
کلیمانتان اندونزی اکنون بنا به نظر کارشناســان از دانش پیشــرفته 

پزشکی در عصر ماقبل تاریخ، پرده برداشته است.
پیش از این یک جراحی فوق پیشــرفته قطع عضو نیز مربوط به 

اسکلتی هفت هزار ساله بود که در فرانسه کشف شد.
بنا به اعالم گروه مشترک باستان شناسان اندونزیایی و استرالیایی 
به علت دفن بسیار خاص و نادر اجساد در جزیره سوالووسی اندونزی 
هنوز هیچ نمونه دیگری از این نوع عمل و درمان فوق پیشرفته پزشکی 
متعلق به انسان های نخستین در این منطقه کشف نشده، اما قطعا در 

۳۱ هزار سال قبل این عمل جراحی رایج بوده است.
اخیرا نیز کهن ترین غارنگاره تاریخ بشر با قدمت بیش از ۴۵ هزار 
ســال به عنوان قدیمی ترین نشانه مستند از سکونت انسان نخستین 
در جنوب شــرق آســیا در غاری واقع در جزیره سوالووسی اندونزی 

کشف شده است.

کشف
اسکلت

ماقبلتاریخ

 اندونزی

مرکزپیشگیریوکنترلبیماری
اروپا)ECDC(اززمانشــروعشیوع
بیماری،۲۰هزارموردآبلهمیمونو
ســهموردمرگرادراتحادیهاروپا

ثبتکردهاست.
به گــزارش خبرگزاری ایرنــا، مارکو 
کاوالری رئیس تهدیدات بهداشتی و استراتژی واکسن در آژانس دارویی 
اروپا گفت: براساس داده های مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری، 
در عین حال روند شــیوع این بیماری در بسیاری از کشورها در حال 
کاهش اســت و اینکه آیا این روند ادامه خواهد داشت در حال حاضر 

مشخص نیست.
پیش از این سازمان جهانی بهداشت با ارائه تازه ترین آمار از ابتالی 

۵۰ هزار و ۴9۶ نفر به آبله میمون در سراسر جهان خبر داه بود.
این سازمان در آماری که )۳۱ اوت، 9 شهریور( منتشر شد، با اعالم 
ثبت ۵۰ هزار و ۴9۶ ابتال به آبله میمون اعالم کرد که بیشــتر موارد 

ابتال به آمریکای شمالی و اروپا تعلق دارد.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت پیشتر اعالم کرده بود نشانه هایی 
وجود دارد که شیوع این بیماری در اروپا جایی که ترکیبی از اقدامات 
مؤثر بهداشــت عمومی، تغییر رفتار و واکسیناسیون به جلوگیری از 

انتقال کمک کرده، کند شده است.
بر پایه این گزارش، بیشتر موارد ابتال به آبله میمون در خارج آفریقا 
که بیماری بومی آن منطقه محسوب می شود به روابط جنسی میان 

مردان مربوط می شود.

ابتالینزدیک
به۲۰هزارنفر
بهآبلهمیمون

اتحادیه اروپا

رئیسکلدادگستریاستانفارسآخرینوضعیترسیدگیبه
پروندهنوجوانزرینیدشتیراتشریحکرد.

به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان فارس 
ضمن تشریح حادثه تعرض به نوجوان ۱۶ ساله در زرین دشت گفت: پس از 
مراجعه نوجوان ۱۶ ساله زرین دشتی به دفتر دادستان و بیان ماجرای تعرض، 
موضوع با حساســیت ویژه در دستور کار مقام قضایی قرار می گیرد و پس از 
صدور دستور معاینه خطاب به پزشکی قانونی توسط دادستان، اطمینان خاطر 

الزم در جهت حمایت دستگاه قضایی از بزه دیده داده شده است.
حجت االسالم سید کاظم موسوی با بیان اینکه پس از اطالع مقام قضایی 
از وقــوع حادثه نیز بالفاصله تمهیدات الزم جهت بازداشــت مظنونین انجام 
شده است و در کمترین زمان ممکن متهمین که توسط متوفی نام برده شده 
بودند بازداشت شدند افزود: هم اکنون پرونده در دو بخش مجزا یعنی موضوع 
آدم ربایی و فوت این نوجوان و همچنین موضوع تعرض در مراجع ذی صالح 

قضایی در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه نحوه واقع شدن فوت و علت تامه آن در دست بررسی 
دقیق و کارشناســی اســت، گفت: دالیل اولیه حکایت از قرائنی درخصوص 
خودکشی دارد،اما آنچه مسلم است اینکه اظهار نظر قطعی در این باره مستلزم 

اعالم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه سایر اتهامات مطرح 
در این پرونده از جمله موضوع تعرض و آدم ربایی با دقت نظر ویژه ای در حال 
رسیدگی است بیان داشت: اتهام آدم ربایی به متهمین تفهیم شده و این بخش 
از پرونده در دادسرای زرین دشت رسیدگی و قرار مجرمیت صادر شده است 

که پس از تأیید دادستان کیفرخواست صادر خواهد شد.
موسوی با بیان اینکه بخش مهم پرونده یعنی اتهام تعرض در صالحیت 
دادگاه کیفری یک استان است، ادامه داد: جلسه تفهیم اتهام با حضور وکالی 
متهمین و شــاکی پرونده در شــعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان مستقر در 
شهرســتان داراب برگزار شده است. وی خاطرنشــان کرد: رسیدگی به این 
پرونده در حداقل زمان قانونی ممکن و با رعایت موازین شــرعی و قانونی در 

دستور کار دادگستری استان فارس قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه در دیدار با خانواده نوجوان 
۱۶ ســاله تأکید کردیم این موضوع را با حساسیت ویژه دنبال خواهیم کرد 
افزود: احقاق حقوق خانواده مرحوم و مجازات قاطع، قانونی و بازدارنده عامالن 

این واقعه تلخ هدف و اولویت ما در دادگستری استان است.

متهمان پرونده نوجوان ۱۶ ساله زرین دشتی 
تفهیم اتهام شدند

فرماندهانتظامیکردســتانبهتشــریح
جزئیاتکشــتهشدنچهارنفرازشهروندان
این توسطضدانقالبدرشهرستانهای ُکرد

استانپرداخت.
ســردار علــی آزادی در گفت و گو با تســنیم از 
کشته شــدن چهار نفر از شــهروندان کردســتانی 
در تجمعــات اخیر خبــر داد و اظهار داشــت: در 
مصاحبه  هایــی که از بنده منتشــر شــد از جوانان 
کردستانی درخواست کردم که در تجمعات حضور 
پیدا نکنند چرا که اطالع موثق داشتیم که گروهک ها 
نفوذ کرده و در حال موج ســواری و کشته  سازی در 

استان هستند.
آزادی افزود: گروهک های ضدانقالب روز دوشنبه 
در ســقز به یک نفر به اسم »محمودی« تیراندازی 
کرده و ســپس آن فــرد را در داخل یک پژو ۴۰۵ 

بدون پالک با سرنشینان ماسک زده سوار کرده و به 
بیمارســتان سقز برده اند که یک ربع بعد از رسیدن 
فوت می کند و بالفاصله بعد از آن، رسانه های معاند 

چندین کلیپ از او پخش می کنند.
وی بــا بیان اینکــه فیلم منتشــره، مربوط به 
تیرخوردن این فرد سقزی در جای خلوت بوده، گفت: 
طوری از او فیلمبرداری شــده است که صورت فرد 
مشــخص نیست و روند صحنه  سازی مشخص است 
چراکه هیچ کس غیر از خودشان در کنار آنها نیست 
و نیروهای انتظامی نیــز تنها در خیابان های اصلی 

سطح شهر حضور داشتند.
فرمانده انتظامی اســتان کردســتان در توضیح 
کلیپ پخش شــده دیگری در رسانه های خارجی با 
عنوان »سقز- اکنون حضور گروهک ها« ضمن تکذیب 
محتوای طرح شده در این ویدئو و ارتباط دادن آن به 

اغتشاشات چند شب گذشته، بیان داشت: در فیلم 
مشخص است که اوالً افراد لباس زمستانی به تن دارند 
و این فیلم اساساً مربوط به یکی از محالت اشنویه در 

سال 99 بوده که قباًل هم پخش شده است.
آزادی بــار دیگر اخبــار گفته شــده از جانب 
استاندار کردســتان مبنی بر درگذشت سه نفر در 
روزهای گذشــته در شهرســتان های این استان را 
تأیید کرد و گفت: متأسفانه دیروز نیز یک نفر دیگر 
با مشــخصات »فواد قدیمی« کشته شده است که 
شباهت نوع کشته شدن آنها نشان می دهد که این 
افراد در جریان یک برنامه ریزی مشخص هدف ترور 

قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: گروهک های معاند در قالب پروژه 
کشته  سازی این جنایت ها را مرتکب شده اند و حتی  
یکــی از این افراد قبل از فوتش در فیلم اذعان کرده 

که با یکی از دوســت های دیگرش بوده و گفته که 
از پشــت و باال به آنها شلیک شده و تیر خورده اند و 
به اذعان خودشــان در منطقه ای حضور داشتند که 

پلیس آنجا نبوده است.
فرمانده انتظامی اســتان کردستان اظهارداشت: 
از این افراد، ســه نفر بــا گلوله جنگی و یک نفر در 
فاصله نزدیک و با گلوله ساچمه ای کشته شده اند اما 
گروهک ها می خواهند آن را بر گردن نیروی انتظامی 

و متولیان امنیت بیندازند.
وی در پایان بار دیگر نسبت به مراقبت خانواده ها 
از فرزندانشــان در شرایط فعلی هشدار داد و گفت: 
درخواســت ما این اســت از حضــور در تجمعات 
خودداری کنند و بدانند که ضدانقالب این روزها دنبال 
پروژه کشته  سازی در استان بوده و ممکن است شدت 

درگیری ها و این جنایات باال بگیرد.

فرماندهانتظامیاستانتشریحکرد

جزئیات کشته شدن مشکوک ۴ نفر 
در تجمعات کردستان

آگهیدعوتسهامدارانبرایجلسهمجمععمومیعادی
بهطورفوقالعادهشرکتتهرانپلیاسترتاپس)سهامیخاص(

ثبتشدهبهشماره۲۱۵۰۰۰وشناسهملی۱۰۱۰۲۵۶۳8۲۶
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تهران پلی استر تاپس )سهامی خاص( دعوت می شود 
تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ســاعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 
در محل دفتر شــرکت به نشانی: تهران- خیابان مطهری- خیابان فجر- پالک 34- طبقه سوم- واحد 12 

برگزار می گردد، در موعد مقرر حضور بهم  رسانید.
دستور جلسه: 1- انتخاب هیئت مدیره 2- بررسی مسائل کلی و جاری شرکت

مدیرعامل-حمیدرضاناصری

شهردارياصفهان در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطالعاتي 
 خود نســبت به شناســایي پیمانکاران واجد شرایط درخصوص 
»Cisco SD-Accessطراحیوپیادهسازیشبکههایمبتنیبر«
از طریــق دعــوت به ارســال اطالعات توانمندي ها، ســوابق و 

پیشنهادات اقدام نماید: 
لذا اشــخاص حقیقي و حقوقــي که در زمینــه مذکور داراي 
قابلیت هاي انجام برخط عملیات و داراي تجربه و نمونه کارهاي 
موفق و بســتر آماده به کار مي باشند؛ دعوت میشود در صورت 
تمایل با مراجعه به بخش فراخوان ســایت شهرداري اصفهان به 
نشاني isfahan.ir، نسبت به اخذ سندفراخوان مربوطه اقدام 
و پس از تکمیل به همراه اسناد و مدارک خواسته شده، حداکثر تا 
پایان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰7/۳۰ به نشاني اصفهان، 
بلوار آئینه خانه، ابتداي بن بست سپیده، سازمان فناوري اطالعات 
و ارتباطات )فاوا( شهرداري اصفهان، واحد بازرگاني ارسال نمایند.

آگهيفراخوان
شناسایيپیمانکار

سازمانفناوریاطالعاتوارتباطات
شهرداریاصفهان

شهرداریاصفهان

نوعآگهی:مناقصهعمومیدومرحلهای)باردوم(
موضوعآگهی: خرید دو دســتگاه ریج اســتاکر۴۵تن به همراه 

ادوات مگنت ۳۵ تن جهت حمل و جابه جایی اسلب داغ و سرد
متنآگهی: به استحضار مي رساند شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد 
نسبت به خرید دو دستگاه ریج استاکر۴۵تن به همراه ادوات مگنت 
۳۵تن جهت حمل و جابه جایی اسلب داغ و سرد از طریق مناقصه 
عمومی دو مرحله ای اقدام نماید، لذا از کلیه شــرکت هاي توانمند 
که دارای تخصص، توانایی و شرایط الزم می باشند تقاضا می گردد 

نسبت به ارسال مدارک و مستندات به شرح ذیل اقدام نمایند.
مدارکموردنیاز:

تجربه و سوابق فروش مرتبط
حسن سابقه در کارهای قبلی مرتبط

توان مالی شامل:۵۰برابر مالیات سالیانه یا7۰برابر بیمه پرداختی 
سالیانه یا۳برابر درآمد ناخالص سالیانه

توان خدمات فنی و پشتیبانی شامل:تجهیزات و کارگاه تعمیرات و 
نگهداری، انبار قطعات یدکی، تیم خدمات فنی و پشتیبانی، ارائه 
گواهینامه مرتبط با آموزش کارکنان توسط سازنده ریچ استاکرها
بدیهی اســت پس از بررسی مدارک ارسالی از شرکتهای توانمند 

جهت مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.
مهلتارسالمدارک: حداکثر تا تاریخ۱۴۰۱/۰7/2۰

نحوهارســالمــدارک:آدرس7۵ کیلومتــري جنوب غربي 
 اصفهــانـ  صندوق پســتي ۱۶۱ مبارکه- ســاختمان مرکزی- 

امور قراردادهای توسعه
اطالعاتتماسباکارشناس:۰۳۱5۱۲۷۳۳۸۰۷

ارائه مدارک و ســوابق هیچ گونه حقــی را براي متقاضیان ایجاد 
نخواهد کرد.

آگهیفراخوان
شرکتفوالدمبارکهاصفهان

روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان
۲۱۴۰۱۴

وزیرآموزشوپرورشگفت:سامانهاصلی
آموزشوپرورشمدتهاســتکهبهپنجره
واحدخدماتالکترونیکدولتپیوستهاست
وماتکلیفکردهایمکــهزیرمجموعههانیز

هرچهزودترایناقدامراانجامدهند.
به گزارش ایســنا، یوســف نوری در حاشــیه 
جلســه دیروز هیئت دولت در پاســخ به این سؤال 
که پیش بینی شــما از زمان اجرای قانون رتبه بندی 
معلمان چه موقع است، گفت: برخی از همکاران ما 

مدارک الزم را هنوز بارگذاری نکرده اند.

نوری در پاســخ به این سؤال که آیا شما مدارک 
الزم معلمان را در اختیار ندارید؟ ادامه داد: یک سری از 
مدارک هستند که در سامانه ما قرار دارند و همکاران 
ما باید یک سری مدارک تکمیلی را بارگذاری کنند که 
این مدارک مربوط به صالحیت عمومی و یا شایستگی 
عمومی و شایستگی تخصصی و حرفه ای است و ما این 
مدارک را نداریم و باید یک بار برای همیشه در راستای 
اجرای این طرح این مدارک در سامانه مشخص شده 
قرار گیرد و ما از همکارانمان درخواست می کنیم که 
این کار را هرچه زودتر انجام دهند، انجام اجرای این 

موضوع از سی و یکم شهریورماه تمدید شده و من از 
همکارانم خواهش می کنم هرچه زودتر این اطالعات 
و مــدارک را جمع آوری و ثبت کنند تا ما این کار را 

زودتر انجام دهیم.
وی در پاســخ به این سؤال که برخی معتقدند 
کــه علت عدم اجرای این طرح به مباحث بودجه ای 
و کمبود منابع بر می گردد، بیان داشــت: نه، منابع 
۳۸ هزار میلیارد تومان اســت و بین مشــموالن در 
طول ۱۸ ماه توزیع می شود و این شروع رتبه بندی 
معلمان است و برای سال آینده تقویمی یعنی سال 

۱۴۰2 به صورت اســتحقاقی به هر فرد در هر رتبه 
پرداخت می شود.

 پرداخت علی الحساب به معلمان
 تا زمان صدور احکام رتبه بندی ادامه می یابد

در همین رابطه، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور با بیان اینکه ماهانه یک میلیون تومان 
علی الحســاب به حســاب معلمان بابت رتبه بندی 
پرداخت می شــود، گفت: این مبلــغ تا زمان صدور 
احکام جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش ادامه 

دارد و پس از آن با معلمان تسویه می شود.

وزیرآموزشوپرورش:

قانون رتبه بندی معلمان برای اجرا مشکل منابع ندارد

اعالم محدودیت های ترافیکی مراسم رژه ۳۱ شهریور در اطراف حرم امام)ره(
رئیسپلیسراهورتهرانبزرگازاجرای
محدودیتهاوممنوعیتهایتوقفوتردد
درروز۳۱شهریور)آغازهفتهدفاعمقدس(
درمسیرهاواطرافحرمامام)ره(خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد 
حسین حمیدی گفت: به منظور بزرگداشت هفته 
دفاع مقدس مراسم رژه یگان های پیاده و موتوری 
نیرو های مسلح در ضلع شمالی مرقد مطهر حضرت 
امام خمینی)ره( در ســاعت ۸ صبح روز پنجشنبه 
۳۱ شهریور برگزار می شود. بر همین اساس پلیس 
راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ مأموریت دارد با 
بهره گیری از حداکثر امکانات اقدامات و تدابیر الزم 
ترافیکی را به منظور برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم 

پیش بینی و به مورد اجرا گذارد.
حمیدی ادامه داد: محل اجرای این مراسم در 
ضلع شمالی مرقد مطهر حضرت امام خمینی)ره( 
و کلیه معابــر، خیابان ها و تقاطع های همجوار آن 
می باشد که پلیس راهور تهران بزرگ درخصوص 
تامین نظم وایمنی عبور و مرور و جلوگیری از تراکم 
بار ترافیکی در مسیر های منتهی به محل برگزاری 
مراســم، رســیدگی فوری به تصادفات و ســوانح 

رانندگی در معابر و محدوده اجرای مراسم، تعامل 
و همکاری با سایر واحد های نظام، انتظامی و دژبان 
آجا در راستای انجام هر چه مطلوب تر ماموریت و 
کنترل، نظارت و هدایت ترافیک قبل، حین و بعد 
از اجرای مراسم ماموریت های خود را انجام می دهد.

وی در تشریح محدودیت های تردد گفت: 
۱- در مســیر شــمال بــه جنــوب بزرگراه 
شهید هاشــمی از پل شــهید صنیع خانی و تردد 
کلیه وسائل نقلیه به ســمت جنوب خودرو هایی 
که قصد دسترسی به بهشــت زهرا )س( را دارند 
می بایست از طریق خیابان شهید رجائی، جاده قدیم 
قم و از درب گلدسته وارد بهشت زهرا )س( شوند. 
2- اعمال محدودیت تردد در مسیر شرق به غرب 
بزرگراه آزادگان ورودی به بزرگراه شهید هاشــمی. 

)لوپ راستگرد زیر پل شهید صنیع خانی(
۳- اعمــال محدودیت تردد در مســیر غرب 
بــه شــرق بزرگــراه آزادگان ورودی بــه بزرگراه 
شهید هاشمی )رمپ راســتگرد ورودی به بزرگراه 

شهید هاشمی(
۴- اعمال محدودیت تردد از پل باقرشــهر به 

سمت غرب بلوار عالمه عسگری تا پایان مراسم.

۵- اعمال محدودیت تردد بزرگراه شهید هاشمی 
از شمال به غرب بلوار عالمه عسگری در صورت نیاز 
و برابر دستور از ابتدای راستگرد پل شهید صالحی 

)جدیداالحداث(.
۶- اعمال محدودیت تردد در راستگرد جنوب 
به شــرق آزادراه تهران ـ قم به سمت بلوار عالمه 
عسگری )بلوار امام( واقع در ضلع شمالی حرم مطهر 

تا پایان مراسم. 
7- اعمــال محدودیت تردد در آزادراه تهرانـ  
قم از راستگرد شمال به شرق بلوار عالمه عسگری. 
۸- اعمال محدودیت تردد در بزرگراه امام علی )ع( 
از تقاطع جاده قدیم قم به سمت غرب و هدایت بار 
ترافیکی از طریق راستگرد به جنوب بزرگراه شهید 

رجایی و جاده قدیم قم.
9- اعمــال محدودیت تردد در کلیه ورودی ها 
به زیرگــذر ضلع شــمالی حرم مطهــر حضرت 

امام خمینی)ره( در ضلع شمالی.
۱۰- اعمــال محدودیــت تــردد در خروجی 
بهشــت زهرا )س( از میدان ساعت صرفاً به سمت 

غرب بزرگراه عالمه عسکری.
۱۱- دورگرد غــرب به غرب )باب الرحمه( در 

بزرگراه عالمه عسکری.
۱2- خروج بارترافیکی از زیرگذر مترو به سمت 

بلوار الغدیر- سه راه خیرآباد و جاده قدیم قم.
رئیس پلیــس راهور تهــران بزرگ درخصوص 

ممنوعیت های توقف نیز افزود: 
۱- از ســاعت 2۴ روز چهارشنبه در پارکینگ 

ضلع شمالی تا پایان مراسم.
2- از ســاعت ۱ روز پنجشنبه تا پایان مراسم 

و تخلیه کامل محدوده اطراف حرم به شرح زیر:
2-۱- بلوار عالمه عسگری از پل شهید صالحی 

تا پل آزادراه خلیج فارس در هر دو مسیر.
2-2- بزرگــراه شهید هاشــمی از پل شــهید 

صنیع خانی تا پل شهید صالحی در هر دو مسیر.
2-۳- آزادراه تهران ـ قم از پل شهید کاظمی 
تــا عوارضی تهــرانـ  قم در هر دو مســیر به جز 
خودرو هایی که جهت جابه جایی گروهان های رژه 

در نظر گرفته شده است.
وی از شــهروندان خواست به ساعت و زمان و 
همچنین محدودیت ها و ممنوعیت های توقف و تردد 
توجه کرده و نسبت به تنظیم سفر ها و مدیریت تردد 

خود در زمان های اعالمی تصمیم گیری نمایند.

رئیسسازمانبهزیســتیکشورازانعقاد
بهزیستیکشور همکاریسازمان تفاهمنامه
وبیمهســالمتدرراستایپوششدهیارائه
خدماتدرمانیبرایافــراددارایمعلولیت

خبرداد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی محمد قادری در 
مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی 
کشــور و بیمه ســالمت پیرامون پوشش دهی ارائه 
خدمات درمانی برای افراد دارای معلولیت که با حضور 
مدیرعامل بیمه سالمت برگزار شد، گفت: ما افرادی را 
در سازمان بهزیستی تحت پوشش داریم که خانواده 

دارای چند معلول و افرادی هستند که مستمراً نسبت 
به دریافت خدمات توانبخشی تقاضا دارند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور نیز با 
بیان اینکه امسال تفاهم نامه سال گذشته را تمدید 
می کنیم، اظهارداشت: در این تفاهم نامه قرار است 
بخش عمده ای از هزینه ای که برعهده خانواده دارای 
فرد معلول است و از خدمات مراکز غیردولتی بهره مند 
می شود، پرداخت شود؛ به طوری که 7۰ درصد تعرفه 
مرکز کار درمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و شنوایی 
ســنجی و هر مرکز دیگری که افراد دارای معلولیت 
مراجعه و خدمات توانبخشی را دریافت می کنند، از 

محــل این تفاهم نامه پرداخت خواهد شــد و کلیه 
خدمات ستاره دار حوزه توانبخشی در این تفاهم نامه 

گنجانده شده است.
اصغر کاظمی با اشــاره به اینکه این تفاهم نامه 
دو تفاوت مهم نسبت به سال گذشته دارد، افزود: از 
حدود ۸ خدمت ســتاره دار به ۵9 خدمت ستاره دار 
ارتقاء پیــدا کرده و تعرفه بخــش دولتی به بخش 

غیردولتی تبدیل شده است.
محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه ســالمت 
نیز با بیان اینکه این نگاه در ســازمان بیمه سالمت 
تقویت شــده است که بخشی از خدمات یا منابع را 

و یا با همکاری ســازمان بهزیســتی منابع جدیدی 
را جذب و جلب کنیم، گفت: این اتفاق مهم ســال 
قبل افتاده و تفاهم نامه ای برقرار شــده اســت.  به 
 خاطر اینکه تعرفه های دولتی پوشش داده می شد و 
ما به التفاوت برای این افراد در گرفتن خدمت، بخش 
زیادی بوده و شاید آن هم قابل پرداخت نبود، تصمیم 
مشترکی گرفتیم و آن را در شورای عالی بیمه مصوب 
کردیم که خدمت با تعرفه همان مکان پرداخت شود 
یعنی اگر خیریه است، 7۰ درصد تعرفه خیریه و اگر 
بخش خصوصی است، 7۰ درصد بخش خصوصی را 

پرداخت کنیم.

پوشش ۷0 درصدی هزینه های توانبخشی معلوالن در بخش خصوصی

معاونقضاییدادستانکلکشورگفت:رفعآسیبهای
اجتماعیواســتقرارامنیتمطلوبدرجامعهبهمسائل

اقتصادیگرهخوردهاست.
سعید عمرانی در گفت وگو با خبرگزاری میزان اظهارداشت: در 
طول ۳-۴ سال اخیر که ورود جدی به بحث حمایت از تولید داشتیم  
حدود پنج هزار مراجعه مردمی به دادستانی کل کشور ثبت شده 
است که موضوع ۸۰ درصد آنها در حوزه تولید و اقتصاد بوده است.
عمرانی افزود: در ماه حدود هزار و 2۰۰ درخواســت در حوزه 
تولید و صنعت از سایر اســتان ها برای پیگیری فرستاده می شود 
و این مــوارد غیر از مراجعات حضوری و نامه هایی اســت که در 
بازدیدهای مختلف دریافت می کنیم. وی با بیان اینکه در یک ماه  
اخیر ۴۵ نامه در جهت حل مشکالت حوزه اقتصاد تولیدکنندگان 
و ســرمایه گذاران امضا کــرده ام، ادامه داد: در این میان 2۰ تا ۳۵ 

درصد مکاتبات با بانک  ها انجام شده است.
معاون قضایی دادســتانی کل کشــور با اشــاره به سفرهای 
رئیس دستگاه قضا به استان های مختلف کشور گفت: به دلیل اهمیت 
مقوله اقتصاد و تولید، رئیس دستگاه قضا در هر سفر استانی خود، 
قبل از دیدار با همکاران قضایی، اولین جلسه را با فعاالن اقتصادی 
دارد. عمرانــی با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان ها، رفع 
آسیب های اجتماعی و استقرار امنیت مطلوب در جامعه به مسائل 
اقتصادی گره خورده است، افزود: در سال ۱۴۰۰در کل کشور حدود 
دو هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی که در حال نابودی و یا ورشکستگی 

بودند را احیا کردیم.

معاوندادستانکلکشورخبرداد
 احیای 2500 واحد تولیدی در حال نابودی یا ورشکستگی 

در سال گذشته 

مدیرکلآموزشوپرورششهرتهرانازتعدیلنرخسرویس
مدارسدرپایتختخبردادوگفت:سامانهثبتنامسرویس

مدارسنیزاختاللینداردومهیاست.
علیرضا کریمیان در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر دو مشکِل این روزهاِی خانواده های تهرانی مبنی بر وجود اختالالتی 
در سامانه ثبت نام سرویس مدارس و همچنین قیمت های باال و دور از 
انتظاری که برای سرویس دانش آموزان تعیین شده است اظهارداشت: 

مشکل خاصی در زمینه سرویس مدارس وجود ندارد.
کریمیان افزود: مشکل سامانه برطرف شده و اختاللی ندارد. اکنون 
سامانه برای ثبت نام خانواده هایی که تا کنون اقدام نکرده اند، مهیا است.

وی درباره نرخ سرویس مدارس نیز گفت: قیمت سرویس ایاب و 
ذهاب مدارس بر اساس قانون و مصوبه شورای شهر تعدیل شده است 

و مشکل خاصی در این زمینه نیز وجود ندارد.

نرخ »سرویس مدارس« در تهران تعدیل شد


