
در شرايطي كه تمام س�ازمان ها حق و حقوق 
و اضافه كار كارمندان خ�ود را در پايان هرماه 
پرداخت مي كنند، برخي از معلمان از دي سال 
۱۳۹۵ تاكنون اضافه كار، حق التدريس يا اضافه 
تدريس خود را دريافت نكرده اند. حاال كه مهر 
شروع شده و قرار است آينده سازان ايراني به 
دست معلمان ايراني سپرده ش�وند، اي كاش 
كسي به فكر انگيزه كاري تربيت كنندگان نسل 
آينده ايران باش�د، تا الاقل در كنار شغل هاي 
دوم و س�وم، ي�ك معلم س�ر كالس درس هم 
بتواند ذهن ه�ا را تربيت كن�د و آموزش دهد. 

حقوق معلمان آنها را ناگزير کرده  به ش��غل هاي 
دوم و س��وم رو بياورند. پاشنه آشيلي که همواره 
در گذر سال ها بر پيشاني نظام آموزش و پرورش 
خودنماي��ي ک��رده اس��ت. کارشناس��ان حوزه 
آموزش و پرورش و اعضاي کانون صنفي معلمان، 
بي ثمر بودن اعتراضات را ناشي از کسري بودجه 
هميش��گي وزارتخانه آموزش و پرورش مي دانند. 
محمد بيرانون��دي، عضو کميس��يون آموزش و 
تحقيقات مجلس ش��وراي اسالمي هم بر اين امر 
صحه گذاشته و تصريح کرده است: »بودجه اين 
وزارتخانه بسيار ضعيف و ش��كننده بوده و فقط 

کفاف هزينه هاي جاري را مي دهد.« 
به تازگي يك آموزگار و کنشگر گفته است که اگر 
فرض بگيريم به طور ميانگين حقوق فرهنگيان 
ماهانه حدود دو ميليون و 500  تا ۳ ميليون تومان 
باشد، با دالر ۱0 تا ۱۲ هزار توماني، به رقم ۳هزار 
تا س��ه هزار و ۶00 دالر در س��ال مي رسيم حال 
آنكه حقوق يك آموزگار در »اوگاندا« چهار هزار 

و ۳00 دالر است. 
اگرچه مطابق اظهارنظر معاون توس��عه مديريت 
و پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش سهم اين 
وزارتخانه از بودجه عمومي کشور در سال گذشته 
۱۱/۳درصد بوده و امسال به ۱۳/9 درصد رسيده، 
اما همين رقم در کشورهاي توسعه يافته جهان تا 
۳0 درصد بودجه عمومي را دربرمي گيرد. ضمن 
اينكه افزايش سهم ۲درصدي اين وزارتخانه چاره 
کار نيست و براي اقداماتي نظير نوسازي، تجهيز و 
افزايش خدمات آموزشي و در مجموع اداره خانواده 

بزرگ آموزش و پرورش کفايت نمي کند. 
 اعتراض براي دريافت حقوق اوليه

وعده هاي توخالي متوالي ب��راي پرداخت حقوق 
معوقه فرهنگيان منجر ب��ه تجمع هاي مختلفي 
ش��د که آخرين آن مربوط به ۶ ش��هريور جاري 
بود. جمعي از بازنشستگ��ان آموزش و پرورش به 
خاطر پرداخت نشدن پاداش پايان خدمت خود 
مقابل ساختمان س��ازمان برنامه و بودجه کشور 
تجمع اعتراضي برپا کردن��د. آنها در تجمعي آرام 
از مس��ئوالن اين س��ازمان خواهان مطالبه بحق 
خود يعني دريافت حقوق پ��اداش پايان خدمت 
و پايان وعده و وعيد هاي مسئوالن در اين زمينه 
شدند. فرهنگيان بازنشس��ته که خيلي  از آنها از 
شهرستان هاي دور و نزديك براي حضور در اين 
تجمع آرام گرد هم آمده بودند، از مديران سازمان 
برنامه و بودجه خواهان رس��يدگي هر چه زودتر 
به وعده ها درباره پرداخت پ��اداش پايان خدمت 
بازنشس��تگي خود بودند که از فروردين سال 97 
حكم بازنشستگي آنها آمده است، اما ريالي پاداش 
پايان خدمت بازنشستگي پس از ۳0 سال خدمت 

را نگرفته اند. 
 ورود ديوان عدالت

اعتراضات و شكايات معلمان به نهاد هاي حقوقي و 
قضايي تا جايي ادامه يافت که ديوان عدالت اداري 
در راستاي پيش��گيري از طرح دادخواست هاي 
جديد در اين ديوان، رؤس��اي سازمان هاي تابعه 
و ادارات کل استان هاي وزارت آموزش و پرورش 

را موظ��ف کرد ک��ه درخص��وص عناويني چون 
احتساب فاصله خدمتي در سنوات سال هاي ۶9 
تا 75، پرداخت کمك هزينه مهد کودک، پرداخت 
فوق العاده جذب مناطق محروم، دور افتاده جنگي، 
پرداخت پاداش و مرخصي موضوع قانون مناطق 
محروم، اعطاي مرخصي 9ماهه زايمان، نرخ تسعير 
ارز يورو و مطالبات کارکنان آم��وزش و پرورش 
استثنايي کش��ور پس از تطبيق مصاديق و احراز 
شرايط به اجراي آن بدون نياز به طرح شكايت از 

سوي فرهنگيان در ديوان اقدام کنند. 
در نهايت درخص��وص اعالم زمانبن��دي و نحوه 
پرداخت مطالبات مذکور مقرر شد ظرف دو هفته 
و طي بخشنامه اي به ادارات کل آموزش و پرورش 
استاني، آمار فرهنگيان مش��مول اقدام و احكام 
ريالي و ميزان مطالبات آنها به ديوان عدالت اداري 

ارسال شود. 
 قول هاي وزير براي پرداخت مطالبات 

۲۲مردادماه سيدجواد حسيني، سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش در مورد روند پيگيري مطالبات 
فرهنگيان گفت: بخشي از اين مطالبات به پاداش 
بازنشستگي فرهنگيان برمي گردد که قرار است 
در اوايل و اواخر ش��هريورماه در قالب دو قسط به 
آنها پرداخت شود.  وي تصريح کرد: تأمين منابع 
مالي مورد نياز اين بخش را نيز از طريق سازمان 
مديري��ت و برنامه ريزي کش��ور پيگيري کرديم 
چراکه اين مهم براي حق پاداش بازنشستگي سال 
97 فرهنگيان در قانون بودجه 98 لحاظ شده که 
حدود 50 درصد منابع الزم براي آن از محل طرح 
خريد خدمات و برون سپاري تأمين شده است که 

تا شهريورماه پرداخت خواهد شد. 
سرپرس��ت وزارت آم��وزش و پ��رورش ي��ادآور 
ش��د، اعتب��ارات الزم ب��راي پرداخ��ت معوقات 
حق التدريس��ي هاي س��ال 97 تا تير امسال نيز 
تأمين شده اس��ت، ضمن اينكه تالش مي کنيم 
مبلغ ۲ هزار ميليارد توماني که براي اجراي نظام 
رتبه بندي فرهنگيان تعيين شده بود تا اول مهرماه 

به احكام معلمان اضافه شود. 
حدود يك ماه بعد با رأي اعتماد مجلس به محسن 
حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش وي درباره 
چگونگي پرداخت مطالبات فرهنگيان عنوان کرد: 
در حال حاضر پرداخ��ت 50 درصد پاداش پايان 
خدمت فرهنگيان آغاز شده و مابقي آن نيز از نيمه 

دوم شهريورماه آغاز خواهد شد. 
وزير آموزش و پرورش تصريح کرد: براي پرداخت 
مطالب��ات معلم��ان حق التدري��س و کارمندان 
آموزش و پرورش نيز تالش هاي بس��ياري صورت 
گرفت��ه و اميدواريم ک��ه از مهرم��اه بتوانيم اين 

مطالبات را نيز پرداخت کنيم. 
هر چند برخي از فرهنگيان اعتقاد دارند با توجه 
به تورم افسارگسيخته و در پي آن کاهش ارزش 
پول ملي، حتي در صورت پرداخت پاداش پايان 
خدمت، ارزش آن ني��ز  به ش��دت کاهش يافته 

است.  
 طرح رتبه بندي 

از ديگ��ر مطالب��ات فرهنگيان مرب��وط به طرح 
رتبه بن��دي معلم��ان اس��ت. اولين ب��ار موضوع 
رتبه بن��دي معلم��ان در دولت دهم و ب��ه دنبال 
تصويب س��ند تحول بنيادين مطرح شد. بر اين 
اس��اس، آموزش و پرورش آيين نامه  اي تهيه کرد 
که در آن با توجه به ش��رايطي که معلمان احراز 
مي کردند آنان را به چهار رتبه تقسيم کردند و قرار 
شد، حقوق معلمان به پايه   80 درصد اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه برسد. اين طرح پيشنهادي براي 
تصويب به مجلس و شوراي عالي انقالب فرهنگي 

فرستاده شد، اما به دليل ابهاماتي رد شد. 
دومين بار رتبه بندي در دولت يازدهم مطرح شد 
که از مهرماه 9۴ و به نام »مرحله اول رتبه بندي« 
اجرا شد، اما در اين مرحله نيز به دليل عدم تناسب 
بودجه اختصاص يافته براي اجراي رتبه بندي که 
حدود هزار و ۳50 ميليارد توم��ان بود، تعدادي 
از معلم��ان ازجمله آموزگاران پيش دبس��تاني و 
معلمان باسابقه  کمتر از شش سال حذف شدند و  

در نهايت، در س��ال 95 و در جريان تدوين برنامه 
ششم توسعه، رتبه بندي معلمان به عنوان تكليفي 
قانوني در ماده ۶۳ قانون برنامه شش��م توس��عه 
مطرح شد و با توجه به ابالغ اين قانون در ابتداي 
سال 9۶،  بايد تهيه اليحه رتبه بندي از زمان شروع 
برنامه ششم در دس��تور کار آموزش و پرورش و 
دولت قرار گرفته و حداکثر تا قبل از بسته شدن 

اليحه بودجه 97 به مجلس ارائه مي  شد. 
 وعده ها براي »مهر ماه«

 فروردين 97 و در حالي که يك س��ال از اجراي 
برنامه ششم گذشته بود، وزير آموزش و پرورش 
درباره اجراي ط��رح رتبه بن��دي معلمان گفت: 
»اميدواريم با مديريت منابعي که انجام خواهيم 
داد، بخشي از اين طرح را در مهر97 اجرا کنيم.« 
يك ماه بعد هم علي زرافش��ان، مع��اون آموزش 
متوسطه وزير آموزش و پرورش در گفت وگويي 
تلويزيوني به اظهارات اميدواران��ه  وزير قطعيت 
بخشيد و گفت: »مرحله دوم رتبه بندي معلمان از 
مهرماه 97 اجرايي مي  شود. اين وعده ها يك سال 
و چندماه بعد يعني در تابستان 98 باز هم تكرار 
ش��ده اس��ت؛ با اين تفاوت که اين بار مي گويند 

»رتبه بندي« از مهر 98 اجرايي خواهد شد.
  رتبه بندي از ابتدا كامل اجرا نمي شود

گفته مي ش��ود، ۲هزار ميليارد تومان در بودجه 
امس��ال براي اجراي رتبه بن��دي معلمان تعيين 
ش��ده، اما اين اعتبار براي اجراي ط��رح ناکافي 
است و اختصاص چنين رقمي باعث اجراي ناقص 
طرح خواهد ش��د. با اين حال حميدرضا حاجي 
بابايي، رئيس فراکسيون فرهنگيان و سخنگوي 
کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفته است: 
»قرار نيست که از همان ابتدا رتبه بندي به صورت 
کامل اجرا شود بلكه اين طرح بايد مرحله به مرحله 
وارد فاز اجرايي شود و حاال که اعتبار آن در بودجه 
نيز لحاظ شده، بهترين فرصت است که در سال 
آينده حداقل شروع طرح رتبه بندي معلمان کليد 
بخورد؛ اگر س��ال 98 رتبه بندي معلمان وارد فاز 
اجرايي نش��ود ديگر  هيچ وق��ت نمي توانند آن را 

اجرا کنند.«
  ام�كان اجراي ط�رح رتبه بن�دي وجود 

ندارد
کارن خانل��ري، عضو ديگر کميس��يون آموزش 
و تحقيقات مجلس ه��م يادآور مي ش��ود: طرح 
رتبه بندي بار مال��ي دارد و طبق قانون اساس��ي 
دولت نمي توان��د خ��ارج از بودجه اي ک��ه دارد 
اعتب��اري را اختصاص دهد، بنابراين در ش��رايط 
فعلي امكان اجراي آن نيست و بايد مسئله مذکور 
در بودجه س��ال آينده ديده ش��ود. ضمن اينكه 
در حال حاضر بخش اعظم��ي از اعتبارات يعني 
نزديك به 95درصد ص��رف بحث هاي هزينه اي 
و حقوق فرهنگيان و کارکنان آموزش و پرورش 
مي شود، البته نه فقط آموزش و پرورش بلكه در 
ساير بخش ها نيز مبلغ کالني در بخش هزينه ها 

صرف مي شود. 
 اميدي به اجراي طرح نيست

ثريا س��اداتي، از ديگر فعاالن صنفي بر اين نكته 
تأکيد مي کند: »فرهنگيان ديگر اميدي به اجراي 
طرح ارتقاي رتبه بندي ندارند، آنقدر امروز و فردا 
شده که اجراي آن بعيد به نظر مي رسد. آن هم در 
شرايطي که مسئوالن، تربيت نيروي انساني را به 
منزله کاري صرفاً خدماتي قلمداد کرده و مدعي  
هستند معلمان کار توليدي انجام نمي دهند، پس 
براي کشور داراي فايده و صرفه اقتصادي نيستند. 
اين مس��ئله، مضحك ترين نگرش موجود به امر 
تعليم و تربيت است و از سوي ديگر جامعه معلمان 
کشور همانند ساير کارمندان دولت از مزاياي الزم 
برخوردار نيستند، زيرا مسئوالن، آموزش و پرورش 

را يك مجموعه مصرف کننده مي دانند.«
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سازمان تعزيرات برخي ادعاهاي شبنم نعمت زاده را تكذيب كرد و از ادامه فعاليتش خبر داد

نعمت زاده دروغ گفت، داروهاي تاريخ مصرف گذشته در پاركينگ بود

انگيزه مربيان نسل آينده ايران را تقويت کنيد
مهر آمد و برخالف همه وعده هاي چندين بار داده شده مطالبات چندين ساله مالي و غيرمالي فرهنگيان پرداخت نشده است

سخنگوي سازمان 

عليرضا سزاوار
تعزيرات حكومتي   گزارش  2

از خالف واقع بودن 
اظهارات ش�بنم نعمت زاده پرده برداش�ت و 
گفت: اي�ن متهم در كرج مؤسس�ه داش�ته و 

همچنان فعاليت دارد. 
ياسر رايگاني سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي 
در واکنش به اظهارات جلسه دادگاه متهم شبنم 
نعمت زاده در دادگاه گفت: وي اعالم کرده است 
که در کرج هيچ مؤسسه اي ندارد و به حوزه دارو 
بدون چشمداش��تي کمك کرده اس��ت که اين 
اظهارات قطعاً خالف واقع اس��ت؛ ايشان در کرج 

فعاليت داشته و دارد.
 انبارهاي بدون مجوز نعمت زاده

وي با بيان اينكه ايشان گفته است براي داروهاي 
تاريخ مصرف گذشته به سازمان دارو اعالم کرده 
بودند که مي خواهند اين داروه��ا را امحا کنند، 
افزود: »در حالي که انبار داروهاي ايشان در منطقه 
خلج آباد کرج در پارکينگ يك منزل بود و روند 
قانوني امحا مشخص اس��ت، بايد قبل از امحا به 
دانشگاه علوم پزشكي اعالم کنند، مجوز بگيرند و 
دارو را طي تشريفات خاصي از انبار خارج کنند.«

رايگاني ب��ر بي مجوز بودن انباره��اي نعمت زاده 
هم تأکيد کرد و گف��ت: »همچنين امحا دارو نيز 
تشريفات خاصي دارد که هيچ کدام از اين موارد 

رعايت نش��ده حتي انبار دومي که به عنوان انبار 
اصلي معرفي ک��رده بودند هم مجوز نداش��ته و 
موجودي انبار نيز به دانشگاه علوم پزشكي اعالم 

نشده بود.«
سخنگوي تعزيرات حكومتي درباره دليل ارجاع 
پرونده تعزيراتي نعمت زاده به دس��تگاه قضا هم 
گفت: ارزش اين پرونده چون بيش از ۱0 ميليون 

تومان است به مراجع قضايي ارجاع شده است.
  جريمه 2۳هزار ميلياردي متخلفان

رايگاني در نشست خبري اش درمورد پرونده هاي 
تعزيراتي امس��ال افزود: از ابتداي س��ال جاري تا 
۲5ش��هريور س��ال جاري تعداد ۲۶5 هزار و 7۲ 
پرونده به سازمان وارد ش��ده و ۲5۶ هزار و ۲۳۴ 
مورد مختومه شده است. مجموع مانده پرونده هاي 
در حال رس��يدگي 9 هزار و 559 پرونده اس��ت و 
جمعاً متخلفان به پرداخت ۲۳هزار ميليارد و 9۳0 

ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم شده اند. 
 ۳۵ درصد واحدها تخلف كردند

وي در مورد طرح بازگش��ايي مدارس هم گفت: 
تعداد 9۴7 اکيپ گشت مشترک تشكيل شده و 
5هزار و ۴۲۲ بازرسي انجام که هزار و 9۳۲ واحد 
داراي تخلف بوده و هزار و 87۲ واحد بدون تخلف 
و هزار و ۶۱8 تذکر داده شده و هزار و 755 مورد 
پرونده تشكيل شده و متخلفان جمعاً به پرداخت 

۲7 ميليارد ريال محكوم شده اند.

 جريمه 2هزار ميلياردي متخلفان ارزي
سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي در مورد 
پرونده هاي ارزي افزود: هزار و ۲۳۶ پرونده وارده 
عدم ايفاي تعهدات واردکنن��دگان در قبال ارز و 
خدمات دولتي در بازه زماني مذکور داش��ته ايم 
که ه��زار و 50 م��ورد متخلف��ان ب��ه پرداخت 
۲هزار ميليارد ريال محكوم ش��ده اند. همچنين 
۱5۲پرونده ب��ا ارائه مدارک برائ��ت پذيرفته اند 
و ۲8پرون��ده به دليل عدم صالحي��ت به مراجع 

ذي صالح ارسال شده است. 
سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي در بحث 
خودرو هم گفت: قرارش��د اگ��ر توليدکنندگان، 
خودرو را ناقص يا با تأخير به دست مصرف کننده 
برسانند به جزاي نقدي دو تا چهار برابر خسارت 

وارده محكوم شوند. 
به گفت��ه رايگان��ي در موض��وع گران فروش��ي، 
کم فروش��ي و تقلب نيز چنانكه تخلف و احتكار 
انجام گيرد واحد صنفي متخل��ف، تعطيل يا به 
نصب پارچه به عنوان تخلف به مدت پنج تا ۱0 روز 

محكوم خواهد شد. 
 اقدام غيرقانوني انجمن هواپيمايي

رايگان��ي همچني��ن در م��ورد گران فروش��ي 
بليت هواپيما در پاس��خ به فارس گفت: انجمن 
ش��رکت هاي هواپيمايي ن��رخ بلي��ت را تعيين 
مي کنند، اما ما مرجع را اي��ن انجمن نمي دانيم 

و بايد در ستاد تنظيم بازار قيمت ها تعيين شود 
و س��تاد حمايت از مصرف کنن��ده آن را به تأييد 
برساند، بنابراين تا زماني که تأييد نشود اين اقدام 

انجمن غيرقانوني است. 
رايگاني گفت: در مورد حداقل و حداکثر قيمت ها 
بحث داريم. به ط��ور مثال در بلي��ت هواپيماي 
تهران- بندرعباس ب��ا کف قيم��ت ۲۶0هزار و 
س��قف 970هزار تومان، افزايش بي��ش از چهار 
برابري ديده مي شود که بايد کف و سقف قيمت ها 

مشخص شود. 
 پول مردم را بر مي گردانيم

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي ادامه داد: 
همچنين تكليف ماه هايي ک��ه مردم بليت گران 
گرفته اند نيز بايد تعيين شود. انجمن ابزار قانوني 
براي برخورد با شرکت هاي هواپيمايي را ندارد در 
نتيجه ضمانت اجرايي نيز نمي تواند داشته باشد. 
وي افزود: اگر ستاد حمايت از مصرف کننده اعالم 
کند و شكايت خود را به سازمان تعزيرات بياورند 
سازمان مي تواند ورود کند، ما موضع خود را اعالم 
کرديم و تخلف چهار شرکت هواپيمايي در شعب 
سازمان تعزيرات در دست بررسي است و قطعاً به 
آن رس��يدگي مي کنيم و پول مردم پس از اعالم 
ش��كايت به آنها برگردانده مي ش��ود، ما در حال 
حاضر منتظر اعالم شكايت از س��تاد حمايت از 

مصرف کنندگان هستيم. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 محسني با انتش�ار اين عكس نوش�ت: فاجعه است!خيلي خيلي 
فاجعه اس��ت. ايران خودرو نامه زده به جهانگيري که به خاطر هزينه باال با 
حذف فيلتر دوده گير از خودروهاي ديزلي موافقت کنه!ايشون هم خيلي 
شيك موافقت کرده و دستور »سرطان گرفتن مردم«رو به وزارت صمت و 
محيط زيست مبذول فرموده که نميخاد گير بديد. آقا وا اسفا از اين دستور. 
-----------------------------------------------------
  فريد ابراهيمي نوش�ت: يك��ي از اولين کاره��اي نعمت زاده در 
وزارت صمت، حذف طرح »شبنم« بود که دولت قبل براي جلوگيري 
از قاچاق ايجاد کرده بود. احتماالً آن »شبنم« را حذف کردند تا دست 

اين »شبنم« باز باشد!
-----------------------------------------------------

  يك كاربر نوشت: صداوس��يما چه اصراري داره قرائت قرآن قبل 
اذان ها رو با صداي قاري هاي غيرشيعه پخش کنه که مجبور بشه تهش 
صدق اهلل رو با صداي قاري هاي ش��يعه پخش کنه؟! توي کش��ورمون 

قاري کم داريم؟
-----------------------------------------------------

 يك كاربر نوشت: رئيس دادگستري سرعين متهمي که به يك سال 
حبس محكوم  شده را با لحاظ حسن سابقه و اظهار ندامت و تمايل به 
خدمات عمومي و عام المنفعه به خريد کفش ايراني باکيفيت به مبلغ 

۱5ميليون تومان براي دانش آموزان بي بضاعت و يتيم محكوم کرد.
-----------------------------------------------------
 علي قلهكي نوشت: من نمي دونم »فرآيند خصوصي سازي« در 
کش��ور ما چرا اينقدر بي در و پيكره که حداقل در س��ه دولت خاتمي، 
احمدي نژاد و روحاني هنوز داريم چوب مي خوريم از آن! شرکت هايي 
مثل هپكو رو مف��ت واگذار مي کنند و بحران هاي پ��س از واگذاري تا 

سال هاي سال به پاي نظام، انقالب و رهبري نوشته ميشه!
-----------------------------------------------------

  كانال خبري ايس�نا با انتشار اين عكس نوش�ت: در چادر و 
کانكس درس خوانده و پزشكي قبول ش��ديم. دانش آموزان کنكوري 
سر پل ذهاب از زلزله  سال 9۶ تا به حال، روزهاي سختي را گذرانده اند، 
اما دس��ت  کم 9 نفر از اين داوطلبان امسال در رش��ته هاي پزشكي و 

دندانپزشكي پذيرفته شدند. 
-----------------------------------------------------

 فرشته رفيعي نوشت: بي کفايتي و فساد مديران چه ربطي به تحريم 
دارد؟! بخش بزرگي از چالش سال گذش��ته بازار ارز که منشأ تورم لجام 
گسيخته همه بازارها شد، ناشي از همين بي کفايتي بود؛ دولت براي کنترل 
مصنوعي نرخ دالر در بحبوحه انتخابات9۶و  پس از آن، ذخاير ارزي کشور 

را به حراج گذاشت و تهش را جارو کشيد. آدرس غلط ندهيد. 
-----------------------------------------------------

  مهدي فرخ روز با انتش�ار اين تصوير در اينس�تاگرامش از 
اميدهاي تازه يك ش�هر نوش�ت: امروز بعد از ۴0س��ال از جنگ 
براي نخستين بار در روس��تاي مجريه از توابع خرمشهر با همت مردم 
در زمين هايي که ميدان مين بودند، کش��ت برنج به ثمر نشست. چه 
زمين هاي ديگري که در طي اين همه سال مي توانستند منبع رشد و 
درآمد باشند، ولي در آتش جنگ و بي توجهي برخي مسئوالن بعد از 

جنگ سوختند. واقعاً که هم نشيني نخل و شاليزار چه زيباست. 
-----------------------------------------------------

  مينا عابدي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش از يك نوآوري 
شهري خبر داد و نوشت: اين خالقيت شهري کاري ديدني از بچه هاي 
سمن بالدشاپور در »دهدشت« است. اين قلب توري  شكل را در مرکز شهر 
گذاشته اند تا هر شهروند در بطري آب، نوشابه و...  را به جاي دورانداختن در 
آن بيندازد. حاال هم اين قلب دارد با رنگين کماني از درهاي بطري پرمي شود 

و هم از توليد زباله پالستيكي بيشتر جلوگيري مي شود. 

 رئيس شوراي اسالمي ش��هر تهران گفت: هزينه نگهداشت چيتگر 
ساالنه 7 ميليارد تومان است که امكان دارد هزينه هاي پنهان هم به آن 
اضافه شود، اما اولويت اصلي در هزينه ها بايد پرداخت بدهي به سازمان 

آب و فاضالب براي برقراري دوباره آب باشد. 
 يك متخصص ارتوپد گفت: در سال حدود ۳0 هزار جراحي تعويض 

مفصل زانو در کشور انجام مي شود. 
 س��ردار احمد نوريان س��خنگوي نيروي انتظامي اع��الم کرد: مرز 
خسروي باز است و فعاليت خود را طبق زمان بندي تعيين شده انجام 
مي دهد و برخي مرزها به صورت شبانه روز باز هستند و تعداد ديگري 
از مرز ها از جمله مرز خس��روي در بازه هاي زماني مشخص نسبت به 

پذيرش و تردد مسافران اقدام مي کنند. 
 مدير کل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت 
بهداشت اعالم کرد: احتمال بروز خطاهاي درماني ۱0درصد است که 

75 درصد آنها قابل پيشگيري است. 
 معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران از احداث جايگاه هاي 
س��وخت کوچك  در پايتخت خبر داد و گفت: س��اخت اين جايگاه ها 

راه حلي براي کنترل ترافيك است. 
  قاس��م جان باباي��ي، درباره وضعي��ت درمان مصدوم��ان احتمالي 
دوچرخه س��واري گفت: در حوادث ترافيكي ما از مردم پول درمان را 
دريافت نمي کنيم بلكه فرد بيمه ش��خص ثالث دارد و بيمه اين پول را 
به ما پرداخت مي کند. حال اگر براي دوچرخه هم بيمه ش��خص ثالث 

گذاشتند، آنها هم به صورت رايگان درمان خواهند شد. 
 رضوان حكيم زاده معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش 
ضمن بيان اين مطلب که در حال حاضر برنامه اي براي تغيير ساعات 
تدريس در مدارس ابتدايي نداريم، از اجراي طرح جامع خشونت زدايي 

از مدارس در سال تحصيلي پيش رو خبر داد. 
 دبير انجمن صنفي پيمانكاران سرويس مدارس استان تهران اعالم 
کرد که هر راننده مشغول در س��رويس دانش آموزي بايد گواهي عدم 

اعتياد و سوء پيشينه داشته باشد. 
 مديرکل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از افت دما در 

اردبيل و خراسان شمالي در هفته آينده خبر داد. 

۹بيمارستان وزارت بهداشت 
در خدمت زائران اربعين

آمادگ�ي  و  امكان�ات  بس�يج  از  بهداش�ت  وزي�ر  مع�اون 
۹بيمارس�تان وزارت بهداش�ت در اس�تان كرمانش�اه  را 
ب�راي خدمت رس�اني ب�ه زائ�ران اربعي�ن حس�يني خب�ر داد. 
عليرضا رئيسي گفت: هفت بيمارستان استان به صورت معين و هفت 
بيمارستان غيردانشگاهي نيز در زمينه درمان به زائران اربعين حسيني 
خدمت رساني خواهند کرد.  وي گفت: با توجه به نياز منطقه و حضور 

گسترده زائران دو بيمارستان صحرايي نيز برپا خواهد شد. 
معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت افزود: ۴۳پايگاه ش��هري و جاده اي 
فوريت هاي پزشكي، 8۲ نقطه ارائه خدمات اورژانس پيش بيمارستاني، 
پنج دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس، س��ه فرون��د بالگرد آم��اده خدمات 
امدادي به زائران اربعين حس��يني در اين منطقه خواهند بود.  رئيسي 
با اش��اره به حضور گس��ترده حوزه بهداشت در اين مراس��م گفت: ۱۴ 
مرکز جامع سالمت شبانه روزي در طول مسيرهاي تردد زائرين، شش 
مرکز شبانه روزي در قصرش��يرين و پايانه خسروي، سه پست قرنطينه 
مرزي و همچنين پنج دس��تگاه موبايل کلينيك دندانپزشكي به زائران 
خدمت بهداش��تي ارائه خواهند کرد.  معاون بهداشت وزارت بهداشت 
در اين نشست بر توجه جدي به تأمين آب بهداشتي، توجه به مخاطرات 
زيست  محيطي ناشي از دفع فاضالب و آموزش و آگاهي بخشي عمومي 
خادمين موکب ها درخصوص توزيع موادغذايي، هماهنگي سازمان ها با 
خادمين سالمت و تدوين برنامه ترافيكي امداد به بيماران و مصدومان 

احتمالي تأکيد کرد. 

  پهپاد ايراني 
در رتبه  پنجم  جهان قرار دارد 

در گردهمايی فناورانه نهادها، سازمان ها، شركت های دانش ّبنيان 
و اس�تارتاپ های حوزه محصوالت و خدمات پهپادی عنوان شد: 
رتبه ايران در صنع�ت پهپاد بين رتبه پنجم تا دهم جهان اس�ت.
 منوچهر منطقی، دبير ستاد توسعه فناوری های فضايی و حمل و نقل 
پيشرفته معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری بيان کرد: در حال 
حاضر بازار پهپاد در دنيا ۱۲7 ميليارد دالر است که پيش بينی می شود 

اين بازار تا ۲0۲۳ به ۲50 ميليارد دالر برسد.
وی افزود: با توجه به اينكه پيش��رفت های ايران در حوزه پهپادی قابل 
توجه است بايد تالش کنيم که حداقل سهمی يك درصدی از اين بازار 
جهانی را به خود اختصاص دهيم. به گفت��ه منطقی يكی از مهم ترين 
نيازهای اين صنعت، توسعه کسب و کارهای آن است. کسب و کاری 
که می تواند به رونق اش��تغال اين صنعت پرکاربرد و حياتی بينجامد. 
ايران در حوزه پهپادی به مدد جوانان متخصص به رشد قابل توجهی 
رسيده است. وی همچنين تصريح کرد: يكی از تالش های ما اين است 
که فناوری های کاربردی در صنعت پهپادی را توس��عه دهيم. با توجه 
به اينكه کاربری های عمومی پهپادی در دنيا بسيار وسيع است بايد به 

کمك متخصصان داخلی اين بازار وسيع را پوشش دهيم.
دبير ستاد توسعه فناوری های فضايی و حمل و نقل پيشرفته معاونت 
علمی و فناوری رياس��ت جمهوری با بيان اينكه در دو حوزه بازرسی و 
زيرساخت ها بايد کاربرد فناوری های پهپادی را توسعه دهيم، عنوان 
کرد: در حوزه کشاورزی و آتش نشانی ورود صنعت پهپادی پيشرفت 
خوبی داشته اس��ت، ولی بايد اين صنعت مهم را در ديگر حوزه ها نيز 
وارد کنيم. منطقی استانداردسازی، توجه به مباحث امنيتی و کسب 
گواهينامه های الزم را برای فعاليت فع��االن صنعت پهپادی ضروری 
دانست و گفت: توسعه پهپادها در کنار مزيت هايی که دارد، مشكالت 
امنيتی نيز ايجاد می کند که بايد اين مشكالت را با کمك دستگاه های 
ذی ربط رفع کني��م. وی تأکيد کرد: صندوق نوآوری و ش��كوفايی در 
توسعه استانداردهای پهپادی و ايجاد يك برند برای توسعه صادرات، 

حمايت ويژه ای را به عمل خواهد آورد.
سياوش ملكی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شكوفايی نيز در اين 
گردهمايی بر توسعه فناوری های صنعت پهپادی با کمك شرکت های 
دانش بنيان تأکيد کرد و گفت: صندوق نوآوری و شكوفايی از هرگونه 
طرح و ايده ای که به رفع نيازهای جامعه به صنعت پهپادی کمك کند، 
حمايت می کند و پذيرای اين ايده های نوآورانه اس��ت. وی ادامه داد: 
صندوق به شرکت های دانش بنيانی که برای اخذ استانداردها به کمك 
مالی نياز داشته باش��ند وام می دهد. شرکت های دانش بنيان فعال در 
حوزه پهپادی نيز می توانند از اين مزيت استفاده کنند. معاون توسعه 
صندوق نوآوری و شكوفايی همچنين بيان کرد: شرکت های دانش بنيان 
می توانند در روزهای سخت تحريم به نيازهای فناورانه صنايع بزرگ 
پاسخ دهند و با اين کار از خروج ارز از کشور جلوگيری می شود و اشتغال 
پايدار توسعه می يابد. ملكی فر با اشاره به رتبه ايران در حوزه پهپادی 
جهان گفت: رتبه ايران در صنعت پهپادی جهان بين رتبه پنجم تا دهم 
جهان است. اين پيشرفت قابل توجه اس��ت و بايد راهی مناسب برای 

توسعه خوب اين صنعت بيابيم.

درگيري به خاطر مسافرگيري اتوبوس ها
يك ش�هروند تهراني: اتوبوس هاي ش��هري که از نقاط مختلف در 
مسير ش��مال به جنوب خيابان ۱7ش��هريور تردد مي کنند در ميدان 
شهدا توقف هاي طوالني مدت دارند و تا زماني که مملو از مسافر نشود، 
رانن��دگان حاضر به حرکت نيس��تند. اين وضعيت هم��واره درگيري 
مسافران با رانندگان را به همراه دارد. پيشنهاد مي شود تا اين وضعيت 
به حادثه خونين منجر نشده مسئوالن مربوطه به رانندگان تذکر بدهند 

و به  اين وضعيت رسيدگي کنند. 

سيد سجاد موسوي
  گزارش  یک


