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ورود کتب زبان »آلمانی« و »فرانسه« به مدارس
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تالیف کتاب های زبان آلمانی 
و فرانسه و اجرای محدود و آزمایشی آن در پایه هفتم خبر داد و گفت: این دو، 
جزو دروس انتخابی هســتند. باید دانش آموزان را به تدریج از وابستگی شان به 
زبان انگلیســی رها کنیم. حسن ملکی در گفت وگو با ایسنا، درباره تهیه و ورود 
کتب درســی جدیدالتالیف به مدارس در ســال تحصیلی پیش رو توضیح داد و 
در ایــن باره اظهار کرد: در مجموع حدود ۹۰۰ عنوان کتاب درســی داریم. وی 
افزود: در گروه زبان های خارجی، کتاب های زبان آلمانی و فرانسه به تازگی تألیف 
شده اند که البته در سراسر کشور توزیع نمی شوند و فعال تحت اجرای آزمایشی 
قرار می گیرند.رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه این دو 
کتاب برای پایه هفتم تالیف شده اند گفت: این دو، جزو دروس انتخابی هستند. 
باید دانش آموزان را به تدریج از وابستگی شــان به زبان انگلیسی رها و به سمت 
زبان های دیگری چون آلمانی و فرانسه هم سوق بدهیم. البته چالش هایی در این 
باره وجود دارد که تامین معلم برای اجرا و تدریس، از جمله آنهاســت.ملکی در 
پاسخ به اینکه در سنوات گذشته از ورود زبان چینی به مدارس هم صحبت هایی 
به میان آمده بود گفت: خب هنوز نیامده اســت؛ زبان چینی هم شرایط خاص 
خودش را دارد. در حال حاضر کتب آموزش آلمانی و فرانســه تولید شده است.

به گفته وی، امســال تغییرات جزئی در برخی کتب درســی از جمله مطالعات 
اجتماعی پایه های هفتم و هشتم داریم. تغییرات جزئی را معموال اعالم نمی کنیم. 
برخی موارد که در سال گذشته مورد نقد قرار گرفته بودند مانند جلد کتاب پایه 

سوم ریاضی و تصویر کتاب فارسی پایه اول هم اصالح شده اند.

امضای تفاهم نامه مشترک 
میان مدیریت بحران تهران و جمعیت هالل احمر

رئیس ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از امضای تفاهم نامه 
همکاری با جمعیت هالل احمر استان تهران با هدف بهره گیری مناسب از ظرفیت 
پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران و ارائه آموزش های همگانی و تخصصی خبر 
داد.به گزارش به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهــران،  رضا کرمی محمدی با اعالم این خبر تصریح کرد: این ســند همکاری 
با هدف بهره گیری مناســب از ظرفیت پایگاه های پشــتیبانی مدیریت بحران، 
ذخیره سازی تجهیزات و اقالم امدادی و ارائه آموزش های همگانی و آموزش های 
تخصصی امداد و نجات برای پاســخگویی مطلوب به ســوانح محتمل در سطح 
شــهر تهران میان سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران و جمعیت 
هالل احمر استان تهران به امضا رسید.کرمی محمدی افزود: همچنین این سند 
همکاری به منظور افزایش ســطح همکاری بین ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران و جمعیت هالل احمر استان تهران و سایر سازمان های مسئول 
در امر مدیریت بحران شهر تهران به امضا رسید.وی همچنین برگزاری دوره های 
آموزش همگانی امداد و کمک های اولیه به شهروندان، اجرای برنامه های آموزش  
تخصصی امداد و نجات برابر برنامه های مصوب جمعیت هالل احمر و مشارکت 
در مانورهــا و برنامه های توان افزایــی را از دیگر مفاد این تفاهم نامه عنوان کرد.

کرمی محمدی در نشست امضای این تفاهم نامه خاطرنشان کرد: جمعیت هالل 
احمر اســتان تهران به دلیل توانایی ها و امکاناتی که در اختیار دارد با انتظارات 
بســیاری رو برو است و حضور هالل احمر با وجود جمعیت گسترده و مسائل و 
مشکالت شهر تهران می تواند برای مردم بسیار مفید و تاثیرگذار باشد و از طرف 
دیگر شهرداری تهران نیز بر اســاس وظیفه خود می تواند برای حضور بیشتر و 

موثرتر هالل احمر در داخل شهر تهران تسهیل گری ایجاد نماید.

ساخت پست برق با مدل مشارکت بخش خصوصی
 و عمومی  برای اولین بار در ایران

قائم مقام معاون فنی و مهندســی پارک فنــاوری پردیس گفت: به منظور 
تامین پایدار انرژی برق شرکت های مستقر در پارک، با مشارکت بخش خصوصی 
پســت 63.2۰ کیلوولت پارک فنــاوری پردیس با ظرفیــت 8۰ مگاولت آمپر 
بهره برداری شد که ظرفیت برق ما را تا 15 برابر افزایش می دهد.به گزارش روابط 
عمومی پارک فنــاوری پردیس؛ حمید خردنیا در این خصوص گفت: روند رو به 
رشد جذب شرکت ها و استقرار آنها در پارک فناوری و در کنار آن افزایش مصرف 
شــرکت های موجود در حوزه برق و انرژی و برنامه های گسترش و توسعه پارک 
فناوری پردیس، ما را بر آن داشت که برنامه ریزی بلند مدتی برای تامین و افزایش 
ظرفیت برق انجام دهیم.او به مشکل تامین برق با وجود این موارد از مسیر قبلی 
اشاره کرد و ادامه داد: برای تامین انرژی برق رایزنی هایی با مجموعه شرکت برق 
منطقه ای تهران که متولی این بخش از ســمت دولت اســت، انجام گرفت و در 
نهایت منتهی به انعقاد تفاهم نامه ای شد که به موجب آن، قرارداد طرح افزایش 

ظرفیت برق پارک فناوری پردیس در چهار فاز کلید خورد.

ادارات، بانک ها و شرکت های خصوصی تهران
 امروز تعطیل شدند

معاون توسعه و مدیریت منابع اســتاندار تهران از تعطیلی ادارات، بانک ها و 
شرکت های خصوصی تهران به سبب برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
در امروز پنجشنبه 1۴ مردادماه خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی، استانداری تهران غالمرضا عباس پاشا تمهیدات برگزاری مراسم تحلیف 
ریاست جمهوری را تشــریح کرد.وی تاکید کرد: تمام ادارات، نهادهای عمومی، 
بانک ها، موسسات و شرکت های خصوصی امروز جهت سهولت تردد و روان سازی 

ترافیک در برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری تعطیل است.

آمفی تئاتر روباز باغ کتاب تهران افتتاح شد
آیین افتتاح پردیس تئاتر و موســیقی، آمفی تئاتر روباز و فروشگاه آنالین باغ 
کتاب تهران با حضور شهردار تهران و رییس سازمان فرهنگی هنری برگزار شد.به 
گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، آیین افتاح پردیس تئاتر و موسیقی، 
آمفی تئاتر روباز و فروشگاه آنالین باغ کتاب تهران با حضور پیروز حناچی شهردار 
تهران و حجت االسالم میثم امرودی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 

تهران در باغ کتاب تهران برگزار شد.

بوستان ترافیک در شمال تهران افتتاح شد
بوستان ترافیک شمال تهران به مساحت بیش از یک هزار و 5۰۰ متر مربع، 
با حضور مدیران ارشــد شــهرداری تهران و منطقه یک در ضلع جنوب بوستان 
مهرگان افتتاح شــد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید 
موسوی شهردار این منطقه در مراسم افتتاح بوستان ترافیک شمال تهران که با 
حضور سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، معاونان 
و مدیران شهری برگزار شد اظهار داشت: پارک ترافیک با طراحی هندسی خاص 
معابر و تقاطع ها  نمای کوچکی از شهر و بهترین روش  برای آشنا کردن کودکان با 
موضوع ترافیک است چرا که آنها به عنوان رانندگان آینده باید از کودکی با قوانین 
راهنمایی و رانندگی آشــنا شوند بر همین اساس  در آن  مجموعه تمامی عالئم 
افقی و عمودی مناسب نصب و اجرا شده است تا کودکان لزوم رعایت حق تقدم 
و مفاهیم هر یک از انواع کنترل تقاطع ها را درک کنند. موســوی تصریح کرد: 
دسترسی به پارک ترافیک بوستان مهرگان از بزرگراه های شهید صیاد شیرازی، 
امام علی )ع( و ارتش امکان پذیر اســت و با وجود مکان های مختلف بازی برای 
کودکان و نوجوانان در این بوستان از جمله سایت طناب کشی، اسکیت، رینگ 
دوچرخه سواری و ... می تواند بعنوان محلی برای اردوی تفریحی و آموزش دانش 

آموزان سایر مناطق نیز بعد از اتمام کرونا و بازگشایی مدارس قرار بگیرد.

راه اندازی اتاق خانواده یار 
در منطقه ۱۹ با محوریت خدمات مشاوره ای

طرح خانواده یار با هدف آســیب شناســی و ارائه خدمات مشاوره ای بزودی 
در منطقه 1۹ راه اندازی می شــود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 1۹ 
، مهــدی بصیری معاون اجتماعــی و فرهنگی منطقه درتکمیل این خبر گفت: 
این طرح در راستای تحقق سیاست های کلی مربوط به تحکیم  بنیان خانواده و 
با هدف ارائه راهکار برای حل بخشــی از مسائل خانواده ها که از طریق برگزاری 
دوره ها و برنامه های مرتبط با این موضوع، احصا شــده است اجرا خواهد شد. در 
همین راستا نیز با ارائه خدمات مشاوره و استقرار روانشناسان در اتاق خانواده یار 
)اتاق مشاوره( گام های موثری برای تقویت بنیان خانواده، ایجاد جامعه ای خانواده 
محور و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و همچنین تسهیل گری در دسترسی 

به خدمات مشاوره قبل، حین و پس از تشکیل خانواده برداشته می شود.

اخبار کوتاه

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت گفت: تزریق 
واکسن آسترازنکا برای زنان زیر 5۰ سال توصیه نمی شود و 
سعی می کنیم آن را به دانشجویان تزریق نکنیم.به گزارش 
رکنا، سیما سادات الری، معاون فرهنگی دانشجویی وزارت 
بهداشت در نشست خبری به مناســبت دوازدهمین دوره 
جشنواره نشــریات دانشجویی در مورد نوع واکسن انتخابی 
کرونا برای دانشــجویان بیان کرد: در رابطه با واکسن کرونا 
برای دانشجویان، هر محموله ای در این شرایط به دستمان 
برسد استفاده می کنیم، در مورد واکسن داخل هم هر چیزی 
که به مرحله تولید برسد، محدودیتی نداریم، االن هم فعال 
واکســن برکت را برای تزریق داریم.وی ادامه داد: فقط یکی 
از واکســن ها یعنی واکسن آســترازنکا برای خانم های زیر 
5۰ ســال توصیه نمی شود و این واکســن را معموال تزریق 
نمی کنیم.الری افزود: قطعا این واکسن را برای دانشجویان، 
به خصوص خانم، سعی داریم تا تزریق نکنیم، ولی برای بقیه 
باید ببینیم چه چیزی به دستمان می رسد، بنابراین اینطور 
نیست که االن مشخص باشد چه واکسنی تزریق می کنیم، 
برای آن یک واکســن هم خود دکتر رئیســی دستور دادند 
برای خانم های زیر ۴۰ الی 5۰ ســال در این زمینه احتیاط 
شود و سعی می کنیم برای دانشجویان تزریق نکنیم.وی در 
مورد وام دانشــجویی گفت: ما وام ودیعه مســکن را به سه 
قسمت تقسیم کردیم، در شهرهای بزرگ 6۰ میلیون تومان، 
مرکز استان ها ۴۰ میلیون و در شهرهای خیلی کوچک 2۰ 
میلیون تومان شــد.الری ادامه داد: این موضوع بستگی به 
شــرایط دارد و قطعا رشــد وام ها خواهیم داشتیم، اینها با 
توجه رســیدگی های مجلس انجام می شود، همچنین قابل 
ذکر اســت حدود 8۰۰ الی ۹۰۰ میلیارد در این دو ســال 
از طریق معاونت فرهنگی دانشجویی با عنوان های مختلف 
به علوم پزشــکی تزریق شده است.وی در مورد واکسن های 
تولید داخل گفت: واکسن برکت االن مسیر تولیدش را طی 
می کند، قول هفته ای 5۰۰ هزار دز را داده بودند و االن هم 
5۰۰ هزار دز به دست ما می رسد، برای واکسن پاستور هم 
می دانم در تالش هستند، اما به هر حال موانعی در زمینه ی 
تایید مدارک و مستندات در سازمان غذا و دارو است که در 
حال طی شدن اســت.الری ادامه داد: امیدوارم این واکسن 
هم زودتر به دست ما برسد، شاید اما یک سری ارقام و اعداد 
غیرواقعی داده شده بود که همان توقع ها را باال برده بود در 
این صورت وقتی واکسن برسد به چشم نمی آید، اما در کل 

همه چیز طبق روال است.
مالحظات »الک داوِن« 
موثر و سرعت گیِر کرونا

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران، ضمن تشــریح 
آخرین وضعیت بیماری در اســتان تهــران، گفت: در مورد 

ســوش دلتا حتی در فضای باز هم میزان ســرایت پذیری 
ویروس بســیار باال اســت و افراد پرخطــر نباید در مجامع 
عمومی حاضر شــوند.به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی در 
حاشیه جلسه ویژه ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در 
تهران، ضمن اشاره به کمک های بنیا مستضعفان در راستای 
مدیریــت کرونا گفت: درباره کمبود دارو و ســرم مدیرکل 
محترم داروی کشور را دعوت کردیم و گزارشاتی دادند که با 
فرایند واردات سرم و دارو تقریبا این کمبود در روزهای آتی 
کمرنگ تر خواهد شد.وی درباره میزان استفاده از تخت های 
بیمارستانی نیز بیان کرد: در حال حاضر ۹۴۰۰ بیمار بستری 
داریــم که حدود 25۰۰ نفر از آنهــا در بخش مراقبت های 
ویژه بستری هستند و دیشب هم میزبان حدود 2۰۰۰ بیمار 
جدید بودیم و حدود 16۰۰ بیمار ترخیصی داشتیم. کماکان 
میزان مراجعیت ســرپایی ما حدود 2۰ هزار نفر اســت که 
عمده آنها برای درمان سرپایی مراجعه کردند و تا زمانی که 
افولی در مراجعات سرپایی شکل نگیرد باید در روزهای آتی 
نیز شاهد همین الگو در تهران باشیم.زالی ادامه داد: کماکان 
ظرفیت های جدیدی برای بستری موقت در تهران در حال 
افزایش اســت، ما کماکان با بیمارانی مواجه هستیم که با 
ویروس دلتا به ما مراجعه می کنند و بر اســاس مطالعات ما 
اقامت این بیماران در بیمارستان نسبت به بیماران با ابتال به 
سوش های قبلی 2.5 روز بیشتر است.وی افزود: ویروس دلتا 
برخالف سوش های قبلی میزان سرایت بیشتری در فضای 
غیر مسقف دارد؛ در حالی که پیشتر تفاوت چشمگیری در 
میزان انتقال ویروس در فضای باز و مســقف وجود داشت، 

اما در مورد سوش دلتا حتی در فضای باز هم میزان سرایت 
پذیری ویروس بسیار باال است و افراد پرخطر نباید در مجامع 
عمومی حاضر شوند؛ زیرا هیچ گارانتی برای عدم ابتال وجود 
نــدارد و توصیه می کنیم اگر افراد مســن و پرخطر باید بر 
حســب ضرورت در جامعه حضور یابند حتما از دو ماسک 
استفاده کنند و هر 3 ساعت یکبار آن را تعویض کنند.رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص مباحثی 
که پیرامون تعطیلی دو هفته ای بیان می شود، تصریح کرد: 
تعطیلی بحثی همه جانبه است و وقتی از این لفظ در مورد 
همه گیری یک بیماری عفونی اســتفاده می کنیم، مفاهیم 
متفاوت اســت و بحث ما الک داون کردن است. برای انجام 
این الک داون باید مالحظاتی اعالم شود تا بتواند اثربخشی 

مناسب داشته باشد. 
طبیعتا کادر بهداشــتی و درمانی از الک داون به عنوان 
ابزار تســکینی و موقت استفاده می کند و نقش سرعت گیر 
ایفــا می کند تا کادر درمان بتــوان  فرصتی برای ریکاوری 
داشته باشد و درخولست وزیر بهداشت در مورد این تعطیلی 
برای این بود که بازیابی رمقــی برای کادر درمان رخ دهد؛ 
چون فشــار مضاعفی بر این افراد است.وی افزود: نکته مهم 
این اســت که بیماری کرونا مزمن است و شرایط فرسایشی 
رقم می زند و مهمترین کار اقناع ســازی مردم و باال بردن 
میزان اعتماد عمومی است و اگر این کار درست انجام نشود، 
اثربخشی تعطیلی عمومی هم کافی نخواهد بود. برای تحقق 
مضامین بهداشــتی نیازمند همکاری مردم هستیم که این 
موضوع با تحلیل درســت واقعیت ها رخ می دهد. اکنون در 

هر شــبانه روز حدود 2۰۰۰ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ 
به بیماران ما اضافه می شــود و به تراز مثبت بین ترخیص و 
بیماران جدید نرسیده ایم.زالی، گفت: میزان مراجعه سرپایی 
حدود 2۰ هزار نفر اســت که ۷۰ درصــد به مراکز درمانی 
و 3۰ درصد به مراکز بهداشــتی مراجعه می کنند. هنوز در 
تهران بالغ بر ۴۰۰۰ هزار نفر روزانه از ظرفیت بستری موقت 
استفاده می کنند.وی در خصوص فرایند واکسیناسیون علیه 
کرونا در تهران نیز اظهار کرد: روند به شکل مستمر ادامه دارد 
و مراکز تزریق جدیدی افتتاح خواهیم کرد. در حال حاضر 
آخرین عدد واکسیناسیون در تهران در مورد جمعیت هدف 
به 1۹.6 درصد رســیده است و در مورد جمعیت عمومی به 
15 درصد رسیده است که هنوز با شاخص مورد لزوم فاصله 
داریم و این امر باید شتاب بیشتری گیرد. خوشبختانه میزان 
استقبال مردم از واکسیناســیون خوب است و این موضوع 
یک فرصت طالیی است و ان شاءاهلل بتوانیم با تامین مکفی 

واکسن این نیاز را برآورده سازیم.
۴۰۹ فوتی و شناسایی ۳۹ هزار و ۳۵۷ 

بیمار جدید کرونا طی ۲۴ ساعت 
بر اساس اعالم وزارت بهداشــت، متاسفانه در طول 2۴ 
ســاعت، ۴۰۹ بیمار کووید1۹ جان خود را از دســت دادند 
و مجموع جانباختــگان این بیماری به ۹2 هزار و 1۹۴ نفر 
رسید.به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا روز 13 مردادماه، 11 میلیون 
و 138 هزار و ۷۴1 نفر ُدز اول واکســن کرونا و دو میلیون و 
885 هزار و 2۹۴ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به 1۴ میلیون و 2۴ هزار 
و 35 ُدز رسید.افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما 
در ســامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.در عین حال 
از روز 12 مــرداد تــا روز 13 مردادماه 1۴۰۰  و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، 3۹ هزار و 35۷ بیمار جدید 
مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد که ۴263  نفر از 
آنان بستری شدند.بر این اساس مجموع بیماران کووید1۹ 
در کشور به ۴ میلیون و 1۹ هزار و 8۴ نفر رسید.متاسفانه در 
طول 2۴ ساعت، ۴۰۹ بیمار کووید1۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۹2 هزار و 1۹۴ 
نفر رسید.خوشبختانه تا روز 13 مردادماه، سه میلیون ۴۴۴ 
هزار و ۷۹8 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شده اند.5۹5۹ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار 
دارند.تا روز 13 مردادمــاه، 26 میلیون و 168 هزار و 3۴۷ 
آزمایش تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است. 285 
شهر کشور در وضعیت قرمز، 11۰ شهر در وضعیت نارنجی، 

53 شهر در وضعیت زرد قرار دارند

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت:

زنان زیر 50 سال واکسن آسترازنکا نزنند

معاون برنامه ریزی و توســعه منابــع وزارت آموزش و 
پــرورش از نقــل و انتقال اضطراری فرهنگیــان در اوایل 
شــهریورماه خبر داد و گفت: در حال رایزنی با ســازمان 
امور اداری استخدامی هستیم تا مجوزی دریافت و بتوانیم 
در زمــان نقل و انتقال اضطراری بــرای آنها که به تبعیت 
از همسرشــان وارد کالنشهرها می شوند، کاری کنیم.علی 
الهیار ترکمن در گفت وگو با ایسنا، درباره نقل و انتقاالت 
فرهنگیان اظهار کرد: طبق جدول زمانبندی اعالم شــده، 

فرصت نقل و انتقاالت به اتمام رســیده اســت.وی افزود: 
برای اوایل شهریور، نقل و انتقال اضطراری خواهیم داشت. 
رایزنی هایی با سازمان امور اداری استخدامی برای دریافت 
مجوز انتقال به تبعیت از همســر در حال انجام است، زیرا 
به استناد بخشنامه ســازمان امور اداری ـ استخدامی ورود 
به کالنشهرها ممنوع اســت.معاون برنامه ریزی و توسعه 
منابــع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما همکارانی 
داریم که باید به تبعیت از همسرشان به شهری بروند و اگر 

منتقل نشوند خانواده دچار مشکل می شود گفت: در حال 
رایزنی هســتیم تا مجوزی دریافت و بتوانیم در زمان نقل 
و انتقال اضطراری برای آنها که به تبعیت از همسرشــان 
وارد کالنشــهرها می شــوند کاری کنیم.الهیار افزود: ثبت 
درخواست ها در سامانه انجام شده و 13۰ هزار نفر تقاضای 
جابه جایی درون و برون اســتانی داشــته اند. با توجه به 
تقسیم کار انجام شده، موافقت نقل و انتقال درون استانی 
برعهده آموزش و پرورش استانهاست.وی ادامه داد: اما نقل 

و انتقال بین استانی باید در ستاد انجام شود که ما در حال 
جمع بندی هستیم و با توجه به وضعیت نیروی انسانی در 
مبدا و مقصد تصمیم گیری خواهیم کرد. شــرط اصلی ما 
برای نقل و انتقاالت بین استانی  عدم ایجاد نیاز در استان 
مبداء است تا طوری نباشد که نیرو از مبداء خارج و نیازی 
در آنجا ایجاد شــود، به گونه ای که مدیرکل منطقه ناچار 
شود نیروی حق التدریس بگیرد و یا از سایر روش ها برای 

جذب نیرو استفاده کند.

شهردار تهران گفت: ما به قول هایمان عمل کردیم و ثابت 
کردیم می توان شهر را نفروخت اما آن را اداره کرد. می توان 
ارزش های شــهر را حفظ کرد، اما آن را اداره کرد. می توان 
شهر را ارزان تر اداره کرد و ما به نسبت قیمت های سال ۹5 

شهر را ۴۰درصد ارزان تر اداره کردیم.
به گزارش ایسنا، پیروز حناچی، شهردار تهران در آیین 
افتتاح و بهره برداری از پروژه های مدیریت شهری منطقه ۹ 
در پاســخ به این سوال که پیروز حناچی فکر می کند تاریخ 
در مورد او چه قضاوتی خواهد کرد؟ شهردار تهران در پاسخ 
به این سوال تاکید کرد: مرحوم قیصر امین پور شعر معروفی 
دارد کــه می گوید: »گاهی چقدر زود دیر می شــود!« زمان 
خیلی ســریع گذشت و شرایط ما سخت ترین شرایط دوره 
معاصر بود. همزمانی تحریم های ظالمانه، شــرایط کرونا و 
تعطیالت اقتصادی ناشــی از این دو پدیده شرایط خاصی 

را در شــهرداری تهران به وجود آورده بود. از ســوی دیگر 
قول هایی به مردم داده بودیم که باید آن را اجرا می کردیم. 
ما به قول هایمان عمل کردیم و ثابت کردیم می توان شهر را 
نفروخت اما آن را اداره کرد. می توان ارزش های شهر را حفظ 
کرد، اما آن را اداره کرد. می توان شــهر را ارزان تر اداره کرد 
و ما به نســبت قیمت های سال ۹5 شهر را ۴۰درصد ارزان 
تر اداره کردیم.شهردار تهران درباره ماه محرم و سیاه پوش 
شــدن شــهر تهران اظهار کرد: معموال از زمان شروع سیاه 
پوش کردن شــهر تا زمانی که این موضوع نمود پیدا کند، 

5-6 روز طول می کشد. 
سیاه پوش شدن شهر از عصر روز جمعه در برنامه ما بود 
چرا که نباید فضای شور و شعف را از دست بدهیم. چون ایام 
عید قربان، عید غدیر، فاصله بین این دو عید و ایام مباهله 
بود. بعضی از شــهرداران زودتر شروع کرده بودند که اعالم 

کردیم از عصر روز جمعه آمادگی برای ماه محرم آغاز شود.
او با اشاره به این که پیروز حناچی فکر می کند تاریخ در 
مورد او چه قضاوتی خواهد کــرد؟ تاکید کرد: معموال باید 
زمان بگــذرد تا تاریخ قضاوت کند و جایــگاه این دوره در 

مقایسه با دوره های قبل و بعد مشخص شود.
پیروز حناچی در پاسخ به این سوال که به دور از جایگاه 
اجتماعی به عنوان شهروند تهران از شهردار آینده تهران چه 
توقعی دارید؟ تاکید کرد: یکی از نقیصه های کشــور ما نقد 
منصفانه است. هر دوره ای می تواند نقاط مثبت زیادی دارد و 
ممکن است نقاط ضعف هم داشته باشد. شاید فرق فرنگی ها 
با ما این است که با دیدن نقاط ضعف کل نقاط مثبت را کنار 
نمی گذارند.او ادامه داد: باید فقط نقاط ضعف را کنار بگذاریم 
و دیگر آن را تکرار نکنیم. فکر می کنم راه آینده این اســت 
که نقد منصفانه به یکدیگر داشته باشیم و جوانمردی کنیم. 

حضرت سیدالشــهدا می فرماید: »اگر دین ندارید به آخرت 
هم اعتقاد ندارید آزاد مرد باشید.« جوانمردی و عیاری آدم 
را عاقبت به خیر می کند و همه باید در این راه قدم برداریم.

بر اســاس گزارش سایت شهر، حناچی گفت: اگر این کار را 
نکنیم و به واسطه 1۰ درصد خطا ۹۰درصد اقدامات درست 
را کنار بگذاریم همیشه درجا خواهیم زد. شاید فرق آنهایی 
که سریع پیشرفت می کند با ما این است که با نقد منصفانه 

با هم برخورد می کنند. 
باید نقاط مثبت را تداوم ببخشیم و اگر نقیصه ای وجود 
دارد با جوانمردی بــا آن برخورد کرد. این موضوع مصداق 
نیــاز ندارد به روحیات خودمان که نــگاه کنیم به این نقد 
عادت داریم که با دیدن یک نقیصه کل تجربه را زیر سوال 
می بریــم. در حالی که هر تجربه ای می تواند نقاط مثبت و 

منفی داشته باشد.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی دریافت مبلغ ۴۰۰۰ تومان از ســوی 
داروخانه ها بابت نســخه پیچی الکترونیک بیمه شــدگان را تخلف و غیرقانونی 
دانســت و گفت: بر اساس مصوبه شــورای عالی بیمه، هزینه تبدیل نسخ دست 
نویس به الکترونیکی برعهده سازمان های بیمه گر است. به گزارش ایسنا، مصطفی 
ساالری در سلسله نشست های رویای تامین اجتماعی فراگیر که با موضوع »آینده 
نگاری منابع مالی تامین اجتماعی« برگزار شد در پاسخ به پرسشی درباره اینکه 
چرا داروخانه ها از کسانی که دفترچه بیمه ندارند، ۴۰۰۰ تومان بابت صدور نسخ 
دریافت می کنند؟ گفت: براساس مصوبه شورای عالی بیمه، هزینه تبدیل نسخه 
دست نویس به نسخه الکترونیکی توسط سازمان تامین اجتماعی به داروخانه ها 
پرداخت می شــود و هزینه ای از بیمه شــدگان دریافت نخواهد شد.وی افزود: در 
واقع مصوبه شــورای عالی بیمه که در نهم مردادماه به داروخانه ها ابالغ شده این 
است که تامین اجتماعی، بیمه سالمت و سایر بیمه ها بابت تبدیل نسخه هایی که 
الکترونیکی نیســت اما داروخانه خودش آن را الکترونیکی می کند ۴۰۰۰ تومان 
بپردازند. ســاالری تاکید کرد: به هیچ وجه هیچ کس حق ندارد بابت این موضوع 
یک ریال از بیمه شده دریافت کنند. این مبلغ را باید سازمان بیمه گر بپردازد و 
نه مردم؛ قبل از اینکه مصوبه ابالغ شود، برخی داروخانه ها خودسرانه رقم ۴۰۰۰ 
تومان را از مردم دریافت کرده بودند که تخلف حاد و اشکال داری است.مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که با این تخلف حتما برخورد می شود و اگر 
مردم مشــاهده کردند که داروخانه ای حتی یک ریال درخواســت کرد از طریق 
1۴2۰ به ما گزارش کنند. هزینه این کار بر عهده تامین اجتماعی اســت و هیچ 
کــس حق ندارد پول اضافی از مردم بگیرند. این اقدام قطعا غیر قانونی اســت و 
مکلف به بازگرداندن این مبالغ هستند.وی در پایان این نشست نیز گفت: متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان، موافقان و مخالفانی داشت و آن مخالفت هم از منظر 
نگرانــی برای تامین منابع بود که با توجه به اقدامات صورت گرفته، آن دغدغه ها 
مرتفع شــده است.ساالری افزود: اگر ظرف 13 ماه میانگین پرداختی ما دو و نیم 
برابر شد، از همان زمان به فکر تامین منابع بودیم و اینطور نبود که هزینه ای ایجاد 
کنیم و بعد به دنبال تامین منابع برویم. قبل از اجرای متناســب سازی، مصوبه 
دولت برای واگذاری 35 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ســهام را گرفته بودیم و بعد 
متناسب ســازی سازی حقوق را به اجرا درآوردیم وگرنه صحیح نبود سازمان را از 
حیث منابع در معرض خطر و گرفتاری قرار دهیم. هم در مجلس و هم دولت به 
احترام بازنشستگان با ما همراهی کردند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید 
کرد که افزایش حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی برای کشور تورم زا نیست. 
برای احیای شــورای عالی تامین اجتماعی نیز الیحــه ای به دولت تصویب و به 

مجلس ارائه شــده که به شیوع کرونا برخورد و البته اکنون در دستورکار است و 
خوشبین هستیم که به نتیجه برسد.

ســاالری با اشــاره به اینکه چند کار را باید طی چند روز آینده انجام دهیم 
گفت: یک مورد مابه التفاوت افزایش مستمری فروردین ماه است که جزو بدهی 
ما به بازنشســتگان است. در تالشیم طی روزهای آینده مابه التفاوت فروردین  را 
بپردازیــم.وی ادامه داد: مورد دیگر اینکه ما بابت ســال 13۹۹، به مراکز درمانی 
کشور به هیچ کجا، نیاید یک ریال بدهکار باشیم. در پرداخت داروخانه ها به موقع 
هستیم، اگر چهار پنج ماهی به برخی مراکز بدهکاریم به علت عدم ارسال اسناد 
در بستر غیرالکترونیک است که قانونگذار حکم کرده پرداخت نکنیم. موارد جزئی 

باقی مانده را صد درصد تسویه می کنیم.
مصطفی ساالری همچنین سیمایی از منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی 
را در سال جاری تبیین کرد و گفت: در سال جاری از لحاظ درآمد و منابع، ماهانه 
1۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد وصولی از محل حق بیمه داریم. به طور میانگین 22۰۰ 
میلیارد تومان برآورد سهم سازمان از سود سهام است و انتظار داریم ماهانه 2۰۰۰ 
میلیــارد تومان بابت تعهدات جاری از دولت بگیریم که محقق شــده و در ادامه 
درباره جزئیاتش خواهم گفت.وی افزود: مجموع منابع ما، ماهانه 22 هزار و 1۰۰ 
میلیارد تومان می شود.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره مصارف سازمان 
نیز گفت: بابت حقوق مســتمری بگیران و بازنشستگان ماهانه 1۷ هزار میلیارد 
تومان می پردازیم. همچنین ماهانه 6۰۰ میلیارد تومان بابت تعهدات کوتاه مدت 
و 3۴۰۰ میلیارد تومان بابت درمان مراکز ملکی و خرید خدمت از مراکز درمانی 
بیرونــی و 11۰۰ میلیارد تومان بابت امور عمرانی و غیره می پردازیم که مجموع 
مصارف هم 221۰۰ میلیارد تومان می شــود و اگر دولت تعهداتش را بدهد این 
موازنه برقرار اســت. ســاالری ادامه داد: دولت ساالنه تعهد دارد 6۰ هزار میلیارد 
تومان بابت حق بیمه کارفرمایی برخی اقشــار و صنــوف به ما بپردازد. وضعیت 
پرداختی دولت بابت رد دیون به ما اینگونه است که طی یک و نیم سال گذشته 
بیش از 12۰ هزار میلیارد تومان به ما پرداخت قطعی داشته است. به این صورت 
که از 8۹ هزار میلیارد تومان مصوب امسال، دو روز قبل واگذاری سهام 6۹ هزار 
میلیارد تومان در دولت تصویب شــده است که ســهام خوبی است و مبنای آن 

مصوبه تبصره بودجه در مجلس است.
وی با بیــان اینکه از آن 8۹ هزار میلیارد تومان، 2۰ هزار میلیارد تومان باقی 
مانده که امید است در نیمه دوم سال محقق شود گفت: این امکان فراهم بود اما 
برایمان مهم بود که سهام خوبی بگیریم.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه 
داد: یک مرحله نیز در سال گذشته 35 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان گرفتیم. 2۰۰۰ 

میلیارد تومان دیگر در قالب سهام ترجیحی امسال قطعی شد و تقریبا 1۰6 هزار 
میلیارد تومان ســهام در کمتر از یکســال اخیر گرفته ایم. وی درباره اینکه برای 
تامین منابع سال های آینده چه می کنیم گفت: به هر نسبت که حقوق کارگران 
افزایش یابد، وصولی از کســورات بیمه ای نیز افزایش می یابد و با همین مبنا بر 
میزان افزایش مستمری هم اثر می گذارد. سود سهام دریافتی نیز به نسبت تورم، 
افزایش دارد. غالب سهام ما در شرکت هایی است که قیمتشان تابع تغییر تورم و 
ارز است.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: با توجه به دریافتی ها از دولت، 
۷2 هزار میلیارد تومان منابِع کنار گذاشته شده داریم و تا سه سال آینده مشکلی 
در تامین منابع نخواهیم داشت. در واقع از بخش وصولی از تعهدات دولت، منابع 
برای امســال و سه ســال آینده داریم و در پرداخت حقوق متناسب سازی شده 
مشکلی نداریم.وی با اشاره به اینکه اکنون غیر از وصولی های دولت، معادل هزینه 
کرد حدود 2 ســال دارایی و ســهام و ذخایر داریم اظهار کرد: در پرداخت میزان 
حقوق متناسب سازی شده مشکلی نداریم و حقوق بازنشستگان را بدون حساب 

و کتاب افزایش نداده ایم. 
میانگین حقوق فروردین 1۴۰۰ در مقایســه با اسفند ۹8، هزینه ماهانه ما را 
2.5 برابر افزایش داده اســت. با این وجود سازمان در معرض خطر قرار نگرفته و 
این کار را با انجام محاسبات انجام داده ایم. اگر هم وصولی ما از دولت افزایش یابد 
کیفیت خدمات درمانی و بیمه ای را افزایش خواهیم داد.به گفته ساالری بدهی 
دولت به تامین اجتماعی موضوع تازه ای نیست و از سال 56 بدهکاریم بوده است 
تا به امروز. برخی سالها رد دیون انجام شده و برخی دوره ها خیر؛ در یک سال اخیر 
رد دیون کم سابقه ای رخ داده و حدود 122 هزار میلیارد تومان در قالب سهام، 

تهاترهای بدهی بانکی و اسناد خزانه دریافت شده است.

نقل و انتقال اضطراری فرهنگیان، از ابتدای شهریور

شهردار تهران:

تهران را ۴۰درصد نسبت به سال ۹۵ ارزان تر اداره کردیم
سیاه پوش شدن شهر از عصر روز جمعه 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان؛ به زودی


