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یک روز دیگر بدون فوتی کرونا در کشور
در طول ۲۴ ســاعت، هیچ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در کشــور جان خود را از 
دست نداد و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد ۱۴۱ هزار و ۳۹۰ نفر 
ماند.به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت اعالم کرد: تا روز ۱۱ تیرماه ۶۴ میلیون و 
۶۴۷ هــزار و ۴۸۸ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۹۲۱ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون 
و ۷۵۴ هزار و ۱۷۲ نفر، دوز ســوم واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع 
واکســن های تزریق شده در کشــور به ۱۵۰ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۵۸۱ دوز 
رسید.در یک شبانه روز ۸ هزار و ۳۵۸ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده 
اســت.از روز ۱۰ تیرماه تا روز ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۲۵۱ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی و ۶۵ نفر 
از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۸ 
هزار و ۸۴۰ نفر رســید.در طول ۲۴ ساعت، هیچ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در 
کشــور جان خود را از دست نداد و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد 
۱۴۱ هزار و ۳۹۰ نفر ماند.خوشــبختانه تا روز ۱۱ تیرماه ۷ میلیون ۶۳ هزار و 
۴۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. ۱۹۵ نفر از 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبــت قرار دارند.تا روز ۱۱ تیرمــاه ۵۲ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۱۱۳ آزمایش 
تشخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۰ شهرستان در 
وضعیت قرمز، ۰ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۱۰۵ شهرستان در وضعیت 

زرد و ۳۴۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

جزئیات پرداخت مطالبات امساِل مراکز 
و موسسات درمانی از سوی سازمان بیمه سالمت

معاون برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سالمت ایران، جزییات 
پرداخت مطالبات مراکز درمانی و موسســات در ســال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، حســین رنجبران در خصوص آخرین وضعیت پرداختی های 
سازمان بیمه ســالمت ایران، گفت: بر اساس اسناد رسیدگی شده برای مراکز 
دولتی و دانشــگاهی، تســویه مطالبات فروردین لغایت ۳۱ خرداد و مطالبات 
نســخه الکترونیک تا اردیبهشت ماه پرداخت شــده است.وی افزود: همچنین 
پرداخت مطالبات مراکز غیر دولتی دانشگاهی، در خصوص بیمارستان ها تسویه 
فروردین ماه، برای داروخانه تسویه فروردین و نسخه الکترونیک تا اردیبهشت 
ماه و برای ســایر تسویه فروردین و نسخه الکترونیک تا اردیبهشت انجام شده 
اســت.او تصریح کرد: پرداخت مطالبات برای خسارت متفرقه بر اساس اسناد 
رســیدگی شــده تا ۱۷ خرداد صورت گرفته اســت.رنجبران با اشاره به اینکه 
مطالبات پزشک خانواده شهری ۸۰ درصد علی الحساب فروردین لغایت خرداد 
ماه پرداخت شــده، تاکید کرد: پرداختی نظام ارجاع روستاییان برای پرسنلی 
۸۰ درصد علی الحســاب فروردین لغایت خرداد ماه، طرح نظام ارجاع صندوق 
بیمه همگانی و سایر اقشار ۸۰ درصد علی الحساب فروردین لغایت خرداد ماه 
انجام شــده است.بنابر اعالم روابط عمومی ســازمان بیمه سالمت ایران، او در 
خاتمه، گفت: بر اساس اسناد رسیدگی شده کلیه مطالبات سال ۱۴۰۰ لغایت 

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ تسویه شده است.

بهره برداری از بزرگترین
 پایانه زیرزمینی قطارهای شهری در کشور

با اتمام عملیات اجرایی پروژه ســاخت پایانه زیرزمینی اکباتان، این زیرساخت 
عمرانی ظرف روزهای آینده وارد مدار بهره برداری خواهد شد؛ اتفاقی بزرگ و 
مهم برای خط ۴مترو تهران که نه تنها خدمات تعمیر و نگهداری از واگن های 
فعال در این خط را تســهیل می ســازد بلکه امکان کاهش سرفاصله حرکتی 
قطارها را نیز میسر می سازد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
راه آهن شــهری تهران و حومه )مترو( مهندس مســعود درســتی مدیرعامل 
شــرکت مترو تهران در این رابطــه گفت: خط ۴ مترو پیــش از این صرفاً از 
خدمات فاز نخســت پایانه شــهید کالهدوز بهره مند بود اما بــا افتتاح پایانه 
اکباتان که بزرگترین پایانه زیرزمینی قطارهای شــهری در کشــور به حساب 
می آید، روند ســرویس دهی به قطارهای این خط و همچنین مســافرگیری 
واگن ها شــکل متفاوتی به خود خواهد گرفــت. عملیات اجرایی پروژه احداث 
پایانه اکباتان که در ۲ طبقه و با ۷۰هزار مترمربع زیربنا طراحی شــده است،از 
سال ۱۳۸۷شروع و امروز شاهد بهره برداری از فاز نخست آن هستیم. مهندس 
درستی در ادامه با اشاره به بخشی از ویژگی های  شاخص پایانه اکباتان گفت: 
به لحاظ مالحظات منظر شهری و مداخالت بافت محلی منطقه، احداث پایانه 
اکباتــان به صــورت زیرزمینی صورت گرفت تا ضمن رعایــت ضوابط ایمنی، 
کمترین مزاحمت براي ســاکنان این محدوده از شــهر ایجاد شود. این پایانه 
با کاربری های اداري وخدمات فني- مهندســی، ظرفیت پذیرش ۲۱ رام را دارا 
بوده و ۹خط ریلی آن دارای جایگاه تعمیرات دوره ای و سرویس قطارها است. 
اجرای بارانداز، جرثقیل دروازه ای و سیستم هوای فشرده از دیگر خصوصیات 

پایانه اکباتان به شمار می آید.

کاهش دمای تهران تا ۸ درجه
بر اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی وضعیت جوی استان 
تهــران در روزهای آینده صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد و گاهی وزش باد 
شــدید و کاهش محسوس دما بین ۵ تا۸ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس بررســی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، 
وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری و در 
بعضی ســاعت ها همراه با وزش باد و در ساعات بعد از ظهر و شب گاهی وزش 
باد شدید به ویژه در نواحی جنوب غربی و ارتفاعات شرقی و در مناطق مستعد 
با خیزش موقت گردوخاک پیش بینی می شــود.از امروز تا سه شنبه)۱۲ تا ۱۴ 
تیرماه( کاهش محســوس دما بطور میانگین بین ۵ تا ۸ درجه سلسیوس مورد 
انتظار است. همچنین طی امروز تا چهارشنبه)۱۲ تا ۱۵ تیرماه( در ساعات بعد 
از ظهر و شــب در ارتفاعات و دامنه ها، گاهی آسمانی نیمه ابری و در ارتفاعات 
باالدست گاهی مه رقیق پیش بینی می شود و تا سه شنبه رخداد رگبار پراکنده 

باران به ویژه در ارتفاعات شمال شرقی دور از انتظار نیست.

برپایی دومین دوره »باشگاه کتابخوانی 100تایی ها« 
در فصل تابستان 

دومین دوره باشــگاه کتابخوانی ۱۰۰تایی ها همزمان با فصل تابستان به همت 
سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران برگزار خواهد شد.به گزارش پایگاه 
خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، اکبر بختیاری دبیر باشگاه کتابخوانی ۱۰۰تایی ها 
با اشــاره به برگزاری دومین دوره این باشگاه عنوان کرد: دومین دوره باشگاه 
کتابخوانــی ۱۰۰تایی ها با هدف ترویج فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی، تقویت 
مهــارت تحلیل و تفکر انتقادی و مدیریت اوقــات فراغت کودکان و نوجوانان 
برگزار می شود.وی افزود: باشــگاه کتابخوانی ۱۰۰تایی ها در دو مرحله »تولد 
باشــگاه« و »حیات باشگاه«  میزبان رده های ســنی کودکان ۷ تا ۱۰ ساله و 
نوجوانان ۱۱ تا ۱۵ ساله است و شامل کارگاه های ادبی و حلقه های کتابخوانی 

خواهد بود.

برپایی پایگاه سیار اهدای خون 
در سرای محله ابوذر منطقه 15

پایگاه ســیار اهدای خون در ســرای محله ابوذر منطقه ۱۵ به منظور افزایش 
ذخایر بانک خون کشــور و یاری رســاندن به بیماران برپا می شود.به گزارش 
روابط عمومی شــهرداری منطقه ۱۵، محمدحســن رجبی معاون اجتماعی  و 
فرهنگی منطقه با اعالم مطلب فوق افزود: این پایگاه به منظور اشــاعه فرهنگ 
ایثار و نوع دوســتی و یاری رساندن به بیماران نیازمند به خون و فرآورده های 

خونی در سرای محله ابوذر برپا می شود.

دفترچه سؤاالت کنکور هنر منتشر شد
دفترچه ســؤاالت چهار گروه آزمایشــی کنکور ۱۴۰۱ بر روی سایت سازمان 
سنجش آموزش کشــور قرار گرفت. کلید اولیه سؤاالت نیز روز سه شنبه این 
هفته منتشــر می شود.به گزارش ایســنا، رقابت داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ از روز 
چهارشنبه هشــتم تیرماه جاری آغاز شــد و طی چند روز گذشته داوطلبان 
گروه هــای آزمایشــی هنر، علوم انســانی، ریاضی و فنی و تجربــی به رقابت 
پرداختند. صبح دیروز نیز داوطلبان گروه آزمایشــی زبان های خارجی با تعداد 

۱۹۴ هزار و ۹۵۱ نفر آزمون خود را برگزار کردند.

اخبار کوتاه
ادعای تقلب و تخلف در کنکور سراسری، صدای اعتراض داوطلبان را بلند کرد

سازمان سنجش زیر تیغ اتهام

حذف آزمون از شرایط رتبه بندی معلمان

عضو کمیته واکسیناسیون کرونا اعالم کرد

ذخیره استراتژیک بیش از ۴0 میلیون دوز واکسن کرونا

رئیس سازمان ملی استعدادهای درخشان تشریح کرد

جزئیات برگزاری مسابقه بین المللی دانش آموزی نور

امکان خرید قطعات تا سقف 100 میلیون تومان برای تاکسیرانان؛ به زودی

گروه اجتماعی- سعید تهرانی: تخلف و تقلب در کنکور 
سراسری امســال به اوج خود رســید. آش به حدی شور 
شده که یک روزنامه اصولگرا نیز خواستار استعفای رئیس 
سازمان سنجش شده است. حاال سازمان سنجش آموزش 
کشــور زیر تیغ اتهام قرار گرفتــه و داوطلبان کنکور این 
ســوال را مطرح می کنند که چه کسانی پاسخگوی زیان 

وارده به دانش آموزان شرکت کننده در کنکور هستند؟
مهمترین تخلفات در کنکور تجربی صورت گرفته اســت. 
گروه آزمایشی علوم تجربی باالترین تعداد داوطلبان را به 
خود اختصاص داده و از مجموع داوطلبان شــرکت کننده 
در ایــن گروه که ۵۷۴ هزار و ۴۷۲ نفر داوطلب هســتند،  
۳۴۷ هــزار و ۷۱۲ نفــر زن و ۲۲۶ هــزار و ۷۶۰ نفر مرد 

هستند. 
رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشــور از شناسایی و 
تشــکیل پرونده برای ۴۵۰ نفر از متخلفان آزمون امسال 
گروه آزمایشــی علوم تجربی خبر داده اســت. اوگفت: با 
تمهیدات اندیشیده شــده با استفاده از دستگاه آشکارساز 
بیــش از ۴۵۰ داوطلــب متخلف در این آزمــون که ابزار 
الکترونیک به همراه داشــتند شناسایی و برای آنها پرونده 
تشکیل شده است. : عالوه بر اقدامات روز برگزاری آزمون، 
تیم های فروشنده وسایل الکترونیکی برای تقلب در سراسر 
کشور شناســایی و دستگیر شده اند و در این رابطه باید از 
عوامل انتظامی، امنیتی و قضائی تشــکر کرد. عبدالرسول 
پورعباس گفت: برای حفاظت از آزمون سراسری اقدامات 
متعددی صورت گرفته اســت و داوطلبان اطمینان داشته 
باشــند با پیش بینی های صورت گرفته از حقوق و زحمات 

آنها محافظت خواهد شد.
رییس ســازمان ســنجش همچنین روز جمعه گفته بود: 
پنجشنبه شب یک تیم فروشنده وسایل الکترونیکی برای 
تقلب در کنکور را شناسایی و دستگیر کردیم که این تیم 
از آذربایجان تا خراســان گسترده بودند. پلیس و ضابطان 
قضایــی در این زمینه عملکرد خوبی داشــتند و از طرف 
وزارت علوم و مردم از آنها تشکر ویژه داریم. رییس سازمان 
سنجش روز جمعه در بازدید وزیر علوم از سازمان سنجش 
آموزش کشــور در کرج هم گفــت: همکاری خوب وزارت 
اطالعات، نیروی انتظامی، سپاه و تمامی ارگان های امنیتی 

و حفاظتی باعث شــد تاکنون ۱۰ گــروه فعال در زمینه 
فروش سؤال های جعلی کنکور دستگیر شوند.

اما تخلفات در همین حد که رییس سازمان سنجش بیان 
کرده محدود نمانده اســت. یکی از مهمترین مواردی که 
رییس سازمان سنجش از کنار آن عبور کرده انتشار کلید 
ســواالت کنکور درحدود ســاعت ۱۰ صبح در کانال های 

تلگرامی بوده است. 
برخی مدعی هســتند کل ســواالت عمومی و اختصاصی 
کنکور تجربی ۱۴۰۱ در ساعت ۹.۴۹ )چند دقیقه پس از 
توزیع دفترچه اختصاصی شماره ۲( روی یکی از کانال های 
تلگرامی قرار داده شــد. در این فایــل دفترچه اختصاصی 
شــماره ۳ که هنوز در آن زمان توزیع نشده بود نیز وجود 
دارد! ادعاهایی که از ســوی ســازمان سنجش مورد تایید 

قرار نگرفته است. 
هامون ســبطی، رئیس کارگروه آموزش دیده بان شفافیت 
و عدالــت در ایــن زمینه به فرهیختگان گفته اســت: در 
آزمون انســانی و ریاضی که حدود ۵۰۰هزار شرکت کننده 
داشت سازمان سنجش از انتشــار سواالت خودداری کرد 
درحالی کــه از دفترچه هــا عکس گرفته شــد و به صورت 

غیررســمی در کانال ها در دســترس بود و نقدهایی علیه 
سواالت نوشته شــد و پاسخ ها داده شد اما درمورد آزمون 
تجربی که حساس ترین آزمون بود متاسفانه پیش از پایان 
آزمون دو دفترچه از ســه دفترچه روی ســایت ســازمان 
ســنجش قرار گرفت و این جای ســوال است که چنین 
اتفاقی رخ داده اســت. این ســابقه نداشته یعنی با دو امر 
کامال متضاد روبه رو هســتیم. کنکور هنر و کنکور ریاضی 
و انسانی پایان یافته ولی ســواالت آنها در دسترس مردم 
نیست درحالی که کنکور تجربی هنوز پایان نیافته سواالت 

روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
تخلفــات منحصــر به تهــران هــم نبــوده و رئیس کل 
دادگســتری آذربایجان غربی از کشــف باندهای افشــای 
ســواالت آزمون سراســری در دو حوزه قضایی این استان 
خبر داده است. ناصر عتباتی در این باره اظهارکرد: حسب 
اعالم دادستان های این شهرســتان ها با گزارش واصله از 
اداره اطالعــات مبنی بر وجود باندهــای مجرمان تقلب و 
افشــای ســواالت آزمون سراســری در دو حوزه قضایی 
اســتان، با دســتور قضایی اقدامات شناسایی انجام و طی 
عملیات های جداگانه ای اعضای این باندها دستگیر شدند.

عتباتــی افزود: این باندهــا به صورت ســازمان یافته در 
راستای تقلب در کنکور سراسری سال ۱۴۰۱، ضمن عقد 
قرارداد با داوطلبین کنکور و تجهیز داوطلبان به تجهیزات 
فنی و اســتخدام افرادی به عنوان کلیدزن، در صدد بودند 
زمینه ورود افراد فاقد صالحیت به دانشگاه های کشور را در 
رشته های پر طرفدار فراهم کنند که با این اقدام قضایی و 

اطالعاتی دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری اســتان آذربایجان غربی بیان کرد: 
متهمان دســتگیر شده ضمن قبول اتهامات وارده مطالبی 
را در خصوص نحوه فعالیت شــبکه مجرمانه ارائه کرده و 
پرونده جهت رســیدگی و تحقیقــات تکمیلی و همچنین 
شناسایی سایر عوامل و همدستان به مراجع قضایی ارجاع 
و متهمان با قرار بازداشــت موقت به زندان معرفی شدند. 
پیش از این فرمانده انتظامي شــرق اســتان تهران نیز از 
دســتگیري اعضاي باند چهار نفره فروش سواالت کنکور و 

مدارک جعلي در شهرستان پاکدشت خبرداده بود.
از ســوی دیگر عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی درخصوص برخی تخلفات کنکور خطاب به 
وزیر علوم نامه ای نوشــت که در آن آمده است: همانگونه 
که مســتحضرید در روزهای اخیر اعتراضات گســترده و 
مســتندی درخصوص ســواالت کنکور و نحــوه برگزاری 
کنکــور، به مجلس، رســانه ها، وزارت آموزش و پرورش و 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واصل شــده اســت. در 
راســتای عدالت آموزشــی و جلوگیری از هرگونه تبعیض 
و تخلف، ضرورت دارد در اســرع وقت موضوع بررســی و 
اقدامات الزم بعمل آید. درخصوص نحوه و منابع ســواالت 
کنکور، مطالب مختلفی به همراه مســتندات مطرح شده 
که اذهان را  به ســمت وجود جریاتی تحت عنوان مافیای 
کنکور هدایت کرده است، در همین راستا ضرورت دارد آن 
وزارتخانه در اسرع وقت شفاف سازی الزم را در دستور کار 
خود قرار دهند و با فوریت به تخلفات ارائه شده رسیدگی 

نمایند. 
حاال دو موضوع مورد توجه داوطلبان کنکور و خانواده های 
آنها قرار دارد. نخســت اینکه ایــن تخلفات چه تاثیری در 
وضعیت داوطلبان داشــته است؟ و دوم این که آیا می توان 

انتظار برخورد قاطعی در مقابل متخلفان داشت؟

در دیدار اعضای فراکســیون فرهنگیان مجلس شــورای 
اســالمی با وزیر آموزش و پرورش؛ روند اجرایی شدن سند 
تحول، آخرین مراحل ابالغ آیین نامــه اجرایی رتبه بندی 
معلمان و تامین و توزیع نیروی انســانی بررســی شد.به 
گزارش ایســنا، یوســف نوری در دیدار اعضای فراکسیون 
فرهنگیان مجلس شــورای اسالمی که در اردوگاه فرهنگی 
تربیتی شــهید باهنر برگزار شــد، اظهار کــرد: وضعیت 
نیروی انســانی آموزش و پرورش در ترازی که سند تحول 
بنیادین بیان کرده، نیســت، لذا توجه بیش از پیش به این 

موضوع جزء نیازهای آموزش و پرورش است و به حمایت 
مجلس شورای اســالمی و دولت نیاز دارد.نوری با تشکر از 
فعالیت های مجلس شــورای اســالمی برای تصویب قانون 
رتبه بندی معلمان گفت: مجلس شورای اسالمی، دولت و 
شــورای نگهبان کمک کردند تا قانون رتبه بندی معلمان 
تصویب شــود و وزارت آموزش و پرورش بر اساس تکلیف 
قانونی که بر عهده داشــت، پیش از اتمــام زمان قانونی، 
آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان را آماده کرد و به هیات 
دولت فرســتاد.وی افزود: در همراهی با سایر دستگاه های 

مشــارکت کننده در آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان و 
تامین نظرات آن ها، این آیین نامه تا زمان آماده شــدن به 
دولت،۲۶ بار ویرایش شد و در کمیسیون اجتماعی دولت 
هم به آن بندهایی اضافه شــد که با دستور رئیس جمهور 
و در جلســه هیات دولت آن بندها لغو شد که می توان به 
حذف آزمون از شرایط نظام رتبه بندی معلمان اشاره کرد.
عضو کابینه دولت مردمی اظهار کرد: از ابتدای آغاز به کار 
دولت ســیزدهم، موضوع خدمات رفاهی و بیمه تکمیلی 
فرهنگیان در دســتور کار وزارت آمــوزش و پرورش قرار 

گرفت و تاکنون اقدامات در این زمینه صورت گرفته است 
که تغییر بیمه فرهنگیــان از روش صندوقی به بیمه گری 
یکی از این موارد اســت.به گزارش مرکز اطالع رســانی و 
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شــایان ذکر است؛ 
در این نشست موضوعاتی مانند؛ اجرای سند تحول، نحوه 
اجرای نظام رتبه بنــدی معلمان، راهکارهــای برون رفت 
از چالش های اجرای ســند تحول، کسری نیروی انسانی، 
آئین نامه اجرایی رتبه رندی معلمان و ...، طرح و موردبحث 

و بررسی قرار گرفت.

عضو کمیته واکسیناســیون کرونا با اشــاره به اینکه خط 
تولید واکســن های ایرانی کرونا متوقف شده است، گفت: 
دلیلــی وجود نــدارد وقتی مصرف نداریــم، تولید صورت 
گیرد؛ امــا تولید کنندگان این توانایی را دارند تا به محض 
ثبت سفارش واکســن، مجددا تولید را از سر بگیرند.دکتر 
مصطفی قانعی در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین اخبار 
از روند مطالعات دو واکســن کرونای ایرانی، گفت: واکسن 
MRNA هنوز در مرحله اخذ مجوز برای ورود به مرحله 
بالینی است. واکسن آدنوویروسی انستیتو پاستور نیز هنوز 

پرونده خود را به سازمان غذا و دارو تحویل نداده است.وی 
درباره میزان ذخیره واکســن کرونا در کشور، توضیح داد: 
میزان ذخیره مناسب است و بیش از ۴۰ میلیون دز واکسن 
کرونا ذخیره اســتراتژیک داریم. در صورتی که الزم باشد 
مجددا روند واکسیناســیون گسترده ای مشابه آنچه که در 
ماه های قبل رخ داد، انجام شود، ما ذخیره مناسبی داریم و 
از طرفی زیرساخت تولید هم به شرایط بسیار خوبی رسیده 

است و دیگر چالشی در این زمینه نخواهیم داشت.
قانعی با اشــاره به توقف خط تولید واکسن های ایرانی بیان 

کــرد: دلیلی وجود ندارد وقتی مصرف نداریم تولید صورت 
گیرد؛ امــا تولید کنندگان این توانایی را دارند تا به محض 
ثبت ســفارش واکســن، مجددا تولید را از سر بگیرند.وی 
درباره زمان فرارســیدن تاریخ انقضای واکسن های کرونای 
دپو شــده، اظهار کرد: مجموعه ای از واکسن های ایرانی و 
خارجی را داریم که طبق قانون هر واکسنی که تولید شود، 
تاریخ انقضا هم بر روی آن درج می شود و اگر از نظر تاریخ 
انقضا مشکلی داشته باشد، اجازه ترخیص آن از انبارها صادر 
نمی شود.عضو کمیته واکسیناسیون کرونا درباره پیش بینی 

خود از شــرایط کرونا طی ماه های آتی نیز به ایسنا، گفت: 
تصور می کنم تا شهریورماه مشــکلی نخواهیم داشت، اما 
احتمال دارد با آغاز فصل پاییز و همزمان با شیوع آنفلوآنزا، 
کرونا هم روند افزایشــی داشته باشد.قانعی افزود: در مورد 
برنامه های جدید پیرامون واکسیناسیوِن دزهای یادآور باید 
شواهد از کل دنیا جمع آوری شود تا نتایج سایر کشورها را 
از تزریق یادآور دوم مشاهده کنیم. عالوه بر آن نوع ویروس 
در گردش، میزان فراگیری آن و... همگی در تصمیم گیری 

پیرامون تزریق دزهای یادآور واکسن موثر است.

رئیس سازمان ملی استعدادهای درخشان گفت: شناسایی 
دانش آموزان با اســتعداد و هدایت آنــان از جمله وظایف 
سمپاد اســت. الهام یاوری معاون وزیر آموزش و پرورش و 
رئیس سازمان ملی استعدادهای درخشان در نشست خبری 
پنجمین دوره مســابقه بین المللی دانش آموزی نور که در 
خانه اندیشــه ورزان ایران برگزار شــد با بیان اینکه سمپاد 
نماینده وزارت آموزش و پرورش در این مسابقات بین المللی 
اســت؛ گفت: ما دو هدف از برگزاری این مســابقات داریم؛ 
هدف اول ما پرورش استعدادهای فراگیر دانش آموزانی است 
که ســمپادی یا غیر سمپادی هستند. هدف دوم این است 
که پرورش چند ساحتی و رشد و تربیت فکری استعدادهای 
کشــور همزمان با آموزش های منظور مدارس شکل بگیرد.

وی، چهار اقدام را از جمله وظایف سمپاد دانست و تشریح 
کرد: دانش آموزان با اســتعداد در قدم اول باید شناســایی 
شود؛ یک دانش آموز در مناطق محروم هم باید بتواند رشد 
کند. قدم بعدی هدایت دانش آموزان مســتعد و شناسایی 
شده است؛ اینکه تشخیص دهیم و ببینیم این دانش آموزان 

مستعد در کدام زمینه فکری، درسی و تربیتی قابلیت رشد 
بهتری دارند. شناســایی دانش آموزان با استعداد و هدایت 
آنان از جمله وظایف سمپاد است.یاوری، الگوسازی و هویت 
بخشــی را قدم و وظیفه سوم ســمپاد دانست و گفت: حق 
طلبی، پشتکار و تالش در یک کار گروهی و مسئله محوری 
جزئیاتی از یک ســبک زندگی است که باید به همه دانش 
آموزان آن را آموزش داد؛ ایجاد فضای مناســب برای شبکه 
سازی هم قدم پایانی اســت وظیفه ما ایجاد شبکه ای بین 
همه دانش آموزان و معلمان اســت تا در بستری با مکالمه 
با یکدیگر بتوانند بهتر رشــد کرده و اســتعدادهای خود را 
شکوفا کنند. رئیس سازمان پرورش استعدادهای درخشان 
در تشریح مسابقه بین المللی نور، افزود: در این مسابقه قرار 
اســت دانش آموزان یک مفهوم ریاضی یا انتزاعی را انتخاب 

کنند و یک مدل فیزیکی را بر اساس آن بسازند که صحت 
آن مفهوم ریاضی را اثبات کند به صدها منتخب جوایزی اهدا 
خواهد شد.  امیدواریم همه دانش آموزان با استعداد کشور 
در کنار همه اســتعدادهای کودک و نوجوان جهان اســالم 
در این رقابت شــرکت کنند.در ادامه این نشست سیدعلی 
عمرانی مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی)ص( گفت: 
به دنبال این هســتیم که بازیگران عرصه علم و فناوری با 

یکدیگر در جهان اسالم هم صدا شوند. 
سمپاد )ســازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان( جزو 
جلــوداران این حوزه اســت و امیدواریم بــا این همکاری، 
مجموعه فاخــری در این عرصه در حــد بین المللی تولید 
شود.وی خاطرنشــان کرد: مجموعه های مختلف دیگر هم 
به منظور گســترش و جذب مشارکت، همکاری مناسبی با 

این مسابقه دارند.  همچنین اعتباربخشی، یکی از مهم ترین 
مأموریت های ما است که در این اعتباربخشی اعطای جایزه 
مصطفی)ص( باعث می شود الگوهای علم و فناوری معرفی 
شــوند. ظرفیت این افتخارات برای توانمندی رهبران علم و 
فناوری، جریان فکری و گفتمانی را در حوزه علم و فناوری 
ارائه می کند. حازم فریپور دبیر مسابقه دانش آموزی نور نیز 
در این نشســت خبری با بیان اینکه مسابقه نور با ساخت 
فیلم یک دقیقه ای محفلی پویا از رقابت علمی ایجاد می کند، 
تصریــح کرد: بنیاد علــم و فناوری با هدف امیدبخشــی، 
هویت ســازی و ترویج علم در میان نوجوانان جهان اسالم و 
مشارکت مراکز آموزشی و علمی اقدام به برنامه ریزی رویدادی 
با عنوان مسابقه دانش آموزی نور با رویکرد ساخت فیلم های 
علمی و آموزشــی ۶۰ ثانیه ای کرد. فریپور خاطرنشان کرد: 
در این دوره ۷۷۷ اثر از ۲۸ اســتان کشور در این دوره به ما 
رسیده است همچنین مهلت ارســال آثار تا ۳۱ تیرماه بود 
کــه با توجه به مجازی بودن آموزش و اطالع محدود دانش 

آموزان تا ۲۵ مرداد تمدید شد.

مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکسیرانی شــهر تهران درباره وضعیت کنونی 
هوشمندسازی این سازمان و همچنین اجرای 
اقدامات رفاهی برای ســال ۱۴۰۱، توضیحاتی 
ارائه کرد.به گزارش ایسنا، مهدی اسماعیل بگی 
درباره هوشمندســازی حوزه تاکسیرانی گفت: 
چهار بخش )سامانه های خدماتی، سامانه های 
نظارتــی، پرداخت الکترونیــک و حمل و نقل 
عمومی( در هوشمندســازی مدنظر قرار دارد. 
بخشــی از این اقدامات طی سال های گذشته 
انجام شده اما به علت وسعت کار و ضرورت به 
روز بودن، بخش دیگری از اقدامات باقی مانده 
است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکســیرانی شــهر تهران در ادامه عنوان کرد: 
بخش نخســت مربوط به خدماتی است که به 
شهروندان و تاکسیرانان ارائه می شود. سامانه ای 
تحت عنوان سیماتاکســی از گذشــته وجود 
داشته اما بســیاری از فرآیندهای این سامانه 
نیازمند اصالح و بازنویســی هستند. اسماعیل 
بگی با بیان اینکه ســامانه سیما تاکسی امکان 
نظارت و ارائه خدمات به صورت کاماًل درست 
را ندارد، افزود: هدف ســازمان تاکسیرانی این 
است که تمامی خدمات سامانه، غیرحضوری و 
الکترونیک شود؛ یعنی تاکسیرانان و شهروندان 
بتوانند در هر ســاعتی از شبانه روز درخواست 
خود را ثبت و از خدمات به صورت غیرحضوری 

بهره مند شوند.
وی در ادامه اعالم کرد که توسعه اپلیکیشن های 
خدمات تاکسیرانان با هدف غیرحضوری سازی، 

ارزان ســازی و پایداری خدمات )صدور پروانه، 
مرخصی، امکانات رفاهی و ...( و همچنین توسعه 
اپلیکیشــن خدمات به شــهروندان در جهت 
ارتقاء رضایتمندی )نظارت، نظرسنجی، اطالع 
رسانی و ...( در دستور کار قرار دارد.مدیرعامل 
ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران ضمــن تأکید بر ضرورت ویرایش جدی 
بخش های دیگر ســامانه سیماتاکسی، گفت:  
درحال حاضر این روند به علت مشکالت فنی 
پیش آمده طی سه هفته اخیر، کند شده است.
اسماعیل بگی درباره بخش دوم هوشمندسازی 
یعنی نظارت بر عملکرد تاکســیرانان، توضیح 
داد: طی ســال های گذشته، نظارت بر عملکرد 
تاکسیرانان، هوشمند ســازی شده نبود. باید 
ماتریسی از موضوعات مختلف استخراج شود 
تا پس از آن به ســمت مرحله اجرا پیش رویم. 
درحال حاضر به سمت مرحله اجرا در این حوزه 
رسیده ایم.وی با بیان اینکه توسعه سامانه های 
نظارتی و هوشمندسازی آن شامل سامانه های 
دوربین های سطح شــهر-پایانه ها، ساماندهی 
ثبت تخلف بازرســان میدانی و ... می شــود، 
گفت: از طریق هوشمندســازی ســامانه های 
نظارتی می توان به عملکرد تاکسیرانان پی برد 
تا برمبنای عملکرد عادالنه، رتبه بندی شوند. 
درحال حاضر هیچ اطالعات جامعی از عملکرد 
تاکسیرانان در دست نیست که همین موضوع 
را می طلبد.مدیرعامل  ضرورت هوشمندسازی 
ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران در تشــریح بخش ســوم یعنی توسعه 

پرداخــت الکترونیک کرایه، بیــان کرد: باید 
پرداخت الکترونیک عملیاتی ســازی شــود. 

پیشرفت خوبی در این بخش وجود دارد.
اســماعیل بگــی در ادامه خاطرنشــان کرد: 
همزمان با اعمال نرخ کرایه جدید تاکسیرانان 
از اردیبهشــت، بارکــد پرداخــت الکترونیک 
روی برچســب کرایه تاکســی ها ثبت شــد. 
همچنیــن بارکدهای جانبــی درحال حذف 
هســتند. همین امر باعث شده تا دسترسی به 
پرداخت الکترونیک کرایه بیشتر شود. پرداخت 
الکترونیک کرایه در ماه های اخیر، حدود دو نیم 

تا سه برابر افزایش یافته است. 
در ضمن همه تاکسیرانان قابلیت نصب بارکد 
پرداخت الکترونیک کرایــه را دارند.وی درباره 
بخــش چهارم یعنی هوشمندســازی حمل و 
نقل هم گفت: این بخش شــامل دو قســمت 
تاکســی های خطی و تاکســی های شخصی 
اقدامی با همکاری شرکت  )دربستی( می شود. 
خصوصی »به همراه« در حوزه تاکسی خصوصی 
شکل گرفته اما سرعت فرآیند اجرای آن بسیار 
پایین اســت. قصد داریم کــه خدمات حمل 
و نقل عمومی یعنی تاکســی خطــی را در این 
زمینه هوشمند ســازی و مدیریت کنیم. این 
موضوع بخشی از پازل بزرگ تر هوشمندسازی 
حمــل و نقل شــهر تهران اســت.مدیرعامل 
ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران درباره فعالیت تاکسیرانان در زمان های 
اوج ترافیک و مســافر در شرکت های تاکسی 
اینترنتی، توضیح داد: حدود دو ســال گذشته 

قراردادی میان معاونت حمل و نقل و شــرکت 
خصوصــی اســنپ منعقد شــد تــا طی آن 
دستورالعملی اجرا شود. ناظر این دستورالعمل 
معاونت حمل و نقل اســت. وزارت کشور باید 
اطالعاتی درباره شرکت های تاکسی اینترنتی را 

در اختیار سازمان تاکسیرانی قرار دهد.
تکلیف افزایش تعداد مسافران تاکسی

 هنوزمشخص نیست
معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی 
شــهر تهران اعالم کرد که هنوز ستاد کرونا در 
مورد افزایش تعداد مسافران تاکسی ابالغیه ای 
به شــهرداری نداشته اســت.وحید سرلک در 
گفت وگو با ایسنا، در مورد سرانجام اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی در تاکسی های پایتخت، 
افزود: با وجــود فروکش کردن تلفات و میزان 
ابتالیان به کرونا در کشــور اما همچنان ستاد 
کرونا در مورد افزایش تعداد مسافران تاکسی ها 
تصمیمی نگرفتــه و ابالغیه ای به شــهرداری 
تهران نداشته است.وی با بیان اینکه با افزایش 
مبتالیان به کرونا و در راســتای فاصله گذاری 

اجتماعی تعداد مســافران تاکســی ها از چهار 
نفر به ســه نفر کاهش یافــت و این اتفاق در 
تاکســی های ون هم رخ داد و تعداد مسافران 
آن ها نیز کاهش یافت، گفت: البته براســاس 
تصمیــم جدید به ناظران خطوط اعالم کردیم 
که در ساعات پیک مسافران که معموال صبح 
و عصر است و شاهد ازدحام مسافران در پایانه  
و خطوط هستیم، در صورت رضایت مسافران، 
تاکسی ها می توانند چهار مسافر سوار کنند؛ اما 
به شرط رضایت تمامی مسافران باید این اتفاق 
رخ دهد.ســرلک افزود: این تصمیم در راستای 
افزایش ســرعت دهی خدمات به مردم است تا 
در ساعات پیک منتظر تاکسی نمانند و سریع تر 
به محل کار یا خانه هایشان برسند.وی با بیان 
اینکه این اتفاق تنها در ساعات پیک و با جلب 
رضایت مســافران تاکسی باید رخ دهد، افزود: 
البته رانندگان هنگامی که چهار مســافر سوار 
می کنند نباید کرایه ســه نفر را بگیرند و باید 
براساس برچسب های نصب شده در تاکسی ها 

کرایه چهار نفر را دریافت کنند.


