اخبار

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران:

رویکرد سازمان بازرسی شناسایی و رفع موانع خدمترسانی به شهروندان است

افزایش  ٣٠درصدی ترافیک تهران در
نیمه دوم سال

فرمان��ده انتظامی تهران بزرگ از افزایش ٣٠
درص��دی ترافیک تهران با آغاز مهر ماه خبر
داد.سردار حسین رحیمی در تشریح تمهیدات
ترافیک��ی پلیس برای اول مهر و بازگش��ایی
مدارس اظهار کرد :ابتدا هفته دفاع مقدس را
تبریک عرض میکنم .امسال بعد از دو سال
شاهد بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی نیز
هستیم و برآورد ما از نیمه دوم سال افزایش ٣٠
درصدی حجم ترافیک همزمان با بازگشایی
مدارس است.وی با بیان اینکه بالغ بر ۵٠٠٠
مامور پلیس راهنمایی و رانندگی در مدیریت
ترافی��ک و تس��هیل رفت و آمد مش��ارکت
دارن��د ،گفت :عالوه بر آن ح��دود  ۵٠٠٠نفر
دیگر از مام��وران پلیس در یگان های امداد،
کالنتریها و  ...حضور خواهند داشت.رحیمی
با بیان اینکه بازگشایی مدارس و دانشآموزان
جزو اولویتهای پلیس اس��ت ،تصریح کرد:
عالوه بر موضوع ترافیک ،پاکس��ازی اطراف
مدارس در اولویت ماست ،با اقدامات مجرمانه
برخورد خواهیم کرد.رییس پلیس پایتخت به
ساماندهی سرویسهای مدارس نیز اشاره کرد
و گفت :بعد از گذشت دو سال امسال موضوع
س��رویسهای ح��وادث را داریم ،اس��تاندارد،
ایمنی و س�لامت س��رویسهای مدارس از
ماهه��ا قبل در دس��تور کار پلیس قرار گرفته
است و در حال انجام است.وی با بیان اینکه
امروز هم یک جلس��ه به منظ��ور هم افزایی
برگزار شد ،گفت :امیدوارم بتوانیم هماهنگی
بیشتری با دستگاههای مختلف داشته باشیم.
به گفته رحیمی ،طرح ترافیک هم از  ۶:٣٠تا
 ١٨خواهد بود.
۷۰هزار معلم طرح مهرآفرین برای
استخدام باید از سد آزمون بگذرند

س��خنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات
مجلس گفت :آزمون تنها راه تبدیل وضعیت
نیروه��ای مهرآفری��ن آموزشو پ��رورش از
پیمان��ی به رس��می اس��ت.رضا حاج��ی پور
رویداد در خصوص نتیج��ه طرح رتبه بندی
معلمان اظهار کرد :با توجه به بررس��یهایی
که پس از رتبه بن��دی در آموزش و پرورش
صورت گرفت ،مش��خص شد کد استخدامی
دریافت نش��ده و ای��ن افراد میبایس��ت در
ورودی استخدامی ش��رکت کنند.وی افزود:
ِ
حقوق این عزیزان نادیده گرفته نمیش��ود و
از سنوات آنها چشم پوشی نمیگردد.حاجی
پور با بیان این ک��ه همه این افراد در نهایت
جذب میش��وند چون بعضا تا  ۱۵سال سابقه
کار دارند و حتی مدی��ران و معاونان مدارس
جزئی از آنها هس��تند ،گفت :این افراد برای
رس��می ش��دن باید این کد را داشته باشند.
این نماینده مجلس در خصوص آزمون مهر
آفری��ن گفت :هم��ه  ۷۰هزار نفر اس��تخدام
میشوند ولی بس��یاری از این افراد کد مورد
نظر را نداش��ته و دست س��ازمان استخدامی
نس��بت به اس��تخدا ِم این افراد بس��ته است.
اینها بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب
فرهنگی و وزارتخانه جذب شدهاند ولی امروز
حقوق
پس از  ۱۵س��ال با وجود داشتن حکم
ِ
پیمانی باید در این آزمون شرکت نمایند.حاجی
پور آزمون را مقدمهای برای کد اس��تخدامی
دانست تا این افراد از حالت پیمانی به رسمی
تغییر وضعیت دهند.س��خنگوی کمیس��یون
آموزش و تحقیقات مجلس همچنین در پاسخ
به این پرس��ش که آیا نمیتوان بدون آزمون
پر هزینه ،کد اس��تخدامی را به همه این افراد
اعطا کرد ،پاسخ شفافی نداد و افزود :این افراد
پیمانی هستند و باید تبدیل وضعیت شوند و از
مسیر آزمون عبور نمایند ولی بنده حرف شما
را قب��ول دارم.حاجی پور تاکید کرد که ردیف
بودجه نیز وجود دارد و ما نیز در مجلس از این
افراد دفاع کردیم که مبال ِغ مورد نظر نیروهای
رسمی نیز برای این افراد واریز شود.
قیمت سرویس مدارس کاهش
یافت؛اضافه قیمت باید به والدین
بازگردانده شود

وزیر آم��وزش و پرورش گف��ت :درصد قابل
توجهی از قیمت س��رویس م��دارس کاهش
پیدا کرده اس��ت و اگ��ر اضافه از مردم گرفته
شده اس��ت باید بازگردانده شود.یوسف نوری
وزیر آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار
آموزش و پرورش درباره مش��کالت سرویس
م��دارس ،اظه��ار ک��رد :در مورد س��رویس
مدارس در تهران مش��کالتی وجود داش��ت
که دی��روز و امروز بررس��ی کردیم.وی ادامه
داد :موضوع س��رویس م��دارس را در حضور
معاون اول رئیسجمهور هم بررس��ی کردیم
و با استاندار تهران هم در این زمینه گفتوگو
داشتیمنوری با بیان اینکه در حال حاضر نرخ
مصوب شورای شهر انجام میشود ،گفت :در
نهایت مقرر ش��د مواردی که باعث افزایش
قیمت میشود بررسی ش��ود و برای کاهش
قیمت اقدام شود.وی تصریح کرد :درصد قابل
توجهی از قیمت سرویس مدارس کاهش پیدا
کرده اس��ت و اگر اضافه از مردم گرفته شده
است باید مسترد بازگردادنده شود.

گروه اجتماعی :رئیس س��ازمان بازرس��ی
ش��هرداری تهران گفت :الزامات کس��ب
و کار مجموعه ش��هروند رقابت با س��ایر
فعاالن صنعت خردهفروش��ی است و باید
مس��یر توس��عه همه جانبه فروشگاه های
ش��هروند در ای��ن زمینه هموار ش��ود .به
گ��زارش «عصر ایرانی��ان» ،داود گودرزی

در بازدید از فروش��گاه شهروند و گفتگو با
داود قربانیان مدیرعامل شرکت شهروند در
جریان فعالیتها و عملکرد این شرکت قرار
گرفت.رئیس س��ازمان بازرسی شهرداری
ته��ران با تاکید بر همدل��ی ،خردجمعی و
کار کارشناس��ی صادقان��ه در ام��ر تحول
شهر و ش��هرداری و خدمت به شهروندان
تصریح کرد :الزامات کسب و کار مجموعه
ش��هروند در رقابت با رقبا و فعاالن صنعت
خردهفروشی اس��ت و باید مسیر پیشرفت
در این زمینه برای فروش��گاههای شهروند

هموار شود.گودرزی با بیان اینکه مدیریت
شهری به دنبال این است تا به شهروندان
و پرسنل شهرداری از طریق فروشگاههای
ش��هروند خدمت بیشتری ارائه دهد ،اظهار
کرد :ما در س��ازمان بازرسی به دنبال این
رویکرد هس��تیم که موانع خدمترس��انی
به ش��هروندان در ساختار شهرداری تهران
برداشته شود وبا شناسایی گیرهای اداری و
قانونی که مانع خدمترسانی هستند ،اگر به
مصالح شهر و شهروندان است قانونزدایی
کرده تا مدیران شهری درگیر آییننامههای

خودس��اخته که مانع میش��وند تا کارهای
بهتری در ش��هر انجام شود نباشند.رئیس
سازمان بازرسی ش��هرداری تهران افزود:
یک زمانی در شهرداری هر کسی هر کاری
که دوس��ت داش��ت انجام میداد که االن
مش��خص ش��د در این پروژهها شهرداری
ضرر ک��رده و مثل کالف س��ردرگمی در
تاروپود مدیریت شهری تنیده شده است و
ما هم نمیخواهیم به آن حالت برگردیم و
مشکل دیگری را تحمیل کنیم به مدیریت
ش��هری؛ اما از این سو هم نمیخواهیم به

گونهای دست به عصا باشیم که هیچکاری
هم انجام ندهیم و اتفاق خوبی برای شهر
نیفتد ،بنابراین باید به صورت کامال شفاف
و با طرحها و ایدههای مناسب و با نگاهی
هوشمندانه به دنبال خدمت کردن به مردم
باشیم.گودرزی با تاکید مجدد بر این نکته
که به اندازه کافی سرش��هر ،ش��هرداری و
شهروندان کاله رفته است ،افزود :دیگر در
دوره ما نباید این اجازه را بدهیم که چنین
اتفاقی بیفتد و پیمانکاری نیاید و با زدوبند
سر شهر و شهروندان کاله بگذارد.

صحبتهای کارشناسان جهانی درباره کرونا؛

آیا همهگیری کووید ۱۹-رو به پایان است؟

گروه اجتماعی :چندی قبل بود که دبیر کل سازمان جهانی
بهداش��ت ( )WHOگفت پایان همهگیری کووید۱۹-
قابل رویت است اما این اظهار نظر تا چه میزان به واقعیت
نزدیک اس��ت و آیا میتوان به پایان کرونا خوشبین بود؟
به گ��زارش «عصر ایرانیان» دبیر کل س��ازمان جهانی
بهداش��ت در اظهاراتی گفته اس��ت که تاکنون جهان در
چنی��ن موقعیت خوبی برای پای��ان دادن به همه گیری
کووید ۱۹-قرار نداشته است .این خوشبینانهترین چشم
اندازی است که از آغاز شیوع کروناویروس و فوت بیش
از شش میلیون بیمار ترسیم شده است.تدروس آدهانوم
دبیر کل س��ازمان جهانی بهداشت گفت :ما هنوز در این
موقعیت قرار نگرفتهایم ،اما پایان همهگیری کووید۱۹-
قابل رویت است.این خوشبینانهترین ارزیابی این سازمان
از زم��ان اعالم وضعیت اضط��راری بینالمللی در ژانویه
 ۲۰۲۰اس��ت.کروناویروس عام��ل بیم��اری کووید۱۹-
اواخر س��ال  ۲۰۱۹در چین شناسایی ش��د و بنابر پایگاه
اطالعرس��انی «ورلداُمتر» تاکنون بی��ش از  ۶.۵میلیون
نف��ر در جهان بر اثر ابتال به ای��ن بیماری جان خود را از
دست داده و بیش از  ۶۱۵میلیون نفر نیز به این بیماری
مبتال ش��ده اند .شیوع این بیماری اقتصاد جهانی و نظام
سالمت را تحت تاثیر قرار داده است.توزیع واکسن کرونا
و روشهای درمانی به کار گرفته ش��ده به جلوگیری از
مرگ و میر بیماران و بس��تری شدن آنان در بیمارستان
کمک کرده است و سویه اُمیکرون که اواخر سال گذشته
شناسایی شد ،باعث بروز نوع خفیف بیماری شده است.
طبق گ��زارش آژانس ملل متحد ،مرگ و میر ناش��ی از
بیم��اری کووید ۱۹-در هفته گذش��ته کمترین میزان از
مارس  ۲۰۲۰بوده اس��ت.با این وجود دبیر کل س��ازمان
جهانی بهداش��ت مجدد از کشورها خواست تا هوشیاری
خود را برای مقابله با این ویروس حفظ کنند و همهگیری
را به یک مسابقه ماراتن تشبیه کرد.وی تاکید کرد :اکنون
زمان آن اس��ت که با جدیت بیش��تری بدویم و مطمئن
شویم که از خط پایان عبور میکنیم و پاداش تمام تالش
خ��ود را میگیریم.آدهانوم تدروس گفت :کش��ورها باید
سیاستهای خود را با جدیت دنبال و آنها را برای مقابله
با کووید ۱۹-و ویروسهای آینده تقویت کنند .همچنین
ضرورت دارد کشورها  ۱۰۰درصد گروههای پرخطر خود
را در برابر بیماری واکسینه کنند و به غربالگری ویروس
س جمهوری ایاالت
ادامه دهند .همچنین جو بایدن ،رئی 
متحده هم طی مصاحبهای ارزیابی جسورانهای از بحران
کرون��ا ارائه کرد و به مردم اطمین��ان داد که همهگیری
کووید ۱۹-به پایان رس��یده اس��ت.وی مدعی ش��د :ما
همچنان با بیماری کووید ۱۹-درگیر هستیم و الزم است

اقداماتی در ارتباط با ای��ن بیماری انجام دهیم .اما همه
گیری پایان یافته اس��ت .اگر توجه داشته باشید مشاهده
میکنید که افراد دیگر از ماس��ک استفاده نمی کنند .به
نظر میرسد که همه در وضعیت خوبی هستند .بنابراین
فکر میکنم وضعیت در حال تغییر است.اظهارات بایدن
تنها چند روز پس از آن مطرح ش��د که تدروس آدهانوم
ش بینانهای درباره پایان همهگیری ارائه
نی��ز ارزیابی خو 
کرد و گف��ت :ما هنوز در این موقعی��ت قرار نگرفتهایم،
اما پای��ان همهگیری کووید ۱۹-قابل رویت اس��ت.آمار
مرگ و میرهای مرتبط با کووید ۱۹-در سراس��ر جهان
در حال کاهش اس��ت .سازمان جهانی بهداشت در هفته
منتهی به پنج سپتامبر  ۱۱هزار و  ۱۱۸مورد مرگ ناشی
از ای��ن بیماری را ثبت کرد ک��ه کمترین میزان مرگ و
میر هفتگی از اواس��ط مارس  ۲۰۲۰اس��ت.هرچند این
خوش بینی ممکن اس��ت با آنچه در س��ایر نقاط جهان
شاهد هستیم مغایرت داشته باش��د.ایو کوپیترز (Yves
 ،)Coppietersاپیدمیولوژیستی از دانشگاه بروکسل
گفت :ارائ��ه اظهاراتی در مورد پایان همه گیری در اروپا
درحالیک��ه چندین کش��ور مجدد برنامه واکسیناس��یون
پایی��زی را در نظ��ر گرفتهاند ،میتواند گیج کننده باش��د.
همچنین آژانس دارویی اتحادیه اروپا در گزارش تازهای
اعالم کرد :م��وارد جدید ابتال به بیم��اری کووید ۱۹-و
آم��ار مرگ و میر ناش��ی از آن روند کاهش��ی پیدا کرده
ام��ا همه گیری بیماری همچنان ادام��ه دارد و ضروری
اس��ت تا پیش از آغاز فصل زمس��تان توزیع و تزریق ُدز

یادآور واکس��ن انجام ش��ود.در فرانس��ه تا اعالم غلبه بر
همه گیری کووید ۱۹-فاصله زیادی وجود دارد ،چرا که
سازمان بهداش��ت عمومی این کشور نسبت به افزایش
موارد ابتال از ابتدای سپتامبر هشدار داده است.چین نیز به
نظر نمی رس��د در روند مقابله با کووید ،۱۹-آماده اعالم
مهار بیماری باش��د .در بیش از  ۳۰ش��هر چین همچنان
قرنطینه و محدودیتهای کرونایی به شکل جزئی یا کلی
برقرار است.یکی از متخصصان اپیدمیولوژی از دانشگاه
مونپلیه در فرانسه گفت :تنها راه برای تشخیص اینکه آیا
ما به پایان همهگیری رس��یدهایم این است که به اشباع
بیمارستانی توجه کنیم .به دلیل واکسیناسیون گسترده،
به کار گیری روشه��ای درمانی و مراقبتی موثر و بروز
س��ویههایی همچون اُمیکرون که کمتر به وخیم شدن
وضعیت بیمار منجر میش��ود ،تاثیر بیماری کووید ۱۹-بر
نظام ملی س�لامت نسبت به یک سال قبل کمتر است.
ب��ه گزارش فرانس  ،۲۴اع�لام پایان همه گیری به این
معنا نیست که کووید ۱۹-ریشه کن شده است ،به ویژه
در مناط��ق و کش��ورهای فقیر که روند واکسیناس��یون
به کندی پیش��رفت می کند .به همین دلیل اس��ت که
اپیدمیولوژیست ها معتقد نیس��تند که پایان همه گیری
به زودی اعالم ش��ود.در این میان یک اپیدمیولوژیست
با اشاره به اظهارات سران برخی کشورها ،مبنی بر پایان
پاندمی کرونا ،گفت :سازمان جهانی بهداشت اخیرا اعالم
کرد که داریم خط پایان پاندمی را میبینیم و زمانیکه خط
پایان را میبینیم باید سرعتمان را برای مقابله با کرونا

بیشتر کنیم ،وگرنه میبازیم.مسعود یونسیان در گفتوگو
با ایسنا ،درباره برخی ادعاها از سوی برخی کشورها مبنی
بر پای��ان پاندمی کرونا از جمله ریی��س جمهور آمریکا،
گف��ت :در این زمین��ه اظهارات هیچ ریی��س جمهوری
مالک نیس��ت ،بلکه اظهار نظر مراجع بینالمللی علمی
در این باره مالک اس��ت .س��ازمان جهانی بهداشت هر
چهارشنبه یک گزارش هفتگی ارائه میدهد که وضعیت
را بیان میکند .البته دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در
روزهای اخیر اعالم کرد که ما داریم خط پایان پاندمی را
میبینیم و زمانیکه خط پایان را میبینیم باید سرعتمان
را برای مقابله با کرونا بیشتر کنیم ،وگرنه میبازیم.وی با
بیان اینکه بنابراین نهتنها آنطور که برخی ادعا میکنند،
از نظر س��ازمان جهانی بهداش��ت کار تمام شده نیست،
بلک��ه نظر  WHOاین اس��ت که اکن��ون که ویروس
ضعیف ش��ده باید حمله نهایی را ب��رای پایان آن انجام
داد ،افزود :بنابراین خوشبینی که برخی کش��ورها مانند
رییس جمهور آمریکا داشتند ،چیز مثبتی تلقی نمیکنم.
اتفاقا یک واریانت جدید  BA۴.۶از خود آمریکا توس��عه
پیدا ک��رده و نمیدانم چطور وقتی یک واریانت جدیدی
که اعالم شده قدرت س��رایتپذیری بیشتری هم دارد،
از خود کش��ور آمریکا گزارش ش��ده و آن را تش��خیص
دادهان��د ،چط��ور اینقدر راح��ت پایان پاندم��ی را اعالم
میکنند.یونسیان درباره وضعیت کرونا در کشورمان نیز
گفت :در عین حال هر کشوری را باید با شرایط خودش
رصد کرد .شرایط ما به این صورت است که با توجه که
مس��افرین از اربعین بازگش��تند و از طرفی برخی زائران
به مش��هد رفتند و در حال بازگش��ت هستند و از طرفی
هم در آس��تانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها هستیم ،تا
پای��ان مهر و حداقل ت��ا  ۱۵مهر ماه نمیتوانیم قضاوتی
درباره آینده و وضعیت بیماری در کشور انجام دهیم .وی
تاکید کرد :باید اوضاع را به منوال قبل تلقی کنیم و باید
همان مراقبتها را انجام دهیم و پروتکلهای بهداشتی
را همچن��ان رعایت کنیم .بع��د از نیمه مهر ماه میتوان
گفت که آیا این تماسها و جابجاییها منجر به افزایش
بیماری ش��ده اس��ت یا خیر؟ .چراکه دو هفته بعد از هر
تغییری ،کرونا خودش را در ابتال نشان میدهد و زمانیکه
روند ابتال را مشاهده کنیم ،میتوانیم بهتر درباره شرایط
ادامه پاندمی در کشور صحبت کنیم .به نظر میرسد که
محتاطانهترین کار این اس��ت که تا  ۱۵مهر ماه مداخله
جدیدی در زمینه کاهش مراقبتها و حساسیتها نداشته
باشیم.یونسیان همچنین اظهار کرد :روند فعلی کرونا در
کش��ور به طور خوبی کاهشی اس��ت و امیدواریم همین
روند ادامه یابد.

وزیر آموزش و پرورش:

در سال تحصیلی جدید ،آموزش در همه مدارس حضوری است

وزی��ر آموزش و پرورش گفت :هم��ه مدارس حضوری
هس��تند و مدارس نمیتوانند کالسهای درس را زوج
و ف��رد و دانشآموزان را تقس��یمبندی کنند.به گزارش
«عص��ر ایرانی��ان» ،یوس��ف نوری در حاش��یه جش��ن
غنچهها اظهار داش��ت :روز ش��نبه بازگشایی مدارس را
ب��ا حضور رئیس جمهور داریم و ش��اهد حضور میلیونی
دان��ش آموزان در فرآیند تعلی��م و تربیت و یک میلیون
معلم هس��تیم.وی درباره رتبه بن��دی فرهنگیان افزود:
فرهنگیان در حال بارگذاری مدارک هستند و چند بار از
ما مهلت تمدید خواستند و فردا این مهلت تمام میشود
و اگ��ر افرادی به دالیلی جامانده باش��ند ،فرصت برای
آنها ایجاد میش��ود.وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان
ک��رد :پس از بارگذاری م��دارک ،ارزیابان نظر میدهند
و به هیات ممیزه برای صدور احکام ارس��ال میش��ود.
نوری یادآور ش��د :رون��د اداری اقدام فرهنگیان به دلیل

ایام تابس��تان و سفر همکاران با تاخیر انجام شد و توقع
م��یرود که فرهنگیان کار را تم��ام کنند و ارزیابان نظر
دهن��د تا حکم رتبهبن��دی افراد صادر ش��ود.وی درباره
 ۹۰۰ه��زار دانش آموز بازمانده از تحصیل گفت :س��ال
گذش��ته آمار بازماندگان از تحصیل را گرفتیم و همین
تع��داد بود .در یک ماه و نیم بازگش��ایی مدارس یعنی
از  ۱۴فروردی��ن تا پای��ان خرداد توانس��تیم  ۱۶۴هزار
نفر از این تع��داد بازماندگان را برگردانیم ،امس��ال هم
برنامههای مناس��بی در این زمینه داریم و روز گذش��ته
در حضور مع��اون اول رئیس جمهور برای این موضوع
صحبت ش��د که هر تعداد از دانش آم��وزان بازمانده از
تحصی��ل را میتوانیم برگردانیم مگ��ر موارد نادری که
دیگ��ر امکان جذب آنها وجود نداش��ته باش��د و به نظر
بیای��د فردی برای جذب نباش��د.وزیر آموزش و پرورش
ادامه داد :ما ب��ه عنوان نظام تعلیم و تربیت باید تالش

کنیم که هیچ دانش آموزی محروم از تحصیل نش��ود،
کس��ری معلم داریم اما س��ازو کارهایی از جمله جذب
اضافه تدریس ش��اغالن ،خرید خدمات ،س��رباز معلم و
بخش��ی از طریق دانشجویان دانش��گاه فرهنگیان که
تع��داد آنها  ۶هزار و  ۳۰۰نفر اس��ت مج��وز را دریافت
کردیم تا س��ال تحصیل��ی را بدون کس��ری معلم طی
کنیم.نوری درباره توزیع کتب درس��ی افزود :هر مدرسه
که اطالعات را در س��امانه ثبت کرده کتاب به دستش
رسیده اس��ت ۱۴۹ ،میلیون کتاب درسی چاپ کردهایم
و مش��کلی برای تامین کتابهای درسی نداشتیم ،افراد
ثبت نام شده در سامانه کتاب به مدرسه آنها ارسال می
شود.وی با بیان اینکه یک میلیون نفر برای کتاب ثبت
نام نک��رده اند ،گفت :افرادی ثبت ن��ام نکردهاند که یا
هدایت تحصیلی انجام نداده اند یا کتاب درسی خواهر و
برادر خود را استفاده میکنند و برای آنهایی که ثبت نام

انجام دادهاند ،ارس��ال شده است.وزیر آموزش و پرورش
درباره مدارس دولتی اظهار داش��ت :از میان  ۱۲۲هزار
مدرس��ه ۸۵ ،هزار مدس��ه دولتی عادی است و  ۱۰هزار
مدرس��ه هم کمتر از  ۱۰دانش آم��وز دارند.نوری افزود:
باید مدارس عادی دولتی تقویت ش��ود و به این منظور
۲هزار میلیون تجهیزات برای مدارس دولتی فرستادیم
همچنین معلم از دانش��گاه فرهنگی��ان برای آنها جذب
کردیم.وی همچنین ادامه داد :فضای فرسوده مدارس
دولتی عادی را تخریب و بازسازی کنیم و معلمان را در
برنامه توانمندس��ازی دانشگاه فرهنگیان قرار دهیم تا از
روشه��ای نوین آموزش اس��تفاده کنند.وزیر آموزش و
پرورش خاطر نشان کرد :امسال بنا را بر این گذاشتیم تا
همین  ۶هزار و  ۳۰۰دانش��جو معلم وارد شده به عرصه
تدریس از تراکم باالی جمعیت کالسهای درس را به
استاندارهای تعیین شده در اسناد فرادستی برسانیم.

معاون اول قوه قضاییه:

معاون اول قوه قضاییه با اش��اره به دستور رئیس قوه
قضاییه مبنی بر س��رعت در رسیدگی به پروندههای
مرتبط با گمرکات گفت که امروز هیچ پرونده معوقهای
در این زمینه نداریم و موضوع هوشمندسازی انبارها
حتم��ا بای��د پیگیری ش��ود.به گ��زارش ایرنا ،حجت
االس�لام و المس��لمین محم��د مصدق در نشس��ت
پیگیری اجرای سیاس��تهای کل��ی اقتصاد مقاومتی
و رف��ع موان��ع آن و بررس��ی مش��کالت و چال��ش
های حقوق��ی و قضایی گمرک جمهوری اس�لامی
ایران با اش��اره به اجرای سیاس��تهای کلی اقتصاد
مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری افزود :براس��اس
دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه مکلف هستیم

پرونده معوق در زمینه گمرکات نداریم

جلسات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را هر ماه
یکبار با موضوعات خاص تش��کیل دهیم که جلس��ه
به بررسی مش��کالت پیش روی گمرکات اختصاص
دارد.وی ادامه داد :گمرکات مش��کالت فراوانی دارند
که در مدت هفت ماه اخیر کارهای بس��یار خوبی در
زمین��ه تعیین تکلیف کاالهای قاچ��اق و متروکه در
س��ازمان اموال تملیک��ی و آنچه که مرب��وط به آن
اس��ت از سوی قوه قضاییه و دولت انجام شده است.
مصدق اظهارداشت :با توجه به گزارشهای دریافتی،
انبارهای مربوط به کااله��ای متروکه از حالت ثابت
و رکود خارج ش��ده و اکنون عالوه بر اینکه کاالهای
زیادی تعیین تکلیف ش��ده اس��ت ،دنبال این هستیم

که انبارهایی با استانداردهای بینالمللی تشکیل شود
تا در آینده دیگر شاهد این مسائل نباشیم که کاالها
مدت زمان طوالن��ی در انبارها باقی بماند.وی گفت:
با دستور رئیس قوه قضاییه به سرعت به پروندههای
مرتبط با گمرکات رس��یدگی شده است و امروز هیچ
پرونده معوقهای نداریم.معاون اول قوه قضاییه ادامه
داد :بکارگیری سامانههای الکترونیکی در این زمینه
در اولویت قرار دارد و موضوع هوشمند سازی انبارها
حتما باید پیگیری شود .حتی اگر الزم باشد با شخص
رئی��س جمهور و وزیر اقتصاد صحبت میکنیم و اگر
نیاز به بودجه وجود داش��ته باش��د باید تامین ش��ود.
مصدق خاطرنش��ان کرد :در پایان س��ال باید بررسی

ش��ود که چه می��زان از مصوبات جلس��ات پیگیری
سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی اجرا ش��ده است.وی
گفت :اگ��ر با پیگیری نهادهای متول��ی با گمرکات،
هوشمندسازی انجام شود اتفاق بزرگی در کشور رخ
خواه��د داد .در مورد پروندههای مرتبط با س��ازمان
تعزیرات حکومتی باید جلس��های ب��ا متولیان برگزار
ش��ود تا این مشکالت جزیی حل شده و گزارش آن
به س��تاد اقتصاد مقاومتی ارس��ال شود.در این جلسه
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران و معاونین
وی گزارش��ی در زمینه وضعیت انبارهای گمرکات و
چالشهای قضایی و تقنینی در حوزه ترخیص کاالها
ارائه کردند.
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اخبار
پایان مأموریت «اربعین»  ۸هزار مأمور
پلیس راهور بعد از  ۲۵روز

جانش��ین پلیس راهور انتظامی کشور گفت:
مأموری��ت اربعین پلیس راه��ور که با ۸۰۰۰
نفر از  ۵ش��هریور شروع ش��ده بود امروز به
پایان رسید.سردار سید تیمور حسینی جانشین
پلیس راهور انتظامی کشور که در حال حاضر
در مهران حضور دارد در گفتوگو با خبرنگار
انتظامی خبرگزاری فارس از پایان ماموریت
پلیس راه و راهور کش��ور در اربعین حسینی
خب��ر داد.وی گفت ۸ :هزار نف��ر از ماموران
پلیس راهور کش��ور از روز پنجم ش��هریور تا
ام��روز در مرز های ش��ش گانه مش��ترک با
کشور عراق و همچنین در استان های مسیر
و معابر منتهی به مرزها حضور فعال داشتند.
جانش��ین پلیس راه��ور انتظامی کش��ور به
بازگشت زوار اربعین حسینی اشاره و تصریح
کرد :مدیریت بازگشت زوار و تسهیل در تردد
آنها ماموریت سنگینی بود که با حضور فعال
و ش��بانه روزی ماموران پلی��س و همکاری
س��ایر نیروهای ام��دادی و خدماتی به پایان
رس��ید.وی آمار زوار بازگش��تی از مرز مهران
را نزدیک به  ۲۰۰هزار نفر بیش��تر از تعدادی
اعالم کرد که از این مرز خارج ش��ده بودند و
گف��ت :نزدیک به  ۲۰۰هزار نفر از زواری که
از س��ایر مرزها برای زیارت اربعین حسینی از
کشور خارج ش��ده بودند مرز مهران را برای
بازگشت به کشور انتخاب کرده و از این مرز
به کش��ور وارد شدند.سردار حسینی وضعیت
ترافیکی مرزهای  ۶گانه مش��ترک با عراق و
مس��یرهای منتهی به مرزها را در حالحاضر
عادی و روان توصیف کرد.
کامیون حمل سیمان موجب تصادف
زنجیرهای شد

سخنگوی اورژانس کش��ور با اشاره به ترمز
خالی کردن کامیون حمل سیمان در بزرگراه
اش��رفی اصفهان��ی گفت :این حادثه س��بب
تصادف هفت خودور شد .مجتبی خالدی روز
چهارش��نبه در گفت و گو ب��ا خبرنگار ایرنا از
وقوع تصادف زنجیرهای در بزرگراه اش��رفی
اصفهانی تهران نرسیده به اتوبان شهید همت
خبر داد و گفت :کامیون حمل سیمان با خالی
کردن ترمز ،موجب تصادف هفت خودرو شده
اس��ت .وی تعداد مصدومان حادثه را تاکنون
 ۸نف��ر اعالم کرد و افزود :هف��ت نفر از این
مصدومان به مراکز درمانی منتقل ش��دند و
یک نفر نیز در محل درمان شد .
آدم ربایی به بهانه دادن غذای
نذری؛متهم زن دستگیر شد

رئی��س پلیس آگاهی پایتخت از دس��تگیری
ی��ک کودک رب��ا در جنوب ته��ران خبر داد.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری یک
کودکربا در جنوب ته��ران خبر داد و گفت:
متهم به  ۲کودکربایی اعتراف کرده اس��ت.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس
پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح جزئیات
خب��ر فوق اظهار داش��ت :با وق��وع یک فقره
آدمربایی دختربچه  ۶س��اله در جنوب تهران
موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی
زبده از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی
قرار گرفت.وی با بیان اینکه کودکربا یک زن
است ،افزود :تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان
داد ،دختربچه ۶س��اله به همراه مادر بزرگش
برای اقامه نماز به مسجدی در محدوده شرق
تهران مراجعه داش��ته و زمانی که مادربزرگ
در حال نم��از خواندن بوده  ،کودک به همراه
کیف مادربزرگ که در دست داشته از مسجد
خارج شده است.رئیس پلیس آگاهی پایتخت
عنوان کرد :در بررسیهای بیشتر کارآگاهان
مشخص شد زن سارق در ابتدا به بهانه غذای
نذری کودک  ۶س��اله را فریب داده و پس از
س��رقت طالهای این کودک و مقداری پول
که داخل کیف بوده س��پس با خانواده کودک
تماس گرفته و قصد اخاذی را داش��ته که با
اقدام به موقع کارآگاهان و ارائه آموزش های
الزم  ،فرد کودک ربا از عملی کردن نقش��ه
ی خود ن��اکام می ماند و کودک را در محل
سرقت رها می کند.س��رهنگ کارآگاه ولیپور
گ��ودرزی گف��ت :کارآگاه��ان اداره یازدهم
پلیس آگاهی پ��س از دریافت این اطالعات
مهم رصدهای اطالعات��ی را آغاز کردند و با
بهرهگیری از روشهای علمی کشف جرم و با
انجام اقدامات اطالعاتی و کارآگاهی مخفیگاه
متهم را در جنوب تهران شناسایی کردند.این
مقام ارش��د انتظامی افزود :کارآگاهان در گام
بع��دی با هماهنگی مرج�� ع قضایی در تاریخ
 29شهریور ماه راهی مخفیگاه متهم شدند و
زن جوان را در یک عملیات منسجم دستگیر
کردند.

