وزیر آموزش و پرورش:

نحوه استخدام درآموزش و پرورش
تغییر میکند
صفحه 3

فاطمیامین در حاشیه دولت:
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رئیس سازمان سنجش:

صفحه 3

فوق تخصص ریه:

افزایش انتقال عفونت های تنفسی در هوای آلوده
ادامه در صفحه 5

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید:

نهضت ملی مسکن با متری  ۶.۵میلیون تومان
در حال ساخت است
ادامه در صفحه 6

وزارت خارجه عراق:

مذاکرات عربستان و ایران
در مسیر دیپلماتیک قرار گرفت

س  :ایمنا
عک 

 ۹۰درصد زعفران جهان از خراس��ان رضوی صادر میش��ود که مرکز کش��ت آن در ش��هرهای مش��هد ،تربتحیدریه ،زاوه و تایباد
است ،اما امسال با کاهش نزوالت آسمانی میزان برداشت زعفران از مزارع نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است.

سرمقاله

«احمد الصحاف» س��خنگوی وزارت خارجه عراق
در اظهارات��ی مطبوعات��ی گفت که مذاک��رات ایران و
عربستان از بعد امنیتی وارد روند دیپلماتیک شده است
و این مذاکرات با نظارت بغداد همچنان ادامه دارد.
ک تر
وی بر اهمیت این مذاک��رات در جهت نزدی 
ی مانده میان
کردن دیدگاه ها و حل و فصل مسائل باق 
دو کشور و حفظ منافع آنها تاکید کرد.

اولیانوف :غنیسازی  ۶۰درصدی
در فردو پاسخی قابل پیشبینی به
آمریکا و تروئیکای اروپا بود

میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای
بینالملل��ی در وی��ن در واکنش به بیانی��ه تروئیکای
اروپا[آلمان ،فرانسه و انگلیس] در پی آغاز غنیسازی
ایران در س��ایت ف��ردو در صفحه توییترش نوش��ت:
تروئی��کای اروپا ای��ران را به خاط��ر تصمیمش برای
افزایش فعالیتهای غنیس��ازیاش انتقاد کرد .آنها
نقش خودشان در این تحوالت را فراموش کردهاند.

ادامه در صفحه 2

با موافقت سازمان برنامه برای پرداخت حقوق و مزایای رتبهبندی؛

غمی به بزرگی بقا در مقابل پول
hamidasgari2020@yahoo.com

هزاران افس��وس و حس��رت از باب��ت اقدامات و
برنام��ه ری��زی های ص��ورت گرفت��ه در عرصه های
مختلف خصوصا محیط زیس��ت برای کش��ور و ملت
حمیدرضا عسگری
باقی مانده است که متأسفانه بنایی برای پاسخگویی
به آنها نیس��ت و از س��وی دیگر به س��بب عمق و گستردگی مشکالت ،
خود به خود برخی مس��ائل به حاش��یه رفته اند .چرا که بودجه و منابع
مالی که در اختیار مردم نیست تا آن را به گونه ای دیگر تخصیص دهند
و افس��وس که نمایندگان و کارگزاران م��ردم نیز دغدغه هایی از جنس
سیاست به شدت مشغولشان ساخته است.
به همین سبب است که مسائلی همچون محیط زیست برای کسی
اهمی��ت ندارد و حیات زیس��تی و جان��وری ایران غریبان��ه ترین دوران
خود را تجربه می کند و در مقابل بی توجهی و عدم اولویت بخش��ی به
منابع طبیعی کشور در حال زوال و حتی نابودی است.
غربت محیط زیست را تنها می توان در یک فقره از ناتوانی سازمان
محیط زیس��ت در تأمین هزینه های نگهداری "پیروز" یوزپلنگ آسیایی
یا همان یوزایرانی مش��اهده کرد .واقعاً فاجعه اس��ت که بودجه حفاظت
از گونه های روبه انقراض کل کش��ور  30میلیارد تومان است و تازه اگر
این مبلغ به طور کامل از س��وی س��ازمان برنام��ه بودجه تخصیص یابد
که به گفته معاونت س��ازمان محیط زیس��ت معم��والً بیش از 70درصد
آن پرداخت نمی ش��ود! .به س��بب همین ناتوان��ی درتأمین هزینه های
یوزایرانی قرار شده تا بهار سال آینده او را به توران و در فنس نگهداری
کنند.
حکایت "پیروز" حکایت بی اهمیتی مدیریتی به محیط زیس��ت در
س��اختار برنامه ریزی کلی کشورمان می باش��د .وقتی جای ارزش های
واقع��ی و منافع ملی کش��ور ب��ا دغدغه های فرعی و س��لیقه ای عوض
می ش��ود طبیعی است که شاهد شکل گیری ده ها ردیف اصلی بودجه
برای نهادها و س��ازمان هایی باشیم که نه خروجی آنها مشخص است و
نه حس��ابی به جایی پس می دهند .نتیجه چی��زی فراتر از این نخواهد
بود که مس��ئوالن و محیط بانان و دلس��وزان واقعی محیط زیست برای
سرنوشت گونه های روبه انقراض ایران اشک بریزند و یا با بغض و حسرت
شاهد از بین رفتن آنها به سبب نبود امکانات و منابع مالی برای حفظ و
نگهداری از محیط زیست باشند.
بازهم تاکید می کنیم  30میلیارد تومان برای حفاظت از گونه های
روبه انقراض کل کش��ور! مبلغ��ی واقعاً نمی توان آن ب��ا حجم نیازهای
محیط زیستی تقسیم کرد .این بودجه حتی برای اختصاص به یک گونه
جانوری در سال هم کم است چه برسد به اینکه بخواهیم تمام گونه های
جانوری روبه انقراض را حمایت کرد!.
اگر آیندگان و حتی نهادهای بین المللی حفاظت از محیط زیس��ت
از م��ا بپرند ک��ه چرا به اندازه یک پول یک باب مغازه در بازار تهران و یا
واحد آپارتمان در شمال پایتخت برای حفاظت از گونه های روبه انقراض
همچون یوزایرانی هزینه نکردید چه جوابی داریم؟!
حداقل به ص��ورت موردی نمونه هایی همچون "پی��روز" یوزایرانی
ک��ه میلیون ها چش��م ب��ه راه دارد و انگیزه ای ملی ب��رای مردم ایران
ایجاد کرده اس��ت ،الزم اس��ت تا تمهیدات ویژه در نظ��ر گرفت و از آن
مراقبت کرد.

تخصیص اعتبار جهت واریز حقوق فرهنگیان براساس
احکام جدید

سرپرس��ت معاون��ت برنامهریزی و توس��عه منابع
وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به پیگیریهای انجام
شده از سوی وزیر آموزش و پرورش ،از تخصیص اعتبار
توس��ط س��ازمان برنامهو بودجه و تامین وجه از سوی
خزان��هداری برای پرداخت حق��وق فرهنگیان مطابق با
اح��کام جدید رتبهبندی و ترمیم حقوق کارکنان دولت
خبر داد.
صادق ستاری فرد در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
فرایند صدور احکام فرهنگیان به صورت شبانهروزی از
دو هفته پیش آغاز شده بود و بر اساس آن در آبان ماه
مزایای رتبه «آموزشیار معلم» به عالوه معوقات هشت
ماهه اخیر به تمام مش��موالن رتبه بندی تعلق گرفت،

اظهار کرد :عالوه بر این ،افزایش درنظر گرفته ش��ده از
محل مصوب��ه قانونی ترمیم حق��وق کارمندان دولت و
بازنشستگان کشوری نیز در احکام اعمال شد.

سازمان هواشناسی؛

بارش باران در  ۱۸استان

س��ازمان هواشناسی نس��بت به فعالیت سامانه بارش��ی در  ۱۸استان همچنین
افزایش آلودگی هوا در تهران و کرج هشدار داد.
به گزارش ایس��نا ،س��ازمان هواشناس��ی با صدور هش��دار زردرن��گ از فعالیت
س��امانه بارش��ی و بارش ب��اران ،رعدوب��رق ،وزش باد ش��دید موقت��ی ،ارتفاعات و
مناطق سردس��یر بارش برف و در نقاط مس��تعد احتمال تگرگ از جمعه تا یکشنبه
(  ۴تا  ۶آذر) خبر داد.این ش��رایط جوی روز جمعه در آذربایجان غربی ،آذربایجان
ش��رقی ،کردستان ،کرمانشاه ،ایالم ،همدان ،مرکزی ،زنجان ،لرستان ،قزوین ،شمال
خوزس��تان و ش��مال چهارمحال و بختیاری ،ش��نبه در آذربایجان غربی ،آذربایجان
ش��رقی ،اردبیل ،کردس��تان ،زنجان ،ایالم ،کرمانشاه ،لرس��تان ،همدان ،خوزستان،
چهارمحال و بختیاری ،مرکزی ،قزوین ،البرز و تهران و یکشنبه در آذربایجان غربی،
آذربایجان ش��رقی ،زنجان ،کردس��تان ،شمال کرمانش��اه ،اردبیل ،گیالن ،مازندران،
گلستان پیشبینی میشود.

وی اف��زود :الزم اس��ت از هم��کاران فرهنگ��ی به
دلی��ل تاخیر دو روزه به وجود آم��ده در واریز حقوقها
عذرخواهی و از پیگیری جدی وزیر ،همراهی و همکاری
سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری قدردانی کنم.
صدور احکام جاماندگان در آذرماه
سرپرس��ت معاون��ت برنامه ریزی و توس��عه منابع
وزارت آم��وزش و پرورش ب��ا بیان اینکه صدور احکام و
پرداخت مزایای رتبه بندی برای جاماندگان مش��مول
پیش رو
رتبهبن��دی به عالوه معوقات مانده در روزهای ِ
انجام و در حکم حقوقی آذرماه لحاظ خواهد شد گفت:
فراین��د تعیین رتبه نهایی و قطعی معلمان نیز همزمان
دنبال خواهد شد.

توضیح سازمان غذا و دارو درباره جمعآوری
"شربتهای کوآموکسیکالو" وارداتی

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو درباره ریکال دو درصد از سوسپانسیونهای
کوآموکسی کالو ابوت توضیح داد.
به گزارش ایس��نا ،دکتر محمد پیکانپور ب��ا بیان این که داروهای وارداتی هم
مانند داروهای داخلی به لحاظ اندازهگیری ماده مؤثره توس��ط س��ازمان غذا و دارو
بررس��ی و کنترل کیفی میش��وند ،گفت :در بررسیهای صورت گرفته دو درصد از
سوسپانس��یونهای کوآموکس��ی کالو ابوت به علت ناکافی بودن جزئی میزان ماده
موثره نس��بت به دامنه مجاز مورد تایید س��ازمان غذا و دارو قرار نگرفت و به همین
دلیل جمع آوری ش��د.پیکانپور افزود :س��ازمان غ��ذا و دارو در حفظ اصول کیفی
محصوالت کمترین مسامحهای را نمی پذیرد.
وی ادامه داد :از ش��ش آنتی بیوتیک وارداتی ،تنه��ا یک آنتی بیوتیک و از بین
پن��ج بَ��چ از این آنتیبیوتیک یک بچ و به لحاظ تع��دادی دو درصد از داروی مذکور
جمع آوری شد که علت آن کمتر بودن جزئی میزان ماده موثره از دامنه مجاز بود.
استانها
شهردار تبریز:

تسهیلدراجرای
پروژههاینوسازیبااعمال
تخفیفدربافتفرسوده

تبریز-توفیقی

صدها کشته و زخمی در زلزله مرگبار اندونزی

تخصیص اعتبار جهت واریز
حقوق فرهنگیان براساس
احکام جدید

ایران – ولز؛

پذیرش ساالنه  ۲۵هزار نفر
دانشجو در مقطع دکتری
خراسان رضوی قطب تولید زعفران جهان

بارش باران در  ۱۸استان

توضیح سازمان غذا و دارو
فرصتی برای
درباره جمعآوری "شربتهای
جبران اشتباهات
وارداتی
کالو"
ی
کوآموکس
8
1

دولت هیچ مانعی
برای واردات خودرو
ندارد
6
 3000تومان

سازمان هواشناسی؛

استانها
مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:

بهرهمندی ۸۰۶۶مددجو
ازکمکهزینهفرانشیزو
خدماتدرمانی

ش��هردار تبریز با تاکید بر ضرورت
احیایبافتفرسوده،گفت:اعمالتخفیف
مبنایمحاسبهعوارضسرقفلیخدماتی
وتجاریدربافتفرسودهموجبتسهیل
در اجرای پروژههای نوسازی در این بافت
میش��ود.وی عن��وان ک��رد :قص��د
ش��هرداری احیای بافت فرسوده است
و در این راس��تا باید سیاس��ت و قصد
خود را به طور مش��خص اعالم کنیم تا
حرف و تصمیم ما برای س��رمایهگذار
عوضنشود.
صفحه 7

اراک-خبرنگار آفرينش

مدی��رکل کمیته امداد اس��تان
مرکزی از بهره مندی ۸۰۶۶مددجو
از کمک هزینه فرانش��یز و خدمات
درمانی خبر داد.
مدیر کل کمیته امداد اس��تان
مرک��زی گفت:ط��ی هف��ت ماه��ه
امس��ال هش��ت ه��زارو ۶۶مددجو
از هزین��ه فرانش��یز و حمایته��ای
درمان��ی کمیت��ه امداد به��ره مند
صفحه 7
شدند.

afarinesh_ostan@yahoo.com

afarinesh_ostan@yahoo.com

بهره قطر و جهان از
پارس جنوبی

یک رکورد دیگر توس��ط قطر از محل
برداشت گاز از میدان گازی مشترک با ایران
رقم خورد .این بار این کشور طی قراردادی
 27ساله با چین بزرگترین و طوالنی ترین
ق��رار داد فروش گاز به صورت مایع را ثبت
کرده است .پیش از این نیز قطر بزرگترین
ناوگان حمل و نقل دریایی انتقال گاز را به
نام خود ثبت کرده و به عنوان بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان قصد دارد
با افزایش برداش��ت  60درصدی این میزان را به  126میلیون تن در سال 2027
برساند که تحقق این چشم انداز دیگر جای هیچ حرفی را باقی نمی گذارد.
ام��ا افس��وس ک��ه ای��ن رکورده��ا و قراردادها درحالی اس��ت ک��ه ما در
پارس جنوبی تنها نظاره گریم و علیرغم برداشت هایی که طی سال های اخیر
داشته ایم هنوز حرفی در برابر برداشت های قطر از این میدان نداریم .قطر در
پارس جنوبی با شراکت کونوکوفیلیپس آمریکا ،توتال فرانسه و شل بریتانیا یک
مجمع عظیم س��رمایه گذاری به راه انداخته اس��ت که در آن تمام طرف های
حاضر سعی دارند برای افزایش سود خود از این میدان بیشترین میزان برداشت
از پارس جنوبی را رقم بزنند.
اینکه ما تحریم هستیم و نمی توانیم از توان و تکنولوژی های پیشرفته در
حوزه اس��تخراج و پاالیش اس��تفاده کنیم و حتی در حوزه حمل و نقل دریایی
نی��ز محدودیت داریم ،باعث ش��ده تا ب��ه طور فزاینده ای مناب��ع و منافع ملی
کش��ورمان نصیب کشورهای همس��ایه و کشورها و ش��رکت هایی از آن سوی
آب های مدیترانه گردد.
ح��ال اینک��ه تا چه زمان و تا چ��ه حدی باید این فش��ارها را تحمل کنیم
موضوعی اس��ت که باید از سوی مسئوالن کش��ور مدنظر قرار گیرد و مشاهده
کنن��د که فرصتی برای تعلل در تحقق خواس��ته ها وجود ن��دارد .دنیا هیچگاه
منتظر نمی ماند تا ما به اهداف و سیاس��ت های خود برسیم ،بلکه باید با توجه
به ش��رایط خود و تحوالتی که در حال رخ دادن است مسیر و سرعت دستیابی
به اهدافمان را تغییر دهیم  .
ثبت نام  ۱۰۶هزار نفر در آزمون دکتری ۱۴۰۲؛

امروز آخرین مهلت ثبت نام

صفحه 3

خبر
روسیه از ترکیه خواست از حمله تمام عیار به
سوریه خودداری کند

نماینده ویژه روسیه در امور سوریه گفت مسکو از آنکارا خواسته از حمله
زمینی تمامعیار در سوریه خودداری کند.
به گزارش خبرگزاری فارس« ،الکساندر الورنتیف» نماینده ویژه روسیه
در امور س��وریه گفت مسکو از آنکارا خواس��ته از حمله زمینی تمامعیار در
س��وریه خودداری کند ،زیرا چنین اقداماتی میتواند باعث تشدید خشونت
شود.
به گزارش رویترز ،وی این اظهارات را بعد از دور تازه گفتوگوها درباره
س��وریه با هیأتهای ترکیه و ایران در قزاقستان بیان کرد و افزود :امیدواریم
اس��تداللهای م��ا در آنکارا ش��نیده و راههای دیگر برای حل مش��کل پیدا
شود.
پیشتر ،دیمیتری پس��کوف سخنگوی ریاس��ت جمهوری روسیه درباره
تهدیدهای ترکیه به انجام عملیات زمینی در ش��مال س��وریه گفت :از همه
طرفها در شمال سوریه میخواهیم خویشتنداری نشان دهند .همه باید از
اقدامات بیثباتکننده در سراسر سوریه خودداری کنند.
تکرار اتهامهای زنیهای واشنگتن به تهران:

در حمله به نفتکش «پاسیفیک زیرکون» ،از
یک پهپاد ساخت ایران استفاده شده است

نیروی دریایی آمریکا مدعی ش��د که در تحقیق��ات خود به این نتیجه
رس��یده است که ایران در حمله هفته گذش��ته به یک نفتکش در سواحل
دریای عمان نقش داشته است.
به گزارش ایلنا ،نیروی دریایی آمریکا مدعی ش��د که در تحقیقات خود
به این نتیجه رسیده است که ایران در حمله هفته گذشته به یک نفتکش
در سواحل دریای عمان نقش داشته است.
در ادامه این ادعاها آمده است که در حمله به این نفتکش ،از یک پهپاد
ساخت ایران استفاده شده است.
«جیک س��الیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز چهارشنبه گذشته
طی بیانیهای بدون اشاره به هیچ سندی مدعی شده بود که احتمال میرود
ایران مسئول حمله پهپادی به یک نفتکش در سواحل دریای عمان باشد.
در این بیانیه با اشاره به حمله پهپادی به نفتکش «پاسیفیک زیرکون»
در س��واحل عمان ،ادعا ش��ده اس��ت« :با بررس��ی اطالعات به دست آمده،
اطمینان داریم که ایران احتماال این حمله را با اس��تفاده از یک پهپاد انجام
داده است».

پارلمان اروپا ،روسیه را کشور حامی تروریسم
اعالم کرد

روسیه را کشوری حامی تروریسم اعالم کرد.
به گزارش تاس ،پارلمان اروپا ،روسیه را کشوری حامی تروریسم اعالم
کرد.
بنا به گزارشها ،پارلمان اروپا قطعنامه غیرالزام آوری را تایید کرد که بر
اساس آن روسیه به عنوان «کشور حامی تروریسم» شناخته شد.
رئیس پارلمان اروپا گفت که این نهاد قطعنامه غیرالزامآوری را تصویب
کرد که روسیه را به عنوان کشور حامی تروریسم میشناسد.
وی گفت که در مجموع  ۴۹۴نماینده به این قطعنامه رای مثبت دادند،
 ۵۸نماینده مخالف و  ۴۴نماینده رای ممتنع.

