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  پیک بعدی کرونا؛ 
 شاید 

در  نیمه تابستان   

نجات 57 مسافر 
با حضور به موقع 

امدادگران 

تفاهم نامه طرح  توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان؛ بزرگ ترین پروژه سرمایه گذاری دولت امضا شد 12

»بخير عازم شويد خواهرم« 

غول های اقتصادی ایران 
به میدان آمدند 

11

 گزارشی  از روند افزایشی موارد ابتال 
   BA5 و BA4 به سویه های جدید

گزارشی از ماموریت امدادرسانی به مسافران 
ک گونی اتوبوس در محور بروجرد- ارا سانحه واژ

گزارش میدانی »شهروند« از وضعیت مردم  
گان  زلزله زده روستای »کالتو« هرمز

گان در گفت و گو با »شهروند«: استاندار هرمز

دار  و ندارمان رفت، 
سرپناه می خواهیم

 تحویل خانه های 
 زلزله زدگان؛
تا 6 ماه آینده

معاونت ارتباطات و اطالع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهوری :

 اظهارات منسوب 
 به معاون اول رئیس جمهور 

در خصوص بازنشستگان صحت ندارد

پاسخ »نوری« به انتقادات رتبه بندی معلمان و برگزاری کنکور سال ۱4۰۲  

فعال مغایرتی اعالم نشده؛ آیین نامه اجرا می شود

اول  معــاون  دفتــر  رســانی  اطــاع  و  ارتباطــات  معاونــت 
رئیس جمهوری، اظهارات منتســب به دکتــر محمد مخبر در 

فضای مجازی درخصوص بازنشستگان را تکذیب کرد.
ماموریــت  بــر  بنــا  اســت:  آمــده  دفتــر  ایــن  اطاعیــه  در 
رئیس جمهــوری محتــرم، معــاون اول در جلســاتی بــا حضور 
مســئوالن ذیربــط و نماینــدگان اتحادیه هــا و انجمن هــای 
بازنشستگی حرف ها و دغدغه های بازنشستگان را شنیده و 
کید کرده اند. ایشــان در تمامی جلسات  همواره بر رفع آنها تا
رســمی و غیررســمی جــز در حمایــت از ایــن قشــر آبرومنــد و 

محترم، سخنی نگفته است.
بنابراین سناریوســازی و اظهارنظرهای ساختگی و دروغی 
که در فضای مجازی به ایشــان منسوب شده، به هیچ عنوان 

صحت ندارد و تکذیب می شود.
کید اســت در آخرین جلسه ای که با حضور معاون  الزم به تا
اول رئیس جمهــوری در خصوص بازنشســتگان محترم برگزار 
شــده، جبــران مابــه التفــاوت عــدد مصــوب دولــت بــا میزان 
افزایــش مــورد نظــر بازنشســتگان به عنــوان متناسب ســازی 

حقوق از سوی سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید.

دربــاره  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر  دیــروز 
ح شــده نســبت بــه  برخــی انتقــادات مطــر
و  معلمــان  رتبه بنــدی  اجرایــی  آیین نامــه 
اینطــور  »روال  گفــت:  آن  اصــاح  ضــرورت 
کــه هیــأت تطبیــق، آیین نامــه را بــا  اســت 
مغایرتــی  گــر  ا و  می دهــد  تطبیــق  قانــون 
دولــت  بــه  و  برمی گــردد  باشــد  داشــته 
اعــام می شــود. هنــوز چیــزی بــه مــا اعام 
نکرده انــد و تا زمانــی که چیزی بــه ما اعام 
نشــده باشــد مــا همــان آیین نامــه را اجــرا 

می کنیم.« 
یوســف نوری درپاســخ به پرسشــی مبنی 
از  انتقاداتــی  گذشــته  »شــب  اینکــه  بــر 
کمیســیون آمــوزش مجلــس  ســوی رئیــس 
رتبه بنــدی  اجرایــی  پیرامــون آیین نامــه 
ح و اشــکاالتی بــر آن وارد و  معلمــان مطــر
کیــد شــده اســت کــه بایــد اصاح شــوند،  تا
اصــاح  قابلیــت  رتبه بنــدی  آیین نامــه  آیــا 
در  وقتــی  »آیین نامه هــا  گفــت:  دارد؟«  
دولــت تصویب می شــوند به هیــأت تطبیق 
می رونــد و هیــأت تطبیــق، آیین نامــه را بــا 
مغایرتــی  گــر  ا و  می دهــد  تطبیــق  قانــون 

داشــته باشــد برمی گــردد و به دولــت اعام 
می شود.« 

اعــام  مــا  بــه  چیــزی  »هنــوز  افــزود:  او 
نکرده انــد و تا زمانــی که چیزی بــه ما اعام 
نشــده باشــد مــا همــان آیین نامــه را اجــرا 

می کنیم.« 
در  همچنیــن  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
پاســخ به پرســش دیگری مبنی بر وضعیت 
انتشــار  و  آتــی  ســال  در  کنکــور  برگــزاری 
برخــی اخبــار مبنی بــر عدم اجــرای مصوبه 
ســال  در  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای 
را  مصوبــه ای  »هنــوز  کــرد:  اظهــار   ۱۴۰۲

ندیده ام.«
نظرمــان  قبــا  »مــا  داد:  ادامــه  نــوری 
بایــد  کرده ایــم،  اعــام  کنکــور  دربــاره  را 
کــه  شــود  داده  اختیــار  دانشــگاه ها  بــه 
از  و  کننــد  پذیــرش  دانشــجو  خودشــان 
ج شــویم. ایــن طــور  کنکــور خــار تمرکــز بــر 
باشــد بــرای مــا بهتــر اســت و ســایه کنکــور 
بــرای  کنکــور  می شــود.  برداشــته  هــم 
کی تبدیل  دانش آمــوزان ما به غــول ترســنا
تربیتــی  جهــت  بــه  را  ایــن  و  اســت  شــده 

نمی پسندیم.« 
در  کــه  اقدامــی  »هــر  داد:  ادامــه  نــوری 
جهــت کم کــردن اثر کنکــور و به ایــن معنی 
آن  موافــق  تعلیم وتربیــت  نظــام  باشــد، 
اســت. نظــام تعلیم وتربیــت باید ارزشــیابی 
از اندوخته هــای دانش آمــوزان را بــه روش 
کنکــور  کــه ســواالت  خــود انجــام دهــد چرا
گزینــه ای اســت و عمــق یادگیــری را  چهــار 

در دانش آموزان می کاهد.« 
معلــم  تامیــن  دربــاره  همچنیــن  او 
کــرد:  اظهــار  آینــده  بــرای ســال تحصیلــی 
»معلــم بــرای ســال تحصیلــی آینــده تامین 
کنــون  کمبــود تا از ایــن  می شــود، بخشــی 
رفــع شــده  و بخشــی هــم در حــال بررســی 

است.« 
دربــاره  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
در  مــرد  معلمــان  تدریــس  ممنوعیــت 
بــر  »قاعــده  گفــت:  دخترانــه  کاس هــای 
همیــن منــوال بــوده، مگــر مــوارد اســتثنا 
منظــور  باشــد.  شــده  کــر  ذ قانــون  در  کــه 
برنامــه درســی دانش آمــوزان در مدرســه 

است.«

33 خبرتازه

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را  به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 
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عباسکیارستمی

قیمت 40 هزار تومانتیرماه  1401
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ویژه

برای اولین بار »شهروند«  پرونده پزشکی
و پشت صحنه مرگ کیارستمی را کالبدشکافی می کند

از کیوسک های مطبوعاتی تهران بخواهید

چه کیس عباس را کشت؟

 روایت خبرنگار اعزامی »شهروند« از امدادرسانی 
به مردم افغانستان؛ کسی که تنها زن کاروان ۲۰ نفره امدادی هالل احمر بود 

صفحات 6 تا 9 را بخوانید
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