
کولبری عذاب است

نه به غافلگیری

 خداحافظی »مهتاب«
یاضی  وتصویر دختران از کتاب  ر

 اونی که  گرون نکرده بود
اتحادیه   شوینده   بود!

 روایت مادر مانی، 
کولبر 14ساله ای که از کوه به پایین افتاد

 پای صحبت های پزشکان
 و مسئوالن بیمارستانی درباره کرونا

  گزارشی از حذفیات کتاب های درسی
 در سال های اخیر و حاشیه های آن

 رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد  شوینده: 
خودرو گران شد چرا ما گران نکنیم؟ 
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 فضای نقادانه دانشگاه ها 
ین هدیه برای جامعه و مسئوالن  بهتر

رئیس جمهوری در آغاز  سال تحصیلی جدید دانشگاه ها:    

ح نذر آب3   گزارشی از روند اجرای طر
و سفر رئیس جمعیت هالل احمر به سیستان و بلوچستان 

الکترونیکی شدن نسخه های بیمه تأمین اجتماعی از ۳۰ مهر 

دفترچه حذف می شود

 داوطلبانه در کویر
با نذری به زاللی آب

شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی گفت که طبق توضیحات رئیس سازمان تأمین اجتماعی 
از سی ام مهر ماه نسخه های بیمه تأمین اجتماعی الکترونیکی 

خواهد شد.
زهرا شیخی در توضیح جلسه کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس گفت: »این جلسه با حضور آقای ساالری، رئیس سازمان 
و  انجام شده  اقدامات  از  گزارشی  ارایه  برای  اجتماعی  تأمین 
آقای ساالری گزارشی از  آتی این سازمان برگزار شد.  برنامه های 
وضع کار سازمان تأمین اجتماعی ارایه کرد و با اشاره به تحت 
پوشش قرار گرفتن ۴۴ میلیون نفر در زیرمجموعه بیمه تأمین 
اجتماعی بیان کرد که از سی ام مهر ماه کار دفترچه بیمه تأمین 
نسخه  و  می کند  پیدا  خاتمه  دفترچه ای  صورت  به  اجتماعی 

الکترونیکی ارایه می شود.«
تأمین  سازمان  رئیس  »توضیح  افزود:  او  ایسنا،  گزارش  به 
اجتماعی این بود که با الکترونیکی شدن دفترچه بیمه تأمین 
اجتماعی نسخه نویسی و تجویز داروها دقیق تر می شود و نظارت 
تهیه  پیرامون  ابهاماتی  نمایندگان  اما  پیدامی کند،  افزایش 
ح کردند. اینکه چطور قرار  زیرساخت ها و انجام کار کارشناسی مطر

است نسخه الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد.«
ادامه  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
داد: »با وجود توضیحات رئیس سازمان تأمین اجتماعی تأکید 
نمایندگان این بود که باید این کار به صورت کارشناسی شده 

آنی استرس و  انجام شود، نه اینکه یک مرتبه با اعالم تصمیم 
برای  که  اتفاقی  همچون  شود.  وارد  مردم  به  دیگری  اضطراب 
خ داد.  خ بنزین ر ، بازگشایی مدارس و تعیین نر برگزاری کنکور
درنهایت قرار بر این شد که قبل از اعالم رسمی الکترونیکی شدن 
نسخه های بیمه تأمین اجتماعی، آموزش های الزم به مردم داده 

و جلسه دیگری با کمیسیون بهداشت برگزار شود.«
مراکز  و  بیمارستان ها  وضع  بحث  ح  طر به  اشاره  با  شیخی 
درمانی تأمین اجتماعی گفت: »پیشنهاد این بود که برای کاهش 
هزینه ها بهتر است تأمین اجتماعی خرید خدمت کند، نه اینکه 

بیمارستان هایش را اضافه کند.«
او افزود: »در این جلسه درباره بیمه قالیبافان و تاکسیرانان 
ح شد. درباره همسان سازی  نیز مباحثی از سوی نمایندگان مطر
ح  مطر نمایندگان  سوی  از  سواالتی  هم  بازنشستگان  حقوق 
که  بود  این  اجتماعی  تأمین  سازمان  رئیس  توضیح  شد. 
متناسب سازی حقوق طبق قانون برنامه ششم صورت گرفته، 
یعنی حقوق دو  سال آخر مالک برای حقوق بازنشستگی است. 
اگر کسی با ۳۰ سال سابقه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق 
می گرفته، میزان دریافتی اش در زمان بازنشستگی دو میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان است. درنهایت تأکید نمایندگان این بود که باید 
همسان سازی به گونه ای صورت گیرد که شاهد تفاوت طبقاتی 
شاغل  افراد  حقوق  به  نزدیک  بازنشسته ها  حقوق  و  نباشیم 

باشد.

: ربیعی در پویش مومنانه جامعه وزنه برداری کشور

سلبریتی ها جایگاه خودشان را دارند
 اما جامعه ما قهرمان می خواهد

خبر خبر

آنچه  وزنه برداری  خانواده  مومنانه  کمک  پویش  در  دولت  سخنگوی 
جامعه ما نیاز دارد قهرمان است، اظهار داشت: »آنهایی که در غم و شادی 
ما  جامعه  اما  دارند  را  خودشان  جایگاه  سلبریتی ها  هستند؛  مردم  کنار 

قهرمان می خواهد.«
به گزارش ایلنا، »علی ربیعی« درحاشیه مراسم پویش کمک مومنانه 
خانواده وزنه برداری به نیازمندان بیان کرد: »از طرف همکارانم در هیأت 
دولت از این کار نیک تشکر و قدردانی می کنم. سه وزنه بردار با فروش 
مراسم  آغاز  از  قبل  من  می دهند.  انجام  خوبی  کار  خود،  مدال های 
وقتی  می کردیم.  ذوق  حرکاتش  دیدن  با  که  گفتم  نصیری  محمد  به 
خوشحال  بسیار  ما  می رفت،  باال  مسابقات  در  وزنه ها  سنگین ترین 
و  غم  در  که  آنهایی  است؛  قهرمان  دارد  نیاز  ما  جامعه  آنچه  می شدیم. 
اما  دارند  را  خودشان  جایگاه  سلبریتی ها  هستند.  مردم  کنار  شادی 

جامعه ما قهرمان می خواهد.«
او افزود: »هیچ دوره ای مانند امروز مردم ما نیاز به همراهی ندارند. کمک 
مومنانه همیشه در سنت دیرینه ایران بوده است. زندگی مردم سخت شده 
و تحریم ها فشار زیادی به آنها وارد کرده است. دولت مانند ورزشکاران در 

حال مهار وزنه سخت مشکالت است.«
ربیعی اظهار داشت: »امروز مهم ترین نیاز جامعه ما در کنار هم بودن 
است. از بهداد سلیمی، الهام حسینی و محسن بیرانوند تشکر می کنم و من 
نیز به سهم خودم  ۱۰میلیون تومان کمک می کنم و برای هر مدالی ۳میلیون 

و ۳۰۰هزار تومان می پردازم.«
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فوتبال قربانی جدید 
تحریم ها علیه ایران

 کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد
3مجوز پخش لیگ قهرمانان را به ایران نمی دهد حه
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عکس:محمد جوادزاده/ شهروند

حه4
صف


