ارائه تسهیالت «آغاز درمان» به زوجین نابارور

پنجشنبه  13مرداد 1401
وطنامروز شماره 3548

حمیدرضا علیانزادگان ،مدیرعامل بنیاد  ۱۵خرداد با بیان اینکه در حوزه کمک به درمان زوجهای نابارور تفاهم خوبی
با نظام بانکی کشور داشتیم که تسهیالت شروع درمان را اعطاکنیم ،گفت :بالغ بر  ۲۰۰۰متقاضی به نظام بانکی معرفی
شده و در دستور کار دریافت وام هستند و تا انتهای سال این رقم به  ۱۰هزار زوج خواهد رسید.

اجتماعی

اخبار

پوکی استخوان عامل ساالنه
 ۴۲۰۰مرگ در کشور

رئیس پژوهش��کده علوم غدد و متابولیس��م دانشگاه
علوم پزش��کی تهران گفت :ساالنه ش��اهد مرگ ۴۲۰۰
نفر در کش��ور بر اثر پوکی اس��تخوان و عوارض ناشی از
آن هستیم .دکتر افشین استوار در نشست کارشناسان
برنامههای عضالنی -اسکلتی دانشگاههای علوم پزشکی
کشور با بیان اینکه ساالنه  ۱۷۰هزار مورد شکستگی بر
اثر پوکی استخوان در کشور رخ میدهد ،گفت :از هر ۲
خانم و از هر  ۴مرد باالی  ۵۰س��ال یک نفر شکستگی
ناشی از پوکی استخوان را تجربه میکند که بیماری بسیار
شدیدی تلقی میشود .وی افزود ۲۰ :تا  ۵۰درصد از موارد
شکس��تگیها مربوط به شکستگی لگن است که باعث
مرگ افراد میشود و  ۸۰درصد افرادی هم که لگنشان
میشکند و زنده میمانند به حالت اولیه بازنمیگردند و
برای راه رفتن به عصا و کمک دیگران نیاز پیدا میکنند.
مدیرکل سابق دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت
بهداشت با اعالم اینکه متاسفانه  ۱۶۰زن و  ۱۴۰مرد از
هر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت کشور ،شکستگی لگن را تجربه
میکنند ،گفت :آگاهی کافی در جامعه نسبت به پوکی
استخوان و تبعات آن وجود ندارد.

 ۷۵نفردیگر از هموطنان بر اثر ابتال به بیماری «کووید »19-جانباختند؛ احتمال  3رقمی شدن مرگ و می ر کرونایی در کشور

میدان مین کرونا

تأکید کارشناسان بهداشت بر ضرورت تکمیل واکسیناسیون و رعایت پروتکلها درموج هفتم

شرط کارت پایان خدمت برای
پرداخت وام فرزندآوری حذف شد

اجرای بخشنامه تعیین وضعیت سربازی برای پرداخت
وام فرزندآوری با دستور رئیس کل بانک مرکزی متوقف
ش��د .به گزارش ایرنا از پژوهش��کده پولی و بانکی بانک
مرکزی ،با ابالغ بخشنامه اخیر مبنی بر مشروط بودن ارائه
تس��هیالت فرزندآوری به افراد ذکور به استعالم وضعیت
مشموالن از سازمان نظام وظیفه (حسب بند «ب» ماده
 ۱۰قانون خدمت وظیفه عمومی) ،رئیس کل بانک مرکزی
دستور داد ضمن توقف اجرای بخشنامه مذکور ،هماهنگی
الزم با سازمان نظام وظیفه عمومی بهمنظور تسهیل در
پرداخت وام یادشده به متقاضیان انجام شود .مقرر شد تا
با قید تسریع ،موضوع در کمیسیونهای تخصصی بانک
مرکزی بررسی شده و پس از هماهنگی الزم با سازمان نظام
وظیفه ،بخشنامه اصالحی ،جهت اجرا به شبکه بانکی ابالغ
شود .پیش از این و از سال  ۱۳۹۵بر اساس هماهنگیهای
انجام ش��ده بین بانک مرکزی و سازمان وظیفه عمومی،
پرداخت تس��هیالت ازدواج و بیماریهای خاص از مفاد
ماده  ۱۰قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنا شده بود.

 ۱۳۵۰خانواده در تهران
متقاضی فرزندخواندگی

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از واگذاری۹۳
کودک فاقد سرپرست به خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی
خبر داد .فاطمه ارزانیان گفت :در حال حاضر  ۱۳۵۰خانواده
در اس��تان تهران متقاضی فرزندخواندگی هستند .در یک
س��ال گذش��ته  ۳۲۸کودک فاقد سرپرست تحت پوشش
مراکز بهزیس��تی اس��تان تهران ب��ه خانوادههای متقاضی
فرزندخواندگی واگذار شدند .معاون امور اجتماعی بهزیستی
اس��تان تهران در ادامه همچنین گفت :سال  ۱۴۰۱و در ۳
ماهه اول سال جاری نیز واگذاری  ۹۳کودک به خانوادههای
متقاضی فرزندخواندگی انجام شده است .به گفت ه ارزانیان،
طی سال گذشته  ۱۱۰کودک بیمار به خانوادههای متقاضی
فرزندخواندگی واگذار شدند که از این تعداد  ۱۳کودک واگذار
ش��ده دارای معلولیت ۷ ،کودک دارای بیماری خاص و ۹۰
کودک دارای پیگیری درمان بودند که این گروه از متقاضیان
به صورت خارج از نوبت به درخواستشان رسیدگی میشود.

همه اموال گرانبها
باید ثبت و سنددار شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت :همه
اموال گرانبها باید ثبت و سنددار شود .به گزارش میزان،
حسن بابایی با اشاره به ضرورت انتظام حقوقی در جامعه
و تاثیر توسعه سند رسمی در همه شؤون و ابعاد زندگی
مردم افزود :امروزه طرحی در سازمان ثبت در حال پیگیری
است که فرشهای نفیس ،جواهرات خاص و سایر اموال
گرانبهای مردم ثبت و معامالت آنها به موجب سند رسمی
انجام شود .وی گفت :این تصور که تنها خودرو به عنوان
یک مال منقول نیاز به ثبت دارد تصور درستی نیست ،زیرا
امروزه اموال بس��یار گرانبهاتر و گرانقدرتر از خودرو ،مثل
فرش و جواهرات وجود دارد که میتواند ثبت و سنددار شود
و امنیت معامالتی مردم را پیرامون این اموال فراهم کند.

احداث  ۳۲هزار واحد مسکونی برای
مددجویان کمیته امدادتا پایان سال

رئیس کمیته امداد گفت :تا پایان س��ال  ۳۲هزار واحد
مسکونی احداث و به خانوادههای تحت حمایت تحویل داده
میشود .سیدمرتضی بختیاری با تشریح فعالیتهای حوزه
مس��کن کمیته امداد افزود :امس��ال  ۲۵۰۰میلیارد تومان
اعتبار در بخش مس��کن در قالب بودجه  ۱۴۰۱به کمیته
امداد اختصاص یافته است .وی از اختصاص  ۱۴۰۰میلیارد
تومان وام ودیعه مس��کن برای مددجویان خبر داد و افزود:
تخصیص این مبلغ انجام شده و در مراحل اجرایی پرداخت
به مددجویان قرار دارد .رئیس کمیته امداد با اشاره به برنامه
این نهاد برای خانهدار کردن تمام مددجویان روستایی فاقد
مسکن یا بد مسکن طی  ۲سال آینده اظهار کرد ۳۶۰ :هزار
واحد مسکن در طرح ملی مسکن به مددجویان کمیته امداد
اختصاص یافته که از این میزان  ۱۲۰هزار واحد در روستاها
و  ۲۴۰هزار واحد در ش��هرها ساخته خواهد شد .بختیاری
خاطرنشان کرد :تاکنون  ۲۳۰هزار نفر از مددجویان در طرح
ملی مسکن ثبتنام کردهاند که قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)
متعهد شده است ظرف  ۳۰ماه مسکن آنان را احداث کند و
تحویل دهد .وی به تفاهمنامه کمیته امداد با بنیاد مستضعفان
برای ساخت  ۱۰هزار واحد مسکن تا پایان سال اشاره کرد
و گفت :اگر ساخت این تعداد تا پایان سال به انجام برسد،
احداث  ۱۰هزار واحد مسکن جدید در دستور کار قرار خواهد
گرفت .رئیس کمیته امداد تاکید کرد :همچنین ۴۰هزار واحد
مسکن با همکاری بسیج سازندگی ساخته خواهد شد که برای
این واحدها  ۲۰۰میلیون تومان وام از سوی بنیاد مسکن در
نظر گرفته شده است.

زیرسویه جدید اُمیکرون در موج هفتم کرونا خیلیها را مبتال
کرده است و اغلب مبتالیان بدحال به این بیماری کسانی هستند
که نسبت به تکمیل واکسیناسیون یا تزریق دوز یادآور بیتفاوت
بودهاند .به گزارش «وطنامروز» ،کرونا در موج جدید با سرعتی
باال در حال همهگیری اس��ت به طوری که آمار جانباختگان،
مبتالیان و بستریش��دگان روزبهروز بیش��تر میشود .در این
بین کارشناس��ان تنها راه گریز از این بیماری را خودمراقبتی
و رعایت پروتکلهای بهداش��تی در کنار انجام واکسیناسیون
عنوان میکنند و تاکید دارند سالخوردگان و افرادی که بیماری
زمینهای دارند از ورود به اجتماعات حذر کنند .وزارت بهداشت
دیروز اعالم کرد ،طی ش��بانهروز گذشته  ۸هزار و  ۵۴۰بیمار
«کووید »۱۹-در کشور شناسایی شدند و متاسفانه  ۷۵بیمار نیز
در این بازه زمانی جان خود را از دست دادند .بر این اساس از روز
سهشنبه تا ظهر روز چهارشنبه  ۱۲مردادماه ۸۵۴۰ ،بیمار جدید
مبتال به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی و  ۱۴۷۷نفر از آنها
بستری شدند .متاسفانه در طول مدت یادشده ۷۵ ،بیمار مبتال
به «کووید »۱۹-در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع
جانباختگان این بیماری به  ۱۴۲هزار و  ۲۰۹نفر رسید .از طرفی
خوشبختانه تاکنون  ۷میلیون و  ۸۷هزار و  ۲۷۸نفر از بیماران
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین 1372
نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در بخش مراقبتهای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .عالوه بر این تاکنون ۶۴
میلی��ون و  ۸۱۰ه��زار و  ۳۴۵نفر دوز اول ۵۸ ،میلیون و ۱۸۳

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 9مرداد

9727

61

2298

1342

 10مرداد

9699

62

1672

1659

 11مرداد

9350

74

1431

2419

 12مرداد

8540

75

1477

2619

هزار و  ۴۶۱نفر دوز دوم و  ۳۰میلیون و  ۲۹۷هزار و  ۳۶۶نفر
دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کردهاند .به این
ترتیب مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۱۵۳میلیون
و  ۲۹۱هزار و  ۱۷۲دوز رسید .همچنین در شبانهروز منتهی به
 12مرداد  ۷هزار و  ۸۰۷دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده
اس��ت .در حال حاضر  ۱۲۰شهرستان در وضعیت قرمز۱۱۲ ،
شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۶۶ ،شهرستان در وضعیت زرد
و  ۵۰شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

■■احتمال  ۳رقمی شدن مرگهای کرونایی

افزایش آمار جانباختگان و مبتالیان به بیماری «کووید»19-
طی چند روز اخیر بیانگر آن اس��ت که در صورت بیتوجهیها
گومیر در روزهای آینده
به پروتکلها احتمال  3رقمی شدن مر 
وجود دارد .یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه احتمال  3رقمی
ش��دن مرگهای کرونایی در موج هفت��م وجود دارد ،گفت :در

فرماندهکلانتظامیکشورتأکیدکرد

حمایت فراجا از آمران به معروف و ناهیان از منکر
فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید
بر حمایت فراج��ا از آمران به معروف
و ناهی��ان از منک��ر گف��ت :از مردم و
دستگاههای مسؤول انتظار داریم ما را
در اجرای این فریضه الهی حمایت کنند.
سردار حسین اشتری در حاشیه سفر به
استان همدان در دیدار با نماینده ولی
فقیه و امام جمعه این شهر ،هدف از سفر خود را شرکت در جلسه
جمعبندی نظارت ستادی عنوان کرد و افزود :فرماندهی انتظامی
استان همدان و همکاران با تالش شبانهروزی و روحیه جهادی و
انقالبی و حضور فعال در میدان ،کارهای شایستهای انجام دادند
که قابل تقدیر است .وی با تقدیر از همراهی و حمایتهای معنوی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان ،به اقدامات فراجا
در حوزه امنیت اخالقی و اجتماعی اشاره کرد و گفت :در حوزه

عف��اف و حجاب ما یک وظیفه قانونی
و ذات��ی داری��م و آن حفظ ارزشهای
انقالب اس�لامی در جامعه است که بر
اس��اس قانون وظایف خود را در حوزه
ناامنیهای اجتماعی انجام میدهیم.
اش��تری گفت :بحم��داهلل و به لطف و
عنایت الهی در این حوزه کارها با اقتدار
و هوشمندی و با کمترین حاشیه انجام شده هر چند کار پیچیده
و س��خت است ولی با تالش همکاران ،ماموریتها در این حوزه
بخوبی انجام و بر اساس قانون تداوم خواهد داشت .بر اساس اعالم
سایت پلیس ،وی با تاکید بر حمایت فراجا از آمران به معروف و
ناهیان از منکر گفت :از مردم و دستگاههای مسؤول انتظار داریم
بیش از پیش ما را در اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از
منکر یاری و حمایت کنند.

گروگانگیران آجودانیه تهران در دام پلیس
فرمانده انتظامی پایتخت جزئیات گروگانگیری و عملیات
رهایی گروگانها در آجودانیه تهران را تشریح کرد .به گزارش
فارس ،عملی��ات آزادی گروگانها در منطقه آجودانیه تهران
با دس��تگیری گروگانگیر و همدستش و رهایی گروگانها در
سالمت کامل انجام شد .سردار حسین رحیمی ،فرمانده انتظامی
پایتختدرتشریحگروگانگیریعصرروزسهشنبهپایتختاظهار
داشت :حدود ساعت  ۱۷همکاران بنده در کالنتری  ۱۶۴قائم
حین گشتزنی متوجه رفتار خارج از عرف یک خودرو شده
و با مظنون ش��دن به سرنشینان آن دستور ایست میدهند
اما سرنش��ینان خودرو توجه نکرده و اقدام به فرار کردند و در
همین حین به سوی مأموران نیز گلوله شلیک میکنند که در
ادامه درگیری مسلحانهای بین پلیس و متهمان رخ میدهد.
سردار رحیمی تصریح کرد :در ادامه این تعقیب و گریز ،متهمان
وارد خیابان آجودانیه شده و در یکی از کوچههای فرعی وارد
آپارتمانی ۵طبقه که درش باز بوده میشوند؛ در همان ساختمان
آنان ابتدا با مادر و دختری که در راهرو بودهاند درگیر شده و آنها

را تهدید به مرگ میکنند و در ادامه به طبقه پنجم ساختمان
رفته و با شکستن در یکی از واحدهای مسکونی وارد خانه شده
و  ۳نفر از اهالی آن خانه از جمله مرد ،همس��ر و فرزندش را
به گروگان میگیرند .سردار رحیمی ادامه داد :بعد از اطالع از
گروگانگیری ،تیمهای ویژه عملیاتی نوپو ،پلیس آگاهی ،پلیس
پیشگیری و خود بنده با توجه به اهمیت موضوع وارد عمل شده
و ساعتها با گروگانگیران صحبت کردیم و تضمینهای الزم
داده شد اما به این تضمینها توجه نکردند و هر بار خواستهای
داشتند؛ حتی میخواستند به اتفاق هر  ۳گروگان از محل خارج
شود که ما پذیرفتیم اما باز خواسته دیگری مطرح کردند که
در نهایت به این نتیجه رسیدیم باید عملیات ویژه برای رهایی
گروگانها انجام شود .فرمانده انتظامی پایتخت در ادامه تصریح
کرد :هنگامی که خود بنده بدون سالح و حتی جلیقه ضدگلوله
مشغول صحبت با گروگانگیران بودم عملیات ویژه و برقآسای
گروه نوپو در کسری از ثانیه انجام شد و گروگانگیران دستگیر
و خلع سالح شدند و گروگانها نجات پیدا کردند.

نظر میآید همچنان روند رو به افزایش داریم .سوری ادامه داد:
حتی در کشورهایی که مدیریت موفقی برای اپیدمی داشتند،
باز هم پایان اپیدمی را نمیبینیم .به طور مثال چین که ماهها
میزان مرگومیرش صفر ش��ده بود یا چشمانداز صفر را مبنای
کارش قرار داده بود ،دیدیم در ش��انگهای طغیان اتفاق افتاد و
مجبور شدند  ۳۰میلیون نفر را قرنطینه کنند .بنابراین ویروس
تحت اختیار ما نیست و هوشمندانه عمل میکند .وی همچنین
گفت :در عین حال ویروس برای اینکه به زندگیاش ادامه دهد،
به دنبال میزبان حساس و مناسب میگردد و از آنجا که خارج
از بدن انسان قادر به زندگی نیست و نمیتواند افرادی را انتخاب
کند که خودشان را مصون نگه میدارند ،بنابراین به دنبال کسانی
میگردد که هم حساس باشند و هم بتواند در بدنشان استقرار
یابد؛ یعنی کسانی که یا بین ابتالیشان به بیماری فاصله افتاده یا
واکسیناسیونشان را کامل نکردهاند یا از آخرین واکسنشان بیش
از ۶ماه گذشته باشد ،منتها از طرفی میزان اثربخشی واکسنها هم
نسبت به واریانتهای جدید طبیعتا کمتر است .برای همین است
که بسیاری از کشورها در صدد هستند واکسنهای جدید تولید
کنند تا بتوانند با اثربخشی باال با واریانتها و ساب واریانتهای
جدید مقابله کنند ،بنابراین مردم باید طبیعتا رعایت پروتکلها
را داشته باشند ،ماسک بزنند ،واکسنیاسیونشان را تکمیل کنند
و . ...وی با اش��اره به اقداماتی که باید از س��وی مسؤوالن انجام
شود ،گفت :ماهیت پاندمی کرونا این است که بسیار به سرعت
تغییر میکند ،بنابراین سرعت عمل در تصمیمگیری و اجرای
تصمیمات بسیار مهم اس��ت .سوری درباره وضعیت مرگهای
کرونایی در موج هفتم نیز گفت :احتمال  ۳رقمی شدن مرگها
وجود دارد اما پیشبینی زمان آن دشوار است و باید توجه کرد
اکنون هم تعداد مرگهایی که گزارش میکنیم ،مربوط به کسانی
است که ابتالیشان به کرونا تایید شده و تستشان مثبت شده
است .اگر افراد محتمل را هم اضافه کنیم ،شاید همین االن هم
تعداد مرگهایمان  ۳رقمی باشد.
■■کاهش شدت کرونا و مرگومیر با تزریق دوز یادآور

حال حاضر زمان مناسبی برای سفرهای سیاحتی و زیارتی برای
افراد پرخطر شامل افراد باالی  ۶۰سال ،افراد دارای بیماریهای
زمین��های ،زنان باردار و ...نیس��ت و این گروهه��ا باید حداکثر
تالشش��ان را انجام دهند تا از مواجهه با بیماری پرهیز کنند.
دکتر حمید س��وری در توضیح وضعیت کرونا در کشور گفت:
کرونا طی چند ماه اخیر بویژه از اردیبهش��ت به بعد نوس��انات
و فراز و فرودهایی داش��ت .وی افزود :در حال حاضر با توجه به
ایجاد ساب واریانتهای جدید ،موج هفتم بیماری در کشور شکل
گرفته و از آنجا که قابلیت انتشار این سابواریانتها بسیار زیاد
است ،موارد ابتالیمان بسیار زیاد شد و به تبع باال رفتن موارد
ابتال ،بس��تری و مرگ هم بیشتر شد ،البته نه مانند سویه دلتا
که در آن نس��بت افزایش مرگ باال بود؛ در این واریانت میزان
کشندگی کمتر است .با این حال در روزهای اخیر میزان مرگ
 ۲رقمی شده و به باالی  ۵۰مورد رسیده است .بر این اساس به

رئیس کل س��ازمان نظام پزشکی گفت :آنچه در مطالعات
اثباتشده و توافق جهانی روی آن وجود دارد ،این است که دوز
گومیر را
یادآور واکسن کرونا هم شدت بیماری و هم میزان مر 
به طرز قابل توجهی کاهش میدهد .دکتر محمد رئیسزاده با
تاکید بر اینکه توصیه ما به عموم افراد جامعه بویژه به همکاران
در حوزه سالمت که خدمتگزاران مردم هستند ،این است که
حتما درباره تزریق دوز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند ،گفت:
طبق مطالعات اثباتش��ده و توافق جهانی ،تزریق دوز یادآور
گومیر را به
واکس��ن کرونا هم شدت بیماری و هم میزان مر 
طرز قابل توجهی کاهش میدهد .وی با تاکید بر اینکه همه
آحاد جامعه و کادر درمان نس��بت ب��ه تزریق دوزهای یادآور
واکس��ن کرونا اق��دام کنند ،اظهار کرد :برای کاهش ش��دت
بیماری و همچنین کاهش میزان مرگومیر ناشی از بیماری
کرونا باید نس��بت به تزریق دوزهای یادآور سوم و چهارم هر
چه سریعتر اقدام کرد.

۸نفرهمچنانمفقودند

شمار جانباختگان سیل در کشور به  ۹۰تن رسید
رض�ا نصی�ری 13 :روز از وق��وع
بارشهای سیلآس��ای ناشی از ورود
سامانه مونس��ون به کشور میگذرد
و کارشناس��ان هواشناسی همچنان
از فعال بودن این س��امانه در کش��ور
خبر میدهند و تاکید دارند طی چند
روز آین��ده حض��ور در دامن ه کوهها،
کوهنوردی و اتراق در کنار رودخانهها همچنان خطرناک است،
چرا که احتمال وقوع بارشهای تند و جاری شدن سیالب دور
از ذهن نیست .سیالبهای اخیر عالوه بر ایجاد خسارات مالی
زیاد متاسفانه تاکنون موجب مرگ  90نفر از هموطنان و مفقود
شدن  8نفر شده است .در این باره رئیس جمعیت هاللاحمر
گفت :عملیات امدادرسانی در  ۶۶۱نقطه کشور همچنان ادامه
دارد و ش��مار هموطنان جانباخته در س��یالبهای اخیر بر
اساس آخرین آمار به  ۹۰تن رسیده است .پیرحسین کولیوند
دیروز با اعالم این خبر افزود :تعداد هموطنان مفقود شده در
این سیالبها نیز  ۸نفر است .گفتنی است سیالبهای ناشی
از پدیده مونس��ون از اول مرداد آغاز ش��د .در این س��یالبها
 ۲۴اس��تان شامل آذربایجان ش��رقی ،اصفهان ،البرز ،بوشهر،
تهران ،چهارمحالوبختیاری ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی،
خوزستان ،زنجان ،سمنان ،سیستانوبلوچستان ،فارس ،قزوین،
قم ،کرمان ،کهگیلوی هوبویراحمد ،گلستان ،لرستان ،مازندران،
مرکزی ،هرمزگان ،همدان و یزد درگیر شدند.
■■بارش پراکنده در نقاط مختلف کشور

رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع
هوا از بارش پراکنده در نقاط مختلف کشور همچنین وزش باد
شدید در نوار شرقی طی شنبه و یکشنبه ( ۱۵و  ۱۶مردادماه)
توگو با ایسنا درباره شرایط جوی
خبر داد .صادق ضیاییان در گف 
کشور اظهار کرد :پنجشنبه ( ۱۳مردادماه) بارش در جنوب کشور
کاهش مییابد و در نوار شمالی این وضعیت ادامه خواهد داشت.
به گفته رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات
وضع هوا ،جمعه ( ۱۴مردادماه) در غالب مناطق کشور جوی
پایدار و آرام استقرار مییابد .وی افزود :شنبه و یکشنبه ( ۱۵و ۱۶
مردادماه) با گذر موج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور در برخی

مناطق واقع در شمال غرب ،سواحل
شمالی ،خراسان شمالی ،دامنههای
جنوبی البرز در قزوین ،البرز و تهران
و دامنهه��ای زاگرس مرکزی واقع در
همدان ،مرکزی ،قم ،ش��رق لرستان،
غرب اصفهان ،چهارمحالوبختیاری
و کهگیلویهوبویراحمد ابرناکی ،رگبار
باران ،گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.

■■سیل قابل پیشبینی است اما در حد اندک

رئیس سازمان محیطزیست تاکید کرد سیل قابل پیشبینی
اس��ت اما در حد اندک .علی سالجقه در حاشیه جلسه دیروز
هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسشی درباره
پیشبینی هواشناسی از وقوع سیل اظهار کرد :از لحاظ آماری
قابل پیشبینی اس��ت اما در حد اندک .شرایط تغییر اقلیمی
وضعیتی را ایجاد کرده که پیشبینی س��ازمان هواشناسی و
دستگاههای دیگر خیلی نمیتواند دقیق باشد .وی افزود :توده
ابری میآید ،جبههای که حرکت میکند و وارد کشور میشود،
پیشبینی میشود ولی باد و مسائل دیگر به سرعت روی آن
تأثیر میگذارد ،البته دستگاههای متخصص کار خود را انجام
میدهند اما اینکه بخواهند دقیقا پیشبینی کنند تحت تاثیر
این موارد اس��ت .من نمیخواهم به آن معنا دفاع کنم ولی از
لحاظ علمی این پیشبینی خیلی نمیتواند جایی داشته باشد.
س�لاجقه یادآور شد :در شرایط تغییر اقلیمی باید منتظر این
موارد باشیم .آنچه که مهم است مدیریت کردن این موارد است
و اینکه آیا قابل مدیریت کردن است یا نه .بارها گفتهایم که کامال
قابل مدیریت کردن است و آنچه در زمینه مدیریت جامع حوزه
آبخیز گفتهایم به عنوان یک نقشه راهبردی برای کشور و همه
دستگاهها مورد نظر قرار گیرد .رئیس سازمان محیطزیست گفت:
اگر هر دستکاری در طبیعت برمبنای توانمندیها و داشتههای
طبیعت انجام شود خیلی راحت میتوانیم مسائلی مثل سیالب
و مخاطرات دیگر را کنترل کنیم .وی افزود :متاس��فانه برخی
اوقات دنبال کارهای هزینهبر میرویم که بیشتر به چشم بیاید
اما کارهایی را که هارمونی طبیعت را حفظ میکند و خیلی راحت
میتواند جریانهای رام نشده را آرام کند ،پیگیری نمیکنیم.

وزیر آموزش و پرورش :قانون رتبهبندی معلمان از امروز اجرا میشود
قانون رتبهبندی معلمان باالخره پس از کشوقوسهای فراوان
از امروز اجرا میشود؛ طرحی که بارها مورد بررسی و موشکافی
شوپرورش اعالم
دقیق قرار گرفت اما در نهایت دیروز وزیر آموز 
کرد که از روز پنجشنبه سامانه اجرایی قانون رتبهبندی معلمان
راهاندازی خواهد شد.
شوپرورش درباره آخرین وضعیت
یوسف نوری ،وزیر آموز 
اجرای قانون رتبهبندی گف��ت :آییننامه قانون رتبهبندی در
جلس��ه روز یکشنبه هیأت دولت نهایی ش��د و ایرادات هیأت

تطبیق مصوبات طی  ۲جلسه مطرح و این ایرادات برطرف شد.
وی تاکید کرد :در واقع از امروز سامانه اجرایی قانون رتبهبندی
معلمان راهاندازی خواهد ش��د و برای اج��رای این قانون میز
کاری تشکیل خواهد شد تا ضمن راهاندازی هیأتهای ممیزه،
اجرای رتبهبندی بر اساس آییننامه تصویبشده برای همکاران
فرهنگی کلید بخورد .وی در پاس��خ به سوالی درباره اینکه آیا
برای مشمول شدن معلمانی که  ۳۰سال خدمت کردهاند و به
شوپرورش بمانند تا
آنها گفته شده باید  ۲سال دیگر در آموز 

مشمول رتبهبندی شوند ،چارهاندیشی شده است یا خیر ،گفت:
این موضوع مورد ایراد کمیس��یون تطبیق مصوبات نیز واقع و
پس از بررسی در دولت برطرف شد ،لذا نگرانیای از این جهت
برای همکاران فرهنگی وجود ندارد.
شوپ��رورش درباره رفع  ۱۵ایراد آییننامه قانون
وزیر آموز 
رتبهبن��دی معلمان در دولت هم گفت :طی جلس��اتی که در
دولت برگزار شد ۱۰ ،ایراد آییننامه رتبهبندی معلمان پس از
تصویب در هیأت دولت به هیأت تطبیق مصوبات اعالم شد .بر

همین اساس اجرای قانون رتبهبندی معلمان از پنجشنبه آغاز
خواهد شد.
وی تصریح کرد :برای اجرای قانون رتبهبندی ابتدا الزم است
هیأتهایممیزهارزیابیوتشکیلشوندوسپسمطابقآییننامه
اجرایی کانونهای ارزیابی نظرات خود را عنوان کنند .به طور
شوپرورش زمانبر خواهد
طبیعی رتبهبندی در دانشگاهها و آموز 
بود ولی تمام تالش خود را خواهیم کرد تا نسبت به ارتقای تعلیم
و تربیت در کشور دقت الزم را به خرج دهیم.

