اعالم محدودیتهای ترافیکی جاده چالوس و تهران -شمال

پنجشنبه  3آذر 1401
وطنامروز شماره 3636

رئیس پلیس راه البرز از اجرای محدودیت ترافیکی در جاده کرج  -چالوس و آزادراه تهران  -شمال از چهارشنبه دوم آذرماه تا جمعه هفته
جاری خبر داد .سرهنگ پیمان کرمی گفت :تردد انواع وسایل نقلیه روز پنجشنبه از مرزنآباد به سمت کرج ممنوع است .همچنین تردد
انواع وسایل نقلیه از ساعت  ۱۳روز جمعه چهارم آذرماه از کرج و ابتدای آزادراه تهران  -شمال به سمت مرزنآباد ممنوع است.

اجتماعی

اخبار

اهدای اعضای بدن پلیسی که
در اغتشاشات به شهادت رسید

ن در پی فعالیت سامانه جدید بارشی از فردا
سازمان هواشناسی هشدار زرد بارش صادر کرد؛ مواجهه  18استان با بارش برف و بارا 

 10روز پرباران در راه است

س��رهنگ تورج اردالن دی��روز در
بیمارستان ولیعصر به درجه رفیع
ش��هادت نائل آم��د .در پ��ی بروز
ناامنیهای اخیر در سطح کشور و
تالش مأموران پلیس برای حفاظت
از ج��ان ،مال و نوامیس مردم ،س��رهنگ تورج اردالن از
کارکنان انتظامی کالنتری بانه کردستان پنجم آبانماه
 ۱۴۰۱توسط اغتشاش��گران بر اثر سنگپرانی و پرتاب
بمبهای دستساز از ناحیه سر مجروح و در بیمارستان
به علت شدت جراحات وارده دچار مرگ مغزیشد .بهرغم
تالش تیم پزشکی پس از چند هفته معالجات موثر نبود
و اعضای بدن وی با موافقت خانواده این ش��هید به افراد
نیازمند اهدا شد و تورج اردالن ظهر دیروز چهارشنبه به
یاران شهیدش پیوست .بر اساس این گزارش این شهید
واالمقام که دارای  2فرزند  13و  18ساله بود ،پس از ۲۸
سال خدمت صادقانه در سازمان انتظامی کشور ،به شهادت
رسید و  ۱۱عضو بدنش به افراد نیازمند اهدا شده است.

لکوموتیوران اصفهانی
به شهادت رسید

«یزدان قجری» لکوموتیوران قطار باری راهآهن مبارکه
اصفهان که  ۲۵آبان مورد حمله اغتشاشگران قرار گرفته
بود ،بر اثر ش��دت سوختگی به شهادت رسید .پیکر این
شهید امروز در بروجن تشییع و به خاک سپرده میشود.
پیکر ش��هید خدمت «ی��زدان قجری» از ش��هدای
آتشسوزی لکوموتیو محور مبارکه اصفهان امروز  ۳آذر
از ساعت  ۹:۳۰از حسینیه ثاراهلل (سپاه قدیم) به سمت
روضهالشهدای بروجن تشییع میشود.
یزدان قجری فرزند محمدقلی راننده لکوموتیو باربری
بود که ۲۵آبان در حادثه اغتشاشات و آتشسوزی لکوموتیو
دچار حادثه سوختگی شدید شد و به بیمارستان محمد
رس��ولاهلل (ص) شهرستان مبارکه منتقل شد و پس از
چند روز بس��تری در بیمارس��تان و با وجود تالشهای
کادر درمان ،متأسفانه به علت سوختگی شدید جان به
جانآفرین تسلیم کرد.

 ۳۸درصد نسخ تجویزی کشور
حاوی داروهای آنتیبیوتیک است

مدی��رکل دفتر نظارت و پایش مص��رف فرآوردههای
سالمت سازمان غذا و دارو با بیان اینکه  ۳۸درصد نسخ
تجویزی کشور حاوی آنتیبیوتیکهاست ،روش صحیح
امحایآنتیبیوتیکهاراتشریحکرد.نوشینمحمدحسینی
در گفتوگو با تسنیم بیان کرد :مقاومت میکروبی ،به معنی
مقاوم شدن میکروبها نسبت به داروهای ضدمیکروب
است؛ برای مثال اگر داروهای آنتیبیوتیک نابجا مصرف
ش��ود هم به سیستم ایمنی آس��یب میزند یعنی آن را
در مقابله با س��ایر عوامل بیماریزا ضعیف میکند و هم
میکروبهایی که هنوز در حد بیماریزایی نیس��تند اما
در بدن ما وجود دارند با آنتیبیوتیک آش��نا و نسبت به
داروهای آنتیبیوتیکی مقاوم میش��وند و در زمان ایجاد
بیماریزایی ،با اثرات آنتیبیوتیکها مقابله میکنند .وی
افزود :در نتیجه این اتفاقات ،اثربخشی آنتیبیوتیکها روی
میکروبها بتدریج کاهش مییابد و در زمان نیاز واقعی
به آنتیبیوتیکها ،این دارو روی بیماری اثربخشی الزم را
نخواهد داشت که به این پدیده مقاومت میکروبی گفته
میشود .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تجویز و
مصرف آنتیبیوتیک در کشور تصریح کرد :االن میانگین
تجویز آنتیبیوتیک در نسخ بخش سرپایی 38درصد است
که انتظار داریم میانگین تجویز آنتیبیوتیک در نسخ ،به
زیر  30درصد کاهش یابد.

تالش  47تسهیلگر برکت
برای ایجاد  24هزار شغل جدید

 47مجری و تسهیلگر بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام به دنبال ایجاد  8هزار طرح اشتغال جدید در
استان فارس هستند .معاون توسعه اشتغال اجتماعمحور
بنیاد برکت با اعالم این خبر افزود :تا پایان سال جاری 8
هزار طرح اشتغال اجتماعمحور جدید با ظرفیت 24هزار
شغل مستقیم و غیرمستقیم در مناطق روستایی و محروم
استان فارس اجرا میشود.
مرتضی نیازی گفت :این  8هزار طرح اش��تغالزایی
اجتماعمحور بر اساس برنامه و فوقبرنامه بنیاد برکت در
س��ال  1401در استان فارس عملیاتی میشود .به گفته
وی 29 ،شهرستان و بیش از  500روستا در استان فارس
تحت پوش��ش اقدامات این بنیاد در حوزه اشتغالزایی
اجتماعمحور قرار دارند .نیازی درباره اقدامات کلی بنیاد
برکت در حوزه اشتغالزایی در استان فارس تصریح کرد:
تا به امروز بیش از  10هزار طرح اش��تغال اجتماعمحور
در مناطق محروم استان به بهرهبرداری رسیده که ایجاد
فرصتهای کس��ب و کار ب��رای  30هزار نفر را به دنبال
داشته است.

جمعآوری بخشی از «شربتهای
کوآموکسیکالو» وارداتی

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو درباره ریکال 2درصد
سوسپانسیونهای کوآموکس��ی کالو ابوت توضیح داد.
محمد پیکانپور با بیان اینکه داروهای وارداتی هم مانند
داروهای داخلی به لحاظ اندازهگیری ماده مؤثره توسط
سازمان غذا و دارو بررسی و کنترل کیفی میشوند ،گفت:
در بررسیهای صورت گرفته ۲درصد از سوسپانسیونهای
کوآموکسی کالو ابوت به علت ناکافی بودن جزئی میزان
ماده موثره نسبت به دامنه مجاز مورد تایید سازمان غذا
و دارو قرار نگرفت و به همین دلیل جمعآوری شد .وی
افزود :سازمان غذا و دارو در حفظ اصول کیفی محصوالت
کمترین مسامحهای را نمیپذیرد.
پیکانپور ادامه داد :از  ۶آنتیبیوتیک وارداتی ،تنها یک
آنتیبیوتیک و از بین  ۵بَچ از این آنتیبیوتیک یک بچ و
به لحاظ تعدادی  2درص��د از داروی مذکور جمعآوری
ش��د که علت آن کمتر بودن جزئی میزان ماده موثر از
دامنه مجاز بود.

سازمان هواشناسی با اعالم ورود سامانه جدید بارشی که
از فردا وارد کشور میشود ،هشدار زرد صادر و اعالم کرد 18
استان به دنبال این فعالیت جوی با بارش باران و بعضا برف
مواجه خواهند شد.
ب��ه گزارش«وطنامروز» ،بارشهای پاییزی که اواخر آبان
به اوج خود رسید ،حجم ورود آب به سدهای کشور را بهبود
بخشید؛ چنانکه حجم آب موجود سدهای کشور از ابتدای سال
آبی جاری (ابتدای مهر) با رش��د  ۲درصدی نسبت به مدت
مشابه سال آبی پارسال همراه شد .اکنون نیز مطابق پیشبینی
سازمان هواشناسی و مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو ،با ورود
سامانه جدید بارش��ی ابرهای بارانزا اغلب استانهای کشور
را دربر گرفته و این بارشها تا  10روز ادامه خواهد داشت.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از بارش باران،
رعدوب��رق ،وزش باد ش��دید موقت��ی ،در ارتفاعات و مناطق
سردس��یر بارش برف و در نقاط مس��تعد احتمال تگرگ در
پی ورود این س��امانه بارش��ی از جمعه تا یکشنبه  ۴تا  ۶آذر
خبر داد و اعالم کرد :این س��امانه بارش��ی  18استان را در بر
میگیرد .این ش��رایط جوی روز جمعه در آذربایجان غربی،
آذربایجان شرقی ،کردستان ،کرمانشاه ،ایالم ،همدان ،مرکزی،
زنجان ،لرستان ،قزوین ،شمال خوزستان و شمال چهارمحال
و بختیاری ،ش��نبه در آذربایجان غربی ،آذربایجان ش��رقی،
اردبیل ،کردستان ،زنجان ،ایالم ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان،
خوزس��تان ،چهارمحال و بختیاری ،مرک��زی ،قزوین ،البرز و
تهران و یکشنبه در آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،زنجان،
کردستان ،شمال کرمانشاه ،اردبیل ،گیالن ،مازندران و گلستان
پیشبینی میش��ود .بر اثر این مخاط��ره لغزندگی جادهها،

کاهش نسبی دما از فردا

بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران ،وضعیت جوی استان ابری تا نیمهابری همراه با کاهش کیفیت هوا طی
امروز و فردا و کاهش نسبی دما طی امروز و فردا پیشبینی میشود .بر اساس آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی،
وضعیت جوی استان تهران تا فردا با ادامه پایداری نسبی و عدم وزش باد قابل مالحظه ،کمی ابری تا نیمهابری و در مناطق
پرتردد شهری همراه با غبار محلی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود اما از جمعهشب تا روز یکشنبه ( ۴تا  ۶آذر) با نفوذ
سامانه بارشی ،افزایش ابرناکی در برخی مناطق استان ،بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد و در ارتفاعات
بارش برف و باران و مه مورد انتظار است .عمده بارشها جمعهشب و روز شنبه  ۵آذر در شمال و غرب استان و روز یکشنبه
 ۶آذر در ارتفاعات و بخشهای شمالی استان پیشبینی میشود .آسمان تهران برای پنجشنبه (امروز) صاف تا کمی ابری
و غبارآلود با حداقل دمای  ۷و حداکثر دمای  ۱۸درجه س�انتیگراد و فردا  ۴آذر قس�متی ابری و همراه با غبار محلی ،اوایل
شب افزایش ابر گاهی بارش باران و وزش باد با حداقل دمای  ۸و حداکثر دمای ۱۸درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.

اختالل در سفرهای بینشهری بویژه در عبور از گذرگاههای
کوهستانی ،کاهش دید افقی بویژه در مسیرهای کوهستانی،
احتمال آبگرفتگی معابر بهصورت محدود ،احتمال باال آمدن
موقت سطح آب رودخانهها ،احتمال تاخیر در پرواز و احتمال
خسارت به صنعت کشاورزی وجود دارد .سازمان هواشناسی
برای کاهش آسیبهای ناشی از این مخاطره جوی ،احتیاط
در سفرهای برونش��هری ،احتیاط در فعالیت کوهنوردی و
جابهجایی عشایر کوچرو ،احتیاط در عبور از حاشیه مسیلها،
آمادگی زمستانی راهداری بویژه در گردنههای مناطق سردسیر
و احتیاط در قرار دادن نهادههای کشاورزی در فضای باز را
توصی ه میکند.
س��ازمان هواشناسی همچنین با صدور هشدار زردرنگ از
تداوم پایداری جو و آلودگی هوا و سکون هوا و افزایش غلظت

آالیندههای جوی طی امروز و فردا در کرج و تهران خبر داد.

■■وزارت نیرو ۱۰ :روز بارانی در راه است

مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در جدیدترین پیشبینی
خود اعالم کرد :حوضههای آبریز جنوب شرقی این هفته بارش
دارند و هفته آینده حوضههای آبریز غربی و شمالی شاهد بارش
خواهند بود .بر اساس تازهترین گزارش مؤسسه تحقیقات آب،
برای هفته جاری وقوع بارشها در نواحی جنوب شرق کشور
بویژه استان کرمان پیشبینی میشود .همچنین با توجهبه
چشمانداز بارش پیشبینیشده برای هفته آینده ،وقوع بارشها
در مناطق غربی و شمالی مورد انتظار است .حوضه آبریز فالت
مرکزی این هفته بیش��ینه بارش  28.2میلیمتری و متوسط
محدوده  5دهم میلیمتری را دارد که بیشترین میزان در بین
حوضههای آبریز کشور است .مقام دوم پربارشترین مناطق

ای��ن هفته نیز مربوط به حوضه آبری��ز خلیجفارس و دریای
عمان با بیشینه بارش  24.2میلیمتر و متوسط محدوده 7
دهم میلیمتری است .پساز آن حوضه آبریز دریاچه ارومیه،
بیشینه بارش 9.6میلیمتری و متوسط محدوده 1.1میلیمتری
را تجربه میکند .هفته جاری حوض ه آبریز مرزی شرق بیشینه
بارش  6.9میلیمتری و محدوده بارش یکدهم میلیمتری را
ش��اهد است .حوضه آبریز دریای خزر هم بیشینه بارش 4.4
میلیمتری با متوسط محدوده  0.2میلیمتری دارد .حوضه آبریز
قرهقوم این هفته با بیشینه بارش  0.1میلیمتری با متوسط
بارش صفر میلیمتر پایینترین میزان بارش حوضههای آبریز
را دارد .همچنی��ن از این هفت��ه از  30حوضه آبریز درج ه 2
کشور  4حوضه بدون بارش هستند .در هفته منتهی به 11
آذرماه همه حوضههای ششگانه اصلی آبریز کشور بارشهایی
را تجربه خواهند کرد .بر این اساس حوضه آبریز خلیجفارس و
دریای عمان در هفته منتهی به  11آذر بیشینه بارش 119.7
میلیمتری و متوسط محدوده  11.4میلیمتری را خواهد داشت
که بیشترین میزان در بین حوضههای آبریز کشور خواهد بود.
همچنین در هفت��ه منتهی به  11آذر حوض ه آبریز فالت
مرکزی بیش��ینه بارش  91.8میلیمتری با متوسط محدوده
 3.8میلیمتری را تجربه خواهد کرد .حوض ه آبریز دریای خزر
هم در هفته منتهی به  11آذر بیشینه بارش  46.3میلیمتری
و متوس��ط مح��دوده  9.8میلیمتری را تجرب��ه خواهد کرد.
هفته آینده حوض ه آبریز دریاچه ارومیه بیشینه بارش 25.1
میلیمتری و متوسط محدوده  8.3میلیمتری خواهد داشت.
حوضه آبریز قرهقوم هم در هفته منتهی به  11آذر بیش��ینه
بارش  10.4میلیمتری و متوس��ط محدوده  5.4میلیمتری
خواهد داش��ت .در این میان حوضه آبریز مرزی شرق هم در
هفته منتهی به  11آذر بیشینه بارش  4.4میلیمتر با متوسط
مح��دوده  0.3میلیمت��ر را تجربه خواهد ک��رد .همچنین از
مجموع  30حوضه آبریز درجه 2نیز  2حوض ه قطرهای باران
نخواهند داشت.
■■فعالیت سامانه بارشی و بارش برف در مناطق سردسیر

رئی��س مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات
وض��ع هوا از آلودگی هوا در  ۷ش��هر صنعتی و پرجمعیت و
همچنین ورود سامانه بارشی به غرب کشور و بارش برف در
مناطق سردسیر خبر داد .صادق ضیاییان اظهار کرد :براساس
تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی ،طی روزهای
آینده در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران ،کرج،
مشهد ،تبریز ،ارومیه ،اراک و اصفهان انباشت آالینده جوی و
کاهش کیفیت هوا انتظار میرود و در سایر نقاط کشور جوی
پایدار حاکم خواهد بود.
وی ادامه داد :جمعه  ۴آذر با ورود سامانه بارشی از شمال
غرب ،غرب و بهتدریج دامنه و ارتفاعات البرز غربی بارش باران،
گاهی رعدوبرق و وزش باد ش��دید موقتی و در نواحی مرتفع
و سردس��یر بارش برف پیشبینی میشود .رئیس مرکز ملی
پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود :شنبه
 ۵آذر سامانه بارشی عالوه بر نواحی ذکر شده در بخشهایی
از جن��وب غرب ،ارتفاعات و دامنههای البرز غربی و مرکزی،
ارتفاعات و دامنههای زاگرس مرکزی و سواحل غربی دریای
خزر فعالیت خواهد داش��ت .ضیاییان افزود :یکش��نبه  ۶آذر
بارش در س��واحل دریای خزر و بخشهایی از ش��مال شرق
ادامه خواهد داشت.

وعده رئیسجمهور محقق شد

واریز حقوق و مزایای رتبهبندی معلمان
حقوق و مزایای رتبهبندی معلمان پس از مدتها انتظار
دیروز به حساب آنها واریز و وعده دولت در این طرح محقق
ش��د .بنا بر این گزارش ،موضوع رتبهبندی معلمان یکی از
وعدهه��ای رئیسجمهور بود که این وعده با صدور احکام و
واریز مزایای رتبهبندی و معوقات ،فرآیند تحقق را طی میکند.
سرپرس��ت معاونت برنامهریزی و توس��عه منابع وزارت
شوپرورش دیروز اعالم کرد :امروز چهارش��نبه (دیروز)
آموز 
حقوق آبان معلمان به همراه مزایای رتبهبندی به حساب آنها
واریز میشود .صادق ستاریفرد در گفتوگو با فارس ضمن
عذرخواه��ی از فرهنگیان به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق
شوپرورش ،دفتر
آبان ،اظهار کرد :با پیگیریهای وزیر آموز 
رئیسجمهور و با موافقت سازمان برنامه و بودجه ،حقوق و
مزایای رتبهبندی معلمان ،امروز چهارشنبه واریز میشود .وی
با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار را داده و

خزانه در حال واریز مبالغ است ،ادامه داد :احکام اولیه معلمان
مشمول صادر شده است که رتبه یک یعنی «آموزشیار معلم»
برای آنها لحاظ شده است و مزایای آن به همراه معوقات 8ماهه
آن ،امروز به همراه حقوق آبان به حساب معلمان واریز میشود.
س��تاریفرد با بیان اینک��ه فرآیند تعیین رتبه معلمان و
صدور احکام قطعی آنها در جریان است ،گفت :معلمانی که
در فرآیند نقل و انتقال بودند و احکام خود را دریافت نکردند
نگران نباشند ،چرا که احکام آنها و کسانی که جا ماندهاند،
آذرماه صادر میشود و از مزایای رتبهبندی بهرهمند خواهند
شد .موضوع رتبهبندی معلمان یکی از وعدههای رئیسجمهور
بود که این وعده با صدور احکام و واریز مزایای رتبهبندی و
معوقات ،فرآیند تحقق را طی میکند.
شوپرورش تغییر میکند
■■نحوه استخدام در آموز 

شوپرورش با بیان اینکه قرار اس��ت برای حل
وزیر آموز 

هوای پایتخت همچنان در شرایط ناسالم است

تداوم آلودگی هوای تهران برای سومین روز متوالی
پایتختنشینان مدتی است با هوای آلوده مواجهند؛ پدیده
نامیمونی که س�لامت شهروندان را هدف قرار داده و هر سال
با آغاز فصل سرد سال این میهمان ناخوانده گریبانگیر ساکنان
تهران و دیگر کالنش��هرها میشود .بر اساس اطالعات شرکت
کنترلکیفیتهوایتهران،میانگینکیفیتهوایپایتختدیروز
برای سومین روز متوالی آلوده گزارش
ش��د .این آلودگی با آالینده شاخص
«ذرات معلق کمتر از  2.5میکرون»
روی  ۱۴۸و در آستانه شرایط ناسالم
برای همه گروهها قرار گرفت .میانگین
کیفیتهوایپایتختروزسهشنبهنیز
با آالینده شاخص ذرات معلق کمتر از
 2.5میکرون  ۱۴۱ثبت شد .با توجه
به اس��تمرار آلودگی هوا در روزهای
اخیر روزهای دوش��نبه و سهشنبه  ۳۰آبان و اول آذر در تمام
شهرستانهای استان تهران به جز پردیس ،دماوند و فیروزکوه
مهدهای کودک و پیشدبستانیها تعطیل و کالسهای مدارس
در مقطع ابتدایی غیرحضوری و بهصورت مجازی برگزار شد.
در ادامه اما با تش��دید آلودگی هوای تهران ،مهدهای کودک
و پیشدبستانیها چهارشنبه  ۲آذر تعطیل شدند ،همچنین
کالسهای تمام مقاطع تحصیلی در تهران و تمام شهرستانهای

این استان به جز شهرستانهای پردیس ،فیروزکوه و دماوند به
صورت غیرحضوری و مجازی برگزار ش��د .کیفیت هوای شهر
تهران در پاییز امسال ،تاکنون  ۴۴روز در شرایط قابل قبول۱۷ ،
روز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس و یک روز بسیار
ناسالم را تجربه کرده است این در حالی است که در مدت مشابه
سال گذشته  ۳۹روز قابل قبول۲۱ ،
روز ناسالم برای گروههای حساس و
یک روز ناسالم برای همه افراد بود .بر
اساس دستورالعمل احتیاطی صادره
از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای
ش��هر تهران ،بیماران قلبی یا ریوی،
سالمندان و کودکان جزو گروههای
حس��اس محسوب میش��وند و باید
فعالیتهای طوالنی یا سنگین خارج
از منزل را کاهش دهند .فعالیت طوالنی عبارت است از هر گونه
فعالیت خارج از منزل که افراد بهطور متناوب طی مدت چندین
ساعت انجام میدهند و سبب میشود نفس کشیدن تا حدی
سختتر از حالت طبیعی انجام شود؛ کار کردن در باغچه ،فعالیت
شدید خارج از منزل مانند دویدن و ...از جمله این مثالهاست.
■■لزوم انجام معاینه فنی برای کاهش آلودگی هوا

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران بر لزوم انجام

شوپرورش در کوتاهمدت از روش
مشکل نیروی انسانی آموز 
« »1-3اس��تفاده کنیم ،گفت :ای��ن روش همان دو مدرکی
است ،یعنی دانشجو  ۳سال در دانشگاههای دیگر و یک سال
در دانشگاه فرهنگیان درس بخواند.
شوپرورش
یوسف نوری درباره کمبود نیروی انسانی آموز 
و آخرین اخبار از اس��تخدام در این وزارتخانه ،اظهار کرد :در
بخشهای کیفیتبخشی مثل مربی پرورشی ،مشاور ،مربی
بهداشت و مربی تربیتبدنی کمبود نیروی انسانی داریم؛ ضمن
شوپرورش نیاز داریم.
اینکه به سرایدار و خدمتگزار هم در آموز 
وی ادامه داد :مجوزی برای جذب نیروهای کیفیتبخش��ی
دریاف��ت کردیم ک��ه اقدامات آن در دانش��گاه فرهنگیان و
شوپرورش در
معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموز 
حال انجام است .نوری با اشاره به اینکه قرار است برای حل
شوپرورش در کوتاهمدت از روش
مشکل نیروی انسانی آموز 

« »1-3استفاده کنیم ،افزود :این روش همان دو مدرکی است،
یعنی دانشجو  ۳سال در دانشگاههای دیگر درس بخواند و با
شرایط ویژه جذب شود؛ به عنوان مثال نمره کل او کمتر از
 7500نباید باشد.
شوپرورش اضافه کرد :در این روش دانشجو ،یک
وزیر آموز 
سال هم در دانشگاه فرهنگیان درس میخواند تا برای تدریس
به اول مهر س��ال آینده برسد .وی با بیان اینکه قرار نیست
دیگر آزمون ماده  28داشته باشیم ،تصریح کرد :جذب ما در
شوپرورش فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.
آموز 

مهلت  2هفتهای به دستگاههای اجرایی قانون هوای پا

رئیس سازمان محیطزیست گفت :موضوع آلودگی هوا بحث فراگیر همه دستگاههای اجرایی کشور است و مکلف هستند
تکلیف خود را انجام دهند .علی سالجقه در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت :موضوع آلودگی
هوا بحث فراگیر همه دستگاههای اجرایی کشور است که مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند و هر دستگاهی که جو
و منابع آبی را تخریب کند باید پاسخگو باشد .وی افزود :ما  ۳هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده
بود ،به این دستگاهها  ۲هفته مهلت دادیم تا طی نشستهایی که با معاونتهای ما در سازمان محیطزیست دارند ،اعتبارات
مورد نیاز سال  ۱۴۰۲را در زمینه اجرای قانون هوای پاک مشخص کنند .سالجقه گفت :بر اساس آخرین گزارشهای دریافت
شده ،در یک بخش حدود  ۱۰۳هزار میلیارد تومان و در بخش دیگر  ۳میلیارد دالر مورد نیاز دستگاههاست تا بتوانند در سال
 ۱۴۰۲بخشی از قانون هوای پاک را اجرا کنند.

معاینه فنی دورهای برای کاهش آلودگی هوا تاکید کرد.
سیدرضا مفیدی درباره کاهش آلودگی هوا در کالنشهر تهران
توضی��ح داد :حل معضل آلودگی هوا در تهران که بخش قابل
توجهی از آن مربوط به تردد وسایل نقلیه است ،نیازمند مجموعه
اقداماتی نظیر از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده ،افزایش
لونقل عمومی با هدف تسهیل در دسترسی به آن
ناوگان حم 
و الزام معاینه فنی وسایل نقلیه کالنشهر تهران در مراکز معاینه
فنی ش��هرداری تهران با هدف اعمال دقیقتر و سختگیرانهتر
آزمونهای وسایل نقلیه در این مراکز است.
وی با بیان اینکه هر کدام از این اقدامات س��هم خود را در
کاه��ش آلودگی هوا خواهند داش��ت ،گفت :با توجه به وجود
بس��ترهای قانونی الزم و زیرس��اختهای ایجاد ش��ده توسط
ش��هرداری تهران ،موضوع لزوم تمای��ز نحوه پایش آالیندگی

خودروها در شهر تهران و نیاز به انجام معاینه فنی خودروهای
ش��هر تهران در مراکز معاینه فنی شهرداری تهران به صورت
مس��تمر پیگیری و تاکید ش��ده است ولی متاس��فانه اجرای
این طرح که با ملحوظ قرار دادن ادله علمی و تجارب س��ایر
کالنش��هرها میتواند تنها راهکار بیرونرفت در این ارتباط در
راستای اثربخشی بیش��تر معاینه فنی در شهر تهران باشد با
تاخیر چندین ساله در اجرا مواجه شده است.
مفیدی ادامه داد :با توجه به عزم مسؤوالن در حل معضل
آلودگ��ی هوای ش��هر تهران و اهمیت حفظ جان و س�لامت
شهروندان ،انتظار میرود در روزهای آتی جهت اثربخشی معاینه
فنی در پایتخت گامهای موثر و اقدامات جدیتری در این حوزه
انجام شود و با مشارکت مسؤوالن و همشهریان تهرانی خسارات
تحمیلی جانی و اقتصادی این میهمان ناخوانده به حداقل برسد.

