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اجتماعي

وطن امروز شماره 2055

سالمت

تأیید استاندارد «امواج ارتباطی»

آسیب جدی بیمارستانها
از بدهی بیمهها

طرحی جدید
برای سالمت دانشجویان

گروه اجتماع�ی :کمیته حفاظت در
برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
با حض��ور دیگر تصمیمس��ازان این
عرصه به اس��تاندارد بودن پرتوهای
آنتنهای  BTSرأی داد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم ،توس��عه
ش��بکه ارتباطات رادیویی به موازات
گس��ترش تقاضا برای دس��تیابی به
فرکان��س ،منجر ب��ه افزایش تعداد
س��ایتهای مبتن��ی ب��ر بانده��ای
فرکانس��ی مش��خصی از س��وی
ارائهکنندگان خدمات ارتباطی شده
است .رفتهرفته دنیای ارتباطات پای
خ��ود را فراتر از دای��ره قطع و وصل
لینکی ثابت یا س��یار میگ��ذارد و
وارد مرحل��ه «اتصاالت» میش��ود،
مرحل��های ک��ه طب��ق تحقیق��ات
بزرگتری��ن کمپانیه��ای تحلیلگر
نظیر جونیپر تا س��ال  2020بیش
از  38/5میلیارد وس��یله مختلف به
«اینترنت اشیا» متصل میشود.
پیشفرض اولیه اینترنت اش��یا که میخواهد
تمام ابزار و وسایل زندگی را به یکدیگر وصل کند
تا از طریق یک موبایل بتوان کنترل همهجانبهای
روی اشیای اطراف داشت ،وجود ارتباطات فراگیر
و همهجانبه اس��ت .قطعا اگر پوشش جغرافیایی
موبایل کامل نباش��د مفهومی به عنوان اینترنت
اشیا در حد همان مفهوم میماند .همزمان با رشد
پدیدههای نوظهور ارتباطی و توس��عه بسترهایی
ب��رای ایجاد رف��اه عمومی ،نی��از تأمینکنندگان
خدمات دسترسی به توسعه سختافزاری شبکه
جه��ت افزایش ظرفیت بس��ترها بی��ش از پیش
میشود .نگرانیای که طی سالهای گذشته برای
برخی مردم در ارتباط با این توس��عههای بیرویه
ایجاد ش��ده ،تأثیر تشعشعات رادیویی بر سالمت

فضای فرکانسی کشور صادر
و فیزیک بدن است .حاکمیت
ارتباطات و کشور نیز با درک کمیته حفاظت در برابر اشعه سازمان کرده است».
س��ازمان تنظیم مقررات و
این نگرانی و دغدغه به سمت انرژی اتمی ایران به استاندارد بودن
ایج��اد چارچوبهای��ی برای پرتوهای آنتنهای  BTSرأی داد .بر ارتباط��ات رادیویی به منظور
نظ��ارت بر فضای فرکانس��ی مبنای اندازهگیریهای انجام ش�ده رف��ع نگران��ی مردم نس��بت
و تأمین امنیت تشعش��عات موردی مبنی بر غیر استاندارد بودن به ام��واج ناش��ی از دکلهای
رادیویی برحس��ب معیارهای پرتوه�ای آنتنه�ای  BTSگزارش مخابرات��ی ،آنتنها و کمک به
جهانی تابش موج رفته است.
گسترش شبکههای اپراتورها
نشده است
طی س��الهای گذشته و
طی برگزاری جلسات کمیته
پیشتر از اینها ،عظیمفرد ،مدیرکل صدور پروانه حفاظ��ت در برابر اش��عه اع�لام کرد :ب��ر مبنای
س��رویسهای رگوالتور ارتباطی بهعنوان یکی از اندازهگیریه��ای انجام ش��ده از س��وی دفتر امور
اعضای کمیته حفاظت در برابر اش��عه گفته بود :حفاظت در برابر اش��عه سازمان انرژی اتمی ایران،
«به هیچ عنوان امکان یونیزه شدن امواج رادیویی م��وردی مبنی بر غیر اس��تاندارد ب��ودن پرتوهای
که قادر به شکس��تن مولکول است ،وجود ندارد و آنتنهای  BTSگزارش نش��ده است .این سازمان
حاال کمیته مذکور نی��ز رأی خود را در ارتباط با همچنین با بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور خبر داد

معاون دانشجویی اداره کل امور خوابگاههای
دانش��گاه تهران از ایجاد غرفه لبنیات در کوی
دانش��گاه تهران برای سالمت دانشجویان خبر
داد .عباس باقری ،معاون دانش��جویی اداره کل
امور خوابگاههای دانشگاه تهران به میزان اظهار
داش��ت :در راستای س��اماندهی خوابگاههای
دانش��گاه ته��ران ام��روز (دی��روز) جلس��های
برگزار ش��د .وی افزود :بزودی سامانهای برای
نخستینبار در دانشگاه تهران اجرا خواهد شد
تا خوابگاهها ،فضا و ن��وع کیفیت غذاها مورد
ارزیابی قرار گیرد .معاون دانش��جویی اداره کل
امور خوابگاههای دانشگاه تهران در ادامه گفت:
برای ایجاد س�لامت دانشجویان در خوابگاهها،
دانشگاه تهران در نظر دارد برای نخستینبار با
ایجاد غرفهای در کوی دانشگاه تمام محصوالت
لبنی را در بین دانشجویان عرضه کند .باقری
در پای��ان گفت :دانش��جویان ب��رای دریافت
ای��ن محصوالت الزم اس��ت از یک هفته قبل
محصوالت را سفارش دهند.
کوتاه و گویا
علیرضا مرآت��ی ،معاون حملونقل و ترافیک
منطقه  19شهرداری تهران درباره اجرای طرح
دستكهاي بتوني گفت :طرح دستكهاي بتوني
ن بار در معاونت
ابتکار جدیدی بوده که نخستی 
حملونقل و ترافیک این منطقه انجام شده است
و تصوير ويلچر معلوالن که روي آن حك شده در
نوع خود بسيار منحصر به فرد است.
نفیسی ،دبیر کنگره میوپاتیها و بیماریهای
محل اتص��ال عصب عضله گفت :این بیماری
در زنان و مردان تقریباً ش��یوع یکسانی داشته
و نش��انه آن ضعف عضالت دست و پا و درد در
این ناحیه است و اگر بموقع درمان انجام نگیرد
ناتوانی غیرقابل برگشت همچون ناتوانی در راه
رفتن برای بیمار بروز میکند.
سعید طلوعی ،شهردار منطقه  7تهران از آغاز
اجرای عملیات ساخت فاز دوم پل نشاط در این
منطقه با هدف ارتقای زیبایی بصری شهر خبر
داد و گفت :با احداث این پل قس��مت شرقی،
غربی و مرکزی بوس��تان آزادگان بهم متصل
خواهد شد.
علیرض��ا دبیر ،رئیس کمیس��یون برنامه و
بودجه ش��ورای ش��هر تهران گفت :با توجه به
شاخصهایی که برای رتبهبندی مناطق تعریف
شده منطقه  ۶برترین منطقه تهران است.
سیداحمد صفوی ،شهردار منطقه  20در مراسم
افتتاح و بهرهبرداری از نخستین مرکز حمایت از
معلوالن ضایعه نخاعی گفت :س��اخت این مرکز
براساس وظیفه انسانی و تدبیر شهردار تهران در
راستای خدماترسانی بهینه و فراهمسازی بستر
فعالیتهای اجتماعی اقشار خاص بویژه معلوالن
ضایعه نخاعی در دستور کار مدیریت شهری قرار
گرفت و به بهرهبرداری رسید.

آوای شهر

کمیته حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد

معاون وزیر بهداشت هشدار داد

معاون وزیر بهداش��ت و رئیس سازمان غذا
و دارو ،نس��بت به تاخیر بیمهه��ا در پرداخت
مطالبات بیمارس��تانها انتقاد کرد .به گزارش
مهر ،رس��ول دیناروند در حاشیه سخنرانی در
نخستینهمایشداروسازیبیمارستانی،نسبت
به اظهارات مخالفان طرح تحول س�لامت که
عنوان میکنند اجرای این طرح باعث افزایش
هزینههای القایی در بیمارستانها شده است،
واکنش نشان داد و افزود :چنین حرفی را قبول
ندارم و با آمار و ارقام میگویم این طرح ،باعث
افزایش هزینههای القایی نش��ده است .وی با
انتق��اد از تاخیر بیمهه��ا در پرداخت مطالبات
بیمارستانها گفت :مشکالتی که بیمهها از این
ناحیه متوجه بیمارس��تانها کردهاند ،میتواند
اثرات مخربی به دنبال داش��ته باشد .دیناروند
ادامه داد :آثار تاخیر بیمهها در پرداخت مطالبات
بیمارستانها ،باعث شده تمام زحمات ما برای
تامین دارو و تجهیزات پزش��کی دچار خدشه
شود .وی افزود :با اکراه میگویم تمام زحمات
 3ساله اجرای طرح تحول سالمت ممکن است
دچار آس��یب جدی ش��ود؛ اگر معضل بدهی
بیمهها به بیمارستانها حل نشود .معاون وزیر
بهداش��ت گفت :وضعیت موجود به یک نقطه
شکننده رسیده و به سختی مدیریت میکنیم و
نگران هستیم این زحمات آسیب ببیند.

پنجشنبه  2دی 1395

بهرهمندی  4/5میلیون نفر از خدمات جهادی رایگان
گ�روه اجتماعی :به گفته رئیس
بسیج
سازمان بس��یج جامعه پزشکی
کشور ،بس��یج در سال گذش��ته توانسته است
ب��ه  4/5میلیون نف��ر در مناط��ق گوناگون در
قالب ویزیت ،بیمارس��تان صحرایی و حوزههای
اضطراری خدم��ات رایگان
ارائ��ه بده��د .ب��ه گ��زارش
ف��ارس ،هفتمی��ن مجمع
عموم��ی س��ازمان بس��یج
جامعه پزش��کی در س��الن
همایشه��ای مجتم��ع
فرهنگی آدینه با حضور نوبخت رئیس کمیسیون
بهداش��ت و درمان مجلس ،محم��د رئیسزاده
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی و جمعی از
اساتید ،صاحبنظران و تالشگران حوزه سالمت
آغاز شد .محمد رئیسزاده ،رئیس سازمان بسیج
جامعه پزش��کی کشور با اش��اره به گزیدههایی

از پی��ام امام خمین��ی(ره) در دوم آذر  67گفت:
انقالب اسالمی نیازمند فداکاری بسیجیان است
ت��ا بتواند به جهان اثبات کن��د که بدون آمریکا
هم میش��ود به صلح و آزادی رسید و با حضور
بس��یجیان در عرصههای مختلف میتوان ریشه
ضدانق�لاب را از بی��خ و بن
قط��ع کرد .رئیس س��ازمان
بس��یج جامع��ه پزش��کی
کشور گفت :در حیطههای
مختلف پزشکی و بهداشت و
درمان بسیج جامعه پزشکی
خدمات گوناگون را با بیش از  400کانون بسیج
جامعه پزشکی در سال گذشته در سراسر کشور
ارائه کرده اس��ت .وی افزود 4/5 :میلیون نفر در
مناطق مختلف نی��ز خدمات جهادی رایگان در
قالب ویزیت رایگان ،بیمارس��تان صحرایی و در
حوزههای اضطراری دریافت کردهاند.

در کشورهای توسعه یافته نسبت به
اس��تفاده از نتایج این تحقیقات برای
کاهش نگرانیهای مردم اقدام کرده
است .در جلسات کمیته حفاظت در
برابر اشعه که با حضور نمایندگانی از
س��ازمان انرژی اتمی ایران ،سازمان
حفاظ��ت محیطزیس��ت ،وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی،
ش��رکت ارتباط مش��ترک ش��هر و
اپراتورهای تلفن همراه برگزار میشود
ب��ر همکاری رگوالت��وری با توجه به
وظیفه مدیریت طیف فرکانسی کشور
و اعطای پروانه به اپراتورها با سازمان
ان��رژی اتمی ایران ب��ه عنوان متولی
قانونی ایمنی تشعشعی در کشور در
زمینه اندازهگیری تشعشعات آنتنها
توافق ش��د .در نهایت هم این کمیته
عن��وان کرده ک��ه تاکن��ون موردی
مبنی بر غیراس��تاندارد بودن حدود
پرتوگیری گزارش نشده است.
این در حالی اس��ت که طی س��الهای اخیر
برخی ارگانه��ا مانع نصب آنتنه��ای مخابراتی
برای پوش��ش میزان تقاضای رو به فزون ارتباطی
میش��وند و در بدترین حالت برخی س��ایتها را
برمیدارند .با توجه به اینکه پوش��ش سراس��ری
تنها در ش��رایط دیدرس بودن سایتها به وجود
میآید ،در صورتی که سایتها در دید هم نباشند
توانی که گوشیهای موبایل برای آنتنیابی صرف
میکنند به باالترین حد ممکن و بالطبع بیشترین
حد میزان مجاز اس��تاندارد میرس��د که این امر
میتواند خطراتی را برای بافتهای بدن مشترک
ایجاد یا عوارضی مانند س��ردرد را نمودار کند ،لذا
در توصیهه��ای بینالمللی ارتباط��ات همواره بر
پوشش یک دست و یکپارچه آنتنهای مخابراتی
تأکید شده است.

فرمانده نیروی انتظامی اعالم کرد

افزایش ۱۵درصدی درگیری با گروهکهای تروریستی
چهره روز گروه اجتماعی« :مجموعه بهداد
نیروی انتظامی باید سرآمد باشد
و تا پایان برنامه ششم که  5سال آینده است باید به
این افق و چشمانداز برسیم» .سردار حسین اشتری،
فرمانده نیروی انتظامی در بیستوسومین همایش
سراس��ری مدیران و رؤسای
بهداشت ،امداد و درمان ناجا،
به بی��ان این مطل��ب اظهار
داش��ت :حفظ سالمت جسم
و روح برای هر انسانی واجب
است و در نیروهای مسلح به
دلیل اهمیت کارکنان ،حفظ جان و سالمتی آنها از
لحاظ روحی و جسمی برعهده فرماندهان و مدیران
واگذار شده است .سردار اشتری یادآور شد :در سال
 94نسبت به سال  ،93با توجه به افزایش  15الی 20
درصدی مأموریتهای ناجا ،تعداد شهدای این نیرو
 48درص��د کاهش داش��ت همچنی��ن درگیری

مرزبانان با اشرار و گروهکهای تروریستی طی این
مدت  15درصد رشد داشته است .فرمانده ناجا بر
رس��یدگی فوری و اقدامات درمانی برای کارکنان
مجروح در مأموریتها ،مصدوم در تصادفات و نیز
بیماران تأکید کرد و گفت :باید بالفاصله اقدامات
پزشکی برای درمان و معالجه
آنها انجام ش��ود تا خس��ارت
کمت��ری را ش��اهد باش��یم.
اش��تری به خدمات درمانی
سربازان اش��اره کرد و گفت:
در ارائ��ه خدم��ات پزش��کی
به س��ربازان بیمار نباید هی��چ تفاوتی میان آنها با
فرماندهان ،مدیران و کارکنان وجود داشته باشد.
این مقام عالی انتظامی کشور با بیان اینکه مراکز
درمانی نیروهای مس��لح بویژه ناجا باید از بهترین
مراکز باشند ،اذعان داشت :مراکز درمانی ناجا باید
حرف اول را در کشور بزنند.

تحلیل وضعیت هوا نشان میدهد

پیشبینی آخر هفته ناسالم پایتخت

با وجود برقراری شرایط کیفی مطلوب هوا
در روز گذش��ته انتظار م��یرود غلظت ذرات
معلق با قطر کمتر از  2/5میکرون افزایش یابد
و با تداوم روند افزایش��ی نسبی غلظت ذرات
معلق تا روز پنجشنبه ،ش��رایط کیفی هوای
نامطلوب (بویژه برای گروههای حس��اس) در
این روز برقرار شود .به گزارش ایسنا ،براساس
تحلیل ﺁخرین دادههای هواشناسی پیشبینی
شده برای شهر تهران ،با وجود کاهش میزان
ناپای��داری ج��وی در روز گذش��ته در برخی
س��اعات روز وزش باد موثر انتظار میرود .این
ش��رایط کمو بیش برای روز پنجش��نبه دوم
دی ادامه داش��ته و بتدریج ب��ا افزایش میزان
ناپایداری جوی از ش��بانگاه روز پنجشنبه ،بر
س��رعت باد افزوده خواهد شد .گفتنی است،
تداوم این شرایط برای روز جمعه دور از انتظار
نیس��ت .همچنین طی روزهای پایانی هفته
تغییر محسوس��ی در دما مش��اهده نخواهد
شد .طبق نتایج پیشبینی کیفیت هوا ،انتظار
میرود با وجود برقراری ش��رایط کیفی نسبتا
مطلوب هوا در روز گذشته غلظت ذرات معلق
ب��ا قطر کمتر از  2/5میک��رون افزایش یابد و
پیشبینی میش��ود با تداوم روند افزایش��ی
نس��بی غلظت ذرات معلق تا روز پنجش��نبه،
ش��رایط کیفی هوای نامطل��وب (بویژه برای
گروههای حساس) در این روز برقرار شود.
■■ 208روز سالم و  48روز ناسالم

ای��ن در حالی اس��ت که کیفی��ت هوای
تهران طی  3فصل گذشته سال15 ،روز پاک،
208روز سالم 48 ،روز ناسالم برای گروههای
حس��اس و  5روز ناسالم برای همه بوده است.
به گ��زارش ف��ارس ،لیال نظری ،س��خنگوی
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان این
ص کیفیت
مطلب گفت :نتایج بررس��ی شاخ 
هوای تهران طی  276روز اخیر نشان میدهد
کیفیت ه��وای تهران طی  3فصل گذش��ته
س��ال15 ،روز پاک208 ،روز س��الم 48 ،روز
ناسالم برای گروههای حساس و  5روز ناسالم
برای همه بوده اس��ت .بدی��ن ترتیب هوا 53
روز ناسالم بوده و شاخص میانگین هوا از حد
اس��تاندارد خارج شده بود .به گفته نظری در
 5درصد روزهای گذش��ته از امسال هوا پاک،
75درصد هوا س��الم و 20درصد هوا ناسالم و
آلوده بوده است .همچنین نتایج گزارشهای
سنجش کیفیت هوا نشان میدهد 23آبان با
شاخص  156آلودهترین روز سال تاکنون بوده
و اول فروردین با ش��اخص  ،35پاکترین روز
سال بوده اس��ت .نکته حائز اهمیت اینکه در
 6ماه نخس��ت امسال هوا ناس��الم نشد اما در
پاییز امس��ال به اندازه کل س��ال گذشته ،هوا
آلوده بود.
■■فعال شدن سامانه بارشی جدید از شنبه

قتل به خاطر نوبت تحویل دارو!

آژیر

گروه اجتماعی 2 :پسر جوان که مرد  34سالهای را به خاطر درگیری
بر س��ر نوبت در داروخانه به قتل رسانده بودند ،شناسایی و دستگیر
شدند .به گزارش میزان ،س��رهنگ ابراهیم مالشاهی ،رئیس پلیس
آگاهی استان سیستانوبلوچس��تان گفت :غروب  26آذر کارآگاهان
پلیس آگاهی سیستانوبلوچستان از قتل مرد  34سالهای جلوی چشم
همس��ر و دختر نوجوانش بر اثر ضربات چاقو در یکی از خیابانها در
شهر زاهدان باخبر شدند .رئیس پلیس آگاهی سیستانوبلوچستان
افزود :در تحقیقات میدانی و پایشهای اطالعاتی ،کارآگاهان پلیس
دریافتند مقتول به همراه خانوادهاش با یک دس��تگاه خودروی پراید
برای تهی��ه دارو ،جلوی یکی از داروخانهه��ا توقف میکند و پس از

ورود به داروخانه 2 ،مرد جوان با او درگیری لفظی داشتهاند که با به
دست آمدن این سرنخ ،رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد.
مالشاهی به کنترل دوربینهای مداربسته داروخانه اشاره کرد و گفت:
کارآگاهان پلیس با کنترل دوربینها و اشراف اطالعاتی ،هویت متهمان
را که  2جوان  20و  23س��اله بودند شناس��ایی ک��رده و تالش برای
دستگیری آنان را آغاز کردند .رئیس پلیس آگاهی سیستانوبلوچستان
ضمن اشاره به فرار متهمان به نقطه نامعلومی تصریح کرد :کارآگاهان
پلیس با همکاری ریشسفیدان و سران طوایف این دو جوان قاتل را
دس��تگیر کردند که این متهمان در تحقیقات تخصصی به درگیری
لفظی با مقتول به دلیل نوبتدهی ب��رای دریافت دارو در داروخانه و

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران مطرح کرد

ایجاد کارگروه ساماندهی مسائل گوناگون اجتماعی
پایتخت گروه اجتماعی :معاون اجتماعی و
فرهنگی شهردار تهران از تشکیل
کارگروه فرهنگ و جامعه برای ساماندهی مسائل
گوناگ��ون حوزه اجتماع��ی خبر داد .ب��ه گزارش
«وطن امروز» ،مجتبی عبداللهی با بیان این مطلب
گفت��ه اس��ت« :ب��رای ایجاد
تحول در ح��وزه اجتماعی و
فرهنگی ،بای��د ظرفیتهای
بالقوه سازمانها و شرکتهای
تابع��ه ش��هرداری در اختیار
فرهنگس��ازی مس��ائل
اجتماعی کالنش��هر تهران قرار گیرد ».وی افزود:
ما در ش��هرداری تهران ی��ک معاونت اجتماعی با
حوزهه��ای زیرمجموع��ه آن داریم ب��ا وظایف و
ماموریتهای مشخص و یک حوزه اجتماعی شهر،

از آنجایی ک��ه مخاطبان و عموم مردم بخشهای
مختلف را از هم تفکیک نمیکنند ،هر اتفاقی که در
سطح شهر تهران میافتد در قالب حوزه اجتماعی
شهرداری تهران از آن یاد میکنند .معاون اجتماعی
و فرهنگی ش��هردار ته��ران با اش��اره به خألهای
موج��ود در حوزه اجتماعی و
فرهنگی جامعه گفت :با وجود
اقدامات گوناگون شهرداری
و سایر دستگاهها و نهادهای
متول��ی ،متاس��فانه هنوز در
حوزه فرهنگی و اجتماعی و
آسیبهای اجتماعی با مشکالت متعددی مواجه
هستیم .عبداللهی پیش��نهاد داد :باید کارگروهی
متش��کل از تم��ام بخشه��ای زیرمجموعه برای
ساماندهی حوزه اجتماعی ایجاد شود.

تعقیب وی و انجام قتل با اس��تفاده از چاق��و در یکی از خیابانهای
زاهدان جلوی چشمان خانواده مقتول اعتراف کردند.

همزمان با تفاهم آموزشوپرورش و شرکت بیمه آتیهسازان حافظ ارائه میشود

خدمات رایگان ویزیت در درمانگاههای فرهنگیان
نیمکت گروه اجتماعی :به دنبال تفاهم
اداره کل تع��اون و پش��تیبانی
وزارت آموزشوپرورش و ش��رکت بیمه تکمیلی
آتیهس��ازان حاف��ظ ،خدمات ویزی��ت در همه
درمانگاهه��ای فرهنگیان ب��رای تمام فرهنگیان
شاغل تحت پوشش رایگان
ش��د .ب��ه گ��زارش ایس��نا،
در راس��تای تس��هیل ارائه
خدمات بیمه درمان تکمیلی
و افزای��ش رضایتمن��دی
فرهنگی��ان ب��ا توج��ه ب��ه
هماهنگیهای به عمل آمده با شرکت آتیهسازان
حافظ مقرر ش��ده است خدمات ویزیت در همه
درمانگاههای فرهنگیان سراسر کشور برای تمام
فرهنگیان ش��اغل تحت پوش��ش بیم��ه درمان

تکمیلی به صورت رایگان ارائه ش��ود .همچنین
مقرر ش��ده اس��ت با توجه به ض��رورت افزایش
رضایتمندی هرچه بیشتر فرهنگیان از خدمات
بیمه درمان تکمیلی ،نظر به اینکه درمانگاههای
فرهنگیان با رعای��ت تعرفههای مصوب یکی از
پایگاههای اصلی و معتمد در
ارائه خدم��ات به فرهنگیان
عضو بیمه تکمیلی هستند
ش��عب ش��رکت آتیهسازان
ضمن پذی��رش و پرداخت
هزینهه��ای
مس��تقیم
ویزیت بیمهش��دگان براس��اس مفاد تفاهمنامه
نس��بت به انعقاد قرارداد و پذیرش نسخ ویزیت
پزشکان در همه درمانگاههای فرهنگیان کشور
اقدام کنند.

همچنین مدی��رکل پیشبینی و هش��دار
س��ریع س��ازمان هواشناسی ضمن اش��اره به
پایداری جو کش��ور ط��ی  2روز آینده ،از ورود
سامانه بارش��ی جدید به کش��ور از بعدازظهر
روز ش��نبه چهارم دی و تداوم ب��ارش باران و
برف خبر داد .احد وظیفه با اش��اره به اینکه با
توجه به فعالیت سامانه بارشی ،برای مناطقی
از ش��مال ش��رق و شرق کش��ور بارش باران و
برف و وزش باد پیشبینی میشود ،گفت :این
س��امانه از سمت شمال ش��رق از کشور خارج
خواهد ش��د .همچنین خلیج فارس مواج و در
برخی نقاط ش��رق و جنوب شرق کشور وزش
باد نسبتا شدید پیشبینی میشود .وی اظهار
داشت :روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم
دی ،جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور حاکم
خواهد بود .از بعدازظهر روز ش��نبه چهارم دی
با ورود س��امانه بارشی دیگری از سمت شمال
غرب و غرب بارش برف و باران در این مناطق
آغاز خواهد ش��د و روز یکش��نبه گس��تره آن
عالوه بر ای��ن مناطق ،دامنههای جنوبی البرز،
دامنههای زاگرس مرکزی و شمالی و همچنین
س��واحل مرکزی و غربی دریای خزر را نیز در
بر خواهد گرفت .مدیرکل پیشبینی و هشدار
سریع سازمان هواشناسی درباره وضعیت هوای
اس��تان تهران طی  2روز آینده ،گفت :آسمان
ته��ران در روزهای پنجش��نبه و جمعه ،صاف،
گاه��ی افزایش ابر ،همراه ب��ا غبار صبحگاهی
ب��ا بیش��ینه و کمین��ه دم��ای  8و منفی یک
درجه س��انتیگراد و  9و صفر درجه سانتیگراد
پیشبینی میشود.

