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اجتماعي

وطن امروز شماره 2518

نبضجامعه
از امروز آغاز میشود

بازگشت حجاج به کشور

با پایان یافتن عملیات حج ،بازگشت زائران
ایرانی به کش��ور از امروز شنبه  3شهریور آغاز
میش��ود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
حجاج حج تمتع  97که از روز چهارشنبه 27
تیرماه به مکه و مدینه اعزام شده بودند ،از امروز
به ایران باز خواهند گشت .بنابر این گزارش ،با
توجه به پایان یافتن موسم حج و بازگشت توأم
با سالمت حجاج از منا به مکه مکرمه ،بازگشت
حجاج به کشور از امروز شنبه سوم شهریورماه
 97آغاز خواهد ش��د .نخستین گروههایی که
مکه را به مقصد ایران ت��رک میکنند ،زائران
مدینه اول هستند و زائران مدینه دوم که قبل از
انجام اعمال به صورت مستقیم به جده و از آنجا
به مکه اعزام شده بودند ،پس از حضور  6روزه
در مدینه به کشور بازمیگردند .بنابه گفته علی
رستمی ،معاون بهرهبرداری شهر فرودگاهی امام
خمینی(ره) 954 ،پرواز برای بازگشت حجاج در
نظر گرفت ه شده و تاریخ بازگشت آنها از  3تا 24
شهریورماه خواهد بود.
فاز جدید برخورد پلیس با محتکران آغاز شد

پلمب بیش از  20انبار احتکار کاال

در ادام��ه عملیاتهای پلی��س در برخورد
با محتکران ،سهشنبه گذشته عملیات پلیس
برای شناس��ایی  ۱۷انبار مملو از اقالم احتکار
ش��ده آغاز شد .نخس��تین عملیات مربوط به
پلی��س اطالعات و امنیت عموم��ی تهران بود
که در جریان آن  ۱۱س��وله و  6انبار که بیش
از  ۷ه��زار تن کاغذ وارد ش��ده ب��ا ارز دولتی و
بی��ش از  ۱۰۰تن مواد ش��یمیایی پیشس��از
ظ��روف یکبار مصرف در آن احتکار ش��ده بود
شناس��ایی و پلمب ش��د؛ کاغذهایی که ارزش
ریالی اولیهش��ان بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان
بود .س��رهنگ علی نوروزی ،سرپرست پلیس
اطالعات و امنیت تهران درباره این عملیات به
ایسنا گفت« :بس��یاری از این کاغذها از حدود
یکسال پیش در این انبار احتکار شده و حتی
با ارز کمتر از  ۴۲۰۰تومان وارد کشور شده بود
اما متاسفانه مالک آن بهرغم نیاز مردم و بازار ،از
توزیع آن در بازار خودداری کرده بود» .همزمان
با کشف این انبارها ،مأموران پلیس پیشگیری
ته��ران نیز انبارها و س��ولههای احت��کار لوازم
خانگی و آهنآالت را شناسایی کردند .سرهنگ
کیوان ظهیری ،رئیس پلیس پیشگیری تهران
هم در اینباره اظهار داش��ت 2« :محل احتکار
توس��ط ماموران پلیس پیش��گیری در جنوب
تهران شناس��ایی ش��د .در یکی از این محلها
که 3انبار و س��وله بزرگ در آن قرار داشت ،از
حدود یکسال پیش بیش از  ۲هزار و  700قلم
لوازم خانگی شامل یخچال ،اجاق گاز ،ماشین
لباسشویی و ماشین ظرفشویی احتکار شده بود
که با توجه به زمان دپوی این اقالم همه آنها به
طور قطع با ارز کمتر از  ۴۲۰۰تومان وارد کشور
شدهاند و برآوردهای اولیه ما حاکی از آن است
که ارزش ریال��ی این لوازم خانگی بیش از ۱۰
میلیارد تومان است» .رئیس پلیس پیشگیری
تهران افزود« :در انباری دیگر که حدود  3هکتار
مساحت داشت نیز بیش از  ۹هزار تن تیرآهن،
لوله ساختمانی ،ورقه فوالدی و میلگرد به ارزش
بیش از  ۴۰میلیارد تومان احتکار شده بود که
ماموران اقدام به پلمب آن کردند».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

نظارتی بر تجویز دارو در مطبها
وجود ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
گفت :در هیچ ش��رایطی از داروی تولید داخل
ب��دون کیفیت و فاقد اثربخش��ی الزم حمایت
نمیشود .عباسعلی پوربافرانی درباره عملکرد
برخی پزش��کان در تجوی��ز داروهای خارجی،
ب��ه خانه ملت گفت :تا زمانی که گایدالینها و
راهنماهای بالینی در همه رشتهها ابالغ نشود،
مشکالتی در میزان تجویز دارو و نوع دارو اعم
از ایران��ی و خارجی آن وجود دارد ،لذا تا زمانی
که نظارت کامل بر نحوه درمان بیمار و تجویز
منطقی دارو اعمال نشود ،برخی گرفتاریها در
ح��وزه دارو وجود دارد .نماینده مردم نایین در
مجلس با اش��اره به اینکه بیماران هر نسخه را
ش��فابخش تلقی کرده و به هر طریقی داروی
مورد نظ��ر را تهیه میکنند ،اف��زود :از این رو
مش��کالتی در تامین دارو بویژه اقالم خارجی
دارو ایجاد میشود و ممکن است برخی داروها
دچار کمبود شوند اما راهحل این مشکل به این
صورت است که اگر داروی خارجی شفابخش
نبوده و نمون��ه داخلی آن وجود دارد ،از تجویز
داروی خارجی باید جلوگیری شود ،هر چند در
حال حاضر به دالیل گوناگون پزشک رغبتی به
تجویز داروی داخلی ندارد.

شنبه  3شهریور 1397

در گفتوگوی «وطنامروز» با رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو تشریح شد

ناگفتههایی از پروژه بارورسازی ابرها
تداوم پروژه بارورسازی ابرها با همکاری نیروی هوافضای سپاه در سال جاری
آب جمعآوریشده از بارورسازی ابرها  2میلیارد مترمکعب در سال است

محس�ن پورعرب :سهش��نبه  23مرداد اظهارات
عیس��ی کالنت��ری ،رئی��س س��ازمان حفاظ��ت
محیطزیست تیتر برخی رسانهها شد؛ «بارورسازی
ابرها صرفا جنبه تبلیغاتی دارد» .کالنتری در این
اظهارنظر به آمارهای به دس��ت آمده از ایس��تگاه
ش��یرکوه یزد اش��اره داش��ت و با تاکید بر اینکه
بارورسازی ابرها هیچ تاثیری بر افزایش بارشهای
کش��ور ندارد ،افزود« :بارورسازی ابرها صرفا جنبه
تبلیغاتی و روانی دارد».
این اظهارات البته با واکنشهایی همراه ش��د که
یک��ی از آنها صحبتهای عباس پاپ��یزاده ،عضو
کمیسیون کش��اورزی مجلس بود .وی گفته بود:
«در کار آق��ای کالنتری ماندهام و نمیدانم چطور
بای��د اظهارات وی را تحلی��ل کنم! در حال حاضر
کش��ورهای همس��ایه از روش بارورس��ازی ابرها
استفاده میکنند ،چرا که ابرها پتانسیل مشخصی
دارند ،در ترکیه از این روش برای افزایش بارندگی
استفاده میشود ،چرا ایران نباید در شرایط کمآبی
کنونی از روش بارورسازی ابرها استفاده کند؟»
در همین باره ب��رای اطالع از آخرین وضعیت
بارورس��ازی ابرها در کش��ور و تش��ریح جزئیات
چگونگ��ی اجرای این پروژه ک��ه با همکاری چند
سازمان و نهاد در کش��ور اجرا شد ،سراغ مرتضی
افتخاری ،رئیس موسس��ه تحقیق��ات آب وزارت
نی��رو رفتیم .وی بر این باور اس��ت که نباید پروژه
بارورسازی ابرها را تبلیغاتی و روانی بدانیم ،چرا که
آب حاصل از این پروژه در ش��رایط کنونی کشور
به نسبت هزینه انجام شده اثر مثبتی در مدیریت
مناب��ع آب کش��ور دارد .افتخ��اری همچنین در
گفتوگو با «وطن امروز» درباره پروژه بارورسازی
ابرها ناگفتههای مهمی را بیان کرده است.

■■یزد؛پایگاهجغرافیایی

ن موضوعی ک��ه باید مورد
وی گفت :نخس��تی 
توج��ه قرار بگی��رد ،چرای��ی انتخاب ش��دن یزد
به عنوان پایگاه س��نجش برای می��زان موفقیت
بارورسازی ابرهاس��ت .یزد به این دلیل که استان
خش��ک و نیازمند بارش��ی اس��ت به عنوان مرکز
انتخاب نش��ده ،چرا که جبهههای هوایی کمتری
وارد این استان میشود ،بنابراین بارورسازی ابرها
در این اس��تان کمتر انجام میشود .در واقع با این
اوصاف یزد به یک دلیل بارز به عنوان مرکز انتخاب
شده است؛ مرکزیت یزد به کل کشور دلیلی است
ک��ه این اس��تان را به عنوان مرکز برگزیده ش��ده
است .پس زمانی که جبهههای هوایی از هر سمت
وارد کشور میشود ،برای رسیدن به این جبههها
که بتوانیم عملیات بارورس��ازی را روی آنها انجام
دهیم مدت زمانی بین  3تا  4س��اعت داریم که با
توجه به موقعیت جغرافیایی یزد میتوانیم هرچه
س��ریعتر به این جبهههای هوا برس��یم ،بنابراین
یزد به عنوان مرکز در نظر گرفته ش��ده اس��ت و
همانطور که گفته شد این استان به دلیل شرایط
آب و هوایی نمیتواند مکان مناسبی برای ارزیابی
بارورسازیهای انجام شده در نظر گرفته شود .به

■■سهم 2درصدی از منابع آبی

نماینزدیک
نقش هوافضای سپاه در انجام عملیاتها
«گلولههایی را توس�ط هواپیما به داخل ابرها شلیک میکنیم که حاوی  2گرم یدید
نقره است .در زمان اصابت ،این  2گرم حدود  2میلیون ذره ایجاد میکند و این ذرات
باعث بارورشدن ابرها میشود» .رئیس موسسه تحقیقات آب با بیان این مطلب گفت:
سال گذشته به دلیل محدودیتهای نقدینگی و مشکالتی که در وزارت نیرو داشتیم،
نیروی هوا فضای س�پاه در نام�های آمادگی خود را اعالم ک�رد و تجهیزات و نیروی
انس�انی مورد نیاز برای این پروژه را در اختیار ما قرار داد .امس�ال هم قرار است در تفاهمنامهای این
همکاری را ادامه دهیم ،چرا که نتایج خوبی را از همکاری با س�پاه کس�ب کردیم .افتخاری با اشاره به
دشواری این عملیات افزود :در عملیاتهای گوناگون بارورسازی ابرها کارشناسان و نیروهای عملیاتی
ما در معرض خطر قرار میگیرند ،چرا که انجام عملیات در فضای فشرده ابر با فشار و تکانههای زیاد،
سخت است و به همین دلیل پروژه بارورسازی ابرها کار آسانی نیست .هواپیمای حاضر در این عملیات
بارها بین  500متر تا یک کیلومتر سقوط آزاد داشته تا خلبان توانسته دوباره کنترل را به دست گیرد،
پس نباید عملیات بارورسازی ابرها ساده انگاشته شود و زحمات همکاران ما نادیده گرفته شود .بدون
شک اگر کسی اظهارات بیربطی در اینباره داشته باشد از کمبود اطالعات است.

گفته افتخاری با این ش��رایط اگر کسی نتایج به
دس��ت آمده از ایستگاه ش��یرکوه یزد را تنها برای
بررسی عملیات بارورس��ازی ابرها در نظر بگیرد،
قضاوت اشتباهی انجام داده است.

■■ابزار مدیریت آب

رئیس موسسه تحقیقات آب با اشاره به میزان
اثرگذاری عملیات بارورس��ازی ابرها اظهار داشت:
وزارت نی��رو ابزارهای متفاوت��ی را برای مدیریت
آب کش��ور در اختیار دارد که یک��ی از این ابزارها
بارورسازی ابرهاست .س��ابقه بارورسازی ابرها در
دنیا قدمتی بیش از نیم ق��رن دارد ،همچنین در
حال حاضر حدود  60کشور در دنیا از این فناوری
اس��تفاده میکنند .وی همچنین ب��ا بیان اینکه
بارورس��ازی ابرها تنها ابزار مقابله با خشکس��الی
نیست ،گفت :در بهترین حالت بارورسازی ابرها 10
تا  15درصد به می��زان بارش انجام گرفته ،اضافه
خواهد کرد .وی همچنین افزود :مرکز بارورسازی
ابرها حدود  20سال است که در کشورمان ایجاد
ش��ده است .از سال  76تا  87پنج مرحله عملیات
بارورسازی ابرها توسط روسها انجام شده که ما در
ای��ن مراحل کارورزی کردهایم و مراحل را آموزش
دیدهای��م اما پس از س��ال  87تمام عملیاتها به
صورت بومی توسط همکاران خودمان انجام شده
اس��ت .در این س��الها و طی عملیاتهای انجام
ش��ده متوسط بین تا  10تا  15درصد توانستهایم
به میزان بارشها اضافه کنیم .برخی مواقع هم تا
 25درصد توانستهایم به میزان بارشها بیفزاییم.

این در حالی است که متوسط جهانی افزوده شدن
بارشها به وسیله بارورسازی ابرها  15درصد است.
■■شرایط بارورسازی ابرها

کارشناس مدیریت منابع آب افزود :بارورسازی
ابرها در ش��رایط خشکسالی کمتر انجام میشود،
چرا ک��ه جبههه��ای هوایی کمتری وارد کش��ور
میشوند .در مقابل ما در شرایط ترسالی میتوانیم
از فرصتهای بیشتری برای اضافه کردن به میزان
بارشها اس��تفاده کنیم ،پس باید عموم جامعه به
این موضوع واقف باشند که در شرایط خشکسالی
نمیتوان بهره زیادی از عملیات بارورسازی ابرها برد.

■■هزینه اندک پروژه

رئی��س موسس��ه تحقیق��ات آب در پاس��خ
به پرسش��ی درباره می��زان هزینهه��ای عملیات
بارورسازی ابرها تصریح کرد :برخالف تصور عموم
و برخیها که گمان میکنند عملیات بارورس��ازی
ابرها هزینههای گزافی را به بار میآورد ،این عملیات
هزینه مقرون به صرفهای را به نسبت ارزش افزوده
شده ایجاد میکند .به گفته وی ،سال  93اطالعات
به دست آمده از عملیاتهای انجام شده را به کمک
دانش��گاه تهران تحلی��ل و ارزیابی کردیم تا میزان
هزینه انجام شده را به نس��بت بارش افزوده شده
به دس��ت آوریم .میزان بارش خالص شکل گرفته
از عملیات بارورس��ازی ابرها  2میلیارد مترمکعب
ب��ود که برای این میزان بارش هزینهای نزدیک به
10میلیارد تومان شده بود که با یک محاسبه ساده
به عدد  5تومان برای هر مترمکعب بارش رسیدیم.

پروژه بارورسازی ابرها در یک نگاه
زمان آغاز پروژه

اجرا به صورت بومی از سال 1387

حداکثر توان افزایش بارشها از طریق اجرای این پروژه

 15درصد به طور میانگین در بهترین حالت

هزینه اجرای پروژه

طبق آخرین تحلیلها در سال  5 ،93تومان به ازای هر مترمکعب آب

سهم آب حاصل از اجرای پروژه از منابع آبی کشور

 2میلیارد مترمکعب معادل  2درصد

تا به امروز

با همکاری هوافضای سپاه از طریق شلیک گلولههای یدید نقره

نحوه اجرای پروژه

به داخل ابرها به کمک هواپیما

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران:

سالمت گروه اجتماعی :وزیر بهداش��ت،
درم��ان و آم��وزش پزش��کی در
تش��ریح اجرای طرح تحول سالمت و چالشها و
دستاوردهای اجرای این طرح گفت :طرح تحول
سالمت با هدف افزایش آرامش و کاهش پرداختی
از جیب مردم ،حمایت بیش��تر و وجود بیمههای
قویتر آغاز ش��د و توانست به بخش��ی از اهداف

■■نفی اثرات منفی زیستمحیطی

این کارش��ناس مدیریت منابع آب همچنین
درب��اره می��زان اث��رات منف��ی زیس��تمحیطی
بارورس��ازی ابرها اظهار داش��ت :سازمان جهانی
هواشناس��ی ه��ر چند س��ال یکب��ار بیانیههای
هواشناسی صادر میکند .در بیانیهای که در سال
 2010پ��س از نزدیک به  55س��ال انجام پروژه
بارورس��ازی ابرها در جهان صادر شد ،اشاره شده
است که بیش��ترین مقدار ید و نقره در آب ناشی
از بارورس��ازی ابرها یک شش��م میزان مجاز بوده
است .بنابراین تحقیقات نش��ان داده آب ناشی از
بارورسازی ابرها مشکلی ایجاد نمیکند.

معاون پشتیبانی وزیر آموزشوپرورش خبر داد

ارز  ۴۲۰۰تومانی برای دارو سم مهلک است
گروه اجتماع�ی :رئیس انجمن
دارو
علمی داروسازان ایران اختصاص
ارز  ۴۲۰۰تومانی برای دارو را سم مهلک دانست
و گفت :ما سال گذشته نسبت به بروز کمبودهای
دارویی هشدار داده بودیم.
به گزارش مهر ،محمدرضا
شانهس��از در هفدهمی��ن
همای��ش انجم��ن علم��ی
داروسازان ایران که در مرکز
همایشهای رازی برپاست،
ابت��دا نس��بت ب��ه حض��ور
نداش��تن مدیران وزارت بهداشت و سازمان غذا و
دارو در ای��ن همایش گالیه کرد و اظهار داش��ت:
متاسفانه خدمات داروسازی در کشور کمتر دیده
میشود .وی با عنوان این مطلب که کمتر رشته و
تخصصی را میتوان با خدمات داروسازی مقایسه
ک��رد ،ادام��ه داد :اگر خدمات داروس��ازی پس از
انق�لاب نبود ،قطعا در حال حاضر ش��رایط ما در
این حوزه بسیار نابس��امان بود .شانهساز با اشاره
به یک محاس��به آماری که در سالهای گذشته
پیرامون تامین ارز مورد نیاز برای دارو انجام شده

افتخاری با بیان اینکه راهکار اصلی برای مقابله
با کمآبی و خشکسالی مدیریت مصرف آب و منابع
است ،گفت :اگر از تمام ظرفیت بارورسازی ابرها به
صورت هوایی استفاده کنیم ،میتوانیم 5میلیارد
مترمکع��ب آب به  100میلی��ارد مترمکعب آب
جمعآوریشده در یک س��ال آبی (از ابتدای مهر
تا پایان ش��هریور س��ال بعد) اضافه کنیم .الزم به
توضیح اس��ت که طی  10س��ال اخیر ساالنه به
طور میانگین  350میلی��ارد مترمکعب بارش در
کشور داشتهایم که از این میزان بارش توانستهایم
100میلی��ارد مترمکع��ب آب را مدیریت کنیم.
مابقی بارشها که در سراسر کشور انجام میشود
یا تبخیر میش��ود یا اینکه میزان بارش آنقدر کم
اس��ت که نمیتوان آن را مدیری��ت و جمعآوری
کرد .افتخاری همچنین به روش سدس��ازی برای
جمعآوری آب حاصل از بارشهای ش��کل گرفته
اشاره کرد و افزود :متاسفانه گاهی اوقات نسبت به
سدهای ساخته شده کملطفی شده است .این در
حالی است که به کمک همین سدها توانستهایم
 100میلیارد مترمکعب آب حاصل از بارشها را
جم��عآوری و در فصل تابس��تان مدیریت کنیم.
منتها بعضی از س��دها اشکاالتی هم داشت ه که به
نسبت سدهای ساخته شده که بیش از  600سد
است ناچیز به شمار میرود.
وی در تکمیل توضیحاتش درباره میزان آب
جمعآوری شده از روش بارورسازی ابرها با توجه
به امکانات موجود ،تصریح کرد :در شرایط کنونی
میتوانیم  2میلی��ارد مترمکعب به  100میلیارد
مترمکعب آب جمعآوری ش��ده اضافه کنیم که
معادل 2درصد اس��ت .با توجه به شرایط کنونی
کشور این  2درصد میزان کمی نیست و در برخی
اس��تانها مانند کرمان و خراس��انجنوبی نقش
قابل توجهی را ایفا میکن��د ،بنابراین اگر برخی
افراد همین میزان آب حاصل از بارورس��ازی ابرها
را فانتزی و تبلیغاتی میدانند تعبیر شخصیشان
اس��ت اما برای کش��ور ما که اقلیم خشکی دارد
همین  2میلیارد مترمکعب هم عدد خوبی است .از
طرفی هم نباید بارورسازی ابرها را به عنوان روشی
برای مدیریت آب کشور جا انداخت که برای عموم
جامعه توقع معجزه را ایجاد کند.

پرداخت تمام مطالبات فرهنگیان

است ،گفت :بررسیها نشان داده است برای تامین
داروی کشور  1/8میلیارد دالر ارز نیاز داریم ،این
در حالی اس��ت که کمتر از یک میلیارد دالر آن
ب��رای  ۹۷درصد داروی مورد نیاز کش��ور که در
داخل تولید میش��ود ،اختصاص مییابد و مابقی
آن ب��رای آن  3درصد داروی
وارداتی تخصی��ص مییابد.
وی ادامه داد :بر همین اساس
میتوان ادعا کرد اگر صنعت
داروس��ازی پس از انقالب را
نداشتیم ،در حال حاضر باید
 ۱۴میلیارد دالر ارز ب��رای تامین دارو اختصاص
میدادی��م .وی گفت :مش��کالت م��ا در صنعت
داروس��ازی ناش��ی از عدم توجه به واقعی شدن
قیمتها با توجه به هزینههایی اس��ت که صرف
میش��ود .رئیس انجمن علمی داروسازان ایران،
اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی را س��م مهلک برای
تامین دارو در کشور دانست و گفت :این تجربهای
شکستخورده است که در سالهای گذشته نیز
شاهد آن بودهایم ،زیرا ارز  ۴۲۰۰تومانی تنها شعار
است و واقعی نیست.

نیمکت گروه اجتماعی :معاون توس��عه
مدیری��ت و پش��تیبانی وزی��ر
آموزشوپرورش گفت :کل مطالبات فرهنگیان۹۴۸
میلیارد توم��ان بود که اکنون  ۱۸۰میلیارد تومان
باقی مانده اس��ت و در این ماه پرداخت میش��ود.
علی الهی��ار ترکمن به فارس
گفت :کل مطالبات فرهنگیان
 ۹۴۸میلیارد توم��ان بود که
اکن��ون  ۱۸۰میلی��ارد تومان
باقی مانده اس��ت که ش��امل
بدهی 2/5ماهه حقالتدریس
ش��اغالن ،بدهی  2/5ماهه خرید خدمات و بخش
کوچکی از حقالزحمه امتحانات سال  ۹۶است .وی
ادامه داد :تالش میکنیم این بدهی در شهریورماه
تسویه شود البته یک هزار و  400میلیارد تومان نیز
از پاداش پایان خدمت فرهنگیان باقیمانده اس��ت
که باید در این م��اه از خزانه دریافت کنیم .الهیار
ترکمن درباره بازگرداندن سختی کار و مواردی از
حقوق فرهنگیان ،گفت :در این باره پیگیر هستیم
تا امتیازات از دس��ت رفته فرهنگیان جبران شود.
وی افزود :این موضوع نیاز به مجوز شورای توسعه

وزیر بهداشت تشریح کرد

تأمین منابع مالی ،مشکل طرح تحول سالمت
خود دس��ت پیدا کند اما مش��کالتی هم داشت
و مهمترین مش��کل طرح تحول س�لامت ،نبود
تامین منابع مالی مورد نیاز بود که آن هم ناش��ی

از سقوط ارزش نفت به یکچهارم ،پوشش بیمه
رایگان برای  11میلیون نفر به جای  4تا  5میلیون
نفر و اجرایی نشدن تعهدات شرکای خود بود .به

مدیریت دارد که تمام کارهایش انجام و رایزنیهایی
شده است .ترکمن درباره پیشبینی امتیازاتی برای
نگهداشتن بازنشستگان فرهنگی گفت :ماده ۱۰۳
قانون خدمات کش��وری به دستگاههای دولتی از
جمل��ه وزارت آموزشوپرورش اجازه داده اس��ت،
بازنشستگیمشاغلتخصصی
خودشان را به تعویق بیندازند
ک��ه البت��ه به نظ��ر کارمند
نیز بس��تگی دارد اما اگر هر
فرهنگی درخواس��ت تعویق
بازنشس��تگی دارد ،میتواند
ادامه کار داش��ته باش��د .وی تصریح ک��رد :قانون
مدیریت خدمات کش��وری در حال دائمی ش��دن
اس��ت و از سال آینده دائمی میشود که امتیازات
خاصی در آن الیحه دائمی شدن پیشبینی شده
است ،ضمن اینکه بحث رتبهبندی را داریم و تعداد
بیش��تری از فرهنگیان از آن بهرهمند میش��وند.
الهیارترکمن اضافه کرد ۵۲ :هزار و  700فرهنگی
طی امسال به سن  ۳۰سال بازنشستگی میرسند
که پیشبینی میکنیم  ۳۵هزار نفر تقاضای ادامه
کار داشته باشند.

گزارش «وطنامروز» ،حس��ن قاضیزادههاشمی
اظهار داش��ت :بیمهها باید از ابتدای طرح تحول
س�لامت ،راهنماهای بالینی را در دستور کار قرار
میدادن��د و همه موظف به اجرای آن میش��دند
اما بیمه کارآمد نیس��ت و این در حالی است که
میتوانس��ت با مراکزی که این راهنماها را رعایت
نمیکنند لغو قرارداد کند.

آوای شهر
مدیرکلپیشبینیسازمانهواشناسی:

تهران خنکتر میشود

مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناس��ی اعالم کرد :هوای تهران به  35درجه
س��انتیگراد میرس��د که در روز یکشنبه هم یک
درجه خنکتر خواهد شد .احد وظیفه با اشاره به
آخرین وضعیت نقشههای پیشیابی هواشناسی
ط��ی  3روز آینده ب��ه آنا گفت :بهجز س��واحل
ش��رقی کش��ور که با افزایش ابر روبهرو میشود و
همچنین تداوم گرد و خ��اک در منطقه زابل در
جنوبشرق کشور ،در سایر مناطق کشور آسمانی
صاف خواهیم داش��ت .وی با اشاره به پیشبینی
هوای ته��ران در  2روز آینده هم گفت :آس��مان
تهران صاف بوده و در اوایل ش��ب ،همراه با وزش
باد است .کمترین میزان دما  ۲۴درجه و بیشترین
میزان  ۳۵درجه سانتیگراد است .در روز یکشنبه
هم هوای تهران یک درجه خنکتر میشود.
تعطیالت آخر هفته با تلخی پایان یافت

 18کشته و زخمی
بر اثر تصادفات جادهای

مع��اون عملیات اورژانس کش��ور گفت :بر اثر
تص��ادف پرايد با پژو پارس يك نفر كش��ته و ١٠
نفر مصدوم شدند .حس��ن نوری ،معاون عملیات
اورژان��س کش��ور به فارس گفت :حوالی س��اعت
 ١٩:٢٣پنجشنبه گذشته بر اثر تصادف پراید با پژو
پارس در محور کمیجان -قهاوند یک نفر کش��ته
و  ١٠نفر مصدوم ش��دند .بع��د از اعالم حادثه٣ ،
دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد که متاسفانه
یک نفر از حادثهدیدگان قبل از رسیدن اورژانس
ج��ان باخت ،یک نفر در محل درم��ان و  ٩نفر از
مصدومان با آمبوالنس به بیمارستان انتقال داده
ش��دند .معاون فن��ی و عملیات اورژانس کش��ور
همچنین گفت :در تصادف دیگری بر اثر برخورد
خ��ودروی ال  ۹۰با پ��ژوی  ۴ ،۲۰6نفر مصدوم و
 ۳تن دیگر جان خود را از دس��ت دادند .حس��ن
ن��وری اظهار داش��ت :صبح دیروز ب��ر اثر تصادف
یک دستگاه خودروی ال ۹۰با پژو  ۲۰۶در محور
شازند -ازنا  3تن از هموطنان جان خود را از دست
دادند .همچنین این تصادف منجر به مصدومیت
 ۴تن دیگر ش��د .وی افزود :با اعالم این حادثه به
اورژانس منطقه بالفاصله  3دستگاه آمبوالنس به
محل اعزام شد .نوری تصریح کرد :متأسفانه  ۳نفر
از حادثهدیدگان در دم جان خود را از دس��ت داده
بودند و  ۴تن دیگر توسط آمبوالنس به بیمارستان
منتقلشدند.

کوتاه و گویا

امیرحس��ین چی��ذری ،مدی��ر مرک��ز علوم و
ستارهشناسی تهران اظهار داشت :نشست ماهانه
باشگاه نجوم مرکز علوم و ستارهشناسی تهران با
عنوان پالس��ما اختر فیزیک ب��ا حضور جمعی از
منجمان آماتور ،مدرس��ان نجوم و عالقهمندان به
علم ستارهشناسی در تاالر کهکشـان روز پنجشنبه
اول شهریورماه از ساعت  15تا  21برگزار شد و در
آن پیرامون ابرنواخترها و فیزیک ستارگان ،فیزیک
فضا و مگنتوسفر زمین ،کیهانشناسی پالسما و
کاربرد آزمایشات پالسما در علم نجوم ،فیزیک جو
و هواشناسی و دنبالهدارها بحث و تبادل نظر شد.
به مناس��بت فرا رسيدن روز عرفه و عيد سعيد
قربان یک هزار راس دام بهداشتی در شمال تهران
به شهروندان متقاضي انجام این سنت نبوي ،عرضه
شد.
باقر ش��هنیزاده ،رئیس هی��ات مدیره انجمن
دندانپزش��کان عمومی ایران با اش��اره به اینکه از
 2هزار کاال تنها  50مورد در حوزه دندانپزش��کی
مش��مول ارز دولت��ی میش��ود ،گف��ت :برخ��ی
سیاستهای اتخاذ شده ،تجارت نابسامان چمدانی
را در حوزه دندانپزشکی ایجاد میکند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف
 160میلیارد انواع شمش و ورق آلومینیوم احتکار
شده در اس��تان قم خبر داد .سیدیاسر رایگانی،
س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی گفت:
در گش��ت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی
اس��تان قم با نمایندگان سازمانهای مربوط از
یک کارخانه سنگبری متروکه حدود یک میلیون
کیلوگرم انواع شمش و ورق آلومینیوم به ارزش
160میلیارد ریال به ظن احتکار و قاچاق کشف
و ضبط شد .وی افزود :با ادامه بررسیها مشخص
شد  2ش��رکت واردکننده آلومینیوم با دریافت
ارز دولتی در س��ال  96اقدام ب��ه واردات کرده و
بهرغم تعهد این شرکت نسبت به عرضه کاال در
بازار ،مقدار زیادی از شمشها را در انباری که در
سیس��تم جامع انبارها نیز ثبت نشده ،دپو کرده
بودند.

