حمایت ویژه کمیته امداد از دانشجویان کمبضاعت

شنبه  10مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3317

رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت :براساس تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و صندوق رفاه دانشجویان در زمینه پرداخت اجارهبهای خوابگاه و بن غذای
دانشجویان تحت حمایت و دانشجویان کمبضاعت خارج از حمایت امداد همکاری میشود .سیدمرتضی بختیاری با بیان اینکه  ۵۵هزار دانشجو در کشور تحت
حمایت کمیته امداد هستند ،تصریح کرد :از این تعداد ،هزار و  ۱۰۰دانشجو از حمایت کمیته امداد خراسانجنوبی برخوردار هستند.

اجتماعی

اخبار

معاون اول رئیسجمهور
درگذشت طریقتمنفرد را تسلیت گفت

مع��اون اول رئیسجمه��ور در پیام��ی درگذش��ت
محمدحس��ن طریقتمنفرد ،وزیر بهداشت دولت دهم
را تسلیت گفت و از خداوند بزرگ برای آن فقید سعید
غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان عزادار صبر
و اجر مسالت کرد .در متن پیام تسلیت دکتر محمد مخبر
آمده است :مصیبت درگذشت تأسفانگیز مدیر خدوم و
متعهد جناب آقای دکتر محمدحسن طریقتمنفرد ،وزیر
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی در دولت دهم را که
خدمات صادقانه و ارزش��مندی در عرصه سالمت بویژه
در حوزه چش��م پزشکی به جامعه و کشور ارائه کرد ،به
جامعه چشم پزشکی ،دوستان ،همکاران و بستگان بویژه
خانواده محترم ایشان صمیمانه تسلیت میگویم .معاون
اول رئیسجمهوری نوشت :از خداوند بزرگ برای آن فقید
سعید غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان عزادار
صبر و اجر مسألت دارم .محمدحسن طریقتمنفرد ،وزیر
بهداشت دولت دهم که چندی پیش بر اثر سقوط از ارتفاع
دچار حادثه شده بود و در یکی از بیمارستانهای تهران
بستری بود ،پنجشنبه  ۸مهرماه دار فانی را وداع گفت.

انتخاب رئیس کل جدید
سازمان نظام پزشکی کشور

نتایج آرای انتخابات ریاست کل سازمان نظام پزشکی
کش��ور اعالم شد.بر اساس اعالم کانال تلگرامی سازمان
نظام پزشکی ،انتخابات ریاست کل سازمان نظام پزشکی
کشور در مجمع عمومی سازمان روز گذشته برگزار و طی
آن دکتر رئیسزاده با  ۱۵۰رای انتخاب شد.
در این انتخابات  ۴نفر کاندیدا شدند که نتایج شمارش
آرای کاندیداها به شرح زیر است:
 دکتر رئیسزاده  ۱۵۰رأی دکتر اسپید  ۹۵رأی دکتر رازی  ۲۵رأی -دکتر جهانگیریپور  ۴رأی

همچنی��ن نتایج انتخابات بازرس��ان مجمع عمومی
س��ازمان نظام پزشکی کش��ور نیز اعالم شد که طی آن
محمدرضا اقبالی با  ۱۲۶رای ،فهیمه قاس��می  ۸۰رای،
علیمحمد مظلومیان  ۷۶رای و سیدامیر پاشاطباییان با
 ۶۷رای انتخاب شدند.

هشدار بارش شدید باران
در برخی استانها

سازمان هواشناسی با صدور هشداری
نسبت به بارش باران شدید در برخی
اس��تانهای ش��مال و شمال شرق
کشور و نزدیک شدن توفان حارهای
ب��ه نوار س��احلی و جنوب اس��تان
سیستا نوبلوچستان خبر داد .در هشدار نارنجی هواشناسی
آمده است بارش شدید که از  8مهرماه در شهرهای شمالی
شروع شده ،انتظار میرود امروز در استان گیالن ادامه یابد.
سازمان هواشناسی در ادامه این هشدار نسبت به باال آمدن
سطح آب رودخانهها ،آبگرفتگی معابر ،سیالب و طغیان
رودخانهها و مسیلها ،لغزندگی و کاهش دید در جادهها
هش��دار داده و ب��ه اجتناب از تردد و توقف در حاش��یه
رودخانهه��ا ،پرهیز از توقف ،تردد و چ��رای دام در کنار
رودخانهها و مسیلها ،پرهیز از صعود به ارتفاعات ،احتیاط
در ت��ردد در جادهها ،بازگش��ایی دهانه پله��ا و آبروها،
استحکامبخش��ی به سازههای موقتی و ضعیف همچون
گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی توصیه کرده است .سازمان
هواشناسی همچنین در ادامه این هشدار نسبت به ناپایداری
جوی متأثر از نزدیک ش��دن چرخند حارهای خبر داده و
آورده اس��ت :رگبار و رع دوبرق ،وزش باد خیلی شدید در
جنوب سیستا نوبلوچستان بویژه در نوار ساحلی این استان
از شنبه تا یکشنبه ( ۱۰تا  ۱۱مهر) مورد انتظار است.

زلزله  5/2ریشتری
در گناوه  ۴مصدوم برجا گذاشت

مهدی ولیپور ،رئیس سازمان امداد و نجات هاللاحمر
از مصدومیت  ۴نفر در پی زلزله  5/2ریش��تری در گناوه
خبر داد .به گزارش ایرنا ،در پی وقوع زلزله  5/2ریشتری
ساعت  ۴:۵۹دقیقه صبح دیروز جمعه نهم مهرماه ۱۴۰۰
در گناوه 2 ،تیم ارزیاب  ۸نفره برای بررسی کانون زلزله
اعزام ش��دند .بنا به اعالم اورژانس اس��تان تاکنون  ٤نفر
مصدوم به بیمارستان مراجعه کردهاند؛ تا لحظه تنظیم
خبر خسارت مالی و جانی دیگر و همچنین قطعی آب
و برق و مسدود شدن راهها گزارش نشده است .جمعیت
هاللاحمر استان بوشهر در حال آمادهباش است و معاون
امداد و نجات نیز در محل کشیک حضور دارد.

جمعیت سالمند ایران
در  ۵۰سال آینده  ۳برابر میشود

معاون پژوهش��ی مرکز تحقیقات سالمت سالمندان
گفت :طی  ۵دهه اخیر نرخ س��المندان کش��ور از حدود
 ۵به  ۱۰درصد رسیده است .فرشاد شریفی ،به مناسبت
روز جهانی س��المندان ،آموزش و مهیاسازی سالمندان
ب��رای تطابق با زندگی دیجیتال را یک ضرورت مهم در
سیاستگذاریهای سالمت خواند و با بیان اینکه ایران از
جمله جوامعی است که سرعت بیشتری در سالمند شدن
جامعه را تجربه میکند ،افزود :طی حدود  ۵دهه اخیر نرخ
سالمندان کشور از حدود  ۵به  ۱۰درصد رسیده است و
پیشبینی میشود این نرخ در  ۵۰سال آینده  ۳برابر شود
و در س��ال  ۱۴۵۰به حدود  ۳۰درصد برسد .وی تصریح
کرد :این تغییرات سریع دموگرافیک موجب تغییرات جدی
در نیازها از جمله نیاز به خدمت سالمت میشود و تمام
ارکان جامعه از جمله چرخه تولید را در کشور میتواند
متأثر کند .شریفی با اشاره به اینکه یادگیری فناوریهای
دیجیتال نقش مؤثری در رفع نیازهای روزانه سالمندان
دارد ،تصریح کرد :آموزش تکنولوژی به سالمندان بویژه
در شرایط همهگیری بیماری کرونا میتواند شرایطی را
فراهم کند که سالمند خود را فرد مفیدی احساس کند؛
ضمن اینکه امکان دسترسی به دریافت خدمات سالمت،
آموزش و مش��اوره آنالین در بستر تکنولوژی دیجیتال
فراهم شده است.

طرح رتبهبندی باید با کارکارشناسی دقیق در حمایت از معلمان مصوبشود

چکشکار ی رتبهبندی معلمان در مجلس

گروه اجتماعی :با بارگذاری الیحه رتبهبندی معلمان در سامانه
مجلس ،خیلی از معلمان به این طرح که قرار است طی امروز
و فردا در صحن علنی مجلس به رای گذاش��ته شود ،اعتراض
کردند و خواس��تار اصالح دقیق برخی بندهای آن ش��دند .به
گزارش «وطنامروز» ،الیحه رتبهبندی معلمان پس از  10سال
شوقوس باالخره با فشار مجلس شورای اسالمی  25اسفند
ک 
س��ال گذشته از سوی دولت ارائه شد و مجلس بالفاصله کار
بررس��ی آن را در کمیسیون آموزش شروع کرد تا در راستای
اعتالی کرامت فرهنگیان و با در نظر گرفتن معیشت این قشر
زحمتکش ،حقوق معلمان در راستای عدالت و بر مبنای کارایی،
سابقه کار ،تخصص و مدرک مورد بررسی و موشکافی دقیق
قرار گیرد .کلیات الیحه نظام رتبهبندی معلمان که در جلسه
علنی  ۱۸خرداد مجلس ش��ورای اسالمی به تصویب رسیده
بود ،اخیرا برای بررسی شور دوم به کمیسیون آموزش ارجاع
شد که پس از اصالحاتی در متن ،اکنون به تصویب کمیسیون
آموزش مجلس رسیده و برای نظرخواهی نمایندگان در سامانه
مجلس بارگذاری شده است .خواسته قاطبه معلمان از مجلس
و دولت در اجرای طرح رتبهبندی ،عدالت در پرداخت حقوق
بر مبنای عملکرد آنهاست به طوری که عالوه بر حفظشان و
کرامت آنها ،مشکل معیشتیشان نیز با کار کارشناسی شده
درست حلوفصل شود.
بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش ،معلمان جدید با مدرک
لیسانس به عنوان آموزشیار معلم ،فوقلیسانس به عنوان مربی
معلم و دکتری به عنوان اس��تادیار معلم رتبهبندی میشوند.
 700هزار معلم در کش��ور وجود دارد ولی  503هزار نفر آنها
در حال تدریس هستند که باید تا پایان  1400جایگاه و رتبه
آنها مشخص شود .از طرفی مجموع حقوق و مزایای رتبههای
مندرج در الیحه رتبهبندی معلمان نباید از  80درصد از حقوق
و فوقالعاده اعضای هیات علمی متناظر در وزارت علوم با در نظر
گرفتن استان و شهر محل خدمت کمتر باشد .یعنی استادیار
معلم باید  80درصد حقوق اس��تادیار دانشگاه را دریافت کند.
طبق این الیحه دولت مکلف است همه امتیازات قانون خدمات
کشوری را درباره معلمان اعمال کند و در سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش ،لزوم تمام وقت شدن معلمان را اجرایی کند
که پس از این قانون ،حقوق معلمان بازنشسته نباید کمتر از
 90درصد همتراز معلمان ش��اغل باشد .حساسیت بررسی و
تصویب الیحه رتبهبندی معلمان به دلیل ابعاد گسترده آن تا

جایی است که بارگذاری این الیحه در سامانه مجلس ،عالوه بر
اعتراض برخی معلمان ،واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس
بویژه اعضای کمیسیون آموزش را هم در بر داشت .آنها معتقدند
جزئیات این الیحه مهم باید بند به بند مورد موشکافی دقیق
قرار گیرد طوری که رضایت معلمان جلب شود و مشکلی در
بودجه کشور نیز ایجاد نشود.
در این باره عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفتوگو با
«وطنامروز» با بیان اینکه الیحه رتبهبندی معلمان از کمیسیون
آموزش مجلس عبور کرده و در سامانه مجلس بارگذاری شده
اس��ت ،گفت :این الیحه هنوز نیاز به بررس��ی دارد اما رئیس
کمیسیون آموزش مجلس با هماهنگی هیاترئیسه زمینه ورود
الیحه به صحن علنی مجلس را آماده کرده اس��ت .در چنین
شرایطی با بارگذاری این الیحه در سامانه مجلس ،فرهنگیان به
برخی ایرادات موجود در این الیحه اعتراض دارند که باید قبل
از ورود به صحن در کمیسیون آموزش حل شود.
مهرداد ویسکرمی عمده ایراداتی را که به این طرح وارد شده،
مربوط به بند  7الیحه رتبهبندی دانست و افزود :در این بند و در

بیماری «کووید »19-جان  ۲۳۵نفر دیگراز هموطنانمان را گرفت

برنامهر یزی برای واکسیناسیون در خانه
افرادی که توانایی مراجعه به مراکز تزریق واکسن کرونا را
ندارند ،با ثبتنام در سامانه  vaccine.sbmu.ac.irتوسط
نیروهای امدادی و بهداشتی در منزل واکسینه میشوند .به
گزارش «وطنامروز» ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با اعالم اینکه محدودیتها برای افرادی که ۲دوز واکسن تزریق
میکنند برداشته میشود ،گفت :خوشبختانه واکسن کرونا به
وفور تامین شده و باالی  ۸۰میلیون دوز واکسن به کشور وارد
شده و بیش از  ۵۴میلیون دوز واکسن تزریق شده و امیدواریم
به سرعت به پوشش حداقل  ۷۰درصد برسیم .دکتر بهرام
عیناللهی در حاشیه دیدار با تعدادی از خانوادههای شهدای
شهرس��تان بهمئی که در فرمانداری این شهرستان برگزار
شد ،اظهار کرد :امیدواریم ایران در واکسیناسیون علیه کرونا
بتواند در دنیا در جایگاه باالیی قرار گیرد و خوشبختانه از نظر
تزریق واکسن کرونا ،از برخی کشورها پیش افتادهایم و انتظار
داریم با واکسیناسیون کامل و رعایت پروتکلها حتی پس از
تزریق  2دوز واکسن ،شاهد کنترل بیماری کرونا باشیم .وی
افزود :واکسیناسیون به تنهایی عامل کنترل بیماری نیست،
بلکه به کاهش میزان ابتال و مرگومیر بیماران «کووید»۱۹-
کم��ک میکند و بعد از واکسیناس��یون نی��ز پروتکلهای
بهداشتی باید کماکان رعایت شود .عیناللهی با بیان اینکه
سرعت واکسیناسیون در کشور مناسب است و از آن رضایت
داریم ،گفت :از دانش��گاههای علوم پزشکی خواستهایم برای
واکسیناسیون برخی افراد ناتوان یا دارای مشکل ،اقدام کنند
و برای این منظور شماره تماس یا راههای ارتباطی برای ثبت
اطالعات این افراد وجود داشته باشد تا واکسیناسیون خانه به
خانه در کشور اجرا شود.
وی افزود :امروز خوشحالیم که با تامین گسترده واکسن که
حاصل تالشهای گسترده رئیسجمهور و ارکان دولت بود،
روند واکسیناسیون در کشور شتاب گرفته و تا امروز بیش از
 ۵۴میلیون دوز واکس��ن تزریق شده ،در حالی که از ابتدای
واکسیناسیون تا تیرماه ،فقط  ۵میلیون دوز واکسن در ایران

آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت از آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی
برای هم ه ایرانیان خبر داد .مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت از آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال
به زبان فارسی و انگلیسی برای هم ه ایرانیان خبر داد و اعالم کرد تمام افرادی که یک یا  ۲نوبت واکسن زدهاند میتوانند
در سامانه  salamat.gov.irکارت واکسن دیجیتال فارسی خود را به رایگان دریافت کنند .برخی محدودیتها در زمینه
مس�افرت ،حضور در اماکن آموزش�ی و ورزشی و محدودیتهای مشاغل و اصناف بزودی برای دارندگان کارت واکسن
دیجیتال فارسی برداشته خواهد شد .همچنین افرادی که مسافرت خارج از کشور دارند نیز میتوانند از طریق همین
س�امانه کارت واکس�ن دیجیتال انگلیس�ی خود را به رایگان دریافت کنند .بنا بر اعالم کانال تلگرامی وبدا ،در صورت
مشاهده هر گونه اشکال در تاریخ یا نوع واکسن یا عدم ثبت یک یا  ۲نوبت واکسن ،فرم «گزارش خطا در کارت واکسن
دیجیتال» باید تکمیل شود.

تزریق شده بود .وزیر بهداشت تاکید کرد :روند واکسیناسیون
با کمک و مشارکتهای مردمی ،تقویت شد و اعتقاد داریم هر
حرکتی ،مردمی باشد قطعا به موفقیت میرسد و شاهدیم شور
و هیجان فراوانی بین مردم و نیروهای داوطلب برای کمک
به تس��ریع واکسیناسیون شکل گرفته است .هفته گذشته
 8/2میلیون دوز واکس��ن کرونا در کشور تزریق شد که این
به اندازه جمعیت یکیدو کشور منطقه است .وزیر بهداشت
با اش��اره به سفر رئیسجمهور و جمعی از اعضای دولت در
دومین س��فر استانی خود به یک استان محروم دیگر گفت:
در شهرستانی مانند بهمئی ،مردم مسائل و مشکالت فراوانی
دارند و هدف دولت ،رفع محرومیت است .در نشست شورای
اداری شهرس��تان بهمئی ،مشکالت عمده این شهرستان از
سوی مس��ؤوالن و نماینده مردم در مجلس مطرح شد که
عمده مشکل این شهرستان مربوط به حوزه آب شرب ،راههای
دسترسی و اشتغال بود .این مشکالت در جلسه شورای اداری
استان کهگیلوی هوبویراحمد با حضور رئیسجمهور نیز مطرح و
درباره آن تصمیمگیری میشود .وی گفت :تکمیل و راهاندازی
بیمارستان شهرستان بهمئی در دستور کار است و تاکنون
ساخت این پروژه عمرانی حدود  ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی
داشته و بخش قابل توجهی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز آن
نیز تامین شده و امیدواریم بزودی عملیات ساخت ،تکمیل و
راهاندازی این مرکز درمانی انجام شود.

و  ۲۱۲۳نفر از آنها بس��تری ش��دند .متاسفانه در طول این
مدت ۲۳۵ ،بیمار «کووید »19-جان خود را از دست دادند
و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۲۰هزار و  ۶۶۳نفر
رسید .خوشبختانه تاکنون  ۵میلیون و  ۵۳هزار و  ۵۵۱نفر
از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدهاند.
همچنین  ۵۸۴۱نفر از بیم��اران مبتال به «کووید »19-در
بخ��ش مراقبتهای ویژه بیمارس��تانها تحت مراقبت قرار
دارند .از س��ویی تاکن��ون  ۳۲میلیون و  ۳۰۶ه��زار و ۷۸۹
آزمایش تشخیص «کووید »19-در کشور انجام شده است.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت،
در حال حاضر  ۱۶شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۹۸ ،شهر
در وضعیت نارنجی ۱۷۶ ،شهر در وضعیت زرد و  ۵۸شهر در
وضعیت آبی قرار دارند.

آمار جانباختگان ناشی از بیماری «کووید »19-همچنان
زیر  400نفر در روز اس��ت .روابط عمومی وزارت بهداش��ت
دیروز اعالم کرد در طول  ۲۴س��اعت گذش��ته ۲۳۵ ،بیمار
«کووی��د »19-ج��ان خ��ود را از دس��ت دادن��د و مجموع
جانباختگان این بیماری به  ۱۲۰هزار و  ۶۶۳نفر رسید.
بر این اس��اس از ظهر روز پنجش��نبه ت��ا ظهر جمعه ۹
مهرماه بر اس��اس معیارهای قطعی تش��خیصی ۱۴ ،هزار و
 ۵۲۵بیمار جدید مبتال به «کووید »19-در کشور شناسایی

بیماری «کووید »19-در کشور در حال افول است ،بنابراین
کسانی که واکسن نزدهاند باید برای تزریق در اسرع وقت به
مراکز تجمیعی مراجعه کنند .رئیس ستاد مقابله با کرونا در
کالنشهر تهران از راهاندازی سامانهای جدید و اعزام واحدهای
سیار واکسیناسیون به در منازل افراد ناتوان در تهران خبر داد و
با توجه به شرایط مطلوب واکسیناسیون و کاهش آمار بیماری
کرونا در تهران تاکید کرد :از نظر علمی بهترین زمان برای انجام

■■ ۳۷۴شهر در وضعیت زرد و نارنجی

معاونانوشهردارانپایتختمعرفیشدند

آغاز تغییرات در شهرداری تهران
گروهاجتماعی:شهرتهرانباجمعیتی
بالغ بر  9میلیون و  400هزار نفر بعد از
گذشت سالها همچنان با مشکالتی
مانند ترافیک ،آلودگی هوا ،فرسودگی
لونقل عمومی ،پسماندها،
شبکه حم 
بافت فرسوده ،شکاف شدید بین شمال
و جنوب تهران و ضریب نفوذ خدمات
الکترونیک روبهرو است ،بر همین اساس سرعتبخشی در حل
مشکالت و تکریم شهروندان یک امر ضروری و اجتنابناپذیر
مینماید .پس از گذش��ت نزدیک به  ۲ماه از روی کار آمدن
مدیریت جدید ش��هری در تهران و پس از  53روز از انتخاب
علیرضا زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران ،تغییرات در بدنه
مدیریتی شهرداری تهران در روز پنجشنبه گذشته کلید خورد.
علیرضا زاکانی ،ش��هردار تهران در حکمی جالل بهرامی را به
عنوان معاونت خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران
منصوب کرد .همچنین وی در احکامی جداگانه محمدجواد
خسروی را به مدت یک سال به عنوان شهردار منطقه ،9مسعود
رنجبریان را به عنوان شهردار منطقه  ،6محمدامین ساالریپور
را به عنوان ش��هردار منطق��ه  ،14فاطمه تنهایی را به عنوان
شهردار منطقه  ،٨مهدی صالحی را به عنوان شهردار منطقه

ماده ۷ذکر شده است مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبههای
مندرج در ماده  ۳این قانون ،نباید از  ۸۰درصد حداقل مجموع
حقوق و فوقالعادههای اعضای هیات علمی مربی آموزشیار و
مربی دانشگاههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (برای معلمان
با مدرک کارشناسی و پایینتر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با
مدرک کارشناسی ارشد و باالتر؛ مربی) کمتر باشد .به ازای هر
ارتقای رتبه که معلمان کسب کرده یا کسب خواهند کرد نیز
به ترتیب  ۱۵ ،۲۰ ،۲۵و  ۱۰درصد به مجموع حقوق ،مزایا و
فوقالعادههای مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان
افزوده میشود .از طرفی معلمان با مدرک لیسانس و فوقلیسانس
و باالتر در یک ردیف و رتبه قرار دارند که این نوعی بیعدالتی
آشکار میتواند باشد ،همچنین به جایگاه مربی آموزشیار نیز در
این طرح توجه چندانی نشده است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد :این طرح
باید قبل از اینکه در سامانه مجلس بارگذاری شود ،در کمیسیون
آموزش مجلس مورد برررسی دقیق قرار میگرفت تا ایرادات آن
رفع میشد ،زیرا زمانی که طرح در صحن علنی مورد بررسی

 ،2حمید جوانی را به عنوان شهردار
منطقه  ۳و سیدمرتضی روحانی را به
عنوان ش��هردار منطقه  16منصوب
کرد .زاکانی ،سیدمرتضی روحانی را
به عنوان شهردار منطقه  ،16لطفاهلل
فروزنده را به عنوان معاون برنامهریزی
توسعه سرمایه انس��انی و امور شورا،
لونقل و ترافیک و
سیدمجتبی شفیعی را به عنوان معاون حم 
صفا صبوریدیلمی را به عنوان مشاور در امور متناسبسازی
ابنیه و محیطهای شهری ،منصوب کرد .همچنین شهردار تهران
عبدالمطهر محمدخانی را به عنوان رئیس مرکز ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری تهران منصوب کرد .طی پیشبینیهای
صورت گرفته ،در روزهای آینده حجم تغییر و تحوالت مدیریتی
در شهر تهران بیشتر خواهد شد و بر این اساس ترکیبی جدید
از مدیریت شهری مسند امور در بخشهای اجرایی را برعهده
خواهند گرفت .حال با توجه به آغاز تغییرات در بدنه مدیریتی
شهر تهران ضروری است تا یک بار دیگر پویایی به شهر بازگشته
و کارهای بر زمین مانده دوره پنجم که باعث ایجاد دلسردی
مردم از مدیریت شهری شده بود با سرعت پیگیری و به مرحله
اجرا گذاشته شود.

قرار میگیرد ،دیگر فرصت چندانی برای دفاع از آن نیست و از
آنجایی که نمایندگان مجلس به نظر کمیسیون آموزش اعتماد
میکنند ،این احتمال وجود دارد که طرح الیحهبندی معلمان
با ایراداتی که دارد در صحن علنی مجلس شورای اسالمی رای
بیاورد و در اجرا مشکلآفرین شود .ویسکرمی در ادامه گفت:
معلمان عزیز برای تصویب نهایی و اجرای طرح رتبهبندی نباید
به مجلس فشار بیاورند ،چرا که مجلس حامی اجرای این طرح
در حمایت از فرهنگیان است اما میخواهد طوری قانونمند شود
که در عمل مشکلآفرین نشود.
همچنین محمدرضا احمدی ،عضو کمیس��یون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی نیز در گفتوگو با «وطنامروز»
درباره تصویب و اجرای طرح رتبهبندی معلمان در صحن علنی
مجلس گفت :کمیسیون آموزش مجلس کار بررسی این طرح
را بخوبی انجام داده است و طی روزهای آینده ،این طرح برای
تصویب نهایی به صحن علن��ی میآید .امیدواریم نمایندگان
مجل��س با دقت کافی به جزئیات طرح بیندیش��ند تا حقوق
معلمان عزیز در این طرح تضییع نشود .وی افزود :بیشک طرح
رتبهبندی معلمان در صحن علنی نیز چکشکاری خواهد شد
و نمایندگان مجلس زوایا و جزئیات آن را بازنگری میکنند تا
جای نگرانی برای فرهنگیان کشور باقی نماند.
نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد :الیحه رتبهبندی
معلمان با کار کارشناسی دقیق تصویب خواهد شد و اگر ایراد
خاصی داشته باشد ،بیتردید به کمیسیون آموزش برای رفع
مشکالت ارجاع داده میشود.
علیرضا سلیمی ،عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسالمی نیز
در گفتوگو با «وطنامروز» گفت :این طرح در سامانه مجلس
برای آگاهی نمایندگان مجلس بارگذاری شده است و مجلس
نیز پیگیر موضوع است .نمایندگان پیشنهادهای خود را دادهاند
تا قبل ار ورود به صحن ،نظرات اعمال شود.
وی ادامه داد :هر طرحی در مجلس برای تصویب معموال
با مخالفت و موافقت همراه خواهد ش��د و اگر طرح رتبهبندی
مشکل خاصی داشته باشد ،قطعا مجلس آن را تصویب نمیکند،
بنابراینبایدنمایندگان مجلس قانع شوند،چراکه مجلس یازدهم
زحمات زیادی برای اجرای این طرح کشیده است.
سلیمی خاطرنشان کرد :به نظر میرسد تصویب این طرح
با توجه به حساس��یت باالیی که دارد ،باید با مشورت دولت و
خبرگان انجام شود تا مشکلی در اجرا آن را تهدید نکند.

■■کسانی که واکسن میزنند  5برابر کمتر در خطر ابتال به
کرونا قرار میگیرند

واکسیناسیون همین االن است که در شرایط افول بیماری قرار
داریم .علیرضا زالی با اشاره به فعالیت  ۱۹مرکز واکسیناسیون
شبانهروزی و سایر مراکز تجمیعی ،به همه شهروندان تهرانی
که تاکنون برای دریافت واکس��ن اقدام نکردهاند توصیه کرد
در اس��رع وقت برای دریافت واکسن به مراکز واکسیناسیون
مراجعه کنند .به گفته وی بر اس��اس مطالعات ،افرادی که
واکسن میزنند  ۵برابر کمتر در خطر ابتال به کرونا ۲۹ ،برابر
کمتر در خطر بستری در بیمارستان به عنوان بیمار بدحال
گ قرار دارند .این در حالی است
و  ۱۱برابر کمتر در خطر مر 
که  ۹۰درصد بیمارانی که به دلیل شدت بیماری کرونا بستری
میشوند ،واکسن نزدهاند.
زالی همچنین از واکسیناسیون بیش از  ۱۰میلیون و ۸۰۰
هزار نفر از شهروندان تهرانی تا صبح دیروز خبر داد و گفت:
 ۲میلیون و  ۹۰۰هزار نفر آنان هر دو دوز را دریافت کردهاند.
ب��ه گفته وی با افزایش تعداد مراکز واکسیناس��یون ،زمینه
دسترسی آسان همشهریان به واکسن فراهم شده اما تعدادی
از همش��هریان متاسفانه هنوز برای دریافت واکسن مراجعه
نکردهاند و توصیه کرد این شهروندان تهرانی به نزدیکترین
پایگاه واکسیناسیون برای دریافت واکسن مراجعه کنند .به
گفته زالی از جمعیت  ۱۴میلیون و  ۲۰۰هزار نفری استان
تهران تقریبا حدود  ۷۰درصد آنان دوز اول واکسن را دریافت
کردهاند که امید است در روزهای آتی این روند افزایش یابد.

 3هزارساختمانناپایداردرتهرانوجوددارد

چگونگی دریافت «پال ایمن» در تهران
بر اساس نظر کارشناسان  3هزار
س��اختمان ناپایدار در ش��هر تهران
وجود دارد که ح��دود  ۱۰درصد از
مجموع این س��اختمانهای ناپایدار
در مرحل��ه خطر قرار دارند .این آمار
حکایت از آن دارد که بحران در قلب
تهران ریشه دوانده و در صورتی که
برای ساختمانهای ناایمن طرح و برنامهای جدی در دستور
کار مدیریت ش��هری قرار نگیرد باید چش��مانتظار حوادثی
تلخ در این زمینه باش��یم .حاال با توجه به اهمیت موضوع و
اقدامات پیشدستانه به منظور جلوگیری از ایجاد حوادث در
شهر ،آتشنش��انی تهران طرحی به نام «پالک ایمن» را در
دستور کار قرار داده که طی آن قرار است در صورت تمایل
شهروندان ،کارشناسان آتشنش��انی از ساختمانهای آنان
بازدید به عمل آورند و راهکارهای الزم جهت افزایش ضریب
ایمنی را ارائه بدهند .بر اساس گفته جالل ملکی ،سخنگوی
س��ازمان آتشنشانی تهران این طرح برای ساختمانهای به
ظاهر کمخطر اما در واقع ساختمانهای دارای ریسک باال مانند
ساختماهای با ارتفاع کم ( 5 ،4و  6طبقه) انجام میشود .طبق
اعالم سازمان آتشنشانی ،این طرح کامال به صورت رایگان

ب��وده و اجرای آن برای ش��هروندان
هزینهای به همراه نخواهد داشت .اما
شهروندان تهرانی چگونه میتوانند
از خدمات «پالک ایمن» اس��تفاده
کنند؟ کافی است شهروندان تهرانی،
وارد س��امانه «تهران من» شوند ،در
آنجا بخشی با عنوان «پالک ایمن»
وجود دارد .در  8قسمت از شهروندان تهرانی ،سؤاالت بسیار
ساده درباره مواردی همچون خطرات برق و گاز ،رفتار ایمن،
راههای خروج و فرهنگ ایمنی پرس��یده میشود .یک کلید
راهنما در کنار سؤاالت برای راهنمایی بیشتر وجود دارد که
اطالعات تکمیلی در آن قرار گرفته است .پس از پاسخگویی
شهروندان به سواالت ،پاسخها در اختیار کارشناسان سازمان
آتشنشانی قرار میگیرد و آنان بر اساس پاسخهای شهروندان،
توصیهنامههایی به منظور افزایش ایمنی پایدار و بهتر منزل یا
محل کار ارائه میدهند .بر اساس اعالم سازمان آتشنشانی این
قابلیت وجود دارد که شهروندان در صورت تمایل ،درخواست
بازدید حضوری داش��ته باش��ند که در نخس��تین فرصت،
کارشناسان سازمان آتشنشانی تهران در محل حاضر شده و
توصیههای تکمیلی را به شهروندان ارائه میدهند.

