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سخنگوی فراجا تمهیدات پلیس تشریح کرد؛

نحوه سفر به عتبات در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی

با این  ۵عادت روزانه ،سالمت روان
خود را تقویت کنید

مراقبت از سالمت روان نه تنها برای مقابله
با فشارهای روزمره ،داش��تن روابط خوب با
دیگ��ران و تحقق اهداف کاری مهم اس��ت،
بلکه برای داش��تن احساس خوب و مدیریت
آن و برخورداری از الگوهای فکری سالم نیز
اهمیت دارد.کارشناسان تاکید دارند :عادات ما
ن��ه تنها روز ما بلکه ذهن ،ب��دن و روح ما را
نیز شکل میدهند .در سبک زندگی شهری
تنها چیزی که نیاز داریم ،آرامش است .برای
رسیدن به تعادل کامل بین ذهن ،بدن و روح
تنه��ا کاری که باید انجام داد این اس��ت که
از برخ��ی عادات س��الم پی��روی کنیم.انجام
مدیتیشن :مدیتیش��ن یک روش عالی برای
بهب��ود آس��یبها و از بین بردن اس��ترس و
اضطراب غیر ضروری است .ذهن ،ماهیچهها
و اعصاب را آرام میکند و باعث میشود ذهن
به سطح آرامش برسد .انجام منظم مدیتیشن
میتواند بهبود قابل توجهی در سالمت روان
به همراه داش��ته باش��د و هنگامی که ذهن
در آرامش باش��د ،بدن نیز ع��اری از بیماری
میشود.ساعاتی را در طبیعت بگذرانید :بدن
نیاز دارد تا س��اعاتی را به استراحت و دور از
فضای کار و محیط بس��ته خانه سپری کند.
گذراندن دقایقی در طبیعت به شادابی بدن و
ذهن کمک می کند .هوای تازه یک محرک
عالی برای مغز است و میتواند کمک کند تا
ذهن آرام شود.رعایت یک رژیم غذایی سالم:
رژیم غذایی نقش بس��یار مهمی در سالمت
کلی روح و جسم دارد .هنگامی که از غذای
س��الم مصرف میکنیم ،بدن و ذهن به طور
موثرتری واکنش نشان میدهند و در سطح
عمیقتری به هم متصل میشوند .سعی کنید
ی��ک رژیم غذایی متعادل را در برنامه روزانه
خود بگنجانید که مواد مغذی مورد نیاز بدن
را تامین کند .سبزیجات تازه ،میوهها از جمله
غذاهای سالم هستند.
بیمه رایگان  ۳ماهه برای فاقدین بیمه

مه��دی رضای��ی مع��اون بیم��ه و خدمات
سالمت س��ازمان بیمه سالمت ایران درباره
پوش��ش بیم��های رای��گان  ۳ماه��ه اظهار
داش��ت :براساس مصوبه ستاد ملی کرونا در
زمان اپیدم��ی کرونا ،ارزیابی آزمون وس��ع
جهت بیمه ش��دن افراد ،میتواند لغو ش��ود.
وی ب��ا بیان اینکه س��ازمان بیمه س�لامت
موظف به پوشش بیمه رایگان ۳ماهه برای
افراد فاقد بیمه ش��ده است توضیح داد :این
افراد در مدت س��ه ماهه تحت پوشش بیمه
سالمت همگانی خواهند بود تا ارزیابی وسع
آنان مش��خص شود ،سپس بر مبنای دهک
درآمدی برای تداوم پوش��ش بیمهای اقدام
میگردد.مع��اون بیم��ه و خدمات س�لامت
سازمان بیمه سالمت ایران گفت :منابع مورد
نیاز این موضوع نیز پیش بینی ش��ده است
و از محل اعتبارات س��ازمان تامین میشود.
رضای��ی درباره ارایه خدمات به اتباع خارجی
ب��ا توجه به اجرای طرح دارویار اظهار کرد: :
اتباع خارجی به دو گروه تقس��یم میشوند؛
آنهایی که اقام��ت مجاز دارند میتوانند بر
اساس تعرفه حق بیمهای که مصوبه هیئت
وزیران اس��ت با مراجعه به دفاتر پیشخوان
دولت تحت پوش��ش بیمه ق��رار گیرند.وی
توضی��ح داد :ای��ن افراد از طری��ق اعتبارات
کمیساریای عالی پناهندگان نیز حدود ۱۲۰
ه��زار نفر ح��ق بیمه آنه��ا پرداخت و تحت
پوشش بیمه قرار گرفتند .حدود  ۴۵هزار نفر
هم از سوی دولت جمهوری اسالمی تحت
پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
نگهداری سگهایی که برای دیگران
ایجاد مزاحمت کند ،امکان پیگیری
قضائی دارد

س��خنگوی قوه قضائیه گفت :شهرداری بر
اس��اس بند  24ماده  55قانون شهرداری ها
موظف اس��ت نسبت به جمع آوری حیوانات
آسیب رس��ان اقدام کند.مس��عود ستایشی،
س��خنگوی قوه قضائیه در خصوص س��گ
ه��ای ولگرد در س��طح ش��هر اظه��ار کرد:
شهرداری بر اس��اس بند  15ماده  55قانون
شهرداری ها موظف اس��ت نسبت به جمع
آوری حیوانات آس��یب رسان اقدام کند .وی
در خصوص ایجاد مزاحمت نگهداری سگ
ها در آپارتمان برای دیگر همس��ایه ها بیان
کرد :اگر نگهداری ه��ر حیوانی در آپارتمان
منج��ر به تع��رض به حقوق دیگران ش��ود،
در صورت ش��کایت قاب��ل پیگیری حقوقی
اس��ت .بر اس��اس بند  15م��اده  55قانون
شهرداری ها عنوان شده است« :جلوگیری
از شیوع امراض س��اریه انسانی و حیوانی و
اع�لام اینگونه بیماری ها ب��وزارت بهداری
و مؤسس��ات بهداش��تی و دامپزش��گی و
ش��هرداریهای مجاور هنگام ب��روز آنها و
دور نگاهداش��تن بیماران مبتالء به امراض
ساریه و جمعآوری حیوانات بالصاحب و دفع
حیوان��ات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت
از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و
دفع و اتالف حشرات».

گروه اجتماعی :سخنگوی فراجا تمهیدات
پلیس برای سفر به عتبات در ایام تاسوعا
و عاش��ورای حسینی را تش��ریح کرد .به
گ��زارش «عصر ایرانیان» س��ردار مهدی
حاجیان درباره اینکه آیا امکان سفر زمینی

افراد به عتبات در ایام تاسوعا و عاشورای
حسینی نیز وجود دارد یا خیر ،اظهار کرد:
انتظامی کل کشور با توجه به نزدیکی به
ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از چندین
روز قبل تمهیدات خود در مرزهای زمینی
برای س��فر به کشور عراق را افزایش داده
اس��ت و ارائ��ه خدمات به زائ��ران عتبات
عالیات را آغاز کرده اس��ت .وی ادامه داد:
افرادی که متقاضی س��فر به کشور عراق

هس��تند باید حتما گذرنامه معتبر داش��ته
باشند .طبق توافق صورت گرفته در مورد
لغ��و روادید میان ایران و عراق افراد بدون
اخذ ویزا میتوانند به کشور عراق سفر کنند.
سخنگوی انتظامی کل کشور در گفتگو با
ایس��نا اضافه کرد :زائران عتبات میتوانند
ه��م به صورت کاروان��ی و هم به صورت
ف��ردی از مرزها عبور کرده و وارد کش��ور
عراق شوند .در حال حاضر خدمات پلیس

در مرزها به زائران ارائه میشود و تا کنون
نیز مشکل خاصی در این زمینه نداشتیم.
حاجیان درباره آمار تردد زائران به س��مت
عراق نیز گفت :به طورکلی میتوان گفت
که روزانه بیش از هش��ت تا  ۱۰هزار نفر
در مرزه��ا تردد دارند و از خدمات انتظامی
کل کشور استفاده میکنند .زائران در ایام
تاس��وعا و عاشورای حسینی نیز میتوانند
ب��ه عتبات س��فر کنند .س��خنگوی فراجا

همچنی��ن پیش از این اعالم کرده بود که
س��فر به عتبات در حال حاضر از سه مرز
مهران ،چذابه و ش��لمچه انجام میش��ود
و مجموع��ه انتظامی کل کش��ور آمادگی
الزم برای ارائ��ه خدمات به زائران عتبات
را داراست .او درباره تمهیدات پلیس برای
راهپیمایی اربعین امس��ال نی��ز گفته بود:
امس��ال  ۳۰هزار نی��رو را برای راهپیمایی
اربعین در خدمت زائران خواهیم داشت.

انتخاب رشته تضمینی داریم؟!

قیمتهایسرسامآورانتخابرشتهوپولکالنیکهبهجیبکاسبانمیرود

گروه اجتماعی :برخی افراد که مدعی انتخاب
رش��ته هس��تند ،از عن��وان «انتخاب رش��ته
تضمینی» استفاده میکنند .اما متخصصان و
کارشناسان میگویند انتخاب رشته تضمینی
نداریم!ب��ه گ��زارش «عصر ایرانی��ان» نتایج
اولیه کنکور امس��ال هم اعالم شد؛ قرار است
دفترچه راهنمای انتخاب رشته فردا جمعه ۱۴
مرداد ماه منتشر ش��ود و زمان انتخاب رشته
داوطلبان نیز از عصر روز دوشنبه  ۱۷مرداد تا
روز شنبه  ۲۲مرداد خواهد بود.کنکور  ۱۴۰۱از
هشتم تیر ماه آغاز شد و فرآیند برگزاری آن به
مدت  ۴روز ادامه داش��ت؛ یک میلیون و ۴۸۹
هزار و  ۲۲۰داوطلب برای ورود به دانشگاهها با
یکدیگر رقابت کردند .تعداد داوطلبان زن۹۱۵ ،
هزار و  ۴۱نفر و تعداد شرکتکنندگان مرد در
ماراتن کنکور ۵۷۴ ،هزار و  ۱۷۹نفر است.بنابر
اعالم س��ازمان سنجش آموزش کشور ،بیش
از یک میلی��ون و  ۱۵۷هزار داوطلب مجاز به
انتخاب رشته شدهاند که از این تعداد  ۵۳۰هزار
داوطلب در رشتههای با آزمون و بدون آزمون
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته
میشوند .انتخاب رشته برای کنکوریهایی که
مجاز شدند ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است؛ چرا که یک انتخاب رشته نادرست باعث
میشود که آنها از شانس قبولی در رشتهمحل
متناس��ب با رتبه محروم شوند.وزارت آموزش
و پرورش هر س��اله پایگاههای انتخاب رشته
را در سراس��ر کش��ور برای کنکوریها فعال
میکند؛ امس��ال در ش��هر تهران ۵۳ ،پایگاه
انتخاب رش��ته کنکور دایر میشود .توجه به
مس��ائل روحی و روانی دانشآم��وزان ،وجود
امکانات کافی در پایگاههای انتخاب رش��ته،
نزدیکی محل سکونت دانشآموزان به مراکز
و پایگاههای انتخاب رشته و توجه به عالیق،
تواناییها و اس��تعدادهای دانشآموزان برای
انتخاب رشته مطلوب تأکید شده است.شبکه
«ش��اد» نیز اعالم کرده است که در راستای
عدالت آموزشی و کمک به داوطلبان کنکور،
مجموع��ه¬ای را تحت عن��وان «راهنمای
انتخاب رش��ته» آماده کرده است تا داوطلبان
ب��ا مراجعه ب��ه آن ،اطالعات کامل��ی درباره
رش��ته¬های مختل��ف و آینده ش��غلی آن،
چگونگی انتخاب رش��ته و همچنین معرفی

رشته¬های پرمتقاضی و شرایط قبولی آن ،به
دست آورند که البته به صورت رایگاه در اختیار
کنکوریها قرار میگیرد.سازمان سنجش هم
سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری
را راهاندازه کرده اس��ت تا داوطلبان از احتمال
قبول��ی در رش��تههای موردنظرش��ان مطلع
شوند که البته این س��امانه با قیمت  ۱۹هزار
و  ۶۰۰تومان ب��ه داوطلبان در زمینه انتخاب
رشته ،مشاوره میدهد.احسان جمالی معاون
فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور
در این خصوص گف��ت :در نرمافزار راهنمای
انتخاب رشته مجازی ،با استفاده از اطالعات
داوطلبان س��ال ج��اری و اطالعات رش��ته
محلهای س��الهای اخیر و با رعایت تمامی
ش��رایط و ضوابط ،رشتههایی که داوطلب در
صورت انتخاب رشته در سال گذشته ،شانس
قبولی در آنها داش��ت به وی معرفی میشود.
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش
کشور با بیان اینکه تصمیم نهایی را داوطلب بر
اساس عوامل مؤثر در انتخاب رشته و دانشگاه
محل تحصیل باید اخذ کند ،ادامه داد :با توجه
به اینکه برای انتخاب رشته ،عوامل متعددی
از جمله میزان عالقه به رش��ته و دانشگاه ،در
نظر داشتن نوع دوره ،مقطع تحصیلی ،شرایط
و امکانات دانش��گاه و ش��هر محل تحصیل،
ش��رایط و ضوابط خاص هر رش��ته ،تعهدات
پس از اتمام تحصیل و  ...مهم است و نرمافزار

انتخاب رش��ته مجازی قادر ب��ه اولویت دادن
رش��ته محلها مطابق کلیه عوامل مذکور و
از جمله عالقه و س��لیقه داوطلب نیست ،به
همی��ن دلیل این سیس��تم میتواند صرف ًا به
عنوان راهنما معرفی کننده رش��تههایی باشد
که داوطلب در آنها ش��انس قبول��ی دارد.این
روزها در شبکههای اجتماعی هم بازار انتخاب
رش��ته داغ است و برخی به صورت گروهی و
برخی فردی ،برخی در قالب مؤسسه و برخی
هم به ش��کل آزاد ،انتخاب رشته میکنند .اما
نکته قابل توجه این اس��ت که انتخاب رشت ه
با قیمت متفاوت عرضه میش��ود .در انتخاب
رشته ،عمدتا سه مرحله شامل انتخاب رشته
سیستمی ،انتخاب رشته جمعی و انتخاب رشته
فردی وجود دارد .یکی از داوطلبان کنکور به
خبرنگار فارس گف��ت :نتایج کنکور که آمده
است رتبه من  19هزار است .اما واقعا نمیدانم
با این رتبه به کجا باید مراجعه کنم و چه کنم.
اصال قبول میش��وم؟ این س��رگردانی خیلی
بد اس��ت.وی ادامه داد :نکته مهمتر این است
که همه میگویند اگر بد انتخاب رشته کنی،
ممکن اس��ت قبول نشوی .همین بد انتخاب
رش��ته کردن را متوجه نمیشوم؟ چرا انتخاب
رشته انقدر پیچیده است؟ همین پیچیده بودن
باعث شده است که همه به دنبال مشاور برای
انتخاب رشته بروند.حتما عنوان انتخاب رشته
تضمینی را ش��نیدید .برخی اف��راد که مدعی

انتخاب رشته هستند ،از عنوان «انتخاب رشته
تضمینی» استفاده میکنند .اما متخصصان و
کارشناسان میگویند انتخاب رشته تضمینی
نداریم!در تبلیغ یکی از مشاوران انتخاب رشته
در تعریف تضمین انتخاب رشته عنوان کردند
«تیم تخصصی ما تضمین میکند که با توجه
به شرایط و اهدافی که برایمان تعیین کردی،
بهترین رشته ،شهر و دانشگاه ممکن در سراسر
کشور را برایت محقق میکنیم به طوری که
مطمئن باشی دیگر بهتر از این امکان نداشته
باشد».یک فارغالتحصیل سالهای پیش رشته
ریاضی که هماکنون کارمند است ،به خبرنگار
ف��ارس گفت :ی��ادم میآید وقت��ی که خودم
کنکوری بودم ،بعد از اعالم نتایج اولیه ،مانده
ب��ودم چه کنم؛ همان زمان بود که با تبلیغات
انتخاب رشته تضمینی مواجه شدم.وی ادامه
داد :ی��ادم میآید وقتی برای انتخاب رش��ته
رفت��م چیزی معادل  10براب��ر هزینه ثبتنام
در کنکور برای انتخاب رش��ته تضمینی دادم؛
مؤسسه مربوط خیلی ش��لوغ بود .حداقل 50
کنکوری مثل من به این مؤسسه مراجعه کرده
بودند .در ابتدا به قول خودشان انتخاب رشته
کامپیوتری انجام شد و یک برگه دستم دادند
که حاکی از این بود که من در رشته مهندسی
در دانشگاههای دولتی تهران قبول میشوم.
کلی خوش��حال ش��دم.این فرد افزود :وقتی
برگ��ه را خوب نگاه کردم ،دیدم س��همیه مرا

منطق��ه یک زدند ،در حالی که من دانشآموز
شهرستانهای استان تهران بودم و سهمیهام
منطقه  3بود .ای��ن موضوع را به آنها گفتم و
وقتی برگه انتخاب رشته دوباره به دستم داده
شد ،تقریبا هیچ جایی قبول نمیشدم .بعدش
یادم است اصال برایم وقت زیادی نگذاشتند.
همان موقع یکی آمده بود که رتبهاش زیر 50
بود .همه فکر و ذکر مشاوران آنجا ،همان فرد
و افرادی چون او بودند .آخر سر هم در آن سال
در کنکور قبول نشدم.قیمتهای انتخاب رشته
در برخی مؤسسات خیلی باالست .این رقمها
واقعا برای خبا کثیری از خانوادهها رقم زیادی
است .اما گاهی اوقات خانواده با خود میگوید
«باید هر کاری از دستم بر میآید برای فرزندم
انجام دهم»پورعباس رئیس سازمان سنجش
آموزش کش��ور درباره هزینه ه��ای انتخاب
رشته گفت :مدارس و مراکز مشاوره آموزش
و پرورش و برخی دانشگاهها با کمک سازمان
سنجش امکان انجام مشاوره برای داوطلبان را
فراهم کردهاند که این مشاورهها گرانقیمت
نیستند .بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته
امداد نیز با کمک کارشناسان سازمان سنجش
امکان ارائه مشاوره را فراهم کردهاند ولی الزم
است بار دیگر تأکید کنیم هیچ مشاوره انتخاب
رشتهای قائل تضمین نیست.اکبری کارشناس
تعلیم و تربیت به خبرنگار فارس گفت :همیشه
نزدیک انتخاب رش��ته کنکور که میرس��د،
مؤسسات مجازی و حضوری قارچگونه رشد
میکنند و چند روز هم بیشتر فعالیت نمیکنند
یعنی همین زمان انتخاب رشته کنکور فقط کار
میکنند .تبلیغات گسترده دارند و بعد هم جمع
میشوند .وی ادامه داد :پرسش این است که
چه کسانی باید بر این مؤسسات نظاره داشته
باشند؟ چرا هیچ نظارتی صورت نمیگیرد؟ چرا
باید داوطلبان کنکور وقتی به مرحله انتخاب
رشته میرسند ،بازیچه دست برخی شعارهای
دروغین ش��وند و چرا باید برخی افراد سودجو
دستشان در جیب والدین این داوطلبان باشد؟به
گزارش فارس ،روزهای انتخاب رشته ،روزهای
پراسترس برای داوطلبان کنکور است؛ به نظر
میرسد نهادهای مربوط و نظارتی میتوانند در
این زمینه ورود کنند و اجازه س��وء استفاده به
سودجویان و کالهبرداران ندهند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران:

وزارتخانههای نیرو و جهادکشاورزی پاسخگوی سیل امامزاده داوود باشند

رئیس کمیته عمران شورای ش��هر تهران تاکید کرد که
وزارت نیرو و جهاد کش��اورزی باید در مورد سیل امامزاده
داوود پاسخگو باشند.حجت السالم آقامیری در گفتوگو
با ایس��نا ،در مورد وضعیت سیالب در تهران گفت :هفت
رودخانه در باالدست شهر تهران فعال هستند که به لحاظ
وضعیت توپولوژی تهران از باالدست تهران که کوهستانی
است ،وارد شهر میشوند.وی با بیان اینکه این رودخانهها
نیاز ب��ه اتخاذ تمهیدات��ی دارند ،تصریح ک��رد :باید این
رودخانهها که از باالدس��ت و از خارج شهر وارد تهران می
شوند به طور مستمر کنترل ،الیروبی و نگهداشت شوند
تا از نظر میزان ورودی و خروجی آب مشکلی ایجاد نکنند.
آق��ا میری با بیان اینکه در دهه  ۴۰س��یالب عظیمی در
تهران جاری شد که منجر به مرگ بیش از  ۲۷۰۰نفر شد،

گفت :در آن زمان مدیران تهران شروع به انجام مطالعات
بر روی رودخانههای ته��ران کردند؛ اما در دهه  ۵۰و ۶۰
که مجدد سیل به تهران آمد ،مدیران شهری ضمن به روز
رسانی مطالعات قبلی ،نسبت به اخذ یک وام جهانی اقدام
کردند و این وام برای مدیریت آب های س��طحی ش��هر
تهران هزینه شد.وی با بیان اینکه براساس برنامه ریزیها
مقرر شد که  ۷۰۰کیلومتر  ،شبکه هدایت آبهای سطحی
در تهران س��اخته ش��ود که تاکنون  ۵۳۰کیلومتر شبکه
آبهای س��طحی ساخته شده است ،افزود ۱۷۰ :کیلومتر از
این پروژه باقی مانده است که حدود  ۷هزار میلیارد تومان
برای تکمیل ،اعتبار الزم دارد و این شبکه موجب شده که
در سیالبهای اخیر میزان تلفات کاهش یافته و سیالب
به آب گرفتگی سطح تهران تبدیل شود ،اما رودخانه های

باالدس��ت تهران خارج از شهر تهران است و باید وزرات
نیرو و جهاد کش��اورزی نس��بت به الیروبی و نگهداشت
رودخانه پاسخگو باشند.آقامیری با بیان اینکه وزارت نیرو و
جهاد کشاورزی باید در مورد عدم الیروبی ،عدم نگهداشت
و رصد وضعیت آب رودخانههای باالدست پاسخگو باشد
نه اینکه حاال ش��هرداری متهم شود ،گفت :این در حالی
اس��ت که ش��هرداری تهران تنها در محدوده مرزی شهر
تهران می تواند فعالیت کند و بعد از کمربندی تهران نیز
خارج از حیطه فعالیت ش��هرداری تهران است و می بینید
که در سالهای اخیر شهرداری ،تمام گلوگاههای سیالبی
در داخل ش��هرتهران را رفع کرده اس��ت و حتی در حال
کنترل و هدایت روان آب و سیالب های احتمالی تهران
در محدوده بزرگراه فتح اس��ت.وی افزود :شهرداری طبق

معاون حج و عمره مرکز پزش��کی حج و زیارت هالل
احمر ضمن تشریح تمهیدات هالل احمر برای اربعین،
درباره نحوه ارائه خدمت به زائران ،وضعیت ارسال دارو
و تجهیزات پزش��کی به عراق ،شرایط واکسیناسیون
زائران علی��ه کرونا و  ...توضی��ح داد.طاهر درودی در
گفتوگ��و با ایس��نا ،درباره تمهی��دات جمعیت هالل
احمر برای اربعین حسینی ،گفت :جمعیت هالل احمر
جمهوری اسالمی ایرانی به عنوان یکی از کمیتههای
س��تاد مرکزی اربعین ،مانند سالهای گذشته عملیات
بهداش��تی و درمانی خارج از م��رز و عملیات امدادی
داخل مرز را در ایام اربعی��ن انجام میدهد.وی افزود:
باتوجه به اینکه امسال فکر میکنیم که جمعیت زائران
حضرت اباعبداهلل (ع) به دلیل دو س��ال تعطیلی ناشی
از کرونا و ...بیش از س��الهای قبل خواهد بود و تعداد
مشتاقان بیشتر است ،تمهیدات و پیشبینیهای ما هم
برای تامین دارو و تجهیزات و همچنین تیم پزش��کی
و درمان��ی و مراکز درمانی به نس��بت س��الهای قبل

افزایش پیدا کرده اس��ت .در عین حال عمده مراکز و
سازمانهای مردم نهادی که در این ایام کار بهداشتی
و درمانی انجام میدادند ،باتوجه به قراری که گذاشته
شد ،باید با هماهنگی جمعیت هالل احمر ارائه خدمات
داش��ته باش��ند و مراکزی که با جمعی��ت هالل احمر
هماهن��گ نش��دند ،خدمت خاص��ی را از هالل احمر
دریافت نخواهند ک��رد.درودی ادامه داد :پیشبینی ما
این اس��ت که حداقل حدود  ۳۰مرکز ارائه خدمات در
شهرهای نجف ،کربال ،بین راه ،بعد از مرز ،در کاظمین
و سامرا راهاندازی خواهد شد و ارائه خدمات به زائران را
بر عهده خواهند داشت .در عین حال سطح خدماتمان
با توجه به نوع مراکز به چند سطح مختلف با توجه به
ش��رایط آن مرکز و نوع خدماتی که مورد نیاز اس��ت،
متغیر اس��ت .بیش��تر مراکز ما به صورت شبانهروزی
ارائه خدم��ات میکنند .درمانگاهه��ای نجف و کربال
جزو همین  ۳۰مرکز هستند ،اما درمانگاههای با سطح
باالتر ارائه خدمت محسوب میشوند .ما سه سطح ارائه
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اخبار
استاندار تهران :مدفون شدن  ۲۰۰نفر در
سیل امامزاده داوود(ع) صحت ندارد

اس��تاندار تهران گفت :ش��ایعه مدفون شدن
 ۲۰۰نفر در س��یل امام زاده داوود (ع) کذب
اس��ت و اصال ای��ن موضوع صح��ت ندارد.
محسن منصوری در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه این شایعه از سوی یک روزنامه معلوم
الحال مطرح ش��ده ،افزود :پس از این شایعه
خوراک خبری برای رسانههای معاند فراهم
شد و این روزنامه اعالم کرد که اشتباه کرده
اس��ت.منصوری عنوان داشت :مگر میشود
این تعداد مفقودی وجود داش��ته باش��د و در
خواستی از س��وی خانوادهها نباش��د ،و باید
ی ها با نام مش��خصات
بگوییم تعداد مفقود 
معلوم است.استاندار تهران تاکید کرد :از مردم
ی ها را فقط از
میخواهی��م این اطالع رس��ان 
مجموعه ها ،متولیان رس��می و مس��ئوالن
مربوطه پیگیری کنند.
تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی یک
میلیون نفر افزایش یافت

مدیرعامل س��ازمان تامی��ن اجتماعی گفت:
پارسال یک میلیون نفر بر تعداد بیمه شدگان
تامین اجتماعی در کش��ور افزوده شده است.
میرهاش��م موس��وی افزود :س��ازمان تامین
اجتماعی به عنوان بزرگترین س��ازمان بیمه
گ��ر در بخشهای مختل��ف فعالیت میکند
به طوری ک��ه هم اکن��ون در بخش درمان
بزرگتری��ن خری��دار و دومین تولی��د کننده
درمان کشور اس��ت.وی با بیان اینکه تمامی
خدمات درمانی اعم از ویزیت ،بستری ،عمل
جراح��ی ،انواع آزمایش ه��ا و تصویر برداری
و عکس��برداری در سراسر کش��ور در مراکز
ملکی این سازمان به بیمه شدگان به صورت
رایگان ارایه می ش��ود ،افزود :در حال حاضر
بیش از  ۵۳درصد کل جمعیت کش��ور تحت
پوش��ش سازمان تامین اجتماعی هستند و از
انواع خدمات این س��ازمان از جمله برقراری
مس��تمری ،بیمه بی��کاری و خدمات درمانی
اس��تفاده می کنند.موس��وی خاطرنشان کرد
دولت س��یزدهم با پرهیز از ن��گاه و رویکرد
ش��عاری به دنبال رفع مشکالت مردم است
و سازمان تامین اجتماعی نیز تالش می کند
به معنی واقعی کلمه خدمت رس��ان بی منت
برای مردم و بیمه ش��دگان باشد.وی رویکرد
جهادی و تحولی و گسترش عدالت اجتماعی
را از اولوی��ت های س��ازمان تامین اجتماعی
برشمرد و اضافه کرد :با سیاست های ابالغی
از سوی مقام معظم رهبری در  ۲۱فروردین
ماه امس��ال تکالیف ما در حوزه بیمه ،درمان
و س��رمایه گذاری دوچندان و بسیار سنگین
شده است.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
با اش��اره به افزایش یک میلیونی تعداد بیمه
شدگان و افراد تحت پوشش در سال گذشته،
بیان کرد :امس��ال نیز این روند ادامه خواهد
داش��ت ،چرا که بیمه حداکثری افراد جامعه
با هدف گسترش عدالت اجتماعی از اولویت
های این سازمان است.
خسارت  ۱۸۲میلیارد تومانی سیل به
مدارس کشور

برنامه جامع مدیریت آبهای سطحی ،مرتب و منظم کار
خود را انجام می دهد و مشکلی در این حوزه نداریم امادر
مورد س��یل امامزاده داوود این حادثه از رودخانه باالدست
ایجاد ش��د و وزارت نیرو و جهادکش��اوری باید پاسخگو
باشند تا اگر ترک فعلی صورت گرفته بررسی شود.

اعالم برنامههای هالل احمر برای اربعین؛ راهاندازی  ۳۰مرکز درمانی در عراق
خدمات را در قالب درمانگاههای سطح یک ،سطح دو
و س��طح سه تعریف کردیم و س��طح چهار هم شامل
بیمارستان میشود .باالترین سطح خدماتمان شامل
متخصصین رشتههای مختلف اس��ت و آزمایشگاه و
پلیکلینیک را در گروه تخصصی پزشکی داریم که در
درمانگاههای ش��هر نجف و کربال مستقرند .همچنین
تع��دادی خودروهای ام��دادی ،آمبوالنس و اتوبوس-
آمبوالنس را در داخل خاک عراق خواهیم داش��ت که
البته باید صبر کنیم تا تعداد آنها نهایی شود و بعد از
آن اعالم کنیم.وی با بیان اینکه هماهنگیهای الزم
با جمعیت هالل احمر و وزارت بهداشت و دولت عراق
در حال انجام اس��ت ،گفت :مذاکرات در حال پیگیری
اس��ت تا بتوانیم بهترین و ب��ا کیفیتترین خدمات را
در طول این ایام داش��ته باش��یم .در عین حال امسال
یک نگرانیمان بحث بیماریهای عفونی و همچنین
موضوع گرمازدگی است که اهمیت دارد .بر این اساس
گروههای آموزش��ی هالل احمر در حال آمادهسازی و
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بهروزرسانی محتواهای آموزشی هستند و طی چند روز
آینده از طریق فضای مجازی و رس��انههای مختلف،
آموزشهایمان آغاز میش��ود؛ یک گ��روه به عنوان
آموزشهای عمومی برای کل زائران و یک گروه هم
آموزشهای تخصصیت��ر برای موکبداران و افرادی
که متولی ارائه خدمات به زائران هستند ،ارائه میشود.
درودی با اشاره به خدمات بهداشتی و درمانی جمعیت
هالل احم��ر در مراکز درمانی ،گفت :خدمات جمعیت
هالل احمر در مراکز درمانی از خدمات سرپایی اولیه و
ارائه داروهای  OTCآغاز میشود تا خدمات بستری
موقت و درمانهای اولیه ادامه دارد .همچنین اگر نیاز
به خدمات س��طح باالتر یا نیاز به انتقال به بیمارستان
نیز برای زائری وجود داش��ته باشند ،با بیمارستانهای
عراقی هم هماهنگ شده تا بیماران منتقل شوند.وی
با بیان اینکه تعداد تیم پزش��کی جمعیت هالل احمر
تقریبا  ۱۵۰۰نفر اس��ت ،گف��ت :البته تعداد قطعی تیم
درمانی را بعد از نهایی شدن اعالم میکنیم.

وزیر آم��وزش و پرورش گفت :س��یالبهای
اخیر به  ۵۶۹مدرسه در  ۱۱استان کشور آسیب
زده که حجم ریالی خس��ارات وارده بالغبر ۱۸۲
میلیارد تومان است.یوس��ف نوری با اش��اره به
ب��رآورد خس��ارت  ۱۸۲میلیارد تومان��ی برای
مدارس��ی که در مناطق سیلزده بودهاند ،تاکید
کرد :هیچ مدرس��های تخریب و یا آوار نش��ده
و  ۵۶۹مدرس��ه با آس��یبهای جزئی ،نیازمند
تعمیر و بازسازی هس��تند.وی افزود :خساراتی
که س��یل اخیر به فضاهای آموزشی وارد کرده
است ،ش��امل تخریب دیوار محوطه ،ورود گل
و الی به محوطه مدرس��ه ،ریزش نازک کاری
سقفها ،خرابی پوشش سقفها و خسارت به
برخی تجهیزات اس��ت.نوری با اشاره به اینکه
برآورد خس��ارت ناشی از سیل به مدارس انجام
شده است ،خاطرنش��ان کرد :سیل ،سیالب و
بارشهای ف��راوان اخیر باعث تخریب کلی و
یا آوار هیچ مدرس��ه ای در کش��ور نشده است
و با تامی��ن منابع اعتباری که از س��وی دولت
پیشبینی خواهد شد ،تمامی مدارس مورد اشاره
توسط سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشور بازسازی و برای حضور دانشآموزان آماده
خواهند ش��د.وزیر آموزش و پ��رورش تصریح
کرد :در جریان سیل اخیر مدارس  ۱۱استان از
جمله تهران ،چهارمحال و بختیاری ،سیستان و
بلوچستان،فارس،کرمان،کهگیلویهوبویراحمد،
گلستان ،لرستان ،مازندران ،مرکزی و یزد آسیب
دیدهاند که بر اساس بررسی کارشناسان سازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور اغلب
آنها نیازمند تعمیر و بهسازی هستند.

