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چگونگیارتباطرفتاریوکالمیوالدین
بافرزندانشان

سرهنگ محمدرضا اسفندیار*

 زمانی که او می خواهد مطلبی را با شــما در میان بگذارد، تمام حواس خود را 
متوجــه او کنید. بهترین زمانی که می توانید بــا فرزندتان ارتباط برقرار کنید، 

زمانی است که با او تنها هستید.
 اگر از نحوه برخورد یا رفتار او خشــمگین هستید، صبر کنید تا عصبانیت شما 

فروکش کند سپس با او موضوع را در میان بگذارید.
از به کار بردن کلمات تحقیرآمیز بپرهیزید.

و از جمالتی مانند »من می دانم برای تو چه بهتر است« استفاده کنید.
به او اطمینان دهید که با وجود کارهایی که کرده است، او را دوست دارید.

  او را برای در میان گذاشتن احساس ناراحتی یا خوشحالی خود با شما تشویق 
کنید.

 بهتر است سوال خود را روی»چه و چگونه« متمرکز کنید تا این که با »چرا« 
از او بپرسید.

 به او کمک کنید راه حلی برای مشکل خود پیدا کند.
  کارهایی که موجب درگیری می شود

۱. اگر موقع مشاجره از گذشته کسی بر علیه او استفاده کنیم.
۲. اگر از استراتژی کم محلی کردن یا احساِس گناه دادن استفاده کنیم.
۳. اگر از کلمات کلی مثل: »تو همیشه« یا »تو هیچوقت« استفاده کنیم.

۴. اگر از نقطه ضعف طرف مقابل علیه او استفاده کنیم. و او را مقایسه کنیم.
پنج کلید رابطه موثر 

۱- به جای پنهان کردن تعمیر کنید. از مشکالت، ناراحتی ها و دلخوری ها فرار 
نکنید. آنها روی هم تلمبار شده باعث مي شود منفجر شده یا نا امید شوید.

۲-با یکدیگر همکاری کنید. رابطه یک کار دو نفره است. یک نفر به تنهایی نمي 
تواند رابطه را به موفقیت برساند.

۳- نشان دهید قابلیت شنیدن گله و انتقاد را دارید. اگر گالیه همسرتان به شما 
بر بخورد به مرور رابطه رو به سردی خواهد گذاشت.

۴- تمرکز خود را بر قسمتهای مثبت رابطه بگذارید نه قسمتهای منفی آن.
۵- برقراری درست رابطه را بیاموزید.

*مشاور مرکز مشاوره خاوران تهران

فوت۶۸نفروشناسایی۶۴۰۴بیمارجدیدکرونا
درکشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی یک شبانه روز ۶۴۰۴ بیمار جدید کووید-۱۹ در 
کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۶۸ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری 
از دســت دادند. به گزارش ایسنا، از روز ۲۰ مردادماه تا روز ۲۱ مردادماه ۱۴۰۱ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۴۰۴ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹  
در کشور شناسایی و ۱۲۳۸ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید-۱۹ 
در کشــور به ۷ میلیــون و ۴۶۵ هزار و ۵۷۹ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ 
ســاعت، ۶۸ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در کشــور جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۲ هزار و ۸۰۶ نفر رسید.خوشــبختانه 
تــا روز ۲۱ مردادمــاه ۷ میلیون ۱۵۰ هزار و ۸۶۹ نفــر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.۱۴۸۴ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۲۱ 
مردادماه ۵۳ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۲۰۴ آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در کشور 
انجام شده است.همچنین تا روز ۲۱ مردادماه ۶۴ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۷۲۴ نفر 
دوز اول، ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۱۱ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۳۲۰ هزار و 
۸۳۷ نفر، دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۳۷۲ دوز رسید.در یک شبانه 
روز ۳ هزار و ۷۲۸ دوز واکســن کرونا در کشور تزریق شده است.در حال حاضر 
۱۳۰ شهرســتان در وضعیت قرمز، ۱۲۹ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ 

شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

راهاندازیرشته»مربیبهداشت«
دردانشگاهفرهنگیانبراینخستینبار

وزیر آموزش و پرورش از راه اندازی رشــته مربی بهداشت در دانشگاه فرهنگیان 
برای نخستین بار خبر داد.یوسف نوری در گفت وگو با ایلنا درباره اهمیت ساحت 
زیستی_بدنی دانش آموزان و نقش مربیان بهداشت در این زمینه و آخرین اخبار 
از استخدام آن ها در سال تحصیلی جدید توضیح داد: برای مربیان بهداشت کاری 
که انجام داده ایم، این است که در دانشگاه فرهنگیان این رشته را برای اولین بار 
راه اندازی کرده ایم. ما کمبود مربی بهداشت داریم که باید بخشی را جذب کنیم تا 
در سال های آینده از توانایی آن ها بهره ببریم. نوری در مورد رسیدگی به مناطق 
محروم و ارســال تجهیزات الزم برای تحقق اهداف ورزشی آموزش و پرورش در 
این اســتان ها گفت: وقتی می گوییم مناطق دور، خود به خود محرومیت هایی 
وجــود دارد. ما قرارگاهی ایجاد کرده ایم تا همین موضوع را پیگیری کند و اصال 
تمرکز این قرارگاه بر مناطق دوردست است که حاال به آن مناطق کمتر توسعه 
یافته می گویند و امکاناتی هم برای آن ها فراهم خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش 
در مورد آخرین وضعیت رســیدگی به تراکم مدارس برای سال تحصیلی جدید 
نیز گفت: در حال ساماندهی نیروی انسانی با استان ها هستیم. برای بحث توسعه 
سنواتی یا ساماندهی نیروی انســانی عقد تفاهم نامه شده و ما تالش می کنیم 
تراکم را به تدریج به سمت استاندارها ببریم و آنچه را که در سند تحول بنیادین 

وجود دارد را محقق کنیم.

موکبهایاربعیناز۱۰تا۲۳صفربرپامیشوند
معاون مشارکت های مردمی ســتاد بازسازی عتبات از برپایی موکب های اربعین 
از ۱۰ صفر تا ۲۳ صفر خبر داد.یوســف افضلی گفت: اربعین امســال متفاوت از 
ســال های گذشته است و با گرمای هوا و شیوع کرونا و گرد و خاک و… مواجه 
هستیم لذا تاکید موکب ها بر اسکان زائران و تامین آب و وسائل سرمایشی است 
و موکب های اربعین از ۱۰ تا ۲۳ صفر برپا می شــوند.وی ادامه داد: امسال از اول 
محرم تا پایان صفر روادید کشور عراق برداشته شده و شرط اعزام به اربعین ثبت 
نام در ســامانه سماح است. معاون ستاد بازسازی عتبات، از افزایش ۳۰ درصدی 
هر ســاله نذورات مردمی خبر داد و اضافه کرد: هادر اعتاب مقدسه بزرگترین آثار 
نظام اسالمی هســتند که زمینه را برای زوار به منظور به جا آوردن آداب زیارت 

فراهم می کنند. 

رشدچشمگیر»اهدایعضو«
درکشورطی۳ماههابتدایی۱۴۰۱

رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشــت از افزایش چشمگیر 
اهــدا و پیوند عضو در چهار ماه ابتدایی ســال جاری خبــر داد و گفت: بر این 
اساس هم شــاخص PMP با افزایش نسبت به سال های قبل، در سال ۱۴۰۱، 
۱۲.۸ بوده است.دکتر امیر حسام علیرضایی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت 
اهدای عضو در کشور، گفت: براساس بررسی های آماری تعداد اهدا و پیوند عضو 
طی چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشته است. به طوری 
کــه با ایثارگری و اعالم رضایت خانواده های اهداکننده مرگ مغزی و همچنین 
فعالیت های شــبانه روزی همکاران مان در وزارت بهداشــت، دانشگاه های علوم 
پزشکی و واحدهای شناســایی و فراهم آوری اعضای پیوندی در چهار ماهه اول 
ســال ۱۴۰۱ تعداد ۳۵۶ نفر به اهدای عضو رسیده اند. بر این اساس هم شاخص 
تعداد اهدای عضو در یک میلیون نفر یا PMP با افزایش چشمگیری نسبت به 
سال های قبل در سال ۱۴۰۱، ۱۲.۸ بوده است.وی افزود: این در حالی است که 
در زمان مشابه درســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، به ترتیب ۱۵۱و ۲۸۳ نفر از افراد 
مرگ مغزی به اهدای عضو رســیده اند و شــاخص PMP یا  تعداد اهدای عضو 
در یک میلیون نفر در ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۴ و ۱۰.۲ بوده اســت.

علیرضایی در عین حال گفت: تعداد ۶ انتقال هوایی ارگان حیاتی شــامل قلب، 
کبد، کلیه و روده برای بیمارانی که حیات شــان منوط به پیوند بوده، انجام شده 
است. خوشبختانه در حال حاضر این بیمارای به زندگی عادی خود بازگشته اند.

وی با بیان اینکه در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ رشد ۲۰ درصدی اهدای عضو 
را شاهد بوده ایم، گفت: در عین حال تیرماه ۱۴۰۱ رشد ۳۰ درصدی اهدای عضو 
را نسبت به سال ۱۴۰۰ شاهد بودیم. به طوری که در تیر ماه ۱۴۰۱ تعداد ۹۱ نفر 
از افراد مرگ مغزی به اهدای عضو رسیده اند. در حالی که در تیر ماه سال ۱۳۹۹ 

و ۱۴۰۰ به ترتیب ۵۴ و ۶۹ نفر از افراد مرگ مغزی به اهدای عضو رسیده اند.

نگاه

اخبار کوتاه

عضوکمیتهعلمیکشوریمقابلهباکرونامطرحکرد

BA5 و BA4 کاهش مدت بروز عالئم کرونا در سویه های

پاالیشماهانه۱۰میلیونمحتوادر»شاد«
کاربران متخلف اجازه فعالیت در شاد ندارند

افزایشحقوقبازنشستگانغیرحداقلیبگیرتامیناجتماعیبهکجارسید؟

وزیربهداشت:

تأمیننیروهایپزشکیوتخصصیبایدبومیگزینیشود

رئیسجمعیتهاللاحمراعالمکرد

مقابلهبااثراتنامطلوبتغییراتاقلیمیدردستورکارهاللاحمر

رئیسسازمانمدیریتبحرانکشورمطرحکرد

توضیحدربارهپرداختتسهیالتووامبهسیلزدگان
تاکید بر لزوم جابجایی ها از مسیر رودخانه ها

عضــو کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا، با اشــاره به 
شرایط شیوع این بیماری در کشور، گفت: طبق اتفاقی که 
در سایر کشورها افتاد، شاهد بودیم که دو تا سه ماه طول 
می کشــید تا این موج کاهش یابد و شاید ما هنوز در حال 

طی کردن روند افزایشی بیماری باشیم.
دکتر ســید احمد طباطبایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به افزایش آمار شهرهای قرمز کرونا در کشور، گفت: تعداد 
موارد ابتــال و مرگ و میر هم افزایش یافته اســت و این 
درحالی است که در این ایام شاهد عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی از ســوی جامعه بوده ایم. مسافرت ها و تجمعات 
افزایش یافته اســت آنهم در شــرایطی که گاهی یک فرد 
مبتال علی رغم ابتال به بیماری، در مجالس شرکت می کرد 
و چندان هم نگران انتشار و سرایت بیماری خود به دیگران 
نبود؛ زیرا شــاید از گوشه و کنار شــنیده بودند که سویه 
جدیــد کرونا خیلی مــرگ و میر زیادی نــدارد، بنابراین 

بی احتیاطی ها افزایش یافت.
وی با تاکید بر اینکه هنوز پیش بینی برای زمان رســیدن 
به قلــه موج هفتم بیماری زود اســت، تصریح کرد: طبق 
اتفاقی که در ســایر کشورها افتاد شــاهد بودیم که دو تا 
ســه ماه طول می کشید تا این موج کاهش یابد و شاید ما 

هنوز در حال طی کردن روند افزایشی بیماری باشیم.او در 
پاســخ به این سوال که آیا ممکن است کمیته علمی کرونا 
محدودیت جدیدی به ســتاد ملی کرونا برای گذر از موج 

هفتم بیماری پیشــنهاد دهد یا خیر؟، گفت: متاسفانه در 
موارد قبل هم که کمیته علمی پیشــنهاداتی به ستاد ملی 
ارائه می کرد با رویه خاص ســتاد مواجه می شد و باید این 

فاصله میان توصیه های ما و اجرائیات ستاد ملی را اصالح 
کرد.طباطبایی درباره عوارض ناشــی از کووید۱۹، تصریح 
کرد: تقریبا هیچ عضوی نبوده است که تحت تاثیر ابتال به 
کرونا آســیب ندیده باشد و در طول مدت پاندمی مشاهده 

شده که تقریبا تمام ارگان ها درگیر شده اند.
وی با اشــاره به اینکه ابتال به سویه های جدید کرونا طیف 
گسترده ای از عالئم را به دنبال دارد، گفت: گاهی به عنوان 
تک عالمت هم ممکن است عالئم ظاهر شوند.  شایع ترین 
عالئم مشابه سرماخوردگی اســت و خوشبختانه برخالف 
سایر ســویه های کرونا، این ســویه از بیماری ندرتا سبب 
درگیری ارگان هایی مانند ریه می شود. حتی ممکن است 
طول مدت عالئم چند ساعت و یا نهایتا یک روز باشد زیرا 
ایمنی بدن افراد پس از ابتال یا تزریق واکسن متفاوت است.

او تاکید کــرد: درصد بیمارانی که مجموعه عالئم را دارند 
نسبت به گذشته کمتر است؛ گرچه در کرونای جدید هم 
عوارضی مانند کاهش بویایی و چشــایی هم وجود دارد و 
برخی از بیماران این عالئم را گزارش می دهند. البته یکی 
از نقاط ضعف این اســت که بیمارانی که با شکایت از این 
عالئم مراجعه می کنند از نظر نوع سویه مورد بررسی قرار 

نمی گیرند و بیشتر اقدامات بالینی انجام می شود.

مدیرفنی شــبکه شاد با اشــاره به اینکه ماهانه حدود ۱۰ 
میلیون محتــوا را پاالیش می کنیم، گفــت: در این میان، 
محتواهــا و فایل های غیراخالقی و شــبیه به آن، توســط 
ماشــین شناســایی و توسط کاربر انســانی چک و حذف 

می شود. 
همچنین کاربران متخلف اجازه فعالیت در شاد را نخواهند 
داشــت.علی کاظم زاده در گفت وگو با ایســنا، در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر روند فعالیت شبکه شاد در سال تحصیلی 
جدید اظهار کرد: شاد بازوی فضای مجازی آموزش و پرورش 
خواهد بود و هر کجا که آموزش و پرورش نیاز داشته باشد 
می تواند در فضای مجازی از شــاد استفاده کند.وی افزود: 
ما آمادگی کامل داریم هــر آنچه که آموزش و پرورش در 
این حوزه نیاز داشته باشــد را در اختیارش قرار دهیم.وی 

با بیان اینکه شــاد برای سال تحصیلی آینده آمادگی دارد 
که در صورت آموزش ترکیبی در کنار دانش آموزان و نظام 
آموزشی کشور باشد و در صورتی که نیاز به استفاده از شاد 
برای اجرای فعالیت های پروشی و فرهنگی باشد، امکان آن 
را فراهم کند، گفت: بر اســاس آنچه که تا کنون مشخص 
شده فعالیت پرورشی، فرهنگی و برنامه های مکمل آموزش 
در شــاد ادامه پیدا خواهد کرد و دانش آموزان می توانند از 

آن استفاده کنند.
وی همچنیــن درباره اینترنت پــاک دانش آموزی و فراهم 
آوردن فضایی ایمن جهت استفاده دانش آموزان اظهار کرد: 
اینترنت پاک، سند صیانت از کودکان و مباحثی از این دست 
که مدتی است مطرح شده اند همواره دغدغه ما نیز بوده و 
هســت. از زمان راه اندازی شاد، به این موارد اندیشیده ایم و 

حتی فراتر از جلسات و کمیســیون ها که در حال بررسی 
این موضوعات هســتند فراهم آوردن فضایی پاک و ایمن 
برای کودکان را در نظر داشــته و تــالش کردیم آن اجرا 
کنیم.وی اضافه کــرد:  تاییدیه های وزارت آموزش وپرورش، 
گواه این مطلب و نشــان دهنده این است که کار را درست 
و اصولی پیش می بریم.وی با اشــاره به اینکه ماهانه حدود 
۱۰ میلیــون محتوا را پاالیش می کنیم گفت: در این میان، 
محتواها و فایل های مســتهجن، غیراخالقی و شبیه به آن، 
توسط ماشین شناسایی و توسط کاربر انسانی چک و حذف 
می شــود. همچنین کاربران متخلف اجازه فعالیت در شاد 
را نخواهند داشــت. اگر کاربر عادی و دانش آموز باشــد بر 
اساس معیارهای اعالمی آموزش و پرورش برای مدتی تعلیق 
می شــود.وی ادامه داد: مواردی هم داشــته ایم که برخی 

معلمــان و مدیران، کانال هایی که داشــته اند را در اختیار 
اشــخاص دیگری قرار داده اند و یا اکانت شان به شیوه های 
کالهبردارانه، دست شخص دیگری افتاده و کاربری کانال ها 
تغییر کرده اســت که با حراســت آموزش و پرورش پیگیر 
حل آن پرونده ها هســتیم. برخی کانال ها را برگردانده ایم 
و یا محتواهای نامناســب را حذف کرده ایم.وی تاکید کرد: 
با این همه، اگر سندی در خصوص استانداردهای استفاده 
کودکان و نوجوانان از اینترنت در شوراهای عالی و نهادهای 
باالدستی کشور مصوب شد با آغوش باز استقبال و امادگی 
خود را به عنوان اولین اپلیکیشن که با قشر کودک و نوجوان 
سروکار دارد اعالم می کنیم که آن سیاست ها را پیاده سازی 
کنیم. کماینکه تاکنون چنین سیاست هایی را اجرا کرده و 

متعهد به حفاظت از کودکان و نوجوانان بوده ایم.

افزایش حقوق بازنشســتگان »غیرحداقلی بگیر« ســازمان 
تامین اجتماعی )ســایر ســطوح درآمدی( که با گالیه ها و 
اعتراضاتی همراه شــده بود با تصمیم اخیر دولت در مسیر 
اصالح قرار گرفته و آن طور که سرپرست وزارت رفاه گفته 
قرار اســت هفته آینده نهایی و جزئیات آن اعالم شــود.به 
گزارش ایســنا، افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین 
اجتماعی برای سال جاری اوایل خردادماه در هیئت دولت 
به تصویب رسید و بر این اساس حقوق حداقلی بگیران که 
۶۲ درصد کل بازنشســتگان تامین اجتماعی را تشــکیل 
می دهند، مشمول افزایش ۵۷.۴ درصدی  - مطابق مصوبه 
شــورای عالی کار و حداقل حقوق و دســتمزد کارگران - 
شــد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیــون و ۵۸۰ هزار 
تومان رسید.همچنین حقوق آن دسته از مستمری بگیران 
که زیر ۱۰ میلیون تومــان حقوق دریافت می کردند ) ۳۲ 
درصــد کل بازنشســتگان تامین اجتماعــی(،  ۱۰ درصد 
افزایش یافت و مبلغ کمک معیشــتی ۶۵۰ هزار تومان به 

آنها تعلق گرفت. مستمری بگیران باالی ۱۰ میلیون تومان 
حقوق )شش درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی( نیز 
مشمول افزایش ۱۰ درصدی پایه حقوق شدند.در این میان 
بازنشستگان  غیرحداقلی بگیر این میزان افزایش حقوق را 
خالف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دانستند. در نهایت با 
ورود مستقیم رئیس جمهور برای رفع دغدغه بازنشستگان، 
پیگیری هایی انجــام و در نهایت تصمیم گیری در این باره 
به وزرای عضو هیئت امنای تامین اجتماعی ســپرده شد و 
یازدهم مردادماه بود که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت 
در تشــریح آخرین تصمیمات دولــت برای بهبود وضعیت 
معیشــتی بازنشستگان گفت: پیرو دســتور رئیس جمهور 
برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس 
از برگــزاری نشســت های مکرر معاون اول بــا نمایندگان 
بازنشســتگان، هیئت دولت برای تعییــن تکلیف افزایش 
حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیئت 

امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.

محمدهادی زاهــدی وفا، سرپرســت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در حاشــیه جلسه روز گذشته هیئت دولت، 
در توضیحاتی پیرامون آخرین وضعیت اصالح مســتمری 
بازنشستگان، اظهار کرد: با تاکید رئیس جمهور، اختیارات 
هیئت وزیران به وزرای عضو هیئت امنای تامین اجتماعی 
تفویض شــد. وزرای عضو هم بر اســاس اختیاراتی که در 
چارچوب پایداری منابع ســازمان تامین اجتماعی به آنها 
واگذار شده بود اصالح مستمری سایر سطوح بازنشستگان 
را پذیرفتند.وی افزود: از آنجایی که بخشی از این منابع به 
صورت تعهدی دیده شده ، الزم است به منابع نقدی تبدیل 
شود لذا جلســاتی را با نمایندگان بازنشستگان داشتیم و 
پیشــنهادات خوبی دادند و ما این پیشــنهادات را بررسی 
کردیــم. در هفته آتی نیز نشســت دیگری بــا نمایندگان 
بازنشستگان خواهیم داشت و در نشست سراسری آنها که 
هفته آینده برگزار خواهد شد شرکت خواهیم کرد و اصالح 
مســتمری را جهت اجرا، نهایی می کنیم.سرپرست وزارت 

تعــاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمــان اعمال و اجرای 
این اصالحیه برای حقوق بازنشستگان گفت: به تفصیل در 
نشســتی که با خبرنگاران در هفته آینده خواهیم داشت، 
در این بــاره صحبت و جزئیات را به اطــالع خبرنگاران و 
بازنشستگان خواهیم رساند. تصمیم الزم در این باره اتخاذ 
شده اســت و اجرایی شــدن تصمیم احتیاج به صحبت و 
جلســه با بازنشستگان و نمایندگان دارد که جزئیات آن را 

هفته آینده اعالم خواهیم کرد.
همچنین شــب گذشــته، میرهاشم موســوی، مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی نیز درباره زمان اعمال اصالحات 
روی احکام بازنشســتگان گفت: با عنایت به اینکه فرایند 
پرداخت حقوق از بیستم هر ماه طبق محاسبات و در قالب 
سامانه  متمرکز برای بازنشستگان انجام می گیرد؛ لذا برای 
اعمال افزایش جدید و نحوه پرداخت و تأمین مالی مربوطه 
با هماهنگی با کانون ها؛ نیازمند زمان هســتیم و انشــاءهلل 

صدور احکام جدید در شهریورماه انجام می پذیرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: تأمین 
نیروهــای پزشــکی و تخصصی باید بومی گزینی شــود و 
امســال نیز ۲۰ درصد از ظرفیت دانشــگاه ها را به بومی ها 
اختصــاص داده ایم تا بتوانند با دریافت تخصص در منطقه 
محــل زندگی ماندگار و خدمت رســانی کنند.دکتر بهرام 
عین الهی در جلسه شــورای اداری انار در محل فرمانداری 
این شهرستان ضمن گرامی داشــت شهدا به ویژه شهدای 
بخش سالمت اظهار کرد: ۴۳ سال است که ایران اسالمی در 
مقاومت به ســر می برد؛ ۸ ســال در دوران دفاع مقدس از 
بهترین جوانان ایران در جنگ با دشــمن شهید شدند.وی 

افــزود: پس از آن تحریم ها و محاصرات اقتصادی دشــمن 
علیه ایران اجرا شــد و تالش دشــمن در برانــدازی ایران 
اسالمی است اّما مردم و ملت ایران مقاومت می کنند که این 
مقاومت ستودنی است. عین الهی بیان کرد: روز به روز این 
مقاومت در حال افزایش اســت به طوری که در حوزه های 
نظامی  پزشــکی و سالمت در بهترین موقعیت منطقه قرار 
داریم؛ که این قدرت در سایه شهدا و مقاومت به دست آمده 
است. وزیر بهداشت ادامه داد: کرونا برای همه جهانیان بروز 
کرد اما ایران اســالمی در این جنگ موفق عمل کرده و در 
۶ ســویه تاکنون ۹۶ درصد ایرانیان واکسن نوبت اول و ۸۶ 

درصد نوبت دوم را تزریق کردند در حالی که در کشورهای 
پیشــرفته آمریکا و اروپا روزانه بیش از ۵۰۰ نفر بر اثر این 
ویروس جان خود را از دســت می دهند. عین الهی با اشاره 
به اینکه در جنگ با کرونا ۳۰۰ شــهید مدافع سالمت در 
ایران تقدیم شد افزود: رویح ایثارگری در کشور وجود دارد 
و که جمهوری اســالمی را به مقصد می رساند. وی تصریح 
کرد: باید بدانیم که هنوز در جنگ اقتصادی قرار داریم همه 
باید نقشی در مقاومت ایفا کنیم. وزیر بهداشت گفت: حضور 
دولت در مناطق مختلف کشور رفع مشکالت را در بر دارد، 
روال فعلی دولت در تخصیص اعتبارات و تصویب مصوبات 

به این شــکل است که از قبل از سفر برنامه ریزی ها جهت 
رفع مشکالت توسط مسئوالن شهرستان ها با معاون اجرایی 
رییس جمهور انجام می شــود و تخصیص اعتبارات صورت 
می گیرد. عین الهی با اشــاره به اینکــه بودجه ۳۰ میلیارد 
تومان برای تکمیل بیمارســتان ولیعصر)ع( انار تخصیص 
و مصوب شده و پرداخت می شــود گفت: تأمین نیروهای 
پزشکی و تخصصی باید بومی گزینی شود و امسال نیز ۲۰ 
درصد از ظرفیت دانشگاه ها را به بومی ها اختصاص داده ایم 
تا بتوانند با دریافت تخصص در منطقه محل زندگی ماندگار 

و خدمت رسانی کنند.

رئیس جمعیت هالل احمر اعــالم کرد که مقابله با اثرات 
نامطلوب تغییرات اقلیمی در دســتورکار این جمعیت قرار 
دارد.به گزارش ایسنا، پیرحسین کولیوند، دراین باره گفت: 
جمعیــت هالل احمر برای پیشــگیری از تبعات تغییرات 
اقلیمی در کشور از  افزایش همکاری با دستگاه های مربوطه 
اســتقبال می کند و اقدامات ایــن جمعیت تنها به امداد و 

نجات پس از سانحه خالصه نمی شود.
وی با بیان اینکه افزایش بارش های ســیل آسای خارج از 
فصل همزمان با خشکســالی از تبعات نامطلوب تغییرات 
اقلیمی اســت، گفت: هالل احمــر در هنگام وقوع حوادثی 
چون سیل به سانحه فراخوانده می شود در حالی که مبارزه 

با تاثیرات تغییرات آب وهوایی و پیشگیری از حوادث ناشی 
از آن مدتی است در اولویت های جمعیت هالل احمر قرار 
گرفته اســت.رئیس جمعیت هالل احمر کشورمان افزود:  
پــس از کنفرانس جهانــی تغییرات اقلیمی در گالســکو 
اسکاتلند که در سال گذشته برگزار شد، امسال این نشست 
بزرگ بین المللی در شرم الشیخ مصر برگزار می شود و وزیر 
اجتماعی همبســتگی این کشــور پیش از این از جمعیت 
هالل احمر ایران خواســته تا تجربیات این جمعیت در دو 
بخش پاســخگویی و پیشگیری از خشکسالی و سیل هایی 
با منشا تغییر اقلیم را تدوین کنیم تا به عنوان راهکارهای 
عملی و منطقه ای در اختیار ســران کشــورهای جهان در 

نشســت شرم الشــیخ قرار بگیرد.کولیوند ادامه داد: انتظار 
است که در داخل کشــور نیز مشارکت و تعامل بیشتری 
برای پیشــگیری از  سانحه ســیل و بحران خشکسالی با 

جمعیت هالل احمر شکل بگیرد.
 همانطــور که می دانیــد جمعیت هالل احمــر با اجرای 
طرح هایی چون نذرآب در تابســتان هرســال می کوشــد 
متاثرین از خشکســالی در مناطق کم برخوردار کشــور را 
یاری کند و امســال نیز این طرح بــا تمرکز بر تامین آب 
شرب سالم و پایدار برای روستاهای درگیر تنش آبی برگزار 

خواهد شد.
رئیس جمعیت هالل احمر افزود: هالل احمر کشور ظرفیت 

انتقال تجارب بین المللی در پیشگیری از سیل های مخرب 
خارج از فصول بارش را با اتکا به تجربیات خود و شــرکای 
بین المللــی اش دارد و از تعامل و همکاری دســتگاه های 
مسئول در کشور برای پیشگیری و افزایش آمادگی در برابر 

این سوانح استقبال می کند.
بر اســاس آنچه کــه روابط عمومی جمعیــت هالل احمر 
کشورمان اعالم کرده اســت، پس از عدم تحقق انتظارات 
فعاالن محیط زیست و سران کشورهای بیشتر آسیب دیده 
از گرم شــدن زمین در نشست جهانی COP۲۶ که آبان 
امسال در گالسکو اســکاتلند برگزار شد؛ اکنون کنفرانس 

COP۲۷ در شرم الشیخ مصر برگزار خواهد شد. 

رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور با ارائه توضیحاتی 
درباره پرداخت تســهیالت به ســیل زدگان گفت: مبالغی 
به صورت تنخواه به اســتان ها پرداخت شــده تا ســریعتر 
کار الیروبی قنوات، کانال ها و ... آغاز شــود.محمد حســن 
نامی رییس ســازمان مدیریت بحران کشور در گفت و گو با 
خبرنگار ایلنا درباره میزان خسارت برآورد شده در پی وقوع 
ســیل های اخیر در ۲۴ استان کشور گفت: برآورد خسارات 
هنوز تکمیل نشده و حدود یک هفته دیگر نیز زمان می برد 
تا خسارت ها برآورد شــود چراکه به طور مثال برای برآورد 
خسارت در زمین های کشاورزی و باغات استخرهای پرورش 
ماهی، کندوهای عسل، احشام کارشناسان جهاد کشاورزی 
باید بررســی دقیق داشته باشند، زمانی که برآورد خسارت 
صورت گرفت و به ما اعالم شد از طریق تصاویر ماهواره ای 

خسارات اعالم شده را کنترل می کنیم.
وی ادامــه داد: باید برآورد دقیق باشــد در خصوص منازل 
مسکونی نیز به همین صورت است ضمن اینکه کارشناسان 
بنیاد مســکن از میزان تخریب ها و خسارت هایی که  ایجاد 
شده است به ما برآورد ارائه می دهند، ما این خسارات اعالم 
شــده را از طریق سامانه هایی که داریم این میزان را دوباره 
بررسی می کنیم.رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان 
اینکه در نهایت پس از تعیین خسارات یک سری کمک های 
بالعوض و یک ســری تســهیالت به افراد آسیب دیده در 

سیل پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: برخی برآوردها نیاز 
دارد که دوباره بررســی شود و کارشناسان سازمان مدیریت 
بحران براوردها را بررسی کرده و بعد پیشنهادات مان را در 
خصوص اعطای کمک و پرداخت تسهیالت به افراد آسیب 
دیده به دولت اعالم می کنیم. البته مبالغی به صورت تنخواه 
به استان هایی که درگیر سیل شده اند پرداخت شده است 
و یک نوبت دیگر نیز این کمک ها به اســتان های درگیر در 
هفته آینده پرداخت می شود. میزان این تنخواه نیز باتوجه به 
خسارت هایی که استان ها دیده اند متفاوت است.نامی با بیان 
اینکه با پرداخت این تنخواه به استان ها برای انجام اقدامات 
اولیه خواهد بود، تصریح کرد: قنوات و کانال ها نیاز اســت 
که به ســرعت الیروبی شوند و این کار در حال انجام است 
و باتوجــه به حجم گل و الیی کــه در باغات و مزارع وجود 
دارد باید به ســرعت الیروبی انجام شود تا آب به درختان و 
مزارع برسد. البته سطح این باغات در استان کرمان، بختگان 
در اســتان فارس و ... وسیع بوده و رسوبات پای درختان را 
گرفته است و باید به باغدار کمک شود تا سریعتر رسوبات از 

دور درختان تخلیه شــود و آب به درختان برسد تا خسارت  
بیشتری به باغدار و مزرعه دار وارد نشود.

رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به سیل روز 
گذشته در دماوند گفت: سیل روز گذشته خسارت زیادی بر 
جای نگذاشته است. البته یک اشکال در ساخت و سازهای 
گذشــته وجود داشته است و آن این است که ساخت و ساز 
در مسیر رودخانه واقع شده است. در یکی از شهرستان هایی 
که چند روز گذشته به آنجا رفته بودیم همه خانه هایی که 
آسیب دیده بودند در مسیر رودخانه بودند. ما باید بخشی از 
این روستا را جابجا کنیم.نامی با اشاره به توده مونسون گفت: 
این توده متفاوت از همه توده های بارشی بود و هر ۴۵ تا ۵۰ 

سال تکرار می شود. 
یکی از خصوصیات این توده است که به صورت نقطه ای و 
در مدت زمان بســیار کم بیش از ۶۰ تا ۸۰ میلیمتر بارش 
داشت. در منطقه زرین دشت یا حبله رود حدود ۱۳ روستا 
وجود دارد که در نزدیک رودخانه است اما روستای مزداران 
در دامنه کوه بوده و در نزدیکی هیچ رودخانه ای قرار نداشت 

اما به یکباره در ارتفاعات باال که ســطح وسیعی هم نداشت 
حجم زیادی از آب و سنگ خانه هایی را که در دامنه بودند 
تخریب کــرد.وی با بیان اینکه ممکن اســت در دوره های 
دیگر نیز بارش های شدید در کشــور داشته باشیم، گفت: 
البته توده های بارشــی از توده مونسون متفاوت است. باید 
مهندسی شهرسازی ما به گونه ای باشد که مسیرهای آب و 
سطح تراز را در نظر بگیریم. در بسیاری از شهرها رودخانه ها 
به بزرگراه تبدیل شده است. باید راهی برای عبور آب ایجاد 
شود و یا از تونل های زیرزمینی برای عبور آب استفاده شود. 
البته شــهرداری تهران در سه قسمت قرار است این کار را 
انجام دهد سایر شهرهایی که چنین وضعیتی دارند، نیز باید 
این کار را انجام دهند.رییس سازمان مدیریت بحران کشور 
با بیان اینکه قنوات ســرمایه ملی هســتند و وقتی رسوب 
می گیرد باید الیروبی شــوند و ما باید بــه این ها بپردازیم، 
تصریح کرد: همچنین آبخیزداری نیز باید توسعه پیدا کند 
و هنوز سطح وسیعی از زمین های کشور باید آبخیزداری در 
باالدست و آبخوان داری برای آنها انجام شود همچنین چاه 
نیمه ها برای انتقال آب بیشتر به سفره های زیرزمینی انجام 
شــود. نامی تاکید کرد: البته این اقدامات در طول یکســال 
انجام پذیر نیســت و نیازمند زمان در این خصوص هستیم 
در حال حاضر چیزی حدود ۴۵ الی ۴۶ میلیون آبخیزداری 

صورت گرفته است.


