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شناسایی ۱۲۰ مبتالی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی یک شــبانه روز ۱۲۰ بیمار مبتال به کرونا در 
کشــور شناسایی شدند و متاســفانه دو بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به 
گزارش ایسنا،  از روز ۲ بهمن ماه تا روز ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۱۲۰ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی و ۶۷ 
نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۳ 
هزار و ۵۰۵ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۲ نفر از بیماران کووید-۱۹ 
در کشــور جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 
۱۴۴ هزار و ۷۳۷ نفر رسید.خوشــبختانه تا روز ۳ بهمن ماه ۷ میلیون و ۳۳۷ 
هزار و ۱۰۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۲۱۹ 
نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها 
تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۳ بهمن ماه ۵۴ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۳۳ آزمایش 
تشخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.تا روز ۳ بهمن ماه ۶۵ میلیون و 
۱۸۵ هــزار و ۴۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۸۴ نفر دوز دوم و ۳۱ 
میلیون و ۵۸۰ هزار و ۴۴۲ نفر، دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند. 
مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۷۳ 
دوز رســید.در یک شــبانه روز نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ دوز واکسن کرونا در کشور 
تزریق شده اســت.در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز نیست و ۶ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۲۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۲۰ شهرستان 

هم در وضعیت آبی قرار دارند.

جزئیات طرح
»توانمندسازی زنان سرپرست خانواده شهر تهران«

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران جزئیات طرح »توانمندسازی 
زنان سرپرســت خانواده شــهر تهران« را تشــریح کرد.به گزارش ایسنا،  زهرا 
شمس احســان  در این باره اظهار کرد: زنان سرپرســت خانوار به واسطه  تعدد 
نقش ها در خانواده و اجتماع در وضعیت خاصی قرار دارند و  نیازمند توانمندی ها 
و مهارت های متعددی هستند که بتوانند ضمن پرداختن به مسائل و مشکالت 
فــردی خود، در راهبری خانــواده نیز موفق باشند.شمس احســان اضافه کرد: 
وضعیت اغلب پیچیده و ویژه  این خانواده ها باعث شــده اســت تا در مقایسه با 
ســایر زنان، فرصت های کمتری برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی در اختیار 
داشته باشند.رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران گفت: با توجه 
به افزایش رو به رشــد درصد خانوارهای زن سرپرست خانوار، کمیته اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر تهران طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را 
تدوین کرد که در برنامه پنج  ســاله سوم توسعه شهرداری محقق نشده بود.وی 
افزود: در این طرح که به تایید اکثریت قاطع اعضای شورای شهر تهران رسید، 
دو هدف عمده و همزمان ارتقاء قابلیت های زنان سرپرســت خانواده و نیز توان  
افزایی حلقه های میانی در این حوزه را دنبال می  کند؛ به عبارت دیگر این طرح 
شــرایطی را ایجاد می  کند تا توانمندسازی زنان سرپرست خانواده به حلقه  های 
میانی که کنشــگران و سازمان های اجتماعی، مردمی و جهادی هستند واگذار 
شــود.رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران خاطرنشان کرد: با این 
طرح شهرداری از تصدی گری به سمت حمایت و ظرفیت  سازی حرکت خواهد 
کرد و تالش می  کند با توانمندســازی حلقه  های میانی و واگذاری امور به آنها 
این مهم را محقق ســازد.وی افزود: ایجاد فرصت  برای ارتقاء قابلیت ها از جمله 
موضوعات مهم دیگری اســت که زمینه توانمندســازی را فراهم می کند که در 
این راستا ساماندهی و استفاده کارآمد از فضاها، زیرساخت ها و منابع در اختیار 
شــهرداری و نیز حمایت  یابی از سایر نهادها و سازمان ها برای این قشر آسیب 

 پذیر در دستور کار قرار دارد.

ورود سامانه بارشی از هفته آینده
بر اســاس اعالم اداره کل هواشناسی اســتان تهران، وضعیت جوی این استان 
ماندگاری هوای سرد همچنین تداوم شرایط آلودگی هوا و احتمال بارش پراکنده 
برف در ارتفاعات استان پیش بینی می شود.به گزارش ایسنا، با بررسی نقشه های 
هواشناســی، تصاویر ماهواره ای و خروجی مدل های پیش یابی عددی طی چند 
روز آینده به دلیل اســتمرار پایداری نســبی جو و عدم وزش باد قابل مالحظه 
جوی پایدار همراه با ماندگاری هوای سرد در مناطق پرتردد شهری، پرجمعیت 
و صنعتی استان، ادامه انباشت آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی 
می شــود.از دیروز تا چهارشــنبه )۳ تا ۵ بهمن( با عبور موج های کوتاه در تراز 
میانی جو از روی اســتان در ارتفاعات شــرق استان در بعضی از ساعات موجب 
افزایش ابرناکی با احتمال بارش های پراکنده برف مورد انتظار است.از اوایل هفته 
آینده با ورود سامانه بارشی به استان موجب افزایش ابرناکی، بارش باران و برف، 
وزش باد و کاهش نسبی آلودگی هوا می شود.تا پنجشنبه )۶ بهمن( روند کاهش 
نسبی دما در سطح استان پیش بینی می شود.آسمان تهران امروز )۴ بهمن ماه( 
صــاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی بــا حداقل دمای ۱-  درجه و حداکثر 
دمای ۶ درجه ســانتیگراد و طی  چهارشنبه ) ۵ بهمن ماه( قسمتی ابری همراه 
با غبار محلی با حداقل دمای ۲- و حداکثر دمای ۵  درجه سانتیگراد پیش بینی 

می شود.

بارش برف و باران در ۵ استان
سازمان هواشناســی از ورود سامانه بارشی جدید و بارش باران همچنین بارش 
برف در مناطق سردســیر، احتمال آبگرفتگی معابر و افت فشارگاز و قطعی برق 
خبر داد.به گزارش ایســنا، ســازمان هواشناسی با صدور هشــدار سطح زرد از 
فعالیت ســامانه بارشــی، بارش باران، گاهی رعدوبرق، وزش باد و رخداد مه ، 
در ارتفاعات و مناطق سردســیر بارش بــرف از بعد از ظهر دیروز تا بعد از ظهر 
جمعه ) ۳ تا۷ بهمن( خبر داد.این شرایط جوی امروز درکهگیلویه و بویراحمد، 
بوشــهر، فارس، چهارشنبه در کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، نیمه غربی 
استان های هرمزگان و کرمان،  پنجشنبه  در هرمزگان، نیمه غربی کرمان، جنوب 
اســتان های فارس و بوشهر و جمعه در نیمه غربی کرمان پیش بینی می شود.در 
اثر این مخاطره کاهش دید، لغزندگی جاده ها، احتمال اختالل در تردد، احتمال 
آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب در مسیل ها، احتمال خسارت به صنعت 
کشــاورزی و احتمال افت فشــار گاز و قطعی برق دور از انتظار نیست.سازمان 
هواشناسی برای کاهش آسیب ها و مخاطرات ناشی از این مخاطره جوی احتیاط 
در ســفرها، به همراه داشتن تجهیزات کافی هنگام مســافرت با خودرو، اتخاذ 
تمهیدات الزم در صنعت کشــاورزی برای جلوگیری از خســارات، احتیاط در 
فعالیت های کوه نوردی، آمادگی دستگاه های اجرایی و امدادی، الیروبی کانال ها 
و آب روها و مدیریت در مصرف منابع انرژی به ویژه گاز و برق را توصیه می کند.

راه اندازی مرکز عملیات هوشمند اورژانس اجتماعی
سرپرســت دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از برنامه 
این سازمان برای راه اندازی مرکز عملیات هوشمند اورژانس اجتماعی خبر داد.
محمدرضا حیدرهایی در گفت وگو با ایســنا، ضمــن اعالم این خبر اظهار کرد: 
از آنجایــی که در حال حاضر اورژانس های اجتماعی به صورت مســتقل عمل 
و خدمات از طریق مرکز اســتان بین شهرســتان های مختلف توزیع می شود و 
هر خط شهرســتانی در مرکز آن استان مستقر است، چندان نظارتی از طریق 
سیســتم های یکپارچه بر روی تعداد تماس ها وجــود ندارد تا به صورت برخط 
بر فعالیت کابین های فعال و خودروهای مســتقر در عملیات نظارت شود.وی با 
بیان اینکه یکی از چالش های مهم اورژانس اجتماعی به ویژه در کالنشــهرها از 
دست رفتن تماس ها به دلیل کمبود نیروهای انسانی است، گفت: به طور مثال 
از ۲۰ کابین موجود در اســتان تهران، به دلیل کمبود نیروی انســانی تنها ۱۰ 
کابین فعال هستند. حال اگر همه کابین ها به طور همزمان مشغول پاسخگویی 
به تماس ها باشــند و تماس دیگری برقرار شود، آن تماس از دست خواهد رفت 
این درحالیست که ممکن است آن تماس مربوط به کودک آزاری، همسرآزاری 
یا خودکشی باشد.سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشــور در این راستا از راه اندازی ســامانه یکپارچه نظارت بر عملیات اورژانس 
اجتماعــی )EOCS( خبــر داد تا در صورتی که تمام کابین های یک اســتان 
مشغول پاســخگویی به تماس های برقرار شــده بودند و تماس جدید دیگری 
وارد شد، در این حالت آن تماس به نزدیک ترین استان منتقل شود.حیدرهایی 
معتقد است که با راه اندازی سیستم سامانه یکپارچه نظارت بر عملیات اورژانس 
اجتماعی می توان بر روی فعالیت نیروی انســانی، تعداد تماس های پاسخ داده 
شده و اثرگذاری پاســخ های تیم اورژانس اجتماعی به تماس ها نظارت داشت.

وی یکی دیگر از مزایای راه اندازی سیســتم سامانه یکپارچه نظارت بر عملیات 
اورژانس اجتماعــی را ضبط مکالمات اورژانس اجتماعی عنوان کرد و افزود: در 
حــال حاضر به دلیل محدودیت امکانات، صرفــا تماس های اورژانس اجتماعی 
مســتقر در استان تهران ضبط خواهد شــد و در سایر استان ها مکالمات ضبط 

نمی شود.

اخبار کوتاه
آیا با تغییر استانداردها مشکل آلودگی هوا حل می شود؟

پاک کردن صورت مساله تعطیلی مدارس توسط دولت رئیسی

اعتراض به حذف ردیف بودجه قانون معلوالن در بودجه ۱4۰۲ توسط دولت

بی اعتنایی مجلس نشینان به تجمع اعتراضی معلوالن

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری مطرح کرد

۷ مطالبه جدی پرستاران 

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان خبر داد

برگزاری آزمون جامع استخدامی های ۱4۰۰ آموزش و پرورش در نیمه دوم بهمن

پیش بینی هوای سرد و خشک تا پایان بهمن

گروه اجتماعی - سعید تهرانی: وزیر کشور از یک طرح 
پیشنهادی در دولت از سوی ســازمان محیط زیست خبر 
داد که می تواند به تنهایی اســتانداردهای اداره کشــور را 
تا فرســنگها جابجا کند! این طرح، تغییر در استانداردهای 
شاخص آلودگی هواست تا الزم نباشد در این شرایط مدارس 

تعطیل شود!
احمد وحیدی در حاشــیه نشســت اســتانداران در پاسخ 
به ســوالی درباره تعطیلی مدارس به جهــت آلودگی هوا، 
گفت: تعطیلی مدارس به خاطر رفع آلودگی نیســت، بلکه 
بخاطر سالمتی فرزندان مان است. مصوبه ای وجود دارد که 
در آن مشخص کرده در چه شــاخصی از آلودگی، مدارس 
باید تعطیل باشــند. گروه های اضطراری استان ها براساس 
همین مصوبــه ناچارند تصمیــم به تعطیلــی بگیرند. در 
هرحال این موضوع موجب شــد تا با کمک سازمان محیط 
زیســت پیشنهاد جدیدی را برای دولت تعیین کنیم تا این 
استانداردها را کمی تغییر دهیم تا الزم نباشد در این شرایط 

مدارس مان را تعطیل کنیم.
وزیر آموزش و پرورش هم دیروز به تعطیلی های مدارس در 
هفته های گذشته اشاره کرد و گفت: اگر شاخص های جهانی 
کیفیت هوا را ببینید، در کشــورهای دیگر شــاخص کمتر 
از ۳۰۰ باشــد تعطیل نمی کنند، اما شاخص برای تعطیلی 
مــدارس را برای ما روی ۱۵۰ بســتند و تعطیلی ها طوری 
بود که شبیه دوره کرونا شــدیم؛ درحالی که شاخص های 
آالیندگی ما زیر ۲۰۰ هستند. قرار است در جلسه آتی هیئت 
دولت پیشنهاد دهیم این شاخص های مرتبط با کیفیت را به 
تعلیق در بیاورند. نظام برای آموزش و پرورش روزانه ۱۰۰۰ 
میلیــارد تومان هزینه می کند. فارغ از بحث هزینه و مهمتر 
از آن، ارزش افــزوده کار معلمان و دانش آموزان ما بیش از 
اینهاست. جامعه ما باید در آموزش و پرورش موثرقرار بگیرد.
وزیر آمــوزش و پرورش در اظهارنظــری عجیب، تعطیلی 

مــدارس به دلیل آلودگی هوا را القای رســانه های خارجی 
دانســت و گفت: اگر جایی جان بچه هــا به خطر بیفتد ما 
خودمان پیش قدم می شویم، اما نباید طوری باشد که در جو 
القائات رســانه ای خارجی عمل کنیم گفت: ما خیلی وقتها 
این بحث را داریم و رئیس جمهور هم در دوران کرونا و هم 
این روزها به این موضوع توجه داشتند و قرار است در جلسه 
آتی هیئت دولت پیشنهاد دهیم این شاخص های مرتبط با 
کیفیــت را به تعلیق در بیاورند و تنها اگر جایی خطرآفرین 
اســت، مناطق محدود با رعایت ضوابط و مقررات آموزش را 

در قالب دیگری تداوم ببخشند.
به عبارت ســاده تر دولت در صدد تغییر استانداردهاســت 
تا شــاخصهای آلودگی هوا دستکاری شود یا استانداردهای 

شاخص آلودگی هوا برای تعطیلی تغییر کند تا دیگر کسی 
نگوید چرا با وجود آلودگی هوا، مدارس تعطیل نمی شوند! 
گویا خود مســئوالن دولتی هم فهمیده اند که حل مشکل 
آلودگی هوا امکانپذیر نیســت و بهتر است صورت مساله را 
حل کنند تا دیگر با تعطیل نشــدن مدارس و دانشــگاهها، 

کسی متوجه آلودگی هوا نشود! 
این موضوع از این جهت مورد توجه قرار گرفته که آلودگی 
هوا در ســال جاری نسبت به سال گذشته به مراتب بیشتر 
شــده و تعطیلی مداوم مدارس را در پی داشته است. تعداد 
روزهای پاک و قابل قبول که در سال گذشته تا دوم بهمن 
ماه ۲۱۳ روز بود در ســال جاری در مدت زمان مشــابه به 
۱۵۷ روز کاهش یافته اســت. به عبارت دیگر، در شرایطی 

که سال گذشــته ۶۹ درصد روزهای سال، هوا پاک یا قابل 
قبول بود امســال فقط ۵۰ درصد روزها شاهد هوای پاک یا 
قابل قبول بودیم که نشاندهنده افزایش شدید آلودگی هوا 
در ســال جاری است که نخستین نتیجه آن تعطیلی مکرر 
مدارس بوده اســت. هرچند به دلیــل تجربه ای که پس از 
شیوع بیماری کرونا در کشور ایجاد شد، در روزهای تعطیلی 
مــدارس، آموزش مجازی تعطیل نیســت و اغلب مدارس، 
کالســها را در فضای مجازی تشکیل می دهند اما طبیعتا 
کیفیت آموزش مجازی پایینتر از آموزش حضوری اســت 
و این را مســئوالن وزارت آموزش و پرورش هم می دانند. 
به همین دلیل هم وزیر آمــوزش و پرورش بدون توجه به 
زیانهای آلودگی هوا بر روی ســالمت کودکان و نوجوانان، 
خواســتار تداوم فعالیت مدارس حتی در زمان آلودگی هوا 
شــده بود. با این حال بعضی مواقــع با وجود آلودگی باالی 
هواف مدارس تعطیل نمی شــوند. مصداق بــارز این ادعا، 
تعطیلی مدارس تهران در روز یکشــنبه و عدم تعطیلی آنها 

در روز دوشنبه با وجود آلودگی بیشتر هواست!
به نظر می رســد دولت هیچ برنامه راهبردی برای کاهش 
آلودگی هوا ندارد چراکه اگر برنامه ای داشــت به جای پاک 
کردن صورت مساله، راهکارهای عملی برای کاهش آلودگی 
هوا را دنبال می کرد؛ راهکارهایی همچون توســعه ناوگان 
حمل و نقل عمومی اعم از ناوگان مترو و اتوبوس، توســعه 
خطوط مترو، بهبود کیفیت سوخت خودروها که در روزهای 
اخیر بارها نســبت به آن انتقاد شــده اما پاسخی از سوی 
مسئوالن داده نشده اســت، بهبود کیفیت خودروها از نظر 
استانداردهای آالیندگی، جلوگیری از استفاده از سوختهای 
آالینــده در نیروگاهها و صنایع و مواردی از این دســت که 
کمتر مورد توجه قرار گرفته و برآیند آن را در افزایش تعداد 
روزهای آلوده در ســال جاری نسبت به سال گذشته شاهد 

هستیم. 

رویا بابائی-خبرنگار حوزه معلوالن: تجمع 
اعتراضِی روز یکشنبه معلوالن در اعتراض به 
اقــدام دولــت مبنی بر حــذف ردیف بودجه 
قانون معلوالن در بودجه ۱۴۰۲ با بی اعتنایی 

نمایندگان مجلس مواجه شد.
به گزارش مردم ســاالری؛ نمایندگان مجلس 
به تجمع اعتراضِی روز یکشــنبه معلوالن که 
در اعتــراض به اقدام دولــت مبنی بر حذف 
ردیف بودجه قانون معلوالن در بودجه ۱۴۰۲ 
مقابل ســاختمان مجلس برگزار شده بود، با 
بی اعتنایی جواب دادند. »ســعی کنید تجمع 
را پراکنــده کنید. بگویید بروند ما درســتش 
می کنیــم. فقط مراقب باشــید از روی ویلچر 
نیفتند که برایمان بُعد رســانه ای و دردســر 
ایجاد کند. سرهنگ جیم بدون توجه به فردی 
که مقابل رویش ایســتاده بود در پاسخ گفت: 
هر کاری می کنم نمی روند حاج آقا، می گویند 
تا نماینــدگان پایین نیایند مــا نمی رویم اما 
نگران نباشید به بچه ها سپرده ام مراقب باشند 
کســی زمین نخورد.« ایــن صدایی بود که از 
بی ســیم سرهنگ جیم شــنیده شد و فضای 
کانکس نیروی انتظامی مستقر در ضلع سوم 
مجلس شــورای اســالمی را آکند. کمی بعد 
سرهنگ جیم که انگار تازه متوجه شده حضور 
یک غریبه در کانکس شده بود از شاهد ماجرا 
خواست تا بیرون منتظر باشد. اینها را یکی از 
حاضران در تجمع اعتراضی معلوالن نسبت به 
حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلوالن 

در الیحه بودجه ۱۴۰۲ می گوید.
او ادامــه می دهــد: روز یکشــنبه جمعی از 
معلوالن بــا اعالم و فراخــوان قبلی در ضلع 
شمالی مجلس جمع شدیم تا نسبت به اقدام 

تأســف برانگیز دولت در حذف ردیف بودجه 
قانون حمایت از معلوالن اعتراض کنیم.

این شــاهد عینــی می گوید: اما فضا بســیار 
ســنگین و همکاری ها ناامیدکننــده بود. ما 
حــدوداً ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر بودیم اما تقریباً به 
اندازه نصف ما برایمان مأمور گذاشــته بودند. 
برای مایی که اغلبمان یا روی ویلچر هستیم 
یــا با عصا و واکر و بــه کمک دیگران حرکت 

می کنیم اینکار را کرده بودند.
به گفته او به ســختی توانستیم چند فیلم و 
عکس مختصــر بگیریم. مأموران به شــدت 
مراقــب گوشــی های موبایلمــان بودند و در 
ساعت های اولیه تجمع حتی از شعار دادنمان 
نیز ممانعت می کردند. تجمع اعتراضی جمعی 
از افراد دارای معلولیت نســبت به اقدام دولت 
مبنی بر حذف ردیــف بودجه قانون حمایت 
از معلوالن از ۸ صبح آغاز شــد و تا ســاعت 
۱۴ ادامه داشــت اما در ایــن مدت هیچ یک 
از نماینــدگان مجلس یا اعضای کمیســیون 
تلفیق حاضر به حضــور در میان معترضان  و 
پاســخگویی به خواسته های آنها نشدند . الزم 
به ذکر است برخی از اعضای کمیسیون تلفیق 
در گفتگــوی تلفنی با درخواســت لغو تجمع 
معلوالن، وعده بازگشــت ردیف بودجه قانون 
مذکور را دادند که این درخواست با مخالفت 

اعتراض کنندگان مواجه شد.
به گفتــه برخــی از معترضین اگــر بنا بود 
مشــکالت معلوالن بــدون تجمــع  و بدون 
درآمدن صدای آنها حل شود پیش از این که 
تجمعی رخ نداده بود مشکالت حل می شد اما 
مسئوالن نشان داده اند که نه تنها توجهی به 
افراد دارای معلولیت ندارند بلکه حتی در مورد 

آنها دغدغه   مند هم نیستند . در ادامه مقرر شد 
دو نفر از افراد دارای معلولیت به نمایندگی از 
سایرین و با هماهنگی نیروی انتظامی مجلس 
برای بیان تبعات ناشی از حذف ردیف بودجه 
قانون حمایت از معلوالن و عواقب این اقدام در 
زندگی معلوالن کشور  در کمیسیون اجتماعی  
مجلــس حضــور بیایند که این  اقــدام نیز با 
بهانه هایــی نظیر عدم امکان بازرســی ویلچر 
و عدم ثبــت هویت نمایندگان در سیســتم 
آفیش مجلس منتفی شــد . پیــرو بی توجهی 
مجلس نشــینان به تجمع اعتراضی معلوالن، 
این گــروه در پی بی توجهــی چندین ماهه 
ســازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص 
بودجه مناســب و همتراز با نیازهای معلوالن 
در مقابل این ســازمان  دســت به اعتراض و 
تجمع زدند . الزم به ذکر است سازمان برنامه و 
بودجه عالوه بر عدم تخصیص بودجه به قانون 
حمایــت از معلوالن، ماه هاســت از تخصیص 
بودجه مربوط به پرداخت افزایش کمک هزینه 
پرستاری معلوالن شدید و خیلی شدید امتناع 
می کند  و حتی در پاسخ به پرسش معلوالن به 
صراحت اعالم کرده »مراکز معلوالن را ببندید. 

پولی در بساط نداریم.«
گفتنی اســت دو نفر به نمایندگی از سازمان 
برنامــه و بودجه در میــان معترضان حضور 
یافتند اما با دادن جواب های واهی و تأکید بر 
عدم حضور رئیس سازمان در محل کار خود، 

خواستار لغو این تجمع شدند .
معترضــان اما با دادن شــعارهایی منطبق با 
درخواست بودجه متعارف خواستار تخصیص 
بودجه در خور شــأن و خواسته های معلوالن 
شــدند و با بیان این مطلب که تا زمان تحقق 

خواســته های خود این تجمعــات را برگزار 
خواهند کرد به اعتراض خود ادامه دادند.

تا حصول نتیجه
 به اعتراضاتمان ادامه می دهیم

مدیر کمپین دفاع از حقــوق معلوالن با ابراز 
گله منــدی از نادیده گرفتن معلوالن توســط 
دولــت و همچنین نماینــدگان مجلس، بیان 
کرد: ما تــا حصول نتیجه و برگشــت ردیف 
بودجه قانون حمایت از معلوالن به اعتراضات 
خود ادامه خواهیم داد . بهروز مروتی ادامه داد: 
ما نســبت به نابرابری و ظلمی که در حقمان 
صورت گرفته معترضیم  و خواهان اصالح این 

وضعیت هستیم .
وی با بیان این مطلب که ایران از سال ۱۳۸۷ 
به کنوانســیون بین المللی حقــوق معلوالن 
پیوســته، از عدم اجرای مفاد این کنوانسیون 

در کشور انتقاد کرد .
مروتــی اذعان داشــت: دولت بایــد حداقل 
دستمزد را به معلوالن شدید پرداخت کند اما 
اینکار را نمی کند و همــواره به معلوالن نگاه 
ترحمی دارد . این فعال حوزه معلوالن با بیان 
ایــن مطلب که ما معلــوالن در نبود قانون و 

رسیدگی معلوالن در خانه های خود پوسیدیم، 
این پرسش را مطرح کرد: رئیس و نمایندگان 
مجلــس که از محل بیت المال حقوق دریافت 
می کنند چرا نبایــد جوابگوی عملکرد خود و 

وضعیت معلوالن باشند؟  
مروتــی با بیان اینکه هیچ کس از مشــکالت 
خانواده هــای دارای عضو معلوالن خبر ندارد، 
گفت: وضعیت معیشتی معلوالن اسفبار است 
و چرا مسئوالن حق این گروه را از ثروت ملی 
نمی دهند. وی با تأکید بر اینکه ما وابســته به 
هیچ حزب و جناحی نیستیم و خواسته هایمان 
کاماًل صنفی  است، بیان کرد: ما فقط خواهان 
حقوق شــهروندی خود هستیم و معلوالن را 

شایسته ترحم نمی دانیم . 
این فعال حوزه معلوالن بــا بیان اینکه ۱۵۰ 
هزار معلول شــدید و خیلی شــدید بسترگرا 
در کشــور وجود دارد که تأمین حداقل ترین 
نیازهایشــان در گرو دریافت حق  پرســتاری 
است اما مابه التفاوت افزایش همین مبلغ ناچیز 
اکنون ماه هاست به آنها پرداخت نمی شود، از 
رفتار ســازمان برنامه و بودجه و بی عدالتی در 

حق افراد دارای معلولیت انتقاد کرد.

یک عضو شــورای عالی نظام پرســتاری با اشاره به هفت 
مطالبه مهم پرســتاران، تاکید کرد: شغل پرستاری با توجه 
به محیط کاری، سخت است و پرستاران باردار نیز در محیط 
بیمارســتانی آســیب های جدی متحمل می شوند که نیاز 
است برای بانوان پرستاری که باردار هستند، در طول مدت 
بارداری شــیفت های کم و محیطی که استرس و خطرش 
کمتر است، در نظر گرفته شود.به گزارش ایسنا،  اعظم فخری 
محمودی، گفت: مطالبات پرســتاران شامل اجرای صحیح 
قانون تعرفه خدمات پرســتاری ، برقراری فوق العاده خاص ، 
اجرای استانداردهای جهانی در پرستاری ، اجرای بی چون و 
چرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و قانون ارتقاء بهره وری ، 
حل معضل کمبود پرستار، بازگشت به کار نیروهای طرحی 
تعدیل شده و اعطای درجه جانبازی به آسیب دیدگان دوران 
کرونا اســت.وی افزود: شایســته اســت دولت به مطالبات 
پرستاران اهمیت دهد و با برطرف کردن مشکالت پرستاری 

باعث افزایش انگیزه کار در میان پرســتاران شود. او درباره 
مشکالت بانوان پرســتار در محیط کار، اظهار کرد: مادر و 
همسر بودن و در کنارش پرستار بودن، یعنی حداکثر توان 
عاطفی یک زن و این برای هر کســی ممکن نیســت، زیرا 
بانوان پرستار فشــار عاطفی زیادی تحمل می کنند. شغل 
پرستاری با توجه به محیط کاری، سخت است و پرستاران 
باردار نیز در محیط بیمارستانی آسیب های جدی متحمل 
می شــوند که نیاز اســت برای بانوان پرســتاری که باردار 
هســتند، در طول مدت بارداری شیفت های کم و محیطی 
که اســترس و خطرش کمتر است، در نظر گرفته شود. وی 
بیان کرد: فرهنگ سازی در زمینه شغل پرستاری بسیار مهم 

است و احتیاج به زیرســاخت های الزم و معرفی این شغل 
حتی از طریق آموزش در محیط مدرسه و مهدهای کودک 
را دارد. عضو شورای عالی نظام پرستاری، ادامه داد: مردم و 
افکار عمومی، حرفه پرســتاری را فقط با نماد یک روپوش 
سفید می شناسند، در صورتی که این مراقبت تفکیک شده 
است و سطوح مختلفی دارد. پرستاری علم مراقبت و شامل 
رده های مختلف از پرســتار عادی تا پرستار ویژه و... است. 
او تاکید کرد: معموال در جامعه مراقب کودک و یا ســالمند 
نیز پرستار تلقی می شود که باید فرهنگ سازی الزم در این 
زمینه صورت گیرد و مردم نسبت به نقش پرستار که بخشی 
از آن می تواند مراقبت، آموزش، مدیریت، توانمندی و... باشد، 

آگاه شــوند.وی همچنین با انتقاد از وضعیت کمبود پرستار 
در نظام سالمت کشــور، اظهار کرد: کمبود نیروی پرستار 
در سیستم باعث افزایش شیفت های پرستاران، اضافه کاری 
اجباری ، ایجاد فشار کاری ، خستگی و افت کیفیت خدمات 
درمانی می شود. همچنین کمبود نیرو و شیفت های طوالنی 
مدت آســیب روحی و جسمی پرستاران و در نهایت صدمه 
به سیستم سالمت کشــور و صدمه به بیماران را به دنبال 

خواهد داشت.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، او در پایان 
تصریــح کرد: با توجه به در پیش بودن شــروع موج جدید 
کرونا، به تبع آن افزایش تعداد بیماران بستری و نیز اشغال 
بیشــتر تخت ها را خواهیم داشت و باتوجه به اینکه نیروی 
پرستاری نیز کم است، این موضوع باعث ایجاد فشار مضاعف 
به سیستم پرســتاری و نظام سالمت کشور می شود و باید 

چاره اساسی برای جبران کمبود پرستاران اندیشیده شود.

سرپرســت معاونت نظــارت، ارزیابــی و تضمین کیفیت 
دانشــگاه فرهنگیان جزئیات برگــزاری آزمون صالحیت 
حرفــه ای مهارت آموزان را اعالم کــرد و گفت: این آزمون 
در نیمه دوم بهمن ماه برگزار خواهد شد.به گزارش ایسنا، 
ایــوب ابراهیمی در این باره اظهار کرد: آموزش و و پرورش  
با وجود معلمانــی توانمند به کارآمدی می رســد. مهارت 
آموزان یا پذیرفته شــدگان آزمون اســتخدامی در پودمان 
یک، دوره های آموزشــی را گذراندند که تابع آزمون هایی 
بوده که در پایان دوره به عمل آمده اســت.وی افزود: ســه 
مولفه فرهنگــی، تربیت حرفه ای یا موضــوع کارآموزی و 
آزمون صالحیت حرفه ای در این دوره ســنجش می شوند. 
مولفه فرهنگی نیز تابع آزمون هایی است که در آزمون پیش 
رو سنجش خواهد شد.سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و 

تضمین کیفیت  دانشــگاه فرهنگیان با بیان اینکه در ادامه 
کار یکــی از مولفه های دیگر این دوره که آزمون صالحیت 
حرفه معلمی اســت برگزار می شود گفت: آزمون صالحیت 
حرفه ای مبتنی بر ماده واحده ای اســت که شــورای عالی 
انقالب فرهنگی آن را در جلســه ۸۳۳ به تصویب رسانده 

است. 
برمبنای این ماده واحده، شــرط اشــتغال به کار در حرفه 
معلمی در مــدارس اعم از دولتــی و غیردولتی گذراندن 
آزمون صالحیت حرفه ای و اخذ گواهینامه مربوطه اســت 
لذا ضرورت دارد تا مهارت آموزان در این دوره شرکت کرده 
و از آزمون آن نیز به نحو شایســته و سرافراز بیرون بیایند.
ابراهیمی ادامه داد: آزمون صالحیت حرفه ای مشــتمل بر 
مواد و محتواهای برنامه درسی است که از پیش اعالم شده 

و در پرتال دانشــگاه بارگذاری شــده و در دسترس است.  
چارچوب ســنجش آزمــون صالحیت حرفــه ای در قالب 
دفترچه هــای  هفت گانه برای رشــته های مختلف تعیین 
شــده و برای هر رشــته پنج محتوا لحاظ شده که برخی 
عمومی و برخی تخصصی هستند.   وی با اشاره به اینکه هر 
مولفه دارای امتیاز خاصی است گفت: از ۱۰۰۰ امتیاز، برای 
مولفه »کارآموزی« ۲۷۵ امتیاز و برای مولفه »فرهنگی« نیز 
۲۷۵ امتیاز درنظر گرفته شــده و امتیاز باقی مانده مربوط 
به آزمون جامع اســت که برمبنای سواالت چهارگزینه ای 
کتبی و عملکردی طراحی شــده است.سرپرست معاونت 
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  دانشگاه فرهنگیان افزود:  
مشــموالن در هریک از مولفه هــای کارآموزی، فرهنگی و 
صالحیت حرفــه ای باید ۶۵ درصد نمره را کســب کنند.

ابراهیمی درباره کسانی که می توانند در این آزمون شرکت 
کنند گفت: آزمون نیمه دوم بهمن ماه برگزار می شود. همه 
افرادی که از آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ وارد دوره شده 
مهارت آموزی شده اند )ورودی های ۱۴۰۱( می توانند در این 
دوره شرکت کنند؛ باتوجه به اینکه باید حدنصاب های الزم 
را در مولفه های کارآموزی و فرهنگی کسب کرده باشند.وی 
افزود: همچنین اجازه داده شده افراد باقی مانده از دوره های 
قبل که تاکنون دومرتبه در آزمون جامع شــرکت کرده و 
نمره الزم را کسب نکرده اند، برای آخرین بار در این آزمون 
شــرکت کنند.سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت  دانشــگاه فرهنگیان تاکید کرد که تمدید احکام و 
پیمان نامه های نومعلمان منوط به احراز شــرایط الزم برای 

کسب گواهی صالحیت حرفه ای است.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ضمن 
ارائه گزارشــی نسبت به میزان بارش ها طی دی ماه با بیان 
اینکه این بارندگی در رفع خشکسالی های عظیم کشور نقش 
پررنگی ندارد، اظهار کرد: تــا نیمه اول بهمن و به احتمال 
قوی تا پایــان آن بارش ها کمتر از نرمال و به طور نســبی 
زمســتانی سرد و خشــک مورد انتظار است.احد وظیفه در 
گفت و گو با ایســنا درباره میزان بارندگی ها از ابتدای دی 
ماه اظهارکرد: از ابتدای زمستان سال جاری تاکنون متوسط 
بارش های کشور ۴۲.۵ میلیمتر و میزان بارش متوسط بلند 
مدت ۳۱ میلیمتر بوده است بنابراین میزان بارش زمستان 

ســال جاری از ابتدای دی ماه تا ۲ بهمن ماه جاری نسبت 
به بلندمدت حدود ۳۷ درصد بیش از نرمال است. از ابتدای 
ســال آبی جــاری )اول مهر ۱۴۰۱( تاکنون نیز متوســط 
بارش کشور۷۴ میلیمتر ثبت شــده و بارش میانگین بلند 
مدت کشــور در این بازه زمانی ۹۱ میلیمتر است بنابراین 
با حــدود ۱۸ درصد کاهش بارندگی در ســال آبی جاری 
مواجه هســتیم.وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که 
این، میزان بارش میانگین در ســطح کل کشور است و در 

صورتی که در مقیاس منطقه ای یا استانی، میزان بارندگی ها 
و بی هنجاری های بارش بسیار نامتقارن است، به صورتی که 
بارش در مناطق جنوب و تا حدی جنوب غرب کشور نزدیک 
به نرمال یا بیش از نرمال و این مناطق درگیر نابه  هنجاری 
مثبت بــارش بوده اند و برعکس مناطق مرکزی تا شــمال 
کشــور به خصوص اســتان های واقع در جنوب البرز مانند 
اســتان تهران با کم بارشی و خشکی شدید مواجه هستند. 
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی افزود: 

اســتان های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و 
بویراحمد، بوشهرو فارس بارش های نزدیک به نرمال تا بیش 
از نرمال دریافت کرده اند. به طور مثال اســتان بوشهر حدود 
۲۷۸ میلیمتــر دریافت کرده که بلندمــدت آن در این بازه 
زمانی۱۱۵ میلیمتر و حدود ۷۹ درصد بیش از نرمال است.

وی با تاکید بر اینکه بارندگی برخی استان ها همچون تهران 
به شدت زیر نرمال است، یادآور شد: طی دی ماه استان های 
آذربایجان شــرقی، زنجان، همدان، قزویــن، البرز، تهران، 
سمنان و خراسان رضوی با کم بارشی بسیار شدید بین ۴۰ 

تا ۷۲ درصد مواجه بودند.


