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۳ فوتی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی یک شــبانه روز، ۱۸۸ بیمــار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۳۶ نفر از آنها بستری شدند.به گزارش ایسنا، از روز 
۱7 خردادماه  تا روز ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۱۸۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۳۶ نفر از آنها بستری 
شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 7 میلیون و ۲۳۳ هزار و ۱۱7 نفر 
رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۳ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۳۴۲ نفر 
رسید.خوشبختانه تا روز ۱۸ خردادماه 7 میلیون و ۵7 هزار و ۴۲7 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند.۴۱۴ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا 
روز ۱۸ خردادماه ۵۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۲۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است.در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان 
در وضعیت نارنجی، ۱۴7 شهرستان در وضعیت زرد و ۳۰۱ شهرستان در وضعیت 

آبی قرار دارند.  

تزریق بیش از ۱۵۰ میلیون دوز واکسن کرونا 
در کشور تاکنون

بنابر اعالم وزارت بهداشت، مجموع واکسن های کرونا تزریق شده در کشور به ۱۵۰ 
میلیون و ۵۳ هزار و ۶۸۶ دوز رســید. به گزارش ایســنا، تا روز ۱۸ خردادماه ۶۴ 
میلیــون و ۵۶7 هزار و ۲۵۱ نفر دوز اول، ۵7 میلیون و ۸۹۱ هزار و ۳۰۰ نفر دوز 
دوم و ۲7 میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۳۵ نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را در کشور 
تزریق کرده اند.همچنین در یک شــبانه روز  ۲۸ هزار و ۵۴ دوز واکسن کرونا در 

کشور تزریق شده است.

تصویب آیین نامه »رتبه بندی معلمان« در دولت
ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش از تصویــب آیین نامه رتبه بندی معلمان در 
جلسه امروز هیئت وزیران خبر داد.به گزارش ایسنا، صادق ستاری فرد در صفحه 
توییتری اش در این باره با درج هشــتگ »دولت صادق  وعد« نوشت: »آیین نامه 
رتبه بندی در جلسه امروز هیئت وزیران با حمایت رئیس جمهور، تصویب شد.« 
در همین زمینه، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: امروز 
آیین نامــه ناظر به قانون رتبه بندی معلمان در هیئت وزیران مطرح شــد. پیش 
از این پیشــنهاد اولیه از ســوی وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان امور 
استخدامی و ســازمان برنامه و بودجه تقدیم دولت شده بود. کمیسیون مربوطه 
در دولت هفت جلســه در این زمینه تشکیل داد و در کمیسیون های فرعی نیز 
این آیین نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی افزود: باتوجه به جایگاه و شان 
معلمان در میان آحاد مردم و توجه دولت به حفظ و ارتقای  شان معلمان و جامعه 
فرهنگیان، موضوع با دقت مورد بررســی قرار گرفت تا آیین نامه منطبق بر قانون 
تهیه شد تا هرچه بیشتر  شان و جایگاه این افراد رعایت شود. به تفصیل در جلسه 
دولت در خصوص بخش های مختلف آیین نامه این قانون بحث شد و کلیات این 
آیین نامه به تصویب هیئت وزیران رســید تــا وزارت آموزش و پرورش بتواند در 
چارچوب این آیین نامه به ســمت اجرای این قانون هر چه ســریع تر و کیفی تر 

حرکت کند.

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی
 دفاتر گردشگری استان تهران مشخص شد

مجمع عمومی انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، زیارتی، و گردشگری الکترونیک 
اســتان تهران در محل موزه فرش برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرســان آن 
مشخص شد.به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان تهران، امیر پویان رفیعی شاد رئیس هیات مدیره 
انجمن صنفی دفاترسفرهوایی، زیارتی و گردشگری الکترونیک استان تهران روز 
سه شــنبه ۱7 خرداد ۱۴۰۱ با اعالم این خبر افزود: امیرپویان رفیعی شاد، بهروز 
صفری، ســعید معماری، ســهند عقدایی، محمد حاجی نصراله، سعید زرینی، و 
محمد مظفری به ترتیب آرای کسب شده به عنوان اعضای جدید هیات مدیره و 
مسعود سرخه ای و محمدرضا المعی به عنوان بازرسان منتخب شدند.رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی دفاتر ســفر هوایی، زیارتی و گردشگری الکترونیک استان 
تهران عنوان کرد: در اولین جلســه هیات مدیره انجمن امیرپویان رفیعی شاد به 
عنوان رئیس هیات مدیره، بهرز صفری نایب رئیس هیات مدیره، ســعید زرینی 
خزان دار و غالم حسین همدانی دبیر خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.او 
افزود: همچنین یعقوب قاسمی و تقی حسین زاده علی البدل هیات مدیره و سوسن 

اسمی علی البدل بازرسان منتخب شدند.

افتتاح یکصد و چهل و سومین ایستگاه شبکه مترو تهران 
روز شــنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ مقارن با ســالروز والدت حضرت ثامن الحجج امام 
رضا)ع(، ایســتگاه شهدای هفده شــهریور در خط 7 مترو تهران به بهره برداری 
خواهد رســید؛ این یکصد و چهل و سومین ایستگاه شبکه خطوط مترو پایتخت 
است که در اختیار شــهروندان قرار می گیرد.به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شــرکت راه آهن شــهری تهران و حومه )مترو( مهندس مسعود درستی 
مدیرعامل شرکت مترو تهران در این رابطه گفت: ایستگاه شهدای هفده شهریور 
که در تقاطع بلوار قیام و خیابان ۱7 شهریور واقع شده، چهارمین ایستگاهی است 
که در دوره کنونی مدیریت شهری افتتاح می شود. این ایستگاه در منطقه ۱۲ قرار 
داشــته و ایستگاهی تبادلی با خط۶ به شمار می آید. کار ساخت ایستگاه از سال 

۱۳۹۴ آغاز شده و حاال موعد بهره برداری از آن فرا رسیده است.
 

جشن های »در سایه ماه و خورشید« 
در ۱۰ نقطه از شهر تهران

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جشن های »در سایه ماه و خورشید« را 
همزمان با دهه کرامت در ۱۰ نقطه از شهر تهران برگزار می کند.به گزارش پایگاه 
خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، همزمان با ایام والدت حضرت معصومه)س( و امام 
رضا)ع( و دهه کرامت، ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جشن های »در 
سایه ماه و خورشید« را همزمان با دهه کرامت در ۱۰ نقطه از شهر تهران برگزار 
می کند.نقالی، حضور خادمان حرم رضوی، اجرای موسیقی، سخنرانی کارشناس، 
مســابقه فرهنگی و توزیع محصوالت فرهنگی از بخش های پیش بینی شــده در 
جشــن های »در ســایه ماه و خورشید« اســت که در مناطق ۱، ۶، ۸، ۱۱، ۱۲، 
۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱7 و ۲۰ در حال برگزاری است.دو ایستگاه فرهنگی نیز در میدان 
ولی عصر)عج( و میدان راه آهن برپا شــده و ضمن توزیع شــربت و چای توسط 
گروه های جهادی، به اجرای برنامه هایی مانند ســرود دانش آموزی و مداحی در 

طول دهه کرامت خواهند پرداخت.

اعالم زمان برگزاری امتحان لغو شده 
و غایبین موجه پایه نهم در تهران

اداره کل آموزش و پرورش شــهر تهران در خصوص برگزاری امتحان لغو شده و 
غایبین موجه پایه نهم اطالعیه ای صادر کرد.به گزارش ایسنا، در این اطالعیه آمده 
است: اصالحیه برنامه امتحان درس عربی نوبت )صبح و عصر( و غایبین موجه پایه 
نهم دوره اول متوسطه خرداد ماه ۱۴۰۱ اعالم می شود:بر این اساس امتحان درس 
عربی پایه نهم )صبح و عصر( روز ۲۹ خرداد برگزار می شــود و امتحان مربوط به 
غایبین موجه پایه نهم در تاریخ های شنبه و یکشنبه ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت به شنبه 

و یکشنبه ۴ و ۵ تیرماه منتقل شده است.

گود پر خطر جبلی تعیین تکلیف می شود
گود پر خطر جبلی که مالک و ســازنده آن بدون اخذ پروانه ساختمانی اقدام به 
گود برداری کرده است با توجه به عدم ایمنی و خطرآفرینی برای امالک مجاور با 
حکم قضایی تعیین تکلیف می شود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، 
حمید رضا حاجوی در ادمه بازدیدهای نظارت ستادی از نواحی با حضور در ناحیه 
چهار این منطقه به بررسی وضعیت پروژه های اجرایی و  آسیب شناسی سازمانی و 
.. پرداخت و اقداماتی که برای ایمنی بیشتر شهروندان است را مورد تاکید قرار داد.
وی تصریح کرد: گود جبلی یکی از گودهای پر خطر منطقه اســت که ساختمان 
مجاور آن نیز دچار انحراف شــده و باید با دستور صریح دادستانی این ساختمان 
تخلیه و گود نیز تعیین تکلیف شود.حاجوی با اشاره اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی رفع 
خطر از گودها، خاطر نشان کرد: شهرداران نواحی با شناسایی و اعالم گودهای پر 

خطر با اعتبار موجود اقدام به پر کردن و رفع خطر نمایند.

اخبار کوتاه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به هشدار آتش نشانی واکنش نشان داد

بحران ایمنی در بیمارستان های تهران
مراکز درمانی غیرایمن را نمی توان تعطیل کرد

رئیس انجمن چشم پزشکی مطرح کرد

کوتاهی بیمه ها در پرداخت های مالی مراکز چشم پزشکی

اعالم شهریه مدارس غیر دولتی هفته آینده
شهریه ثابت+۳۵ درصد هزینه فوق برنامه

آمارهایی از انصراف زوجین از »طالق« به دلیل داشتن »فرزند«

۶۷ درصد »طالق ها« در خانواده های بدون فرزند رخ می دهد

کسبه »آلومینیوم« مسئولیت ایمن سازی را بدون تخلیه ساختمان عهده دار می شوند

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران از اقدامات انجام 
شده در جهت شناســایی ابنیه پرخطر تحت پوشش این 
دانشــگاه خبر داد و گفــت: خیلی از مراکــز خصوصی و 
دولتی بیمارســتانی در تهران اخطار آتش نشانی دارند که 
اگر بخواهیم همه آنها را تعطیــل کنیم، درمان در تهران 
مختل خواهد شــد و این یک معضل اســت؛ بنابراین باید 

بیمارستان های شهر را در حال ارائه خدمت، اصالح کرد.
دکتر حسین قناعتی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت 
فرسودگی بیمارســتان های پایتخت،   گفت: تهران در نوار 
زلزله قــرار دارد و بالقوه تهدید بزرگی بــه نام زلزله برای 
پایتخت وجود دارد که اگر رخ دهد آن وقت بی ثباتی های 
پنهان، آشکار خواهد شد؛ پس می بایست اقدامات مقتضی 

در این زمینه صورت گیرد.
وی درباره شناســایی مراکز بیمارستانی و درمانی پرخطر 
در حوزه تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، 
افزود: خوشــبختانه از مدت ها قبل به شکل جدی  شروع 
به شناسایی تمام ابنیه پرخطر کرده ایم تا اگر بنایی مغفول 
مانده مورد بازنگری قرار گیرد. در همین راســتا ساختمان 
سابق ستاد مرکزی وزارت بهداشت در تقاطع خیابان حافظ 
و جمهوری که متعلق به سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 
است و ناایمن اعالم شده است؛ طی دو هفته آینده تخلیه 
خواهد شــد تا به اماکن امن منتقل شوند.او ادامه داد: پیدا 
کردن ساختمان ایمن و جابه جایی کاری سخت است، اما 
با توجه به اخطار جدی که داده شده است، قرار است فعال 
به شــکل موقت به جایی نقل مکان کنیم تا پس از آماده 
شدن زیرساخت های ساختمان جدید، به محل جدید نقل 

مکان کنیم.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با اشــاره به اینکه 
عمده بیمارســتان های تحت پوشــش این دانشگاه قدمت 
ســاخت باالیی دارند،   تصریح کــرد: حتی به عنوان مثال 
در بیمارستان امام خمینی )ره( سازه ای مربوط به ۹۰ سال 
قبل هم وجود دارد. درســت اســت که این بیمارستان با 
استاندارد آلمانی ها ساخته شده  اما قطعا استاندارد ۹۰سال 
پیش با االن متفاوت اســت و از نظر مشخصات فنی دچار 
ایراداتی است.وی افزود: االن بیمارستان امام خمینی )ره( 

به لحاظ پله های فرار و ســازه ای دچار مشکل است و این 
در حالی است که  روزانه ده ها هزار نفر در این بیمارستان 
تردد می کنند و نمی توان سرویس دهی را متوقف کرد. االن 
خیلی از مراکز خصوصی و دولتی بیمارستانی مشابه هم در 
تهران اخطار آتش نشانی دارند که اگر بخواهیم همه آنها را 
تعطیل کنیم، درمان در تهران مختل خواهد شد و این یک 
معضل است. در واقع می بایست بیمارستان های شهر را در 
حال ارائــه خدمت اصالح کرد و مجبوریم در برخی مراکز 

کار را ادامه دهیم.
قناعتــی درباره امکان بازســازی یا نوســازی ســازه های 
بیمارســتانی در تهــران،   اظهــار کرد: ایــن موضوع باید 
از نظــر فنی مورد ارزیابــی قرار گیــرد. از نظر تجهیزات 
ایمنی می بایســت ســاختمان ها را مجهز کنیم.او با بیان 
اینکه در بســیاری از نقاط دنیا به بازسازی و مقاوم سازی 
ســاختمان های قدیمی فکر می شود، گفت: به عنوان مثال 
بیمارســتان سن بارت در لندن ۸۰۰ سال قدمت دارد، اما 
همچنان با تقویت سازه سرپا است. این عادت غلط ما است 
که ســاختمان های قدیمی را تخریب و ساختمان جدید به 

جای آن می سازیم.
وی درخصوص اعتبار بخشــی برای ایمن سازی و بازسازی 
بیمارســتان ها، تاکید کــرد: در این وضعیــِت بودجه ای 
دردســرهای خود را داریم و تامین اعتبــار برای هرکاری 
سخت و مشکل است. بودجه امسال هم به اندازه ای نیست 
کــه بتوانیم نیازهای خود در ایــن بخش را تامین کنیم و 
باید با تمهیــدات دیگری اعتبارات الزم را تامین کنیم که 

ان شاءاهلل توفیق خواهیم داشت.
قناعتی درباره اتفاقاتی که در حوزه ایمن سازی بیمارستان ها 
پس از طرح تحول ســالمت رخ داد، بیان کرد: کار اساسی 
بزرگی صورت نگرفــت و به اندازه کافی موثر نبود. به نظر 
می رســد بودجه ای که در طرح تحول ســالمت برای این 
بخش هزینه شــد را می توانســتیم بهتــر مدیریت کنیم.

او درباره کارایی بیمارســتان های تهران در زمان بحران و 
بالیای طبیعی، گفت: به نظر می رســد مشکالت جدی در 
این زمینه وجود داشته باشد اما ان شاءاهلل که با وقوع بحران 

شرایط حادی پیش نیاید.

رئیس انجمن چشــم پزشکی ایران، با اشاره به 
تأخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز چشم 
پزشکی، نســبت به قطع همکاری با بیمه ها و 
ارائــه خدمات به صورت آزاد به مردم هشــدار 
داد.محمود جباروند، روز گذشــته در نشست 
خبری پنجمین همایش بهاره چشــم پزشکی 
ایران، افزود: این همایش به همت انجمن چشم 
پزشــکی ایران و با همکاری همکاران دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی و دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران از ۲۵ تــا ۲7 خرداد ۱۴۰۱ در 

مرکز همایش های رازی برگزار می شود.
وی گفت: مشکالتی که جامعه چشم پزشکی 
در حال حاضر با آن درگیر اســت و همکاران 
مــا را تحــت آزار می دهد، گرانــی تجهیزات 
پزشکی اســت که با توجه به وابستگی رشته 
جراحی چشم پزشــکی به تجهیزات پیشرفته 
دنیا و گران شــدن سرســام آور این تجهیزات 
و محدودیت های مالی برای جایگزینی آنها ما 
را در آینده نزدیک در ارائه خدمات تشخیصی 
و درمانی برای بیماران تحت فشار قرار خواهد 
داد و چاره ای نیســت جز اینکه از وسایلی که 
در حال حاضر داریم اســتفاده کنیم.جباروند 
ادامه داد: هزینه ای که برای بیمارستان و مراکز 
و کلینیک ها در ســال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش 
حقوق کارمندان و افزایش هزینه های مصرفی 
تحمیل شــده، خیلی سنگین اســت و برای 
پرداخت حقوق پرســنل و تهیه وسایل چشم 
پزشــکی مراکز به مشکل خورده اند.وی افزود: 
تنها رشــته ای که با بیمه های تکمیلی در ارائه 
خدمات همکاری می کند رشته جراحی چشم 

است که همکاران به خاطر تعهدی که داشتند 
و سوابقی که در این رشته وجود داشت همیشه 
با بیمه های تکمیلی همکاری کرده اند که این 

به نفع بیمارانی است که توانایی مالی ندارند.
جباروند گفــت: بیش از ۹۰ درصــد مردم از 
خدمات چشم پزشکی تحت پوشش بیمه های 
تکمیلی استفاده می کنند، اما چالشی که داریم 
و بیمه ها آن را به ما تحمیل کردند همیشه ۴ 
تا ۵ ماه بعد از ســال جدید قراردادهای قبلی 
را ادامه می دهند که این باعث می شــود تغییر 
تعرفه ها ۴ تا ۵ ماه به ضرر مراکز چشم پزشکی 
باشد که با همان تعرفه سال قبل محاسبه شود 
و این ظلم بزرگی است که بایستی به اول سال 
جدید برگــردد.وی ادامه داد: دومین مســئله 
این است که بیمه ها نســبت به پرداخت حق 
العمل مراکز چشــم پزشکی کوتاهی می کنند 
و این بایســتی حل شــود و اگر نیاز به کمک 
دولت اســت حتماً این کار را انجام دهند چون 
بایستی سیاست ها را تغییر دهند تا نیاز بیماران 

را تأمین کنند.
رئیس انجمن چشم پزشکی ایران افزود: بدهی 
بیمه ها باعث شده مراکز چشم پزشکی با تنگنای 
مالی روبرو شوند و اگر این روش ادامه پیدا کند 
و تعهدات بیمه ها در پرداخت ها طوالنی تر شود، 
قطعاً مراکز چشــم پزشکی چاره ای جز تعدیل 
نیرو ندارند و یا اینکه خدمات را به صورت آزاد 
ارائه دهنــد که این به ضرر مردم خواهد بود و 
مراکز دیگر توان مالی برای ادامه کار با این روند 
را ندارند.وی گفت: امیدواریم مسئولین بیمه ها 
و دولت به خواسته مراکز چشم پزشکی توجه 

کنند تا این مشــکل در اســرع وقت حل شود 
و اگر حل نشــود، این مراکــز قادر به پرداخت 
حقوق و وســایل و تجهیزات مصرفی نخواهند 
بود؛ چون شــرکت ها فقط نقدی کار می کنند 
و از تحویل کاال بدون پرداخت مالی خودداری 
می کنند و آنها هم به دلیل مشــکالت مالی و 
تورم توان در اختیار گذاشتن وسایل به صورت 

اقساطی را ندارند.
جباروند افزود: وقتی بیمه ها نتوانند به تعهدات 
خود عمل کنند، مراکز هــم قادر به ادامه کار 
نیســتند و نمی توانند وسایل پزشکی مصرفی 
را تهیــه و در اختیار مــردم بگذارند پس یا با 
بیمه ها لغو قــرار داد می کنند و خدمات را به 
صورت آزاد ارائه می دهند و این باعث می شود 
به مردم ضعیف و بازنشســته فشار مالی وارد 
شود که اصاًل پسندیده نیست.وی با اعالم اینکه 
در حدود ۸ ماه اســت که بیمه ها پرداختی به 
مراکز چشم پزشکی نداشته اند، گفت: اگر این 
بدهی ها برنگردد مراکز نمی توانند ادامه دهند و 
بیمه ها باید بتوانند به تعهداتشان عمل کنند و 
بروند به سمت اینکه چرا نمی توانند به تعهدات 

خود عمل کنند.
جباروند افزود: اینها مشــکالتی است که قابل 
حل است و یکسری عامدانه یا نا آگاهانه کاری 
می کنند کــه در روند ارائه خدمات ســالمت 
در کشــور مشــکل پیش بیاید و اینکه به روز 
عمل نمی کنند، جای بحث دارد و الزم اســت 
سیستم های نظارتی و بازرســی ورود کنند و 
علت این عــدم پرداخت و تأخیر پرداخت ها را 
بررســی کنند؛ چون سال های قبل بر این بود 

وقتی اسناد را ارائه می دادیم ۶۰ درصد قیمت 
اسناد را تحویل دهند و بقیه را بررسی کنند و 
ظرف مدت یک تا دو مــاه بعد بپردازند اما ما 
اســناد را می دهیم و االن ۶ تا ۸ ماه است که 

بیمه ها پرداختی نداشتند.
در ادامه نشســت، عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشــکی ایــران و دبیــر علمی همایش 
دانشگاه ایران گفت: مهمترین کار در این زمینه 
غربالگری نوزادان نارس است؛ کمیته کشوری 
تصویب کرده در ایران نوزادانی که زیر ۳۴ هفته 
به دنیا می آینــد در در حدود یک ماهگی باید 
توسط چشم پزشک آموزش دیده معاینه شوند 
تشخیص داده شود.در ادامه نشست دکتر احد 
صداقت و دبیر علمی همایش دانشــگاه ایران 
گفــت: نوزادان نارس نوزادانی هســتند که به 
صورت نارس به دنیــا آمدند وقتی نوزاد نارس 
به دنیا می آید زمانــی را که باید در رحم مادر 

باشــد تا عروق شبکه ای کامل شوند آن را طی 
نکرده پس ما با یک نوزادی مواجه هستیم که 
رگه عروق شبکه ایش کامل نیست با توجه به 
اینکه در معرض اکســیژن قرار می گیرند رشد 
نمی کنند باعث از بین رفتن شــبکیه می شود 
اگر شــبکیه از بین رفت تا آخر عمر فرد نابینا 

می شود.
صداقت افزود: مســئله بعدی مردمک ســفید 
و آب مروادیــد مادرزادی شــایع ترین بیماری 
چشــمی که در بین نوزادان وجود دارد، است 
هر چه قدر زودتر این بیماری ها تشخیص داده 
شوند درمان سریع تر و بهتر است در حال حاضر 
حدود ۹۵ درصد نوزادانی که با تومورچشــمی 
به دنیا آمدند دید نسبی پیدا می کنند و چشم 
تخلیه نمی شود همه این درمان ها مستلزم این 
است که زودتر این نوزادان توسط چشم پزشک 

معاینه شوند.

رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش 
و پرورش بابیان اینکه مقدار شــهریه مدارس غیردولتی را 
تا هفتــه بعد اعالم می کنیم، اظهار کرد: ســه محدوده را 
برای تعیین شهریه مدارس غیر دولتی مشخص و سه نوع 
شهریه پایین، متوسط و باال را اعالم خواهیم کرد.به گزارش 
ایســنا، احمد محمــود زاده بابیان اینکــه مطابق مصوبه 
مجلس، تعیین الگوی شــهریه در اختیار سازمان مدارس 
و مراکــز غیردولتی قرارگرفته اســت، اظهــار کرد: بعد از 
تعطیالت نوروز، الگوی شهریه را بر اساس مصوبات شورای 
سیاست گذاری، نظارت و برنامه ریزی سازمان شامل اعضای 
حقیقی و حقوقی اعالم کردیم و امسال نسبت به سال های 
گذشته، دو مولفه تعیین کننده دیگر هم به الگوی شهریه 
اضافه کردیم.رئیس ســازمان مــدارس و مراکز غیردولتی 

گفت: دو ماه و نیم است که مدارس و مؤسسان با همکاری 
ادارات آموزش وپرورش در حال پر کردن فرمت ها هستند 
و هفته بعد شهریه ها مشــخص خواهند شد.وی افزود: در 
تعیین شــهریه مدارس غیردولتی، شهریه ثابت و شهریه 
برای فوق برنامه ها و برنامه های مکمل ها داریم، اما در کنار 
آن یک شــهریه غیررسمی نیز وجود دارد که انجمن اولیا و 
مربیان برای سرویس ایاب و ذهاب و تغذیه دانش آموزان، 

برنامه ریزی می کنند.
محمــود زاده تأکید کرد: شــهریه ای که اعالم می شــود، 

شــهریه ثابت اســت، اما مدارس تا ۳۵ درصد اجازه دارند 
بــرای فوق برنامه ها و مکمل ها شــهریه بگیرند، لذا برخی 
اختالف نظرهــا و صحبت ها بر وجود این دو نوع شــهریه 
وجــود دارد.رئیس ســازمان مدارس و مراکــز غیردولتی 
بابیــان اینکه همه مدارس غیردولتــی  فوق برنامه ندارند، 
گفــت: اجازه نمی دهیم مدرســه ای هزینه شــهریه فوق 
برنامه بگیــرد، اما آن را اجرا نکند.محمــود زاده در مورد 
مؤلفه های مؤثر بر تعیین شــهریه مدارس گفت: براساس 
الگوی شــهریه، چند شــاخص را در حوزه کیفیت بخشی 

بــه دو حوزه آموزش وپرورش اضافــه کردیم و عددی هم 
که اعالم می کنیم، معموالً در توافق با مؤسســان مدارس 
اســت.به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش وپرورش، وی بابیان اینکه مقدار شهریه ها را هفته 
بعد اعالم می کنیم، اظهار کرد: ســه محدوده را مشــخص 
و ســه نوع شهریه پایین، متوســط و باال را اعالم خواهیم 
کــرد. امســال در این خصــوص شفاف ســازی کردیم تا 
مردم در جریان باشــند که ایــن مبالغ صرف چه اقدامات 
و برنامه هایی می شــود.رئیس ســازمان مــدارس و مراکز 
غیردولتی از راه اندازی ســامانه مشارکت خبر داد و گفت: 
اگر مردم نســبت به شهریه ها و خدمات مدارس اعتراضی 
داشتند ستاد پروژه مهر در استان ها و ستاد ثبت نام دانش 

آموزان پیگیری خواهند کرد.

دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشــاره به اینکه براســاس 
آمارهای رسمی کشــور بیــش از ۴7 درصــد طالق ها در 
۵ سال نخســت زندگی مشــترک زوجین اتفاق می افتد، 
گفت: ۶7 درصد طالق هــا در خانواده های بدون فرزند رخ 
می دهد.صالح قاسمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
براســاس آمارهای رسمی کشور بیش از ۴7 درصد طالق ها 
در ۵ ســال نخست زندگی مشترک زوجین اتفاق می افتد، 
گفت: تفاوت های سبک زندگی زوجین، مشکالت اقتصادی، 
آســیب های اجتماعی و عدم پایبندی بــه اخالق و برخی 
متغیرهای دیگر از دالیل طالق زوجین اســت، اما در این 
میان وجود یا عدم وجود فرزنــد در خانواده موجب تغییر 
معنــادارای در نرخ طالق بوده اســت.دبیر مرکز مطالعات 
جمعیت با اشاره به اینکه بین نرخ طالق و نرخ فرزندآوری 
رابطه عکس معناداری وجود دارد؛ یادآور شد: هر زمان که 
نرخ فرزندآوری کمتر بوده، نرخ طالق بیشــتر اســت و هر 
زمان که نرخ فرزندآوری بیشتر بوده نرخ طالق کمتر است.

وی با اشــاره به نتایج یک مطالعه انجام شــده درخصوص 
رابطــه میان طــالق و فرزندآوری اظهار کــرد: ۶7 درصد 
طالق هــا در خانواده های بدون فرزند اتفــاق می افتد. ۲۲ 
درصد طالق ها در خانواده های صاحب یک فرزند، ۹ درصد 
طالق ها در خانواده های دارای ۲ فرزند و ۳ درصد طالق ها 
در خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اتفاق می افتد؛ در 
واقع تعداد فرزند و نرخ باروری در خانواده با ریســک طالق 
رابطه معکوسی دارد.قاسمی ادامه داد: به عبارتی فرزند باعث 
تثبیت و تحکیم نهاد خانواده می شود و ریسک طالق قانونی 
و رسمی را کاهش می دهد، اما سوالی که مطرح می شود این 
است که اگر فرزندآوری مانع طالق رسمی و قانونی می شود، 
آیا می تواند مانع طالق عاطفی نیز شود؟ ما در این مطالعه 

سراغ زوج هایی رفتیم که به دالیل بسیار قوی و محکمی به 
دادگاه رفتنــد و حتی رای طــالق گرفتند؛ در این مطالعه 
متوجه شدیم بخشــی از این زوجین به دلیل اینکه دارای 
فرزند هســتند، با یکدیگر توافق می کنند فعال رای طالق 
را به خاطر فرزندشان که در سنین خاصی است برای چند 

سال جاری نکنند و طالق شان را به تاخیر می اندازند.
این پژوهشــگر حوزه جمعیت ادامه داد: بعد از ســه سال 
مجددا این خانواده ها مورد پایش قرار گرفتند و آمار بسیار 
گویایی به دســت آمد به طوریکه نشان داد بعد از سه سال 
۸۱ درصــد آنها اعالم کردند که مشــکل و معضلی که به 
خاطــر آن به دادگاه مراجعه کرده بودند به طور کامل حل 
شده است و دیگر تصمیمی بر طالق ندارند. همچنین حدود 

7 درصد اعالم کردند آن مشــکل و معضلشان حل و فصل 
نشده است، اما خفیف و کمتر شده ولی دیگر به هیچ وجه 
تصمیمی بر طالق ندارند و از جدایی منصرف شــده اند. ۱۲ 
درصد نیز اعالم کردند مشکل و معضلشان حل نشده است 
و تصمیمشان بر طالق همچنان پابرجاست؛ این دسته سوم 
از افرادی بودند که از عدم پایبندی به اخالق یا آســیبهای 
اجتماعی مثل اعتیاد رنج می بردند.وی تصریح کرد: در این 
مطالعه متوجه شدیم این خانواده ها به این نتیجه رسیده اند 
که در این ســه ســالی که طالق خود را به خاطر فرزند به 
تعویق انداخته اند، »زمان« موجب حل مشکل شــان شده 
است.قاســمی معتقد است: بســیاری از زوجینی که تجربه 
زندگی مشترک چندین ساله را دارند به صراحت و وضوح 
به این موضوع آگاه هستند که اغلب تنش های میان زوجین 
در ســال های نخست زندگی مشــترک راهکار کوتاه مدت 
ندارد و راهــکار آن تنها زمان و تمرین مهارت های زندگی 

در طول زمان است.

رئیس ســازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان در تشریح 
مصوبات جلسه صبح امروز دادســتانی تهران که با حضور 
نماینــدگان کســبه و دســتگاه های مرتبــط درخصوص 
ایمن سازی ســاختمان آلومینیوم برگزار شد گفت: در این 
جلسه توافق شد تا کســبه ساختمان آلومینیوم مسئولیت 
حقوقی ایمن سازی آلومینیوم را بدون تخلیه این ساختمان 
برعهــده بگیرند و بنیاد مســتضعفان نیــز به عنوان مالک، 
قدرالســهم خود را پرداخت کند.به گزارش ایســنا، محمد 
پیرعلی درباره جلســه صبح دیروز دادستانی تهران درباره 
تعیین وضعیت ایمن ســازی ســاختمان آلومینیوم اظهار 
کرد: در جلســه صبح دیروز که در محل دادســتانی تهران 
برگزار شد، نمایندگان شــهرداری تهران، کسبه ساختمان 
آلومینیوم، ســازمان آتش نشانی، سازمان نظام مهندسی و 

بنیاد مستضعفان حضور داشــتند و ایمن سازی ساختمان 
آلومینیوم مورد بحث و بررســی طرفین قرار گرفت. وی با 
بیان اینکه بنیاد مستضعفان بعنوان مالک حقوق استیجاری 
در این جلســه مجددا بر تصمیم خود مبنی بر لزوم تخلیه 
موقت آلومینیوم به منظور ایمن ســازی این ساختمان در 
شرایط مطلوب و با کمترین ریسک و خطر برای شهروندان 
تاکید کرد، افزود: در این جلسه نمایندگان کسبه ساختمان 
آلومینیوم همچنان بر موضع خــود مبنی بر عدم ضرورت 
تخلیه این ساختمان و ایمن ســازی آن همزمان با فعالیت 
خود تاکید داشتند و در نهایت با تایید و همراهی نمایندگان 
آتش نشانی، نظام مهندسی و شــهرداری قرار شد شورای 
کســبه آلومینیوم، مســئولیت حقوقی و تبعات احتمالی 
ایمن ســازی ســاختمان را بدون تخلیه آن برعهده بگیرند 

و ایمن سازی توســط خود آنها به عنوان صاحبان سرقفلی 
انجام شود. رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان 
گفــت: ناایمن ترین بخش ســاختمان آلومینیوم مربوط به 
تاسیســات برق در این ساختمان است که مقرر شد به قید 
فوریت ایمن ســازی آن انجام شود.وی افزود: ما پیش از این 
نیز ابراز کردیم اگر قرار باشــد بنیاد مستضعفان مسئولیت 
اجرای ایمن ســازی آلومینیوم را بر عهده بگیرد، برای حفظ 
امنیت شــهروندان و مراجعان و کسبه، علیرغم میل باطنی 
ناگزیریم ساختمان موقتا تخلیه شود و پس از انجام فرایند 
ایمن سازی، ســاختمان مجددا به کسبه تحویل داده شود 
اما اگر کســبه خودشان مسئولیت ایمن ســازی را برعهده 
بگیرند، بنیاد قدرالسهم خود که معادل ۵۰ درصد هزینه ها 
اســت، برابر توافق قبلی بر عهده خواهد گرفت.پیرعلی در 

پاســخ به این ســوال که از چه زمانی فرآیند ایمن ســازی 
این ســاختمان آغاز می شود، گفت: به محض اینکه شورای 
ساختمان آلومینیوم به لحاظ حقوقی این تعهد و اطمینان را 
به بنیاد مستضعفان و دادستانی بدهند که تمامی مسئولیت 
اجرای عملیات ایمن سازی و خدای ناکرده تبعات و عوارض 
احتمالی ناشــی از عدم تخلیه ساختمان حین ایمن سازی 
برعهده آنهاســت، عملیات ایمن سازی می تواند آغاز شود.به 
گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، ساختمان ۱۵ طبقه 
آلومینیوم به متراژ ۴۳۰۰ متر مربع  در سال ۱۳۴۳ احداث 
شده و این ساختمان در حال حاضر  دارای تأسیسات برقی 
فرســوده و مستهلک است که بنیاد در حال حاضر با تامین 
هزینه استقرار ۲۴ ساعته تیم های آتش نشانی مراقب عدم 

بروز حادثه است.


