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گزارش
رتبهبندیمعلمان
و دبهای که مسئوالن درمیآورند

بروکراســیهای پیچیــده بــرای اجــرای قانون
رتبهبندی معلمان در چند مــدت اخیر انتقادات
زیادی را به همراه داشته است .این مساله صدای
اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز درآورده و
بیم آن میرود تا چالشهای اجرای این قانون ،به
کالف سردرگمی برای معلمان تبدیل شود.
رضا حاجی پور ،ســخنگوی کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی دراینباره گفت:
مگر میشود آموزشوپرورش اطالعات معلمی که
۳۰سال در این وزارتخانه کارکرده و هر سال مورد
ارزیابی قرار گرفته است را نداشته باشد که امروز
برای رتبهبندی خواســتار بارگــذاری اطالعات از
سوی معلمان شده است.
او درباره نحوه اجرای قانــون رتبهبندی معلمان،
بیان کرد :بنده بهعنوان ســخنگوی کمیســیون
آمــوزش و تحقیقات مجلس چندیــن بار تأکید
کردم که انتظــار داریم خروجی حــوزه معاونت
ســرمایه انســانی وزارت آموزشوپــرورش در
خصوص چگونگی تدوین آئیننامه احکام معلمان
در رتبهبنــدی همان چیزی باشــد که در مجلس
به تصویب رســیده اســت و نباید با قانون مصوب
مجلــس خیلی فاصله داشــته باشــد .اینکه االن
اندازهگیریهای خاصی بــرای رتبهبندی معلمان
داشــته باشند ،قابلقبول نیســت .وی در ادامه با
بیان اینکه ما انتظار داشتیم بعد از تصویب قانون
و ابالغ آن رتبهبندی بهطور دقیق اجرایی میشد،
اظهار کرد :یک معلم ۲۷سال خدمت کرده و تازه
قرار اســت رتبهبندی شود ،دنبال چه چیزی باید
بگردیم .مجلس بر اساس تعداد معلمان ،اعتبارات
الزم را نیز در نظر گرفته است.
نماینده مردم آمل در ادامه با تأکید بر اینکه مطالبه
ما اجرای دقیق و بهموقع رتبهبندی معلمان است،
افزود :این برخورد با معلمان صحیح نیست .چقدر
باید معلمان را شبانهروز به اینور و آن ور بکشانیم
تا برای آنها یــک کاری انجام دهیم .کدامیک از
ارگانهای ســازمانی در سطح کشــور اینگونه با
کارکنان خود برای افزایش حقوق برخورد میکند
که این روزها با معلمان اینگونه برخورد میشود.
حاجی پــور گفت :چندین دولت الیحه رتبهبندی
معلمان را آوردند اما در مجالس به نتیجه نرسید.
حال که این الیحه به تصویب رســیده و تبدیل به
قانون شــده ،ما انتظار اجرای بهموقع و دقیق این
قانون را داریم.
یعقوب ذاکــری یکی از معلمــان موفق چندپایه
روستای خشکآباد شهرســتان میناب در استان
هرمــزگان درباره موضــوع رتبهبنــدی معلمان
گفت :درباره رتبهبندی گالیه دارم؛ من نمیگویم
مشکل از وزارت آموزشوپرورش است اما مشکل
از سیســتم و موضوعات معیشــتی است .معتقدم
در موضوع معیشــت عدالتی برقرار نشــده است.
معلمان زحمات بسیاری میکشند و باید حق آنان
بهدرســتی داده شود .بهطور مثال در دوران کرونا
معلمان خارج از حیطه معلمی به آموزشوپرورش
خدمــت کردهانــد اما اکنــون مشــکل امتیاز و
موضوعات معیشتی برای ما بسیار قابلرؤیت است
لذا ضروری اســت در مناطق دورافتاده و محروم
عدالت آموزشی محقق شود.
ذاکــری دربــاره بارگــذاری مدارک در ســامانه
رتبهبنــدی به خبرآنالین گفــت :در روزهای اول
به دلیل اشــکال و اختالل در اینترنت به ســایت
دسترســی نداشــتیم البته در برخــی از مناطق
دورافتاده دکل اینترنت هم وجود ندارد که بتوان
مدارک را بارگذاری کرد امــا بااینوجود معلمان
تالش میکنند تــا بتوانند حق خــود را بگیرند.
حدود ۴روز پیش کتابهایی که نوشــته بودم در
سایت بارگذاری کردم اما متأسفانه فایل بارگذاری
نمیشــد به ما در گروه اعالم شد که سایت هک
شده است اما در نهایت توانستم فایلهای خود را
بارگذاری کردم.
او در ادامــه اظهار داشــت :اطمینان دارم که این
بارگذاری مدارک در ســامانه رتبهبندی بیفایده
اســت و تنها ســابقه ،گواهیهای ضمن خدمت و
مدرک فرهنگیان ،در رتبهبندی مؤثر است .اگر به
معلمان توجه نشود آنان از سیستم آموزشی خارج
میشوند و در خارج از بدنه وزارت آموزشوپرورش
به اهداف خود میرســند زیــرا عملگراها در هر
جایی که به نفع آنان باشــد ،خدمــت میکنند.
به نظر من اکنــون نیازی نبود سیســتمی برای
رتبهبندی درنظر گرفته شــود تا معلمان هزینه و
وقت خود را بــرای بارگذاری مدارک صرف کنند
زیرا سابقه معلمان برای مجموعه آموزشوپرورش
مشخص است.
ســیف اهلل آجورلــو معلــم متعهــد آموزشــگاه
دارالتوحید روستای گلزمین نیز درباره رتبهبندی
که یکی از موضوعات انگیزشــی بــه کار معلمان
است گفت :من در یک روستای دورافتاده مشغول
تدریس به دانشآموزان هستم؛ در روستا اینترنت
نداریم و باید برای بارگذاری مدارک رتبهبندی در
سامانه موردنظر به باالی کوه برویم و من تاکنون
نتوانستم مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنم.
این معلم با ســابقه میافزاید۳۴ :ســال ســابقه
تدریس دارم بایــد از کجا مدارک دهه  ۷۰یا ۸۰
خود را پیدا و در سامانه بارگذاری کنم؟!
وی با اشــاره به اســترس همکاران فرهنگی برای
بارگذاری مدارکشــان در سامانه رتبهبندی تأکید
کــرد :آموزشوپــرورش میتوانســت از این بهتر
دربــاره رتبهبنــدی تصمیم بگیرد تــا معلمان به
آرامش برسند و شهریورماه آنان خراب نشود.
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رشد مشاغل خدماتی چه آسیبهای اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد داشت؟

افزایش تمایل برای مسافرکشی

همدلی| زندگی در شهرها الزامات و البته
مرارتهایی برای بســیاری از شــهروندان
بــه همــراه دارد .در این میــان زندگی در
شهرها و کالنشــهرها برای طبقه متوسط
رو به پایین با دههــا و بلکه با صدها رنج و
مشقت و دشــواری همراه است .وقتی شما
در لیست کارگرآنیک کارخانه تعطیل شده
قــرار میگیرید و هیــچ کاری ندارید ،هیچ
پشــتوانه مالی ندارید ،هیچ ضامنی ندارید
یا برای راهاندازی یک کســبوکار کوچک
ماهها در پیچوخم ادارات معطل میشــوید،
یک پراید دستدوم یا یک موتور میخرید و
مسافرکشی میکنید؛ شرایطی که هماکنون
شاهد آن هســتیم و به گواه آمارها در یک
سال اخیر تشــدید شده است .گزارشها از
ســیر صعودی تمایل برای مشاغل خدماتی
ازجمله اسنپ ،مسافرکشی و پیک موتوری
حکایت دارد.در سالهای اخیر بخش عمده
اشــتغال کشــور به ســمت خدمات سوق
پیداکرده است بهنحویکه برابر آمارها بیش
از ۵۰درصد اشتغال کشور متعلق به بخش
خدمات بوده و این امر به گسترش مشاغل
خدماتی انجامیده است.
کارشناسان و فعاالن حوزه کار ،پایین بودن
هزینه سرمایهگذاری و نبود بروکراسیهای
زائــد و محدودیتهای ایجاد مشــاغل در
بخشهــای تولیدی و صنعتــی را ازجمله
علل گســترش روزافزون مشاغل خدماتی
میدانند ،بااینوجود بر ناپایداری مشــاغل
خدماتی در بحرانهــای اقتصادی و برخی
شرایط پیشبینینشده نظیر آنچه در دوران
شیوع کرونا رخ داد ،تأکید دارند.
فراهم نبودن زیرساختهای شغلی
دائم
ناصر چمنی ،کارشــناس حوزه کار معتقد
است :دلیل گسترش مشاغل خدماتی فراهم
نبودن زیرساختهای شغلی دائم در کشور
است که باعث شــده افراد بهجای کارهای
تولیدی ،به مشاغل خدماتی روی بیاورند.
وی میگوید :اگر در طول سالهای گذشته
زیرســاختهای ایجاد اشــتغال پایدار در
کشــور فراهــم و محدودیتهــای پیــش
روی بخشهــای تولید و صنعت برداشــته
میشــد ،امروز بهجــای افزایش مشــاغل
خدماتی ،با گســترش بنگاههــای تولیدی
و رونقبخشهــای تولیــد و صنعت روبهرو
بودیم.
این کارشــناس حوزه کار یکی دیگر از علل
رواج شــغلهای خدماتی را تقاضای جامعه
عنوان کرده و میگوید :مشــاغل خدماتی
با نیاز روز جامعــه در ارتباطاند و به دلیل

خبر
درگذشت حدود ۱۰۰ایرانی در راهپیمایی
اربعین امسال در عراق

ســفیر ایران در عراق گفت :در راهپیمایی اربعین
امسال ،حدود ۱۰۰نفر زائر ایرانی به دلیل حوادث
جادهای ،داشــتن بیماری زمینهای و یا کهنسالی
جــان خــود را ازدســتدادهاند.محمدکاظم آل
صــادق با بیان اینکه بر اســاس آخرین آمار بیش
از ۹۰درصد از زائران ایرانی به کشــور بازگشتهاند،
اظهار کرد :زائرانی که اکنون در عراق هستند ،در
سالمت کامل بسر میبرند و مشکل خاصی ندارند.
وی بــا بیان اینکه در راهپیمایی اربعین امســال
برخی از زائرین به خاطر حوادث جادهای ،داشتن
بیماری زمینهای و یا کهنســال بودن جان خود
را ازدســتدادهاند ،خاطرنشــان کــرد :تعداد این
افراد حدود ۱۰۰نفر اســت ،البته نسبت به آخرین
اربعینی که در ســال  ۱۳۹۸برگزار شــد این رقم
کاهش پیداکرده است.سفیر ایران همچنین با بیان
اینکه تعدادی از زائران نیز در این ســفر اســناد
هویتی خود را گمکردهاند ،گفت :تعدادی بســیار
کمی زائر نیز مفقودشــدهاند و یــا خانواده خود را
گمکردهاند.

رشتههای کم متقاضی حذف میشوند؟

افزایــش تقاضــا و نیاز مصرفــی مردم در
سالهای اخیر گسترش یافتهاند.
از نــگاه وی ،مشــاغل خدماتــی نیــاز به
تخصــص باالیی ندارند و بــرای راهاندازی،
ســرمایه و هزینه بسیاری نمیخواهند و از
بروکراسیهای زائد و دست و پاگیر مشاغل
تولیدی و صنعتی در آنها خبری نیست لذا
افراد ترجیح میدهند دنبال کسبوکارهای
خدماتی بروند که بهراحتی ایجاد میشوند
و درصورتیکه در مشاغل بخش کشاورزی
و صنعت افــراد نیازمند حمایتهای دولتی
و بانکی درباره عوارض و مالیات و پرداخت
تسهیالت هستند.
تداوم رشــد تقاضا برای مشــاغل
خدماتی
یک پژوهش نشــان میدهد در بازه زمانی
بهــار ســال  ۱۴۰۰تــا بهار ســال جاری
بیشــترین جابهجایی شغلی از گروه صنعت
به خدمــات رخداد ه اســت .بهعبارتدیگر
۱۳درصد از افراد شــاغل در بخش صنعت
به سمت خدمات رفتهاند.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از
بررسی اشتغال در بخشهای عمده فعالیت
اقتصــادی در بهار  ،۱۴۰۱بخش خدمات با
۵۱.۲درصد بیشــترین ســهم اشتغال را به
خود اختصاص داده که این امر نشانگر رشد
۲.۴درصدی نســبت به مدت مشــابه سال
قبل است .بخشهای صنعت با ۳۲.۷درصد

و کشــاورزی با ۱۶درصد در مراتب بعدی
سهم اشتغال را به خود اختصاص دادهاند.
علیرغــم آن کــه نمیتــوان ظرفیتهای
اشتغال در بخش خدمات و تأثیرگذاری آن
بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت اما این نکته
را نیز نباید ازنظر دور داشت که در شرایط
بحرانی و نامساعد اقتصادی ،مشاغل بخش
خدمات از ثبات و پایــداری الزم برخوردار
نیســت و همین امر میتواند بســیاری از
ظرفیتهای اشتغال را دستخوش تغییر قرار
دهــد؛ ازاینرو الزم اســت تا در بخشهای
دیگــر اقتصــادی همچــون کشــاورزی،
گردشــگری IT ،و ICTکه از پتانســیل و
ظرفیت باالیی برخوردارند ،ســرمایهگذاری
الزم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گیرد و
فرصتهای شغلی این بخشها شناسایی و
بهتناسب نیاز بازار کار در اختیار کارجویان
و دانشآموختگان قرار داده شود.
بحران در کمین صاحبان مشــاغل
خدماتی
هرچه قــدر شــرایط اقتصادی ســخت و
سختتر میشــود این تهیدســتاناَند که
روزگارشان ســیاهتر از گذشته میشود .از
ســوی دیگر هرروزه به دلیل مهاجرتهای
گستردهای که از سکونتگاههای روستایی
به ســمت ســکونتگاههای شهری صورت
میگیــرد بر تعداد اقشــار ضعیــف افزوده
میشود و این یعنی گســترده شدن دایره

تهیدستی شهری در کشور .زندگی روزمره
بخش عمــدهای از ایــن افراد با مشــاغل
خدماتی ســپری میشود .هرچند نمیتوان
مشــاغل خدماتــی را در زمــره مشــاغل
غیرقابــل ارزشــمند تلقی کرد امــا به هر
طریق مشــکالت معیشتی بیش از هر گروه
دیگر ایــن افراد را با چالش روبهرو میکند.
در شــرایط بحران کرونا شــاهد بودیم که
بسیاری از افراد مشغول در مشاغل خدماتی
با مشــکالت زیادی ازجملــه بدهکاری به
دیگران و مؤسســاتی چون بانــک ،ناتوانی
در پرداخت اجارهبها ،سوءتغذیه ،افسردگی،
اضطــراب و ناتوانــی در برطــرف کــردن
مشکالت خود روبرو شدند.البته همانگونه
که در ابتدای گزارش نیز به آن اشــاره شد
تغییر ســبک زندگی ایرانیان نیز در مساله
رشد مشــاغل خدماتی بســیار مؤثر بوده
اســت .بهعنوانمثال در مشاغل مربوط به
خدمــات زیبایی و آرایشــگری دیگر کمتر
کسی است که از درآمدهای قابلتوجه این
افراد بیخبر باشد .کافی است تا کمر همت
ببندید و با شرکت در چند جلسه آموزشی
بار خود را یکشــبه ببندید .بههرحال همه
این مشــکالت در معیشت افراد ریشه دارد
و برای همین اســت که توصیه بسیاری از
کارشناسان اقتصادی این است که تا اطالع
ثانوی مالک همه تصمیمات حفظ اشتغال
و توجه به معیشت جامعه باشد.

پاییز بیباران در انتظار تهران

هشدار درباره بروز پیک جدید کرونا در اواخر پاییز

کرونا هنوز نرفته است!

همدلــی| باوجوداینکه به نظر میرســد از قله موج هفتم
کرونا عبور کردهایم و کمکــم بهروزهای پایانی این موج از
بیماری نزدیک میشــویم؛ اما برخی از احتمال بروز پیک
جدید کرونا در ماههای آینده خبر میدهند.
نشــانههای پایــان موج هفتم کرونا نمایان شــده اســت.
شناســایی  289بیمــار جدید و ۱۴فوتی در  27شــهریور
 ،۱۴۰۱نشــان میدهد که روند ابتال و فوتیهای کرونا در
کشور نزولی شده است .بهطوریکه در  ۲۴شهریور ،۱۴۰۱
 ۶۴۶بیمار جدید و ۱۵فوتی داشتهایم.
این آمارهــا حکایت از روند نزولی شــدن موج هفتم دارد
که انتظار میرود بهزودی به پایان برســد .همچنین ،نقشه
کرونایی کشــور نیز از رنــگ قرمز پاک شــده و بهتدریج
در حال آبی شــدن اســت .بهطوریکه در حال حاضر ۲۰
شهرســتان در وضعیت نارنجی۲۵۷ ،شهرستان در وضعیت
زرد و ۱۷۱شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
ادامــه این روند میتواند نشــاندهنده روزهای پایانی موج
هفتم باشــد که پیشبینی میشــد در اوایل پاییز به پایان
برســد؛ اما بااینحــال متخصصین عفونــی میگویند این
احتمال هست که موج بعدی کرونا از اواخر پاییز در کشور
رخ دهــد و تا آن زمان ،این فرصت وجــود دارد که وزارت
بهداشت نســبت به تســریع در تزریق دوز چهارم واکسن
کرونا برای گروههای در معرض خطر اقدام کند.
به واکسیناسیون دانشآموزان و تهویه کالسها توجه شود
همیــن دیروز دبیــر انجمــن متخصصان عفونی کشــور
بهاحتمال بروز پیک جدید کرونا در اواخر پاییز اشــاره کرد
و خواســتار توجه به واکسیناسیون گسترده دانشآموزان و
تهویه کالسها شد.
«آمتیس رمضانی» دبیر انجمن متخصصان عفونی کشور در
گفتوگو با ایلنا با اشــاره به بازگشایی مدارس اظهار کرد:
اگرچــه در زمینه بیماری کرونا در حال حاضر چشــمانداز
خوبــی وجــود دارد و پس از دو ســال و نیــم به وضعیت
مناســبی نزدیک میشــویم ،اما بااینحال این احتمال هم
وجود دارد که پس از بازگشــایی مدارس و دانشــگاهها در
اواخر پاییز یک پیکی از بیمــاری با افزایش موارد مثبت و
بستری داشته باشیم.
این متخصص عفونی با تأکید بر اینکه یک بازگشــایی امن
برای دانشآموزان نیاز اســت ،گفت :باید کاری کرد که هم
این پیک را با خیال راحت پشــت سر بگذاریم و هم اینکه
دانشآموزان هم آسیب نبینند .در این راستا واکسیناسیون
بهترین کاری اســت که میتوان انجام داد .اگرچه نمیتوان

معــاون آموزشــی وزارت علوم گفت :رشــتههای
کم متقاضی را حــذف نمیکنیم؛ بلکه آنها کنار
گذاشته میشوند تا هر زمانی که متقاضی داشتند
دانشــگاه مجدد از طریق ســوابق تحصیلی در آن
رشتهها دانشــجو پذیرش کند.قاسم عموعابدینی
گفــت :در شــورای گســترش آمــوزش عالــی
برنامهریزی داریم تا رشــتههایی که جنبه فردی
و اجتماعی دارند و کم متقاضی هســتند را حذف
نکنیــم؛ بلکه آنها را کنار بگذاریم تا هر زمانی که
متقاضی داشــتند مجدد دانشگاهها در آن رشتهها
دانشــجو جذب کنند.عموعابدینی با بیان اینکه
پذیرش در این رشــتهها با سوابق تحصیلی تعیین
میشود ،تأکید کرد :این رشتهها بههیچوجه کنکور
ندارند.وی تأکید کــرد :باید نیاز صنعت ،جامعه و
دستگاههای اجرایی را شناسایی کنیم و سرفصل،
محتوا و نوع دروس دانشــگاهی را تغییر دهیم تا
رشتهها متناســب با نیاز صنعت و جامعه باشند؛
چراکه اقبال به رشــتهها جنبه فردی ندارد ،بلکه
متقاضی آنیک کشور است.
معــاون آموزشــی وزارت علوم افــزود :وزیر علوم
دستور داد تا بورس صنعتی شکل بگیرد و امسال
برای اولین بار در کنکور سراســری در استان یزد
انجام شــد .طبق گزارشهای اعالم شده استقبال
بســیار خوبی در رتبههای زیر هزار برای آن رشته
بوده اســت؛ چراکه این بورس به صورتی است که
شغل را برای صنعت و جامعه تضمین میکند.
وی گفت :در گذشــته رتبههای  ۴تا ۵هزار رشته
بورس صنعتی را انتخاب می کردند؛ اما هماکنون
رتبههای کمتر از  ۵۰۰آن را انتخاب و در مصاحبه
هم شرکت کردهاند.

آن را اجباری کرد .بین خانواده نگرانیهای زیادی در مورد
واکســن کودکان وجود دارد به همین دلیل نمیتوان هیچ
خانــوادهای را مجبور کرد کودک خود را واکســینه کنند.
بااینحال خوشــبختانه تا امروز گزارشی از عوارض واکسن
در میان کودکان گزارش نشده است.
او یادآور شــد :در حال حاضر بســیاری از کودکان قبل از
ورود به مدرســه بسیاری از واکسنها را دریافت میکنند و
این احتمال وجود دارد که برای واکسن کرونا هم در آینده
خ دهد.
چنین اتفاقی ر 
آمار واکسیناسیون نگرانکننده است
درحالیکه کارشناســان به تزریق واکسن کرونا تأکید دارند
که آمارهــای روزانه وزارت بهداشــت نشــان میدهد که
روند تزریق واکســن کرونا بهخصوص در دوزهای ســوم و
چهــارم ،آنطور که باید قابلقبــول نبوده و بهکندی پیش
میرود .بهطوریکه روز 27شهریور آمار ۳هزار دوز تزریق را
داشتهایم که نشانه خوبی نیست.
بر اساس آمار وزارت بهداشت تا کنون ۶۵میلیون و  ۶۰هزار
و  ۵۱۵نفــر دوز اول۵۸ ،میلیون و ۴۵۴هزار و  ۵۹۶نفر دوز
دوم و  ۳۱میلیون و  ۱۲۰هزار و  ۶۵۲نفر ،دوز سوم و باالتر
واکسن کرونا را تزریق کردهاند.
مجموع واکســنهای تزریقشده در کشور به ۱۵۴میلیون و
 ۶۳۵هزار و ۷۶۳دوز رسید.
گفتنی کرونا همچنآنیک تهدید جهانی محسوب میشود.
بنابــر جدیدترین آمار رســمی همهگیــری کرونا ،مجموع
مبتالیان به این بیماری در جهان تاکنون به ۶۱۷میلیون و
 ۲۶۸هزار و  ۲۳۰نفر رســیده و مرگ شش میلیون و ۵۳۰
هزار و ۹۰۰بیمار کووید  ۱۹نیز تأیید شده است.
طبق ارقام بهروز شــده ایــن پاندمی در کشــورهایی که
همچنان درگیر آن هســتند ،در حال حاضر ســه کشور با
باالترین آمار ابتال از سه قاره مختلف شامل ایاالتمتحده از

قاره آمریکا ،هند از آسیا و فرانسه از اروپا هستند.
آنفلوانزا امسال فرصت عرضاندام خواهد یافت
در چند سال گذشته که کرونا یک چالش سالمتی در تمام
دنیا ایجاد کرده بود ،بیماری آنفلوانزا به خاطر پروتکلهای
بهداشتی چندان فرصت عرضاندام نداشت؛ اما کارشناسان
میگویند فصلهای ســرد امســال ،متفاوت از ســالهای
گذشته است که کمتر شاهد شیوع آنفلوانزای فصلی بودیم
و بــدون تردید با موارد بیشــتری از بیماری آنفلوانزا موجه
میشویم ،چراکه در دو ســال گذشته که کرونا حاکم بود،
رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک ،باعث شد
تا میزان ابتال به آنفلوانزا نســبت به سالهای قبل از کرونا،
کاهش قابلتوجهی داشته باشد.
پیام طبرسی فوق تخصص بیماریهای عفونی و عضو هیأت
علمی دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی ،در این زمینه
به رسانهها گفت :احتماالً در پاییز امسال با بیماری آنفلوانزا
مواجه خواهیم شد ،چون محدودیتهای کرونایی را نداریم.
وی افزود :در دو ســه ســال اخیر که درگیر پاندمی کرونا
شــدیم ،کمتر شاهد شــیوع آنفلوانزا بودیم و در سال اول
کرونا فقط  ۱۰تا ۱۵درصد عفونتهای تنفســی ناشــی از
آنفلوانزا بود ،اما در ســال گذشته با توجه به شدت گرفتن
کرونا ،موارد آنفلوانزا کاهش یافت.
طبرســی ادامه داد :امســال با توجه به اینکه محدودیتها
را نداریم و مراکز آموزشــی بهصورت حضوری بازگشــایی
میشود و مردم هم ماســک نمیزنند ،احتمال دارد دوباره
درگیر آنفلوانزا شویم.
وی با عنوان این مطلب که شــیوع بیماری آنفلوانزا از اوایل
آبان تا اردیبهشــت است که میبایست از همین حاال برای
تزریق واکســن آنفلوانزا اقدام کرد ،افــزود :اولویت تزریق
واکســن آنفلوانزا همانند گروههایی است که برای واکسن
کرونا از آنها نــام میبریم .مثل افــرادی که بیماریهای
زمینــهای دارنــد ،مادران بــاردار ،کودکان زیر  ۵ســال و
سالمندان باالی ۶۵سال ،در اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا
هستند.
ایــن فوق تخصص بیماریهای عفونی ،بهترین زمان تزریق
واکسن آنفلوانزا را از اواخر شهریور تا اوایل مهر دانست ،زیرا
دو هفته طول میکشد آنتیبادی در بدن ایجاد شود.
طبرســی گفت :البته کســانی که به هر دلیلی این واکسن
را در زمان تعیینشــده تزریق نکردهاند ،میتوانند در آبان
و آذر هم این واکســن را دریافت کنند ،چــون بیماری تا
اردیبهشت ادامه دارد.

سرپرســت اداره کل هواشناســی اســتان تهران
با اشــاره به اینکه بارندگیهای تهران نســبت به
بلندمدت حدود ۳۵درصد کاهش داشــته اســت،
اظهار کــرد :کاهش بارندگیها موجب خشــکی
افزایش گردوخاک میشود.
مازیار غالمی ،با توجه گردوغبارهایی که از ابتدای
ســال تاکنون تهران را تحت تأثیر قرار داده است،
اظهار کــرد :ایــن گردوخاکها ازنظر منشــأ به
دودســته گردوخاکهای محلی و گردوخاکهای
خارجی (کشورهای همجوار) ،تقسیم میشوند .در
گردوخاکهای محلی ،کانون گردوخاک در داخل
استان یا اســتانهای همجوار نظیر قزوین ،البرز،
مرکزی ،قم و ســمنان قرار دارنــد .وزش بادهای
شدید و گاهی خیلی شدید در استان و استانهای
همجوار ،ســبب شــکلگیری تــوده گردوخاک
میشــود و با توجه به جهت و سرعت باد میتواند
به تهران منتقل شود.
وی ادامــه داد :دســته دیگــر گردوخاکهــا هم
ناشــی از کانونهــای گردوخــاک موجــود در
کشــورهای همســایه همچون عراق ،عربســتان،
سوریه ،ترکمنســتان است .سازوکار شکلگیری و
انتقال این گردوخاکها متفاوت اســت و معموالً
تحت تأثیر ســامانههای جوی با ناپایداری شدید
و وزش باد شــدید شــکل میگیرند و با جریانات
غربی به کشور منتقل میشوند .مقیاس تأثیر این
گردوخاکها بهطور مشــخص ،بزرگتر از مقیاس
محلی است و معموالً نوار غربی کشور و استانهای
واقع در این نواحی همچون آذربایجان غربی ،ایالم،
خوزستان ،کردستان و کرمانشاه را تحت تأثیر قرار
میدهند اما درصورتیکه الگوی باد مساعد و جهت
باد غربی باشد میتوانند به نواحی مرکزی ایران و
حتی تهران نیز منتقل شوند.
به گفته سرپرســت اداره کل هواشناســی استان
تهران ،طی دو سال گذشته به دلیل کاهش بارش
قابلمالحظه و افزایش دما ،پدیده خشکسالی در
حال وقوع اســت که بهطور مشــخص و بارزی در
افزایش فراوانی گردوخاک تأثیر گذاشته است.
سرپرست اداره کل هواشناسی استان تهران ادامه
داد :در حال حاضر گردوخاک عبوری از کشورهای
همسایه برای تهران پیشبینی نمیشود اما بهطور
محلی و براثر وزش باد شدید و خیلی شدید امکان
خیزش گردوخاک در نواحی غربی و جنوبی استان
و بهویژه طی ســاعات عصر و شــب دور از انتظار
نیســت که میتواند باعث کاهش کیفیت هوا در
بعضی از ساعات شود.

