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توسعه همکاری ایران و سوریه
در حوزه بهداشت و درمان

ایسنا -وزیر بهداشت در دیدار با سفیر سوریه بر اعالم آمادگی ایران جهت توسعه روابط و همکاری متقابل و نیز انتقال دانش و تجربه کشور
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به کشور سوریه تاکید کرد وگفت :به زودی میزبان وزیر بهداش��ت سوریه در ایران خواهیم بود و این سفر
قطعا زمینه ساز گسترش همکاری ها به ویژه در زمینه بهداشت و درمان است.

دستچین

فانی۱۳:هزارمیلیارد ریالاعتباربرایبهسازیمدارساختصاصیافت

تشییع پیکر شهید بهرام افشار
خبرگزاری ص��دا وسیما  -پیکر شهید ب��ه��رام افشار
سرکنسول کشورمان در بلژیک بر روی دستان همشهریان
تهرانی تشییع شد.

ورود آب به سد زایندهرود طبیعی شد
مهر  -مدیرکل دفتر به هم پیوسته منابع آب حوضه
آبریز فالت مرکزی ایران گفت :برای اولین بار در هشت
س��ال اخیر با وج��ود خشکسالی در حوضه زای��ن��د هرود،
این رودخانه به مدت  ۹ماه از جریان پایدار آب برخوردار
بوده است.

دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی سه معلم
خواهند داشت
مهر -دیمهور؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و
پرورش گفت :پایه پنجم و ششم ابتدایی سه معلم را خواهند
داشت.
وی افزود :تعداد سه معلم برای تربیت بدنی ،گروه علوم
انسانی و گروه علوم پایه خواهیم داشت.

کاهش  9درصدی نزاع در کشور
ایسنا -مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت
کار و رفاه اجتماعی با اعالم خبر کاهش نزاعهای منجر به
معاینه در کشور اعالم کرد :بررسی ها نشان میدهد در 3
ماه اول سال  1394تعداد  151هزار نزاع منجر به معاینه
در کشور رخ داده است که این رقم نسبت به سال گذشته
 7درصد و نسبت به سال  1391بیش از  9درصد کاهش
را نشان میدهد.

سرانه کمک به هر زندانی جرایم غیرعمد ۳۵
میلیون تومان است
تسنیم -نایب رئیس ستاد دیه کشور گفت :سرانه کمک
برای هر مددجوی غیرعمد به طور میانگین  ۳۵میلیون
تومان است.

زمان توزیع کارت شرکت در آزمون
استخدامی آموزش و پرورش اعالم شد
تسنیم-مشاورعالیسازمانسنجشازثبتنام۱۸۰هزار
داوطلب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش خبر داد و
گفت :کارت شرکت در این آزمون در تاریخ ۲۴شهریور روی
سایت سازمان سنجش قرار میگیرد.

امسال  13ه��زار و چهارصد میلیارد ریال
برای بهسازی فضاهای آموزشی اختصاص
یافتهاست.
بهگزارش خبرگزاریصداو
سیما ؛وزیرآموزشو پرورش
در نشست مدیران آموزش و
پ���رورش شهرستان بناب
اف��زود  :یک سوم فضاهای آموزشی کشور
فرسوده است و برای حل این مشکل در پی
جذب اعتبارات ویژه برای بازسازی مدارس
هستیم .فانی افزود :امسال  2هزار میلیارد
ریال نیز از اعتبارات فروش گاز به مردم برای
سرانهمدارس درنظرگرفتهشدهکهبخشیاز
آن در مهر ماه امسال به حساب مدارس واریز
خواهد شد.وی با اشاره به بازنشستگی 63
هزار معلم در کشور در سال گذشته و امسال
گ��ف��ت  :ب��ا ورود نخستین گ���روه از ف��ارغ
التحصیالن دانشگاه فرهنگیان از ابتدای
سال تحصیلی  95به جمع معلمان  ،توازن
نسبی نیروی انسانی در آم��وزش و پرورش
ایجاد خواهد شد  .فانی از بدهی  10هزار و
 500میلیارد ریالی آم��وزش و پ��رورش به
بازنشستگان هم گفت و تصریح کرد 25:
درصد مطالبات بازنشستگان اسفند سال
قبل پرداخت شد و بقیه بدهی نیز به محض

9

تامیناعتبارپرداختخواهدشد.وزیرآموزش
و پ���رورش اش���اره ک��رد :ام��س��ال  13ه��زار و
چهارصدمیلیاردریال برایبهسازیفضاهای
آموزشیاختصاصیافتهاست .ویدرپاسخبه
انتقاد برخی معلمان از رسانه ای کردن
پرداختمطالباتفرهنگیان،اینامررا ناشی
از فشار رسانه ای اعالم کرد و گفت:سعی می
کنیمازاینبهبعددراینخصوصکمترصحبت
کنیم .فانی معیار رتبه بندی معلمان را انجام
شایستهوظایفمعلمیدانستوافزود:طرح
رتبهبندیمعلمانهرچندایدهآلنیستولی
موجبکمشدنتبعیضبینآنان خواهدشد.
▪ ▪بیمهتکمیلیفرهنگیانبهروشصندوقی

به گزارش ایسنا ،فانی با اشاره به مشکالت

بیمه فرهنگیان از اج���رای بیمه تکمیلی
فرهنگیان به روش صندوقی با هدف ارتقای
کیفیت خدمات ارائه شده خبر داد و گفت:
دولت در آخرین جلسه سال  93طرح رتبه
بندی معلمان را به تصویب رسانده است و
از مهرماه امسال این طرح اجرایی می شود
که برای همین طرح امسال  1350میلیارد
تومان و در سال ،95سه هزار و 500میلیارد
تومانپیشبینیشدهکهاینارقاممازادبرآن
سقف بودجه جاری و عمرانی وزارت آموزش
و پرورش است .فانی در خصوص اینکه گفته
می شود از آزم��ون استخدام وزارت آموزش
و پ��رورش استقبال کمی ش��ده ب��ود ،گفت:
چنینچیزیصحتندارد،استقبالخوبیاز
این آزمون به عمل آمده بود و سیاست وزارت
آموزشوپرورشاستخدامازبومبرایبوماست
تا در آینده شاهد فشار درخواست های نقل و
انتقاالتنباشیم .ویدررابطهبامشکالتبیمه
فرهنگیان ،عنوان کرد :خدمات ارائه شده به
کارکنانوزارتدربرخیشهرستانهامناسب
نبودوازاینروامیدواریمبااجرایبیمهتکمیلی
فرهنگیان به روش صندوقی شاهد ارتقای
کیفیت خدمات ارائ��ه شده به آن��ان باشیم.

مهمترین نکات
امسال  2هزار میلیارد برای سرانه مدارس در نظر گرفته شده است.
آموزش و پرورش  10هزار و  500میلیارد ریال به بازنشستگان بدهی دارد.
سیاست وزارت آموزش و پرورش استخدام از بوم برای بوم است.
بیمه تکمیلی فرهنگیان به روش صندوقی اجرا می شود.

جشنتکمیل خانههای بهداشتمهرماه برگزارمیشود
از 2هزارخانهبهداشتوعدهدادهشده،تاکنونهزارمورد
به بهره برداری رسیده است و تا پایان مهر ماه با راه اندازی
 1500خانه بهداشت دیگر جشن تکمیل خانه های
بهداشت برگزار می شود .به گزارش ایرنا وزیر بهداشت
دراولینجلسهستادهماهنگیوپیگیریتوسعهسالمت
مناطق کمتر توسعه یافته با بیان این مطلب از در نظر
گرفتن اعتبارات الزم دراین خصوص خبر داد.هاشمی
افزود:بهطورمیانگینبرایساختهرخانهبهداشت90
تا  100میلیون تومان ،مرکز بهداشت  700میلیون تا 1
میلیارد تومان ،پایگاه های بهداشت  500میلیون تومان
و مراکز جامع خدمات سالمت به  2میلیارد تومان اعتبار

نیاز است و الزم است تا اولویت های هر استان به صورت
دقیق مشخص ش��ود.وی از اختصاص رقم یک درصد
مالیات بر ارزش افزوده و منابع پزشک خانواده به منظور
تکمیل شبکه بهداشتی در کشور خبر داد و اظهارداشت:
با 3هزارمیلیاردتومانمیتوانیمشبکهکلکشوررااداره
کنیم چرا که بعید است در آینده منبع اعتباری دیگری
برای تحقق آن اختصاص دهند .وی تاکید کرد :در حال
حاضر تکمیل شبکه بهداشت در شهرهای کمتر از 20
هزار نفر و بین  20تا  50هزار نفر را در دستور کار داریم و
در سال آینده شهرهای دیگری با جمعیت بیش از 100و
 150هزار نفر به آن اضافه می شوند.

آتش سوزی  7هزار هکتار از اراضی تحت نظر سازمان
محیط زیست در سال 93

دانشپور-درسال،93حدود 7هزارهکتار
از اراضی تحت نظر سازمان محیط زیست
دچارآتشسوزیشدهاست.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و
صید سازمان حفاظت محیط زیست ضمن
اعالم این خبر به خراسان گفت :از مجموع
 10/4درصد از مراتع و جنگل های کشور
کهتحتنظرمحیطزیستقراردارددرسال
 93حدود 7هزارهکتارودرسهماهاولسال
جاری حدود 2100هکتاردچارآتشسوزی
شده است .علی تیموری با بیان این که طی
سال های گذشته بیشترین آتش سوزی ها
در منطقه پارک ملی گلستان و پارک بمو در
استان فارس رخ داده است ادامه داد :در 6
ماهاولسال 92فقطدرپارکملیگلستان
بیش از  2500هکتار آتش سوزی شده که
نیمه دوم میزان حریق بسیار کم بوده است
در سال  93حدود  1100هکتار و در سه
ماه اول سال  94حدود  5هکتار از اراضی
این پارک دچارحریق شده است .وی درباره
میزانآتشسوزیدرپارکملیبمودراستان
فارس افزود :در سال  775 ،92هکتار ،در
سال  93حدود  1100هکتار و در سه ماه
اول سال 94حدود  500هکتار از اراضی

این پارک دچار حریق شده است .تیموری با
بیان این که میزان آتش سوزی ها در مناطق
تحت پوشش محیط زیست از ابتدای سال
جاریتا 15تیرماهسال 94بهترتیباستان
فارسبابیشاز 900هزارهکتارآتشسوزی
بوده است ،افزود :در فارس و در محدوده ای
با وسعت  1830هکتار  900هکتار دچار
آتش سوزی شده است .در استان خوزستان
نیز 70هکتار،استانایالمحدود 50هکتار،
استان کرمانشاه  22هکتار و مازندران 20
هکتار از اراضی تحت پوشش محیط زیست
طیاینمدتدچارحریقشدهاند.مدیرکل
دفترحفاظتومدیریتشکاروصیدسازمان
حفاظت محیط زیست تاکید کرد :عوامل
انسانی به صورت عمدی ،گردشگر و بومی
منطقه و همچنین خشکی هوا علت اصلی
این آتش سوزی ها بوده است که البته در
حوزه محیط زیست خشکی هوا راسا باعث
آتشسوزینمیشودبلکهاینموضوعباعث
گسترش و افزایش آتش سوزی است .وی
خاطرنشان کرد :در مورد آتش سوزی هایی
که به صورت عمدی صورت گرفته پیگیری
هاییصورتگرفتهاستوافرادیشناسایی
شدهاندکهدرحالبررسیاست.

شرط ابتکار برای اجرای طرحهای صنعتیدرسواحل
سازمانمناطقآزادتجاریصنعتیوویژهاقتصادیکشور
باید استاندارد جدیدی از مباحث توسعه ای را مطرح کند
و در اج��رای مطالعات و ارزیابی های زیست محیطی و
نظارت ،الگوی سایر نقاط کشور شود  .به گزارش ایسنا،
رییسسازمانحفاظتمحیطزیستدرنشستمشترک
بااکبرترکانمشاوررییسجمهورودبیرشورایهماهنگی
مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با بیان
مطلب فوق تاکید کرد :توسعه مناطق بایستی بر اساس
آمایش سرزمین و مبتنی بر مطالعات راهبردی زیست
محیطی باشد.ابتکار خواستار انجام مطالعات کالن
راهبردی در مناطق آزاد کشور شد و از مقامات ارشد

سازمان مناطق آزاد خواست ارزیابی استراتژیک را دنبال
کنند .ویتصریحکرد:سازمانمناطقآزادتجاریصنعتی
و ویژه اقتصادی کشور باید استاندارد جدیدی از مباحث
توسعهایرامطرحکندودراجرایمطالعاتوارزیابیهای
زیست محیطی و نظارت ،الگوی سایر نقاط کشور شود
 .ابتکارپیشرویآببهطرفسواحلبراساسارزیابیهای
کنوانسیون تغییرات آب و هوا را به مدیران ارشد مناطق
آزاد یادآور شد و گفت :بر این اساس ،ظرف  5تا  20سال
آیندهسواحلافزایشسطحدریاهاراتجربهخواهندکردو
لذاتمامشهرهاییکهبادریایآزادارتباطدارندتحتتاثیر
باال آمدن سطح آب دریاها قرار خواهند گرفت .

روی خط رسانه ها
شغل های عجیب و غریب
خبرآنالین  -شغل هایی وجود دارند که معروف و شناخته
نیستند ولی بسیار عجیب و غریب اند :آدامس پاک کردن-
جدا کننده جوجه های نر و ماده -خالی کردن مغز حیوانات
 چشیدن غذای سگ  -ژله پر کن -ساقدوش عروس یکروزه  -صف ایستادن -گوش کردن به درد دل دیگران

این غارها ،هتلهای لوکساند
فارس  -غار هتل ام دی سی در کپادوسیه ،ترکیه :بین
یک دره رودخانهای و شهر باستانی اما زنده اورگوپ قرار
دارد .اتاقها سقف بلند و سنگی دارند و وسایل اتاق مرمری
هستند .خیلی از مشخصات این اتاقها مانند جکوزی و
تراس شخصی ،باعث لوکس شدن این غار شده است .غار
هتل کوزا در گورم ،ترکیه 10:اتاق و سوییت غاری اصلی
دارد .هر کدام از اتاقها کاشیهای سنگ آهکی ،میزهای
چوبی دست ساز و وسایل عتیقه محلی دارند .غار ورلی در
بالف سیتی ،ایالت تنسی ،غار سکستانتیو لگروته
دال سیویتا در ماترا ،ایتالیا :در غاری ساخته شده است
که بیش از  2000سال قدمت دارد .چیزهایی مانند شمع
و شومینه به اتاق گرما میدهد .کوواس ال آبانیکو در
گرانادا ،اسپانیا :وسایل و دیوارهای سفید اتاقهای این
هتل را بیشتر شبیه قسمتی از خانه کرده است تا یک غار.

برگزاری طوالنیترین تولد جهان
مجلهمهر-سونسالگذشته،برایتولد ۲۶سالگیاشبا
ِ
نوکلندنیوزلندبهبریزبناسترالیاسفرکردکهاین
هواپیمااز
مسافرت 2ساعتطولکشید.بعدازآنهمعازمهونولولودر
هاواییشد.اینمسافرتهواییبهطورکلی ۱۳ساعتو۱۰
دقیقهبهطولانجامیدواگراختالفزمانیبینکشورهاراهم
بهاینمیزاناضافهکنید،نتیجهاشمیشودیکجشنتولد
۴۶ساعته!سونبااینکارشتوانسترکوردگینسرابشکند.
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