اجتماعی

سه شنبه  9آذر  29. 1395صفر .1438شماره 19412

مرگ سالی  200الی  300نفر به
خاطر مسمومیت منواکسید کربن

ایسنا -سخنگوی اورژانس کشور با بیان اینکه ساالنه  200الی  300نفر با مسمومیت منواکسید کربن فوت می کنند ،اظهار کرد که نکته
مشترک در این افراد استفاده نادرست از وسایل گرمایشی است .خالدی ادامه داد« :گاز منواکسید کربن بی رنگ و بی بو است و  250برابر
گاز اکسیژن قابلیت حل شدن در خون را دارد و فرد به مرور زمان دچار خواب آلودگی می شود و مردم آن را احساس نمی کنند».

دریچه

جان باختگان حله و نیروگاه کرکوک درشمار
شهدای انقالب اسالمی محسوب شدند
رئیس جمهور در نامه ای
به رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران از وی خواست
شهیدان وقایع تروریستی
حله و نیروگاه کرکوک طبق
ضوابط آن بنیاد ،در شمار
شهدای انقالب اسالمی
محسوب شوند.به گ��زارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
دکتر حسن روحانی در این نامه خاطرنشان کرد :اقدامات ضد بشری
افراطیون تکفیری در خاک عراق که برخی از زائران خداجو را که از
مراسم عبادی و معنوی اربعین حسینی(ع) بازمی گشتند در آتش
کینه و عصبیت ضد اسالمی خود به شهادت رساندند ،بار دیگر عزم
ملت ایران را برای مقابله با تروریست ها و ریشه های فکری و حامیان
سیاسی بین المللی آنان ،راسخ تر کرده است .زنده نگه داشتن راه
این شهیدان و حمایت از خانواده آنها وظیفه همه ماست .الزم است
بنیاد شهید در اسرع وقت ،عزیزانی را که در وقایع تروریستی حله و
نیروگاه کرکوک به شهادت رسیده اند طبق ضوابط آن بنیاد ،در شمار
شهدای انقالب اسالمی محسوب کند و توفیق خدمت به خانواده آنان
را به کارنامه خدمات بنیاد شهید بیفزاید و ظرف یک ماه اقدامات انجام
شده را گزارش نماید.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز روز یکشنبه
با صدور پیامی از اعالم آمادگی بنیاد شهید برای خدمات رسانی به
خانواده های شهدای حادثه تروریستی حله در بغداد خبر داد.در متن
پیام حجت االسالم شهیدی آمده است :به تمامی مدیران استان ها و
شهرستان ها ابالغ شده است که نهایت همکاری را در این زمینه داشته
باشند.گروه تکفیری تروریستی داعش عصر پنجشنبه هفته گذشته در
جایگاه عرضه سوخت در منطقه شوملی در نزدیکی حله واقع در مسیر
کربال به نجف دست به اقدام تروریستی زد که بر اثر آن شماری از زائران
اربعین حسینی به شهادت رسیدند .تاکنون  52جسد و همچنین
تعدادی عضو بدن در این حادثه به پزشکی قانونی ارجاع شده است.

طبخ  ۸۰هزارکیلو آش در شیراز

 ۸۰هزارکیلو آش -بزرگترین طبخ آش در رک��ورد
جهانی -در شیراز به مناسبت  ۲۸صفر سالروز وفات
پیامبر(ص) طبخ شد .عکس:مهر

...

دستچین
تحویل بیش از  32هزارخودروی ثبتنامی
در طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی
ایلنا -سازمان شهردار یها و دهیار یهای کشور از
تحویل 32هزار و  420خودروی تاکسی که در طرح
نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهری ثبت نام کرده اند
خبر داد .تا کنون  64هزار و  544تاکسی فرسوده
تولید قبل از سال  1385در این طرح ثبت نام کرده
اند .در زمان حاضر  63هزار و  521مورد از ثبت نامی
ها توسط سازمان ها و واحدهای تاکسیرانی و حمل و
نقل همگانی شهرداری ها و  63هزار و  388مورد از
ثبت نامی ها توسط اتحادیه تاکسیرانی های شهری
کشور و اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی
کشور تائید شده و پرونده 13ه��زار و  462متقاضی
بنا به درخواست سازمان ها توسط اتحادیه ها اصالح
و ویرایش شد.این گزارش می افزاید :تاکنون  50هزار
و  432متقاضی ،شعبه بانک و نمایندگی ایران خودرو
را انتخاب کرده اند .ثبت نام در طرح نوسازی ناوگان
تاکسیرانی درشهرهای کشور از  12اسفند  94آغاز
شد و قرار بود نخستین گروه از تاکسی های نو شامل
هشت هزار دستگاه در اسفند ماه سال گذشته تحویل
متقاضیان شود که در روزه��ای پایانی خرداد امسال
تحویل آنها با  17دستگاه آغازشد .همچنین قرار بود بر
اساس هماهنگی انجام شده با ایران خودرو در فروردین
امسال هفت هزار دستگاه و بعد از آن از اردیبهشت تا
شهریور نیز ماهانه  15هزار دستگاه خودروی نو ،تحویل
متقاضیان شود.

مدارس کشور امروز تعطیل نیست



...

از سوی معاون اول رئیس جمهور

سیاستهای کلی خانواده از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
برای اجرا به معاونت امور زنان و خانواده ابالغ شد.به گزارش خبرگزاری
مهر ،پیرو ابالغ سیاستهای کلی خانواده مصوب مقام معظم رهبری و
ابالغ نامه شماره ۷۱۷۵۸مورخ  9۵/۰۶/1۵ریاست محترم جمهوری ،
سیاستهای مذکور از سوی معاون اول رئیس جمهور به معاونت امور زنان
به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ میشود:
 -۱ایجاد جامعهای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای
اصلی آن بر پایه الگوی اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت
اسالمی فرزند و کانون آرامش بخش -۲.محور قرار گرفتن خانواده در
قوانین و مقررات ،برنامهها ،سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بهویژه نظام مسکن و شهرسازی-۳.
برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء
هویت اسالمی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه -۴.ایجاد نهضت
فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران
و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در
جامعه با وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی
و فرهنگسازی و ارزشگذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت
الهی -۵.تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت
و انصاف ،خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر -:بهکارگیری
یکپارچه ظرفیتهای آموزشی ،تربیتی و رسانهای کشور در جهت تحکیم
بنیان خانواده و روابط خانوادگی.
 فرهنگ سازی و تقویت تعامالت اخالقی. مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان ب��رای فروپاشی و انحراف روابطخانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیبها و چالشهای تحکیم خانواده.
 ممنوعیت نشر برنامههای مخل ارزشهای خانواده. ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر واستفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی -۶.ارائه و ترسیم
الگوی اسالمی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی با:
 ترویج ارزشهای متعالی و سنتهای پسندیده در ازدواج و خانواده. -پر رنگ کردن ارزشهای اخالقی و زدودن پیرایههای باطل از آن.

...



روستا

ت��س��ن��ی��م -م��دی��رک��ل ت��ع��اون و پشتیبانی وزارت
آموزشوپرورش با اشاره به اینکه روزانه مبلغ ۱۴میلیارد
ریال هزینه درمان به فرهنگیان سراسر کشور پرداخت
میشود ،گفت :مشکالت فراوانی در انعقاد قراردادهای
درمانی با وزارت آموزش و پرورش وجود داشت   .فرشید
سیاری اظهار کرد :تمام خسار تهای پرداخت شده
به فرهنگیان از منابع صندوق درمان وزارت آموزش و
پرورش است و در این راستا به فرهنگیان سراسر کشور
روزانه یک میلیارد و چهار صد میلیون تومان خسارت
درمان پرداخت میشود.

نامگذاری مکانی به نام «مرحومه دباغ»
در پایتخت
مهر -با موافقت اعضای شورای شهر ،شهرداری تهران
مکلف به نامگذاری مکانی به نام مرحومه دباغ شد.
اسماعیل دوستی نایب رییس کمیسیون عمران و حمل
و نقل شورا در جریان سیصد و هفتمین جلسه شورا با
اشاره به درگذشت مرحومه دباغ از فعاالن و مبارزان
انقالبی و از موسسان سپاه پ��اس��داران پیشنهاد نام
گذاری مکانی به نام وی را ارائه داد .اعضای شورا ضمن
موافقت با این پیشنهاد شهرداری تهران و کمیسیون
نام گذاری را مکلف به پیگیری این موضوع و مکان یابی
مناسبی برای این نام گذاری کردند.

شهرداری

 مبارزه با اشرافیت و تجملگرایی و مظاهر فرهنگ غرب. اصالح رفتار گروههای مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آنها وجلوگیری از شکلگیری گروههای مرجع ناسالم -۷.بازنگری ،اصالح و
تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها
و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و
تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی ،دادرسی و اجرای احکام
در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده -۸.ایجاد فضای سالم
و رعایت روابط اسالمی زن و مرد در جامعه -۹.ارتقاء معیشت و اقتصاد
خانوادهها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغههای آینده آنها درباره
اشتغال ،ازدواج و مسکن -۱۰.ساماندهی نظام مشاورهای و آموزش قبل،
حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی
اسالمی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده -۱۱.تقویت و تشویق خانواده
در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامههای کشور
در همه عرصههای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و دفاعی -۱۲.حمایت
از عزت و کرامت همسری ،نقش مادری و خانهداری زنان و نقش پدری و
اقتصادی مردان و مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان وتوانمندسازی
اعضای خانواده در مسئولیت پذیری ،تعامالت خانوادگی و ایفای نقش
و رسالت خود -۱۳.پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل
نهاد خانواده به ویژه موضوع طالق و جبران آسیبهای ناشی از آن با
شناسایی مستمر عوامل طالق و فروپاشی خانواده و فرهنگسازی
کراهت طالق -۱۴.حمایت حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی از خانوادههای
با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان -۱۵.اتخاذ روشهای
حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت
مراقبتهای جسمی و روحی و عاطفی از آنان.
 -۱۶ایجاد ساز و کارهای الزم برای ارتقاء سالمت همه جانبه خانوادهها
به ویژه سالمت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه
جوان ،سالم ،پویا و بالنده.بر این اساس کلیه دستگاههای ذیربط موظفند
حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ارسال برنامه تدوین شده به معاونت امور
زنان و خانواده ریاست جمهوری جهت تصویب و تدوین برنامه ملی توسط
ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.



...
شهدا

آبشاری وسط یک ساختمان
یکآبشارداخلیکساختماندرسانفرانسیسکوساخته
شده است که صدای آب آن به حاضرین در این ساختمان
آرامش می دهد و کسانی که از داخل آن رد میشوند هم
خیس نمیشوند .این آبشار یک افکت دیجیتالی است
که سازندگان ساختمان تجاری  Salesforceدر البی
آن قرار دادهاند و آنقدر طبیعی به نظر میرسد که افراد
داخل ساختمان برای رد شدن از زیر آن از ترس خیس
شدن تعلل میکنند .آبشار مذکور در سانفرانسیسکو
روی یک صفحه نمایش  LEDبه طول  107فوت به
صورت ویدئو همراه با گرافیکی بسیار عالی به نمایش
گذاشته شده است.

این بیماری دختربچه  3ساله را در تخت
زندانی می کند
بال کمبل ،دختر 3ساله اهل گالسگو در کشور اسکاتلند
از بیماری اوتیسم رنج میبرد و به تبع بیماریاش هیچ
درکی از خطر ندارد .در کنار این بیماری که بال را رنج
میدهد و خانواده او از خطراتی که برای او وجود دارد،
میترسند؛ عالقه زیاد دختر  3ساله به آب چیز دیگری
است که وحشت به دل پدر و مادر او میاندازد.پدر و مادر
بالبرایاینکهبتوانند او راازبروزخطراتاحتمالینجات
دهند مجبور هستند از تختی برای او استفاده کنند تا
با آن بتوانند بال را زندانی کنند و این دختر شبها یا
هنگامی که حواس والدینش به او نیست جایی نرود.

ایجاد بیش از  220هزار شغل در روستاها

طرحکاهشاختیاراتشهرداریاحتماالراینمیآورد

عطر شهادت در کوی دانشگاه تهران پیچید

مردی که رکورددار ازدواج در بریتانیا است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از ایجاد
 220تا  300هزار شغل در روستاها خبر داد .به گزارش ایسنا ،سید
ابوالفضل رضوی با انتقاد از نظام غیر عقالنی و غیر علمی برنامه ریزی
در کشور با بیان این که اشتغال ،درآمد و زندگی روستاییان و عشایر
وضع خوبی ندارد تاکید کرد :برنامه ریزی اجرایی و هزینه آن را تا هزار
میلیارد تومان در اختیار داریم و از آن جا که توسعه روستاها به عنوان
مطالبه نظام است و ربطی به [تغییر دولت] ندارد می توانیم  220تا
 300هزار شغل را در روستاها ایجاد کنیم.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان این که هنوز کمیسیون
ها پاسخی بابت طرح کاهش اختیارات شهرداری ارائه ندادهاند،
گفت:فکرنمیکنماینطرحرایبیاورد.مهدیچمراندرگفتوگو
با تسنیم با اشاره به این که چنین طرحی قرار نبوده به شورا بیاید
خاطرنشان کرد :چنین طرحی به صورت یک فوریتی در گذشته
داده شده بود اما در حقیقت رای نیاورد و قرار است به طور معمولی
ارائه شود اما هنوز نوبت آن نرسیده است .وی گفت :هنوز کمیسیون
ها پاسخی درباره این طرح ندادهاند.

پیکر پاک یک شهید گمنام توسط دانشجویان ،استادان و کارکنان
کوی دانشگاه تهران تشییع و به خاک سپرده شد .به گزارش
خبرنگار فرهنگی ایرنا ،این مراسم یکشنبه در آستانه سالروز رحلت
پیامبر گرامی اسالم (ص ) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام
رضا (ع) از محل مسجد النبی (ص) واقع در خیابان کارگر شمالی
برگزار شد .پیکر مطهر این شهید گمنام که در عملیات خیبر واقع
در منطقه مجنون به شهادت رسیده بود تشییع و در مسجد کوی
دانشگاه تهران به خاک سپرده شد.

م��رد بریتانیایی ب��ا بیشترین آم���ار ازدواج در حال
برنامهریزی برای نهمین ازدواج خودش با یک دختر
فیلیپینیاست.رانشپرد 68سالهدسامبرسالگذشته
در تعطیالت خود در فیلیپین از یک دختر  26ساله که
در اداره مخابرات کار می کرد درخواست ازدواج کرد
.حاال که این دختر فیلیپینی که یک پسر  7ماهه دارد،
برای تعطیالت یک ماهه خود به بریتانیا آمده است ،با
ران شپرد که خودش نتیجه دارد در حال برنامهریزی
برایعروسیهستند.تنهامانعآنها،همسرقبلیشپرد
است و این مرد برای ازدواج با دختر  26ساله در حال
تدارک برنامه طالق از همسر قبلی خود است.

...
گزارش

عجیبترین تصادف

آنفلوآنزای پرندگان چهکسانی را تهدید میکند؟
رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی جامعه
دامپزشکان ای��ران تاکید ک��رد :م��ردم ع��ادی نگران
نباشند ،همه اف��راد در معرض ابتال به آنفلوآنزای
پرندگان قرار ندارند.دکتر آراسب دباغ مقدم ضمن
تایید شیوع آنفلوآنزای پرندگان در دو مرغداری
پایتخت ،در مورد سرایت این بیماری به انسان افزود:
افرادی که به عنوان کارگر کشتارگاه در مرحله ذبح با
مرغ سرو کار دارند در معرض خطر ابتال به آنفلوآنزای
پرندگان هستند.وی اضافه کرد :همچنین کسانی که
با مرغ زنده سروکار دارند ،چه کارگر کشتارگاه طیور
باشند و چه کارگر حمل مرغ زنده به دلیل ارتباط با
ترشحات مرغ ،در معرض خطر این بیماری قراردارند.

این دامپزشک با اش��اره به این که مرغی که به شکل
ف��رآوری ش��ده در فروشگاه ها عرضه می ش��ود خطر
زیادی ندارد ،اظهار داشت :با این حال تاکید و توصیه
ما به مردم این است که در زمان کارکردن با مرغ مسائل
بهداشتی را رعایت کنند .افراد دست های خود را به
چشم ها یا بینی خود نزنند و پس از انجام کارحتما
دست های خود را بشویند .وی با بیان اینکه بعد از پخته
شدن مرغ ،خوردن آن مشکل خاصی ایجاد نمی کند،
گفت :در مورد تخم مرغ هم اگر کسی با مرغ زنده تخم
گذارسروکارداشتهباشدممکناستدرمعرضابتالبه
بیماری قرار گیرد ،اما خوردن تخم مرغ اشکالی ندارد.
رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی جامعه

دامپزشکان ایران با اشاره به اینکه این بیماری یک
بیماری تنفسی است و انتقال آن از طریق ریز قطرات
ص��ورت می گیرد ،اف��زود :بیماری تنفسی ربطی به
سیستم گوارش ندارد و نگرانی بابت خوردن مرغ و تخم
مرغ وجود ندارد .وی با تاکید بر اینکه شست وشوی
تخم مرغ برای جلوگیری از این بیماری کارایی ندارد
گفت :توصیه ما این است که تا قبل از مصرف ،تخم مرغ
شسته نشود چراکه این اقدام باعث ورود آلودگی ها به
داخل تخم مرغ می شود .افراد به جای شستن تخم مرغ
باید از تخم مرغ هایی استفاده کنند که زیر نظر سازمان
دامپزشکی وارد چرخه مصرف می شود و شناسنامهدار
است .این دامپزشک همچنین به افرادی که پرندگان

زینتی را نگهداری می کنند ،توصیه کرد :قطع ًا افرادی
که در خرید و فروش و نگهداری پرندگان زینتی دست
دارند باید در این مورد دقت کنند .همچنین افرادی که
پرندگان قاچاق را خریداری می کنند و هیچ نظارتی بر
آنها نیست باید در این مورد نگران باشند .وی همچنین
گفت :همه باید مراقب باشند و به الشه پرندگان مرده
دست نزنند و به مقامات بهداشتی و دامپزشکی در این
باره خبر دهند .دباغ مقدم تاکید کرد :این بیماری در
صورت ابتال قابل انتقال از انسانی به انسان دیگر است
و در افرادی که ضعف ایمنی دارند و آسیب پذیرند از
جمله نوزادان ،کودکان ،زنان باردار و افراد مسن ممکن
است مرگ آور باشد.

راهاندازی سامانه «نرم افزار طالق» در استان های دارای نرخ طالق باال

عقبماندگی بهزیستی در ساماندهی معتادان بهبود یافته

معاون ام��ور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از
راهاندازی سامانه نرم افزار طالق در  ١١استان کشور
که دارای باالترین نرخ طالق هستند در آینده خبر داد
و گفت :در حال حاضر این سامانه در استان خراسان
رض��وی به ص��ورت آزمایشی راهان���دازی شده است.
حبیب ا ...مسعودی فرید در گفتوگو با ایسنا ،درباره
نحوه مداخله این نرم افزار ،اظهار کرد :تمام مداخالت
و اقدامات م��ش��اورهای ،روانشناختی ،مددکاری و
حقوقی انجام گرفته برای زوجین متقاضی طالق
در این سامانه با حفظ رازداری کامل ثبت می شود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه به
اجرای طرح ثبت درخواست مداخله در طالق توافقی
به ص��ورت پایلوت ،در استان خراسان رض��وی خبر
داد و گفت :سازمان بهزیستی برای کنترل و کاهش
روند طالق در کشور اقدامات متعددی از جمله نرم
اف��زار طالق و همچنین ارائ��ه آموزشهای خانواده

ایسنا -عضو کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران
اعالم کرد :سازمان بهزیستی عقب ماندگی زیادی در
اجرای تعهدات قانونی خود در ساماندهی معتادان
بهبود یافته دارد .شاکری با بیان این مطلب افزود:
اگر سازمانهایی که متولی حوزه کاهش آسیبهای
اجتماعی هستند به درستی سرجای خود قرار نگیرند،
حتما تال شهای دیگر سازما نها مغفول مانده و
به نتیجه نهایی نمیرسد.وی اف��زود :به نظر بنده
باید بسیاری از ام��وری که مربوط به ناهنجار یها و
آسیبهای اجتماعی بوده و اجرای آن به هیچ عنوان
مربوط به شهرداری تهران نیست ،توسط سازمانهای
مربوطه انجام شود تا معضل آسیبها در تهران حل
شود.این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد :متاسفانه
مدیریت یکپارچه در ح��وزه پیشگیری از اعتیاد با
همکاری س��ازم��ان ه��ای متولی وج��ود ن���دارد.الزم
است بعد از گام بلندی که شهرداری تهران در بهبود



را در دست دارد .فرید در پایان تاکید کرد :پس از
طالق نیازمند ارائه آموزش مهارت های زندگی به
والدین هستیم ،زیرا فرزندان پس از طالق والدین با
پدر و مادر خود در ارتباط هستند و برای بهبود این
رواب��ط و پیگیری مسائل تربیتی این کودکان باید
ارائه مداخالت آموزشی ،مشاورهای و مددکاری را در
دستور کار قرار دهیم.

...

محیط زیست

آوارگی  200میلیون نفر در دهه آینده درپی تغییرات
اقلیمی

هر روز در روزنامه های
خراسان رضوی،شمالی و جنوبی

خواندنی ها

سیاستهای کلی خانواده برای اجرا ابالغ شد

معاون رسانه ای مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی
وزارت آموزش و پرورش گفت :فعالیت آموزشی تمامی
مدارس و مراکز آموزشی کشور روز سه شنبه 9آذرماه
دایر است و جریان طبیعی خود را طی خواهد کرد.

روزانه  ۱۴میلیارد ریال هزینه درمان به
فرهنگیان پرداخت میشود

9

معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها ،مراتع و
آبخیزداری کشور اظهار کرد :در ده سال آینده بر اثر تغییرات اقلیم،
 200میلیون نفر در سطح جهان آواره می شوند و مجبور به ترک خانه
هایشان خواهند شد.به گزارش ایسنا ،دکتر پرویز گرشاسبی گفت:
برنامه ریزی کشورمان یک برنامه ریزی ایستا است نه یک برنامه ریزی
دینامیک .تغییر اقلیم هم باعث تَر سالی و هم خشکسالی می شود؛
در تَر سالیها چه فکری به حال خشکسالی های مان کرده ایم که
بخواهیم از آن استفاده کنیم؟



...
مدارس



شهروندان ساکن سویینی ،روستایی در کشور اسکاتلند
با دیدن یک صحنه تصادف عجیب گیج شده اند و از
خود میپرسند که رانندگان آن چگونه این کار را انجام
دادهاند .این تصادف بین دو فورد اتفاق افتاده که یکی
از این خودروها به شدت آسیب دیده و دیگری هم با
نوک ماشین به روی زمین فرود آمده است و همه از خود
میپرسند که چگونه ممکن است یک ماشین بعد از
تصادف این گونه چپ کند.

فرود آوردن هواپیما با یک چرخ

وضعیت منطقه  12به ویژه محله هرندی برداشت،
سایر سازمان های مسئول و متولی نیز پای کار آیند تا
انشاءا...معضل اعتیاد و آسیبهای اجتماعی حل
و رفع شود.بر اس��اس گ��زارش پایگاه اط�لاع رسانی
شهرنوشت ،وی گفت :متاسفانه سازمان بهزیستی
عقب ماندگی زیادی در اجرای تعهدات قانونی خود
در ساماندهی معتادان بهبود یافته دارد.

...

بهداشت

خداحافظیبابخاریهایکالسهایدرستاپایان96

افزایش عفونتهای شدید تنفسی

معاون عمرانی وزارت آم��وزش و پ��رورش با بیان این که نیمی از
بخاریهای مدارس کشور را تا سال  95حذف و سیستم گرمایشی
مناسب جایگزین کردیم ،گفت :امسال هم  50هزار کالس درس
را ایمن سازی کردیم .هدف گذاری جدید ما نیز خداحافظی کلیه
کالسهای درس با بخاریها تا پایان سال  96است .رئیسی به
ایسناگفت :دوهفته گذشته مجلس در کمیسیون تلفیق مصوبه
اختصاص سه میلیارد دالر در برنامه ششم راب��رای ایمن سازی
مدارس تصویب کرد .امیدواریم در پایان برنامه ششم توسعه ،ایران
در دنیا اعالم کند که مدارسش ایمنی نسبی دارد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به
افزایشعفونتهایشدیدتنفسیطیدوهفتهگذشته،درعینحال
گفت :موارد ابتال به بیماری آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته کاهش
نشان میدهد .به گزارش ایسنا ،دکتر محمدمهدی گویا ادامه
داد:همزمان با فرارسیدن فصل سرما موارد ابتال به بیماریهای
واگیر تنفسی افزایش مییابد .وی اف��زود :در برخی استا نها
مثل تهران ،اصفهان و کرمان موارد عفونت های شدید تنفسی به
نسبت جمعیت بیشتر از جاهای دیگر بوده و در برخی استان ها
همچون قم ،قزوین و گلستان نیز این موارد افزایش یافته است.

یک خلبان مجبور شد هواپیمای خود را به خاطر مشکلی
که پیش آمده بود به صورت اضطراری فرود بیاورد اما در
همین فرود هم دچار مشکل شد .خلبان این هواپیما
مجبور شد به خاطر مشکلی که در سیستم هواپیما پیش
آمده بود ،در فرودگاه بریسبین در کویینزلند استرالیا در
ساعت  10:50فرود بیاید درحالی که یکی از چرخهای
این هواپیما در هنگام فرود شکسته بود  .این خلبان
توانست هواپیمای خود را بدون یک چرخ و با موفقیت در
چمنهای فرودگاه فرود بیاورد.

...
خبر

ورود سامانه بارشی جدید از چهارشنبه
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی
با اشاره به افزایش دما در غالب نقاط کشور گفت :برای
جاد ههای کوهستانی البرز خطر ریزش برف (پدیده
بهمن) دور از انتظار نیست.احد وظیفه در گفتوگو با
ایسنا ،بیان کرد :در دو روز آینده روند افزایش نسبی
دمای هوا به ویژه در نیمه شمالی کشور ادامه خواهد
داشت ،همچنین براین اساس با توجه به افزایش دما
برای جادههای کوهستانی البرز ،خطر ریزش برف (
پدیده بهمن) دور از انتظار نیست .وی اظهار کرد :از روز
چهارشنبه با نزدیک شدن سامانه بارشی از سمت شمال
غرب کشور برای استان های واقع در شمال غرب ،غرب،
جنوب غرب وسواحل غربی دری��ای خزر بارش باران
گاهی با وزش باد و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود
که بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف
خواهد بود .گستره بارش روز پنجشنبه دامنه های البرز
مرکزی و مرکز کشور را نیز در برخواهد گرفت ،همچنین
طی دو روز آینده خلیج فارس و دریای عمان مواج است.
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