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 ۸۰درصد کارتن خواب ها
معتاد هستند

مهر -مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی   با اش��اره به کارتن خواب ها گفت :این کارتن خوابها روزگاری خانواده داشتند اما  ۸۰درصد
آنها به خاطر اعتیاد کارتن خواب شدند .قدیمی   تاکید کرد :در واقع اصلی ترین منش��اء کارتن خوابی اعتیاد است 20 .درصد نیز به دلیل
مشکالتی همچون ورشکستگی ،شکست عشقی و  ...به کارتن خوابی روی آوردهاند.

دریچه

ای کاش...
این روزها و این ماه ها به دالیل مختلف اقتصادی ،برخی
بخش های کارگری حقوق کارگران را با تاخیرهای یک
ماهه و چندماهه پرداخت می کنند ،ای کاش تو دستمزدت
را نه قبل از خشک شدن عرق پیشانی ات ،بلکه همان موقع
معمول و سر هرماه دریافت کنی...

خواندنی ها
این خلبان با مسیرهای هوایی عجیب پیام
دوستی میدهد
سفر مهمتر از مقصد اس��ت و
این فلسفه عجیب یک خلبان
اس��ت ک��ه آن را ب��ا مسیرهای
ه��ن��ری پ����روازش ث��اب��ت ک��رده
اس���ت .مسیرهای پ���رواز یک
خلبان که در سایت مسیریابی
هواپیماها ردیابی شد هاند ،پیا مهای زیبایی را به عموم
م��ردم میرسانند  .این مسیرهای پ��رواز در سایتها به
اشتراک گذاشته شدند که نشان می دادند این خلبان
با استفاده از هواپیمایش شکلهای عجیبی را در رادار
درست کرده است و در یکی از آنها هم توانسته است کلمه
" "helloرا رسم کند.

رنگ های جدید آبشار نیاگارا
 4میلیون دالر ه��زی��ن��ه ش��ده
است تا با نورهایی که در آبشار
نیاگارا قرار گرفته ،گردشگران
بیشتری جذب این آبشار شوند.
روز پنجشنبه نمای جدیدی از
آبشار نیاگارا رونمایی شده است که آن را با نور چراغهای
 LEDدر تاریکی شب خیلی بهتر نمایان می کند  .با
نورهایی که در پسزمینه این آبشار به کار رفته است ،حاال
این آبشار در میان آبشارهای مجاور در آمریکای شمالی
میدرخشد و از نواحی مختلف شهرهای ساحلی کانادا که
به این آبشار نزدیک هستند قابل مشاهده است.

پاداش خدمت بازنشستگان فرهنگی

 ۹۴به زودی پرداخت میشود

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گفت:پاداشپایانخدمتبازنشستگانفرهنگی ۹۴درآیندهنزدیک
پرداخت میشود .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،حسین فرزانه در
گردهمایی روسای کانونهای بازنشستگان سراسر کشور که در
باشگاهفرهنگیانتهرانبرگزارشد،اظهارداشت:برونسپاریکارها
و استفاده از منابع غیردولتی از رویکردهای آموزش و پرورش است.
وی افزود :مشکالت کانون های بازنشستگی تنها از طریق منابع
دولتی حل نمی شود بنابراین بایدکانونهای بازنشستگی راهکاری
را در خصوص درآمدزایی ارائه کنند .فرزانه خاطرنشان کرد :آموزش
در جهان به سرعت در حال تحول و دگرگونی است و جوامعی در حوزه
آموزش موفقتر هستند که بر منابع مالی غیردولتی متکی باشند.
وی گفت :سازمان دانش آموزی و اتحادیه انجمنهای اسالمی ،دو
نهادی هستند که با استفاده از منابع غیردولتی نه تنها مجموعه
خود را مدیریت میکنند بلکه به درآمدزایی نیز پرداختهاند و در این
زمینه موفق بودهاند .سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
وزارت آموزش و پرورش کسری اعتبارات را مهم ترین معضل آموزش
و پرورش دانست و افزود :پرداخت پاداش بازنشستگان  ، 94اولین
اولویت آموزشوپرورش است که پیگیریهای آن انجام شده و به
زودی به حساب آنها واریز خواهد شد.
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هزینه ساالنه 3هزارمیلیاردی مردودی ها
وتکرارپایه دانش آموزان
مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی
گفت :به طور میانگین ساالنه حداقل
 ۱۰درصد در تمام مقاطع ،تکرار پایه
وجود دارد یعنی در سال چیزی حدود
 ۳هزار میلیارد تومان صرف هزینه های
مردود شدن و تکرار پایه دانش آموزان
می شود.
معصومی مدیرعامل شرکت صنایع
آم��وزش��ی در حاشیه ب��ازدی��د مدیران
مشارکت ه��ای م��ردم��ی ادارات کل
آموزش و پرورش استان ها از این شرکت
اظهار داشت :برای اینکه آموزش بهینه
اتفاق بیفتد باید معلم ،کتاب درسی،
فضای فیزیکی ،تجهیزات آموزشی و
تجهیزات پرورشی و ورزش��ی موجود
باشد و اینها در کنار هم منجر به آموزش
می ش��ود .وی ادام��ه داد :ام���روزه در
دن��ی��ا بیشترین فرآیند آم��وزش��ی در
مقاطع سنی  4تا  12س��ال اس��ت که
در این فاصله قدرت فراگیری کودکان
باالست .به گزارش فارس ،معصومی با
بیان اینکه هدف از آموزش این است که
وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل
کند ،گفت :بودجه آم��وزش و پرورش
 31هزار میلیارد تومان است که حدود

...
ورزش

 98درصد آن ،صرف حقوق می شود و
برای کیفیت بخشی به آموزش ،اعتبار
اندکی می ماند .وی اضافه کرد :به طور
میانگین ساالنه حداقل  10درصد در
تمام مقاطع ،تکرار پایه وج��ود دارد
یعنی در س��ال چیزی ح��دود  3هزار
میلیارد تومان ص��رف م��ردود ش��دن و
تکرار پایه دانش آم��وزان می شود که
این میزان به جز هزینه هایی است که
والدین برای فرزندانشان دارند.
مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی
اف��زود :بر اساس یک تحقیق میدانی
مشخص شد که مسائل مالی ،فضای
فیزیکی ،متدولوژی تدریس معلمان،
ع���دم اس��ت��ف��اده از ت��ک��ن��ول��وژی ه��ای
آموزشی و وسایل کمک آموزشی از
جمله دالی��ل افت است که سهم عدم
استفاده از وسایل آموزشی و کمک
آموزشی  3درصد است.
وی با اشاره به اهمیت کیفیت وسایل
آزم��ای��ش��گ��اه��ی گ��ف��ت :اگ���ر وس��ای��ل
آزمایشگاهی استاندارد نباشد ،ممکن
است اتفاقات بدی روی دهد؛ ضمن
اینکه محصوالت چینی ممکن است
منجر به سرطان شود.



هر ۳۱دقیقه یک ایرانی
درتصادف می میرد
معاونکلوزارتبهداشتبابیاناینکهبهطورمتوسطهر ۳۱دقیقهیک
ایرانی بر اثر حوادث ترافیکی از بین میرود و تلفات حوادث ترافیکی در
دراز مدت حدود  ۵درصد از درآمد ناخالص ملی را از بین میبرد ،گفت:
هر یک کیلومتر کاهش سرعت برابر با  ۵درصد کاهش تصادفات است.
ایرج حریرچی در تشریح وضعیت حوادث در ایران و جهان اظهار داشت:
طبق آمار جهانی مرگ ناشی از حوادث بیش از دو برابر مرگ ناشی از
سه بیماری عفونی ایدز ،سل و ماالریا در جهان است.وی گفت :سوانح
و حوادث نهمین علت فوت در سال  2012در دنیاست و علیرغم این
که کشورهای توسعه یافته در صدد کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث
هستند،پیشبینیمیشودمرگناشیازحوادثهمچنانافزایشیابد
و به هفتمین عامل مرگ و میر در جهان تبدیل شود.بنابر خبر تسنیم،
حریرچی گفت :برخالف این که مرگ و میر ناشی از خودکشی در زنان
بیشتر از مردان است در مورد حوادث برعکس است و مردان بیشتر از
زنان به دلیل حوادث فوت میکنند.وی با بیان این که در ایران ساالنه
حدود 33هزار و 500نفر به دلیل حوادث مختلف جان خود را از دست
میدهند ،گفت :در حال حاضر از نظر مرگ به دلیل حوادث ترافیکی
هشتمین رتبه جهان را به نسبت جمعیت دارا هستیم .حریرچی گفت:
مرگناشیازحوادثترافیکیدرسال 94نسبتبهسال 93از 16هزار
و  872نفر به  16هزار و  584نفر کاهش یافته است.

...

آلودگی هوا

...

دستچین
برف و باران در آسمان  15استان کشور   
میزان -کارشناس سازمان هواشناسی از آغاز بارش برف
و ب��اران در  15استان کشور از بعد از ظهر دی��روز و امروز
سهشنبه خبرداد .فریبا گودرزی   گفت :دوشنبه در برخی
از نقاط کشور از جمله استان های خوزستان ،لرستان و
چهارمحالوبختیاریبارشبارانمحسوسبود.کارشناس
سازمان هواشناسی با اشاره به پیش بینی بارش باران و
برف در  15استان کشور اظهارکرد :از دوشنبه بارش باران
و برف در استان های آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
اردبیل ،قزوین ،تهران ،البرز ،گیالن ،مازندران ،لرستان،
بخش شمالی استان خوزستان ،غرب و شمال اصفهان،
چهارمحال و بختیاری ،سمنان ،خراسان شمالی و خراسان
رضوی به صورت نامحسوس آغاز خواهد شد و این بارش ها
طی امروز سه شنبه شدت می یابد.

در صورت تحقق بودجه امداد  ۲۵۰هزار
شغل ایجاد میشود
مهر -محمد امیدمعاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد
گفت :تاکید داریم در بودجه سال  ۹۶اختصاص منابع
الزم به حوزه اشتغال انجام شود و در صورت تحقق این مهم
ساالنه  ۲۵۰هزار ظرفیت شغلی ایجاد خواهد شد.

استانهای صدرنشین آمار طالق



...

پیگیری

ایران از واردات کیسه خون بی نیاز
شده است

میانگین ورزش در کشور  50درصد
افزایش یافت

پیشنهاد کاهش نوبت کاری پلیس
راهور موقع آلودگی هوا

هنوز  16خانوار به صورت غیرقانونی
در کاخ موزه سعد آباد ساکن هستند

علی اکبر پورفتح ا ...مدیر عامل سازمان انتقال
خون گفت :با سرمایه گذاری  20میلیون دالری
یک شرکت معتبر اروپایی در ایران و با سهم 50
درص��دی طرف خارجی ،برای اولین بار تولید
کیسه های خون در کشور شروع شده است و با
این دستاورد که از نتایج برجام است ،ایران از
واردات کیسه خون بی نیاز شده است.پورفتح
ا ...یاد آور شد:اکنون مجوزهای قانونی این تولید
نیزصادر شده است.

وزیر ورزش و جوانان گفت :میانگین سهم ورزش
و فعالیت بدنی با برنامه ریزی های انجام شده در
دولت یازدهم  50 ،درصد افزایش یافت .مسعود
سلطانی فر دیروز (دوشنبه) در همایش ملی سبک
زندگی در عین حال به این نکته هم اشاره کرد که
هنوز در رابطه با سهم فعالیت بدنی در زندگی
روزمره با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی
داریم .او گفت:ورزش نقش مهمی در سبک زندگی
سالم و فعال ایفا می کند.

معاون بهداد نیروی انتظامی گفت :جلسات
مختلفی با مسئوالن راهور برگزار شده است تا
شیفت یا نوبت کاری ماموران راهور در روزهایی
که ه��وا آل��وده اس��ت ،کاهش یابد .ضمن اینکه
ماموران در این روزه��ا حتما از ماسک استفاده
کنند و مصرف شیر را در برنامه غذایی خود قرار
دهند.سردار سید احمدیان اضافه کرد :همچنین
پیشنهادشدهاستتابهمامورانراهوراجازهدهند
از مرخصی بیشتری در این شرایط استفاده کنند.

فرماندار شمیرانات گفت :هنوز  16خانوار به
صورت غیرقانونی در کاخ موزه سعد آباد ساکن
هستند و دستگاه قضایی به زودی این پرونده را
تعیین تکلیفمیکند.خانمحمدیدربارهآخرین
جزئیات زندگی 16خانوار در کاخموزه سعدآباد به
فارسگفت:مجموعهسعدآباد 110هکتاروسعت
دارد و سند تمام این مجموعه که به عنوان کاخموزه
مطرح شده ،به نام دولت و سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری ب��ه ع��ن��وان نماینده دول��ت اس��ت.

فارس -ناصر صبحی مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده
وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه به زودی آموزشهای
رایگان پیش از ازدواج در سراسر کشور آغاز میشود ،گفت:
در هفت ماهه اول سال جاری استانهای تهران ،البرز،
قم ،گیالن و مازندران باالترین آمار طالق را داشتهاند و هم
اکنون حدود  12استان هستند که آمار طالق در آنها باال
است و اگر بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته بتوانیم
آمار طالق در این استانها را کنترل کنیم میزان طالق در
کشور از حالت نگران کننده بیرون میآید .

رشد 100درصدی زنان بیخانمان در تهران
تسنیم-دانشور عضوکمیسیونفرهنگیاجتماعیشورای
شهر تهران گفت :بر اساس آمار واحدهای گشت فوریت
خدمات اجتماعی شهرداری تهران ،در  6ماهه دوم ،94
 1026زنجمعآوریشدندکه 544مورد،زنانبیخانمان
و  482مورد زنان متکدی بودند؛ این در حالی است که در
نیم سال اول  1598 ،95زن جمع آوری شدند که 1038
مورد زنان بی خانمان و  560مورد زنان متکدی بودند که
تقریب ًا رشد  100درصدی زنان بیخانمان را شاهدیم که
شامل کارتنخوابها یا پاتوقنشینه ا هم میشوند.

/٩٥٢٧١٠٧٦م

CMYK

