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بارش باران درکشور
تا پایان هفته ادامه دارد

میزان -کارشناس سازمان هواشناسی گفت :بارش باران تا روز جمعه در استان های نیمه شمالی،غربی و شرقی کشور ادامه دارد .محمد
اصغری با اشاره به آغاز بارش در نقاط مختلف کشور گفت :امروز (سه ش��نبه) بارش ها در نیمه شمالی کشور خواهد بود و برای استان های
گلستان ،تهران ،همدان ،مازندران ،خراسان شمالی و رضوی بارش باران پیش بینی می شود.

 94میلیون نفر از اماکن فرهنگی ،تاریخی و طبیعی بازدیدکردند

دان��ش پ��ور -رئیس ستاد مرکزی هماهنگی
خدمات سفر از ثبت بیش از  59میلیون نفر
شب اقامت در کشور و انجام بیش از  94میلیون
بازدید از مجموعه اماکن تاریخی ،طبیعی و
فرهنگی کشور در ایام نوروز و همچنین استفاده
از زیرساخت های دانشگاه آزاد به عنوان ظرفیت
اقامتی برای مسافران و طرح پیشنهاد حذف
اسکان در مدارس در سال های آینده خبر داد.
مرتضی رحمانی موحد روز گذشته در نشست
خبری ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
کشور اعالم کرد :تا پایان روز سیزدهم فروردین
 ۵۹میلیون و  ۳۴۳هزار و  ۶۷۸نفر شب اقامت
در کشور و همچنین بیش از  ۹۴میلیون بازدید
از اماکن تاریخی فرهنگی کشور به ثبت رسیده
اس��ت .وی با اش��اره به شعار ن��وروز امسال با
عنوان " خدمات متفاوت با رعایت منشور حقوق
شهروندی ب��رای رضایتمندی م��ردم" اظهار
کرد :خدمات ارائه شده به مسافران در نوروز
در سایه احترام ،مهربانی و زیر چتر  500هزار
فعال در عرصه امدادی ،راهنمایی و رانندگی
و خدماتی صورت گرفت و با خدمات متفاوت
با رعایت آداب و فرهنگ های متعدد معنا پیدا
کرد.رحمانی موحد افزود :در بهار  96برخی
مناطق ایران به مقصد گردشگری تبدیل شد
و تنوع اقامتگاهها این امکان را داشت که مردم
از روستاها بیشتر بازدید کنند.وی با اشاره
به هدفمندشدن سفرهای ن���وروزی امسال
خاطرنشان کرد :ثبت رزروهای اماکن اقامتی
حاکی از آن بود که مردم به صورت هدفمند
سفر کرده اند  .به گفته وی  10میلیون و 900

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش گفت :در دستورالعمل هدایت
تحصیلی  ۱۲اولویت تعیین شده است که تجویزی نیست و دانشآموز اقدام به
انتخاب میکند.علی زرافشان در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکالت
هدایت تحصیلی دانشآموزان که در سال تحصیلی گذشته رخ داد ،چه تدابیری
اتخاذ شده است ،اظهار کرد :سال گذشته شیوه نامه هدایت تحصیلی به
استانها ارسال نشد اما امسال این شیوه نامه را ارسال کردیم که رویکرد هدایت
تحصیلی در آن تبیین شده است.وی افزود :رویکرد اصلی هدایت تحصیلی
ایجاد حداکثر ظرفیت برای پاسخگویی به خواستههای دانشآموزان است تا
بتوانند رشته تحصیلی مورد عالقه خود را انتخاب کنند البته تالش کردهایم از
طریق فرهنگسازی ،رشتهها و شاخههای تحصیلی را به دانشآموزان معرفی
کنیم.وی گفت :در دستورالعمل هدایت تحصیلی  12اولویت براساس 100
امتیازی که شورای عالی آموزش و پرورش تعیین کرده مشخص شده است
اما این اولویتها جنبه تجویزی ندارد بلکه به صورت توصیهای است یعنی به
دانش آموزان میگوییم آزمونهای مشاورهای ،نظر مشاور ،نظر خود و عملکرد
تحصیلی او حکایت از آن دارد که اولویتهای تحصیلیاش بدین ترتیب
است.معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد :براساس
دستورالعمل هدایت تحصیلی ،دانش آموزان از میان اولویتهای تعیین شده
رشته مورد عالقه خود را انتخاب میکنند.
در آییننامه هدایت تحصیلی گذشته ،کف نمرهای برای ورود به برخی رشتهها
وجود داشت که در دستورالعمل امسال نیز لحاظ شده است تا براساس کف
نمره دانشآموز بتواند به یک رشته وارد شود یعنی براساس نمره کسب شده
اولویت وی مشخص خواهد شد؛ براین اساس افرادی که دارای اولویت باالتر
هستند ابتدا ثبتنام میشوند.زرافشان تصریح کرد :سیاست حاکم بر هدایت
تحصیلی این است که پاسخگویی به حداکثر انتخاب دانشآموزان صورت بگیرد
بنابراین انعطافی ایجاد شده و دانش آموزانی که به عنوان مثال از  100امتیاز
 80امتیاز را کسب کردهاند اما در یک منطقه خاص موفق به ثبتنام در رشته
مورد عالقه نمیشوند ،میتوانند در مناطق مجاور برای ثبتنام اقدام کنند
مشروط به اینکه منطقه مجاور ظرفیت خالی داشته باشد.

زشت ترین عکس یادگاری در روز طبیعت
درخت ها تازه از خواب زمستانی بیدار شده اند و شکوفه
ها و جوانه ها رنگ دیگری به جهان بخشیده اند ،به هر
سمتی نگاه می کنی  ،چند نفر را می بینی که در حال
گرفتن عکس یادگاری با طبیعت هستند .یک نفر با شکوفه
ها عکس می گیرد و دیگری روی سبزه ها دراز می کشد و
رو به دوربین لبخند می زند،اما همه انسان ها همیشه به
دنبال ثبت زیبایی در عکس های یادگاری شان نیستند.
جوانی داخل تنه یک درخت آتش روشن کرده است،روبه
دوربین لبخند می زند و یک نفر از پشت دوربین می شمارد
،یک ،دو ،سه ....
و زشت ترین عکس یادگاری در روز طبیعت ثبت می شود.

...

خواندنی های رسانه ها
عنکبوتها سالی  400میلیون ُتن غذا میخورند



عنکبوتها در طول یک سال بین  400تا  800میلیون
ُتن طعمه را شکار میکنند و آنها را میخورند.عنکبوتها
با هشت پا و بدن مودار و تارهای ابریشمی خود در خانواده
بندپایان طبقهبندی میشوند .روزنامه «واشنگتن پست»
در مقاله ای آورده است :اجتماع عنکبوتها در طول یک
سال بیش از وزن همه انسانهای ساکن بر کره زمین غذا
میخورند .هم اکنون بیش از  45هزار گونه عنکبوت در
سراسر جهان شناسایی شده است  .برخی از انواع عنکبوت
ها میتوانند روزی  30کیلومتر راه بروند.

ثبت  59میلیون نفرشب اقامت درتعطیالت نوروز

تغییرات هدایت تحصیلی
دانشآموزان

دریچه

...



مجلس

هزار نفر روز اقامت مسافران توسط آموزش و
پرورش ثبت شد که بیش از یک میلیون نفر آن
ها غیر فرهنگی بودند .رحمانی موحد افزود :در
این مدت بیش از  70هزار بازدید نظارتی انجام
گرفت و با سامانه  09629بالغ بر  41هزار
تماس برقرار شد که حدود  220مورد مربوط به
شکایت بود.معاون گردشگری همچنین درباره
اتخاذ تدابیری برای تامین مکان های اقامتی
مسافران در ایام پرتردد و حذف اسکان در مراکز
آموزش و پرورش در سال  97توضیح داد :بنا
داریم تا از زیرساخت های اقامتی مهمانسرا و
دیگر ساختمان های دانشگاه آزاد در سراسر
کشور به عنوان جایگزین م��دارس آم��وزش و
پرورش برای اقامت مسافران نوروزی در سال
ه��ای آی��ن��ده استفاده کنیم.رحمانی موحد
اقامت در م��دارس را با وجود ارزان و مناسب
ب��ودن ،فاقد امکانات و خدمات استاندارد
عنوان کرد و افزود :درصددیم ارائه تسهیالت
اقامتی در دانشگاه آزاد در زمان کثرت مسافر
به وی��ژه در ای��ام ن��وروز و دیگر تعطیالت مانند

...

حمل و نقل

تعطیالت زمستانی و تابستانی نیز تعمیم یابد
البته تاکنون به صورت مستقیم و صریح گفته
نشده است که از سال  ۹۷اسکان نوروزی در
مدارس حذف خواهد شد.انتشار فیلم کوتاهی
از بیاحترامی نیروهای ترکیه به یک شهروند
ایرانی در فضای مجازی و پیگیری این ماجرا
؛ موضوع دیگری بود که معاون سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری درباره آن
توضیح داد :احترام و امنیت دو شرطی است که
بارها درباره آن با مقامات ترکیه صحبت کرده
ایم .وزارت امور خارجه نیز بارها این تذکرات را
به مقامات ترکیه داده است و حتی در موردی نیز
اعتراض شدیدی به مسئوالن ترک داشته ایم.
رحمانی موحد تصریح کرد :پیش از تعطیالت از
مردم خواستیم که برای سفر به ترکیه وضعیت
امنیت در مرزها و داخل ترکیه را بسنجند و در
نوروز امسال شاهد کاهش  30درصدی سفر
ایرانی ها به ترکیه بودیم  .وی افزود :مورد جدید
بیاحترامی به شهروند ایرانی در مرز ترکیه را
هم به صورت جدی رسیدگی خواهیم کرد.



...

اعصاب و روان

تخصیص ۳۲۱میلیاردبرای صعبالعالجیهادرسال۹۶

باالترین سرعت تخلف خودرویی نوروز  ۹۶اعالم شد

آمار انواع زوال عقل در کشور رو به افزایش است

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از تخصیص  ۳۲۱میلیارد تومان
برای حمایت از بیماران صعب العالج در سال  ۹6خبر داد .امینی فرد
ادامه داد :از یک ردیف اختصاصی برای حوزه سالمت  221میلیارد
تومان تزریق اعتبار شد و  100میلیارد تومان نیز از یک درصد ارزش
افزوده به این بیماران اختصاص پیدا کرد که در مجموع  321میلیارد
تومان برای حمایت از بیماران صعب العالج در نظر گرفته شد؛ همین
ردیف برای سال  96نیز در نظر گرفته شد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به باالترین
سرعت غیرمجاز در نوروز  96اشاره کرد و افزود :باالترین سرعت تخلف
 282کیلومتر در ساعت بود که گزارش آن در اختیار پلیس قرار گرفته
است .به گزارش تسنیم ،اسماعیل غالمی همچنین درباره ورود وخروج
مسافران ایرانی و خارجی از مرزهای زمینی گفت 18 :درصد این
مسافران خارجی و بقیه ایرانی بودند که تردد آنها از مرزهای مهران،
بازرگان ،آذربایجان ،آستارا و جلفا صورت پذیرفته است.

رئیس کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی با اشاره به اینکه
زوال عقل در کشور رو به افزایش است ،گفت :تالش میکنیم با ارتقای
آگاهی مردم به کاهش آمار بیماریهای شایع مغز و اعصاب در جامعه
دست یابیم .به گزارش فارس ،بابک زمانی همچنین افزود :از شایعترین
بیماریهای مغز و اعصاب در ایران و جهان سکته مغزی است که دومین
علتمرگومیردرایرانومهمترینعلتناتوانیبهشمارمیرود؛همچنین
سردرد بیماری بسیار شایع در تمام جوامع و به ویژه در کشور ماست.

افتتاح پنجمین برج بلند جهان در کره جنوبی
پنجمین برج بلند جهان در کره جنوبی قرار دارد و در واقع
هتل هفت ستارهای است که  123طبقه دارد  .پنجمین
ب��رج بلند جهان ک��ه ب��ه ت��ازگ��ی افتتاح ش��ده اس��ت ،در
کره جنوبی ق��رار دارد و با طراحی منحصربهفرد خود
بینظیرترین آسمان خراش دنیا به حساب میآید .این
ب��رج بلند که  1819ف��وت ارتفاع دارد ،در سئول قرار
گرفته و در واقع هتل هفت ستارهای است که  123طبقه
را شامل میشود .شکل مخروطی پنجمین ب��رج بلند
جهان با الهام از سرامیکهای سنتی کره جنوبی و هنر
خوشنویسی این کشور طراحی شده است .در باالترین
نقطه از این برج شیشهای ،سکوی رصدی ایجاد و به منظور
کاهش آلودگیهای زیستمحیطی ،در بنای این برج از
صفحات خورشیدی ،توربینهای بادی و سیستم بازیافت
آب استفاده شده است .این آسمان خراش  14متر از برج
مرکزتجارتجهانیواندرنیویورکبلندتراست.بلندترین
آسمان خراش جهان ،برج خلیفه در دبی است که در سال
 2010ساخته شده است و  2717فوت ارتفاع دارد.

افزایش بیسابقه گرسنگی و بیخانمانی
در آمریکا
بر اساس نظرسنجی مؤسسه «گالوپ»  ،آمار گرسنگی
و بیخانمانی در آمریکا با افزایش بیسابقهای در طول
دو سال اخیر رو به رو بوده است .بر اساس نظر سنجی
«گ��ال��وپ» 67 ،درص��د از قشر کم درآم��د آمریکا نگران
مسئله خوراک و مسکن خود هستند .این در حالی است
که مشکل گرسنگی و بیخانمانی از سال  2011تاکنون
 51درصد افزایش داشته است .بعد از مسئله بیخانمانی و
گرسنگی ،مهمترین دغدغه قشر کم درآمد آمریکا بهداشت
ضعیف و نبود امکانات بهداشتی است.

وزیر بهداشت

برخی افراد به اسم تولید داخلی سوءاستفاده نکنند
وزی��ر بهداشت گفت :باید نظارت وی��ژ های بر کاالها و
خدمات حوزه سالمت داشته باشیم تا برخی افراد به اسم
تولید داخلی ،سوءاستفاده نکنند و با سالمت مردم در
بخش دارو ،تجهیزات پزشکی و تشخیصی بازی نشود.
سید حسن هاشمی ،صبح دیروز در حاشیه دیدار نوروزی
با مسئوالن دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،اظهار کرد:
در حوزه سالمت فرصتهای مغفول زیادی به ویژه برای
مشارکت بخش خصوصی در شکوفایی شعار امسال
وج��ود دارد و نباید انتظار داشته باشیم که دول��ت ،به
تنهایی اشتغال ایجاد و مشکالت این حوزه را برطرف کند
و به عنوان نمونه بخواهیم با بزرگ کردن بدنه وزارتخانه،
 460هزار نیروی موجود وزارت بهداشت را به دو برابر

افزایش دهیم که البته اقدام منطقی و عقالیی نیست .به
گزارش فارس ،وزیر بهداشت تصریح کرد :فرصتهای

سرمایهگذاری بسیار زیادی در حوزههای طب سنتی و
مدرن وجود دارد که امیدواریم همه برای ارتقای آنها به
وزارت بهداشت کمک کنند.
هاشمی ضمن تأکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی،
ی��ادآور شد :متاسفانه ما را متهم میکنند که از بخش
خصوصی حمایت میکنیم اما برای تحقق شعار امسال
باید زمینههای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و
غیردولتی در حوزه سالمت را فراهم کنیم.وی تاکید
کرد :حتما باید نظارت ویژهای بر کاالها و خدمات حوزه
سالمت داشته باشیم تا برخی افراد ،به اسم تولید داخلی،
سوءاستفاده نکنند و با سالمت م��ردم در بخش دارو،
تجهیزات پزشکی و تشخیصی بازی نکنند ،بنابراین حتما

خبر
مسئوالن خروج مواد مذاب از قله دماوند را ساده نبینند
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت :مسئوالن موضوع
خروج مواد مذاب از قله دماوند را ساده نبینند که خدای ناکرده به
سرنوشت پیشروی دریاچه ارومیه و ریزگردها دچار نشود .علیاصغر
یوسفنژاد    اظهار کرد :خروج مواد مذاب از قله دماوند در گذشته بهطور
موقتی و بهصورت خروج گاز و مواد مذاب در فاصلههای زمانی مختلف
اتفاق میافتاد.وی بیان کرد :اخیر ًا این موضوع اهمیت پیدا کرده و
ادامهدار شده و روی چشمههای آب معدنی و حتی ریزش کوهها تأثیر
گذاشته است.نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد:

خروج مواد مذاب از قله دماوند موضوع مهمی است که همه مسئوالن
استانیوکشوریبایدبهآنتوجهکنند.اینمسئولبهفارسگفت:هدف
از اعالم موضوع بیان دغدغه مردم ،افراد مطلع و دوستداران گروههای
زیستمحیطی مرتبط بوده تا دغدغههای مسئوالن به این سمت جهت
پیدا کند و این موضوع را ساده نبینند که خدای ناکرده به سرنوشت
پیشروی دریاچه ارومیه و ریزگردها دچار نشود .یوسفنژاد در پایان
گفت:هماکنونموضعمابحثپیشگیریاستتابررسیهایالزمانجام
گیرد و ذهن مسئوالن به این مهم جهت پیدا کند.

...

دستچین
شرایط نقل و انتقال فیشهای حج عمره
مفرده اعالم شد
خراسان -امکان نقل و انتقال فیش های حج عمره مفرده
وجود دارد.سازمان حج و زیارت طی اطالعیه ای شرایط
انتقال قبوض حج و عمره را اعالم کرد .در اطالعیه این
سازمان آمده است :به اطالع آن دسته از دارندگان اسناد
حج تمتع و عمره مفرده که قصد انتقال اسناد مذکور به غیر
را دارند ،می رساند :در حال حاضر نقل و انتقال قبوض حج
تمتع صرف ًا به پدر ،مادر ،همسر ،فرزند ،برادر و خواهر و آن
هم در دفاتر زیارتی دارای مجوز سازمان حج و زیارت با
حضور اشخاص انتقال گیرنده و انتقال دهنده میسر است
و انتقال اسناد عمره به غیر فقط با حضور طرفین انتقال در
دفاتر یاد شده که مورد تایید سازمان حج و زیارت هستند،
صورت میگیرد.
بر این اساس الزم است افراد مذکور با لحاظ مراتب فوق
صرف ًا به دفاتر زیارتی مجاز مراجعه کنند و از مراجعه به
واسطه ها و مراکز غیر مجاز که با لطایف الحیل و تنظیم
قراردادها و وکالت نامههای یکطرفه که مضیع حقوق
دارندگان اسناد حج و عمره است و به صورت غیر موجه نیز
برای آنها [واسطه ها و مراکز غیرمجاز] منافع زیادی را به
دنبال دارد ،جد ًا خودداری کنند .به هر حال این سازمان
در قبال اقدامات غیر موجه یاد شده هیچگونه مسئولیتی
نخواهد داشت.ضمنا اسامی و مشخصات دفاتر مجاز
زیارتی در سایت سازمان به نشانی www.hajnews.ir
قابل دسترسی است.

سال  95هیچ موردی از بیماری وبا در کشور
نداشتیم

خانمها روزی  62بار میخندند
نتایج مطالعات علمی نشان می دهد زنان به طور میانگین
روزانه  62بار میخندند و در مقابل مردان هر روز فقط 8بار
این عمل را انجام میدهند .در بررسیهای علمی مشخص
شده است که هر دو فرآیند لبخند زدن و اخم کردن کالری
مصرف میکند و با وجود این ،میزان کالریسوزی در هر
یک از آنها بسیار اندک است .برای لبخند زدن و اخم کردن
عضالت مختلف بدن به حرکت درمیآید و همین فرآیند
باعث مصرف کالری در بدن انسان می شود .محققان
دریافته اند هر بار که اخم میکنید  43عضله در صورت
شما به حرکت درمیآید و در مقابل هر زمان که میخندید
 17عضله حرکت میکند.
از طرفی برخی مطالعات نشان داده است که خندیدن
میتواند در تنظیم فشار خون موثرباشد.محققانهمچنین
میگویند خندیدن میتواند میزان مصرف کالری را در بدن
انسان تا  20درصد افزایش دهد .مطالعات علمی دانشگاه
 Yaleآمریکا نشان داده است زنان به طور میانگین روزانه
 62بار میخندند و در مقابل ،مردان هر روز فقط  8بار این
عمل را انجام میدهند.
بر اس��اس این بررسیها مشخص شد انسا نها به 19
روش مختلف میخندند که انتخاب یکی از آنها به شرایط
اجتماعی و احساسی از جمله ترس ،غم ،اندوه ،نفرت و...
بستگی دارد .کارشناسان همچنین با نظرسنجیهای
خود به این نتیجه رسیده اند که به عقیده اطرافیان ،در
 69درصد موارد زمانی که افراد میخندند جوا نتر به
نظر میرسند و حتی مشخص شده است افرادی که بیشتر
مواقع میخندند ،طول عمر بیشتری دارند.
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بخشهای نظارتی در سازمان غذا و دارو و بخش تجهیزات
پزشکی ،مراقبت های الزم را انجام خواهند داد .هاشمی
ادامه داد :ما وظیفه داریم از تولید داخلی حمایت کنیم
ولی باید توجه کنیم که حتما به سالمتی مردم کمک شود
و آسیبی به آن وارد نشود.
وزیر بهداشت با اب��راز خرسندی از اضافه شدن 120
قلم داروی جدید به داروه��ای کشور ،اظهار ک��رد :هم
اکنون حدود  70درصد از نظر مواد اولیه دارو در کشور به
خودکفایی رسیدهایم.
وزیر بهداشت تصریح کرد :اگر موانع اقتصادی و بانکی
موجودبرداشتهشود،درحوزههایتولید،اشتغالومبارزه
با فساد ،شاهد کارنامه درخشانی خواهیم بود.

ایرنا  -محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های
واگیر وزارت بهداشت گفت :بیماری وبا یکی از بیماری
های بومی و اندمیک ایران است که در  40سال گذشته هر
سال مواردی از این بیماری در ایران وجود داشته است اما
در سال 95با توجه به اقداماتی که برای کنترل و پیشگیری
از این بیماری انجام شد ،یک سال بی سابقه داشتیم و هیچ
موردی از این بیماری در کشور نداشتیم.

 ۱۱۰هزار ایرانی در نوروز به عتبات
سفر کردند
خراسان -مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان
اینکه استقبال بسیار مناسبی از سفر به عتبات عالیات در
ایام نوروز امسال انجام گرفت ،گفت :نزدیک به  ۱۱۰هزار
زائر ایرانی در ایام نوروز  ۹۶به عتبات عالیات سفر کردهاند
و این اعزام ها تا  ۱۵فروردین ادامه دارد.

آزادی بیش از  6هزار زندانی جرایم
غیرعمد از زندان ها
خراسان  -مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت :در  9ماهه
س��ال گذشته  6ه��زار و  93زن��دان��ی ج��رای��م غیرعمد و
غیرکالهبرداری با همت خیران از بند حبس رهایی یافتند
که  162نفر زن بودند.
سید اس��دا ...جوالیی مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار
کرد :مبلغ کل بدهی این تعداد مددجوی آزاد شده رقمی
معادل  4هزار میلیارد و  869میلیون ریال بود که به همت
کمیتههای صلح و سازش دفاتر نمایندگی ستادهای دیه
استانی  38درصد این محکومان از سوی شکات ،اولیای
دم و طلبکاران خصوصی مورد گذشت رضایتمندانه قرار
گرفته اند.
وی ادامه داد :رقم ریالی اعتباری که برای آزادی این 6هزار
مددجوی واجد شرایط با عنایت به سخاوت خیران گذشت
شده و از روند پرداختی ستاد دیه برای آزادی آنها کسر
شده است ،مبلغی معادل یک هزار میلیارد و  833میلیون
ریالاستکهبهطورمیانگینحدود 30میلیونتومان برای
هر نفر گذشت اخذ شده است .مدیر عامل ستاد دیه کشور،
بیشترین آزادی ها در این بازه زمانی را به ترتیب به خراسان
رضوی با  642مددجو ،اصفهان با  587محبوس و استان
گیالن با  526بدهکار دیه و مالی بیان کرد.

بازنشستگی  4هزار فرهنگی تهران در سال
تحصیلی جاری
میزان -مدیرکل آم��وزش و پ��رورش شهر تهران با بیان
اینکه پیشبینی میکنیم در آینده روند کاهش نیروی
انسانی و وابستگی به نیروهای حقالتدریس وجود داشته
باشد ،گفت :در سال تحصیلی جاری تعداد بازنشستگان
فرهنگی تهران حدود  4هزار نفر است.
علیرضا کمرئی در پاسخ به ای��ن پرسش که «وضعیت
نیروی انسانی در آم��وزش و پ��رورش شهر تهران چگونه
است؟» ،اظهار کرد :آموزش و پرورش شهر تهران در سال
تحصیلی  ،94-95حدود  3700بازنشسته داشت؛ چرا
که بعضی از معلمان در آغاز سال تحصیلی و بعضی ضمن
سال بازنشسته میشوند که به طور عمده بازنشستگان ما
در شهریور بازنشسته میشوند و روند بازنشستگی در شهر
تهران قابل تأمل است.

شناسایی  780نوزاد و کودک مسمومشده
با موادمخدر
ایسنا -رئیس اورژانس اجتماعی کشور از شناسایی 780
نوزاد و کودک مسمومشده با موادمخدر طی  9ماهه اول
سال  95خبر داد .حسین اسدبیگی در این باره افزود:
به طور کلی کودکانی که از مادر معتاد متولد میشوند یا
در خانه توسط والدین به آنها مواد یا داروهای ترک اعتیاد
خورانده میشود یا آنکه خودشان به ص��ورت تصادفی
اقدام به مصرف این مواد میکنند« ،مسموم به موادمخدر»
نامیده میشوند.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور در ادامه با بیان آنکه طی 9
ماهه سال  780 ،95نوزاد و کودک مسموم با موادمخدر
شناسایی شدند ،تصریح کرد :تمامی این  780نفر ،از
طریق گزار شهای بیمارستانی شناسایی نشدند بلکه
افراد و نهادهای مختلف همچون مراکز قضایی ،انتظامی،
اقوام و ...در ارائه این گزارشها سهیم بودند .اسدبیگی
درب��اره آمارهای استانی کودکان مسموم با موادمخدر
طی  9ماهه سال  95گفت :چهار استانی که بیشترین آمار
نوزادان مسموم با موادمخدر را داشتند ،به ترتیب تهران،
کرمان ،کرمانشاه و خراسانجنوبی بودند.
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