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بازتاب جهانی گرمای بی سابقه  54درجه ای اهواز
اطالعات مختلف نشان میدهد دمای دیروز اهواز
با 54درجه به گرمترین دمای خودتاکنون رسیده
است.
بــه گــــزارش خــبــرآنــایــن ،امــــروز گــرمــای هــوای
اه ــواز بــه یکی از ســوژههــای رســانـههــای خارجی
بــدل شــد .در مهمترین آنها واشنگتن پست در
گزارشی مدعی شد ،اهــواز گرمترین دمــای تاریخ
را تجربه کــرده اســت و ادعــای ایــن رسانه مربوط
به درجــهای است که در سایت «ودر آندگراند» از

دمای هوای اهــواز ثبت شده است .آنچه در ادامه
میخوانید بخشی ازمتن گــزارش ایــن رسانه از
گرمای اهــواز است .عصر پنج شنبه دمای شهری
در جنو بغربی ای ــران بــه حــدی رسید کــه منجر
بــه شکسته شــدن رک ــورد گرمترین هــوای تاریخ
ای ــران شــد ،همچنین شاید دمــایــی کــه ایــن شهر
تجربه کرد با گرمترین دمای تاریخ برابری کند.
اتین کاپیکیان یک متخصص در آژانس هواشناسی
فــرانــســه ،در ایــن رابــطــه در توئیتر خــود نوشت:

15

تمامی خانوارهای دارای  2معلول تا پایان سال آینده خانهدار میشوند
اهــواز دمای  53.7درج ـهای را تجربه کرده است
و این قطعا یک رکورد شکنی در ایران و همچنین
رکــــوردی جــدیــد بین دمـــای تــیــرمــاه آســیــا است
البته سایت «ودر آندگراند» ادعا میکند که دمای روز
گذشته اهواز بیشتر هم بوده است و در ساعت 4:51
و 5عصر به وقت ایران به 54درجه سلسیوس رسیده
است .چنانچه این اطالعات دقیق باشد ،میتوانیم
بگوییم احتماال دمای هوای اهواز با گرمترین دمایی
که تاکنون کرهزمین تجربه کرده برابر است.

بنابر اظهارات رئیس سازمان بهزیستی کشور تا پایان سال 97
تمامی خانوارهای دارای  2معلول صاحب مسکن میشوند.
انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه  11هزار خانوار
در کشور دارای دو معلول هستند ،به ایسنا گفت 43 :هزار
مسکن برای معلوالن در دست احداث است که بین  ٢٠تا ٨٠
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امسال برای نخستین بار
توانستیم ردیف بودجه برای این منظور بگیریم .وی افزود :از١١
هزار خانوار دارای دو معلول تاکنون به حدود  ٢٩٠٠خانوار،
مسکن واگذار شده است و پیش بینی میکنم تا پایان امسال

به چهار هزار خانوار دارای دو معلول مسکن واگذار شود و دیگر
خانوارها تا پایان سال 97صاحب مسکن شوند .به گفته بندپی،
برای ساخت مسکن ویژه خانوارهای دارای دو معلول در مناطق
شهری  150میلیون ریال از طریق بنیاد مستضعفان١٠٠ ،
میلیون ریال از طریق سازمان بهزیستی و  50میلیون ریال هم
از سوی خیران مسکن ساز تامین می شــود.وی برای مناطق
روستایی نیز گفت :برای این منظور  ١٠٠میلیون ریال بنیاد
مستضعفان ٨٠،میلیون ریال سازمان بهزیستی و  ٢٠میلیون
ریال بنیاد مسکن انقالب اسالمی تامین مالی را به عهده دارند.
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