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واریز «عیدی» بازنشستگان
تأمین اجتماعی

بنابراعالمروابطعمومیسازمانتامیناجتماعی،عیدیبازنشستگان سازمانتأمیناجتماعیمطابقبابرنامهریزیانجامشدهبهحسابآنانواریزشد.به
گزارشایسنا،عیدیبازنشستگانبراساسبرنامهریزیقبلیاز  ١٥تا ٢٢اسفندماهبراساسحروفالفباپرداختشدهاست.الزمبهذکراستکهبرای
پرداختعیدیبازنشستگانومستمریبگیرانتأمیناجتماعی ٢١٠٠میلیاردتوماناختصاصیافتهاست.

...
دریچه

سرپلذهاب در آستانه بهار
مردم سرپلذهاب با گذشت چهار ماه از وقوع زلزله
همچنان در کانکس و چادر شب و روز خود را سپری
می کنند و به امید اسکان زیــر سقف یک خانه به
پیشواز بهار میروند .شامگاه یکشنبه بیستویکم
آبانماه زلزلهای به بزرگی  7/3ریشتر غرب کشور را
به لرزه درآورد .بیشترین آسیبها در اثر این زلزله در
شهرستان سرپلذهاب استان کرمانشاه بوده است.

...
خبر

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر:

جادههای کشور روزانه  ۴۳قربانی
میگیرد

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر با اشاره به این
که جادههای ایــران روزانــه  ۴۳قربانی میگیرد ،گفت:
 16برابر این آمار مصدوم بر جای می ماند؛ طبق آمار مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ساالنه 35هزار تا50
هزار میلیارد تومان بار تصادفات جاده ای بر کشور است.
به گــزارش فــارس مسعودحبیبی گفت 20 :درصــد زنان
سرپرست خانوار ،همسران خودرا در تصادفات جاده ای
از دست داده اند و همچنین  60درصد از کسانی که ضایعه
نخاعی دارند بر اثر تصادف دچار این مشکل شده اند .رئیس
سازمانجوانانهاللاحمربیانکرد:طبقتحقیقاتپلیس
حدود  60درصد تصادفات جاده ای عامل انسانی دارد در
واقع اگر ما بتوانیم تغییر رفتاری در مردم جامعه ایجاد کنیم
کاهش تصادفات را به دنبال خواهد داشت .وی افزود :باید
توجهکنیمکهدرجادههایمانیزحوادثزیادیرخمیدهد
و طبق آمار پلیس روزانه 43نفر در جادهها کشته میشوند و
 16برابر این آمار مصدوم داریم که دهها نفر از این مصدومان
دچارمعلولیتهایماندگارمیشوند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

درباره انجام پرواز های هواپیما در زمان نماز صبح از وزیر طرح سوال کرده ام

محمد جواد رنجبر /نایب رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس گفت :درباره انجام پرواز هواپیماها در زمان نماز
صبح از وزیر طرح سوال کرده ام.
حجت االسالم والمسلمین نصر ا ...پژمان فر در گفت و
گو با خراسان درباره زمان انجام برخی پروازها که موجب
قضا شدن نماز صبح مسافران می شود ،افزود :متاسفانه
مواردی را شنیده ام که این اتفاق می افتد و در این باره نامه
ای به وزیر راه و شهرسازی ارسال کردم و خواستار برخورد
با چند مورد شدم.
وی ادامه داد :اگر شهروندان با چنین مسئله ای مواجه
شدند ،در صورتی که توانستند طبق بخشنامه عدم انجام
پرواز در زمان اذان صبح ،جلوی انجام پرواز را بگیرند؛ در
غیر این صورت مشخصات و ساعت پرواز را برای پیگیری
به بنده اعالم کنند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
گفت :در این زمینه از وزیر راه و شهرسازی طرح سوال
کرده ام که در نوبت کمیسیون عمران قرار دارد.
وی افزود :امیدواریم قانونی که بر اساس آن باید زمان
انجام پروازها به گونه ای باشد که مسافران نماز را در
مبدا اقامه کنند یا زمان کافی برای اقامه نماز در مقصد
برای افراد با همه شرایط سنی و امکان وضو وجود داشته
باشد ،اجرایی شود؛ در غیر این صورت همه این حرکات
غیرقانونی است و باید در جمهوری اسالمی جلوی آن
گرفته شود.
بـــه گـــــزارش خـــراســـان،
بــــر اســــــاس بــخــشــنــامــه
شــمــاره CIR 1100 19
اردیبهشتامسالسازمان
هواپیماییکشوریبههمه
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شرکت های هواپیمایی با موضوع "اقامه نماز در پروازها"؛
"تمامی مسافران هواپیماهای ایرانی از تمام مبادی و
مقاصد و مسافران خطوط هوایی خارجی که از مبادی
ایران یا به مقاصد درون ایران پرواز می کنند ،از حق اقامه
نمازهای یومیه در شرایط شایسته برخوردار بوده و این
حق باید به رسمیت شناخته شود و مــورد احترام قرار
گیرد" .
بر اساس ماده دوم این بخشنامه" ،در صورتی که در زمان
انجام یک پرواز ،وقت شرعی نماز آغاز و در همان پرواز
پایان یابد ،خطوط هوایی موظف به رعایت مــوارد زیر
خواهند بود :الف) اطالعات مورد تقاضای مسافران شامل
زمان شرعی و جهت قبله را در اختیار مسافران متقاضی
قرار دهند .ب) در صورت امکان ،مکانی مناسب و ایمن
برای اقامه فریضه نماز به مسافران معرفی کنند" .
در تبصره ماده دو این بخشنامه نیز آمده است" :در مواردی
که وقت اقامه نماز پس از فرود هواپیما منقضی می شود
لیکن فرصت کافی جهت انجام تشریفات ورود به مقصد
و اقامه نماز وجود ندارد ،رعایت مفاد فوق ضروری است".
در ماده سوم این بخشنامه آورده شده است" :در صورتی
که وقت اقامه نماز ،قبل از آغاز برنامه سوار کردن مسافران
شروع شود یا فرصت زمانی اقامه نماز و طول پرواز به گونه
ای باشد که اقامه نماز در زمان پرواز امکان پذیر نباشد،
سوار کردن مسافران حداقل 15دقیقه بعد از ورود به وقت
نماز آغاز شود یا برنامه پرواز به گونه ای تغییر یابد که امکان
اقامه نماز پس از فرود و انجام
پژمانفر:دراینزمینهاز
تشریفات ورود به مقصد برای
طرح
وزیرراهوشهرسازی
مسافران مهیا شود".
نوبت
سوالکردهامکهدر
بــر اســـاس مـــاده چــهــارم این
دارد
قرار
کمیسیونعمران
بخشنامه " ،در مـــواردی که

...

آموزش و پرورش

...

نیش و نوش
سیدصادق غفوریان
نیش و نوش به رفتار های مطلوب و نا مطلوب اجتماعی می پردازد

مصائب یک میدان جنگ!

رعایت موارد فوق منجر به نقض الزامات ایمنی و به خطر
افتادن جان مسافران شود ،رعایت الزامات ایمنی ضروری
بودهومحدودیتموجودبارعایتاحتراموحقوقمسافران
به آن ها اعالم شده و در خصوص راهکارهای جایگزین،
حداکثر همکاری ممکن با مسافران به عمل آید ".در ماده
پنجم و پایانی آن نیز آمده است" :شرکت های هواپیمایی
موظف هستند دستورالعمل ها و فرایندهای مرتبط با
برنامه ریزی و مدیریت پرواز را به گونه ای اصالح و بازنگری
کنند که مفاد این ابالغیه در عملیات جاری شرکت ها
رعایت شود".
به گزارش خراسان ،با وجود این که این بخشنامه باید از
 19اردیبهشت امسال به طور کامل توسط شرکت های
هواپیمایی اجرا می شده است؛ اما در مواردی که اندک
هم نبوده مشاهده شده است که وقت انجام پرواز به گونه
ای بوده که نماز صبح مسافران قضا می شده و این موضوع
موجب اعتراض تعدادی از مسافران شده است.



▪بررسی های خراسان

بررسی خبرنگار خراسان نشان می دهد پروازهای پیش از
این،ساعت 5صبحهواپیماییآسماندرمسیرشیراز-تهران
همدربرخیروزهابااینمشکلمواجهبودهاست.
درهمینزمینهبهتازگیمحمدسعیداحدیانازفعاالنرسانه
ایدرتوئیترخودنوشت":ساعتپروازتهرانبهمشهدشرکت
ایرانایرتور ساعت .۵ساعت اذان .5.15طلوع در مشهد
6.15یعنینمازها قضامیشود .ظاهر ًامسئولمسلمانیکه
دغدغهنمازداشتهباشددرسازمانهواپیماییوجودندارد.
خداخیرهرکسیرابدهدکهنگذاشتتابعداذانپروازانجام
شود.شنیدمسپاهبوده".یکیدیگرازشهرونداننیزذیلاین
توئیتدراینبارهنوشت":ازاینمدلپروازهاخیلیزیاداست
توی برنامه پرواز شرکت های هواپیمایی  .مثال شیراز اولین
پروازهایصبحشکهبهمقصدتهرانه5هستکههنوزاذان
نگفتند و به تهران هم که می رسند آفتاب طلوع کرده یعنی
هرکسیسواراینپروازمیشهنمازصبحشقضاست"

...

محیط زیست

وزیر آموزش و پرورش؛ آموزش و پرورش در عملیاتی کردن سند تحول ضعیف بود

یک تحقیق جدید علمی نشان داد" :درختان کاج" از بزرگ ترین آالیندههای هوا

وزیرآموزشوپرورشبااشارهبهضعفآموزشوپرورشدرعملیاتیکردنسندتحول گفت:درسندتحول ۱۳راهکار
وجودداردکههیچبرنامهایازآنپیادهسازینشدهاستواگرراهکارهایکارنشدهرابهدیگرراهکارهااضافهکنیم،
پیشرفتسندتحولبهکمتراز ۳۰درصدمیرسد.بهگزارش خبرگزاریمهر،سیدمحمدبطحاییدردومیننشست
بررسیدستاوردها،نقدونظروچشماندازسندتحولبنیادینخاطرنشانکرد:دراستقرارسندتحولپیشرفتماضعیف
ومادرزیرنظامهاییکهاختیاروتوانآندرخودآموزشوپرورشبودهاست،پیشرفتخوبیداشتیمامادربخشهایی
کهبرایعملیاتیکردنشانبهبیرونازآموزشوپرورشنیازمندبودیممانندنیرویانسانیوفضاهایآموزشی،بامشکل
مواجه شدیم .وی گفت :سال ،۹۷سال عملیاتی کردن و اجرایی کردن سند تحول خواهد بود بنابراین راهکارهای
مختلفعملیاتیکردنسنددرپایانسال ۹۶باحضورمدیرانبهبحثوگفتوگوگذاشتهمیشود.

نتایججدیدترینتحقیقاتعلمیانجامشدهازسویمحققاندانشگاه"کارنگیملون"نشانمیدهدکه"درختانکاج"
یکی از بزرگ ترین آالیندههای هوا به شمار میروند .به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ «محققان دانشگاه "کارنگی
ملون"بهایننتیجهرسیدهاندکه درختانکاجیکیازبزرگترینآالیندههایهوابهشمارمیروند؛ایندرختانگازهایی
رامنتشرمیکنندکهباموادشیمیاییموجوددرهواواکنشانجاممیدهند،موادشیمیاییکهازفعالیتانسانیتولید
شدهوبهصورتذراتریزونامرئی،هواراپرمیکنند.اینتحقیقجدیدکهباسرپرستی"نیلدوناهو"ازدانشگاهکارنگی
ملون انجام شده ،نشان میدهد ذرات بیوژنیکی که از درختان کاج منتشر میشود ،از نظر شیمیایی بسیار پویاتر و
جالبترازآنچیزیهستندکهقبالتصورمیشدهاست؛اینتحقیقومطالعه،نخستینشواهدتجربیراارائهمیکند
کهچنینترکیباتیبهصورتشیمیاییتوسطرادیکالهایآزادتبدیلمیشوند.

هرسالکهمیگذردانگارآدابوآیینشبچهارشنبهسوری
شکلخشنتریبهخودمیگیرد.
این که عده ای آتشی روشن کنند و دور آن جمع شوند کم کم
داردبهفراموشیسپردهمیشود.اگرچهآنسالهایقدیمتر
همینآتشروشنکردنهایجمعوجورهمبیخطربرگزار
میشدوهیچگاهبهیکچالشملیتبدیلنمیشدوالزمنبود
پلیس و بیمارستان ها و اورژانس و ...چند روز در آماده باش
باشند؛ حاال اما شرایط تغییر کرده است و برخی انگار واجب
میدانندشهرهارادرروزهایحوالیچهارشنبهسوریغرق
انفجارهاوصداهایمهیبوهولناککنند.بهنظرمیرسدهر
سالاینصداهامهیبتروانگارروحیههاخشنترمیشودو
سالهایآیندهراخداوندبهخیرکندکهچهخواهدشدوچه
صداهایهولناکتریازمراسمچهارشنبهسوریبرخیزد!
چرا؟ این گونه مناسبت ها که در فرایندی آگاهانه و به دور از
رفتارهای پلیسی ،می توانستند فرصت های مناسبی برای
تفریح و سرگرمی سالم تلقی شود ،حاال اما به یک چالش
دردسرساز و خونین تبدیل شده است .از یک هفته قبل از
چهارشنبهآخرسال،اینپلیساستکهدایمدررسانههاظاهر
می شود تا هشدارها را به گوش مردم برساند .اگرچه پلیس
براساس وظیفه امنیت آفرینی خود چنین عمل می کند اما
در سال های قبل چگونه عمل کردیم که امروز فقط «پلیس»
بهناچاربایدابتکارعملرابهدستبگیرد؟
وقتی گروه نخبگان ،جامعه شناسان و متولیان فرهنگ و
آموزش و مهم تر خانواده ،نقش و وظیفه خود را در قبال نسل
نوجوان و جوان به درستی نشناخته اند ،به طور طبیعی نباید
درماجراییشبیهچهارشنبهسوریجزاینآشفتگیرفتاری
راانتظارداشت.سویدیگراینماجرا،چالشنبودبسترهای
مورد نیاز تفریح و سرگرمی و نشاط است .جوان و نوجوان
ما احساس می کند با رفتارهای آزاردهنده در چهارشنبه
سوری «سرگرم» و بانشاط می شود .اگرچه هر عقل سلیمی
می تواند میان تفریح و سرگرمی با رفتارهای ناهنجار تفاوت
قائل شود اما در نگاه نوجوان و جوانی که امکان و شرایط
تفریح و سرگرمی ندارد ،همین ترقه بازی های هولناک هم
غنیمت به شمار می آید ولو به هر قیمتی .و اما...
 – 1برای آینده باید با اقدامات غیرپلیسی تدبیری کرد
که اگر به همین روند سپری شود   بی شک این رفتارهای
خشن در چهارشنبه سوری ها هر سال هولناک تر خواهد
شد و شاید فاجعه دیگری را در پی داشته باشد – 2 .اگر از
امروز برای تفریح و سرگرمی و نشاط جامعه شرایطی فراهم
کنیم ،فردا نه تنها یک مورد همچون چهارشنبه سوری بلکه
بسیاری از چالش های اجتماعی دیگر به «بحران ملی»
تبدیل نخواهد شد.
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