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...
دریچه

تجمع خانواده جان باختگان سانحه
هوایی یاسوج مقابل هالل احمر
جمعی از خانوادههای جان باختگان و حادثهدیده
سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج ،صبح دیــروز یک
شنبه  ۲۶فروردین   در اعتراض به کوتاهی مسئوالن
جمعیت هالل احمر و نبود مدیریت واحد در جست
و جوی اجساد ،مقابل ساختمان صلح هالل احمر
تجمع کردند.
معاون عملیات سازمان امــداد و نجات جمعیت
هـــال احــمــر نــیــز بــه ســــواالت و خــواســت ـههــای
خانواد ههای جان باختگان سانحه هوایی یاسوج
که مقابل ساختمان صلح ســازمــان هــال احمر
تجمع کرده بودند ،پاسخ داد .شاهین فتحی به ایلنا
گفت :زمان درست عملیات جست وجو و نجات را
سازمان هالل احمر میتواند تشخیص دهد و ما
باید بگوییم کار درست انجام میشود یا نه؛ چون
تخصصی اســت ،بنابراین باید بگویم با توجه به
دمای هوای بسیار پایین منطقه ،بارندگی ،برف و
این که سه متر برف روی برخی از قطعات هواپیما
نشسته بود ،تشخیص عملیاتی ما این بوده که این
گونه انجام شود .فتحی در پاسخ به سوالی درباره
زمان اتمام پروسه جست وجو گفت :پایان عملیات
بر مبنای شرایط جوی است .ما عملیات را به صورت
ایمن جلو میبریم و سعیمان این است که زودتر
انجام شود .تعداد زیادی از قطعات پیکرها را هم
تا االن تحویل پزشکی قانونی دادهایم .ما بهعنوان
یک دستگاه عملیاتی همچنان در منطقه بوده ایم
و منتظر شرایط جوی هستیم تا اوضاع بهتر شود و
مجدد تیمها کار عملیات را شروع کنند .خانوادهها
هم این موضوع را میدانند چون نمایندهای از آن ها
با ما در ارتباط است.

...

از میان خبر ها
اعتبار  ۳میلیاردی برای درمان بیماران
"پروانهای"
مشاور معاون درمان در امور بیماریهای وزارت بهداشت
با بیان این که ردیــف اعتباری که بــرای ارائــه خدمات
درمانی به بیماران پروانه ای تعریف شده اعتباری حدود
دو تا سه میلیارد تومان در سال است ،افزود :هم اکنون
حــدود  ۶۰۰بیمار ا یبــی ثبت شــده اســت ،امــا بــرآورد
میشود که با توجه به آمــار شیوع جهانی این بیماری
و آمــار شیوع آن در ایــران ۸۰۰ ،بیمار در کشور وجود
داشته باشد.
دکتر جمشید کرمانچی به ایسنا گفت :شیوع جهانی
ا یبی  ۹نفر مبتال در هر یک میلیون نفر جمعیت است
و در ایران نیز هفت نفر در هر یک میلیون نفر جمعیت
برآورد شده است.

رئیس مرکز جنگلهای خارج از شمال
خبرداد

یک پنجم جنگلهای زاگرس آلوده
به قارچ زغالی

رئیس مرکز جنگلهای خارج از شمال با اشاره به این که
حدود  ۱۳۰هزار هکتار از جنگلهای زاگرس به بیماری
زغــال بلوط آلــوده شد هاند ،گفت :دستورالعملی برای
حفظ اکوسیستم جنگلی زاگرس تهیه و  ۱۰درصد بودجه
ط اختصاص داده شده است ولی این
زاگرس به احیای بلو 
بودجه کافی نیست و نیاز داریم که تمام مسئوالن توجه
ویژهای به زاگرس داشته باشند.
فریبرز غیبی در گفت و گو با ایسنا،با بیان این که پروژهای
بینالمللی با همکاری فائو بــرای جلوگیری از خشک
شدن جنگلهای زاگرس بهصورت پایلوت در دو استان
فــارس و ایــام اجــرا شــد ،افــزود :پس از گذشت دو سال
با همکار یهای بینالمللی دستورالعملی فنی برای
حفظ اکوسیستم جنگلی تهیه شد که این دستورالعمل
در شــورای عالی جنگل سازما ن جنگلهاست و پس از
جمعبندی و تصویب به عنوان یک راهکار برای مبارزه و
کنترل خشکیدگی بلوط به ادارات کل منابع طبیعی اعالم
خواهد شد.

آموزش و پرورش:امکان تغییر زمان
امتحانات پایان سال دانشآموزان
وجود ندارد
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت :نمیتوان
زمان امتحانات پایان سال را از خــرداد به زمان دیگری
موکول کرد اما میتوان در طول خرداد ،تاریخ امتحانات
را تغییر داد.
مهدی نوید ادهم در پاسخ به پرسشی درباره امکان تغییر
زمان امتحانات خرداد دانشآموزان به دلیل همزمانی با ماه
رمضان ،اظهار کرد :مطابق قانون مصوب مجلس شورای
اسالمی ،سال تحصیلی از اول مهر آغاز میشود و تا پایان
اردیبهشت ادامه دارد و خرداد فصل برگزاری امتحانات
پایان سال است.
وی افزود :ما نمیتوانیم زمان امتحانات پایان سال را از
خــرداد به زمان دیگری موکول کنیم؛ میتوان در طول
خرداد تغییراتی اعمال کرد آن چنان که زمانی به دلیل
همزمانی امتحانات با مسابقات جــام جهانی فوتبال
تغییرات جزئی در خرداد اتفاق افتاد.

بازنشستگی  ۳۵۰هزار نفر
از آموزشوپرورش در راه است

تازه ترین خبرها از انتخاب شهردار تهران

گزینه های ساختمان بهشت؛ از عارف و مهرعلیزاده تا شهیندخت موالوردی

گروه اجتماعی -در حالی که اعضای شــورای شهر می
توانستند در شرایط کنونی به امور مهم پایتخت و چالش
هایاینشهرپرهیاهوبرسند،امااینروزهاباالجباردرگیر
انتخابشهردارشدهاندوالبته تامدتها پسازآنهمباید
مشغول اقتضائات و فضای جدید شهردار منتخب باشند.
همچونهمیشهدرچنینفضایی،بازارگمانهزنیهاوطرح
گزینه های تصدی مسئولیت شهرداری به ویژه در فضای
مجازی داغ است .نام هایی جدید از چهره های سیاسی
تا معاونان فعلی شهرداری در این فهرست ها به چشم می
خورد که به نظر می رسد طرح برخی از این نام ها به بازی
های سیاسی و رسانه ای بیشتر شبیه است تا صالحیت و
توانمندیآنافرادبرایشهردارپایتختشدن.
▪ کسیازشورایشهرخارجنمیشود

محسن هاشمی از جمله گزینه هایی است که نام او به
عنوان یکی از پیشنهادها در رسانه ها مطرح شده است و
کواکبیان نماینده تهران نیز دیروز وی را بهترین فرد برای
شهرداری تهران معرفی کرد .در همین حال سخنگوی
شورای شهر تهران دیروز اسامی اعالم شده در خصوص
گزینه های شهرداری را گمانه زنی رسانه ای دانست و
گفت :اسامی اعضای شــورا تا کنون (جلسه دیــروز یک
شنبهشورایشهر)بهمصادیقوگزینههاواردنشدهاست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ممکن است که
شهردار آینده از میان اعضای شورای شهر انتخاب شود؟
گفت:مادرگذشتهبیناعضایشورایشهربحثمشخصی
داشتیموبهایننتیجهرسیدیمکههیچکدامازاعضایشورا
ازشوراخارجنشوندوتااینلحظهبحثجدیدیدراینباره
صورتنگرفتهاست.
▪یکاستاندارویکدستیاررئیسجمهور

در این میان اما طی دوسه روز گذشته فهرستی از گزینه
های احتمالی شهرداری تهران در فضای مجازی دست
به دست می شود که نام هایی از جمله محمدرضاعارف ،
محسنمهرعلیزادهاستاندارکنونیاصفهانوشهیندخت



▪ایدهای برای شهردار شدن ندارم

در عین حــال سمیع ا ...حسینی مــکــارم سرپرست
شهرداری تهران که نامش در این فهرست قــرار دارد،
دیروز تاکید کرد :فعال در این دوران در موضوع شهردار
شدن ایده خاصی ندارم و فقط امیدوارم هم اکنون امانتی
را که در اختیار من گذاشته شده است به نحو مطلوب و
احسن به انجام برسانم .همچنین تالش میکنم که زمینه
را فراهم کنم که شهردار منتخب شورا استقرار پیدا کند و
خدمترسانی به شهروندان تهرانی را بدون هیچ مشکلی
ادامه دهد.
▪مذاکرهباسلیمی

شهردار منطقه  3درباره رایزنی
هــای صــورت گرفته بــا او بــرای
تصدی شهرداری تهران گفت:
در گوشه و کنار صحبتهایی
مطرح است ،بعضیها عالقه مند
و بعضیها هم مخالف هستند اما به طور قطع اتفاقی رخ
نداده و ما منتظرهستیم شورا بررسیهای خود را انجام
دهد و هر نتیجهای که باشد میپذیریم.مصطفی سلیمی
اعتقاد دارد بهتر است ،شهردار آینده از میان مدیران
داخلی شهرداری انتخاب شــود .او پس از پایان دوره

...

آموزش و پرورش

از راست باال :حناچی  -تقی زاده خامسی  -موالوردی  -حجتی
از راست پایین :حسینی مکارم  -مهر علیزاده  -بیطرف  -عارف

قالیباف برای مدتی کوتاه سرپرست شهرداری تهران
شد اما در نهایت محمد علی نجفی بر کرسی شهرداری
تهران نشست.
▪گزینههایقبلیبررسیمیشود

محمدجوادحقشناسرئیسکمیسیونفرهنگیشورای
شهر تهران نیز با تاکید بر این که برای انتخاب شهردار
تهران افرادی که در گذشته بهعنوان گزینههای تصدی
این سمت از سوی شورا مطرح شده بودند ،در فضای جدید
بار دیگر مورد بررسی قرار میگیرند ،گفت :قطعا شورا

برای انتخاب شهردار تهران شاخصهای قبلی را مدنظر
قرار میدهد ،منطق رفتاری میگوید که وقتی در گذشته
برای انجام کاری هزینه و وقت صرف شده و مطالعاتی
انجام شده است ،باید از آن ها در آینده نیز استفاده شود.
این گــزارش حاکی اســت ،گزینه ها و تعداد آرایــی که
نجفی از میان آن ها شهردار شــد ،به ایــن شــرح بود:
نجفی (  21رای) ،حسین مرعشی ( 20رای) ،
محمد شریعتمداری (  11رای)  ،الهه کوالیی (،)16
مهرعلیزاده ( 9رای)  ،بیطرف (  12رای ) و افشانی
(14رای).

خبر مرتبط

شهردار تهران تا یک ماه آینده انتخاب میشود
رئیس شــورای شهر تهران گفت :انتخاب شهردار در بــازه زمانی کمتر از یک ماه آینده انجام میشود .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن هاشمی افزود :شورای اسالمی شهر تهران در یک فرایند مشخص که
در هم اندیشی شورای شهر تهران مشخص شده است ،شهردار جدید تهران را انتخاب میکند.



...

کمیته امداد

پخش رسمی تلویزیون تعاملی «سینا» تا یک ماه آینده

فتاح :فعالیت بازرگانی برای کمیته امداد ممنوع است

مدیر پروژه تولید برنامههای تلویزیون تعاملی وزارت آموزش و پرورش از پخش رسمی تلویزیون تعاملی سینا تا یک
ماه آینده خبر داد و گفت :با آغاز به کار رسمی این سامانه ،مخاطبان ما طبقه بندی میشوند و هرکدام امکان دیدن
برنامه خاص خود را دارند .مهدی علی اکبر زاده در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد« :تلویزیون تعاملی سینا» یک
تلویزیون اینترنتی به نشانی  sinatv.medu.irاست .وی درباره الزام استفاده از محتوای تلویزیون گفت :فعال
استفاده از محتواهای بارگزاری شده اختیاری است اما بررسی و تصمیم درباره الزامی یا اختیاری بودن برنامهها
در دستور کار است.

رئیس کمیته امداد گفت :کمیته امداد فعالیت بازرگانی نمیکند ،این کار ممنوع است و اعتقاد نداریم کمیته امداد
به سمت تبدیل به یک بنگاه اقتصادی پیش برود .سیدپرویز فتاح به فارس ،گفت :کمیته امداد فعالیت بازرگانی
نمیکند ،این کار ممنوع است و اگر گزارشی در این زمینه وجود دارد اطالعرسانی شود چرا که ما این قبیل کارها
را در مجتمع اقتصادی خود ممنوع کردهایم .رئیس کمیته امداد ،گفت :در سال جدید نیز اعتبار وام قرضالحسنه
 1500میلیارد تومان خواهد شد که از منابع خودمان تأمین میشود و این اعتبار به دیگر منابع فشاری نمیآورد.
وی افزود :کمیته امداد به دنبال دریافت کمک از افراد مرفه جامعه است.

آلمان با  81میلیون جمعیت ســاالنه  83میلیون خروجی گردشگر دارد

معاونگردشگریبابیاناینکهنمیتوانیمازخروجگردشگر
ایرانی جلوگیری کنیم افــزود :تعداد گردشگر خروجی و
ورودیهرکشورنسبتمشخصیباظرفیت گردشگری آن
کشور دارد؛ کشور ما با  80میلیون جمعیت  9میلیون
گردشگر خروجی دارد در حالی که  آلمان با  81میلیون
جمعیت ساالنه  83میلیون گردشگر خروجی دارد به این
معنا که برخی افراد در سال چندین بار با هدف گردشگری
ازاینکشورخارجمیشوند.

دالیل اصلی مرگ و میر تهرانیها
در سال  96چه بود؟
از  ۵۷هزارو 297واقعه فوت ثبت شده در استان تهران،
 ۳۲هزارو123نفر مرد و  ۲۴هزارو 823نفر زن بودهاند
که از مهم ترین دالیــل فــوت تهرانیها نیز میتوان به
بیماریهای قلبی و عروقی اشاره کرد .به گزارش ایسنا،
بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال استان تهران در
سال ۱۳۹۶تعداد ۵۷۲۹۷واقعه فوت در استان به ثبت
رسیدهکهازاینتعداد۳۲هزارو 123واقعهمربوطبهفوت
مردان و  ۲۴هزارو 823واقعه مربوط به زنان بوده است.
همچنین تعداد  ۳۵۱واقعه فوت نامشخص نیز به ثبت
رسیده است .از طرفی بیشترین نرخ فوتهای ثبت شده
مربوط به شهرستان تهران با  5.42درصد و کمترین آن
مربوط به کهریزک با  0.16درصد بوده است .در سال
 ۹۶از مجموع ۵۴هزارو 796واقعه فوت جاری ثبت شده
از تعداد کل فوتیهای استان 45.84 ،درصد از فوتی ها
درگروهسنیبیشتراز ۷۵سالبهثبترسیدهکهبیشترین
درصد از فوت جاری ثبت شده در این گروه سنی قرار دارد.
همچنین در این گروه سنی ،تعداد فوت شدگان 49.91

درصدمردو 50.09درصدزنراشاملمیشوند.کمترین
درصد فوت جاری هم مربوط به گروه سنی  ۱۰تا  ۱۴سال
با حدود  0.37درصد است .براساس این گزارش ،تعداد
۵۴هــزارو 796واقعه فوت جاری در سال  ۹۶در استان
تهرانبهثبترسیدهاستکهتعدادفوتجاریثبتشدهدر
نقاط شهری برابر با ۵۴هزارو 560واقعه وتعداد فوتهای
جاریثبتشدهدرنقاطروستاییبرابربا۲۳۶واقعهاست.
از طرفی تعداد فوتهای ثبت شده مردان  ۳۱۰۵۵نفر و
تعداد فوتهای ثبت شده زنان برابر با ۲۳هزارو 741نفر
است که نسبت جنسی فوت جاری در استان برابر با ۱۳۰
است.همچنین بیشاز ۵۰هزار واقعهفوتدرسال ۹۶در
استانتهرانثبتشدهکهازاینتعداد دالیلفوت۲۵۶۱۴
نفر با سهم درصــدی  44.70بــر اثر بیماری های قلبی و
عروقیبودهاست.بعدازآننیزبیماریهایدستگاهتنفسی
با سهم درصدی  14.19و بیماری های عفونی و انگلی با
سهمدرصدی 9.93جایگاهدوموسومعواملفوتتهرانی
هارابهخوداختصاصداد هاست.

گردشگرورودیکشورپنجمیلیونودرایامنوروز 19میلیون
گردشگرداخلیویکمیلیونخارجیداشتیم؛مانمیتوانیم
از خروج گردشگر ایرانی جلوگیری کنیم و از کشورهای
دیگر انتظار ورود گردشگر داشته باشیم .وی با بیان این که
برایتوسعهصنعتگردشگریبایدجاذبههایگردشگری
ایران به درستی به دنیا معرفی شود ،تاکید کرد :تبلیغات،
اطالعرسانی ،سیستم و شریانهای جذب گردشگر باید
در کشور ارتقا یابد و متولی آن سازمان میراث فرهنگی،

گردشگری و صنایع دستی است که برای تحقق این کار به
دنبالتنظیمراهبردهاوسیستمهاست.
معاونگردشگریسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیو
گردشگریافزود:کشوربایدبهدنبالاجرایدرستالفبای
گردشگری باشد؛ سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی به دنبال تصحیح شیوه جذب گردشگر و
راههایتبلیغاتاستچراکهکشورخودبایدبهدنبالترغیب
گردشگرخارجیبرایورودبهکشورباشد.

تامین اجتماعی :افراد دارای کارت معافیت سربازی مشمول
بیمه پردازی اختیاری نمیشوند
مدیرکلامورفنیبیمهشدگانسازمانتأمیناجتماعیبا
بیان این که دارندگان کارت پایان خدمت میتوانند برای
بیمهپردازیاختیاریاقدامکنند،افزود:افراددارایکارت
معافیت،مشمولبیمهپردازیاختیارینمیشوند.
به گــزارش فــارس ،منصور آتشی ضمن بیان ایــن خبر
اظهار کرد :مادهای در قانون تأمین اجتماعی وجود دارد
مبنی بر این که افرادی که خدمت سربازی را انجام داده
اند ،میتوانند سابقه خدمت سربازی را به عنوان سابقه
قابل قبول برای بیمه محاسبه کنند .از این رو افراد دارای
کارت معافیت ،مشمول این قانون نیستند .وی افزود :با
توجه به قانون اصالح تبصره ماده  ١٤قانون کار و قانون
استفساریهآن،مدتخدمتنظاموظیفهمشمولینقانون
تأمیناجتماعیبهعنوانسابقهخدمتیپذیرفتهمیشود
ودارندگانکارتپایانخدمتکهمتقاضیبیمهاختیاری
هستند ،می توانند به ادامه بیمه پردازی خود اقدام کنند.
آتشی افــزود :متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری در
صــورت تمایل می توانند با مراجعه به هریک از شعب

افسردگی و بیماری های روانی از جمله آسیب های دنیای
امروز آدم هاست .در اقدامی قابل تامل روان شناسان در
چین به نوع جدیدی از روان درمانی رسیده اند .قبر درمانی
نــوع جــدیــدی از روان درمــانــی در چین اســت کــه روان
شناس ،مراجعینی را که به افسردگی مبتال هستند ،
برای ساعتی در قبر می خواباند.

دوربین هوشمند ،مظنون را در میان ۶۰
هزار نفر تشخیص داد
دوربین هوشمندی در چین توانست یک مظنون تحت
تعقیب را در میان  ۶۰هزار نفر از شرکتکنندگان یک
کنسرت موسیقی شناسایی کند .پلیس که هویت فرد
بازداشت شده را مــردی به اسم "آئــو" اعــام کــرده است
میگوید :دوربین مداربسته هوشمندی که در باجه کنترل
بلیت یکی از کنسر تهای آخــر هفته گذشته در شهر
"ننچنگ" نصب شده بود توانست چهره این مرد را از میان
هزاران شرکتکننده تشخیص دهد به طوری که وقتی این
مرد ۳۱ساله بازداشت شد از تعجب خشکش زده بود .چین
بیش از  ۱۷۰میلیون دوربین مداربسته در نقاط مختلف
این کشور پهناور و پرجمعیت نصب کرده است.

نوزادی با جمجمه نصفه
نــوزاد دختری در یکی از روستاهای دورافتاده کامبوج
متولد شده که تنها با نیمی از جمجمه زنده است؛ پزشکان
معتقدند که این نوزاد دختر مبتال به بیماری نادر آنانسفالی
است .آنانسفالی یا بیمخزایی اختالل مغزی ناشی از نقص
در کانال عصبی بوده است و به دلیل بسته نشدن انتهای
کانال عصبی پدید میآید .این اختالل در سن بارداری
 23و  26روز ایجاد میشود و معمو ًال باعث تشکیل نشدن
قسمت اعظم مغز ،جمجمه و پوست سر در این نــوزادان
میشود .کودکان با این اختالل فاقد بخش جلوی مغز و
نیمکرههای مغزی و دچار سطح باالی اختالل شناختی و
درکی هستند و آن مقدار بافت مغز که باقیمانده و نمایان
است با استخوان جمجمه پوشیده نشدهاست.

کردن والدین باعث باهوشتر شدن
ورزش
ِ
فرزندانشان میشود

معاون گردشگری :نمیتوانیم از خروج گردشگر ایرانی جلوگیری کنیم

محمدمحبخدایی بهخانهملتافزود :چینیکمیلیاردو
 300میلیون جمعیت دارد و سالیانه 35میلیون گردشگر
خروجی و  59میلیون گردشگر ورودی در واقع از این آمار
میتوان نتیجه گرفت تعداد گردشگر خروجی ایران زیاد
نیست .وی با بیان این که اگرچه ایران در جذب گردشگر
ورودیضعیفاستونیازمندتوسعهوتقویتامااینموضوع
باتعداد گردشگرانخروجیازکشور ارتباطیندارد،افزود:

...

رسانه ها
قبر درمانی نوع جدیدی از روان درمانی
در چین هست

موالوردی دستیار امور شهروندی رئیس جمهور در آن به
چشممیخورد.
دراینفهرستکهدیروز«اعتماد»آنرامنتشرکرد،محسن
هاشمی رئیس شــورای شهرتهران  ،محمدعلی افشانی
معاون عمرانی وزیرکشور ،حبیب ا ...بیطرف معاون وزیر
نفت،محمودحجتیوزیرکشاورزی،قاسمتقیزادهخامسی
شهردارکنونیمشهد،پیروزحناچیمعاونفنیشهرداری
تهران،سمیعا...حسینیمکارمسرپرستفعلیشهرداری
تهران ،شهیندخت مــوالوردی دستیار شهروندی رئیس
جمهور و محسن مهرعلیزاده استاندار کنونی اصفهان به
چشممیخورد.

▪چین 35میلیونگردشگرخروجی
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تأمین اجتماعی و ارائه مدارک شناسایی معتبر از جمله
شناسنامه،کارتملیوگواهیکارتپایانخدمت،بااحراز
دیگرشرایطمقرر،بهارائهدرخواستوانعقادقراردادبیمه
اختیاری اقدام کنند و با پرداخت حق بیمه متعلقه ،تحت
پوششمقرراتتأمیناجتماعیقرارگیرند.
مدیرکل امورفنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی اظهار
کرد :این افــراد مانند بیمه شدگان عادی می توانند از
حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت نظیر بازنشستگی،
ازکارافتادگی ،فوت و خدمات درمانی بهره مند شوند.
ویادامهداد:حداکثرسنبرایمتقاضیانبیمهاختیاری،
 ٥٠سال تمام است و چنانچه فردی مازاد بر ٥٠سال سن
داشتهباشد،متناسبباآن،بایددارایسابقهقبلیباشد.
آتشیدربارهواریزحقبیمه،بیمهشدگاناختیاریگفت:
افرادمیتوانندطبققراردادمنعقدشده،حقبیمههرماه
را ،تا دو ماه بعد پرداخت کنند و چنان چه در موعد مقرر از
آخرینقراردادپرداختنشود،بهمنزلهانصرافآنشخص
ازادامهبیمهپردازیتلقیمیشود.

متخصصان سالمت میگویند :والدینی که ورزش میکنند
میتوانند هوش نسلهای آینده را افزایش دهند .یک
مطالعه در آلمان به تازگی نشان داده است در موشهای
والدی که فعالیت و تحرک بیشتری دارند احتمال این که
فرزندانشان تواناییهای پیشرفته یادگیری داشته باشند
در مقایسه با موشهای والد که فعالیت محدودتری دارند
به مراتب بیشتر است.

...
اخبار

یک پژوهشگر آب :ستاد احیای دریاچه
ارومیه شکست خورده است
ستاد نجات دریاچه ارومیه تمام امیدها را ناامید کرده و با
وجود هزینههای بسیار کالن ،این پروژه شکستخورده
اســت .فاطمه ظفر نــژاد پژوهشگر آب و توسعه پایدار
در گفتوگو با فــارس ،دربــاره وضعیت کنونی دریاچه
ارومیه و پیشنهاد انتقال آب از دریاچه وان ترکیه با بیان
این که داستان دریاچه ارومیه« ،یکی داستانی است پر
آب چشم» افــزود :حتی صحبت کردن از انتقال آب از
دریاچه وان خطرناک است .این پژوهشگر آب با بیان
این که امروز  22کیلومترمربع از وسعت دریاچه ارومیه
نسبت به ماه مشابه در سال گذشته کاهشیافته است،
اظهار کرد :در این شرایط ،ستاد احیای دریاچه بهجای
آسیبشناسی و برخوردهای سازگار با محیط زیست،
بازهم به فکر مدیریت ســاز های و طر حهای انتقال آب
است.

دلیل حذف  ۴۰ماده از الیحه
«تامین امنیت زنان»
مدیرکل حقوقی معاونت امــور زنــان و خانواده رئیس
جمهور بــا اشـــاره بــه حــذف حـــدود ۴٠م ــاده از الیحه
«تامین امنیت زنان» تاکید کرد :این مواد به هیچ دلیلی
حــذف نشد هاند مگر ایــن که تکراری بــود هانــد .اشرف
گرامیزادگان در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به این که
حسن نیت قوه قضاییه باعث شد تا روند رسیدگی به الیحه
تسریع و هرچه زودتر نهایی شود ،تصریح کرد :اکنون این
الیحه در دست رئیس قوه قضاییه ،قرار دارد و ایشان هم
قرار است این الیحه را نگاه کنند و نظر بدهند.
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