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اخبار

دانشآموزان مقطع متوسطه اول بیشترین
گرایش را به نماز خواندن دارند

مدیرکل قرآن ،عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره
به ایــن که دان ـشآمــوزان مقطع متوسطه اول بیشترین
گــرایــش را بــه نــمــاز خــوانــدن دارنــــد ،گــفــت :دخــتــران
نمازخوانتر و باانضباطتر از پسران هستند.
محمدرضا مسیبزاده در خصوص اقامه نماز در مدارس
و استقبال دانشآموزان از نماز خواندن به ایلنا گفت :در
تمام مدارس کشور یعنی در  ۷۵هزار مدرسه ،نماز جماعت
اقامه میشود .اقامه نماز یک امر واجب است از این جهت
وزارت آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز این وزارتخانه هم
بر خودش الزم میداند که فعالیتهایی را پیشبینی کند
تا هر چه بیشتر دانشآموزان در نمازهای جماعت شرکت
کنند.وی ادامه داد :برخی مدارس هم شرایط برگزاری
نماز را دارند از جمله این که ساعت حضور دانشآموزان
در آن به افق شرعی نمیخورد؛ مثل مدارس ابتدایی که
ساعت  ۱۲دان ـشآمــوزان از مدرسه تعطیل میشوند و
ساعت  ۱۳اذان است.
مسیبزاده ادامه داد :همچنین ما  ۱۲۷مدرسه داریم که
تنها یک نفر دانش آموز دارد و حدود پنج هزار مدرسه داریم
که زیر چهار نفر دانش آموز دارنــد ،این نشان از اهمیت
آموزش و پرورش به دانش آموزان است ،زیرا حتی برای یک
نفر واجب التعلیم در یک منطقه دور افتاده هم به واسطه
اهمیت موضوع مدرسه ایجاد میکند و مدیر ،معلم و معاون
در قالب یک کادر اجرایی در خدمت یک دانشآموز قرار
میگیرند .برخی از مدارس آنقدر صعبالعبورند که امکان
ندارد ،در زمستان هیچ ترددی در آن جا صورت بگیرد.
وی ادامــه داد :از بین  ۷۵هزار نماز جماعتی که برگزار
میشود؛ حدود  ۲۰هزار نفر از روحانیان و طالب علوم
دینی اقامه نماز را بر عهده دارند و حدود  ۵۵هزار بقیه
همکاران فرهنگی هستند که در حین انجام کارهای
رسمیشان اقامه نماز را هم انجام میدهند.
مسیبزاده در پاسخ به این سوال که دانش آموزان دختر
بیشتر نماز میخوانند یا دانش آموزان پسر؟ گفت :به طور
کلی دختران حضورشان در این برنامهها عینیتر است؛
یعنی دخترها هم نمازخوانترند و هم در مسائل پرورشی،
مسابقات ،مطالعه و کتاب خوانی ،ورزش و به طور کلی در
فوق برنامههای مدرسه و فعالیتهای درسی خوشبختانه
گوی سبقت را از پسران ربودهاند .فکر میکنم حق مطلب
هم همین باشد ،زیرا دختران ،مادران آینده هستند و اگر
دختران پــرورش پیدا کنند ،کشور پــرورش یافته است.
به طور کلی نظم و انضباط دانش آموزان دختر بیشتر از
دانش آموزان پسر است.

نوزادان از بدو تولد بیمه میشوند
سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان
بیمه سالمت   گفت :دریافت خدمات بــرای نــوزادان با
استفاده از دفترچه بیمه مادر تنها در ماه اول تولد امکانپذیر
است که شامل خدمات بستری و حین بستری است .به
گزارش  باشگاه خبرنگاران ،محمد هاشمی اظهار کرد:
با توجه به این امر که نوزادان فاقد شناسنامه و کارت ملی
هستند و نمی توان برای آنان دفترچه بیمه سالمت صادر
کرد؛ این سازمان برای حمایت از خانوادههایی که فرزند
آنان از بدو تولد نیاز به دریافت خدمت درمانی دارد ،امکان
استفاده از دفترچه بیمه مادر را فراهم کرده است .وی با
اشاره به امکان استفاده از دفترچه بیمه مادر برای نوزادان،
افزود :در این زمینه نوزادان نیازمند به درمان ،می توانند
با دفترچه بیمه مادر ،معرفی نامه بستری برای دریافت
خدمت در بخش بستری مشروط به ترخیص نشدن از
بیمارستان و در قالب ضوابط مربوط به هریک از صندوق
های بیمه ای سازمان بیمه سالمت ایران دریافت کنند.
شایان ذکر است دریافت خدمات برای نوزادان با استفاده
از دفترچه بیمه مادرتنها در ماه اول تولد امکانپذیر است که
شامل خدمات بستری و حین بستری است.

قرمزآبی
17میلیون نفردرشرایط
ِ

...

از میان خبر ها

وزیر نیرو :اگر  10درصد آب مصرفی در کشاورزی بهبود یابد
تا چند دهه مشکلی نخواهد بود

دانش پور -وزیر نیرو با بیان این که مشکل کشور و خط
قرمز دولت هم اکنون تامین آب شرب با کیفیت در شهرها
و روستا هاست گفت :سال گذشته که سال پر بارشی هم
نبود  9300مگاوات تولید برق در نیروگاه های برق آبی
کشور اتفاق افتاد که این رقم امسال کاهش چشمگیری
دارد بنابراین امسال سال ویژه ای به لحاظ کم بارشی و
اثر آن در تولید برق خواهیم داشت .رضا اردکانیان روز
گذشته در نشست خبری سخنگوی دولت با اشاره به این
که امسال از  1157شهر کشور  334شهر دچار تنش آبی
و  17میلیون نفر در شرایط قرمز به سرمی برند ،افزود:
مشکل کشور و خط قرمز دولت هم اکنون تامین آب شرب
با کیفیت در شهر ها و روستاهاست.
گزارش خراسان حاکی است ،پیش از این در فروردین نیز
باچنینآماریمواجهبودیم.فروردینامسالبودکهوزارت
نیرواعالمکرد:تعدادشهرهاییکهدرتابستانامسالنسبت
بهسالهایگذشتهدارایتنشآبیهستندتغییرچندانی
نداشته است؛ به گونهای که امسال نیز  ۳۰۰شهر همانند
سالگذشتهدارایتنشآبیخواهندبود.
▪تدوین  4پروژه

وی با اشاره به تدوین  4پروژه برای مقابله با مشکل آب در
کشور گفت :اجرای 101پروژه تامین آب شرب اضطراری
در  164شهر با اعتبار  432میلیارد تومان یکی از پروژه

های تعریف شده است که با خرید چاه کشاورزی و اجرای
خطوط انتقال در استان کرمان ،احــداث مخازن آب
اضطراری در اصفهان ،ارتقای وضعیت تصفیه خانه ها
در مشهد و تکمیل خطوط انتقال آب جهت اتصال آب
شیرین کن  100هزار مترمکعبی بندرعباس بخشی از
این پروژه است.
▪ 54پروژه در  57شهر

وزیر نیرو بهبود کیفیت آب شرب در قالب  54پروژه در 57
شهر با اعتبار 80میلیارد تومان را نیز پروژه دیگر تامین آب
شرب دانست و ادامه داد :آب رسانی به  5تا  6هزار روستا
با اعتبار  200میلیارد تومان در مراکزی که هنوز مجتمع
آب رسانی آن ها تکمیل نشده است و تکمیل  40پروژه آب
رسانی در حال اجرا در  59شهر با  288میلیارد تومان
اعتبار از دیگر پروژه های تامین آب شرب است.
اردکانیان حجم بارش های امسال را در سال آبی -96
 97از مهرماه سال گذشته تا کنون  100میلی متر مکعب
دانست و ادامه داد :در فصل بهار مقدار قابل توجهی از این
کمبود جبران شده است که با این شرایط هم اکنون نسبت
به مدت مشابه سال گذشته 26درصد کم بارشی در کشور
وجود دارد که در برخی از استان ها شرایط به مراتب بدتر
است از جمله هرمزگان با 70درصد کاهش  ،کرمان با58
در صد کاهش،سیستان و بلوچستان با 73درصد و فارس

 ۹۰درصد مبتالیان به سرطان ریه
سیگاری هستند

با  56درصد کاهش مواجه هستند.
اردکانیان با بیان این که بخش کشاورزی اصلی ترین
مصرف کننده آب در کشور است گفت :اگر  10درصد از
میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی بهبود یابد تا دهه ها
برای مصرف شرب و صنعت کشور مشکلی وجود نخواهد
داشت که البته این یک موضوع چند وجهی و متعلق به
همه بخش ها در کشور است.
وزیــر نیرو اصــاح رفتار مصرفی را یکی از راهکارهای
مدیریت مصرف دانست و افزود :در افزایش  7درصدی
تعرفه آب و برق بدون تغییر ساختار،رفتار پرمصرف ها
دیده نشده است که ما در این خصوص تعرفه مناسبی در
بخش دولتی و خصوصی به دولت پیشنهاد خواهیم داد.
ایــن اظــهــارات در حالی اســت که در جلسه یک شنبه
بعدازظهر هیئت وزیران با اختصاص مبلغ هشت هزار و
 900میلیارد ریال اعتبار به منظور رفع تنش آب شرب
در مناطق بحرانی کشور موافقت شد آن هم در شرایطی
که حداقل دو سال است که مسئوالن آبی کشور از 300

شهر نام می برند که با تنش آبی مواجه هستند و وضعیت
منابع آبی آن ها وخیم است .دولت این تصمیم را با توجه
به دستور رئیس جمهور مبنی بر تخصیص منابع اعتباری
برای تامین آب شرب اضطراری ،ارتقای کیفیت و کمک
به طرحهای تامین آب پایدار شهرها و روستاهای کشور
اتخاذ کرد.درباره این موضوع معاون شرکت مهندسی
آب و فاضالب نیز با بیان این که شهرهایی که در تابستان
امسال نسبت به سالهای گذشته دارای تنش آبی هستند
تغییر چندانی نداشته است ،گفت :در تمام حوزههای آبی
به ویژه در حوضه آبریز فالت مرکزی شرایطی را تجربه
میکنیم که طی  ۵۰سال گذشته سابقه نداشته است.
شاهین پاکروح با بیان این که پروژههای متعددی در طول
یک سال اخیر به بهرهبرداری رسید که باعث شد وضعیت
این شهرها بدتر نشود ،اظهار کرد :با توجه به سرانه مصرف
مشترکان در شهرها و روستاها ما معتقدیم که اگر تنها
 ۲۰درصد سرانه مصرف در بخش خانگی کاهش یابد
میتوانیم تابستان را به راحتی پشت سر بگذاریم.

آبیاری  ۱۵۰۰هکتار از مزارع کشاورزی با فاضالب
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ضمن
اشاره به این که بیش از  ۱۵۰۰هکتار از مزارع کشاورزی
در سراسر کشور با آ ب فاضالب آبیاری میشو ند ،از
اجرای آزمایشی برنامه ایمنی فاضالب در دو استان خبر
داد .دکتر احمد جنیدی درباره میزان سطح زیر کشت
مزارع کشاورزی با آب فاضالب در کشور توضیح داد و
گفت :با توجه به گزارشهای دریافتی از دانشگاههای
علوم پزشکی در  ۱۱استان کشور ،بیش از  ۱۵۰۰هکتار



...

محیط زیست

از مزارع کشاورزی با آبهای سطحی آلوده به فاضالب
آبیاری میشوند .استانهای البرز ،تهران و آذربایجان
غربی نیز نسبت به استانهای دیگر بیشترین سطح زیر
کشت را دارند .وی افزود :الگوی کشتی که از سالهای
دور وجــود داشته و حقابهای که کشاورزان از آ بهای
سطحی داشتند و هنوز ا دامــه دارد ،تخلیه فاضالب
شهری و صنعتی که باعث آلــودگــی آ بهــای سطحی
میشود و توسعه ناکافی سامانههای جمعآوری و تصفیه
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بهداشت

الیحه حمایت از حقوق کودکان سرانجام
در دستورکار مجلس قرار گرفت

فاضالب بخشی از دالیل آبیاری مزارع با فاضالب هستند.
جنیدی ادامــه داد :طبق گــزارش دانشگا ههای علوم
پزشکی ،با توجه به بازرسی و اقدامات بهداشت محیطی
شامل آموزش ،صدور اخطار و معرفی به مراجع قضایی و
هماهنگیهای ایجاد شده با سایر سازمانهای مسئول
بــرای پیشگیری و کنترل آبیاری مــزارع و کشاورزی با
فاضالب ،سطح زیر کشت از سال  ۱۳۸۹بیش از ۶۰۰۰
هکتار کاهش یافته است.



...
قضا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت ۸۵ :تا
۹۰درصدمبتالیانبهسرطانریه،سیگاریهستند.بهگزارش
ایسنا ،دکتر رستم یزدانی با بیان این که ورود سیگارهای
صنعتی در چند دهه گذشته باعث شد که سرطان های ریه
افزایشیابد،گفت:باوجودتغییراتیکهدرنوعسیگاربهوجود
آمدواینسیگارهانیکوتینوقطرانکمتریداشتند،اماتفاوت
خیلی بارزی در میزان شیوع سرطان ریه به وجود نیامد .وی
ادامه داد :گیرایی که ناشی از مصرف نیکوتین و قطران است
در سیگارهای جدید کم نشد و مواد دیگری مانند نیترو آزمین
بهسیگاراضافهشدکهاینمادهکامالسرطانزاست .اینفوق
تخصصریهگفت :انتظارآن بودسیگاریکهنیکوتینکمتری
داردیادراصطالحالیتاست،میزانشیوعسرطانریهراکمتر
کند اما این اتفاق نیفتاد .یزدانی افزود :کم کردن نیکوتین و
قطران ،مقداری تندی سیگار را کم می کند و به فرد سیگاری
اجازه می دهد پک بیشتری به سیگار بزند و بر این اساس بار
اضافه تری از مواد سمی وارد ریه ها می کند و این اجازه را می
دهد که میزان مصرف سیگار بیشتر شود  .عضو هیئت علمی
دانشگاهعلومپزشکیکرمانبابیاناینکهدرگذشتهکهسیگار
بهصورتسنتیتهیهمیشد،میزانمصرفسیگارآنقدرزیاد
نبودکهاالنبهصورتصنعتیتهیهمیشود،افزود:سیگارهایی
کهدرقدیمتهیهمیشدبسیاربدبووتندبودواستفادهازسیگار
بهصورتزیادامکانپذیرنبود،امااکنونباالیتشدنسیگارها
و کمشدنموادیمانندقطراندرسیگاراینامکانفراهمشده
که میزان مصرف سیگار بیشتر شود .به گفته وی ،این تغییر در
نوعسیگارباعثشدمیزانمصرفسیگاردرجوانهاوخانمها
بیشترشود.



...
طبیعت

محیط زیست :شکار گنجشک و سار
تخلف است

 ۳تا  ۵نفر درهر  ۱۰۰۰نفر در کشور
ضایعه شنوایی دارند

 490هزار نفر سال گذشته وارد
زندان شدند

تشکیل کارگروه تاالبها
تا  ۶ماه آینده

مدیرکلدفترحفاظتومدیریتشکاروصیدسازمان
محیطزیستبااعالمخبرکشف90قطعهگنجشک
در یک فروشگاه ،تاکیدکرد :شکار گنجشک و سار
نیاز به پروانه شکار دارد و هنوز دستورالعمل صدور
این مجوز به استانها ابالغ نشده است و در صورت
مشاهده شکار ایــن پرندگان با متخلفان برخورد
می شود .به گــزارش فــارس ،تیموری دربــاره کشف
گنجشک ها افــزود :روز یک شنبه متهم دستگیر و
به مراجع قضایی معرفی شد و تحقیقات الزم برای
چگونگیشکاروانتقالدیگرعواملایناقدامصورت
خواهدگرفت.مردمدرصورتمشاهدهتخلفشکارو
فروشگوشت،بهسامانهتلفنی 1540گزارشکنند.

رئیـس انجمـن علمـی شـنوایی شناسـی ایـران
بـا اشـاره بـه ایـن کـه از هـر هـزار نفـر  ۳تـا  ۵نفـر
در کشـور گرفتـار ضایعـه شـنوایی هسـتند،
گفـت ۳۸۰ :میلیـون نفـر در دنیـا دچـار ضایعـه
حسـی شـنوایی هسـتند و ایـن آمار زنـگ خطری
بـرای سـازمان های بهداشـت اسـت .بـه گزارش
فـارس ،علـی قهرمانـی ادامـه داد :بعـد از پشـت
سـر گذاشـتن دوران جنـگ و سـال هـای بعـد
از آن ،پیـش بینـی مـی شـد آمـار افـت شـنوایی
حسـی در ایـران ،قابـل توجـه باشـد کـه اقدامات
الزم بـرای کمـک بـه ایـن افـراد در دسـتور کار
قـرار گرفـت.

  وزیـر دادگسـتری گفـت :ورودی زندانیـان در
سـال  95حـدود  418هـزار نفـر بـوده اسـت.
ایـن ورودی در سـال  96بـه  490هـزار نفـر
افزایش یافـت و با افزایـش 3.3درصدی ورودی
زندانی در کشـور مواجه بودیم .بـه گزارش ایرنا،
علیرضا آوایـی دیروز   در همایش قـوه قضاییه که
بـا حضـور رئیسـان سـه قـوه برگـزار شـد ،بـا بیـان
نـرخ رشـد  4.3درصـدی منازعـه در سـال ،96
دربـاره میـزان رشـد پرونـده هـا در شـورای حـل
اختلاف گفـت :سـال گذشـته با نـرخ رشـد 3.3
درصـدی ،ایـن پرونده هـا به بیـش از سـه میلیون
رسـیده اسـت.

معاون سازمان حفاظت محیطزیست با اشــاره به
آخرین خبر از کمیسیون مقاومت و کمآبی در دولت
از تشکیل کارگروه تخصصی تاالبها تا شش ماه
آینده خبر داد .مسعود تجریشی به ایلنا گفت :در
معاونت طبیعی در حال تشکیل کارگروه تخصصی
هستیم که آییننامه آن با همکاری هیئت دولت در
حال تدوین است در این کارگروه مشخص میشود
هر کدام از تاالبها چه ارزشی داشته و چه میزان آب
موردنیازشاناستوجلسهایباحضوروزیرانمربوط
تشکیل میشود تا آب مورد نیاز تاالبها یا دریاچه را
تامینکنندکهامیدوارمدرششماهآیندهبتوانیمآن
رابههیئتدولتبفرستیمتاعملیاتیشود.

بررسی الیحه حمایت از حقوق کــودکــان ســرانــجــام در
دستورکار مجلس شورای اسالمی قرار گرفت.نایب رئیس
کمیسیونقضاییوحقوقیمجلسدراینبارهگفت :بررسی
الیحهحمایتازحقوقکودکانونوجواناندردستورکارهفته
جاری مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است و البته این
تازه اول راه بررسی الیحه مذکور به شمار می رود .بنابرخبر
باشگاهخبرنگاران،محمدکاظمیبااشارهبهباالبودنتعداد
مادههایالیحهحمایتازحقوقکودکانیادآورشد:بهدلیل
باال بودن تعداد ماده های الیحه مذکور ،زمان زیادی برای
بررسی آن الزم است و به همین دلیل ممکن است بررسی
و تصویب نهایی آن ،کمی طوالنی شود .کاظمی در ادامه
تاکید کرد :الیحه حمایت از حقوق کودکان طی این سال ها
در دستورکار بررسی نمایندگان مجلس در صحن رسمی
قرارنگرفتهبودوایننخستینباراستکهاینالیحهدرصحن
علنی مورد بررسی قرار می گیرد.وی همچنین اظهار کرد:
نمی دانم در مجالس دوره های هشتم و نهم چه اتفاقاتی در
خصوصبررسیالیحهحمایتازحقوقکودکانرخدادهاست
و باید بگویم که پیشرفت نقد و بررسی این الیحه در زمان کار
نمایندگاندورهدهمخوببودهاست.نایبرئیسکمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد:
نمایندگان مجلس در دوره فعلی با تشکیل کمیته های
کارشناسی و انجام کارشناسی های مورد نیاز در خصوص
الیحهحمایتازحقوقکودکان،گامهایخوبیرابرایتسریع
روندتصویباینالیحهبرداشتهاست.کاظمیدرادامهتاکید
کرد:وقتیالیحهایدردستورکاربررسینمایندگانمجلس
شورایاسالمیقراربگیرد،ازدستورخارجنمیشودتاتکلیف
نهاییکهتصویبیاردآناستمشخصشود.

بازسازی مدارس فرسوده کشور  ۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
دانش پور -رئیس مجمع خیرین مدرسهساز تهران
با بیان این که بودجه دولت برای بازسازی و احداث
فضاهای آموزشی کافی نیست ،اظهار کرد :بازسازی
مــدارس فرسوده کشور به  ۴۰هــزار میلیارد تومان
اعتبار نیاز دارد .امیرنعمت بنیآدم روز گذشته در

نشستی خبری گفت :تهران ،سیستان و بلوچستان
و البرز سه استان محروم در زمینه فضای آموزشی
در کشور هستند .وی از فر سوده بــودن  ۲۵درصد
فضاهای آموزشی کشور خبر داد و افــزود :در تهران
 ۸۰۰مدرسه نیازمند بازسازی و مقاومسازی هستند و

هم اکنون تعهد خیران مدرسه ساز به یک هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان رسیده است .علی شهری افزود۱۰۷ :
هزار کالس درس در کشور از  ۵۳۰هزار کالس درس
توسط خیران ساخته شده است که حدود  ۲۰درصد از
کالسهای درس را شامل میشود.

▪ 15روز پس از تولد ،مهلت قانونی ثبت والدت

هاشمی اذعان کرد :مهلت قانونی ثبت والدت حداکثر
 15روز پس از تولد است .وی همچنین از والدین نوزادان
درخواست کرد تا بالفاصله پس از دریافت شناسنامه
فرزند خود به ثبت نام و دریافت دفترچه بیمه سالمت
او اقــدام کنند .ایــن مقام مسئول گفت :نــوزادانــی که
سرپرست آنان کارمند دولت است ،برای دریافت دفترچه
بیمه آنان ارائه گواهی کسر حق بیمه و برای نوزادانی که
سرپرست آن ها تحت پوشش بیمه ایرانیان است ،ارائه
فیش واریزحق بیمه مربوط الزامی اســت .سرپرست
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه
سالمت ایــران؛ همچنین مــدارک مــورد نیاز بــرای ثبت
نام و صدور دفترچه بیمه نــوزادان را ارائــه اصل و کپی
شناسنامه و کارت ملی سرپرست و اصل شناسنامه نوزاد
اعالم کرد.
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