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از میان خبرها

پروازهای هواپیمایی  KLMهلند در
آسمان ایران از سرگرفته می شود

محمد جــواد رنجبر -در ادامــه مــوج بازگشت
ایرالین های خارجی به آسمان ایــران ،شرکت
هواپیمایی  KLMهلند نیز اعـــام کــرد که
پروازهای خود در آسمان ایران را از سر میگیرد.
بــه گـــزارش خــراســان ،ایــرالیــن هــای خارجی
میدانند که همچنان آسمان ایران امن ترین و
نزدیک ترین مسیر برای انجام پروازهای آنان
است و به همین دلیل ،دوباره در حال بازگشت
به آسمان کشورمان هستند.شرکت هواپیمایی
 KLMهلند که یکی از قدیمی ترین ایرالین های
جهان به شمار می رود ،پس از حادثه سقوط
هواپیمای اوکراینی از توقف پروازهای خود در
آسمان ایران خبر داده بود اما پنج شنبه گذشته
وب سایت  Aviation24.beگــزارش داد که
بــراســاس اعــام ایــن ایــرالیــن هلندی ،ایمنی
باالترین اولویت در  KLMاست و  KLMاز یک
سیستم مدیریت امنیتی برای تحلیل خطرات
بهره می گیرد و بنابراین مسیرهای پرواز ایمن را
تعیین می کند .با تأیید چنین تحلیل هایی ،بار
دیگر پرواز از طریق ایران و عراق بی خطر است.

ستاد دیه :از هر  4زندانی غیرعمد
 3نفر محکومان چک هستند
مدیر عامل ستاد دیــه کشور با اشــاره به ایــن که
محکومان مالی بیشترین طیف زندانیان جرایم
غیرعمد را شامل میشوند ،گفت :در ایــن بین
بدهکاران اوراق تجاری چک و سفته با بیش از
11هــزار و  206نفر بیشترین جمعیت را دارند.
به گــزارش روابــط عمومی این ستاد ،جوالیی در
مازندران اظهار کرد :هم اکنون 14هزار و 664
زندانی جرایم غیرعمد در کشور داریــم که طبق
تحقیقات به عمل آمده و کسب استعالم از نهادهای
ذی ربط در ناجا و اداره ثبت حدود هفت هزار نفر
از این افــراد در زمــره محبوسان تکقرار هستند
که با تشکیل پرونده و احراز ناتوانی مالی امکان
بهرهمندیازتسهیالتستاددیهراخواهندداشت.

براساس نتایج یک پژوهشاعالم شد

دختران بیش از پسران به دنبال
دوستیابی در فضای مجازی
کارشناس فضای مجازی با بیان این که بر اساس
پژوهشهای انجام شده دختران بیش از پسران
در فضای مجازی به دنبال دوستیابی هستند،
اظهار کرد :براساس نتایج این پژوهشها ۶۹
درصــد دختران و  ۴۹درصــد از پسران تمایل
دارنـــد از طــریــق فــضــای مــجــازی دوستیابی
کنند .به گزارش ایسنا ،محمد قنبری نیز ضمن
تشریح دلیل گرایش دختران و پسران نوجوان
به فضای مجازی ،اظهار کرد :وقتی از کودکان و
نوجوانان سوال میکنیم که چرا زمان خود را در
فضای مجازی یا با تبلت میگذرانند ،نخستین
پاسخی که از آن ها دریافت میکنیم این است
که با اعضای خانواده از لحاظ کالمی ارتباط
خوبی برقرار نمیکنند ،یعنی با این که در کنار
هم هستند ،اما فرسنگها از هم دورنــد .برای
مثال پدر خانواده به جای هم صحبتی با همسر
و فرزندش ،با دوست خود در یک کشور خارجی
چت میکند .به دلیل همین خــأ ،بچهها به
استفاده بیرویه از فضای مجازی رو میآورند.
در گذشته به دلیل گسترده نبودن رسانه ،ارتباط
میان پدر و مادر بیشتر بود و کودکان از آن ها نحوه
ارتباط را میآموختند.

هشدار درخصوص آسیبدیدگی
بیخانمانها با آغازبرودت هوا

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره
به آغاز برودت هوا در اغلب مناطق کشور و موج
سرما درخصوص آسیب دیدگی افراد بیخانمان
هشدار داد .موسوی چلک با بیان این که به دنبال
پیشبینیهای سازمان هواشناسی در  ۱۲سال
اخیر ،در کشور چنین مــوج سرمایی را تجربه
نکردهایم ،افزود :در چنین شرایطی باید برای
برخی از گرو هها برنامهریزی جد یتری شود.
معموال کارتن خوابها و بی خانما نها یکی از
قشرهای آسیبپذیری هستند که گاهی سرمای
هوا جان آن ها را میگیرد.

کرونا به عربستان رسید

ویروسمرموزچینیدرخط سرعت
وزارت بهداشت :اقدامات الزم برای مقابله با کرونا پیش بینی شده است

گــروه اجتماعی-این روزه ــا غالب رسانه
های مهم جهان در بخش های خبری خود
دربــاره «ویــروس چینی» صحبت می کنند.
ویــروس چینی که از آن به «کرونای جدید»
تعبیر مــیشــود ،در تـــازه تــریــن شـــوک ،به
عربستان رسیده و یک پرستار هندی را در
یکی از بیمارستان های این کشور مبتال کرده
است .وزارت امور خارجه هند پنج شنبه شب
اعــام کــرد :یک پرستار هندی در عربستان
به ویروس ناشناخته چینی مبتال شده است.
شبکه «سیانان» عربی ،از توئیت «ویالمویل
مــریــداران» وزیــر مشاور در امــور خارجه هند
گـــزارش داد کــه وی نوشته اس ــت :ابتالی
ایــن پرستار به بیماری ناشناخته پس از آن
صــورت میگیرد که  ۱۰۰پرستار شاغل در
بیمارستان الحیات عربستان معاینه شدند.
در عین حال سازمان بهداشت جهانی دیروز
جمعه اعالم کرد :هنوز ابعاد کرونا در حدی
نیست که یک بحران بین المللی محسوب
شود.بی بی سی ظهر دیروز براساس گزارش
صبح دیــروز سازمان بهداشت چین نوشت:
«شــمــار مبتالیان بــه ایــن بیماری ویروسی
تنفسی به سرعت افــزایــش یافته و تاکنون
 25نفر از مبتالیان جــان خــود را از دست
دادهانــد .طبق آخرین آمار 830 ،مورد ابتال

تلف شدن  ۵۰۰قطعه پرنده
مهاجر در میانکاله

▪ هنوز اطالعات کرونا کامل نیست

به این بیماری در چین تایید شده و با توجه
به تعداد مراجعان به مراکز درمانی ،انتظار
میرود این رقم به زودی از مرز هزار نفر عبور
کند .همچنین این خبر حاکی است ،ویروس
کرونای جدید تاکنون عالوه بر 25استان و
منطقه خودمختار چین و سرزمین اصلی چین
در هنگ کنگ ،ماکائو ،تایوان ،آمریکا و ژاپن
یک مورد ،تایلند سه مورد و کره جنوبی هم یک
مورد مشاهده شده است.
نکته جالب اینجاست که چینی ها احداث
بیمارستانی ویژه مبتالیان به این ویروس را
آغاز کرده اند.
▪قرنطینه  19میلیون چینی

به گزارش بی اف ام ،بعد از شهر «ووهان» با ۱۱
میلیون نفر جمعیت که مرکز بیماری مسری

مرموزی است که از شروع سال میالدی جدید،
گریبان مردم چین را گرفته ،شهر «هوانگانگ»
با  7.5میلیون نفر جمعیت ،وارد قرنطینه
شد.این شهر در ۷۰کیلومتری شرق ووهان قرار
دارد و تا اطالع ثانوی تردد به آن ممنوع است.
▪اقدامات ایران برای کرونا

در همین توئیت وزارت امور خارجه از ایرانیانی
کــه قصد سفر بــه چین را دارنــــد خواسته
است که قبل از پــرواز به آن کشور ،وضعیت
بهداشتی شهر مقصد خود را بررسی کنند.
همچنین ،محمدمهدی گویا رئیس مرکز
مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
از کنترل مسافران ورودی از چین در فرودگاه
بین المللی امــام خمینی(ره) از نظر عالیم
ابتال به گونه جدید ویــروس کرونا خبر داد.

گویا به ایرنا گفته است :هنوز اطالعات درباره
این بیماری کامل نیست و راه انتقال آن هم به
طور قطعی مشخص نشده است .آن چه تاکنون
مشخص شده این است که بیشتر افراد مبتال به
اینویروس،بهیکبازارفروشمحصوالتدریایی
مراجعهکردهاند،امامشخصشدهاستکهحتی
این ویروس میتواند از طریق قطرات تنفسی از
انسان به انسان هم منتقل شــود.دوره نهفتگی
این بیماری به طور متوسط حدود هفت روز است
و عالیم بیماری پس از گذشت این بازه زمانی در
بدن فرد مبتال ظاهر میشود .این عالیم شامل
تب ،بدن درد ،گلو درد ،سرفه ،درد عضالت،
آب ریــزش بینی و ســردرد است.برخی دچار
عالیم گوارشی مثل تهوع و اسهال میشوند.وی
دربارهاقدامدیگرمقابلهایدرکشورگفت:روش
تشخیص این بیماری مشخص شده و آلمانیها
کیت تشخیص این بیماری را تهیه کردهاند .در
ایران نیز اقدام کردیم تا کیت تشخیصی را تهیه
کنیم و آزمایشگاه مرجع سالمت از هر نظر برای
شناسایی ویروس کرونا 2019مجهز است.

بادیگارد ممنوع!

وجود داشته است که گروههایی خاص ،اقدام
به همراهی سلبریتیها کنند و برخورد با آن ها
صورت گرفته است .در این زمینه ،با پلیس فتا
و امنیت نیز در تعامل هستیم و اگر موردی نیز از
سوی آن ها اعالم شود ،به صورت مشترک به آن
پرونده رسیدگی میکنیم.
▪شکل و شمایل و دستمزد بادیگاردها

این خبر حاکی است ،پیش از این خراسان
در گزارشی دربــاره این بادیگاردها نوشت:
تنومندانی با کت و شلوارهای یک دست،
هندزفری به گوش ،عینک دودی به چشم و
قدی بلند که وقتی با آنها رو به رو میشوی
انگار دیواری بزرگ جلوی چشمانت را گرفته
است .درباره دستمزد این افراد باید گفت که
در کشورهای غربی مثل آمریکا بادیگاردهای
شخصی به ازای هر ساعت حدود  ۱۰۰دالر
دستمزد می گیرند .در ایران اما کمی متفاوت
است.آن ها به صورت ساعتی ،روزانه و ماهانه
حقوق می گیرند .بادیگاردهایی که فقط
انــدام تنومند دارنــد ساعتی  ۱۰۰تا ۱۵۰

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد

ساالنه  ۳۴میلیارد دالر؛ خسارت مالی تصادفات در کشور

رئیس پلیس راهــور ناجا
گ ــف ــت :در طــــول ســال
خــســارت مالی ناشی از
هــر فــوتــی در تصادفات
رانندگی 5.2 ،میلیارد
تــــومــــان اســـــت و اگـــر
هزینههایی را که از بدو
تولد صــرف رشــد و آمــوزش یک فــرد میشود
بررسی کنیم میتوانیم بگوییم ساالنه ۳۴
میلیارد دالر خسارت مالی ناشی از تصادفات به
کشور وارد میشود .سردار هادیانفر در سمینار
حــوادث ترافیکی در شیراز با بیان این که هر
نیم ساعت یک نفر بر اثر تصادف در کشور فوت
میکند ،افزود :متاسفانه روزانه در کشور ۴۵
تا  ۶۰نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست
میدهند .به گزارش ایسنا ،وی افزود :در ۹ماه
اول سال  ،۹۸حدود ۳۶درصد تصادفات فوتی
ناشی از تخلف نداشتن توجه به جلو بوده که
یکی از مصادیق مهم آن ،استفاده از تلفن همراه
است که میزان بروز خطر تصادف را تا چهار برابر
افزایش می دهد .وی با بیان این که مدیریت،

از میان خبرها

به گفته وی ،اگر عالیمی از بیماری در میان
مسافران مشاهده شود ،اقدامات الزم برای
مراقبت از این افراد انجام میشود.

واکنش پلیس به سلبریتی هایی که برای خود محافظ دارند  

گروه اجتماعی -رئیس پلیس پیشگیری نیروی
انتظامی گفت :هیچ کس اجازه ندارد با عالمت
و تجهیزات خاص ،شخصی را با عنوان بادیگارد
همراهی کند و این گونه رفتارها غیرقانونی
و قــابــل پیگرد اس ــت.س ــردار شــرفــی درب ــاره
استفاده برخی سلبریتیها از اشخاصی به
عنوان بادیگارد و قانونی یا غیرقانونی بودن این
اقدام ،اظهار کرد :براساس قوانین و مقررات،
موضوعی با عنوان «بادیگارد» به صورت رسمی
و قانونی تعریف نشده است .بنابر خبر تسنیم،
شرفی ادامه داد :هر کسی از این عنوان استفاده
کند یا رفتارهایی شبیه به بادیگاردها داشته
باشد ،حتم ًا مورد مؤاخذه قرار میگیرد و پلیس
نیز مکلف به برخورد با چنین مــواردی است.
وی تصریح کرد :نشانی هایی به پلیس اعالم و
گفته شده بود که این دسته افراد در محل های
خاص ،با عنوان بادیگارد آموزش میبینند که
پیگیری توسط ما صــورت گرفت امــا برایمان
محرز نشد که مراکزی سازمانیافته عدهای را
با این عنوان آموزش دهند و به کارگیری کنند.
البته مــواردی در مشهد و چند استان کشور
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قــوانــیــن و مــقــررات ،راه
و جــاده ،انسان و وسایل
نقلیه ،مولفههای اصلی
درایمنیترافیکوتسهیل
در عبور و مــرور هستند،
افــزود :ایمن سازی محل
تصادف،درخواستکمک
از نیروهای امـــدادی ،ســازمــان دهــی افــراد و
تجهیزات به منظور کنترل و روان سازی ترافیک
و سامان دهی موارد درگیر در تصادف به عهده
پلیس است.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
ناجا بیان کرد در  ۹ماه اول امسال حدود ۱۳
هزار و  ۷۱۱نفر از شهروندان بر اثر تصادف جان
خود را از دست دادهاند که متاسفانه آمار نشان
می دهد که این میزان  1.5درصــد نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است .وی
افزود :بار سوانح ترافیکی کاهش نمی یابد مگر
این که عوامل خطرساز را به درستی بشناسیم و
به جامعه معرفی کنیم و با برنامه ریزی مناسب،
جلب مشارکت عمومی ،عــزم ملی و آمــوزش
همگانی از عوامل خطرساز اجتناب کنیم.

هزار تومان ،روزانه  ۴۰۰تا  ۴۵۰هزار تومان
و ماهانه پنج میلیون تومان اما بادیگاردهای
حرفه ای و دوره دیده معموال ساعتی ۲۵۰

تا  ۳۰۰هزار تومان ،روزانه  ۸۰۰هزار تا یک
میلیون تومان و ماهانه بین  ۱۰تا  ۱۵میلیون
دستمزد می گیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از
جمع آوری الشــه بیش از  ۵۰۰قطعه پرنده
مهاجر تلف شــده در تــاالب میانکاله و خلیج
گرگان خبر داد.بابایی به مهر گفت :همکاران
محیط زیست و دامپزشکی الشه بیش از ۵۰۰
قطعه پرنده مهاجر را که به دالیــل نامعلومی
تلف شــد هانــد ،جمع آوری و دفــن بهداشتی
کردهاند.وی با بیان این که پایش برای دالیل
مــرگ پــرنــدگــان ادامـــه دارد ،افـــزود :بیشتر
گونههای تلف شده از نوع چنگر معمولی ،کشیم
بزرگ ،فالمینگو و اردک سرحنایی است .وی
تصریح کرد :با توجه به وقوع تلفات غیرعادی
در پرندگان مهاجر آبزی در تاالب بین المللی
میانکاله و خلیج گرگان ،عملیات جمع آوری
الشهها ،دفن بهداشتی و نمونه گیری برای
بررسی علت یا علل تلفات با همکاری اداره کل
دام پزشکی استان در دست اقدام است.

 2019رکورد گرما را زد
داد ههــای ناسا و اداره ملی اقیانوس شناسی و
جوی ایاالت متحده نشان داد که سال  2019در
بین  140سال گذشته گرم ترین سال بوده است.
به گــزارش ایسکانیوز ،از ســال  2014به بعد
پنج سال گرم آغاز شده است که  2019رکورد
گرمترین سال را در بین آنها شکست« .گاوین
اشمیت» دانشمند آب و هوا ،طی یک کنفرانس
خبری اعــام کرد که مهم ترین نتیجهگیری از
دادهها نحوه رتبه بندی این پنج سال نیست بلکه
ثبات روندهای طوالنی مدت است که شاهد آن
هستیم.از ژانویه تا دسامبر سال  ،2019میانگین
دمای جهانی  0.95درجه سانتی گراد باالتر از
میانگین بلند مدت از  1901تا  2000بود.

