حوادث ـ اخبارکشور

آغاز بازسازی  77هزار واحد مسکونی
خسارتدیده در زلزله کرمانشاه

در پی حادثه دریایی که برای قایق حامل
نجات
تعدادی مهاجر اتفاق افتاد ،دستکم  ۵۰تن
مهاجران
کشته شدند.
به گــزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،گارد
در سواحل لیبی
ســاحلی لیبی برای نجات سرنشینان سه قایق

استاندار کرمانشــاه از شروع بازسازی 77هزار
واحد مسکونی آسیب دیده در مناطق زلزلهزده خبر
داد و گفت :بانکهای عامل باید درمدت  45روز با
صاحبان  77هزار واحد مسکونی قرارداد عقد کنند.
هوشــنگ بازوند در جلسه ستاد هماهنگی بازسازی
مناطق زلزلهزده در استانداری کرمانشاه افزود :از این تعداد
واحد مسکونی 20هزار واحد 100درصد تخریب شده است
که در اولویت اول بازسازی قرار دارند.
به گفته وی ،همچنین  17هزار واحد تخریبی نوع دوم
نیز شناسایی شده که باید از نو ساخته شود و همچنین 57
هزار واحد نیز باید تعمیر گردد.
بازوند در ادامه از دانشــگاه علوم پزشــکی ،آموزش و
پرورش و ستادهای معین بنیاد مسکن در استان خواست

ظــرف 10روز برای احداث  239واحد خانه بهداشــت و
درمان 137 ،مدرســه و واحدهای مســکونی حوزه تحت
تکلف ،برنامهریزی و مشکالت را اعالم کنند.
وی در ادامه بااشاره به اینکه یک هزار و  800میلیارد
تومان اعتبار برای بازســازی ابالغ شده گفت :فرمانداران و
مدیران اســتان تالش مضاعف کنند که این اعتبار هرچه
ســریعتر جذب شود و در اسکان دائمی باید سرعت عمل
داشته باشیم.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه یک هزار و  241میلیارد
تومان به زیر ســاختهای دولتی آسیب وارد شده است از
تمام مدیران خواســت با رایزنی بــا وزیران وزارتخانههای
متبوع ،طبق مصوبه مجلس اعتبارات بازسازی تاسیسات
دولتی را هر چه سریعتر تا قبل از فصل تابستان تامین کنند.

استاندار کرمانشاه گفت :بانکهای عامل در بازسازی و
پرداخت وامهای مسکن باید مشکالت مرتبط با پرداخت
وام زیر  12میلیون تومان ،ضامن یک نفره ،کمبود نیروی
کار و راهاندازی شعب سیار خود را حل کنند.
وی در ادامه به قیمتهای نظام مهندسی استان برای
نقشهکشــی واحدهای تخریب شده انتقاد کرد و گفت :با
وجــود اینکه بنیاد مســکن  800هزار تومان هزینه تقبل
کرده ولی نظام مهندســی اســتان بــرای نقش و نظارت
متری  10هزار تومان خواسته است .این در حالی است که
اســتانهای دیگر به خاطر رضای خدا رایگان یا نصف این
قیمت را میگیرند.
وی در پایان از همه مدیران خواست توجه به وضعیت
مناطق زلزله اولویت کاری خود قرار دهند.

خواب جدید شورا برای طرح ترافیک روزنامهنگاران

که تعداد آنها در مجموع  ۳۰۰نفر بوده به آبهای این کشــور اعزام
کرد .اما هنگام رسیدن آنان به محل حادثه یکی از قایقها غرق شده
و تنها  ۱۶مسافر نجات پیدا کردند.
به گفته نجاتیافتگان دســتکم  ۵۰نفــر در نتیجه این حادثه
کشته شدهاند.
گارد ساحلی لیبی اعالم کرد :متاسفانه نتوانستیم اجساد قربانیان
و سرنشینان دیگر را پیدا کنیم.
طبق اعالم رســانههای لیبی ،طی چند روز گذشته حدود ۷۰۰
مهاجر در آبهای این کشــور نجات پیدا کردهاند .روز شنبه ،پس از
وقوع حادثه دریایی سال  ۲۰۱۸که منجر به کشته شدن  ۶۴نفر شد،
عملیات امداد و نجات در دریای مدیترانه انجام شد.
بنــا به این گزارش ،از زمان جنگ جهانی دوم اروپا با جدیترین
بحران مهاجران روبروست که از مشکالت اقتصادی و وقوع جنگهای
متعدد در کشــورهای آفریقایی و خاورمیانه ناشی میشود .همچنین
با توجه به اقدامات صورت گرفته تعداد مهاجرانی که در سال ۲۰۱۷
وارد ایتالیا شدهاند ،کاهش  ۳۴درصدی پیدا کردهاند.
بارانهای ســهمگین و به دنبال آن به
راه افتادن ســیالبهای شدید در جنوب
کالیفرنیا به کشته شدن دست کم  13نفر و
تخریب خانههای زیادی منجر شد.
روزنام ه انگلیسی «دیلی میل» گزارش کرد

سیالب
در جنوب
کالیفرنیا
کشته برجا
گذاشت

خبرنگاران باید  2میلیون و  ۳۰۰هزار تومان بپردازند!

عضو شــورای اسالمی شــهر تهران گفت :به
شهرداری تهران پیشنهاد دادیم به خبرنگاران آرم
طرح ترافیک ساالنه را  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
بفروشند و قرار است آنها این موضوع را بررسی کنند.
ناهید خداکرمی در گفتوگو با فارس ،با بیان اینکه طرح
ترافیک جدید شهرداری در کمیسیون سالمت تصویب شده
است ،گفت :باید همه افراد حق ورود به محدوده طرح ترافیک
را داشته باشند نه اینکه مختص افراد خاص باشد و عدهای
دیگر محروم شوند.
وی افزود :البته پیشنهاداتی برای این طرح دادیم .یکی
از پیشنهادات این بود که سه ماه این طرح را اجراکنیم اگر
خوب بود ادامه دهیم .همچنین پیشنهاد شد برای پزشکان،
خبرنگاران و برخی شــغلهای خاص که نیاز به تردد دائم
دارند و کارهایشان با فوریت است ،آپشنهایی در نظر گرفته
شود که این افراد ساالنه طرح بخرند.

به گفته خداکرمی ،قیمت پیشنهادی برای آرم خبرنگاران
حدود  2میلیون و  300هزار تومان است .همچنین پیشنهاد
شــد از صاحبان مشــاغلی که باعث بروز آزار و اذیت برای
همسایگان و همچنین اختالل در ترافیک میشوند ،مانند
برخی مراکز خرید ،عوارض اجتماعی دریافت شود.
وی اضافه کرد :ما این پیشنهادات را دادهایم و قرار است
شهرداری آنها را بررسی کند.
خداکرمی با تأکید بر اینکه به احتمال زیاد طرح ترافیک
جدید تصویب میشــود ،گفت :بــا اجرای این طرح عدالت
اجتماعی انجام و دسترســی به امکانات در شهر برای همه
فراهم خواهد شد.
عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه در گذشته
سقف استفاده مردم از طرح ترافیک روزانه بیش از  17هزار
نفر نبوده است ،گفت :با اجرای طرح جدید گرههای ترافیکی
باز میشود و کار شفاف میشود.

رئیسدامپزشکی:

خداکرمی با تأکید بر این که معضل ترافیک مسئله جدی
در پایتخت است ،گفت :برای رفع این مشکل باید اقدامات
اساسی صورت گیرد.
وی با اشــاره به طرح ترافیک فعلی ،گفت 38 :سال از
اجــرای طرح فعلی میگذرد و قطعاً این طرح نیاز به تغییر
و تحول دارد.
خداکرمی با بیان اینکه در همه جای دنیا برای کنترل
ترافیک و رفت و آمد سریع طرحهای مختلفی اجرا میکنند،
گفت :در خیلی از کشــورها نیز طرح ترافیک فعلی ما اجرا
میشــد ،اما با گذشت زمان تغییرات متعددی در آن ایجاد
کردند.
وی با بیان اینکه معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری
تهران بر اساس مطالعاتی که از قبل صورت گرفته میخواهد
طرح جدیدی را اجرا کند ،گفت :با این کار ترافیک مدیریت
میشود و زمانهای پیک عبور و مرور تغییر میکند.

 17میلیون قطعه مرغ امسال براثر آنفلوانزای پرندگان تلف شدند

س سازمان دامپزشکی گفت :از ابتدای امسال
رئی 
تاکنون بیش از  17میلیون قطعه مرغ در مرغداریهای
کشور براثر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تلف
شدند که بیش از  85درصد از آنها تخمگذار بودند.
بــه گزارش ایرنا علیرضا رفیعیپور در جمع خبرنگاران
خراســان شمالی اظهارکرد :در کشور  15استان درگیر این
بیماری و  16اســتان پاک هستند و تاکنون بیش از 300
کانون این بیماری شناسایی شده است.
وی ادامــه داد :ویروس آنفلوانــزای فوق حاد پرندگان
توســط حیاتوحش وارد کشور شد و از آنجا به محیطهای

روستایی نفوذ کرد.رفیعیپور عنوان کرد :همه دستگاههای
دخیل در صنعت طیور مانند تشکلها ،دستگاههای اجرایی،
افراد حقیقی و حقوقی و به طور کلی از مزرعه مرغداری تا
سفره مردم ،باید در این زمینه مسئولیت پذیر باشند تا بتوان
جلوی این بیماری را گرفت.
وی درباره تاثیر تحریمها در حوزه دارو و واکســن هم
بیان کرد :اکنون بیش از  95درصد دارو و واکسن در کشور
خودمان تولید میشــود و در حوزه واکسن طیور هم حدود
 35تا  40درصد از تولیدات کشور است.
رفیعیپــور در ادامــه درباره الیحه بودجه ســال 97

هم گفت :هشــت هزار و  820میلیارد ریال برای ســازمان
دامپزشکی کشور و مبلغ یک هزار میلیارد ریال نیز در الیحه
مجلس شورای اسالمی در حوزه پیشگیری برای سازمان در
نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :تالش ما این است که به استانهای مرزی
توجه ویژه شــود به دلیل اینکه حوزه مرزی به اندازه کافی
حساسیت دارد و باید مسئوالن از حیث ملی به این استانها
سفرهای بیشتری داشته باشد و کمبودها را بررسی کنند.
وی اظهار کرد :تجهیز آزمایشــگاه خراسان شمالی به
ت سازمان دامپزشکی کشور است.
عنوان استان مرزی از اولوی 

مددجویان کمیته امداد کارت خرید جهیزیه میگیرند
که دستکم  13نفر در جنوب کالیفرنیا بعد از ریزش بارانهای مداوم
و ســرازیر شدن آب رودخانهها و جاری شدن گل و الی جان خود را
از دست دادند و  25نفر دیگر نیز زخمی شدند.
بارش باران به اندازهای بود که جادهها مسدود و تیم تجات مجبور
به استفاده از بالگرد برای انتقال افراد از روی پشتبامها شد.
روز سه شنبه در «مونتسیتو»  100مایلی شمال غربی لس آنجلس،
چندین جسد در میان گل و الی و آوار خانههای تخریب شده پیدا شد.
اکثر تلفات این حادثه ظاهرا ً از «مونتسیتو» یک محله مرفهنشین
با حدود  9هزار نفر جمعیت در شــمال غربی لسآنجلس بوده است.
یک نفر نیز در منطقه لسآنجلس جان خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش 20 ،نفر بستری شدهاند که وضعیت جسمانی
چهار نفر وخیم اعالم شده است.
ً
کالنتر منطقه «سانتا باربارا» اعالم کرد که احتماال تعداد تلفات این
حادثه افزایش مییابد و خرابیهای ناشی از وقوع سیالب به گونهای
است که مسئوالن آمریکایی میگویند اوضاع شبیه میدان جنگ است.
شــبکه سیانان گزارش کرد :تا بعدازظهر روز سهشنبه ،بیش از
 5/5اینچ باران در بخشهایی از «وانچورا» در دو روز باریده اســت و
منطقه «کارپینتریا» نیز حدود یک اینچ در مدت  15دقیقه بارید.
قبل از وقوع توفان ســهمگین ،سانتا باربارا فرمان تخلیه اجباری
برای بیش از  6هزار نفر به ویژه آنهایی که در بخشهایی از کارپنتریا،
مونتسیتو و گولتا زندگی میکردند ،صادر شده بود.
بر اساس گزارشهای موجود ،سرعت این طوفان با وجود اینکه 30
مایل در ساعت بوده ،اما خرابیهای بسیاری به بار آورده است .خطوط
برق و تلفن نیز در پی این حادثه قطع شدهاند.
بنا بر اعالم مقامات محلی وقوع سیل در مناطقی رخ داده که ماه
گذشته به دلیل آتشسوزیهای مهیب جنگلی به شدت آسیب دیدهاند.
مقامات محلی هشــدار دادهاند احتمال افزایش تلفات وجود دارد
و تعداد نامشــخصی هم مفقود شدهاند که عملیات جستوجو برای
یافتن آنان ادامه دارد.
در پی بارش برف سنگین در کوههای
بارش
آلپ و قطع راههای ارتباطی شــهرهای
سنگین برف کوچــک و روســتاها در بخشهایی از
سوئیس ،فرانسه و ایتالیا هزاران گردشگر
در آلپ
در این نقاط گرفتار شدهاند.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد از
طراحی «کارت خرید جهیزیه» به ارزش  2/5میلیون
تا پنج میلیون تومان برای مددجویان در ســال ۹۷
خبر داد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد ،فاطمه رهبر ،معاون
حمایت و ســامت خانواده کمیته امداد از طراحی «کارت
خرید جهیزیه» به ارزش  2/5میلیون تا پنج میلیون تومان
برای مددجویان در ســال  97خبر داد و گفت :این طرح با
هدف ارتقای کیفیت خدمات و خرید کاالهای مورد نیاز بر
اساس سلیقه مددجو اجرا میشود.
وی افزود :بر این اســاس کمیته امداد در حال امضای
تفاهمنامه همکاری با فروشگاهها و تولیدکنندگان کاالست
تا مددجو با توجه به نیاز و بر اساس سلیقه خود برای خرید
جهیزیه به فروشگا ه طرف قرارداد مراجعه کند.
رهبر با اعالم اینکه تا پایان امســال باید  80هزار سری
جهیزیه و کمکهزینه ازدواج به جوانان مددجو و نیازمند
متقاضی اهداء شود ،اظهار داشت :در  9ماهه نخست امسال
 32هزار سری جهیزیه به افراد متقاضی پرداخت شد.
وی با بیان اینکه امســال  300میلیــارد تومان اعتبار

جریمه  30هزار تومانی برای
بیرون آوردن دست از خودرو

رئیسپلیس ترافیک شهری راهور گفت :جریمه
راننده متخلفی که حین حرکت دستش را از خودرو
خارج کند 30 ،هزار تومان است.
سرهنگ داود قاسمیان به میزان گفت :براساس قانون
بیرون آوردن دســت از پنجره از سوی راننده یا سرنشینان
خودرو تخلف محســوب شــده و ماموران راهور در صورت
رویت میتوانند متخلفان را  300هزار ریال جریمه کنند.
قاسمیان بااشاره به حوادثی که بر اثر این سهلانگاری
رخ میدهد ،تاکید کرد :به جز راننده بیشترین خطر متوجه
کودکانی است که دست خود یا بدنشان را از شیشه خودرو
خارج میکنند .بارها مشاهده شده است که در تصادفات افراد
به علت بیرون آوردن دست یا بدن ،مشکالت جبرانناپذیری
را تجربه کردهاند .وی افزود :متاسفانه اخیرا در خودروهای
دارای «سان روف» مشاهده شده افراد بیتوجه کودکان را از
آن آویزان کرده یا کودکان با ایستادن روی صندلی احتمال
بروز حادثه را افزایش میدهند.

بــرای تأمین جهیزیــه و کمکهزینــه ازدواج مددجویان
ص یافته است ،گفت :از این رقم  140میلیارد تومان
اختصا 
از بودجه دولت و همچنین  60میلیارد تومان هم از طریق
مشارکتهای مردمی تأمین میشود.
معاون حمایت و ســامت خانــواده کمیته امداد ادامه
داد 100 :میلیــارد تومان از اعتبــارات مورد نظر نیز برای
پرداخت وام ازدواج به زوجهای جوان مددجو توسط صندوق
قرضالحسنه امداد والیت پرداخت خواهد شد.
رهبر بااشاره به اینکه در سال گذشته  120هزار سری
جهیزیه به متقاضیان اهداء شــد ،گفــت :به دلیل کمبود
منابع مالــی تعداد زیادی از مددجویــان در صف دریافت
جهیزیه بودند که خوشــبختانه اسفند ســال  95به تمام
متقاضیانــی که از چهار ســال پیــش از آن در صف بودند
جهیزیه و کمــکهزینه ازدواج پرداخت شــد.هماکنون،
جوان مددجویی پشت صف دریافت جهیزیه یا کمکهزینه
ازدواج نیست.
معاون حمایت و ســامت خانواده کمیته امداد درباره
گروههــای هــدف دریافتکننده کمک هزینــه جهیزیه و
ازدواج گفت :دختــران تحت حمایت ،فرزند ذکور مددجو،

دختران و پســران نیازمند غیرمددجو و زنان سرپرســت
خانــوار تحت حمایت که قصــد ازدواج مجدد دارند ،چهار
گروه هدف هستند.
رهبر با بیان اینکه جهیزیههای اهداء شــده شامل 14
قلم کاالی ضروری و ابتدایی زندگی شامل یخچال و فریزر،
اجاقگاز ،تلویزیون ،جاروبرقی ،ماشین لباسشویی و فرش
میشود ،گفت :باهدف حمایت از تولید داخل ،جهیزیههای
اهدایی از کاالهای ایرانی تهیه خواهد شد.
وی ارزش واقعی هر ســری جهیزیــه را  6تا 7میلیون
تومــان اعالم کرد و افزود :البته بــا توجه به کمک خیران
و موسســههای خیریه مانند حضرت رقیه ،عترت فاطمی
و ابوتراب با این نهاد همکاری میکنند و تخفیفهای ویژه
تولیدکنندگان ایرانی هزینه تمامشــده هر سری جهیزیه
حدود  2.5میلیون تومان است.
رهبر درباره اهدای جهیزیه یــا کمکهزینه ازدواج به
جوانان نیازمندی که تحت حمایت کمیته امداد نیســتند،
افــزود :پس از مراجعه این افراد به دفاتر این نهاد ،وضعیت
آنها بررســی و پس از آن ،خدمت مــورد نظر به آنها اهداء
خواهد شد.

در پی نقص فنی در یکی از فلرهای پاالیشگاه؛

دود غلیظ بخشی از آسمان آبادان را فرا گرفت

در پی بروز نقص فنی در یکی از فلرهای پاالیشگاه،
دود غلیظ ناشی از فعالیت آن بخشی از آسمان آبادان
را سیاه کرد.
رئیساداره حفاظت محیط زیســت آبادان دراین باره
گفت :این دود غلیظ مربوط به خارج شــدن یک دســتگاه
کمپرسور واحد کت کراکر فاز جدید پاالیشگاه از مدار است
که باعث فاصله گرفتن محلاشتعال گاز خروجی از راس فلر
و نیز انتشار دود در سطح شهر شده است.
توگو با خبرنگار ایرنا افزود :صبح
علی فتحی نیا در گف 
دیروز تذکر الزم به مسئوالن پاالیشگاه درخصوص رفع این
مشکل داده شد.
وی گفت :بنا بر اعالم مسئوالن پاالیشگاه آبادان یک تیم
 20نفره از متخصصان این شرکت به برطرف کردن مشکل
پیش آمده مشغول شدند.
مدیر عامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب روز
سهشنبه درخصوص طرح شکایت اداره کل حفاظت محیط

رئیس سازمان بهزیستی کشور هشدار داد

زیســت و اداره کل بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی
خوزســتان از پاالیشگاه نفت در اهواز ،گفت :منشأ آلودگی
محیط زیستی خوزستان فلرهای نفتی نیست و کسی حق
تهدید من و همکارانم در نفت را ندارد زیرا به عنوان شخصی
فنی در شرکت نفت مطمئنم که منشأ آلودگیهای محیط
زیستی خوزستان مطلقا از فلرهای نفتی نیست.
بیــژن عالیپور این ســخنان را در نشســت بررســی
مشکالت ناشی از فعالیتهای نفتی و لزوم مدیریت اصولی
انتشــار آالیندههای خروجی از فلرهای نفتی و راهکارهای
کارشناســی آن در استانداری خوزستان اظهار کرد و ادامه
داد :من معتقدم که این فلرها آلودگی ایجاد میکند و منکر
این آلودگی هم نیستیم اما نه آن آلودگی که برخی در بوق و
کرنا میکنند ...از حرفهای مدیرکل حفاظت محیط زیست
خوزستان تعجب میکنم و صحبتهای مسئوالن بهداشت و
درمان خوزستان درباره ایجاد آالیندگی توسط فلرهای نفتی
و بیمارهای تنفسی مرتبط با آن را قبول ندارم.

شتاب اعتیاد زنان در جامعه

به گزارش بیبیسی ،در تفریحگاه زرمات سوئیس ،بیش از  ۱۳هزار
گردشگر امکان خروج ندارند و بعضی مسافران با بالگرد منتقل شدهاند.
فعال امکان اســکی کردن در این مناطــق هم وجود ندارد ،چون
خطر ریزش بهمن هست.
فقط در روز دوشــنبه بیش از یک متر برف در بخشهایی از این
سه کشور بارید و پیشبینی میشود یک متر دیگر هم برف ببارد.
بهمن اواخر دوشنبه به یک ساختمان پنج طبقه در سستریرز در
آلپ ایتالیا برخورد کرد اما همه  ۲۹نفری که در ساختمان بودند سالم
از طریق پارکینگ خارج شدند.
کارشناسان هواشناسی در فرانسه میگویند که این میزان بارش
برف هر  ۳۰سال یک بار اتفاق میافتد.
این شــرایط بیحادثه نبوده اســت و روز یکشنبه یک اسکیباز
انگلیسی در نزدیکی لینکلن در آلپ فرانسه ناپدید شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور نسبت به رشد
اعتیاد زنان هشدار داد و گفت :همزمان با شتاب
اعتیاد در زنان شاهد گرفتار شدن کودکان در دام
اعتیاد هستیم.
انوشیروان محسنی بندپی به فارس گفت :با توجه
به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر ،حدود  10درصد از
جامعه معتادان را زنان تشکیل میدهند به همین دلیل
یکی از برنامههای ما ایجاد مراکز ویژه این زنان است.
محسنی بندپی ادامه داد :براساس آخرین پیمایش
انجام شــده در گروه سنی  15تا  29سال به ازای هر
 6/6مرد ،یک زن معتاد و در گروه سنی  30تا  44سال
به ازای هر  15/7مرد ،یک زن معتاد و در گروه سنی
 45تا  64سال 16/6 ،زن معتاد وجود دارد ،بنابراین با
توجه به وضعیت نگرانکننده و شتاب اعتیاد در زنان
در تالش هستیم زمینه گرایش به اعتیاد و آسیبهای
اجتماعی را به حداقل برسانیم که افزایش آگاهی در

میان اقشار مختلف مردم میتواند زمینه گرایش آنان
به مصرف مواد مخدر را کاهش دهد.
گرفتار شدن کودکان در دام اعتیاد
رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت :اعتیاد
زنان از جنبههای مختلف بر سایر آسیبهای اجتماعی
اثر سوء میگذارد به گونهای که همزمان شاهد گرفتار
شدن کودکان در دام اعتیاد هستیم و با توجه به سبک
زندگی و تحوالت فناوری ،شــاهد رشــد آسیبهای
اجتماعی مانند کودکان کار ،مفاسد اخالقی ،طالق و
حاشیهنشینی هستیم.
رئیس ســازمان بهزیســتی گفت :برای مقابله با
گســترش این آسیبها اســتراتژی اول این است که
نسبت به جمعآوری زنان معتاد هر چه سریعتر اقدام
شــود و سپس این افراد غربالگری شوند و افرادی که
اعتیاد دارند از آنهایی که دارای دیگر آسیبها هستند
جدا شوند و تحت درمان قرار گیرند.

محســنی با اشاره به وجود یکصد مرکز مرتبط با
اعتیاد زنان ،افزود :بهزیســتی این آمادگی را دارد که
نسبت به نگهداری زنانی که معتاد نیستند و آسیبهای
دیگری آنها را تهدید میکند اقدام کند و خدمات الزم به
این افراد داده شود و تاکنون دو مرکز برای این زنان دایر
شده و در هر مرکز حدود  30نفر خدمات الزم را دریافت
میکنند.
پذیرش  60هزار زن معتاد
در سال گذشته
وی بــا بیان این که بیــش از  60هزار نفر از زنان
معتاد در ســال گذشته به صورت چرخشی در مراکز
ما تحت درمان بوده و مرخص شــدهاند ،گفت :البته
برخــی کمپها نیــز به صورت غیرمجاز در ســطح
کشــور فعالیت میکنند که پروتکلهــای مورد نیاز
را ندارنــد و باید نســبت به قانونمند کــردن آنها
اقدام شود.
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معاون وزیر آموزش و پرورش:

آمار بازماندگان از تحصیل
دوره ابتدایی در بیشتر
استانها به صفر رسید

معاون آمــوزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش
گفت :با فراهم کردن زمینه تحصیل برای همه کودکان
الزم التعلیم ،آمار بازماندگان از تحصیل دوره ابتدایی
هم اکنون در بیشتر استانهای کشور به صفر رسیده
است.
رضوان حکیم زاده درحاشــیه بازدید از برخی مدارس
روستایی و عشایری بخش مرزی داشلی برون گنبدکاووس
توگو بــا خبرنگار ایرنا گفــت :فراهم کردن زمینه
در گف 
تحصیل برای همه کودکان در سن تحصیل از دغدغههای
آموزش و پرورش و نیز معاونت ابتدایی این وزارتخانه است.
وی افزود :در همین راستا اقدامات متعددی در استانها
با همکاری دیگر ادارات و سازمانها و با بهرهگیری از همه
ظرفیتها بویژه ظرفیت محلی و علما برای شناسایی و فراهم
کردن شرایط آموزشی و انعطاف پذیری برای دانشآموزانی
که به هر دلیل شرایط عادی حضور در مدرسه را نداشتند،
انجام شد.
حکیم زاده اضافه کرد :برای انسداد بیسوادی در مقطع
ابتدایــی و با هماهنگی و همکاری دفتــر مناطق محروم
نهاد ریاســت جمهوری ،ثبت احــوال ،وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و با استفاده از ظرفیتهای محلی و مدیران
مدارس ،شرایط حضور بسیاری از کودکان بازمانده از تحصیل
در مدارس فراهم شده است.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش درخصوص
علت افت تحصیلی در مقطــع ابتدایی نیز گفت :این افت
بیشــتر در مناطق دو زبانه ،دانشآموزان طرح فراگیر و نیز
دانشآموزانی که دوره پیش دبســتانی را نمیگذرانند ،در
پایه اول ابتدایی مشهود است.
وی بااشاره به اجرای طرح فراگیر ویژه کودکان دیرآموز
مدارس اســتثنایی و حضور و تحصیل این دانشآموزان در
مــدارس عادی برای یادگیری روشهــای زندگی در کنار
همساالن از دو سال پیش ،گفت :یک بخش از افت تحصیلی
مربوط به این گروه از دانشآموزان است.
حکیم زاده با مثبت دانستن نقش دوره پیش دبستانی
در پیشــگیری از افت تحصیلی درمقطع ابتدایی بویژه پایه
اول ،اضافه کرد :باید شرایط به گونهای فراهم شود تا همه نو
آموزان در بدو تحصیل ،دوره پیش دبستانی را سپری کنند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در زمینه
کمبودهای نیروی انسانی درمقطع ابتدایی ،گفت :براساس
بررســی روند پنج ساله ،متاســفانه در دوره ابتدایی فاصله
معناداری بین خروخی و ورودی نیروی انسانی وجود دارد.
حکیم زاده افزود :بر این اســاس مقرر شــد در برنامه
استخدام امســال وزارت آموزش و پرورش سهم بیشتری
به جذب نیروی انســانی در مقطع ابتدایی اختصاص یابد
همچنین مذاکراتی با ریاست دانشگاه فرهنگیان برای تربیت
نیروی انسانی دوره ابتدایی انجام شده است.وی افزود :دوره
ابتدایی باید بهترین معلمان راداشته باشد.

رونمایی از نرمافزار موبایلی
«اورژانس »۱۱۵

نرمافزار موبایلی «اورژانس  »۱۱۵با حضور
قائممقام رئیساورژانس کشور رونمایی شد.
رئیساداره ارتباطات و فناوری اطالعات سازمان
اورژانس تهران در حاشیه مراسم رونمایی از نرمافزار
اورژانس  ۱۱۵به خبرگزاری صدا و سیما گفت :یکی
از بزرگترین پیشــرفتهای اورژانس ،حذف کاغذ و
رقمهای فیزیکی در  ۱۴دانشــگاه علوم پزشکی بوده
است.سهیل آقابگلویی افزود :از طرفی نرمافزاری را در
اورژانس طراحی و تکمیل کردهایم تا محل حادثه را
دقیقتر اعالم کند.
آقابگلویی ادامه داد :دریافت نشانی از افرادی که
قدرت تکلم خود را به علت شــوک یا مصدومیت از
دست دادند یا به خاطر معلولیت قادر به اعالم نشانی
نیستند ،توسط این نرمافزار امکانپذیر شده است.
به گفتــه وی ،در ابتدای فعال شــدن نرمافزار،
ثبت برخی اطالعات و سوابق پزشکی و بیماریهای
زمینهای اجباری اســت که این اطالعات همزمان با
نشانی محل حادثه برای همکاران  ۱۱۵ارسال میشود.
گفتنی است ،این نرمافزار که قابل نصب بر روی
گوشــیهای هوشمند اســت ،کمک زیادی در زود
رسیدن اورژانس در مواقع ضروری میکند.

رئیس شبکه هپاتیت ایران تشریح کرد

چه کسانی باید
واکسن هپاتیت بزنند؟

رئیس شــبکه هپاتیت ایران ضمن توضیح
نحوه انتقال بیماری هپاتیت  ،Aچند توصیه برای
پیشگیری از ابتال به این بیماری ارائه داد.
سیدموید علویان با اشاره به نحوه ابتال به هپاتیت ،A
به ایســنا گفت :راه انتقال عفونت ویروسی هپاتیت  Aاز
طریق خوراکی است ،بنابر این بهبود بهداشت آب و غذا
و رعایت مسائل بهداشت فردی و جمعی ،خطر ابتال به
این بیماری را کاهش میدهد.علویان با بیان اینکه باید از
خوردن آب و غذایی که به سالمت آن شک داریم ،پرهیز
کرد ،افزود :همچنین شستن دستها بعد از دستشویی،
قبل پخت غذا و یا قبل از خوردن غذا از پیشــگیری از
هپاتیت  Aبسیار موثر است .باید توجه کرد که بیماران
مبتال به هپاتیت  Aتا مدتها ویروس را از طریق مدفوع
دفع میکنند ،به همین دلیل خطر انتقال این بیماری به
افراد سالم وجود دارد ،بنابر این توصیه میشود افراد مبتال
به این بیماری تا یک هفته بعد از شروع عالئم بیماری ،در
منزل استراحت کنند.وی با بیان اینکه ویروس هپاتیت
 Aتا چهار ســاعت در زیر ناخنهــا زنده باقی میماند،
ادامه داد :بر این اساس شستن دستها بهترین را ه برای
پیشــگیری از این بیماری است و بهترین راه جلوگیری
از انتقال این ویروس به دیگران ،رعایت موارد احتیاطی
استاندارد است .درعین حال افرادی که از بیمار مبتال به
هپاتیت  Aنگهداری میکنند حتما باید دستهای خود
را به طور مرتب بشویند.رئیس شبکه هپاتیت ایران با بیان
اینکه همه کودکان در فاصله اولین و دومین سال تولد
باید واکسن هپاتیت  Aرا دریافت کنند ،گفت :همچنین
کلیه افراد یک ســال به باالیی که به کشورهایی نظیر
کشورهای آمریکای مرکزی ،جنوبی ،آسیا و اروپای شرقی
میروند ،باید این واکســن را تزریق کنند و افراد مبتال
به بیماریهای مزمن کبدی و افراد با رفتارهای جنسی
پرخطر ،معتادان تزریقی ،بیماران هموفیلی و شــاغلین
در آزمایشگاهها از جمله افرادی هستند که باید واکسن
هپاتیت  Aرا دریافت کنند.

حوادث کوتاه از کشور
کشف دام قاچاق
سرویس شهرستانها :فرمانده انتظامی شهرستان «بندر خمیر» از
توقیف گوسفند قاچاق خبر داد.
سرهنگ رضا علی بخشی گفت :ماموران انتظامی شهرستان بندر
خمیر حین گشتزنی و کنترل محورهای مواصالتی به  2دستگاه کامیون
باری مشکوک شده و با تمهیدات الزم آن را متوقف کردند.
وی با اشــاره به اینکه با متوقف شدن کامیونها ،در بازرس 
ی از آن
 163رأس گوســفند فاقد هرگونه مجوز دامپزشکی کشف شد ،افزود:
ارزش احشام مکشوفه بنا به نظر کارشناسان یک میلیارد و  630میلیون
ریال برآورد شده است.
وی اضافه کرد :در این راستا دو قاچاقچی دستگیر شدند.
مجروحیت پلیس وظیفهشناس
اصفهان -ایلنا :فرمانده انتظامی اصفهان از مجروح شدن یک مامور
پلیس در طرح برخورد با اراذل و اوباش خبر داد.
سرتیپ مهدی معصوم بیگی گفت :در این طرحها با تالش و زحمات
شــبانهروزی و مجاهدانه ماموران فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان
تعداد قابل توجهی از افراد شرور و قانونشکن دستگیر و تحویل مراجع
قانونی شدند که اینگونه اقدامات ضربتی باعث افزایش احساس امنیت
و رضایتمندی بسیار در بین مردم استان شده است.
ایــن مقام انتظامی با بیان اینکه در این طرحها تعدادی از ماموران
پلیس استان برای مقابله با ناامنکنندگان امنیت مردم تا سرحد جان
پیش رفتند ،افزود :یکی از کارکنان شــجاع فرماندهی انتظامی استان
اصفهان در درگیری با اشرار و اراذل و اوباش منطقه دچار مجروحیت شد.
مرگ خاموش
دزفول -ایرنا :رئیس اداره ورزش و جوانان گتوند گفت« :علی یوسفی
کیا» جوان  25ساله گتوند خوزستان ،عضو سابق تیم ملی کشتی فرنگی
و دارنده نشانبرنز آسیا بر اثر گازگرفتگی درگذشت.
بهزاد جعفرزاده با بیان اینکه حادثه در شهر بابلسر رخ داده افزود:
این ورزشکار اهل روستای بدیل بخش عقیلی گتوند بود که چند مقام
قهرمانی کشور را نیز در سابقه فعالیت ورزشی خود داشت.
وی اظهار کرد :علی یوسفیکیا از کشتیگیران و قهرمانان با اخالق
کشتی شهرستان گتوند بود که در این سالها عالوه بر ادامه تحصیل به
مربیگری کشتی در تهران نیز مشغول بود.
یوسفیکیا دانشــجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه
تهران بود.کسب نشان برنز مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ،سه عنوان
قهرمانی المپیاد دانشــجویان ،نفر اول انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی
دانشــجویان همچنین عضو تیم ملی جوانان از افتخارات این ورزشکار
گتوندی بود.
ماهی قاچاق
گلستان -مهر :جانشین فرماندهی انتظامی گلستان از کشف هفت
هزار و  500کیلوگرم ماهی قاچاق توسط ماموران انتظامی آققال خبر
داد.
سرهنگ مسعود فروزاننیا اظهار کرد :ماموران انتظامی شهرستان
آققال در طی یک کادر اطالعاتی و پلیسی موفق به توقیف دو دستگاه
خودرو حامل ماهی قاچاق شدند.
وی همچنین گفت :کارشناســان ارزش این مقدار ماهی قاچاق را
بیش از یک میلیارد و  800میلیون ریال برآورد کردند.
وی افزود :در این عملیات سه نفر دستگیر و ماهی کشف شده پس
از صورتجلسه تحویل مراجع ذی صالح شد.
سرقت اینترنتی
اصفهان -باشــگاه خبرنــگاران جوان :رئیس پلیس فتای اســتان
اصفهان گفت :نوجوانی  14ســاله که مبلغ یک میلیارد و  50میلیون
ریال را از حساب یکی از شهروندان به صورت اینترنتی برداشت کرده
بود دستگیر شد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار داشت :در پی شکایت یکی
از شــهروندان مبنی بر اینکه مبلغ یک میلیارد و  50میلیون ریال از
حساب وی به صورت اینترنتی برداشت شده بررسی موضوع در دستور
کار ماموران پلیس فتای اصفهان قرار گرفت.
وی افــزود :ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی و خاص موفق
شدند سارق را که نوجوانی  14ساله بود شناسایی و پس از هماهنگی
با مقام قضایی دستگیر کنند.
رئیس پلیس فتای اســتان اصفهان با اشاره به اینکه متهم شاگرد
یک مغازه بود ،بیان کرد :زمانی که شاکی برای خرید کاال به مغازهای
مراجعه میکند فراموش میکند کارت عابر بانک خود را ببرد که شاگرد
مغازه از این فرصت استفاده و مبلغ یک میلیارد و  50میلیون ریال از
حساب او برداشت میکند.
کشف سوخت قاچاق
سرویس شهرستانها :معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی استان
زنجان از کشــف سوخت قاچاق دستگاه توسط ماموران پلیس آگاهی
این استان خبر داد.سرهنگ اسماعیل اسماعیلی افزود :ماموران به یک
دستگاه کامیون مشکوک و با ایجاد ایست و بازرسی خودرو را متوقف
کردند ،در بازرسی از این خودرو  28هزار و  500لیتر نفت سفید قاچاق
را کشف و ضبط کردند.
انهدام فرآوردههای دامی فاسد
تبریز -خبرنگار کیهان :مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت:
 400تن انواع فرآورده خام دامی غیربهداشتی و فاسد توسط بازرسین
کشف و معدوم شد.امیرحسین بهداد افزود :این مقدار فرآورده خام دامی
از مراکز عرضه جمعآوری شده است.
کشف اسکناسهای جعلی
ســاری -خبرنگار کیهان :فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر گفت:
ماموران پلیس این شهرستان موفق شدند  142قطعه اسکناس جعلی
کشف و ضبط کنند.سرهنگ عباس فتحعلیپور افزود :ماموران پلیس با
شناسایی متهم ،این فرد را مورد تعقیب و مراقبت قرار داده و در بازرسی
از محل اختفای متهم عالوه بر کشف اسکناسهای جعلی مقادیری نیز
تریاک کشف و ضبط کردند.
وی اضافه کرد :در این رابطه یک متهم نیز دستگیر شد.
اشیای عتیقه
قزوین -خبرنگار کیهان :جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از
کشف اشیای عتیقه در این استان خبر داد.
سرهنگ سلمان امیری گفت :ماموران انتظامی شهرستان بوئینزهرا
پس از شناســایی یک متهم در بازرسی از منزل وی  23قطعه اشیای
عتیقه کشــف و ضبط کردند.وی اضافه کرد :در این خصوص  3متهم
نیز دستگیر شدند.
واژگونی خودرو
شیراز -فارس :رئیس پلیس راهور استان فارس گفت :بر اثر واژگونی
یک دســتگاه پراید در بلوار تخت جمشید شهرستان مرودشت 3 ،نفر
کشته و  2نفر مجروح شدند.مصطفی عباسی گفت :یک دستگاه پراید
با  5سرنشین در بلوار تخت جمشید در حرکت بوده که پس از برخورد
بــا درخت کنار بلوار واژگون و بر اثر آن هر  5سرنشــین مجروح و به
بیمارستان منتقل که  3نفر از سرنشینان در بیمارستان فوت کردند.
وی بیان کرد :کارشناسان عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی
از تجاوز از سرعت مجاز را علت وقوع این حادثه رانندگی اعالم کردهاند.
حیوانآزاری
اردبیل -ایرنا :رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست سرعین گفت:
به دنبال دریافت گزارش مردمی و مشاهده تصاویر منتشر شده در فضای
مجازی مبنی بر آزار و اذیت  2قالده سگ ،فرد متخلف شناسایی و به
مراجع قضایی معرفی شد.
ممتاز علیزاده افزود :این فرد متخلف با بســتن  2قالده ســگ به
خودرو و کشــیدن آن در داخل شــهر باعث جریحهدار شدن افکار و
عواطف عمومی شده بود که با معرفی این فرد به مراجع قضایی موضوع
در حال پیگیری است.

