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خبر ويژه

برخي از بازديدکنندگان درياچه خليج فارس در تهران مشاهده پرندگان مهاجر نيمهجان و يا الشههاي آنها را به مراجع ذيربط اطالع دادهاند که نتيجه آزمايشهاي صورت گرفته روي اين الشهها،
به شناسايي ويروس آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان منجر شده است.اخيرا الشه پرندگان مهاجر از جمله کاکايي در درياچه خليج فارس تهران ،توجه بازديدکنندگان را به خود جلب کرده و برخي از
بازديدکنندگان مشاهده پرندگان مهاجر نيمهجان و يا الشههاي آنها را به مراجع ذيربط اطالع دادهاند که نتيجه آزمايشهاي صورت گرفته روي اين الشهها ،به شناسايي ويروس آنفلوانزاي فوق
حاد پرندگان منجر شده است.سيد اصغر برائينژاد مديرکل دامپزشکي استان تهران با تاييد اين خبر به تسنيم ميگويد :در آزمايشهايي که روي الشه پرندگان مهاجر درياچه خليج فارس انجام شد،
آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان شناسايي شد .اما خوشبختانه در آزمايشهاي انجام شده روي پرندگان ساکن در درياچه ،تا کنون موردي از اين ويروس شناسايي نشده است.

ساخت و ساز عامل اصلي آلودگي پایتخت

اخبار

خودروهاي فاقد معاينه فني
روزانه جريمه ميشوند

مـــد يــــر کـــل
محيطزيست استان
تهــران با اشــاره به
اينکــه مراکز معاينه
فني از ضرورتهاي
کنتــرل آلودگــي هوا هســتند گفت :اگر
چنانچه دارنده خودرو فاقد معاينه فني باشد،
روزانه توســط پليس راهور جريمه خواهد
شــد.به گزارش فارس ،کيومرث کالنتري
بابيان اينکــه امروز  2مرکز معاينه فني در
شهرستان شهريار آغاز به کارکردند ،افزود:
بيش از  80درصد آلودگي هوا ناشي از تردد
خودروها بوده و حدود  20درصد خودروهاي
در حال تردد ،فرسوده ،آالينده و فاقد معاينه
فني هستند و بر همين اساس مراکز معاينه
فني از ضرورتهاي کنتــرل آلودگي هوا
هستند.کالنتري ادامه داد :براساس قانون
همه خودروهاي فاقد معاينه فني بايد برگه
معاينه فنــي را دريافت کنند و اگر چنانچه
دارنده خودرو فاقد معاينه فني باشد روزانه
توسط پليس راهور جريمه خواهد شد.

گرفتاری مردم در طوفان بي توجهي دولت

ريههايمردم غربكشورخستهازتنفسگردوخاک

گــروه اجتماعي :گــرد و غباري که وارد آســمان
استانهاي غرب کشور شــده ،بار ديگر نفس مردم
اين ديار را تنگ کرد .آمارها نشــان ميدهد ساالنه
هزاران نفر در غرب كشور به دليل مشکالت ناشي از
آلودگي هوا و ريزگردها به بيمارستان و مراکز درماني
مراجعه ميکنند .اين در حالي اســت كه گرد و غبار
از نظــر اجتماعي ،اقتصادي و رواني نيز زندگي مردم
را دستخوش تغييراتي بسياري کرده است .در همین
رابطه ،مدارس و دانشگاههای اهواز روز یکشنبه هم به
دلیل پدیده گرد و خاک ،تعطیل شد .ادارات ،ارگانها و
نهادهای دولتی در شهرستان اهواز از 10صبح فعالیت
خود را آغاز میکنند .این درحالی است که مدارس و
دانشگاههای مسجدسلیمان نیز روز یکشنبه در نوبت
صبح و بعد از ظهر تعطیل هستند.شروع به کار ادارات
با  2ســاعت تاخیر انجام خواهد شد .بهراستي دولت
نميتوانــد با تدابير ويژه تبعات بيشــمار گردوخاک
خوزستان را کاهش داده و از سالمت جسميو رواني
مردم محافظت كند؟ گــرد و غباري که از ظهر روز
جمعه در ايالم آغاز شــده بود روز شــنبه به اوج خود
رسيدوتمام بخشهاي فعال اســتان را تعطيل کرد.
از ظهرجمعه که گرد و غبار در اســتان ايالم آغاز شد
بازهم زندگي مردم مختل شــد و روز شنبه که گرد و
غبار به اوج خود رسيده مدارس تعطيل شده ،پروازها
لغو و مردم به طور کامل خانه نشين شدند.در اين ميان
بارش باران هم نتوانست از غلظت گرد و غبار در استان
بکاهد.
وضعيت خطرناک در استان ايالم

علي طاهرسارايي معاون محيط زيست استان ايالم
گفت :روز شنبه هواي مناطق مختلف استان ايالم به
علت غلظت بــاالي ريزگردها در وضعيت خطرناک
قرار داشت.وي اظهار کرد :روز شنبه ميزان ذرات معلق
در هواي شهرســتانهاي مختلف استان به ويژه در
شهرستانهاي ايالم ،ايوان ،مهران و دهلران چندين
برابر فراتر از حد مجاز قرار گرفت.وي افزود :همچنين
مقدار ريزگردها در ايــام  ،۱۵ايوان  ، ۲۶مهران،۳۲
دهلران  ،۳۴آبدانان  ،۶دره شهر سه و سرابله چهار برابر

تعداد کالنتريها در سراسر کشور
افزايش مييابد

فرمانـــــده نيروي
انتظامــياز افزايش
تعداد کالنتريها در
سراسر کشــور خبر
داد.ســردار حسين
اشتري فرمانده ناجا در گفتگو با مهر و در
پاسخ به سوالي که آيا افزايش کالنتريها
که پيش از اين از ســوي فرماندار تهران
مطرح شــد ،فقط مختص تهران اســت،
گفت :برنامه افزايش کالنتريها در دستور
کار ماســت ،اما اين افزايش فقط مختص
تهران نيســت و برنامه ما براي سراســر
کشــور اســت.وي افزود :تاکيد ما جدا از
افزايش کالنتريها ،نيرويي توام با اقتدار،
رفعت و مهرباني است.

علوم پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالميو حوزههاي علميه
اســتان ايالم تعطيل و برگزاري امتحانات به اعالم
آتي اين مراکز محول شــد.همچنين تمــام ادارات و
دانشگاهها و مراکز آموزشــي شهرستانهاي آبادان،
خرمشهر ،شــوش و شادگان روز شنبه تعطيل اعالم
شــد.بر اســاس اطالعيه مرکز هماهنگي ،کنترل و
کاهش آلودگي هواي ايالم به دليل افزايش گردوغبار
در استان شــنبه فعاليت مدارس و مراکز آموزشي در
استان ايالم تعطيل بود .
مدارس ابتدايي جوانرود هم تعطيل شد

حد مجاز قرار داشت .

ديد افقي در ايالم به کمتر از  ۱۰۰متر رسيد

کاهش ديد افقي مناطق مختلف ايالم بر اساس آمار
ايستگاه هواشناسي مستقر در فرودگاه ايالم به علت
بروز ريزگردها؛ ميزان ديد افقي در شهرســتانهاي
ايالم و دهلــران  ،۱۰۰بدره  ،۲۰۰مهران  ،۶۰۰ايوان
و آبدانان ،۸۰۰دره شــهر هزار ،لومار و سرابله  ۲هزار
متر است.پروازهاي صبح فرودگاه شهداي ايالم شامل
تهران-ايالم و بالعکس هم به دليل شدت گرد و غبار
لغو شد.
دهلران شاهد بيشترين آلودگي هوا در استان

عليرضا نصوري رئيس محيط ريســت شهرســتان
دهلران نيز اظهار داشت :غلظت ريزگردها در شهرستان
دهلران به بيش از پنج هزار و  ۱۳۵ميکروگرم يعني ۳۴
برابر حد مجاز رسيد.وي گفت :روند فعاليت ريزگردها
در استان و شهرستان در حال حاضر پايدار است اما تا
روز يكشنبه از غلظت آن کاسته ميشود.
 ۱۹شهر خوزستان تعطيل شدند

همچنين روز گذشته به علت شدت يافتن پديده گرد و
غبار در شهرهاي استان خوزستان ،ادارات در شهرستان
اهواز و سه شهر همسايه آن تعطيل اعالم شد.مديريت

کيش يا بهشتزهرا مسأله اين است

غيبت شهردار در مراسم قهرمانان پالسکو

طرحي براي حذف کنکور
در مجلس مطرح نيست

سخنگوي کميسيون
آموزش مجلس گفت:
در حال حاضر طرحي
براي حــذف کنکور
در برنامه کميسيون
آموزش مجلس نيســت بلکه گام اول ما
اجراي دقيــق و کامل قانون مجلس براي
اعمال حداقل  85درصد سوابق تحصيلي در
آزمون سراسري تا سال  97است.
ميرحمايت ميــرزاده در گفتوگو با فارس،
در خصوص آخرين اقدامات اين کميسيون
براي حذف کنکور اظهار داشت :چند جلسه
با مسئوالن وزارتخانههاي آموزش عالي و
آموزش و پرورش با موضوع اجراي قانوني
که قب ً
ال براي اصالح شرايط موجود و حذف
کنکور تصويب شــده بود ،برگزار کرديم و
موانع اجراي آن مصوبه را بررســي کرديم.
وي افزود :پيشنهاداتي از سوي کارشناسان
ارائه شده است اما فع ً
ال طرحي براي حذف
کنکور در برنامه کميسيون آموزش مجلس
نيست بلکه گام اول ما اجراي دقيق و کامل
قانون «ســنجش و پذيرش دانشــجو در
دانشگاهها و مراکز آموزش عالي» با اعمال
حداقل  85درصد سوابق تحصيلي در آزمون
سراسري تا سال  97است و پس از آن وارد
بررسي طرحهاي ديگر خواهيم شد.

معاون توسعه و پيشگيري سازمان بهزيستي استان تهران با تاکيد بر اينکه شرايط معتادان
ي معتادان
متجاهر در اين اســتان نگران کننده اســت ،گفت :در حال حاضر ميانگين سن 
متجاهر  ۳۱سال است که نشان ميدهد ،اين معتادان از ميان قشر جوان هستند.حميدرضا
شمســي در گفتوگو با ايلنا اظهار داشت  :اکثر معتاداني که جمعآوري شده و به مرکز ما
تحويل داده ميشــوند ،آقايان هستند ،امسال فقط  ۱۵۰مورد زن به ما ارجاع داده شد۴۳ .
درصد از اين معتادان متجاهر اهل اســتان تهران هستند و  ۵۷درصد آنها به عنوان مهاجر
به تهران ميآيند.

يک اســتاد دانشگاه با اعالم اينکه تهران با  ۱۲هزار نفر بر کيلومتر مربع ۶ ،برابر متوسط
شــهرهاي بزرگ تراکم دارد ،گفت :اين تراکم باالي شهري همه اقدامات ما را براي رفع
آلودگي هوا خنثي کرده اســت.به گزارش مهر ،نبــي اهلل منصوري گفت :کرد :در تهران
دورترين قســمتها از مرکز در شــمال غرب را هم با برجهاي بلندمرتبه به طور کامل
پوشانده ايم و تراکم امروز تهران به  ۱۲هزار و  ۲۰۰نفر بر کيلومتر مربع رسيده است.وي
در توضيح راهکارهاي رفع مشــکل يادآور شد :نخستين اقدام توقف طرح تفصيلي فعلي
شهر تهران و تدوين طرحي جديد مبتني بر جلوگيري از افزايش تراکم است.

مقامات مسئول پيگير موضوع
ضرب وشتم پرستاران باشند

قائم مقام ســازمان
نظام پرستاري گفت:
متأســفانه پرستاران
کشورمان بيشترين
خدمــت را در نظام
سالمت به مردم ارائه ميدهند و کمترين
ســهم از درآمد منابع و در عوض بيشترين
ســهم از ضرب و شــتم ،کتــک کاري،
تعرضها و توهينهــا را دارند.به گزارش
فارس ،محمد شــريفي مقدم در انتقاد به
موضوع ضرب و شتم و تعدي به پرستاران
در حين ارائه خدمت ،ضمن بيان اين مطلب
اظهار داشــت :طي ماههــاي اخير اخبار
متعددي مبني بر حمله همراهان بيمار به
پرستاران در حين ارائه خدمت داشتيم .فقط
در يک ماه گذشته در اردبيل و اروميه و پنج
شنبه گذشته هم در بيمارستان  5آذر گرگان
بر اثر تعرض همراه بيمار به پرســتاران در
حين خدمتبيني  3همکار پرســتار دچار
شکستگي شده اســت.قائم مقام سازمان
نظام پرستاري ادامه داد :با وجود کار سخت
و زيان آور ،مواجهه با بيماران بد حال ،حجم
سنگين کار ،کمبود کادر پرستاري ،حقوق
پايين ،بي عدالتي و تبعيض از يک طرف و
عدم وجود امنيت جاني در حين ارائه خدمت
از ســوي ديگر آيا انگيزهاي وجود خواهد
داشــت که خانوادهها فرزندانشان را براي
انتخاب پرستاري ترغيب نمايند.

ميانگين سني معتادان متجاهر  ۳۱سال است

قلب ايران به در د آمد۱۶ .آتش نشــان زيرآوار
ســاختمان  ۵۲ســاله پالســکو جان باختند.
يک ســال از اين حادثه دلخراش گذشــت و
حتي نجفي در اولين مراســم بزرگداشت اين
قهرمانان شرکت نکرد .گفته ميشود وي براي
بازديد از طرح تجاري -تفريحي به کيش رفته
بــود .در پي آن بيش از  200آتش نشــان در
قالب  10ايســتگاه به محل اعزام و موفق به
مهار و اطفاي حريق در اين ســاختمان شدند،
اما هنوز دقايقي نگذشته بود که اين ساختمان
 53ساله مجدد شعلهور شد و در ساعت 11:15
به طور کامل فرو ريخت 16.آتشنشان هنگام
اطفاي حريق در ســاختمان پالسکو و بر اثر
ريزش ساختمان به شهادت رسيدند.يک سال
از اين حادثــه دلخراش گذشــت .روز جمعه
مراســميبراي اين عزيزان در بهشــت زهرا
بدون حضور محمد علي نجفي شهردار تهران
برگزار شــد البته معاون امور مناطق  ،معاون
توســعه منابع انساني و معاون خدمات شهري

بحران اســتانداري خوزستان اعالم کرد که به علت
شــدت يافتن گرد و غبار ادارات در شهرهاي اهواز،
کارون ،حميديه و باوي براي روز شنبه تعطيل است.
بر همين اســاس ،به دليل غلظت باالي گرد و خاک
تماميادارات در اهواز ،شوش ،دزفول ،خرمشهر ،آبادان،
هويزه ،کارون ،باوي ،حميديه ،شادگان ،دشتآزادگان،
حميديه ،ماهشهر ،بندرامام ،انديمشک ،گتوند ،شوشتر،
هنديجان ،رامشير و اللي در روز شنبه تعطيل شدند.
غلظت گردوغبار در سوســنگرد به  66برابر حد
مجاز رسيد

بنــا بر اعــام اداره کل حفاظت از محيط زيســت
خوزستان ،صبح شنبه در ساعت  9ميزان غلظت غبار
در شهر سوسنگرد به  10هزار ميکروگرم بر مترمکعب
رسيد که برابر با  66برابر حد مجاز رسيد.
برخي واحدهاي دانشگاه آزاد استانهاي خوزستان
و ايالم تعطيل شد

اين در حالي اســت كه روز گذشته به علت افزايش
غلظت گرد و غبار در اســتانهاي خوزستان و ايالم،
برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمياين دو استان
تعطيل شدند.با توجه به نامساعد بودن وضعيت هواي
استانهاي ايالم و خوزستان ،دانشگاه ايالم ،دانشگاه

رئيس روابط عموميآموزش و پرورش استان کرمانشاه،
از تعطيلي مدارس ابتدايي گروه صبح و بعدازظهر روز
شنبه جوانرود ،به دليل استمرار آلودگي گرد و غبار در
جو استان خبر داد .الزم به ذکر است ،به دليل بروز گرد
و غبار مدارس گروه صبح قصرشيرين ،سرپل ذهاب
و گيالنغرب و بعد ازظهر ســرپل ذهاب امروز تعطيل
بود .
هواي سنندج در وضعيت بحراني و خطرناک قرار
گرفت

همچنين در پي ورود ريزگردها و گرد وغبار به آسمان
استان ،هواي شهر سنندج در روز شنبه مورخ  30دي
ماه در وضعيت بحراني و خطرناک قرار داشــت .اين
گزارش مــي افزايد،برنامه ها و اقداماتی كه تا كنون
برای حل مشكل گرد و غبار استان هاي غربي كشور
صورت گرفته ،بر اساس آنچه در مقام عمل رخ داده ،به
سرانجام مطلوب نرسیده و این مهم ،مشكالت مردم
خوزستان را افزایش داده ست.با این حال ،شاید مدیران
و مسئوالن اجرایی كشور بر این باورند تا یك بحران
به مرز خسارت های جانی و كشته های انسانی نرسد،
بحران تلقی نمی شود و لزومی برای تالش گسترده
برای حل آن وجود ندارد .انتظار می رود در ماه و سال
های آینده برای مقابله با این مشكل خطرناك كه امان
را از مردم غرب كشــور را بریده  ،اقدامات جدی تری
در دستور كار قرار بگیرد و فضا به گونه ای پیش رود
كه دوباره این اســتان ها به روزهای خوب و مطلوب
خود بازگردند.

پورسيدآقايي :فقط یک راه داریم ،پیش به جلو

شهرداري تهران در اين مراسم حضور داشتند.
شــنيده شــده نجفي در اين روز در ســواحل
نيلگون خليج فارس در حــال بازديد از پروژه
ســاريناي کيش که متعلق به صندوق ذخيره
کارکنان شــهرداري است بوده است.البته اين
مجتمــع تجــاري و تفريحي اســت و مدتي
است متوقف شــده و اما و اگرهاي زيادي در
اين پروژه وجود دارد.البته اين ســومين غيبت
شهردار تهران در  3واقعه مهم است ،شهردار
تهران در هنگام بحران آلودگي هوا که مدارس
به تعطيلي کشــيده شده بود و همچنين زلزله
تهران ،هم در پايتخت حضور نداشــت.نجفي
شــهردار تهران در کانال تلگراميخود نوشت:
يکسال گذشــت از روزهايي که يک «ملت»
براي ديدن دوباره «آتشنشــانان شــجاع»
دست به دعا برداشته بودند اما اميدشان نااميد
شد.يکسال گذشت از روزي که پالسکو با آن
قدمت و خاطرهاش تاب آتش نياورد ريخت و
قلب يک ملت هم ريخت از تلخي و فاجعه آن
حادثه و...به گزارش فارس ،يک سال از حادثه
تلخ پالسکو ميگذرد و هنوز خانوادههاي اين
عزيزان تحت پوشش امور ايثارگران شهرداري
قرار نگرفتهاند و حتي شــهردار تهران هم در
اولين مراســم ســالگرد اين قهرمانان حضور
نيافت و البته وعده داده است بزودي برايشان
يک مراسم برگزار خواهد کرد.

چراغ سبز پليس به طرح  ۸ميليون توماني پايتخت نشينان

بعد از اينکه پليس اعالم کرد طرح جديد ترافيک
تهران ناپخته است و با اجراي آن مخالف ميکند،
در کمال تعجب اين طرح در شــوراي ترافيک
تهران که پليس يکي از اعضاي آن است تصويب
و روز گذشته در شورا نرخ گذاري آن انجام شد .
به گزارش فارس،محسن پورسيدآقايي معاونت
حمــل و نقــل و ترافيــک شــهرداري تهران
گفت:حکايت ما حکايت آن فردي است که همه
کشتيهايش را آتش زده و غرق کردهاند بعد گفتند
يک راه بيشتر نداريم جز اينکه به جلو برويم .ما
هم در طرح ترافيک جلو ميرويم.معاون نجفي
با تأکيد بر اين موضوع که قيمت طرح ترافيک
جديد ارزانتر از طرح قبلي است گفت :ما بايد به
همه اجازه دهيم که وارد شوند چرا بايد در انحصار
يک عده باشد اين رانت بايد برچيده شود.
حسين رحيميرئيس پليس پايتخت با تأکيد بر
اين موضوع که مديريت ترافيک با پليس است
و شهرداري بايد بسترها را فراهم کند گفت:طرح
ترافيک جديد خام است و بايد روي آن اقدامات
کارشناسي صورت گيرد .به اعتقاد رئيس پليس
پايتخت اين طرح فاقد مطالعات الزم اســت و
باعث افزايش آلودگي و ترافيک ميشــود.بعد از
کش و قوسهاي فراوان شــوراي عالي ترافيک
طرح جديد ترافيک را تصويب کرد و پليس هم
يکي از اعضاي شوراي عالي ترافيک بود و طرح
را امضا کرد .به گزارش فارس ،در سال  ،97عالوه

بر روزهاي جمعه و تعطيل در روزهاي پنجشنبه
هم طرح ترافيک اجرا نميشود اگر کسي بخواهد
با قيمت پيشــنهادي فعلي شهرداري براي تمام
روزها آرم خريداري کند و در ســاعت پيک وارد
محدوده شــده و در ساعت پيک هم خارج شود
بايد  8ميليون و  100هزار تومان پرداخت کند.اين
در حالي است که بعد از تصويب طرح در شوراي
عالي ترافيک پليس اعالم کرد که با اجراي طرح
موافق است و شروطي براي اين کار گذاشته که
شروط پذيرفته شده و آنها موافقت خود را با اجراي
طرح اعالم کردند .يکي از شروط پليس اين بود
که طــرح زوج و فرد به قوت خــود باقي بماند.
همچنين استاندار تهران هم اعالم کرده اگر طرح
جديد موجب کاهش آلودگي هوا و ترافيک شود با
اجراي طرح جديد موافق است.
به گفته کارشناســان طرح ترافيک جديد داراي
اشکاالتي است که بايد برطرف شود و مسئوالن
شهري معتقدند اين طرح باعث کاهش آلودگي
ميشود و معايب آن را برطرف خواهند کرد.

زلزله زدگان در مشکالت دست و پا ميزنند

گروه اجتماعي  :به دنبال وزش باد و باران
چادرها و کانکسهــاي مناطق زلزلهزده
استان کرمانشاه دچار خسارت شد .هشدار
آغاز باد و بارندگيهاي شــديد در مناطق
زلزله زده مدتهاســت به مسئوالن داده
شد تا براي استقرار زلزله زدگان در جاهاي
امن تدبيري انديشــيده شود.اما انگار اين
هشدارها جدي گرفته نشــدهاند و زلزله
زدگان مصيبت ديده که هنوز داغشــان
فروکش نکرده گرفتار باليي ديگر شدهاند
و حاال به خاطر عدم چاره انديشي درست
دســت اندرکاران در مشکالت دست و پا
ميزنند.
به گزارش تســنيم  ،وزش شــديد باد در
ســاعاتي از روز جمعه در استان کرمانشاه
عالوه بر تشــکيل توفان گرد و خاک در
منطقه سبب بروز خساراتي به کانکسها
و چادرهاي مناطق زلزلهزده شد و بهدليل

کانکسهايي که نرسيد؛ چادرهايي كه بر باد رفت

بارش باران نيز در برخي نقاط آبگرفتگي
مشــکالتي براي مردم ايجاد شد.معاون
فرماندار قصرشــيرين با اشــاره به وزش
شديد در اســتان کرمانشاه اظهار داشت:
بهدليل ســرعت وزش باد در شب جمعه
چندين مورد جابجايي کانکسهاي خالي از
سکنه را داشتيم و برخي از چادرهاي مردم
زلزلهزده نيز از جــا کنده و ميلههاي آنها
شکسته شد.
خسارت به چادرها و كانكسها

نعمتاهلل نازپرورده در قصرشيرين با بيان
اينکه اين اتفاقات طبيعي است و به برخي
از چادرها و کانکسها خســارت وارد شد
گفت :برخي از درختــان اين منطقه نيز
بهدليل وزش باد ســقوط کردند و معابر
عموميهم دچار آبگرفتگي شد.نازپرورده
با اشاره به اينکه در شب جمعه نيروهاي
امدادي شهرداري ،اکيپهاي هاللاحمر

در آمادهبــاش کامل بودند عنوان کرد :در
برخي از محالت نيز برق قطع شــد اما با
همکاري اداره برق اين مشــکل برطرف
و ســاعت  10شــب جمعه وضعيت به
حالت عادي برگشــت.معاون فرمانداري
قصرشيرين بيان کرد :روز شنبه نيز پديده
گرد و غبار شــديد تماميمــدارس اين
شهرســتان را در نوبت صبح به تعطيلي
کشــاند و دیروز نيز ديد افقي در مناطق
غربي استان کرمانشاه بهويژه شهرستان
قصرشيرين بســيار پايين بود  .فرماندار
شهرســتان ســرپلذهاب نيز با اشاره به

اينکه در اين شهرستان موردي از واژگوني
کانکسها و خســارت ناشي از آن گزارش
نشده است گفت :کانکسهاي داخل شهر
ســرپلذهاب بهدليل شــرايط روز جمعه
سقوط نکرده و کانکسهاي روستايي نيز
ثابت هستند.اکبر سنجابي در سرپلذهاب
با بيان اينکه بهدليل وزش شديد باد هفت
مورد آتشسوزي چادر در اين شهر اتفاق
افتاد بيان کرد :اين آتشسوزيها بهدليل
حضــور نيروهاي هاللاحمر خســارت
جاني نداشــت.وي با اشاره به از جا کنده
شــده  35مورد چادر زلزلــهزدگان بر اثر
ســرعت وزش باد در شــب جمعه افزود:
با آمادهباش و حضــور نيروهاي امدادي
در مناطق زلزلهزده کمکهاي الزم انجام
شد و در مورد آبگرفتگي معابر نيز مواردي
چشمگيري وجود نداشت.
يکي از اهالي روســتاي زلزلهزده با انتقاد

از عملکــرد مســئوالن براي اســکان
موقت ،گفت :برخي مسئوالن که به اين
مناطق ســفر کردند به ما قول دادند که
کانکسهايي را به اين مناطق ميفرستند،
اما هنوز خبري از کانکسها نشده است.
رحيميبا اشاره به مشکالتي که بارندگي
براي آنها ايجاد کرده است ،افزود :سرماي
هوا در اين اينجا به ويژه شبها بسيار زياد
اســت و اطراف چادرها را کنده ايم تا آب
باران به زير چادر نفوذ نکند اما شدت باد
و بارندگي به حدي اســت کــه اين کار
فايــدهاي ندارد .بارش باران مشــکالت
عديدهاي را براي مناطق زلزله زده استان
کرمانشــاه ايجاد کرده اســت و ارســال
کانکس و وســايل گرمايشي مهمترين
نياز ايــن روزهاي آنهاســت که با وجود
وعدههاي پياپي مسئوالن هنوز به دست
آنها نرسيده است.

اخبار
پلمب  7ساختمان مشابه پالسکو

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اینکه در
برخورد با ساختمانهایی که در برابر حریق
نا ایمن هستند خالء قانونی داریم ،گفت :با
همکاریقوهقضائیهوشهرداری 7ساختمان
مشابه پالسکو پلمب شده است.به گزارش
فارس ،مهدی داوری در اجالس ســاالنه
جوامع ایمن ایران ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای آتش نشان پالسکو اظهار
کرد :متأسفانه در نظر نگرفتن تمهیدات و
اقدامات پیشگیرانه سبب وقوع حادثهای با
چنین وسعت شد و اگر راهپلهها ایمن بود
ســازهها مقاوم و سیستم اطفای حریق به
درستی عمل میکرد شاهد چنین حادثهای
نبودیم.وی افــزود :قبــل از وقوع حادثه
پالسکو در مهرماه سال  ،95حریقی جدی
در ساختمان عالءالدین رخ داد اما کمتر از
 30دقیقه همکاران آتشنشــان موفق به
اطفای حریق شدند ،چندی قبل حوزهبندی،
دیوارچینی میان سقفهای کاذب و اجرای
سیســتمهای اعــام و اطفــای حریق
اتوماتیک ســبب شد آتشنشانان فرصت
پیدا کنند حریق را اطفا کرده و عملیات را با
موفقیت انجام شود.داوری خاطرنشان کرد:
 243ساختمان مشابه پالسکو وجود داشت
که با همکاری قوه قضائیه و شهرداری 7
مورد آن پلمپ و برخی از مســئوالن این
ساختمانها همچون ساختمان آلومینیوم
خودشــان جهت رفع مشکالت ایمنی در
برابر حریق مراجعه کردند.
غنيسازي شير ،آرد و روغن
با ويتامين  Dشروع شد

يک مســؤل وزارت بهداشــت با اشاره به
اينکه تمام دختران و پســران دبيرســتان
ماهانه يک قرص ويتامين دي  ۵۰دريافت
ميکنند از غني سازي شير ،آرد و روغن با
ويتامين  Dدر يک استان کشور خبر داد.
به گزارش تسنيم ،زهرا عبداللهي يکي از
برنامههاي در خصوص پيشگيري در کمبود
ويتامين دي را مکمل ياري با ويتامين دي
بيان کرد و گفت :طبق مطالعه سال  93در
سطح کشــور براي گروههاي مختلف در
قالب طرح تحول ســامت شروع کرديم
و تمام دختران و پسران دبيرستان براساس
دستورالعمل ،ماهانه يک قرص ويتامين دي
50هزار دريافت ميکنند.
ترسيم نقشه راه به منظور
حمايت از زنان عشاير

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده
از برنامهريزيهاي مشترک با همکاري بين
بخشي با دستگاههاي مسئول با هدف توجه
به آموزش زنان عشاير و رفع کاستيها در
اين زمينه خبر داد.به گزارش مهر ،نظر به
ضرورت هماهنگي بين بخشي جلسهاي با
حضور معصومه ابتکار و معاون وزارت جهاد
کشاورزي و کرمعلي قندالي ،رئيس سازمان
امور عشاير ايران به همراه تعدادي از مديران
اين سازمان براي ترسيم نقشه راه مشترک
حضور پيدا کردند.براســاس آمار جاري ۳۵
درصد از صنايع دستي مربوط به عشاير است
چراکه زنان عشاير فعاليتهاي چشمگيري
در توليد ملي همچون فرآوردههاي گوشتي،
لبني و صنايع دستي داشتهاند.
طرح استخدام نيروهاي نهضت
و پيش دبستاني به صحن علني ميآيد

عضو کميســيون آموزش مجلس شوراي
اســاميگفت :طرح اســتخدام نيروهاي
نهضت و پيش دبستاني آماده و يک فوريت
آن تصويب و در کميســيون آموزش هم
مصوب شــده و در نوبــت طرح درصحن
علني است.به گزارش مهر ،جبار کوچکي
نژاد در برنامه تلويزيوني پرسشــگر که با
موضــوع چالشهاي ســوادآموزي روي
آنتن شــبکه آموزش رفت درباره وضعيت
اســتخداميآموزش دهنــدگان نهضت
ســوادآموزي گفت :معلماني که در حوزه
نهضت سوادآموزي کار ميکنند برخالف
معلم عادي هم بايد سوادآموز را پيدا کنند و
کالس تشکيل دهند و هم آموزش دهند و
کار آنها عمدتا در مناطق محروم در زندانها
و مناطق کمتر برخوردار است.وي افزود :ما
در مجلس هشتم قانوني را وضع کرديم تا
همه آموزش دهندگان نهضت را که سابقه
داشتند به اســتخدام آموزش و پرورش در
آوريم .اين امر انجام شد و بعد از آن نهضت
نيروهــاي ديگري را براي ادامه فعاليت در
حوزه نهضت جايگزين کرد.

