اخبار
رييس دانشگاه علوم پزشکي ايران
استعفاکرد

رييسدانشگاه علوم پزشکي ايران از سمت
خود اس��تعفا کرد.به گزارش ايلنا ،مس��عود
ناصريپور ،رئيس دانش��گاه علوم پزشکي
ايران از س��مت خود استعفا کرد .استعفاي
وي روز  ۱۰دي ماه مورد تائيد وزير س��ابق
بهداش��ت قرار گرفته بود.همچنين عباس
زارعنژاد مش��اور وزير و رئيس مرکز روابط
عموميوزارت بهداشت روز پنجشنبه پس
از اس��تعفاي وزير بهداش��ت از سمت خود
استعفا کرد
احتمال بيماريزايي «اسنک پف
کرده»توليدي با خوراک دام

ي��ک کارش��ناس
صناي��ع غذايي علت
اس��تفاده از خوراک
دام در توليد اس��نک
پفک کرده را کسب
سود بيشتر از س��وي توليدکنندگان عنوان
کرد.به گزارش ايسنا ،اواخر آذر ماه امسال،
سخنگوي س��ازمان غذا و دارو از تخلف دو
برند معروف توليدکننده اسنک پف کرده در
استفاده از ذرت داميدر توليد محصوالتشان
خب��ر داد و اوايل دي ماه نيز اعالم کرد که
پرونده تخلف اين دو برند به دستگاه قضايي
ارجاع داده شده است.در اين باره مژده فاضل
تهراني مقدم کارشناس صنايع غذايي ،علت
استفاده از خوراک دام در تهيه اسنک پفک
کرده را صرفه اقتصادي دانست و گفت :براي
توليد اس��نک پفک کرده بايد از بلغور ذرت
استفاده ش��ود ،اما با توجه به اينکه خوراک
دام ارزانتر از بلغور ذرت اس��ت ،استفاده از
آن به عنوان ماده اوليه اس��نک پفک کرده
سود بيشتري به توليدکننده ميرساند.وي با
بيان اينکه بيش��تر شدن نظارت در صنعت
غذا باعث ش��ده توليد کااله��اي تقلبي در
اين صنايع کمتر از بخشهاي ديگر باشد،
تصريح کرد :در صناي��ع غذايي نيز افرادي
هس��تند که بدون ثبت پروانه ،کارگاه توليد
مواد غذايي راهاندازي ميکنند و محصوالت
بدون پروانه و تاريخ مصرف عرضه ميکنند.
اين کارشناس صنايع غذايي با تاکيد بر اينکه
خوراک دام نبايد در صنعت غذا استفاده شود،
اظهار کرد :آسيب مصرف خوراک دام براي
انسانها با توجه به موادي که در آن وجود
دارد متفاوت است.وي افزود :بسته به موادي
که در خوراک دام اس��تفاده ش��ده در توليد
اسنک پفک کرده وجود داشته ،مصرف آن
ممکن است منجر به بيماريهايي همچون
حصبه ،رشد قارچ يا باکتري و سرطان شود.
معتادان متجاهر شوش و هرندي
ساماندهيميشوند

دبير س��تاد مب��ارزه
ب��ا م��واد مخ��در از
پيشبيني طرحهاي
ويژه براي ساماندهي
معت��ادان متجاه��ر
در برخ��ي محالت
حاش��يهاي مانند شوش و هرندي خبر داد.
اس��کندر مومني در گفتوگو با ايس��نا ،در
مورد تاثير طراحي ش��هرها ب��راي از بين
بردن شيوع اعتياد و کاهش تعداد معتادان
متجاه��ر در فضاه��اي ناامن ش��هري و
فضاهاي مس��تعد ،گفت :فضاهاي ناامن
ش��هري يکي از موضوعات مستعد براي
تجم��ع معت��ادان متجاه��ر به وي��ژه در
بخشهاي حاشيهاي است.وي با اشاره به
برنامههاي ستاد مبارزه با مواد مخدر براي
ساماندهي معتادان متجاهر ،افزود :در حوزه
حاشيهنشيني جلساتي با دستگاههاي متولي
و مرتبط برگزار شده است .عموما وزارت راه
و شهرسازي و شهرداريها متولي هستند
تا مناطقي را که در محدوده داخل شهر يا
بيرون از آن است را ،بسته به حوزه خودشان
ساماندهي کنند تا منشاء محيطي هم از بين
برود.
طرح بهبود تغذيه
براي ۲۱هزار کودک معلول

معاون امور توانبخش��ي سازمان بهزيستي
کشور با اشاره به اينکه اغلب کودکان معلول
از رژيم غذايي مناس��بي برخوردار نيس��تند
گفت:برنام��ه بهبود تغذيه ک��ودکان معلول
در حال اجرا است.حس��ين نح��وي نژاد در
گفتوگو با فارس ،در رابطه با برنامه بهبود
تغذيه کودکان معلول ،گفت :اغلب کودکان
معلولازرژيمغذاييمناسبيبرخوردارنيستند
و براي برخورداري کودکان و نوجوانان معلول
از تغذيه مناسب ،سالم و پيشگيري از شيوع و
بروز بسياري از اختالالت تغذيهاي نامناسب
طرحي را براي کمک به آنها اجرا کردهايم.
وي ادام��ه داد :اخت�لاالت تغذيهاي باعث
اختالالت رشد ،يادگيري ،ديابت و بسياري
از بيماريها در کودکان ميشود .نحوينژاد
ادام��ه داد :از طرف��ي کمک به بهبود تغذيه
کودکان معلول باعث ميشود تا هزينههاي
مربوط به درمان و مش��کالت تغذيهاي که
خاص اين کودکان اس��ت کاهش يابد .وي
درمورد طرح بهب��ود تغذيه کودکان معلول
گفت :ا ين برنامه از س��ال  94در حال اجرا
بوده و  17هزار و  904نفر را تحت پوش��ش
قرار داده و امسال نيز  21هزار و  27کودک
از اين خدمات بهرهمند شدهاند .معاون امور
توانبخشي سازمان بهزيستي کشور گفت :ا
ين برنامه از رشد  70درصدي نسبت به سال
 94برخوردار است.

سردارمهماندار :مجوز پليس شرط دريافت  LEDو تردد در خطوط ويژه

تردد در خطوط ويژه منوط به اخذ مجوز پليس است

رييس پلي��س راهنماي��ي و رانندگي
ته��ران ب��زرگ تاکيد کرد ک��ه تردد
خودروها در خطوط ويژه با اخذ مجوز
از پليس راهور امکانپذير است.
در گفتوگ��و با ايس��نا ،درب��اره تردد
خودروه��اي پالک ش��خصي و چراغ
 LEDدر خط��وط ويژه گفت :نصب
ب��دون مج��وز چراغه��اي LEDدر
مقاب��ل خودروه��ا تخلف محس��وب
ش��ده و جريم��ه درپ��ي دارد و ما نيز

اب�لاغ کردهايم تا ه��ر خودرويي که
ب��دون مج��وز از اينها اس��تفاده کند
از س��وي همکاران ما اعم��ال قانون
و جمع آوري ش��ود و اگ��ر در خطوط
ويژه ت��ردد کند ،نس��بت ب��ه توقيف
خ��ودرو ني��ز اقدام خواهد ش��د.وي با
بيان اينکه در اج��راي طرح ترافيکي
«طاه��ر» نيز برخورد ب��ا اين موضوع
مورد تاکيد قرار دارد ،اظهارکرد :تذکر
ميدهيم که هيچ س��ازمان و نهادي

بدون اخذ مج��وز از پليس راهور حق
اس��تفاده از LEDيا LIGHTER
در جلوي خودرو ش��خصي و تردد در
خ��ط وي��ژه را ندارد.س��ردار مهماندار
درب��اره اينکه چ��ه خودروهايي مجاز
به تردد در اين خطوط هستند ،گفت:
ع�لاوه برخودروهاي ام��دادي مانند
خودروهاي آتش نش��اني و اورژانس
که رنگش��ان هم مش��خص اس��ت و
نيز خودروهايي که روي س��قف چراغ

گردان دارند ،تنه��ا خودروهايي مجاز
به عب��ور از خط وي��ژه و نصب چراغ
 LEDهس��تند که مجوز را از پليس
درياف��ت ک��رده باش��ند.رييس پليس
راهنماي��ي و رانندگي ته��ران بزرگ
با بي��ان اينک��ه طبق دس��تورالعملي
اف��راد مجاز ب��راي دريافت اين مجوز
مش��خص ش��دهاند ،خاطرنشان کرد:
اف��راد متقاضي بايد مدارک و ش��ماره
خ��ودروي خود را به همراه دليلش��ان
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ب��راي دريافت اين مجوز ارائه دهند و
پس از بررسي پليس مجوز الزم صادر
خواهد ش��د ،البته الزم به تاکيد است
که تعداد بس��يار محدودي اين مجوز
را دارند.

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش  ۳۱ :هزار دانشآموز به مدرسه بازگشتند

بازماندگي از تحصيل  ۱۴۲هزار کودک

گروه اجتماعي :معاون آموزش ابتدايي
وزارت آم��وزش و پرورش با بيان اينکه
 142ه��زار و  502بازمان��ده از تحصيل
در سال  96-97داشتيم ،گفت :در سال
تحصيلي گذشته 31 ،هزار و  910نفر به
مدرسه برگشتند.
رض��وان حکي��مزاده مع��اون آم��وزش
ابتدايي وزير آموزش و پرورش در برنامه
تلويزيوني پرسشگر با موضوع بازماندگان
از تحصيل با بيان اينکه خوشبختانه بعد
از انقالب در نرخ پوش��ش دسترسي به
آموزش جهش بس��يار خوبي داشتيم و
از ن��رخ  60درصد قبل انقالب به باالي
 90درصد رس��يديم ،گف��ت :اکنون نرخ
پوش��ش در دوره ابتدايي  98.13درصد
اس��ت.معاون وزير آم��وزش و پرورش
افزود :فراهم کردن دسترسي به آموزش
از وظايف اصلي دولتهاست و در قانون
اساسي و س��اير مستندات باالدستي نيز
به اين امر اش��اره شده است.وي با بيان
اينکه از سال  1392برنامه انسداد مبادي
بيسوادي به اس��تانداران و مديران کل
آموزش و پرورش اس��تانها ابالغ شد،
گف��ت :اس��تانداران موظفند ب��ه عنوان
رؤس��اي ش��وراهاي آموزش و پرورش،
کارگروههايي تش��کيل داده و کودکان
بازمانده را شناس��ايي کرده و موانع ادامه
تحصيل آنه��ا را رف��ع کنند.حکيم زاده
افزود :مس��ؤوليتهايي بر عهده آموزش
و پرورش و اس��تانداريها گذاشته شده
که مهمترين آن شناس��ايي و رفع موانع
اس��ت؛ اي��ن برنام��ه به ص��ورت جدي
تدوين و با دستورالعمل مشخصي ابالغ
ش��د؛ از جمله مس��ؤوليتهاي راهبران
آموزش��ي نيز شناسايي کودکان بازمانده
اس��ت ،البته بودجه مجزايي به آموزش
و پ��رورش داده نش��ده در حال��ي که از
مهمترين علل بازماندگي ،علل اقتصادي
است.وي با بيان اينکه منظور ما مشکل
اقتصادي خانوادهها است ،اظهار کرد :در
برخي مناطق خانوادههايي داش��تيم که
کودکش��ان نانآوري خانواده را برعهده
داش��ت.معاون آم��وزش ابتداي��ي وزير
آموزش و پرورش با اش��اره به اينکه در
دوره ابتدايي در گروه سني  6تا  11سال
روي اين موض��وع کار ميکنيم ،گفت:
 142ه��زار و  502بازمان��ده از تحصيل
در س��ال  96-97داشتيم که  69هزار و
 94نفر دختر و  73هزار و  408نفر پسر
هستند.
آم�ار بازماندگان در س�ال تحصيلي
گذشته

حکي��م زاده ادام��ه داد :در س��منان،

شايد به  ۵کدپستي ثبت شده بربخوريم
و پيداکردن آدرس افراد مش��کل باشد.
بسيج ملي نياز اس��ت که اين کودکان
را شناس��ايي کنيم.ميدري افزود :از ۲۷
ه��زار تماس موف��ق با خان��وار ،حدود
 ۳۶۰۰نفر فقر را علت بازماندگي اعالم
کرده اند ۱۱۰۰ .نفر گفتند پول اياب و
ذه��اب نداريم ۱۰ .هزار نفر معلوليت را
علت اصلي عنوان کرده اند۱۷۰۰ .مورد
فوت گزارش نشده داشتيم ۱۰۰۰ .مورد
خارج از کشورند ۴۰۰ .مورد در مدرسه
دين��ي تحصيل ميکنن��د و عدهاي به
مباحث فرهنگي اشاره ميکنند.
ش�اخص توس�عه انساني س�ازمان
ملل

زنج��ان ،اي�لام ،قزوي��ن و ي��زد داراي
کمتري��ن ميزان بازماندگي و سيس��تان
و بلوچس��تان ،تهران ،خراسان رضوي،
خوزستان و کرمان داراي بيشترين آمار
بازماندگي از تحصيل هستند.وي با بيان
اينکه از مجموع آمار بازماندگان در سال
تحصيلي گذشته 31 ،هزار و  910نفر به
مدرسه برگشتند ،درباره موانع بازماندگي
گفت :موانع اقتصادي ،موانع فرهنگي و
اجتماع��ي وجود دارند؛ خانوادهها ممکن
اس��ت در مناطق��ي چ��ون ش��هرهاي
مرزي دخترانش��ان را به دليل تعصباتي
به مدرس��ه نفرس��تند که البته در دوره
متوس��طه محسوستر اس��ت؛ فاصله از
مدرسه و ازدواج زودهنگام دختران نيز از
ديگر عوامل است.معاون آموزش ابتدايي
وزارت آموزش و پرورش افزود :به لحاظ
قانون��ي مانعي نداري��م ،بلکه حتي جزو
معدود کش��ورهايي هس��تيم که نه تنها
براي فرزندان ايراني بلکه براي اتباع نيز
با دس��تور رهبري امکان تحصيل حتي
براي آنها که فاقد مدارک هويتي بودند
فراهم ش��د.حکيم زاده ادام��ه داد450 :
هزار نفر از اتباع خارج به مدرسه ميروند
که  320هزار نفر در دوره ابتدايي هستند؛
امسال 5500کودک فاقد هويتي ثبتنام
شدند و  11درصد رش��د داشتيم ،بدون
آنکه يک ريال کمک بين المللي داشته
باش��يم و از دولت بودجه مازاد بگيريم؛
جالب است که چرا مجامع بين المللي به
اين اتفاق توجهي نداشتند.
متوس�ط سطح سواد  3.2بوده که به
 9.2رسيده است

معاون آموزش ابتداي��ي وزارت آموزش
و پ��رورش با بيان اينک��ه موانع قانوني

نداريم ولي ش��ايد خالهاي قانوني براي
والديني داش��ته باش��يم که فرزندش��ان
را ب��ه مدرس��ه نميفرس��تند ،گفت :در
اليح��ه حماي��ت از حقوق ک��ودکان به
اين حق کودکان ب��راي تحصيل تأکيد
شده است.وي با اشاره به رتبه  60ايران
در شاخص توسعه انس��اني ،اظهار کرد:
متوسط سطح سواد  3.2بوده که به 9.2
رسيده اس��ت .شيب رشد ايران تند بوده
اس��ت و در آخرين مرحل��ه  9پله صعود
داش��تهايم و از  69به 60رسيدهايم .نروژ
اولين کش��ور است و وضعيت ما در اين
ش��اخص از ترکيه بهتر است.حکيمزاده
درب��اره عوامل بازماندگي از تحصيل که
به صورت حض��وري از خانوادهها احصا
شده است ،گفت :عوامل اقتصادي چون
فق��ر ،بحرانهاي اجتماع��ي ،مهاجرت،
اعتي��اد ،آس��يبهاي اجتماعي و عوامل
فرهنگ��ي چ��ون ناآگاه��ي از حقوق و
مس��ؤوليتها ،تبعيض ،بي سرپرس��ت
و بدسرپرس��ت بودن ،خانواده گسسته،
خانواده پرتنش ،داليل زيستي و فردي
چون معلوليت و مسائل درون مدرسهاي
چون بي انگيزگي و عدم کسب موفقيت
در مدرس��ه از اي��ن جمل��ه هس��تند .به
گزارش فارس ،مع��اون آموزش ابتدايي
وزارت آم��وزش و پرورش با بيان اينکه
امي��دارم بودجه اختصاص��ي براي حمل
و نق��ل دانشآموزان در مدارس روس��تا
مرک��زي اختص��اص داده ش��ود ،گفت:
نماين��دگان مجلس کم��ک ميکنند تا
عوامل بازماندگي رفع شوند؛ از مهمترين
چالشه��اي ما ثبت آمار صحيح اس��ت
و اميدواري��م همه دس��تگاهها به کمک
آموزش و پرورش بيايند تا بازماندگي از
تحصيل را رفع کنيم.

مهمترين علل بازماندگي از تحصيل

احم��د ميدري مع��اون رف��اه اجتماعي
وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ي
ني��ز در برنامه تلويزيوني پرسش��گر که
شامگاه جمعه با موضوع «بازماندگان از
تحصيل» روي آنتن شبکه آموزش سيما
رفت با اشاره به اقدامات وزارت رفاه در
رفع فقر آموزشي و کودکان بازمانده از
تحصيل در دو س��ال گذش��ته گفت :ما
ابتدا اطالعات آم��وزش و پرورش را با
ثبت احوال تطبيق ميدهيم .آموزش و
پرورش کدمل��ي دانش آموزان بازمانده
از تحصيل را در اختيار ما قرار داد .البته
قبال ثبت احوال بر اساس خوداظهاري
آمار ارائه ميکرد و شمار بازماندگان تا
 ۵۰۰هزار مورد هم ميرس��يد که اين
آمار را با اطالع��ات آموزش و پرورش
تطبيق ميداديم.وي افزود :ورود دستي
اطالعات و ساير عوامل باعث بروز اين
ميزان خطا در آمارهاس��ت .اسامي۱۴۲
ه��زار کودک را آبان امس��ال به وزارت
اطالع��ات دادي��م و وزارت اطاع��ات
۳۵۰هزار ش��ماره تم��اس از خانوادهها
در اختي��ار ما قرار داد و م��ا پيامکي به
خانوادهها ارسال کرديم و پرسيديم چرا
کودکش��ان به مدرسه نميرود .تعدادي
ج��واب ندادند و به همين علت مرکزي
تلفني مسئول تماس تلفني با خانوادهها
شد.معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعي با اش��اره به اينکه
البته  ۱۵هزار نفر اصال ش��ماره تماس
نداش��تند ،بيان کرد :کدملي افراد واحد
هس��تند و هرج��ا برويد فورا ب��ا مرکز
ثبت اح��وال چک ميش��ود ،اما درباره
کدپس��تي اينط��ور نيس��ت و اگر يک
کدملي را وارد پاي��گاه اطالعات کنيم

وي با اش��اره به شاخص توسعه انساني
س��ازمان ملل اظهار کرد :اين ش��اخص
داراي س��ه جزء آموزش ،ط��ول عمر و
درآمد س��رانه است .در شاخص آموزش
و طول عمر در  ۴۰سال اخير رشد خوبي
داشته ايم .در رشد اين شاخص جزو ۲۰
کشور اول هستيم.معاون رفاه اجتماعي
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي درباره
تس��هيالتي که مجلس ميتواند فراهم
کند ،گفت :فرايند کاري که با آموزش و
پرورش و موسسات خيريه داريم به اين
ترتيب اس��ت که ابتدا تطبيق اطالعات
آموزش و پرورش ب��ا ثبت احوال انجام
ميش��ود .اطالعات خانوار را دريافت و
تماس براي آگاه��ي از علت بازماندگي
کودکان برقرار ميش��ود و سپس کميته
امداد ،بهزيس��تي و موسسات خيريه به
در منازل مراجع��ه ميکنند.معاون رفاه
اجتماع��ي وزارت تع��اون ،کار و رف��اه
اجتماعي با تاکي��د بر اينکه والدين حق
ندارند کودک را از تحصيل محروم کنند
گف��ت :اين م��ورد بايد در قان��ون بيايد؛
ممانعت از تحصيل در بسياري کشورها
جرم است.وي با بيان اينکه بازماندگي از
تحصيل واقعيتي تلخ است گفت :داراي
نق��ص اطالعات��ي هس��تيم .کار ما هم
تجميع اطالعات است.در اين حوزه هم
تازه کارهايي دارد ش��روع ميشود .دولت
هرس��اله به نهادهاي حمايتي بودجهاي
براي پوش��ش خانوار فقير ميدهد و اين
دو نه��اد حمايت��ي بايد اين��کار را انجام
دهند .بهزيس��تي و کميت��ه امداد رديف
اياب و ذهاب هم براي معلولين دارند .به
عنوان دستگاه سياستگذاراز اين نهادها
خواس��تيم ورود کنند .هفته آينده وزراي
آموزش و پرورش و رفاه جلسهاي براي
ارتقاي شاخصهاي آموزشي در مناطق
محروم دارند.

رئيس سازمان نقشهبرداري :جنوب غرب تهران در صدر فرونشست زمین

رئيس س��ازمان نقشهبرداري گفت :دشت رفسنجان،
اس��تانهاي خراس��ان رضوي ،ي��زد و اصفهان دچار
فرونشس��ت در ابعاد بزرگ هس��تند امابيشترين نرخ
فرونشس��ت مربوط به جنوب غرب ته��ران با  ۲۲تا
۲۵سانتي متر در سال است.
مسعود شفيعي در گفت و گو با مهر ،با اشاره به پيشينه
مطالعات فرونشست در محدوده تهران ،اظهار داشت:
اولين بار ترازيابي جنوب غرب تهران در سالهاي ۶۹
و ۷۰انجام ش��د .وقوع تغييرات ارتفاعي ،پس از تکرار
اندازهگي��ري خطوط ترازيابي واقع درش��مال بزرگراه
آزادگان در س��ال  ۱۳۸۰ديده ش��د .با مقايسهاي که
بين نقاط مش��ترک خطوط ترازيابي بين مشاهدات
س��الهاي  ۷۱و  ۸۰صورت گرفت ،نشان داد که در
امتداد بزرگراه آزادگان حداکثر نشس��تي معادل ۲۰.۱
متر به وقوع پيوس��ته است ،که با فرض خطي بودن
روند نشس��ت ( اين فرض هميش��ه صحيح نيست)
در طول اين س��الها ،بيشينه نشس��ت ساليانه ۵.۱۳
سانتيمتر بهدست ميآيد .همچنين در امتداد بزرگراه
آيت اهلل سعيدي نيز حداکثر نشستي معادل  ۹۹.۰متر
ديده شد که نشست ساالنه آن نيز با فرض گفته شده
 ۹.۱۰سانتي متر محاسبه شد.وي ادامه داد :با ترسيم
پروفيلهاي ارتفاعي که در امتداد خطوط انجام شده
بود ،مشخص ش��د در امتداد غرب به شرق ( بزرگراه
آزادگان ) نشس��ت به صورت کاس��هاي شکل بوده،
بدين معني که در منطقه غربي آن که نشست شروع
ميشود ميزان آن بسيار اندک و قابل اغماضبوده ولي
به مرور با حرکت به سمت شرق نشست افزايش يافته
تا به حداکثر ميزان خود برس��د و پس از آن ،نشست
کاهش يافته و روند نزولي به خود ميگيرد ،و اين روند
تا منطقه شرقي انتهايي آن ،که ديگر نشست در آن
ديده نميش��ود ادامه مييابد .ولي در امتداد شمال به
جنوب (بزرگراه آيت ااهلل سعيدي) روند افزايش نشست
تا تقاطع با بزرگراه آزادگان ادامه مييابد و اين موضوع
نشان داد که حد مرز جنوبي نشست پايينتر از بزرگراه

 ۴۴منطقه کشور دچار فرونشست هستند

آزادگان واقع شده است.معاون سازمان برنامه و بودجه
کش��ور گفت :در س��ال  ۱۳۸۲با اندازهگيري خطوط
ترازيابياي که تازه ايجاد شده بودند ،قسمت ديگري
از منطقه نشس��ت که در جنوب ش��رقي و پايينتر از
بزرگراه آزادگان واقع ش��ده بود ،مش��خص ش��د .لذا
در سال  ۱۳۸۳گسترش ش��بکه ترازيابي درجه دو و
سه ش��هري تهران به سمت جنوب بزرگراه آزادگان،
که بيشترين تغييرات را نش��ان ميداد ،در دستور کار
ق��رار گرف��ت .در نيمه دوم اين س��ال و در نيمه اول
س��ال  ۸۴دو بار ديگر نيز نق��اط واقع در اين منطقه
مش��اهده و محاسبه شدند و نتايج بيانگر فرونشست
در منطقه بود .در س��ال  ۸۹برخي از خطوط ترازيابي
در منطقه فرونشس��ت مجددا اندازهگيري و محاسبه
شدند .محاسبات بيانگر افزايش فرونشست در برخي
از مناطق جنوب غرب تهران با نرخ محاسبه شده در
سال  ۸۴بود .وي با بيان اينکه در سالهاي  ۸۴ ،۸۳و
 ۹۶با استفاده از روش تداخلسنجي راداري توانستيم
اين مش��اهدات را تکرار کني��م ،گفت :در حال حاضر
با اس��تفاده از اين روش ميتوان ميزان فرونشست را
در محدوده وسيعتري اندازهگيري کرد.شفيعي افزود:
با اس��تفاده از اين روش متوجه شديم که فرونشست
بيش��تري را در منطقه رباط کريم ،شهريار و ورامين
داشتهايم ،بهگونهاي که اين مناطق در سال حدود ۲۲
تا  ۲۵سانتي متر دستخوش تغيير ارتفاع هستند.
گسترش ميزان فرونشست در شهر تهران

رئيس سازمان نقشهبرداري کشور اظهار داشت :عالوه
بر اين ،مطالعات پراکنده راداري نيز در محدوده شهر
تهران از سال  ۱۳۸۶به بعد انجام شده است .با توجه
به بررسيهاي انجام شده ميزان فرونشست و محدوده
آن در ش��هر تهران رو به گس��ترش اس��ت .از اينرو
دادههاي ترازيابي و ايستگاههاي دائميژئوديناميک
سازمان نقشهبرداري کشور در اين منطقه کافي نيست
و نياز به گسترش شبکه است.وي افزود :همچنين بعد

جامعه
اخبار حوادث
تصادف سرويس دانشآموزان
در جنوب تهران

سخنگوي اورژانس
از تصادف سرويس
دانشآم��وزان در
شهر تهران خبر داد.
مجتب��ي خالدي در
گفتوگو با تسنيم ،درباره حادثه تصادف
سرويس دانشآموزان گفت :حادثه تصادف
سرويس دانشآموزان ساعت  7:38صبح
شنبه اتفاق افتاد.وي افزود :در اين حادثه
يک دستگاه ون و نيسان در محل خزانه
بخارايي خروجي ترمينال جنوب تصادف
کرده بودند.سخنگوي اورژانس بيان کرد:
در اين حادثه  2دستگاه آمبوالنس اعزام
شد و  5نفر به بيمارستان انتقال يافتند که
همه آنان آقا در بازه سني  13تا  15سال
هستند و يک نفر با سن  45سال است که
به بيمارس��تان بهارلو و شهداي هفت تير
منتقل ش��دند .عليرضا قنادان مديرعامل
سازمان تاکسيراني شهر تهران در گفتگو
با مهر در پاس��خ به اين پرس��ش که آيا
س��رويس مدرسه که صبح شنبه تصادف
کرد تحت نظارت س��ازمان تاکس��يراني
بوده اس��ت؟ گفت :بر اساس اطالعات به
دست آمده ،اين سرويس تحت نظارت ما
نبوده همچنين برچسب سرويس مدارس
نيز نداشته اس��ت .بنابراين مجوز فعاليت
به عنوان س��رويس مدرسه را نيز نداشته
است.وي ادامه داد :طي نامه نگاريهايي
ک��ه با آموزش و پ��رورش انجام داده ايم
درخواس��ت کرده که تعداد سرويسهاي
مدرس��هاي که بدون برچس��ب سازمان
تاکس��يراني فعاليت ميکنن��د را معرفي
کرده تا نظارتهاي الزم انجام ش��ود .در
اين زمين��ه پليس راهور ب��ه خوبي با ما
همکاري ميکند و در صورت مش��اهده
چنين س��رويسهايي از ادامه اين فعاليت
جلوگيري ميکن��د که اين همکاري بايد
از سوي آموزش و پرورش نيز انجام شود.
به گفته قنادان امس��ال نظارت بر فعاليت
سرويسهاي مدارس بر عهده آموزش و
پرورش بوده است.
امدادرساني به  ۴۶۶۰هموطن
گرفتار در برف و کوالک

رئيـ��س س��ازمـان
ام��داد و نج��ات ،به
تش��ريح عملي��ات
ام��داد و نج��ات در
مناطق برفي کشور
پرداخت.مرتضي سليمي ،در گفتگو با مهر،
به جزئيات عملي��ات برف و کوالک طي
روزهاي پنچش��نبه و جمعه اش��اره کرد و
گفت ١٧ :استان آذربايجان غربي ،اردبيل،
اصفه��ان ،الب��رز ،ته��ران ،چهارمحال و
بختياري ،خراسان شمالي ،فارس ،سمنان،
زنجان ،قزوين ،قم  ،کردس��تان ،گيالن،
لرس��تان ،مازندران و مرکزي ،تحت تاثير
برف و کوالک قرار داش��تند.وي با اشاره
به مناطق امدادرس��اني شده در  ۵۹محور
کوهستاني ،افزود :در اين مدت به  ۴هزار
و  ۶۶۰نفر از هموطنان ،امدادرساني شده
است.سليمي ،از اسکان اضطراري  ۱۴۵نفر
خبر داد و گفت ۷۰۶ :دس��تگاه خودرو نيز
رهاسازي شد.به گفته وي ۳۵۷ ،نفر نيروي
ام��داد و نجات در قال��ب  ۱۰۲تيم ،در ۴۸
ساعت گذشته به ياري هموطنان گرفتار
در مناطق برفي کشور شتافتند.
مرگ خاموش  ۳جوان در کردستان

از س��ال ۱۳۸۹هيچگونه مشاهدات جديد ترازيابي در فرونشست انجام دادهايم ،بيشترين نرخ فرونشست در
منطقه صورت نگرفته است .با پردازشهاي مقدماتي کشور مربوط به جنوب غرب تهران است.
راداري انجام ش��ده براي بررس��ي ميزان فرونشست
احتمال فرونشس�ت در مرکز و ش�مال تهران کم
تهران ،گسترش منطقه فرونشست تاييد شده است .از
اين رو براي تعيين دقيق ميزان فرونشست و مخاطره است
س��نجي به مطالعات گستردهتر در منطقه تهران نياز ش��فيعي در خصوص احتمال فرونشست در برجهاي
ميالد و آزادي ،اظهار داش��ت :هر چه از سمت جنوب
داريم.
به سمت مرکز و شمال تهران حرکت ميکنيم ميزان
 ۴۴منطقه کشور تحت تاثير فرونشست هستند و آثار فرونشس��ت را کمتر مشاهده کردهايم؛ حتي در
اين مقام مسؤول در خصوص مناطق شناسايي شده مناطق شمالي و نيمه باالي شهر تهران فرونشست
در س��طح کش��ور که تحت تأثير پديده فرونشست محسوسي به ما گزارش نشده و اگر فرونشستي هم
هستند ،اظهار داشت :با تکرار مشاهدات ترازيابي درجه باشد نرخ بسيار پاييني دارد.وي تصريح کرد :با توجه به
يک ،فع ً
ال بيش از  ۴۴منطقه فرونشس��ت شناسايي اينکه در مناطق جنوب و جنوب غرب تهران برداشت
شده اس��ت که وسعت هر يک از اين مناطق حداقل آب زيادي از منابع زيرزميني صورت ميگيرد ،شاهد
 ۱۲۰۰کيلومتر مربع برآورد ميش��ود .از اينرو با يک اين ميزان فرونشست هستيم و قطعا در صورت تداوم
نگاه ساده در مييابيم که مناطق وسيعي از کشورمان برداش��تهاي بي رويه آب از منابع زيرزميني ،تشديد
تحت تاثير پديده فرونشست هستند.وي به شهرهاي وضعيت را شاهد خواهيم بود .فرونشست قبال حالت
ديگر اشاره کرد و گفت :عالوه بر جنوب غرب تهران ،خزنده ،کند و بطئي داشت ،اما وضعيت فرونشست در
دشت رفس��نجان ،استانهاي خراسان رضوي ،يزد و سالهاي اخير حاد شده و آثار خود را به صورت علني
اصفهان نيز دچار فرونشست در ابعاد بزرگ هستند ،اما از طريق برخي فروريزشها ،فروچالهها و ايجاد ترک
فعال بر اساس مطالعات جامعي که در قالب اطلسهاي در ساختمان و ابنيه ،نشان ميدهد.

جانشين فرماندهي
ا نتظا ميا س��تا ن
کــردس��ــتان از
گازگرفتگي ومرگ
خاموش ۳جوان در
يکي از مناطق روس��تايي شهرستان بانه
خبر داد.به گزارش ايلنا ،سرهنگ عباس
مس��عودي گفت :ش��ب جمعه از طريق
مرکز فوريتهاي پليسي ۱۱۰به ماموران
انتظاميکالنتري» ۱۲بانه» اعالم ش��د
۳نفر ج��وان ب��ه دلي��ل گازگرفتگي به
بيمارس��تان رازي وص�لاح الدي��ن بانه
منتق��ل ش��دند.وي گف��ت :بالفاصل��ه
ماموران انتظاميبراي بررس��ي موضوع
به بيمارس��تان اعزام که در بررسيهاي
ب��ه عمل آمده مش��خص ش��د  ۳جوان
س��اکن يکي از روس��تاهاي بانه به دليل
گاز گرفتگي دچارخفگي ش��ده وتوس��ط
آش��نايان به بيمارستان منتقل شدند.اين
مقام انتظام��يدر ادامه افزود :برابر اعالم
پزش��کان ،مصدومان قبل ازرس��يدن به
بيمارس��تان جان خود را ازدس��ت دادند.
جانشين فرماندهي انتظامياستان با بيان
اينکه همه س��اله ودر فصل سرما شاهد
وقوع حوادث ناگوار دراين حوزه هس��تيم
از ش��هروندان خواست مراقبتهاي الزم
را دراي��ن خصوص به عم��ل آورده و از
س��الم بودن دودکش بخ��اري اطمينان
حاصل کنند وهمه روزه نسبت به بازديد
از وضعيت لوازم گرمازا اقدام کنند.

