4

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

عدم افزایش «نرخ» اسکان تابستانی فرهنگیان معاون اداره کل پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش جزئیات اســکان تابستانی فرهنگیان را اعالم کرد .اکبر حاجیلو ،دراینباره اظهار کرد :پذیرش مسافران تابستانی نیز از  25خرداد
شــروع شــده و تا  15شــهریورماه ادامه خواهد داشت تا در  15روز باقی مانده مدارس بتوانند برای استقبال از مهرماه آماده شــوند .وی با بیان اینکه تغییری در نرخ و شرایط اسکان
نسبت به نوروز امسال ،صورت نگرفته است :افزایشی در نرخ اسکان تابستانی نداشتیم .اطالعات پایگاههای اسکان سراسر کشور در سایت اسکان به نشانی www.eskan.medu.ir
قابل دسترسی است .حاجیلو ادامه داد :به سمت کیفیسازی کالسهای درس درنظرگرفته شده برای اسکان حرکت کردیم .البته از آنجاکه تابستان طوالنی است همانند ایام نوروز با
ترافیک و حجم باالی مسافران روبرو نیستیم و در واقع مسافرتها در طول تابستان پخش شده است و اکنون به جز استانهای گرمسیری که کمتر مسافرپذیرند ،سایر استانها آماده
خدمت به فرهنگیان هستند .به گفته وی ،مسافران بیمه میشوند و به لحاظ مالی و جانی در برابر حوادث احتمالی تحت پوشش قرار میگیرند.

مسافران «بیمه»
میشوند
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تجهیزات اطفای
حریق در حد
ایدهآل نیست
سرپرســت پارک ملی خجیر و سرخه حصار ضمن تاکید براینکه شهروندان آتشسوزیهای
احتمالی را بهموقــع به ماموران محیطبانی اطالع دهند ،گفت :تجهیزات اطفای حریق در حد
ایدهآل نیســت .امامعلی یگانزاده ،با اشاره به اینکه در فصل گرم سال شاهد آتشسوزیهای
زیادی در پارک ملی خجیر و ســرخهحصار هستیم که در بسیاری از این آتشسوزیها عامل
انسانی دخیل است ،اظهار کرد :سعی کردهایم کالسهایی را در جهت کاهش این آتشسوزیها
برای گردشگران این پارک ملی برگزار کنیم و در آنها به بررسی علل آتشسوزی و راههای
پیشگیری از این اتفاق بپردازیم .وی ضمن تاکید بر اینکه باید فرهنگسازی در زمینه پیشگیری
از آتشســوزی در محیطهای باز انجام شود ،گفت :هنگامیکه حتی فیلتر سیگاری به صورت
نیمه روشن در محیط رها می شود میتواند سبب آتشسوزی بزرگی شود.
سرپرســت پارک ملی خجیر و ســرخهحصار با بیان اینکه در ایام تابســتان ماموران محیط
بانی به صورت شــبانهروزی در منطقه حضور دارند ،تصریح کرد :بهترین کاری که شهروندان
هنگام آتش ســوزی برای عدم گسترش حریق می توانند انجام دهند ،این است که بهسرعت
به نزدیکترین پاسگاه محیط بانی اطالع دهند.
یــگانزاده در پایان گفت :تجهیزات محیط بانی برای اطفای حریق در حد ایدهآل نیســت
ولی نســبت به گذشته بهتر شده است .امســال نیز تاکنون  ۱۰مورد آتش سوزی جزیی(کمتر
از هکتار) داشــتیم که ماموران محیط بانی بهموقع حضور پیــدا کردند و اطفای حریق انجام
شــد .شــهروندان چنانچه در مناطق تحت مدیریت پارک ملی خجیر و ســرخه حصار شاهد
آتشسوز بودند میتوانند با شــماره تلفن  ۰۲۱- ۷۷۳۲۹۱۹۲تماس بگیرند و اطالع دهند .به
گزارش ایســنا ،پیش از این نقی میرزا کریمی  -فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان
تهران -گفته بود :بیشترین آتشسوزی در استان تهران مربوط به محدوده پارک ملی خجیر و
سرخهحصار و در بیش از  ۹۰درصد از آتشسوزیها عامل انسانی دخیل است.

 40درصد مردم در ماه رمضان چاقتر میشوند

ایرنا  -اســتاد دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
گفــت :با توجه به الگوی غلط غذایی و مصرف بیش از
حد غذا بین افطار تا ســحری بیش از  40درصد مردم
در ماه رمضان چاقتر میشوند.
مجید حاجی فرجی در گفتوگو با خبرنگار سالمت
ایرنا افزود :الگوی غلط غذایی ایرانیان که در آن مصرف
بیش از آن حد مواد غذایی پرچرب ،پرکالری و شیرین
وجود دارد ،باعث شــده که بیــش از  70درصد مردم
در گروه ســنی  18تا  65ســال دچار چاقی یا اضافه
وزن باشند.
وی گفــت :آمارها در تحقیقات مختلف نشــان داده
است که در ایران و منطقه خاورمیانه که مردم در ماه
رمضان روزه میگیرند ،بسیاری از افراد بعد از یک ماه
روزه داری به جای اینکه کاهش وزن داشــته باشند،
دچار اضافه وزن میشوند.
حاجی فرجی افزود :با توجه به اینکه تعداد وعدههای
غذایی در ماه رمضان کم میشود ،حجم کمتری مواد
غذایی مصرف میشــود ،آب بدن کم میشود و افراد
فرصت کمتری بــرای ریزهخواری دارنــد ،انتظار این
است که اغلب مردم کاهش وزن پیدا کنند اما مشاهده
میکنیم که درصد قابل توجهــی از مردم که حداقل
 40درصد برآورد میشود ،وزنشان در طول ماه مبارک
رمضان افزایش پیدا میکند.

واشنگتنپست :اهواز گرمترین دماى تاریخ را تجربه کرد!

ریال در سال است

تمامی خانوارهای دارای  2معلول تا پایان سال آینده خانهدار میشوند

بنابر اظهارات رئیس ســازمان بهزیستی کشــور تا پایان سال  97تمامی خانوارهای
دارای  2معلول صاحب مسکن میشوند.
انوشــیروان محســنی بندپی ،با اشــاره به اینکه  11هزار خانوار در کشور دارای دو
معلول هســتند ،گفت :درحال حاضر  43هزار مسکن برای معلوالن در دست احداث
است که بین  ٢٠تا  ٨٠درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سال جاری برای نخستین
بار توانســتیم ردیف بودجه برای این منظور بگیریــم .وی در ادامه افزود :از  ١١هزار
خانوار دارای دو معلول تاکنون به حدود  ٢٩٠٠خانوار ،مســکن واگذار شــده است و
پیش بینی میکنم تا پایان ســال جاری به چهار هزار خانوار دارای دو معلول مسکن
واگذار شــود و سایرین تا پایان ســال  97صاحب مسکن شوند .به گفته بندپی ،برای
خانوارهــای دارای دو معلول در مناطق شــهری  150میلیون ریــال از طریق بنیاد
مســتضعفان ١٠٠ ،میلیون ریال از طریق سازمان بهزیستی و  50میلیون ریال هم از
ســوی خیرین مسکن ساز تامین مالی می شود .رئیس سازمان بهزیستی در خصوص
ساخت مســکن ویژه خانوارهای دارای دو معلول در مناطق روستایی نیز گفت :برای
این منظور  ١٠٠میلیون ریال بنیاد مســتضعفان ٨٠،میلیون ریال ســازمان بهزیستی
و  ٢٠میلیون ریال بنیاد مســکن انقالب اســامی تامین مالــی را بهعهده دارند .وی
در ادامــه با تاکید برآنکه هر خانواری که دارای دو فرزند معلول اســت و به هر علتی
تاکنون ثبتنام نکردهاند میتوانند با مراجعه به ســازمان بهزیستی برای ثبت نام اقدام
کنند گفت :الیحه مســاعدتهای اجتماعی هنوز به مجلس نرفته اما سیاست سازمان
بهزیستی تخصیص مسکن به خانوارهای دارای معلول است.

برقراری بیمه چهار میلیون ایرانی خارج از کشور

مدیرکل اتباع ســازمان تامین اجتماعی گفت :برنامهریزی و اقدامات الزم برای برقراری بیمه
چهار میلیون نفر از ایرانیان خارج از کشور انجام شده است.
حسین جودکی افزود :تاکنون بیمه برخی از آنها برقرار شده و برخی دیگر نیز در حال برقراری
بیمه اســت .وی با بیان اینکه این تعــداد از هموطنان خارج از کشــور در حال بیمهپردازی به
تامین اجتماعی هســتند ،اظهار داشــت :تعدادی از پیمانکاران خارجی فعالیت خود را برای بیمه
پردازی این افراد شــروع کرده اند .جودکی ادامه داد :ســازمان تامین اجتماعی متناسب با نیازی
که هموطنان در خارج از کشور به خدمات این سازمان داشتند هم در حوزه بازنشستگی و هم در
حوزه از کارافتادگی ،فوت و درمان داخل کشــور تقاضاهای زیادی داشت و در سفر وزیر خارجه
ایران و برخی دیگر از مســئوالن به کشورهای دیگر ،بسیاری از ایرانیان تقاضای برقراری بیمه
خود را داشتند به همین دلیل این موضوع در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت .وی
با بیان اینکه به همین منظور ســازمان اداره کل اتباع در ســازمان تامین اجتماعی تشکیل شد،
اضافه کرد :پوشــش بیمه اتباع خارجی در ایران ،پوشش بیمه ایرانیان خارج از کشور و تنظیم و
تبادل موافقتنامه بین جمهوری اســامی و سایر کشورهای اسالمی در حوزه تامین اجتماعی به
عنوان ســه ماموریت این اداره کل است .مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت :در حوزه
ایرانیان خارج از کشــور بخاطر اینکه بتوانیم هموطنان از این خدمات اســتفاده الزم را داشــته
باشــند ،ســه روش را طراحی کرده ایم ،یکی اینکه وقتی ایرانیان به شعب ما مراجعه می کنند
بتوانند از همه قوانین اســتفاده کرده و خود را بیمه کنند ،دوم اینکه اگر ایرانی خارج از کشــور
وکالتنامهای برای بیمه خود داشــته باشد میتواند به شــعب مراجعه کند و خود را بیمه کند و
روش دیگر هم در کشــورهای مختلف کارگزار رســمی تعریف کردهایم .وی اضافه کرد :اکنون
در  21کشــور کارگزاری رسمی برون مرزی ایجاد شده که تعدادی از آنها فعال است و تعدادی
در حال گرفتن مجوز فعالیت هســتند و کار آنها شــروع شده اســت .جودکی ادامه داد :اکنون
اســتقبال خوبی در حوزه خلیج فارس و آســیای میانه از کارگزاریهای رسمی تامین اجتماعی
شــده ،چون هموطنانی که پوشش بیمهای خاصی ندارند ،میتوانند در این کارگزاریها خدمات
خود را دریافت کنند .وی اظهار داشــت :در حوزههای کشــورهای اروپا و آمریکایی نیز تاکنون
استقبال خوبی از کارگزاریهای رسمی شده اما از طرف کسانی است که قبال در تامین اجتماعی
سوابق بیمهای داشته اند و میخواهند یا ادامه بیمهپردازی داشته باشند یا از خدمات بازنشستگی
بهرهمند شوند .سازمان تامین اجتماعی  42میلیون از جمعیت  80میلیونی ایران را تحت پوشش
دارد که  18نوع خدمت به آنها ارائه می دهد.

هر وعده غذایی را کم نگه داریم و در فواصل وعدههای
غذایی بیش از دو میان وعده نداشته باشیم و در میان
وعدهها هم به جای مواد شــور و شیرین و پر چرب از
میوه و سبزیچات استفاده کنیم.
وی گفت :در واقع بعد از ماه مبارک رمضان آرام آرام
به سمت پنج وعده عذایی برویم،نه اینکه یک دفعه به
الگوی غذایی قبلی برگردیم و البته همزمان تحرک و
ورزش هم داشته باشیم.
حاچی فرجــی افزود :آمارهــا در تحقیقات مختلف
نشان داده است که بیش از  70نا  80درصد افراد بعد
از حدود روزه داری در مــاه رمضان یا یک دوره رژیم
غذایی الغری در مدت یک ماه تا حداکثر 6ماه به وزن
قبلی بر میگردند و دچار اضافه وزن میشوند.

دیروز اهواز به گرمترین دمای تاریخ کره زمین رسید؟

سهم تولید گیاهان دارویی در بازار حدود  6هزار میلیارد
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :سهم تولید گیاهان دارویی در بازار
داخلی حدود  6هزار میلیارد ریال در سال است و رشد  2برابری این میزان در دولت
تدبیر و امید در تاریخ ایران بیسابقه است.
سید حسن قاضی زاده هاشمی که شامگاه پنجشنبه برای شرکت درآئین اختتامیه
دومین جشنواره ملی طبیعتگردی ،گیاهان دارویی و طب سنتی به شهرستان نطنز
ســفر کرده است در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به حمایت دولت از شرکتهای
دانش بنیان طب ســنتی ابراز کرد :در حال حاضر در داخل کشــور نزدیک به 120
شرکت ثبت شــده دانش بنیان طب سنتی داریم که اگر مقایسهای در زمینه تولید
داروهای گیاهی و صادرات آن در شــروع فعالیت دولت دوازدهم داشته باشیم90 ،
درصد افزایش تولید داروی گیاهی را نســبت به پیش از زمان فعالیت دولت تدبیر و
امید شاهد هســتیم .وی گفت :در زمینه گیاهان دارویی فرهنگ مصرف و دانش و
مواد اولیه آن را داریم و در دولت دوازدهم شاهد توسعه طب سنتی ،افزایش فرصت
اشتغالزایی و ســرمایهگذاری در این بخش به معنای واقعی ،نه سودجویی و اغفال
مردم خواهیم بود .دومین جشنواره ملی طب سنتی و گیاهان دارویی نطنز به مدت
 4روز( از  6الی  9تیرماه) در این شهرستان برگزار شد.
برگزاری نشســتهای تخصصی دستیاران طب سنتی ،کالسهای آموزشی ترویج
و کاربرد گیاهان دارویی ،نمایشــگاه ویژه و راه اندازی غرفههای محصوالت در قلعه
کوهاب با حضور دست اندرکاران حوزههای مرتبط با جشنواره ،برگزاری جشنهای
شبانه ،مراسم کودک و طبیعت و ایجاد تورهای طبیعت گردی از برنامههای شاخص
این جشــنواره بود .مرکز شهرســتان نطنز در  125کیلومتری شــمال مرکز استان
اصفهان قرار دارد.

وی گفت :دلیل این مسئله این است که توصیههای
تغذیهای ماه مبارک رمضان جدی گرفته نمیشــود و
در همان فاصله بین افطار تا ســحر ،بیشــترین حجم
غذا در زمان کوتاهی مصرف میشــود که اضافه وزن و
مشکالت گوارشی را ایجاد میکند.
وی افزود :فاصله بین افطار و سحری کوتاه است اما
سفرههای رنگین افطار ،شــام و سحری را در این ماه
شــاهد هستیم به خصوص اینکه برخی مواد غذایی پر
چرب مانند زولبیا ،بامیه ،غذاهای پر چرب ،پروتئینی
و غذاهای ترکیبی در این ماه بیشتر مصرف میشود.
اســتاد تغذیه دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی
ادامه داد :مصرف مواد غذایی پرچرب ،حاوی اسیدهای
چــرب و مواد پرکالری ،پرنمک و خوشنمک که باعث
اشــتهای بیشــتر و مصرف غذای بیشــتر میشود و
همزمان کاهش مصرف میوه و ســبزی که معموال در
مــاه مبارک رمضان به خاطر فرصت کوتاه غذا خوردن
مظلوم واقع میشوند ،باعث افزایش وزن درصد باالیی
از مردم در این ماه میشود.
وی گفت :به طور کلــی آمار تغییر وزن افراد در ماه
رمضان بســیار پراکنده و متفاوت است و شهر به شهر
و منطقه به منطقه بــا توجه به الگوی غذایی متفاوت
اســت اما تحقیقات نشان داده اســت که به طور کلی
بیــش از  40درصد مــردم در ایران در مــاه مبارک

رمضان به جــای کاهش وزن ،دچــار افزایش وزن یا
تداوم افزایش وزن میشوند.
حاجــی فرجی افزود :البته حــدود نیمی از افراد نیز
در ایــن ماه بین یــک تا  5کیلو وزن کــم می کنند.
در مورد افــرادی که در ماه مبــارک رمضان به علت
روزهداری دچــار کاهش وزن شــدهاند نیز تحقیقات
نشان داده اســت که خیلی زود به علت افزایش وعده
و حجــم مصرف غذا و افزایــش ریزهخواری و مصرف
تنقالت خیلی زود بــه وزن قبل از ماه مبارک رمضان
بر میگردند.
وی گفت :تحقیقات نشــان داده ،برای اغلب افرادی
که اســتعداد چاقی دارند ،روند بازگشت وزن به وزن
قبل از ماه رمضان و افزایش وزن به طور طبیعی و بین
یک تا حداکثر  6ماه اتفاق میافتد.
عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران افزود :راهکار
جلوگیــری از این عارضه این اســت که رفتار صحیح
غذایی و سبک زندگی سالم را رعایت کنیم .
برای این کار باید روند بازگشت به وعده های غذایی
معمول را بعد از ماه رمضــان آرام آرام طی کنیم و تا
15روز بعد از ماه مبارک رمضان خیلی آرام وعده های
غذایی را افزایش دهیم و نباید فواصل وعدههای غذایی
یکباره کم نکنیم.
وی گفت :همچنین بعد از ماه رمضان نیز باید حجم

اجتماعی

خبرآنالین  -اطالعات مختلف نشــان میدهد دمای
دیروز اهواز به گرمترین دمای تاریخ کره زمین رسیده
است.
امــروز گرمای هوای اهــواز به یکی از ســوژههای
رسانههای خارجی بدل شد .در مهمترین آنها واشنگتن
پســت در گزارشی مدعی شــد ،اهواز گرمترین دمای
تاریخ را تجربه کرده اســت و ادعای این رسانه مربوط
به درجهای است که در سایت «ودر آندگراند» از دمای
هوای اهواز ثبت شــده است .آنچه در ادامه میخوانید
متن کامل گزارش این رســانه از گرمای اهواز اســت.
عصر پنجشنبه دمای شهری در جنوبغربی ایران به
جدی رسید که منجر به شکسته شدن رکورد گرمترین

هوای تاریخ ایران شــد ،همچنین شاید دمایی که این
شــهر تجربه کرد با گرمترین دمای تاریخ برابری کند.
اتین کاپیکیان یک متخصص در آژانس هواشناســی
فرانســه ،در این رابطه در توئیتر خودش نوشت :اهواز
دمای  53.7درجهای را تجربه کرده اســت و این قطعا
یک رکورد شــکنی در ایران و همچنین یک رکوردی
جدید بین دمای تیرماه آسیا است.
گفتنی اســت بیشــترین دمای پیشــین ایران 53
درجه سلسیوس بود .البته سایت «ودر آندگراند» ادعا
میکند که دمای روز گذشــته اهواز بیشتر هم بوده و
در ساعت  4:51و  5عصر ایران به  54درجه سلسیوس
رســیده است .اگر این اطالعات دقیق باشد ،میتوانیم
بگوییم احتماال دمای هــوای اهواز با گرمترین دمایی
که تاکنون کرهزمین تجربه کرده برابر است.
بررسیهای کریستوف برت ،یک مورخ آب و هوایی
در همین وبســایت نشان میدهد؛ دمای  54درجهای
که ســال پیش کویت و  3ســال پیش دره مرگ در
آمریــکا تجربه کرده بود گرمترینهــا در طول تاریخ
مدرن هستند.
بر اســاس اطالعات رسمی دمای دره مرگ در سال

 1913میالدی به  57درجه سلســیوس هم رســیده
بود ،اما کریســتوف برت میگوید اساسا چنین چیزی
امکانپذیر نیســت و هواشناســی در آن زمان اشتباه
کرده اســت ،در نتیجه شــاید بتوان گفت دیروز اهواز
دمایــی برابر با گرمترین دمای تاریــخ را تجربه کرده
است .البته این مســائله نیاز به تایید سازمان جهانی
هواشناسی دارد.
رطوبت دمای احساسی اهواز را به بیش از  60درجه
سلسیوس رساند
هوای به شدت گرم اهواز به علت رطوبت زیاد میان
کردم گرمتر هم احســاس شد و جمعی  1.1میلیونی
اهواز دمایی بیش از  60درجه سلســیوس را احساس
کردنــد .در واقع این ترکیب رطوبــت و هوای گرم به
قدری زیاد بود که نمیشد آن را محاسبه کرد.
در خلیج فارس ،در شهر جاسک رطوبت از اهواز هم
بیشتر بود؛ دمای نقطه شبنم در این منطقه  33درجه
بود ،دماهای نقطه شــبنم باالی  32درجه بسیار نادر
هستند .بیشترین دمای نقطه شبنمی که جهان تا االن
تجربه کرده  35درجه سلسیوس است.
دمای نقطه شــبنم دمایی اســت که هوای مرطوب

آخرین وضعیت طرح اخذ گواهینامه رانندگی بدون مدرک
پایان خدمت
میزان نوشــت :رئیس پلیــس راهور ناجا آخریــن وضعیت طرح اخذ
گواهینامه رانندگی بدون دریافت مدرک پایان خدمت را تشریح کرد.
ســردار تقی مهری گفت :افرادی که بخواهند اقدام به دریافت گواهی
نامــه رانندگی کنند در صورتی که در حال تحصیل در هر رده تحصیلی
باشــند ،میتوانند بدون مشکل اقدام کرده و گواهی نامه خود را دریافت
کنند.
وی افزود :افرادی که در حوزههای علمیه تحصیل میکنند نیز مشمول
این قانون شــده و برای دریافت گواهی نامه رانندگی با مشــکل مواجه
نخواهند بود.
رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید براینکه تاکنون برای دریافت گواهینامه
افراد در حال تحصیل با مشکل مواجه نبودهایم اظهارکرد :تمام افراد در

حال تحصیل ،نیازی به در اختیار داشــتن برگه پایان خدمت برای اخذ
گواهینامه ندارند و تاکنون در این رابطه مشکلی مطرح نبوده است.
مهری ادامه داد :افرادی که در حال تحصیل نبوده و به ســربازی نرفته
باشند فعال مشمول حال گرفتن گواهی نامه رانندگی نمیشوند.
وی با اشــاره به اجرایی شدن طرح دریافت گواهی نامه رانندگی بدون
اخذ پایان خدمت پس از تایید ســتاد کل نیروهای مسلح گفت :موضوع
سربازی از مسائل ستاد کل نیروهای مسلح است و هر زمان که ستاد به
ما قانون را ابالغ کند ،بدون پایان خدمت گواهی نامه صادر خواهیم کرد.
رئیــس پلیس راهور ناجا افزود :ســتاد کل نیروهای مســلح در حال
هماهنگی با نمایندگان م

هفته آینده سرعت وزش باد در سیستان و بلوچستان به  90کیلومتر بر ساعت میرسد
ایلنا نوشت :کارشــناس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت :سرعت
وزش باد در اواســط هفته آینده در سیســتان به  90کیلومتر بر ســاعت
میرســد  .علی مالشــاهیضمن اعالم این خبر اظهار داشــت :از امروز با
کاهش شــدت وزش طوفان و گرد و خاک ،دمای هوا در منطقه سیستان
 2تا  4درجه دما افزایش پیدا میکند .مالشــاهی افزود :از روز شنبه هفته

آینده مجدد بر شــدت وزش باد و گرد و خاک در منطقه شمال سیستان
افزوده میشود و سرعت وزش باد به  90کیلومتر در ساعت میرسد و این
وضعیت جوی تا اواخر هفته آینده ادامه دارد.او گفت :در اواسط هفته آینده
در نوار جنوبی استان افزایش گرد و غبار وجود دارد .به گفته او؛ طی  3روز
آینده دریای عمان مواج خواهد بود.

برای آنکه رطوبتش به حد اشباع برسد ،بایستی تا آن
دما سرد شــود ،در واقع هرچقدر این دما بیشتر باشد
عنی رطوبت بیشتر است.
گفتنی اســت دمای اهواز چهارشــنبه  52.9درجه
سلســیوس بود که رکورد این دمــا تنها یک روز بعد
شکسته شد.
تغییراقلیم خاورمیانه را غیرقابل زندگی میکند؟
ایــن اتفاق در ایران دقیقا یک ماه بعد از یک خرداد
بســیار گرم در بســیاری از مناطق خاورمیانه رخ داد؛
هفتــم خرداد دمای منطقهای در پاکســتان به 53.5
درجه رســید ،این گرمترین دمای تاریخ پاکســتان و
گرمتریــن دمای تاریخ جهان در مــاه «مه» میالدی
بــود .همان زمان دمای کنارک ایران هم در ماه «مه»
به  52.7درجه سلســیوس رسید و این هم گرمترین
دمای ایران در این ماه بود .این رکوردشــکنیهای پی
در پــی در دمای هوا ،مســئله غیرقابل انتظاری برای
دانشــمندان اقلیمــی در جهانی در حال گرمشــدن
نیست .بر اســاس تحقیق  2016مجله ساینس علت
شدیدتر شدن امواج گرمایی تغییراقلیم است که عامل
اصلی ایجاد آن انسانها هستند.

گرمای هوا در گتوند  ۱۳نفر
را روانه بیمارستان کرد
ایرنا نوشت :رئیس شــبکه بهداشت و درمان شهرستان گتوند گفت :به
دلیل افزایش دما و گرمای شــدید  13نفر در بخشهای مرکزی و عقیلی
این شهرستان به بیمارستان منتقل شدند.
یوســف بهداروندی گفت :در طی چهار روز گذشــته تاکنون  13نفر به
دلیل گرمازدگی راهی بیمارستان  32تختخوابی کارون شهرستان گتوند
شــدند که کوچکترین این بیماران  24ســاله و مسنترین آنها  91ساله
بود.
وی با اشــاره به اینکه هشــت نفــر از این بیماران مــرد و پنج نفر زن
است ،گفت :پس از انتقال این افراد به بیمارستان و اقدامات درمانی سرم
تراپی،انجام آزمایشات و (نوارقلب) بر روی بیماران مرخص شدند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرســتان گتوند با پیشبینی افزایش
دمای هوا در روزهای آینده به شــهروندان و روســتائیان توصیه کرد در
ساعات اوج گرما از تردد غیر ضروری در زیر تابش آفتاب خودداری کرده و
در صورت ضعف و بی حالی در بدن ،حتما به مراکز درمانی مراجعه کنند.
رئیس اداره هواشناسی شهرستان گتوند ،گفت :حداکثر دمای گتوند روز
پنجشنبه به  49درجه رسیده که نسبت به روز چهارشنبه حدود  3درجه
کاهش داشــته است .سجاد شاه حیدر افزود :در شبانهروز گذشته حداقل
دمای گتوند  28درجه و حداکثر دما  51.7درجه سلسیوس بوده است.

بازدید متخصصان بینالمللی از چهار سایت مقابله با گرد و غبار ایران
اجالس بینالمللی مقابله با گرد و غبار هفته آینده برگزار
میشــود .به گفته معاون آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان
سازمان جنگلها یکی از برنامههای این کنفرانس جهانی
بازدید از ســایتهای مقابله با گرد و غبار ایران است که
با مســئولیت سازمان جنگلها در روز دوم کنفرانس انجام
میشــود.پرویز گرشاســبی ،اظهار کرد :روز سهشنبه (۱۳
تیرماه)  -کــه مصادف بــا روز دوم کنفرانس بینالمللی
مقابله با گرد و غبار است  -بازدید از سه سایت جمهوری
اسالمی ایران برنامهریزی شــده است .اولین سایت آران
و بیدگل در اســتان اصفهان اســت که تجربــه مقابله با
طوفانهای شــن و گرد و غبار را در کشــور ایران نشان

میدهد .در این ســایت از اقدامات ســازمان جنگلها از
جمله درختکاری و مالچپاشی  -که مانع حرکت شنهای
روان به سمت شهرها میشود -بازدید میشود .وی افزود:
بازدید بعدی از سایت گردشگری متینآباد شهرستان نطنز
اســت که یک کار نو در منطقه بیابانی محسوب میشود
و یک اکوکمپ بیابانی اســت که توسط بخش خصوصی
احداث شــده اســت .از مهمانان خارجی در این اکوکمپ
پذیرایی میشــود.معاون آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان
ســازمان جنگلها گفت :همزمان با بازدید از سایتهای
استان اصفهان ،جمع دیگری از مسئوالن و کارشناسان از
تاالب هورالعظیم بازدید میکنند که توســط وزارت نیرو و

ســازمان حفاظت محیط زیست آبگیری شده است .افزون
بر این بازدید از ســایت کنترل گــرد و غبار و طوفانهای
ماســهای در سوسنگرد ،حمیدیه و دشــت آزادگان انجام
خواهد شد .گرشاســبی افزود :بر اثر تالشهای جمهوری
اســامی ایران در حوزه بینالملل به منظور مقابله با گرد
و غبار سال گذشــته قرار شد .اجالس بینالمللی مقابله با
گرد و غبار در ایران برگزار شــود که این اجالس در  ۱۲تا
 ۱۴تیرماه برگزار خواهد شد .وی تاکید کرد :این کنفرانس
میتواند خروجیهای مهمی داشــته باشــد و با توجه به
مشــکالت موجود در خاورمیانه در موضوع مدیریت منابع
آب در بینالنهرین ،بین عراق ،ترکیه و ســوریه و حضور

فعال کشــورهای عراق و ترکیه در این اجالس امیدواریم
کنفرانس بینالمللی مقابله بــا گرد و غبار خروجی بارزی
در توجه ملتها و دولتها به حل مشــکل مشــترک گرد
و غبار داشته باشد.

نجات جان  1389نفر در عملیاتهای هالل احمر در هفته اول تابستان

ایسنا :مرتضی ســلیمی در این باره اظهار کرد :جمعیت
هاللاحمــر با آغاز فصل تابســتان و نزدیک شــدن به
تعطیالت عید سعید فطر مبادرت به اعالم آماده باش ویژه
به  1280پایگاه ثابت ،موقت و ســیار در قالب طرح ملی
امداد و نجات تابســتانه کرد و با بــه کارگیری تمام توان
عملیاتی خود در جادههای پرتردد و مبادی ورودی شهرها
و همچنین تفرجگاههای ساحلی استانهای شمالی کشور
بهمنظور اجرای ســریع عملیاتهای نجات و امدادرسانی

در حوادث جادهای و ســایر حــوادث احتمالی در محدوده
عملیاتی پایگاهها و پستها با همکاری سایر دستگاههای
امدادی اقدام می کند.
وی گفت :با توجه به تعطیالت و افزایش حجم سفرهای
هموطنان در هفته گذشته ،روزهای پرکاری برای نیروهای
امدادی کشــور بود؛ به طوری که امدادگران و نجاتگران
در  1038مورد عملیات در سطح کشور حضور داشته اند.
رئیس ســازمان امداد و نجات با اشــاره به ارائه خدمات

مناســبتی در روز عید ســعید فطر اعالم کرد :بیش از 20
هــزار نفر از خدمات امدادی و عملیاتهای نجات جمعیت
هالل احمــر در هفته اول تیر ماه بهرهمند شــدهاند و در
ایــن میان تعداد  1389نفــر در عملیات مختلف جادهای،
کوهستان و به ویژه ساحلی نجات یافته و  603نفر نیز به
مراکز درمانی منتقل شــده و 2294نفر به صورت سرپایی
درمان شدهاند.سلیمی با اشاره به آغاز طوفانهای موسوم
به بادهای  120روزه در استان سیستان و بلوچستان ،اظهار

کرد :از روز ســوم تیر ماه تا کنون نیروهای امدادی هالل
احمر در ســه شهرســتان زهک ،نیمروز و هیرمند فعالیت
امدادی را آغاز کردند و به  41روســتا امدادرســانی شده
است .همچنین در این ســه شهرستان به حدود  16هزار
و  620نفرامدادرســانی شــد .با توجه به شــرایط خاص
منطقه با هماهنگی فرمانداریها  3324بســته غذایی بین
آسیبدیدگان توزیع شد و همچنان نیروهای امدادی برای
امدادرسانی در مناطق حضور دارند.

