سرویسهای مدارس به نصب نرمافزار محاسبه پیمایش سوخت ملزم شدند

برآوردهشدن آرزوی۱۵۲یتیم تحت پوشش کمیته امداد استان تهران

باشگاه خبرنگاران جوان :مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور درخصوص سهمیه اختصاص یافته به رانندگان سرویس
مدارس اظهار داشت :براساس مصوبه هیئت وزیران ،مقرر شد تخصیص سهمیه سوخت رانندگان سرویس مدارس بر مبنای احصای پیمایش
آنها در قالب اعتبار نقدی به حساب مالکان این خودروها انجام میپذیرد .ضامنی افزود :این دسته از رانندگان جهت برخورداری از سهمیه
تخصیصی سوخت ،باید نسبت به نصب اپلیکیشن محاسبه پیمایش سوخت هرچه سریعتر اقدام کنند .ضامنی ادامه داد :میزان پیمایش
ماهیانه هر راننده براساس گزارش ارسالی از نرمافزار فوق در هر ماه محاسبه و مبنای اختصاص اعتبار مربوط به سهمیه سوخت است که
رانندگان موظف هستند در تلفن همراه خود نصب کنند .این مسئول بیان داشت :مرجع شناسایی و فعالیت در این حوزه ،نرمافزار موبایلی
یاد شده است و عدم نصب این نرمافزار و عدم ارائه گزارش پیمایش صورت گرفته از این طریق سبب حذف سهمیه سوخت خواهد شد.

مهر  :مدیر کل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه همزمان با راهپیمایی  ۲۲بهمن  ۲۰پایگاه جذب حامی در مسیر راهپیمایان مستقر
شد ،تصریح کرد :مردم همیشه در صحنه تهران با مراجعه به این پایگاهها اقدام به برآورده کردن آرزوهای کودکان یتیم کردند.پرپنچی
ادامه داد ۱۵۲ :آرزو شامل خرید اسباب بازی ،کفش ،پوشاک ،هزینه تحصیلی ،لوازم التحریر ،مشهد مقدس ،هزینه درمانی و اجاق گاز بود
که توسط راهپیمایان برآورده شد.مدیر کل کمیته امداد استان تهران با اشاره به سایت حامی آرزوها به آدرس http://hamiarezooha.ir
خاطر نشان کرد :آرزوی کودکان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران دسته بندی میشود و بر روی این سایت قرار میگیرد.پرپنچی
ادامه داد :خیران میتوانند با مراجعه به سایت حامی آرزوها و عضویت در این سایت ،ضمن مشاهده آرزوی کودکان در برآورده شدن
آن سهیم باشند که عالوه بر این سایت در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی نیز آرزوها دسته بندی و توسط خیران برآورده میشوند.
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اداره کل هواشناسی اســتان گیالن در
اطالعیهای که روز شــنبه صادر کرد ،از
ورود سامانه سرد و بارشی از روز یکشنبه
و بارش شــدید برف به اندازه  ۲۰تا ۸۰
سانتی طی روزهای دوشنبه و سهشنبه
در اســتان گیــان خبر داد و از ســتاد
مدیریت بحران خواست تمهیدات الزم
را برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی
اتخــاذ و پیشبینــی کنــد .در همین
راستا نیز ســتاد مدیریت بحران استان
گیالن و شهرســتانها تشــکیل جلسه
داده ،تمهیداتهای الزم را اتخاذ و تمام
دستگاههای عضو این ستاد را در حالت
آمادهبــاش قرار دادنــد و تمام مرخصی
مدیران را لغو کردنــد .البته باید گفت با
وجــود برگزاری جلســات مختلف طی
روزهای گذشته برای ارزیابی آمادگیها و
پیشبینی تمهیدات الزم ،اما با بارش برف
مشخص شد در عمل هنوز هم در زمان
مدیریت بحران با مشکل مواجه هستیم
و انگار یک نــوع ســردرگمی در میان
دستگاهها برای ارائه خدمات وجود دارد.
متأسفانه در برف امسال نیز نتوانستیم از
تجربیاتی که در برف سالهای ۹۲ ،۸۳
و حتی  ۹۶داشــتیم به درستی استفاده
کنیم و هنوز هم بعد از بارها تکرار در حوزه
زیرساختی بخشهای برق و آب و تلفن و
حتی امکانات و ماشینآالت و تجهیزات
مشــکالت فراوانی داریم؛ مشکالتی که
سبب شد طی دو روز بارش برف در استان
گیالن برق ،آب آشــامیدنی ،تلفن و راه
اصلی و فرعی بســیاری از مناطق استان
برای  ۲۴ساعت و البته همچنان تا زمان
تنظیم این گزارش نیز قطع باشد و مردم با
مشکالت فراوانی روبهرو شوند .برفی که از
غروب روز یکشنبه از مناطق غربی استان
گیالن آغاز و در روز دوشنبه و سهشنبه
به مناطق مرکزی و شرقی استان رسید،
بیش از  ۵۰شهر و بسیاری از روستاهای
گیالن را درگیر کرد .براســاس گزارش
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آخرین وضعیت بحران سفید در گیالن

برف ؛نعمتیکهنقمتشد

عکس :ایرنا

در روزگاری نه چندان دور که هنوز در شهرها
و محل ســکونت مردم ،فضای سبز به سبک و
سیاق امروزی وجود نداشت ،هر خانواده یا جمع
اقوام و آشناها ،برای تفریح یا مناسبتهایی که
پیش میآمد از شهر بیرون میرفتند و درکنار
چشــمهها و جویبارهــای روان و درختان ،به
استراحت و گشــتوگذار میپرداختند که در
آثار مکتوب ،ثبت و باقی مانده اســت .درواقع
این عمل پاسخی به نیازهای روحی و بهنوعی
احترام به طبیعت و طبیعتدوســتی بود که
مورد عالقه و موجب آرامش میشــد؛ از طرف
دیگر تقویت روحیه و حرکت و اشتیاق را افزایش
میداد .به عنوان نمونه در جایی خواندم که محل
آرامگاه امروزی «خواجه حافظ شیرازی» ،یکی
از تفریحگاههای معروف و دلنشــین بود و ایام
تعطیل بهخصوص نــوروز ،هجوم مردم از همه
طرف به این منطقه ،آنجــا را به یکی از مناطق
شلوغ و پر رفتوآمد تبدیل کرده بود .حتی خود
خواجه هم هر از گاهی با جمع اهل ذوق به آنجا
میرفت و در آن فضا و مناظر زیبا ،فارغ از بود و
نبودها ،ابیاتی را در آن حال و هوا میسرود که در
اشعارش بهوفور دیده شده است و گویا این محل
از محالت مورد عالق ه او بود و شاید بنا به وصیت
خــودش او را در همین محل ،دفــن کردهاند.
یا تهران امروزی ،درگذشــته از تفریحگاههای
طبیعی و بزرگ بود که بابت داشتن آبهای روان
و باغهای میوه و مزارع بزرگ ،از بیشتر جاها و
حتی از خارج کشور هم بازدیدکننده داشت؛ اما
حاال نه فقط آثاری از آن همه زیبایی باقی نمانده
که به شــهری آلوده و سرســامآور مبدل شده
است .اکنون با توجه به گذشت زمان و افزایش
جمعیت و تغییرات گوناگون در شــکل و نوع
زندگی ،مناظر دیدنی یا در محدود ه شهرها واقع
شده یا به اشکال مختلف ،تحت عناوین توسعه و
شهرسازی و معابر شهری و برونشهری و رونق
امور اقتصادی و ساختوسازهای غیر قانونی و...
ارزشهای طبیعی خود را از دســت داده است
چنان که بسیاری از آن تفریحگاهها دیگر وجود
ندارد و حتی کمتر کسی از گذشت ه آن مکانها
باخبر است .این تغییرات اگر چه اجتنابناپذیر
بود؛ اما بسیاری از موارد آن قانونمند و اصولی
نبود؛ لذا از این طریق زخمهای بســیار بر پیکر
طبیعت وارد شــد که اثرات نامطلــوب آن به
صورت فرسایش خاک ،آلودگی هوا ،بارانهای
سیلآســا و اختالالت دیگر ،مشاهده میشود.
در همین ارتباط بســیاری از طبیعتدوستان
به ویژه مدافعان محیط زیست و هنرمندان ،چه
در گذشــته و چه در زمان حال ،بارها اعتراض
خود را از این موضوع بیان کردهاند؛ اما چراهای
نســنجیده و دست زورگویان ،ســودجویان و
برنامههــای ناصحیح چه درگذشــته و چه در
این زمان ،به نام ضــرورت و ضرورتهایی که
بسیار هم ضرورت نداشــت ،موجب شد که نه
فقط توجهی نباشــد بلکه تغییرات و تخریب
ادامه داشــته باشد و اینک ســاالنه بسیاری از
اراضی کشــاورزی و فضاهای سبز طبیعی ،نه
فقط با چنین عملکردی مواجه میشود ،بلکه
مضاف بر آن ،آتش و آتشسوزیهای طبیعی
و غیرطبیعی وســعت زیادی از جنگلها را در
کام خود فرو میبرد .لذا سهم مردم از طبیعت
و مناظر زیبایــش به حداقلها رســیده و این
روند نیازهای طبیعی و دوســتی با طبیعت را
به رفتاهای ماشینی مبدل کرده است .این امر
سالمت جسم ،روح و اخالق را تحت تأثیر و حتی
تهدید میکند که جز آثار منفی ،حاصل دیگری
نخواهد داشــت .اگر چه در شــهرها ،جادهها
و روســتاها ،اقدام به ایجاد فضای ســبز شده
اســت ،اما این نمیتواند پاسخی برای تخریب
طبیعت باشد .فضاهای سبز مصنوعی نمیتواند
نمای یک جنگل طبیعی را به نمایش بگذارد و
یک شیر آب در فضای پارکها نمیتواند لذت
دیدن یک چشمه از دل کوه را به وجود بیاورد.
درنهایت چون انســان و همه موجودات زنده
طبیعی هستند ،ستیز با این موضوع یا ایجاد بدل
و مصنوعی بودنها ،خالف فطرتها و نیازهای
طبیعی اســت .به هر روی ،بر مــا و مجریان و
برنامهسازان است که بیش از این طبیعت و آثار
طبیعی را تغییر و تخریب نکنیم و هشدارهای
داده شــده را جدی بگیریم و از باقیماندهاش
برای احیای آنچه از دست رفت ،تالش کنیم و
بدانیم ادام ه این عمل همانگونهکه طی سالیان
اخیر به اشکال گوناگون اعالم شده است ،یک
فاجعه زیست محیطی را در پی خواهد داشت
که حتی در همین زمان آثار مخرب آن مشاهده
میشود؛ بررسیها نشان میدهد که جبران آن
اگر ناممکن نباشد ،به یقین دشوار است.
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هواشناسی گیالن ارتفاع برف در مناطق
جلگه بین  ۴۰تا یک متــر و در مناطق
کوهستانی و دامنهها حتی به دو متر نیز
رسید .در این میان انســداد محورهای
امامزاده هاشم به رشت ،سراوان به فومن
و گیرافتادن صدها نفر طی ۲۴ساعت در
این مناطق و بسته شدن محورهای اسالم
به خلخال ،آســتارا به اردبیل ،دیلمان به
علت بارش شــدید بــرف و کوالک تنها
بخشی از مشکالت بارش برف در گیالن
بود .متأسفانه بارش برف در استان گیالن
سبب فوت هفت نفر در شهرهای رودبار
و رشت براثر ســقوط از ارتفاع ،بهمن و
ریزش برف و مصدوم شدن ۷۸نفر بر اثر
ترومای ناشی از سقوط و سرماخوردگی
شد .مدیرکل راهداری گیالن نیز در این
باره با بیان اینکه در بخش کوهســتان و
جلگه شاهد برف حدود  ۹۰تا یک متری

بودیم ،اظهار کرد :شــدت بارش ،عبور
ماشینها سنگین و عدم رعایت و همراه
داشتن تجهیزات زمستانی سبب انسداد
محور امامزاده هاشم به رشت ،سراوان به
فومن و گرفتارشدن جمعی از هموطنان
در این محورها بودیم.
قطعی برق  ۲۰۵هزار مشترک
گیالنی بر اثر بارش برف
معاون بهرهبرداری شــرکت توزیع برق
گیالن نیز با بیان اینکــه ازمجموع یک
میلیون و  ۴۶۷هزارمشترک۲۰۵ ،هزار
مشــترک با قطعی برق مواجه هستند،
اظهار کرد :عمده قطعی برق در شــرق
استان و در شهرهای لنگرود ،سیاهکل،
املش ،الهیجان ،کالچای و رودسر است.
بوستانی ،اتصال فشار قوی و از مدار خارج
شــدن پســت برق را علت اصلی قطعی
گسترده برق عنوان کرد و افزود :در تالش

هستیم مشکالت موجود حل شود .وی با
بیان اینکه در شهرهای رشت ،رضوانشهر،
صومعهسرا و شفت نیز به صورت موردی
و منطقه شاهد خاموشی هستیم ،گفت:
اکیپهای کمکی از استانهای دیگر در
راه استان هستند که به دلیل انسداد محور
امامزاده هاشم به رشت هنوز نتوانستهاند
به اکیپهای استان بپیوندند.
قطعی آب آشامیدنی  ۸هزار
مشترک گیالنی
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب شهری
گیالن با بیان اینکه آب آشامیدنی ۱۲هزار
مشترک شــهری بر اثر بارش برف قطع
شــده بود ،گفت :با تالشهــای صورت
گرفته آب آشــامیدنی  ۴هزار مشترک
در شــهرهای فومن ،رضوانشهر و شفت
وصل شد .سیدمحسن حسینی ،با اشاره
به اینکه با وصل شدن برق ،مشکل قطعی

آب بیشتر مشــترکان حل خواهد شد،
افزود ۶۱ :اکیپ امدادی در تالشــند آب
آشامیدنی هشت هزار مشترک دیگر تا
ساعت  ۲۴وصل شود.
قطعی آب  ۷۵۰۰مشــترک
روستایی گیالن
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
روستایی گیالن با اشــاره به قطعی آب
شــرب  ۱۰هزار روســتایی ،بیان کرد:
آب آشــامیدنی دو هزار و  ۵۰۰مشترک
ساکن فومن ،رضوانشهر و شفت با تالش
اکیپهای عملیاتی وصل شد .محبعلی
رنجور افــزود :اکیپهای امــدادی در
تالشند تا آب آشــامیدنی  ۷هزار و ۵۰۰
مشترک باقیمانده را تا ساعت  ۲۴وصل
شود.
افزایش دما و وزش باد گرم از
امروز
کارشــناس هواشناســی نیز با اشاره به
خروج تدریجی ســامانه سرد و بارشی از
منطقه ،گفت :طــی دو روز فعالیت این
سامانه در منطقه شــاهد بارش برف ۴۰
تا یک متری بــرف در مناطق جلگهای
و دو متــری در مناطق کوهســتانی و
دامنهها بودهایم .مازیار غالمی ،به کاهش
محســوس دمای هوا در این مدت اشاره
کرد و بــا بیان اینکه دیلمــان و جیرنده
با منفی  ۱۰درجه زیر صفر ســردترین
شــهرهای اســتان گیالن بودند ،گفت:
طی دو روز گذشته ،کیاشــهر تنها با دو
ســانتیمتر برف کمترین میزان بارش
برف در استان را داشته است .غالمی ،با
اشاره به نفوذ جریانات جنوبی به استان
گیالن ،افزود :وزش باد نسبتاً شدید باد
گرم ،افزایش ابر ،یخبندان ،آب شــدن
ســریع برف و باال آمدن آب رودخانهها
و مســیلها ،همچنین احتمال سقوط
بهمن در مناطق کوهستانی از مهمترین
پدیدههای پیشبینی شده برای روزهای
آینده در استان گیالن است.

عکس خبر

عملیات بهرهبرداری آزمایشی از قطعه اول آزادراه
تهران-شمال آغاز شد.
محمد بابایی /خبرگزاری ایرنا

خبر روز

محیط زیست
وزیر بهداشت:

مطمئنباشیدموردمثبت«کرونا»
را اعالم میکنیم

ایســنا :وزیر بهداشــت با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ موردی از
بیماری کروناویروس جدید در کشــور نداشتهایم ،درباره استفاده از
ماسک برای پیشگیری از این بیماری گفت :تا این لحظه چون مورد
مثبتی از کرونا نداشتهایم ،استفاده از ماسک برای همه را فع ً
ال توصیه
نمیکنیم .سعید نمکی ،در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه
قطعاً کرونا یک تهدید جدی است و صدای پای کرونا را از پشت مرزها
میشنویم ،اظهارکرد :تا امروز مورد مثبتی از وجود کرونا در کشور
نداشتیم.
وی ادامه داد :خانمیدر زنجان چند وقت تحت نظر بود و سه بار تست
ی هممنفی بوده است .درمجموع تا االن مورد
شد کهآخرین تست و 
مثبتی از این بیماری در کشور نداشتهایم .وزیر بهداشت با بیان اینکه
دانشجویانی که از چین آوردهایم در قرنطینه هستند و تا امروز همه
تستهای انجام شده منفی بوده است و حال آنها خوب است ،تصریح
کرد :نماینده سازمان جهانی بهداشت از محل قرنطینه بازدید داشت
و نوع مراقبتها و تستهای ما را مورد تأیید قرار داد.
در روز  14پس از قرنطینه با دعوت از خانوادههای این افراد ،نشستی
را برگزار خواهیم کرد .وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :در  36مبادی
ورودی زمینی ،دریایی و هوایی کشور کلیه مراقبتهای الزم را انجام
میدهیم .تمام پروازهای مسافرتی از چین متوقف شده است؛ با وزارت
خارجه هماهنگی کردهایم تا اگر موردی از اتباع ایران خواست از چین
وارد شد ،باید لیست را به ما بدهند تا بررسی کنیم و کارهای قرنطینه
را انجام دهیــم .نمکی ،با با بیان اینکه کروناویروس جدید واکســن
ندارد ،افزود :در حال تولید و انبار ماســک هستیم؛ البته ماسک را به
عنوان روش پیشگیری توصیه نمیکنیم ،مگر مواردی که خودمان
اعالم کنیم .تا این لحظه چون مورد مثبتی از کرونا نداشتهایم،ماسک
را فع ً
ال توصیه نمیکنیم .مردم مطمئن باشــند که هــر موردی از
بیماری کرونا در کشــور مثبت اعالم شــود بالفاصله به آنها اعالم
خواهیم کرد.

باحضور مسئوالن استانی

طزیستی
افتتاحطرحهایمحی 
شهریار
شهریار/سحرمصطفوی آرام
aaramm69@gmail.com

چند طرح محیط زیســتی در حوزه
تصفیهخانه پســاب و فیلتراســیون
خروجی دودکش واحدهای صنعتی
در شهرســتان شــهریار افتتاح و به
بهرهبرداری رسید .همزمان با پیروزی
شکوهمند انقالب و ایاماله دهه فجر ،با حضورمحمودی ،مدیرکل حفاظت
محیط زیست استان تهران و طاهری ،فرماندار شهریار طرحهای محیط
زیستی در حوزه تصفیه خانه پساب و فیلتراسیون خروجی دودکش چند
واحد صنعتی در شهرستانشهریار افتتاح و به بهرهبرداری رسید .محمودی
گفت :واحدهایی که به لحاظ اقتصادی پیشرو هستند،ضمن ایجاد رونق
اقتصادی در کشور به حفظ شرایط محیط زیستی خود باید توجه کنند .وی
با بیان اینکه سیستم تصفیه پساب این شــرکت که امروز به بهرهبرداری
رسید ،مطابق با استانداردهای روز دنیاســت ،اظهار داشت :بهرهگیری از
سیستم تصفیه فاضالب در واحدهای صنعتی ضمن کنترل آلودگیهای آب
و خاک ،در کاهش هدررفت آب و بازچرخانی میتواند مؤثر باشد و خروجی
این سیستمها با توجه به اینکه غنی از مواد آلی است ،برای آبیاری زمینهای
کشاورزی استفاده میشــود .محمودی افزود :واحدهای صنعتی باید در
جهت حفظ سالمت مردم و محیط زیست گام بردارند و در این مسیر ما در
کنار صنعت هســتیم .این سیستم تصفیه پســاب با اعتباری بالغ بر 25
میلیاردریال ،سیستم فیلتراسیون هوای بخش سند بالست یک شرکت
دیگر با اعتبار پنج میلیارد ریال و سیستم کمپرسور برقی جایگزین سیستم
دیزلی این واحد با اعتبار پانزده میلیارد ریال وسیستم تصفیه فاضالب یک
شرکت دیگر با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید .در
تصفیه فاضالب و پساب صنعتی از روشهای حذف فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوژیکی به منظور اخذ تأییدیه محیط زیست استفاده میشود.

واکنش
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات توضیح داد:

ماجرایحذفانتگرال
وتغییراتریاضی

ایسنا :سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی ،به ارائه توضیحاتی پیرامون برخی امور مربوط
به امور ریاضیات به ویژه حذف «انتگرال» از کتب درسی پرداخت و
گفت :تکتک تغییرات و تصمیمگیریهای چند ساله حوزه ریاضیات
حاصل تدبیر و خرد جمعی و صرف زمان بســیار و انجام کارشناسی
در امور بوده است.
محمدرضا سیدصالحی اظهار کرد :در چند سال اخیر حوزه ریاضیات
یکی از فشردهترین دوران خود را بنا بر گواه بیشتر کسانی که دورههای
قبل این حوزه را تجربــه کردهاند ،از نظر حجــم کار محوله به آن،
از زمان تأســیس ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تاکنون
تجربه کرد.
وی با بیان اینکه در این دوران ،حوزه ریاضیات همزمان درگیر تألیف
کتابهای درسی ریاضی ،آموزش معلمان و ...بود گفت :به همین دلیل
فرصت چندانی برای شفافســازی درمورد عملکرد این حوزه برای
عموم رخ نداد و این امر موجب زمینهسازی برای بروز برخی شایعات
شد .سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی افزود :در تمام این مدت اصلیترین همراهان ما
ریاضی دغدغهمند آموزش
یعنی معلمان ریاضی ،اساتید و متخصصان
ِ
ریاضی ،مشارکت بیسابقهای با ما داشتند و در جریان تمام تغییرات
بودهاند و نظرات و تجارب آنها راهگشا بود.
ســیدصالحی افزود :به این موضوع نیز باید توجه داشــته باشیم که
افزایش تعداد پایههای دوره ابتدایــی و کاهش تعداد پایههای دوره
متوسطه به ویژه دوره متوسطه دوم که از چهار به سه سال کاهش پیدا
کرد و پایهای به نام پیشدانشگاهی نیز دیگر وجود ندارد ،موضوعی
اســت که رویکرد کلی آموزش و پرورش را در جهت توجه بیشتر به
آموزش مفاهیم و مهارتهای پایهای نسبت به مفاهیم و مهارتهای
تخصصی و نیمهتخصصی نشان میدهد و این موضوع محدود به حوزه
ریاضیات نمیشود.

کوتاه از جامعه
آغاز ثبتنام مشموالن امریه
سربازی قوه قضاییه

مهر :معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعالم
کرد :فرآیند ثبتنام مشموالن متقاضی امریه
سربازی در قوه قضاییه؛ اعزامی اردیبهشتماه
آغاز شد و فقط مشموالن اعزامی اردیبهشتماه
مجاز بــه ثبتنام هســتند و زمــان ثبتنام
مشموالن متقاضی امریه اعزامی 1399/۰۲/1
از مورخ  98/۱۱/23آغاز شده و تا ساعت ۱۶:۰۰
بعد از ظهر روز چهارشــنبه مورخ 98/۱۱/30
پایان میپذیرد.الزم به ذکر است ،استانهایی
که قابل دسترسی نیستند ،سهمیه امریه آنها
به اتمام رســیده و امکان پذیــرش و ثبتنام
اعزام اردیبهشــتماه در اســتانهای مذکور
وجود ندارد .متقاضیان واجد شرایط میتوانند
در تاریــخ مقرر با مراجعه به ســامانه ثبتنام
مشــموالن متقاضی امریه ســربازی در قوه
قضاییه به نشــانی www.amrie.qazahrm.ir
نسبت به ثبتنام اقدام کنند.

اسکان اضطراری
بیش از ۵هزار نفر متأثر از برف

مهر :رئیس سازمان امداد و نجات گفت :پنج
هزار و  ۴۴۰نفر از خدمات اســکان اضطراری
اســتفاده کرده و ۸۰۹خــودرو نیــز از برف
رهاسازی شدهاند .ســلیمی افزود ٢١ :استان
آذربایجانشــرقی و غربــی ،اردبیل ،اصفهان
ایالم ،تهران ،چهارمحالوبختیاری ،خوزستان
خراسان شــمالی ،زنجان ،سمنان ،قزوین ،قم
کردستان ،کرمانشــاه ،کهگیلویهوبویراحمد
گلستان ،گیالن ،لرستان ،مازندران و همدان
در چهار روز گذشته تحت تأثیر برف و کوالک
بوده و امدادگران در  ۱۴۰محور کوهســتانی
خدمات امدادی الزم را به ۱۶هزار و  ۸۴۵تن از
هموطنان ارائه کردهاند .رئیس سازمان امداد و
نجات جمعیت هالل احمر از امدادرسانی هالل
احمر در  ١۴٠محور کوهستانی برفگیر خبر
داد و گفت :امدادگران عالوه بر امدادرسانی به
 ۲۰هزار و  ۷۱۶تن از هموطنان ،صد نفر را نیز
به مناطق امن منتقل کردند.

خانم معلم سر کالس درس
دچار ایست قلبی شد و درگذشت

فارس :باورش خیلی سخت است؛ دردناکتر
برای خــود بچههای کالس .هنوز باورشــان
نمیشــود که خانم معلــم مهربانشــان را
برای همیشه از دســت دادند؛ آن هم جلوی
چشمانشــان .آری ،زویــا حاجینــژاد معلم
حقالتدریــس دانشآمــوزان کالس پنجم
ابتدایی دبستان دخترانه شاهد نیکاندیشان
ناحیه یک یزد روز دوشنبه  21بهمن در کالس
درس دچار ایست قلبی شد و درگذشت .وزیر
آموزش و پرورش در پیام تســلیتی نوشــت:
«بیش از  ۷۷۰هزار معلم در کشــور عزیزمان
برای آموزش فرزندان این مرز و بوم همه روزه
در کالسهای خود از عمــر و زندگی خویش
برای آمــوزش و پرورش کودکان ســرزمین
عزیزمان صادقانه تالش میکنند و با عشق و
عالقهای وصفناپذیر در راه اعتالی نظام تعلیم
و تربیت کشور کوشــش میکنند که در این
راه گاه جان خود را برای رسیدن به این هدف
مقدس تقدیم میکنند .خبر غمانگیز درگذشت
همکارمان سرکار خانم زویا حاجینژاد که از
معلمان فرهیخته شــهر یزد بودند در کالس
درس و در حال تدریس به دانشآموزان دچار
ایست قلبی و فوت شد ،موجب اندوه و ناراحتی
خانواده بزرگ فرهنگیان کشور شد .اینجانب
این اتفاق تلخ را به همه همکاران فرهنگیام،
خصوصاً فرهنگیان شــهر یــزد دانشآموزان
کالس ســرکار خانم حاجینژاد که شاهد این
اتفاق و درگذشــت معلم عزیزشــان بودند و
خانواده آن معلم از دست رفته تسلیت میگویم
و از خداوند بزرگ برای آن مرحومه رحمت و
غفران و برای بازماندگان صبر و اجر مســئلت
دارم».

احتمال تولید واکسن
کروناویروس ظرف  ۱۸ماه

ایسنا :ســازمان جهانــی بهداشت ()WHO
اعالم کرد کــه انتظار میرود اولین واکســن
کروناویروس در مدت  ۱۸ماه ســاخته شود.
تدروس آدهانوم قبریسوس ،دبیرکل سازمان
جهانی بهداشــت گفت :برای تولید واکســن
کروناویــروس که بــه تازگی از ســوی این
ســازمان با عنوان " "۱۹-Covidنام گرفته به
زمان نیاز داریم و امیدواریم تا در مدت  ۱۸ماه
واکسن این کروناویروس تولید شود .دبیرکل
سازمان جهانی بهداشت افزود :تولید واکسن و
روشهای درمانی مؤثر بخش مهمی از پروسه
تحقیقات اســت .اما تنها یک بخش از آن به
حســاب نمیآید .برای تولید واکسن به زمان
نیاز داریم اما باید تاکیــد کنیم که در برابر آن
بیدفاع نیســتیم .اولین واکسن کروناویروس
در مــدت  ۱۸مــاه تولید میشــود ،بنابراین
امروز تمام تالشها به کار گرفته میشود تا با
استفاده از امکانات موجود سالحی برای مقابله
با کروناویروس جدید ســاخته شود .تاکنون
 ۱۱۱۳نفر بر اثر ابتال به کروناویروس جان خود
را از دســت داده و بیش از  ۴۴هزار نفر به این
ویروس آلوده شدهاند.

