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نوروز امسال با اتوبوس های  قرمز دور تهران بگردیم

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران اعالم کرد که برای پوشش 
گردشگران در پایتخت، اتوبوس های قرمز در رینگ گردشگری مستقر 

شده اند.
پیمان سنندجی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق هماهنگی های انجام 
شده با ستاد گردشگری شهرداری تهران در رینگ گردشگری پایتخت اتوبوس های 
شرکت واحد مستقر می شوند گفت: مسیر  مشخصی که پیرامون رینگ گردشگری 

تهران  مشخص شده که به نام "مسیر آبی" نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه برای اولین بار با هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی و ستاد 
گردشگری،  10 دستگاه اتوبوس تک کابین قرمز رنگ که شعار  امسال گردشگری 
تهران به نام "دور تهران بگردیم" بروی آن نوشته شده است، در این مسیر حرکت می 
کنند، گفت:  برای این اتوبوس ها، ایستگاه هایی در  رینگ گردشگری و در نزدیکی 
اماکن تاریخی تعبیه شده که گردشگران تهران می توانند دسترسی بهتری به اماکن 

تاریخی تهران داشته باشند.
سنندجی با بیان اینکه در این اتوبوس ها، راهنمایان گردشگری نیز حضور دارند،  
گفت:  اتوبوس های قرمز گردشگری از ساعت 10الی 17 در مسیر گردشگری آبی 

تردد کرده و به ارائه خدمات می پردازند.

76 گورجمعی قربانیان داعش در سنجار عراق کشف 
شد

یک عضو کمیته حقوق بشر عراق از کشف 76 گورجمعی ایزدی های 
قربانی گروهگ تروریستی تکفیری داعش در سنجار در غرب استان نینوا 

)شمال( عراق خبر داد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، 'عبدالواحد الحلفی' که همچنین عضو گروه تفحص 
گورهای جمعی قربانیان ایزدی است، در بیانیه ای اعالم کرد: تاکنون در مجموع 76 

گورجمعی در سنجار کشف شده است.
وی گفت: از این تعداد 9 گورجمعی به تازگی کشف شده است.

الحلفی همچنین از گشودن یکی از گورها و آغاز تفحص اجساد قربانیان خبر داد.
گروهک تروریستی تکفیری داعش در پی یورش وسیع به خاک عراق در ژوئن 
سال 2014، بیش از یک هزار و 293 مرد، پسربچه و پیرزن ایزدی را در همان 

روزهای نخست قتل عام و در گورهای جمعی مدفون کرد.
این گروهک تروریستی همچنین حدود هفت هزار زن و دختر ایزدی را به اسارت 
برد و جنایات بسیاری از جمله شکنجه، تجاوز و خرید و فروش در بازار بردگان در 

حق آنان روا داشت.
بر اساس آخرین آمارهای سازمان ملل تا پایان نوامبر 2018 با گذشت چهار سال 
از حمله داعش، همچنان سه هزار و 83 کودک ایزدی از جمله یک هزار و 427 

دختربچه در اسارت داعش قرار دارند.
آمار کل اسرای ایزدی در دست داعش، شش هزار و 417 نفر از جمله سه هزار و 
548 زن و دختر بوده است که سه هزار و 334 نفر از جمله یک هزار و 159 زن و 

دختر بعدا از چنگ داعش رهایی یافته و بقیه همچنان اسیر داعش هستند.
همچنین عالوه بر گورهای جمعی و دهها گور فردی نیز از قربانیان ایزدی کشف 

شده است.
تخریب 68 مرقد و زیارتگاه دینی ایزدیان و آوارگی حدود 100 هزار نفر از دیگر 

بخش های آمارهای اعالم شده است.
بر اساس این آمار، جمعیت ایزدی های عراق نزدیک به 550 هزار نفر است که با 
حمله داعش حدود 360 هزار نفر آنان مجبور به ترک مناطق خود شدند و به جمع 

آوارگان تروریسم درآمدند.

مدیر عامل بیمه سالمت:

مردم به خاطر نبود وحدت رویه بیمه ها به زحمت می 
افتند

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: سه بیمه پایه اصلی در کشور داریم 
اما به علت نبود وحدت رویه کاری بین آنان مردم به زحمت می افتند.

به خبرنگار خبرنگار اجتماعی ایرنا، طاهر موهبتی روز دوشنبه در آیین امضای 
تفاهم نامه همکاری بین سازمان بیمه سالمت ایران و سازمان تظام پزشکی افزود: 
تعامل به این معنی نیست که نظر  مشورتی را بگیریم و بعد کار خودمان را انجام 

بدهیم، زیرا تعامل یک امر دو طرفه محسوب می شود.
وی ادامه داد: از طرفی باید باور ایجاد کنیم  تا تفاهمنامه های همکاری اجرایی 

شوند. زیرا تفاهمنامه باید عملیاتی شود و نباید روی کاغذ بماند. 
موهبتی افزود:  برای اجرای راهنماهای بالینی نمی توان بدون همکاری سازمان 
نظام پزشکی کاری انجام داد. همچنین برای ارتقای سواد سالمت  جامعه، مدیریت 
منابع و استقرار خدمات الکترونیک سالمت نیز باید با پزشکان همکاری کرد. در اکثر 
این موارد تغییر رفتار وجود دارد  و برای تغییر رفتارهای اجتماعی باید با انجمن های 
علمی و سازمان نظام پزشکی تعامل و همکاری کرد. بنابراین هر کاری که  بخواهیم 

در حوزه سالمت انجام بدهیم باید با پزشکان تعامل داشته باشیم. 
رئیس هیات مدیره سازمان بیمه سالمت ادامه داد: جدا از شناخت ظرفیت و باور، 
باید روش اجرایی مناسبی نیز برای اجرای تفاهم نامه های همکاری داشته باشیم. در 
استقرار سازمان الکترونیک خدمات سالمت می توان از فرصت همکاری با سازمان 
نظام پزشکی به خوبی استفاده  کرد.  موهبتی گفت: یکی از مشکالت دستگاه های 
بیمه گر، تامین منابع مالی است. در صورت بدهی به این مساله بدهی ها افزایش پیدا 

می کند و  بیمه شدگان دچار مشکل می شوند.
رئیس سازمان بیمه سالمت ایران تصریح کرد: در حال حاضر در کشور 3 بیمه 
داریم و دارای روش بیمه ای نیز هستیم و به دلیل اینکه وحدت رویه نداریم مردم 

به زحمت می افتند.
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 سانحه رانندگی در قم 12 مصدوم برجا گذاشت
 رئیس پلیس راه قم گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه تریلی در یکی از محورهای مواصالتی این استان، 12 تَن مصدوم شدند که حال یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است. سرهنگ مختار پناهی روز دوشنبه در گفت و 
گو با ایرنا، افزود: ساعت 05:50 بامداد امروز ، یک دستگاه اتوبوس که از شهر رامسر عازم استان اصفهان بوده است، در کیلومتر 10 محور سلفچگان به دلیجان به قسمت عقب یک دستگاه تریلی برخورد کرد. وی گفت: بر اثر این برخورد، 12 تَن از 

سرنشینان راننده اتوبوس مصدوم شدند که 6 تَن به صورت سرپایی مداوا شدند، 6 تَن دیگر در بیمارستان بستری هستند که حال یکی از مصدمان، پسر 11 ساله وخیم گزارش شده است.

 شهروندان هنجارشکن در آخرین سه شنبه سال شناسنامه دار می شوند

 َجنگ و ُجنگ، دو روی سکه چهارشنبه سوری
از  از  به عنوان یکی   فلسفه وجودی چهارشنبه سوری 
کهنترین سنتهای ایران زمین شادی آفرینی است اما در 
دهه های اخیر این آیین فرهنگی با برخی بی احتیاطی ها 
و افراطی گری ها موجب بیم و اضطراب برای خانواده ها 

شده است.
این روزها سنت اصیل و ارزشمند فرهنگی چهارشنبه سوری 
در برخی موارد به مردم آزاری و مراسمی همراه با وحشت عمومی 
برای افراد جامعه به ویژه سالمندان، زنان و کودکان تبدیل شده 

است.
متالشی شدن صورت جوان 27 ساله مشهدی حین ساخت 
مواد محترقه و جراحت دو شهروند شیرازی در پی انفجار نارنجک 
دست ساز از جمله تلخ ترین حوادث مربوط به چهارشنبه پایان 
سال طی روزهای اخیر بودند. حوادثی که به جای شادی آفرینی و 
سرورانگیزی در روزهای پایانی سال، خانواده ای را داغدار جوانش 
نموده و خانواده های دیگری را بی سرپناه و اسیر بیمارستان کرد.

بیشترین شمار مجروحان ناشی از حوادث مرتبط با چهارشنبه 
سوری در کشور متعلق به تهران و کمترین آن مربوط به استان 
های هرمزگان، لرستان و چهارمحال و بختیاری است. بیشترین 
آسیب های ناشی از این حوادث نیز مربوط به دست و در مرحله 

بعد چشم مجروحان می باشد.
بر اساس اعالم 'سازمان اورژانس کشور' در حوادث مرتبط با 
چهارشنبه سوری پارسال سه هزار و 446 نفر در سطح ایران 
مجروح شدند و چهار نفر جان خود را از دست دادند. در خراسان 
رضوی نیز پارسال 53 نفر در شب چهارشنبه آخر سال روانه 

بیمارستان شدند.
نهادهای امنیتی و خدمت رسان نظیر سازمان آتش نشانی، 
اورژانس، نیروهای انتظامی و امنیتی نیز هر ساله برای کاهش 
خطرات چهارشنبه آخر سال تمهیدات و برنامه های ویژه ای را 

به اجرا می گذارند.
 برخورد قاطع پلیس

فرمانده انتظامی خراسان رضوی در خصوص اقدامات بازدارنده 
در چهارشنبه پایان سال به خبرنگار ایرنا گفت: پلیس خراسان 
رضوی برای تامین نظم و امنیت عمومی، با آمادگی کامل طرح ها 

و تمهیدات ویژه ای را در دستور کار خود قرار داده است.
با شادی شهروندان  افزود: پلیس  سردار محمد کاظم تقوی 
مخالف نیست ولی با بی نظمی، هنجارشکنی و اخالل در نظم 

عمومی با قاطعیت برخورد قانونی می کند.
وی ادامه داد: افرادی که در مراسم چهارشنبه آخر سال اقدام 
به بی نظمی و سلب آسایش شهروندان کنند دستگیر و برابر 
هماهنگی های انجام شده با مراجع قضائی تا پایان تعطیالت 

بازداشت خواهند شد.
 شناسنامه دار شدن شهروندان هنجارشکن

معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد نیز در این خصوص به 
خبرنگار ایرنا گفت: طی دو سال گذشته بیش از 80 نفر از عوامل 
ایجاد اخالل در نظم عمومی چهارشنبه سوری در این کالنشهر 
دستگیر شدند که این اقدام منجر به این شد که در چهارشنبه 
سوری پارسال وضعیت بسیار بهتری نسبت به سال 95 داشته 
باشیم و دستگیری های پارسال نسبت به سال 95 انگشت شمار 

بود.

سیدهادی شریعت یار افزود: افرادی که در ایام چهارشنبه سوری 
با رفتارهای هنجارشکنانه منجر به برهم زدن نظم و امنیت و ایجاد 

رعب و وحشت در بین شهروندان شوند دستگیر خواهند شد.
افراد  عنوان  به  مانند گذشته  داد: دستگیرشدگان  ادامه  وی 
پرخطر در ایام چهارشنبه پایان سال شناسنامه دار می شوند و 

در طول سال کالس های توجیهی برای آنها برگزار خواهد شد.
 آماده باش آتش نشانی

با  مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد نیز در گفت و گو 
خبرنگار ایرنا در خصوص اقدامات این سازمان برای کاهش حوادث 
در چهارشنبه پایان سال گفت: نیروهای این سازمان از 25 اسفند 
در 50 ایستگاه با 250 دستگاه خودروی عملیاتی در آماده باش 
هستند و 80 دستگاه خودرو نیز در سطح شهر با همکاری نیروی 

انتظامی مستقر شده است.
حسن جعفری افزود: تاکنون دانش آموزان 100 مدرسه در 
مشهد با همکاری آموزش و پرورش آموزش های مرتبط با توصیه 
 های چهارشنبه آخر سال را فرا گرفته اند و 12 همایش آموزشی 
در فرهنگسراهای سطح شهر توسط کارشناسان اداره آموزش آتش 

نشانی برگزار شده است.
وی ادامه داد: طراحی، چاپ و اکران تابلوهای تبلیغاتی، رول 
آپ ها و تابلوهای آموزشی و طراحی، تولید و انتشار بروشورها و 
تراکت های آموزشی با مضامین هشدارهای ایمنی و با مشارکت 
نیروی انتظامی از دیگر برنامه های اطالع رسانی و آگاهی بخشی 

به شهروندان در موضوع چهارشنبه سوری است.
وی افزود: در آخرین چهارشنبه سال گذشته، 57 عملیات انجام 

شد که نسبت به سال قبل از آن 50 درصد افزایش داشت.
 آماده باش اورژانس

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
هم از آمادگی این دانشگاه برای ارائه خدمات پیش بیمارستانی و 

بیمارستانی احتمالی در چهارشنبه پایانی سال خبر داد.
دکتر رضا وفایی نژاد افزود: به منظور ارائه مطلوب و مناسب 
خدمات فوریت های پیش بیمارستانی و بیمارستانی، دستورالعمل 
چهارشنبه پایانی سال به تمامی شبکه های بهداشتی درمانی و 
بیمارستانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابالغ شده 

است.
وی ادامه داد: از ساعت 12 روز سه شنبه 28 اسفند تا ساعت 
12 روز چهارشنبه 29 اسفند تمام آمبوالنس های مرکز حوادث 
و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در میادین 
اصلی و مسیر های پر تردد در شهر مشهد نظیر بلوار سجاد، میدان 
نمایشگاه، میدان آزادی، بلوار هفت تیر، بلوار نماز، سه راه راهنمایی، 
انتهای هاشمیه و پارک کوهسنگی و تمامی شهرستان های زیر 

پوشش مستقر می شوند.
دکتر وفایی نژاد خاطرنشان کرد: همچنین استقرار 13 آمبوالنس 
و یک اتوبوس آمبوالنس در مناطق خاص شهر مشهد جهت ارائه 
سریع خدمات به آسیب دیدگان احتمالی برنامه ریزی شده است.

پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  های  فوریت  و  مدیر حوادث 
مشهد گفت: تمامی بیمارستان ها برای پذیرش بیماران و سانحه 
دیدگان احتمالی در آمادگی کامل هستند و به منظور کنترل و باز 
بودن مسیر حرکت آمبوالنس ها نماینده دانشگاه در مراکز کنترل 
ترافیک مستقر می شود. وفایی نژاد افزود: ثبت اطالعات تمامی 
مصدومین حوادث مرتبط با چهارشنبه پایانی سال در اورژانس 
بیمارستان ها، آمادگی کامل اتاق هدایت بحران دانشگاه و ستاد 
هدایت درمان و ارتباط بر خط و پیوسته با ستاد وزارت بهداشت از 

دیگر برنامه های این مدیریت است.
توصیه های ایمنی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: والدین باید کودکان 
و نوجوانان خود را از خطرات و پیامدهای ناگوار بازی کردن با 

آتش، ترقه و مواد محترقه در چهارشنبه سوری آگاه کنند.
و  تربیتی  آموزشی،  مراکز  مسئوالن  افزود:  جعفری  آتشپاد 
مدارس نیز در این روزها باید آگاهی های الزم را در خصوص مواد 

محترقه و صدمات آن به دانش آموزان بدهند.
وی ادامه داد: انداختن موادمنفجره، قوطی های دربسته کوچک 
گاز و ظروف تحت فشار داخل آتش منجر به انفجار شدید می شود 
و پرتاب قطعات بدنه آنها به اطراف موجب ایجاد جراحات شدید در 

سر و بدن افراد می شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: ایجاد آتش سوزی 
های بزرگ در منازل نیز منجر به خارج شدن حریق از کنترل افراد 
شده و خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد لذا از آتش بازی و 
روشن کردن آتش در مجاورت اتومبیل ها، پارکینگ ها، درختان، 

روشنایی های معابر و خیابان ها باید خودداری شود.
جعفری افزود: در صورت بروز هرگونه حریق و حادثه شهروندان 
ضمن حفظ خونسردی با تلفن 125 آتش نشانی تماس و موضوع 
را اطالع رسانی کنند. وی ادامه داد: هر سال با نزدیک شدن به 
چهارشنبه آخرسال در کنار شور و هیجانی که بسیاری از ایرانیان 
به خصوص کودکان و نوجوانان دارند نگرانی هایی نیز به دلیل 
تغییر آشکار در شیوه ایجاد مراسم سنتی چهارشنبه سوری ایجاد 
می شود. وی گفت: امروزه در کمتر محله ای می توان نشانه ای از 
برگزاری سنتی چهارشنبه سوری و برافروختن آتش و مالقه زنی 
را یافت و در سال های اخیر صدای مهیب انفجار و دود آتش ناشی 
از مواد محترقه چهره شهر را در این شب به چهره یک شهر جنگ 

زده تبدیل می کند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: همه تالش خود را 
خواهیم کرد تا در کنار مردم باشیم و دلیل حضور ما ایمن  سازی 
بیشتر و حضور به موقع در صورت رخ  دادن حادثه به ویژه در 

حوادث چهارشنبه آخر سال است.

رئیس سازمان هواشناسی مطرح کرد

۱۳ فروردین بارانی است

رئیس سازمان هواشناسی، در خصوص احتمال وقوع سیالب در ایام نوروز، 
گفت: یک منشأ سیالب ها بارش های زیاد است که امسال نیز شدت بارش ها 

زیاد است اما سیل آسا نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاجبخش، صبح دوشنبه در نشست اعالم وضعیت 
جوی کشور در نوروز 98، اظهارداشت: از نظر ما شرایط جوی در ایام عید خوب خواهد 

بود و بارش خواهیم داشت.
وی توضیح داد: برنامه های سازمان هواشناسی تحوالت عظیم نخواهد داشت و هدف 
ما ارائه سرویس به کاربران مرتبط و عامه سازمان هواشناسی است و برنامه من نیز در 

راستای خدمات بهتر است.
تاجبخش افزود: هدف اصلی ما در راستای اسناد باالدستی و تأکیدات رهبر معظم 
انقالب در گام دوم، ارائه سرویس های بهتر است و یکی از این موارد بهبود کیفیت 
اعداد خروجی ما است البته مدل های اعداد خروجی به عوامل متعددی بستگی دارد. 
قراردادی نیز برای اجرای مدل های جهانی با دانشگاه تهران منعقد شده و امیدواریم در 

این زمینه با همکاری دیگر دستگاه ها، موفق عمل کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا سازمان هواشناسی همچون 
گذشته برنامه ای برای دریافت ایستگاه سنجش آلودگی از سازمان محیط زیست دارد 
یا خیر، گفت: تفاهم نامه و صحبت هایی با سازمان محیط زیست در این باره انجام شده 
و ما از سازمان محیط زیست برای همکاری استقبال کنیم. هدف جمعی تجمیع داده ها 
است و امیدواریم صحبت های انجام شده با سازمان محیط زیست در این باره به نتیجه 
برسد. تاجبخش در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع سازمان هواشناسی در برابر بحران 
آب و راه کارهایی مثل باروری ابرها، اظهار داشت: متولی این امر سازمان هواشناسی 
نیست اما به عنوان پیش بینی کننده هوا، بارورسازی ابرها امکان پذیر است اما هدف 
مهم است و با اهداف بزرگ این امر امکان پذیر نیست. به طور کلی بارورسازی امکان 
پذیر است و زیرساخت های آن نیز موجود است ما نیز از انجام این امر با همکاری دیگر 

دستگاه ها استقبال می کنیم.
وی در خصوص احتمال وقوع سیالب در ایام نوروز، گفت: یک منشأ سیالب ها 
بارش های زیاد است که امسال نیز شدت بارش ها زیاد است اما سیل آسا نیست و 
بارش ها لحظه ای است. اما عواملی از جمله قطع درختان و خشکی حوزه آب ریز از 
عوامل سیل زا ست. در حال حاضر نمی توان پیش بینی قطعی انجام داد اما بارش ها 

حاکی از سیل آسا بودن نیست مگر عوامل محیطی دیگر موجب وقوع سیل شود.
تاجبخش اظهار داشت: در حال حاضر سامانه چرخنده ای در نوار شرقی و شمال 
تا شمال شرق کشور فعال است و تا اواسط امروز نیز این سامانه از نوار شرقی عبور 
می کند. بخش شمالی سامانه بارشی تا ساعاتی دیگر سبب تقویت فشاری بین سواحل 
شمالی و جنوب تا شرق البرز می شود، به تدریج در شرق سواحل خزر شامل مازندران، 
گلستان و خراسان شمالی، با گذر تدریجی شاهد بارش باران، برف و وزش باد شدید 

در سواحل و در ارتفاعات با کوالک همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: تا روز سه شنبه در این مناطق شاهد کاهش قابل توجه دما، وزش 
باد و مواج شدن دریای خزر خواهیم بود. از چهارشنبه و پس از یک توقف بارشی، 
سامانه جدید از دریای سیاه وارد شده و شمال کشور را تحت تأثیر قرار می دهد البته 
دامنه های شمالی البرز، بیشتر تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت و دامنه های 

جنوبی شامل کردستان، زنجان، قزوین، بخش های شمالی تهران، سمنان و خراسان 
رضوی، شاهد کاهش دما و در ارتفاعات بارش برف را خواهند داشت.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: صبح پنجشنبه )اول فروردین 98( شاهد 
کاهش قابل مالحظه دما در شهرها خواهیم بود و بارش ها در برخی استان ها نیز به 
شکل برف خواهد بود البته این بارش ها موقتی است. هموطنان در این روز تجهیزات 

گرمایشی را به همراه داشته باشند.
تاج بخش تصریح کرد: به طور کلی در روز اول فروردین 98 هوا در غالب نقاط کشور 

مطلوب است و آسمان تهران صاف خواهد بود و پدیده بارشی وجود ندارد.
وی با اشاره به وضعیت آب و هوای روزهای چهارم تا ششم فروردین 98 توضیح داد: 
در این روزها از سمت غرب کشور، سامانه جدیدی وارد شده و عالوه بر غرب، سواحل 
خزر و شمال شرق را تحت تأثیر بارش قرار خواهد داد. طی این چند روز تقریباً در 
تمامی نقاط کشور به جز جنوب شرق یعنی استان های سیستان و بلوچستان و کرمان، 

شاهد بارش باران و در نقاط سردسیر، بارش برف خواهیم بود.
رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: البته بارش ها در دامنه مرکزی زاگرس، 
سواحل دریای خزر و دامنه شمالی البرز، شدیدتر است. همچنین استان های ایالم، 
کرمانشاه و کردستان به شدت تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت. در نقاط 

سردسیر تهران و دامنه جنوبی البرز نیز شاهد بارش پراکنده برف خواهیم بود.
تاجبخش با توضیح در خصوص آب و هوای روز هفتم تا دهم فروردین 98 اظهار 
داشت: در این ایام هوای کشور صاف و آفتابی است اما مجدداً برای روزهای 11 و 12 
فروردین ماه سامانه بارشی دیگری وارد کشور خواهد شد و تناوب بارش را به همراه 

خواهد داشت.
وی درباره روز 13 فروردین که روز طبیعت است، گفت: در این روز هوا در اغلب 

نقاط کشور بخصوص نوار شمالی، شمال شرق و نقاط مرکزی، بارانی خواهد بود.
رئیس سازمان هواشناسی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی متناوب 
در ایام نوروز، الزم است مسافران بخصوص در مناطق کوهستانی و جاده های منتهی به 
شمال کشور، عالوه بر همراه داشتن تجهیزات گرمایشی، توصیه های ایمنی را رعایت 

کنند.

با نزدیک شدن به سال نو شاید دغدغه برخی 
مادران باردار به دنیا آوردن فرزندشان در تاریخ 
ُرند 1/1/98 باشد؛ موضوعی که در چند سال اخیر 
دغدغه جدی برخی مادران برای به دنیا آوردن 
فرزندشان در تاریخ های ُرند دیگر نظیر 7/7/97 

و ... بوده است.
به گزارش ایسنا، مدت زمان زیادی از تاریخ 7/7/97 
نمی گذرد که به اذعان دست اندرکاران سالمت کشور، 
با دستکاری برخی مادران در تاریخ تولد  نوزادشان، 
شاهد افزایش آمار تولد در این روز و شلوغی بخش 
زایمان بیمارستان ها بودیم؛ موضوعی که توجه رسانه ها 
واکنش  و  کرده  جلب  خود  به  را  مجازی  فضای  و 

متخصصین زنان و زایمان را نیزدر پی داشت. اما سوال 
این است که آیا این دستکاری در تاریخ تولد به ضرر 

نوزاد نیست؟
انجمن  رییس   – موسوی  السادات  اعظم  دکتر 
متخصصان زنان ایران و در گفت وگو با ایسنا به بررسی 
آسیب های به دنیا آوردن زود هنگام  نوزاد پرداخت 
و گفت: متاسفانه در چند سال گذشته دچار مشکلی 
فرهنگی در این زمینه شده ایم. دستکاری تاریخ تولد 
یک ظلم بزرگ به نوزاد است؛ چراکه در طبیعِت به دنیا 

آمدن نوزاد دخالت کرده ایم.
موسوی افزود: در حاملگی های کمتر از 39 هفته و دو 
روز، قلب و ریه ها تکامل کافی پیدا نکرده و ممکن است 

پس از تولد نیاز باشد نوزاد برای تکامل ریه ها و قلب در 
دستگاه بماند. گاهی اوقات نیز ممکن است پزشک در 
محاسبه تاریخ تولد دچار خطا شود. پس برای زایمان 

هرچه به 40 هفتگی نزدیک تر شویم بهتر است.
وی عوارض نام برده را از عوارض حتمی دستکاری در 
تاریخ تولد نوزاد برشمرد و افزایش احتمال وجود آسم 
و دیابت در بزرگسالی برای این نوزادان را نیز از عوارض 

مهم آن برشمرد.
حال با بررسی عوارض زایمان زودتر از موعد برای 
به دنیا آمدن نوزادان  باید دید آیا در 1/1/98 بازهم 
شاهد افزایش تقاضای زایمان پیش از موعد از سوی 

والدین هستیم؟

»۹۸/۱/۱« و تراژدی تولدهای تقویمی


