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سپید: در آمریکا سیاستمداری منتقد به طرح های حفاظت از 
محیط زیست وزیر انرژی شده و قرار است بودجه ای که برای 
چنین طرح هایی پیش بینی شده بود نیز کاهش یابد. ترامپ بیش 
از هر چیز در فکر تقویت کمپانی های نفت و گاز آمریکا است.

استفاده از انرژی باد در تگزاس
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درصدد ایجاد 
کشور  این  زیست  محیط  از  حفاظت  برنامه های  در  تغییراتی 
است. یک منبع آگاه روز پنجشنبه )2 مارس/ 12 اسفند( گفت 
آمریکا  زیست  محیط  حفاظت  آژانس  بودجه  است  قرار  که 
)EPA( به میزان یک چهارم کاهش یابد و به 6/1 میلیارد دالر 
برسد. همچنین  پیش بینی می شود که یک پنجم کارکنان این 

آژانس از کار برکنار خواهند شد.
در برخی از عرصه ها ممکن است بودجه و شمار کارکنان 
از آنچه گفته شد نیز بیشتر کاهش یابد. از جمله امکان کاهش 
بودجه برنامه ای وجود دارد که به بررسی تولید گازهای گلخانه ای 
می پردازد. قرار است پول صرفه جویی شده در این بخش به 
بودجه نظامی آمریکا افزوده شود. دفتر ریاست جمهوری آمریکا 
حاضر به موضع گیری درباره این خبر نشده است. برای اجرای 

چنین طرحی موافقت کنگره آمریکا الزم است.
با تغییر قواعد وضع شده، صنعت گاز  ترامپ تصمیم دارد 
و نفت آمریکا را تقویت کند. با این همه او گفته است اجازه 
از  ببیند.  آمریکا آسیب  کیفیت آب و هوا در  داد که  نخواهد 
فوریه 201۷ اسکات پروییت، از منتقدان طرح های محیط زیستی 
باراک اوباما، به عنوان رئیس آژانس حفاظت از محیط زیست 

این کشور مشغول به کار شده است. 

ریک پری، وزیر جدید انرژی
یکی دیگر از منتقدان برنامه های محیط زیستی رئیس جمهور 
پیشین آمریکا نیز شامگاه پنجشنبه از سوی کنگره این کشور به 
عنوان وزیر جدید انرژی تایید شد. 62 رای مثبت و 3۷ رای 
منفی نتیجه رای گیری در مورد ریک پری جمهوری خواه بود.

دمکرات ها به ریک پری 66 ساله انتقاد می کنند که در ارتباط 
نزدیک با صاحبان شرکت های نفتی قرار دارد. وزارت انرژی 
آمریکا دارای دستگاه تحقیقاتی وسیعی است که به موضوع هایی 
این  انرژی های تجدیدپذیر می پردازد.  چون استخراج نفت و 
اتمی  به تسلیحات  وزارتخانه همچنین مسئول مسائل مربوط 

در آمریکاست.
پری در پایان سال 2000 که جورج دبلیو بوش به ریاست 
جمهوری آمریکا رسید، به جای او فرماندار تگزاس شد و تا 

آغاز سال جاری 201۷ در این مقام خدمت می کرد.
او هم در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و هم در انتخابات 
ریاست جمهوری بار پیش به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه 
شرکت کرده بود. خاطره ای که از او در بسیاری از اذهان باقی 
این است که در یک مناظره تلویزیونی در سال 2011  مانده 
اعالم کرد می خواهد سه وزارتخانه را حذف کند، اما نام سومین 
وزارتخانه را فراموش کرده بود. او سپس گفت وزارتخانه ای که  

نامش فراموش شده، وزارتخانه انرژی است.
Reuters :منبع
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متاثـر 80 درصد
بیش از ۸۰درصد افراد در کشور یمن، تحت تاثیر درگیری ها قرار گرفته اند

۱۳۴۳ تا حدی فعالیت دارند

هیچ  پزشکی 
در ۴۹ مورد از ۲۷۶ منطقه حضور ندارند

۲ پزشک 
یا کمتر در ۴۲درصد از نواحی 
بررسی شده وجود دارند

تنها  ۴۳درصد 
از مراکز درمانی می توانند ماالریا، سل و سایر 
بیماری های عفونی را تشخیص دهند و درمان 
کنند.۲ پزشک یا کمتر در ۴۲درصد از نواحی 

بررسی شده وجود دارند

فقط ۲ ازهر 5 
مرکز بهداشتی می توانند مراقبت 

سوانح و خدمات آزمایشگاهی 
اساسی را ارائه کنند

5۰۴ هیچ فعالیتی ندارند

از میان
 ۳5۰۷ 

مرکز بهداشتی

در بیمارستان ها به ازای هر 
۱۰هزار نفر جمعیت موجود است

۶/۲ تخت

سازمان جهانی بهداشت 
توصیه می کند حداقل 
۱۰ تخت باید به ازای 
هر ۱۰هزار نفر وجود 

داشته باشد.

۱5۷۹ کامال فعالیت دارند

روزانمه


