اجتماعی

چهار شنبه  23تیر  8 . 1395شوال  . 1437شماره 19301

مهر-براتی رئیس دبیرخانه س��المندان گفت:آمار سالمندی در کشور ما حدود  ۸درصد اس��ت ،اما جمعیت ما به سرعت در حال پیر شدن
است ۱۹ .استان کشور به مرحله پیری جمعیت رسیده اند و در حال نزدیک شدن به بحران سالمندی قرار دارند.وی همچنین به وجود ۷۰۰
هزار بیمار آلزایمری در کشور نیز اشاره کرد.

دریچه

باران دلچسب تابستانی
بارش باران که از اوایل صبح شنبه در استان گیالن آغاز
شده موجب خنک شدن دمای هوا و خوشحالی مردم در
این ایام از فصل سال شده است .به گفته کارشناسان اداره
کل هواشناسی استان گیالن بارشها تا صبح چهارشنبه
 23تیر ادامه دارد.

دستچین
انتقاد چمران از ناکارآمدی شوراها
میزان -چمران رئیس شورای عالی استان ها گفت :دلیل
اصلی این که هر از چندگاهی شاهد آن هستیم که طرح و
یا الیحه ای در دولت و مجلس به منظور کاهش اختیارات
شوراها مطرح می شود ،ناکارآمدی خود شوراهاست .

وجود  7.5متقاضی به ازای هر کودک
دارای شرایط فرزندخواندگی
ایلنا -نفریه مدیر کل دفتر ام��ور ک��ودک��ان و نوجوانان
بهزیستی گفت :با تصویب قانون جدید ،بسیاری از فرزندان
شیرخوارگاههای ما واگذار شده اند و به نظر میآید که با
اجرای این قانون یک سوم شبه خانواد ههای بهزیستی
کاهش پیدا کند ،اکنون به طور متوسط به ازای هر فرزند
قابل واگذاری  7.5زوج متقاضی هستند؛ حتی فرزندانی
کهدارایمعلولیتهایمتوسطیابیماریواگیردارهستند،
متقاضی برای فرزندخواندگی دارند .بسیاری از هموطنان
ساکن در خارج از کشور نیز متقاضی پذیرش سرپرستی این
فرزندان هستند.

 5شرط برای رانندگان سرویس مدارس
میزان -مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت:نداشتن سوء
سابقه کیفری و عدم اعتیاد دو شرط اولیه ما برای رانندگان
سرویس مدارس است و در کنار آن ،افراد متقاضی باید
معاینه فنی خود را دریافت کنند و خودروی آن ها دارای
بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث باشد.

فتاح:سهم فقرا از بودجه
کل کشور  1.5درصد است

 19استان به مرحله پیری
جمعیت رسیده اند

توضیحات قائم مقام وزیر بهداشت
درباره علت مرگ کیارستمی

رئیس کمیته امداد امام خمینی ضمن اشاره به حضور
سه شنبه(دیروز) خود در صحن علنی مجلس اظهار
کرد :با صدای بلند در مجلس اعالم میکنم که باید
به داد محرومان برسیم و به وظیفه خود عمل کنیم.
فتاح ادامه داد :در بودجه سال  ٩5سهم نیازمندان
تحت پوشش کمیته ام��داد و سازمان بهزیستی از
بودجه کل کشور به  1/5درصد هم نمیرسد؛ یعنی
 98/5درصد از بودجه کشور برای غیر فقراست و
فقط  1/5درصد به فقرا اختصاص دارد .به گزارش
ایسنا ،وی اف��زود :این غلط و ب��رای همه ما خجالت
آور است و منطق صحیحی ندارد لذا از مجلس می
خواهم در بحث"هدفمندی یارانهها" تجدید نظر
کند .وی در ادامه ضمن تاکید برآن که مدافع حقوق
فقرا و نیازمندان در نظام اسالمی است ،گفت :اکنون
در اروپا ،آمریکا ،کانادا و ...چنانچه فردی فاقد شغل
و درآمد باشد ،مشمول بیمه بیکاری میشود زیرا آن
ها معتقدند که در غیر این صورت فرد دچار آسیب
های متعدد خواهد شد .او با بیان این که نظام بانکی
کشور در خدمت فقرا نیست،افزود :نمیدانیم چطور
برخی وام های چند ده میلیاردی از بانک ها میگیرند
اما وقتی نوبت به وام های پنج تا  ١5میلیونی فقرا
و نیازمندان میرسد ،بانک ها چنان سختگیری
میکنند که آن ها پشیمان میشوند و این عدالت
نیست .این درحالی است که عدم وصول وام های
بانکی مددجویان کمیته امداد به اذعان مسئوالن
بانک ها کمتر از  1/5درصد است و آنها که وام های
میلیاردی میگیرند اصال پس نمی دهند.

قائم مقام وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
عوارض ایجاد شده حین درمان عباس کیارستمی در
حال بررسی است ،اما علت مرگ وی سکته مغزی در
فرانسه است و چون داروی ضد انعقادی مصرف می
کرد ،امکان جراحی وجود نداشت.ایرج حریرچی دیروز
درباره روند درمان مرحوم کیارستمی به ایرناتوضیح
داد :وی به علت ضایعات مشکوک به سرطان در یک
بیمارستان خصوصی بستری و جراحی شده بود که
در پی آن ،دچ��ار ع��وارض خطیر ناشی از عمل شده
بود .حریرچی که از سوی وزیر به عنوان عضو ناظر به
گروه پزشکی کیارستمی اضافه شده است ،ادامه داد:
ایشان پس از ترخیص از بیمارستان توانسته بود فعالیت
هایی در منزل و اطراف تهران داشته باشد در حالی که
عوارض درمان وی بر طرف نشده بود و به حداقل دو
عمل جراحی دیگر نیاز داشت که انجام آن ها به گذر
زمان نیاز داشت.او گفت :پیش بینی می شد که به خاطر
شدت عوارض پیش آمده در حین درمان دوباره برخی
عوارض برای ایشان پیش بیاید که در یک مورد عارضه
جدی نیز پیش آمد که در یک بیمارستان خصوصی
دیگر با هماهنگی گروه اول پزشکی ،درمان وی
به صورت موفقیت آمیز انجام شد.پس از مدتی
تعدادی از هنرمندان از فرانسه که از
عالقه مندان این کارگردان بودند،
خواستند کیارستمی برای ادامه
درمان به فرانسه منتقل شود،
ام��ا وزارت بهداشت و گ��روه
درمانی وی با این سفر موافق

...

...

دریا

9

زیر میزی

نبودند.حریرچی گفت :نمی خواهیم عوارض ایجاد
شده در مسیر درمان عباس کیارستمی را توجیه کنیم،
این عوارض ایجاد شده و در جای خود رسیدگی می
شود ،اما وقتی فردی در مسیر درمان دچار عارضه می
شود و گروه های پزشکی کامال تخصصی و عالقه مند به
بیمار درگیر درمان هستند ،انتقال بیمار و سفر به یک
کشور دیگر ممکن است مخاطره آمیز باشد.حریرچی با
اشاره به این که در هر صورت ،با تصمیم خانواده ،آقای
کیارستمی به فرانسه منتقل شد ،خاطرنشان کرد :وی
قبل از درمان مانند اکثر افرادی که در سن باال هستند،
داروی ضد انعقادی مصرف می کرد ،ضمن این که به
خاطر کم تحرکی نیز که اخیرا داشت الزم بود داروی
ضد انعقادی مصرف کند .مرحوم کیارستمی ساعت 6
روز  14تیر در بیمارستانی در پاریس دچار سکته مغزی
شد ،ساعت  7صبح به کما رفت و با توجه به داروهای
ضد انعقادی که مصرف می کرد امکان عمل جراحی
وی در این شرایط نبود و متاسفانه اتفاق
تلخ درگذشت وی رخ داد.حریرچی
اف����زود :وزارت ب��ه��داش��ت گ��رچ��ه با
سفر عباس کیارستمی به فرانسه
موافق نبود اما پس از انتقال وی به
فرانسه نیز عالوه بر ارتباط با پزشکان
ف���ران���س���وی ،رئ��ی��س انجمن
پزشکان ایرانی مقیم فرانسه
و سفارتخانه ایران در پاریس
را برای ارائه بهترین خدمات
ب��ه وی درگ��ی��ر ک����رده ب��ود.

...
سالمت

راهنمای مشاوره جلوگیری
ازخودکشیتدوین شد
دانش پور-رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان این که
در سال  ، 94بیش از  4500نفر از افرادی که در آستانه
اقدام به خودکشی بودند با مداخالت اورژانس اجتماعی
از خودکشی منصرف شده اند گفت :تدوین پروتکل
خودکشی که راهنمای مداخالت روانشناسی و مشاوره
ایاینسازمانبرایجلوگیریازاقدامبهخودکشیاست
به پایان رسیده است و تا پایان شهریور ماه ابالغ می شود.
انوشیروان محسنی بندپی دیروزهمزمان با آغاز هفته
بهزیستیدرجمعخبرنگاراندرپاسخبهپرسشخراسان
درباره اقدامات این سازمان درباره کاهش خودکشی و
جزئیات خدمات مشاوره ای به افرادی که در معرض این
امر قرار دارند افزود :در سال  94حدود 4هزار و 500
نفر از افرادی که در آستانه اقدام به خودکشی بودند با
اورژان��س اجتماعی ( )123تماس گرفتند که با ارائه
مشاوره  ،از این اقدام آن ها جلوگیری شد .از این تعداد 2
هزار و  880نفر زن و هزار و  900نفر مرد بودهاند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به پرسش دیگر
خراسان درباره تعداد کودکان کار و خیابانی در کشور نیز
از وجود 6هزار کودک خیابانی در سراسر کشور خبرداد و
گفت:محورتالشسازمان،گسترشخدماتمددکاریو
روانشناسی برای کودکان کار و خیابانی است که دارای
خ��ان��واده هستند.محسنی بندپی همچنین با اعالم
رصد مهم ترین آسیب های اجتماعی در کشور اظهار
کرد :اعتیاد ،طالق ،مفاسد اخالقی ،حاشیهنشینی و
اختالالت روحی و روانی مهم ترین آسیبهای اجتماعی
در کشور شناخته شده اند.

...

بهزیستی

پوشش فقط  ۳۰نقطه از
 ۳۴۰نقطه خطرناک دریا

تغییر شگرد برخی پزشکان برای
دریافت زیرمیزی

وجود نشانههای اختالالت روان
در 23درصد جامعه

تحویل 2200واحد مسکونی به
مددجویان بهزیستی

چرخسازرئیس سازمان امداد و نجات گفت :تعداد
نقاط حادثهخیزی که شنا در آن مناطق ممنوع
است و مردم هم بیشتر در این مناطق دچار آسیب
میشوند ،زی��اد است و امکان ارائ��ه خدمات در
همه مناطق وجود ندارد .به عنوان مثال ،از 340
منطقه آسیبپذیر در استان مازندران فقط  30یا
 40نقطه را میتوانیم پوشش دهیم در حالی که
تمام نقاط به وجود ناجیان غریق نیاز دارند .در
صورتی که ما توانمندی این را نداریم که در همه
نقاط آسیبپذیر وارد شویم.

خدایی رئیس شعبه  54رسیدگی به جرایم و
تخلفات بهداشتی و آرایشی اداره کل تعزیرات
حکومتی استان تهران به خبرگزاری صدا و سیما
گفت :برخی از این پزشکان برای آن که از تیررس
بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در امان باشند
به گونه ای اقدام می کنند که این مبالغ به حساب
منشیان و یا اقوامشان در شهرستان ها واریز شود.
یکی از این پزشکان متخلف که به تازگی شناسایی
شد برای این که ردی از خود به جای نگذارد هر سه
چهار ماه یک بار منشی خود را هم عوض می کرد.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت :طبق
بررسیها  23.44درص��د اف��راد جامعه به نحوی
نشانههایی از اختالالت روانی را دارند که کمتر از
یک درصد آن ها بیماریهای مزمن روانی و حدود
 12درص��د افسردگی و دیگر بیماریهای حوزه
روان است.به گزارش فارس،ایازی گفت :کمیته
سالمتروانزیرمجموعهوزارتبهداشتراهاندازی
شده است که موضوعات مختلف سالمت روان را که
میتواند آثار ناشی از حوادث طبیعی یا مخاطرات
موثر دیگر باشد بررسی کند.

قائم مقام توانمندسازی بهزیستی از واگ��ذاری 2
هزار و  253واحد مسکونی در استان های مختلف
به معلوالن و مددجویان زیر پوشش همزمان با هفته
بهزیستی( 22تا  28تیر) خبر داد.به گزارش ایرنا،
عبدا...زادهگفت:ازاینتعداد 258واحدبهخانواده
های دارای  2معلول به باال و بقیه نیز به خانوارهای
تک معلولی و زن��ان سرپرست خانوار واگ��ذار می
شود.به مددجویان ساکن در شهرهای باالی 25
ه��زار نفر تا  300و در مناطق روستایی تا 200
میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت شده است.

نیش و نوش
نیش و نوش بهرفتارهایمطلوب ونامطلوباجتماعیمیپردازد

معجزه «پ

»

انگار اگر نباشد هیچ کاری پیش نمی رود یا هم ممکن است
خیلی راحت وساده کار انجام شود اما «عادت» کرده ایم
که هر طور شده آن اصل را حتما جور کنیم؛ قدیم ترها می
گفتند بند (پ) ،اما حاال به نظر به یک «اصل» تبدیل شده
است .همین چند روز پیش ،دوستی که خواهرش تصادف
کرده بود تعریف می کرد که سر صحنه تصادف که خواهرش
بیهوشوحالبودهبهلطفکمتوجهیآقای«مامور»جناب
دزد از فرصت استفاده کرده و تمام وسایل مصدوم از لپ تاپ
و کیف پول گرفته تا موبایل را کف رفته است و بدتر این که
آقای «مامور» در محل تصادف در آن حال از خواهرم رضایت
گرفته .حاال من مانده ام و یک خواهر ازچند ناحیه شکسته
و باید بدوم دنبال ماجرا و مگر به نتیجه می رسد .دوستم می
گفت کاری که باید اول انجام می دادم آخر به فکرش افتادم
وانجام دادم ،یافتن یک «آشنا» که من را به مسئول مربوطه
در آن اداره معرفی کرد و توانستم پرونده خواهرمصدومم را
ازخسارتیبهجرحیتبدیلکنم.دوستممیگفتباورنمی
کنی پس از به میدان آمدن این «آشنا» چگونه ورق برگشت و
کارهایم پیش رفت...
واقعا چرا ما این گونه ایم؟ چرا هر کدام از ما در موقعیت
هایمان وظایفمان را به درستی انجام نمی دهیم که دیگران
برای پیشبرد کارشان باید به رابطه و پارتی متوسل شوند؟
گاهی برای انجام یک کاری در ادارات قبل از کوچک ترین
اقدام و پیگیری ،به دنبال «پ» یا همان پارتی هستیم ،گویی
درپیشفرضذهنمانحکشدهکهاگر«پ»نباشدکارهابه
سادگی و حتی با قانون هم ممکن است انجام نشود .بماند
که البته همه با این داستان ها کنار آمده ایم...

خواندنی های رسانه ها
جریمه والدین انگلیسی به دلیل غیبت
فرزندانشان از مدرسه
طبق یک مطالعه آم��اری جدید 90 ،ه��زار نفر از والدین
انگلیسیبهدلیلغیبتفرزندانشاندرطولدورهتحصیلی
جریمهشدهاند .طبقاعالممقاماتمحلیمنطقه"النکاشر"
در شمال غرب انگلیس ،طی سال تحصیلی 2014-15
میالدی 4279 ،مورد جریمه مالی صادر شده است .در
سال  2013دپارتمان آموزش انگلیس با تشدید قوانین
از مدیران مدارس درخواست کرد با غیبت دانش آموزان
در طول سال تحصیلی به جز در موارد استثنایی از قبیل
شرکت در مراسم خاکسپاری برخورد کنند .به گزارش
روزنامه گاردین ،پیش از این مدیران مدارس با غیبت دو
هفتهای دانشآموزانی که حضور مرتبی در کالسهای
درسی داشتند موافقت میکردند.
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