اجتماعی

دوشنبه  17آبان  7. 1395صفر .1438شماره 19395

 30آبان ،آخرین مهلت نام نویسی
برای وام ضروری بازنشستگان

ایرنا  -مدیرکل امورمالی صندوق بازنشستگی کشوری آخرین مهلت نام نویسی وام ضروری بازنشستگان را  30آبان اعالم کرد وگفت  :نام
نویسی برای دریافت وام ضروری همچنان ادامه دارد .حسین بخشی زاده اظهار کرد :قرعه کشی ثبت نام شوندگان دهه اول آذرماه انجام
می شود و پس از آن ،پرداخت وام ها آغاز خواهد شد.

دریچه

حرکت کاروان  ۱۵هزار نفری مردم اهواز
به سمت کربال

صبح دیروز کاروان  ۱۵هزار نفری (سفینة النجاة) اهواز
به منظور زیارت حضرت اباعبدا...الحسین (ع) در روز
اربعین حرکت خود را از مسجد نور منطقه مالشیه این
شهر به سمت کربال آغاز کرد.

...

دستچین
 53درصد خانوارهاسرشماری شده اند
ایرنا -رئیس مرکز آمار ایران دیروز گفت :تاکنون 13
میلیونو 600هزارخانوارشامل 45میلیونو 200هزار
نفر در کشور ،سرشماری شدهاند که این رقم  53درصد
خانوارهایکشوررادربرمیگیرد.امیدعلیپارسا  افزود:
مرحله دوم سرشماری که به ص��ورت حضوری اجرا
میشوداز 28مهرآغازشدهاستوتا 28آبانادامهدارد.

آغاز تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیان پس از ابالغ
رئیس مجلس
سخنگوی کمیسیون آم��وزش مجلس گفت :اعضای
کمیسیون تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
مشخص شدند و منتظر ص��دور اب�لاغ خ��ود از سوی
رئیس مجلس هستند تا کار را آغاز کنند.سید حمایت
م��ی��رزاده درب��اره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره
فرهنگیان ،اظهار ک��رد :اعضای کمیسیون تحقیق و
تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شدهاند
و منتظر صدور ابالغ خود از سوی علی الریجانی رئیس
مجلس هستند تا جلسه تشکیل و هیئت رئیسه آن
مشخصشود .ویادامهداد:طبققانوناینکمیتهبرای
مدت  6ماه فرصت تحقیق و تفحص از صندوق را دارد.
میرزاده به فارس گفت :بعد از ابالغهای صادر شده برای
نمایندگان،کارعملیاتیبهمدت 6ماهکهقانونمشخص
کرده است ،شروع خواهد شد.وی یادآور شد :اگر بعد از
این مدت کار به نتیجه نرسید ،قانون اجازه تمدید را نیز
داده است.وی با بیان این که اکنون هیچ اظهار نظری در
این خصوص نمیتوان کرد ،متذکر شد :تحقیق و تفحص
از صندوق ذخیره فرهنگیان در راستای همین بحثها
و گمانه زنیهای رسانهای است .میرزاده عنوان کرد:
اجازه دهید کار کمیته تحقیق و تفحص آغاز شود و انجام
گیرد ،بعد از آن میتوان راجع به نتایج آن اظهار نظر کرد.

شرایط سفر سربازان غایب به کربال
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط سفر
سربازان غایب به کربالی معلی همزمان با نزدیک شدن
به ایام اربعین حسینی را تشریح کرد.سردار کریمی با
اشاره به چگونگی امکان سفر سربازان غایب و فراری
به کربالی معلی برای مراسم اربعین حسینی ،اظهار
کرد :مشموالن غایبی که تا پایان سال جاری 8 ،سال
و باالتر ،غیبت داشته و مشمول طرح پرداخت جریمه
غیبت شوند میتوانند با شرایط خاصی امکان خروج از
کشور و زیارت عتبات عالیات همزمان با اربعین حسینی
را داشته باشند.وی گفت :در صورتی که مشموالن
پرداخت جریمه غیبت ،در این طرح ثبت نام کرده و
نیمی از جریمه تعیین شده را پرداخت کنند ،میتوانند
برای زیارت عتبات عالیات ،عازم کشور عراق شوند.به
گزارش تسنیم ،وی خاطرنشان کرد :با توجه به نزدیک
بودن ایام اربعین و پروسه  2تا  3روزه ثبت نام و تعیین
پرداخت جریمه ،الزم است متقاضیان این طرح ،هرچه
سریع تر نسبت به ثبت نام در طرح مذکور ،اقدام کنند.
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رتبه چهارم ایران
درمیزان شیوع سرطان ها
نایب رئیس انجمن سرطان ایران ،کشورمان را جزو گروه چهارم
در میزان شیوع سرطان در دنیا معرفی کرد.دکتر فضلعلی زاده در
آستانه برگزاری اولین کنفرانس غرب آسیا که قرار است از  ۲۷تا
 ۲۹آبان  ۹۵در هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار شود ،با اشاره به
آمارهایسازمانجهانیبهداشت()WHOکهنشانمیدهدمیزان
شیوع سرطان در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای
توسعه یافته است ،گفت :در سال  ۱۹۷۰میزان شیوع سرطان
در کشورهای در حال توسعه  ۱۵درصد بود که این عدد در سال
 ۱۹۸۰به  ۵۶درصد رسید و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۳۰
به  ۷۰درصد از آمارهای جهانی برسد.وی با اعالم این که از نظر
آمارهای سازمان جهانی بهداشت ایران در رده چهارم میزان شیوع
سرطان در دنیا قرار دارد ،گفت :این آمار بر اساس ابتالی ۲۰۵
مرد و  ۱۶۵زن به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت ،برآورد می شود.
▪ ▪درمان سرطان به شرایط فرد و مرحله بیماری بستگی دارد

دبیرانجمنعلمیسرطانایراننیزبااشارهبهاینکهبیشاز 260نوع
کد سرطان در سازمان بهداشت جهانی ثبت شده است ،گفت :میزان
موفقیتدردرمانسرطانبهشرایطفردومرحلهبیماریبستگیدارد.
دکتر فرهاد سمیعی بیان کرد :در طول سه دهه اخیر میزان سرطان
در کشورهای در حال توسعه افزایش پیدا کرده به طوری که بر اساس
آمارهایسازمانبهداشتجهانیدرسال70، 2030درصدسرطان
های جهان در کشورهای در حال توسعه بروز میکند.عضو هیئت
علمیدانشگاهعلومپزشکیتهرانادامهداد:برگزاریکنفرانسغرب
آسیا در حوزه سرطان برنامهای برای مشارکت کشورهای مختلف در
حوزه درمان و پیشگیری از سرطان و به روز کردن اطالعات آن هاست
که از  27تا  29آبان ماه در تهران برگزار میشود.

...



اربعین

معاون پرستاری وزیر بهداشت مطرح کرد:

خواندنی های رسانه ها

تاخیردرپرداختکارانه هاکاسه صبر
پرستاران را لبریزکرده است

معاون پرستاری وزی��ر بهداشت گفت :به
علت تاخیر  ۵تا ۱۲ماهه بیمه ها در پرداخت
مطالبات بیمارستان ها ،هر پرستار حدود
نیمی از درآم��دش در دست بیمه ها مانده
است و به این دلیل کاسه صبر پرستاران در
حال لبریز شدن است.محمد میرزابیگی
گفت :مطالبات بیمارستان ها از بیمه ها
بین  ٥تا ١٢م��اه در استان ه��ای مختلف
به تعویق افتاده و این مسئله موجب عقب
افتادن پرداخت کارانههای پرستاران و دیگر
کارکنان بالینی شده است به طوری که هر
جا که برای بازدید از بیمارستان ها مراجعه
میکنیم ،در مقابل پرستاران خجالت زده و
شرمندهایم.ویادامهداد:درابتدایفعالیت
دولت یازدهم ،وزارت بهداشت در سال 92
و  93توانست در یک مقطع زمانی میزان
مطالبات معوقه پرستاران را به صفر برساند
اما بعد از آن دوب��اره به علت رفتار غیر قابل
توجیه بیمهها و عقب افتادن  ٥تا ١٢ماهه
پرداخت بیمهها ،ماههاست که پرستاران
کارانه نگرفتهاند.به گزارش فارس ،معاون
پرستاری وزیر بهداشت تاکید کرد :این همه
عقب ماندگی در پرداخت مطالبات ،برای
پرستاران واقعا توجیه ن��دارد و س��وال این
است که اگر خود مسئوالن بیمهها به جای
پرستاران بودند می توانستند این وضعیت
را تحمل کنند.میرزابیگی اف��زود :نه تنها

...

اهدای عضو



مشاغل عجیب و غریبی که دیگر وجود ندارند

پرستاران بلکه دیگر کارکنان بالینی نظام
سالمت اعم از پزشکان و پیراپزشکان شاغل
در بیمارستان ها نیز وضعیت مشابهی دارند
اما کار پرستاران سخت تر است ،آنان 24
ساعته بر بالین بیماران هستند و از آنان
مراقبتمیکنند،هیچکاردیگرینیزبیرون
از بیمارستان ندارند و تنها درآمدشان از کار
در بیمارستان است .آنان تمام زندگی شان
را با درآمد بیمارستان تنظیم میکنند و اگر
تاکنون به کار خودشان ادامه داده اند ،فقط
به خاطر نجابت و پایبندی آنها به اخالق
حرفهای و سالمت مردم است.میرزابیگی
افزود:ازسازمانهایبیمهگرمیخواهیم،به
هر نحوی که ممیزی میکنند و با هر فرمولی
که گردش مالی خود را محاسبه و مدیریت
میکنند ،اق��دام کنند ،ام��ا فعال پرداخت
مطالبات کارکنان بیمارستان ها را جلو
بیندازند ،زیرا ،عقبافتادن بیش از دو تا سه
ماه از مطالبات پرسنلی از نگاه پرستاران
و دیگر کارکنان نظام سالمت ،توجیه پذیر
نیست و اوضاع نارضایتی پرستاران نگران
کننده اس��ت.ب��ر اس��اس آم��اره��ای موجود
حدود  140هزار پرستار در کشور فعالیت
می کنند که بیش از  90هزار نفر آن ها در
بیمارستانهایدولتیفعالیتمیکنندامابر
اساس استانداردها ،بیمارستانهای کشور
حداقل به 100هزار پرستار دیگر نیاز دارند.

انگلستان کشوری است که به داشتن مشاغل عجیب
و غریب در عصر ویکتوریایی شهرت داشته است؛ شغل
هایی عجیب و غریب و گاهی خنده دار و البته چندش
آور را می ت��وان در میان آن ها یافت .زدن در و پنجره
خانه ها برای بیدار شدن و رفتن به سرکار ،فراری دادن
گدایان سمج ،نگه داشتن مشعل به منظور روشن نگه
داشتن خیابان ،تمیز کردن سرویس بهداشتی خانه ها
با اعمال شاقه و جمع آوری مدفوع سگ ها از خیابان به
منظور فروش برای مصارف دباغی از جمله این مشاغل
عجیب بوده است.

ترسناک ترین طاقچه سنگی دنیا
ت��خ��ت��ه س��ن��گ��ی خ����اص و
عجیبدر بینکوهوودسن
کالیفرنیاقرارداردکهحاال
دیگر بهمحلشناختهشده
ای ب���رای گرفتن عکس
سلفی تبدیل شده است.
گردشگران این منطقه پس از سه ساعت پیاد هروی،
به این نقطه خاص می رسند .جایی که در میان تخته
سنگ های آن یکی از قطعات سنگ به شکل نازک و
برشخورده بهصورتکامالطبیعی مانندیکورقبرش
خورده از سیب زمینی درآمده است.

خاصترینخودرویدنیابهحراجگذاشتهشد

...

کمیته امداد

تردد روزانه  20هزار زائر عتبات عالیات از مرز مهران

اهدای اعضای بدن دانشآموز دبستانی به چند بیمار

افتتاح چهار شعبه صندوق قرض الحسنه امداد

فرماندار مهران گفت :مراجعه زائران به مرز بین المللی مهران برای
تردد به عتبات عالیات و کربالی معلی در حال افزایش است و هم
اکنون روزانه  20هزار زائر از این مرز تردد می کنند .به گزارش ایرنا،
مراد ناصری گفت :امسال شرایط مرز بین المللی مهران با سال های
گذشته متفاوت است لذا از تردد زائران به عتبات عالیات بدون همراه
داشتن گذرنامه و روادید معتبر کشور عراق جلوگیری خواهد شد .در
روزهای گذشته تعدادی از هموطنان به مرز مهران مراجعه کردند اما
به دلیل نداشتن گذرنامه از خروج آنها جلوگیری شد.

اعضای بدن دانشآموز دبستانی که دچار مرگ مغزی شده بود،
زندگی چند بیمار را نجات داد .به گزارش فارس ،دنیا محمودی
دانشآموز پنجم دبستان مدرسه استثنایی ارمغان در ناحیه 3
تبریز بود که به علت مرگ مغزی در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز،
فوت کرد« .دنیا» پس از چند روز تحمل درد و رنج ناشی از تشنج و
خونریزی دچار مرگ مغزی شد و خانواده او با رضایت قلبی ،اعضای
بدن «دنیا» را اهدا کردند.با این فداکاری خانواده محمودی ،زندگی
چند بیمار نیازمند عضو ،نجات یافت.

صندوققرضالحسنهکمیتهامدادبارویکردجلبمشارکتوجذب
سپرده کمک های مردمی برای خدمت به نیازمندان راهاندازی
شده است .به گزارش ایلنا،مدیر عامل این صندوق با اشاره به افتتاح
چهار شعبه این صندوق در ماه جاری گفت :این صندوق با رویکرد
جلب مشارکت وکاهش بوروکراسی اداری درمراجعه مددجویان
و نیازمندان به بانک ها برای دریافت وام راه اندازی شده است.
نورمحمدی گفت :صندوق قرض الحسنه امداد در استان های
خراسان رضوی  ،ایالم  ،مازندران و یزد افتتاح خواهد شد.

ماریا لوسیا طراح ایتالیایی نسبتا جوانی است که با
صرف  263میلیون تومان ،توانسته یکی از عجیب
ترین طراحی های خودروی دنیا را انجام دهد .او طی
چند سال توانسته  100کیلو مو جمع آوری کند و پس
از شست و شو و ضد عفونی کردن آن ها ،تمام سطوح
خودروی فیات خود را با این موها طراحی کند .این
خ��ودرو که از س��ال  2010در کتاب گینس به ثبت
جهانی رسیده ،با وجود وزن باالی  100کیلو به راحتی
و بدون هیچ منع قانونی در خیابان های ایتالیا قادر به
حرکت است.

 /٩٥٢٤٧١٨١م

 /٩٥٢٤٦٦٦٧م
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