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هشدار هواشناسی
درباره آلودگی هوای  5استان

سازمان هواشناسی کشور با صدور اطالعیه ای ،از آغاز آلودگی هوا در استان های بزرگ خبر داد .تحلیل آخرین داده ها و نقشه های هواشناسی
بیانگرپایداریوسکوننسبیهواتاپایانهفتهجاریاستکهپیامدآنافزایشآالیندههایجویدرشهرهایصنعتیوپرجمعیتبهویژهاصفهان،
اراک ،تهران ،کرج و تبریز خواهد بود .ازاین رو توصیه می شود سالمندان،کودکان و بیماران تنفسی از حضور در فضای آزاد اجتناب کنند.

دریچه

باغ محتشم رشت در فهرست آثار ملی ثبت شد

خواندنی ها
گرانترین شهرهای اروپا برای زندگی
کدامند؟

عجیبترین نذر یک خیر ایرانی
میزان -خیر مبارکه ای  4تن یونجه نذری برای خوراک
وحوش به محیطبانان پاسگاه پارک ملی کاله قاضی
اهدا کرد .رئیس اداره محیط زیست شهرستان مبارکه
گفت :خشکسالی و کمبود خ��وراک ،حیات را برای
حیوانات پارک ملی کاله قاضی دشوار کرده است که
اهداء نذورات می تواند در ادامه حیات حیوانات مهم
باشد .باقری افزود :پناهگاه حیات وحش کاله قاضی
به مساحت  47هزار و  184هکتار در سال  74به عنوان
پ��ارک ملی معرفی شد که در این منطقه  252گونه
گیاهی 17 ،گونه پستاندار 45 ،گونه پرنده و  11گونه
خزنده شناسایی شده است.

بیکارترین کشور دنیا کجاست؟
تسنیم  -صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود
از چشم انداز اقتصاد جهان ،فهرست کشورهای دنیا در
نرخ باالی بیکاری را منتشر کرد .بر اساس این گزارش،
آفریقای جنوبی با نرخ بیکاری  26.32درصد باالترین
نرخ بیکاری جهان را دارد و عنوان بیکار ترین کشور را
به خود اختصاص داده است .پس از آفریقای جنوبی،
مقدونیه با  25.402درص��د و بوسنی و هرزگوین با
 25.4درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

 ۵سال گذشته گرمترین سالهای
ثبتشده بودند
ایسنا -اطالعات ت��ازه سازمان جهانی هواشناسی
نشان میدهد که سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۵گرمترین
سالهای ثبتشده بودهاند .نویسندگان این گزارش
میگویند که  ۲۰۱۶احتماال رکورد گرم ترین سال را
خواهد شکست .این گ��زارش که در خالل مذاکرات
تغییرات آب و هوایی در مراکش منتشر شد فعالیتهای
انسانی را قویا به افزایش دمای زمین گره میزند .بنابر
این گزارش بعضی مطالعات نشان میدهد که سوزاندن
سوختهای فسیلی احتمال بروز موج گرمای شدید را
 ۱۰برابر یا بیشتر کرده است.

...
اربعین

بازگرداندن  16زائر بدون روادید
از مرز مهران
 16زائ��ر ب��دون روادی��د در م��رز مهران شناسایی و به
شهرهای خود بازگردانده شدند.فرمانده یگان ویژه
نیروی انتظامی ضمن اعالم این خبر از زائران اربعین
حسینی خواست بدون گذرنامه معتبر و روادید به مرزها
مراجعه نکنند تا روند خدمت رسانی به دیگر زوار به
خوبی انجام گیرد .سردار کرمی ادامه داد :طی سه روز
گذشته 16 ،نفر از زائران به دلیل نداشتن روادید توسط
کارکنان این یگان از مرز مهران بازگردانده شدند.

واکنش وزیرجدید آموزش و پرورش به تنبیه بدنی دانشآموزان
گ���روه اج��ت��م��اع��ی -ب��ا گ��ذش��ت  1/5م���اه از آغ��از
س��ال تحصیلی جدید اگرچه کم اماگاهی اخبار
ناخوشایندی از تنبیه بدنی دانشآموزان منعکس
میشود و آخرین ماجرا که به شنوایی دانشآموز
آسیب زد ،واکنش وزیر آموزشوپرورش و تعلیق معلم
خاطی را به همراه داشت .تنبیه بدنی که به عنوان
نقطهای سیاه در تعلیم و تربیت کشور ریشه دوانده
است ،نه تنها در متون تربیتی روشی منسوخ است
که به عنوان مهمترین عامل دلزدگی دانشآموزان از
مدرسهشناختهمیشود.سالتحصیلی 95-96تازه
آغاز شده بود که در نخستین ماه آن یعنی مهر ،اخبار
تنبیهبدنیدانشآموزاندررسانههامنعکسشدودر
برجستهترین موضوع شاهد تنبیه بدنی دانشآموز
روستایی منطقه بمپور سیستان و بلوچستان بودیم
که با شیلنگ توسط معلم مورد تنبیه قرار گرفت و از
ناحیه چشم آسیب دید.طبق اعالم روابط عمومی
آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان حکم
اینمعلمخاطیصادرو 30درصدازفوقالعادهشغل
وی کسر شده است .طی روزهای اخیر نیز ماجرای
تنبیهبدنیدانشآموزشیرازیرسانهایشدکهدراین
ماجرا ،معلم به دلیل دیرآمدن دانشآموز هنرستانی
خشمگین شده و ضربهای به قفسه سینه دانشآموز
واردمیکند.شاهدانعینیاینماجراگفتهاندضربه
معلم سبب تنگی نفس دانشآموز شده بهگونهای که
این دانشآموز را راهی بیمارستان کرده است .پس از
این حادثه آموزش و پرورش استان فارس اعالم کرد:
به دنبال تنبیه بدنی یک دانشآموز هنرستانی در
شیراز ،صورت جلسه حادثه و پرونده این معلم خاطی
به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استان ارسال



شد.پسازاینماجرا،اینبارتنبیهبدنیدانشآموزی
در یکی از روستاهای محروم استان کرمان رسانهای
شد در این ماجرا سرباز معلم با کمربند دانشآموز را
تنبیه کرد که چشم دانشآموز دچار خونریزی شد.
امید سالجقه رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش
استان کرمان در گفتوگو با تسنیم در خصوص
این حادثه با اش��اره به اینکه سرباز معلم به پادگان
بازگشت ،گفت :نیروهای سرباز معلم قبل از ورود به
مدارسآموزشهایالزمبرایحضوردرکالسدرس
رادریافتمیکنندامامتأسفانهشاهدبروزخطاهایی
هستیم .تنها چند روز از این ماجرا میگذشت که این
بارخبر تنبیه بدنی دانشآموزی در یکی از روستاهای
استان زنجان منتشر شد در این ماجرا پرده گوش
حسین کشاورز ،دانش آموز مقطع هفتم بر اثر سیلی
و تنبیه معلم پاره شد و گوش وی آسیب دید.
▪ ▪دستور بررسی با قید فوریت

این حادثه منجر به واکنش فخرالدین احمدی دانش
آشتیانی وزیر آموزشوپرورش شد به گونهای که به
دستور وزیر ،معلم متخلف به مدت سه ماه از خدمت
تعلیق شد.رسول پاپایی معاون مرکز اطالعرسانی و
روابط عمومی آموزشوپرورشدر این رابطه به تسنیم

عکس:تسنیم

ایسنا -شرکت «گلس دور» در گزارشی به بررسی
شهرهایی پرداخته است که در آن ها مردم برای داشتن
سقفی باالی سرشان ،بخش زیادی از حقوق ماهانهشان
را هزینه میکنند.شاخص هزینه زندگی «گلس دور»،
میزان درآمد را در برابر میزان پولی که برای خرید یک
سبد استاندارد از کاالها و خدمات شامل مواد غذایی،
رستوران ،حمل و نقل ،آب و برق و اجاره در کشورهای
مختلف ضروری است ،بررسی کرده است .بر اساس
این شاخص  ،ژنو ،زوریخ ،لندن ،اسلو ،برگن ،کپنهاگ ،
پاریس  ،دوبلین  ،استکهلم  ،هلسینکی و آمستردام 11
شهر گران برای زندگی در اروپا معرفی شده اند.



...

محیط زیست

سخنگوی ناجا مطرح کرد:

تاثیر عصبانیت و همراه داشتن
سالح سرد بر وقوع قتل

گفت  :در پی تنبیه بدنی یک دانشآموز در ماهنشان
استان زنجان ،وزیر آموزش و پرورش با قید فوریت،
دستور بررسی موضوع را دادند و بعد از صحت تنبیه و
اعمالرفتارخالفشئونشغلیتوسطمعلممتخلف،
موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
تحت رسیدگی اولیه قرار گرفته است  .وزیر آموزش
و پرورش در راستای دفاع از سرمایه اجتماعی قاطبه
فرهنگیان که با تنبیه بدنی مخالف بوده و صادقانه
و دلسوزانه به امر تعلیم و آموزش فرزندان مردم می
پردازند و به منظور رعایت حقوق دان��ش آم��وزان و
با عنایت به ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس و آثار
سوء آن در امر آم��وزش و پ��رورش با پیشنهاد تعلیق
معلم متخلف به مدت سه ماه موافقت کرد .اتفاقات
ناخوشایند در رابطه با تنبیه بدنی دانشآموزان در
شرایطی رخ میدهد که تنها حدود  1.5ماه از آغاز
سال تحصیلی 95- 96میگذرد .تجارب سالهای
گذشته نیز نشان داده است که برخوردهای فعلی با
تنبیه بدنی بازدارنده نیست در چنین شرایطی نیاز
است تا طرح جدیدی را برای برخورد با پدیده تلخ
تنبیه بدنی در مدارس طراحی کرد.اگر باور داشته
باشیمکهتنبیهبدنییکیازمهمترینعواملدلزدگی
دانشآموزان از محیط مدرسه و تحصیل است باید
برنامههایی را طراحی کرد که بر آم��وزش معلمان
برای اداره کالس ،روشهای کنترل خشم و برخورد
با دانشآموز خاطی متمرکز باشد چرا که هماکنون
جای خالی دورهه��ای آموزشی به شدت احساس
میشودودرآخرآیاتاکنونتحلیلیجامعدراینرابطه
صورت گرفته است تا براساس نتایج حاصل ،اقدام به
طراحی برنامهها یا آموزشهای الزم کرد؟

...

بیمارستان

سخنگوی ناجا با تاکید بر اینکه اگر هیجان خشم کنترل
نشود به یک رفتار پرخاشگرانه تبدیل میشود ،گفت:
اگر در این زمان آالت قتالهای از جمله چاقو در دسترس
باشد ،ممکن است؛ اتفاقات ناخواستهای به وجود بیاید.
سردار منتظرالمهدی   در خصوص اینکه در شش ماه
امسال  ۳۶درصد قتلها با سالح سرد انجام شده که
بخشی از آن به دلیل عدم کنترل خشم بوده است؛ به
ارتباط خشم و وقوع قتل اش��اره کرد و گفت :هیجان
خشم در همه انسانها وجود دارد و در مواجهه با امور
ناخواسته این هیجان به غلیان در میآید و مهم این است
کهقدرتهوشهیجانیماآنقدرباالباشدکهبتوانیماین
هیجان و دیگر هیجانهایمان را کنترل کنیم .سردار
منتظرالمهدی تصریح کرد :بخش اعظمی از قتلهای
انجام شده ،ناخواسته بوده است و صرفا به خاطر اینکه
عصبانی شدهاند و سالح سرد نیز در اختیار بودهحملهور
شدند و نفهمیدهاند که چه کردهاند و در واقع میتوان
گفت در ای��ن شرایط تصمیمگیری مختل میشود.
معاون اجتماعی ناجا به ایلنا
گفت :باید تالش کنیم که
س��ع �هص��درم��ان ب���اال رود و
حقوق یکدیگر را رعایت
کنیم تا مشکالتی
از ای����ن دس��ت
ح�����ل ش�����ود.

...



زنان

رئیس محیط زیست پاکدشت بازداشت شد

 30درصد تختهای بستری نوسازی شد

رسانه های غربی خشونت علیه زنان را رواج می دهند

مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست بازداشت رئیس
محیط زیست پاکدشت را تأیید کرد .بنابر خبر فارس ،طی دو سه روز
اخیرشایعاتیدرموردبازداشترئیسمحیطزیستپاکدشت  شنیده
میشد که گویا در دفتر کارش و در حین ارتکاب جرم بازداشت شده
است ،این شایعات باالخره توسط مدیرکل حراست محیط زیست
تأیید شد .رضا جزینیزاده با بیان این خبر اظهار داشت :در حال
حاضر پرونده (ع.ع) توسط مراجع قضایی در دست بررسی است و
متهمدربازداشتموقتبهسرمیبردوتحقیقاتازاوادامهدارد.فساد
اداری ،فساد مالی و ارتشا جرایمی است که مدیران و معاونان استانی
محیط زیست تا کنون به اتهام ارتکاب این جرایم دستگیر شدهاند.

معاون فنی و امور برنامهریزی معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره
بهاقداماتانجامشدهودردستانجامبرایبازسازیونوسازیفضای
اقامتی بیمارستانها ،گفت :از ابتدای طرح تحول سالمت تا کنون
بیش از  ۱۰۰۰میلیارد تومان صرف ارتقای هتلینگ بیمارستانها
شده و بیش از  ۳۰درصد تختهای بستری کامال نوسازی شد ه
است .دکتر علی ماهر در گفتوگو با ایسنا ادامه داد :از ابتدای طرح
تحولسالمتتاکنونبیشاز ۱۰۰۰میلیاردتوماندرحوزههتلینگ
بیمارستانها هزینه شده  ،بیش از ۳۰درصد تختهای بستری کامال
نوسازی و تعویض شده است و بیش از دو میلیون متر مربع فضای
بستری که در دستور کار بازسازی بود ،بازسازی شد .

معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت :رسانه های غربی با ارائه
تصویر جنسیتی از زنان ،خشونت علیه آنان را افزایش می دهند .به
گزارش ایرنا ،فرشته روح افزا افزود :وقتی تنها جنبه جنسیتی زن در
آگهی های تبلیغاتی ،فیلم ها و رسانه های مکتوب معرفی می شود؛
حقیقت وجودی او که اندیشه و ابراز عاطفه در چارچوب خانواده است
دیده نمی شود .این استاد دانشگاه ادامه داد :در این شرایط زن به
ابتذال کشیده می شود ،سطح تحریکات در جامعه باالتر می رود و
خیانت در خانواده بیشتر می شود؛ ضمن این که در کاهش میزان
ازدواج ،افزایش طالق ،خشونت های خانگی و رفتار خشن با زن در
جامعه نیز تاثیر مستقیم دارد.

نقوی حسینی  مطرح کرد:

با حضور مسئوالن ایرانی و عراقی انجام شد

اعطای  ۸۰۰۰میلیارد با وثیقه نامعتبر به  30نفر در صندوق فرهنگیان

افتتاح هتل چهار ستاره درکربال

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی
گفت :از ذخیره صندوق فرهنگیان در بانک سرمایه به
 30نفر در مجموع  8هزار میلیارد تومان وام کم بهره
با وثیقه نامعتبر داده شده است.سید حسین نقوی
حسینی دیروز در گفتوگو ب��ا ف��ارس در خصوص
وجود تناقض در اظهارات برخی مسئولین نسبت
به معوقه بودن یا فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان
اظهار داش��ت :این فاجعهای که در صندوق ذخیره
فرهنگیان اتفاق افتاده به این جهت ناراحت کننده
است که حقوق معلمان کشور اس��ت؛ معلمانی که

برای مردم بسیار قابل احترام هستند .وی یادآور شد:
این صندوق از حقوق معلمان تأمین میشود؛ بنده و
همسرم معلم هستیم و ماهیانه از حقوق ما برداشت
و به صندوق واریز میشود.وی تأکید کرد :ازذخیره
این صندوق در بانک سرمایه به  30نفر در مجموع 8
هزار میلیارد تومان وام داده شده است؛ یعنی به طور
میانگین به هر نفر  300میلیارد تومان وام کم بهره
و بدون وثایق معتبر داده شده است؛ به عبارت دیگر
برگشت پولی که بدون وثیقه معتبر داده میشود،
معلوم نیست.

...

هتل چهار ستاره بین المللی کربال با حضور آیت ا...
حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق ،اوحدی
رئیس سازمان حج و زی��ارت  ،اعضای کمیسیون
فرهنگی مجلس و سرکنسول ایران در کربال  ،نماینده
بعثه مقام معظم رهبری در عراق و جمعی از مسئوالن
ایرانی و عراقی در کربال دیروز افتتاح شد .شرکت
عمران و توسعه امید زائر در راستای اهداف حاکمیتی
و بر اساس سیاستهای سازمان حج و زیارت ساخت
و بهره ب��رداری از پروژه هایی که در خدمت زائرین
عتبات عالیات در مرزهای جنوبی و شهر های نجف و

امروز آخرین مهلت دریافت کارت ورود به آزمون استخدامی
مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت :کلیه
داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی تا
ساعت 24امروز( پنج شنبه 20آبان ) برای دریافت
کارت شرکت در آزمون خود مهلت خواهند داشت.
حسین توکلی به میزان گفت :کارت شرکت در
آزم��ون 452ه��زار و  648داوطلب شامل کلیه
داوطلبان سومین آزم��ون استخدامی متمرکز
دستگاه های اجرایی کشور،دانشگاه های علوم
پزشکی و وزارت آموزش و پرورش ،از سه شنبه 18
آبان  ، 95روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته
است.وی افزود :کلیه داوطلبان شرکت کننده در
آزم��ون ،ضرورت دارد حداکثر تا ساعت  24پنج

اﻃﻼﻋﻴﻪ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻋﺎدى )ﻧﻮﺑﺖ اول(
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ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد ،در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و
ﻋﺎد� ﻧﻮﺑﺖ اول �ﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ١٧:٣٠روز  ٣ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٩٫١٦در ﻣﺤﻞ ﻫﺘﻞ ﺗﻮر�ﺴﺖ ﺗﻮس ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرس،
اﺑﺘﺪا� ﺟﺎده آﺳﻴﺎ�� ﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮ� ﺑﺮﮔﺰار ﻣ�ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داوﻃﻠﺒﻴﻦ �ﺎﻧﺪ�ﺪا� ﺑﺎزرﺳﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﻣ�ﻠﻔﻨﺪ �ﻪ از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ آﮔﻬ� ﺗﺎ  ٥روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺠﻤﻊ
درﺧﻮاﺳﺖ �ﺘﺒ� ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺤﻮ�ﻞ و رﺳﻴﺪ ﻧﻴﺰ در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
اﻟﻒ :دﺳﺘﻮر �ﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮقاﻟﻌﺎده:
 -١ﻣﺎده  ٧اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ� اﻧﺠﻤﻦ
 (١-١اﺧﺬ ﺣﻖ ﻋﻀﻮ�ﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ /ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 (١-٢اﺧﺬ ﺣﻖ ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ� اﻧﺒﻮهﺳﺎز�
 -٢ﻣﺎده  ٩اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻠﻴﻖ ،اﺧﻄﺎر و رﻓﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ و اﺧﺮاج
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮ�ﺖ از  ٣ﻣﺎه ﺑﻪ  ١٢ﻣﺎه اﻓﺰا�ﺶ ،اﺧﻄﺎر ﺧﺰاﻧﻪدار از  ١ﻣﺎه ﺑﻪ  ٣ﻣﺎه اﻓﺰا�ﺶ و ﻣﺠﻮز
رﻓﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ و اﺧﺮاج ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻔﻮ�ﺾ ﮔﺮدد.
 -٣ﻣﺎده  ١٣اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ورود�ﻪ و ﺣﻖ ﻋﻀﻮ�ﺖ و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ:
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ورود�ﻪ و ﺣﻖ ﻋﻀﻮ�ﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻔﻮ�ﺾ ﮔﺮدد.
 -٤اﺿﺎﻓﻪ �ﺮدن ﺑﻨﺪ  ٣در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻪ ﻣﺎده  ٢٥اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ب :دﺳﺘﻮر �ﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد�:
 -١ﮔﺰارش ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه اﻧﺠﻤﻦ
 -٢ﮔﺰارش ﻣﺎﻟ� ﺧﺰاﻧﻪدار و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﺮاز
 -٣ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﺎن اﻧﺠﻤﻦ
 -٤ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ ﺳ� و ��ﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل
 -٥اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ� ﺑﺎزرﺳﺎن اﻧﺠﻤﻦ
 /٩٥٢٥٠٢٠٨م

شنبه  20آبان به سایت سازمان سنجش مراجعه و
با وارد کردن اطالعات شناسنامه ای و یا اطالعات
ثبت نامی از کارت خود پرینت تهیه کنند.توکلی
ادامه داد :تا کنون 45درصد داوطلبان نسبت به
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی
اقدام کرده اند.وی با اشاره به زمان برگزاری آزمون
خاطر نشان کرد :آزمون استخدامی صبح و بعد از
ظهر روز جمعه  21آبان ماه در شهرهای مختلف
کشور برگزار خواهد شد و کلیه داوطلبان موظف
هستند در نوبت صبح تا  8و در نوبت بعد از ظهر تا
ساعت  13:30در محل های تعیین شده حضور
پیدا کنند.

کربال است را عهده دار بوده و بر این اساس هتل چهار
ستاره بین المللی کربال الدولی آماده بهرهبرداری
ش��د .ای��ن هتل ب��ا مشارکت ی��ک شرکت ع��راق��ی با
مساحتی حدود  11هزار متر مربع زیربنا با 144
اتاق و  365تخت احداث شده که ظرفیت پذیرش
 76هزار زائر در طول سال را دارد.در این مراسم
رئیس سازمان حج و زی��ارت ،افتتاح هتل کربال را
نماد همبستگی ملت ایران و عراق دانست و آن را در
راستای رفع نیازهای ضروری و متنوع زائرین عتبات
عالیات برشمرد.

...

استخدام
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کار

فوت  853تن در حوادث کاری طی امسال
سازمان پزشکی قانونی از م��رگ 853ت��ن بر اثر
حوادث کار از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه
امسالوهمچنینکاهش 13/ 7درصدیاینتلفات
در استان تهران خبر داد .به گزارش سازمان پزشکی
قانونیکشوردرنیمهنخستامسال،اینشمارکشته
شده در اثر حوادث ناشی از کار در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته ()1394با تلفات  851تن 2 ،
دهم درصد بیشتر شده است .از این تعداد  841تن
مرد و  12تن دیگر زن بودند.بر اساس این گزارش
سقوط از بلندی در حوادث کار بیشترین علت مرگ
افراد را به خود اختصاص می دهد به نحوی که در
 6ماهه اول امسال  41درصد از کل تلفات حوادث

کار به دلیل سقوط از بلندی گزارش شده است.در
این مدت  349تن به دلیل سقوط از بلندی203 ،
تن به دلیل اصابت جسم سخت 121 ،تن به دلیل
برقگرفتگی 50 ،تن به دلیل کمبود اکسیژن47 ،
تن به دلیل سوختگی و  83تن به دالیل دیگر جان
خود را در حوادث کار از دست دادند.این گزارش می
افزاید :در این مدت استان تهران با  ،164خراسان
رضوی با  ،68اصفهان و فارس هر یک با  59فوتی،
بیشترین و استان های کهگیلویه و بویراحمد با
پنج ،زنجان و خراسان جنوبی هر یک با  ،6خراسان
شمالی و چهارمحال و بختیاری هر کدام با هفت
فوتی کم ترین آمار تلفات را داشته اند.

دیناروند:بدهی بیمهها کشور را به سمت
بحران دارویی میبرد

شرط سلب حضانت «کودکان کار و
خیابان» از خانواده

ثبت  950تقاضای سقط جنین قانونی
در تهران

رئیس سازمان غذا و دارو هشدار داد :بدهی بیمهها
چرخه تولید داروی کشور را به وضعیت خطرناکی
کشانده است و اگر تا دو ماه آینده این بدهی جبران
نشود ،تولید برخی کارخانههای داروی��ی متوقف
میشود و امکان دارد کشور وارد مرحله بحران دارو
شود.به گزارش ایرنا ،رسول دیناروند در نمایشگاه
مطبوعات وضعیت بدهی بیمهها به شرکت های
دارویی را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت :من
هشدار میدهم و واقعا نگران توقف تولید دارو در
کشور و ب��روز بحران هستم.وی ادام��ه داد :بدهی
سنگین بیمهها به مراکز درمانی و دارویی و متعاقب
آن بدهی این مراکز به شرکت های توزیع و تولید
کنندههای دارو و تجهیزات پزشکی در کشور بسیار
زیاد است و اگر هر چه زودتر این بدهی جبران نشود،
چرخه تامین دارو در کشور دچ��ار بحران خواهد
شد.دیناروند گفت :اگر تا پایان آبان یا حداکثر آذر این
بدهی ها پرداخت نشود ،کار به مرحله خطرناکی می
رسد و برخی شرکت های دارویی مجبور میشوند،
خطوط تولیدی خ��ود را متوقف کنند و برخی از
تولیدکنندگان دارو به مرحله ورشکستگی میرسند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از ساماندهی 2640
کودک کار و خیابان طی دو ماه گذشته در تهران خبر
داد.انوشیروان محسنی بندپی در گفتوگو با ایسنا،
با بیان این که کودکان کار دو دستهاند،یک دسته
آنها فاقد سرپناهند و دسته دیگر کسانی هستندکه
توسط افراد حرفهای استثمار شدهاند گفت :در دو ماه
گذشته 2640کودک کار در تهران پذیرش شده اند و
سازمانهایمردمنهادنیزاعالمآمادگیکردهاندکهتا
پایان آبان ماه هرکودک و نوجوانی را که رها شده است
حمایت کنند .نیروی انتظامی نیز در این زمینه اعالم
آمادگی کرده است.وی اظهار کرد :مشکل بهزیستی
در زمینه ساماندهی کودکان ک��ار و خیابان خالء
قانونیاست؛چراکهاگروالدینکودککاردرخواست
بدهند که کودک از بهزیستی پس گرفته شود و به
خانواده برگردد ما موقت مجبوریم آن را بپذیریم و
سپس به خانواده تحویل دهیم .به همین دلیل قوه
قضاییه قول داده اگر دو بار کودک به خانواده برگشت
و مجدد به عنوان کودک کار رها شد ،صورتجلسهای
تنظیم شود و ب��رای بار سوم به هیچ عنوان تحویل
خ��ان��واده نشود و از خ��ان��واده سلب حضانت شود.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از ثبت 950
مورد تقاضای سقط جنین قانونی ،مرگ  70نفر بر اثر
مصرف قرص برنج و مرگ  368نفر بر اثر اعتیاد طی
شش ماه امسال در استان تهران خبر داد.مسعود
قادی پاشا در گفت وگو با ای��ران گفت :در شش ماه
امسال  950مورد تقاضای سقط جنین در استان
تهران ثبت شده است که به طور طبیعی حدود یک
سوماینمواردباتاییدسهپزشکمتخصصمجوزسقط
دریافت کردهاند و حدود دو سوم دیگر مشمول قانون
سقط درمانی نبودند و مجوز قانونی دریافت نکردند.
وی افزود :در شش ماه اول سال 95در مجموع ،شاهد
مرگ  70نفر در استان تهران بر اثر مصرف قرص
برنج بودیم و در 6ماه امسال 208مورد مرگ ناشی
از سوء مصرف طوالنی مواد مخدر 122 ،مورد مرگ
ناشی از مصرف روانگردان ها و  38مورد مرگ ناشی
از سوء مصرف الکل در استان تهران ثبت شده است و
در مجموع تعداد موارد مرگ ناشی از مواد اعتیاد آور
 268نفر بوده است .وی همچنین از مرگ  48نفر بر
اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن در استان تهران
در 6ماه اول سال  95خبر داد.

...

نیش و نوش
امیر آقایی

نیش و نوش بهرفتارهایمطلوب ونامطلوباجتماعیمیپردازد

شما هم این را تجربه کنید
به خانواده های امروزی که نگاه کنیم در می یابیم با هزار
تاسف ،نسل فردا کمتر از نعمت وجود دایی و خاله و عمو
و عمه برخوردار خواهند بود .آدم تنهایی که نه خواهر
کسی باشد و نه برادر چطور می تواند عمو و عمه و خاله
و دایی باشد؟ اول و به هزار تاکید باید پدران و مادران
امروز را قانع کرد که از این قصه تک فرزندی دور شوند
و با داشتن فرزندان بیشتر هم به فردای خود و هم پس
فردای نسل خویش توجه کنند .به نسل پیر و بی عقبه و
به آدم های تنها که در شهر خود هم غریب خواهند بود نیز
بیندیشند .اولین راه برای برون رفت از فردای تنهایی ،
همین امروز پیش پای خانواده هاست تا با داشتن فرزند
بیشتر راه را باز کنند و بر غربت و تنهایی خط بکشند.اما
یک راه کمکی هم هست که اخالق را نیکو کنیم و دل ها
را مهربان تا اگر عمه و خاله و دایی و عمو نداریم ،دیگران
این جای خالی را برای ما پر کنند .من در زندگی همین
امروز دیده ام بچه هایی که دوستان صمیمی و مومن
خانواده را با این عناوین صدا می زنند و در نام بردن شان
 ،چه باشند و چه نباشند نامشان را با پیشوند خاله و عمه
و عمو و دایی یاد می کنند و تجربه کرده ام که کلمات ،بار
معنایی خود را در نگاه و باور و رفتار مردم هم می گذارد
و روابط را تا حد خویشاوندی نسبی هم ارتقا می دهد و
طرفینراازشهدخویشاوندی،شیرینکاممیکند.شما
هم این را تجربه کنید ،فایده اش را فراوان خواهید دید.

دستچین
 23درصد کل داروخانه های کشور در
استان تهران مستقر است
ایرنا  -دکتر مهران والئی معاون غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی ایران گفت :از  10هزار و  518داروخانه
غیربیمارستانی  ،دو هزار و  401داروخانه در استان
تهران است به عبارت دیگر 23درصد کل داروخانه های
کشور در این استان استقرار دارند.

 53اثر غیرمنقول در فهرست آثار تاریخی
کشور ثبت شد
میراث آری��ا -در پنجمین جلسه کمیته ثبت آث��ار غیر
منقول  53اث��ر غیرمنقول از استان ه��ای لرستان،
گیالن ،چهارمحال و بختیاری ،کرمان،قم،خراسان
جنوبی ،گلستان و تهران واجد ارزش ثبت در فهرست
آثار م ّلی شناخته شد .فرهاد نظری ،مدیر کل دفتر ثبت
آثار تاریخی اعالم کرد :باغ محتشم رشت ،بقعه آقا سید
علی کیا واقع در روستای موتار محله از توابع شهرستان
الهیجان ،حمام هژبرالسادات استان چهار محال و
بختیاری ،حمام باشی استان لرستان و خانه آیت ا...
شاهرودی قم از جمله بناهای فرهنگی-تاریخی واجد
ارزش ثبت در فهرست آثار م ّلی هستند.

نخستین قطار مسافربری تهران  -کربال
به شلمچه رسید
ایرنا-مسافراننخستینقطارمسافربریکهروزسهشنبه
از تهران به مقصد نجف و کربال حرکت کرده بود؛ ظهر
چهارشنبه به شلمچه رسیدند .این قطار  6تخته است و
ساعت  15و  30دقیقه سه شنبه ها از راه آهن تهران به
سمتکربالحرکتمیکند.مسافراناینقطارپسازعبور
از مرز شلمچه از قطار پیاده می شوند و با اتوبوس ،مسیر
 35کیلومتریتابصرهراطیمیکنندوازآنجاسوارقطار
عراقیشدهوعازمنجفوکربالخواهندشد.

 63درصد معتادان متأهل و  58درصد
معتادان زیر  34سال هستند
قائممقام ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه 63
درصدازمعتاداندرایرانمتأهلهستندگفت :متأسفانه
این رون��د بر عکس سایر کشورهای دنیاست چرا که
بیشترین معتادان در آنجا مجرد هستند .سردار مؤیدی
افزود :اگر این میزان  63درصد را در خانوادههای 4
نفره بنگریم مشاهده خواهیم کرد که بیش از  6میلیون
نفر به صورت شبانهروزی در بحث اعتیاد در ایران دغدغه
دارند و این امر بسیار نگرانکننده است.مؤیدی با بیان
اینکه  58درصد از معتادین ایران زیر  34سال هستند،
گفت :تلورانس سنی معتادان بین  21تا  24سال سن
دارند و اگر دستگاههای متولی در کشور تمرکز خود را بر
روی این تلورانس قرار دهند قطعا میل به اعتیاد در کشور
ما کاهش پیدا خواهد کرد.

پرستاران فرانسوی اعتصاب کردند
ایسنا-پرستارانی که همیشه حاضران در بیمارستان
را به رعایت سکوت دع��وت میکنند در خیابانهای
فرانسه سوتها را به صدا درآوردن��د تا صدای اعتراض
خود را به گوش مسئوالن و مردم برسانند.اتحادیههای
کارگری مختلف پرستاران ،در حال مذاکره با وزارت
بهداشت فرانسه ب��رای بهبود شرایط ک��اری پرستاران
هستند.بسیاری از پرستاران فرانسوی اعتقاد دارند که
سرمایهگذاریمناسبیدراینبخشصورتنگرفتهاستو
فشار کاری آنها برای مراقبت از بیماران بسیار زیاد است.

تعطیلی تعداد زیادی آژانس هواپیمایی
به دلیل تخلف در اعزام زائران اربعین
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از تعطیلی تعداد زیادی
آژانس هواپیمایی به دلیل تخلف در اعزام زائران اربعین
خبرداد.جمشیدیدرگفتوگوباتسنیمباهشداربهآژانس
های هواپیمایی که بلیت سفر به عتبات را گرانتر از نرخ
مصوبمیفروشندگفت:باکوچکترینتخلفشدیدترین
برخوردرامیکنیم.ویاظهارکرد:براساسنرختعیینشده
بلیتسفرهواییرفتوبرگشتازتهرانبهنجفوبرعکس،
یک میلیون و  100هزار تومان نرخگذاری شده است.
CMYK

