اجتماعی

سه شنبه  29فروردین  20. 1396رجب  . 1438شماره 19513

ورود سامانه جدید بارشی
به کشور از چهارشنبه

مدیرکل پیشبینی هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه خبر داد .احد وظیفه اظهار کرد :برای امروز سه شنبه  29فروردین بارش
پراکنده در نواحی جنوب ،دامنه های زاگرس مرکزی ،شرق و شمال شرق کشور و پارهای از نقاط کرمان پیش بینی می شود .از اوایل چهارشنبه 30
فروردین نیز ،با ورود سامانه جدیدی از شمال غرب و غرب بارش در شمال غرب ،غرب و دامنه های زاگرس آغاز می شود.

دریچه

فوت  2900نفردربالیای طبیعیطی هر سال درکشور

...

دستچین

خسارات جانی بالیای طبیعی درکشورهای پیشرفته 6برابرکمترازدیگرکشورهاست

با خاطرات کودکی ام شادم
چند کودک قدو نیم قد در حالی که نخ بادبادک هارا در
دستشان گرفته اند  ،به این طرف و آن طرف می دوند و
صدای خنده هایشان فضا را پر کرده است .پسر بچه ای
در حالی که باال و پایین می پرد با انگشتش بادبادکی را
نشان می دهد که حاال تبدیل به نقطه ای در آسمان شده
است.پیرزن روی ویلچر نشسته واز وسط لبخند ها و شادی
ها میگذرد  .خاطرات کودکی اش را به خاطر می آورد.
ناگهان در رویاهایش از روی ویلچر بلند می شود و نخ
بادبادکی را می گیرد و به سمت تپه هایی که روزگار کودکی
اش را در آنها نفس کشیده است ،می دود .

...

خواندنی های رسانه ها
مردی با کمک دندانش بینایی خود را به
دست آورد

جان اینگز  72ساله اهل گولبرن استرالیا که بینایی خود
را از دست داده بود ،به طور معجزهآسایی پس از جراحی
دوباره بینایی خود را به دست آورد .این مرد  72ساله در
بیمارستان چشم پزشکی سیدنی تحت عمل جراحی
جدیدی به نام osteo-odonto kerato-prosthesisقرار
گرفت که در این عمل پزشکان از دندان فرد بیمار استفاده
میکنند و فرد بیمار میتواند دوباره ببیند.

مردی که قبر خود را کند تا در آن جان دهد
یک فرد بازنشسته چینی با توجه به پیشبینیهایی که
شنیده بود ،روز  23مارس به کوه رفت و در آنجا قبری کند
و منتظر ماند تا ملکالموت باالی سرش بیاید و جان او را
درون قبرش از او بگیرد .این فرد 74ساله چندین روز در قبر
خود خوابیده بود و قبل از وارد شدن در قبرش با 23دوستی
که داشت ،خداحافظی کرده بود اما پس از گذشت چند
روز نزدیکان این فرد نا امید از زندگی ،به پلیس زنگ زدند
تا وضعیت او را بررسی کنند که این فرد ،توسط نیروهای
پلیس زنده از قبر بیرون آورده شد.

تنبیه همسر به سبک شوهر روس!

دانــش پور -مدیرکل مبارزه و کنترل عــوارض بالیای
طبیعی وزارت بهداشت ،با بیان این که ایران کشوری
حادثه خیز است اظهار کرد :به طور متوسط هر سال در
ایران  2900نفر در بالیای طبیعی جان خود را از دست
می دهند .علی اردالن که روز گذشته به دنبال حادثه
سیل اخیر در مناطق شمال غرب و غرب کشور در نشست
خبری وزارت بهداشت حاضر شده بود ،افزود :حوادث غیر
مترقبه هر سال زندگی یک میلیون و  500هزار ایرانی را
تحت تاثیر قرار می دهد .مهم ترین حوادث غیر مترقبه در
ایران زلزله ،سیل و خشکسالی است که بر اساس میزان
شدت و گستردگی آن ،تعداد تلفات و آسیب دیدگان
این حــوادث در سال های مختلف ،متفاوت اســت.وی
ادامه داد :در حادثه اخیر شمال غربی کشور در روز 25
فروردین ،شاهد سیل برق آسا بودیم .سازمان هواشناسی
هشدارهایی دربــاره بارندگی شدید داده بود اما سیل
برق آسا پیش بینی نشده بود .به همین علت در برخی از
شهرهایاستانهایآذربایجانشرقیوغربیوکردستان
شاهد تلفات و مصدوم شدن تعدادی از هموطنان بودیم.
اردالن افزود :برآورد وزارت بهداشت این است که آگاهی
مردم برای اقدامات پس از حوادث  9 /3از  100است؛
البته این میزان در سال  94حدود  8/5بود که اندکی
افزایش یافته است .مدیر کل پیشگیری و کنترل حوادث
غیر مترقبه وزارت بهداشت گفت :برای بهبود خدمات
وزارت بهداشت در مقابله با حــوادث طبیعی به دنبال
ایجاد کمیته های مرگ در بالیا در استان ها هستیم.وی
خاطر نشان کرد :هر چند که در سیل اخیر برخی از مردم
نسبت به هشدارها کم توجهی داشتند ولی باید عنوان
کرد در منطقه چنار و عجبشیر منزل برخی در حریم
رودخانه بود و عالوه بر توجه مردم دستگاههای نظارتی
نیز باید اقدامات الزم را انجام دهند.درباره این موضوع،
محمد رئیس زاده دبیر اجرایی هشتمین کنگره بین
المللی سالمت در حوادث و بالیا نیز در نشستی خبری
با انتقاد از کشته شدن بیش از 40نفر در سیل استان های
شمال غربی گفت :متاسفانه هنوز مردم و دانش آموزان
یاد نگرفته اند در زمان خطر چه کنند .فوت تعدادی از
هموطنانمان در پی وقوع سیل بسیار تاسفبار است و باید



محسنی بندپی :مستمری مددجویان را در
بدترین شرایط مالی افزایش دادیم

شناخت خطر در بالیا در بین مردم افزایش یابد.
▪ 10کشور اول جهان در حوادث طبیعی

در عین حال سازمان هواشناسی انگلیس چندی پیش
با انتشار گزارشی ،فهرست  ۱۰کشور اول جهان را که
بیشترین حوادث طبیعی در آن ها رخ داده است ،منتشر
کرد .به گــزارش سازمان هواشناسی انگلیس ،جنگ،
شورشوفسادمالیمهمترینچالشهایمبارزهبابالیای
طبیعی است که توانایی یک کشور را در زمینه رسیدگی
به این حوادث تضعیف میکند .این گزارش حاکی است:
هند ،بنگالدش ،اندونزی ،فیلیپین ،آمریکا ،ژاپن ،نیجریه،
برزیل و پاکستان به ترتیب در ردیف اول تا نهم فهرست
کشورهای تحت تأثیر بالیای طبیعی قرار دارند .به نوشته
سایت گلوبال ریسک ،آمار بانک جهانی نشان میدهد
بالیای طبیعی بین سالهای ۱۹۹۰تا ۲۰۱۲زیانهایی
بالغ بر  ۱۰درصد تولید ناخالص جهان در سال  ۲۰۱۰به
بار آورد .بیشتر این زیانها در کشورهای دارای اقتصادی
نوظهور بود که دوران گسترش سریع داراییهای ملی،
زیربنا و سرمایهگذاری را پشت سر میگذاشتند و آماده
مدیریت پیامدهای این حــوادث نبودند .بر اساس آمار
طی چهل سال گذشته  ،حدود  4میلیون نفر در اثر بالیای
طبیعی جان خود را از دست داده اند و بیش از سه میلیارد
و  200میلیون نفر مصدوم،بی خانمان شده اند یا به نقاط
دیگر جهان مهاجرت کرده اند .مرگ و میر انسان ها یکی
از شاخص های مهم برای سنجش اثرات مخرب بالیای
طبیعی بر حیات آدمی است.
▪3هزار خسارت جانی در برابر500مورد

عــاوه بر ایــن ،خسارات بالیای طبیعی در کشور های
متوسط و ضعیف به مراتب بیشتر استبه طوری که بر پایه
مطالعات انجام شده بیش از  3هزار مورد خسارت جانی
در هر مورد از بالیا به این کشورها وارد می شود در صورتی
که این رقم در کشورهای پیشرفته از 500مورد تجاوز نمی
کند .در واقع درکشورهای پیشرفته در پی بالیای طبیعی
6برابرکمترنسبتبهکشورهایمتوسطوضعیفخسارت
جانی رخ می دهد .بر پایه اطالعات ارائه شده ،خسارات

...



جامعه

اقتصادی ساالنه مرتبط با بالیای طبیعی در جهان حدود
 50تا  100میلیارد دالر بر آورد شده و در بعضی سال ها
نیز میزان خسارات ناشی از بالیای طبیعی در جهان بیش
از  450میلیارد دالر بوده است.اما ژاپن به عنوان کشوری
که در خط مقدم پیشگیری از خطرات ناشی از بالیای
طبیعی است ،در سندی از برنامه جدیدی برای پیشگیری
از خطرات ناشی از بالیای طبیعی رونمایی کرده است
که بر اساس آن  3/8میلیارد یورو ظرف چهار سال برای
آموزش  ۴۰هزار نفر و توسعه همکاری های بین المللی
در این بخش هزینه می شود .این پروژه اهداف گوناگونی
را دنبال می کند از جمله :کاهش  ۱۰۰هزار مرگ ناشی
از این حوادث ظرف ده سال و همچنین کاهش زیان های
اقتصادی مرتبط با بالیای طبیعی .
▪ایران دارای رتبه سوم در وقوع مخاطرات طبیعی
در جهان

یک کارشناس مخاطرات طبیعی سازمان زمین شناسی
نیز درگفت و گو با خراسان گفت :در ایران به طور میانگین
سالیانه  1100میلیارد ریــال صرف جبران خسارات

...

ناشی از رویــدادهــای طبیعی م ـیشــود .از میان 43
مخاطره طبیعی  32مورد آن در کشور ما روی داده است.
علیرضا رضایی گفت :با توجه به نقشه پراکندگی جمعیت
کشورهای جهان ،می توان دریافت که در هر کیلومتر مربع
از مساحت ایران بین  24-49نفر ساکن هستند  .ضمن
آن که ایران دارای رتبه سوم در وقوع مخاطرات طبیعی
در جهان است و ساالنه  7تا  12درصد از تولید ناخالص
داخلی صرف جبران خسارات ناشی از وقــوع بالیای
طبیعی میشود .
▪ 15درصد جمعیت ایران در معرض خطر زمین لرزه

وی ادامــه داد :بنابر آمار جهانی فائو  ،در زمینه درصد
جمعیتی که بین سال های  1978تا  2007تحت تأثیر
انواع بالیای طبیعی قرار گرفتند ،سهم آسیا و خاورمیانه
بیش از دیگر مناطق است  .این کارشناس مخاطرات
طبیعی خاطرنشان کرد :بر اساس این مقایسه 15،درصد
جمعیت ایران در معرض خطر زمین لرزه قرار دارند؛ این
در حالی است که در کشور پرجمعیتی همچون چین کمتر
از یک درصد جمعیت در معرض خطر هستند.

...



گلریزان

خانواده

طرح ملی تاب آوری اجتماعی ادامه دارد

رهایی 9هزار محکوم غیرعمد در سال 95

خشونت و دعاوی خانوادگی در صدر پروندههای قضا

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت :طرح ملی تاب آوری
اجتماعی از سال  94آغاز شده است و همچنان ادامه دارد .موالوردی
افزود :این طرح مدل اجتماعی اقتصاد مقاومتی است چرا که نیاز
داریم در مقابل تکانه های درونی ،بیرونی و آسیب های اجتماعی
مقاوم شویم .وی اضافه کرد :این طرح را برای زنان نمی خواهیم،
بگویند که زنان باید بسوزند و بسازند بلکه برای تک تک اعضای
خانواده با شاخص های بین المللی اجرا می شود.موالوردی اضافه
کرد :امیدواریم اجرای این طرح منجر به ترویج مدارا  ،باال بردن آستانه
تحمل و کاهش نزاع و درگیری شود.

نیکوکاران   در سال  95با بذل کمکهای نوعدوستانه خود ،زمینه آزادی
 9هزار و  143زندانی جرایم غیرعمد و غیرکالهبرداری را فراهم کردند.
به گزارش خراسان ،به نقل از ستاد دیه ،از مجموع  9143مددجوی آزاد
شده  8هزار و  883نفر را مردان و  260نفر را هم بانوان تشکیل می دهند
که هر چند رقم کل آزادیها نسبت به سال قبل ( )1394افزایش داشته
است ،اما در مورد زنان کاهش  18نفری را شاهدیم.
در فرآیند آزادی این دسته از زندانیان از مجموع بدهی  7هزار میلیارد
و  426میلیون ریالی به میزان  36درصد گذشت رضایتمندانه اخذ
شده است.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقــوع جرم قوه قضاییه گفت :در صدر
پروندههای دستگاه قضا اهانت ،خشونت خانگی ،دعاوی خانوادگی،
قتل ،ضرب و جرح و حــوادث رانندگی قــرار دارد که علت اصلی آ نها
فقدان مداراست.میری اصفهانی در همایش مددکاری اجتماعی با بیان
اینکه جامعه ما دوران گذار را طی میکند و وارد دورهای شده که برای
ما ناشناخته است ،افزود :به طور طبیعی در این دوره گذار ،چالشها و
مشکالتی وجود دارد که تهدیدهایی را در روابط اجتماعی ایجاد کرده که
ناشی از رفتارهای منفعت طلبانه است .رفتارهای منفعت طلبانه فردی
پیچیدگیهایی ایجاد کرده که زمینه ناهنجاریهای رفتاری می شود.

قاچاق 1/2میلیارد دالر لوازم آرایشی و بهداشتی به کشور
سهم محصوالت آرایشی خارجی در بازارمصرف80درصد ،سهم داخلی 20درصد

یک مرد روسی ،خودروی همسر خود را با َمالط سیمانی پر
کرد.او این کار را برای تنبیه همسرش که نام فامیل خود را
به صورت قانونی تغییر داده بود ،انجام داد.

کاهش مصرف مواد الکلی و دخانی
در روسیه
بنابر اعالم رسانههای داخلی روسیه مصرف مواد الکلی و
تنباکو در این کشور در سال  ۲۰۱۶کاهش یافته است.در
نتایج بررسی ها آمده است تعداد بیماران معتاد به مصرف
مواد الکلی در روسیه کاهش  ۳۶درصدی داشته است.
عــاوه بر ایــن ،استعمال مــواد دخانی در میان جمعیت
بزرگسال این کشور  ۳۹درصد کمتر شده است .در سال
 ۲۰۱۱محدودیت فروش مواد الکلی در روسیه تشدید و
همچنین فهرست مکانهایی که فروش مواد الکلی در آنها
منع شده ،طوالنیتر شد.

جشن تولد  ۴۰سالگی یک گوریل!

گروه اجتماعی -ایــران چندمین کشورمصرف کننده
لوازم آرایشی و بهداشتی در دنیاست؟
چه میزان از لوازم آرایشی و بهداشتی مصرفی از طریق
قاچاق وارد کشور می شود؟
در ایــران چه تعداد کارخانه لــوازم آرایشی و بهداشتی
وجود دارد ؟
دلیل تمایل نداشتن ایرانیان به مصرف مواد آرایشی و
بهداشتی داخلی چیست ؟
اینها تنها بخشی از سواالتی است که شاید بعضی از ما
بارها از خودمان پرسیده باشیم  .در میان کشورهای
خاورمیانه ،ایران پس از عربستان دومین کشور مصرف
کننده لــوازم آرایشی است که این امرباعث شده ایران
یکی از بازارهای اصلی محصوالت آرایشی و بهداشتی را
به خود اختصاص دهد و شرکت های بزرگ تولید کننده از
ایران به عنوان یک بازار هدف استفاده کنند .اما با توجه به
سهم عمدهای که فرآورده های آرایشی و بهداشتی از بازار
دارد ،سهم تولیدکنندگان داخلی در این صنعت بسیار
ناچیز است و از طرفی ،گرایش روزافزون به مصرف این
فرآوردهها در کشور ،معضل قاچاق و برندهای تقلبی را
پیش روی فروشندگان و مصرف کنندگان این فرآورده ها
قرار داده است .هم اکنون بین  ۸۰تا  ۹۰درصد بازارهای
لوازم آرایشی ایران در اختیار چین ،ترکیه و تایلند قرار
گرفته است؛ کشورهایی که هر ساله میلیو نها دالر از
صادرات لوازم آرایشی بهداشتی به ایران سود میبرند!
چه میزان از لــوازم آرایــشــی ،تولید داخلی اســت و چه
مــیــزان از آن بــه صــورت قــاچــاق وارد ایـــران مــی شــود؟



قدیمیترین گوریل باغوحش بوداپست ،روز تولد خود را با
خوردن کیک میوهای که از خوردن آن لذت میبرد ،جشن
گرفت.بر اساس گــزارش شینهوا« ،لیسیل»()LIESEL
که متولد فرانکفورت است از سال  1989در مجارستان
زندگی میکند و اکنون  40ساله است.این سومین جشن
نطیاینسالهاستکهقدیمیترین
تولداینگونهازمیمو 
نمونه این موجود در اروپای شرقی محسوب میشود.

در ایــن زمینه محمد نیلفروشان ،نایبرئیس انجمن
صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایــشــی اواخــر ســال95
با اشــاره به اینکه ارزش بــازار این محصوالت در ایــران،
حــدود  20هــزار میلیارد تومان بــرآورد میشود ،گفت:
سهم محصوالت شوینده و سهم محصوالت آرایشی در
این بازار هر کدام  10هزار میلیارد تومان است .ضمن
آنکه  100درصــد بــازار شویندهها ،به تولیدکنندگان
داخــلــی اختصاص دارد؛ امــا در بخش آرایــشــی80 ،
درصــد سهم خارجیهاست و تنها 20درصــد این بازار
در اختیار تولیدکنندگان داخلی قــرار گرفته است.
محمد نیلفروشان در ادامه چالشهای عمومی اقتصاد
نظیر رکود ،کمبود نقدینگی و بهره باالی بانکی را نیز بر
این صنعت اثرگذار دانست و گفت :قدمت ،موجب افزایش
قدرت صنعت شده و ویژگی مهم دیگر این صنعت آن است
که سراسر خصوصی است.همچنین یکی از کارشناسان
این بخش به خراسان می گوید :هم اکنون تولیدکنندگان
داخلی توانمندی تامین 80درصد نیاز داخل را در حوزه
محصوالتآرایشیدارندامابهدالیلمختلفازجملهضعف
درتبلیغاتووجودگستردهمحصوالتخارجیوقاچاقدر
بازار ،سهم محصوالت ایرانی که دارای کیفیت و استاندارد
است ،از بازار مصرف کنندگان بسیار اندک و ناچیز است.
▪قاچاق  ۱/۲میلیارد دالر لوازم آرایشی و بهداشتی

رئیس ســازمــان غــذا و دارو میگوید :لــوازم آرایــشــی و
بهداشتی بیشترین کاالیی اســت که به کشور قاچاق
میشود ،ساالنه  1.2میلیارد دالر وسایل آرایشی و

...
طالق

اختصاص « ۱۰میلیارد تومان» برای کاهش طالق
معاون اجتماعی ســازمــان بهزیستی از تخصیص
بودجه  ۱۰میلیارد تومانی به سازمان بهزیستی کشور
بــرای کاهش طــاق در کشور خبر داد .مسعودی
فرید ،معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت:
برای آنکه بتوان مداخالتی در بحث آسیب شناسی
طالق و مشکالت خانواده صورت داد ،باید رویکردی
تلفیقی را در پیش گرفت .موضوع خانواده موضوعی
میان رشتهای است و چندین رشته تخصصی باید
در کنار هم به حل این معضل کمک کنند .معاونت
امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت :در بهمن ۹۵
سازمان بهزیستی  ۵میلیارد تومان بودجه از وزارت
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کشور دریافت کرده است که به دلیل تخصیص اعتبار
در بهمن همه عملیاتو برنامههای اجرایی سازمان
برای ســال  ۹۶طراحی شده است .بودجهای بالغ
بر  ۱۰میلیارد تومان برای بحث اقدامات پیشگیرانه
و مربوط به طالق به سازمان بهزیستی تعلق گرفته
اســت .اقــدامــات ســازمــان به منظور تحکیم بنیان
خانواده و جلوگیری از طالق رونــد خوبی داشته،
ولــی هنوز به تخصیص اعتبارات بیشتر بــرای این
موضوع نیاز است که انشاء ا ...تحقق پیدا کند.وی
تصریح کــرد :سازمان بهزیستی سازمان محوری
در حــوزه طالق در برنامه ششم عنوان شده است.

بهداشتی قاچاق وارد کشور میشود که اغلب آنها تقلبی
است.رسول دیناروند نسبت به قاچاق انبوه لوازم آرایشی
و بهداشتی به کشور ابــراز نگرانی میکند ومی گوید:
میزان لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در کشور از میزان
کاالهای تولیدی و وارداتـــی قانونی آن بیشتر است.
اغلب این کاالها تقلبی است و ظاهر آنها شبیه برندهای
معروف ساخته می شــود و با قیمت ارزان در اختیار
مــردم قــرار میگیرد و بسیاری از آنها خطرناک است.
گزار شهای متعددی داریــم که نشان میدهد میزان
تولید داخل و واردات قانونی لوازم آرایشی و بهداشتی در
کشور کمتر از این میزان است و متاسفانه بیشترین میزان
قاچاق در کشور را در این حوزه داریم و برای رها شدن از
این معضل نظارت به تنهایی کافی نیست ،فرهنگ سازی
و تالش های زیادی الزم است تا مردم از خطرات اقتصادی
و جسمی این نوع قاچاق آگاه شوند ،البته سختگیریهای
نظارتی هم الزم است و بستن مرزها هم باید جدیتر باشد.



▪خطر ترکیبات سمی لوازم آرایشی قاچاق

شکوری مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی،
آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،در مصاحبه های
خود با رسانه های مختلف ،بارها به قاچاق کاالهای
سالمت محور در چهار حوزه دارو ،مواد غذایی ،لوازم
آرایشی و بهداشتی و انواع مکملهای غذایی و ورزشی
اشاره کرده و گفته است« :در ارتباط با لوازم آرایشی و
بهداشتی نکته مهم این است که این مواد بهطور مستقیم
روی پوست مورد استفاده قرار میگیرد .حال اگر این
فرآوردهها از ترکیبات سمی و خطرناک ساخته شده باشد،
میتواند جذب بدن شود و سالمت فرد را تهدید کند.
حتی برخی رنگهای مصنوعی برای جنین انسان بسیار
سمی است و میتواند رشد جنین را مختل کند .متاسفانه
بیشتر رنگهای موی قاچاق از ترکیبات مصنوعی ساخته
میشود و بههمین دلیل ارزان است.

...

فرهنگیان
ضریب افزایش  ۱۰درصدی حقوق معلمان به استانها ابالغ شد
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش با اشاره
به ابالغ ضریب افزایش ۱۰درصدی حقوق معلمان به
استانها ،زمان اعمال این افزایش حقوق در سال ۹۶
را اعالم کرد .حسینی در پاسخ به این پرسش که «آیا
ضریب افزایش حقوق معلمان در سال  96مشخص
شد؟» ،اظهار کرد :بله ،در  6فروردین ماه ،دولت این
ضریب افزایش را به دستگاهها ابالغ کرد .وی به فارس
گفت :ضریب افزایش حقوق سال گذشته  1541بود
و برای سال  1396با احتساب افزایش  10درصدی
حقوقها ،ایــن ضریب  1695خواهد ب ــود.وی در
پاسخ به این پرسش که «آیا افزایش حقوق معلمان در

فروردین ماه اعمال میشود؟» ،گفت :بستگی دارد
زیرا تا پایان ماه فقط چند روز باقی مانده است .وی
اضافه کرد :باید نگارش سیستم پرسنلی را آماده و به
استانها ارسال کنیم .ممکن است تا یکی دو روز آینده
هماحکامپرسنلیصادرشود.ویدرخصوصاینکهآیا
افزایش حقوق معلمان باالخره در حقوق فروردین ماه
اعمال میشود یا خیر ،گفت :با توجه به اینکه حقوق
معلمانبهصورتمتمرکزپرداختمیشودوبایدفایل
حقوق تا یکی دو روز آینده بسته شود ،ممکن است این
اعمال افزایش حقوق به فروردین ماه برسد و ممکن
است که به فروردین ماه هم نرسد.

رئیس ســازمــان بهزیستی کشور بــا اش ــاره بــه افزایش
مستمری مددجویان گفت :امروز مستمری مددجویان
را در شرایطی افزایش دادیم که  ۸۰۰میلیارد دالر درآمد
نفتی نداشتهایم و در بدترین شرایط مالی بودیم .به گزارش
ایسنا ،محسنی بندپی در همایش مددکاری اجتماعی
گفت :هر چند که سیاست بهزیستی توانمندسازی افراد
اســت ،امــا مستمری را بیشتر کــرد هایــم ،به گونهای که
مستمری یک خانوار تکنفره از  53به  195هزار تومان،
خانوار دو نفره از  61به  250هزار تومان ،خانوار سه نفره از
 71به  320هزار تومان و خانوار پنج نفره از  100به 465
هزار تومان رسیده اســت.وی ادامه داد :امروز در زمینه
مستمری مددجویان از آنچه قانون تکلیف کرده بود پا را
فراتر گذاشتهایم؛این درحالی است که گسترش اورژانس
اجتماعی در شهرهای باالی  50هزار نفر را نیز مصوب
کردهایم و امسال  350شهر میتوانند از ظرفیت علمی
مددکاری و اورژانس اجتماعی ،برخوردار شوند.

مقاومت کمتر زنان نسبت به مردان در
آسیب های مصرف موادمخدر و روانگردان
اســتــاد دانــشــگــاه پــردیــس تــهــران گفت :متولیان امــور
فرهنگی باید شرایطی را فراهم کنند تا در چارچوب
فرهنگ اسالمی ،برنامههای نشاط آور برای عموم مردم
اجرا شود و به این وسیله افــراد جامعه به ویژه نوجوانان
و جــوانــان اوقــات فراغت مناسبی را بگذرانند .سونیا
قاسمی به ایسنا گفت :آموزش مهارت شاد بودن به صورت
مستقیم و غیرمستقیم در ارتقای بهداشت روانــی موثر
اســت و سبب جلوگیری از مصرف مــواد مخدر صنعتی
و شیمیایی میان قشر نوجوان و جــوان کشور میشود.
قاسمی ادامه داد :روی آوردن زنان به مصرف مواد مخدر
که با کشیدن سیگار و قلیان آغاز میشود ،به یک نگرانی
و دغدغه تبدیل شده و در سالهای اخیر گرایش دختران
به استفاده از این مواد افزایش یافته است .وی با اشاره
به اینکه زنان از مقاومت کمتری نسبت به مردان در برابر
آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر به ویژه روانگردان
ها برخوردارند ،گفت :متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد
افزایش آمــار اعتیاد در کشور و به ویــژه در میان جوانان
بودهایم و دردناکتر آن است که در  10سال گذشته شمار
زنــان آلــوده به مصرف مــواد مخدر افزایش یافته است .
این کارشناس ارشــد امــور زنــان و خانواده افــزود :نتایج
بررسیها نشان میدهد که افزایش شمار زنان مصرف
کننده مواد مخدر صنعتی و شیمیایی ،ناشی از تبلیغات
گسترده در زمینه زیبایی انــدام است و این مــواد به نام
داروهای الغری یا چاقی عرضه میشود .وی خاطرنشان
کرد :آگاهی بخشی به خانوادهها و زنان درباره مضرات
این دارو ها اهمیت زیادی دارد و باید در این زمینه با قدرت
اقدامات پیشگیرانه را انجام داد تا بتوان در مقابل این
تبلیغات مخرب و پیامدهای آن ایستادگی کرد.

اولویتهای بیشتری برای ثبت نام
«حج تمتع  »۹۶اعالم میشود
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به برنامههای
انجام شده بــرای حج تمتع  ۹۶گفت  :درموضوع اجاره
مسکن حجاج ظرفیتهای خوبی تاکنون آمــاده شده
است که احتمال فراخوان اولویتهای بیشتر برای تشرف
به حج تمتع وجــود دارد.بــه گــزارش باشگاه خبرنگاران
پویا؛ حجتاالسال موالمسلمین سید علی قاضی عسکر
دیروز در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام
معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اظهار کرد :در موضوع
اجاره مسکن حجاج برای حج تمتع امسال ظرفیتهای
خوبی تاکنون آمـــاده شــده اســت و احتمال فــراخــوان
اولویتهای بیشتر برای تشرف به حج تمتع وجود دارد.
وی ادامه داد :از مسئوالن سازمان حج و زیارت میخواهیم
که با توجه به روند مطلوب تامین مسکن زائران درمدینه و
مکه و افزایش بیش از  22هزار نفری سهمیه ایران نسبت به
سال  94امکان فراخوان از دارندگان فیشهای ثبتنامی
حج تمتع بعد از تاریخ  31تیرماه  1385را در اولویت قرار
دهند.نماینده ولی فقیه در امــور حج و زیــارت افــزود :با
وجود قطع روابط سیاسی ریاض و تهران با تالش تیمهای
کارشناسی تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته و شرایط
برای انجام حج به خوبی فراهم شده است.دراین جلسه
همچنین موضوع اعزام زائرانی که فیشهای اولویتدار
گذشته را در اختیار دارند بررسی و تاکید شد :کسانی که
با اعالم اولویتها نوبت آنها فرا میرسد شرعا مستطیع
میشوندوبهتاخیرانداختنآنبدونعذرشرعیگناهاست،
بنابراین با توجه به اینکه در روزهای آینده ظرفیت ثبت نامها
تکمیل خواهد شد ،از این دسته افراد خواسته شد سریعتر
برای ثبتنام به بانکها مراجعه کنند.حمید محمدی؛
سرپرست سازمان حج و زیــارت نیز در این جلسه با ارائه
آماری از برنامههای ثبتنام واجدان شرایط تشرف به حج
تمتعتصریحکرد:دراعزامسال 96اولویتباافرادیخواهد
بود که نسبت به ثبتنام و هزینه سفر زودتر اقدام کنند.این
جلسه با تاکید بر تقویت اطالعرسانی در حوزه حج ادامه
یافت و سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت
از برنامههای این هیئت در حج امسال و امور مربوط به حوزه
حج و اقدامات صورت گرفته پزشکی گزارشی ارائه کرد.در
اینجلسههمچنینمحمدرضاباقریمعاوناموربینالملل
بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به محورهای مورد بحث در
نشست سال گذشته مسئوالن و نمایندگان اعتاب مقدس
ایران ،عراق و سوریه در مشهد اظهار کرد :منشور حقوق زائر
بهعنوان موضوع اصلی نشست آینده انتخاب شده است که
در  27ماه رجب در کربال برگزار خواهد شد.
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