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سرطان در ایران نسبت به کشورهای دیگر آمار
باالیی ندارد

ایلنا  -عبدا...فضلعلیزاده نایبرئیسانجمنسرطانایرانگفت:سازمانبهداشتجهانیطیسالهایاخیرسرطانراازنظرمیزانبروزوشیوعآن
رتبهبندیکردهوپنجرتبهرادرنظرگرفتهوازبیشترینبهپایینطراحیکردهاست؛دراینرتبهبندیایراندرردهچهارمقرارداردواینیعنیسرطاندر
ایراننسبتبهکشورهایدیگررقمباالییندارد.

...
دریچه

الله های تاالبی
گلهایزیبایتاالبیازتیرتاشهریورماهدرتاالببین
المللیانزلیمیرویندوبازدیدکنندگانبسیاریرابه
خودجلبمیکنند.البهتاالبیگیاهیاستپایادارای
برگ های مدور و قلبی شکل بسیار بزرگ ( به قطر60
سانتیمتر)برآمدهازآب،بهرنگسبزمتمایلبهآبیبا
کناره کامل و گل های جالب توجه و درشت با گلبرگ
هایصورتیرنگضخیمومتعدد.

...

فضای مجازی
بخشنامهایعجیبدربارهپوششکارمندانخانم
که در فضای مجازی دست به دست می شود
دانش پور -طی دوسه روز اخیر بخشنامه ادعایی در فضای
مجازیدستبهدستمیشودکهبرسربرگآننشانسازمان
ثبتاسنادوامالکیکیازاستانهایجنوبیکشوردرجشده
اســت .در این بخشنامه که خطاب آن کلیه واحدهای ثبتی
تابعه است آمده است« :حسب گــزارش حفاظت و اطالعات
دادگستری استان  ، . . .نظر به این که برخی از پرسنل شاغل
در دفاتر اسناد رسمی اعم از زن و مرد در محل دفترخانه دارای
پوشش نامناسب بوده و بعضی از خانم ها نیز در خارج از وقت
اداریباپوششوآرایشغلیظدرشهرمشاهدهشدهاند،شایسته
استنسبتبهاعالمموضوعواخطاربهمشارالیهموتذکرمبنی
برمشاهدهمجددومعرفیبهحفایاینادارهکلجهتبرخورد
قانونی اقدام و نتیجه را جهت انعکاس به مرجع مذکور به این
اداره کل اعالم نمایید ».حال اگر این بخشنامه صحت داشته
باشد،نکتهایکهدربارهآن وجوددارد،ایناستکهآیابرخورد
سلبیباچنینموضوعاتیکهدرخارجازساعاتاداریوکاری
صورت می گیرد ،به نوعی دخالت در زندگی شخصی مردم به
حساب نمی آید؟ و اصال آیا چنین برخوردهایی می تواند جنبه
بازدارنده داشته باشد؟ البته این سوال نیز مطرح است که آیا
این گونه بخشنامه ها از مجرای اصلی صادر می شود یا ادارات
کل استان های مختلف به صورت سلیقه ای با موضوعاتی که
مستقیما با زندگی شخصی افراد مرتبط است ،برخورد می
کنند؟!اینخبرحاکیاست،چندماهقبلنیزنمونهای دیگراز
اینگونهمواردبهظاهرخودسرانهدریکیازدانشگاههایعلوم
پزشکی سیستان و بلوچستان رخ داده بود که این دانشگاه به
طراحیلباسپرستاریباطراحی خاصاقدامکردهبود.

...

روی خط رسانه ها
یخچالهای آینده خودشان به سمت شما
میآیند

...

وزیرآموزش و پرورش :مدارس از نشاط و شادابی فاصله گرفته اند

دستچین

معاون وزیر بهداشت ۲۱ :درصد دانشآموزان پسر و  ۲۰درصد دانشآموزان دختر چاق هستند

دانش پور -چهارمین جلسه ستاد عالی فعالیت های ورزش
دانش آموزی روز گذشته در حالی برگزار شد که مسئوالن
حاضر در این جلسه ،بر ضرورت تقویت شادابی و نشاط در
مدارس و شناسایی استعدادهای ورزشی در مدارس تاکید
کردند.وزیرآموزشوپرورشنیزدراینجلسهازکمرنگشدن
سرزندگی و شادابی در مدارس کشور گفت و این که فاصله
مدارسازنشاطوشادابیباگذشتزمانبیشترهممیشود.
سیدمحمدبطحاییاظهارکرد:هیچکشوریبهتوسعهیافتگی
پایدار نمی رسد مگر این که به آموزش و پرورش اهمیت داده
شود؛ متاسفانه بعد از انقالب در کنار مدرسه نهادهای موازی
ایجادشدومدرسهدرفعالیتهابهصورتناخواستهبهعنوان
فرعیدرنظرگرفتهشد.وییکیازبرنامههاییراکهبهمجلس
ارائه داده است ،تحول در برنامههای آموزشی  -ورزشی بیان
کردوافزود:مدارسامروزازشادابیفاصلهگرفتهاندونشاطی
کهبایددرمدارسدیدهشود،کمرنگشدهاست.دراینشرایط
یکی از روش های کمک کننده تقویت بخش تربیت بدنی و
ورزش است اگر چه امکانات ما در این بخش محدود است.
بطحاییمعاونتتربیتبدنیراملزمکردتابرنامهایشاخص
با هدف گذاری مطلوب را بازنویسی و این برنامه را تا آغاز سال
تحصیلیآمادهکند.

دلیل المپیادهای ورزشی درون مدرسهای برای ما اساسی
است .مهرزاد حمیدی افــزود :در ورزش دانشآموزی همه
خطوط را از اسناد باالدستی میگیری و اکنون مبحث تربیت
بدنی در بین 13میلیون دانشآموز در سراسر کشور از طریق
 33هزارمربیدنبالمیشود.عالوهبراینامسال 800طرح
ورزشی دانش آموزی اجرا شد و همه سالنهای ورزشی در
داخل مدارس ساخته میشود .معاون تربیت بدنی و سالمت
وزارتآموزشوپرورشبااشارهبهپژوهشیکهدردانشگاهعلوم
پزشکی در سال تحصیلی  94-95انجام شد ،اظهار کرد :بر
اساساینپژوهشآموزشوپرورشتوانستسهدرصدازنرخ
اضافهوزندانشآموزانراکاهشدهد.ایندرحالیاستکه

معاون بهداشت وزارت بهداشت هم آماری از کم تحرکی در
بینایرانیاندادوگفت:ازهر ۱۰ایرانیباالی ۱۸سال ۹نفر
کم تحرکی دارند ،یک نفر سیگار میکشد و از هر ۱۰۰نفر دو
نفرالکلمصرفمیکنند.علیرضارئیسیاعالمکرد:ازهردو
نفرایرانیباالی ۱۸سالیکنفرچاقاستوازهر ۱۰نفریک
نفرفشارخون ویکنفرقندخونباالداردوبیشترینآنمربوط
بهدیابتنوعدواستکهباکمتحرکیمرتبطاست.ویبابیان
این که اولین عامل مرگومیر ایرانی ها ،بیماری های قلبی و

  مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان
گفت که طی سه سال گذشته بیش از هزار مورد ازدواج زنان و
دخترانایرانیبامهاجرانمجازافغانستانیدرایناستانثبت
شدهاست.مهدیدهرویهسهشنبهدرگفتوگوباایرناافزود:
در گلستان  21هزار نفر پناهنده و تبعه خارجی دارای کارت
مجاز مهاجرت ،سکونت دارند ضمن این که دو تا سه هزار نفر
تبعه غیرمجاز در استان ساکن هستند که نمی توانند بیش از
اینمهمانکشورمانباشند.

▪ازهر 10نفر 9نفرکمتحرکیدارند

عروقی است افزود :بررسی ها نشان می دهد شیوع چاقی در
دانشآموزانمدارسشهریدوبرابرمدارسروستاییاستو
 ۲۱درصد دانشآموزان پسر و ۲۰درصد دانشآموزان دختر
چاقی شکمی دارند؛ همچنین  13/7درصد آن ها حداقل
 ۳۰دقیقه در روز فعالیت فیزیکی دارند و  7/4درصد هیچ
فعالیتیندارند.

 ۲۵درصد ایرانی ها خطای انکساری دارند

برای ایجاد شادابی و نشاط مدارس چه باید کرد؟
«زیباییفضایمدرسه،استفادهازرنگهایشاد،ایجادفضایسبز،داشتنساعاتورزشپر
انرژیومتنوعازراهکارهاییاستکهمیتوانفضایشادیرابرایدانشآموزانبهارمغان
آورد؛آنهمبدونآنکههزینهایبهمدرسهتحمیلشود».یککارشناسعلومتربیتیبااشاره
بهاظهاراتوزیرآموزشوپرورشمبنیبراینکهسرزندگیوشادابیونشاطدرمدارسکم
رنگ شده است ،با بیان این مطلب اظهار کرد :علم روانشناسی و جامعهشناسی جدید بر
فضاهای آموزشی شاد تاکید دارند .با استفاده از فضاهای آموزشی شاد ،تامین امکاناتی از
جملهامکاناتورزشیمناسب،انواعبازیهاوحتیایجادفضاهایسبزورنگآمیزیشاد
درکالسهایدرس یاحتیپوششدلچسبوشادبرایدانشآموزانمیتواناینشادیرا
ایجادکرد.عالوهبراین کاهشاضطرابدرسیدرمدارسوعالقهمندکردندانشآموزان
بهساعتودرستربیتبدنیواستفادهازمربیانآموزشدیدهدرساعتتربیتبدنیبهویژه
درمقطعدورهابتداییموضوعمهمیاستکهبهنظرمیرسددرمدارسآنچنانموردتوجه

▪اجرای 800طرح ورزشی

...
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 327کودک بازمانده از تحصیل در تهران

نیست.ویتاکیدکرد:نتایجپژوهشهانشانمیدهدبینفضایآموزشیکهدانشآموزان
در آن درس میخوانند و میزان یادگیری آن ها رابطهای مستقیم وجود دارد .البته شاداب
سازی مدارس به زیرساخت هایی نیاز دارد که با توجه به مشکالت بسیاری که این حوزه با
آنروبهروست،دستیافتنبهآنکمیسختودورازذهنبهنظرمیرسداما بااشارهایکه
وزیرآموزشوپرورشبهاینموضوعکردهاستمیتوانامیدواربودکهاینفضابرایدانش
آموزانازجهتفیزیکی،اجتماعیو...بهبودپیداکند .ویگفت:فراهمآوردنفضایشادمی
تواندبا برگزاریورزشومسابقاتشاددرفضایمدرسه،تقویتوتوسعهبازدیدهایعلمی
و تفریحی ،ورزش صبحگاهی به صورت دسته جمعی قبل از شروع کالس و حتی پوشیدن
لباسهایشادتوسطدانشآموزانومعلمانومدیرانبالحاظکردنتمامجوانبشرعیو
اسالمیحاصلشود؛راهکارهاییکهشادیمیآوردودرعینحالهزینههایگزافیرانیز
بهنظامآموزشوپرورشتحمیلنمیکند.

...

ثبت احوال

تولد  ۷۴۰هزار کودک از ابتدای سال

  رئیس سازمان بهزیستی کشور از شناسایی  327کودک بازمانده از تحصیل در سه ماه نخست امسال در تهران
خبر داد و گفت :این کودکان از بین کودکان کار و خیابان شناسایی شدند .به گزارش ایرنا  ،انوشیروان محسنی
بندپی دیروز (سه شنبه) در آیین طرح تهیه لوازم تحریر و پوشاک برای کودکان کم برخوردار افزود :آمار غیررسمی
حکایت از بیش از 400هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور دارد ؛ در استان سیستان و بلوچستان 17هزار
کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده اند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :امسال
 ۱۲۰۰میلیارد تومان تسهیالت وام قر ضالحسنه برای
بازنشستگان در نظر گرفته شده است که به این ترتیب به
 ۳۰۰هزار نفر در مهرماه وام چهار میلیون تومانی اعطا
میشود .به گزارش فارس و خبرگزاری صداوسیما ،محمود
اسالمیان دیــروزدر نشست خبری به مناسبت رونمایی از
تندیس بازنشستگان و روز تکریم خانواده و بازنشسته  گفت:
در سال  92سقف وام دو میلیون تومان بود و به  40هزار
نفر داده میشد اما طی سه سال گذشته در سه مرحله 80
میلیارد 250 ،میلیارد و  500میلیارد تومان در نظر گرفته
شد و امسال این رقم به  1200میلیارد تومان افزایش یافته
است .اسالمیان گفت :به این ترتیب مبلغ وام چهار میلیون
تومان شده است و به  300هــزار بازنشسته طی مراسم
قرعهکشی در مهرماه امسال پرداخت میشود.

نرخچاقیواضافهوزن 21/1درصدبود.

ثبت هزار مورد ازدواج زنان ایرانی با مهاجران
افغانستانیدرگلستان

گفت و گو

ش وپرورش هم در
معاون تربیتبدنی و سالمت وزارت آموز 
نشست ستاد عالی فعالیت های ورزش دانش آموزی در سال
تحصیلی 96-97بااشارهبهغربالگریدررشتههایمختلف
ورزشیدرمدارسگفت:هماکنونمدارستی مداریمیکنند
و جوشش طرح استعدادیابی از درون مدرسه است ،به همین
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آمارهای لحظهای سازمان ثبت احوال نشان میدهد که از ابتدای امسال تا دیروز (سه شنبه)  ۷۴۰هزار و ۸۳۳
نفر در کشور متولد شده اند .به گزارش  مهر ،بر اساس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سال  96تا کنون  ۷۴۰هزار
و  ۸۳۳نفر در کشور متولد شده اند؛ از این تعداد ۳۷۹هزار و  ۳۰۶نفر پسر و ۳۶۱هزار و  ۵۲۷نفر دختر بوده
اند .تعداد فوت شدگان از ابتدای امسال تا دیروز (سه شنبه) ۱۸۰هزار و  ۲۱۸نفر بوده است که  ۹۵هزار و ۵۱۵
نفر مرد و ۸۴هزار و ۷۰۳نفر نیز زن بودند.

جزئیات پرداخت تسهیالت به  ۳۰۰هزار بازنشسته
▪تسهیالتبرایهزارخودرو

مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوریهمچنین ازامضای
ق ــرارداد هلدینگ مالی صندوق با شرکت ایــران خودرو
خبرداد و گفت :تسهیالتی تا سقف  175میلیون ریال در
نظر گرفته شده است که اگر خرید خودرو در اقساط 36ماهه
باشد ،با سود 10درصد است و در اقساط 48ماهه ،سود12
درصد خواهد داشت .وی تصریح کرد :یک هزار دستگاه در
مرحله اول توافق کردهایم و تا این لحظه  45هزار نفر ثبتنام
کردهاند که طی مراسم قرعهکشی به این بازنشستگان داده
میشود.اسالمیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
دوچالشعمدهصندوقبازنشستگیگفت:بهدلیلتورمباال

در سالهای اخیر ،شاهد کاهش قدرت خرید بازنشستگان
بــوده ایم همچنین تبعیض حقوق در میان بازنشستگان
وجود داشته به طوری که  35هزار میلیارد تومان قیمت به
روز کاهش قدرت خرید در بازنشستگان است .اسالمیان
گفت :دولت کمک کرده و ردیف بودجهای را برای امسال
به مبلغ  2200میلیارد تومان در نظر گرفته تا عالوه بر رشد
 10درصدی حقوق به طور میانگین حقوق بازنشستگان
 18.5درصد افزایش یابد که به صورت پلکانی این روند
ادامــه مییابد .مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
گفت :متاسفانه بازنشستگان با شرایط سختی زندگی
میکنند و توقع زیــادی ندارند؛ فقط انتظار دارنــد که در

حد خط فقر زندگی کنند .وی ادامه داد :در شهرهایی که
تعداد بازنشستگان مشخص و زیادی دارند ،بسیاری از آن
ها از وضعیت امکانات و تسهیالت نارضایتی دارند به همین
دلیل ساخت خانههای امید را برای آن ها آغاز کردیم .طی
امسال پنج خانه امید در شهرستانهای جیرفت ،گچساران،
محالت ،مالیر و اردکان افتتاح میشود و  12خانه نیز در
حــال احــداث اســت .وی دربــاره حقوق بازنشستگان نیز
گفت :افزایش حقوق را امسال عالوه بر  10درصد داشتیم
چرا که  2200میلیارد تومان دولت به صندوق کمک کرد.
مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوریدربارهبیمهتکمیلی
بازنشستگان نیز گفت :قرارداد این بیمه امضا شده است و
متأسفانه اعتباری که باید لحاظ میشد ،از سوی مجلس رد
شد و امیدواریم توجه بیشتری به آن شود؛ در سیستم صندوق
سعی شده است رضایت بازنشستگان جلب شود.

مدیر دفتر سالمت چشم و پیشگیری از نابینایی وزارت
بهداشت با اشاره به این که  25درصد مردم ایران خطای
انکساری دارند ،گفت :این آمار به دلیل استفاده زیاد از تلفن
همراه و انواع تبلت به ویژه در بین نوجوانان رو به گسترش
است .به گــزارش فارس ،سیدفرزاد محمدی اظهار کرد:
وضعیت چشم مردم کشور ما خیلی بهتر از کشورهای در حال
توسعه و کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی است و از لحاظ
تعداد چشمپزشک و اپتومتریست نسبت به جمعیت وضعیت
بسیار مناسبی داریم.

نجفی:ساماندهیآسیبهایاجتماعیدر
چهرهپایتخت،اولویتاصلیشهرداریاست
شهردار تهران گفت :سامان دهی چهره پایتخت از وجود
آسیب هــای اجتماعی ،از جمله اقــدامــات مهم و دارای
اولــویــت شــهــرداری اس ــت .بــه گـــزارش مــرکــز ارتباطات
شــهــرداری تــهــران ،محمدعلی نجفی دیـــروزدر نشست
مشترک با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،رئیس سازمان
بهزیستی و رئیس سازمان تامین اجتماعی افــزود :شهر
تهران از جهات مختلفی آسیب دیده و آسیب پذیر است.
وی بــا تاکید بــر ایــن کــه بــایــد چـــاره ای بیندیشیم تــا از
وضعیت موجود به وضعیت مطلوبی برسیم اظهار کرد:
در فرصت چهار ساله موجود باید حداکثر تــاش خود
را بـــرای خــدمــت بــه شــهــرونــدان تــهــرانــی انــجــام دهیم.
شهردار تهران با تاکید بر این که بهترین راه برای خدمت به
نظام جمهوری اسالمی و تقویت آن ،نشان دادن کارآمدی
نظام به مــردم و جهانیان است خاطرنشان کــرد :ما برای
فعالیت و اقدام در همه زمینه ها آمادگی تعامل و همکاری با
دیگر نهادها و سازمان ها را داریم.

رفتارهایپرخطردردانشآموزانبهدورههای
ابتدایی و متوسطه اول رسیده است
عضو کمیسیون آم ــوزش مجلس   بــا بیان ایــن کــه اگر
رفــتــارهــای پرخطر و آســی ـبهــای اجتماعی در بین
دانشآموزان در دوره متوسطه دوم بود ،امروز به دوره
متوسطه اول و حتی ابــتــدایــی رســیــده اس ــت ،گفت:
دان ـشآمــوزان در «نــه» گفتن دچــار مشکل هستند .به
گزارش فارس ،فریده اوالدقباد ،دیروز در چهارمین جلسه
ستاد عالی فعالیتهای ورزش دانشآموزی با بیان این
که ورزش میتواند نقش اساسی در کاهش آسیب های
اجتماعی داشته باشد ،گفت :امیدوارم در بودجه سال
 ،٩٧دغدغههای ورزش جوانان به ویژه دختران در نظر
گرفته شود.

شرکت پاناسونیک ،یخچالهای جدیدی را طراحی کرده
است که در زیر آنها چرخهایی وجود دارد و میتوانند به
سمت افراد حرکت کنند .این یخچالها سنسورهایی دارند
که پس از ذخیره کردن نقشه یک خانه ،نقاط مختلف را حفظ
و به سمت شخص متقاضی حرکت میکنند .این یخچال با
ن را صدا
صدای فرد به کار میافتد یعنی زمانی که شخصی آ 
میزند ،به سمت آن شخص ،داخل خانه میرود .این یخچال
میتواند برای افراد سالمند و افراد ناتوان در راه رفتن ،وسیله
مناسبی باشد.
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