اجتماعی

یک شنبه  14آبان16. 1396صفر .1439شماره19676

 ۲۱هزار نفر از زائران بدون روادید
برگشت داده شدند

سخنگویستادمرکزیاربعینگفت ۲۱:هزارنفراززائرانبدونروادیدبرگشتدادهشدند.حیدریافزود:یکمیلیونو ۴۷۰هزارنفرازمرزهای
زمینی سه گانه خارج شدند .وی با اشاره به این که هم اکنون مهم ترین کمیته ستاد اربعین ،کمیته امنیتی و انتظامی است که درگیر کار امنیتی
و تسهیل تردد زائران است ،ادامه داد :نیروی انتظامی تا جمعه شب  ۲۱هزار نفر از زائران بدون مدارک قانونی را به عقب مرز انتقال داده است.

...

رئیس واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان مسیح دانشوری گفت :در
کشور  30هزار نفر در فهرست انتظار پیوند هستند که روزانه  10نفر آنان
به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنند و این در حالی است که فقط
 25درصد موارد فوت به علت مرگ مغزی به اهدای عضو میرسند.به
گزارش تسنیم ،فرحناز صادق بیگی با بیان این که اهدای عضو ،اهدای
زندگی به بیماران نیازمند به پیوند عضو است ،اظهار کرد :هر مورد مرگ
مغزی میتواند با اهدای یک قلب ،یک کبد ،دو کلیه ،یک ریه ،لوزالمعده
و رودهها جان هشت بیمار را نجات دهد و با اهدای بیش از  50بافت مانند
قرنیه ،دریچه قلب و استخوان سبب بینایی و بازتوانی بیماران نیازمند
شود .رئیس واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان مسیح دانشوری با بیان
این که اعضای نجات بخش موارد مرگ مغزی گنجهای حیات بخشی
هستند که با نارضایتی خانوادهها به زیر خاک میروند و نابود می شوند،
ادامه داد :ظرفیت سال گذشته کشور از لحاظ اهدای عضو یک چهارم
ظرفیت بوده است و در صورتی به موفقیت نهایی میرسد که تمام مردم
برای اهدای عضو رضایت دهند و روزی برسد که هیچ بیماری در فهرست
انتظار به دلیل نرسیدن عضو مورد نیاز فوت نکند.صادق بیگی با اشاره
به این که واحد فراهم آوری عضو بیمارستان مسیح دانشوری تقریبا یک
چهارم عضو کشور را برای پیوند فراهم میکند ،خاطرنشان کرد :دولت
های یازدهم و دوازدهم پشتیبانی بهتری در امر اهدای عضو داشته اند،
اما هم اکنون کمبودهای تجهیزاتی برای انتقال هوایی اعضای پیوندی به
ویژه قلب و ریه که مدت زمان کوتاه تری را میطلبد ،وجود دارد.

به همین سادگی
راهپیمایی 13آبان مدرسه شهید دلیری روستای
جغال شهرستان درگز

...

خواندنی های رسانه ها
بیماری آلزایمر می تواند در قسمتی غیر از
مغز ایجاد شود
دانشمندان از مد تها پیش بر این بــاور بودند که منشأ
بیماری آلزایمر در مغز است ،اما تحقیقات جدید حاکی از
آن است که این بیماری خارج از مغز شروع میشود و یک
پروتئین کلیدی عامل این بیماری است که از نقاط دیگر
بدن به مغز میرسد و به بروز آلزایمر منجر میشود.

کاهش  50درصدی «مرگ ناگهانی نوزاد»
با تغذیه از شیر مادر



«چاقی» در کمین مردانی که
تنها غذا میخورند
محققان دانشگاه سئول دریافتند ،مردهایی که به تنهایی
غذا میخورند 45 ،درصد بیش از دیگران در معرض چاقی
و اضافهوزن قرار دارند؛ آن ها همچنین  64درصد بیش از
دیگران در معرض سندروم متابولیک هستند .بنا به گفته
محققان ،سندروم متابولیک گروهی از عوامل خطر شامل
چربی دور کمر ،چاقی شکمی ،فشار خون باال ،دیابت،
تریگلیسیرید باال و ( HDLچربی خوب) پایین است که با
هم رخ میدهند و خطر ابتال به بیماریهای قلبی ،سکته و
دیابت را افزایش میدهند.

میلیونها انسان فاقد حق شهروندی هستند
سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به تبعیض علیه
میلیو نها انسان در جهان شد که فاقد تابعیت و هویت
شهروندی هستند .کمیسر عالی سازمان ملل در امور
پناهندگان خواستار تنظیم قــواعــدی شد که مشکل
تابعیت را از کودکی حل کند.سازمان ملل متحد میگوید:
انسا نهای فاقد تابعیت و هویت شهروندی در سراسر
جهان در معرض تبعیض ،محرومیت و تعقیب و آزارهای
گوناگون هستند .طبق گزارش اخیر کمیساریای عالی
سازمان ملل در امور پناه جویان ،سه چهارم افراد فاقد
تابعیت در سراسر جهان به اقلیتها تعلق دارند .اغلب این
انسانها به دلیل تعلق به یک گروه قومی ،دینی یا زبانی
دچار محرومیت شدهاند.آمار دقیقی از شمار انسانهای
فاقد تابعیت در جهان وجود ندارد.

موزهای با عروسکهای سوخته

عروسکهایی که نقاطی از بدن آن ها سوخته است یا از
نواحی مختلف دچار نقصان و قطع عضو هستند ،برای
انتقال یک پیام در موزهای به نمایش درآمدند .این موزه
طراحی به همت فرهاد علی اکبری «گاوزن» افتتاح شده
است .در موزه طراحی ،شما شاهد عروسکهایی خواهید
بود که نقاط مختلف بدن آن ها سوخته است و حتی برخی
عروسکها نیز از نواحی دست و پا دچار نقصان و قطع عضو
هستند که تمام این موارد مفاهیمی ارزشی از روزگار ما
انسان ها از حال و روز خوشی و جشن تا روزهــای سیاه و
مرگ را تداعی میکند.

اخبار اربعین

چهره «زنانه»تهران
دانــش پــور -رئیس انجمن جمعیت شناسی
ایــران با اشــاره به دالیــل زنانه تر شــدن چهره
پایتخت در سال های اخیر اظهار کرد :تهران
یکی از پایتختهایی اســت که اگرچه ویژگی
های یک شهر و محیط زیستی مطلوب را ندارد
اما زمینههایی که در آن به ایجاد اشتغال و تمرکز
خدمات منجر شــده ،باعث شده است تا افراد
بــرای جست وجــوی کــار ،رفــاه و خدمات بیشتر
به این مناطق مراجعه کنند .عباسی شوازی در
گفتوگو با ایسنا ادامه داد :هم اکنون نسبت به
گذشته زنان و دختران بیشتری به تهران جذب
میشوند و به این شهر مهاجرت می کنند .علت
این مسئله توزیع نشدن امکانات برابر برای زنان
و مــردان در دیگر شهرهاست.وی با بیان این
که زنانه و مردانه شدن چهره شهرها معلولی از
عوامل موثر بر مهاجرت به این مناطق محسوب
می شود ،افزود :بنابراین نگاه کردن و توجه به
ریشه های اصلی این مهاجرت و نبود توازنی
که به دنبال آن شکل میگیرد باید در اولویت
سیاست گذاری ها و برنامهریزی ها قرار گیرد.
رئیس موسسه ملی مطالعات جمعیتی ،مهاجرت
و جا به جایی جمعیت را یکی از مهم ترین دالیل
زنانه و مردانه شدن چهره شهرها دانست و گفت:
بیشترین احتمال تغییر نسبت جنسیتی در
سنین  15تا  35سالگی ـ که عمده مهاجرتها
در سنین یاد شده رخ میدهد ـ دیده میشود.
عباسی شوازی با اشاره به این که ظرفیت ها و
ویژگی های یک منطقه ممکن است برای یک
جنس خــاص جذابیت بیشتری داشته باشد،

صندوق فرهنگیان

از مهر  ۹۵تا خرداد  ۹۶صورت گرفت

نتیجه یک بررسی نشان داده است ،نوزادانی که با شیر مادر
تغذیه میشوند 50 ،درصد کمتر از دیگر نوزادان در معرض
خطر سندروم مرگ ناگهانی نوزاد قرار دارند .سندروم مرگ
ناگهانی نوزاد " "SIDSعارضهای اسرارآمیز است که باعث
مرگ ناگهانی و توجیهناپذیر نوزادان در خواب میشود؛
نوزادانی که به علت " "SIDSمیمیرند به طور معمول از
دیگر جوانب سالم هستند و هیچ عالمتی ندارند.

...

رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران مطرح کرد

چگونه میتوان از مرگ روزانه
 ۱۰ایرانی جلوگیری کرد

دریچه

مشکل اسکان در کربال

توضیح داد :برای مثال «عسلویه» یکی از مناطقی
اســت که شهرک صنعتی محسوب می شود.
شرایط این منطقه به نحوی است که کارگران،
مهندسان ،دیگر کارکنان و مدیران صنعتی که
عمدتا مردان هستند ،بیشتر به آن جا مهاجرت
می کنند .تردد و سکونت مردان در این مناطق
باعث می شود که نسبت جنسیتی به نفع آن ها
تغییر کند .وی با اشــاره به بیشتر بــودن میزان
زندگی تجردی در دهه سوم زندگی ادامه داد:
این مسئله هم می تواند به نبود تعادل جنسیتی
در یک جامعه منجر شود .با این وجود اگرچه باید
نسبت جنسیتی در یک منطقه رعایت شود اما
گاهی پروژه های اقتصادی و صنعتی ،ما را ناگزیر
می کند تا برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی
کشور این تعادل را برهم زنیم.کارشناس جمعیت
مرکز آمار ایران نیز در گفت وگو با خراسان درباره
این موضوع اظهار کرد :زنانه شدن جوامع  ،فقط
شامل تهران نمی شود بلکه در همه کالن شهرها



این وضعیت وجود دارد ،اگر چه زنانه شدن چهره
تهران و کرج شدیدتر است .حسام خدامرادی
افــزود :این امر شامل زنــان مجرد یا سرپرست
خانوار می شود که به ویژه به دلیل کسب درآمد
و برخورداری از شرایط مطلوب تر به شهرهای
بزرگ مهاجرت می کنند .وی افزود :بدون تردید
ماهیت اقتصادی عسلویه جذب مــردان را می
طلبد و ماهیت خدماتی تهران  ،تمایل بیشتر
زنان برای مهاجرت به این کالن شهر را به دنبال
دارد که البته این مسئله نیازمند مطالعه دقیقی
اســت .به عبارتی عواملی چون کم توقع بودن
زنان  ،پایین تر بودن حقوق و دستمزد آن ها در
کارفرمایان رغبت بیشتری برای جذب زنان ایجاد
می کند .وی تصریح کرد :اگر چه آمارها نشان می
دهد که تعداد زنان نسبت به مردان در شهرهای
بزرگ از جمله تهران در مقایسه با گذشته بیشتر
شده است اما تردیدی وجود ندارد که هنوز هم
نسبت تعداد مردان از زنان بیشتر است.

مدرسه

معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش و پرورش

واریز  ۳۶۷میلیارد تومان به حساب بازنشستگان صندوق فرهنگیان

فقط  15درصد مدارس متوسطه دوم «مشاور» دارند

صندوق ذخیره فرهنگیان اعالم کرد :از مهر  ۱۳۹۵تا خرداد  ۱۳۹۶و در زمانی که موسسه با چالش روبه رو بوده
به هیچ عنوان از تعهدات خود در قبال اعضا غافل نمانده و بیش از  ۳۶۷میلیارد تومان سهم الشرکه به حساب
بازنشستگان واریز کرده است .صندوق ذخیره فرهنگیان طی جوابیه ای درباره مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس
با خبرگزاری ایلنا ،با عنوان « فرار یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با  ۵۰۰میلیارد» جوابیه ای
صادر کرد که در بخشی از آن آمده است :مطمئنا شفاف سازی و تنویر افکار عمومی و اعاده حقوق فرهنگیان عضو
موسسه ،با غرض ورزی سیاسی امکان پذیر نیست و قشر فرهیخته فرهنگی در تشخیص سره از ناسره آگاهانه عمل
خواهد کرد .از این روست که فرهنگیان عضو موسسه به ساختگی بودن این فضا کامال آگاه هستند و به رغم هجمه
های متعدد عضویت فرهنگیان طی سه سال اخیر از  ۷۵درصد به حدود  ۹۰درصد رسیده است زیرا فرهنگیان
محترم به خوبی می دانند که صندوق به تعهدات خود در برابر اعضا پای بند است .در این زمینه از مهر  ۱۳۹۵تا
خرداد  ۱۳۹۶و در زمانی که موسسه با چالش روبه رو بوده به هیچ عنوان از تعهدات خود در قبال اعضا غافل نمانده
و بیش از  ۳۶۷میلیارد تومان سهم الشرکه به حساب بازنشستگان واریز کرده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش و پرورش گفت :با وجود بحرانهای رفتاری و بلوغ مربوط به دوران نوجوانی
و جوانی تنها  15درصد مدارس متوسطه دوم کشور مشاور دارند .به گزارش ایسنا ،مهدی فیض افزود :هرگونه
فعالیتی در مدرسه باید رویکرد تربیتی داشته باشد به گونه ای که حتی ساخت و ساز در این محیط باید با دید
تربیتی صورت بگیرد .وی تاکید کرد :باید نگاه ها به امور پرورشی مدارس تغییر یابد و معلم عالوه بر تدریس که یک
نقش عمومی محسوب می شود ،در رویکرد جدید باید یک نقش فرعی هم به عنوان مشاور داشته باشد .وی ادامه
داد :در زمینه سیاست های جدید ،معاونان و مربیان پرورشی فضای تربیتی مدرسه را مدیریت می کنند و بخش
عمده ای از این فضا توسط معلمان در درون کالس های درس رهبری می شود .فیض تاکید کرد :اگر کسی دغدغه
مدرسه را داشت بدون شک باید دغدغه امور پرورشی و تربیت نسل آینده را نیز داشته باشد .وی خاطر نشان کرد:
دانشآموزان امروز در آینده نقشهای مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و نقشهایی در تعامالت اخالقی،
اجتماعی با مردم یا در تعامل با محیط زیست و اقتصاد بر عهده خواهند داشت بنابراین باید آن ها را برای همه
نقشها آماده کرد.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت تشریح کرد

ماجرای صدور غیرمجاز یک میلیون و  400هزار روادید برای اربعین
مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت از ماجرای صدور
یک میلیون و  400هزار روادیــد غیرمجاز اربعین پرده
برداشت.محسن نظافتی ،مدیر کل عتبات سازمان حج
و زیــارت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جــوان ،در
خصوص مشکل تاخیر در صدور روادید برخی از زائران
اربعین در روزهای گذشته اظهار کرد :هم اکنون تاخیری
در صدور روادید زائران اربعین وجود ندارد و از روز پنج
شنبه تمام روادیدها به روز صادر می شود.وی افزود :تاخیر
در صدور روادید برخی از زائران اربعین دو علت داشت که
یکی از آنها پایان ماموریت گروه کنسولی عراق بود که
باعث شد کار در روزهای  27،26و  28مهرماه تعطیل
شود.مدیر کل عتبات سازمان حج و زیــارت گفت :در
روزهای  27،26و  28مهرماه کار گروه کنسولی عراق
تمام شد و باید جای خود را با گروه جدید تعویض میکرد،
در صورتی که بر اساس صورت جلسهای که میان وزارت
کشور ما با کشور عراق امضا شده بود ،نباید این اتفاق رخ
می داد .زیرا سال گذشته هم با این مشکل رو به رو شده
بودیم و قرار شده بود که امسال دیگر این مسئله تکرار
نشود که علیرغم تال شهای ستاد مرکزی اربعین و

سفیر ایران در عراق این موضوع حل نشد و در روند صدور
روادید در  12نقطه از  16نقطه کشور وقفه ایجاد کرد.
نظافتی ادامــه داد :بسته شدن حساب گروه کنسولی
قبلی و شروع به کار گروه جدید باعث شد دو تا سه روز در
صدور روادید تاخیر ایجاد شود .در حالی که در این بازه
زمانی روزانه تا  100هزار نفر برای دریافت روادید ثبت
نام میکردند.وی با اشاره به این که مشکل بعدی در تاخیر
صدور روادید ،تغییر هزینه روادید دالری به ریالی بود،
گفت :در روز جمعه  28مهرماه ستاد مرکزی اربعین به
سازمان حج و زیارت اعالم کرد که باید از روز شنبه 29
مهرماه برای صدور هر روادید  170هزار تومان به صورت
ریالی از زائران دریافت شود ،در صورتی که سفارت عراق
پنج روز بعد یعنی در روز چهارشنبه سوم آبان ماه صدور
روادید ریالی را آغاز کرد.مدیر کل عتبات سازمان حج
و زیارت گفت :بیان این که دلیل تاخیر در صدور روادید
ناهماهنگی بین سازمان حج و زیارت و کارگزاری هاست؛
نوعی فرافکنی است ،دالیل ،اسناد و مدارک الزم موجود
است که از طریق بانک مربوطه از چه روزی و چه ساعتی
هزینه ریالی به حساب سفارت واریز شده است.

▪صدور  880هزار روادید از سوی سازمان حج و زیارت

وی با بیان این که سازمان حج و زیــارت تاکنون 880
هزار روادید صادر کرده است ،تصریح کرد 96 :درصد
از زائرانی که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند روادید
خود را دریافت کرده اند و بقیه روادیدها در مراکز و دفاتر
غیرمجاز صادر شده است.
مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت گفت :طبق قانون،
روادید کشورهای عراق ،سوریه و عربستان باید توسط
دفاتر مجازی که از سازمان حج و زیارت مجوز دریافت
کــرده انــد صــادر شــود ،امــا متأسفانه ایــن قانون زیــر پا
گذاشته شده است و دو هــزار و  470دفتر زیارتی که
قانونی هستند معترض هستند که چرا یک میلیون و400
هزار روادید اربعین باید توسط این تعداد دفاتر غیرمجاز
صادر شود که متوسط آن  200هزار روادید به ازای هر
دفتر غیرمجاز است و  880هزار روادید توسط دو هزار
و  400دفتر زیارتی مجاز که متوسط آن  350روادید
است ،صادر شود.
حال باید دید درآمد این دفاتر غیرمجاز که انحصار روادید
را در اختیار دارنــد ،چقدر است؟ و هم اکنون تخلفات

این دفاتر در دست بررسی است.نظافتی ادامــه داد:
کنسولگری اهواز از ابتدا اعالم کرد که به دفاتر زیارتی
روادیــد نمیدهد و پس از مذاکره متعدد اعالم شد که
روادیــد باید با واسطهگری دو دفتر غیرمجاز عراقی به
دفاتر زیارتی سازمان حج ارائــه شــود ،علیرغم اعالم
متعدد این موضوع به ستاد مرکزی اربعین ،متأسفانه
برخورد الزم صورت نپذیرفت .حال با توجه به این که
در استان خوزستان  103هزار متقاضی برای دریافت
روادید وجود داشت و این استان مقام دوم را در کشور
دارد ،فقط هشت هزار روادید برای حج و زیارت توسط
کنسولگری اهواز صادر شده است.
وی گفت:همچنین به دلیل کندی کار در کنسولگری
موقت شیراز ،مجبور شدیم گذرنامه  9هزار زائر را که
کنسولگری مذکور نمیتوانست صادر کند ،به تهران
بفرستیم که همین موضوع موجب سرگردانی مردم
و معطلی زیاد شد .متأسفانه نکات مهم دیگری هم در
موضوع چگونگی صدور روادید مردم در دفاتر غیرمجاز
و جعل روادیــد و غیره وجود دارد که متعاقبا به اطالع
مردم خواهد رسید.

کاهش  1/2درصدی تلفات رانندگی در ۶ماهه امسال

آغازاجرای نسخه جدید طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع

در نیمه اول امسال ،هشت هزار و ۶۹۱نفر در حوادث
رانندگی کشته شدند که این تعداد نسبت به مدت مشابه
سال گذشته یعنی هشت هزار و  ۷۹۶نفر ۱.۲ ،درصد
کاهش یافته است.به گزارش اداره کل روابط عمومی و
امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور ،بیشترین
کاهش در نیمه اول امسال مربوط به فروردین ماه با
 12.8درصد و بیشترین افزایش مربوط به تیر ماه با 9.2
درصد بوده است.بنابر اعالم سازمان پزشکی قانونی،
بیشترین کشتههای حوادث رانندگی مربوط به شهریور
ماه با یک هزار و  746نفر و پس از آن تیرماه با یک هزار و
 610نفر و کمترین آن مربوط به فروردین ماه با یک هزار
و  164نفر بوده است؛ ضمن آن که روز  9تیرماه (جمعه
آخر هفته تعطیالت عید فطر) با  77کشته پرتلفاتترین
روز در نیمه اول امسال بوده است .بر اساس این گزارش،
 66.3درصد کشتههای تصادفات مربوط به جادههای
برون شهری 26.8 ،درصد در راههای درون شهری،
6.7درص ــد در جــاد ههــای خاکی و روستایی و محل
تصادف دو دهم درصــد مــوارد نامعلوم بــوده اســت .به
بیان دیگر در نیمه اول امسال پنج هزار و  758نفر در
محورهای برون شهری (دو درصد کاهش نسبت به نیمه
اول سال  ،)95دو هزار و  331نفر در مسیرهای درون
شهری (شش دهم درصد افزایش نسبت به نیمه اول
سال  585 ،)95نفر در مسیرهای خاکی روستایی (
 11.4درصد کاهش نسبت به نیمه اول سال  )95و 17
نفر نیز در مسیرهایی نامعلوم جان باختهاند.

مــعــاون بهداشت وزی ــر بــهــداشــت،درمــان و آمــوزش
پزشکی از آغاز اجرای نسخه جدید برنامه ملی پزشک
خانواده،نظام ارجــاع و پرونده الکترونیک سالمت
ایرانیان خبر داد و گفت :در این برنامه دفترچه های بیمه
برای همه ایرانیان حذف می شود .علیرضا رئیسی در
گفت و گو با ایرنا بابیان این که اجرای نسخه جدید برنامه
ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در دولت دوازدهم
آغاز شده ،افزود :اساس اجرای برنامه پزشک خانواده
این است که مــردم بــرای دریافت خدمات پزشکی از
طریق نظام ارجاع و سطح بندی ابتدا به پزشک خانواده
مراجعه می کنند و در صورت لزوم پزشک خانواده ،آن ها
را به متخصص یا بیمارستان ارجاع می دهد.وی افزود:
اکنون نسخه جدید برنامه پزشک خانواده با توجه به
آسیب شناسی انجام شده تدوین شده و اجرای آن با
توجه به برنامه زمان بندی دقیق آغاز شده است.وی
گفت :در صورتی که وزارت ارتباطات ،ارتباط نرم افزاری
شبکه پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان را برقرار
کند ،هیچ مانع جدی بــرای اجــرای سراسری برنامه
پزشک خانواده وجود ندارد و رایزنی وزیر بهداشت با
وزیر ارتباطات برای رفع این مشکل ادامــه دارد .وی
گفت :بر اساس امکانات این برنامه ،قرار است سازمان
هــای بیمه گر نیز به شبکه ملی پــرونــده الکترونیک
سالمت بپیوندند و در این صورت دیگر نیازی به دفترچه
کاغذی بیمه مردم نخواهد بود و هر کس با کد ملی و یک
شناسه شخصی در هر جای کشور به اطالعات پرونده
الکترونیک سالمت خود دسترسی می یابد ،نسخه های
پزشکان نیز الکترونیک می شود و به این ترتیب میزان
خطای سیستم سالمت کشور بسیار کاهش و دقت کار
افزایش می یابد.معاون وزیر بهداشت گفت :همزمان

▪استان های دارای بیشترین تلفات

بر اساس این گزارش در نیمه اول امسال استانهای
فــارس با  790نفر ،تهران با  649نفر و خراسان
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رضوی با  647نفر بیشترین و استانهای ایالم با 65
نفر ،کهگیلویه و بویراحمد با  93نفر و اردبیل با  99نفر
کمترین تعداد کشتههای ناشی ازحــوادث رانندگی
را داشتهاند.بیشترین افزایش در مر گهای ناشی از
حوادث رانندگی در نیمه اول سال 96نسبت به سال
قبل از آن در استا نهای خــراســان شمالی (30.5
درصــد) و کرمان (  23.8درصــد) و بیشترین کاهش
مربوط به استانهای البرز (  32.1درصد) و قم ( 26.1
درصد) بوده است .این بررسی نشان میدهد که 78
درصد از کشتههای ناشی از حوادث رانندگی در نیمه
اول امسال مرد (شش هزارو780نفر) و  22درصد زن
(هزارو 911نفر) بودهاند .همچنین در افراد  18سال به
باال 69.6 ،درصد متأهل و  29.2درصدد مجرد هستند
تاهل  1.2درصــد نامشخص بــوده است.
و وضعیت
ِ
بر اساس بررسیهای گروه آمار سازمان در زمان وقوع
تصادف  42.8درصد از افراد راننده وسیله نقلیه 19.7 ،
درصد عابر پیاده و  36.3درصد سرنشین یا ترک وسیله
نقلیه بودهاند .از مجموع تلفات رانندگی شش ماه اول
سال ( 95هشت هزار و  691نفر) 19.7 ،درصد یعنی
هزار و  715نفر عابر پیاده و  26.2درصد یعنی دو هزار
و  275نفر موتورسیکلت سوار بودند.

پزشکان عمومی نیز برای اجرای برنامه پزشک خانواده
آمــوزش می بینند .برنامه زمــان بندی دقیق اجرای
برنامه پزشک خانواده نیز تدوین شده است و بر اساس
آن اجرا می شود.وی افزود :بر اساس برنامه زمان بندی
نسخه جدید برنامه پزشک خانواده؛ تا پایان سال 96
 ،پرونده الکترونیک سالمت برای ارجاع از سطح اول
یعنی پزشک خانواده به سطح دوم که پزشک متخصص
است ،کامل می شود.رئیسی افزود :تا پایان سال 97
نیمی از جمعیت  80میلیونی ایران در تمام روستاها و
شهرهایی با جمعیت کمتر از  50هزار نفر و  100هزار
نفر زیر پوشش کامل برنامه پزشک خانواده قرار می
گیرند و تا سال  1400همه ایرانیان از خدمات پرونده
الکترونیک سالمت بــرخــوردار می شوند.وی گفت:
مرحله بعدی پوشش خدمات برنامه پزشک خانواده در
کالن شهرهاست که طی یک برنامه سه ساله در دولت
بعدی به سرانجام میرسد.رئیسی افزود :اجرای پایلوت
برنامه ملی پزشک خانواده بر اساس نسخه جدید هم
اکنون در  10شهر از  10دانشگاه علوم پزشکی شروع
شده است و تا سه ماه آینده این مرحله آزمایشی به پایان
می رسد و بعد از آن در  20شهر دیگر از دانشگاه های
علوم پزشکی کشور به اجرا در می آید.

بــا توجه بــه فاصله حــدود چهار روز تــا مــراســم جهانی
اربعین موج عظیم جمعیت از شهرهای مختلف عراق و
به خصوص ایران اسالمی به شهر کربال سرازیر شده اند
و این موضوع سبب شده است به رغم برنامه ریزی های
خوبی که برای اسکان زائران شده است اما به دلیل کثرت
جمعیت ،شب هنگام موکب ها ،حسینیه ها ،هتل ها و
دیگر مکان های اقامتی ظرفیت پذیرش همه آن ها را
ندارند و بخش قابل توجهی از مردم شب را در خیابان
ها و کوچه هــای اطــراف حــرم مطهر سپری می کنند.
این شب ها اطراف حرم مطهر امام حسین (ع) ،حضرت
ابوالفضل (ع) و بین الحرمین مملو از جمعیتی است
که با کمترین امکانات در فضای باز و درحالی که دیگر
زائران از کنار آنان می گذرند ،استراحت می کنند که این
موضوع به ویژه برای بانوان مشکالتی را ایجاد کرده است.
توصیه دست اندرکاران این است که در این ایام خانواده
های ایرانی بهتر است همچون بــرادران عراقی ،بعد از
حضور در حرم مطهر و زیارت هر چه سریع تر کربال را ترک
کنند تا هم امکان زیارت برای دیگر زائران فراهم شود و
هم این که مجبور نباشند شب ها را در خیابان ها یا کوچه
ها سپری کنند.

حسام الدین سراج و بهروز افخمی
در کاروان هنرمندان اربعین

دومین کاروان هنرمندان «چهل چراغ» با حضور چهرههای
سرشناس فرهنگ و هنر برای شرکت در مراسم پیاده روی
اربعین حسینی وارد کربال شد .به گزارش فارس ،در این
کــاروان عالوه بر بازیگران ،تهیه کنندگان ،نویسندگان و
کارگردانان ،برخی از چهره های شاخص شعر و ادب نیز
حضور دارند .از جمله هنرمندانی که در این سفر حضور یافته
اند می توان از سید حسام الدین سراج (خواننده) ،بهروز
افخمی(کارگردان،تهیه کننده و مجری) ،حبیب احمدزاده
(نویسنده) ،ابراهیم داروغه زاده(دبیر جشنواره فجر و معاون
ارزشیابی و نظارت) ،آفرین عبیسی(بازیگر) ،بهار ارجمند
(بازیگر)،سوگل طهماسبی(بازیگر)،کورو شسلیمانی
(بازیگر)،عمار تفتی(بازیگر)،رابعه مدنی(بازیگر)،شهین
تسلیمی(بازیگر) ،بهرام عظیمی (انیمیشن ساز)،علیرضا
قــزوه(شــاعــر)،نــاصــر فــیــض(شــاعــر و مــجــری) ،ابراهیم
فیاض(جامعه شناس و دارای دکترای فرهنگ و ارتباطات)،
فضه ســادات حسینی(مجری و شاعر)،محمد حمیدی
مقدم(کارگردان و برنامه ساز)،محمد داودی(کارگردان
و مدیر فیلم بــرداری) ،محمدرضا عباسیان(تهیه کننده و
مستندساز) ،محمدرضا شفیعی (تهیه کننده) ،آیت ا...قائم
مقامی(استاد و مدرس حوزه و دانشگاه) و مجید اسماعیلی
(تهیه کننده و انیمیشن ساز) نام برد.

...

از میان خبر ها
افزایش مالیات بر خردهفروشی سیگار ساالنه
 ۱۱هزار میلیارد درآمد جدید ایجاد می کند

قائم مقام وزیر بهداشت گفت :اگر میزان مالیات سیگار
برابر با کشورهای منطقه باشد ،موجب کاهش مصرف
سیگار و در عین حال کاهش بیماریها میشود .همچنین
تجربه جهانی نشان میدهد که مهمترین عامل کاهش
مصرف سیگار ،افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار
است که میتواند ساالنه  ۱۱هزار میلیارد تومان منبع
جدید مالی ایجاد کند.
▪پزشک خانواده شاید10سال دیگر

به گزارش ایسنا ،دکتر ایرج حریرچی با اشاره به این که
بهداشت ،پیشگیری و نسخه الکترونیک با کلید ،خاموش
و روشــن نمی شود و نیاز به زیرساخت های الزم دارد،
گفت :استیوجابز یکی از چهر ههای برجسته در صنعت
رایانه معتقد بود که اگر برنامهای فرایندهای مکتوب را
نداشته باشد ،الکترونیک کردن آن ،کار را خرابتر خواهد
کرد .برای شکل گیری نظام ارجاع باید سطوح سهگانه
آن را آمــاده کنیم .همچنین اجــرای پزشک خانواده در
خوش بینانهترین زمان بین  ۱۰تا  ۱۲سال زمان میبرد.
قائم مقام وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :یکی از اسناد
افتخار ما ثبت اطالعات سالمت  ۶۹میلیون و  ۵۰۰هزار
نفر در قالب پرونده الکترونیک سالمت اســت که ۳۴
میلیون و  ۷۰۰هزار خدمت بر مبنای سامانه سیب ارائه
شده است .این خدمات قبال صرفا برای کودکان زیر پنج
سال و زنان باردار بود ،اما هم اکنون همه ردههای سنی
را شامل میشود.
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