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...
دریچه

رهاکردن هزاران بادکنک مشکی
به یاد قربانیان تصادفات
بیش از سه هزارعدد بادکنک مشکی به یاد قربانیان
سوانح رانندگی در  ۵۰نقطه شهر تهران رها شد .به
گــزارش مهر ،اقــدام نمادینی به یاد قربانیان سوانح
رانــنــدگــی از ســوی گ ــروه هــای مختلف مــردمــی با
رهاکردنبیشازسههزاربادکنکمشکی،نصببنرو
پالکاردهایمزینبهعکسقربانیانوشعارهایپویش
«با هم مهربان باشیم» در  ۵۰نقطه شهر تهران انجام
شد.ایناقدامکهبرایاولینباربه مناسبتروزجهانی
یادبودقربانیانسوانحرانندگیتدارکدیدهشدهبود،با
هدفحساسکردنافکارعمومیدربارهآمارچشمگیر
تصادفات رانندگیدرسالهایاخیروبراساسسهل
انگاریاشخاص بادعوتازگروههایمختلفمردمی
برای همراهی دراین طرح به منظور آگاهی بخشی
بیشتر درباره رعایت اصول و ضوابط ایمنی به عنوان
مهمترینروشدرکاهشتصادفاتانجامشد.

...

از میان خبر ها
وزیر دادگستری :شاخص های حقوق
کودک در برخی موارد رضایت بخش نیست
وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق
کودکگفت:شاخصهایحقوقکودکدرکشوردربرخی
موارد رضایت بخش نیست اما جهت گیری به سمت تحقق
اهداف است .به گزارش ایرنا ،سیدعلیرضا آوایی دیروز در
همایشبینالمللیکودکوصلحکهدرکانونپرورشفکری
کودکانونوجوانانحجاببرگزارشد،افزود:امروزشاخص
هایبهداشتی،درمانیوآموزشیکودکانرشدچشمگیری
داشته و برخی از حقوق کودکان مانند حق سالمت و حق
آموزش،ارتقایمحسوسیراشاهداست؛بااینهمهدربرخی
مواردشاخصهارضایتبخشنیستهرچندجهتگیریها
بهسمتتحققاهدافاست.

اهدای اعضای بدن
آقا معلم بهارستانی

45درصد بیمارستان های کشور ارزش به سازی لرزه ای را ندارند
رســیدگی قانونــی صــورت گیــرد .وی در پاســخ بــه
پرسشــی دربــاره وضعیــت فرســودگی بیمارســتان
هــای کشــور گفــت :طبــق آمــار ســال  86وزارت
بهداشــت ،در آن ســال پــس از ارزیابــی 545
بیمارســتان از جملــه  55بیمارســتان
تهــران که شــامل هــزار و  810ســاختمان
بــود ،عمــر متوســط بیمارســتان هــای
کشــور  27ســال بــرآورد و مشــخص شــد
کــه  73درصــد بیمارســتان هــای کشــور
و  87درصــد بیمارســتان هــای تهــران فاقــد
ارزش بــه ســازی لــرزه ای هســتند و هزینــه
ســاخت بیمارســتان جایگزیــن
کمتــر از مقــاوم ســازی
اســت.
وی بــــــه آمـــــــار
بیمارسـتان هـای

فرسـوده و غیـر مقـاوم کشـور اشـاره نکـرد امـا توضیـح
داد :آمارهـای جدیـد وزارت بهداشـت نشـان مـی دهـد
در سـال  93تعـداد بیمارسـتان هـای فاقـد ارزش مقاوم
سـازی لـرزه ای  57درصد در کشـور کاهش یافته اسـت
کـه ایـن آمـار در سـال  95بـه  45درصـد رسـید.

▪بیمه با  20هزار تومان

وی بـا تکذیـب هـک شـدن سـامانه آ ی داتیـس توضیـح
داد :متاسـفانه برخـی رسـانههای رسـمی ایـن خبـر را
منتشـر کردنـد در حالیکـه سـازمان فنـاوری اطالعـات
نیـز اعلام کـرد هیـچ هکـی در سیسـتم آی داتیـس
صـورت نگرفتـه و مـا نیـز مطمئـن بودیـم ایـن مسـئله
دروغ است.سـخنگوی وزارت بهداشـت بـا اشـاره بـه
ایـن کـه بـه وقتـش رسـیدگی قضایـی بـه ایـن مسـئله را
انجـام خواهیـم داد ،گفـت :سـامانه آی داتیـس مصـوب
جلسـه سـتادی اسـت کـه شـخص رئیسجمهـور در آن

▪مهلت آزمون استخدامی

▪ماجرای هک سامانه آی داتیس

حضـور دارنـد.

حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت دربــاره برگزاری
آزمون استخدامی وزارت بهداشت نیز گفت :فرصت
ثبتنام تا اول آذرمــاه خواهد بود و این تاریخ تمدید
نمیشود.

 ۱۰۰زن کرمانشاهی با فوت همسر ،سرپرست خانوار شدند

وضعیت یک هــزار و  ۲۱۰زن سرپرست خانوار تحت
پــوشــش ســازمــان بهزیستی بــررســی شد.همچنین
براساس گزارش مددکاری ،در زلزله کرمانشاه حدود
 ۱۰۰زن با فوت همسر ،سرپرست خانوار شدند.
بـه گـزارش خبرنـگار اجتماعـی فـارس ،میرشـاه ولـد،
مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بینالملـل سـازمان
بهزیسـتی کشـور در تشـریح اقدامـات انجـام شـده
در مناطـق زلزلـهزده کرمانشـاه و شهرسـتا نهای
اسلامآباد غـرب ،داالهـو ،سـرپل ذهـاب ،قصر شـیرین،



...
شهر

گینس کتابی اسـت که رکوردهای جالـب و قابل توجهی
را در خـود ثبـت کـرده اسـت کـه یکـی از ایـن رکوردهـا
مربـوط بـه کوتا هتریـن مـرد جهـان و دیگـری مربـوط بـه
بلندتریـن مـرد جهـان اسـت .ایـن دو فـرد جلـوی قـاب
دوربیـن رسـانههای جمعـی بـه مالقـات هـم رفتنـد.
سـلطان کوسـن از ترکیـه قـد بلندتریـن فـرد و چانـدرا
دانگـی از نپـال کوتـاه قامـت تریـن فـردی هسـتند کـه نام
آنها در گینس ثبت شده است.

پرداخت  3میلیون دالر برای
پالک خودرو

میرشـاه ولـد بـا اشـاره بـه بررسـی وضعیـت حـدود یـک
هـزار و  ۷۳۹معلـول ضایعـه نخاعـی ،جسـمی ،ذهنـی،
روانـی و سـالمند و همچنیـن سـامان دهـی معلـوالن و
سـالمندان گفـت ۱۱۸ :نفـر در این بلای طبیعی دچار
معلولیـت شـدند .وی ادامـه داد :وضعیـت یـک هـزار و
 ۲۱۰زن سرپرسـت خانـوار تحـت پوشـش بررسـی شـد
و حـدود  ۱۲۴هـزار و  ۱۸۰نفرسـاعت کار مـددکاری
صـورت گرفـت .همچنیـن در زلزلـه کرمانشـاه حـدود
 ۱۰۰زن بـا فـوت همسـر ،سرپرسـت خانـوار شـدند.

...



کوتاهترین و بلندترین انسان های جهان
در یک قاب

قائـــم مقـــام وزارت بهداشـــت دربـــاره هزینـــه جدیـــد
دریاف ــت دفترچ ــه بیم ــه س ــامت ایرانی ــان اظه ــار ک ــرد:
افـــرادی کـــه توانایـــی پرداخـــت هزینـــه دفترچـــه بیمـــه
س ــامت ایرانی ــان را داش ــته باش ــند ،بای ــد طب ــق قان ــون
کار ،هفــت درصــد حداقــل حقــوق را کــه بــه ازای هــر مــاه
 20ه ــزار توم ــان م ــی ش ــود پرداخ ــت کنن ــد ک ــه مجم ــوع
س ــاالنه آن ح ــدود  240ت ــا  245ه ــزار توم ــان اس ــت.

سازمان بهزیستی کشور:

گیال نغـرب ،ثلاث باباجانـی و جوانـرود بـا بیـان ایـن
کـه تاکنـون  ۲۲۰روسـتا توسـط تیـم مـددکاری و روان
شناسـی جمعیت همیاران سلامت و تیم محب بررسـی
شـده اسـت ،گفـت :سـه هـزار و  ۱۶۰مشـاوره روان
شـناختی در شـرایط بحـران صـورت گرفتـه اسـت .وی
گفـت :یـک هـزار و  ۲۰۰کـودک خدمـات روانـی طـرح
محـب را دریافـت کردنـد و بـا اعـزام  ۲۶گـروه فوریتـی
محـب ،یـک هـزار و  ۷۵۱زن آسـیبدیده در مناطـق
زلزلـهزده از خدمـات روانـی ایـن طـرح بهرهمند شـدند.

...

خواندنی های رسانه ها

وزارت بهداشت از پیمانکار بیمارستان های آسیب دیده کرمانشاه شکایت کرد
دانــش پــور -ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا اشــاره
بــه ایــن کــه 45درصــد بیمارســتان هــای کشــور ارزش
بــه ســازی لــرزه ای را ندارنــد ،دربــاره شــکایت از
پیمانــکار دو بیمارســتان آســیب دیــده در
زلزلــه کرمانشــاه گفــت :علــت طــرح ایــن
شــکایت پیشــگیری از حــوادث مشــابه در
ســال هــای آینــده اســت .ایــرج حریرچی
روز گذشــته در نشســتی خبــری ادامــه
داد :ســاخت بیمارســتان آســیبدیده
بــه عهــده پیمانــکار بــوده و  10ســال
طــول کشــیده تــا ســاخته شــود .مــا در
ایــن زمینــه شــکایت کــرده
ایــم و امیدواریــم بــه
منظــور جلوگیــری
وقــوع
از
حــوادث مشــابه
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سربازی

آغاز ثبت دوربینی تخلفات موتورسیکلتهای پایتخت

خدمت سربازی سربازان مناطق زلزلهزده کرمانشاه تسهیل شد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز ثبت تخلفات موتورسیکلتها توسط دوربینهای نصب شده در شهر
تهران خبر داد .به گزارش مهر ،سردار مهماندار درباره جزئیات این طرح گفت :در شروع این طرح سه تخلف
عبور از چراغ قرمز ،سرعت غیرمجاز و عبور از خط اضطرار و خط ویژه از طریق دوربینها و دیگر تخلفات مانند
قبل بهصورت دستی ثبت میشود.

ستاد کل نیروهای مسلح در اطالعیهای مصوبات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا درباره تسهیل خدمت
سربازان مناطق زلزلهزده کرمانشاه را اعالم کرد .به گزارش ایلنا ،در چهار مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح که در
این اطالعیه آمده است ،شرایط تسهیلی از مرخصی  10روزه تا معافیت کامل برای سربازان مناطق زلزله زده به ویژه
سربازانی که اعضای خانواده شان دچار حادثه و آسیب شده اند ،پیش بینی شده است.

یک تاجر اماراتی در حراج ابوظبی برای خرید پالک خودرو
(عدد )۲سه میلیون دالر پرداخت کرد .عدد 2نماد تشکیل
امارات متحده عربی در دوم دسامبر است .
در این مزایده ۶۰عالمت تجاری منحصر به فرد به مناسبت
شصتمینسالگردتاسیسپلیسابوظبیبهفروشگذاشته
شد .همچنین اولین حراجی مربوط به پالکی به شماره
 ۱۹۵۷بود که سال تاسیس پلیس ابوظبی است .مجموع
درآمد حاصل از این حراجی بیش از  ۱۵میلیون دالر اعالم
شد که به موسسات خیریه اختصاص یافت.

تعطیلی کارخانههای شرق چین برای
کنترل آلودگی هوا

...

از میان خبر ها

وعدهحلمشکلشرکتهایتامیناجتماعیطییکسالآینده
محمد اکبری  -در جلسه غیر علنی دیــروز مجلس با
حضور وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان
تامین اجتماعی راه برون رفت از ابرچالش سامان دهی
صندوقهای بازنشستگی کشور بررسی شد .به گزارش
خراسان ،بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در
حاشیهجلسهعلنیبااشارهبهنشستغیرعلنیمجلسکه
با حضور ربیعی وزیر کار و نوربخش رئیس سازمان تأمین
اجتماعی برگزار شد ،گفت :سامان دهی صندوقهای
بازنشستگی کشور یکی از  20ابرچالش کشور است و
با توجه به این که  51درصد جمعیت کشور زیر پوشش
سازمانتأمیناجتماعیهستند،اینموضوعدراینجلسه
بررسی شد .وی افزود :جمعبندی این نشست این بود که
دولت و مجلس با همکاری یکدیگر طی حداکثر یک سال

آینده مشکل شرکتها و سازمان تأمین اجتماعی را حل
کنند .در همین حال ،طی ساعات برگزاری جلسه دیروز
مجلس در حالی که حدود  500بازنشسته فوالد مقابل
ساختمان مجلس حضور یافته بودند ،محمد دامادی از
نمایندگان مجلس در تذکری با بیان این که حدود هفت
سال است این افراد مقابل مجلس تجمع میکنند ،افزود:
مجلس پیگیر یهایی کرده اما متأسفانه دولت قصدی
برای رفع مشکل بازنشستگان فوالد ندارد .وی با بیان
این که ربیعی از مصوبه مجلس برای رفع مشکل این گروه
از بازنشستگان خبر ندارد مدعی شد :سال گذشته یکی
از این بازنشستگان در تجمع جلوی مجلس ،سکته کرد
و فوت شد .تقاضامندم کمیتهای برای پیگیری مشکالت
این بازنشستگان تشکیل دهید.

دولت چین از تعطیلی صدها کارخانه در یکی از استانهای
شرقی ایــن کشور بــرای مقابله با آلودگی هــوا در فصل
زمستان خبر داد .در اطالعیه دولت چین آمده است :صدها
کارخانه در استان شاندونگ در فصل زمستان به حالت
تعطیل در آمده اند تا با آلودگی هوا مقابله شود .طبق اعالم
دولت چین فعالیت این کارخانهها برای دورههای زمانی
مختلف دو تا چهار ماهه به حالت تعلیق در می آید یا محدود
میشود.

موتوری با  4چرخ

حرکت «اتوبوسهای اردو» فقط با ارسال «کد حرکت»
از  ۱۰روز آینده
وزیر آموزش و پرورش از رصد حرکت دو هزار اتوبوس
حامل دانــشآمــوزان طی  45روز گذشته خبر داد و
گفت :تا  10روز آینده حرکت «اتوبو سهای اردویــی»
فقط با ارسال «کد حرکت» از مرکز به سرپرستان اردو،
امکانپذیر است.
به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس ،سید
محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه بازدید
از سامانه کنترل اردوهای دانشآموزی افزود:در فرایند

فعالیت این مرکز جای هیچ گونه اشتباهی نخواهد بود و
اولین اشتباه به منزله آخرین اشتباه مسئول مربوط تلقی
میشود زیرا با جان دانشآموزان سر و کار داریم .بطحایی
خاطر نشان کــرد :مسئوالن مــربــوط ،سامانه کنترل
سفرهای دانـشآمــوزی را بررسی کنند تا اگر نیازمند
اصالح و تغییر است از طریق اداری اقدام الزم انجام و
برای نهادینه کردن این سامانه زیر ساختهای مورد نیاز
فراهم شود.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت:

موتور سیکلت خالقانه ای توسط برند یاماها در سال
 2019تولید می شود .این موتور سیکلت خالقانه سه چرخ
در جلو و یک چرخ در عقب دارد و به این شکل موتور سوار
تعادل بیشتری دارد ،همچنین پیچیدن با سرعت باال با این
موتور بسیار راحت تر از موتورهای دیگر است.

"الالییخواندن مادر" میتواند باعث رشد
سریع تر کودک شود

نشاط اجتماعی در کشور کم است
معاون اجتماعی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با بیان این که نشاط اجتماعی در کشور کم است ،گفت:
شواهد نشان می دهد شاهد گسترش انواع آسیب های
اجتماعی در جامعه و پیدا شدن پدیده های جدیدی مانند
افزایش اعتیاد و مصرف قلیان و سیگار در بین زنان کشور
هستیمواینمسائلواقعاجاینگرانیودغدغهدارد.محمد
هادی ایازی به ایرنا گفت :متاسفانه مصرف سیگار و قلیان و
مواد مخدر در جامعه به ویژه در بین دختران جوان افزایش
یافتهاستواینوظیفهرسانههاستکهدراینزمینهازروش

هاوابزارهایروشنگرانهخوداستفادهوبرایفرهنگسازی
و کاهش این پدیده مخرب اقدام کنند .معاون وزیر بهداشت
ادامهداد:برقرارینشاطاجتماعیدرجامعهیکیازدغدغه
های جدی وزارت بهداشت است .در این زمینه به طور قطع
در جامعه مشکل داریم وآمارها نشان می دهد 23.4درصد
مردم دچار مشکالت و اختالالت سالمت روان و  16درصد
زنان و دختران و 12درصد مردان افسرده هستند ،بنابراین
باید بــرای توسعه فضای نشاط و شــادی در جامعه همه
دستگاه های مسئول و رسانه ها همکاری کنند.

موسـیقی صـدای مـادر و الالییخواندنـش تأثیر شـگرفی
در رشـد کـودک دارد؛ صـدای الالیـی مـاد ر ،آرامـش و
امنیـت را بـرای کـودک فراهـم مـی کنـد و میتوانـد نقش
مؤثـری در هضـم غـذا و تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن او
داشته باشـد .الالییخواندن مادر نقش بسـیار مهمی در
تقویـت امـواج مغـزی و تنظیـم بارهـای الکتریکـی مغـز
کـودک دارد .بـا هـر بـار الالیـی خوانـدن مـاد ر ،تولیـد
هورمـون رشـد در هیپوفیـز مغـز افزایـش پیـدا مـی کنـد
بنابرایـن در رشـد قـدی کـودک تأثیـر بـه سـزایی دارد.
الالیـی خوانـدن مـادر حتـی میتوانـد روی شـخصیت ،
اعتمادبهنفـس و نیـز رشـد عقلـی کـودک تأثیـر بگـذارد و
هـوش و درایتـش را افزایـش دهـد .چنیـن کودکانـی
آرامـش روحـی روانـی بیشـتری نسـبت بـه دیگر کـودکان
خواهند داشت.
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