اجتماعی

دو شنبه  ۳اردیبهشت 6.1397شعبان .1439شماره19802

مبلغ جریمه مشموالن غایب
با مدرک پیش دانشگاهی چقدر است؟

جانشیننظاموظیفهعمومیناجابااعالماینکهمدرکپیشدانشگاهیدرطرحجریمهمشموالنغایبجزودیپلممحسوبمیشودومبلغجریمهدیپلمیعنی 15میلیونتومانرابهخوداختصاصمیدهد،دربارهابهاماتموجود
دربارهسنمشمولیتدارندگانمدرکپیشدانشگاهیسخنگفت.سردارابراهیمکریمی دربارهاینکهمشموالنغایبدارایمدرکپیشدانشگاهیبایدچهمبلغیرابهعنوانجریمهدرطرحجریمهمشموالنغایببپردازند؟
اظهارکرد:مشموالنغایبیکهدارایمدرکپیشدانشگاهیهستند،بایدبرایثبتنامدرطرحجریمهمشموالنغایبگزینهدیپلمرالحاظکنندومبلغجریمهایراکهبرایگروهتحصیلیدیپلماعالم شدهاست،بپردازند.

...
دریچه

پاک سازی محوطه آبشار گنج نامه
از زباله ها در روز زمین پاک
همزمان با روز زمین پاک جمعی از همدانی های
عالقه مند به محیط زیست گردهم آمدند تا نازیبایی
ها و آلودگی های منطقه زیبای آبشار گنج نامه را از
میان ببرند.

...

از میان خبر ها
یک درمانگر اعتیاد بیان کرد:

تأثیر مستقیم مصرف مواد مخدر در ایجاد
مشکالت جنسی
یک پژوهشگر و درمانگر اعتیاد گفت :مصرف مواد
مخدری مانند ُگــل ،حشیش ،مــاری جوانا و مــواد شبه
توهمزا میتواند در مردان ناتوانی جنسی ایجاد کند و
تولد فرزندان ناقص را در پی داشته باشد .به گزارش
فارس ،رستمی گفت :اعتیاد رابطه نزدیکی با مسائل و
عملکردهای جنسی دارد و یکی از عللی که تعداد قابل
توجهی از آقایان به سمت مواد مخدر افیونی همچون
تــریــاک م ـیرونــد ،همین ناتوانی و مشکالت جنسی
است .وی افزود :برخی آقایان که مشکالتی در مسائل
جنسی دارنــد ،بنا بر توصیه افــرادی که سابقه مصرف
مخدرها را دارند به مصرف موادمخدر روی میآورند اما
نمیدانند به علت اثرات افسردگی که مواد مخدری مثل
تریاک و شبه تریاک دارند به مرور دچار ناتوانی جنسی
میشوند .پژوهشگر و درمانگر اعتیاد ادامه داد :شاید
در ابتدا افرادی که به مصرف مخدرها روی آورد هانــد و
دچار مشکالتی مثل زود انزالی بودهاند ،مشکلشان با
مصرف مواد برطرف شده باشد ،اما در مصرف طوالنی
مدت منجر به مشکالت بیشتری در ناتوانی جنسی آنان
خواهد شد.

ماراتن انتخابکلیددار بهشت از میان28گزینه

«نه» شورای شهر به شهردار شدن محسن هاشمی
کامال طبیعی است که با رفتن نجفی ،این
روزهاتماموقتشورایشهربهانتخابشهردار
معطوف شود به خصوص آن که وقتی برای
انتخاب شهردار جدید از  28گزینه نام برده
می شود ،فضایی مبهم و سخت را پیش روی
اعضایشوراقرارمیدهد.درعینحالدیروز
سخنگویشورایشهرتهرانبااشارهبهاینکه
 ۲۸گزینهبرایشهرداریتهراندرجلسه(یک
شنبه2اردیبهشت) مشخص شدند ،گفت :با
رایگیریاستمزاجیخروجمحسنهاشمی
از شورای شهر تهران منتفی شد .آن طور که
تسنیمگزارشکردهاست،علی اعطادرجلسه
اعضای شورای شهر تهران  28گزینه را برای
شهرداری تهران اعالم کردند که در نهایت تا
فرداسهشنبههفتنفرازاینافرادانتخاب می
شوند و در نهایت برنامههای خود را در صحن
شورا ارائــه خواهند کرد .سخنگوی شورای
شهر تهران همچنین درباره حضور یا حضور
نداشتن محسن هاشمی رئیس شورای شهر
تهران در شهرداری بیان کرد :در این باره نیز با
توجه به موضوعات مطرح شده و به درخواست
شخصهاشمیرایگیریاستمزاجیصورت
گرفت و در نهایت اعضای شورای شهر تهران
مخالفت خود را با خروج محسن هاشمی از
شورای شهر تهران اعالم کردند .وی گفت :بر



خبر مرتبط

محسن هاشمی :میتوانستم به پیشرفت شهر تهران کمک کنم

همیناساسحضورمحسنهاشمیبهعنوان
یکیازگزینههایشهرداریتهرانمنتفیشد.
ویدرپاسخبهاینپرسشکهچهتعدادازاعضا
بهحضورنداشتنمحسنهاشمیرایدادند؟
گفت :در این باره آماری از آرا نــدارم .این عضو
شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که
بسیاریازشهروندانوکارشناسانمعتقدندکه
حضورمحسنهاشمیدرشهرداریموثرخواهد
بود و چرا اعضای شورای شهر تهران با حضور
ویمخالفاند؟گفت:قبلازآغازبهکارشورای
شهرپنجم،اعضایشورامیثاقنامهایرابهامضا

رساندندوبراساسآنتاکیدشدکههیچیکاز
اعضای شورا در هر شرایطی از پارلمان محلی
خارج نشوند .این خبر حاکی است ،اسامی
برخی نامزدهای شهرداری تهران؛ افشانی،
اوسطهاشمی،انصاریالری،بانک،بیطرف،
تبادار،ترکنژاد،تقیزاده،تندگویان،حجتی،
سیدمحمودحسینی،حقانی،حناچی،خواجه
نصیر ،سلیمی ،عــارف ،پــوالدگــران ،مکارم،
مقیمی ،مناف هاشمی ،محسن هاشمی،
مرعشی ،میرجعفر موسوی ،میرزایی ،فرشید
گلزاریو حجتا...میرزاییاست.

...
جامعه
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هاشمی دربــاره کنار هگیری از شهرداری
تهران بابیان این که میتوانستم به پیشرفت
شهر تهران کمک کنم ،افزود :اجازه دهید
در این باره توضیح ندهم ولی الزم است همه
بدانند اگر عضوی بخواهد از شــورای شهر
تهران خارج شود ،نیاز به رأی اعضای شورا دارد و در جلسه هماندیشی اعضای شورای
شهر تهران یک رأیگیری مخفی و استمزاجی صورت گرفت و اعضا به این رأی دادند
که بنده در شورای شهر بمانم .به گزارش فارس ،وی با اشاره به این که اعضا عالقهمند
به حضور بنده در شورا بودند نه شهرداری تهران ،گفت :البته راههای دیگری نیز وجود
دارد ،مث ً
ال بنده بگویم مریض هستم و نمیتوانم در شورا بنشینم ولی میتوانم در شهر
راه بروم .هاشمی افزود :بنده بر اساس تجربیات  ،ارتباطات در کشور و گرو ههای
سیاسی و همینطور روش اعتدالی که تاکنون داشتم ،میتوانستم به پیشرفت شهر
تهران کمک کنم ولی دلیلی نداشت شرایطی فراهم کنم که سطح اختالفات بین
اعضای شورا زیاد شود و ک ً
ال هاشمیها به دنبال آن هستند که اختالفات را کمتر کنند.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا دیگر نامزد
شهرداری تهران نمیشوید؟ گفت :تاکنون دو بار به بنده رجوع کردند و اگر برای بار
سوم هم به من رجوع کنند ،بنده برای خدمتگزاری حاضرم .رئیس شورای شهر تهران
در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که شهروندان نیز به دنبال این هستند که شما شهردار
شوید؟ گفت :در ایران شهردار منتخب شوراست و شهروندان ،اعضای شورا را انتخاب
میکنند و شوراییها نیز شهردار را انتخاب میکنند .هاشمی پیش از این بیان کرده
بود ،جهانگیری نیز با شهردار شدن من موافق است.

...
اربعین

قرائی مقدم :برخورد با ماموران متخلف باعث افزایش اعتمادعمودی می شود

عراق آمادگی صددرصدی برای لغو روادید اعالم نکرده است

  دکتر امان ا ...قرائی مقدم ،جامعه شناس با اشاره به ماجرای رفتار نامناسب یک مامور در برخورد با یک جوان،
اظهار کرد :قطعا برخورد با ماموران خاطی در فیلم مذکور سبب باال بردن اعتماد عمودی در جامعه خواهد شد.
دو نوع اعتماد در جامعه وجود دارد .یکی اعتماد افقی که اعتماد بین دو فرد است و دیگری اعتماد عمودی که به
اعتمادمیانمردمومسئوالنگفتهمیشودواقدامپلیسدربرخوردبااینتخلفمستقیمارویاعتمادعمودیمردم
تاثیرگذار است .وی با بیان این که به نظر میرسد آن ماموران خودسرانه با آن دختران درگیر شدهاند،به ایسنا افزود:
همه دیدند که پلیس با چه تدبیری در ماجرای اعتراضات دی ماه حضور یافت و چقدر خوب آن وقایع را مدیریت
کرد .خط مشی اصلی پلیس این است و به همین دلیل است که معتقدم اقدام آن مامور گشت ارشاد خودسرانه بود
و متاسفانه این اقدام جامعه را آزرده خاطر کرد و انتظار میرود که پلیس در کوتاه ترین زمان ممکن به تخلف این
افراد رسیدگی و با آن ها برخورد کند و نتیجه را نیز از طریق رسانهها به اطالع مردم برساند.

دبیــر ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی بــا بیــان ایــن کــه جمهــوری اســامی ایــران بــرای لغــو روادیــد زائــران
اربعیــن حســینی آمادگــی کاملــی دارد ،افــزود :طــرف مقابــل تاکنــون آمادگــی صددرصــدی خــود را دربــاره
لغــو روادیــد بــه مــا اعــام نکــرده اســت امــا بــه صــورت ضمنــی موافــق لغــو روادیــد اربعیــن هســتند .شــهریار
حیــدری دربــاره برنامههــای مدنظــر بــرای ایــام اربعیــن حســینی بــه خبرنــگاران پویــا افــزود :نقــاط قــوت و
ضعــف ایــام اربعیــن حســینی احصــا شــده اســت و تــاش میکنیــم بــدون هــر گونــه مشــکل ،مراســم اربعیــن
امســال را هماننــد اربعیــن ســال  96حتــی مناســبتر انجــام دهیــم و هــم اکنــون در مرحلــه تصمیمگیــری و
دســتورالعملهای ســاختاری هســتیم و حــدود دو هفتــه آینــده وارد کار عملیاتــی خواهیــم شــد .ایــن خبــر مــی
افزایــد :در مراســم اربعیــن حســینی ســال  96حــدود دو میلیــون و  400هــزار نفــر از ایــران بــه عتبــات عالیــات
ســفر کردنــد.

...

از میان خبر ها
وزیر بهداشت:

جامعه ما گرفتار حسادت ،رقابتهای منفی
و چشم و همچشمی است
وزیـــــر بــهــداشــت
ضــمــن تــوصــیــه به
وزارت آمـــوزش و
پرورش برای توجه
بــه سبک زندگی
و بــخــش تربیتی
دانـــــشآمـــــوزان،
در عـــیـــن حـــال
گـــفـــت :ی ــک ــی از
گرفتار یهای ما
در ایران حسادت،
رقـــــابـــــتهـــــای
مــنــفــی و چــشــم و
همچشمی اســت .ما از این صفات رنج میبریم .این
مسائل را در سنین مدرسه باید درست کرد .سالمت
روح ،مقدمه سالمت جسم است .به گزارش ایسنا ،دکتر
سیدحسن هاشمی در همایش ســراســری سفیران
سالمت دانشآموزی اظهار کرد :هم اکنون یک میلیون
و  ۷۰۰هزار سفیر سالمت در کشور داریم .خوب نیست
انسان واعظ باشد اما خودش عمل نکند ،اگر دیگران را
به راستگویی و خدمت دعوت میکنیم باید خودمان در
انجام آن پیشقدم باشیم .امروز حرف اثر ندارد ،عمل الزم
است .وی افزود :مهم است ملت برای آیندهاش تالش
کند و به دانش آمــوزان توصیه میکنم از هرچه انرژی
منفی میدهد ،فرار کنند و بدانند که آینده روشن است.
امروز دانش آموزان ۱۲تا  ۱۸سال در معرض آسیبهای
زیــادی هستند .زندگی در دنیای امــروز در مقایسه با
دوران ما سختتر اســت و دانــش آم ــوزان در معرض
آسیبهای روحی و روانی فراوانی هستند؛ ارتباطات

یــکــپــارچــه مانند
ماهوار هها ،فضای
مــجــازی و ...در
دنیا یکی از دالیل
آن اســـت .غــذای
ســالــم و نــاســالــم
نیز در دسترس و
تشخیص مناسب
بــــودن آن بـــرای
دانـــــش آمـــــوزان
سخت است.
وی ادامــــه داد:
امـــــــروز ظـــاهـــرا
فناوری به کمک بشر آمده اما شیرینی زندگی دوران
گذشته به کام نسل ما لذتبخشتر است .با توجه به این
که زندگی مردم ،شهری و آپارتمانی شده است ،به دنبال
آن میزان تحرک کم و نوع تغذیه متنوعتر شده و همین
موضوع آن ها را در معرض آسیبهای جسمی قرار داده
است .به همین دلیل باید مراقبت کرد که دانش آموزان
درگیر سبک زندگی امروز که عمدتا غربی است و بیشتر
ملتها را درگیر کرده است ،نشوند.
هاشمی ضمن توصیه به دانش آموزان برای مصرف کمتر
روغن به منظور جلوگیری از ابتال به بیماریهای قلبی و
عروقی ،ادامه داد :روی سخنم به ظاهر با شماست اما
خطابم همه هستند .آمار مصرف نمک در کشور ما بیش
از سه برابر میانگین جهانی است .میزان مصرف شکر
نیز باالست که این موضوع باعث ابتال به دیابت میشود.
عالوه بر کاهش مصرف این مواد ،باید روزانه  ۲۰دقیقه
تحرک داشته باشیم.

...

رسانه ها
اعتراض دانشآموزان  2700مدرسه در
آمریکا
دانشآموزان  2700مدرسه در سراسر آمریکا کالسهای
درس را ترک کردند تا در تظاهرات برای اعتراض به قوانین
مالکیتسالحشرکتکنند.اینتظاهراتهاشاملتجمعی
نزدیک کاخ سفید و به شکل «دراز کشیدن اعتراضی» در
نیویورک بود .شعار دانشآموزانی که در تظاهرات شرکت
کرده بودند« ،من باید درباره نمرات ،نه اسلحهها نگران
باشم» بوده است .براساس آمار و ارقام موجود ،از ابتدای
سال  2018میالدی  12بار در مــدارس آمریکا حادثه
تیراندازی رخ داده اســت؛ اگر چه مــوارد قبلی حوادث
پر سروصدایی نبود هاند اما تحلیلگران آمریکایی آن را
بیسابقه توصیف میکنند.

ازدواج شانس زنده ماندن در بیماران
قلبی را افزایش میدهد
ی محققان کانادایی نشان داده است،
نتایج تازهترین بررس 
وضعیت تأهل با شانس زنده ماندن و بهبود بیماران پس از
بیماریهای قلبی ارتباط مستقیم دارد .به عبارتی ،ازدواج
در کاهش مرگ و میر در اثر حمله قلبی و سکته قلبی نقش
مؤثری دارد .این در حالی است که احتمال زنده ماندن
افراد طالق گرفته در اثر سکته قلبی به نسبت افراد متأهل
 18درصد کمتر است.
همچنین نتایج یک مقاله حاکی از آن است که زندگی
زناشویی طــول عمر بیماران سرطانی را هم افزایش
میدهد.

تشخیص سرطان در ژاپن با نمونه ادرار
ممکن شد
محققـان ژاپنـی بـرای اولیـن بـار در جهـان موفـق بـه
طراحـی ابزاری بـرای تشـخیص ابتلای افراد بـه بیماری
سـرطان از طریـق بررسـی نمونـه ادرار آن هـا شـدند.
شـرکت هیتاچـی اعلام کـرد :ایـن فنـاوری را بـه طـور
اختصاصـی بـه دسـت آورده اسـت و فعلا از آن میتـوان
برای بررسـی ابتالی مـردم به سـرطانهای مرگبـار روده
بـزرگ و سـینه اسـتفاده کـرد .اگـر ایـن روش تشـخیص
سـرطان تکمیـل شـود بـه شناسـایی ابتلا بـه سـرطان
در کـودکان کـم سـن و سـال نیـز کمـک شـایانی خواهـد
شـد .مهم تریـن مزیت ایـن روش آن اسـت کـه با اسـتفاده
از آن تشـخیص ابتلای فـرد بـه سـرطان در همـان مراحل
اولیـه ممکـن میشـود بنابرایـن میتـوان مـداوا را بـا
سـرعت و امیـد زیـادی بـه حـل مشـکل انجـام داد.

ارتباط چشم با بیماریهای قلبی و
افسردگی
نتایج تحقیقات جدید نشان میدهد که چشم نوجوانان
میتواند خطر بیماریهای قلبی -عروقی را آشکار سازد.
بــر اســاس اعــام ســازمــان بهداشت جهانی ()WHO
بیمار یهای قلبی -عروقی عامل اصلی مرگ در سطح
جهانیهستند.محققاندرموسسهتحقیقاتWestmead
دریافتند که تغییرات ساختاری در رگهای خونی شبکیه
میتوانند با افزایش خطر ابتال به بیمار یهای قلبی -
عروقی همراه باشند .محققان در گذشته بر این باور بودند
که عروق خونی شبکیه ،مشکالت روانی مانند افسردگی و
اضطراب را نشان میدهند.

تغییر در ظاهر پا میتواند نشانه یک مشکل
جدی باشد
بررس ـیهای انجمن درمانــی بیماریهــای پــا در کالیفرنیا
حاکی اســت ،زمانــی که یــک بیمــار در بیمارســتان یــا مرکز
درمانــی بســتری مــی شــود و تحــت درمــان قــرار میگیــرد
و پرســتاران اقــدام بــه کنتــرل دمــای بــدن ،فشــارخون و
وزن او میکننــد گاهــی ممکــن اســت در آخریــن مرحلــه از
بیمــار بخواهنــد کــه جورابهــای خــود را از پاهایــش خــارج
کنــد .بــروز یــک تغییــر در پاهــا چــه روی پوســت و چــه روی
ناخنهــا میتوانــد اولیــن نشــانه از یــک مشــکل جــدی
باشــد کــه اگــر بــه موقــع تشــخیص داده شــود زندگــی فــرد
نجــات پیــدا میکنــد.

مرگ یکی از پیرترینهای جهان در سن ۱۱۷
سالگی در ژاپن

رسانههای بینالمللی میگویند ،زن سالخورده ژاپنی
که در رسانهها عنوان مسنترین فرد جهان را داشت ،در
سن  ۱۱۷سالگی در جنوب این کشور درگذشت« .نبی
تاجیما» که از ماه ژانویه در بیمارستان بستری بود ،روز
شنبه فوت کرد .تاجیما در اوت سال  ۱۹۰۰به دنیا آمده
و بیش از  ۱۶۰نوه و نتیجه داشته است .او هفت ماه قبل
و پــس از فــوت «ویــولــت بـــراون» در جامائیکا عنوان
مسنترین فرد در جهان را از آن خود کرد .گفته شده
اکنون عنوان مسنترین فرد زنده در جهان به یک زن
ژاپنی دیگر اختصاص پیدا میکند که  ۱۱۶ساله است.
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