اجتماعی

سهشنبه  27تیر  23 . 1396شوال  .1438شماره 19586

نام گذاری  ۳۳معبر در شهر تهران
به نام شهدای مدافع حرم

شاکری عضو شورای شهر تهران ،در آیین نام گذاری خیابانی به نام شهید مدافع حرم مرتضی کریمی گفت :تاکنون۲۲معبر در تهران به اسم
شهدای مدافع حرم نام گذاری شده است و به زودی ۱۰خیابان دیگر نیز به نام آن ها مزین می شود .به گزارش آریا ،دیروز آیین نام گذاری و
پالک کوبی فرعی چهارم خیابان کاشان به نام شهید مدافع حرم "مرتضی کریمی شالی " با حضورخانواده شهید برگزار شد.

...
دریچه

زندگی عشایر مغان در دامنه سبالن
عشایر دشت مغان که در حاشیه رود ارس زندگی می
کنند ،از اوایل خرداد ماه تا اواخر تابستان به ییالق
های حومه مشکین شهر در دامنه کوه سبالن کوچ می
کنند .مهم ترین شغل عشایر دامداری است که به دلیل
کاهش میزان بارندگی ،کمبود مراتع و منابع طبیعی و
گرم شدن هوا به مخاطره افتاده است.

...

دستچین
مسافرکش و سیگارفروش مقابل پالسکو به
دنبال بیمه بیکاری

وزارت کشور ادعای حمایت نکردن دولت از متروی تهران را رد کرد



...
خون

واردات خون انسان به کشور واقعیت ندارد

معاون مالی و درآمــدی سازمان تامین اجتماعی در پی
اعتراض برخی افراد که مدعی هستند تامین اجتماعی پس
از حادثه پالسکو بیمه بیکاری آن ها را برقرارنکرده است ،با
بیان این که بعد از حادثه پالسکو افرادی با مراجعه به شعب
تامین اجتماعی برای ثبت نام ،ادعای عجیبی داشتند،
افزود :فردی با مراجعه به یکی از شعب تامین اجتماعی
گفته است که سیگار فروش جلوی ساختمان پالسکو بوده
یا فرد دیگری مدعی شده که مسافرکش مقابل ساختمان
پالسکو بوده است .از این رو باید اعالم کنم که سازمان
تامین اجتماعی به چنین ادعاهایی پاسخ مثبت نمی دهد.
محمدحسن زدا تصریح کرد :سازمان تامین اجتماعی
به وعده خود مبنی بر پرداخت بیمه بیکاری به کارگران
حادثه پالسکو به مدت  4ماه عمل کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سازمان تامین اجتماعی در
پی حادثه ساختمان پالسکو به منظور حمایت از کاسبان
پاساژ به مدت  4ماه بیمه بیکاری کارگران و کاسبان را بر
عهده گرفت.

پیشبینی افزایش  40هزار نفری ثبت نام
دانش آموزان اتباع خارجی
معاون سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از
کشور وزارت آموزش و پرورش بیان کرد :ثبت نام از همه
دانش آموزان در مدارس در تابستان همچنان ادامه دارد و
پیش بینی می کنیم امسال آمار ثبت نام های اتباع خارجی
نسبت به سال گذشته حدود  30تا  40هزار نفر افزایش
یابد .سید علی حسینی درباره روند ثبت نام اتباع خارجی
در مــدارس در گفت وگو با ایسنا افــزود :اگر اتباع دارای
مدارک اقامتی باشند ،بدون مشکل و همانند دیگر دانش
آموزان می توانند به مدارس مراجعه کنند و ثبت نام خود را
انجام دهند .وی افزود :اما اگر اتباع خارجی دارای مدارک
هویتی و اقامتی نباشند باید در مرحله اول به دفاتر کفالت
مستقر در استانداری ها مراجعه و کارت ویژه تحصیلی
دریافت کنند که این امکان هم اکنون فراهم است و مشکلی
برای مراجعه به دفاتر کفالت وجود ندارد.

اعالم بیش از 2400مورد«کودکآزاری»
درسال 95
مدیرکل بهزیستی استان تهران از  ۲هزار و  467مورد
کــودکآزاری در استان تهران طی یک سال گذشته خبر
داد   .اصغر باقری در نشست خبری خود به مناسبت هفته
بهزیستی ،در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:
طی سال گذشته  3میلیون و  ۷۰۰نفر از خدمات سازمان
بهزیستی استان تهران بهر همند شدند که سه میلیون و
 ۲۰۰نفر آنها از آحاد جامعه بودند و  ۴۵۰هزار نفر نیز
خدمات مداخلهای دریافت کردند.

متوسط هزینه ایجاد شغل برای هر مددجو
۱۳میلیون تومان
  قائم مقام کمیته امداد با اشاره به این که در سال گذشته
با پرداخت هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان تسهیالت اشتغال
برای بیش از ۱۰۰  هزار خانواده فرصت شغلی ایجاد شد،
گفت :با در نظر گرفتن سرانه متوسط  ۱۳میلیون تومانی
تسهیالت برای ایجاد هر شغل در می یابیم  ،نیازمندان
ارزان ترین  ،امن ترین و پاک ترین سهم از تولید کشور را
دارند  .به گزارش خراسان از پایگاه خبری کمیته امداد،
سید امیرمنصور برقعی کاهش اعطای کمک های بالعوض
و افزایش پرداخت تسهیالت قرض الحسنه آسان  ،بدون
کارمزد و بلندمدت به نیازمندان را از رویکردهای جدید
خدمت رسانی در کمیته امداد برشمرد و گفت :فقر ذات ًا
اقتصادی ولی تبعات آن اجتماعی است؛ اگر بخواهیم
رویکرد فقر ستیزانه داشته باشیم ،باید بدانیم  ،کار کمیته
امداد از تالقی دو محور اقتصادی و اجتماعی ایجاد می
شود  .وی با تاکید بر این که مدیران  کمیته امداد  باید
در عملکرد خود اساسنامه کمیته امداد و برنامه پنج ساله
ششم این نهاد را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند ،یادآور
شد :تحول در عملکرد ،زمانی اتفاق می افتد که از حرکت
در جهت ادراک شخصی پرهیز شود تا به واسطه آن زمینه
شکوفایی استعدادهای نیازمندان فراهم شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد برخی اظهارنظرها
درباره واردات خون انسان از برخی کشورها ،گفت :واقعیت آن است
که در کشور خون کامل وارد نمیشود و به طور عمده شاهد واردات
فاکتورهای خونی به کشور هستیم .بنابر خبرفارس ،امینی فردافزود:
فاکتورهای خونی کمتر مــورد استفاده قــرار میگیرد بنابراین به
دلیل نداشتن صرفه اقتصادی ،تولید انبوه در این زمینه نداریم و آن
را از کشورهای دیگر وارد میکنیم .وی با بیان این که به طور عمده
فراوردههای خونی مانند فاکتورهای انعقادی وارد کشور میشود،
تاکید کــرد :این موضوع به منزله واردات کامل خون نیست و تنها
فاکتورهای خونی است که برای تهیه برخی داروها مورد استفاده قرار
میگیرد و از کشورهای دیگر وارد میشود.

...

میزان اقامت حجاج ایرانی
در مکه و مدینه مشخص شد

مسئول کمیته مسکن حج با بیان این که امسال زائران ایرانی  ۵شب
و  ۶روز در مدینه و  ۲۷تا  ۲۸شب در مکه اقامت دارند ،گفت :تا کنون
 28هتل در مکه برای زائران ایرانی اجاره شده است و در مدینه نیز هیچ
مسکنی خارج از منطقه مرکزی نیست و  86هزار زائر در یک منطقه
متمرکز هستند .در مکه نیز هتلها د ر همان مناطقی که سا لهای
گذشته اجاره میشد ،تامین شده است.
اسماعیلی افزود :با اینکه ایران دیر هنگام وارد صحنه شد و جزو آخرین
بعثههایی بود که به مذاکره با وزارت حج عربستان دعوت شد ،اما مسکن
مکه و مدینه به نحو احسن اجاره شد و امیدواریم در حمل و نقل و تغذیه
نیز مشکلی نباشد.



...





پایان ساخت بزرگترین چرخ و فلک دنیا

 44درصد مردم از میزان سواد سالمت کمتری برخوردار
هستند؛ افــراد بیکار و باالی  50سال از سواد سالمت
کمتری برخوردارند و مردان نسبت به زنان دارای سواد
سالمت کمتری هستند.حریرچی همچنین دربــاره
آمارهایی مبنی بر بیکاری پرستاران ،گفت :ما این آمار را
قبول نداریم و بارها اعالم کردهایم که  100هزار کمبود
پرستار در کشور وجود دارد .به عنوان مثال در شهرهایی
مانند تهران و برخی کالن شهرها آگهی استخدام2000
پرستار را میدهیم اما نصف ظرفیت ثبت نام میکنند.
حریرچی اعالم کرد :نسخه  04پزشک خانواده در وزارت
بهداشت تدوین شده است و به زودی ابالغ می شود .

...

اورژانس
کاهش 5دقیقهایزمانحضوراورژانسدرمأموریتها

معاون فنی مرکز اورژانــس کشور ،از کاهش میانگین زمــان حضور
در مأموریتهای اورژانــس با استفاده از  200دستگاه موتورالنس
جدید خبر داد .اسماعیل فراهانی درباره افزوده شدن  200دستگاه
موتورالنس به ناوگان اورژانس تهران به ایسناگفت :از مرداد ماه سال
گذشته با برنامهریزی جدیدی که در شهر تهران انجام شد 30 ،دستگاه
موتورالنس در اورژانس فعالیت خود را آغاز کرد و بعضی از مأموریتهای
اورژانس توسط آن ها انجام گرفت.معاون فنی اورژانس تهران در این
باره که اضافه شدن موتورالنسهای جدید به ناوگان اورژانس تا چه
میزاندرزمانحضوردرمحلمأموریتتاثیرگذاراستگفت:پیشبینی
ما این است که با استفاده از موتورالنسهای جدید میانگین زمان حضور
ما در مأموریتها تا  5دقیقه کاهش پیدا کند.

رئیس سومین سمینار تومورهای سر و گردن با تاکید
براین که امکانات تشخیصی و درمان سرطان در کشور
بسیار مناسب است ،گفت :بر همین اساس دیگر نیازی
به اعزام بیمار به خارج از کشور نیست.
به گزارش خراسان به نقل از روابــط عمومی سمینار
تومورهای سر و گردن  ،مهدی خواجوی با بیان این که
مهم ترین گام در درمان سرطان تشخیص صحیح است،
افزود :زمانی که نوع (خوش خیم یا بدخیم) و محل دقیق
تومور مشخص شد ،درمان امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود :روشهای تشخیصی و درمانی در بیماران
مختلف ،متفاوت است ،اما به طور کلی درمان شامل
رادیوتراپی ،شیمی درمانی و جراحی میشود.
اینمتخصصگوش،حلقوبینیبابیاناینکهتجهیزات
و روشهای تشخیصی و درمانی تومورهای سر و گردن در
کشورازپیشرفتهایخوبیبرخورداراست،خاطرنشان

...

آب و هوا



ساخت عظیمترین چرخ و فلک جهان از چند سال پیش در
دبی آغاز شد و حاال که مراحل ساخت آن به اتمام رسیده،
قرار است به زودی مراسم افتتاحیه آن برگزار شود .ارتفاع
این چرخ و فلک به 210متر میرسد و تماشای نمایی360
درجه از دبی را برای گردشگران فراهم میکند؛ این چرخ و
فلک در جزیره مصنوعی «بلو واتر» قرار دارد و با داشتن 48
کابین،میتواند 1400نفررادر خود جایدهد و در ساخت
آن بیش از  9هزار تن آهن به کار رفته است.

اضطراب باعث تمیزی میشود!

هیچبیماریبرایتشخیصودرمانسرطان
بهخارجاعزامنمیشود

آسیبزا و بدون کارشناسی می تواند مشکالتی را به
وجــود آورد ،عنوان کــرد :سد ســازی و مسائلی از این
دست تاثیرات بسیار عمیقی در محیط زیست ما خواهد
گذاشت؛ بنابراین باید در سطح روابــط منطقه ای و
بین المللی کشورها بررسی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه اقداماتی در این
زمینه انجام گرفته است ،اظهار کرد :باتوجه به حساسیت
مسئله باید کارشناسی صــورت بگیرد ،در روزهــای
گذشته یک کنفرانس بین المللی با همکاری سازمان
مللمتحددرزمینهمشکلریزگردهاتشکیلواینمسئله
نیز در آنجا مطرح و بیانیه ای در زمینه سدسازیها صادر
شد و ما تالشمان این است که در همکاری با سازمان ملل
این موضوع را حل و فصل کنیم.
وزیــر نیرو تاکید کــرد  :در مسئله سد ســازی ،باید در
چارچوب همکاری منطقه ای و بین المللی اقدام شود.

پزشکی قانونی

گروه اجتماعی -سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید
بر ضرورت آموزش مسائل جنسی در دوره های مختلف
سنی اظهار کرد :آموزش تعداد قابل توجهی از مهارت
های زندگی باید پیش از مهدکودک و دوره ابتدایی آغاز
شود .به گزارش خراسان ،ایرج حریرچی روز گذشته در
نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت
بهداشت برای آموزش مسائل جنسی گفت :تاکید ما بر
این است که آموزشهایی متناسب با مبانی فرهنگی و
دینی در دورههای مختلف سنی ارائه شود به ویژه آن که
آموزشتعدادقابلتوجهیازمهارتهایزندگیبایدپیش
از دوره مهد کودک و ابتدایی شروع شود .وی ادامه داد:
در کشورهای اروپای غربی  25درصد کودکان دختر در
معرضسوءاستفادههایجنسیقرارمیگیرند.درکشور
ما وزارت بهداشت آماری در این زمینه ندارد ،اما مواردی
مانند آتنا ،زنگ خطری را در جامعه به صدا در میآورد و
نشان میدهد که ارائه آموزشها در سطح خانوادهها،
ارائهآموزشبهوالدینو...بایدانجامشود.حریرچیتاکید
کرد :متاسفانه قسمت عمدهای از خشونتها توسط افراد
آشنا انجام میشود؛ بنابراین آموزشها باید محیطی و از
طریق خانوادهها و رسانهها باشد.او همچنین با تاکید بر
تاثیر میزان سطح سالمت مردم بر سالمت جامعه گفت:

حج

وزیرنیرو:تالش میکنیمدرهمکاریباسازمانمللمشکالت
سدسازیهایکشورهایهمسایهراحلوفصلکنیم
وزیر نیرو گفت :مسئله سدسازی ها در کشورهای ترکیه
و افغانستان ،باید با همکاری منطقه ای و بین المللی
برطرف شود و تالش می کنیم در همکاری با سازمان
ملل ،مشکالت سدسازی های کشورهای همسایه را
حل و فصل کنیم .حمید چیت چیان درباره جلوگیری
از ساخت سدهای آسیبزا توسط کشورهای ترکیه و
افغانستان و این که تاکنون چه اقدامات و رایزنیهایی
انجام گرفته است ،به ایلنا گفت :این مسئله فراتر از روابط
بین کشورهاست ،برای این که تصمیم درستی اتخاذ
شود ،باید همفکری و تعامل منطقهای اتفاق بیفتد .وی
خاطرنشان کرد :مسئله سدسازی موضوعی است که
به کل ملت هایی که در این منطقه هستند ،ارتباط پیدا
می کند بنابراین باید به صورت منطقهای و بین المللی
بررسی شود.
چیت چیان در ادامه با اشاره به این که سد سازیهای

روی خط رسانه

ضرورت آموزش مسائلجنسی
از دوره مهدکودک

 630دستگاه واگن مترویی به ارزش  630میلیون یورو
توسط دولت در حال انجام است .همچنین طبق مصوبه
اخیر شــورای اقتصاد به شماره  1193526مورخ
 96/3/8مبلغ  8/9سنت برای هر سفر مترویی و در
کل مبلغ  1.421.500.000دالر سهم متروی تهران
در نظر گرفته شده است که طی سال های بهره برداری
از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
گزارش خراسان حاکی است ،این واکنش وزارت کشور
در پی اظهارنظرروزهای اخیر مسئوالن شهرداری
تهران در عمل نکردن دولت به تعهداتش برای متروی
تهران است.



...

سخنگوی وزارت بهداشت تاکیدکرد

 19هزار میلیارد ریال تاکنون به متروی تهران
پرداختکردهایم

دانش پور -وزارت کشور اعالم کرد :بر اساس مبالغ
مصوب در بودجه های سنواتی با عنوان طرح های تملک
دارایی سرمایه ای ،دولت به تعهدات خود عمل کرده و
مبلغی بیش از  19هزار میلیارد ریال به متروی تهران
پرداخته است.
پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور در گزارشی با رد
برخی اخبار منتشر شده با مضمون حمایت نکردن دولت
از متروی تهران اعالم کرد :از ابتدای شروع طرح احداث
متروی تهران تاکنون  ،بر اساس مبالغ مصوب در بودجه
های سنواتی با عنوان طرح های تملک دارایی سرمایه
ای ،دولت به تعهدات خود عمل کرده و مبلغ 19.092
میلیارد ریال به متروی تهران پرداخته است.
همچنین شهرداری تهران مبلغ  10هزارمیلیارد ریال
اوراق مشارکت منتشر کرده که تضمین باز پرداخت
 50درصد اصل و سود آن بر عهده دولت است .به عالوه
تامین مالی خط  4متروی تهران از طریق فاینانس و به
مبلغ  965میلیون دالر انجام شد که دولت در حال
بازپرداخت  50درصــد اصل و هزینه های باالسری
است.
در این گزارش آمده است :در مورد کمک به شرکت بهره
بــرداری ،هم اکنون اقدامات الزم برای تامین و خرید
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کرد :با توجه به پیشرفتهای گستردهای که در این زمینه
در کشور حاصل شده است ،دیگر نیازی نیست بیمار
برای درمان به خارج از کشور اعزام شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
افـــزود :درم ــان ســرطــان شامل روشهـــای جــراحــی و
غیرجراحی است که شیمی درمانی و رادیوتراپی جزو
روشهــای غیرجراحی است و در این زمینه تجهیزات
مدرنی وارد کشور شده است.
خواجوی یادآور شد :در رادیوتراپی اشعه به محل تومور
تابانده میشود؛ به همین دلیل باید از دستگا ههایی
استفاده شود که اشعه آن متمرکز باشد تا دیگر اعضای
بدن از عوارض آن در امان باشند.
سومین سمینار تومو رهای سر و گـــردن ۱۹تا ۲۰
مرداد در سالن همایشهای بیمارستان میالد برگزار
میشود.

...
مدرسه

مرگ ۱۸هزار نفر بر اثر غرق شدگی طی  ۱۵سال گذشته

خوزستان دوباره گرم ترین نقطه خاورمیانه می شود

حذف  ۱۰۰۰کالس درس خشتوگلی تا سال ۹۷

در  ۱۵سال گذشته ( ۱۳۸۰تا  ۱۸ ،)۱۳۹۵هزار و  ۲۷۴نفر بر اثر
غرقشدگی در کشور جان خود را از دست دادند؛ این آمار با سیر نزولی
به ویژه در سالهای اخیر مواجه بوده است.
به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی در این مدت  ۳هزار
و  ۱۷۷تن در استان مازندران ۳ ،هزار و  ۹۳تن در خوزستان و یک
هزار و  ۷۶۵تن در استان گیالن به دلیل غرق شدگی جان باختند.
آمار تلفات غرقشدگی در این سه استان طی  ۱۵سال گذشته ۸هزار
و  ۳۵تن بوده است که  ۴۴درصد کل موارد غرقشدگی در این مدت
را به خود اختصاص می دهد.

کارشناس سازمان هواشناسی گفت :دما در استان خوزستان به 51
درجه باالی صفر می رسد .به گزارش میزان ،فریبا گــودرزی گفت:
آبادان ،رامهرمز ،شادگان ،شوش ،شوشتر و اهواز در روزهای باقی مانده
هفته دمای  51درجه را تجربه می کنند و بار دیگر در خاورمیانه لقب
گرم ترین شهرها را به خود اختصاص می دهند .در استان ایالم هم دما
به بیش از  50درجه می رسد .گودرزی از افزایش دما در سواحل خبر
داد و گفت :هموطنانی که به جنگل های شمال کشور می روند ،حتما از
روشن کردن آتش خودداری کنند و در صورت روشن کردن آن،حتما از
خاموش شدن آن اطمینان یابند و سپس جنگل را ترک کنند.

رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به این که
یکهزارکالسدرسخشتوگلیتاسال ۹۷حذفمیشود،گفت:عمر
مفید مدارس در کشور پایین است .هزار کالس خشت و گلی و یک هزار و
 700کالسکانکسیمشکلدیگریاستکهدربحثفضاهایآموزشی
با آن مواجه هستیم و طبق گفتههای وزیر آموزش وپرورش برای حذف
این کالسها به  500میلیارد تومان اعتبار نیاز است 11 .استان کشور
از سرانه پایین در بحث فضاهای آموزشی برخوردار هستند که عبارت اند
از :استانهای سیستانوبلوچستان ،آذربایجان غربی ،البرز ،تهران ،قم،
گیالن،گلستان،کرمان،خوزستان،خراسانشمالیوخراسانرضوی.

مطالعات جدید روان شناسی نشان میدهد که اضطراب
در بسیاری از مــوارد باعث تمیزی میشود .بسیاری از
اشخاصی که استرس و اضطراب دارند به صورت وسواسی
به تمیز کردن خود و محیط میپردازند ،چون این کار به
آن ها حس کنترل اوضاع را میدهد.

تأثیر یک فیلم روی فروش وسیله خانگی
برخیازفیلمهاگاهیاوقاتبرایرشدتجارییکبرنددریک
منطقهخاصیاحتیجهانساختهمیشوند .اما فیلم«جیغ»
ناخواسته باعث رشد چشمگیر یک وسیله خاص خانگی
شد .بعد از اکران فیلم ترسناک «جیغ» در سال  1996که
در آن قاتل قبل از کشتن قربانیها با تلفن خانهشان تماس
میگرفت ،در آمریکا خرید تلفنهای دارای صفحه نمایش
شمارهتماسگیرنده ،سهبرابرافزایشیافت.

راحتترین شغل دنیا!
افرادی هستند که به دنبال مشاغلی آسان میگردند تا
زحمت زیادی برای آن نکشند .از شغلهای رایج در برخی
از هتلها ،گر مکن تخت اســت .افــرادی با لباس تمیز و
مخصوص قبل از ورود مسافران روی تختشان میخوابند
تا هنگام ورود گرم باشد .در کشورهای اروپایی ،حقوق این
کار سالی  73میلیون یورو است.

قله اورست اینترنت پر سرعت دارد

با روی کار آمدن شبکههای اجتماعی و فراگیری سریع
آ نهــا ،عطش مــردم بــرای استفاده از آن و به اشتراک
گذاشتن لحظات مهم زندگی شان بسیار شدت گرفته
است .قل ه اورست نیز به اینترنت  3Gمجهز شده است تا هر
کس که به قله صعود کرد ،بتواند سریع آن را به اشتراک
بگذارد و به اطالع همه برساند.

استفاده از کبوترها در تشخیص سرطان
دانشمندان به زودی از کبوترها در تشخیص سلولهای
سرطانی استفاده میکنند .دانشمندان دانشگاه آیوا در
آمریکا به تازگی تعلیم کبوترها را برای تشخیص سلولهای
سرطانی آغاز کردهاند؛ گفته میشود این کبوترها با دقت
 85درصدیسلولسرطانیدرعکسراتشخیصمیدهند.

این مارمولک افسر پلیس شد

در هر گوشهای از جهان ،نیروهای پلیس از سگها به دلیل
حسبویاییشانبرایپیداکردنموادمخدرواشیایپنهان
شده استفاده میکنند اما اداره پلیس آریزونا دست به کار
متفاوتی زده است .پلیس آریزونا یک مارمولک را به علت
حس بویایی قوی در تشخیص مواد مخدر به عنوان یکی از
مأموران خود استخدام کرده است.
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