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رانندگان قربانی عدم استانداردسازی خودروها

افزایش9درصدی تلفات رانندگی

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ،درگیریهای فکری
ناشی از مشکالت اقتصادی و عدم تجهیز خودروها به فیلترهای
ایمنسازی مطابق با استاندادهای روز را عامل افزایش 9درصدی
تلفات تصادفات رانندگی در ماههای اخیر دانست.
مسعود رضایی در گفت و گو با خانه ملت ،در مورد ارائه آماری
از سوی پزشکی قانونی مبنی بر افزایش 9درصدی تلفات رانندگی
در آذرماه گفت :بخشــی از عواملی که باعث بروز تصادف شــده
نیروی انســانی است و بخشــی هم به ابزارها و ادوات اعم از عدم
تجهیز خودروها مطابق با اســتانداردهای روز برمیگردد که به
جامعه

اعتراض وزیر علومبه
بودجه سال آینده

مهر :وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری گفت :در
حال حاضر تنها یک دانشجوی بازداشتی داریم که
پیگیر آزادی وی هستیم.منصور غالمی در حاشیه
همایش کارآفرینی در دانشگاه تهران گفت :تقریبا
همه دانشجویان بازداشــتی آزاد شدند و تنها یک
مورد دانشــجوی بازداشــتی وجود دارد که پیگیر
آزادی وی هســتیم.وزیر علــوم تاکیــد کرد :طی
روزهای گذشته دو نفر از دانشجویان دانشگاه تهران
بازداشت بودند که این دو دانشجو نیز آزاد شدند.
غالمی در خصوص اعتــراض وزارت علوم برای
بودجه ســال  ۹۷نیز گفت :ما به بودجه سال آینده
اعتراض کردیم اما در این زمینه در جلســه هیات
دولت بحث نکردیم .وی گفت :اما در جلسه سازمان
برنامه و بودجه حرف های خــود را مطرح کردیم.
زمانی که کمیسیون تلفیق مجلس تغییراتی ایجاد
کرد ،اعتراض خود را مطرح کردیم و پیش از آن نیز
با رئیس جمهور صحبت داشتیم .وزیر علوم درباره
جلســه دیروز صبح خود در هیات امنای دانشگاه
تهران گفت :در این جلســه مباحــث روز و جاری
دانشگاهموردبررسیقرارگرفت.غالمیدرخصوص
طرح توسعه دانشــگاه تهران اظهار داشت :در این
جلســه صحبتی در خصوص این طرح مطرح نشد
اما برای اجرای این طــرح بودجه ای در نظر گرفته
شدهاست.

نقش تلفن همراه درکاهش
گفتوگوهای اعضای خانواده

معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده از
زنان و خانواده به عنوان پشــتوانه پیشرفت و تعالی
اجتماعــی ،فرهنگی و اقتصادی یــاد کرد و گفت:
داشتن خانواده ســالم ضامن پیشــرفت در ابعاد
مختلفاست.
معصومه ابتکار در ســفر یک روزه به کرمان در
دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه
کرمان گفت :یکی از تکالیف قانونی در سیاستهای
ابالغی رهبر معظم انقالب اســامی و برنامه ششم
توسعه کشور ،نگاه متعالی به وضعیت زنان و خانواده
اســت و در این زمینه باید برنامــه ریزی دقیقی با
همکاری همه دستگاه ها داشته باشیم .وی از زنان و
خانوادهبهعنوانپشتوانهپیشرفتوتعالیاجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی یاد کرد و افزود :داشتن خانواده
سالم ضامن پیشرفت در ابعاد مختلف است .ابتکار
یادآور شد :در برخی موارد از جمله در حوزه ورزشی،
زنان با محدودیت هایی روبرو هستند که باید تالش
کردآنهارارفعکنیم.
وی با اشــاره به اینکه طرح گفــت و گوی ملی
خانواده و بین نسلی را دنبال می کنیم ،گفت :گفت و
گوها در درون خانوادهها به ۲۰دقیقه رسیده است و
دلیلاصلیآننیزوسایلیازجملهتلفنهمراهاست.
معاونرئیسجمهوردرامورزنانوخانوادهبیانکرد:
طرحتوسعهامورزنوخانوادههراستانرابهاقتضای
شرایطاستانهادنبالمیکنیم.
.

شرط راهاندازی «اتاق تزریق»

ایسنا :سخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر با
اشاره به اینکه خدمات کاهش آسیب در کشور مورد
توافقهمهگروههایفعالحوزهمبارزهباموادمخدر
اســت گفت :همانطور که در جلسه مشترک ستاد
مبارزه با مواد مخدر و کمیته درمان تصویب شــده
است ،امکان راهاندازی « اتاق تزریق» در استانهایی
که این درخواســت را دارند ،در صورت فراهم شدن
شرایطوتصویبشورایهماهنگیاستانهاصورت
میگیرد .پرویز افشار با اشــاره به دالیل ادامه پیدا
نکردن طرح توزیع ســرنگ ،ســوزن و بستههای
بهداشتیبهمعتادانازطریقدستگاههایخودپرداز
گفت :خدمات کاهش آسیب طیفی از درمانهای
نگهدارنده مانند متادون درمانــی ،بوپرنورفین ،تا
توزیع سر نگ و سوزن را شــامل می شود افزود :از
آنجایی که معتادان عمــدا در خرابهها و بیقولهها و
مکانهایی که دسترسی به آنها دشوار است حضور
دارند ،توزیع خدمات بهداشتی و درمانی به آنها تنها
از طریق گروههای  «Out reachتیم امداد رسانی
سیار» امکان پذیر است .این افراد در قالب گروههای
یک تا سه نفره بااستفاده از کوله پشتیهایی شامل
سرنگ و سوزن  ،وسایل پانسمان و وعدههای غذایی
بهمحلاقامتمعتادانمراجعهمیکنند.
وی با بیان اینکه جانمایی دســتگاههای خود
پرداز توزیع سرنگ ،سوزن و لوازم بهداشتی در محل
اقامت این معتادان امکان پذیر نیست تصریح کرد:
محل اقامت این معتادان دائما در حال تغییر است و
قراردادنچنیندستگاههاییبهشکلعملیکارایی
باالیی ندارد .بــه همین دلیل ما باید به دلیل تغییر
مکانمعتاداناینگروههارابهسراغشان بفرستیم.

وفور در اختیار افراد قرار گرفته است.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اســامی ،ادامه داد:
متاســفانه خودروهایی که در شــرایط کنونی تولید میشوند از
ایمنی الزم برخوردار نیستند ،از سوی دیگر جادهها نیز از ایمنی
الزم برخوردار نیست ،چرا که دقت مهندسی کافی در احداث این
جادهها وجود نداشته است کما اینکه حتی نشانههایی که بیانگر
هشدار بروز خطر است کمتر در جادهها وجود دارد.
وی در بیان علل افزایش خطای انســانی در رانندگی تصریح
کرد :یکی از مهمترین عوامل افزایش خطر در رانندگی مشکالت
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روحی و درگیریهای فکری بوده که امروزه به دلیل مشــکالت
معیشتی دامنگیر بسیاری از افراد جامعه شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،یادآورشــد :بیتردید اگر
افراد در حالت عادی رانندگی کنند ،تمام توجه خود را به رعایت
نکات ایمنی معطوف میســازند و در این شــرایط کمتر امکان
بروز تصادف وجود دارد ،ضمــن اینکه تجهیز خودروها مطابق با
استانداردهای روز نیز از دیگر راهکارهای کاهش تلفات ناشی از
تصادفات خواهد بود.
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی،
تاکید کرد :هماکنون فرهنگســازی و آموزش تنها راه موثر برای
افزایــش دقت در رانندگــی و توجه به نکات ایمنــی به ویژه در
جادههاست ،بنابراین باید رسانه ملی بخشی از بودجه خود را در
جهت هشــدار مکرر در مورد تهدیداتی که برای رانندگان وجود

اخبار

سکونت  11میلیون نفر
در مناطق حاشیه ای شهرها

دارد ،هزینه کند تا با نهادینه کردن فرهنگ توجه به حقوق سایر
افراد و تمرکز بیشتر هنگام رانندگی از افزایش آمار تلفات ناشی از
تصادف جلوگیری شود/.

داستاننویسی جایگزین پیک نوروزی میشود

ک نوروزی
گزارشات نگرانکننده از سودجوییها در پی 

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه بررســیها نشــان
داده پیکهای نوروزی در تثبیت و تعمیق
یادگیری چندان نقشــی نداشتند گفت:
داستان خوانی و داستان گویی جایگزین
پیک های نوروزی می شــود .همچنین
ویژگیهای کتاب مناســب را به اســتان
ها ابــاغ خواهیم کرد تــا از معرفی کتب
نامناسبخودداریشود.
به گزارش ایسنا ،رضوان حکیم زاده در
نشستی خبری با موضوع «تکلیف نوروزی
دانش آموزان ابتدایی» افزود :در سال های
گذشته با توجه به فاصله گرفتن کودکان از
محیط مدرسه ،برای جلوگیری از اختالل
در یادگیــری ،پیک نــوروزی تهیه و در
اختیارشانقرارمیگرفت.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه بررســی ها نشان
داد پیک های نوروزی در تثبیت و تعمیق
یادگیری چندان نقشــی نداشتند گفت:
دانش آموزان در طــول تعطیالت درگیر
چالشهای تکمیل پیک بودند و معموال
در آخرین ســاعات تعطیالت با همراهی
خانواده پیک را حل می کردند.حکیم زاده
افزود:درسالتحصیلی ۹۳-۹۲دستورالعمل
جدیدی تدوین شــد که بــر کتابخوانی،
مطالعه ،گفت وگو و مهارت های اجتماعی
تاکید شده و مقرر شــد استانها از تولید
پیک هــای متمرکز خــودداری کنند و
برنامههایی برای توانمندســازی معلمان
داشته باشــند اما برخی معلمان توانایی
تولید تکالیف نوروزی را نداشتند و به دلیل
ذیق وقت و فشــرده بودن زمان ،رونویسی

وکپیوتکثیرتمارینراجایگزینکنند.
وی افزود :تصمیم گرفتیم برای آشتی
دادن کــودکان با قصه و داســتان ،قصه
خوانی ،قصه شــنیدن و قصه گویی را به
عنوان تکلیف نوروزی کودکانمان در ایام
نوروز درنظر بگیریم .در ارزش های داستان
به عنوان قالب اساســی شــکی نیست و
داستان زبان قرآن است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش
و پرورش با اشاره به اینکه امروز بازی های
کامپیوتری با تلفن همــراه و یارانه فراوان
شده و ما بزرگترها نیز وقت زیادی را به آن
اختصاص می دهیم و سرانه مطالعه پایین
آمده است گفت ۷.۵« :میلیون دانش آموز
 ۷.۵میلیونکتاب»شعارماست.
حکیمزادهادامهداد:تقویتمهارتهای
خواندنی شنیداری و گفتاری ،ابراز وجود و
پرورش قوه تفکر و خالقیت و به رسمیت

شــناختن حق انتخاب دانــش آموزان با
هدایت و راهبری معلمان از جمله اهداف
مدنظراینطرحوفعالیتاست.
وی دربــاره وظایــف و تکلیف دانش
آموز در ایــام نوروز طبق دســتورالعمل
جدید اظهار کرد :خواندن کتاب داستان و
تهیه خالصه کتاب ،نوشتن قصه و روایت
داستان خوانده شده در این طرح از دانش
آموز خواسته میشــود .خواسته میشود
حتما اطالعات کتاب چون ناشر را در باالی
برگههای خود بنویســند که مقدمهای بر
پژوهشگریاست.
وی ادامــه داد :روایت داســتان گونه
سفرهای نوروزی نیز در این دستورالعمل
امکان پذیر اســت .کــودکان میتوانند
داســتان هایی را از پدرومادر و یا بزرگترها
بشنوند و آن رابنویسند .یا کتابی را بخوانند
و خانواه آن را ضبط کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش
و پرورش با بیــان اینکه امســال پیک
نوروزی نخواهیم داشت ،درباره چگونگی
انتخاب کتب بــرای دانش آموزان گفت:
در مرحله اول حق انتخاب را برای دانش
آموزان به رســمیت میشناســیم اما با
توجه به اینکــه خانوادهها و مدارس نیز
شریک اساسی طرح هستند میتوانند در
این زمینه کمک کنند .در دستورالعملی
که بهزودی ارسال میشود توصیههایی
برای معلمان برای انتخاب کتاب مناسب
با رده سنی آمده است .حکیم زاده با بیان
اینکه ویژگی های کتاب مناســب را به
استان ها ابالغ خواهیم کرد تا از معرفی
کتب نامناســب خودداری شود گفت:
امیدواریم معلمــان و خانواده ها یا توجه
به ویژگی های کتب مناســب ،محتوای
خوبی در اختیار کودکان قرار دهند.

وی در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجو
دارد تا این تکلیف نیز شبیه موضوع انشای
تابستان خود را چگونه گذراندهاید نشود؟
گفت :لذت شــنیدن قصه از مادربزرگ ها
برای همه ما به جا مانــده و فکر نمیکنم
جایی برای تمسخر داشته باشد .داستان
خوانی و داستان نویسی میتواند مهارت
خوانــدن و نوشــتن را پــرورش دهد .از
استانها خواســتهایم جلسات توجیهی
برایمعلمانبرگزارشود.
معاون آموزش ابتدایــی وزیر آموزش
و پرورش افزود :نمایشگاهی از تولیدات و
فعالیتهای دانش آموزان برپا می کنیم و
مستمرا با استانها در ارتباط خواهیم بود
کهطرحبخوبیهدایتوراهبریشود.
حکیم زاده درباه تعامل با سایر نهادهای
فرهنگی گفت :همه ما یک هدف مشترک
داریم و پیش بینی میکنم سایر نهادهای
ذیربط ما را یاری خواهند کرد  .از همکاری
سایر نهادها استقبال می کنیم .متاسفانه
پیکهاینوروزیتکراریوکلیشهایشده
بودند و خالقیت در تکالیف نوروزی مورد
توجه نبود .ما در مواردی گزارشات نگران
کننده از برخی سودجوییهای اقتصادی
داشتیم و فعالیت مناسبی نبود .وی تاکید
کرد :ما رقیب وزارت ارشاد یا نهادهای دیگر
نیستیموطبقسنتحولبنیادینمسوول
تربیت کــودکان هســتیم .میخواهیم
داستان ها را به زندگی کودکان برگردانیم.
ما دســت یاری به ســمت تمام نهادهای
دخیل از جمله وزارت ارشــاد ،رسانه ملی
و رسانهها دراز میکنیم تا این طرح خوب
نهادینهشود.

فعالیت زباله گردها سیستمی است

ارائهکارت به کودکانکار برای
زبالهگردی
فعال حقوق کودک گفت :فاصله بین جمع آوری تا
بازیافت زباله عمدتا توسط کودکان بین سنین  10الی
 15سال پر می شود ،آنها برای این کار حقوق دریافت
می کنند ،تحت نظر یک سیستم فعالیت می کنند،
حتی کارت دارند و برمبنای منطقه بندی در ســطح
شهر کار می کنند.
مظفر الوندی (فعال حقوق کودک و دبیر ســابق
توگو با ایلنا با اظهار
مرجع ملی حقوق کودک) در گف 
نگرانی از وضعیت کودکان کار به ویژه «کودکان زباله
گرد» بیان داشــت :در بحث زباله گــردی کودکان،
پیگیری هایی مقطعی زیادی انجام شد؛ حتی وزارت
رفاه نیز به این مســاله ورود پیدا کرد و کارگروهی نیز
متشکل از سمن ها تشکیل و جلســاتی برگزار شد.
حتی قرار شــد ،یک مرکز علمی ،بررسی کاملی را در
سطح تهران برای این پدیده انجام دهد ،چرا که پدیده
ای فراگیر است.
وی افــزود :موضوع زباله گــردی یک بحث چند
وجهی است که متاسفانه وجود دارد ،شهرداری شاید
به صورت رسمی موضوع را تایید نمی کند ،اما واقعیت
این است که این افراد در اختیار پیمانکاران شهرداری
هستند تا کار جمع آوری زباله را انجام دهند و مراکزی
نیز در حاشــیه تهران وجود دارد کــه در این مراکز،
رئیس اداره محیط زیســت تهران گفت :شیوع
آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان فراتــر از یک نقطه
کوچک است و یک پرنده مهاجر ممکن است؛ از 10
استان رد شده و چند اســتان را درگیر کند .نباید به
این مســئله نقطهای نگاه کنیم ،تمام کشور به یک
اندازه در معرض خطر است.
محمدحسین بازگیر ،رئیس اداره محیط زیست
تهران در گفتوگو با ایلنا با اشاره به شیوع آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان در سراسر کشور گفت :متاسفانه
حدود دو هفتــه پیش همکاران ما در اطراف دریاچه
خلیج فارس (منطقه  )22متوجه شدند ،چند پرنده
هستند که حال خوشی ندارند و در نهایت تلف شدند.
الشه آنها بر حسب دستورالعمل به سازمان مرکزی
فرستاده شد و متاسفانه بررسیها نشان داد که یکی
از آنها همین بیماری را داشته است.
بازگیــر بــا تاکید بر ایــن نکته که هنــوز جای
دیگری نکته مشــکوکی مشاهده نشــده است در
رابطه با اقدامات پیشگیرانه اداره کل محیط زیست

تفکیک زباله انجام می شود و همچنین کودکان نیز
در آن زندگی می کنند.
دبیر ســابق مرجع ملی حقوق کودک در ادامه
گفــت :به طور دقیــق و از نزدیک شــاهد فعالیت
چندین مرکز در حاشیه تهران بوده ایم ،جلوگیری
از فعالیــت ایــن کارگاه ها و مراکــز تفکیک زباله
نیازمند یک دستور اداری ســریع از طرف شورای
شــهر و شــهرداری اســت ،آنها باید این مساله را
بررســی کنند که چه اتفاقی می افتــد که فرآیند
جمع آوری با مراکز بازیافت از طریق کودکان انجام
می شود .کودکان را سوار ماشین ها می کنند و آنها
را به محوطه ای می برند تا در نهایت بســته هایی
تولید شود تا به کارخانه های بازیافت ارسال شود.
وی افــزود :فاصله بین جمــع آوری تا بازیافت
زباله عمدتا توســط کودکان ایرانــی و مهاجر بین
سنین  10الی  15ســال پر می شود ،آنها برای این
کار حقوق دریافت می کنند.تحت نظر یک سیستم
فعالیت می کنند ،حتی کارت دارند و منطقه بندی
شــده اند یعنی به طــور مثال تیــم منطقه  5حق
ورود به منطقه  6را ندارند؛ یعنی یک ســازماندهی
غیررســمی بین این کودکان وجود دارد که کسی
نمی تواند منکر آن شــود .در نهایــت نمایندگان

شهرداری این مســاله را به این شکل قبول ندارند،
اما واقعیت این است که این کودکان در حال حاضر
در بدترین شرایط مشــغول به کار هستند و بازوی
درآمدی خانواده های خود نیز به حساب می آیند.
الوندی در ادامه بیان داشت :وزارت کار با توجه
به وظیفه ای که دارد ،می تواند بازرســان خود را به
این کارگاهها بفرســتد و همچنین  NGOها نیز
بارها اعالم آمادگی کردند که به عنوان یک وظیفه
قانونــی مداخله کننــد چرا که کار ایــن کودکان
قانونی نیســت .پلیس نیز می تواند محل های کار
این کودکان را شناســایی کنند البته چند منطقه
شناســایی و تحت عناوینی بازدید شــده است ،در
نهایت شورای شهر و شــهرداری باید این فرایند را

وضعیتآنفلوانزایپرندگان

تمام کشور در معرض خطر است

اســتان تهران در این خصوص تصریح کرد :کارهای
پیشگیرانهای برای بقیه نقاط انجام میدهیم واطالع
رسانی و پیگیری در اماکن مختلف و مراکز نگهداری
در حال انجام است و با دستگاههای ذیربط همچون
دامپزشکی در ارتباط هستیم از آنجایی که دریاچه
شهدای خلیج فارس از سوی شــهرداری مدیریت
میشــود به آنها نیز در این خصوص اطالعرســانی
کردهایم.
رئیس اداره محیط زیست تهران در ادامه از همه
شهروندان خواست در راستای شیوع آنفلوانزای فوق
حاد پرندگان با سازمان محیط زیست همکاری کنند
و ادامه داد :ما برای نظــارت و پایش نیز برنامهریزی
کردهایم و همکاران ما در اماکنــی که امکان وجود
پرندگان وحشی وجود دارد نظارت را آغاز کردند که
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این شــامل اطراف رودخانهها هم میشود .از مردم
خواهش میکنــم در این خصوص بــا ما همکاری
کــرده و هرجایی که مورد مشــکوکی دیدند حتماً
اطالعرسانیکنند.
او ادامه داد :شــهروندان به هیچ وجه به پرندگان
به خصوص پرندگان وحشی دست نزنند ،زیرا ممکن
اســت بیماری منتقل شــود و در تماس با پرندگان
اصول بهداشتی را رعایت کنند .همچنین قانونهای
موجود در مورد صید ،شکار و پیشگیری را به صورت
جدی مورد توجه قرار داده و پیشگیری کنند.
او با بیان اینکه مردم باید تا جای ممکن ارتباط با
پرندگان را به حداقل برسانند ،افزود :این بیماری برای
همه پرندگان اســت و فرقی نمیکند پرنده وحشی
باشد .برای هرکدام هم که رخ بدهد باید این مسئله

یک بررسی مجدد کند تا مشخص شود از زمان دفع
زباله تا مرحله بازیافت چــه افرادی این فاصله را پر
می کنند این کارسختی نیست.
وی تاکید کرد :مسووالن باید به وظیفه خود عمل
کنند ،البته وزارت رفاه با تشکیل کارگره در این رابطه
اقداماتی را انجام داد ،اما چند ماهی اســت که در این
رابطه ســکوت خبری وجود دارد و حل این مســاله
مسلتزم این است که حتما برای چندین بار رسانه ها به
این مساله ورود پیدا کند.
این فعال حقوق خاطرنشان کرد :به دلیل مسایل و
مشکالتی که در ماههای اخیر در کشور به وجود آمده
است ،بحث کودکان کار به حاشیه رانده شده و مساله
کودکان زباله گرد نیز فراموش شده است.
را جدی بگیریم و همه اقدامات بهداشــتی را رعایت
کنیم .شهروندان باید آمار تلفات پرندگان وحشی را
به دامپزشکی و محیط زیست اطالع دهند .در حال
حاضر در همه آبگیرها و همه عرصهها پایش صورت
میگیرد و توصیه اکید میکنیم که شهروندان هم به
شکار و صید نروند.
بازگیر در واکنش به این ســوال کــه آیا احتمال
وجود آنفلوآنزای حاد پرندگان در کبوترهای شهری
هم وجود دارد یا خیر ادامــه داد :ما تنها موردی که
مشــاهده کردهایم در خصوص پرندگان آبزی بوده
است و در رابطه با کبوترهای شهری هیچ نمونهای به
ما گزارش نشده است .رئیس اداره محیط زیست در
ادامه بر جدی بــودن خطر در این حوزه تاکید کرد و
افزود :شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان فراتر از یک
نقطه کوچک است و یک پرنده مهاجر ممکن است از
 10استان رد شده و چند استان را درگیر کند .نباید
به این مسئله نقطهای نگاه کنیم ،همه کشور به یک
اندازه در معرض خطر است.

ایرنا :معاون امور اجتماعی مرکز امور فرهنگی
و اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه  11میلیون
نفر در مناطق حاشــیه ای شــهرها و سکونتگاه
های غیررسمی کشور ساکن هستند ،گفت :نبود
دسترسی به خدمات اجتماعی و فقدان نظارت از
مهمترینمشکالتاینمناطقاست.
رضامحبوبیروزسهشنبهدرهمایشتخصصی
مدیریت آســیبهای اجتماعی ویژه فرمانداران و
مدیران کل آذربایجان شــرقی در تبریز افزود :در
کنار این مشکل ،وجود سه میلیون نفر معتاد و600
هزار زن بی همســر به علت طالق در سنین  25تا
 40سال در کشــور از دیگر آسیبهای اجتماعی
سالهای اخیر است.
وی با اشــاره به کارکرد نامناسب ساختارهای
اجتماعی ادامه داد :آســیب هــای اجتماعی اگر
فراگیر شــود ،تبدیل به مسئله اجتماعی میشود
بنابر این الزم اســت تدابیری برای حل مســئله
اندیشیده شود .محبوبی گفت :نخستین گام برای
حل مسائل ،شــناخت مسئله است که در رابطه با
مسائل اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود :مسئل ه اجتماعی تک عاملی نبوده و
بایــد با تکیه بر آمار و اطالعــات و توجه به تمامی
ابعاد مسئله به ارائ ه راه حل پرداخت و با استفاده از
روش علمی سهم عوامل مختلف در ایجاد مسئله را
تعیین کرده و از نخبگان با گرایشات فکری مختلف
نیز در این میان استفاده کنیم .مشاور وزیر کشور
اظهار کرد :اســتفاده از توان خود مردم ،نهادهای
غیردولتی و ســازمانهای مردم نهاد میتواند راه
حل مناسبی برای حل مسائل اجتماعی باشد .وی
خاطرنشان کرد :اگر رشد ظاهری داشته باشیم و
شهروندان داخل جامعه احساس آرامش و عدالت
نکنند ،کارهایی که برای توســعه انجام میدهیم،
بیفایدهخواهدبود.
وی افزود :باید بــا ارتقای اخالق فردی ،رعایت
حقوق شــهروندی ،اصــاح رفتارهــای فردی و
استفاده از عنصر دین و روحانیت در راستای مبارزه
باآسیبهایاجتماعیاقدامکنیم.

جامعه پزشکی اجازه سوءاستفاده
به زیاده طلبان را نمی دهد

مهــر  :قائم مقام وزیر بهداشــت بــا تاکید
بــر اینکه جامعه پزشــکی حــق دارد از برخی
مشکالت گله مند باشــد ،گفت :جامعه پزشکی
اجازه استفاده نادرســت از شهرت خودش را به
زیاده طلبان نمی دهد.
ایرج حریرچی اظهارداشــت :از نظر ما جامعه
پزشــکی حق دارد از برخی مشکالت و کمبودها
گله مند باشد ،خصوصا پزشکان تمام وقت و بدون
مطب که با تعرفه دولتــی در مناطق دوره افتاده و
بیمارســتان های شلوغ کشور خدمت می کنند و
انتظار دارند ،پرداخت های آنان دچار تاخیر نشود
و همچنیــن بعضی مصوبات که بــرای آنها ایجاد
مشکل می کند .سخنگوی وزارت بهداشت افزود:
جامعه پزشــکی که با تالش فراوان تمام نیازهای
درمانی کشــور  ۸۰میلیونی را رفع کرده و در حال
حاضر نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور وجود
ندارد و در شرایط سخت کشور ،جنگ و نامالیمات
اقتصادی ،تحریم های ناجوانمردانه و تاخیرهای
 ۱۴تا  ۱۶ماهه در پرداخــت مطالبات ،همواره در
کنار مردم ایستاده است ،هرگز نمی توان تصور کرد
بخواهد نیازهای درمانی مردم را معطل نگه دارد.
حریرچــی ادامه داد :در واقع جامعه پزشــکی
هرگز اجازه استفاده نادرست از شهرت خودش را
به زیاده طلبان نخواهد داد و مشــکالت خودش را
با گفتگو و از طریق مراجع قانونی همچون سازمان
نظام پزشکی ،حل می کند.

آلودگی هوا
شما را افسرده میکند

ی هوا
آنا  :یک روانپزشــک بیان کــرد :آلودگ 
و تداوم آن موجب تشــدید و بروز افســردگی در
افراد میشــود و تا زمانی که که آلودگی رفع نشود
نمیتوان از بروز این اختالل پیشگیری کرد.
ســحر انصاری ،روانپزشــک با توجه به تاثیر
آلودگی هوا بر بروز افســردگی ،گفت :آلودگی هوا
یکی از ریسک فاکتورهای بروز و تشدید افسردگی
است که به صورت ثانویه روی مغز تاثیر میگذارد.
وی افــزود :برای مثال آلودگی هــوا و افزایش
غلظت آالیندهها موجب بروز بیماریهای قلبی،
تنفســی و تغییر میزان اکسیژنرســانی به مغز
میشود که این عوارض به صورت پانویه روی مغز
تاثیر گذاشته و موجب بروز افسردگی میشود.
این عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران یادآور
شــد :همچنین اضطراب و اســترس نیز موجب
افزایش احتمال برزو بیماریهای قلبی و تنفسی
میشــود که این مسائل نیز در نهایت موجب بروز
و یا تشدید افسردگی در افراد میشود .انصاری در
خصوص راههای پیشــگیری از بروز افسردگی به
دلیل آلودگی هوا ،اظهار کرد :تا زمانیکه ریســک
فاکتور محیطی برطرف نشــود نمیتــوان برای
پیشگیریازبروزافسردگیبهدلیلتفزایشغلظت
آالیندههای هوا اقدامی انجــام داد زیرا افراد ناچار
هستند در این هوا در سطح شهر تردد داشته باشند
که این امر آنها را در معرض خطر قرار میدهد.
وی افزود :البته به افراد توصیه میشود با رعایت
رژیم غذایی ســالم و تغییر شبک زندگی تا حدی
انرژی منفی را از خود دور کنند.

