جامعه

مالقات  100نماینده مجلس با وزیر آموزش و پرورش
مدیرکل امور مجلس وزارت آموزشوپرورش از مالقات  ۱۰۰نماینده مجلس با وزیر آموزشوپرورش خبر داد .به گزارش مهر ،سیدمحمد شفیعی درخصوص تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره
فرهنگیان ،اظهارکرد :بنا به درخواست نمایندگان مجلس دیدارهای منظم هفتگی با وزیر آموزشوپرورش انجام میشود و این مالقاتها بهمنظور حل مشکالت آموزشوپرورش در سطح ملی ،استانی
ت نمایندگان رسیدگی میکند .وی خاطرنشان کرد :پس از برگزاری
و منطقهای است .وی افزود :وزیر آموزشوپرورش از بدو ورود درکابینه دوازدهم ،هر هفته در مجلس حضور داشته و به درخواس 
جلسات کارشناسی« ،طرح استخدام معلمان حق التدریس ،مربیان پیشدبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» برای تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون به صحن علنی ارسال خواهد شد.

زلزله  7ریشتری یکشنبه شب غرب ایران را لرزاند

گروه جامعه :عقربههای ساعت حوالی 10شب را نشان
میدهد .دومین روز از آغاز هفته رو به پایان و همه
چیز آرام است .خانوادهها ساعات استراحت را در کنار
هم میگذرانند؛ تماشای تلویزیون ،صحبت بر سر هوای
سرد پاییزی ،بعضیها هم مشغول صرف شام دورهمی .به
یکباره تکانههای شدید زمین همه چیز را از یاد ساکنان
غرب ایران میبرد و خواب کودکان را آشفته میکند.
ناگهان فضای مجازی پر میشود از اخبار شوکهکننده.
تماسهای تلفنی برقرار میشود؛ همه میخواهند از حال
عزیزانشان باخبر شوند.
«زمین لرزه شدیدی شامگاه یکشنبه با قدرت 7/3ریشتر
در ژرفای 33/9کیلومتری زمین استانهای کرمانشاه ،ایالم،
کردستان و بخشهای گستردهای از غرب و شمالغرب کشور را
لرزاند ».خبری که نهتنها این استانها را که ناگهان تمام ایرانیان
را از پشت قابهای شیشهای تلفنهایشان لرزاند.
دقایقی بعد خبرهای جدید مخابره میشود؛ «مرکز بحران
این زمینلرزه ،مرز ایران و عراق در حوالی کرمانشاه بوده
است .نزدیکترین مناطق به کانون زلزله ،شهرهای ازگله و
سرپلذهاب در نزدیکی کرمانشاه هستند .حاال بسیاری از اهالی
مناطق غربی با وحشت به خیابانها ریختهاند»...
 407کشته و 7هزار زخمی
به دنبال وقوع این زلزله ،سخنگوی سازمان مدیریت بحران
کشور از جان باختن 407نفر و مصدومیت 6هزار و 700نفر
خبر داده است که این آمار تا زمان نگارش این گزارش ثبت
شده است .پزشکیقانونی کرمانشاه هم آخرین آمار جانباختگان
را ۳۸۷نفر اعالم کرده و تعداد افراد متوفی درشهرهای سرپل
ذهاب ،۲۸۰کرمانشاه ،۲۵اسالمآباد غرب ،۲۲کرند،۱۴
قصرشیرین ،۲۸جوانرود سه و ثالث باباجانی را ۱۵نفر اعالم
کرده است.
رئیسجمهوری در راه کرمانشاه
در همان ساعات نخست ،علی مرادی ،رئیس مرکز لرزهنگاری
کشور در اینباره گفت « :نزدیکترین شهر در ایران که محور
زمینلرزه بود ،شهر ازگله کرمانشاه بوده و پسلرزههای این
زلزله ادامه خواهد داشت ».او توضیح داد« :زلزله رخداده شدید
بوده و مردم ساکن در کل منطقه شمالغرب کشور تا ساکنان
ساختمانهای بلند در تهران این زمینلرزه را احساس کردند».
پس از لرزش زمین بسیاری از اهالی مناطق غربی کشور
سراسیمه به خیابانها ریختند و تیمهای امدادونجات هاللاحمر
وارد عمل شدند .این در حالی بود که برق در بخشهایی از
ایالم ،کرمانشاه و مهران قطع شده بود .در شهرهای مختلف
ایران لرزش زمین احساس شده است .کرمانشاه ،ایالم ،همدان،
آذربایجانغربی ،آذربایجانشرقی ،سمنان ،خوزستان ،زنجان،
اصفهان ،گیالن و تهران از جمله استانهایی بودند که متاثر
از این زلزله لرزیدند .اگرچه خبرها نشان میدهد که این زلزله
خسارات زیادی به بار آورده است اما عمق فاجعه را میتوان
تا حدودی از اعالم خبر پرویز اسماعیلی ،معاون ارتباطات و
اطالعرسانی دفتر رئیسجمهوری فهمید .او در توئیترش نوشت:
«رئیسجمهوری روز سهشنبه بهمنظور بررسی روند امدادرسانی
و کمک به زلزلهزدگان به کرمانشاه میرود».
پیام تسلیت مقام معظم رهبری
از سوی دیگر ،مقام معظم رهبری نیز با صدور پیامی ضمن
تسلیت به ملّت ایران ،تأکید کردند« :همه دستگاههای لشکری
و کشوری با همه همت و امکانات به یاری آسیبدیدگان
بشتابند».
دولت در کنار آسیبدیدگان
همچنین رئیسجمهوری در پیامی با ابراز همدردی با همه
آسیبدیدگان و داغدیدگان حادثه زلزله در استانهای غربی
کشور بهویژه در استان کرمانشاه ،گفت« :دولت با تمام امکانات
خود و با به صحنه آوردن توانایی همه دستگاهها در سطح ملی
و محلی در کنار آسیبدیدگان خواهد بود ».حسن روحانی در
دستوری به معاون اول خود به وی ماموریت داد تمام امکانات
کشور را برای نجات هموطنان گرفتار زیر آوارها و همچنین
رسیدگی کامل به مصدومان حادثه بسیج کند .در دستوری
دیگر رئیسجمهوری به وزیران کشور و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و رئیس جمعیت هاللاحمر اعالم کرد تا به
همراهی تیمی از نهاد ریاستجمهوری ،عازم مناطق زلزلهزده
در استان کرمانشاه شوند .هیات اعزامی به ریاست وزیر
کشور ،موظف به رسیدگی به روند امدادرسانی به زلزلهزدگان،
رسیدگی به آسیبدیدگان و گزارش اقدامات انجام شده به
رئیسجمهوریهستند.
تلفات در روستاها باال است
در این میان ،علی الریجانی ،رئیس مجلس نیز در آغاز
جلسه علنی دیروز با تسلیت به خانواده جانباختگان زلزله

داغ کرماشان بر دل ایران

یکشنبه شب استانهای ایالم و کرمانشاه ،کمیسیونهای عمران
و شوراها و امور داخلی مجلس را مامور اعزام گروهی به مناطق
زلزلهزده برای امدادرسانی هر چه سریعتر و برآورد خسارتها
کرد .مسعود پزشکیان ،نایب رئیس مجلس نیز گفت :کمیسیون
شوراها ،عمران ،بهداشت و اجتماعی برای بررسی وضعیت
زلزلهزدگان مامور شدند .حشمتاهلل فالحتپیشه ،نماینده
اسالمآباد غرب و داالهو تاکید کرد که تلفات در روستاها بسیار
باالست .بیمارستانهای اسالمآباد غرب ،داالهو ،قصرشیرین،
سرپل ذهاب و گیالنغرب به شدت نیازمند کمک هستند .وی
با ابراز تاسف از اینکه برخی از مدیران بهداشت و درمان این
شهرستانها سر پست خود نیستند ،گفت :اغلب مصدومان غرب
استان کرمانشاه به بیمارستان اسالمآباد غرب منتقل شدهاند،
بیمارستانی که امکانات زیادی ندارد .سیدقاسم جاسمی ،دیگر
نماینده کرمانشاه هم اظهار کرد :شهرستانهای همجوار استان
کرمانشاه برای خدماترسانی به مناطق زلزلهزده مامور شدهاند
که احتماال خدمترسانی به استانهای تهران و سمنان نیز
خواهد رسید .وی در توضیح وضعیت مناطق زلزلهزده گفت:
بیشترین اثرات تخریبی زلزله در منطقه ازگال ،ثالث باباجانی،
سرپل ذهاب و روستاهای اطراف است ،این درحالی است که
وضعیت برقرسانی در یکشنبه شب مناسب نبود.
از سوی دیگر ،وزیر بهداشت به همراه وزیر کشور و رئیس
جمعیت هاللاحمر برای بررسی وضعیت مصدومان به کرمانشاه
رفت .علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هم اعالم
کرد :تمام دستگاههای ذیربط وزارت در استان کرمانشاه
و استانهای همجوار ،با تمام امکانات در خدماترسانی و
امدادرسانی به بازماندگان بسیج شدند .معاون مدیریت بحران
کشور نیز نجات جان مجروحان و بیرون آوردن زیرآوار ماندگان
را اولویت اصلی نیروهای امدادی در زلزله کرمانشاه دانست و
درعین حال از اعزام تیمهای ارزیاب به مناطق زلزلهزده برای
تعیین میزان خسارت خبر داد.
بازماندگان در غم جانباختگان
سرپل ذهاب کرمانشاه منطقهای است که زلزل ه بیشترین
خسارت را به آن وارد کرده و بیشترین تعداد کشتهشدگان
در این شهر بوده است .مردم این شهر نگران و وحشتزده و
به شدت نیازمند اقالم اولیه بهخصوص آب هستند .در چمن
مجموعه ورزشی این شهرستان بهطور دائم بالگردهای ارتش و
هاللاحمر و اورژانس فرود میآیند و زمانی که برخی از مردم
متوجه میشوند در این بالگردها اقالمی بهخصوص آب وجود
دارد سریعا به سمت آن میروند .در این میان افشین علیخانی،
مدیرکل بهداشت و درمان جمعیت هاللاحمر از ارائه خدمات
درمانی به 662نفر در 2شهرستان سرپلذهاب و ثالث باباجانی
خبر داد .فالحی ،مدیرکل تامین اجتماعی کرمانشاه هم با
اشاره به آمادگی مراکز بیمهای و درمانی تامین اجتماعی به
منظور خدمترسانی به مصدومان حادثه زلزله گفت :دستور
برقراری بیمه بیکاری و مستمری بازماندگان برای بیمهشدگان
حادثهدیده این استان در زلزله در اسرعوقت صادر شده است.
از طرف دیگر ،فرمانده سپاه پاسداران در سرپلذهاب اعالم کرد
که حدود چهار تا پنج بیمارستان صحرایی برای استقرار در
منطقه در راه هستند .سردار سرلشکر محمدعلی جعفری اظهار
کرد :گستردگی زلزله و شدت آن باال بود اما به دلیل اینکه

قبل از آن پیش لرزهای ایجاد شده بود مردم فرصت کردند که
از خانههایشان بیرون بیایند و این مسئله در کاهش تلفات
تاثیر داشت .وی اضافه کرد :امدادرسانی در حال انجام و بیشتر
امکانات نیز در راه است .ارتش مسئولیت شهر و سپاه مسئولیت
روستاها را به عهده گرفته است و روستاهای زیادی تاکنون
تخریب شدهاند.
شآموز
مرگ تلخ  ۶دان 
همچنین مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمانشاه گفت:
بیشترین آمار تخریب مدارس در شهرستان سرپلذهاب
است و از  ۲۰تا ۱۰۰درصد شاهد تخریب مدارس هستیم .به
گزارش تسنیم ،سلیمان محبی اظهار کرد :طبق بررسیهایی که
انجام دادهایم بیشترین تخریبها مربوط به مدارس شهرستان
سرپلذهاب است .در شهرستان سرپل ذهاب در بخش شهری
و روستایی در مجموع حدود 50درصد مدارس قابل استفاده
نیستند و ممکن است از  30تا 100درصد تخریب شده باشند.
خبر تلخ این بود که رئیس روابطعمومی آموزش و پرورش
استان کرمانشاه اعالم کرد۶ :دانشآموز کرمانشاهی در این
زلزله جان باختند و آمار تلفات جانی دانشآموزان سرپلذهاب
مشخص نیست .به گزارش تسنیم ،حسین پارساپور اظهار کرد:
تاکنون براساس آماری که به ما رسیده ،در روستای «دهجامی»
از توابع داالهو پنج دانشآموز و در روستای «زرده» هم که از
توابع داالهوست ،یک دانشآموز جان باخته است .وی افزود:
دیوار 2مدرسه در اسالمآباد غرب تخریب شده و هیچ مدرسهای
تخریب کامل نشده ،خرابیها به صورت بخشی ،بوده است.
آب بدهید
تمامی شهر آثار زلزله مهیب نمایان است و بسیاری از منازل
مردم و ساختمانهای اداری بر اثر حادثه زلزله آسیبهای
بسیاری دیدهاند که حتی برخی از منازل تا 100درصد تخریب
شدهاند .پس از وقوع زلزله آب شهر قطع شد و برق نیز بهدلیل
تخریب پست برق و شبکه توزیع قطع شده و مشکالت مردمی
بیش از پیش شده است اما مردم قطعی آب را مهمترین مشکل
خود بیان کرده و خواستار توزیع آب آشامیدنی هستند .با وجود
اینکه بستههای آب آشامیدنی در میان مردم توزیع شده اما به
هیچوجه جوابگو نبوده و آب و غذا به درخواست اصلی مردم
تبدیل شده و خواستار برقراری شبکه آب هستند.
دانشجویان به خوابگاهها بازگشتند
در این میان ،نگرانی خانوادههای دانشجویان مستقر در
خوابگاههای دانشگاههای کرمانشاه ،ایالم ،کردستان ،همدان و
ارومیه بود .به گزارش مهر ،این زمینلرزه هیچ آسیب جانی
برای دانشجویان خوابگاهی در پی نداشته و وضعیت دانشگاهها
در این استانها عادی است .در توضیحی دیگر ابوالحسن
ریاضی ،معاون سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به ایسنا
ی که از وضعیت دانشگاههای کرمانشاه
گفت :براساس گزارش 
از نظر آسیب دانشجویان و خوابگاهها دریافت کردهایم ،نه
در خوابگاههای دانشگاه رازی و نه سایر خوابگاهها آسیبی به
دانشجویان وارد نشده است .تنها در یک مورد پای یکی از
دانشجویان بر اثر لغزش دچار پیچش شده که البته این مورد
هم مشکل حادی نبوده است .دانشجویان به سوله ورزشی
منتقل شدند و با توجه به کمتر شدن نگرانیها ،دانشجویان به
خوابگاهها منتقل شدند .معاون سازمان امور دانشجویان وزارت
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اخبار
ازدواج زودهنگام یکی از علل ترک تحصیل دختران
علوم همچنین خاطرنشان کرد :تاکنون هیچ گزارشی از آسیب
به ساختمانهای خوابگاههای دانشجویی در استانهای ایالم و
کرمانشاه به دست نرسیده است.
بلیط به 900هزار تومان رسید
بازار سیاه و فرصتطلبی عدهای سودجو قسمت تلختر این
حادثه بود ،بلیط 900هزار تومانی تهران-کرمانشاه؛ مدیرکل
نظارت و هماهنگی گشتهای مشترک سازمان از پیگیریهای
گشت مشترک و آمادگی برخورد این سازمان با سودجویان
فروش بلیط تهران -کرمانشاه خبر داد .به گزارش آنا ،محمد
خوشقدم گفت :در پی انتشار این خبر از ساعات اولیه روز تیم
گشت مشترک ادارهکل تعزیرات حکومتی استان تهران بههمراه
بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت و کارشناسان سازمان
حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در آژانسهای
هواپیمایی و فرودگاه مهرآباد مستقر شدند و به بررسی موضوع
پرداختند .او با هشدار به متخلفان ،تصریح کرد :چنانچه گزارشی
از تخلف در این زمینه دریافت شود برابر قانون و با قاطعیت
با متخلفان برخورد میکنیم ،هموطنان میتوانند گزارشهای
خود را به سامانه پیامکی  300000135یا شماره تماس124
ارسال کنند.
افراد با گروه خونی Oمنفی بشتابند
در میان ارسال پیامهای متعدد مسئوالن برای عرض
تسلیت ،آنچه نمود بهتر و البته نوعدوستانهتر بود حرکت
خودجوش مردم برای همدردی بود .از همان ساعات نخست،
مردم در سراسر کشور با اهدای خون و کمکهای نقدی و
غیرنقدی به کمک آسیبدیدگان شتافتند .راهاندازی کمپینها
ک به مناطق زلزلهزده از
و گروههایی برای جمعآوری کم 
دیگر اقدامهای قابل توجه مردم بود .در این میان اولویت
با کمکهای غیرنقدی مانند لباس گرم ،لوازم گرمایشی،
بهداشتی و پزشکی و لباس کودکان شامل کفش و ...بود که
این کمپینها اقدام به جمعآوری این وسایل کردهاند .در
سوی دیگر ،مدیرکل انتقال خون استان تهران اظهار کرد:
اهدای پالسما خون به روش فرزیس در مرکز وصال برای
اهداکنندگان بار اول به منظور کمک به مصدومان زلزله غرب
کشور انجام میشود .مرتضی طباطبایی به ایرانا گفت :درحال
حاضر اهدای خون توسط اهداکنندگان با گروه خونی Oمنفی
در اولویت است و سپس گروههای دیگر خونی با RHمنفی.
همچنین سازمان انتقال خون ایران از تمامی دارندگان گروه
خونی Oمنفی دعوت کرد برای اهدای خون به مراکز انتقال
خون مراجعه کنند.
همدردیها ،مرزها را شکست
اما بسیاری از مقامهای اروپایی ،آسیایی و آمریکایی هم به این
حادثه طبیعی واکنش نشان دادند .جاستین ترودو ،نخستوزیر
کانادا با انتشار پیامی با خانوادههای آسیبدیده و قربانیان زلزله
ابراز همدردی کرد .گری لوئیس ،هماهنگکننده ویژه سازمان
ملل در ایران هم یک پیام تسلیت در صفحه توئیتر خود منتشر
و با مردم ایران ابراز همدردی کرد و از آمادگی سازمانملل
برای کمک به ایران پس از وقوع زلزله در غرب کشور خبر داد.
میشاییل کلور برشتولد ،سفیر آلمان در تهران هم در صفحه
توئیتر خود نوشت :مراتب تسلیت عمیق آلمان به دولت و ملت
ایران در پی زلزله مرگبار غرب ایران را ابراز میکنیم .همچنین
سفارت فرانسه در تهران ضمن تسلیت به مردم ایران این حادثه
را غمانگیز توصیف کرد .آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل
نیز درگذشت جمعی از هموطنانمان در این حادثه را به دولت
و ملت ایران تسلیت گفت .والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری
روسیه نیز تسلیت خود را به حسن روحانی و مردم ایران اعالم
کرد .بوریس جانسون ،وزیر امور خارجه انگلیس نیز در همدردی
با مردم ایران در صفحه توئیتر خود نوشت :همدردی عمیق
خود را در رابطه با زلزله مرگبار یکشنبه شب در ایران و عراق
یکنیم.
اعالم م 
حاال در چنین وضعیتی که آوار زیادی بر سر مردمان ریخته
شده و ایران در سوگ آن است مهمترین همدردی ،امدادرسانی
صحیح ،سریع و بهموقع است ،ارائه خدماتی که سالهاست
نهادهای مرتبط خبر از آن دادهاند و نیروهایی که بارها در اخبار
اعالم کردهاند تا در این وضعیت به یاری آسیبدیدگان بشتابند
باید همگی پای کار بیایند .در این میان ،این آسیبدیدگان را
بعد از چند روز و چند هفته فراموش نکنیم .بازماندگان نهتنها
بیسرپناه شدهاند که داغ عزیزان را جلوی چشمان خود نظارهگر
بودهاند آنها حاال نیاز به همت و توجه مسئوالن دارند ،تسلیتها
دردی از آنها دوا نمیکند ،مردم هم که بارها نشان دادهاند
در صف اول کمکرسانی هستند بنابراین همه در کنار هم با
کمک و همدلی از آالم و اندوه بزرگ به وجود آمده بکاهیم و
از زلزلههای شدیدی همچون بم و کرمانشاه درس بگیریم شاید
حادثه بعدی تلفات کمتری را شاهد باشیم.

مهارت آموزی به سربازان ،رویکرد جدید خدمت سربازی

شمالغرب ایران؛ نقطه داغ بروز سرطان معده

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت :در نظر داریم کارکنان وظیفه در طول خدمت با
گذراندن دوره مهارتآموزی حداقل یک مهارت فنی را فرا گرفته تا زمینه اشتغال آنها پس از پایان خدمت هموارتر
شود که هزینه این ثبتنام رایگان است.
به گزارش فارس ،سردار موسی کمالی اظهار کرد :به همین منظور در سال جاری با تشکیل قرارگاه مهارتآموزی کارکنان وظیفه
در ستاد کل نیروهای مسلح ،برنامهریزیهای الزم برای تحقق این امر مهم صورت گرفته است که براین اساس مقرر شد آموزشهای
فنیوحرفهای تعدادی از کارکنان وظیفه کماکان استمرار یابد.
وی افزود :بسترهای الزم از قبیل هماهنگیها ،امضای تفاهمنامهها ،برگزاریها ،تجهیز کارگاهها و  ...برای ایجاد تحول و جهش
قابلتوجه در تعداد کارکنان وظیفه تحت آموزش در سال  97فراهم شود.
به گفته رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل ،برای کارکنان وظیفهای که قبل از اعزام دارای یک تخصص فنی خاص بودهاند
یا در مدت خدمت سربازی با بهکارگیری تخصصی در نیروهای مسلح عمال مهارت الزم را در فعالیت مربوط کسب کردهاند و در عین
حال دارای گواهینامه تخصصی نیستند ،گواهینامه رسمی صادر خواهد شد.
سردار کمالی با بیان اینکه در نظر است با هماهنگی سازمان فنیوحرفهای ،این افراد ضمن ثبتنام در سامانه سازمان
فنیوحرفهای ،مورد ارزیابی قرار گرفته وسپس از آنها آزمون گرفته شود ،تصریح کرد :چنانچه افراد در آزمون پذیرفته شوند
به آنها گواهینامه رسمی مهارت سازمان فنیوحرفهای اعطا خواهد شد در غیر این صورت با آموزش مختصر و رفع نواقص،
برای آزمون بعدی آماده میشوند.
العرسانی کرده و امکانات الزم را برای ثبتنام
وی تأکید کرد :یگانهای نیروهای مسلح موظفند این موضوع را به نحو شایستهاط 
کارکنان وظیفه فراهم کنند ،در ضمن یگانها باید اسامی کسانی را که به هر دلیل قادر به ثبتنام اینترنتی نیستند ،در قالب لوح
فشرده تحویل ادارات فنیوحرفهای استانها دهند تا اقدام مقتضی صورت پذیرد.

معاون وزیر بهداشت گفت :نتایج مطالعه ما حاکی است کسانی که چای خود را  2تا سه دقیقه یا کمتر پس از ریختن
مینوشند در مقایسه با کسانی که چای خود را  ۶تا هفت دقیقه بعد مینوشند احتمال ابتال به سرطان مری آنها ۱۰برابر
بیشتراست.
به گزارش تسنیم ،رضا ملکزاده از پیشرفت چشمگیر ایران در کاهش میزان بروز سرطان مری و مرگ ناشی از آن ،در داغترین
نقطه این نوع از سرطان (شمالشرق ایران) در جهان خبر داد .وی با اشاره اینکه سرطانهای دستگاه گوارش و کبد ،نزدیک به نیمی
از سرطانها در ایران را تشکیل میدهند ،افزود :میان سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی ،سرطان سلول سنگفرشی مری ،یکی از
کشندهترینهاست و شمالشرق گلستان باالترین میزان بروز این سرطان را در کل جهان دارد .وی سپس به تاریخچهای از وضعیت
شیوع سرطان مری در ایران اشاره کرد و افزود :در دهه هفتاد میالدی ،میزان بروز سرطان سنگفرشی مری در نواحی شرق استان
گلستان ،بهطور متوسط 80نفر در 100هزار و باالترین میزان این نرخ در شهرستانهای گنبد ،کالله و آققال و در افراد نژاد ترکمن
بود که به  150تا 200نفر در هر 100هزار نفر میرسید .ملکزاده یادآور شد :ساالنه 100هزار سرطان در ایران بروز مییابد و نزدیک
به نیمی از مبتالیان (47هزار نفر) از انواع سرطان میمیرند .با اجرای مطالعه کوهورت گلستان ،پیشرفت قابل مالحظهای در تشخیص
زودهنگام سرطانها و امکان پیشگیری از آنها صورت گرفته است .وی افزود :افزایش آگاهی مردم و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی
در منطقه شمالشرق ایران در 40سال گذشته ،بروز سرطان و مرگومیر ناشی از آن را بهشدت کاهش داده است بهطوری که بروز
سرطان مری از 100نفر در هر 100هزار نفر در سال  1970به 50نفر در هر 100هزار نفر در سال  2000و به 20نفر در هر 100هزار
نفر در سال  2010کاهش یافته است .وی سرطان معده را شایعترین سرطان در مردان ایرانی نام برد و گفت22 :درصد سرطانها
در ایران به سرطان معده اختصاص دارد و بیشترین میزان بروز استاندارد شده سنی سرطان معده در شمالغرب ایران (آذربایجان
و اردبیل) رخ میدهد و این منطقه ،نقطه داغ سرطان معده در ایران است .سرطان معده در مردان ،بسیار شایعتر است بهطوری که
ساالنه 10هزار مورد جدید سرطان معده در مردان ایرانی بروز پیدا میکند که هشت هزار مورد آن به مرگ میانجامد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش ازدواج زودهنگام دختران را
یکی از عوامل ترک تحصیل در مناطق محروم دانست.
به گزارش ایسنا ،علی زرافشان گفت :معلمان غیر همجنس و معلمان غیربومی از
دیگر عوامل ترک تحصیل دختران در مناطق محروم هستند.
وی یادآور شد :دسترسی دختران به آموزش یکی از شاخصهایی است که آموزش
و پرورش روی آن تمرکز کرده و هر ساله پیگیر اسمی دانشآموزان بازمانده از تحصیل
است.

تست قند خون در ایستگاههای مترو
معاون ادارهکل سالمت شهرداری تهران گفت :به مناسبت هفته دیابت
مشاوره پزشکی و تست قند خون در ایستگاههای مترو و میادین میوه و
ترهبار انجام میشود.
به گزارش ایسنا ،عزتاهلل فاضلی از ارائه خدمات پیشگیری از دیابت در  ۷۵ایستگاه
مترو و  ۱۰میدان تره بار در سطح شهر تهران خبر داد و گفت :طرح «غلبه بر دیابت»
با محوریت غربالگری دیابت و آموزش به شهروندان فردا چهارشنبه  ۲۴آبان به اجرا
در میآید .وی ،اطالعرسانی و افزایش سطح آگاهیهای عمومی درباره بیماری دیابت
و عوارض ناشی از آن ،استفاده از ظرفیت کانونهای دیابت و سایر کانونهای مرتبط
با هدف مشارکت شهروندان و ارائه خدمات مشاورهای و غربالگری به مردم را از جمله
اهداف اجرای این طرح اعالم کرد.

مبارزه با آسیبهای اجتماعی با مشارکت سمنها
نماینده مردم شهررضا در مجلس خطاب به رئیسجمهوری گفت :استفاده
از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد موثرترین روش برای مبارزه با آسیبهای
اجتماعی است .امیدوارم این دولت برخالف دولت یازدهم با تهیه الیحهای
در این زمینه بهترین وضعیت را به وجود آورد.
به گزارش ایسنا ،سمیه محمودی نرخ بیکاری جوانان را ۲۷درصد اعالم کرد و افزود:
با توجه به عملکرد ضعیف صندوق کارآفرینی امید در پرداخت تسهیالت اشتغال این
روند باید اصالح و تمهیدات اجرایی مناسبی اتخاذ شود .این عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس خاطرنشان کرد :نحوه استفاده نامناسب بانوان در جایگاههای مدیریتی کالن،
نارضایتیها را زیاد کرده است.

کمتر کسی تا۲۰سال آینده میتواند ۱۰کیلومتر بدود
معاون تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزشوپرورش با تشریح وضعیت
فعلی ورزش و تحرک در جامعه گفت :تا ۲۰سال آینده کمتر کسی در جامعه
میتواند ۱۰کیلومتر بدود یا وزنه ۱۰کیلوگرمی را بلند کند.
به گزارش ایسنا ،مهرزاد حمیدی در دیدار معاون رئیسجمهوری در امور زنان و
خانواده با وزیر آموزشوپرورش اظهار کرد :با ارائه برنامههای متنوع وفوقبرنامه در
مدارس در سالهای اخیر توانستیم رشد آمار اضافه وزن را در دختران متوقف کنیم
و در پسران 0/3درصد کاهش دهیم .وی افزود :سه میم «منزل ،مدرسه و محله» باید
درکنار هم قرار گیرند تا شرایط تحرک و ورزش دانشآموزان در جامعه مهیا شود .در
اغلب محلهها امکان انجام فعالیتهای ورزشی برای دانشآموزان بهویژه دختران وجود
ندارد و رسانهها نیز چنان که باید به این موضوع نمیپردازند.

افزایش مصرف مشروبات الکلی
رئیس اداره ارزیابی پزشکیقانونی استان تهران از افزایش مصرف مواد مخدر
در زنان خبر داد.
به گزارش مهر ،آرش ساالری گفت :در بررسیهای انجام شده به نسبت گذشته،
شاهد افزایش مصرف مواد مخدر زنان هستیم ،در این میان ،قبح مصرف در بین زنان
از بین رفته است .وی درباره مصرف مشروبات الکلی در جامعه هم توضیح داد :مصرف
مشروبات الکلی هم در چند سال اخیر در جامعه افزایش پیدا کرده است .نمونهگیریهای
انجام شده هم موید باال رفتن این آمار در هر دو جنس است .وی درخصوص آمار
مسمومیتهای دارویی در استان تهران ،تصریح کرد :میزان آمار مسمومیتهای دارویی
منجر به فوت و آنچه به پزشکیقانونی ارجاع داده میشود بهطور کلی کم است.

۳۶هزار مبتال به  HIVدر ایران
تاکنون ۳۶هزار نفر مبتال به  HIVتشخیص داده شدهاند که ۸۴درصد آنها
مرد و ۱۶درصد آنها زن هستند و تخمین زده میشود که تعداد مبتالیان در
کشور بیش از ۶۶هزار نفر باشد.
به گزارش مهر ،پروین افسرکازرونی ،رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در کارگاه علمی تخصصی مادر -کودک HIV ،گفت :از این تعداد
بیش از ۲۶هزار نفر در مراکز مربوطه تشکیل پرونده دادهاند که حدود ۱۲هزار نفر از
آنها به صورت مرتب تحت درمان قرار گرفتهاند .وی عنوان کرد :تخمین مبتالیان زنده
ما بیش از ۶۶هزار نفر است که حدودا ً ۶۰درصد آنها از بیماری خود آگاهی ندارند.

دستگیری قاتالن دوجنسیتی در پاسداران
2قاتل دوجنسیتی که مرد میانسالی را در پاسداران به قتل رسانده بودند،
دستگیرشدند.
به گزارش پلیس آگاهی تهران بزرگ ،این 2قاتل دو جنسیتی با اسامی زنانه مرجان
28ساله و میترا 21ساله در یک نزاع و درگیری مردی 45ساله را به قتل رسانده
بودند .براساس این گزارش ،ماموران پلیس تنها پس از گذشت چند ساعت از وقوع
این جنایت قاتالن را در منطقه پاسداران تهران دستگیر کردند .این 2قاتل پس از
دستگیری به قتل مرد میانسال به دنبال نزاع و درگیری اعتراف کردند.

اعطای وام ۵۰۰میلیون ریالی مسکن به فرهنگیان
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از اعطای وام احداث و
خرید مسکن به فرهنگیان متقاضی خبر داد.
به گزارش فارس ،گودرز کریمیفر با اعالم اینکه قرارداد تفاهمنامه همکاری بین این
وزارتخانه با بانک ملی منعقد شده ،گفت :این قرارداد در قالب وام و تسهیالت مراجعه
از سقف 50میلیون تا 150میلیون ریال در اختیار فرهنگیان قرار خواهد گرفت .وی
یادآور شد :اعطای وام احداث یا خرید مسکن ،تا سقف 500میلیون ریال با سود
12درصد و بازپرداخت 10ساله از دیگر سیاستهای این وزارتخانه برای کالنشهرها و
مراکز استانی باالی 200هزار نفر جمعیت است.

