جامعه

درخواست تامین ۱۸هزار موتورسیکلت برقی از اتاق بازرگانی تهران
یک عضو شورای شهر تهران گفت :برقی کردن موتورسیکلتها نخستین گام در حوزه مسئولیت اجتماعی است .همچنین در جلسه شورای شهر تهران از اتاق بازرگانی تهران درخواست شد تا
۱۸هزار موتورسیکلت برقی در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد .به گزارش تسنیم ،محمود میرلوحی در جریان سیودومین جلسه شورای شهر تهران و پس از گزارش مسعود خوانساری ،رئیس اتاق
بازرگانی تهران بهمنظور تبادلنظر پیرامون زمینه همکاریهای مشترک اتاق و شورای شهر تهران ،اظهار کرد :اولویت شورای پنجم ارتباط مستقیم با انجمنهای تخصصی است که یکی از این موارد
اتاق بازرگانی محسوب میشود و امیدواریم در آینده نزدیک این ارتباط بیشتر شود .وی با اشاره به برخی از مشکالت تولیدات داخلی در دوران تحریم ،گفت :با توجه به شرایط ،ما فاقد برندهای
تخصصی هستیم ،این در حالی است که ما میتوانیم با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی اقدامات موثری را در شهر انجام دهیم.

«ابتکار» ابعاد افزایش خودسوزی در ایران را بررسی کرد

آتش برجان!
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مردمان منطقهای سواالت زیادی را در ذهن به وجود میآورد.
علیپور ،کارشناسارشد مسائل اجتماعی در اینباره به مهر
میگوید :اکثر زنان خودکشیکننده سواد پایینی دارند زیرا برای
افراد دارای تحصیالت عالی ،امکانات امیدبخش بیشتری در جامعه
فراهم است و آنان از طریق مشورت با دیگران و دسترسی به
امکانات اجتماعی ،مشکالت خود را برطرف میکنند.
ایجاد نشاط ،افزایش امکانات فرهنگی
حتی چند سال پیش مشاور وقت استاندار ایالم در امور بانوان
توضیح داد که خودکشی مهمترین آسیب اجتماعی در این استان
محسوب میشود و راهکارهای مناسب برای پیشگیری از این
آسیب ضروری است .به گفته فریده الیاسپوریان ،برای کاهش
این معضل ،آموزش میتواند یک راهکار اصلی و بسیار موثر و
مفید باشد .او معتقد است :افزایش امکانات فرهنگی نقش مهمی
در روحیه و نشاط مردم دارد اما استان ایالم با کمبود امکانات
فرهنگی نیز مواجه است.
موضوعی که محمدنعیم امینیفرد ،نماینده مردم ایرانشهر
در مجلس هم معتقد به آن است و میگوید :خودسوزی در
استانهای محروم ازجمله ایالم و سیستانوبلوچستان باال
رفت ه که نشانهای از وضع روحی نابسامان در این مناطق است.
ما معذوریتهای فرهنگی در استان داریم .به اعتقاد سخنگوی
کمیسیون بهداشت و درمان ،شکل اعتراضی و افسردگی نهان
درنهایت خود را به شیوه خودسوزی نشان و بروز میدهد .مسئله
دیگر نیز پراکندگی شدید جمعیت در استان ماست که امکان

اخبار

درمان را پس از چنین حوادثی با مشکل مواجه میکند .عالوهبر
این تنها مرکز برای درمان سوختگی در زاهدان قرار دارد که بین
 ١٥٠تا ٨٠٠کیلومتر با دیگر شهرستانها فاصله دارد و این انتقال
بیمار خود امکان مرگ را افزایش میدهد.
با عبور از ماجراهای خودسوزی و ارزیابی علت وقوع آن در
جامعه ایران ،به مشکالتی میرسیم که راوی آن رئیس مرکز
تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران است .محمدجواد
فاطمی در تازهترین اظهارات خود به ایلنا میگوید :خودسوزی
در کشور درحال افزایش است ،این اتفاق درحالی است که جزو
فجیعترین نوع سوختگیها بهشمار میآید .افرادی که خودسوزی
میکنند به علت اینکه درصد باالیی از بدنشان میسوزد بیشتر از
دیگر بیماران در معرض مرگومیر هستند.
اما آنطور که این مقام مسئول توضیح میدهد بهطور کلی آمار
بیماران سوخته در ایران بسیار باالست؛ ثبت ساالنه ۳۰هزار بیمار
سوختگی موید این موضوع است .به گفته فاطمی ،آمار سوختگی
در کشور هشت برابر آمار جهانی است که این وضعیت نیازمند
توجه به پیشگیری از سوختگی است.
بیماران رها شده است

بازتوانی
با وجود این آمار در بخش سوختگی و خودسوزی ،این دسته از
بیماران با مشکالت زیادی عالوهبر تحمل درد روبرو هستند چراکه
به گفته رئیس مرکز تحقیقات سوختگی ،مسائلی مانند بازتوانی
بیماران رها شده و لباس سوختگی تحت پوشش بیمه قرار

ندارد ،بسیاری از کاردرمانها با مسائلی سوختگی آشنا نیستند

و مشکالت روانی واجتماعی بیماران سوختگی اصال لحاظ نشده
است ،همه این موارد از مشکالتی است که بیماران سوختگی با
آن درگیر هستند اما مسئله اصلی سوختگی در ایران پیشگیری
است .تعداد بسیار زیادی از موارد سوختگی قابل پیشگیری است.
از سوی دیگر ،وضعیت درمان و بیمارستانهای کشور در حوزه
سوختگی خوب نیست ،فاطمی در اینباره میگوید :بیمارستان
«کن» باید تا پایان سال  ۹۵به بهرهبرداری میرسید که در حال
حاضر متوقف شده ،همچنین وضعیت شهرستانها اصال در این
حوزه مناسب نیست.بخشهای سوختگی در برخی بیمارستانها
به بخشهای دیگر تبدیل شده ،مانند بیمارستان زاهدان که به
بخش اطفال تغییر پیدا کرده و بهنوعی وضعیت در حال بدتر
شدن است.
او با اشاره به عملکرد دولت در این زمینه توضیح میدهد :دولت
تا حدودی اقداماتی در این زمینه انجام داده اما نه آنقدری که
مورد انتظار بوده است .در این سالها استانداردسازی تختها و
تجهیزات ،تهیه امکانات و پانسمانهای نوین برای بیماران و بیمه
برخی اقالم و کاردرمانی از جمله انتظاراتی بوده که دولت باید به
آنها توجه میکرده اما هیچ کدام از این موارد تا امروز محقق
نشده است.
بخش اختصاصی برای کودکان نداریم
نکته دیگری که نباید از آن غافل شد میزان مرگومیر ناشی
از سوختگی در کودکان است .رئیس جمعیت حمایت از بیماران
سوخته در اینباره میگوید :فوتیهای ناشی از سوختگی در
کودکان باالتر و درجه سوختگی عمقیتر است چون آنها پوست
نازکتری دارند .همچنین پوست کمتری در بدن آنها میتوان
برای پیوند برداشت .عالوهبر این خطر عفونت نیز در آنها بیشتر
و مدیریت سوختگی مشکلتر است .کودکان حتی اگر بهبود
پیدا کنند نیز مدت بیشتری با سوختگی روبرو میشوند؛ یعنی
اگر پنج سالگی بسوزد عوارض و نشانههای آن را تا آخر عمر
با خود دارد .با این حال باید در مراکز درمان سوختگی بخش
اختصاصی شامل آی سی یوی مخصوص و تیم درمان ویژه
برای درمان سوختگی کودکان وجود داشته باشد اما در حال
حاضر در بیشتر بیمارستانها چنین بخشی نداریم ،این درحالی
است که در استانهای مرزی و محروم مانند کردستان ،ایالم و
سیستانوبلوچستان آمارهای بیشتری از سوختگی اعالم میشود.
حاال با همه اینها ،آمار سوختگی و خودسوزی چه ناموفق
چه موفق درحالی با افزایش روبروست که در سوختگی با نوعی
سهلانگاری و در خودسوزی با پدیدهای اجتماعی مواجه هستیم.
یک کبریت ،یک جرقه و یک شعله و بعد آتشی که به جان فرد
میافتد و اگر هم زنده بماند باید تا پایان عمر زخم به جا مانده را
در تن خود ببیند .به هرحال آنطور که آمار و امکانات موجود نشان
میدهد باید مسئوالن ذیربط نسبت به تامین تجهیزات ضروری
برای بخش درمان سوختگی و بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی
بروز خودسوزی حساس شوند تا این اعتراض خاموش و پنهان را
به حداقل ممکن کاهش دهند.

ازدواج بیش از 7هزار مرد باالی  60سال

انتقاد از صداوسیما در پوشش اخبار زلزله تهران

سخنگوی ثبت احوال کشور آخرین آمار چهار واقعه
حیاتی در 9ماهه اول سال را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،سیفاهلل ابوترابی به ارائه آخرین آمار
رویدادهای حیاتی پرداخت و گفت :در 9ماهه اول سال،96
یک میلیون و 138هزار و 246واقعه والدت را در کشور به
ثبت رساندیم که از این تعداد تولد 586هزار و 205پسر و
552هزار و 41دختر به ثبت رسیدهاند .یعنی نسبت جنسیت
به ازای هر 100دختر106 ،پسر است .همچنین میانگین سن
مادران 28سال و 10ماه و میانگین سن پدران 33سال بوده
است.
وی ادامه داد :فراوانترین نامها در 9ماهه اول سال برای
پسران به ترتیب امیرعلی ،علی ،محمد ،ابوالفضل ،امیرحسین،
محمدطاها ،امیرعباس ،حسین و کیان بوده و برای دختران
نیز به ترتیب فاطمه ،زهرا ،حلما ،زینب ،یسنا ،نازنینزهرا ،آوا ،ریحانه و رها بوده است.
ابوترابی تصریح کرد :در 9ماهه اول سال276 ،96هزار و 392واقعه فوت به ثبت رسیده است که 98.3درصد آن در مهلت قانونی
ثبت شده است .همچنین نرخ عمومی مرگومیر 4.7در هزار است و از طرفی علل مرگومیر در 9ماهه اول سال بیماریهای قلبی
و عروقی ،سرطانها و تومورها ،بیماریهای دستگاه تنفسی و حوادث غیرعمدی بوده است.
وی در ادامه به آمارهای ازدواج و طالق نیز اشاره کرد و گفت :در 9ماهه اول سال جاری 481هزار و  809ازدواج نیز به ثبت
رسیده است ،همچنین در سال 95به ازای هر هزار نفر 8.8واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که این رقم در سال11.4 ،90ازدواج
به ازای هر هزار نفر بود .همچنین در اکثر استانها میانگین سن اولین ازدواج در حد فاصل سالهای  90تا  95برای مردان به 6ماه
و برای زنان به 4ماه افزایش یافته است و میانگین سن اولین ازدواج برای مردان 27سال و 3ماه و برای زنان 23سال بوده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در طول 9ماهه اول سال ،هزار و  76ازدواج ثبت شده مربوط به زنان سالمند
باالی 60سال و هفت هزار و  812ازدواج مربوط به مردان باالی 60سال است ،گفت :نرخ ثبت طالق نیز از سال  90تا  95از رقم
 1.9به  2.1رسیده است .همچنین 133هزار و 366واقعه طالق در پایگاه به ثبت رسیده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور افزود :میانگین زندگی مشترک برای زوجین طالق گرفته در 9ماهه اول امسال 9سال است
که در 67درصد طالقهای ثبت شده عمر ازدواج کمتر از 10سال بوده و در 45درصد طالقهای ثبت شده نیز دوام ازدواج کمتر از
پنج سال بوده است .همچنین در 11درصد طالقهای ثبت شده نیز میانگین سال زندگی مشترک کمتر از یک سال بوده است .از
طرفی میانگین سن مردان هنگام ثبت طالق 36سال و 5ماه و زنان نیز 31سال و 7ماه بوده است.

وزیر کشور ،اقدامات انجامشده در زلزلههای اخیر
بهویژه زلزله غرب کشور را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانیفضلی در یک برنامه
تلویزیونی با بیان اینکه کرمان یکی از استانهایی است که
تعداد زلزلههایش در این روزها بیشتر شده است و آخرین
زلزله در کوهبنان با بزرگی 5/2ریشتر رخ داد ،اظهار کرد :این
زلزله موجب خرابی بیش از ۳۰۰واحد از  ۲۰تا ۱۰۰درصد
شد و در این روزهای زمستانی برای مردم مشکالت زیادی
ایجاد کرد .وی با بیان اینکه ستاد ساماندهی مسائل زلزله
از ساعات اولیه تشکیل شد ،گفت :به دلیل مناسبت شب
یلدا مردم بیدار بودند و خوشبختانه تلفات زیادی نداشتیم
اما تعدادی از هموطنان مجروح شدند که در مراحل اولیه
دولت تصمیم گرفت امکانات الزم و منابع را برای بازسازی این
مناطق تقدیم کند .وزیر کشور ادامه داد :عبرت گرفتن از این مسائل این است که در کشوری با شرایط خاص و گسلهای فراوان و
فعالی روبرو هستیم .بنابراین باید نسبت به یک برنامهریزی جامع و کامل اقدام کنیم تا تلفات را کاهش دهیم.
وی به زلزله اخیر کرمانشاه اشاره کرد و گفت :وقتی زلزله در کرمانشاه رخ داد مساکنی که در زمان جنگ بازسازی شده بودند
کمتر حادثه دیدند زیرا حداقل استانداردهای ساختمانسازی در آنجا رعایت شده بود .همچنین در زلزله ۵.۲ریشتری تهران و
البرز به دلیل استانداردهای ساختمانی خسارت ندادیم اما در زلزله  ۵.۲ریشتری کوهبنان تخریب به وجود آمد زیرا در بررسیهای
انجامشده مساکن با بافتهای قدیمی و ساخت نامناسبی بودند که با کمترین لرزش امکان ریزش داشتند.
به گفته رحمانیفضلی از حدود ۲۰سال قبل بازسازی و بهسازی مساکن مناطق روستایی توسط بنیاد مسکن پیگیری میشود اما
به دلیل حجم باالی روستاها نیاز به حرکتی سریع و قوی است که باید مجلس و دولت نیز به فکر آن باشند.
وزیر کشور در مورد زلزلهای که در تهران رخ داد تصریح کرد :در اولین اقدام ،ستاد بحران تهران تشکیل شد و صداوسیما نیز به
سرعت وارد صحنه شد اما انتقادهایی هم وارد است چراکه هنگام بحران ،تامین امنیت اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است.
نشان دادن شلوغی خیابانها و صف در پمپبنزینها میتواند عواقبی در پی داشته باشد .ما باید در اینجور مواقع به مردم آرامش
دهیم .همچنین آموزش مردم در مدیریت بحران نیز از وظایف صداوسیماست و باید در مواقع بحران ،استرس را کاهش دهد.
وی درباره آمادگی شهر تهران در مواقع بحران نیز گفت :حدود  ۱۵۰تا ۱۶۰سوله مدیریت بحران در مناطق مختلف تهران ساخته
شده است .همچنین  ۲۰استان مسئول مدیریت شرایط خاص تهران شدهاند و در حال حاضر زمینی ۱۵هکتاری نزدیک مرقد مطهر
حضرت امام (ره) خریداری شده که تجهیزات  ۲۰استان برای مدیریت بحران تهران در آنجا تامین میشود.

محسن هاشمی:

متروی تهران تا زلزل ه  ۸ریشتری را تحمل میکند
رئیس شورای شهر تهران درباره توان مترو در برابر زلزله گفت:
ایستایی مترو بستگی به شدت زمین لرزه دارد اما متروی
تهران تا هشت ریشتر را تحمل میکند.
به گزارش ایلنا ،محسن هاشمی در پاسخ به این سوال که در
سالهای اخیر شاهد عجله در ساخت مترو بودیم ،خطوط جدید هم
تابآوری زلزله هشت ریشتری را دارد یا نه؟ توضیح داد:بر اساس
استانداردهای ساختوساز و اظهارات پیمانکاران خطوط جدید هم
قدرت تحمل زلزله هشت ریشتری را دارند اما مترو با زلزله باالی
هشت ریشتری دچار شکستگی میشود اما ریزشی ندارد ،دقت داشته
باشید که برای قابل استفاده کردن فضای داخل مترو باید فضای داخل
آن تجهیز شود.
او با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰سوله مدیریت بحران در هر
ناحیه داریم ،افزود :معتقدم باید در هر محله یک سوله مدیریت بحران
ایجاد شود .ما  ۱۰۰ایستگاه مترو داریم که میتوانیم سولههای بحران

را در آنها ایجاد کنیم تا در مواقع لزوم از آنها استفاده شود .هاشمی با
بیان اینکه در زمان جنگ به بحث پناهگاه بودن خطوط مترو نیز توجه
شده است ،گفت :اما همه اینها هزینه دارد و باید موقعیت را برای زمان
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«خودسوزی در ایران در حال افزایش است»« ،آمار
سوختگی در ایران هشت برابر آمار جهانی است» و
«خودسوزی در استانهای ایالم ،کردستان ،کرمانشاه،
سیستانوبلوچستان و شمال خوزستان بسیار شایع
است» اینها فقط بخشی از جمالتی است که در روزهای
اخیر درباره وضعیت سوختگی در کشور منتشر شده که
به نظر میرسد جای تامل و بررسی دارد.
خودسوزی ،یکی از خشنترین و دردناکترین روشهای
خودکشی است؛ به دلیل زخمها و عفونتهای عمیق و پیچیده
در خودسوزی ،میزان هالکت با آن حتی از روشهایی چون
حلقآویزی هم بیشتر است .گفته میشود امروزه استفاده از این
روش برای خودکشی ،در کشورهای پیشرفته رایج نیست اما در
بخشهایی از آفریقا ،آسیا و بهویژه هندوستان از این روش بسیار
استفاده میشود.
شاید خواندن چند ماجرا از خودسوزی چند جوان در سال
گذشته قابل توجه باشد؛ طبق خبری که در خبرگزاری باشگاه
خبرنگاران جوان منتشر شده پنج مرداد سال « 95ایمان» ،جوانی
٢١ساله از خانه خود در منطقه «جامجم» زاهدان و احتماال با
نیت پایان دادن به زندگی خارج شد ،او ساعتی بعد سه بطری
1/5لیتری بنزین از یکی از چندین کیوسک روزنامهفروشی
خیابان دانشگاه که در کنار روزنامه و تنقالت ،نفت و بنزین نیز
میفروشند ،خریداری کرد ،لباسهایش را از تن درآورد ،شناسنامه
خود را روی آنها قرار داد و شروع به روشن کردن فندک کرد.
اگرچه فندک سر یاری نداشت و در چند دقیقه بنزین به مجاری
تنفسی آسیب رسانده بود اما درنهایت روشن شد تا لحظاتی بعد،
از دانشجوی ترم چهارم تربیتبدنی ،شعلههای آتشی که روی
خاک درحال غلتیدن است ،باقی بماند .او هفته بعد از این اقدام ،بر
اثر جراحات ناشی از سوختگی در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد
جان باخت و جسدش برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش
یعنی زاهدان انتقال یافت.
آنطور که یکی از اعضای خانواده «ایمان» میگوید پسردایی
او هم که جوان ورزشکاری بود ،به این شیوه خودکشی کرد.
«محمدانور» 25ساله بود و حتی در یک باشگاه ورزشی مسئولیت
داشت اما او هم ١6سال پیش خودسوزی کرد.
اما ماجرای خودسوزی در ایران به همین چند مورد ختم
نمیشود چراکه موارد مختلفی هم از خودسوزی در دیگر استانها
مانند ایالم ،لرستان ،خوزستان و کهگیلوی هوبویراحمد گزارش شده
است .بهطور خاص خودسوزی زنان ایالمی موضوعی است که
گاه جلبتوجه میکند و چرایی علت افزایش این اقدام از سوی
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بحران در مترو پیشبینی کنیم.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد :اگر برق مترو قطع شود نهایتا
تا سه ساعت روشنایی داریم اما میتوان با تجهیز موتور برق و ایجاد
امکانات سولههای بحران از ظرفیت مترو در زمان بحران استفاده
کنیم .او همچنین با اشاره به حضور رئیس اتاق بازرگانی در جلسه
شورا گفت :در دورانی که با رکود ساختوساز و مشکالت مالی مواجه
هستیم جذب سرمایهگذار بخش خصوصی میتواند نقش زیادی در
پیشبرد پروژهها ایفا کند .او افزود :زلزله از اهمیت باالیی برخوردار است
و به همین دلیل اعضای شورای شهر درخواست کردند مسئوالن
ستاد بحران به شورای شهر بیایند تا درباره اقداماتشان برای زلزله
در مدیریت بحران توضیحاتی ارائه کنند .این مسئله در هیات رئیسه
به بحث گذاشته خواهد شد .رئیس شورای شهر تهران درباره حذف
آرم طرح ترافیک نیز گفت :طرح ترافیک بیش از ۲۰سال است که
اجرایی میشود .میتوانیم بهتر عمل کنیم و میتوان از تجربیات سایر

کشورها استفاده کرد .او درباره اظهارات ضد و نقیض پلیس راهور و
سازمان محیط زیست برای محدوده طرح ترافیک در روز جاری گفت:
متاسفانه در کمیتهای که در این خصوص تصمیمگیری میشود ما
حضور نداریم و باید نامهنگاری کنیم که دراین کمیته حاضر شویم
چراکه ما نمیتوانیم نظارت دستوری داشته باشیم .هاشمی تاکید کرد:
تک آرمهای سالیانه طرح ترافیک هنوز برای بررسی به شورا نیامده و
امسال درخواست کردیم زودتر به صحن شورا بیاید تا تصمیمگیری
شود .او با اشاره به نقش اتوبوسها در آلودگیهای هوا گفت :اکثر
اتوبوسهای تهران گازسوز هستند البته باید به سمت برقی کردن
آنها پیش برویم.
رئیس شورای شهر درباره ارسال گزارش به مجلس برای بررسی
مشکالت تهران در جلسه سران سه قوه گفت :اولین گزارش توسط
شهردار تهران درخصوص وضعیت آلودگی هوا برای رئیس مجلس
ارسال شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به برگزاری کالسهای آموزشی رایگان
امداد و نجات در ۲۲منطقه تهران گفت :نقشه موقعیتهای خطر در صورت
وقوع زلزله در پایتخت برای استانهای معین مشخص و پروتکل عملیاتی
اعالم شد تا آمادگیها بیشتر شود.
به گزارش فارس ،مرتضی سلیمی با اشاره به اینکه تابآوری در جامعه ما به صورت
تخمینی متوسط به باالست اما همین میزان باید افزایش یابد ،گفت :آموزشها را باید
در زمینه امداد و نجات و خودامدادی ارتقا دهیم که بر همین اساس آموزشهای
رایگان در پایگاههای هاللاحمر به صورت رایگان انجام میشود.
وی گفت :در تهران در پایگاههای هاللاحمر در 22منطقه این کالسها در
حال برگزاری است تا شاهد افزایش شاخص تابآوری در جامعه باشیم البته در
ساختوسازها باید نکات فنی ،بسیار حساس رعایت شود تا شاهد آسیب به مردم
هنگام وقوع زمینلرزه نباشیم یا شدت آن بسیار اندک باشد.
وی درباره تمهیدات این سازمان در صورت وقوع زمینلرزه در تهران اظهار کرد:
سازمان امداد و نجات در هیچ حادثهای به صورت استانی عمل نمیکند و از لحاظ
تجهیزاتی همچون بالگردها و سگهای زندهیاب در شرایط مناسبی هستیم.

میزان جذب زنان در هیات علمی دانشگاهها
رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت۳۷ :درصد هیات علمی دانشگاهها را
اساتید زن تشکیل میدهند و در حال حاضر ۶هزار و ۵۰۰زن به عنوان هیات
علمی در دانشگاهها مشغول فعالیت هستند.
به گزارش مهر ،محمدرضا رضوانطلب با اشاره به آمار اساتید زن در دانشگاهها
گفت :براساس آمار ،از سال  ۸۳تاکنون تقریبا ۶۳درصد از اساتیدی که از مرکز جذب
وزارت علوم تاییدیه دریافت کردهاند ،هیات علمی مرد و ۳۷درصد هیات علمی زن
بودند .وی تصریح کرد :آمار اساتید زن بسیار رو به رشد و رضایتبخش است و در
این مدت ۶هزار و ۵۰۰نفر زن به عضویت هیات علمی دانشگاهها درآمدهاند .رئیس
مرکز جذب وزارت علوم تاکید کرد :مرکز جذب به هیچ عنوان حضور زنان به عنوان
اساتید را محدود نکرده حتی عالقهمندیم خانمها حضور پررنگی در دانشگاهها به
عنوان هیات علمی داشته باشند و مرکز جذب همیشه به تقاضای زنان برای هیات
علمی نظر مثبت دارد.

مردم تهران در شب زلزله تنها بودند
یک عضو شورای شهر تهران گفت :صدها هزار نفر در  29آذر در
پارکها ،خیابانها و ماشینهای خود خوابیدند و خودشان را تنها
احساس کردند.
به گزارش ایلنا ،احمد مسجدجامعی در سیودومین جلسه شورای شهر تهران در
تذکر پیش از دستور خود بیان کرد :ما نماینده مردم هستیم و باید حرف دل آنها
را بزنیم ،تهران وضعیت بدی دارد و حالش خوب نیست چراکه زمین آن میلرزد و
هوای آن هم آلوده است و قیمتها نیز روز به روز در حال افزایش است.
وی افزود :مردم تهران در شب زلزله خود را تنها و بیکس دیدند .این اتفاقات سبب
اضطراب روحی و روانی مردم شده است.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد :تکلیف مردم در آن زمانمشخص نبود و
خود را تنها احساس میکردند ،این در حالی است که رسانههای رسمی نیز تکلیف
نامشخصی داشتند و میدیدیم که بهجای آگاهیسازی به تولید وحشت رو آورده
بودند.

انفجار گاز در شرکت خمیر مایه دزفول
انفجار در شرکت خمیرمایه دزفول پنج مصدوم بر جای گذاشته است.
به گزارش خبرگزاریها ،انفجار در شرکت خمیرمایه دزفول تا زمان تنظیم این خبر
هفت مصدوم بر جای گذاشته است و خانواده سرایدار هم زیر آوار ماندند.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان اورژانس کشور ،به دلیل احتمال انفجار مجدد
آتش نشانی اجازه ورود نیروهایی اورژانس به داخل محوطه کارخانه را نداده
است .فرماندار دزفول با تایید این خبر گفت که بر اثر این حادثه یک نفر
به بیمارستان منتقل شده که از وضعیت او بیاطالع است .با تالش ١٠٠نفر
از نيروهاي آتشنشان پس از گذشت یک ساعت و نيم از وقوع انفجار گاز
ال.پي.چي سرانجام اين آتشسوزی مهار شد.
طبق اعالم مركز اورژانس کشور ،یکی از مجروحان به دلیل سوختگی شدید به
اهواز منتقل شده است.

جلوگیری از تکرار حادثه پالسکو با تشکیل کمیته
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر تهران خواستار
تشکیل کارگروهی برای مشخص کردن مقصر در حوادثی مانند پالسکو شد.
به گزارش مهر ،محمد ساالری گفت :پس از حادثه پالسکو ،اکثر مجموعهها
کمیتههای ایمنی تشکیل دادند و در سطح شهر تهران و حتی در سطح ملی نیز
کمیته ملی تشکیل شد و دولت در ابتدای کار شورای پنجم گزارش خود از این
کمیته را اعالم کرد .وی با بیان اینکه خروجی این کمیتهها یک کتاب بود ،اظهار
کرد :تغییر قوانین و دستورالعمل جدید به تشکیل یک کمیته ایمنی نیاز دارد چراکه
ممکن است حوادثی مانند پالسکو در کشور و در پایتخت رخ دهد .رئیس کمیسیون
معماری و شهرسازی شورای شهر افزود :همه مطالعات کمیتههای تشکیل شده به
کتابخانه ارسال شد اما چه سازمانی مناسبتر از شورای اسالمی شهر تهران باید در
جلسات و تغییر قوانین حضور داشته باشد؟ وی یادآور شد :در صورتی که خدای
ناکرده شاهد حادثهای مانند پالسکو باشیم باید بتوانیم مسئول را مشخص کنیم ،از
اینرو ایجاد یک کارگروه ضرورت دارد.

امکان دریافت پول با کارت ملی هوشمند
سازمان ثبتاحوال اعالم کرد :یکی از بانکهای عامل به منظور کاربردی
ت ملی هوشمند و استفاده از آن ،خدمات بانکی افتتاح حساب،
کردن کار 
برداشت و واریز وجه نقد را در نظرگرفته است که در هفته جاری از آن
رونمایی خواهد شد.
براساس این گزارش ،یکی از خدمات قابل ارائه این است که اگر فردی کارت عابر
بانک به همراه نداشته باشد بتواند با استفاده از کارت ملی هوشمند پول دریافت کند.
افتتاح حساب از خدمات دیگر در نظر گرفته شده در این بانک است به طوری که
افراد بدون مراجعه مستقیم به بانک و تنها با قرار دادن کارتهای ملی هوشمند خود
در یک کارتخوان یا دستگاه  ،ATMمیتوانند حساب افتتاح کنند .همچنین افراد
میتوانند با کارتهای ملی هوشمند خود ،وجه نقدشان را به دستگاهی مشابه ATM
برده واز این طریق با احراز هویت کارت ملی هوشمند آنان ،وجه خود را واریز کنند
که این طرح در هفته جاری رونمایی خواهد شد.

