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اخبار

وضعیت ورزشی مدارس از زبان مدیرکل تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی بررسی شد

وزیر بهداشت:

چهارگزینه برای شهرداری کرج
طی یک سال

محمد جعفری ،مدیرکل تربیت بدنی و
فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش در
خصوص تامین نیروی مورد نیاز تربیت بدنی برای
مدارس گفت :بعد از اینکه ستاد عالی گسترش
و ارتقای فعالیتهای تربیت بدنی و برنامههای
دانشآموزی با اولویت مدارس دخترانه ابتدایی
با حضور وزیر و معاونان وی تشکیل شد،
دستورالعملی در این ستاد در خصوص تربیت
مدرسان به استانها ابالغ و دورههایی برای آنها
در نظر گرفته شد .در این زمینه در بعضی از
استانها کار با قدرت و قوت شروع شده است.
وی ادامه داد  :همچنین برای تامین نیروهای
تربیت بدنی یک ستاد اجرایی در دفتر تربیت
بدنی و فعالیتهای ورزشی تشکیل دادیم که
دارای سه کمیته تهیه و تدوین محتوا ،کمیته
هماهنگی ،برنامه ریزی و پیگیری امور و کمیته
رسانه است .او افزود :در کمیته تدوین محتوا؛
سرفصلها و محتوایی زیر نظر صاحبنظران
جمعآوری شده که برای شروع سال تحصیلی در
اختیار معلم ابتدایی پایه قرار میگیرد ،این کتاب
جامع تحت عنوان «آنچه معلم پایه باید بداند»
است که هم در مورد درس تربیت بدنی و موارد
تکمیلی دیگر است.
به گزارش ایلنا ،جعفری با اشاره به اعتباراتی که
برای تامین نیرو و آموزش مربیان تربیت بدنی ابالغ
شده است ،گفت :حدود  ۵میلیارد تومان در این
زمینه به استانها ابالغ کردیم تا اهداف مربوط به
آموزش صورت بگیرد .پس از این آموزشها یکی از
اهداف مهم ما این است که بعد از اجرایی شدن
طرح و به کارگیری نیروها ،کارهای آنها به دقت
پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد :هدف ما از این آموزشها
فقط تامین نیرو به لحاظ تعداد نیست ،بلکه
میخواهیم معلمان حتی به خاطر سالمتی
خودشان هم که شده آموزش ببینند و یا حتی فراتر
از این معلم در کالس درس تخصصی به صورت
تلفیقی عمل کنند به این شکل که در کالسهای
درس ریاضی ،علوم و  ...برخی دروس را با
فعالیتهای بدنی آموزش دهند.
او اظهار کرد :در حال حاضر  ۳۳هزار معلم
تربیت بدنی در کشور داریم که با توجه به استقرار
پایه دوازدهم حدود  ۴هزار نیروی دیگر هم کم
داریم.
جعفری در پاسخ به این سوال که از میان ۹۵۰۰

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

محمدرضا احمدینژاد که پس از استعفای
«اصغر نصیری» از فروردین ماه به عنوان
سرپرست شهرداری کرج انتخاب و سپس به
عنوان گزینه شهرداری کرج مطرح شد از ادامه
سرپرستی شهرداری انصراف داد.
به گزارش ایسنا ،در جلسه علنی روز
چهارشنبه  24مرداد ،محمد نبیونی ،رئیس
شورای شهر کرج از انصراف محمدرضا
احمدینژاد برای ادامه سرپرستی شهرداری
کرج خبر داد .نبیونی از ادامه روند انتخاب
شهردار کرج طی روزهای آتی گفت و تصریح
کرد :احمدینژاد در نامه انصراف خود از
شورای شهر بابت اعتماد و انتخاب خود برای
شهرداری کرج تشکر کرده است .با اعالم
انصراف احمدینژاد ،شورای شهر کرج پس
از انتخاب اصغر نصیری ،مجید سریزدی و
محمدرضا احمدینژاد ،برای چهارمین بار طی
یکسال اخیر باید وارد روند انتخاب گزینهای
جدید برای شهرداری کرج شود.

ساعت  ۱۶تا  ۲۴بیشترین
زمان وقوع تصادفات

کمبود  ۴هزار معلم تربیت بدنی در کشور

تامین داروی بیماران خاص
با مشکلی مواجه نیست

وزیر بهداشت گفت :میزان تامین داروی
بیماران خاص هیچ تغییری نمیکند و ما نباید
در مردم نگرانی ایجاد کنیم.
یزاده هاشمی در
به گزارش ایسنا ،حسن قاض 
حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در
پاسخ به این پرسش که موضوع پیگیری پرونده
مالیاتی پزشکان به کجا رسیده است ،اظهار کرد:
این موضوع را باید از وزیر امور اقتصادی و دارایی
بپرسیم .وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت
بهداشت نسبت به بودجههای اختصاص یافته
به طرح سالمت اعتراضی داشت ه یا خیر؟ اظهار
کرد :نه ما هیچ اعتراضی نداشتهایم و سرانجام
این طرح هم خوب خواهد بود .وزیر بهداشت
در پاسخ به پرسشی دیگر در زمینهی تامین
داروهای خاص از پاییز به بعد که تحریمها
آغاز میشود و اینکه آیا در این زمینه مشکلی
وجود خواهد داشت یا نه ،گفت :این میزان
هیچ تغییری نمیکند و ما نباید در مردم نگرانی
ایجاد کنیم .شما بارها این سوال را پرسیدهاید و
االن اموری که باید در حوزه سالمت انجام شود
در حال انجام است .خواهش میکنم اضطرابی
ایجاد نکنید .در بیماران خاص هم هیچ تغییری
نسبت به گذشته ایجاد نشده و داروهایشان
همچنان هست.
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مدیرکل تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش گفت :در حال حاضر  ۳۳هزار معلم تربیت بدنی در کشور داریم که با توجه به استقرار پایه
دوازدهم حدود  ۴هزار نیروی دیگر کم داریم.

در حال حاضر
 ۳۳هزار معلم
تربیت بدنی در
کشور داریم
که با توجه به
استقرارپایه
دوازدهم حدود
 ۴هزار نیروی
دیگر هم کم
داریم
نیروی تامین شده از سوی دانشگاه فرهنگیان
چند درصد از آنها برای معلمان تربیت بدنی
در نظر گرفته شدهاند ،گفت :طبق آماری که من
دارم حدود  ۷۰۰معلم تربیت بدنی از میان ۹۵۰۰
نیروی دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل خواهند
شد .همچنین حدود  ۶۰۴نفر نیز از طریق ماده
 ۲۸در حوزه تربیت بدنی جذب آموزش و پرورش
میشوند که در استانها توزیع خواهند شد.
مدیرکل تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی
آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که وزیر
آموزش و پرورش پیش تر عنوان کرده بود بهتر
است باشگاههایی که در نزدیکی مدارس هستند در
شیفت صبح فضای ورزشیشان را در اختیار دانش
آموزان مدارس قرار دهند ،این امر چقدر تحقق
پیدا کرده است؟ گفت :فعالیتهای ورزشی دانش
آموزان همواره در حیاط مدارس انجام میشود،
اما ما همه تالشمان را میکنیم تا امنیت دانش

 ۱۸میلیون ایرانی دچار کم تحرکی هستند

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت :در ایران  18میلیون نفر
دچار کم تحرکی و  9میلیون نفر دچار توده بدنی باال هستند.
به گزارش ایلنا ،مریم حضرتی در مراسم افتتاحیه جشنواره
فرهنگی -ورزشی پرستاران در همدان با بیان اینکه پدیده های
شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع با تغییرات وسیع در سبک

اتهام  ۳۰۰کشیش کاتولیک به آزار هزاران کودک
دیوان عالی ایالت پنسیلوانیای آمریکا اسامی۳۰۰
کشیش کاتولیک که متهم هستند در ظرف چند
دهه گذشته کودکان را مورد آزار و اذیت قرار
دادهاند منتشر کرده است.
به گزارش ایسنا ،هیات تحقیق ویژه
پرونده می گوید بیش از  ۱۰۰۰نفر را که
در ظرف  ۷۰سال اخیر در دوران کودکی
مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند شناسایی کرده

است.
این هیات در عین حال تخمین زده که با احتساب افرادی که اسناد
شکایت آنها در کلیسا گم شده یا موارد آزار احتمالی را گزارش نکرده
اند ،رقم واقعی قربانیان می تواند هزاران نفر باشد .این جدیدترین
گزارش درباره اتهامات آزار جنسی کودکان توسط کشیشان کاتولیک
در کشورهای مختلف است .بنا بر اسناد این پرونده ،قربانیان دختران
و پسران خردسال و نیز نوجوانان بوده اند.
هیات تحقیق میگوید به خاطر پنهان کاری های کلیسا اکثر موارد آزار
و اذیت جنسی مشمول مرور زمان شده و قابل پیگرد قضایی کیفری
نیست .با این حال ،مقامات احتمال طرح پرونده کیفری علیه برخی
متهمان را رد نکرده اند.

آموزان را باال ببریم ،زیرا این محیط در معرض گرما،
سرما و آلودگی هوا است.
او ادامه داد :صحبتی که وزیر آموزش و پرورش
داشت ،این بود که سرانه فضای ورزشی آموزش
و پرورش کفاف تعداد دانشآموزان را نمیدهد و
بنابراین او دو مطالبه از سایر دستگاهها داشت ،اول
اینکه سالنهایی که االن در اختیار وزارت ورزش
و جوانان است و سایر دستگاهها مثل بهزیستی،
هالل احمر و شهرداری در شیفت صبح در اختیار
مدارس قرار بگیرد .مطالبه دوم نیز این بود که از
این به بعد دستگاهها اگر میخواهند ،سالنی را
بسازند با آموزش و پرورش تعامل کنند و در کنار
مدارس به ویژه مدارس دختران باشند ،زیرا دختران
ما محدودیت فضاهای روباز را دارند.
جعفری اضافه کرد :در جلسه ستاد عالی این
مطالبات عنوان شده است و پیرو آن ما نامهای
را با امضای وزیر تنظیم کردهایم که شامل

درخواستهای ذیل بوده است ،اول اینکه مدیران
کل آموزش و پرورشِ استانها که در شورای عالی
آموزش و پرورش هستند به در نظر گرفتن فضای
مناسب برای ورزش دختران تاکید کنند .دوم اینکه
سازمان برنامه و بودجه در اعتباراتی که در فصل
تربیت بدنی به آموزش و پرورش میدهد ،حداکثر
اعتبار را به ما تخصیص دهند تا ما بتوانیم به
استانها به ویژه در بخشهای عمرانی و پروژههای
نیمهتمام رسیدگی کنیم.
مدیرکل تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی
آموزش و پرورش در پایان به استفاده از فضاهای
بالاستفاده در مدارس برای فعالیت های ورزشی
اشاره کرد و گفت :کاری که ما در حال حاضر
انجام میدهیم این است که فضاهای کم و
بالاستفادههای مدارس را ایمنسازی کنیم تا
بتوانیم از این فضاها استفاده کنیم ،در این زمینه
نیز اولویت ما مدارس دختران است.

زندگی همراه است ،اظهار داشت :در کنار بهبود شاخص های
بهداشتی که سبب افزایش امید در زندگی شده است ،مهمترین
عوامل افزایش بار بیماری ها ،بیماری های غیر واگیر بوده اند.
وی افزود :بیماری های غیر واگیرمسئول بیش از  53درصد بار
بیماری ها در جهان هستند و بیش از  76درصد بار کل بیماری ها

در ایران به بیماری های غیر واگیر اختصاص دارد.
حضرتی تصریح کرد :پایه پیشگیری از بیماری های غیر واگیر،
شناسایی عوامل خطر اولیه و پیشگیری و کنترل این عوامل است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد :چهار بیماری
«دیابت ،فشارخون باال ،سرطان و بیماری های مزمن تنفسی»
بیماری های غیرواگیر اصلی و چهار عامل «خطر کم تحرکی،
تغذیه ناسالم ،مصرف الکل و دخانیات» ،مهمترین عوامل خطر
ابتالء به این بیماری ها محسوب می شوند .به همین دلیل سازمان
جهانی بهداشت ،کنترل این بیمارها و عوامل زمینه ساز آن را به
عنوان هدف اصلی برای کاهش  25درصد مرگ و میر بیماری
های غیر واگیر در سال  2025تعیین کرده است .وی افزود :در
ایران  18میلیون نفر دچار کم تحرکی و  9میلیون نفر دچارتوده
بدنی باال هستند .با ورزش و فعالیت های بدنی بر بسیاری از
بیماری های غیر واگیر می توان فائق آمد .حضرتی با اشاره به
انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی در
سال  2018به سبب ظرفیت های تاریخی ،فرهنگی و اقلیمی اش،
خاطرنشان کرد :این اتفاق می تواند نقش بسزایی در شکوفایی
ظرفیت های تاریخی و اقلیمی همدان ایفا کند ،چراکه صنعت
گردشگری چهارمین صنعت مهم دنیا است که سبب نزدیک
شدن ملت ها ،بهبود روابط و افزایش کیفیت زندگی مردم و
تبادل فرهنگی می شود .وی در پایان با تقدیر از دست اندرکاران
برگزاری این جشنواره به ویژه سازمان نظام پرستاری ،استانداری،
دانشگاه علوم پزشکی همدان ،از همه کسانی که در به ثمر
رسیدن این رویداد فرهنگی ورزشی تالش کردند قدردانی کرد.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس
راهور ناجا گفت ۴۶ :درصد تصادفات جادهای
تیر ماه بین ساعت  ۱۶تا  ۲۴رخ داده است.
به گزارش میزان ،رئیس مرکز اطالعات
و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت۴۶ :
درصد تصادفات جادهای تیر ماه بین ساعت
 ۱۶تا  ۲۴رخ داده است .سرهنگ نادر رحمانی
افزود :پس از آن ساعت  ۱۲تا  ۱۶با سهم ۱۹
درصد ۸ ،تا  ۱۲با سهم  ۱۷درصد و یک تا ۴
بامداد با سهم  ۱۰درصد در رتبههای بعدی
بیشترین ساعات تصادفات جادهای تیر ماه قرار
دارند .به گفته وی ساعت  ۴تا  ۸صبح با سهم
 ۸درصد کمترین رخداد تصادفات رانندگی
برونشهری را به خود اختصاص داده است.

صدور «کد شناسه» برای ۲۰۰۰
سمن بعد از گذشت  ۵سال

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان گفت :با امضای تفاهم نامه وزیر
ورزش و جوانان و وزیر کشور ،زمینه انتخابات
مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد بوجود آمد.
وزارت کشور ظرف دو هفته برای  ۲۰۰۰سمن
شناسه صادر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،محمد مهدی تندگویان
گفت :کار بزرگی که امروز با پیگیری دکتر
سلطانی فر و امضای تفاهم نامه با وزیر
کشور صورت گرفت ،به سازمانهای مردم نهاد
رسمیت کشوری داد و بعد از پنج سال پیگیری
وزارت ورزش و جوانان و دولت آقای روحانی
این تشکل ها دارای شناسه شدند.
معاون ساماندهی امور جوانان درباره تفاهم
نامه وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور برای
توانمند سازی سازمان های مردم نهاد گفت:
صادر شدن کد شناسه برای تشکلهای مردم
نهاد و رسمیتی که پیدا میکنند برای فعالیت
های حقوقی و بانکی آنها و اعضایشان بسیار
الزم بود و از همه مهمتر با این تفاهم نامه
زمینه انتخابات مجمع ملی سمن ها شکل
گرفت .به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش
و جوانان ،تندگویان ادامه داد :حدود دو هزار
سمن فعال داریم و کار معرفی آنها به وزارت
کشور برای صدور شناسه از هفته آینده آغاز
می شود و وزارت کشور به ما قول داده ظرف
دو هفته پروانه فعالیت و شناسه دو هزار سمن
را صادر کند.

وعد ه «جانبابایی» برای تجهیز بیمارستان سرابله

شیرخوارگاهها کمبود «شیرخشک» ندارند

ازدواج دختران زیر  ۱۳سال ممنوع میشود؟

معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :ساخت ،تکمیل و تجهیز مراکز
اورژانس از اولویتهای وزارت بهداشت
است.
به گزارش ایسنا ،قاسم جان بابایی در
جریان بازدید از مرکز آموزشی درمانی امام
علی(ع) «سرابله» با تأکید بر اینکه ساخت،
تکمیل و تجهیز مراکز اورژانس از اولویتهای
وزارت بهداشت است ،اظهار کرد :اورژانس بیمارستان
امام علی(ع) سرابله ،رشد فیزیکی  50درصدی دارد و با توجه به افزایش
قیمتها راهکار الزم برای کمک به این مرکز و مراکز مشابه در سراسر
کشور اندیشیده شده است .وی گفت :اقدامات مناسب و درخور توجهی
صورت گرفته و برنامههای خوبی از جمله اتاق عمل ،ارتوپودی ،اورژانس،
رادیولوژی ،اسکان پزشکان متخصص برای این بیمارستان در نظر خواهیم
گرفت و در آیندهای نزدیک این موارد محقق خواهد شد .معاون درمان
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به درخواست فرماندار
«چرداول» مبنی بر استقرار مرکز سیتیاسکن با توجه به نیاز ضروری
شهرستان تصریح کرد :پیگیر تأمین و استقرار سیتیاسکن در سرابله
خواهم بود و در آینده این مشکل و نیاز ضروری مردم برطرف میشود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
ضمن تکذیب انتشار خبری در فضای مجازی
در مورد کمبود شیر خشک در یکی از
شیرخوارگاههای کشور گفت :وزارت بهداشت
سالیانه ۵۰۰هزار قوطی شیرخشک در اختیار
سازمان بهزیستی کشور قرار میدهد و از
این نظر کمبودی برای شیرخوارگاههای کشور
وجود ندارد.
گزارش ایسنا ،حبیب الله مسعودی با بیان اینکه
به
شیرخوارگاههای کشور همواره شیرخشک در انبارهایشان دارند ،گفت:
کمبودی از لحاظ تامین شیر خشک برای شیرخوارگاههای کشور وجود
ندارد .در صورت نیاز این مراکز به شیر خشک این نیاز در حداقل زمان
از سوی سازمان بهزیستی تامین میشود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه
سالیانه ۵۰۰هزار قوطی شیرخشک از سوی وزارت بهداشت به
سازمان بهزیستی تحویل داده میشود ،اظهار کرد :به شهروندان
توصیه میکنیم تا نسبت به اخبار منتشر شده در فضای مجازی
هوشیاری الزم را داشته باشند و نسبت به موثق بودن آنها اطمینان
حاصل کنند.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی
گفت :در قالب طرح «کودک همسری» حداقل
سن ازدواج برای دختران به  ۱۶سال افزایش
مییابد.
به گزارش مهر ،طیبه سیاوشی با
اشاره به تدوین طرحی با عنوان «کودک
همسری» در مجلس شورای اسالمی از
سوی فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت :در
این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران  ۱۶سال و
برای پسران  ۱۸سال پیش بینی شده است .وی در مورد جزئیات این
طرح افزود :در حال حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران  ۱۳سال
است و دختران زیر  ۱۳سال تنها با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند
اما در طرح جدید دختران بین  ۱۳تا  ۱۶سال برای ازدواج باید حکم
قانونی از دادگاه دریافت کنند.
عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد :در این طرح ازدواج دختران
زیر  ۱۳سال مطلقا ممنوع خواهد شد.
سیاوشی اضافه کرد :این موضوع مخالفانی در کشور دارد اما با شورای
فرهنگی اجتماعی زنان در مورد ممنوعیت ازدواج دختران زیر  ۱۳سال
به توافق رسیده ایم.

