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اخبار

آرامش روانی خانواده ها
کاهش یافته است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی گفت :آرامش روانی خانواده ها کاهش
یافته است که باید ریشه آن را در تغییر سبک
زندگی جستجو کرد.
به گزارش مهر ،حجت االسالم احمد مازنی
در نخستین جلسه شورای اداری تهران ،گفت:
تهران از جمله کالن شهرهایی است که شورای
اداری در آن تشکیل نمی شود یا ال اقل منظم
تشکیل نمی شود .مازنی با اشاره به روز سینما
و تبریک این روز گفت :ما در حوزه اقتصاد
فرهنگی یکی از مباحث جدی که داریم بحث
صنعت سینماست .پیشنهاد ما این است به
وزیر فرهنگ از طریق هیات وزیران موضوع
تبدیل سینما به صنعت و به تبع آن استفاده از
صنعت برای سینما را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه در سبد کاالی خانواده
کاالهای فرهنگی یا دیده نمی شود یا کم دیده
می شود گفت :امروز با تغییر سبک زندگی
وضعیت معیشت مردم بهتر شده است اما
متاسفانه آرامشی را که پیش از این داشتیم
نداریم .امروز هر شوکی که به جامعه یا اقتصاد
وارد می شود در امید و سبک زندگی مردم
تاثیر می گذارد.
ورود کاالهای فرهنگی به سبد خانوار باعث
امنیت روانی آنها خواهد شد.
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«ابتکار» از دغدغه های اجتماعی درباره مراسم سوگواری محرم گزارش می دهد

حمایت از زنان سرپرست خانوار در
عرصه کسب و کار

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شهر تهران گفت :زنان در زمینه های
مختلف از توانمندی های باالیی برخوردار
هستند ،به همین دلیل به وجود آوردن فضای
کسب و کار میتواند معرف خوبی برای زنان
باشد.
به گزارش ایسنا ،الهام فخاری با بیان
اینکه با ایجاد امکانات جانبی میتوان زنان را
در عرصه کسب و کار ،خدمات و همچنین
فرآوردههایی که در زمینههای مختلف تولید
دارند به شهروندان معرفی کنیم ،افزود :زنان
در زمینههای مختلف از توانمندیهای باالیی
برخوردار هستند ،به همین دلیل به وجود
آوردن فضای کسب و کار میتواند معرف
خوبی برای زنان باشد.
وی با بیان اینکه بانوانی که در زمینههای
تولید و خود اشتغالی فعالیت دارند باید به
جامعه معرفی شوند ،تصریح کرد :البته معرفی
این افراد ،نیازمند اطالع رسانی دقیق تر از سوی
نهادها و ارگان های ذی ربط است.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شهر تهران ادامه داد :باید از ظرفیت
سرای محالت ،شورای شهر و شهرداری تهران
در جهت حمایت از کارآفرینی زنان و به
خصوص زنان سرپرست خانوار استفاده کنیم.
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هرساله کمپینهای بسیاری برای رعایت مسائل
بهداشتی و شهری در روزهای عزاداری امام حسین
(ع) برپا میشود .آنها تالش میکنند با آگاهی دادن
در این باره مردم عزادار را متوجه کنند که عزاداری
در فضای شهری باید به گون ه دیگری صورت بگیرد.
بسیاری از مردم با عزاداری در فضاهایی چون مساجد
و هیأتهایی با فضای بسته راحتتر هستند .شاید
در شهرهای کوچکتر و در روستاها برپایی دستههای
عزاداری هم از لحاظ ظاهری و هم از نظر معنوی
فضای محرم را بهتر به عزاداران القاء کند اما در
شهرهای پر جمعیت و کالنشهرها ماجرا کمی فرق
دارد .شهری مانند تهران را در نظر بگیرید یا اصفهان،
ن شهرها به طور معمول با
شیراز و تبریز و ...؛ ای 
معضلی چون ترافیک تا ساعتهای پایانی شب درگیر
هستند .حال تصور کنید حضور جمعیت بسیاری که
برای عزاداری حسینی به خیابانها میآیند تا چه اندازه
در افزایش میزان ترافیک تاثیرگذار است! دو نکته
اساسی در این باره متوجه کودکان و عزادارانی است
که عموما با لباس سیاه در شبهای محرم در هیأتها
و دستههای عزاداری شرکت میکنند .کودکان در این
شبها توجه کمتری ب ه حرفهای مادران و پدران
دارند؛ آنها دوست دارند با سایر دوستانشان بازی
کنند یا به تماشای دستهها بنشینند؛ از اینرو در
ی این کودکان توسط
شرایط فعلی جامعه خطر دزد 
افراد سودجو وجود دارد .از منظری دیگر هم کودکان
و هم افراد سیاهپوش در معرض برخورد خودروهایی
ن آمدو شد میکنند ،هستند.
که در خیابا 
حتما در کوچهای که در آن سکونت دارید یا جلو
نزدیک ترین مسجد به خانه شما ،داربستهایی
با پرچم و پارچههای سیاه تزئین شدهاند و فضای
خاصی را از محرم در ذهن شما ایجاد کردهاند؛ در
این محلها نذریهایی داده میشود .آش ،چای و
انواع غذاهای مربوط به این ایام برای ناهار یا شام در
اختیار مردمی که به عزاداری مشغول هستند یا از
آنجا عبور میکنند ،قرار میدهند .اولین موردی که
حافظان محیطزیست از مردم میخواهند ،تالش برای
حفظ محیطی است که در آن نذری پخش میشود.
نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که بسیاری از
مردم مراعات محیط اطراف خود را نمیکنند .زبالههای
نذورات را همانجایی که مصرف کردهاند ریخته و
میروند .شاید ساعاتی پس از نیمهشب زمانی که
دستههای عزاداری به پایان میرسد ،تصویر خیابانها
بهترین شاهد این ماجرا است .در نتیجه از عزاداران
حسینی انتظار میرود ،پس از مصرف محتوای
ظروف ،زباله آن را به نزدیکترین سطلهای زباله
انداخته تا هم به حفظ محیط زیست کمک کرده و هم
یاریگر رفتگران شهرداری باشند.
از طرفی هرساله هشدار داده میشود که هیأتهای
عزاداری از ظروف پالستیکی یکبار مصرف برای سرو
نوشیدنیها و غذاهای گرم استفاده نکنند .موضوعی
که هر ساله بارها در ایام محرم عنوان میشود اما
هیأتهای عزاداری به دالیل مختلف همچنان از

زندانی محکوم به حبس ،رتبه تک
رقمی کنکور کارشناسی ارشد شد
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ِ
پویانخوشحال

pouyankhoshhal@gmail.com

ت امنای
این روزها دستهها و هیأتهای عزاداری با نصب پردههای تزئین شده زیبایی خاصی به کوچه و خیابانها دادهاند .در این بین پلیس و هیأ 
مساجد و محلهها بر حفظ آرامش ساکنین مناطق تاکید دارند ،چرا که در بستر همین عزاداریها برخی مسائل بهداشتی و شهری نادیده گرفته میشود؛
از ترافیکهای پرحجم که پشت دستههای عزاداری ایجاد میشود تا استفاده از ظرفهای یک بار مصرف که سالهاست ادامه دارد و هشدارهای پلیس
و سازمانها در این باره گویا تاثیری بر این ماجرا ندارد.

براساس
هشدارهای
پزشکی و
بهداشتی
استفاده
از ظروف
پالستیکیدر
زمانی که مواد
گرم و داغ در
آن سرو شود
بسیار خطرناک
نزا
و سرطا 
هستند
همان روشهای گذشته استفاده میکنند .براساس
هشدارهای پزشکی و بهداشتی استفاده از این ظروف
در زمانی که مواد گرم و داغ در آن سرو شود بسیار
نزا هستند.
خطرناک و سرطا 
همچنین پیشنهاد میشود در هنگام پخش نذورات
به نحوی اقدام شود كه از ايجاد گره های ترافيكي
جلوگيری و به ماموريت خودروهای امدادی نيز خللی
وارد نشود؛ چرا که ماموریت خودروهای امدادی
در چنین شرایطی با تاخیر انجام میشود و جان
انسانها در خطر خواهد افتاد .در ارتباط با استفاده از
داربستها در کوچهها توصیه میشود که به گونهای
ن سطح از معابر
این داربست ها نصب شود که کمتری 
اشغال شود .موضوع پایانی مراعات حال ساکنین
محالت است .موضوعی که بعضا ً کمتر به آن توجه
میشود .حتما عبارت «شهر باید به من هیأتی عادت

بکند را» شنیده اید؛ این موضوع به اعتراضات چند
سال اخیر نسبت به میزان تولید صدای دستههای
عزاداری مربوط میشود .بسیاری از دستههای
ت پایانی شب
عزاداری برنامه حرکت خود را به ساعا 
موکول میکنند .اتفاقی که موجب میشود بیماران،
زنان باردار و بسیاری دیگر که نسبت به صداهای باال
حساسیت دارند ،دچار مشکل شوند .توصیه میشود
دستههای عزاداری صدای بلندگوهای عزاداری را
محدود به محلی که عزاداری در آن برگزار میشود،
کنند تا عزاداری حسینی که برای آنها با ثواب و اجر
اخروی همراه خواهد بود ،نفرین و ناله بیماران را به
همراه نداشته باشد .همانطور که میدانید ،هزینههای
بسیاری برای برپایی هیأتهای عزاداری پرداخت
میشود؛ هزینههایی شامل تزئیات مناسب با این ماه
و خرید لوازم برپایی دستههای عزاداری ،بلندگوها

و بسیاری دیگر .کمپینهایی در این بین شکل
گرفته است برای هدفمند کردن عزاداری و متعاقبا ً

نذوراتی که در این ایام ارائه میشود .به عنوان نمونه
عکسهایی در فضای مجازی منتشر شده است که
خانوادهها به جای تامین ناهار و شام برای عزاداران
در حرکتی نوین همزمان با آغاز سال تحصیلی برای
دانشآموزان در مناطق محروم ،لوازم مدرسه ،از
لوازمالتحریر تا کیف و کفش و لباس تهیه کرده اند.
اقدامی که عالوه بر نذری که قرار است ادا شود،
کمکی است برای محرومان .این تنها اقدامی نیست
که صورت گرفته و انتظار میرود در روزهای آتی و
ک شدن به روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی
نزدی 
اقدامات اینچنینی بیشتر شود .اقدامی هدفمند که با
این شعار آغاز شده ،به جای عزاداری پر زرق و برق در
برخی محالت باید به کمک نیازمندان شتاف.

ارتقای چشمگیر بودجه معاونت امور زنان در دولت دوازدهم
معصومه ابتکار با اشاره به این که بودجه معاونت امور زنان و
خانواده در سال  ۹۷با رشد حدود  ۳۰درصدی مواجه شده ،از نگاه
ویژه رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه به موضوعات
مرتبط با زنان قدردانی کرد.
به گزارش ایسنا ،معاون امور زنان ریاستجمهوری با قدردانی از
نگاه ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه به موضوع زنان در جریان
بودجههای سنواتی سالهای اخیر ،گفت :واقعیت آن است که
در حوزه زنان با عنایت به نگاه ویژه رئیسجمهوری و توجه خاص
شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه تا به امروز مشکلی نداشتیم
و بودجه مورد نیاز این معاونت مبتنی بر وظایف و مأموریتهایش
تخصیص و تأمین شده است که امیدواریم در آینده هم این نگاه
حمایتی ادامه داشته باشد .ابتکار در ادامه با تأکید بر رشد کیفی
و کمی حضور زنان در مناصب مختلف مدیریتی ،گفت :یکی از
برنامههایی که در جریان هفته دولت مورد بررسی قرار گرفت،
سهم زنان در بخشهای مدیریتی بود که بر اساس دستور صریح
رئیسجمهوری ،این سهم باید در ساختارهای اجرایی به ۳۰

درصد افزایش یابد که این برنامه با حمایتهای سازمان برنامه
و بودجه از پروژههای مربوط به زنان در حال پیگیری است .او
در ادامه تأکید کرد :با نگاهی به مشارکتهای زنان در حوزههای
مدیریتی در استانها روشن میشود که نگاه کلی دولت به بحث
زنان نگاهی روبه جلو و توأم با واقعیت بوده است و دولت به
اندازه توان و ظرفیت خود در این زمینه به مطالبات بانوان پاسخ
داده است .معاون رئیسجمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا
در فرآیند اجرای برنامههای تدارک دیده شده در بخش زنان با
مشکالت بودجهای مواجه بوده است ،گفت :خوشبختانه تمام
وعدههای بودجهای دولت در امور زنان تا به امروز اجرایی شده که
با توجه به نگاه حمایتی دکتر نوبخت از مسائل مربوط به زنان در
ادامه هم با توکل به خدا مشکلی نخواهیم داشت.
پیش از این ،معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در
نخستین نشست خبری خود پس از تصدی این معاونت گفته
بود که برای اجرای برنامههای مربوط به زنان نیازمند توجه ویژه به
بودجه این بخش است.

یکی از زندانیان زندان رجایی شهر که به جرم
قتل و بامحکومیت قصاص نفس درحین تحمل
حبس است در آزمون کارشناسی ارشدشرکت
کردوبا قبولی در آزمون ،دانشجوی رشته
مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس شد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی اداره
کل زندانهای استان تهران ،مدیر کل زندانهای
استان با اعالم این خبر گفت  :علی رغم
هجمههای معاندین و معارضین خارج و داخل
کشور در حوزه قوه قضائیه و باالخص زندانها
که پایانی نداشته و ندارد شاهد بودن اینگونه
فعالیتها و موفقیت های تربیتی و آموزشی
توسط مددجویان در زندانها می تواند پاسخ
خوبی به بوق ها و کرناهای به ظاهر حقوق
بشری آنان باشد .
مصطفی محبی در ادامه افزود :عالوه
بر مددجوی مذکور دو تن از مددجویان
زندانهای استان نیز در دانشگاه پیام نور در
مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق پذیرفته
شده اند  .مددجو آ.ع از مددجویان زندان
رجایی شهر که به جرم قتل و با محکومیت
قصاص نفس در حین تحمل  ۵سال حبس در
آزمون کارشناسی ارشد  ۹۷شرکت و با قبولی
در آزمون ،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته
مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس شد .

شروط وزارت علوم برای ورود
دانشجویان ایرانی به کشور
معاون آموزشی وزارت علوم شروط این
وزارتخانه برای ورود دانشجویان ایرانی از خارج
به داخل کشور را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا ،مجتبی شریعتی نیاسر،
معاون آموزش وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در پاسخ به سوالی درباره شرایط ورود
دانشجویان ایرانی از خارج به داخل کشور با
توجه به درخواستها در این زمینه بعد از
باال رفتن نرخ ارز گفت :ما شرایط را به همه
دانشگاهها ابالغ کردیم و اطالعیهای هم در
زمینه چگونگی شرایط بازگشت و نحوه ثبتنام
دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور درس
میخواندهاند ،ارائه شدهاست.
وی خاطرنشان کرد :راه ورود این دانشجویان
به داخل نیز از دو مسیر است؛ یک راه به
این صورت است که دانشجویان میتوانند؛
مستقیما به دانشگاه مورد نظر خود مراجعه
کنند و در صورتی که دانشگاه آنها را پذیرفت،
اطالعات و مشخصات دانشجو را به ما میدهند
و ما بررسی میکنیم که آیا این فرد مورد تایید
برای ثبتنام در دانشگاه مذکور هست یا خیر؟
ت درخواست
او در خصوص روش دوم ثب 
این دسته از دانشجویان بیان کرد :روش دیگر
به این صورت است که دانشجویان میتوانند
از طریق سامانهای که در معاونت دانشجویی
تعریف شده ،درخواست خود را وارد سامانه
کنند و هر دو وجه امکانپذیر است ،ولی در
هر صورت تصمیم نهایی را معاونت دانشجویی
وزارتخانه میگیرد.
معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد :البته
این تصمیم در رابطه با بازگشت دانشجویان
ایرانی فقط تا پایان سال  ۹۷اجرایی میشود
و بعد از سال  ۹۷کسی مشمول این قانون
نمیشود.

وجود قابلیت کشت  400نوع گیاه دارویی در گلستان

تصمیمگیران« ،سالمت» را اصلی مهم بدانند

توزیع سبد غذایی بین مددجویان تا پایان شهریور

زلزلهای در حوزه تجهیزات پزشکی در ایران در راه است

رئیس جهاد کشاورزی گلستان گفت :با توجه به
شرایط اقلیمی خوب استان ،زمینه کشت 400
نوع گیاه دارویی در گلستان وجود دارد که از
این میان  21نوع گیاه در اولویت تشخیص
داده شده است.
به گزارش ایسنا ،مختار مهاجر اظهار کرد:
سیاستگذاری در کشت و تولید گیاهان
دارویی در کشور با نگاهی جدید دنبال میشود.
وی افزود :در برنامه ششم توسعه کشت گیاهان دارویی
در سطح  10هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان طی یک دوره پنج
ساله در نظر گرفته شده است.
مهاجر تصریح کرد :شرایط اقلیمی استان گلستان برای کشت
گیاهان دارویی بسیار مناسب است و همین امر زمینه را برای کشت
ارقام مختلف در استان فراهم کرده است .وی تصریح کرد :در گذشته
بیشترین سطح گیاهان دارویی در استان زیره بود و تولید آن در استان
به  25هزار تن میرسید اما امروز بهعلل مختلف این میزان به  2000تن
رسید .وی خاطرنشان کرد :زمینه تولید گل گاوزبان در استان قابل توجه
است که میتوان روی بخشهای مختلف آن در استان سرمایهگذاری
کرد.

معاون برنامهریزی راهبردی و هماهنگی
وزیر بهداشت گفت :تصمیمگیران در
سیاستهایشان باید سالمت را به عنوان
یک اصل اصلی بدانند .به گزارش ایسنا،
علی اکبر حق دوست در پانل پاسخگویی
اجتماعی در کارگاه کشوری مولفه های
اجتماعی سالمت در سازمان ها گفت :برای
پاسخگویی اجتماعی به سطوح حساس کردن،
پیدا کردن سواالت ،پاسخ گفتن به سواالت و اجرایی
کردن پاسخها باید توجه کرد .وی با تاکید بر اینکه حساس سازی
جامعه و مسئوالن ضرورت پاسخگویی اجتماعی است ،گفت :در سطح
دوم پاسخگویی اجتماعی که پیدا کردن سواالت است ،متاسفانه اکثر
اوقات به بیراهه میرویم .معاون برنامهریزی راهبردی و هماهنگی وزیر
بهداشت افزود :بسیاری از معضالت اجتماعی در الیحههای سطحی
نیستند و الیحههای عمیق در نیاز سنجی کالسیک دیده نمیشود .حق
دوست اضافه کرد :راه حلهای جواب مشکالت اجتماعی نباید کتابی
باشد و این را باید بپذیریم و مراکز  SDHباید طرحی نو در این زمینه
داشته باشند .کارگاه کشوری مولفههای اجتماعی سالمت در سازمانها
منطبق بر جشنواره ملی تعهد و مسئولیت اجتماعی سالمت تا ۲۲
شهریور ماه ادامه دارد.

رئیس کمیته امداد از توزیع سبد غذایی بین
مددجویان تا پایان شهریور خبر داد و گفت:
لزایی مددجویان
سقف تسهیالت اشتغا 
روستایی کمیته امداد از  ۲۰میلیون به ۵۰
میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا ،سید پرویز فتاح ،رئیس
کمیته امداد از افزایش صد درصدی اعتبار
لزایی مددجویان روستایی خبر
تسهیالت اشتغا 
لزایی مددجویان
داد و گفت :سقف تسهیالت اشتغا 
روستایی کمیته امداد از  ۲۰میلیون تومان به  ۵۰میلیون تومان افزایش
یافته است .وی با بیان اینکه رشد نرخ تورم از خدمات کمیته امداد به
محرومان پیشی گرفته است ،اعالم کرد :تا پایان شهریورماه به همه افراد
تحت حمایت کمیته امداد سبد غذایی داده میشود.
وی با تاکید بر اینکه کمیته امداد در این شرایط حساس همراه
مستضعفان است ،تصریح کرد :با توجه به وضعیت اقتصادی کشور
باید حمایت از محرومان و نیازمندان جامعه افزایش یابد .فتاح گفت:
تا پایان امسال  ۸۰۰واحد مسکن روستایی توسط سپاه پاسداران برای
مددجویان لرستانی ساخته میشود که تمام منابع مالی مورد نیاز این
طرح از منابع غیردولتی تأمین شده است.

رئیس انجمن چشم پزشکی ایران نسبت به
نوسانات ارز که میتواند به زلزلهای برای
تامین تجهیزات پزشکی در بیمارستانها و
مراکز درمانی ایران تبدیل شود ،هشدار
داد .به گزارش تسنیم،محمود جباروند با
اشاره به افزایش قیمت ارز که تاثیر منفی
در اجرای همایشهای بینالمللی پزشکی
و علمی گذاشته است ،اظهار داشت :به طور
مثالبرگزاری همین همایش چشم پزشکی بالغ بر 100
هزار دالر هزینه برای شرکت کنندگان خارجی در بر دارد .وی ادامه
داد :همچنین نوسانات ارز باعث زلزلهای در تأمین تجهیزات پزشکی
در بیمارستانها و مراکز درمانی خواهد شد زیرا باید به طور دورهای
تجهیزات پزشکی تعویض و به روز شود و اگر این مراکز بخواهند با ارز
آزاد این کار را انجام دهند مسلما ًبسیاری از آنها این توانایی را ندارند.
مصطفی سلطان سنجری ،دبیر علمی همایش چشم پزشکی ایران
نیز با تشریح مراجعه بیماران چشمی در کشورهای دیگر برای دریافت
خدمات چشم پزشکی عنوان کرد :مثال ً در کشور استرالیا بیمار برای
دریافت خدمات آزاد چشم پزشکی باید  300دالر هزینه ویزیت پرداخت
کند.

