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اجتماعي

وطن امروز شماره 1755

آب و هوا
سازمان هواشناسی اعالم کرد

تداوم افزایش آالیندههای جوی
تا دوشنبه

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی کش��ور با اشاره به تضعیف سامانه
بارشی کش��ور ،از افزایش آالیندههای جوی و
کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی تا روز
دوشنبه خبر داد .احد وظیفه با اعالم این خبر
به ایسنا ،افزود :س��امانه بارشی که در روزهای
گذشته در کشور سبب بارش باران و برف شده
بود تضعیف شده و به تدریج بارشها در نقاط
گوناگون کشور کاهش پیدا میکند .وی با بیان
اینک��ه در روز یکش��نبه اول آذر(امروز) ،بارش
خفیف در برخی نقاط اس��تانهای خراس��ان
رضوی و خراس��ان جنوبی و در روز دوش��نبه
دوم آذر ،در خراس��ان رضوی انتظ��ار میرود،
افزود :به دلیل پایداری هوا تا روز دوش��نبه در
استانهای غرب ،ش��مال غرب ،مرکز و تهران
افزای��ش آالیندههای ج��وی و کاهش کیفیت
هوا در شهرهای صنعتی این مناطق پیشبینی
میشود .به گفته وظیفه ،از روز دوشنبه با نزدیک
شدن یک سامانه بارشی به جنوب کشور بارش
باران گاهی همراه با رعد و برق در نیمه شرقی
خلیجفارس شروع ش��ده و در روز سهشنبه به
سواحل جنوبی کشور گسترش مییابد و باعث
بارش باران در اس��تانهای بوشهر ،هرمزگان،
جنوب فارس میش��ود .وی افزود :این سامانه
در روز چهارشنبه با شدت بیشتری باعث بارش
باران در استانهای مذکور و همچنین جنوب
کرمان و شمال سیستانوبلوچستان میشود .در
روز پنجشنبه نیز این سامانه در جنوب و جنوب
شرق کشور فعال خواهد بود .خلیجفارس بویژه
نیمه ش��رقی آن نیز در روز ش��نبه مواج است.
مدیرکل پیشبینی و هش��دار س��ریع سازمان
هواشناسی کشور درباره وضعیت هوای استان
تهران گفت :آس��مان این اس��تان در روزهای
یکشنبه و دوش��نبه ،صاف ،در بعضی ساعات
غبارآلود با بیشینه و کمینه دمای  3 ، 14و 15
 4 ،درجه سانتیگراد خواهد بود.

اخاذی  ۴میلیونی در شبکه تلگرام

نبضجامعه

«وطن امروز» واکاوی میکند

وقتیوا م«خودرو»  «،ازدواج» را زیر میگیرد!

میلیون جوان مجرد میتواند جامعه
س�یاوش رس�ولی :این روزها جوانان
جوانان :اگر ازدواج مهم است ،چرا ارزش آن از یک پراید هم کمتر شده است؟
ایران را به س��مت بنبس��ت اخالقی
با یک پرس��ش مه��م در ذهن خود
بکش��اند .ای��ن اس��تاد دانش��گاه به
درگیر شدهاند! از یک سو میخواهند
«وط��ن امروز» ی��ادآور ش��د :رکود
مزدوج شوند و سروسامانی پیدا کنند،
بیس��ابقه در ازدواج فراگیرت��ر از
اما تا چشمش��ان به رکود و بیکاری
ماج��رای خ��ودرو اس��ت .زمانی که
میافتد عقبنشینی میکنند .از آن
پس��ران به دلیل مشکالت اقتصادی
سو وقتی میبینند دولت تا  80درصد
به خواستگاری نمیروند ،دولت باید
قیمت خ��ودرو را وام میدهد هوس
آنها را با مشوقهای ویژه به جلو هول
پرایدسواری به جای ازدواج به سرشان
دهد .ام��ا این اتف��اق رخ نمیدهد و
میزند .هرچند این وام  6روز بیشتر
مشوقهای ویژه در خودروسازی خرج
دوام نیاورد اما شرایط وامی که برای
میشود!
چرب ش��دن بازار خ��ودرو و رضایت
س��ازگار میافزای��د :اگ��ر بودجه
برخی مدیران قرار داده شده بود ،بهتر
محدود اس��ت بای��د وام را در جایی
از وام ازدواج اس��ت .وام ازدواجی که
س��رمایهگذاری کنیم که تاثیرگذار
دولت یازدهم از هنگام رأی آوردنش
باش��د و گرهه��ای اصل��ی جامعه را
حسابی با آن بازی کرد؛ یک روز آقای
ب��از کن��د .در علم جامعهشناس��ی،
سخنگو گفت« :تنها به افرادی تعلق
هزینه در راه تش��کیل بنیاد خانواده
میگیرد که به آن نیاز دارند ».چندی
یک س��رمایهگذاری کالن محسوب
بعد قرار بر گرفتن استعالم شد! چند
میشود اما از قرار معلوم اولویتهای
باری ه��م دولت به بهانه خالی بودن
مشکالت تامین منابع ندارد به جوانان وام پرداخت هم که رویای خودرودارشدن داشتند ،این آرزو را به دولت نه از س��وی کارشناسان بلکه از سوی برخی
خزانه دادن وام ازدواج را تعطیل کرد!
کند تا با رفع مشکالت اقتصادیشان برای رفتن به دریای بدقولی دولت بسپارند .اما دولتیها میگویند جریانات حاکم بر بازار مشخص میشود.
■■رکود خودرو مهمتر از رکود ازدواج!
 16میلیون جوان مجرد بر سردوراهی ماندهاند؟ خواستگاری مصمم شوند.
که بازار رکودزده خودروسازها نیاز به چنین اتفاقی ■■اولویتهانشانهچیست؟
داشت!
س��ارا ،دختری  28س��اله
از یک س��و دولت وام مهمی مانند ازدواج را رفاهی
یک بام و دو هوای دولت در برخورد با وام ازدواج
میداند و از س��وی دیگر وام شیرین خودرو را برای درباره تس��هیالت دولت برای اگر بودج�ه محدود اس�ت باید وام ■■بیتفاوت�ی کام�ل به یک از دیگر انتقاداتی اس��ت که به رفتار دوگانه دولت
درباره وام ازدواج و تس��هیالت خودرو مطرح شده
خروج از رکود سهل و آسان به خریداران پرداخت ازدواج ب��ر این باور اس��ت که را در جای�ی س�رمایهگذاری کنیم فاجعه
میکند.
نارضایت��ی از نب��ود ن��گاه است .بهرام سازگار ،کارشناس اجتماعی و پژوهشگر
 3میلیون��ی که به ه��ر کدام ک�ه تاثیرگ�ذار باش�د و گرهه�ای
احمد ،جوان  28ساله و فارغالتحصیل دانشگاه از زوجه��ا داده میش��ود اصل�ی جامع�ه را باز کن�د .در علم اجتماعی در مدی��ران دولتی حوزه جوانان ،با اشاره به اینکه این اتفاقات نشان داد
در ای��ن باره به«وطن ام��روز» میگوید :اگر دولت نمیتواند نقش موثری در رفع جامعهشناسی ،هزینه در راه تشکیل موضوع��ی اس��ت ک��ه بهرام که دولت مشکل مالی ندارد ،عنوان کرد :تا پیش از
مشکل مالی ندارد به جای  80درصد قیمت خودرو ،گرفتاریهای اقتصادی داشته بنی�اد خانواده یک س�رمایهگذاری سازگار ،جامعهشناس و استاد این بهانه دولت برای انجام ندادن برنامههای حوزه
دانش��گاه ،در تحلیل عملکرد جوانان این بود که پول ندارد اما پرداخت تسهیالت
 80درصد هزین��ه ازدواج جوانان را پرداخت کند .باشد .س��ارا که بیکار است به کالن محسوب میشود
البته ش��اید از نگاه دولت راه افتادن بازار خودرو از «وطن امروز» میگوید :وقتی
دول��ت عن��وان کرده اس��ت .خرید خودرو خالف این را ثابت میکند .به باور وی،
رونق بازار ازدواج مهمتر است.
همه چیز در رکود اس��ت و پولها هم برای خودرو وی خاطرنش��ان کرد :دولت به فکر سرمایهگذاری اگر این موضوع را درکنار لغو مرخصیهای پس از
پیم��ان 30 ،س��اله و دارای ش��غل آزاد ه��م با خرج میشود ،باید هم پسران جرأت خواستگاری در بخشه��ای اجتماع��ی ک��ه به وضعی��ت حاد زایمان بگذاریم متوجه میشویم که سیاست دولت
اش��اره به تجرد خود میافزاید :بسیاری از جوانان رفتن نداشته باشند.
رس��یدهاند نیست .اینکه دولت به طور تلویحی وام در زمینه ازدواج و فرزندآوری متفاوت است .جوانان
با رکودی که در این دولت ایجاد شده ،حتی جرات
گالیههای این جوانان مجرد درحالی است که خودرو را مهمتر از وام ازدواج بداند نش��ان میدهد امروز میپرسند اگر ازدواج خوب و ارزشمند است،
به زبان آوردن خواستگاری را هم ندارند .اگر دولت حتی وام خودرو نیامده ،رفت تا همان شهروندانی که نگاه اجتماعی در بدنه دول��ت وجود ندارد 16 .چرا ارزش آن از یک پراید هم کمتر شده است؟
رئیس کمیته امداد:

وضعیت اقتصاد کشور فقرآفرین است

فضای مجازی
م��رد جوان ک��ه ب��ا همدس��تی دو تن از
دوس��تانش با هک حس��اب کاربری تلگرام و
دسترس��ی به اطالعات ذخیره شده در گوشی
تلفن همراه تعدادی از شهروندان ،از آنها اخاذی
کرده بودند ،توس��ط پلیس فتای کردس��تان
دس��تگیر ش��دند .به گ��زارش «وطنامروز»،
رئیس پلیس فتای کردستان با تشریح جزئیات
دس��تگیری متهمان گفت :هفته گذشته یک
فقره پرونده ب��ا موضوع هک تلگرام و تهدید و
اخاذی اینترنتی از سوی قاضی ویژه رسیدگی
به جرائم س��ایبری دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان سنندج به پلیس فتا ارسال شد که
رسیدگی به آن به ماموران اداره مبارزه با جرائم
سایبری محول ش��د .سرهنگ فرامرز شاکری
افزود :تحقیقات انجام شده از شاکی پرونده که
زنی جوان است نشان داد مدتی پیش حساب
کاربری تلگرام (شبکه اجتماعی) وی هک شده
و هکر به اطالعات ذخیره ش��ده در گوشی وی
اعم از شماره تلفن ،فایل و عکسهای شخصی
و خانوادگی دسترسی پیدا کرده است و اکنون
فرد هکر او را تهدید کرده که اگر به خواستههای
وی ت��ن نداده یا مبلغ مش��خصی وج��ه را به
حسابش واریز نکند ،تصاویر خصوصیاش را در
فضای مجازی منتشر خواهد کرد.
وی خاطرنش��ان کرد :تحقیقات تکمیلی از
شاکی حکایت از آن داشت که وی از بیم انتشار
تصاویر خود ،اقوام و دوستانش مبلغ  ۴میلیون
تومان را به حساب بانکی هکر واریز کرده است،
ضمن اینکه با توجه به دسترسی هکر به تلگرام
ش��اکی ،از طریق حساب کاربری وی با اقوام و
دوستانش نیز ارتباط برقرار کرده است و با این
ترفند که دچار مشکالت مالی و خانوادگی شده
از تعدادی از آنها مبالغی دریافت کرده است.
رئیس پلیس فتای کردستان گفت :در این
زمینه با اقدامات تخصصی ماموران اداره مبارزه
با جرائم سایبری متهم شناسایی و در اقدامی
ضربتی به همراه  ۲نفر از همدستانش در شهر
سنندج دستگیر شدند .وی با اشاره به اعتراف
صریح متهمان به کالهبرداریهای دنبالهدار در
فضای سایبری گفت :با پیگیریهای انجام شده
توسط ماموران تاکنون تعداد  ۷نفر از شهروندان
که متهمان با این شیوه از آنها اخاذی کردهاند
نیز شناسایی شده و با مراجعه به پلیس فتا از
متهمان اعالم شکایت کردهاند.
به گفته ش��اکری ،متهمان با دستور مقام
قضایی به اتهام تهدید و اخاذی ،هتک حیثیت
و نش��ر اکاذیب ،انتش��ار تصاوی��ر خصوصی و
خانوادگی ،جعل عنوان و دسترس��ی غیرمجاز
(هک) روانه زندان شدند.

یکشنبه اول آذر 1394

گروه اجتماعی :رئیس کمیته امداد
امداد
امام خمین��ی(ره) وضعیت اقتصاد
کش��ور را فقرآفرین توصیف کرد .به گزارش «ایلنا»،
پرویز فتاح در نشست وکال و حقوقدانان نیکوکار با بیان
این مطلب افزود :ماده  ۶بند  ۸اساسنامه ابالغی کمیته
امداد به صراحت بر موضوع کمک حقوقی و قضایی
به مددجویان کمیته امداد تاکید
کرده اس��ت و همچنین تفاهم
کمیته امداد با قوای سهگانه نیز
در تاکیدات مقام معظم رهبری
آمده اس��ت .وی ب��ا بیان اینکه
جامعه هدف ما جزو مستضعفان
جامعه هس��تند ،ادامه داد :وضعیت موجود در شأن
نظام اسالمی نیس��ت و امام راحل کمیته امداد را به
عنوان اولین دستگاه نهادی بنیا ن گذاشتند اما قرار بر
این نبود که وضعیت فقر تداوم پیدا کند ،اما متاسفانه
تحریم ،جنگ و برخی سوءمدیریتها دست به دست
هم داده و در ح��ال حاضر با این وضعیت مواجهیم.
فتاح با اش��اره به اینکه کمیته امداد با ریشههای فقر
درگیر نیس��ت و پس از آنکه فرد به خاطر فقر به این
نهاد مراجعه کرد با آن آشنا میشود ،خاطرنشان کرد:
وضعیت اقتصاد کشور بهگونهای است که فقرآفرین
است .وی با تاکید بر اینکه باید ریشههای فقر را پیدا
کنی��م ،اظهار کرد :این موضوع بازمیگردد به عدالت

آژیر

اجتماعی ،ن��گاه عدالتمحور ،چرخه اقتصادی ،نظام
بانکی و نگاه حمایتگرانه در تمام ابعاد نظام اسالمی.
رئیس کمیته امداد گفت :وقتی حکم به زندان صادر
میش��ود خانواده فرد زندانی به کمیته امداد مراجعه
میکند ،چنانکه حدود  ۵۰هزار خانواده تحت پوشش
ما را افرادی تش��کیل میدهند که سرپرست خانواده
زندانی ش��ده که ای��ن موضوع
در ح��ال افزایش اس��ت .فتاح
همچنین اعتیاد ،طالق ،سوانح
رانندگی و بیماریها را از دیگر
عوامل ناتوانی اف��راد و مراجعه
آنها به کمیته امداد تلقی کرد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه برای حل ریش��هها نظام باید
سرچش��مهها را بیابد اگرنه تع��داد خانوارهای تحت
پوشش کمیته امداد بیشتر میشود ،تصریح کرد :نظام
اسالمی آمده که فقر را برطرف و عدالت را حاکم کند.
رئیس کمیته امداد اظهار کرد :ما به معیشت ،بیمه و
ازدواج مددجویان رسیدگی میکنیم اما این موضوع
کافی نیست .همچنین یکی از ابعاد زندگی مددجویان
رسیدگی حقوقی به آنان است زیرا به طور معمول این
افراد ضمن داش��تن مشکالت معیشتی با موضوعات
حقوقی نیز درگیر میش��وند و چون ضعیف هستند
و نمیتوانن��د وکیل بگیرند مشکالتش��ان مضاعف
میشود.

مشاور اجرایی معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد

کالهبرداری با عنوان طرح «تحول سالمت»!
گروه اجتماعی« :هیچ کارتی تحت
هشدار
عنوان کارت س�لامت و تخفیف
پزش��کی در طرح تحول وجود ن��دارد و این کارت
مورد تایید نیست و نوعی کالهبرداری است».
به گزارش فارس ،مش��اور اجرایی معاون درمان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به این
مطلب افزود :در حال حاضر به
هیچ عنوان چنین کارتی وجود
ندارد و این موضوع مورد تایید
وزارت بهداشت نیست.
«کارت سالمت و تخفیف
پزش��کی ویژه خانوادهها چند
روزی اس��ت توس��ط وزارت بهداش��ت راهان��دازی
شده و ش��ما با خرید اینکارت میتوانید به همراه
 4نفر از اعضای خانوادهتان تحت پوشش بیمه طرح
تحول س�لامت قرار گیرید .همچنین سرپرس��ت
خانواده با ارائه این کارت میتواند از امتیاز تخفیف
 50درصدی در مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه
شهید بهشتی سراسر کش��ور بهرهمند شود» این
پیغامی است که به تازگی به صورت تلفنی توسط
برخی افراد س��ودجو به ش��هروندان سراسر کشور
ارس��ال میش��ود و با وعدههای فریبن��ده اقدام به
کالهبرداری از مردم میکنند.
بر پایه این گزارش ،هزینههای درمان هر چند

با آغاز اجرای طرح تحول سالمت نسبت به گذشته
کمتر ش��ده ولی همچنان خانوادهه��ای زیادی در
کشور با مشکالت مالی برای درمان بیماری اعضای
خانواده مواجه هستند.
این مساله در میان خانوادههایی که با بیماری
صعبالعالج مواجه بوده یا دارای کودک و سالمند
هستندبیشتراحساسمیشود
و این پیغام میتواند برایشان
جالب و امیدوارکننده باشد.
در ای��ن می��ان تع��دادی
از خانوادهه��ا ب��ه دلی��ل
مشکالت ،بار روانی بیماری و
دغدغههای ذهنی کمتر فرصت تحقیق در رابطه با
اینگونه خبرها را دارند .ولی آیا واقعا این کارت مورد
تایید وزارت بهداشت است یا خیر؟
بنابراین میتوان گفت ،کالهبرداران با توجه به
هزینههای درمان در کشور و مشکالت فراوانی که
برخی خانوادهها با آن سروکار دارند ،شگرد و شیوه
خود را به این مسیر تغییر داده و سعی در اغفال و
اخاذی شهروندان در این راستا دارند .لذا افرادی که
با پیامهای مشابه مواجه میشوند ،ضمن هوشیاری
نسبت به این موضوع به هیچ عنوان فریب تبلیغات
پررنگ و لعاب را نخورند و اخبار حوزه سالمت را از
طریق رسانههای رسمی کشور پیگیری کنند.

اخاذی مأمور قالبی با اسلحه پالستیکی!

گروه اجتماعی :ماجرای پرونده مردی که با جعل عنوان مامور مشغول
اخاذی از کسبه غرب پایتخت بود ،به همراه جزئیاتی از تازهترین اخبار
حوادث را در این بسته خبری مطالعه کنید.
از قرار معلوم ماجرای کس��انی که خود را مامور جا میزنند تمامی
ن��دارد .ب��ه گزارش میزان ،در پی ش��کایتهای ارائه ش��ده از س��وی
شهروندان و کسبه محدوده غرب تهران درباره اقدامات مجرمانه فردی
ک��ه خود را به عن��وان مامور دولتی معرفی کرده و از آنها به بهانههای
گوناگون اخاذی کرده اس��ت ،پروندهای تش��کیل و تیمی از ماموران
برای رس��یدگی به موضوع وارد عمل ش��د .در تحقیقات انجامشده از
سوی ماموران مشخص شد که فردی به نام «ب» ضمن حمل سالح
و تجهیزات نظامی اقدام به تهدید شهروندان و کسبه این محدوده کرده
و به بهانههای واهی از آنها اخاذی میکند .با هماهنگیهای انجام شده
پاتوق متهم که یک قهوهخانه در همان محدوده بود شناس��ایی ش��د
و ط��ی عملیاتی ضربتی در حالی که تجهیزات نظامی همراه داش��ت
بازداشت و برای تحقیقات به کالنتری منتقل شد .تجهیزات نظامی این
متهم که همگی قالبی (پالستیکی) بودند مصادره شده و متهم برای
تعیین تکلیف قضایی در اختیار دادسرا قرار گرفت.

يک فقره پرونده شکايت مبنی بر هتك حيثيت در فضای مجازی،
بررسی و رس��يدگی به موضوع در دستور كار مأموران پليس فتای
اين شهرستان قرار گرفت .وی افزود :در تحقيقات تکميلی از شاکی
پرونده مشخص شد مدتی است فرد ناشناسی از طريق شبکههای
اجتماعی پيامکهايی با محتوای تهديدآميز برای وی ارسال میکند
که موجب هتك حيثيت شاکی شده و آبروی شغلی و خانوادگی وی
را به خطر انداخته است .مهر در این باره نوشت :کارشناسان پليس با
بهکارگيری آخرين شيوههای نوين کشف جرم موفق شدند ردی از
متهم را در فضای مجازی به دست آورند .حیدری خاطرنشان کرد:
ماموران پس از شناسايی مخفيگاه متهم با هماهنگی مقام قضايی
طی يک عمليات غافلگيرانه موفق به دس��تگيری وی شدند .متهم
درباره داليل عمل مجرمانه خود گفته است :مدتی است در رشتههای
ورزش��ی در قالب يک سالن ورزشی فعاليت میکنم تا اينکه با داير
کردن يک باش��گاه ورزشی در همان منطقه توسط شاکی ،احساس
کردم موقعيت ش��غلی و حرفهایام به خطر افتاده است بنابراين با
همدستی  3نفر از دوستانم با ارسال پيامکهای تهديدآميز اقدام به
گرفتن انتقام از شاکی کردم.

اخبار مربوط به فضای مجازی این روزها آنقدر گسترده شده که
دیگر خبرهای حوادث را به حاشیه برده است .سرگرد علی حيدری،
رئيس پليس فتای استان البرز درباره یک حادثه گفت :در پی ارجاع

سارقان حرفهای پایتخت که دس��ت به سرقت خودرو در مناطق
غربی تهران میزدند ،توس��ط پلیس شناس��ایی و دستگیر شدند .به
گزارش باش��گاه خبرنگاران ،عوامل گش��ت یگان پلیس پیش��گیری

■■هتک حیثیت مجازی با هدف هتک آبرو

■■دستگیری با شلیک  13گلوله

تهران حین گش��تزنی در خیابان یادگار امام (ره) تقاطع خیابان امام
خمینی(ره) به یک دس��تگاه خودروی پراید نقرهای مشکوک شدند.
ماموران پلیس پس از استعالم متوجه شدند خودروی مورد نظر دارای
س��ابقه س��رقت بوده که جهت توقیف خودرو به راننده دستور ایست
دادند .راننده خودروی پراید نسبت به دستور مامور بیاعتنایی کرد و
عوامل انتظامی با توجه به قانون بهکارگیری سالح با اسلحه سازمانی
اق��دام به تیراندازی با  3تیر هوایی کردند که راننده به فرار ادامه داد
تا اینکه نیروهای پلیس  10تیر جنگی به سمت خودرو شلیک کردند
که باعث پنچر شدن الستیک خودرو شد .سرانجام  2متهم دستگیر
و خود را به هویتهای بهزاد و سیامک معرفی کردند و همچنین از
داخل خودرو اموالی شامل 12عدد گوشی تلفن همراه 2 ،عدد حافظه
جانبی 4 ،عدد س��اعت مچی 7 ،فقره چک بانکی ،مدارک خودروهای
مسروقه و مبلغی پول نقد کشف شد.

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد

برگزاری رزمایش اربعین
در پایانه مرزی مهران

رئیس پلیس راهور ناجا از اجرای رزمایش
ب��زرگ اربعی��ن از ام��روز با حض��ور ردههای
انتظامی اس��تان و ناجا در پایانه مرزی مهران
خبرداد .به گزارش «وطن امروز» ،سردار تقی
مهری در حاشیه بازدید از راههای مواصالتی
ایالم در مسیر تردد زائران حسینی ،اظهار کرد:
برنامهریزیه��ای همه جانبه برای راهپیمایی
بزرگ اربعین و نیز اقدامات الزم در راس��تای
تأمی��ن امنی��ت و آرامش زائران انجام ش��ده
اس��ت .وی به وجود برخی مشکالت در مسیر
 55کیلومت��ری ای�لام -مه��ران ب��ه دلی��ل
کوهس��تانی بودن مسیر اش��اره کرد و گفت:
این محور نسبت به سال گذشته تغییر زیادی
داشته و توس��عه زیرساختها به خوبی انجام
شده است .رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به
شروع طرح ترافیکی اربعین در جادههای ایالم
همزمان با رزمایش روز یکشنبه ،خاطرنشان
کرد :اقدامات خوبی برای بهس��ازی جادههای
ایالم در مسیر تردد زائران حسینی انجام شده
اس��ت .وی همچنین از اجرای رزمایش بزرگ
اربعی��ن از روز اول آذرم��اه (ام��روز) با حضور
ردههای انتظامی استان و ناجا در پایانه مرزی
مه��ران خبر داد و گفت :این رزمایش با هدف
هماهنگی و آمادگی ب��رای پذیرایی از زائران
اربعین اجرا میشود.
وزیر آموزشوپرورش:

بستههای آموزشی جایگزین کتاب
درسی میشود

وزی��ر آموزشوپ��رورش ،سیاس��ت ای��ن
وزارتخانه را جایگزینی بس��تههای آموزش��ی
ب��ه ج��ای کت��اب درس��ی عن��وان ک��رد .به
گزارش«مه��ر» ،علیاصغ��ر فانی در مراس��م
اختتامیه چهلوپنجمین جشنواره فیلم رشد
که در س��ینما فلس��طین تهران برگزار شد ،با
بیان این مطلب گفت :اس��اتید تعلیم و تربیت
معتقدن��د  ۸۸درصد یادگیری از طریق حس
بینایی و شنوایی انجام میشود ،بنابراین فیلم
که مفاهیم را از طریق چش��م منتقل میکند
نقش وی��ژهای در یادگیری ایفا میکند .وی با
بیان اینکه سیاس��ت ام��روز آموزشوپرورش
جایگزینی بس��تههای آموزشی به جای کتاب
درس��ی اس��ت ،افزود :معتقدی��م مجموعهای
متش��کل از کت��اب دانشآموز ،کت��اب معلم،
نرمافزار و فیلم آموزشی در کنار هم میتوانند
در تحکیم تغییرات و ماندگاری یادگیری موثر
واقع ش��وند .فانی با بیان اینکه جشنواره فیلم
رشد یکی از ملزومات ارتقای بستههای آموزشی
است ،بیان کرد :ما این جشنواره را برای تشویق
فیلمس��ازان ،استفاده از دستاوردهای جهانی و
تشویق معلمان و دانشآموزان برای فیلمسازی
و تعمی��ق مهارته��ای دانشآم��وزان برگزار
میکنیم .به گفته وزیر آموزشوپرورش ،چند
سالی اس��ت که در زمینه مدارس هوشمند و
یادگیری الکترونیکی اقداماتی را شروع کردیم.
تولید و اس��تفاده از فیلم آموزش��ی در توسعه
مدارس هوش��مند میتواند موثر باشد .فانی با
بیان اینکه در سند تحول که بر عدالت آموزشی
و ارتقای کیفیت آموزش��ی تاکید ش��ده است،
گفت :تولید فیلم میتواند نقش موثری در این
زمینه ایفا کند.

ابتالی  50درصد نوزادان بهزردی

یک فوق تخصص نوزادان با اشاره به اینکه
 50درص��د ن��وزادان تازهمتولد ش��ده ،زردی
دارن��د ،راههای درمان این بیماری را تش��ریح
کرد .هادی س��ماعی ،فوق تخص��ص نوزادان
درباره بیماری زردی در نوزادان اظهار داش��ت:
 50درصد نوزادان تازهمتولدشده زردی دارند اما
همه آنها به درمان نیازی ندارند ،چراکه بیشتر
موارد زردی در ن��وزادان طبیعی و فیزیولوژی
است ،چراکه کبد آنها هنوز فعال نشده و پس
از گذشت چند روز این مشکل در بین آنها رفع
میشود .وی به فارس عنوان کرد :زردی طبیعی
ی��ا فیزیول��وژی ب��ه زردیای میگویند که در
 24ساعت اول عمر وجود نداشته باشد اما اگر
زردی در نوزاد از روز دوم یا سوم تولد ایجاد شد
و ت��ا  7الی  10روز بعد ادام��ه پیدا کرد زردی
دیگر فیزیولوژی نبوده و نیاز به درمان براساس
تشخیص پزش��ک دارد .فوقتخصص نوزادان
ادامه داد :زردی که ابتدا از صورت نوزاد ش��روع
ش��ود و به تدریج سایر قسمتهای بدن وی را
فراگیرد زردی غیرفیزیولوژی بوده و بسیاری از
والدین تالش میکنند با استفاده از نور مهتابی
زردی ن��وزاد خود را درمان کنند؛ در حالی که
این موضوع غلط است و هیچگونه فایدهای در
درمان نوزاد ندارد.

