دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

 ۱۵۰۰واگن مترو در تهران کم داریم

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران بزرگ با بیان اینکه یک
هزار و  ۴۵۰واگن مترو در تهران وجود دارد گفت :بســیاری از این
واگنها فرسودهاند و این ناوگان به یک هزار و  ۵۰۰واگن دیگر نیاز
مبرم دارد.به گزارش ایرنا ،سید مناف هاشمی افزود :امروز حملونقل
عمومی تهران مشــکالت زیادی دارد و بیش از  ۹سال است برای
نوســازی این ناوگان کاری انجام ندادیم زیرا در ادوار گذشته دولت
 ۸۲درصد و شهرداری  ۱۸درصد از بودجه تهیه اتوبوس را پرداخت
میکرد اما امروزه شهرداری پایتخت توان پرداخت هزینه سه میلیارد

تومانی بابت هر اتوبوس را ندارد.هاشمی با بیان اینکه
در شــان مردم تهران نیست که ســوار تاکسیهای
فرسوده شوند اظهار داشت :در این شرایط کسی نباید
به فکر رانت و مال اندوزی باشد زیرا  ۱۵هزار تاکسی
فرســوده در پایتخت باید جای خود را به خودروهای
جدید دهد.وی ادامه داد ۵۰۰ :دســتگاه اتوبوس باید وارد ســامانه
حملونقل عمومی تهران شود ،البته هدفگذاری شهرداری پایتخت
یکهزار دستگاه بود اما سازندگان داخل کشور قادر به ساخت این

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

تعداد نبودند و قرارداد خرید  ۵۰۰دستگاه با سازندگان
بسته شده است.معاون شهردار تهران با بیان اینکه ۱۵
ایستگاه مترو در تهران باید افتتاح شود و شهرداری در
حال تنظیم قرارداد خرید  ۱۰۵دســتگاه است ،اظهار
داشت :با توجه به تورم و گرانی حاصل از تحریمها ،قشر
آسیبپذیر جامعه(رانندگان تاکسی ،مترو و اتوبوس) با وجود تمام
مشکالت در کنار ما هستند و دستگاههای ذیربط باید به وضعیت
معیشتی این عزیزان توجه داشته باشند.

تاثیر دسترسی گسترده دانشآموزان به گوشی همراه ،سیم کارت ،اینترنت و فضای مجازی در پی آنالین شدن آموزش

چگونه از فرزندان خود محافظت کنیم؟

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشــعرا :بعد از شیوع بیماری کرونا
آموزش و پروش اجبارا به آمــوزش مجازی روی آورد و همچنین
دانشآموزان از حیاط مدرسه به فضایی مجازی روانه شدند که برای
کودکیشان بسیار بزرگ اســت و والدین تنها توانستند به سختی
برای آموزش فرزندانشان تبلت ،تلفن همراه و اینترنت تهیه کنند.
ناگفته نماند که عده کثیری هم این توانایی را نداشتند و شرمنده
فرزند خود شــدند ،فرزندانی که شوق تحصیلشان درفقر پدرانشان
از بین رفــت .این روزها دوباره بازار چالشهای اینترنتی خطرناک
داغ و نگرانی والدین دوچندان شده است .همچنین آموزش مجازی
و دسترسی گسترده دانشآموزان به اینترنت مزایا و معایب زیادی
داشته است .زیرا کشــور ما تا قبل از بیماری کرونا تجربه آموزش
آنالین را نداشته اســت و امروز نیاز دارد تا از تجربیات کشورهای
توســعه یافته در زمینه آموزش آنالین اســتفاده کنــد زیرا امروز
دانشآموزان ساعتهای زیادی را با اینترنت میگذرانند درصورتی
که آنها آگاهی الزم برای استفاده از فضای مجازی ندارند که این
عــدم آگاهی میتواند پیامدهای ناگواری را در آینده برای کودکان
و نوجوانان امروز داشته باشد.
>نوجوانان اطالعات بیشتری از والدین خود دارند

در همین خصوص مهناز مجاهد روانشــناس بالینی به آفتاب یزد
گفت « :مسلما کودکان بیشتر از نوجوانان به حرفهای والدین خود
توجه میکنند و همچنین کنترل داشتن بر کودکان ممکن است.
پدر و مادر میتواند بر کودکانشان تسلط بیشتری را داشته باشند
اما درباره نوجوانان کنترل پاســخگو نیست و باعث لج بازی بیشتر
در آنها میشود و عالوه بر این نوجوانان ما امروز اطالعات بیشتری
از والدین خود درباره فضای مجازی دارند .بر همین اســاس امروز
مشــکل اساســی ما در این زمینه نوجوانان هستند چون نوجوانی
ســن بسیار حساسی اســت که افراد تغییرات بسیار سریعی را در
زمینههای مختلف فیزیکی ،اجتماعی و شــناختی تجربه میکنند.
همچنین در این ســن نوجوانان به دنبال دســتیابی به استقالل
هستند و ســریعا خودشان را زن یا مرد بالغ تصور میکنند .بنا بر
همین تصور نوجوانان میخواهند جایگاه خودشــان را در جامعه و
خانواده ثابت کنند و برای نیل به این هدف و تثبیت جایگاه دست
به هر نوع کاری چه کم خطر و چه پر خطر میزنند .دوره نوجوانی
را دوره ســردرگمی هویت در برابر انسجام هویت مینامند به این
معنا که شــروع شکلگیری هویت از ابتدای نوجوانی است تا پایان
آن که هویت به انســجام میرسد .در کتابهای روان شناسی بازه
این دوره  12تا  18ســال است اما در ایران سن شروع این دوره به
شدت پایین آمده است به نحوی که امروز دانشآموز کالس چهارم
دبســتان به بلوغ فیزیکی رسیده است حتی اگر به بلوغ اجتماعی
نرسیده باشد» .
>نوجوانان نیازمند تعامالت اجتماعی واقعی هستند

وی افزود « :هویت نوجوانان بر اساس تعامالت آنها شکل میگیرد.
امروز متاســفانه موبایل در دسترس نوجوانان است یعنی ما زمانی
در مدارس تلفنهای همراه دانشآموزان را از دسترسشــان خارج
میکردیم ولی امروز به اجبار برای آنان گوشــی تهیه میکنیم تا
بتوانند اندک آموزشــی را دریافت کنند .کــودک و نوجوان ما به

برای فرزندان خود باید دوســت بخرند یعنــی باید برای فرزندان
خود دوســتان خوب پیدا کنیم و فضایی ایجاد کنیم برای این نوع
از تعامالت .همچنین تشــویق به فعالیتهای حقیقی اجتماعی و
گذراندن وقت با فرزندان میتواند جایگزین مناسبی برای اینترنت
و فضــای مجازی باشــد .تنهــا کاری که والدین بــرای نوجوانان
میتوانند انجام دهند آگاه ســاختن آنان یا متصل کردنشــان به
یک شخص امن اســت که هم مورد اطمینان فرزند ما است و هم
اطالعات درســت و کاملی دارد .چه بهتــر که والدین خود بتوانند
شــخصیت امن برای فرزندان خود باشــند .فضای مجازی در هر
صورت برای فرزندان ما آســیب ساز است و ما باید کاری کنیم که
این آسیبها سطحی و قابل جبران باشند» .

یک روانشناس بالینی:

تنها کاری که والدین بــرای نوجوانان میتوانند انجام
دهند آگاه ساختن آنان یا متصل کردنشان به یک شخص
امن اســت که هم مــورد اطمینان فرزند ما اســت و هم
اطالعات درست و کاملی دارد .چه بهتر که والدین خود
بتوانند شــخصیت امن برای فرزندان خود باشند .فضای
مجازی در هر صورت برای فرزندان ما آسیب ساز است
و ما باید کاری کنیم که این آســیبها ســطحی و قابل
جبران باشند
یکدفعه با دنیای بزرگی از اطالعات مواجه شدند که فوایدی مانند
ســهولت ارتباط ،تعامالت ضروری و کار بــا تکنولوژی و مضراتی
ماننــد اطالعات زودهنگام ،اعتیاد به گوشــی همراه و پیوســتن
بــه گروههای نامتناســب با گروه ســنی دارد و این مضرات باعث
آسیبهای روحی و روانی زیادی برای کودکان و نوجوانان میشود.
در دوره نوجوانی بچهها بــه تعامالت اجتماعی واقعی نیاز دارند و
امــروز این تعامالت مجازی شــدهاند و از دنیای واقعی دور ماندند
که این خود باعث اختالالتی همچون افســردگی ،اضطراب ،انزوا و
اختالالت خواب میشود .همچنین آموزش مجازی تبعات بیرونی
مانند افت نمــرات ،غیبتهای زیاد در کالسها و نامنظم شــدن
خواب دارد که من امروز به وفور شــاهد این مشکالت در نوجوانان
هســتم .همچنین اطالعاتی که دارای محتوای جنسی هستند در
زمان نامناسب در دسترس بچهها قرار میگیرد که بسیاری از این
اطالعات هم نادرســت هستند و بســیاری از ناهنجارها به صورت
هنجار برای بچهها جلوه داده میشــوند و این اطالعات نادرســت
باعث توقعات نابجا در ســنین بزرگســالی میشود .در سن جوانی
ما شــاهد تبعات آسیبهای دوران نوجوانی خواهیم بود مثال ما با
شــخصیت غیر اجتماعی مواجه خواهیم شد که ترسی از شکستن
هنجارها ندارد و به سمت بزهکاری و خالف کاری میرود» .
>شخص امن فرزند خود باشید

او در آخر گفت « :باید اســتفاده درست از فضای مجازی را هم به
والدین و هم به دانشآموزان آموزش دهیم .خانوادهها نقش مهمی
در باالبردن آگاهی فرزندانشان دارند .باید یکسری جایگزینها برای
موبایل در نظر گرفته شود مثال تعامل با هم سنها حتی خانوادهها

افزایش نرخ کرایهها در تهران رای نیاورد

اعضای شــورای شــهر
بوده اســت ،گفت :متن
تهران افزایش نرخ کرایه
با توجه به خسارات وارده بر سیستم پیشــنهادی مــا هم در
حمــل و نقــل عمومی حمل و نقــل همگانی شــهر تهران و این زمینه آماده اســت.
را برای جبران کســری کاهش درآمدها و افزایش صددرصدی علیخانــی با اشــاره به
موجود شهرداری راهکار خدمات و با توجه به عدم امکان جبران اینکــه شــهرداری باید
مناســبی ندانســتند .هزینههای ای تحمیلی و لزوم جلوگیری ماهــی  ۱۰۰میلیارد از
به گــزارش مهر ،محمد از خلل در خدمات رسانی بخصوص در محل خســارت ناشی از
علیخانــی
رئیــس میان بخش خصوصی ،ســازمان برنامه کرونا را از دولت دریافت
کمیســیون عمــران و و بودجه با تصویب ســتاد ملی مقابله با کند ،گفت :بــا توجه به
حمــل و نقــل عمومی کرونا باید نسبت به ایجاد ردیف بودجه خسارات وارده بر سیستم
شورای شــهر تهران در در کمــک به جبران به میــزان ماهانه حمــل و نقــل همگانی
جلســه دویست و چهل  ۱۰۰میلیارد تومان اقدام کرده و نتیجه شــهر تهــران و کاهش
و چهارم شــورای شهر را به شهرداری ابالغ کند
درآمدهــا و افزایــش
تهران به تشریح بررسی
صددرصــدی خدمــات
الیحه پیشنهادی شهرداری تهران در خصوص
و با توجه بــه عدم امکان جبــران هزینههای
افزایــش نرخ بلیــت کرایه تاکســی و اتوبوس
تحمیلــی و لــزوم جلوگیــری از خلــل در
پرداخت و گفت :شــهرداری این الیحه را برای
خدماترسانیبخصوصدرمیانبخشخصوصی،
بار دوم در سال  ۹۹ارائه داده است و اعالم کرده
ســازمان برنامه و بودجه با تصویب ستاد ملی
مقابله با کرونا باید نسبت به ایجاد ردیف بودجه
است با توجه به شرایط شیوع کرونا و مشکالت
در کمک به جبران به میزان ماهانه  ۱۰۰میلیارد
اقتصادی موجود مشکالت این دو شرکت زیاد
تومان اقدام کرده و نتیجه را به شهرداری ابالغ
شده خواســتهاند  ۲۵درصد به قیمت کرایهها
کند.وی افزود :شــهرداری موظف است با ستاد
افزوده شود.وی با اشاره به اینکه نرخ مورد نظر
کرونای تهران در پیگیری مطالبات جبران ضرر
به طور متوســط حدود  ۲۰۰تومان اســت که
به شــرکت اتوبوسرانی و شــرکت بهره برداری
اگر هم تصویب شود و به هیئت تطبیق ارسال
راه آهن ،تاکسیرانی از محل اعتبارات ستاد ملی
شود مشخص نیست با این مسئله موافقت شود
اقدام کند.حامد مظاهریان معاون شــهرداری
ادامــه داد :ضمن اینکه میــزان درآمد تا پایان
تهران در واکنش به این گزارش شــورای شهر
ســال زیاد نیست و در خوشــبینانهترین وضع
گفــت :با توجه بــه افزایش قیمتها ،ســطح
 ۵۰میلیارد در نظر گرفته شــده است.علیخانی
کیفیت ارائه سرویس کاهش یافته ،باعث شده
با اشاره به اینکه مسافرین حمل و نقل عمومی
هــر روز بودجه مورد نیاز افزایش یابد و یکی از
به دلیل کرونا کاهش یافتهاند ،ابراز داشــت :با
راهکارهای مورد نظر افزایش نرخ بلیت بود اما
توجه به هزینه فایده این کار به صرفه نیست و از
در حوزه اتوبوســرانی که بخشی از آن از طریق
طرفی شهرداری تهران طبق قوانین و مصوبات،
بخش خصوصی اداره میشــود با مشــکالت
مطالبات زیادی از دولت دارد که وصول نشده و
جــدی تری مواجهاند و ایــن بخش نمیتواند
باید پیگیر آن باشد از جمله این مطالبات ،درآمد
خدمات الزم را ارائه دهد و اگر به فکر نباشــیم
۹۸
حاصل از جرایم رانندگی است که در سال
در آینده با مشکالت زیادی برخورد میکنیم.وی
تنها
حدود  ۷۲۰میلیارد سهم شهرداری بوده که
افزود :ما خیلی از دولت مطالباتمان را پیگیری
 ۳۰میلیارد داده شده است.
کردیم اما به نتیجه نرسیدیم و میخواستیم با
وی اظهار داشت :شهرداری میگوید دولت این
این الیحه قســمتی از هزینهها جبران شوند و
مطالبات را به ما اختصاص نمیدهد و این نشان
برای تحقق آن نیازمند کمک زیادی از اعضای
میدهد که این مساله نیازمند عزم جدی است.
شورا هستیم چون شورای شهرداری و شهرداری
وی با یادآوری این نکته که شبیه این پیشنهاد
هر دو مســئول ارائه خدمات به مردم هستند.
را شهرداری در شورای قبل ،تصویب کرده و به
در نهایت اعضای شــورای شــهر با  ۱۲موافق
میلیارد
دولت پیشنهادی مبنی بر اختصاص ۳
بــه رد ایــن الیحه پیشــنهادی شــهرداری
دالر از محل توســعه ملی را داده است و موفق
رأی دادند.

>چالشهای اینترنتی مانند مومو

دالرام رضوی کارشــناس ارشــد مشــاور خانواده نیز در خصوص
چگونگی خنثی کردن تبعات چالشهایی مانند مو مو به آفتاب یزد
گفت « :چالش مومو تنها با روان بچهها بازی میکند و آنها برای
پاســخگویی به حس کنجکاوی خود به سمت چنین چالشهایی
جذب میشــوند چه بهتر که والدین به کــودکان و نوجوانان خود
آگاهی بدهند و عالوه بر این فضای امنی را ایجاد کنند که فرزندان
نترســند و بتوانند نگرانیهای خود را با پدر و مادرشــان در میان
بگذارنــد و اینگونه تبعات درگیری با چنین چالشهایی هم خنثی
میشود و ما کمتر شاهد خودکشی افراد به دلیل درگیری با چنین
چالشهایی خواهیم بود .باید قانونهای درســتی در خانواده برای
اســتفاده از تلفنهای همراه تعیین کنیم تا در ساعات مشخصی از
تلفن استفاده کنند .از زمان کودکی تعامل مثبت با فرزندان بسیار
مهم اســت و تاثیر مثبت این نوع تعامل را در نوجوانی فرزندان به
وضوح میتــوان دید .اگر والدین پذیرای عالئــق و نگرانی بچهها
باشــند فرزندان به آنان اعتماد میکننــد .والدین تنها باید قوانین
خانواده را به کودکان بگویند اما فرزندان ســلیقه خود را مســتقل
انتخاب میکننــد همچنین باید به آنان ایــن اطمینان را داد که
والدین در هر شرایطی حامیشان هستند» .
>دریایی پر از تهدید

برای آگاهی از دیدگاه کارشناسان آموزشی محمدرضا نیک نژاد هم
بــه آفتاب یزد گفت « :از دوران وزارت حاجی بابائی بحث آموزش
مجــازی و ورود تبلت به فضای آموزشــی مطرح شــد .همچنین
کشورهای توســعه یافته همچنان درگیر آموزش مجازی هستند
چون آموزش مجازی هم فرصت اســت و هم تهدید .شمار زیادی
از فرزندان در جوار خانواده هایشــان به کسب آموزش میپردازند
اما تعدادی از والدین به دلیل مشــغلههای باال نمیتوانند در کنار
فرزنــدان خود برای آمــوزش مجازی بمانند و ایــن باعث آزادی
فرزندان در فضای پرخطر مجازی میشود .امروز یکسری تبلتهای
قفــل دار وجود دارند که فقط فضــای آموزش آنالین را در اختیار
دانشآموزان قرار میدهند .متاســفانه یکــی از تهدیدهای جدی
آموزش آنالین این است که افراد خیلی زود وارد فضای مجازی که
دریایی پر از تهدید اســت ،میشوند .وقت بچهها در این فضا تلف
میشود که این باعث آسیب جدی مهارتی و روانی است زیرا باعث
باز ماندن دانشآموزان از دیگر فعالیتهای مفید میشود» .
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سهم موتورسواران در تصادفات فوتی  ۱۳درصد افزایش داشته است

رئیس پلیس پایتخت گفت :ساالنه بین  ۶۰۰تا  ۷۰۰کشته در تصادفات شهری در پایتخت داریم
که متأسفانه  ۴۷درصد از سهم تصادفات به موتورسیکلت سواران بر میگردد.به گزارش مهر،
سردار حسین رحیمی افزود :سال قبل نقش موتورسیکلت سوارها در تصادفات منجر به فوت در
پایتخت ۳۴درصد بوده است .اما متأسفانه در شش ماهه اول امسال سهم موتورسیکلت سواران
به  ۴۷درصد رسیده است یعنی  ۱۳درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیان ۴۰ :میلیون و  ۶۵۷هزار و
 ۷۴نفر
تعداد فوتی ها :یک میلیون و  ۱۲۳هزار و
 ۱۱۲نفر
تعداد بهبود یافتــگان ۳۰ :میلیون و ۳۵۹
هزار و  ۸۴۷نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۵۳۹ :هزار و  ۶۷۰نفر
تعداد فوتی ها ۳۱ :هزار و  ۳۴نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۵ :هزار و  ۳۹نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۳۲۲ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان :هشت میلیون و  ۴۵۶هزار
و  ۶۵۳نفر
تعداد فوتی ها ۲۲۵ :هزار و  ۲۲۲نفر
هند

تعداد مبتالیان :هفت میلیون و  ۵۹۷هزار
و  ۶۳نفر
تعداد فوتی ها ۱۱۵ :هزار و  ۲۳۶نفر

پلیس راهور

تشدیدبرخوردباپالک
مخدوشومخفیوانتبارها

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ از تشدید
برخورد با پالک مخدوش و مخفی شده وانتبارها
خبر داد.به گزارش ایســنا ،ســرهنگ جهانشاه
بهرام آبادی گفت :در مواردی مشــاهده شده که
ناوگان حمل و نقل بار و وانت بارها با قراردادن پالک
در زیر سپر یا مخدوش کردن آن به اشکال مختلف
وارد محدودههای طرح ترافیک شده یا مرتکب دیگر
تخلفات رانندگی میشوند که در این خصوص بنا
شد تا عوامل پلیس راهور با حضور در سطح معابر
پایتخت با این تخلف برخورد کنند.وی ادامه داد:
عالوه بر اعمال قانون حضوری ،ماموران با استفاده از
ظرفیت دوربینهای نظارتی نیز اقدام به شناسایی
این خودروها کرده و با آنان برخورد خواهند کرد.
بهرام آبادی بــا بیان اینکه طبق ماده  720قانون
مجازات اســامی هرگونه تغییــر در ارقام پالک
خودرو جرم بوده و قانون برای فرد متخلف مجازات
تعیین کرده اســت ،گفت :در صورت مشــاهده
مامــوران پلیس عالوه بر جلوگیــری از تردد این
خودروها ،راننده خودرو برای رسیدگی و برخورد
قانونی به مرجع قضائی معرفی خواهد شد.وی از
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی خواست که
حتما پالک وسیله نقلیه خود را به شکلی که خوانا
باشد در قسمت عقب و جلوی خودرو نصب کنند.

حقوق پرستاران سازمان تأمین اجتماعی افزایش یافت

مدیرعامــل ســازمان
شاخص تعداد پرستاران
تأمیــن اجتماعــی از
بعد از وزارت بهداشت بیشترین تعداد بــه نســبت تخــت
افزایش حقوق پرستاران پرســتاران با ســازمان تأمین اجتماعی بیمارستانی در شرایط
این ســازمان خبر داد و همکاری دارند و  ۱۶۵۰۰پرســتار در قابل قبولی قرار داریم و
گفت :حقوق پرســتاران مراکز درمانی تأمین اجتماعی سراســر کمبود نیروی جدی در
سازمان تأمین اجتماعی کشور مشغول خدمترسانی به بیماران بخش پرســتاری وجود
مشابه با وزارت بهداشت هستند
نــدارد.وی از جــذب
میشود.به گزارش مهر،
 ۲۶۵۰پرســتار جدید
مصطفی ســاالری در جلســهای بــا اعضای
در ســازمان تأمین اجتماعی بر اساس آزمون
هیئت مدیره ســازمان نظام پرســتاری اظهار
اســتخدامی که ماه قبل برگزار شــده است،
داشــت :بعد از وزارت بهداشــت بیشــترین
خبر داد و گفت :قانون ارتقای بهرهوری از سال
تعداد پرســتاران با ســازمان تأمین اجتماعی
 ۹۱در ســازمان تأمین اجتماعی اجرا میشود
همــکاری دارند و  ۱۶۵۰۰پرســتار در مراکز
و پرداختــی پرســتاران به روز اســت.محمد
درمانی تأمین اجتماعی سراسر کشور مشغول
میرزابیگی ،رئیس سازمان نظام پرستاری نیز
خدمترســانی به بیماران هستند.وی با بیان
در این جلســه گفت :در کشور  ۱۹۳دانشکده
اینکه تعداد زیادی از پرســتاران شــاغل در
پرستاری داریم و در کل فعالیتهای پرستاری
مراکز درمانی دولتی و خصوصی نیز بیمه شده
بیش از  ۲۵۰هزار نفر مشــغول بــه کار و یا
ســازمان تأمین اجتماعی هســتند ،گفت :در
تحصیل هستند و سازمان نظام پرستاری ۱۹۲
مجموع  ۷۰هزار پرستار تحت پوشش سازمان
هــزار عضو دارد.میرزابیگی از خدمترســانی
تأمین اجتماعی قرار دارند.ســاالری با اشاره
 ۱۱۰هزار پرســتار به بیماران مبتال به کرونا
به برگزاری آزمون اســتخدامی سازمان تأمین
خبر داد و گفت ۳۲ :هزار نفر از پرســتاران به
اجتماعی در ماه گذشته اظهار داشت :با جذب
بیماری کرونا مبتال شــده و  ۶هزار نفر از آنان
و به کارگیری پرستاران پذیرفته شده در این
بــه دلیل این بیماری از خدمت منفک شــده
آزمون که در حال انجام اســت ،شاهد کاهش
و  ۵۲پرســتار نیز به شــهادت رسیدهاند.وی
فشار کاری پرســتاران و بهبود شاخص تعداد
خدمترســانی به بیماران را وظیفهای مقدس
پرستار نسبت به تختهای بستری خواهیم بود.
برای پرســتاران توصیف کــرد و گفت :کار و
وی این ســازمان را بر اســاس ســطحبندی
خدمت به بیماران نسبت به پیگیری مطالبات
مراکــز درمانی کشــور عنوان کــرد و گفت:
در اولویت اســت و البته اگر مطالبات محقق
بر اســاس مطالعات انجام شــده در سازمان
شــود ،خدمت به مردم بهتر ارائه میشود.وی
تأمین اجتماعی و وزارت بهداشــت ،توســعه
برخورداری از مزایای مربوط به مشاغل سخت
خدمات درمانی بر اســاس اولویت و به منظور
و زیانآور را مهمترین خواسته پرستاران عنوان
تحقق عدالت در دسترســی به خدمات مورد
کرد و گفت :بخشی از اعضای جامعه پرستاری
توجه قرار میگیرد.ســاالری از نهایی شــدن
تحت پوشش تأمین اجتماعی و تابع قانون کار
مطالعات مربوط به سطحبندی مراکز درمانی
هستند که حدود  ۴۰هزار نفر اینگونه هستند
خبــر داد و گفــت :بــر اســاس برنامهریزی
و از مزایای مشــاغل سخت و زیانآور استفاده
صورت گرفته به بیمارستانهای موجود سازمان
میکنند.میرزابیگی با اشاره به تصویب قانون
تأمین اجتماعی  ۵۵۰تخــت اضافه میکنیم
بهرهوری برای سرمایه انسانی کادر درمان در
و توســعه و تجهیز مراکز موجود را با جدیت
مجلس شورای اســامی ،گفت :انتظار جامعه
پیگیــری میکنیم.امیرعبــاس منوچهــری،
پرســتاری اجرای کامل این قانون در تمامی
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در
مراکز درمانی اعم از دولتی ،خصوصی و تأمین
این جلســه گفت :حدود  ۱۶۵۰۰پرستار در
اجتماعی است.وی تأمین نیروی کمک پرستار
بیمارستانهای تأمین اجتماعی سراسر کشور
در مراکز درمانــی را از دیگر مطالبات جامعه
مشغول به کار هســتند و مجموع تختهای
پرستاری برشمرد و گفت به ازای هر  ۴پرستار
بســتری بیمارســتانهای تأمیــن اجتماعی
باید یک نفر کمک پرســتار در بخشها باشد
 ۹۲۰۰تخــت اســت و در مجمــوع از نظــر
و انتظار داریم این موضوع مورد توجه باشد.

نظام وظیفه

کنکوریها نگران اعزام
به خدمت سربازی نباشند

معاون نظــام وظیفه اســتان مرکــزی گفت:
کنکوریهــا برای اعــزام به خدمــت مقدس
ســربازی تا آذرماه فرصت دارند.به گزارش ایلنا،
ســرهنگ خیری در خصوص اعزام کسانی که
نتایج کنکورشــان اعالم نشده گفت :این افراد تا
آذرمــاه فرصت دارند که پس از اعالم نتایج و در
صورت قبول نشدن خود منصرف شوند.وی افزود:
مشموالنی که برگه اعزام گرفتهاند میتوانند به
دفاتر پلیس  ۱۰ +مراجعه کنند و درخواســت
تمدید بدهند تا اینکه آذرماه اعزام شوند .معاون
حوزه نظام وظیفه فرمانده انتظامی استان مرکزی
در خصوص مدارک تحویلی و مبلغ پول دریافتی
از خانوادهها هم گفت :مدارک برای احراز هویت
بومی و غیر بومی بودن و مبالغ هم یکسان است و
در صورت مشاهده تخلف میتوانند خانوادهها به
سامانه  ۱۹۷و یا حوزه نظام وظیفه اطالع دهند.
سرهنگ خیری در خصوص مدت زمان خدمت
سربازی هم گفت :طبق دستورالعمل حوزه نظام
وظیفه کشــور ،مدت زمان خدمت سربازان در
مناطق عــادی از آذر ماه  ۲۴مــاه ودر مناطق
غیــر درگیر و محروم و بد آب و هوا  ۲۱ماه و در
مناطق امنیتی و درگیری  ۱۷ماه است.وی افزود:
ایــن مدت برای کارکنــان وظیفه غیر بومی در
مناطق عادی  ۲۱ماه ،در مناطق غیر درگیر ۱۸
ماه و در مناطق عملیاتی  ۱۷ماه در نظر گرفته
شده است.سرهنگ خیری یادآور شد :مشموالنی
که باالی یک ســال غیبت دفترچــه دارند در
صورت معرفی خودشان در محل موردنظر خود
خدمت خواهند کرد.

گزارش

تنها سد تاریخی فعال کشور
کاربری جاده دارد!

تنها ســد تاریخــی فعال کشــور با ۴۰۰
ســال ســن ،با وجود اینکــه از محل حق
آبــه و قایقهای تفریحی بــرای صاحبانش
درآمــد خوبــی دارد امــا اکنون نــه تنها
آسیب شناسی نشده بلکه کاربری جاده دارد.
به گزارش مهر ،تنها سد تاریخی فعال کشور
در مجموعه جهانی باغ عباس آباد بهشــهر
به عنــوان بزرگترین باغ تاریخی ایران و در
 ۹کیلومتری شهرســتان بهشهر قرار گرفته
اســت .این ســد تاریخی در کنار مخزن و
دریاچه سد ،گلباغ ،کاخ ،حمام ،آسیاب آبی
و دو برج آجری به دســتور شاه عباس اول
صفوی در سالهای  ۱۰۲۰و  ۱۰۲۱هجری
قمــری در محلی که خرگوران نام داشــته
ساخته شد و اکنون به عنوان مهمترین باغ
غیر کویری ایران بهشمار میآید.سد دریاچه
با گنجایــش  ۶۰۰هــزار مترمکعب از نوع
مخزنی بوده و جنس دیواره آن از ســاروج
است .این ســد جدا از باغ ،توسط سازمان
میــراث فرهنگی وقت به شــماره  ۷۴۵در
فهرســت آثار ملی قرار گرفتهاست.دریاچه
طبیعی عباس آباد نیز عمارتی در مرکز دارد
کــه به زیبایی این بــاغ ایرانی ثبت جهانی
شــده افزوده اســت .این عمارت در زمان
آبگیری با ارتفاعــی بیش از  ۱۸متر به زیر
آب میرود و فقط سقف آن با درختچههایی
که روی آن نشسته نمایان میشود .درست
کنار این دریاچه سدی از دوره صفویه باقی
مانده است که ارتفاعی حدود  ۲۰متر دارد
و در پی ،عرض آن به  ۲۰متر و در قســمت
تــاج عرض آن به  ۱۰متر و طول آن به ۷۰
متر میرسد.این سد تاریخی تاجی دارد که
خودروهای یــک ارگان نظامی از آن عبور
میکنند این تاج در واقع شــبیه به جاده و
یا پلی شده تا خودروهای سنگین آنها برای
ساختمانســازی آن طرف دریاچه کاربری
داشــته باشــد در حالی که این سد ۴۰۰
سال ســن دارد و باید هر از گاهی حداقل
آسیب شناسی شود.
با پیگیریهایی که مســئوالن باغ جهانی
عبــاس آباد انجام دادند توانســتند از عبور
و مــرور خودروهای ســنگین روی این تاج
جلوگیــری کنند امــا همچنان این ســد
تاریخی به آســیب شناســی نیــاز دارد تا
مبادا با شکســتن آن ،نصف بهشــهر را آب
بگیرد.پیرو این موضوع رحیم موسوی مدیر
مجموعه جهانی باغ عبــاس آباد گفت :در
گفتگو با مســئوالن شــرکت آب منطقهای
اعالم کردهایم که این سد باید هر چند سال
یک بار آســیب شناسی شود و دیواره آن را
نیز تقویت کنند .چون اگر دیواره سد خراب
شــود نه تنها شــرکت آب منطقهای منبع
درآمــد خود را از دســت میدهد بلکه این
میراث نیز آسیب دیده و ممکن است برای
زمینهای پایین دســت بهشهر مشکل به
وجود آورد.آن چیزی که در واقع موسوی از
آن نگران است این است که اتفاقات مختلف
ممکن اســت حیات این سد تاریخی که از
مدتها پیش فعال بوده را به خطر بیاندازد .به
همین دلیل از زمانی که موسوی مسئولیت
این باغ را به عهــده گرفته نامه نگاریهای
مختلفی را به شــرکت آب منطقهای درباره
همیــن موضــوع انجــام داده اســت ولی
هنوز جواب درســتی از ســوی شرکت آب
منطقهای نگرفته اســت.این درحالی است
که اکنون شرکت آب منطقهای در دریاچه
ســد عباس آباد ،تفریحــات قایقرانی برای
مردم مهیا کرده اســت و ســاالنه مبلغی را
از گردشگران بابت همین موضوع میگیرد.
این هزینه جدا از حقآبهای است که شرکت
از کشاورزان پایین دست میگیرد .بنابراین،
این شــرکت درآمد زیادی از محل ســد و
دریاچــه دارد که میتواند بخشــی از آن را
برای مرمت و یا آسیب شناسی سد در نظر
بگیرد.مســئوالن باغ جهانی عباس آباد در
صدد قطع این منبع درآمد نیســتند بلکه
وظیفه آنها حفاظت و اعالم هشــدار درباره
حیات این سد و دریاچه آن است .آنها تاکید
دارند ضوابــط حفاظتی میراث فرهنگی نیز
در این حوزه رعایت شــود .امــا نه تنها در
دوره موسوی بلکه در دورههای پیشین نیز
اقدام قابل توجهی پیرو نگهداری از این سد
و جلوگیری از تخریب آن نشــده است.باغ
جهانی عباس آبــاد چالشهای دیگری هم
دارد .اداره آب منطقهای بهشــهر در حجم
آبگیری ســد تاریخی کم دخالت نمیکند
در کنــار اینها ،زمینهای در اختیار ســتاد
اجرایی فرمان امــام (ره) ،اردوگاه فرهنگی
احداث شــده در  ۲۵هکتــار از زمینهای
متعلــق به یک ارگان نظامی در ســالهای
گذشــته و زمینهــای  ۱۰هکتــاری
فنس کشی شده متعلق به نیروی انتظامی
و احداث بازارچهها و سازههای ناهمگون و
رســتوران و محل فروش چیپس و پفک در
 ۶هکتــار از زمینهــای متعلــق به منابع
طبیعی که همگــی در عرصه این باغ ثبت
جهانی شــده هســتند ،وضعیت بــاغ را با
پیچیدگی مواجه کردهاند.

