
اجتماعی 3

اعتیاد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد در 
کشور داریم و بیشترین مشکالت در خانواده ها از اعتیاد است.

به گزارش  تسنیم، سیدحسن موسوی چلک  با بیان اینکه خانواده مهمترین نهاد 
اجتماعی است، افزود: متاسفانه در چند دهه گذشته موضوعات اجتماعی را سیاسی 
دیده ایم و با برچسب سیاه نمایی می خواهیم مسائل مطرح نشود و باید آنچه درون 

خانواده اتفاق می افتد بیان شود زیرا سکوت تنها توجیه وضع موجود است.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه هیچ طرح و برنامه ای در 
کشور پیوست خانواده ندارد، گفت: در خانواده نقاب می زنیم و خود واقعیمان را نشان 
نمی دهیم و این ارتباطی به سیاستمداران ندارد اگرچه معتقدیم وضعیت فعلی نتیجه 

برخورد قهری با مسائل اجتماعی است.
چلک با تاکید بر اینکه نباید مسئولیتهای خانواده را به نهادهای دیگر واگذار کنیم، 
افزود: 2 میلیون و 800 هزار معتاد در کشور داریم و بیشترین مشکالت در خانواده 

ها از اعتیاد است.

ورود نیازمندان جدید به چرخه حمایتی بهزیستی و 
کمیته امداد

به  نیازمند جدید  ورود  از  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  وزارت  سرپرست 
از  این گروه  امداد خبر داد و گفت:  چرخه حمایتی بهزیستی و کمیته 
افرادی هستند که در چند ماه گذشته و با توجه به افزایش هزینه ها زندگی 

شناسایی شدند.
به گزارش تسنیم، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه به زودی میزان و 
فرایند توزیع بسته های حمایتی به افراد واجد شرایط اعالم می شود، اظهار کرد: 
برنامه ریزی براین کار انجام شده است و در روز یکشنبه این موضوع اطالع رسانی 

خواهد شد.
افرادی که حقوق  تمام  اینکه مددجویان دستگاه های حمایتی و  بیان  با  وی 
آنها کمتر از 3 میلیون تومان باشد از این تسهیالت استفاده می کنند ضمن اینکه 

تمهیداتی هم برای کارگران فصلی که فاقد بیمه هستند پیش بینی شده است.
محسنی بندپی همچنین به ورود نیازمندان جدید به چرخه حمایتی کمیته امداد 
و بهزیستی خبر داد و گفت: در این بخش افرادی که در چند ماه گذشته به دلیل 

افزایش هزینه های زندگی مشکل پیدا کرده اند تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی افزود: در ماه های آتی نیز بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته به افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی و نیازمندان شناسایی شده بسته های حمایتی داده می 

شود.

کنکور در شرایط فعلی به نفع کشور نیست
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با بیان اینکه کنکور جایی در 
سند تحول بنیادین ندارد و اگر زمینه اجرای کامل سند در مدارس فراهم 
شود در آینده نزدیک شاهد حذف کنکور خواهیم بود گفت: کنکور آموزش 

و پرورش را از رسیدن به اهداف متعالی اش باز می دارد.
به گزارش ایسنا، فرهاد کریمی دبا اشاره به انجام پژوهش هایی پیرامون کنکور 
و  تولید  مقاالتی  کنکور  پیرامون  کرد:  اظهار  کنکور  و ضرورت حذف  سراسری 
گزارش های تحلیلی در باب مضرات و اثرات سوئی که دارد انجام داده ایم. البته فارغ 
از پژوهش های انجام شده که مضرات کنکور را به اثبات می رساند، به سند باالدستی 
وزارتخانه یعنی سند تحول بنیادین دسترسی داریم که در حال اجراست که یک 

سند رو به جلو و آینده نگر است. کنکور جایی در سند تحول بنیادین ندارد.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با بیان اینکه با توجه به موکدات 
اجرای سریع تر سند تحول، اگر زمینه های اجرایی کامل آن در مدارس فراهم شود، 
در آینده نزدیک شاهد حذف کنکور خواهیم بود اظهار کرد: البته کنکور مدافعینی 
نیز در سطح کشور دارد. در سازمان سنجش و وزارت علوم مدافعین سازوکارهای 
کنکور دیدگاه های خود را مطرح و بر آن ایستادگی می کنند، اما موضوع حائز اهمیت 
این است که در شرایط فعلی، کنکور آموزش و پرورش را از رسیدن به اهداف 

متعالی اش باز می دارد و این وضعیت به نفع کشور ما نیست.

آخرین آمار »سرطان« در ایران 
رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت، ضمن ارائه آمار بروز 
سرطان در ایران به ویژه زنان ایرانی و سرطان های شایع در آن ها، از احداث 
۱۳۷شبکه  ملی مراقبتی در کشور با عنوان مراکز تشخیص زودهنگام 

سرطان خبر داد.
به گزار ایسنا، علی قنبری مطلق درباره میزان شیوع سرطان در ایران گفت: طبق 
آخرین گزارشات میزان بروز سرطان در کشور در سال ۹3، حدود ۱۱2هزار نفر در 
ایران مبتال به سرطان هستند که زنان کمتر از نیمی از این  آمار را به خود اختصاص 
می دهند. احتمال بروز سرطان در مردان و زنان به ترتیب ۱۵۷ و ۱3۷ مورد در 
۱00هزار نفر است.  میزان بروز سرطان در زنان پایین تر از متوسط جهانی )۱۶۵ 
نفر در هر ۱00هزار نفر( است. نکته قابل توجه این است که در ایران نیز همانند 
سایر کشورهای در حال توسعه، میزان شیوع سرطان در حال افزایش )پنج تا هفت 

درصد(.
قنبری مطلق درباره شایع ترین سرطان ها در بین زنان گفت: سرطان پستان، دهانه 
رحم، روده بزرگ، معده و تیروئید از شایع ترین سرطان ها بین زنان هستند. برای 

مثال احتمال بروز سرطان پستان در 3۵ مورد در هر ۱00هزار نفر وجود دارد.

اخبار
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شرط افزایش سن فرسودگی تاکسی ها
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران، گفت: تاکسی های سال ۸۶ که برای نوسازی ثبت نام کرده اند و موفق به دریافت معاینه فنی شدند، پروانه کار آنها تمدید می شود. به گزارش مهر، علیرضا قنادان با اشاره به آخرین وضعیت 
تاکسی های فرسوده در پایتخت، اظهارداشت: بر اساس دستورالعمل های اجرایی ماده ۸ توسعه هوای پاک که به تصویب هیئت دولت رسیده یک سری از شرایط سن فرسودگی تاکسی ها تغییراتی کرده، به طور مثال اگر تاکسی ها کاتالیست های 

خود را عوض کنند ۲ سال سن فرسودگی آنها افزایش پیدا می کند اما همچنان به موضوع نوسازی ناوگان تاکسیرانی پیگیری می شود.

نگهداری از حیوانات در طول سالهای اخیر میان شهرنشینان به خصوص جوانان متداول شده است 

الکچری بازی با حیوانات خانگی
نگهداری از حیوانات همراه با تنوع گونه های جانوری از 
مسائلی است که به نظر می رسد در طول سالهای اخیر 
میان شهرنشینان به خصوص جوانان متداول شده است، 
باره،  این  در  اجتماعی  روانشناس  ایمانی-  محمدرضا 
گرایش جوانان به نگهداری از حیوانات خانگی را "پدیده ای 
اجتماعی" دانست و گفت: "کمبود عاطفی"، "الگوبرداری 
افراد از زندگی  دیگران" و "اختالالت روانی" از مهمترین 
عوامل گرایش جوانان به نگهداری از حیوانات خانگی به 

شمار می رود.
محمدرضا ایمانی در گفت وگو با ایسنا، افزود: انسان ها از زمان 
آفرینش خود به نوعی با حیوانات همزیستی داشته اند و نگهداری 
حیوانات از دیرباز تاکنون به خصوص در مناطق روستایی بسیار 
رایج بوده، این درحالیست که امروزه افراد زیادی صرفا به دلیل 
به نگهداری از حیوانات خانگی گرایش پیدا  نوعی "مدگرایی" 
کرده اند؛ پدیده ای اجتماعی که به دلیل عوامل زیادی، جامعه را 

با خود درگیر کرده است.
وی درباره علت گرایش شهرنشینان به نگهداری از حیوانات 
اعتقاد دارد که برخی افراد با الگوبرداری از زندگی های غربی و 
مرفه نشینان جامعه از حیوانات خانگی نگهداری می کنند چراکه 
آنها بر این عقیده هستند که حیوانات می توانند موجب شهرت، 
جلب توجه، تمایز از دیگر افراد جامعه و مورد ستایش قرار گرفتن 

توسط دیگران  شوند.
ایمانی افسردگی، اختالالت شخصیت و کمبودهای عاطفی را از 
دیگر علل بروز این "پدیده" دانست و اظهار کرد: بسیاری از جوانان 
برای پر کردن خالءهای روابط اجتماعی خود، به زندگی با حیوانات 
تمایل پیدا کرده اند چراکه آنها معتقدند نگهداری حیوانات خانگی 
بسیار بهتر از تشکیل خانواده و فرزندآوری است؛ نگاهی که از نظر 
روانشناسی برآمده از نوعی اختالالت روانی بوده و باعث می شود 
که افراد روابط اجتماعی ناسالمی با دیگران داشته باشند و با پناه 

بردن به حیوانات کمبودهای خود را از این راه برطرف  کنند.
این روانشناس اجتماعی گفت: بسیاری از صاحبان حیوانات 
خانگی، همان "شاخ های" اینستاگرامی هستند که برای افزایش و 

جذب مخاطبان از این حیوانات استفاده کرده و مخاطبانشان را از 
این راه سرگرم می کنند. وی در ادامه با اشاره به افرادی که حتی از 
حیوانات وحشی در خانه خود نگهداری می کنند، اظهار کرد: برخی 
از افراد هستند که به دلیل داشتن روحیه هیجانی خود به نگهداری 
از حیواناتی مانند مار، ایگوانا، توله شیر و... روی آورده اند و سعی 
می کنند تا نیازهای هیجانی بیش از حد خود را از این راه تأمین 
کنند. ایمانی با اشاره به اینکه نگهداری از حیوانات می تواند موجب 
بروز بیماری هایی برای انسانها شود، در این زمینه تصریح کرد: 
حیوانات خانگی از نظر جسمی و روانی آسیب هایی به صاحبان 

آنها وارد می کنند، همچنین نگهداری از حیوانات موجب ایجاد 
وابستگی عاطفی شدیدی میان انسان و حیوان می شود بطوریکه 
به دلیل کوتاه بودن عمر حیوانات افراد از نظر روانی آسیبهای بسیار 

سختی را تحمل می کنند.
این روانشناس در پاسخ به اینکه نگهداری از حیوانات خانگی 
چه تاثیرات مثبتی بر زندگی انسانها دارد؟ گفت: روابط نزدیک 
با حیوانات از شدت استرس های روزمره و بیماریهای روانی مانند 
افسردگی و اضطراب جلوگیری می کند همچنین آنها با انرژی و 
محبتی که به صاحبان خود هدیه می دهند بسیاری از فشارهای 

روانی و عاطفی زندگی انسانها را کاهش می دهند. اما با این وجود 
نمی توان این مسئله را از یک بعد تحلیل کرد چراکه خالءهای 
عاطفی روحی و روانی را بسیاری از افراد تنها از این راه تامین 

می کنند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه زیستگاه اصلی حیوانات برای 
زندگی، طبیعت است، افزود: نگهداری از حیوانات خانگی نوعی 
حیوان آزاری است چراکه حیوانات را از هم زیستی کنار همنوعانش 
منع کرده ایم. لذا اگر طرفدار حیوانات هستیم به آنها حق زندگی 

طبیعی بدهیم.

وزیر بهداشت مطرح کرد

نقش هنر هفتم در ارتقای فرهنگ سالمت

وزیر بهداشت با اشاره به نقش هنر هفتم در فرهنگسازی سالمت گفت: این 
هنر می تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای فرهنگ بهداشت و سالمت جامعه 

داشته باشد.
به گزارش ایسنا، دکتر سید حسن هاشمی در اختتامیه اولین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه  مهر سالمت در اصفهان با تشکر از تمامی افرادی که در برگزاری این جشنواره 

شرکت کردند، گفت: مطمئن باشید که کار خیر در حوزه سالمت به ساخت و ساز و 
خرید تجهیزات خالصه نمی شود.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان این که هنر هفتم می تواند در خدمت اعمال خیر 
در حوزه سالمت باشد، افزود: این هنر می تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای فرهنگ 
بهداشت و سالمت جامعه داشته باشد؛ طوری که با هیچ زبانی نتوان به آن دست یافت.

هاشمی همچنین گفت: ضروری است به این هنر توجه کنیم و ضمن احترام به 
افرادی که در این رشته فعال هستند، از آن به عنوان ابزاری در جهت ارتقای فرهنگ 

سالمتی استفاده کنیم.
وزیر بهداشت در ادامه گفت: زمانی می توانیم به خود افتخار کنیم که بار بیماری ها 
را کاهش داده، توانمندی مردم افزایش یافته، فرهنگ جامعه را ارتقا بخشیم و مردم 
بدانند که باید از خود مراقبت کنند تا بیمار نشوند و این یک اقدام و کار خیر جمعی 

است.  
هاشمی با تاکید بر این که تنها جایی که معتاد شدن و اعتیاد خوب است، اعتیاد به 
کار خیر است، افزود: تصورم این است اگر با اخالص کار کنیم حتی اگر بخواهیم نیز 

اجازه نمی دهند از این دایره بیرون برویم.
وزیر بهداشت با بیان این که زیباترین لحظه زندگی زمانی است که از خود و 
منافع مان گذشته و به فکر دیگران و مردم باشیم، افزود: این اوج انسانیت است و 
خوشحالم که از این جنس افراد در کشورمان و در حوزه سالمت زیاد هستند، اگرچه 

بسیار گمنام اند.

هاشمی در ادامه با اشاره به این که در کشور و اصفهان خیرینی بودند که در دفاع 
از کشور  و جمهوری اسالمی جان خود را نثار کردند، افزود: امروز مراکز مجهزی در 
این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید که توسط خیرین ساخته شده است و 

قدردان این نگاه خیر هستیم.
بنابر اعالم وبدا، وزیر بهداشت همچنین با بیان این که تعداد خیرین و کارهای خیر 
آنان که در این شهر انجام شده،  بسیار زیاد است و چند روزی فرصت الزم است که 
بتوان همه آنها را دید، گفت: هر کمکی که به ارتقای این حرکت انسان دوستانه منجر 

شود، دریغ نخواهم کرد.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در کشور هنرمند بسیار 
زیاد است و می بینیم که لطیفه ها و کلیپ های زیادی را در عرصه های مختلف از جمله 
حوزه پزشکی درست می کنند، افزود: با توجه  به تکنولوژی های پیشرفته، می توان از 
سوژه های خوب صحنه های زیبایی را به تصویر کشید و در اختیار مردم قرار داد و در 

جشنواره بعدی به نمایش گذاشت.
وزیر بهداشت همچنین گفت: امیدوارم قدم خیر شما هنرمندان در ارتقای فرهنگ 

بهداشت و پیشگیری و توسعه فرهنگ خیر در کشور موثر باشد.
هاشمی در پایان با بیان این که کشور دچار مسائل و مشکالتی است که ریشه در 
فرهنگ و رفتار ما دارد و باید اصالح شود، گفت: هرچقدر در این حوزه سرمایه گذاری 
شود، گرفتاری هایمان نیز کاهش پیدا می کند. بنابراین باید همیشه اهل فرهنگ و هنر 

را تشویق کرد که در این را قدم برداشته و اقدام کنند.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه ، از رد شدن ۴۰ درصد 
داوطلبان آزمون قضاوت در مرحله آزمون های مرتبط با 

تست شخصیت خبرداد.
به گزارش مهر، حجت االسالم علیرضا امینی، گفت: آزمون 
عمومی قضاوت در٢٢ مرکز استان و 30 هزار شرکت کننده 

درحال برگزاری است.
وی افزود: از ابتدای برنامه پنجم و برنامه ششم ٤١٠٠ نفر از 
محل آزمون ها پذیرفته شدند و بیست درصد ار محل دانشجویان 
علوم قضایی و هشتاد درصد به صورت آزاد به دستگاه قضایی وارد 

شده اند و در واقع ٣١٠٠ نفر به دستگاه قضایی وارد کرده ایم.
امینی ادامه داد: 2۱00 نفر نیرو از قوه قضاییه خارج شدند و 
حدود 3 هزار و ۱00 نفر  نیرو توانستیم وارد دستگاه قضایی کنیم. 

به ازای هر ۱00 هزار نفر ۱2 قاضی داریم. ۱۴ هزار نفر نیروی 
اداری در قوه قضاییه جذب کردیم و به ازای هر قاضی سه نفر 
نیروی اداری جذب کردیم و به ازای هر 800 قاضی 3200 نفر 
نیروی اداری جذب کردیم. معاون منابع انسانی قوه قضائیه درباره 
جذب قضات خانم گفت: در وضعیت فعلی ۵/8 الی ۹ درصد 
جذب قضات خانم را داریم و به ازای هر ۱00 نفر قاضی حدود ۹ 
درصد قضات خانم را داریم، زیرا پست هایی که بانوان می گیرند 
کم است و یا در شعب دادیار و یا در محاکم خانواده مشغول می 
شوند و تعداد خانم ها نسبت به آقایان کمتر است و کمتر از 30 
درصد شرکت خانم ها را در آزمون داشتیم و حدود ۷0 درصداز 
آقایان بودند. امینی ادامه داد:برنامه ششم را از سال ۹۶ شروع 
کردیم و در  برنامه ششم هم ساالنه 800 قاضی جذب می کنیم.

داوطلبان  شخصیت  بررسی   آزمون  با  رابطه  در  امینی 
گفت:۴0درصد از کسانی که به مرحله آزمون  شخصیت رسیده 
اند، رد می شوند.روانشناسان بررسی های مختلفی را بر روی افراد 

می کنند و معموال بر اساس آمارها ۶0درصد قبول می  شوند.
وی ادامه داد: سومین سالی است که پرونده شخصیت بررسی 
می شود اما نسبت به قضاتی که قبال جذب قوه قضائیه می شوند، 

کاری انجام نمی شود.
امینی در خصوص بکارگیری بازنشستگان، گفت: در بخش 
قضایی رئیس قوه قضائیه اجازه ای از رهبری در رابطه با بکارگیری 
مجدد دارد، تعداد کمی از افراد مشمول این موضوع می شوند. 
امکان به کارگیری کارمندان اداری وجود ندارد، اما در هر سال 

حدود 200 قاضی بازنشسته داشتیم.

۴۰درصد داوطلبان قضاوت در تست شخصیت رد می شوند

رانندگان در مواجه با ترافیک های سنگین صبر و شکیبایی داشته باشند
پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  اجتماعی  معاون 
زائران  به  را  ترافیکی  توصیه های  ناجا  راهور 

اربعین ارایه کرد.
به گزارش میزان، سرهنگ جهانی اظهار کرد:با 
اربعین  مراسم  در  ساله  چندین  تجربه  به  توجه 
حسینی )ع( و استقبال هموطنان عزیز به خصوص 
در شهر های مرزی ایالم، مهران، شلمچه و چذابه 
و خدماتی که همکاران پلیس با طراحی طرح های 
عملیاتی و ترافیکی و اجتماعی و فرهنگی به اجرا 
درآوردند توصیه های زیر می تواند ضمن روانسازی 
زائران  برای  احتمالی  حوادث  بروز  از  ترافیک 

پیشگیری کند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
ناجا افزود:  رانندگان در مواجه با ترافیک های سنگین 
صبر و شکیبایی داشته باشند، فرامین پلیس راهور را 
جدی بگیرند، سالمت فنی خودرو را قبل از حرکت 
کنترل کنند، چنانچه عابر هستند در مسیر مخالف جهت حرکت خودرو ها تردد کنند و حتی االمکان زمان روشنایی روز را 

برای حرکت اختصاص دهند.
وی ادامه داد: رانندگان سبقت غیرمجاز نگیرند، سرعت غیرمجاز نداشته باشند، با حالت خستگی و خواب آلودگی رانندگی 

نکنند، در مواقع بارانی از ترمز های ناگهانی پرهیز کنند و از حرکت در سطح سواره رو جدا اجتناب کنند.

طول عمر انسان بیشتر از ۱۲۰ سال می شود؟
میانگین افزایش طول عمر انسان در 5۰ سال 
محققان  برخی  است.  بوده  سال   ۲۰ گذشته 
می گویند مرز بیولوژیک طول عمر انسان ۱۲۰ 
سال است، آنها ولی با اتکا به نتایج شگفت 
تحقیق بر روی برخی از حیوانات در فکر حفظ 
حداکثر تندرستی انسان تا سال های آخر عمر 

او هستند.
به گزارش تسنیم، در انستیتوی ماکس پالنک 
پژوهشگران روی موضوع طوالنی کردن طول عمر با 
آزمایش بر روی جاندارانی مانند کرم، موش و ماهی 

تحقیق می کنند. 
یک رژیم خوراکی ویژه چه تاثیری بر طول عمر 
به  پرسش  این  پاسخ  به  رسیدن  برای  آنها  دارد؟ 
دو دسته از مگس های سرکه هم سن، رژیم غذایی 
متفاوت خوراندند. نتیجه این بود: اگر به مگس ها 
خوراکی با پروتئین کمتر خورانده شود، آنها عمر 

طوالنی تری دارند و وضعیت تندرستی شان هم با گذشت زمان بهتر از دسته دیگر است.
در آزمایشی دیگر، پژوهشگران مشغول تحقیق بر سر موضوع طول عمر بر روی کرم های لوله ای هستند.

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که با مکمل گلوکزامین مکمل کرم ها در سنین باال، همچنان فعال می مانند و البته طول 
عمرشان هم زیاد می شود. 


