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 مدیرکل نظارت بر اموز حج و زیارت:

20 هزار زائر اربعین برای اعزام به عتبات ثبت نام کردند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور حج و زیارت سازمان حج از نام 
نویسی حدود 20 هزار زائر ایرانی در سامانه سماح )ساماندهی مشتاقان ایام 
حضور در اعتاب مقدسه( برای حضور در آیین جهانی اربعین حسینی در 

عتبات عالیات خبر داد.
»مرتضی آقایی« روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار حج ایرنا افزود: هم اکنون دو 
هزار و 500 دفتر تحت پوشش این سازمان در سراسر کشور عملیات ثبت نام زائران 
اربعین حسینی را به انجام می رسانند و هزینه هر زائر به همراه پوشش بیمه ای و 

درمانی 377 هزار و 700 تومان است.
وی یادآور شد: این مبلغ برای صدور روادید، هزینه های بیمه، بهداشت و خدمات 
درمانی در نظر گرفته شده و کارمزد ثبت نام دفاتر جداگانه محاسبه و اخذ می شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور حج و زیارت سازمان حج خاطرنشان 
کرد: روادید صادره زائران اربعین حسینی از زمان صدور 50 روز اعتبار دارد و زائران 

عتبات می توانند در این مدت به عراق سفر کنند.
آقایی اضافه کرد: زائران برای ثبت نام شرکت در مراسم اربعین باید از طریق سامانه 
سماح اقدام کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند مورد تخلف را به 

بازرسی وزارت کشور یا بازرسی سازمان حج و زیارت گزارش کنند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور حج و زیارت سازمان حج پیش از این 
به خبرنگار ایرنا گفت: هزینه روادید زائران مراسم اربعین در عراق 40 دالر است که 
با در نظر گرفتن هر دالر حدود هشت هزار تومان معادل ریالی آن را پرداخت کنند.
بر اساس اعالم قبلی مسئوالن سال گذشته بیش از دو میلیون زائر حسینی برای 

حضور در آیین جهانی اربعین راهی عتبات عالیات شدند.

امکان ثبت سفارش تک جلدی کتب درسی تا اسفند

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش از 
امکان ثبت سفارش تک جلدی و یا دوره ای کتب درسی و بسته آموزشی 

ویژه معلمان و دانش آموزان تا اسفند ماه سال جاری خبر داد.
تک  سفارش  ثبت  امکان  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  امینی  احمدرضا 
جلدی کتاب های درسی و بسته آموزشی ویژه معلمان و دانش آموزان در سامانه 
irtexbook.ir اظهار کرد: معلمان و دانش آموزان دوره ابتدایی، دوره متوسطه اول 
شامل پایه های هفتم، هشتم و نهم و دوره متوسطه دوم  شامل پایه های دهم، یازدهم 
و دوازدهم  برای ثبت سفارش دوره ای و تک جلدی کتاب های درسی تا اسفند ماه 

سال جاری فرصت دارند.
وی افزود: سفارشات ثبت شده مربوط به این بخش از طریق شرکت پست توزیع 

خواهد شد.
مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه متقاضیان باید وارد سامانه شده و ضمن انتخاب کتب مورد نیاز، ثبت سفارش 
کنند گفت: این اشخاص می توانند برای رهگیری مرسوله پستی ابتدا وارد سامانه 
شده و از منوی مشاهده جزئیات، بارکد پستی )عدد ۲0رقمی( را کپی کرده، وارد 
سامانه رهگیری مرسوالت پستی به نشانی http://newtracking.post.ir شوند 
و با وارد کردن بارکد پستی، اطالعات مربوط به جابجایی مرسوله پستی را مشاهده 
کنند و یا برای دریافت اطالعات بیشتر از بسته سفارشی خود با شماره ۸۸743۶03 

تماس بگیرند.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد

ممنوعیت سوار کردن دانش آموزان زیر 12 سال در 
صندلی جلوی سرویس مدارس

و  مدارس  سرویس های  بر  نظارت  از  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  رییس 
رانندگان این سرویس ها خبر داد.

سردار محمدرضا مهماندار در گفت وگو با ایسنا، درباره نظارت بر سرویس های 
مدارس اظهارکرد:  پلیس راهنمایی و رانندگی در دو مرحله بر سرویس های مدارس 
و رانندگان آنها نظارت دارد، یک مرحله مربوط به قبل از شروع فعالیت  آنهاست 
که با همکاری دیگر دستگاه ها نسبت به بررسی صالحیت و شرایط الزم برای این 
رانندگان اقدام می کند و یک مرحله نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی و فعالیت این 

سرویس هاست.
وی با تاکید بر اینکه داشتن برچسب مربوط به سال تحصیلی جدید اولین شرط 
فعالیت سرویس های مدارس است، گفت: ماموران پلیس برابر قانون با سرویس های 
غیرمجاز مدارس برخورد خواهند کرد و بر این اساس اگر سرویس مدرسه ای فاقد 

برچسب مجاز امسال هم باشد با آن برخورد خواهد شد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره مواردی که باید از سوی 
سرویس های مدارس و رانندگان آنها رعایت شود، گفت: سرویس های مدارس حتما 
باید دارای معاینه فنی و تاییدیه های الزم باشند، صالحیت رانندگان نیز بررسی شده 

و در طول سال نیز بر آنها نظارت خواهد شد.
مهماندار با بیان اینکه رانندگان سرویس ها مانند یک الگو برای دانش آموزان 
هستند و باید با رانندگی درست و قانونمند بر آنها تاثیر بگذارند، گفت: رانندگان باید 
به طور کامل قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و حتما توجه داشته باشند 
به اندازه ظرفیت مجازی که برایشان در نظر گرفته شده دانش آموزان را سوار کرده 
و دقت کنند که دانش آموزان حتما کمبربند ایمنی خود را ببندند. رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه رانندگان سرویس های مدارس 
باید به موقع حرکت کرده و از رانندگی با سرعت غیرمطمئنه پرهیز کنند، گفت: سوار 
کردن کودکان زیر 1۲ سال در صندلی جلوی خودرو ممنوع است و آنان باید توجه 
داشته باشند که ایستادن دانش آموزان در سرویس های ون و مینی بوس  ممنوع است.

اخبار
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 رییس بنیاد حفظ آثار: مفاهیم دفاع مقدس با زبان دانش آموزان در کتب درسی درج شود
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس باید با زبان دانش آموزان در کتاب های درسی بیاید و از مطالب خشک و مستقیم پرهیز شود. سردار بهمن کارگر در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش 

ایرنا اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش تاکنون اقدامات خوب و مهمی در رابطه با ارائه مفاهیم دفاع مقدس و شهدا در کتاب های درسی داشته است که البته جای تقدیر دارد اما این وضعیت در آموزش و پرورش و دانشگاه ها کافی نیست.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در چند سال آینده کارهای بهتری انجام خواهد شد تا بتوانیم دانش آموزان را بیشتر با مسائل و مفاهیم دفاع مقدس آشنا کنیم. 

گزارشی از وضعیت آتش نشان ها در گفت وگو با یک آتش نشان و یک عضو شورای شهر

بازیگران مرگ در جهنم آتش
فاجعه پالسکو را به یاد دارید؟ مگر می شود مرگ 16 تن 
از آتش نشان های تهرانی را فراموش کرد. فاجعه ای که 
بسیاری از ما را یک بار دیگر نسبت به شغل آتش نشانی 
تجهیزات  کمبود  و  سختی هایش  شغل،  این  هویت  و 
هوشیار کرد. امروز روز آتش نشان است. انسان هایی که 
جان بر کف به جنگ آتش می روند. هیچکس نیست که 
از دست  اما  باشد  نداشته  قبول  را  آن ها  سختی شغل 
چه کسانی برای بهتر شدن حال و روزگار آن ها کاری 
بلند پایه سازمان آتس نشانی و  برمی آید جز مسئوالن 
مسئوالن در شهرداری و مرجعی باالتر دولت و حکومت! 
این روزها مانند سال های قبل و حتی سال های بعد آن ها 
با آتش  مظلومند. مظلومانی که دست خالی به مبارزه 

جهنم این دنیا می روند.
چیزی  چه  یاد  دقیقا  می زنیم،  حرف  کار  سختی  از  وقتی 
خواهید افتاد؟ کارگران معدن یا هنرپیشه ها! یا شاید هم شغل 
خودتان! هرچند این حق را دارید که شغل خود را در مجموعه 
برخی  جهانی  معیارهای  براساس  دهید.  قرار  مشاغل سخت 
مشاغل در این کره خاکی از سایر کارها سخت تر است و از 
افراد  به  این مشاغل، خدماتی  در گذر  برای سهولت  رو  این 
شاغل در این کارها ارائه می شود. شغل آتش نشانی از جمله 
این مشاغل است که متاسفانه در کشور ما براساس گفته های 
خود آتش نشان ها آنچنان که باید و شاید دیده نمی شود و نه 
تنها در بحث حقوق و مزایا بلکه در زمینه امکانات و تجهیزات 
شغلی نیز چیزی عاید آن ها نشده است؛ شاید برای همین است 
که یک آتش نشان در گفت وگو با »ابتکار« خود را بازیگر مرگ 

به وسیله آتش می داند.
این آتش نشان که در تهران خدمت می کند، می گوید: »االن 
تنها موضوعاتی که ممکنه لبخند به لب ما آتش نشان ها بیاره، 
روز   30 حقوق  دریافت  و  سال   ۲0 در  بازنشستگی  موضوع 
ما  ما است.  اجرایی شدن سختی کار  و  و همچنین تصویب 
بهانه های  با  اومدیم.  با کمبود تجهیزات سال هاست که کنار 
بازیگر مرگ  مسئوالن برای کمبود تجهیزات و یک جورایی 

شدیم در جهنم آتش!«
مسئوالن  دادن  قرار  خطاب  با  ادامه  در  آتش نشان  این 
می کشیم.  باالدستی  مدیران  از  می کشم  »هرچه  می گوید: 
چرا آن ها با ۲0 سال بازنشستگی مخالف هستند یا اگر موافق 
هستند چرا هیچ قدمی بر نمی دارند؟ به علت داشتن حقوق 
بازنشستگی پس  پیگیر  افراد  این  مزایای خوب، هیچوقت  و 
از بیست سال خدمت نرفته اند و چشم مان آب نمی خورد که 

بروند.«
شده  عالی  نمیگم  تجهیزات  »وضعیت  می دهد:  ادامه  او 

این ها  از  را پیش  از تجهیزات  به قبل خوبه. خیلی  و نسبت 
نداشتیم و در چند سال اخیر امکانات و تجهیزات خوبی در 
تجهیزات  این  هستند  محدود  خیلی  گذاشته اند.  اختیارمان 
برای  برای آتش سوزی های عادی کمک می کند؛ هرچند  اما 
مواجهه با فاجعه ای مثل پالسکو هنوز سازمان آتش نشانی باید 

روی خودش و تجیهزات کار کند.«
این آتش نشان با اشاره به بی تدبیری های مسئوالنش ادامه 
می دهد: »خودتان خبرها را چک کنید. معموال در وقوع یک 
حادثه، آتش نشان نیروی امدادی اول است اما این هالل احمر 
است که ازش حرف زده می شود. این دقیقا نشان می دهد که 
مسئوالن ما هم خودشان را به بیراهه زده اند. آن ها برش شان 
به فکر چه چیزی  نیست  معلوم  ما  و مسئوالن  بیشتر است 

هستند!«
این آتش نشان یکی دیگر از مشکالت این نیرو را دیر حاضر 
انتظامی و  نیرو  اورژانس،  امدادی مانند  نیروهای  شدن سایر 
نیاز است،  واقعا  اداراتی چون آب، برق و گاز که حضورشان 

می داند. او می گوید: »در برخی ماموریت ها ما دقایق زیادی 
گزارش  منطقه  موقعیت  به  راجع   تا  می مانیم  ادارات  معطل 
حال  در  یا  و  می سوزد  آتش سوزی  سوژه  حال  اینکه  دهند. 
سرایت به مناطق دیگر است. بازهم تاکید می کنم تجهیزات 
نسبت به گذشته بهتر شده است اما از نظر کمی باید تقویت 

شویم؛ خدا نکند پالسکوی دیگری به وقوع بپیوندد.«
تجهیزاتی چون »فن فشارقوی«، »نردبان«، »باالبر«، »تشک 
نجات« و »توربکس«  از لوازمی است که در همه ایستگاه ها 
پیدا نمی شود و این بدان معنی است که اگر در آتش سوزی 
به موارد فوق نیاز شود، باید از ایستگاه دیگری تامین شود که 
این یعنی اتالف زمان که یکی از مهمترین مولفه ها در مهار 
یک آتش سوزی است. به گفته بسیاری از آتش نشان ها به دلیل 
کمبود و نبود »کف« در بسیاری از ایستگاها، از این ماده کمتر 
که  نشود  باروتان  »شاید  می دهد:  ادامه  او  می شود.  استفاده 
کاله مجهز به چراغ قوه نیز نیست! محدود است. همه چیز در 
سازمان آتش نشانی محدود است. از طرفی در یک آتش سوزی 

تنها تجهیزات مسئله نیست. ما مشکل بافت فرسوده را داریم. 
عرض کم کوچه ها و خیابان ها و عدم رعایت ساختمان سازی 
ایمنی  بافت جدید.  که شهرداری مسئول آن است حتی در 
دیگر  بسیاری  و  غلط  انبارداری  برق دزدی،  نمی شود.  رعایت 
که اول خود مردم باید رعایت کنند و بعد مسئوالن نظارت 
درستی روی آن داشته باشند چون در نظر گرفته نمی شود، 

وقوع آتش سوزی را چندین برابر کرده است.«
با وجود مشکالت فراوانی که آتش نشان ها با آن دست وپنجه 
نرم می کنند، عدم پاسخگویی مسئوالن در رابطه با وضعیت 
از  بازنشستگی ۲0 ساله و اختصاص سختی کار آن ها بیش 
هر چیز دیگری نارضایتی آن ها را در بر داشته است. موضوعی 
که پس از چندین سال انتظار می شود، باالخره به نتیجه ای 
برسد اما همچنان وضعیت آن نامشخص است و آتش نشانان 
همچنان یک چشم شان به تصویب این قوانین در مجلس و 
شورای نگهبان و یک چشم دیگرشان به اجرایی شدن قانون ها 

به دولت و شهرداری است.

 رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

بیماری شیستوزومیازیس 20 سال پیش در کشور حذف شد

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: بیماری انگلی 
شیستوزومیازیس حدود 20 سال است که در کشور مشاهده نشده و وزارت 

بهداشت کامال این بیماری را رصد و کنترل کرد.

دکتر »محمد مهدی گویا« روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره 
وجود انگل بیماری شیستوزومیازیس در آب رودخانه کارون اظهارداشت: این موضوع 
به هیچ عنوان صحت ندارد و در گذشته نیز انگل این بیماری در آب های شمال 

خوزستان وجود داشت اما از ۲0 سال پیش دیده نشده است.
وی شیوه انتقال انگل بیماری شیستوزومیازی را ادرار انسانی بیان کرد و افزود: تخم 
این انگل در ادرار انسانی که مبتال به این بیماری است، وجود دارد و در جدار مثانه 
انسان زندگی می کند. ادرار فرد مبتال باعث دفع انگل به آب ها می شود. این انگل وقتی 

به واسطه ادرار فرد آلوده در آب قرار می گیرد به دیگران منتقل می شود.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: درون بدن 
فرد مبتال حلزون خاصی زندگی می کند و مرحله دوم زندگی خود را طی می کند و 

بعد این حلزون از بدن خارج می شود، اما در این مرحله هنوز انگل بالغ نشده است.
گویا ادامه داد: این انگل روی پوست بدن کشاورزانی که از این آب های آلوده استفاده 
می کنند و با پای برهنه داخل این آب ها می روند، قرار می گیرد و باعث خارش شدید 
می شود. سپس با خاراندن بدن، فرم نیمه بالغ انگل وارد بدن انسان شده و به وسیله 

جریان خون به جدار مثانه رفته و منجر به ایجاد بیماری شیستوزومیازیس می شود.
وی با بیان این که این بیماری به صورت سوزش و تکرر ادرار، وجود خون در ادرار 
نمایان می شود، اظهار داشت: اگر این بیماری به شکل مزمن در آید و به درستی درمان 

نشود، در دراز مدت منجر به سرطان مثانه می شود.

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: حذف بیماری 
شیستوزومیازیس را به سازمان جهانی بهداشت اعالم کردیم تا بعد از انجام اقداماتی در 
محیط، حذف این بیماری تایید شود. حدود پنج سال است که حذف این بیماری به 
سازمان جهانی بهداشت اعالم شده و تایید حذف آن باید به صورت مرحله به مرحله 

انجام شود.
گویا خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر وجود این انگل و حلزون در آب های 
شمال خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. این کارها طی یک سال انجام نمی شود 
و تایید حذف این بیماری توسط سازمان جهانی بهداشت نیاز به چند سال زمان دارد.

به گزارش ایرنا، شیستوزومیازیس یکی از شایع ترین بیماری های انگلی در جهان 
است، عامل بیماری انگلی بنام شیستوزوما نوعی کرم پهن است که در آب های شیرین 
دارای حلزون زندگی می کند و پنج گونه دارد که در ایران تنها نوع ادراری یا هماتوبیوم 

آن وجود داشت.
محمدرضا قوام نصیری رییس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران چهارشنبه چهارم 
مهر در همایش بین المللی رادیوتراپی پیشرفته در کشورهای در حال توسعه که 
در مرکز همایش های صنعتی برگزار شد درباره علت شیوع باالی سرطان مثانه 
در خوزستان گفت: آب کارون که مردم منطقه در آن شنا می کنند دارای انگل 
»شیستوزومیا« است. این انگل در رود نیل مصر نیز وجود دارد که باعث افزایش موارد 

ابتال به سرطان مثانه شده است.

وام  گفت:  کشوری،  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
ضروری متقاضیان واجد شرایط، به معنی پذیرفته شده 
در ثبت نام اینترنتی، از مهرماه سال جاری به مبلغ پنج 

میلیون تومان پرداخت می شود.
به گزارش ایسنا، جمشید تقی زاده با اشاره به جزییات پرداخت 
وام ضروری بازنشستگان کشوری، گفت: با توجه به پایان ثبت نام 
مرحله اول وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق، 
شرایط  واجد  شده  اعالم  شرایط  مطابق  که  متقاضیانی  کلیه 
پرداخت هستند، می توانند به ترتیب اولویت بندی از مهرماه سال 

جاری وام ضروری خود را دریافت کنند. 
تقی زاده بابیان اینکه در مرحله نخست، وام پنج میلیون تومانی 
به ۲5 هزار نفر پرداخت می شود، گفت: با فعال شدن لینک 
واجدین شرایط و زمان بندی پرداخت در سایت صندوق به نشانی 
cspf.ir، بازنشستگان واجد شرایط می توانند وضعیت خود را 

مشاهده کنند.
وی افزود: واجدین شرایط به ترتیب اولویت با »کمترین مجموع 
وام دریافتی«، »کمترین حقوق دریافتی« و همچنین »بیشترین 
فاصله از آخرین سال دریافت وام« نسبت به سال جاری، امتیاز 
بندی شده و با توجه به سقف اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل 

به صورت ماهیانه وام ضروی خود را پرداخت می کنند.
تقی زاده تاکید کرد: وام ضروری متقاضیان دارای امتیازهای 

اول، به ترتیب در ماه های ابتدایی پرداخت میشود.
بنابر اعالم اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق 
بازنشستگی کشوری، وی همچنین گفت: برای متقاضیانی که 
نتوانستند در مرحله اول )شهریور( اقدام به ثبت نام کنند، در 
مرحله دوم ثبت نام وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران که 
در سه ماهه پایانی سال جاری برنامه ریزی و متعاقبا اعالم می 

شود، امکان ثبت نام فراهم خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری

وزارت بهداشت وجود »انگل سرطان مثانه« در آبهای کارون را تکذیب کرد
سخنگوی وزارت بهداشت اخباری مبنی بر وجود انگل سرطان مثانه در آب کارون را رد کرد و گفت: 1۶ سال است که در 

خوزستان بیماری شیشتوزومیازیس نداریم.
به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی در واکنش به اخباری مبنی بر وجود انگل سرطان مثانه در آب های کارون در خوزستان گفت: 
ابتدا از اساتیدی که در موضوعات سالمت صحبت می کنند، می خواهم که مطالب را منطبق با منابع و مراجع علمی بیان کنند 
و به شرایط فعلی بهداشت و درمان کشور و تغییرات مثبت چند دهه اخیر توجه داشته باشند. همچنین رسانه ها هنگام انتقال 
مطالب، نسبت به صحت آنها دقت کافی را داشته باشند. وی افزود: در مورد وجود انگل سرطان مثانه در آبهای کارون نیز باید 
بگویم که به دنبال اقدامات انجام شده، 1۶ سال است که بیماری شیشتوزومیازیس در خوزستان نداریم. از طرفی هم این انگل 
در گذشته مربوط به آب های شیرین شمال خوزستان بوده است که با اقدامات وزارت بهداشت طی ۲_3 دهه گذشته، چندین 

سال است که موردی از این بیماری مشاهده نشده است.

چالش بازگشت به چرخه بی سوادی
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی معتقد است: بازگشت به بی سوادی در چرخه نهضت سوادآموزی یکی از چالش هایی 

است که باید به آن توجه کرد.
به گزارش مهر، علی باقرزاده با گالیه از اینکه محیط برای افراد کم  سواد جهت غنی شدن و کمک به تمرین خواندن و نوشتن، 

مهیا نیست، گفت: سوادآموزان سال تحصیلی را از فروردین ماه آغاز کرده اند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه 35 مهارت در این سازمان نیازسنجی شده است و 350 مرکز برای آموزش 
مهارت ها در نظر گرفته شده است در ادامه بیان کرد: خواندن با خانواده یکی دیگر از طرح های ماست که تا امروز نزدیک به 
150 هزار نفر را تحت پوشش برده ایم. در این طرح 40 عنوان کتاب در اختیار سوادآموزان ما است که با خانواده کتاب ها را 
می خوانند. باقرزاده بیان کرد: هر سال از تعداد نرخ بی سوادی کم می شود ولی بحثی که برای ما مهم است، آنهایی هستند که 

وارد دوره ابتدایی نمی شوند. در روستا تا 11 سالگی بچه ها فرصت دارند تا در کالس اول ثبت نام کنند.


