شناسایی  ۱۹۰۰دختر در معرض «فرار»

بیماری واگیردار نگرانکننده ،میان حجاج نداشتهایم

ایسنا  :مدیرکل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت :سال گذشته حدود  ۱۹۰۰دختر در معرض
آسیب در کشور شناسایی و مورد حمایت بهزیستی قرار گرفتند .رضا جعفری سدهی با اشاره به اینکه مراکز حمایت روانی و
اجتماعی دختران در معرض آسیب است که در سطح کشور راهاندازی شده است افزود :ضرورت و فلسفه وجودی این مراکز
بحث مداخله زودهنگام و شناسایی دختران در معرض آسیب است که بتوانیم این دختران را شناسایی و از فرار دختران بهتبع
آن آسیبدیدگی دختران در معرض آسیب جلوگیری کنیم .مدیرکل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی
کشور خاطرنشان کرد :اگر گروه در معرض آسیب شناسایی و خدمات بهموقع ارائه شود ،آسیبهای بعدی بهصورت ناخودآگاه
و هزینه دولت در این حوزه کاهش پیدا میکند.
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در شهر


اجرای طرح «کلید به
کلید» برای دارندگان
موتورسیکلتهایفرسوده

امنیت
آخرین جزئیات از شهادت ۲
مامور ناجا در هرمزگان

فارس  :اسامی ۲مامورشهیدناجاوآخرینوضعیت
سالمتی ۲سربازوظیفهکهدرمحورهایمواصالتی
میناب توسط افراد مســلح دچار جراحت شدند،
اعالم شــد .در پی وقوع درگیری با افراد مسلح در
میناب ،دو مأمور نیروی انتظامی استان به شهادت
رســیدند.ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان
میناب درحین گشت زنی در محورهای مواصالتی
این شهرســتان بودند که مورد حمله افراد مسلح
قرارگرفتند .دراین حادثه  ۲مامور نیروی انتظامی
به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و  ۲سرباز وظیفه
دردرگیری با افراد مســلح دچار جراحت شدند.
براساس آخرین گزارشها ســتوان سوم «خلیل
محمودی» و استوار دوم «احمد جزینی» شهدای
حادثه شب گذشته هســتند .همچنین از  ۲تن از
سربازان وظیفه که مجروح شــدند ،حال یکی از
آنان مساعد و دیگری برای سیر مراحل درمانی به
بیمارستان خاتم االنبیاء(ص) بندرعباس منتقل
شده است.

مدیریت شهری
تایید فوت مردی که مقابل
شهرداری خودسوزی کرد

مهر -مدیرعاملشرکتشهرسالمگفت:فردیکه
مقابلساختمانشهرداریتهراناقدامبهخودسوزی
کرده بود ،صبح امروز به دلیل ایست قلبی درگذشت.
حمید چوبینه با بیان این که بر اساس گزارش های
پزشکان،ورمسروصورتمتوفیبهترازگذشتهشده
بود و وضعیت قند و فشارخون نیز به سمت پایداری
در حرکت بــود گفت :از ابتدای پذیــرش بیمار در
بیمارستانسوانحسوختگیشهیدمطهری،پزشکان
میزان سوختگی را  ۵۰درصد و در روزهای بعد ۶۹
درصد اعالم کردند و متاسفانه ریسک فوت ایشان
باالی ۵۰درصد تخمین زده شد.

تکلیف بازداشتی های محیط
زیستی را مشخص کنید

فارس  :مدیرعملیات حج تمتع  97با اشاره به اینکه خستگی و ضعف و سرماخوردگی از مشکالت شایع زائران حج بوده است،
گفت :تاکنون بیماری واگیر شایع نگرانکننده میان حجاج گزارش نشده است.طاهر درودی مدیرعملیات حج تمتع مرکز پزشکی
حج و زیارت هاللاحمر در مورد وضعیت سالمت حجاج اظهار داشت :با توجه به آموزشهای ارائه شده به زائرین حج تمتع ،97
خوشبختانه امسال مشکل خاصی میان زائرین نداشتیم .وی افزود :البته بیماریهای معمولی که همیشه وجود دارد همچون
مشکالت قلبی و عروقی ،خستگی و ضعف و سرماخوردگی اولیه در میان زائران بود که این مسئله دور از انتظار نیست .مدیرعملیات
حج تمتع مرکز پزشکی حج و زیارت هاللاحمر اعالم کرد :خوشبختانه امسال بیماری واگیر شایع نگرانکننده در میان حجاج
گزارش نشده و امیدواریم تا پایان موسم حج نیز این روند ادامه داشته باشد.
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ایرنا  -رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست
تعیین تکلیف بازداشتی های محیط زیستی را
که بهمن سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت
شده اند ،خواستار شد.عیسی کالنتری افزود :ما
نمی گوییم این افــراد را آزاد یا اعدام کنند؛ بلکه
خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم و این بخشی از
حقوق شهروندی ماست.وی اضافه کرد :قرار بوده
درباره این بازداشتی ها تا پایان تابستان تعیین
تکلیف شود؛ اما این افراد هنوز دادگاهی نشده اند.
کالنتری افزود :ما از قول وزیر اطالعات گفتیم که
این افراد جاسوس نیستند و وزیر اطالعات تنها
مرجع رسمی اعالم جاسوس بودن افراد است که
در این زمینه هم به طور رسمی اعالم کرده که این
افراد جاسوس نیستند.

جـامـعـه
Society

بیداری دماوند ،آتشی زیر خاکستر یا شایعهای در پس واقعیت؟

خواب دیو سپید پای در بند آشفته شد

دریا قدرتیپور  /گروه جامعه
power fullsea@gmail.com

احتمال فوران آتشفشــان دماوند و بروز
فاجعه در پایتخت ،موضوعی نگران کننده
است که نمیشــود به راحتی از پس آن
گذشت و شاید دیو سپید پای در بند بعد
از  7هزار و  300سال میخواهد دوباره از
خواب بیدار شود و فاجعهای را برای بیش
از  30روستا که در دامنه دماوند قرار گرفته
رقم بزند.
نگرانیها از آنجا شروع شد که پس از وقوع
سیل در گزنک مازندران ،شایعاتی مبنی
بر این که گرم شدن قله دماوند و فعالیت
آن شکل گرفت شایعاتی که چندان دور
از واقعیت هم نبــود ،چرا کــه برخی از
کارشناسان هم از این بابت اظهار نگرانی
کردند؛ هفته گذشــته در گزنک استان
مازندران ســیلی جاری شد که به عقیده
کارشناسان به دلیل ذوب شدن ناگهانی
یخچالهای قله دماوند به وقوع پیوست
و سخنگوی سابق سازمان زمینشناسی
و اکتشــافات معدنی در ایــن باره گفت:
احتمال دارد وقوع سیل در گزنک به دلیل
گرم شــدن بدنه قله دماوند و آب شدن
یخبرفها باشد.
محمدجواد بلورچی تاکید کرد که احتمال
این که این اتفاق یک پدیده لحظهای باشد
کم اســت و به احتمال زیاد با لغزشی در

دامنههای کوه دماوند ،آب به مرور در یک
نقطه جمع شــده و پس از شکست سد
طبیعی سیالب رها شــده و به سرعت به
پایین شیب کوه آمده است.
گرچه به گفته خیلیهای دیگر ســیالب
اخیر در گزنک مازنداران میتواند دالیل
دیگری هم داشته باشــد که از جمله آنها
گرمای هوا یا بارشهای روزهای قبل است؛
اما وقتی این اتفاق در قلهای آتشفشــانی
مانند آتشفشان دماوند رخ میدهد ،ممکن
است نگرانیهایی ایجاد شود.
به اعتقاد مشــاور عالی و سخنگوی سابق
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
یکی از احتماالتی که در سیل اخیر گزنک
مازندران باید بیشــتر به آن پرداخت این
است که شاید بدنه آتشفشان دماوند گرم
شده و یخبرفهای روی خود را ذوب کرده
باشد که در این صورت باید به شدت نگران
وضعیت قله دماوند و فوران آتشفشــان
بود« :تصاویــر ماهــوارهای و مدلهای
نقشهبرداری از آتشفشــان دماوند نشان
میدهد این قله از ســالها قبل در حال
تغییر شکلهای دائمی است .بنابراین نباید
آتشفشان دماوند را خاموش فرض کنیم؛
چرا که این تغییر شکل در نهایت یک روز
به انفجار و فوران آتشفشان منجر میشود.
دماوند از آن دسته از آتشفشانهایی است
که گازهای کشنده و خطرناکی متصاعد
میکند و ممکن است با یک انفجار عظیم،

بخشــی از قله را به آســمان پرتاب کند.
دماوند آتشفشان فعالی دارد و در هر لحظه
امکان دارد فعالیت کند .بنابراین توسعه
ساخت و ساز در دامنه دماوند باید به شکلی
باشد که در لحظه بتوان آن را تخلیه کرد.
جاده هراز را باید بتوان در یک لحظه بست،
اما این جاده از جادههایی است که همیشه
مملو از خودرو است و به این ترتیب خطر
بزرگی بیخ گوش پایتخت قرار دارد».
همزمان با این کارشــناس ،سیدرمضان
موسوی ،زمینشناس در رد این موضوع
در گفتوگو با ایســنا اظهار کرده :وقوع
ســیالبهای اخیر در روســتای گزانه و
شهر گزنک در بخش الریجان آمل ،یک
پدیده طبیعی است که هرساله در فصل
تابستان اتفاق میافتد؛ بنابراین دلیل کافی
برای فعالیت آتشفشان دماوند محسوب
نمیشــود« :دماوند یک قله آتشفشانی
اســت که بیش از  ۲میلیون سال قدمت
دارد و  10ها بار در طول تاریخ فوران داشته
و هر بار رفتار خاصی از خود بروز داده است؛
اما این شــواهد دلیل کافی برای احتمال
وقوع آتشفشان نیست».
این زمینشناس با بیان اینکه شهر گزنک
و روســتای گزانه به وسیله انباشته شدن
رســوبات ســیالب از قله دماوند در طی
سالهای طوالنی شکل گرفته است ،ادامه
داد :چنین حوادثی در دهههای مختلف
تاریخ تکرار شده است و نمیتواند ناشی

یادداشت شفاهی

استفاده بدون اجازه صدا و سیما
از آثار هنرمندان سرقت است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس  /سیاوشی شاهعنایتی :اخیرا ً شهرام ناظری به
تازگی از تصمیم خود برای شکایت از صدا و سیما خبر داده و گفته است؛ البته زور دست
آنهاست و منطقی هم ندارند ،اما ما شکایت میکنیم .این مسئله بهانه گفت و گویی است
با سیاوشی شاهعنایتی ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس.
ببینید این رفتارها به هنرمندان واقعی کشور آسیب میزند .ازآنجا که هنوز قانونی بهعنوان
«رعایت حق مؤلف» با ضمانتهای اجرایی درست ،آنطور که باید به رسمیت شناخته نشده
است ،چارهای نیست جز آنکه هنرمندان با شکایت و شکایتکشی بخشی ازحق و حقوق
خود را دریافت کرده و از این طریق ارگانها ،نهادها و افراد را وادار به رعایت حقوقشان کنند.
در بسیاری از کشورها که قانون مشخصی در رابطه با رعایت حق و حقوق مؤلف دارند یا عضو
کنوانسیون جهانی برن هستند استفاده بدون اجازه از آثار یک هنرمند به مثابه سرقت است
اما در ایران به دلیل نقص قانونی و عدم عضویت در این کنوانسیون این مشکل وجود دارد.
رسانه ملی امکاناتی در اختیارهنرمندان برای خلق آثارشان قرار نمیدهد و این درحالی
است که به گفته آقای شهرام ناظری آنها بابت پخش آثارشان 40 ،سال حق و حقوق از
صدا و سیما طلب دارند و به گفته ایشان اگر مدیران تنها  40ماه حقوق نگیرند چه نظری
نسبت به سیستم پیدا میکنند و حال تصور کنید این مدت زمان تبدیل به  40سال شود!
عالوه بر موارد فوق در بسیاری مواقع حتی تصویر و نام هنرمند نیز ذکر نمیشود.
این رفتارها به هنرمندان واقعی این کشــور آســیب میزند ،بدتر آنکه در پی شــکایت
برای دریافت حق و حقوقشان به این نتیجه میرســند که آنها صاحب حقی نیستند!
هنرمندان باید رویه دفاع از حق مؤلف را تا زمان اصــاح قانون ادامه دهند تا قضات حق
آنها را بدهند هرچند قانونی نیست که بر مبنای آن کیفری برای مجرمین در نظر گرفته
شود.

سالمت
نان های سبوسدار نانوایی ها
بهداشتینیستند

عکس  :فارس

مهر  -معاونحملونقلترافیکشهرداریتهراناز
طرح «کلید به کلید» خبر داد که طی آن دارندگان
موتورسیکلتهامیتوانندموتورخودراتحویلداده
و موتور جدید را با وامهای بلند مدت دریافت کنند.
محسن پور سید آقایی گفت :براساس گزارش بانک
جهانی خسارت آلودگی هوای تهران ساالنه بیش از
دو میلیارد و ششصد میلیون دالر است .شهرداری
تهران به دولت بودجه ای معادل دو میلیارد دالر
پیشنهاد کرده تا با نوســازی ناوگانهای حمل و
نقل بتواند مانع از زیان  ۲.۶میلیارد دالری شــود.
پورسید آقایی از طرحی خبر داد که در آن نیاز به
هفت هزار میلیارد بودجه (معادل دو میلیارد دالر
سال گذشته) بود که قراربود دولت آن را تامین کند
و مابقی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی
انجام می شد .این برنامه ای برای نوسازی کامیونها
اتوبوسها و کاتالیستتاکسی ها اعمال می شود  .
وی ادامه داد :معاینه فنی در تهران به صورت ۲۴
ساعته و در تمام شهر تهران اعمال میشود.

محیط زیست

از حرارت شروع فعالیت آتشفشان باشد.
اینها همــه درحالی که از ســال ۱۳۸۰
تاکنون قرار بــوده ،شــبکه ملی پایش
آتشفشان دماوند راهاندازی شود و زمینی
هم برای ساخت این مرکز در نظر گرفته
شده اســت ،اما این زمین هنوز به تملک
سازمان زمین شناسی کشور در نیامده و
تجهیزاتی هم در آن قرار نگرفته؛ برهمین
اساس مطالعات دقیقی هم درباره فعالیت
آتشفشان دماوند انجام نشده است .نبود
مطالعات دقیــق درباره چگونگی فعالیت
دماوند در شرایطی است که این آتشفشان،
آتشفشانی فعال به شمار میرود و امکان
فعالیت دوباره آن و احتمال وقوع فاجعه
انسانی و زیست محیطی وجود دارد.

حاال شــایعه یا واقعیت؟ اینکه آتشفشان
دماوند یک آتشفشــان بی نظیر است و
یکی از مخربترین آتشفشانهای جهان
است و ما اطالعات کمی درباره آن داریم
را نمیشــود انکار کرد و تنها یک مسئله
را روشــن میکند؛ اینکه ما باید به سمت
فعالیتهای پیشگیرانه قدم برداریم ،حلقه
مفقودهای که خیلــی وقتها ما را با عدم
مدیریت بحران روبهرو میکند ،ولی عادت
بدی که در برابر همه مخاطرات داریم را
در مورد آتشفشانها هم ادامه میدهیم و
هیچ اقدامات پیشگیرانهای انجام ندادهایم،
اما وقتی حادثــه اتفاق بیفتد ،هزینههای
زیادی را باید در بازپرداخت خســارت یا
بازسازی پرداخت کنیم.

همزمان با روز تکریم خانواده و بازنشستگان صورت گرفت؛

تجلیل از بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین
اجتماعی استان اصفهان

نسل فردا  /گروه استان :همزمان بــا روز تکریم خانواده،
بازنشستگان و خردمندان ،در مراســمی با حضور مدیر کل
تأمین اجتماعی استان اصفهان ،اعضای شورای اسالمی شهر
اصفهان ،جمعی از مدیران و کارشناســان تأمین اجتماعی
استان اصفهان و جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران
سازمان تأمین اجتماعی ،جشــن روز تکریم بازنشستگان و
خردمندان در باغ جوان اصفهان برگزار شد.
محمد گورابی مدیرکل تأمین اجتماعی اســتان اصفهان در
این مراسم در سخنانی ضمن تبریک روز تکریم بازنشستگان
بهویژه به مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در استان
اصفهان گفــت :روز خانواده و تکریم بازنشســتگان فرصت
مغتنمی برای تجلیل و تکریم انسانهایی است که عمر خود را
در جهت خدمت به بندگان و تعالی و توسعه کشور برداشتند
و در این راه با دلسوزی و کســب تجربههای گوناگون ،امروز
بهعنوان پشــتوانه عظیم و دارایی مادی و معنوی در جامعه
محسوب میشود.وی با اشــاره به اهمیت خانواده در جامعه
افزود :خانواده آغوش گرمی است که تمام عمر پناه لحظههای
تنهایی ماست.محمد گورابی ادامه داد :خانواده در آموزهها و
تعالیم اسالمی نیز همواره مدنظر بوده و حفظ تکریم خانواده به

عنوان مهمترین نهاد اجتماعی از اهمیت باالیی در آموزههای
اسالمی ایرانی برخوردار است.مدیرکل تأمین اجتماعی استان
اصفهان در ادامه با اســتناد آیات قرآن کریم در سوره انسان
گفت :خداوند به جهت اهمیت خانواده و تکریم بازنشستگان،
سوره انسان را در  ۲۵ذیالحجه نازل کرد که این سوره در شأن
اهل بیت و پیامبر اکرم (ص) است.گورابی افزود :ضرورت توجه
به این نهاد اجتماعی به این دلیل است که خانوادهها کانون
پرورش استعدادهای آینده کشــور عزیزمان ایران است.وی
افزود :در خانواده ایرانی بــه دلیل پایبندی به اصول و تعالیم
اخالقی اســامی ،مهمترین عامل تزکیه و خانواده پایبندی
به ارزشهای اخالقی و اسالمی اســت .در ادامه این مراسم
که جمعی از تشکلهای بازنشستگی تأمین اجتماعی استان
اصفهان حضور داشتند از تعدادی از بازنشستگان و مستمری
بگیران با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل شدند .این هدایا به
 ۲۰نفر از بازنشستگان با اهدای بن ورزشی و بیست نفر دیگر
با ارائه تسهیالت بیست میلیون ریالی قرض الحسنه تجلیل
بهعمل آمد .همچنین از دو ورزشــکار خانم به نامهای فریبا
اسکندری و زهره سلیمانی که در المپیاد ورزشی مستمری
بگیران سازمان ،حائز رتبه اول شده بودند تقدیر به عمل آمد.

مهر -مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی
ســازمان غذا و دارو گفت :سبوسهایی که برای
پخت نانهای سبوســدار درنانوایی ها استفاده
می شــود ،از نظر بهداشــتی به هیچوجه مورد
تایید وزارت بهداشت نیست .وحید مفید افزود:
سبوس درحقیقت الیه سطحی گندم است و انواع
آلودگیهای احتمالی در سطح گندم وجود دارد؛
بنابراین سبوس خام به انواع آلودگی های قارچی
و دیگر آلودگی ها آغشته است .از سوی دیگر از
لحاظ تغذیه ای ،سبوس بدون طی کردن فرآیند
تخمیر موجب جلوگیــری از جذب آهن در بدن
میشود .وی در پاسخ به این سوال که چرا پزشکان
مردم را بــه مصرف نان های سبوســدار توصیه
میکنند ،گفت :منظور از نانهای سبوســدار،
نان هایی است که در کارخانه ،آرد آنها با سبوس
باالتری سالم ســازی و تولید می شود و مرحله
تخمیر را نیز طی می کند کــه این فرآیندها در
نانوایی های سنتی اتفاق نمی افتد  .

خانواده
حذف مهریه با وضع قانون
پایمال کردن حقوق زنان است

ایسنا  :نایب رئیــس کمیسیون فرهنگی مجلس
با انتقاد از طرح مباحثــی درخصوص حذف مهریه
به دلیل افزایش قیمت ســکه ،گفت :هر زمان زنان
توانســتند طالق بدهند ،حذف مهریه هم ،شدنی
می شود .ســیده فاطمه ذوالقدر با بیان این مطلب
اظهار داشت :تالش هایی که برای تحقق مطالبات
فعلی زنان در چارچوب شریعت و قانون انجام شده،
چقدر نتیجه بخش و قابل اجرا بوده که حاال قرار باشد
مهریهحذفوجامعهزنانراازحقمسلمشانمحروم
کنیم؟وی گفت :مهریه جزء الینفک عقد ازدواج و از
حقوق مالی است که در فقه اسالمی و در قانون مدنی
کشورمان به رسمیت شناخته شده است؛ حتی آنجا
که مهر در عقد ذکر نشده است ،زن را با توجه به نوع
ازدواج،مستحقمهرالمثلیامهرالمتعهمیداند،حال
باچهراهکارفقهیویاقضاییگفتهمیشودکهمهریه
حذفشود؟مهریهمالیاستکهبایدتوسطمردبهزن
پرداخت شود و به محض عقد ازدواج این دِین بر عهده
مرد قرار میگیرد؛ اما این مال ،الزاما سکه نیست ،هر
چیزیکهمالیتداشتهباشدوبتوانددرتملکزنقرار
گیرد،میتواندبهعنوانمهریهتعیینشود؛لذامهریه
ولو با تعیین یک شاخه گل باید در عقد ازدواج لحاظ
شود .حال ،اینکه در عرف برخی مهریه های سنگین
تعیین و از سوی دیگر برخی این هزینه گزاف را تقبل
می کنند و بعضاً موجب بروز مشــکالت می شود،
آیا تاوانش را همه زنان جامعه باید بدهند؟!ذوالقدر
خاطرنشانکرد:اینکهمیزانمهریهکموبهتربگوییم
در حد توانایی مالی مرد باشــد ،بحث دیگری است
که میتواند با راهکارهای فرهنگــی و اجتماعی و
تبلیغات رســانه ای به نهادینه شــدن آن کمک
کرد.

اطالعیه شهرداری حبیب آباد برخوار اصفهان

نظر به اینکه بخشی از زمین های کشاورزی و موات واقع در آزاد راه شرق اصفهان پل جاده حبیب آباد
ورتون در مسیر طرح عمرانی تعریض جاده جهت ورودی و خروجی به آزاد راه مذکور قرار دارد و تاکنون
توافق قطعی حاصل نگردیده لذا با توجه به ضرورت اجرای طرح و برابر تبصره 4ماده واحده قانون نحوه
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