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گزارش

زلزله شرق
تهران را لرزاند

کارشناسان زلزله را پدیده ای طبیعی در جهت تکامل زمین میدانند ،چندی است که صدای پای این تکامل در شرق استان تهران شنیده میشود و در پی این
زمین لرزه فیروزکوه نیز  10بار لرزید.
تاکنون آماری از آسیبهای ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است.
شهرستانهای پردیس ،فیروزکوه و دماوند در ماه گذشته  ۱۸بار لرزیده اند ،البته این زمین لرزهها با بزرگی کمتر از  ۴ریشتر به وقوع پیوسته است.
در این مدت بیشــترین زمین لرزهها در شهرســتان فیروزکوه رخ داده که نشان میدهد گسلها در این شهرســتان فعال هستند و باید آمادگی خود را در برابر
زلزله باال ببریم.
این در حالی است که تعداد زمین لرزههای فیروزکوه ،در فروردین ماه به مراتب کمتر از اردیبهشت و خرداد بوده است/.شفقنا

فقرزدایی از مسیر کارآفرینی

10روش پولدار شدن و جذب ثروت با قانون جذب

منبع( awesomeaj :قسمت اول )
چه کسیمیخواهد جذب ثروت با قانون جذب را یاد بگیرد؟ اگر با صدای بلند میگویید
«من میخواهم به آهنربای پول تبدیل شوم» ،عالی است .از روحیهتان خوشم میآید ،چرا
که بدون این روحیه به یک آهنربای پول تبدیل نخواهید شــد .مطمئنم همه میخواهند
پولدار شــدن و جذب ثروت با قانون جذب را یــاد بگیرند .با این حال عدهی زیادی برای
رســیدن به این هدف سختی میکشند ،زیرا افکار منفی زیادی دربارهی پول دارند .آنها
به قدری اسیر افکار منفیشان هستند که اصال نمیدانند چطور مغناطیس پولی بسازند.
امروز  ۱۰گام قدرتمند برای تبدیل شدن به آهنربای پول و جذب ثروت با قانون جذب را
در اختیارتان قرار میدهیم .به محض استفاده از این گامهای قدرتمند ،ارتعاشات پولیتان
باال خواهد رفت .و قانون جذب به شما کمک خواهد کرد ثروت و موفقیت بیشتری جذب
کنید .در ادامه  ۱۰روش پولدار شدن و جذب ثروت با قانون جذب آمده است:
 .۱از افکار منفیتان درباره پول آگاه باشید
همیشــه به خاطر داشته باشید ”پول ریش ه شر نیست ،بلکه کمبود آن ریشه شر است“.
میدانید چه چیزی بیشتر افراد را از تبدیل شــدن به یک آهنربای پول بازمیدارد؟ افکار
منفیشــان درباره پول .اگر احساس منفی نسبت به پول داشته باشید ،چطور میتوانید به
آهنربای پول تبدیل شــوید؟ حتی اگر بتوانید با این افکار منفی پول هنگفتی بسازید ،این
پول باقی نمیماند یا همراه با شما رشد نمیکند .این افکار منفی مثل سوراخهای بزرگی
در ظرف شــما هستند .یک ظرف بردارید و با آب پر کنید .اگر ظرف سوراخ باشد آبی در
آن باقی نمیماند .این افکار منفی مانند حفرههایی در ظرف موفقیت شــما هستند .هرچه
ســوراخهای بیشتری در این ظرف باشــد ،پول کمتری میتوانید داشته باشید .متاسفانه
ظرف بیشتر آدمها ته ندارد ،چه برسد به سوراخ! پس اولین گام در جذب ثروت با قانون
جذب  ،بررسی افکار منفیتان درباره پول است.
 .۲با تاکید مثبت ،ذهنیت خود را از آهنربای پول بسازید
همانطور که میدانید ،در قانون جذب ’ افکار به چیزها تبدیل میشوند‘ .قدرت شما در
جذب پول همواره به باورهایتان دربار ه پول بســتگی دارد .و باورهایتان بر پایه افکاری
اســت که دربار ه پول دارید .مغناطیس پولی شــما بازتابی از افکارتــان دربار ه کامیابی و
موفقیت اســت .تنها با فکر کردن به موفقیت به یک اهنربای پول تبدیل نمیشــوید .زیرا
به طرز فکرتان راجع به آن بستگی دارد که افکارتان راجع به پول منفی است یا مثبت.
متاسفانه ،کســانی که بیشتر با مشکالت پولی دســت به گریبان هستند ،همانهایی
هســتند که بیشتــر به افکار منفی میاندیشــند .آنها تمام عواطف بــد را به پول ربط
میدهند و همیشه روی کمبود آن تمرکز میکنند .اگر این حالت منفی را نسبت به پول
دارید ،امکان ندارد به یک آهنربای پول تبدیل شوید .باید این افکار منفی را تغییر دهید.
و چطور میتوانید افکار و احساسات مثبتی نسبت به پول بسازید؟
سادهترین راه جذب ثروت با قانون جذب استفاده از تاکیدهای پولی مثبت است.
بلــه ،جمالت تاکیدی راهی عالــی برای خلق یک باور مثبت جدیــد و حذف باورهای
منفی قدیمی است .البته فقط با تکرار جمله ”من یک آهنربای پول هستم“ به آن تبدیل
نخواهید شــد .شما به مجموعهای از جمالت تاکیدی نیاز دارید که ذهنیت آهنربای پول
را واقعــا در ذهنتان خلق کند .تنها  ۱۵الی  ۲۰جملــه تاکیدی را انتخاب کنید و روزانه
با خود تکرار کنید.
یادتان باشــد ،این جمالت تاکیدی سادهترین راه برای تغییر سیستم باورهایتان است.
پس هر روز از آنها اســتفاده کنید تا به یک آهنربای پول تبدیل شوید و در جذب ثروت
با قانون جذب موفق باشید.
 .۳شما لیاقت آن را دارید به یک آهنربای پول تبدیل شوید
وقتــی به چیزی کمتر از آنچه لیاقت دارید رضایت میدهید ،حتی کمتر از آن گیرتان
میآید .بیشتر آدمها هرگز در زندگیشــان چیز بیشتری کسب نمیکنند ،زیرا احساس
نمیکنند لیاقت بیشتر از آن را دارند .گرچه غیرواقعگرایانه به نظر میرســد ،ولی هر روز
با آدمهایی برخورد میکنم که با این مانع مواجه هستند.
افراد زیادی رویاهای بزرگی در سر دارند اما بیشترشان احساس میکنند لیاقت رسیدن
به آن را ندارند .و وقتی احســاس کنید لیاقت رســیدن به رویاهایتــان را ندارید ،در دام
پرسیدن این سواالت میافتید که چرا ،چطور و کِی رویایتان به واقعیت میپیوندد!
و این احســاس بیلیاقتی تا حد زیادی به پول مرتبط اســت .به همین دلیل بسیاری از
افراد احساس میکنند لیاقت وضعیت کنونی زندگیشان را ندارند.
برای مثال ،اگر به کاری مشــغول هســتید و به مقدار درآمد کســب میکنید و رویای
زندگی را دارید که فقط با مقدار  10ممکن اســت ،به خاطر درآمد کنونیتان احســاس
بیلیاقتــی میکنید .باید درک کنید فقط زمانی که احســاس کنید لیاقت پول بیشتری
دارید ،این پول به ســمتتان سرازیر میشود .شــاید ندانید این پول چطور به سمتتان
خواهد آمد.اما میدانید در قانون جذب ،چگونه جزو نگرانیهای شما نیست .ابتدا احساس
لیاقت میکنید ،بعد به سمتتان خواهد آمد.
به محض آن که احساس لیاقت کنید ،کائنات برنامهای برایتان خواهد چید که درآمدتان
را افزایــش دهید .شــاید کمی زمان ببرد ،چند ماه یا حتی چند ســال اما مطمئنا به آن
خواهید رسید .اگر شغلی دارید ،ممکن است دو شغل دیگر را هم عوض کنید تا درآمدتان
به شــکلی جادویی افزایش یابد .یا ممکن است دو بار ترفیع بگیرید یا به پستی با پاداش
عظیم در خارج از کشور منسوب شوید و پول به سمتتان سرازیر شود.
اگر در یک کسب و کار هستید ،ناگهان سودتان به صورت نمایی رشد میکند.
کائنات روش خود را دارد .وقتی به وضوح بدانید چه میخواهید و احساس کنید لیاقت
آن را دارید ،قانون جذب به نفعتان عمل خواهد کرد تا همان را به شما بدهد .اگر احساس
کنیــد لیاقت پول کافی را ندارید ،آن را به دســت نخواهیــد آورد .پس وقتی کائنات این
همه نعمت برای بخشیدن به شما دارد ،چرا کمتر بخواهیم و وقتی میتوانید ثروت داشته
باشید ،چرا خود را الیق کمتر از آن بدانید.
 .۴عاشق صورتحسابهایتان باشید تا به یک آهنربای پول تبدیل شوید
بله ،درست شــنیدید ،عاشق صورتحســابهایتان باشــید .حتما با خود فکر میکنید
”نویســنده این متن دیوانه اســت ،اگر عاشق صورتحسابهایم باشــم صورتحسابهای
بیشتری گیرم میآید ،پس چطور میتوانم به یک آهنربای پول تبدیل شوم“.
اگر این طور فکر میکنید باید بگویم دوست من ،قانون جذب این طور عمل نمیکند.
وقتی گفتم «عاشق صورتحسابهایتان باشید» یعنی میخواهم به خاطر پرداختن تمام
صورتحسابها خوشــحال و شکرگزار باشید .زیرا وقتی قرار است آن را بپردازید ،چرا این
کار را با نارحتی یا نارضایتی انجام دهید؟ و این بزرگترین اشــتباهی اســت که بیشتر
آدمها مرتکب میشــوند .شما نمیتوانید از پرداخت صورتحسابها فرار کنید زیرا هر روز
در حال خرید محصوالت و استفاده از خدمات هستید .و شما قادرید صورتحسابهایتان را
بپردازید ،یعنی برای پرداخت انها پول دارید .اما با ناراحتی و نارضایتی در حین پرداخت
آنها ،کمبود بیشتری را به زندگیتان جذب میکنید .وقتی تمرکزتان را تغییر میدهید،
مغناطیس پولیتان تغییر میکند .دفعهی بعد که صورتحســابتان را پرداخت میکنید،
جمالت زیر را با خود بگویید« :خوشحالم میتوانم صورتحسابهایم را بپردازم« ».در حالی
که این صورتحساب را میپردازم ،پول بیشتر و بیشتری برای پرداخت رضایتمندان ه تمام
صورتحســابهایم دریافت میکنم« ».پول در زندگیم در حال گردش اســت .همیشــه
چندبرابر به من باز میگردد ».وقتی ارتعاشــاتتان را هنگام پرداخت صورتحسابها تغییر
دهید ،یه یک ابر آهنربای پول تبدیل میشوید.
 .۵از بخت خوب دیگران خوشحال باشید
تا به حال چند بار کسی را دیدهاید که یک زندگی لوکس و مرفه دارد ،و برای او احساس
شادی کردهاید؟ اگر همیشه این طور احساس میکنید ،شما به خودی خود یک آهنربای
پول هستید .اما بسیاری از آدمها نمیتوانند چنین حسی داشته باشند.
شما نمیتوانید به خاطر بخت بلند دیگران خوشحال باشید زیرا برای حسادت به دیگران
یا تمرکز بر نداشتههای خود برنامهریزی شدهاید .در هر صورت ،این امر به ارتعاشات شما
آســیب میزند .بهترین راه برای جذب ثروت با قانون جذب و افزایش ارتعاشات پولیتان
آن است که از بخت بلند دیگران خوشحال باشید .چه آن فرد از نزدیکانتان باشد ،یا یک
ادم عادی یا ســلبریتی که در تلویزیون یا اینترنت دیدهاید .سعی نکنید دالیل منفی برای
ثروتشان بیابید ،سعی نکنید ثروتمند بودن آنها و ثروتمند نبودن خود را توجیه کنید .یا
به خاطر این که شما آن ثروت را ندارید احساس بدی نداشته باشید .اگر شاهد بخت بلند
آنها هستید ،یعنی کائنات دارد به شما میگوید ” تو هم میتوانی آنها را داشته باشی“.
” تو هم شایســتهی آنها هســتی“ .به همین دلیل از زندگی لوکس آنها ،ثروت آنها ،و
بخت بلندشان خوشحال باشید و به آن بله بگویید.وقتی به بخت بلند آنها بله میگویید،
با انجام امور به شــیوهای که دوســت دارید ،بخت بلند خودتان را جذب میکنید .زندگی
آنها را نشانهای بدانید که فراوانی را جذب کنید و به یک آهنربای پول تبدیل شوید.
ادامه مطلب در هفته بعد...

گروه جامعه :یکی از شاخصهای توسعهیافتگی یک
جامعه ،میزان ســرمایهگذاری اجتماعی در آن اســت.
ســرمایهگذاری اجتماعی نیز به معنــای فعالیتهایی
است که در راســتای افزایش رفاه اقتصادی و توسعه
اجتماعی توسط بخش خصوصی ،نهادها و سازمانهای
جامعه مدنی صورت میگیرد.
فعالیتهایی نظیر حمایت از کودکان آســیبدیده یا
بیسرپرســت ،ایجاد امکانات آموزشــی برای مناطق
محروم ،مبارزه با بیماریهای واگیردار ،مبارزه با اعتیاد،
حفاظت از محیط زیســت یا صیانت از آثار تاریخی و
میراث فرهنگی همگی میتواند نمونههایی از فعالیت
سازمانهای مردمنهاد در سراسر دنیا باشد که نشان از
توسعهیافتگی و احساس مسوولیت اجتماعی شهروندان
این جوامع دارد .اصوال انگیزه بســیاری از حرکتهای
خودجــوش و داوطلبانــه مردمــی ،انجــام کارهای
عامالمنفعه و خیریهای بوده که برای کمک به گروهها
و اقشار خاصی در جامعه صورت گرفته است.
برخی از این فعالیتها به شــکل موسسات خیریه و
صدقه ای اســت که در کشور ما هم انواع مختلف آن
وجود دارد .ماهانه  ۱۵میلیارد تومان صدقه در کشــور
جمع میشود با این حال آمار این میزان صدقه و شیوه
مصرف آن نتوانســته جوابگوی نیــاز جمعیت به قول
معروف فقیر باشــد چرا که به گفته وزیر کار فقرزدایی
با شیوه صدقهای جواب نمیدهد و پیامد آن چیزی جز
راکد ماندن در شرایط بحرانی مشکالت و دغدغههای
اقتصادی نیســت .هر متکدی طبق آماری که تاکنون
اعالم شــده ماهیانه  ۳میلیون تومــان درآمد دارد که
اگر بخواهیم با این نگرش درآمد ماهیانه کســانی که
از این شــیوه به صورت متمرکز کسب درآمد میکنند
را محاسبه کنیم سر از درآمدهای نجومی درمیآوریم.
با این وجود آنچه شــاید مهمتر از بحث تکدیگری به
نظر برســد ،فرهنگی است که مردم نسبت به پرداخت
صدقه و کمک به فقرا دارند.
به گفته وزیر کار این فرهنگ منجر به شــکلگیری
اصطالحی چون فقرزدایی صدقهای شده است که تمام
هم و غم آن به جای حل مشکالت میانبر زدن از آنها
با کمک و دادن صدقه است.

معاون مسافری راهآهن با بیان اینکه  ۴۵درصد قطارهای
مسافری تابستان از  ۲۸شهر به مقصد مشهد سیر میکنند،
گفت :به غیر از بلیت قطارهــای مربوط به ایام تعطیالت
عید فطر ،بلیت در همه مسیرها برای ایام تابستان موجود
است.
میرحسن موســوی در نشســت خبری برنامه تابستانی
قطارهای مسافری اظهار داشت :برنامه قطارهای مسافری
ایام پیک تابستان  96برای  103روز از اول تیرماه تا دهم
مهرماه  96پیشبینی شده است.
وی با اشــاره به اینکــه پیش فروش بلیــت قطارهای
تابســتانی از  21خردادماه آغاز شد ،گفت :بلیت مربوط به
قطارهای تعطیالت عید فطر تمام شــده است ،اما در بقیه
مسیرها قطار باقی است.
موســوی ادامه داد :برای تابستان امسال  236رام قطار
روزانه ســیر میکنند که نسبت به پارسال  12درصد رشد
داشته است.

یک ضرب المثل قدیمی اســت کــه میگوید« :به
جای ماهی دادن ،ماهیگیــری یادش بده ».این جمله
ای است که بارها و بارها از اطرافیانمان شنیدهایم ،اما
مســاله این است  . ...برنامههای تلویزیونی و رسانهای
نیز به جای پرداختن به اصل موضوع فقر و چگونگی از
میان بردن آن به ترفندهای موقتی متوســل میشوند،
اما صدقه دادن و کمک بــه فقرا در قالب کمکهای
مادی اگرچه موثر اســت ،اما رفع کمکاریها برای از
میان بردن فقر حل ریشهای و موثرتر خواهد بود.
چند وقت پیش شاهد بودیم در یک برنامه تلویزیونی
دو خانم دعوت شــده بودند که یکی سرپرست خانوار
بود و دیگری از نظر مادی شرایط بدی داشت .سوالی
که معموال از دیدن چنین کســانی به ذهن مخاطبان
میرســد ،این است که چرا مســئوالن در قبال زنان
سرپرســت خانوار که تعداد آنها بــاالی  2میلیون نفر
اســت و عمدتا هم بیکارند ،ســکوت میکنند یا چرا
قانون برای حل مشــکالت بیکاری زنان سرپرســت
خانوار راهی تعیین نکرده اســت؟ رسانههای عمومی
چرا عوامل ایجاد فقر و گرفتاریهای اجتماعی مردم را
که بخشی از آن ناشی از کمکاری خود مسئوالن است،
بیان نمیکنند؟ چرا به جای حل اساســی مشکالت به
دنبال راهحلهای کوتاهمدت هستیم؟
بررسیهای موجود نشان میدهد برخالف تصورات
عامیانه فقر به دلیل بحرانهای اقتصادی ،بیماری ،پیدا
نکردن شغل ،نبود قوانین حمایتی و عدم پشتوانههای
مالی شــکل میگیــرد .بنابراین در صورتــی که این
مشــکالت حل شــود ،فقر نیز خود به خود کمرنگتر
خواهد شــد ،اما در چنین شرایطی برخی به جای پیدا
کردن ریشــهها و علتها به دنبال راهحلهای زودگذر
و مقطعیاند.
مهدی تقوی اســتاد دانشگاه در این رابطه میگوید:
متاســفانه در کشــور ما دولت هیچ مسئولیتی در قبال
قشــر بیکار نــدارد در حالی که در کشــورهای دیگر
دولتهــا با اجرای طرح بیمــه فراگیر تا حدودی خأل
اشتغالزایی کافی در کشور را جبران کردهاند.
وی توضیح میدهد در کشور ما بار بیکاری جوانان،
تحصیلکردههای دانشگاهی بر دوش بخش خصوصی

اســت به این معنا که بخش خصوصی باید در تکاپوی
جبران دغدغههای معیشــتی ،حقوقی و کاری جوانان
باشــد و از طرفی معموال دولتها آنطور که باید خود
ی برای
را موظــف نمیدانند راهکار یا راهحلی اساســ 
حل مشــکل بیکاری ارائه بدهند .تنها یک راهحل به
فکر دولتها میرســد و آن این اســت که به مردم به
اســم صدقه کمک مالی موقت کنند در حالی که این
کمکهــا نه فقیری را از فقر خارج کرده و نه گرهی را
از مشکل اشتغال مردم گشوده است.
شروع فقرزدایی از مدرسه
این استاد بازنشســته دانشگاه میگوید :صدقه خوب
اســت اما نگرش حاکم برای استفاده از صدقه و نحوه
کاربرد آن غلط است و همین نگرش غلط منجربه بروز
طرز فکر صدقهمحور شــده که در آن خبری از تالش،
تکاپو یا ایجاد اشتغال نیست.
در حالــی که اگر همین طرز فکــر با تکیه بر توجه
به نهادهای اساســیای چون آموزش و مدارس باشد،
میتواند کمک حال مردم باشد.
فقرزدایی باید از مدرســه شروع شود جایی که در آن
دانشآموزان مهارت کســب میکننــد و یاد میگیرند
روی پای خود بایستند و به خود متکی باشند.
کمکهــای صدقــهای دســتاویزی برای فــرار از
واقعیتها نباشد
علیرضا شریفییزدی ،اســتاد دانشگاه در این رابطه
میگویــد :در همه جای دنیا موسســاتی به نام خیریه
وجــود دارند که نقش حمایت از فقرا را در قالب صدقه
و کمــک مالی بر عهده دارند ،اما آنچه مطرح اســت،
این است که این کمکهای صدقهای نباید دستاویزی
برای فرار مسئوالن از واقعیتهای اجتماعی روز باشد.
واقعیتهایــی مثل خــأ قانونی در حمایــت از زنان
سرپرســت خانوار ،بیکاری ،فاصله طبقاتی و نابرابری
اقتصادی در جامعه.
قانون برای افراد خاص تبصرهای ندارد
وی توضیح میدهد :شــرایط کنونی کشــور نشان
میدهــد خیلی از مردم ناخواســته گرفتــار برخی از
مشــکالت شــدهاند و به همین دلیل هم هســت که
فقیرند .برای مثال زنان سرپرســت خانوار در شرایطی

بلیت قطارهای تعطیالت عید فطر تمام شد

معاون مســافری راهآهن افزود :در راستای ارتقاء کیفیت
در قطارهای مســافری ،سال قبل واگنهای با عمر باالی
 45سال از رده خارج شد.
وی تعداد صندلی ایجادی برای قطارهای تابستانی را 10
میلیون و  800هزار نفر صندلی عنوان کرد و گفت:این رقم
نسبت به پارسال  12درصد رشد داشته است.
وی یادآور شــد :صندلیهــای ایجــادی در قطارهای

مســافری بینشهری  7میلیون و  800هزار صندلی است،
همچنیــن  3میلیــون نفر صندلی ایجــادی در قطارهای
حومهای داریم که نســبت به پارسال  31درصد رشدداشته
است.
موسوی اظهار داشت :جمع تعداد صندلی ایجادی روزانه
 104هزار و  800صندلی است.
معاون مسافری راهآهن گفت :امسال قطارهای گردشی
در مســیرهای مختلف خصوص ًا تهران ـ مشهد داریم که
 790هزار نفر صندلی اســت و نسبت به سال قبل بیش از
 50درصد رشد قطارهای گردشی داریم.
موســوی اظهار داشــت :تابســتان امســال قطارهای
فوقالعاده نخجوان ـ مشــهد ،تبریز ـ مشــهد ،همدان ـ
مشهد و بالعکس راهادازی شده است.
معاون مســافری راهآهن گفــت :همچنین  3زوج قطار
حومهای تهران ـ پیشــوا 3 ،زوج قطار حومهای در مســیر
هشتگرد و  2زوج قطار حومهای در مسیر تهران ـ ورامین

در صورت تصویب اساسنامه جدید انجمنهای اولیاء و مربیان صورت میپذیرد

جدایی انجمنهای اولیاء و مربیان از آموزش و پرورش

مدیرکل انجمــن اولیاء و مربیان از طی
مراحل پایانی بررسی و تصویب اساسنامه
انجمنهــای اولیاء و مربیان در ســازمان
امور اداری و اســتخدامی خبر داد و گفت:
در اساســنامه جدید انجمنهــای اولیاء و
مربیان ،ایــن انجمن به صــورت هیئت
امنایی اداره خواهند شد.نورعلی عباسپور،
درباره آخریــن روند تصویب اساســنامه
جدید انجمنهای اولیــاء و مربیان اظهار

کرد :بررســی و تصویب اساسنامه اکنون
مراحل پایانیاش را در سازمان استخدامی
میگذرانــد .در تعامل نزدیک با ســازمان
اموری استخدامی هســتیم؛ هفته گذشته
اشکاالتی به طرح گرفته بودند که اصالح
کردیم و مجدد تحویل دادیم.
وی افزود :سال  ،94اساسنامه ما مصوب
شــورای عالی آموزش و پــرورش بود اما
طبق مصوبه شورای عالی اداری اساسنامه
جدید را تدوین کردیم که بر اســاس آن
انجمنهای اولیاء و مربیان باید به عنوان
یک مجموعــه غیردولتــی فعالیت کند.
مدیــرکل انجمن اولیــاء و مربیان وزارت
آموزش و پرورش با بیــان اینکه در آنجا
پیشبینی کردیم انجمن به صورت هیات
امنایــی اداره و یک مجموعه غیردولتی و
مطالبهگر باشــد گفت :قرار نیست انجمن
توجیهگر فعالیتهــای آموزش و پرورش
باشد ،بلکه باید جدای از آموزش و پرورش

بتواند مطالبات اولیاء را دنبال کند که این
مورد در اساسنامه دیده شده است و برای
اجرایی کردن آن منتظر موافقت و تصویب
سازمان اداری استخدامی هستیم.
به گفته عباسپور ،امروزه به علت تحول و
تغییرات در ابزارها و تکنولوژیها بسیاری
چیزها از جمله آموزش به سرعت در حال
تحــول و تغییر هســتند و اگــر بخواهیم
جامعهای توانمند داشــته باشیم ضرورت
دارد افــرادی توانا پرورش دهیم تا بتوانند
تصمیمات مناســب اتخاذ کننــد .وی با
اشاره به اهمیت آموزش خانواده گفت :اگر
توانمندی اولیای دانــش آموزان را نادیده
بگیریم ،آســیبهای اجتماعی روز به روز
افزایش خواهد یافت .در حال حاضر بیش
از  92هزار مدرســه دارای انجمن اولیاء و
مربیان هســتند و حدود  800هزار نفر در
این انجمنها عضویت دارند.

کــه مورد حمایت خانواده ،آشــنایان و دوســتان قرار
نگیرند یا زمانی که شــغلی پیدا نکنند ،راهی جز کمک
گرفتن از دیگران ندارند ،در صورتی که در مواد قانونی
باید اســتثنائات و تبصرههایی بــرای حمایت از چنین
زنانی وجود داشته باشــد .اما قانون برای افراد خاص
مثل بیماران ،معلوالن و ...راهی نگذاشته است و بلکه
در مواردی کمک به آنهــا را به مراکز حمایتی واگذار
کرده که البتــه این کمکها اگر چه موثر اســت ،اما
راهحل اساسی آن رفع مشکالت و موانع رشد اقتصادی
در جامعه است.
شریفییزدی ادامه میدهد :چیزی که مشخص است،
این است که صدقه اگرچه کار نیکویی است و در همه
جا به نوعی باب اســت ،اما به تنهایی و همیشه برای
بهبود وضعیت زندگی افــراد فقیر جامعه کمکبخش
نیســت .بخشــی از مســئولیت مبارزه با فقر بر عهده
دولت و نظارتهای دقیق آن است .دولت میتواند به
شــیوههای مختلف که از جمله آن بهبود شاخصهای
کالن اقتصادی و ایجاد بســتر توسعه است ،به بهبود
اقتصاد کشور و همچنین کمک به معیشت آنها کمک
کند .طبق آمارهای موجود  40درصد مردم کشــور زیر
خط فقر هســتند و همچنین بیــش از  80درصد زنان
سرپرست خانوار بیکارند در حالی که روز به روز بر این
تعداد افزوده میشود .بر اساس آمار سازمان بهزیستی
تعداد زنان سرپرست خانوار در سال  ،70یک میلیون و
 200هزار نفر و در ســال  ،85یک میلیون و  600هزار
نفر بوده اســت که این آمار در سال  90به  2میلیون و
 500هزار نفر افزایش یافته که نشــاندهنده رشد 55
درصدی این آسیب اجتماعی است.

ـ پیشوا ـ گرمسار و بالعکس در تابستان امسال داریم.
وی اظهار داشت 45 :درصد قطارهای مسافری ،تابستان
امسال از  28شهر به مقصد مشهد است.
موسوی اضافه کرد 290 :هزار نفر صندلی در قطارهای
گردشی افزایش تعداد داشتهایم.
معاون مســافری راهآهــن همچنین دربــاره نرخ بلیت
قطارهای مسافری در ایام تابستان گفت :هیچ پیشنهادی
از سوی شرکتهای مســافری مبنی بر افزایش قیمت به
راهآهن ارائه نشده اســت و افزایش قیمت در نرخ بلیتها
نخواهیم داشت.
وی همچنین یادآور شد :ایمنی در صدر کارهای راهآهن
است و حمل و نقل ریلی به عنوان ایمنترین مدل حمل و
نقل همیشــه مورد توجه است .نظارتها در این حوزهها با
چکلیستهای مخصوص توسط متصدیان فنی و راهبری
انجام میشود ،ضمن اینکه بازرسی مستمر واگنها از نظر
ایمنی داریم.

سکته قلبی بیشترین علت فوت پایتخت نشینان
مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) با اشاره
به آمار متوفیان شهر تهران در طول سال گذشته
گفت :در میــان مناطق  22گانه شــهر تهران
بیشــترین و کمترین فوتیهای پایتخت مربوط
به مناطق  4و  22بوده است.
اکبر توکلی گفت :در طول ســال 54 ،1395
هزار و  769نفر در شهر تهران فوت کردهاند که
از ایــن تعداد  31هزار و  268نفر مرد 22 ،هزارو
 520نفر زن و  981نفر نوزاد بوده اند.
وی کمترین فوت شــدگان را گروه سنی  5تا
 9ســال با  153پسر 113 ،دختر و  14نوزاد بیان
کرد که به طور کلی  280فوت شــده را شامل
میشود و ادامه داد :این در حالیست که بیشترین
آمار فوت شــدگان هم مربوط به گروه سنی 65
ســال به باال میشــود که  31هزار و  725نفر
شــامل  16هزار و  669نفر مرد و  15نفر هزارو
 55زن است.
مدیرعامل ســازمان بهشت زهرا (س) با بیان
اینکه در ســال  16 ،1395هــزارو  689نفر در
خارج از سازمان دفن شدهاند ،تاکید کرد :از این
رقــم  10هزارو  100نفر مــرد 6426 ،نفر زن و

فراخوان مشموالن سربازمعلم در تیرماه 1396
ســازمان وظیفه عمومی ناجا ،کلیه مشموالن سرباز معلم دارای برگ
آماده به خدمت به تاریخ یکم تیرماه  1396هستند را به خدمت سربازی
فراخواند.
سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیهای اعالم کرد :کلیه مشموالن
طرح ســرباز معلم که برگ آماده بــه خدمت به تاریخ یکم تیرماه 1396
دریافت کرده اند،برای اعزام به خدمت فراخوانده شدند.
براســاس این اطالعیه ،کلیه مشــموالن فوق موظف هستند روز پنج
شــنبه یکم تیر ماه  96در محل و ســاعتی که توســط این سازمان در
برگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش نیروهای مســلح اعالم
شده حضور یابند.
این دسته از مشموالن دوره آموزش رزم مقدماتی را در مراکز آموزش
ســپاه پاسداران سپری و پس از اتمام دوره آموزشی در وزارت آموزش و
پرورش به کارگیری میشوند.
شایان ذکر است؛ مشــموالنی که امریه سرباز معلمی برای آنان صادر

اجتماعی

نشــده ،میبایست برای پیگیری درخواست خود به ادارات کل آموزش و
پرورش استان محل سکونت مراجعه کنند.
الزم به ذکر اســت ،افرادی که به هر دلیــل تاکنون موفق به دریافت
برگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح نشده اند،
میتواننــد به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس )10+
مراجعه و پس از دریافت برگ مذکور ،بر اساس اطالعات مندرج در آن،
اقدام کنند.
براســاس گزارش پایگاه خبری پلیس ،این اطالعیه با اشــاره به این
مطلــب که عدم حضور بموقع در زمان و محلهای تعیین شــده غیبت
محسوب میشود ،افزود :مشموالن میبایست برگههای مربوط به اعزام
به خدمت از جمله برگ آماده به خدمت ،برگ واکسیناسیون ،برگ معرفی
نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح و سایر مدارک مورد نیاز
مانند شناســنامه ،کارت ملی و  ...را در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت
به همراه داشته باشند.

 163نفر نوزاد هستند و آمار دفن در سازمان نیز
 38هزار و  80نفرشامل  21هزار و  168مرد16 ،
هزار و  94نفر زن و  818نفر نوزاد بوده است.
وی ادامه داد :بیشترین علت فوت ایست قلبی
بــا  5330نفر بوده که  2835نفر مرد 2443 ،نفر
زن و  52نفر نوزاد را شــامل میشود .همچنین
میکروســفالی با یک مورد فوتی خانم کمترین
علت مرگ پایتخت نشینان بوده است.توکلی با
بیان اینکه کمترین تعداد متوفیان تهران مربوط
به منطقه  22شــهر تهران است که شامل 257
متوفی مرد و  178زن اســت ،افزود :بیشــترین
تعداد فوت شــدگان در بین 22منطقه پایتخت
مربوط به منطقه  4بوده که  3717فوتی شــامل
 2098مرد 1608 ،زن و  11نوزاد بوده است.

