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سازمان بیمه سالمت به وزارت بهداشت منتقل شدتمدیدثبت  نام عتبات دانشگاهیان تا 18 دى ماه
ایلنا:معــاون اجرایــى و اعزام ســتاد عمــره و عتبات 
دانشــگاهیان گفت:مهلت نهایى کردن ثبت نام عتبات 
دانشگاهیان ویژه زائران اصلى و ذخیره تا 18 دى ماه در 
سایت لبیک تمدید شد.محمد زارع با اعالم اینکه جدول 
قیمت عتبات دانشگاهیان به تفکیک هر استان در حال 
آماده سازى اســت و به زودى پس از تایید نهایى از سوى 
سازمان حج و زیارت به اطالع زائران خواهد رسید، افزود: 
زائران اصلى و ذخیره تا پایان روز شنبه 18 دى ماه فرصت 
دارند با مراجعه به لینک نهایى کردن ثبت نام در صفحه 

 samane.labbayk.ir اصلى ســایت لبیک بــه آدرس
نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.وى اظهار داشت: عدم 
مراجعه زائران در موعد مقرر به سایت، به منزله انصراف از 
اعزام تلقى شده و از میان ظرفیت هاى باقى مانده، از میان 
دانشگاهیانى که در قرعه کشى انتخاب نشدند، فراخوان 
خواهد شد.وى خاطر نشــان کرد: اعزام دانشگاهیان به 
عتبات عالیات از بهمن ماه آغاز شده و تا اردیبهشت ماه 
سال 96 ادامه خواهد داشت و در این مدت بیش از 16000 
نفر از دانشگاهیان کشور راهى عتبات عالیات خواهند شد.

ایسنا:نمایندگان مجلس شوراى اسالمى روز گذشته در 
جریان بررسى ماده 87 الیحه برنامه ششم مربوط به نظام 
سالمت با انتقال سازمان بیمه سالمت به وزارت بهداشت 
موافقت کردند.طاهر موهبتى، معاون برنامه ریزى، هماهنگى، 
حقوقى و امور مجلس وزارت بهداشــت نیز در پى تصویب 
بندهاى سالمت برنامه ششم توســعه و تصمیمات موثر 
نمایندگان مجلس در جهت تقویت تولیت وزارت بهداشت، 
از آنها قدردانى کرد.گفتنى است، بر این اساس تولیت نظام 
سالمت شامل سیاســت گذارى اجرایى، برنامه ریزى هاى 

راهبردى، ارزشــیابى، اعتبارســنجى و نظارت در وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى متمرکز مى شود. کلیه 
اشخاص حقیقى وحقوقى اعم از دولتى و غیردولتى، از جمله 
ارائه کنندگان خدمات ســالمت، سازمان ها و شرکت هاى 
بیمه پایه و تکمیلى، موظفند از خط  مشى و سیاست هاى 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، با تأکید بر خرید 
راهبردى خدمات و واگذارى امور تصدى گرى با رعایت ماده 
13 قانون مدیریت خدمات کشورى و سطح بندى خدمات، 
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کانون خانواده،مدرسه و 
محیط اجتماع، سه ضلع 
مثلث تربیتى هستند که 

انسان در آنجا بار مى آید 
و بسیارى از تعامالت و 
مناسبات اجتماعى را یاد 
مى گیرد و با آنها آشنا 

مى شود

وقتى فضاى زور و اجبار در مدارس حاکم مى شود

پرداخت وام آساناضطراب مضاعف دانش آموزان
شگرد سارقان اینترنتى

رئیس پلیس فتاى تهران، از شناسایى و دستگیرى 
فردى خبر داد که به بهانه پرداخت وام آسان، اقدام 
به کالهبردارى از شــهروندان مى کرد. سرهنگ 
محمدمهدى کاکوان، درباره جزئیات دستگیرى این 
متهم گفت: متهم با پخش تراکت مبنى بر دریافت 
آسان وام در سطح شهر به شاکیان با وعده پرداخت 
وام 10 تا 20 میلیون تومانى در قبال دریافت 20 
درصد کارمزد از متقاضیان کالهبردارى مى کرد. 
وى افزود: متهم از قربانیان خود مى خواست پس از 
مراجعه به بانک، نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند 
و کارمزد وام و هزینه ثبت نام را از طریق عابربانک از 
آنها دریافت مى کرد.پس از افتتاح حساب و مراجعه 
متقاضى براى سیر مراحل دریافت وام، وى از افراد 
مى خواست تا براى پرداخت کارمزد دریافت وام، 
کارت بانکى و رمز خود را در اختیار او بگذارند. متهم 
با سوءاستفاده از غفلت دارندگان حساب، مبادرت 
به کپى بردارى از کارت عابربانک مى کرد و سپس 
در اقدام بعدى با داشتن کارت کپى و رمز اقدام به 
برداشت غیرمجاز از حساب درخواست کنندگان 
وام مى کرد.کاکــوان ادامه داد: بــا اقدامات فنى و 
پلیســى، متهمان این پرونده که یک زوج بودند، 
شناسایى و با اخذ دستور قضایى هر دو نفر دستگیر و 
به مراجع قضایى تحویل داده شدند. متهمان در برابر 
مستندات پرونده، چاره اى جز بیان حقیقت نداشته، 
از این رو به کالهبردارى اینترنتى از متقاضیان وام 

اعتراف کردند.

انفجار در آپارتمان 80مترى 
در اکباتان

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى تهران، از وقوع حادثــه انفجار در یک 
آپارتمان 80 مترى در محله اکباتان خبر داد و گفت: 

در این حادثه 12 شهروند نجات پیدا کردند.
سیدجالل ملکى ، در این باره گفت: ساعت 19:56 
سه شنبه شب، حادثه انفجار در محدوده شهرك 
اکباتان فاز یک از طریق ســامانه 125 به ماموران 
آتش نشــانى اعالم شــد و نیروهاى سه ایستگاه 
به محل حادثه اعزام شــدند.وى افزود: با حضور 
نجاتگران در محل حادثه، مشخص شد انفجار در 
طبقه هفتم یک مجتمع 80 مترى اتفاق افتاده که 
بالفاصله خاموش کردن شعله ها در دستور کار قرار 
گرفت.ملکى ادامه داد: با نفوذ دود غلیظ به طبقات 
باالیى و واحدهاى مجاور، بخش اعظمى از دیوارهاى 
واحد خســارت دیده آتش گرفته بود.سخنگوى 
سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
تهران تصریح کرد: در واحدى که انفجار در آن اتفاق 
افتاده بود، یک خانم 65  ساله و یک مرد 40 ساله 
حضور داشتند که با کمک نیروهاى آتش نشانى 
از ســاختمان خارج و به جاى امن منتقل شدند.

وى اضافه کرد: آتش نشــانان همزمان با خاموش 
کردن آتش، با جست وجو در تمامى واحدها 10 
نفر از ســاکنان را از میان دود و آتش نجات دادند.

ملکى گفت: با مهار آتش و تخلیــه دود حاصل از 
آن، کارشناسان به دنبال بررسى علت وقوع حادثه 
متوجه شدند تعدادى کپسول هاى کوچک گاز که 
براى پرکردن فندك مورد استفاده قرار مى گیرد، 

باعث ایجاد آتش سوزى و انفجار شده بود. 

حوادث

به چه علت برخى کودکان در محیط مدرسه دچار اضطراب هستند؟آیا ریشه  این اضطراب ها 
از محیط مدرسه است،یا اینکه عواملى مثل محیط خانه، روابط پدر و مادر، روابط کودکان با 
برادران و خواهران و مسائل حاشیه اى دیگر باعث چنین فشارهاى روانى و اضطراب هاست که به طور 

مستقیم بر امنیت روانى کودکان و درنتیجه شخصیت آنها تأثیر مى گذارد. 

افشین طباطبایى
نویسنده و پژوهشگر

نوجوانان و کودکان به  واســطه تنش هایى 
که در کانون خانواده شــان وجــود دارد و 
مشــاجرات و درگیرى هــاى  لفظى و گاه 
فیزیکى که بین پدر و مادرشان وجود دارد 
و شاهد آن هســتند، همواره دچار برخى 
نگرانى هــا و نا امنى هاى روانى مى شــوند 
که برایشان اضطراب و اســترس فراوان ، 
دلشــوره و ترس فراهم مى کند و همواره 
مجبورند با آن دست و پنجه نرم کنند،که 
خود زمینه ساز بروز مشکالتى دیگر براى 
کودکان مى شود؛ مثل ناسازگارى در محیط 
مدرسه، پرخاشــگرى، عدم تمرکز، عدم 
تمایل بــه درس،دروغگویــى، ناهنجارى 

رفتارى و بسیارى کارهاى دیگر. 
اضطراب و اســترس باعث نگرانى، ترس و 
خشم درونى در روان کودکان و نوجوانان 
مى شود و بعد به شکل پرخاشگرى تنوره 
مى کند و آتش آن زبانه مى کشد، در حقیقت 
چنین عناصر منفى روانى جنبه هاى مخربى 
براى او به بار مــى آورد و همه این ها باعث 
مى شود نوجوان نتواند به قدر کافى تمایل 
به  حضور در مدرسه داشته باشد و از مکان 

آموزشى فرارى باشد. 
از طرفى دیگر خود مراکز آموزشى و مدرسه 
هم مى تواند اســترس زا و مولد اضطراب 
باشد،آن هم به شــکل فشارهاى مضاعفى 
که معلمان و دست اندرکاران براى کودکان 
و نوجوانان در مباحث و تکالیف آموزشــى 

فراهم مى کنند؛ فشارهاى بى ربط در رابطه با 
رقابت هاى ناسالمى که نوجوانان براى کسب 
نمره بهتردرمقایسه با دیگر دانش آموزان 

باید انجام دهند.
جو روانى تخریبى

قدر مســلم دانش آمــوزان از نظر 
اســتعداد تحصیلى، در یک سطح و اندازه 
نیســتند، ولى فضاهاى آموزشــى چنان 
سرشار از رقابتند که دانش آموزان در یک 
جو روانى تخریبى، دســت به رقابتى گاه 
فرسایشى با هم مى زنند و این براى بسیارى 
از کودکان مقدور نیست و همین موضوع 
به آنها فشار روانى ســنگینى وارد مى کند 
که موجب اضطــراب و دلزدگى از محیط 

مدرسه مى شود. 
در بسیارى از مدارس اساسا جو زور و اجبار 
حاکم است که اضطراب و عدم امنیت روانى 
را براى اغلب دانش آموزان فراهم مى کند و 
اگر دست خودشان باشد، ترجیح مى دهند 
هرگز به مدرسه نروند. بسیارى از نوجوانان 
هنگامى که مى خواهند به مدرسه بروند، با 
خمارى ، ناراحتى و نگرانى مى روند و وقتى 
یک روز تعطیل باشد، احساس خوشحالى 
و خرسندى مى کنند. این مسئله در میان 
بزرگســاالن نیز بازتاب دارد، اگر یک  روز 
تعطیلى در میان هفته باشد، در پس زمینه  
ذهنشان احساس شادمانى مى کنند که این 
برمى گردد به تصاویر ذهنى دوران کودکى 

که نرفتن به مدرسه امتیازى بود در جهت 
آسایش و راحتى. 

تعارض درونى نوجوانان
روانشناسان معتقدند در هر بایدى، 
تمرد وجود دارد؛ مثل: باید به مدرسه رفت، 
باید درس خوانــد، باید نمره خوب گرفت، 
باید شــاگرد اول شــد و... همه  این بایدها 
در پس زمینه ذهنى نوجوانان ایجاد تمرد 
و سرکشــى مى کند.تمرد و سرکشــى از 
یک طرف و اجبارى کــه خانواده و محیط 
آموزشى براى نوجوان فراهم کرده که باید 
درس بخواند؛تعارض و تضــادى درونى و 
احســاس گناهى تخریبى بــراى نوجوان 
فراهم مى کند کــه منجر بــه اضطراب، 

نگرانى هاى بى پایان و... در او مى شود. 
اغلب بچه ها (چه دختر چه پسر) در تمام 
دوران تحصیلشان با چنین احساسات شوم 
و ناپسندى روبه رو هستند و مجبورند با آن 
دست و پنجه نرم کنند.اگر در کانون خانواده 
خود پدر و مادر هم با یکدیگر مشکل داشته 
و نتوانند درك و فهم متقابلى بر سر مباحث 
مختلف داشته باشند و دائم در حال مشاجره 
و بگومگو باشند، فضاى خانه هم کانونى پر 
از اســترس، تنش، گفتمان هاى بیهوده و 
بى حاصلى خواهد بود که کودك و نوجوان 
هم مرتب مجبور است با احساسات تخریبى 

و هیجانى کاذب و سمى سر کند.

سه ضلع مثلث تربیتى
کانون خانواده،مدرســه و محیط 
اجتماع، ســه ضلع مثلث تربیتى هستند 
که انســان در آنجا بار مى آید و بسیارى 
از تعامالت و مناســبات اجتماعى را یاد 
مى گیرد و با آنها آشــنا مى شود و پرورش 
مى یابد. ولى متأســفانه کودك و نوجوان 
در همیــن مثلــث تربیتى با بســیارى 
از مؤلفه هــاى منفى و تخریبــى رودر رو 
مى شود. مؤلفه هاى تخریبى مثل؛رقابت 
ناسالم، حسادت، خودخواهى و... که باعث 
مى شــوند انرژى ذهنى نوجوانان بیهوده 
صرف مقابله با عوامــل تخریبى بى ارزش 
و بى نتیجه اى شود که هیچ ارزش انسانى 
و ســازنده اى براى سرنوشــت او ندارند 
و عناصرى ســطحى، قلیل و ناپســندى 

محسوب مى شوند که به واسطه مشکالت 
بزرگ ترها و مشکالت کانون هاى پرورشى 
و آموزشى جامعه در محیط هاى اجتماعى 

و زندگى وجود دارند. 
قبل از هر کارى باید بیندیشیم و ریشه  
این عناصر پلید و شوم شیطانى از جمله 
رقابت ناسالم، پیروزى، برد و باخت را از 
اذهان نوجوانــان و دانش آموزان حذف 
کنیم. بعد در خانه، فضایى امن و سرشار 
از آرامش براى فرزندان فراهم ســازیم و 
اجازه دهیم ذهن نوجــوان، دانش آموز 
و کودك در یک فضاى ســالم انســانى 
قوام و رشد یابد تا مؤلفه ها و المان هاى 
اصیل انســانى و استعدادهاى درخشان 
آنها فرصت رشــد و شــکوفا شدن پیدا 

کند.
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ا�و
کاش در ایران هم مثل کشــور چین، کمپ ترك 
اعتیاد به اینترنت راه مى افتاد.دختر و پسر من اگر 
یک لحظه شــارژ اینترنتمان تمام شــود، انگار دنیا روى 

سرشان خراب شده است!

ا�و
هر روز که مى گذرد، به تعداد معتادان در جامعه ما 
اضافه مى شود و همین موضوع، زندگى هزاران نفر را 
تحت تاثیر قرار مى دهد و به تباهى مى کشــاند. جا دارد 
مســئوالن مانع ورود هرگونه مواد مخدر به کشور شوند و 
مرزها را کامل به روى قاچاقچیان و سوداگران مرگ ببندند. 
به نظر مى رسد اگر همه دست به دست هم بدهند، مى توان 
این معضل اجتماعى را از همــان مبدا کنترل کرد و اجازه 
نداد مواد وارد کشور شــود تا دیگران به بالى خانمانسوز 

اعتیاد گرفتار نشوند.

ا�و
باسالم، بایدتوجه داشــت که نمایشگاه، فروشگاه 
نیست و انصافا هم کارکرد نمایشگاهی نمایشگاه، 
خوب بوده؛ لیکن براي رسیدن به هدف فروش خوب، باید 

به سمت کتاب هاي الکترونیکی گام برداریم.

ا�و
باسالم، به نظرمی رسد ضعف یا انحراف بعد الهی 
انسان با زیادشــدن انواع اعتیادها و آثارمخرب و 

منفی آنها رابطه مستقیم دارد. 

ا�و
مطلبى که در مورد توهم خیانت نوشتید، حرف دل 
من بود که زنم همیشه فکر مى کند دارم به او خیانت 

مى کنم و با این کارزندگى را به کام من و دو پسرمان تلخ 
کرده.بعضى وقت ها هم که جان به لب مى شوم و مى خواهم 
از هم جدا شویم، مى گوید ببین اگر پاى فرد دیگرى وسط 

نبود که نمى خواستى من را طالق دهى!!

ا�و
از مسئوالن امر درخواست داریم براى اینکه آلودگى 
هوا اندکى کاهش یابد، طرح گسترش محدوده طرح 
ترافیک به محدوده زوج و فرد را ادامه بدهند، چون اجراى 
این طرح در روزهاى آلودگى هوا جدا موثر اســت و باعث 

کاهش محسوس آلودگى هوا مى شود.

ا�و
این چند روز اخیر هرچه اخبار گوش کردیم، گفتند 
مدارس تبریز به علت آلودگى هوا تعطیل اســت. 
مى خواستم بدانم مگر فقط تبریز آلوده است که آنها یک 

هفته است در تعطیالت به سر مى برند؟!

ا�و
قضیه ملى پوشان دودى دیگر چیست؟مگر مى شود 
فوتبالیست سیگارى باشد و بتواند در زمین بدود؟به 
نظر مى رسد ماجراى اخیر، بیشتر حاشــیه سازى براى 

فوتبالیست ها باشد تا حقیقت.

ا�و
اگر این وام ازدواج ما را نمى دهید، بى تعارف بگویید.

شش ماه در نوبت بودن، کافى نیست؟من مى خواهم 
با این پول، یک عروسى مختصر بگیرم؛ حاال مدام خانواده 
همســرم مى گویند کى عروســى مى گیــرى، من چه 

بگویم؟حداقل یک زمان بندى بدهند.

ا�و
آقاى رئیس جمهور شما بارها از ثبات بازار و تورم 
یک رقمى سخن گفتید، آیا قیمت نوسانى گوشت 

و افزایش 80 درصدى دارو، ثبات بازار است؟
ا�و

حوادث خشن را در صفحه آخر چاپ نکنید؛ دلمان 
مى گیرد؛ به خصوص عکس هاى ترسناکى که چاپ 

مى کنید!

 

تمام سرقت هاى مهم و خرد 
4،5 درصد کاهش داشته است

ایرنا :معــاون فرهنگى و اجتماعى ســازمان تامین 
اجتماعى گفت: کم برخوردارترین قشــر جامعه در 
زمان حاضر، صنف مستمرى بگیران هستند. منصور 
اعتصامى افزود: اعتبارات ســازمان تامین اجتماعى 
معادل یک ســوم بودجه درآمدى کل کشور است و 
ماهانه این سازمان، پنج هزار و 200 میلیارد تومان براى 
حدود سه میلیون مستمرى بگیر در کشور پرداخت 
مى کند. اعتصامى ادامه داد: بیمه شــدگان سازمان 
تامین اجتماعى در کف مستمرى بگیران کشور قرار 
دارند.وى با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعى 
باید اقتصاد مقاومتى را در ســازمان خود اجرا کند، 
اظهار کرد:ریال بــه ریال اموال بیمه شــدگان باید 
محافظت شود.وى با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتى 
در کشــورهاى مختلف متفاوت است، تصریح کرد: 
در کشــور یک جریان فکرى آرمان خــواه و متعالى 
وجود دارد.وى با تاکید بر اینکــه اقتصاد مقاومتى؛ 
یعنى بازگشــت به علم، اضافه کرد: در دولت کنونى 

خوشــبختانه فضاها شفاف سازى شــده، البته باید 
آموزش هاى الزم ارائه شود تا اسراف و روابط نامشروع 
اقتصادى کنار گذاشته شود.معاون فرهنگى و اجتماعى 
سازمان تامین اجتماعى با بیان اینکه بحث تخصصى 
دانشــگاه ها در خصوص اقتصاد مقاومتى هنوز وارد 
سیستم سازمان تامین اجتماعى نشده، خاطرنشان 
کرد: باید نظام تحقیق و توسعه را تحویل دانشگاه ها 
بدهیم.وى گفت: فرهنگ ســازى تولیدى و اسراف 
موضوع مصرف زدگى از دیگر راهکارهاى درمان این 
بحث اســت که از زندگى و خانواده هایمان شــروع 
مى شــود.اعتصامى تصریح کرد: نظام جامع دانش 
مهارت، بهره ورى در تولید و توجه به نخبگان و مولفه 
هاى سرمایه اجتماعى، از موارد قابل توجه این بحث 
است.وى افزود: متوســط در صف بودن براى تحویل 
نسخه درمانى، حدود 25 دقیقه بود که با ایجاد کارت 
هوشــمند و حذف دفترچه، این زمــان به 6 دقیقه 

کاهش یافت.

ایرنا :رئیس پلیــس آگاهى نیــروى انتظامى 
گفت: در 9 ماه امســال، تمام سرقت هاى مهم 
و خرد 4،5 درصد کاهش داشــته است.سردار 
محمدرضا مقیمى افزود:در ســال هاى گذشته 
شیب تند سرقت داشــتیم که اکنون این شیب 
در ســرقت هاى مهم اعم از منزل، طالفروشى، 
موتورســیکلت، قطعات خودرو، پالك خودرو و 
ســرقت هاى خرد و کیف قاپى کاهش داشته.

وى با اشــاره به افزایش دو درصدى کشف وقوع 
سرقت،گفت: این آمار قانع کننده نیست.مقیمى 
اضافه کرد:در سرقت هاى خرد با برنامه ریزى هاى 
انجام شــده در زمینه کاهش، موفــق بوده ایم؛ 
براین اساس بالغ بر4 درصد در این زمینه شاهد 
کاهش بودیــم و درتمام وقوعــات نیز باکاهش 
مواجه بودیم.مقیمى با اشــاره به نزدیک شدن 
به پایان ســال گفت:در بهمن و اســفند مراکز 
تجــارى و اقتصادى فعال تــر و نقدینگى مردم 

افزایش مى یابد؛بر این اســاس این مراکز را باید 
قانع کنیم تا از پلیس افتخارى استفاده کنند تا 
وقوعات کاهش یابد.وى با اشاره به اختالف ارزى و 
افزایش نرخ نفت،گفت: مردم ارز را در منازل خود 
نگهدارى مى کنند؛بنابراین منازل تبدیل به شعبه 
بانک مى شــود، آن هم بدون اقدامات امنیتى و 
ایمنى و این موضوع براى سارقان ایجاد جذابیت 
مى کند، که کشف این موارد سخت است.وى از 
سازمان هاى تجارى خواست تا انتهاى سال و سال 
آینده در صورت داشتن صندوق امانات، آنها را در 
اختیار مردم قرار دهند تا مردم اموال ارزشمند 
خود را به امانت بسپارند .مقیمى اضافه کرد: در 
این شرایط میزان سرقت کاهش مى یابد؛ چراکه 
با مهیا شدن فضاى جرم سارق سرقت کرده،پس 
همه ســازمان ها، تجارت خانه و سازمان  هاى 
بازرگانــى بایــد در ایــن زمینه برنامــه ریزى 

کنند.

مستمرى بگیران، قشر کمتر برخوردار جامعه اند کاهش شیب سرقت در کشور

متوسط در صف بودن براى 
تحویل نسخه درمانى به 6 دقیقه 

کاهش یافت
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