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مرگ عروس های دریایی در سواحل جاسک

غبار در آسمان در
شهرهای صنعتی

ح دود سیصد قطعه عروس
دریایی در چند نقطه از سواحل
ج اسک تلف شد .افشین
ع سکری مسئول دریایی اداره
ک ل حفاظت محیط زیست
ه رمزگان گفت :مرگ عروس
های دریایی در این فصل از سال
موضوعی طبیعی است .عسکری
ا فزود :اکنون کارشناسانی از
ح فاظت محیطزیست ،شیالت
هرمزگان و پژوهشکده اکولوژی
خ لیج فارس ،در حال بررسی
ع لل و میزان تلفات عروس
د ریایی در سواحل جاسک
هستند .شکوفایی جلبکی که بر
ا ثر افزایش میزان دما و معدنی
دریا رخ می دهد وآلودگی ها از
ع وامل مرگ ومیر عروس های
د ریایی است.عروس دریایی،
د ر اعماق متوسط دریا زندگی
م یکند و بین  10تا  20سانتیمتر
قطر دارد .بدنی چتر مانند ،شفاف
و ژله ای این موجودات ساختار
ز یبایی دارد و به همین علت
ع روس دریایی نامیده میشوند.
عروس دریایی در چرخه محیط
ز یست دریای و غذای برخی
آبزیان اهمیت فراوان دارد.
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معاون سازمان بهزیستی:

سرمقاله
آخه کوجای دنیا...

هومن جعفری

ح رف های محمد دایی بعد از
پ یروزی نفت تهران مقابل سپاهان
آ نقدر جالب بود که نظر همه را جلب
ک ند .محمد دایی در این نشست به
جای علی دایی شرکت کرد و دو جمله
ب سیار تاریخی را بر زبان آورد .اول
اینکه فریادهای دایی و بر هم زدن جو
ب ازی و توقف مسابقه برای چند دقیقه
و درگیر شدنش با داور چهارم و ناظر
بازی فقط یک رفتار حرفهای بوده برای
اینکه تمرکز بازیکن پنالتی زن را خراب
کند .حرف دومش اما جالب تر هم بود .
او ادعا کرد که علی دایی از نظر رعایت
ب ازی جوانمردانه یکی از سه نفر اول
ایران است!
ا لبته در مورد این ادعا نمی شود
خیلی قاطع نظر داد .اینکه محمد دایی
به برادر خودش چگونه نگاه میکند و به
اصالح علی دایی قهرمان زندگی برادرش
است و حتی پوستر برادرش را روی دیوار
اتاقش زده یا نه به ما مربوط نیست! هر
ک سی میتواند در سیمای برادرش
چ هره و تصویر زیباترین یا جذابترین
ی ا قویترین یا جوانمردترین مرد ایران
را ببیند .مالک سلیقه شخصی است و
صد البته پولدار بودن هم به اینکه آدم با
اعتماد به نفس سلیقه شخصی خود را به
آحاد ملت تعمیم دهد کمک میکند اما
این واقعیت را هم نمی شود از ذهن دور
نگه داشت که این دو جمله همدیگر را
نقص میکنند!
به قول علی دایی کوجای دنیا یک
ورزشکار جوانمرد لب خط بازی را سه
دقیقه بند میآورد و سر همه داد و بیداد
م یکند و از تمکین از دستور داور سر
ب از میزند تا اینکه وقتی مطمئن شد
جو بازی را به هم زده آنوقت برود روی
سکو بنشیند! کاری که علی دایی انجام
داد از نقطه نظر حرفهای پذیرفتنی است
 .مورینیو هم انگشتش را داخل چشم
مرحوم ویلونا کرد و فرگوسن هم معموال
ق بل از فرگی تایمش لب خط  ،کم بر
س ر بازیکن خودش و حریف و داور و
م ربی حریف فریاد نمیزد اما متوقف
کردن بازی برای چند دقیقه؟ امتناع از
خروج از زمین حتی با دستور داور؟ اینها
ه یچکدام در تعریف بازی جوانمردانه
جایی ندارد .اینکه علی دایی عامدانه می
کوشد تا با بر هم زدن جو ورزشگاه برد
خودش را قطعی کند حرفهای هست اما
در تعریف درست واژه جوانمردانه نیست.
آنهایی که ما به جوانمردی میشناسیم
از نقطه ضعف حریف استفاده نمیکردند.
مثال معروفش همان قصه مرحوم تختی
است که به پای مصدوم حریف کاری
نداشت.

بیش از  137هزار دختر مجرد،
سرپرست خانواده هستند

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت :پنج
و نیم درصد از دو و نیم میلیون زن سرپرست خانواده در
کشور -معادل  137هزار و  500نفر -را دخترانی تشکیل
می دهند که هرگز ازدواج نکرده اند.
ح بیب اهلل مسعودی فرید افزود :این دختران یا
سرپرست خانوار خود به صورت تک نفره بوده یا اینکه
پدر و مادر سالمند یا خواهر و برادری دارند که باید از
آنان مراقبت کنند.
وی اظهار داشت :براساس آخرین آمار ،بیش از دو
و نیم میلیون خانواده زن سرپرست داریم که از این دو و
نیم میلیون  ،حدود  71درصد آنان به دلیل فوت همسر
 ،خانواده زن سرپرست شده اند.
م سعودی فرید خاطرنشان کرد :حدود  10تا 11
درصد این زنان نیز به دلیل طالق ،سرپرست خانواده
شده اند و حدود  10تا  11درصد دیگر به دلیل داشتن
شوهر از کارافتاده و دارای معلولیت  ،سرپرستی خانواده
خود را به عهده گرفته اند.
وی تصریح کرد :برخی زنان سرپرست خانواده نیز
دارای همسر هستند اما همسر آنان به دالیل مختلف در
کنار آنان نیست یا هست اما سرپرستی خانوار را برعهده
نمی گیرد؛ در برخی موارد همسر این زنان ممکن است
زندانی یا معتاد باشد یا اینکه خانه را رها کرده باشند
که ما به آنان ‹زنان سرپرست خانوار دارای همسر› می
گوییم.
م عاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یادآور

شد :از این دو و نیم میلیون خانوار زن سرپرست  ،حدود
 180هزار خانوار زن سرپرست ،تحت پوشش بهزیستی
هستند.
م سعودی فرید تاکید کرد :خانواده های زن
سرپرست جزو آسیب های اجتماعی محسوب نمی شوند
چ راکه اتفاقا بسیاری از آنان جزو خانواده های موفق
هستند با وجود این جزو گروه هایی هستند که نیاز به
توجه خاص دارند.
وی خاطرنشان کرد :افزایش شمار خانواده های زن
سرپرست در کشور بطورقطع موضوع مهمی است و به
هر حال در گروه های خاص هستند چون کاری که قبال
دو نفر انجام می داد حاال باید یک نفر انجام دهد.
معاون اجتماعی بهزیستی گفت :ساالنه تعداد این
زنان افزایش داشته است و شیب آن دارد زیاد می شود
و دالیل مختلف دارد اما هنوز شایع ترین علت آن فوت
ه مسر است اما تعداد خانواده های زن سرپرست به
خاطر افزایش طالق نیز در حال افزایش است.
وی ادامه داد :زنان سرپرست خانوار ممکن است
ک متر زمان رسیدگی به امور تربیتی فرزندان خود را
داشته باشند یا کودکان را باید همراه خود به خیابان
ب یاورند و کودک در معرض آسیب قرار گیرد بنابراین
در اینجا نقش نظام های حمایتی برای زنان سرپرست
خانوار خیلی مهم است .شاید مشاغل خانگی برای این
قشر از جامعه خوب باشد یا کارهایی که ساعت کمتر اما
درآمد بیشتر دارند.

مدیر نظارت بر فرآوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل دانشگاه همدان عنوان کرد

سکتههای قلبی و مغزی نتیجه مصرف
مکملهای تبلیغی در ماهوارهها
م دیر نظارت بر
رآوردههای طبیعی،
ف
س نتی و مکمل دانشگاه
ه مدان گفت :بر اساس
زارشهای سازمان
گ
غ ذا و دارو ،بسیاری از
ف رآوردههای الغری دارای
ترکیبات آمفتامین هستند
و باعث افزایش فشار خون
و سکتههای قلبی و مغزی میشوند.
د ارا دستان مدیر نظارت بر فرآوردههای طبیعی،
س نتی و مکمل دانشگاه همدان با اشاره به تبلیغات
ب یشمار مکمل های غذایی در ماهوارهها و اینترنت
گ فت :متاسفانه ما هر روز شاهد مصرف روز افزون و
وسیع داروها و مکملهای غیر مجاز هستیم.
و ی افزود :با وجود هشدارهای مکرر سازمان غذا
و دارو ،چندین مورد تلفات جانی و موارد زیادی سوء

ه اضمه به دلیل مصرف
چ نین داروهایی اتفاق
افتاده است.
د ستان با بیان اینکه
ت بلیغاتی که با عنوان
گ یاهی و بدون عارضه
بودن این فرآوردهها انجام
می شود چیزی جز فریب
افکارعمومی نیست ،اظهار
کرد :لزوم گیاهی بودن یک محصول دلیل بر بی خطر
بودن آن نیست.
مدیر نظارت بر فرآوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل
د انشگاه همدان افزود :بر اساس گزارشهای سازمان
غذا و دارو ،بسیاری از این فرآوردههای الغری دارای
ت رکیبات آمفتامین هستند و باعث وابستگی ،افزایش
انبساط عروقی ،افزایش فشار خون و سکته های قلبی
و مغزی می شوند.

تعیین سقف برای دارو های وارداتی در راستای حمایت از تولید داخل

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و داروی سازمان
غذا و دارو از تعیین سقف برای دارو های وارداتی در راستای حمایت از
تولید داخل خبر داد و گفت :این تصمیم برای اعطای تسهیالت بیشتر برای
کمک به بیماران است.
د کتر اکبر عبدالهی اصل افزود :در چارچوب اجرای سیاست های
ا قتصاد مقاومتی برای حمایت از داروهای تولید داخل با کیفیت ،برای
واردات داروهای مشابه تولید داخل محدودیت و سقف مشخصی تعیین
شده است.

وی خاطرنشان کرد :همچنین با دستور وزیر بهداشت در نیمه دوم
سال جاری تسهیالت بیشتری برای کمک به بیماران درنظر گرفته شده و
در حال اجرا است.
وی تصریح کرد :برخی از شرکت های دارویی حتی فراتر از تسهیالت
د ر نظر گرفته شده متقاضی واردات هستند و مقاومت سازمان غذا و
دارو موجب اعتراض آنها شده است .عبدالهی اصل تاکید کرد :البته برای
داروهایی که مشابه تولید داخل ندارند محدودیت خاصی نداریم و مشکلی
در ترخیص این داروها در گمرک وجود ندارد.

