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جهت دریافت ایدهها ،اخبار ،رویدادهای اجتماعی و شهری مخاطبان

سال چهاردهم سهشنبه  23آبان 1396
خبر

رشد 7درصدي اختالالت روانشناسي در كشور
ايرنا -رييس خانه روانشناسان گفت :اختالالت روانشناسي در ايران از15
سال پيش تاكنون هفت درصد رشد داشته است و از آمار  18درصدي در
جمعيت به  4/24درصد رسيده است.
محمدابراهيم مداحي ديروز در مراسم رونمايي از سامانه آموزش مداوم
روانشناسان و مشاوران در سازمان بهزيستي افزود :اختالالت اضطرابي 5/5
درصد و اختالالت افسردگي هشت درصد رشد داشته است.
وي اضافه كرد :عالئم اختالالت افسردگي هشت درصد كاهش داشته كه
نگرانكنندهاست.رييسخانهروانشناسانتصريحكرد:اضطراب،بيماريغالب
روان در ايران به شمار ميرود و سيماي باليني كشور از مرگهاي زودرس بر
اثر بيماريهاي واگير به مرگهاي ناگهاني در اثر بيماريهاي غيرواگير تغيير
يافته است و زنان به دليل اختالالت روان و مردان بر اثر حوادث جان خود را
از دست ميدهند .رييس خانه روانشناسان گفت 20:درصد كنترل اختالالت
روان در حوزه وزارت بهداشت قرار دارد كه اين وزارتخانه 5تا 10هزار ميليارد
تومان در اين زمينه اختصاص داده است .وي ادامه داد 50 :درصد اختالالت
روان نيز مربوط به عوامل اجتماعي است و  30درصد آن مربوط به سبك
زندگي و رفتار انسانها ميشود .مداحي تصريح كرد 15 :سال قبل ميزان
اختالالت روان در استان يزد  5/5درصد بود كه امروز به  16درصد رسيده
است .وي اظهار داشت :بيشترين ميزان اختالالت روان در كشور به ترتيب
در استانهاي مركزي ،يزد ،اصفهان و لرستان هستند و از نظر سالمت روان
استانهاي گلستان و قم در بهترين وضعيت به سر ميبرند .رييس خانه
روانشناسان با اشاره به شش ميليون افسرده در كشور گفت :سطح سالمت
روان به آن معناست كه افراد توانايي برخورداري از اطالعات درباره بهداشت و
پيشگيري از بيماريهاي روان را داشته باشند و با استفاده از آنها براي ارتقاي
سالمت بكوشند و به راحتي به مشاور مراجعه كنند.

مهر -رييس اداره ارزيابي پزشكيقانوني استان تهران از افزايش مصرف
مواد مخدر در زنان خبر داد.آرش ساالري درخصوص مصرف مواد مخدر در
زنان گفت :در بررسيهاي انجامشده نسبت به گذشته شاهد افزايش مصرف
مواد مخدر زنان هستيم.وي افزود :آنچه امروز در جامعه هم ميبينيم مويد
همين مطلب است چرا كه متاسفانه قبح مصرف در بين زنان از بين رفته
است.رييس اداره ارزيابي پزشكي قانوني استان تهران تصريح كرد :هر روز
شاهد افزايش مصرف سيگار در زنان جامعه هستيم كه اين مساله ناشي از
تغييراتاجتماعيوفرهنگياست.اينموضوعهشداراجتماعياستكهنشان
ميدهدمصرفسيرصعوديداشتهاست.ساالريدرخصوصمصرفمشروبات
الكلي در جامعه هم گفت :متاسفانه آمار مصرف مشروبات الكلي هم در چند
سال اخير در جامعه افزايش پيدا كرده است .نمونهگيريهاي انجام شده هم
مويد باال رفتن اين آمار در هر دو جنس است.رييس اداره ارزيابي عملكرد و
رسيدگي به شكايات استان تهران در خصوص آمار مسموميتهاي دارويي در
استان تهران گفت :ميزان آمار مسموميتهاي دارويي منجر به فوت و آنچه به
پزشكي قانوني ارجاع داده ميشود به طور كلي كم است.

كاهشانتظاردرايستگاههايمترو؛

سرفاصلهها در خطوط ۸دقيقه کم میشود
مهر -دبير كميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر تهران از كاهش
سرفاصله قطارها درخطوط يك ۳ ،۲ ،و  ۴مترو خبر داد.
محمدعلي كروني با اشاره به كاهش سرفاصله قطارها درخطوط مترو
پايتختگفت:يكيازمعضالتشركتبهرهبرداريتوقف ۳۶درصدقطارهاي
مترو در زمان مسافرپذيري براي تعميرات است كه با مديريت انجام شده و
لونقلاينميزانبا ۱۶درصدكاهشبه ۲۰درصد
پيگيريهايكميسيونحم 
ناوگان رسيد.وي ادامه داد :در حال حاضر خط يك از  ۲۸قطار به  ۳۰قطار،
خط  ۲از  ۲۲قطار به  ۲۴قطار ،خط ۳از  ۱۳قطار به  ۱۵قطار و خط  ۴از ۱۹
قطار به  ۲۲قطار افزايش ناوگان داشته است.دبير كميسيون عمران شوراي
شهر تهران اضافه كرد :در حال حاضر سرفاصله قطارها در خط يك از پنج
به چهار دقيقه ،خط  ۲از  5به  4/5دقيقه ،خط  ۳از  ۱۸به  ۱۰دقيقه و خط
 ۴از  ۶به  4دقيقه كاهش داشته است.كروني ابراز اميدواري كرد با برگزاري
مناقصه دو هزار واگن مترو و سهم تهران از اين واگنها شاهد سه ميليون
سفر با مترو باشيم.به گفته دبير كميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر
تهران براساس برنامهريزيهاي انجام شده تا پايان چهار سال سفر با مترو به
شش ميليون سفر ميرسد.

آگهی تعیین کارشناس (مرحله اول)
شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان رضوی(سهامی خاص)

شرکتگازاستانخراسانرضوی

در اجرای ماده  9الیحه قانونی
نحوه خریــد و تملک اراضی و
امالک برای اجرای برنامههای
عمومی ،عمرانی و نظامی دولت
مصــوب  58/11/17شــورای
انقالب جمهوری اسالمی نسبت
به تملــک اراضی محل احداث
ایستگاه  CGSشامکان و دهنه
ســنگکلیدر (مطابــق کروکی
ذیــل) اقدام نموده اســت .لذا
بدینوســیله از صاحبان حقوق
احتمالی اراضی موصوف دعوت
میگــردد ،حداکثر ظرف یک
ماه از تاریخ انتشــار این آگهی
با اســناد مثبته مالکیت جهت
تعیین کارشناس منتخب (وفق
ماده  4الیحه قانونی فوقالذکر)
به آدرس مشــهد -تقاطع بلوار
خیام تقاطع ارشاد -شرکت گاز
استان خراسان رضوی -طبقه
دوم امور حقوقــی -اتاق 207
مراجعه نمایند .بدیهی است در
صورت عدم مراجعه ظرف مهلت
مقرر اقدام قانونی الزم به عمل
خواهد آمد.
روابط عمومی
شرکت گاز استان خراسان رضوی

زلزله باز هم سراغ ایران آمد؛

شب ویرانی و مرگ در استان کرمانشاه

ايرنا

افزايشمصرفمشروباتالكلي؛

سير صعودي مصرف مواد مخدر در زنان

فاطمه بيكپور -ساعت حدود  22يكشنب ه
بود كه خبر زلزلهاي به وسعت  7/6در مقياس
ريشــتر ،مناطق وســيعي از عــراق و ايران تا
ارمنستان را لرزاند .كانون زلزله در حلبچه عراق
بود و اما وسعت و شدت لرزش آن در استانهاي
كرمانشاه ،ايالم ،كردستان ،همدان ،زنجان ،حتي
خوزستان و تهران نيز حس شده است .بيشترين
ميزان خسارت به شــهرهاي استان كرمانشاه
در كرند ،سرپلذهاب ،اسالمآباد ،قصرشيرين،
ثالث باباجاني و ازگله و روســتاهاي منتهي به
آن وارد شده است .در حالي كه تا ساعت حدود
دو بامداد دوشنبه تعداد كشته شدهها در عمق
 11كيلومتري زلزله فقط دو نفر در قصرشيرين
اعالم شــد ،پس از ســكوت چند ساعته صبح
به يكباره اعالم شــد حدود  200كشته از زير
آوارها خارج شــدهاند .هر چه هوا روبه روشني
رفت و عمليات آواربرداري بيشــتر انجام شد،
تعداد كشتهشــدهها بيشتر شــد و هزاران نفر
از زير آوار بيرون كشــيده شــدند كه تا لحظه
تنظيم گزارش (ساعت  19:30ديشب) حدود
7هزار مصدوم و  407كشته ،تلفات اين زلزله
شديد بوده كه وسعت آن بسيار بيشتر از زلزله
مرگبار بم بود.
شهر شلوغ است .جهنمي به پا شده .آب و
برق قطع است .برخي مردان و زنان زجهزنان به
دنبال يافتن اثري از عزيزان خود البهالي سنگ
و ســيمان و آجر ميگردند .زنان و مردان كرد
اين سرزمين روي آوارها قدم ميزنند و با نواي
سوزناك و غمي عميق براي ازدسترفتگانشان
نواي دلنشيني زمزمه ميكنند .هنوز مشخص
نيســت چه تعــداد از كشتهشــدگان كودك
هستند اما تعداد كشتهشدگان با افزايش ميزان
آواربرداري روبه فزوني ميرود .برخيها اعتراض
ميكنند كه دســتگاههاي مــدرن آواربرداري
برخي نهادها سر برخي مسايل به موقع آماده
است اينجا كه به امدادرساني فوري براي نجات
جانهاي بيشتر نياز است ،امداد به كندي پيش
ميرود .حجم شلوغي جمعيت اينجا به حدي
است كه كمكم براي بررسي شهر و روستاهاي
اطراف بايد وارد آن مناطق شد.
تا ســاعت  17حتي آبمعدني به دســت
روستاييان و اهالي سرپلذهاب نرسيده بود .هوا
در مناطق روستايي بسيار سردتر است .در برآورد
حدودي  50تا  60درصد شــهر ســرپلذهاب
تخريب شــده اســت .هيچ موادغذايي و آب
آشاميدني در اينجا يافت نميشود .روستاهاي
مابين سرپلذهاب تا شــهر «ازگله» ،بين 50
تا  100درصد تخريب شــدهاند .دو روســتاي
ژالــه اوليا و امام عباس اوليا صددرصد تخريب
شدهاند .به گزارش «جهانصنعت»،حداقل پنج
روستا در ازگله صددرصد تخريب شدهاند و در
برخي روســتاها از پنج تا  22نفر فقط در يك
روستا كشته شدهاند.
 امدادرسانی بسیار کند بود
ارتش به عنوان نخستين نيروي امدادي از
شب نخست زلزله براي امدادرساني و نجات مردم
ت اما نيروهاي
از زير آوار وارد شــهرها شده اس 
هاللاحمر به گفته مردم ديرتر وارد امدادرساني
شــدهاند .اهالي شهر از نوع و نحوه امدادرساني
هاللاحمر به شدت گاليهمندند .آنها ميگويند
بولدوزر و لودر آمده ســپاه هم از ظهر دوشنبه
به جمع نيروهاي امدادي رسيده اما بسيار كند
پيــش ميرود .يكي از اهالــي ميگويد :وقتي
هنوز آب و پتو به مردم تا ابتداي دوشنبه شب
نرسيده است ،چطور قرار است كل آواربرداري
به اين سرعت تمام شود؟ اين مديريت بحران

شماره 3779

اخبار حاشیه
در ديگر خبرهايي كه اعالم شده ،مديركل بهزيستي استان كرمانشاه گفته 50 :روانشناس جهت حمايت رواني از آسيبديدگان به مناطق
زلزلهزده استان اعزام شده است .همچنين فرمانده سپاه درباره اينكه چه زماني كار آواربرداري و جستوجو به پايان ميرسد ،گفت :فكر ميكنم
كه جستوجو تا امشب به پايان برسد؛ چراكه منطقه جنگي بوده و بعد از جنگ بازسازي شده و اكثر ساختمانها تازهتاسيس هستند .البته
برخي ساختمانهاي گلي تخريب شده است .در منطقه ،مكان صعبالعبور نداريم و به اكثر روستاها دسترسي وجود دارد.
 اعزام تيمهاي تخصصي براي كنترل بهداشت آب مناطق زلزلهزده
معاون درمان وزارت بهداشت از اعزام تيمهاي تخصصي به مناطق زلزلهزده براي كنترل بهداشت آب اين مناطق نيز خبر داد.
قاسم جانبابايي درباره اقدامات وزارت بهداشت در مناطق زلزلهزده گفت :يك تيم كارشناس بهداشت در حوزه بهداشت محيط ،بهداشت
مادران و كودكان و تيمهاي واكنشسريع از وزارت بهداشت به منطقه اعزام شدهاند.
او ادامه داد :با معاون بهداشت كرمانشاه و استانهاي همجوار هماهنگيهاي الزم را براي كنترل وضعيت بهداشت محيط به ويژه بهداشت آب
انجام داديم .همچنين بر حضور پزشكان در مناطق روستايي تاكيد داشتيم .در حال حاضر نيز بررسيهاي ابتدايي در حال انجام است.
معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان كرد :اكيپهايي از وزارت بهداشت نيز در روزهاي آينده و پايان آواربرداريها بر بهداشت محيط محل
اسكان نظارت خواهند داشت .همچنين تيمهايي را براي بهداشت روان بازماندگان و آسيبديدگان به منطقه اعزام خواهيم كرد.
جانبابايي با بيان اينكه تيم مديريت بحران در وزارت كشور تشكيل شدهاست ،تاكيد كرد :عمدهترين كار در اين منطقه انتقال مصدومان و
وضعيت درماني آنهاست .البته همزمان بهداشت محيط در كنار آن انجام ميشود .به استانهاي همجوار نيز اعالم شده آماده باشند.
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس با اعالم كمبود جدي پزشك متخصص و پرستار در مناطق زلزلهزده گفت :متاسفانه بسياري از هموطنان
در روستاها هنوز زير آوارند .احمد صفري با اشاره به حضور خود در شهرستان اسالمآباد غرب به شرايط بيمارستانها در اين مناطق اشاره كرد
و گفت :شرايط اورژانسي است و نياز به پزشك متخصص ،پرستار و كمكهاي مردمي داريم .در حال حاضر دو نفر از معاونان وزارت بهداشت
در محل حاضر شدهاند ،با اين حال باز هم نياز به امكانات بيشتري است.
  اعزام  ۱۸قالده سگ زندهياب به مناطق زلزلهزده
سيدمصطفي مرتضوي ،سخنگوي سازمان امداد و نجات هاللاحمر نيز در گفتوگو با ايلنا با اشاره به اقدامات اين سازمان در مناطق زلزلهزده
گفت :فعال با بحث كمبود چادر مواجه نيستيم چراكه هنوز ارزيابي خاصي در اين زمينه صورت نگرفته و عدد خاصي اعالم نشده است .به محض
انجام ارزيابي ،چادرهاي مورد نياز به محل فرستاده خواهد شد.
وي با اشاره به اعزام سگهاي زندهياب به محل حادثه ادامه داد :تاكنون  ۱۸عدد سگ زندهياب به منطقه اعزام شدهاند.
ت با وجود اينكه كانون زلزله ،عراق بوده اما تلفات آنها بسيار
به گزارش مهر در خصوص ميزان تلفات و مصدومان عراق نيز عنوان شده اس 
كمتر از ايران است .وزارت بهداشت عراق اعالم كرد در سراسر عراق هفت نفر كشته و  ۵۳۵تن ديگر زخمي شدهاند.
ماست كه ساعت دو بامداد دوشنبه ،مسوول آن
روي خط شبكه خبر ميآيد و ميگويد ما شوكه
شديم! آقاي نجار همه از زلزله شوكه ميشوند.
قاعدتا بحران و فجايع اينچنيني خبر نميكند.
يكشنبه شب تا ساعت حدود  2بامداد خبري از
مسووالن نبود تا اطالعرساني كنند يا از همان

شماره مجوز1396/3776 :

تحصیل ایستگاه  20000 C.G.Sشامکان از توابع ششتمد شهرستان سبزوار
ابعاد مسیر دسترسی ایستگاه 16*6 :متر
ابعاد زمین ایستگاه 70*70 :متر

تحصیل ایستگاه  1000 T.B.Sسنکلیدر از توابع شهرستان سبزوار
ابعاد مسیر دسترسی ایستگاه 10*6 :متر
ابعاد زمین ایستگاه 10*20 :متر

ســاعت اوليه در منطقه حضور داشته باشند.
چرا وضعيت مديريت بحران با هر سيل و زلزله
بحرانيتر از خود بحران ميشود؟ چرا تا ساعت 5
عصر حداقل ،نبايد آب و غذا و پتو به بازماندگان
برسد تا كمتر اذيت شوند؟
در برخــي روســتاها مراســم دفن صبح
تلنگر

ايلنا -معاون بهداشتي دانشگاه
علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد،
داشتن محيط ســالم در زندگي
افراد جامعه را مهم دانست و اظهار
كرد :اســتان يزد با چالشهايي
چــون خشكســالي ،ريزگردها و
صنايع آالينده مواجه است.
محمدحسن لطفي در نشست
كارگروه تدوين سند جامع سالمت
اســتان عنوان كرد :يزد در شيوع
ديابت ،اختــاالت چربي خون و
فشار خون به ترتيب در رتبههاي
پنجــم ،هفدهــم و نهم كشــور
قرار دارد.
وي خاطرنشان كرد :همچنين
در زمينه شيوع انواع سرطان در

ديروز برگزار شــد .بخشي از شلوغيها مربوط
به كســاني اســت كه به دليل قطعي خطوط
تلفن و در دســترس نبودن افراد ،مردم بر اثر
نگراني خودشــان با ماشين شخصي وارد شهر
ســرپلذهاب شدهاند تا از اقوام خود و احوال و
وضعيتشان خبر بگيرند و شهر بسيار شلوغ شده

است .اهالي شهر در گفتوگو با «جهانصنعت»
عنوان ميكنند :يكشنبهشب ابتدا لرزش خفيفي
در حد  4ريشتر آمد و ما حس كرديم اما جدي
نگرفتيــم و از خانههاي خود خارج نشــديم.
حدود  8 ،7دقيقه بعد زلزله آنقدر شــديد شد
كه ديگر خيليها نتوانســتند كاري كنند و به
موقع از ســاختمانها فرار كنند .همين عامل
يكي از داليل كشته شدن بيشتر افراد است .در
ميان تصاوير عبوري شهر ساختمانهاي ناامن و
بدقواره مسكن مهر است كه خودنمايي ميكند.
قاتالن خاموشي كه به دليل عدم استحكام در
مقايسه با ســاختمانهاي شخصيساز ديگر
برد تخريبي بسيار بااليي داشتند و بسياري از
اهالي ســرپلذهاب زير همين ساختمانها در
آوار ماندهاند و هنوز اجســاد آنها بيرون آورده
نشده است.
وضعيت درماني اينجا نيز بســيار نامناسب
است .كمبود شديد دارو ،سرم ،تخت و تجهيزات
در مناطق زلزلهزده به وضوح قابل مشاهده است.
بيمارستان ســرپلذهاب در اثر زلزله تخريب
شــده و بسياري از بيماران و كادر پزشكي زير
آوار ماندند .تعداد زيادي از مصدومان به تهران
براي مداوا منتقل شدهاند اما همين حاال شش
هزار مصدوم وجود دارد .وقتي اينقدر امكانات
درماني اين مناطق محروم پايين است ،چطور
قرار اســت اين ميزان مصدوم و زخمي زلزله
مداوا شــوند؟ در كدام بيمارســتانها و كدام
شهرها؟ معاون دانشگاه علومپزشكي كرمانشاه
با تاييد خبر كمبود تجهيزات پزشــكي تاكيد
كرده :مناطق زلزلهزده به امدادرساني ستادي
نياز شديدي دارند.
 حــاال پــس از جنــگ درد زلزله
جان «سرپلذهاب» را گرفت
«ســرپلذهاب» ،وقتي اين نــام را اين بار
كنار زلزله مهيب شب  21آبان سال  96استان
كرمانشاه شنيديم ،تمام دشواريها و رنجهاي
مردم اين منطقه هنگامه جنگ برايمان يادآور
شد .مردم مرزنشيني كه در هشت سال جنگ
بيشــترين ميزان فشــار را تاب آوردند و زخم
و درد زيادي را تحمل كردند .حاال  30ســال
پس از جنگ شــرايط سرپلذهاب دقيقا شده
همان مشابه شرايط و وضعيت جنگ .پرسش
اينجاست كه چرا پس از اين همه سال ،وضعيت
امكانات درمانگاهي و بيمارستاني اين شهر اينقدر
اسفبار است؟ يعني ما سي سال پس از جنگ با
اين همه شعار آباداني اين مملكت نتوانستهايم
حداقل به وضعيت درماني مرزنشينان رسيدگي
درستي داشته باشــيم؟ بيش از هفت ريشتر
زلزله آمده،بيمارســتان شهر تخريب شده و ما
حتي آنقدر امكانات درماني در كرمانشاه نداريم
كه به موقع هزاران مصدوم را بتوانيم همان جا
درمان كنيم.
همچنين به گزارش ايلنا ،پزشــكيقانوني
استان كرمانشاه تعداد جانباختگان شهرستانها
را تا عصر دوشــنبه به اين تفكيك اعالم كرد:
معاينه شده در كرمانشــاه  ۱۸نفر ،فوتيهاي
اســامآباد  ۲۲نفر ،فوتيهــاي كرند  ۱۴نفر،
فوتيهــاي ســرپلذهاب  ۲۴۱نفر ،فوتيهاي
قصرشــيرين  ۲۸نفر ،فوتيهاي ثالث  ۱۵نفر،
فوتيهاي جوانرود  ۳نفر.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي يزد مطرح كرد؛

مرگ ساالنه  230يزدي بر اثر آلودگي هوا

بيــن مردان در رتبه ســوم و در
مصرف دخانيات ،فســتفودها،
نمــك و چاقــي بــه ترتيب در
جايگاه دوازدهم ،ششم ،سيزدهم
و چهاردهم كشــوري هستيم ،از
اين رو بايد ســطح سواد سالمت
مردم استان افزايش يابد.
لطفي با اشــاره به اينكه براي
پيشــگيري از ايــن بيماريها به
همكاري بينبخشي همه دستگاهها
نياز است ،گفت 25 :درصد سهم
سالمت به افراد جامعه 50 ،درصد
حاكميت و  30درصــد به نظام
سالمت مربوط ميشود.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم
پزشــكي شــهيد صدوقي يزد،
داشتن محيط ســالم در زندگي
افراد جامعه را مهم دانست و اظهار
كرد :اســتان يزد با چالشهايي
چــون خشكســالي ،ريزگردها و
صنايع آالينده مواجه اســت كه
بايد در اين زمينه چارهانديشــي
كــرد تا مــردم از زندگي ســالم
بهرهمند شوند .وي تصريح كرد:
ســاالنه چهار هزار و  860نفر در
استان فوت ميكنند كه علت فوت
 230نفر از آنها ،عوارض ناشي از
آلودگي هواست.

معاون بهداشــتي دانشــگاه
علومپزشكي شهيد صدوقي يزد
با اشاره به سند سالمت استان
خاطرنشان كرد :اين سند پنج ساله
است و در آن به علل بيماريها،
ارتقاي شاخص ســامت افراد و
افزايــش اميد بــه زندگي توجه
ويژهاي شده است
گفتني است ،افزايش كيفيت
زندگــي ،كاهــش  15درصدي
بيماريهــاي غيرواگير و افزايش
 25درصدي سطح سواد سالمت از
اهداف تدوين سند جامع سالمت
استان است.

آگهی ارزیابی کیفی
مناقصه شماره ()96-426
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