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اجتماعي

وطن امروز شماره 1494

نبضجامعه
قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

26درصد معتادان از مواد مخدر
صنعتی استفاده میکنند

پنجشنبه  4دی 1393

سالمت

فرمانده نیروی انتظامی مطرح کرد

طرح افزایش جرایم رانندگی روی میز بهارستان

رئیس سازمان غذا و دارو:

واردات روغن پالم ممنوع نشده است

جریمه سربازان غایب مربوط به غایبان آینده نیست

استفاده از مواد مخدر صنعتی یکی از مشکالت
اساسی کشورمان است و  26درصد معتادان کشور
از مواد مخدر صنعتی اس��تفاده میکنند .ایسنا در
این باره نوشت :علیرضا جزینی ،قائممقام دبیرکل
ستاد مبارزه با موادمخدر ،کشت خشخاش و تریاک
در افغانس��تان را تهدیدی جدی در منطقه دانست
و اعالم کرد 240 :هزار هکتار از زمینهای کش��ور
افغانس��تان زیر کشت خشخاش اس��ت .قائممقام
دبیرکل ستاد با بیان اینکه تولید ،قاچاق و ترانزیت
مواد مخدر در سراسر جهان  85میلیارد دالر ارزش
مادی دارد ،بیان داشت :از این آمار سهم کشاورزان
افغ��ان یک درصد و س��هم قاچاقچی��ان افغان نیز
 2درصد اس��ت .وی ادامه داد :طی  8ماه نخس��ت
س��ال جاری  495تن مواد مخدر با منش��أ تریاک
کشف شده که این میزان به ترتیب شامل تریاک،
حش��یش ،هروئین ،شیش��ه و مرفین بوده اس��ت.
جزینی خاطرنش��ان کرد :در  8ماه گذشته هزار و
 600کیلوگرم شیشه کشف شده و  172محل تولید
شیشه منهدم شده است .وی استفاده از مواد مخدر
صنعتی را یکی از مشکالت اساسی ایران دانست و
عنوان کرد 26 :درصد معتادان کشور از مواد مخدر
صنعتیاستفادهمیکنند.

خدشهدار شدن اعتماد عمومی
به دنبال فروش سربازی

موض��وع فروش س��ربازی اعتم��اد عمومی را
خدشهدار میکند .محسن علیمردانی ،نایب رئیس
کمیس��یون اجتماعی مجلس با بیان این مطلب
افزود :س��طحینگری در اداره کش��ور ضمن ضربه
زدن به اعتم��اد عمومی عدال��ت اجتماعی را هم
خدشهدار میکند .نماینده مردم زنجان و طارم در
مجلس ش��ورای اسالمی بر لزوم پرهیز از اقداماتی
که به اعتماد عمومی به دولت لطمه میزند ،تاکید
و تصریح کرد :اقداماتی مانند فراهم ش��دن زمینه
فروش س��ربازی برای قش��ر خاص ،زمینه بدبینی
م��ردم را فراهم میکن��د .وی با اذع��ان به اینکه
کش��ورمان استفاده درستی از سرباز به عنوان یک
نیروی جوان و پرانرژی نکرده است ،به فارس بیان
داش��ت :کشورهای دیگر اقدامات مهم و توسعهای
خود را به این قشر از جامعه میسپارند .علیمردانی
در پاس��خ به پرسش��ی درباره جبران بخش��ی از
کمبودهای بودجه از طریق فروش س��ربازی برای
دولت خاطرنشان کرد :دولت برای این جبران از هر
روشی استفاده میکند اما این کمبودها نباید منجر
به سلب اعتماد عمومی شود .وی با آسیبزا دانستن
تصویب فروش سربازی تاکید کرد :این موضوع برای
قشری از جامعه که توان پرداخت مبلغ مورد نظر را
ندارند ،مشکل ایجاد کرده و موجب بروز ناهنجاری
خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد

تغییر در شیوه ارزشیابی توصیفی
دانشآموزان

در حال بررس��ی هس��تیم تا مشخص شود در
دوره دوم ابتدای��ی یعنی کالس چه��ارم ،پنجم و
شش��م روش ارزشیابی توصیفی ادامه یابد یا روش
تلفیقی جایگزین ش��ود .محمد دیم��هور ،معاون
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پاس��خ
به این پرسش که ارزشیابی توصیفی دانشآموزان
دوره ابتدایی در دست بررسی است بر این اساس آیا
ممکن است تغییراتی در شیوه ارزشیابی توصیفی
انجام شود؟ اظهار داشت :در کمیسیون اساسنامه
و مقررات تحصیلی ش��ورایعالی آموزش و پرورش
مشغول بررسی پیش��نهادهای پژوهش��ی درباره
آییننامه ارزشیابی توصیفی هستیم .وی به تسنیم
افزود :در این پژوهش ،پیش��نهاداتی ارائه شده که
با توجه به ش��رایط واقعی محیط مدارس بازنگری
میشود تا براساس آن ،آییننامه ارزشیابی توصیفی
اصالح شود که هماکنون در مراحل آخر بررسیها
هستیم .دیمهور بیان کرد :در حال بررسی هستیم
تا مشخص شود در دوره دوم ابتدایی یعنی کالس
چهارم ،پنجم و شش��م روش ارزش��یابی توصیفی
ادامه یابد یا روش تلفیقی جایگزین ش��ود یا اینکه
سازوکارهای اجرایی متناسبسازی شود.

گ�روه اجتماع�ی :تدوین ابالغی��های برای
برگزاری کنسرتها ،واکنش به طرح جریمه
مشموالن غایب س��ربازی ،وقوع یکچهارم
سرقتها در تهران و بازدارنده نبودن مجازات
برخی مجرم��ان وضعیت افزای��ش جرایم
رانندگ��ی از مهمتری��ن موضوعاتی بود که
فرمانده نیروی انتظامی در مرکز فرماندهی
ته��ران ب��زرگ درب��اره آن توضیحاتی ارائه
داد .سردار اسماعیل احمدیمقدم ،فرمانده
نیروی انتظامی در حاشیه مراسم صبحگاه
فرمانده��ی انتظام��ی تهران ب��زرگ اظهار
داشت :ما قادر به صفر کردن جرائم نیستیم
و این موضوع نه در ایران بلکه در جهان نیز
به همین صورت اس��ت اما تالش میکنیم
روند کاهشی جرائم را حفظ کرده و در این
زمینه عقبگردی نداشته باشیم .وی ادامه
داد :تالش پلیس جهت بهبود ش��رایط در
کاهش جرائم استمرار دارد و در مقیاس وسیع با آهنگ
تدریجی ،روند کاهشی جرائم را پیگیر هستیم .فرمانده
نیروی انتظامی با بیان اینکه در یک دهه گذشته همه
شاخصهای جرم رو به بهبود است ،اضافه کرد :آرامش
در اجتماع رو به بهبود اس��ت اما پایتخت با چالشهای
زیادی مواجه بوده و رشد جمعیت پیرامون شهر تهران
با ضریب باال ادامه دارد .احمدیمقدم با اشاره به رشد 5
تا  12درصدی جمعیت پیرامون تهران بیان داشت :این
افراد برای اشتغال به تهران میآیند و جمعیت تهران را
بیشتر میکنند .بنابراین باید واحدها و تجهیزات پلیس
جهت کنترل و کاهش جرائم ،افزایش یابد اما در  2سال
گذش��ته به دلیل محدودیت بودجه ،افزایش تجهیزات
تحقق نیافت که به جای آن با چابکس��ازی ساختارها
نگذاشتیم قدرت پاسخگویی کاهش یابد.
■■کنترل جرم سرقت در تهران
این مقام ارش��د انتظامی با تاکید بر اینکه در سال
 93مشکالت مربوط به جرم س��رقت بویژه در تهران
به کنترل درآمده اس��ت ،تصریح کرد :اصلیترین جرم
پایتخ��ت ،س��رقت و مواد مخدر به ش��مار میرود که
پلیس با همکاری س��تاد مبارزه ب��ا مواد مخدر در این
زمینه اقدامات موثری انجام داده است اما باید با افزایش
اردوگاهها و محل نگهداری معتادان ،میزان جرم سرقت
را کاهش داد ،چرا که س��رقت خ��رد و اعتیاد به طور

مستقیم با یکدیگر مرتبط هستند.
■■کاهش  3درصدی سرقت در پایتخت
وی از کاهش  3درصدی سرقت در پایتخت از ابتدای
سال خبر داد و گفت :کشف سرقت نیز در آگاهی تهران
طی این مدت رشد چشمگیری داشته است و آمار جرائم
خش��ن همچون زورگیری مسلحانه نسبت به قبل روند
کاهشی مناسبتری را داشته است .فرمانده ناجا با بیان
اینکه بافت فرس��وده مش��کل ما در تهران است ،اظهار
داشت :بسیاری از این بافتها باید تعیین تکلیف یا تخریب
شود ،چرا که تبدیل به کارگاه ،انبار و اقامت خوشنشین
معتادان و مهاجران افغان شده است.
■■افزایش جرایم رانندگی چشم انتظار مجلس
وی در پاس��خ به س��وال دیگ��ری مبنی ب��ر اینکه
2200میلیارد تومان درآمد جرایم راهنمایی و رانندگی در
بودجه  94پیشبینی شده است و شما چقدر میخواهید
جریمهها را افزایش دهید ک��ه این میزان بودجه تامین
ش��ود؟ گفت :بودجه پیشبینی اس��ت و تکلیف نیست.
برخی از اعداد در صدور گذرنامه مش��خص است و مردم
تکلیف دارند جهت دریافت گذرنامه مبالغی را پرداخت
کنند اما این موض��وع در رابطه با جرایم رانندگی صدق
نمیکن��د .موض��وع افزایش جریمهها را توس��ط دولت،
ب��ه مجلس تقدیم کردیم ام��ا در رابطه با اینکه چقدر از
جریمهها ،بودجه  94را تامین میکند ،موضوعی به شمار

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت اعالم کرد

نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد

ن ماه
ثبتنا م نوروزی عتبات از بهم 
گ�روه اجتماعی :مدی��رکل عتبات
زیارت
عالیات سازمان حج و زیارت از آغاز
پیشثبتنامه��ای اعزام زائ��ران ایرانی به عتبات عالیات
در ای��ام ن��وروز از بهمنماه خبر
داد .به گ��زارش «وط��ن امروز»،
محسن نظافتی مدیرکل عتبات
عالیات س��ازمان ح��ج و زیارت از
آغاز پیشثبتنامهای اعزام زائران
ایرانی به عتبات عالی��ات در ایام
ن��وروزی از بهمنم��اه خبر داد و اظهار ک��رد :دور جدید
پیشثبتنامهای اعزام به عتبات عالیات از بهمنماه آغاز
میشود .وی بیان داشت :اعزامهای نوروزی نیز از بهمنماه
انجام میش��ود که ظرفیت اع��زام در این ایام نیز بزودی
مشخص و در بهمنماه اعالم خواهد شد تا زائران بتوانند
در این فرصت جهت نامنویسی اقدامات الزم را انجام دهند.
نظافتی با بیان اینکه اعزامهای عتبات عالیات همچنان به
صورت زمینی و هوایی انجام میگیرد ،خاطرنشان کرد :در
آوای شهر گ�روه اجتماع�ی :قرار اس��ت در 3
س��ال آینده به اندازه تمام  30سال
گذش��ته مترو ساخته ش��ود .به گزارش «وطن امروز»
محمدباقر قالیباف ،ش��هردار تهران در مراسم تقدیر از
دستاندرکاران تونل شهدای غزه (شهید حکیم) با بیان
این مطلب تصریح کرد :اگر بگوییم کار ،عمل صالح است
گزاف نگفتهایم چرا که آینده بش��ریت به کار بستگی
دارد .شهردار تهران با اشاره به اینکه چیزی که سرنوشت
کشور را رقم میزند کار و توجه به تولید داخلی است،
افزود :مش��کالت اقتصادی قبل از تحریم بوده است با
این وجود هنوز تصمی��م نگرفتهایم که فرهنگ کار را
اصالح کنیم .کار جمعی مس��الهای است که کمتر به

میرود که تکلیف نیست.
■■جریمه مشموالن غایب یا فروش سربازی؟
احمدیمقدم درباره جریمه مش��موالن غایب اظهار
داشت :این موضوع فروش سربازی به شمار نمیرود .هر
چند سال یک بار به غایبان معافیتهایی داده میشد و
این افراد به دلیل س��ن زیاد عفو میش��وند اما ستاد کل
پیشبینی کرد اکنون که قرار شده مشموالن غایب عفو
شوند ،عفو آنها مجانی نباشد .فرمانده ناجا با اشاره به اینکه
برخی مشموالن غایب مربوط به قبل از انقالب میشوند
و به هر دلیلی ممکن است به خدمت نیامده باشند ،گفت:
البته محرومیتهایی به دلیل نیامدن به خدمت سربازی
برای این افراد در نظر گرفته شد و آنها این محرومیتها را
تحمل کردند اما نکتهای که حائز اهمیت است ،این بوده
ک��ه در حال حاضر این جریمه ،جایز یا فروش س��ربازی
به ش��مار نمیرود .وی تاکید کرد :جریمه سربازان غایب
مربوط به غایبان آینده نیست بلکه مشمول غایبان گذشته
میشود.
■■ 25درصد سرقتهای کشور در تهران
احمدیمق��دم در ادامه با بیان اینکه نیروی انتظامی
ی کردن امور اس��ت ،یادآور ش��د :روند
به دنبال تخصص 
رسیدگی سرقتهای مس��لحانه و خشن با یک سرقت
از خودرو ،متفاوت اس��ت .سرقتهای مهم و مسلحانه به
صورت تک شمار ،هر پرونده رسیدگی میشود اما ممکن

اس��ت س��ایر پروندهها را با ش��گردی خاص
ب��ه صورت باندی شناس��ایی کنی��م .وی با
اش��اره به اینکه  25درصد سرقتهای کشور
مربوط به پایتخت است ،بیان داشت :به طور
مثال از  2هزار س��رقت که در کشور به وقوع
میپیوندد 500 ،ت��ا  600مورد آن در تهران
است بر این اس��اس حجم کار پلیس تهران
زیاد بوده و الزم است قوهقضائیه با قاطعیت
بیش��تری برخورد کند .فرمان��ده ناجا ادامه
داد :مجازات زندان کافی نیس��ت .مجازاتها
باید سنگینتر ش��وند .گاهی در مصاحبه با
مجرم��ان ،این افراد به ج��رم خود به عنوان
ش��یرینکاری ن��گاه میکنن��د و هیچگونه
استرسی در آنها وجود ندارد ،در حالی که باید
این افراد عالوه بر زندان ،تبعید شوند.
■■بررسی مجوز کنسرتها
احمدیمقدم درباره مجوز کنس��رتها
در کش��ور و پایتخت ،یادآور شد :وزیر ارشاد  ۲نامه برای
من نوش��تند که در یک��ی از آن نامهها ،گفتهاند «برخی
در یکی از شهرستانها گفتهاند که حق ندارند کنسرت
برگ��زار کنن��د ».و من در جواب گفتهام «اگ��ر این افراد
کنس��رت نگذارند ،پس چه کس��ی برگزار کند؟» وی از
جلسه پلیس امنیت اخالقی و اماکن با وزارت ارشاد خبر
داد و افزود :قرار شده در این جلسه چارچوبهای مجوز
کنسرت مشخص ش��ود و موضوع هم به وزارت ارشاد و
هم به پلیس ابالغ ش��ود تا هر کس��ی با یک تفسیر در
این زمینه مواجه نباشد .فرمانده ناجا با بیان اینکه برخی
از این کنس��رتها عالوه بر مشکالت ترافیکی و امنیتی،
سبب ایجاد هزینه مازاد برای واحدهای انتظامی میشود،
تصریح کرد :کنس��رتها برخی مواقع ما را دچار چالش
میکنند اما در حال حاضر روال مجوز کنسرتها همچون
گذشته است و برای انتظامبخشی در این زمینه در حال
توافقهستیم.
■■نمره88برای پلیس پایتخت
احمدیمقدم در پاس��خ به پرسش خبرنگاری درباره
اینکه نمره پلیس تهران از منظر شما چند است؟ گفت:
نمره پلیس تهران بزرگ حدود  88از  100است که نمره
خوب��ی با توجه به وس��عت کار و چالش زیاد پایتخت به
ش��مار میآید .چنین دستاوردی دور از ذهن است اما در
پایتخت محقق شده است.

لزوم برخورد جدی آموزش و پرورش با تنبیه بدنی

حال حاضر روند اعزام زائران ایرانی به عتبات عالیات بدون
هیچگونه مش��کلی ادامه دارد و عزیزانی که عالقهمند به
اعزام به عتبات عالیات هستند میتوانند از طریق سامانه
اقدام کنند .وی اف��زود :هماینک
برخ��ی زائران ایرانی که به منظور
ش��رکت در مراس��م راهپیمایی
بزرگ اربعین حسینی به صورت
انفرادی به عراق سفر کرده بودند
در ش��هرهای کرب�لای مع�لا و
نجف اشرف حضور دارند و بس��یاری از زائران اربعین به
ایران اس�لامی بازگشتهاند ،اما تا پایان هفته همه زائران
به کشورمان باز خواهند گشت .مدیرکل عتبات عالیات
سازمان حج و زیارت تصریح کرد :زمان اعزام جدید عتبات
عالیات از  21اس��فندماه تا پای��ان خردادماه خواهد بود.
عالقهمندان میتوانند برای انجام پیشثبتنام به سامانه
 www.atabat.haj.irمراجعه و پیشثبتنام خود را
انجام دهند.

ش و پرورش
گروه اجتماعی :آم��وز 
نیمکت
باید برخ��ورد با معضل تنبیه بدنی
را جدیت��ر بگیرد .جب��ار کوچکین��ژاد ،نایبرئیس
کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجل��س ب��ا اش��اره ب��ه اینکه
دانشآموزان افغ��ان در مدارس
کش��ور همانن��د دانشآموزان
ایرانی هستند ،اظهار داشت :در
هفتههای گذشته اخباری درباره
تنبیه بدنی دانشآموزان افغان و دریافت شهریه از آنها
توسط مدارس منعکس شد اما باید بگویم که این موارد
برای دانشآموزان ایرانی نیز اتفاق میافتد و دالیل وقوع
این موارد به دلیل اتباع بودن این دانشآموزان نیست.
وی به تسنیم اعالم کرد :درباره ماجرای پاکدشت
نی��ز هنوز جزئیات ماجرا برای کمیس��یون آموزش و
تحقیقات به طور کامل مشخص نیست اما در اتفاقات
رخ داده تعمدی در کار نبوده است .دانشآموزان افغان

شهردار تهران خبر داد

تکمیل خطوط متروی پایتخت در 3سال
آن توجه میکنی��م در حقیقت کمتر به کار جمعی و
تش��کیالتی بها داده میش��ود .آنقدر که به کار کاذب
اهمیت میدهیم به کار واقعی ارزش قائل نیستیم و از
آن حمایت نمیکنیم .هماکنون در جامعه کار کاذب و
غیرمولد اتفاق میافتد نه کار واقعی .وی با اشاره به اینکه
در ساخت تونل ش��هدای غزه رکورد جدیدی بر جای
ماند ،بیان داش��ت :این رکوردها ارزش است .متأسفانه
برخیها پشتمیزنشینی و استخدام در ادارات دولتی را

که تنبلی است ،کار میدانند .این نوع کارها آن هم در
اقتصاد مقاومتی از ارزش برخوردار نیست و مورد توجه
مدیران نباید باشد .مراسم تقدیر امروز برای این است که
بگوییم پروژههایی از این دست که قرنها باقی میماند
صدقه جاری برای یکایک شما است .قالیباف با اشاره به
اینکه براساس طرح جامع شهر تهران باید  555کیلومتر
بزرگراه داشته باش��د ،تأکید کرد :ساخت بزرگراههای
شهر تهران رو به اتمام است اما سوال این است که آیا

همانند دانشآم��وزان ایرانی در مدارس دولتی حضور
مییابن��د و تبعیضی میان آنها با س��ایر دانشآموزان
وجود ندارد .نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس با اش��اره به اینکه تنبیه
بدنی دانشآموز میتواند اثرات
روحی منفی را به همراه داشته
باش��د و ت��ا س��الها در ذه��ن
دانشآم��وز حک ش��ود ،گفت:
آموزش و پرورش در این زمینه
باید بیشتر مراقب باش��د و با معلمان خاطی برخورد
کن��د و در موارد ضروری نیز ق��وه قضائیه به موضوع
وارد ش��ود .کوچکینژاد ادامه داد :دادگاه رسیدگی به
تخلف��ات اداری در آموزش و پ��رورش وجود دارد که
پروندههای مربوط به تنبیه بدنی در این دادگاه مورد
بررس��ی قرار میگیرد از سوی دیگر آموزش و پرورش
باید درباره تنبیه بدنی هش��دار بیشتری بدهد تا این
موارد به حداقل برسد.
توانستهایم بر ترافیک شهر تسلط یابیم ،پاسخ این سوال
خیر است چرا که آنچه ترافیک شهرمان نشان میدهد
بیانگر نبود تسلط است .ما در کنار تکمیل زیرساختها
نیازمند اصالح فرهنگ ترافیک هستیم .مردم از فرهنگ
باالیی برخوردارند و این را نشان دادهاند .شهردار تهران با
اشاره به اینکه تا پایان این دوره از مدیریتم در شهرداری
تهران خطوط باقیمانده از مترو یعنی خطوط  6 ،3و 7
را تکمیل خواهم کرد ،خاطرنشان کرد :مترو باید در کنار
توسعه بزرگراهها با شتاب بیشتری ایجاد شود .ساخت
بزرگراهه��ا به دلیل خردجمع��ی و کار قانونی اجرایی
میش��ود .قرار است در  3سال آینده به اندازه تمام 30
سال گذشته مترو ساخته شود.

رشد  8/2درصدی طالق در کشور
سالم وطن
66413942

ثبت احوال گ�روه اجتماعی :مدیرکل دفتر آمار
و اطالعات جمعیتی س��ازمان ثبت
احوال کش��ور از افزای��ش 8/2درصد طالق در  9ماهه
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
علیاکبر محزون ،مدیرکل دفت��ر آمار و اطالعات
جمعیتی سازمان ثبت احوال درباره آمار  9ماهه وقایع
حیاتی در کشور اظهار داشت :یک میلیون و  137هزار
و  915والدت در  9ماه امسال به ثبت رسیده است که
از این تعداد  585هزار و  468مورد پسر و  552هزار و
 447مورد دختر بوده است .محزون یادآور شد :به طور
متوسط در هر شبانهروز  4هزار و  108والدت به ثبت
رسیده اس��ت .وی به فارس اعالم کرد :میزان والدت
نس��بت به  9ماهه سال گذشته  4درصد رشد داشته
است که تا آذرماه سال  1392یک میلیون و  94هزار
و  18مورد والدت ثبت شده است .مدیرکل دفتر آمار

و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور افزود:
در  9ماهه امس��ال به ازای هر  100دختر  106پس��ر
متولد شدهاند.
■■حرکت خانوارها به سمت کوچک شدن
محزون درب��اره خانوارهای تکفرزندی در کش��ور
اظهار داش��ت :براساس سرش��ماری مرکز آمار ایران در
سال  21 ،1390میلیون و  185هزار خانوار سرشماری
ش��دند که در هر خانوار متوس��ط  3فرزند وجود داشته
است و این نشان میدهد از سال  65به بعد خانوارها به
س��مت کوچک شدن میروند .وی تصریح کرد :در حال
حاضر  14/4درصد از خانوارها بدون فرزند 18/9 ،درصد
تک فرزند و  20/9درصد دو فرزند هستند که سرجمع
خانوارهای بدون فرزند یا تک فرزند  33/3درصد را در بر
میگیرند که به عبارتی یک سوم خانوارها حداکثر یک
فرزند دارند.

■■کاهش7/2درصدی آمار ازدواج
وی درب��اره ثب��ت ازدواج اظهار داش��ت :در  9ماهه
امس��ال  538هزار و  776ازدواج به ثبت رسیده است که
 455ه��زار و  891ازدواج در ش��هرها و  82هزار و 885
ازدواج در روس��تاها بوده اس��ت .محزون اظهار داش��ت:
به طور متوسط در هر ش��بانهروز هزار و  945ازدواج به
ثبت رس��یده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 7/2درصد ازدواجها کاهش یافته است .مدیرکل دفتر آمار
و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره ثبت
طالق اظهار داش��ت :در  9ماهه امسال  117هزار و 432
طالق به ثبت رس��یده است که از این تعداد  107هزار و
 787طالق در شهرها و  9645طالق نیز در روستاها به
ثبت رس��یده است .وی خاطرنشان کرد :در هر شبانهروز
 424مورد طالق به ثبت میرس��د و  8/2درصد افزایش
طالق نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتهایم.

معاون وزیر بهداش��ت و رئیس س��ازمان غذا
و دارو ،ممنوعیت واردات روغن پالم را نادرس��ت
خواند .رس��ول دیناروند ،معاون وزیر بهداش��ت و
رئیس س��ازمان غذا و دارو به موضوع ممنوعیت
واردات روغ��ن پالم اش��اره کرد و اف��زود :واردات
روغن پالم ممنوع نش��ده بلکه میزان واردات آن
براس��اس س��قف  30درصدی تعیین شده قبلی
تنظیم میش��ود .وی با اعالم اینکه واردات بیش
از س��قف تعیین ش��ده روغن پالم در سال جاری
براساس تفاهمات قبلی میسر نخواهد بود ،به مهر
گفت :اینکه واردکنندگان روغن ترجیح دادهاند کل
سهمیه واردات روغن پالم در سال  93را در  9ماه
اول س��ال جاری انجام دهند ،دلیل نمیشود که
در  3ماهه باقیمانده سال ،واردات مازاد بر سهمیه
انجام ش��ود .رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان
کرد :واردکنندگان میتوانند در  3ماه پایانی سال
جاری ،از سایر روغنهای مورد تایید وارد کنند.
مدیرکل دفتر آموزش وزارت بهداشت هشدار داد

مصرف نمک ،کشندهتر از هروئین

نمک نس��بت ب��ه هروئین تلفات بیش��تری
میگیرد اما تمام توجهها به مقابله با هروئین است.
فارس در این باره نوش��ت :ش��هرام رفیعیفر،
مدیرکل دفتر آموزش و تحقیقات وزارت بهداشت
در نشس��ت خبری طرح بس��یج کاهش مصرف
نمک گفت :با خوردن  310گرم نان در روز انسان
 5گرم نمک حد مج��از خود را دریافت میکند.
وی افزود :اگر فرد به جز  310گرم نان هیچ چیز
دیگری مصرف نکن��د نمک الزم را مصرف کرده
و نیازی نیس��ت ماده غذایی حاوی نمک دیگری
مصرف کن��د .مدیرکل دفتر آموزش و تحقیقات
وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه  3سم سفید در
دنیا به نامهای نمک ،شکر و هروئین وجود دارد،
بیان داش��ت :بس��یاری از افراد به دنبال مقابله با
هروئین هستند اما کسی به نمک و تأثیر آن توجه
نمیکند .وی تأکید کرد :نمک بس��یار مضرتر از
ن انسانهای بیشتری را نسبت
هروئین است و جا 
به هروئین میگیرد .رفیعیفرد با بیان اینکه حتی
آب هم س��دیم دارد ،خاطرنشان کرد :کودکان ما
انتخابهای والدین را مصرف میکنند پس بهتر
است که والدین در انتخابهای خود دقت کنند
و مص��رف نمک در ک��ودکان را کاهش دهند تا
ذائقه آنها ب��ه غذای کمک نمک عادت کند .وی
با انتقاد از پذیرایی سازمانها با کیک و شیرینی
گفت :کیک و شیرینی حاوی نمک و شکر است
و س��ازمانها در توجیه علت اس��تفاده از کیک و
شیرینی میگویند که پذیرایی با میوه تشریفاتی
است در صورتی که همین حذف کیک و شیرینی
و جایگزینی آن با میوه میتواند در کاهش مصرف
نمک بسیار مفید باشد.
سخنگوی سازمان بیمه سالمت تشریح کرد

آخرین جزئیات حذف دفترچه بیمه

سخنگوی س��ازمان بیمه سالمت ضمن اعالم
آخری��ن جزئیات حذف دفترچه بیم��ه ،از اجرای
گس��ترده طرح در تمام بیمارس��تانهای دولتی
تا پایان س��ال خبر داد .س��یدمهدی میرشاهولد،
سخنگوی سازمان بیمه سالمت درباره جایگزینی
کارت مل��ی به ج��ای دفترچه بیمه گف��ت :این
ط��رح از  ۱۵آذرماه در  4اس��تان ته��ران ،فارس،
مازن��دران و اصفهان آغاز ش��د که در هر اس��تان
نیز یک بیمارس��تان به عنوان پایلوت برای اجرای
این طرح در نظر گرفته ش��د .وی از اضافه ش��دن
چندین بیمارس��تان به طرح حذف دفترچه بیمه
در بیمارستانهای دولتی خبر داد و به مهر افزود:
یک بیمارس��تان در تهران و  ۳بیمارستان نیز در
اصفهان به این طرح اضافه شده است .میرشاهولد
تاکید کرد :در تهران ابتدا مرکز قلب تهران نسبت
به اجرای این طرح اقدام کرد و بتازگی بیمارستان
بهارلو نیز اضافه ش��ده است به طوری که بیماران
برای بس��تری ش��دن میتوانند ب��ا ارائه کد ملی
پذیرش شوند .سخنگوی س��ازمان بیمه سالمت
از گس��ترش این طرح در بیمارستانهای دولتی
خبر داد و بیان داش��ت :برنامهریزی ما این اس��ت
که هر بیمارستان دارای سیستم  HIFکه آمادگی
اتصال به سامانه بیمه سالمت را دارد میتواند در
اجرای این طرح پیش قدم شود و ما آمادگی داریم
این طرح را در تمام بیمارستانهای دولتی طرف
ق��رارداد اجرا کنیم .به گفته وی ،این طرح درحال
حاضر فقط برای بس��تری بیماران است و از سال
آینده نیز تصمیم داریم با اس��تفاده از تجارب این
طرح و رفع اش��کاالت احتمال��ی آن برای بیماران
سرپایی نیز دفترچه بیمه را حذف کنیم.
کوتاه و گویا
ناص��ر خدرنژاد ،مع��اون حج ،عم��ره و عتبات
سازمان حج و زیارت از تعلق گرفتن  200دالر ارز
مبادلهای به هر عمرهگذار ایرانی خبر داد.
حجتاالسالم حسین کریمی ،رئیس دیوانعالی
کش��ور از وجود  5ه��زار و  500پرونده در نوبت
رسیدگی دیوانعالی کشور خبر داد.
مازیار حس��ینی ،معاون فنی و عمرانی شهردار
تهران از تکمیل شدن بزرگراه حکیم در نیمه اول
سال  94خبر داد.

