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اجتماعي

وطن امروز شماره 2397

نبضجامعه
ت احوال اعالم کرد
سخنگوی سازمان ثب 

صدور  14/5میلیون شناسنامه
(س)
با نامحضرت فاطمه

س��خنگوی س��ازمان ثبتاحوال گفـت :از
ابت��دای تأس��یس ثبتاح��وال  14/5میلیون
شناسنامه با نامها و القاب حضرت فاطمه(س)
صادر ش��ده است .س��یفاهلل ابوترابی به ایسنا
اظهار داش��ت :در  ۱۰۰س��الی که از تأسیس
س��ازمان ثبتاحوال کش��ور میگذرد ،همواره
نام مبارک فاطمه محبوبترین نام نزد ایرانیان
بوده است .همچنین در این مدت بیش از 14/5
میلیون شناسنامه برای افرادی صادر شده که
نامها و القاب حضرت فاطمه را داش��تهاند .وی
افزود :بیشترین فراوانی در این میان متعلق به
نام فاطمه با نزدیک به  ۵میلیون فراوانی و پس
از آن زه��را با فراوانی  ۳میلی��ون و  ۴۰۰هزار،
معصوم��ه یک میلیون و  ۳۰۰هزار و مرضیه با
فراوانی  ۵۰۰هزار است .ابوترابی گفت :نخستین
شناسنام ه رسمی صادر شده در کشور متعلق به
فردی به نام فاطمه خانم ایرانی بود.
سازمان غذا و دارو بخشنامه کرد

برچسبگذاری محصوالت تراریخته

اجرایی ش��دن مفاد دس��تورالعمل اجرایی
حداق��ل ضوابط برچس��بگذاری فرآوردههای
غذای��ی و آش��امیدنی محص��والت تراریخته،
به دانش��گاههای علوم پزش��کی سراسر کشور
بخش��نامه ش��د .به گزارش مهر ،وحید مفید،
سرپرس��ت اداره کل ام��ور فرآوردههای غذایی
و آشامیدنی طی بخش��نامهای به معاونان غذا
و داروی دانش��گاههای علوم پزش��کی سراسر
کشور خواستار اجرایی شدن مفاد دستورالعمل
اجرای��ی حداق��ل ضواب��ط برچس��بگذاری
فرآوردهه��ای غذای��ی و آش��امیدنی درب��اره
محص��والت تراریخته تولیدی و وارداتی ش��د.
در مت��ن این نام��ه خطاب به معاون��ان غذا و
داروی دانش��گاههای علوم پزشکی آمده است:
پیرو بخشنامه ش��ماره /۶۵۵/۱۹۹۷۹د مورخ
 ۹۳/۹/۲۹درباره «دستورالعمل اجرایی حداقل
ضوابط برچس��بگذاری فرآوردههای غذایی و
آشامیدنی» ،دستور فرمایید درباره محصوالت
تراریخت��ه ضم��ن رعایت مفاد دس��تورالعمل
توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان ،تبصره
ذیل ب��ه نحو مقتضی به اطالع تولیدکنندگان
و واردکنندگان مشمول رسانیده شود .تبصره
 -2چنانچ��ه برچس��بگذاری دقی��ق مطابق
این ضابطه روی محصوالت تراریخته توس��ط
واردکنن��دگان و تولیدکنندگان رعایت نگردد،
مجوزهای بهداشتی آنها توسط سازمان غذا و
دارو تعلیق خواهد شد و در اختیار مراجع قانونی
قرار داده میشوند.

کوتاه و گویا

■■ب��رای افزای��ش مش��ارکت ش��هروندان در
طراوتبخش��ی و زیبایی فضاهای سبز شهری
بی��ش از 11هزار و  272اصل��ه نهال در هفته
درختکاری در بوس��تانهای ش��مال تهران و
نواحی دهگانه منطقه یک توزیع شد.
■■به منظور فراهم كردن لحظاتي ش��اد براي
مس��افران متروي تهران ،گروههای موس��یقی
از استانهای گلستان ،سیستان و بلوچستان،
خراسان رضوی و شمالی ،کردستان ،چهارمحال
و بختیاری ،آذربایجان ،بوشهر ،همدان ،تهران
و هرم��زگان در ایس��تگاههای مترو ب��ه اجرا
میپردازند.
■■رسول کشتپور ،ش��هردار منطقه  2تهران
به همراه جمعی از معاونان از پروژههای بخش
خصوصی سطح منطقه با نامهای هتل سنتی و
 2مجتمع تجاری بازدید کرد .این اقدام با هدف
توسعه فضای کسبوکار و رفع موانع پیشرفت
پروژهه��ای بزرگ بخش خصوص��ی با رویکرد
جدید مدیریت شهری و پایش پروژههای بخش
خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی انجام شد.
■■در راس��تای چالشهای ن��وآوری و فناوری،
نشس��ت ویژه نوآوران توسط دس��تاندرکاران
برنامه «آیچلنج» ستاد نانو در محل پژوهشکده
علوم و فناوری انرژی دانش��گاه صنعتی شریف
برگزار ش��د و با معرف��ی برگزیدگان  2چالش
موفق به کار خود پایان داد.
■■امیرهوش��نگ احسانی ،متخصص پوست و
م��و گفت :یکی از مهمتری��ن عوامل ریزش مو
تداخالت هورمونی اس��ت ام��ا این بدان معنا
نیس��ت که عوامل دیگر نمیتوانند تاثیری در
ریزش موی افراد داشته باشند یا بالعکس عوامل
دیگر نمیتوانند باعث سالمت و کیفیت مو در
افراد شوند .نتیجه زندگی صنعتی امروزی آن
ش��ده که سن ریزش مو با کاهش چشمگیری
مواجه ش��ده است بهطوری که در گذشته بازه
سنی ریزش مو  30سالگی رو به باال بوده است
اما امروز بازه سنی ریزش مو از  15سالگی آغاز
میشود.
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سال  96هم حرف و حدیثها درباره کیفیت سوخت توزیعی در کالنشهرها ادامه داشت

بنزین ،آلودگی هوا و دیگر هیچ؟!

محس�ن پورعرب :طرح ترافیک جدید پیش��نهادی
شهرداری تهران سرانجام پس از حرف و حدیثهای
گوناگون به تصویب رسید و قرار است از سال آینده
اجرایی ش��ود ،طرحی که در م��دت روی کار آمدن
شهردار و تیم جدیدش پرسروصداترین اقدام تا امروز
بوده است .بنا به اظهارات محسن پورسیدآقایی ،معاون
حملونق��ل و ترافیک ش��هرداری ته��ران که مدافع
سرسخت طرح ترافیک جدید است ،مطالعات زیادی
روی آن انجام ش��ده است؛ مطالعاتی که در راستای
کاهش آلودگی هوا و بهبود معضل ترافیک پایتخت
بوده اس��ت .این در حالی اس��ت که طی س��الهای
گذشته ،آلودگی هوای تهران به یکی از پرچالشترین
موضوعات تبدیل شده و شهروندان تهرانی با رسیدن
فصول پاییز و زمستان و پدیدار شدن پدیده وارونگی
هوا ،روزهای سیاهی را پشت سر میگذارند .امسال نیز
همانند سالهای گذشته ،بویژه در  2ماه دی و بهمن
تعداد روزهای آلوده س��ال رک��ورد زد .طبق گزارش
ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران ،هوای زمستان
سال جاری نسبت به مدت مشابه در سالهای  94و
 95وضعیت نامطلوبتری داشته است.
■■زمستان  96بدترين در  3سال اخير

هواي تهران در اس��فند امسال كيفيت مناسبي
داشته اما مقايسه كيفيت هواي فصل آخر سالهاي
گذش��ته نش��ان ميدهد در بدترين ش��رايط هوايي
زمستان  3سال اخير قرار داريم .آنگونه كه ليال نظري،
سخنگوي شركت كنترل كيفيت هواي تهران اعالم
كرده ،از ابتداي سال جاري تاكنون هوا  14روز پاك،
 229روز سالم97 ،روز ناسالم براي گروههاي حساس
و  8روز ناسالم براي همه بوده است .مقایسه کیفیت
هوای پایتخت از ابتدای زمستان تا  15اسفند نشان
میدهد هوا  37روز ناسالم برای گروههای حساس و
 4روز ناسالم بوده است .این در حالی است که این آمار
در بازه زمانی مش��ابه در سال گذشته  29روز ناسالم
برای گروههای حساس و  4روز ناسالم بوده است .در
س��ال  94نیز  32روز ناسالم برای گروههای حساس
جامعه داشتهایم و  2روز هوا ناسالم بوده است.
وضعیت نامطلوبتر زمس��تان  96درحالی است
ک��ه در گذش��ته مدیران س��ابق س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت اعالم ک��رده بودن��د مهمترین عامل
آلودگی هوا سوخت مصرفی است و سروصدای زیادی
را برای واردات بنزین به پا کردند! اما پرسش اینجاست
این روزها که به قول مدیران مربوط بنزین استاندارد
یورو 4وارد میش��ود ،چرا باز هم کیفیت هوا کاهش
پیدا کرده است؟
■■پافشاری بر واردات بنزین

گفتنی اس��ت معصوم��ه ابتکار ،رئیس پیش��ین
سازمان حفاظت محیطزیس��ت ۹دیماه  ۱۳۹۲در
اظهاراتی گفته بود« :اس��تفاده از س��وخت استاندارد
تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوا و داش��تن هوایی
س��الم دارد .از این رو اگر سوخت باکیفیت در کشور
تولید نمیشود بهتر است تا فراهم شدن زمینه تولید
سوخت استاندارد ،واردات بنزین داشته باشیم» .پس
از واردات این محصول ،کمیسیون اصل  ۹۰مجلس
نهم نس��بت به این مهم ورود کرد و انتقاداتی داشت
ام��ا برخی مدیران ذیربط همچنان ب��ر واردات این
محصول و یورو  ۴بودن آن تاکید داشتند.
■■افزايش گوگرد در بنزين

از سوی دیگر ،نتايج گزارش پروژه پایش کیفیت
سوخت شهر تهران در تابستان  1396نشان ميدهد
س��وخت بنزین عرضه شده اس��تاندارد الزم را ندارد.
گ�روه اجتماع�ی :س��خنگوی
پلیس
ناج��ا از افزای��ش  63درصدی
کشفیات پروندههای باالی  500میلیون تومان
در حوزه مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد و
گفت :ارزش ریالی کشفیات بالغ بر  38تریلیون
و  147میلی��ارد و  209میلیون و  726هزار و
 707ریال بوده است .به گزارش «وطن امروز»،
سردار منتظرالمهدی اظهار داشت :در راستای
مبارزه بیام��ان و خس��تگیناپذیر ماموران ما
در ح��وزه مب��ارزه با م��واد مخدر ،اس��تفاده از

نفت منطبق با اس��تانداردهای یورو  ۴شده بود ،چرا
که بر اساس نظر کارشناس��ان مربوط در حوزههای
اس��تاندارد و محیطزیس��ت ،نزدیک ب��ه  ۸۰درصد
آلودگی هوای تهران و کالنشهرها به دلیل استفاده از
بنزین ،گازوئیل و گاز مایع غیراستاندارد است.
■■جلسات گوناگون با حضور سازمانها

ردیف
1
2
3
4
5

اظهارات مدافعان و مخالفان درباره کیفیت بنزین در سال 96
عنوان

اظهارات

وحيد حسيني ،مديرعامل شركت كنترل

سوخت بنزین عرضه شده عدد اکتان پاییني دارد اما ميزان گوگرد

کیومرثکالنتری

بر اساس اعالم شرکت پخش فرآوردههای نفتی 100 ،درصد بنزین توزیعی

و بنزن آن از حد استاندارد بيشتر است.

كيفيت هواي تهران

مدیرکل محیطزیست استان تهران

در شهر تهران استاندارد یورو  4دارد.

محمد رستگاری ،معاون نظارت و پایش

میزان استاندارد گوگرد در بنزین  ppm ۵۰است ولی در برخی نمونههای ما

اداره محیطزیست استان تهران

شینا انصاری ،مدیرکل پایش فراگیر
سازمانحفاظتمحیطزیست

 ۸۰تا  ppm ۹۰نیز گزارش شده است.

ک بنزین در کل شهر تهران زیر حد استاندارد است.
میزان بنزن و آروماتی 
در تمام مراحل سنجش آالیندگی سوخت پارامترهایی

محمدجوادحشمتی

مانند گوگرد نامنطبق با شرایط استاندارد نشان داده شد.

معاون دادستان کل کشور

آنگونه كه وحيد حسيني ،مدير عامل شركت كنترل
كيفيت هواي تهران گفته اس��ت« :س��وخت بنزین
عرضه شده در تهران عدد اکتان پاییني دارد اما ميزان
گوگرد و بنزن آن از حد استاندارد بيشتر است .عالوه
بر این همه نمونههای تست شده نشان ميدهد گوگرد
بنزینهای یورو 4بیشتر از محتوای گوگرد بنزینهای
سوپر است» .پس از این اظهارات ،مدیرکل حفاظت
محیطزیست اس��تان تهران مدعی شد بنزین توزیع
ش��ده در استان تهران مطابق استاندارد یورو  ۴است.
کیومرث کالنتری ،با تاکید بر اینکه باید به س��مت
توزیع بنزین یورو  ۵حرکت کنیم ،گفت :بنزین توزیع
ش��ده در استان تهران مطابق استاندارد یورو  ۴است.
روزهای پایانی بهمنماه نیز باتوجه به کاهش کیفیت
هوا دوباره موضوع بنزین مصرفی داغ ش��د و مدیران
سازمان حفاظت محیطزیست اظهارات ضدونقیضی
را درباره بنزین توزیعی در سطح شهر تهران داشتند.
■■بنزین توزیعی استاندارد است؟

پایان بهمنماه س��ال جاری ،کیومرث کالنتری،
مدیرکل محیطزیست استان تهران در جلسه کارگروه
کاهش آلودگی هوا گفت :بر اس��اس اعالم ش��رکت
پخش فرآوردههای نفتی 100 ،درصد بنزین توزیعی
در شهر تهران استاندارد یورو  4دارد .اظهارات کالنتری
در حالی بود که محمد رس��تگاری ،معاون نظارت و
پایش اداره محیطزیس��ت اس��تان تهران در جلسه
کارگروه کاهش آلودگ��ی هوای تهران درباره آخرین
وضعیت کیفیت بنزین ته��ران و آخرین پایشهای
اداره محیطزیست اظهار داشت :نمونههای ما درباره
بنزن در بنزین توزیعی شهر تهران حدود یک درصد
را نشان میدهد .در برخی جایگاهها بنزن بیش از یک
درصد و در برخی نیز حدود  1/2درصد مشاهده شده

■■میانگین باالی بنزن بنزین

بنا به اظهارات شینا انصاری ،نتایج پایش بنزین 45
جایگاه عرضه سوخت کالنشهر تهران که در ابتدای
آبانماه  96انجام شده است ،نشان میدهد باالترین
می��زان بنزن در نمونههای بنزین پایش ش��ده ،عدد
ی که اس��تاندارد بنزن یک
 1/54درصد بوده ،در حال 
درصد حجمی است ،همچنین در پارامتر آروماتیک
باالترین عدد  ۵۸درصد بود که باید  ۳۵درصد باشد.
مدیرکل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیطزیست
با تاکید بر اینکه میانگین عددهای به دستآمده در
این پایش به زیر اس��تاندارد میرسد ،تصریح کرد :با
جمع تمام اعداد به دس��ت آم��ده در نمونهها ،میزان
ک به
بنزن ب��ه  0/95درصد حجمی و میزان آروماتی 
 33/68درصد ،یعنی زیر حد استاندارد میرسد .پیش
از این هم ،معاون دادستان کل کشور خواستار توجه
جدی و واقعی به بهینهسازی سوخت از سوی وزارت

سخنگوی ناجا خبر داد

دستگیری  98هزار قاچاقچی موادمخدر
س��گهای کارآمد پلی��س ،تمرکز ب��ر مرزها،
تقویت یگانهای انتظامی در کویر و مبارزه در
استانهای شرقی کشور با محوریت سیستان و
بلوچستان در اولویت برنامهها قرار گفته است.
وی خاطرنش��ان کرد :پیادهس��ازی برنامههای
یادش��ده باعث کش��ف  77درصد از موادمخدر

عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد

مضاعف شدن هزینههای نظام سالمت با طرح تحول
سالمت گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
بهداش��ت و درم��ان مجلس با
اش��اره به اینکه طرح تح��ول ،هزینههای نظام
س�لامت را مضاعف کرد ،گفت :صنعت دارو در
همه بخشه��ا مکمل طرح
تحول س�لامت ب��وده و اگر
این حوزه دچار آسیب شود
طرح نیز با مش��کل روبهرو
خواهد شد .همایون هاشمی
ب��ه ف��ارس اظهار داش��ت:
صنعت پخ��ش دارو از چند جهت حائز اهمیت
بوده و باید توجه داشت که این موضوع در بحث
اقتصاد و خانواده تأثیر و سهم قابلتوجهی دارد.
وی افزود :شرکتهای پخش دارو و مجموعههای
مرتبط با آن تعداد زیادی اشتغال در کشور ایجاد
کرده که تضعیف این ش��رکتها فضای کسب و

اس��ت .وی با اشاره به اینکه میزان استاندارد بنزن در
سوخت یک درصد است ،تصریح کرد :این میزان در
برخی آمار تا  ۵درصد نیز اعالم ش��ده اس��ت .معاون
نظارت و پایش اداره محیطزیس��ت اس��تان تهران با
اش��اره به میزان گوگرد بنزین توزیعی درسطح شهر
تهران تصریح کرد :میزان استاندارد گوگرد در بنزین
 ppm ۵۰اس��ت ولی در برخی نمونههای ما  ۸۰تا
 ppm ۹۰نیز گزارش ش��ده اس��ت .اظهارات متضاد
مدیران سازمان حفاظت محیطزیست چند روز بعد
آشکار شد؛ جایی که مدیرکل پایش فراگیر سازمان
حفاظت محیطزیست با اشاره به وضعیت پارامترهای
ک بنزین در
بنزین تهران گفت میزان بنزن و آروماتی 
کل ش��هر تهران زیر حد استاندارد است و گفتههای
کالنتری ،مدیر کل محیطزیست تهران را رد کرد.

کار را دچار مش��کل میکن��د بنابراین توجه به
صنعت دارو در کش��ور از وجههه��ای گوناگون
باید مدنظر قرار گیرد .عضو کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر
نگرانیهای اساسی در حوزه
مطالبات شرکتهای تولید و
تأمین دارو وجود دارد ،گفت:
طرح تحول نظام س�لامت
هزینههای نظام س�لامت را
مضاعف کرده و بس��یاری از
تعهدات در این راس��تا جبران نش��ده است .وی
عنوان کرد :وزیر بهداش��ت به دانش��گاهها ابالغ
کرده بخشی از مطالبات را در این حوزه پرداخت
و ابالغ کند اما از آنجایی که دانش��گاهها هیأت
امنایی اداره میش��وند دس��تورالعمل را بخوبی
مدنظر قرار نداده و بدعهدی میکنند.

در همان بدو ورود به برخی اس��تانهای شرقی
ش��ده و از ورود مواد مخدر به شهرها و محلهها
جلوگیری کرده اس��ت همچنین شاهد افزایش
14درصدی کش��فیات م��واد مخ��در بودهایم
بهگون��های که بالغ بر  684تن انواع مواد مخدر
کشف و ضبط شده است .سردار منتظرالمهدی

محمدجواد حش��متی با اش��اره به انجام برخی
مصاحبهها از سوی برخی مدیران وزارت نفت مبنی
بر یورو  ۴بودن بنزین بیان داشت :در طول یک سال
گذش��ته بارها و بارها جلس��اتی با حضور نمایندگان
س��ازمانهای مرتبط با موضوع آلودگی هوا ،از جمله
سازمان استاندارد ،سازمان محیطزیست ،وزارت نفت
و حسب مورد س��ایر نهادها برگزار کردهایم و در این
جلس��ات خود آقایان هم به نتیجه قطعی رسیدهاند
ک��ه آلودگی هوای کالنش��هرها ناش��ی از س��وخت
غیراستاندارد است اما جای پرسش است که چرا در
مصاحبههای خود اعالم میکنند بنزین یورو  ۴است؟
معاون دادس��تان کل کش��ور افزود :سال  ۹۵که
به دس��تور دادستان کل کش��ور نسبت به سنجش
آالیندگی سوخت و تاثیر مخرب آن بر سالمت مردم
ورود کردیم ،ابتدا از تعدادی جایگاه سوخت در سطح
کالنشهر تهران نمونههایی را به آزمایشگاههای معتبر
فرستادیم که نتیجه آن تایید آالیندگی بنزین بود اما
متاسفانه به ما ایراد گرفتند که ظرفهای آزمایشگاهی
ش��ما اس��تاندارد نبوده اس��ت .بنا بر این ادعا ،دوباره
آزمایشها را تکرار کردیم که باز هم گفتند ما قبول
نداری��م ،باید خود ما هم در جریان آزمایشها حضور
داش��ته باشیم .معاون دادستان کل کشور با تاکید بر
اینک��ه «در مقام و جایگاه احیای حقوق عامه دغدغه
دادس��تانی کل کش��ور حل مش��کالت و حرکت در
مسیر قانون و اجرای وظایف و تکالیف قانونی است»
تاکید کرد :در مرحله بعد باز هم آزمایشها در حضور
و نظارت نمایندگان نهادهای متولی از جمله وزارت
نفت و در آزمایشگاههای گوناگونی انجام شد ،در تمام
این مراحل پارامترهایی مانند ،گوگرد و دیگر پارامترها
متاسفانه نامنطبق با شرایط استاندارد نشان داده شد.
■■استاندارد نبودن بنزین

با توجه به گفتههای معاون دادستانی ،اعالم نتایج
پایش بنزین توزیعی توس��ط مدیرکل پایش فراگیر
سازمان حفاظت محیطزیست و همچنین اظهارات
مع��اون نظارت و پایش اداره محیطزیس��ت اس��تان
تهران ،بر خالف تاکید مدیران ارشد سازمان حفاظت
محیطزیست و شرکت فرآوردههای نفتی باید گفت
متاسفانه بنزین توزیعی در سطح شهر تهران استاندارد
الزم را ندارد و این مهم دلیل آشکار وضعیت نامطلوب
کیفیت هوای پایتخت در فصل زمس��تان نسبت به
 2س��ال گذشته اس��ت .با این وجود ،مدیران جدید
شهری با ارائه طرح ترافیک جدید و افزایش بار مالی
بر شهروندان تهرانی تالش در بهبود کیفیت هوا دارند.
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا مردم باید با
پرداخت هزینه بیشتر برای استفاده از طرح ترافیک
هزینه ناکارآمدی مدی��ران در تولید و واردات بنزین
مصرفی را بدهند؟ پرس��ش دیگری که مطرح است،
مبهم بودن میزان تاثیر طرح جدید در کاهش آلودگی
هوا با وجود ادامه مصرف بنزین غیراستاندارد است؟
گفتنی است پیش از این قاضی سراج ،رئیس سازمان
بازرس��ی کش��ور در باره طرح ترافیک پیش��نهادی
شهرداری گفته بود« :یا آلودگی هوا داریم یا نداریم؛
اگ��ر آلودگی داریم ،خودرو با طرح یا بیطرح تفاوتی
ندارد و با گرفتن پول آلودگی تمام نمیشود».
در راس��تای مبارزه بیوقفه پلیس با سوداگران
م��واد مخدر از افزایش  7درصدی درگیریها و
افزایش  12درصدی دستگیرشدگان موادفروش
(ح��دود  98هزار و  89نف��ر) خبر داد و گفت:
وج��ود بالغ بر  155هزار و  240معتاد متجاهر
نش��ان از افزایش  19درصدی دارد و کشفیات
قرصهای روانگردان و پیشس��ازهای شیشه از
جمله ترامادول ،ریتالین ،زولپیدم و متافتامین
به می��زان  34میلیون حاک��ی از افزایش 104
درصدی کشفیات است.

مدیرکل زکات کمیته امداد اعالم کرد

جمعآوری  ۲۴۱میلیارد تومان زکات
کمیتهامداد گ�روه اجتماعی :مدی��رکل زکات
کمیته ام��داد ام��ام خمینی(ره)
از جم��عآوری  ۲۴۱میلی��ارد توم��ان زکات فطریه
مستحبی و واجب خبر داد .به گزارش مهر ،نجفعلی
انتظاری گفت :می��زان زکات
فطری��ه مس��تحبی و واج��ب
جمعآوری ش��ده نس��بت به
مدت مش��ابه در سال قبل ۲۹
درصد رش��د داشته است .وی
با اش��اره به اینکه  ۴۰درصد از
زکات باید صرف پروژههای عامالمنفعه و  ۶۰درصد
صرف رفع نیاز فقرا شود ،گفت :امسال از مبلغ زکات
جمعآوری ش��ده  ۷۱درصد در جهت رفع نیاز فقرا
کمک ش��ده اس��ت .مدیرکل زکات کمیته امداد از
طراحی دفترچه محاسباتی زکات برای مردم در سال
آینده خبر داد و تاکید کرد :زکات ،شرایط فقهی و حد

نصابی دارد که باید محاسبه و اخذ شود و مردم از این
طریق میتوانند براحتی زکات خود را پرداخت کنند.
وی افزود :طبق قانون در سال جاری تاکید شده که
مرجع پرداخت زکات شورای زکات در امداد باشد که
زکات فطریه شامل آن میشود
اما متاسفانه ناهماهنگیهایی
در کش��ور وجود داشت که در
جمعآوری زکات سازمانهای
رسمی و غیررس��می وارد کار
ش��دند و حت��ی نهادهایی که
یک روزه ایجاد شدند کار ما را دشوار کردند .انتظاری
گفت :مراکز نیکوکاری از بهزیس��تی ،وزارت کشور،
کمیته امداد و نیروی انتظامی مجوز فعالیت میگیرند
بنابراین برای دریافت زکات باید تاییدیه احراز خیریه
خود را به دبیرخانه زکات بیاورند تا امکان فعالیت به
آنها داده شود.

آژیر
سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد

خوانده شدن اطالعات جعبه سیاه
هواپیمای آسمان

مدی��ر روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی
کشوری گفت :کار دانلود اطالعات جعبه سیاه
هواپیمای سانحهدیده آسمان در فرانسه به پایان
رسید .به گزارش «وطنامروز» ،رضا جعفرزاده،
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری
گفت :کار دانلود (پیادهسازی) اطالعات جعبه
سیاه هواپیمای سانحهدیده در فرانسه به پایان
رسید .رضا جعفرزاده گفت :از این پس بازخوانی
و تحلیل اطالع��ات  FDRو  CVRهواپیما و
سایر پارامترها توسط گروههای یازدهگانه تیم
بررسی س��انحه س��ازمان هواپیمایی کشوری
انجام میش��ود .وی درباره اعالم نتیجه نهایی
بروز س��انحه هواپیمای یادش��ده گفت :اعالم
نهایی آن نیازمند کار کارشناسی روی اطالعات
بهدست آمده است و به محض حصول نتیجه،
اعالم خواهد شد.
یادداشتمیهمان

«پیشدبستانی» را جدی بگیریم

عاطف�ه البرزی  :این روزه��ا یکی از پایههای
اصلی آموزشوپرورش که بنا به دالیلی آنطور
که باید از س��وی افکارعمومی جامعه و برخی
والدی��ن ب��ه آن اهمیت داده نمیش��ود یا به
صورت تش��ریفاتی به آن نگاه میش��ود ،پایه
«پیشدبستانی» اس��ت .دوره پیشدبستانی
به طور کلی به دوره  2س��اله اطالق میشود
که ش��امل کودکان گروه س��نی  4تا  5سال،
در اصط�لاح پیشدبس��تانی « »1و کودکان
گروه س��نی  5تا  6سال ،یعنی پیشدبستانی
« »2اس��ت که البته در سیس��تم آموزشی ما
اعم از م��دارس دولتی و غیردولتی بر اهمیت
و برگ��زاری دوره پیشدبس��تانی « »2تاکید
بیشتری میشود.
بر اس��اس يافتههاي روانشناس��ي و علوم
تربيتي ،س��الهاي پيش از دبستان در رشد و
تربيت كودكان نقش اساسي و تعيينكنندهاي
دارد .در اين دوران حساس و مهم ،تواناييهاي
كودكان در جنبههاي گوناگون رش��د شكوفا
ميشود و پايههاي اصلي شخصيت آنها شكل
ميگيرد و برای مراحل بعدی آماده میشوند.
با این حال این روزه��ا آنطور که باید این
اهمیت از س��وی برخ��ی خانوادهها به صورت
کامل درک نش��ده اس��ت و به ای��ن دوره به
عنوان یک مرحله اضافه در س��الهای تربیت
فرزند نگاه میش��ود و حتی برخی خانوادهها
حاضر نیس��تند برای تربیت فرزندانشان در
دوره پیشدبستانی هزینه کنند (البته هزینه
باالی این دوره در برخی مراکز غیردولتی خود
میتواند عاملی برای استقبال نکردن خانوادهها
باشد که باید این موضوع در مجال دیگری نقد
و بررسی ش��ود) .اما درباره ضرورتهای دوره
پیشدبستانی باید اشاره کرد که روانشناسان،
جامعهشناسان و اساتید آموزشی در تحقیقات
خ��ود در س��الهای گذش��ته به ای��ن نتیجه
رس��یدهاند که اگر میخواهیم افرادی س��الم
در آینده داشته باش��یم باید به نیازهای مهم
ک��ودکان خود توج��ه و آنه��ا را تأمین کنیم
که این نیازها شامل نیازهای جسمی ،عقلی،
عاطفی ،اجتماعی ،دینی ،اخالقی و تحصیلی
ش از
اس��ت .یک��ی از اهداف آموزشه��ای پی 
دبس��تان ،تربیت کودکان و آمادگی آنها برای
ورود به دبستان است و بر طرف کردن برخی
نیازهای مورد اشاره .از سوی دیگر با توجه به
تغییر و تحوالت سریع در حوزههای گوناگون
جامع��ه مانند دنیای تعلیم و تربیت ،س��بک
زندگی و فضای مجازی ،ای��ن روزها این نیاز
بیش از گذشته احساس میشود که فرزندان
م��ا قبل از ورود به محیط تازه مدرس��ه ،بهتر
اس��ت مدتی را در دورههای پیشدبس��تانی
سپری کنند تا با سبک و سیاق آموزش ،پیش
از ورود به پایه اول آش��نا شوند ،به عالوه یک
برنامه آموزشی متناسب با سن کودک در این
مقط��ع میتواند محرکی برای رش��د ذهنی،
زبانی ،جسمی و اجتماعی و عاطفی کودکان
فراهمآورد .در واق��ع اگر این نوع برنامهها به
گونه مؤثری س��ازمان داده ش��وند میتوانند
محرومیت ناشی از کمبودهای محیط خانه را
جبران کنند .عالوه بر این در سالهای گذشته
با توجه به مش��کالت اقتصادی و دغدغههای
مالی خانوادهها ب��ه طور طبیعی با روند رو به
افزایش تعداد مادران ش��اغل ،کودکان بیشتر
از گذشته نیاز دارند نیازهای تکمیلی آموزش
را در محیط مدرسه فرا بگیرند .پس فراموش
نکنی��م دوره پیشدبس��تانی دورهای مهم و
تاثیرگذار است که در آینده آموزشی و زندگی
فرزندانمان نقشی اساسی دارد.
*

*کارشناس تعلیم و تربیت

