
ــت از حذف كامل بودجه برنامه كنترل  وزير بهداش
ــت دو فرزند و جايگزيني برنامه  جمعيت، رفع محدودي

سالمت باروري در كشور خبر داد.
ــتجردي درباره  ــه گزارش مهر،  مرضيه وحيد دس ب
ــه برنامه كنترل  ــت گفت: بودج ــه كنترل جمعي برنام
جمعيت به طور كلي حذف شد و اكنون چنين برنامه اي 

در وزارت بهداشت وجود ندارد.
ــه  ــاي بودج ــال تقاض ــن ح ــزود: در عي وي اف
ــراي  ــراي اج ــت ب ــي را از دول ــارد تومان 19 ميلي
ــتفاده  ــه با اس ــاروري داريم ك ــالمت ب ــه س برنام
ــودكان ــوزادان و ك ــادران، ن ــالمت م ــه س  از آن ب

ــك كنيم و اميدواريم اين بودجه در اختيار وزارت   كم
بهداشت قرار گيرد.وزير بهداشت ادامه داد: سياست 
جمعيتي وزارت بهداشت در جهت سياست هاي كلي 

نظام است و در اين مسير سياست كنترل جمعيت به آن 
معنا كه در گذشته بوده ديگر وجود ندارد و سياست هاي 
ما سياست سالمت خانوار و سالمت باروري است كه در 

تمام نقاط كشور اجرا مي شود.
ــتجردي اضافه كرد: در همين مسير براي  وحيد دس
كاركنان وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي 
با توجه به اين كه اين دانشگاه ها مطابق بند ب ماده 20 
ــتقل هستند، تالش كرديم قوانين را  هيات امنايي و مس

در جهت افزايش جمعيت اصالح كنيم.
ــزودي منتظر  ــتگاه ها بايد ب ــه دس ــت:  هم وي گف
ــند كه به مجلس برود و قوانين مربوط به  اليحه اي باش
ــود، ولي ما در وزارت بهداشت  كنترل جمعيت  اصالح ش
محدوديت تا  دو فرزند را برداشتيم و در واقع محدوديت 

حق فرزندان را اصالح كرديم.
ــن  اي داد:   ــه  ادام ــت  بهداش ــر  وزي
ــق فرزند براي تمام كاركنان  محدوديت ح
ــم از  ــكي اع ــوم پزش ــگاه هاي عل  دانش
ــته  ــات علمي و غيرهيات علمي برداش هي
ــت. در عين حال به شوهران زناني  شده اس
ــت   كه زايمان مي كنند نيز در وزارت بهداش
دو هفته مرخصي داده مي شود و فكر مي كنم 
وزارت بهداشت در اين زمينه اولين دستگاه 
ــات را از اول فروردين  ــد و اين اصالح باش

امسال اجرا كرده ايم.

ــاره  ــخيص مصلحت نظام  با اش رئيس مجمع تش
ــگان در امور اين  ــدم مداخله بيگان ــوريه، ع به وقايع س
كشور را خاطرنشان و تاكيد كرد: مردم سرنوشت خود را 

تعيين خواهند كرد.
ــمي رفسنجاني در  به گزارش فارس، آيت اهللا هاش
ــفير تركيه در جمهوري اسالمي  ديدار اوميت يارديم، س
ايران، روابط تهران و آنكارا را تاريخي و ديرينه خواند و با 
اشاره به تشكيل گروه 8 و نيز مثلث ايران، تركيه و سوريه 
براي همكاري در زمينه تحوالت عراق اشاره كرد و افزود: 
سرعت تحوالت مردمي و انقالبي در منطقه به گونه اي 
است كه همكاري ها ميان كشورها به خصوص ايران و 

تركيه را بيش از گذشته الزامي مي كند. 
ــخيص مصحلت نظام، به قدرت  رئيس مجمع تش
ــالمي عدالت و توسعه در تركيه و نيز  ــيدن حزب اس رس
مواضع چند سال گذشته آنكارا در قبال رژيم صهيونيستي 
را زمينه بسيار مناسبي براي حفظ و ارتقاي همكاري ها 
ــورهاي منطقه به خصوص در مبارزه با رژيم  ميان كش

غاصب صهيونيستي و حفظ محور مقاومت عنوان كرد 
ــم همكاري هاي  ــران و تركيه دو مركز مه ــت: اي و گف

منطقه اي هستند و خدشه در اين محور به خاطر حوادث 
سوريه مي تواند به نفع مقاصد شوم رژيم صهيونيستي و 

تضييع حقوق مردم مسلمان فلسطين تمام شود.
ــوريه  ــر ايران، تركيه و س ــا اين اواخ ــزود: ت وي اف
ــائل منطقه داشتند، ولي امروز  همكاري موثري در مس
تفاوت موضع ايران و تركيه در مسائل سوريه نبايد ضربه 

به همكاري هاي دوجانبه وارد كند.
هاشمي تاكيد كرد: استفاده از امكانات و استعدادهاي 
دو كشور براي ارتقاي صلح، امنيت و پيشرفت در منطقه 

و دنياي اسالم ضروري است.
وي گسترش تبادل نظر و مذاكرات ديپلماتيك ميان 
ــور را  تهران و آنكارا جهت حفظ و ارتقاي روابط دو كش
الزامي و به جنگ اقتصادي دنياي استكبار عليه جمهوري 
اسالمي ايران اشاره و تصريح كرد: اميدوارم اهدافي كه 
ــانده بود،  ــور را به نزديك ترين نقطه رس ــط دو كش رواب
ــد و تحوالت مقطعي  ــته باش همچنان مدنظر قرار داش

خدشه اي به روابط راهبردي دو كشور وارد نكند.
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 متوجه درخشش جمعه شب 
وزنه برداران است 
رضا پورعالي/ گروه ورزش

ــورمان هنوز  ــي كش ــر چند كاروان ورزش ه
ــت  نياورده،  مدالي در المپيك 2012 لندن به دس
ــالم اين خبر كه طاليي هاي ورزش ايران  اما اع
ــكه طال پاداش خواهند گرفت، مي تواند  200 س
ورزشكاران پراميد كشورمان را با روحيه دوچندان 

روانه ميدان كند.
ــه پيش تر در يك  ــان ك ــر ورزش و جوان وزي
ــتوديو لندن، ميزان  ــه تلويزيوني زنده از اس برنام
ــكه طال  ــاي المپيك را 90 س ــاداش طاليي ه پ
ــه  ــيه جلس ــود، ديروز و در حاش ــالم كرده ب اع
ــگاران گفت: روحيه  ــات دولت در جمع خبرن هي
ــكاران ما عالي است، اما من اين خبر خوب  ورزش
را به همه ورزشدوستان مي دهم كه براي تشويق 
ــكاران شركت كننده در  و ايجاد انگيزه در ورزش
ــكاري كه بتواند مدال طال  المپيك، به هر ورزش
بياورد، 200 سكه طال، به هر ورزشكاري كه نقره 
بياورد 150 سكه و به هر ورزشكاري كه به مدال 

برنز برسد يكصد سكه طال اهدا خواهد شد.
ــن كه ورزش هاي  ــي با بيان اي محمد عباس
ــد وارد بازي هاي المپيك  مدال آور ما از هفته بع
مي شود، افزود: اين جايزه نسبت به المپيك هاي 
قبلي افزايش يافته است. البته براي خانم احمدي 
ــت در تيراندازي به مقام ششمي برسد،  كه توانس
ــت و به او  ــده اس يك هديه ويژه در نظر گرفته ش

يك خودروي تيبا اهدا خواهد شد.
ــكاران ايراني در  ــاداش مدال طالي ورزش پ
ــون تومان بود  ــك 2008 پكن، 110 ميلي المپي
ــد وزارت ورزش اين پاداش  ــا تصميم جدي كه ب
ــيد؛ يعني 15 ميليون  ــه 150 ميليون تومان رس ب
ــده افزايش يك و نيم برابري  تومان كمتر از وع

پاداش ها از سوي رئيس جمهور.
دومين پيروزي بوكس ايران در لندن

ــي امين  ــومين نماينده بوكس ايران در س س
ــپانيا  ــاي المپيك برابر حريفي از اس دوره بازي ه
به پيروزي رسيد تا عالوه بر برداشتن گام محكم 
در نخستين مبارزه، دومين پيروزي بوكس ايران 
ــن دوره از بازي ها را رقم بزند. در اين مبارزه  در اي
كه در سالن بوكس مجموعه ورزشي اكسل شهر 
ــو از  ــد، مهدي طلوتي برابر آلونس لندن برگزار ش
ــپانيا به ميدان رفت و با برتري در هر سه راند،  اس

با نتيجه 16 بر 12 پيروز  از رينگ خارج شد.
ــور  ــس از صعود به جمع 16 بوكس ــي پ طلوت
ــختي  ــرم گفت: مبارزه س ــر وزن  64 كيلوگ برت
ــه روند  ــحالم ك ــتم، اما خوش ــر گذاش را پشت س
ــده است. ما  ــورهاي ايران آغاز ش صعودي بوكس
ــب  با پيروزي هايي كه در بازي  هاي المپيك كس
ــان داديم كه بوكس ايران حرف هاي  كرديم، نش
زيادي براي گفتن دارد. حاال از روحيه بسيار خوبي 
برخوردارم و اميدوارم در مبارزه بعدي كه برابر يك 

حريف قزاقستاني است نيز به پيروزي برسم.
ــمي پور با شكست برابر  پيش از اين امين قاس
ــال از دور رقابت ها كنار رفته بود،  حريفي از ونزوئ
اما احسان روزبهاني در نخستين مبارزه اش برابر 
ــيد و راهي دور  ــي از كلمبيا به پيروزي رس حريف

بعد شد.
شادي، پايين تر از انتظار

ــادي، نماينده قايقراني ايران در  ــن ش محس
ــگ بازي هاي المپيك 2012 لندن  بخش روئين
ــه نهايي فينال C اين رقابت ها به  در مرحله نيم
ــي، كره جنوبي، هند،  مصاف حريفاني از كرواس
ــا ثبت زمان  ــت و در پايان ب ــيلي و موناكو رف ش
ــدم ثانيه در جايگاه  ــه و 20 ثانيه و 29 ص دقيق  8

ششم قرار گرفت.
ــادي كه در مراحل مقدماتي و يك چهارم  ش
ــابقات قايقراني آب هاي آرام المپيك  نهايي مس

نيز در گروه خود ششم شده بود،
ادامه در صفحه 18

دختر يا پسر؟ مساله اين است

هاشمي: مردم سوريه سرنوشت كشورشان را تعيين خواهند كرد

ــاي  ــات خودروه ــه واردات قطع ــرايطي ك در ش
ــوز در هيچ يك از اولويت هاي ده گانه كااليي  دوگانه س
ــدارد، پيش بيني  ــا نرخ ارز مرجع قرار ن ــراي واردات ب ب
ــوز در  ــود كه بزودي توليد خودروهاي دوگانه س مي ش

ايران متوقف شود.
ــازمان  ــاه اخير س ــنا، در يك م ــزارش ايس ــه گ ب
ــي را در ده گروه  ــعه تجارت تمام كاالهاي واردات توس
ــه ارز مرجع به  ــرد. در ابتدا قرار بود ك ــدي ك اولويت بن
ــج اختصاص يابد، ولي  ــاي گروه هاي يك تا پن كااله
ــد كه تنها گروه هاي يك و دو از ارز مرجع  بعد اعالم ش
ــده و بقيه كاالها بايد با استفاده از ارز  دولتي برخوردار ش
ــوند. در اين ميان در  حاصل از صادرات و ارز آزاد وارد ش
شرايطي واردات قطعات توليد خودروهاي دوگانه سوز 
ــك از اولويت هاي ده گانه وجود ندارد كه روز  در هيچ ي
ــفارش واردات  ــته خبري نيز از ممنوعيت ثبت س گذش
ــر شد، بنابراين مي  توان  اولويت هاي گروه 9 و ده منتش
ــفارش و  ــه گرفت كه در حال حاضر امكان ثبت س نتيج
واردات قطعات خودروهاي دوگانه سوز وجود ندارد. در اين 
ــرايط پيش بيني مي شود كه بزودي توليد خودروهاي  ش
ــوز به طور كامل متوقف شود. البته توليد انواع  دوگانه س
خودروهاي سواري دوگانه سوز در سه ماه نخست امسال 
ــش از 46 درصد كاهش يافته بود كه كاهش تقاضا از  بي

سوي مصرف كنندگان، افزايش قيمت گاز سي.ان.جي و 
حوادث انفجار مربوط به مخزن هاي غيراستاندارد برخي 
خودروهاي تبديلي كارگاهي از جمله داليل كاهش توليد 

اين دسته از خودروها عنوان شده بود.

 قيمت مرغ در روزهاي گذشته كاهش يافته 
و به زير 6000 تومان رسيده است

ــرغ در يك ماه  ــش قيمت م ــي كه افزاي در حال
ــي بويژه در ماه  ــث نارضايتي افكار عموم ــر باع اخي
ــرانجام ديروز با به ثمر  ــده بود، س مبارك رمضان ش
ــي از برنامه هاي دولت، قيمت مرغ  ــتن بخش نشس

به نحو قابل توجهي كاهش يافت.
ــته  به گزارش خبرنگار ما، از حدود يك ماه گذش
ــتانه قيمتي حدود 4000 به يكباره  قيمت مرغ از آس
ــت و در نهايت  ــش، هف ــپس ش ــه حدود پنج، س ب
تومان رسيد. اين رشد قيمت جنجال بسياري   8000
ايجاد كرد؛ به طوري كه دولت و مرغداران شروع به 
ــدن  ايراد اتهام به يكديگر كردند. مرغداران گران ش
ــويا و  ــاي توليد مرغ و در راس آن كنجاله س نهاده ه
ــتند  ــدن مرغ مي دانس ــت اصلي گران ش ذرت را عل
ــه آن اعالم  ــاص ارز دولتي ب ــل آن را اختص و راه ح
ــي از اين  ــد. در مقابل دولت از تامين بخش مي كردن
ــي از  خوراك طيور خبر مي داد و اذعان مي كرد بخش
ــده را تحويل گرفته، اما در  مرغداران، خوراك ياد ش

بازار آزاد فروخته اند.
ــا اين حال مرغداران تحويل هرگونه خوراك را  ب
ــمكش ها در حالي  انكار مي كردند. اين دعواها و كش
ــور ممنوع بود  باال گرفته بود كه واردات مرغ به كش

ــاورزي به عنوان صاحب امضا با  و وزارت جهاد كش
پافشاري بر اين نظر كه مرغ مورد نياز در كشور توليد 
ــود، مجوز واردات مرغ را صادر نمي كرد و هم   مي ش
به خاطر فرارسيدن ماه مبارك رمضان به طور سنتي 
مصرف مرغ و مواد لبني در كشور افزايش يافته و به 
ــده بود. در نتيجه همزمان  نوعي تب تقاضا ايجاد ش
ــار ضدونقيض از  ــا و مقصريابي ها و اخب ــا هياهوه ب
ــت مرغ ركوردهاي  ــات و غيره، قيم برگزاري جلس
ــت سر مي گذاشت  قيمتي را يكي پس از ديگري پش

تا سرانجام در مرز 8000 تومان ايستاد.
 آغاز روند نزولي قيمت ها

دولت همزمان با افزايش قيمت مرغ دو بار قيمت 
ــت 4600  ــي براي آن اعالم كرد. قيمت نخس دولت
ــي كه با  تومان بود كه به خاطر اختالف قيمت فاحش
ــت منجر به بروز صف هاي طويل در برخي  بازار داش
استان ها شد. دولت با مشاهده اين امر مجددا قيمت 
ــانيد. از  ــرغ دولتي را باال برد و به 5200 تومان رس م
ــوي ديگر، با ورود مجلس به ماجرا، وزارت جهاد  س
ــاورزي مجوز نامحدود واردات مرغ و گوشت را  كش

صادر كرد تا روند نزولي قيمت ها آغاز شود.
ادامه در صفحه 4

داروهاي تعيين جنسيت چيزي جز تبليغات غيرواقعي و سودجويانه نيست
ــت كه  ــوالي اس ــر؟ اين س ــر مي خواهيد يا پس دخت
ــتانه  ــدر و مادرهايي كه در آس ــه پ ــخ از هم ــي تاري ط
ــدن بوده اند، پرسيده شده است. تا چند دهه  فرزنددار ش
ــدن  ــيت پيش از فرزنددار ش ــش امكان تعيين جنس پي
ــروزه تعيين  ــا ام ــيد، ام ــر مي رس ــه نظ ــن ب غيرممك
ــگاهي، ــق آي وي اف يا لقاح آزمايش ــيت از طري  جنس

ــده در مراحل اوليه  ــي علمي و اثبات ش ــه عنوان روش ب
تشكيل جنين، ممكن شده است.  

اما برخي تبليغات از تاثير تغذيه و دارودرماني بر تعيين 
ــه در مواردي نتايج  ــيت جنين حكايت دارد، گرچ جنس
مثبتي از تعيين الگوي غذايي خاص بر تعيين جنسيت به 
دست آمده، اما اين دستاوردها از نظر علمي به طور دقيق 

به اثبات نرسيده است.

ــص تغذيه و  ــان، متخص ــوروش جعفري ــر ك دكت
رژيم درماني و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 
تهران در گفت وگو با جام جم مي گويد: تاثيرات تغذيه بر 
تعيين جنسيت، با وجود برخي نتايج مثبت به دست آمده، 
ــت و همچنان  ــده نيس ــه هيچ عنوان قطعي و ثابت ش ب
ــورد اثرات تغذيه بر  ــياري از متخصصان تغذيه در م بس
ــتند، اما در مورد داروهايي كه  جنسيت دچار ترديد هس
ــي بر نوع جنسيت است، بايد گفت اينها  مدعي اثربخش

تبليغات سودجويانه و غيرواقعي است.
 ردپاي غذاها بر دختر يا پسردار شدن

پيشينه بهره گيري از نوع تغذيه براي تعيين جنسيت 
فرزند به طب سنتي برمي گردد. 

ادامه در صفحه 16

 14 كشته 
به ازاي هر 10 هزار نيسان

ــس راهنمايي  ــرل ترافيك پلي ــس مركز كنت رئي
ــان 9/4 درصد ميزان  ــي گفت: خودروي نيس و رانندگ

كشته هاي رانندگي را به خود اختصاص داده است.
ــرهنگ رضا سلبي در گفت وگو با مهر با اشاره به  س
آخرين وضع تصادفات خودروهاي نيمه سنگين بويژه 
ــان افزود: هم اكنون بيش از 287 هزار وانت  وانت نيس
ــت كه 2 درصد كل  ــور در حال تردد اس ــان در كش نيس
ــد. اين در حالي  ــا را به خود اختصاص مي ده خودروه
است كه 9/4 درصد مرگ وميرهاي تصادفات رانندگي 
ــت.به گفته رئيس مركز  ــود اختصاص داده اس را به خ
ــور  ــان در كش كنترل ترافيك، به ازاي هر ده هزار نيس
ــال گذشته  ــوند. همچنين در س ــته مي ش 14 نفر كش
ــدند كه ــر در تصادفات اين خودرو مجروح ش  2398 نف

 7/5 درصد كل مجروحان رانندگي را به خود اختصاص 
ــته نيسان وانت  ــال گذش مي دهد.وي ادامه داد: در س
ــت كه در  ــته اس ــه مرگ داش ــر ب ــادف منج تص  609
404 مورد آنها از سوي ماموران به عنوان مقصر شناخته 
شده است. سلبي افزود: اين خودرو تاكنون هيچ تغييري 
در سيستم يا ارتقاي ايمني نداشته است و سيستم فرمان 

آن نيز داراي اشكاالت اساسي است.

حذف كامل بودجه برنامه كنترل جمعيت

ــديد در مانيل  ــار روز بارندگي ش ــرانجام  چه س
ــهر را در  ــيالب محله هاي ش ــت فيليپين، س پايتخ
ــهروندان  ــد 145 هزار نفر از ش برگرفت و موجب ش

اين شهر خانه هاي خود را ترك كنند.
ــتوايي كه به سائوال مشهور است، طي  توفان اس
ــد و سيلي  ــديد همراه ش روزهاي اخير با بارندگي ش

مرگبار  در مانيل و شهرهاي اطراف رقم زد.

ــون 14 نفر در اين  ــه گزارش خبرگزاري ها، تاكن ب
ــائوال با سرعت 119  ــده اند و توفان س سيل كشته ش
ــاعت به سمت تايوان و چين در حركت  كيلومتر در س
ــئول در اين دو  ــاس، مقامات مس ــت. بر اين اس اس
ــان و  بارندگي  ــدار قبل از توف ــور وضعيت  هش كش

اعالم كرده اند.
ــرد: پيش بيني  ــين هوا  اعالم ك ــزاري ش خبرگ

مي شود توفان امروز به جنوب چين برسد.
ــت كه   ــار طي ماه هاي اخير اس ــن چندمين ب اي
ــوند و گفته  ــيالب مي ش ــن و چين گرفتار س فيليپي
ــاي  ــود تاكنون 77 نفر در باران هاي سيل آس مي ش
ــده اند و مقامات اين  ــته ش ــته در چين كش ماه گذش
ــور به دليل عدم آمادگي در مقابله با سيل مورد  كش

انتقاد قرار گرفته اند.

سيل مرگبار در فيليپين
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