
ــت با تاكيد بر اين كه وزارت بهداشت به هيچ  وزير بهداش
كارخانه  لبني مجوز استفاده از روغن پالم نداده است، تصريح 
ــتفاده  ــودآوري باال در لبنيات اس كرد: روغن پالم به دليل س
مي شود كه اين تخلف كامال بارز بوده و از بدترين نوع چربي 
ــت، به همين دليل بزودي اسامي  ــتفاده شده اس صنعتي اس

آنها اعالم مي شود.
 به گزارش فارس، سيدحسن قاضي زاده هاشمي در حاشيه 
ــند راهكارهاي اجرايي سياست هاي كلي  افتتاحيه تدوين س
ــالمت گفت: روغن پالم روغني است كه سال  هاست  نظام س
از كشور مالزي مي آيد و به دليل قيمت ارزان و سودآوري باال 

بيشتر از گذشته وارد شده است.
ــه دارد براي  ــه دليل كيفيتي ك ــن روغن ب ــزود: اي وي اف
ــالمت مضر است و تخلفات موجود در لبنيات به بازار آمده  س
نشان مي دهد كه به جاي چربي طبيعي از بدترين نوع چربي 

صنعتي استفاده كرده اند.
ــتفاده  ــخ به تكذيب صنايع لبني در اس قاضي زاده در پاس
ــت و اگر الزم  از روغن پالم گفت: گزارش هاي ما موجود اس
باشد آن را رسانه اي مي كنيم، ما مجوز ورود اين محصوالت 
ــاورزي متولي  ــم بلكه وزارت صنعت و جهاد كش را نمي دهي

واردات آن هستند.
ــوراي عالي  ــن موضوع در ش ــح كرد: اي ــمي تصري هاش
ــالمت غذا بحث شده و قرار است مصرف آن كاهش يابد،  س
اين در حالي است كه هم اكنون 50 درصد روغن هاي وارداتي 
ــت در مرحله اول به 30 درصد  سپس  ــت كه قرار اس پالم اس

به 15 درصد برسد.
ــازار نمونه گيري  ــات موجود در ب ــمي افزود: از لبني هاش

ــايي شوند، به عنوان  ــود تا شركت هاي متخلف شناس مي ش
ــم وجود دارد  ــا چربي 12 درصد روغن پال ــت ب مثال در ماس
ــش مي دهيم چرا كه حق  ــن دليل نظارت ها را افزاي ــه همي ب
ــامي متخلفان را اعالم كنيم تا  ــت كه اس ديگر شركت هاس
ــالم  ــوند و هم مردم بتوانند از محصول س هم آنها متهم نش
ــركت هاي متخلف طبق قانون برخورد  خريداري كنند؛ با ش

خواهد شد.

افزايش 8 درصدي مراجعات 
به بيمارستان هاي دولتي 

وزير بهداشت با اشاره به افزايش 8 درصدي مراجعه بيماران 
ــك در اين طرح  ــتان هاي دولتي گفت: 3000 پزش ــه بيمارس ب
ــك مقيم بيمارستاني در  ــاركت كرده اند و بيش از 750 پزش مش

سراسر كشور وجود دارد.
ــمي در ادامه به آخرين تغييرات اجراي  به گزارش مهر، هاش
طرح تحول نظام سالمت در بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي 
ــر از ابتداي اجراي  ــزود: بيش از 1/7 ميليون نف ــاره كرد و اف اش
ــده اند كه فرانشيز  ــتان هاي دولتي بستري ش  طرح، در بيمارس
5 و 10 درصدي براي آنها اعمال شده است.وي با تاكيد بر اين كه 
سياست هاي كلي نظام سالمت كه در نوزدهم فروردين امسال 
از سوي رهبر معظم انقالب ابالغ شد، مهم ترين منشوري است 
ــالمت وجود دارد، تصريح كرد : جامعه هدف اين  كه در حوزه س
ــتند چرا كه امكان ندارد كشوري بدون در  سياست ها مردم هس
ــته و به پيشرفت  ــالمت، امنيت و آرامش داش نظر گرفتن بعد س
ــالمت آغاز كنيم و  ــي را در حوزه س ــس بايد كار عميق ــد پ برس

ــان در اين حوزه  ــت هايم فعالي
نبايد نمادين باشد.

ــت تاكيد كرد:  وزير بهداش
ــي  ــت هاي كل ــداف سياس اه
ــالمت بايد به گونه اي  نظام س
ــود كه براي مردم  عملياتي ش
ــد و مشكالت  قابل لمس باش
ــور  ــه ط ــالمت را ب ــوزه س ح

ريشه اي حل كند.

ــوراي عالي  ــزي و هماهنگي دبيرخانه ش معاون برنامه ري
ــت: اكنون حدود 80 درصد جوانان ايراني  انقالب فرهنگي گف
ــورهاي  ــكيل خانواده دارند و برخالف كش ميل به ازدواج و تش

غربي، در اين زمينه وضع خوبي داريم.
محمد اسحاقي در حاشيه همايش ارتقاي نرخ باروري كلي 
ــتند كه بيماري دارند يا  در جمع خبرنگاران افزود: جواناني هس
برخي نيز به دليل نوع سبك زندگي و روابط خارج از عرف ممكن 
است تمايلي به ازدواج نداشته باشند، اما آمارها نشان مي دهد كه 

جوانان ايراني تمايل فراواني به امر ازدواج دارند.
ــامل  ــر ازدواج چهار موضوع ش ــان اين كه در ام ــا بي وي ب
ــاخت ها»،  ــكيل خانواده و تامين زيرس «ميل به ازدواج»، «تش
ــتحكام خانواده» و «ميل به فرزندآوري» تاثيرگذار است،  «اس
ــواده را به عنوان يك ارزش و  ــكيل خان ادامه داد: جامعه ما تش
ــرمايه قبول دارد، اما اين ميل به ازدواج به دليل وجود موانع،  س
ــي جوانان را در امر  ــكالت و چالش هاي واقعي يا غيرواقع مش
ــده كه  ــكالتي روبه رو كرده و همين امر موجب ش ازدواج با مش

سن ازدواج باال برود.

 50  درصد ازدواج دختران زير 20 سال است
ــد: با وجود اين كه آمارها نشان مي دهد  ــحاقي يادآور ش اس
ــا 50 درصد ازدواج دختران  ــن ازدواج باال رفته، اما تقريب كه س

زير 20 سال است.

ــوراي عالي  ــزي و هماهنگي دبيرخانه ش معاون برنامه ري
ــران نيز  ــالب فرهنگي عنوان كرد: همچنين 50 درصد پس انق
ــور در يك بازه زماني  ــال دارند و جوانان كش ازدواج زير 24 س
ــاله به ازدواج  ــند در يك دوره ده س ــن ازدواج مي رس كه به س

اقدام  مي كنند.
به گزارش ايرنا، وي تصريح كرد: اين بازه زماني قبال تا 25 
سال به ازدواج منجر مي شد، اما اكنون به 30 سال رسيده و اين 

موضوع نيز يك امر طبيعي است.
ــحاقي بخشي از موانع تشكيل خانواده را انتخاب همسر  اس
ــوان و بيان كرد: چالش هايي در  ــرگزيني عن و معيارهاي همس
ــاي الزم به جوانان ــه بايد آموزش ه ــه وجود دارد ك ــن زمين  اي

 داده شود. 
به گفته وي اكنون مدل و الگوي انتخاب همسر به گونه اي 
ــت كه والدين در حاشيه قرار مي گيرند و نقش خانواده ها در  اس

ازدواج فرزندان كمرنگ شده است.
ــكن را نيز از ديگر  ــحاقي تامين هزينه هاي ازدواج و مس اس
ــل تاخير در امر ازدواج بيان و ابراز كرد: دولت و خيران امر  عوام
ــازمان هاي مردم نهاد بايد در اين زمينه كمك هاي  ازدواج و س

الزم را انجام دهند.
ــاده و  ــا بيان اين كه ازدواج بايد به هنگام، آگاهانه، س وي ب
آسان و پايدار باشد، خاطرنشان كرد: تجمل گرايي و هزينه هاي 
ــنگيني را بر خانواده تحميل كرده  ــد ازدواج، بار اقتصادي س زائ

ــدازد و در واقع بازنده اصلي اين  ــالمت آنها را به خطر مي ان و س
موضوع جوانان هستند.

 مسائل جنسي، علل بيشتر طالق ها 
همچنين مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس 
ــت، با اشاره به روند رو به افزايش طالق در كشور  وزارت بهداش
ــتر طالق ها مربوط به مسائل جنسي  گفت: هم اكنون علل بيش
ــت.به گزارش ايرنا، محمداسماعيل مطلق در  ــويي اس و زناش
ــگاه علوم  ــي ارتقاى نرخ باروري كه در دانش ــت آموزش نشس
پزشكي ايران برگزار شد، افزود: سال گذشته بيش از 155 هزار 
مورد طالق در كشور ثبت شد كه بخش عمده اي از آنها مربوط 

به مسائل جنسي و زناشويي بوده است.
ــاره به تاكيد جدي رهبر معظم انقالب بر تحكيم  وي با اش
بنيان خانواده، تصريح كرد: بايد در مراكز بهداشتي و خانه هاي 
ــت، بر موضوع تحكيم بنيان خانواده بيشتر بحث شود تا  بهداش

طالق، كمتر ميان خانواده ها اتفاق بيفتد.
ــور به هپاتيت ــاره به ابتالي 2 درصد جمعيت كش مطلق با اش
ــن 90 هزار نفر  ــه هپاتيتC  افزود: همچني ــم درصد ب B  و ني
ــور وجود دارد كه 27 هزار نفر آنان  آلوده به ويروس ايدز در كش

شناخته شده اند. 
ــالمت جمعيت، خانواده و مدارس  به گفته مديركل دفتر س
ــاران به ايدز از  ــن افزايش ابتال بيم ــت، همچني وزارت بهداش

ــي به 30 درصد در دو سال گذشته رسيده،  طريق آميزش جنس
در حالي كه در پنج سال گذشته اين رقم 10 درصد بوده است.
ــان اين كه ــور نيز با بي ــار اعتياد در كش ــق درمورد آم  مطل
ــني 15 تا 19  ــور در محدوده س ــراد معتاد در كش ــد  اف  14 درص
ــن از اعتياد  ــن 55 درصد والدي ــتند، گفت: همچني ــال هس س
ــدان خود اطالع ندارند كه اين موضوع غفلت خانواده ها را  فرزن

 نشان مي دهد.
ــات و 10 درصد  ــه اگر 10 درصد تصادف ــا بيان اين ك وي ب
ــا را كاهش داده و 10 درصد ازدواج ها را افزايش دهيم،  طالق ه
ــي از  ــد، افزود: مي توانيم بخش ميزان باروري به 2/65 مي رس
ــي از ناباروري و كاهش نرخ جمعيت را از چنين  ــكالت ناش مش
ــالمت جمعيت، خانواده و  ــي رفع كرد.مديركل دفتر س راه هاي
مدارس وزارت بهداشت تاكيد كرد: اگر ميزان باروري در كشور 
زير 2 باشد، يك تهديد براي سالمت محسوب مي شود كه بايد 

در اين زمينه چاره انديشيد.
ــر در آستانه ازدواج در  مطلق به وجود 11 ميليون دختر و پس
ــاره كرد و گفت: بخش قابل توجهي از آنان در حال  ــور اش كش
ــفانه ميزان  ــتند و متاس ــنين ازدواج و بارداري هس گذراندن س

ازدواج از سال 85 تا 92 كاهش داشته است.
ــاره كرد و افزود: بيش از ــال 92 اش  وي به آمار ازدواج در س
 772 هزار مورد ازدواج در كشور ثبت شده كه نسبت به سال هاي 

قبل كاهش نشان مي دهد.
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ادامه از صفحه اول
و به جام جم توضيح مي دهد: ما براي اتخاذ اين تصميم به 
ــگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، عمل  درخواست دانش
ــجوي  ــت آنها، ظرفيت پذيرش دانش ــم و به درخواس كردي

پزشكي كمتر شد.
به گفته اميرمحسن ضيايي، ظرفيت پذيرش دانشجوي 
ــته به صورت بي رويه افزايش پيدا  ــكي در دو سال گذش پزش
ــت به منظور حفظ  ــرده بود و به همين دليل، وزارت بهداش ك
كيفيت آموزش پزشكي در دانشگاه ها، بايد ظرفيت پذيرش 

دانشجوي پزشكي را كاهش مي داد.
ــئول مي پذيرد كه كاهش ظرفيت پذيرش  اين مقام مس
ــجوي پزشكي در كنكور 93، نمي تواند مشكل بيكاري  دانش
ــكان عمومي يا توزيع ناعادالنه پزشك در سراسر كشور  پزش
ــد و ضيايي تاكيد دارد كه اين كار صرفا براي حفظ  ــل كن را ح
حداقل كيفيت فرآيند آموزشي در دانشگاه ها انجام شده است.

ــد، دانشگاه هاي  ــت خبر مي رس آن گونه كه از وزارت بهداش
ــن وزارتخانه، از كمبود فضاي  ــكي در مكاتبه با اي علوم پزش
ــك  ــي براي تربيت پزش ــي و كمبود امكانات آموزش فيزيك
ــد همين تصميم تازه وزارت  ــخن گفته اند و به نظر مي رس س

بهداشت نيز متاثر از همين گزارشي بوده كه دانشگاه ها براي 
وزارت بهداشت، ترسيم كرده اند.

 اين اقدام، ناكافي است
ــه دليل كمبود امكانات  ــگاه ها اعالم كنند ب اين كه دانش
ــيب پذيرش  ــي، ترجيح مي دهند ش ــظ كيفيت آموزش و حف
ــجوي پزشكي را ماليم تر كنند، به خودي خود مي تواند  دانش
ــد، اما دكتر فرزاد فرقان، عضو شوراي عالي  اقدام مثبتي باش
ــكي كشور در گفت وگو با جام جم معتقد است؛ اين  نظام پزش

اقدام براي اصالح وضع پزشكان، ناكافي است.
ــكي با  ــجوي پزش به اعتقاد فرقان، كاهش پذيرش دانش
ــت، ولي اين اتفاق  توجه به امكانات موجود، اتفاق خوبي اس
ــكل بيكاري پزشكان عمومي و توزيع  بايد همراه با حل مش
ــد وگرنه اين اتفاق  ــك در مناطق محروم باش ــه پزش عادالن
ــكالت پزشكان و نارسايي هاي  به خودي خود نمي تواند مش

نظام سالمت را حل كند.
به اعتقاد فرقان، هم اكنون حدود 35 هزار پزشك عمومي 
ــك عمومي از  ــال داريم، ولي در عين حال، 80 هزار پزش فع
ــور فارغ التحصيل شده اند كه خيلي از آنها يا بيكارند يا در  كش

مشاغل ديگري كار مي كنند. يعني به باور او، دانشجوي جديد 
ــدن پزشك عمومي بيكار،  نگرفتن به دليل ترس از اضافه ش
ــكان فعلي را حل كند؛ بلكه  ــكل بيكاري پزش نمي تواند مش
ــكالت نظام سالمت منوط به اين است كه عالوه بر  حل مش
كاهش دادن ظرفيت هاي پذيرش دانشجوي پزشكي براي 
ــك و اشتغال  ــي، به توزيع عادالنه پزش حفظ كيفيت آموزش

پزشكان عمومي نيز توجه ويژه شود.
به همين داليل است كه شايد حتي عالقه مندان تحصيل 
در رشته پزشكي هم با اين ايده موافق باشند كه قبول نشدن در 
رشته پزشكي، خيلي بهتر از اين است كه دانشجويي سال ها 
ــكي درس بخواند، اما پس از فارغ التحصيلي،  ــته پزش در رش

آينده شغلي مطمئني در انتظارش نباشد.

 ايجاد ظرفيت اضافي براي كنكوري هاي خاص
ــته هاي پزشكي، امسال  براي جبران كمبود ظرفيت رش
ــگاه هاي علوم  ــته به دانش در پرديس هاي خودگردان وابس
ــود. كل ظرفيت  ــجو انجام مي ش ــز جذب دانش ــكي ني پزش
ــت كه  ــده اس پذيرش در اين پرديس ها 1548 نفر اعالم ش
ــكي 900  ــته هاي دكتري حرفه اي به ترتيب در پزش در رش

ــكي 270 نفر و در داروسازي 280 دانشجو  نفر، در دندانپزش
جذب مي شود.

البته مشكل كار اينجاست كه تحصيل در اين پرديس ها، 
ــكي  ــي دارد و حتي در صورت قبولي در پزش ــهريه باالي ش
ــياري از خانواده هاي ايراني، توان پرداخت  پرديس ها نيز بس
ــت كه اغلب  ــهريه اين دوره ها را ندارند. به همين دليل اس ش
داوطلبان گروه علوم تجربي، روي ظرفيت پزشكي پرديس ها 
ــياري از داوطلبانـ  بخصوص در  ــاب باز نمي كنند و بس حس
مناطق محرومـ  تنها اميدشان براي قبولي در رشته پزشكي، 

تحصيل رايگان در دوره هاي روزانه است.
ــو، معموال داوطلباني كه مشكل مالي ندارند و  اما از آن س
مي توانند براحتي در خارج از كشور هم رشته پزشكي بخوانند، 

در اين پرديس هاي پولي جذب مي شوند.
ــكي بقيه اهللا،  ــگاه هاي علوم پزش جدا از پرديس ها، دانش
ــجوي پزشكي جذب  ــاهد نيز حدود صد نفر دانش ارتش و ش
مي كنند، ولي واضح است كه اين ظرفيت هم ارتباط چنداني 
ــان ندارد و درواقع كنكوري ها نمي توانند به  به عموم داوطلب
ــانس پذيرش  ــاص و ويژه به عنوان ش ــن ظرفيت هاي خ اي

دانشجوي پزشكي نگاه كنند.

دكترشدن سخت تر شد
وزارت بهداشت، هدف از اين اقدام را حفظ كيفيت آموزش پزشكي در دانشگاه ها اعالم كرده است

از بين 443 هزار داوطلبي كه امسال در گروه علوم تجربي كنكور داده اند، آرزوي تحصيلي بسياري از آنها، قبولي در رشته پزشكي است/ عكس: محمد مهيمني- جام جم

ايستگاه خط 3 مترو، بدون پله برقى
ــري زاده از قم: چرا براي ديدن رئيس امور ايثارگران  طاه
ــته  ــد جانبازي باالي 25 درصد داش ــد درص ــازان باي و جانب

باشيم؟ 
معظمي از بروجرد: مدتي است كه نان سنگك در بروجرد 
ــود و ديگر قابل استفاده نيست. از  روز به روز كوچك تر مي ش

مسئوالن امر مي خواهيم به اين مشكل رسيدگي كنند.
يك شهروند: چرا هيچ كدام از جايگاه هاي بنزين در شهر 

شريف آباد در اين چند روز تعطيلي گذشته كار نمي كرد؟
ــئوالن امر براي ترميم حداقل  محمدي از تهران: چرا مس

حقوق بازنشستگان كشوري فكري نمي كنند؟
 روي خط 162

يك شهروند از تهران: معتادان در ابتداي خيابان رباط كريم 
(ميدان رازي) هر روز ظهرها  جلوي چشم عابران مواد مصرف 

مي كنند و پليس هم به اين معضل رسيدگي نمي كند.
يك شهروند از تهران: همه مدارس نمونه دولتي در دوره 
متوسطه براي ورود دانش آموزان سال سوم راهنمايي آزمون 
ــختگيري مي كنند.  ــته اند و در اين خصوص خيلي س گذاش
ــت، ولي مي گويند چون در آزمون  ــدل فرزندم 30 / 19 اس مع

قبول نشده، نمي تواند در محل سكونت خود درس بخواند.
ــتگاه هاي خط 3 مترو،  پله  ــهروند از تهران: ايس يك ش
ــكل ايجاد ــالمند و بيمار مش ــراي افراد س ــي ندارد و ب  برق

 كرده است.

جمع آوري 11 ميليارد تومان 
زكات فطريه و كفاره

ــي(ره) با بيان اين كه  ــت كميته امداد امام خمين سرپرس
ــال زكات فطريه و كفاره جمع آوري  تاكنون 110 ميليارد ري
ــت، گفت: در تمامي محالت نيازمنداني كه زكات  ــده اس ش
ــدند كه با  ــايي ش ــق مي گيرد، شناس ــان تعل ــه آن ــه ب فطري
ــن زمان ممكن ميان  ــع آوري اين وجوهات در كوتاه تري جم

افراد نيازمند توزيع شده است.
ــوي  ــوه فطريه از س ــد: وج ــادآور ش ــواري ي ــين ان  حس
ــاي كميته امداد امام(ره)، مصلي هاي برگزاري نماز  پايگاه ه
ــاجد جمع آورى شده است. وي با اشاره به جنايات  عيد و مس
رژيم صهيونيستي عليه مردم غزه ادامه داد: پايگاه هاي امداد 
امام(ره) در طول سال به منظور جمع آوري كمك هاي مردمي 
ــماره حساب 5555 بانك  براي مظلومان غزه فعال بوده و ش
ــعبه كميته امداد امام(ره) قابل واريز در سراسر كشور  ملي ش
ــتگاه هاي خودپرداز بانك ها آماده دريافت كمك هاي  و دس
ــون نيز اين  ــت و تاكن ــريف اس نقدي هموطنان مومن و ش
كمك هاي مردمي كشورمان از طريق ممكن در اختيار آنان 

قرار گرفته و در مقاومت اين افراد نيز تاثيرگذار بوده است.

افزايش 25 تا 35 درصدي نرخ 
پاركينگ هاي عمومي پايتخت 

ــهر تهران  ــالمي ش ــوراي اس ــس كميته عمران ش رئي
ــتفاده از  ــش قيمت اس ــه افزاي ــه تصويب اليح ــاره ب با اش
ــوراي شهر گفت: نرخ  پاركينگ هاي عمومي پايتخت در ش
 پاركينگ هاي عمومي 25 تا 35 درصد نسبت به سال گذشته 

افزايش مي يابد.
ــرد: تعرفه هاي  ــاكري تاكيد ك به گزارش مهر، اقبال ش
ــوط به حمل و نقل از جمله قيمت پاركينگ هاي عمومي  مرب
ــت در  ــته با توجه به تاثيري كه مي توانس ــال گذش در چند س
ــذارد، تقريبا  ــهري بر جا بگ ــاد تورم رواني در زندگي ش ايج

ثابت مانده بود. 
ــا بيان اين كه چهار عامل در نرخ گذاري پاركينگ ها  وي ب
ــامل نوع پاركينگ از  ــت، افزود: اين عوامل ش تاثيرگذار اس
ــقف، مكانيزه و حاشيه اي و واقع شدن محل  جمله روباز، مس
آن در داخل يا خارج از محدوده طرح ترافيك و نيز نوع وسيله 
ــن زمان و ميزان  ــيكلت تا كاميون همچني ــه از موتورس نقلي

توقف اين وسايل نقليه در پاركينگ هاست. 
ــيون عمران شوراي اسالمي شهر تهران با  رئيس كميس
بيان اين كه برنامه اي براي توسعه پاركينگ در محدوده طرح 
ترافيك وجود ندارد، تصريح كرد: تالش مي كنيم با افزايش 
هزينه پاركينگ در اين محدوده، اشتياق به استفاده از وسيله 
ــخصي در مركز شهر به حداقل برسد و شهروندان با  نقليه ش

وسايل نقليه عمومي تردد كنند.
ــاكري با اشاره به اين كه شوراي شهر مجاز به افزايش  ش
ــار كرد: در  ــاي عمومي بود، اظه ــتر قيمت پاركينگ ه بيش
ــول و منطقي، تعرفه ها  ــوط با نگاه معق ــب اليحه مرب تصوي

به صورت مناسب محاسبه شده است. 

 فاطمه و اميرعلي
انتخاب اول والدين

ــازمان ثبت  ــركل روابط عمومي و اموربين الملل س مدي
احوال كشور گفت: نام فاطمه با تعداد 3159 و نام اميرعلي با 
تعداد 3557 مورد،انتخاب  اول والدين براي  نام نوزادان خود 

در ماه مبارك رمضان بوده است.
ــر، مهدي تدين با بيان اين كه 128 هزار و  به گزارش مه
ــده، افزود: نام هاي  493 نوزاد در ماه مبارك رمضان متولد ش
ــنا، نازنين زهرا، ريحانه، زينب، فاطمه زهرا، رها، ثنا  زهرا، يس
ــين، محمد،  ــي، محمدطاها، اميرحس ــم و نام هاي عل و مري
ابوالفضل، اميرمحمد، حسين، عليرضا و اميرعباس به ترتيب 
ــامي انتخابي والدين در اين ماه مبارك بوده  فراوان ترين اس
ــاره به  ــركل روابط عمومي و اموربين الملل با اش ــت.  مدي اس
ــده 62 هزار و يكصد مورد  اين كه از تمام والدت هاي ثبت ش
ــد: از اين  ــر بوده، يادآور ش ــر و 66 هزار و 393 مورد پس دخت
ــهري و  تعداد 98 هزار و 909 مورد مربوط به ثبت والدت ش
 29 هزار و 584 مورد نيز مربوط به والدت روستايي بوده است.

80 درصد جوانان ايراني ميل به ازدواج دارند
با وجود اين كه آمارها نشان مي دهد سن ازدواج باال رفته، اما تقريبا 50 درصد ازدواج دختران زير20 سال است

 وزير بهداشت: استفاده كنندگان روغن پالم در شير و ماست معرفي مي شوند 

پلمب  مهدهاي سراي محالت و 
خانه هاي اسباب بازي بدون مجوز 
ــازمان بهزيستي از تعطيلي خانه هاي  معاون امور اجتماعي س
اسباب بازي بدون مجوز بهزيستي خبر داد و گفت: هر مركزي كه 
ــال نگهداري مي كند براي فعاليت بايد از  ــش س كودكان زير ش
ــازمان بهزيستي مجوز داشته باشد،  در غير اين صورت با حكم  س

قضايي پلمب مي شود.
ــباب بازي يا مكان هايي كه  محمد نفريه افزود: خانه هاي اس
ــراي محله هاي مختلف نسبت به نگهداري كودكان اقدام  در س
ــاس قانون بايد از سازمان بهزيستي براي فعاليت  مي كنند،  براس

خود مجوز داشته باشند.
به گزارش مهر، وي با اشاره به اين كه جلوي فعاليت غيرقانوني 
خانه هاي اسباب بازي گرفته مي شود، گفت: خانه هاي اسباب بازي، 
خانه هاي شكوفه، خانه هاي خالقيت و اين گونه موارد كه فقط از 
ــتي ندارند حق  ــهرداري مجوز دارند و هيچ مجوزي از بهزيس ش

فعاليت ندارند و بهزيستي آنها را تعطيل مي كند.
ــباب بازي در تهران در سال  ــايي 300 خانه اس نفريه از شناس
ــتيم كه  ــته خبر داد و تاكيد كرد: براي اداره اماكن نامه نوش گذش
ــت و ادامه فعاليت آنان منوط به  فعاليت اين مراكز غيرقانوني اس
ــازمان بهزيستي است به همين دليل تعدادي  دريافت مجوز از س
ــوز دريافت كردند و آنهايي كه  ــباب بازي مج از اين خانه هاي اس
ــدند. معاون امور  مراجعه نكردند نيز با حكم قوه قضاييه تعطيل ش
اجتماعي بهزيستي كشور عنوان كرد: شهرداري نمي تواند مجوز 
ــد كودك صادر كند و هر مركزي كه قصد نگهداري كودكان  مه

زير شش سال را دارد بايد به بهزيستي مراجعه كند.
نفريه در مورد شرايط صدور مجوز براي خانه هاي اسباب بازي 
ــتاندارد بودن مكان و فضاي مورد نياز نگهداري  ــد: اس يادآور ش
ــاني، امكانات  ــئول فني، تعداد نيروي انس ــتن مس كودكان، داش
ــته هاي مرتبط از مواردي است  ــتاندارد و داشتن مربيان با رش اس
كه بايد اين خانه ها براي دريافت مجوز، دارا باشند. به گفته وي، در 
صورت داشتن مجوز، سازمان بهزيستي همانند تمامي مهدهاي 
ــارت مي كند و همچنين  ــن خانه ها نيز نظ ــودك به فعاليت اي ك
ــي و بازآموزي برخوردار  ــان آنها نيز بايد از دوره هاي آموزش مربي
شوند. معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي اظهار كرد: والدين 
ــباب بازي يا مهدهاي  ــراي ثبت نام كودك خود در خانه هاي اس ب
سراي محالت بايد از دارا بودن مجوز بهزيستي اطمينان حاصل 
كنند و در غير اين صورت فعاليت غيرقانوني اين مراكز و آدرس و 
اسم مركز را از طريق پيامك 30008530 به واحد بازرسي سازمان 

بهزيستي اطالع دهند.

 اعالم اولويت هاي اعزام 
به عمره 94ـ  93

معاون سازمان حج و زيارت با بيان اين كه اعزام هاي عمره سال 
ــود، گفت: اولويت هاي يك تا 350  94ـ  93 از نيمه آذر آغاز مي ش

بانك هاي ملي و ملت در دور جديد به عمره اعزام خواهند شد.
ــژاد افزود: برنامه ريزي و زمان بندي ما به گونه اي  ناصر خدرن
ــاي جديد آغاز و  ــه دوم آبان ثبت نام از اولويت ه ــت كه از نيم اس
همچنين زمينه ها فراهم شود تا زائران بتوانند عالوه بر مراجعه به 

دفاتر خدمات زيارتي، به صورت اينترنتي ثبت نام كنند.
ــراي عمره 94ـ  93 در نظر  ــه داد: اولويت هايي كه ب وي ادام
گرفته شده است از اولويت يك تا 350 بانك هاي ملي و ملت است 
و اعزام ها از نيمه آذر آغاز مي شود و تا پايان خرداد 94 ادامه خواهد 
داشت.به گزارش فارس، معاون سازمان حج و زيارت اظهار كرد: 
ــت، اولويت هاي جديد به منظور  ــدن ظرفي در صورت تكميل نش
ــاره به  ــد.خدرنژاد همچنين با اش تكميل ظرفيت اعالم خواهد ش
انعقاد تفاهم نامه ميان سازمان حج و زيارت ستاد عمره دانشجويي 
ــع بانك هاي  ــتن بانك تجارت به جم ــارت از پيوس ــك تج و بان
خدمات دهنده به عمره گزاران خبر داد و گفت: بانك  تجارت از اين 
ــرف دانشجويان به  پس وام هاي يك ميليون توماني را براي تش

عمره و عتبات عاليات به آنها پرداخت خواهد كرد.

 آغاز امتحان نهايي تجديدي ها
 از اول شهريور

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش از آغاز امتحانات 
نهايي دانش آموزان تجديدي از اول شهريور خبر داد.

ــاس  ــادي در گفت وگو با فارس افزود: براس ــول عم عبدالرس
ــات نهايي مربوط به  ــهريور 93ـ  92، امتحان ــه امتحانات ش برنام
ــال سوم متوسطه نظري سالي واحدي و نيمسالي  دانش آموزان س
ــال سوم فني و حرفه اي،  واحدي و داوطلبان آزاد، دانش آموزان س
پيش دانشگاهي روزانه، بزرگساالن و داوطلبان آزاد و دانش آموزان 
ــه و غايبان موجه مربوط به امتحان  ــطه روزان پايه دوره دوم متوس
هماهنگ كشوري و برگزاري امتحان در دوره اول و دوم متوسطه 
روزانه و غايبان موجه ابالغ شده است.وي با بيان اين كه امتحانات 
ــطه  ــود و در متوس ــهريورآغاز مي ش نهايي دانش آموزان از اول ش
ــت، خاطرنشان كرد:  ــهريور ادامه خواهد داش نظري تا نوزدهم ش
ــگاهي از اول شهريور  امتحانات نهايي دانش آموزان در پيش دانش
ــهريور  ــهريور و در فني و حرفه اي تا يازدهم ش ــتم ش آغاز و تا هش

ادامه دارد.

 عوارض بافت هاي فرسوده 
صفر مي شود

ــيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران  رئيس كميس
ــاركت مردم، مالكان، سرمايه گذاران،  با تاكيد بر اين كه بدون مش
ــوده رخ نخواهد داد،  ــهرداري اتفاقي در بافت هاي فرس دولت و ش
گفت: در حال پيگيري براي صدور پروانه هاي جداگانه اي با عنوان 
پروانه هاي سبز هستيم كه براساس آن مجموع عوارض دريافتي از 

امالك و بافت هاي فرسوده به صفر برسد.
محمد ساالري در گفت وگو با ايسنا، به عقد تفاهم نامه و برگزاري 
ــترك بين اعضاي كميسيون معماري و شهرسازي  جلسات مش
ــاره كرد و افزود: از مسئوالن  ــازمان نظام مهندسي اش ــورا و س ش
سازمان نظام مهندسي كشور و استان تهران تقاضا كرده ايم كه در 
هيات مديره خود اين بحث را مطرح كنند تا ترتيبي اتخاذ شود كه 
مهندسان ناظر بر ساخت وسازهاي بافت فرسوده مبلغي نگيرند و 
در ازاي آن بسته هاي تشويقي در ساير بافت ها با عنوان برگه هاي 
ــاركت فعال تري در ديگر بافت ها  ــود تا مش نظارت به آنها داده ش
داشته باشند. ساالري به عالوه با اشاره به كميته هاي مشترك بين 
اعضاي شورا، نمايندگان تهران در مجلس و نمايندگان استانداري 
و شهرداري تصريح كرد: پنج كميته تخصصي از جمله كميسيون 
ــازي و معماري شوراي شهر تهران، بحث بافت فرسوده را  شهرس
ــه طور جدي دنبال مي كنند تا خألهاي قانوني از طريق مجلس  ب
ــود و با حضور نمايندگان استانداري و وزارت كشور نيز  پيگيري ش

تعامالتي با دولت صورت گرفته است.

تهران، داراي بيشترين سطح 
زيركشت آبياري با فاضالب

ــت با  ــالمت محيط و كار وزارت بهداش رئيس مركز س
ــذف پديده آبياري  ــده براي ح ــاره به اقدامات انجام ش اش
ــه يك چهارم از  ــالب، از كاهش اين وضع ب ــزارع با فاض م
ــطح ــترين س ــال 89 خبر داد و گفت: تهران داراي بيش  س

 زير كشت آبياري با فاضالب است. 
ــنا، درباره آخرين وضع   كاظم ندافي در گفت وگو با ايس
آبياري مزارع با فاضالب و اقدامات انجام شده براي حذف 
ــت هزار هكتار  ــال 89، هش ــن موضوع، ادامه داد: در س اي
ــور با فاضالب آبياري مي شد كه به دنبال  زمين در كل كش
اقدامات انجام شده در زمينه برخورد با اين موضوع، اكنون 

اين رقم به يك چهارم كاهش يافته است.
ــا بيان اين كه اكنون حدود 2000 هكتار زمين در  وي ب
كشور با فاضالب آبياري مي شود، افزود: كاهش ايجاد شده 
در ميزان آبياري مزارع با فاضالب، حاصل برگزاري صدها 

جلسه و پيگيري هاي وزارت بهداشت است.
رئيس مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت تاكيد 
ــان را به دادگاه معرفي كرده و  ــرد كه در اين روند، متخلف ك
حتي در مواردي هم حكم تخريب زمين ها دريافت و برخي 

از آنها نيز تخريب شده است.
ــيار  ــي، تاكنون موفقيت در اين زمينه بس ــه گفته نداف ب
ــت كه استانداران  ــت، اما انتظار آن اس ــمگير بوده اس چش
ــراي بقيه مزارع و به صفر  ــتگاه هاي ذي ربط ب و ديگر  دس
رساندن اين وضع همكاري كنند تا اين پديده به طور كامل 

حذف شود.


