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ايجاد اتاق  تزريق براى معتادان 
رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت با بيان اينكه ايجاد 
ــيب  اتاق هاى تزريق براى معتادان در جهت كاهش آس
ــت كه با ايجاد چنين  ــت، گفت: توصيه ما اين اس اس

اتاق هايى پيشگيرى از ابتال به ايدز، آموزش داده شود.
ــا ايلنا در باره ايجاد  عباس صداقت در گفت و گو ب
ــت: اين موضوع در  ــاى تزريق براى معتادان گف اتاق ه
ــت كه البته پالن  ــيب مطرح اس قالب برنامه كاهش آس
اجرايى آن را نمى دانيم اما در ستاد مبارزه با مواد مخدر 
كميته مشتركى با حضور بهزيستى و وزارت بهداشت 
ــت گذارى مى كنند.به گفته صداقت  در اين زمينه سياس
ــواهد پياده سازى  اين برنامه كامال علمى و مبتنى بر ش
ــود كه در مرحله برنامه ريزى براى فاز آزمايشى  مى ش
ــت.وى افزود: منظور از كاهش آسيب اين است كه  اس
اگر فردى تزريق مى كند تا زمانى كه آمادگى براى ترك 
ــود تا تزريق مشترك  ــرايطى ايجاد ش وجود ندارد، ش
ــاره به اينكه دومين مرحله  نداشته باشد.صداقت با اش
اين است كه آموزش هايى درمورد مواد مخدر و راه هاى 
پيشگيرى از ايدز در حين ايجاد شرايط براى تزريق داره 
ــود، گفت: پس از اين مرحله، بايد آموزش به سمت  ش
هدايت فرد معتاد براى درمان جايگزين پيش رود.رئيس 
اداره ايدز وزارت بهداشت تصريح كرد: ايجاد اتاق هاى 
تزريق كامال علمى و مبتنى بر تجربيات موفق دنياست 
كه ستاد مبارزه با مواد مخدر در مرحله سياست گذارى 
در مورد اين موضوع است.وى خاطرنشان كرد: توصيه 
ما اين است كه با ايجاد چنين اتاق هايى پيشگيرى از ابتال 

به ايدز، آموزش داده شود.

اعالم نتايج كنكور دكترى 
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: اسامي 
ــون ورودي دوره دكتري  ــي آزم ــدگان نهاي پذيرفته ش
«Ph.D» (نيمه متمركز) سال 1393 ديروز يكشنبه 26 
ــايت سازمان سنجش اعالم شد و  مردادماه از طريق  س
ــدند.دكتر ابراهيم  تعداد 11 هزار و 496 نفر پذيرفته ش
ــده  خدايى در گفتگو با مهر گفت: داوطلبان پذيرفته ش
مى توانند نتايج آزمون خود را در سايت سازمان سنجش 
ــاهده كنند.وى  ــاني: www.sanjesh.org مش به نش
ــت كه  ــزود: ظرفيت پذيرش 12 هزار و 271 نفر اس اف
ــوى دانشگاه ها، اكنون  با توجه به تغييرات اعالمى از س
تعداد 11 هزار و 496 نفر پذيرفته شده اند و به طور حتم 
مرحله تكميل ظرفيت خواهيم داشت.خدايى خاطرنشان 
كرد: داوطلباني كه در رديف پذيرفته شدگان نهايي اين 
ــد، مى توانند باتوجه به مندرجات  آزمون قرار مي گيرن
ــازمان با مراجعه به وب سايت اطالع رساني  اطالعيه  س
ــات آموزش عالي ذيربط و كسب  دانشگاه ها و موسس
اطالع از برنامه زماني ثبت نام و مدارك مورد نياز براي 
ثبت نام مربوط به هر كدرشته محل، در زمان مقرر براي 
ثبت نام و ساير مراحل پذيرش به نشاني مشخص شده 

در سايت موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه كنند.

واكنش به شكارگاه هاى شخصى
ــازمان محيط  ــس س ــور و رئي ــاون رئيس جمه مع
ــت احياى كامل صندوق محيط زيست و اجبارى  زيس
شدن طرح هاى ارزيابى پروژه هاى عمرانى را به عنوان 
ــرح كرد.دكتر  ــال آينده مط ــود در س ــاى خ اولويت ه
ــنا در خصوص  ــه ابتكار در گفت و گو با ايس معصوم
ــازمان در سال آينده گفت: احياى كامل  فعاليت هاى س
صندوق محيط زيست، اجبارى شدن طرح هاى ارزيابى 
براى كليه پروژه ها و آغاز اقدامات اجرايى براى نجات 
درياچه اروميه و تاالب هامون و ساير تاالب هاى كشور 

از جمله برنامه ما براى سال آينده است.
عالوه بر آن نيز همكارى هاى بين المللى را در سال 
گذشته آغاز كرده ايم كه انشاءاهللا در سال آينده نيز ادامه 
ــت.وى در خصوص ايجاد شكارگاه هاى  خواهد داش
ــكارچيان گفت: اين اقدام  شخصى توسط برخى از ش
خوبى است اگر اين افراد مى توانند چنين مكانى را ايجاد 
ــپس دست به شكار  كنند و گونه هايى را پرورش و س
بزنند اما بايد اول چنين شرايطى را ايجاد كنيم و بعد اين 

اجازه را براى شكار به شكارچيان بدهيم.
ــازمان محيط زيست با تاكيد بر اينكه نياز  رئيس س
ــت، به  ــاى اوليه مانند تفس نيس ــكار جزو نيازه به ش
شكارچيان توصيه كرد: براى اينكه طبيعت به وضعيت 
ــيب نبيند بايد اين نياز  متعادل برود و حيات وحش آس

را مهار كنند.

دستور ويژه درباره قانون 
معطل مانده پرستاران

معاون پرستارى وزير بهداشت ضمن اشاره به جلسه 
ــوراى عالى نظام پرستارى با وزير بهداشت، از  اخير ش
ــده جهت اجراى قانون تعرفه گذارى  توافقات انجام ش
خدمات پرستارى خبر داد.محمد ميرزابيگى در گفت وگو 
با ايسنا گفت: جلسه اخير شوراى عالى نظام پرستارى با 
وزير بهداشت در فضايى دوستانه برگزار شد و توافقات 
ــاره به دغدغه هاى  خوبى نيز به عمل آمد.وى ضمن اش
شوراى عالى نظام پرستارى درباره قانون تعرفه گذارى 
خدمات پرستارى افزود: در اين زمينه دغدغه هاى اعضا 
با وزير بهداشت مطرح شد. بهترين دستاورد اين جلسه 
توافق بر مبناى سه ضلع وزارت بهداشت به معناى نظام 
ــالمت، جامعه پرستارى و علم پرستارى و همچنين  س
ــع از برگزارى چنين  ــه ضل بيماران و مردم بود. اين س

نشست هايى سودهاى فراوانى خواهند برد.
ــتارى وزير بهداشت ادامه داد: برگزارى  معاون پرس
ــبب  ــتانه و همدالنه س ــت ها در فضاى دوس اين نشس
ــايعات از بين رفته و فرصت ها از  ــود محمل ش مى ش
ــود. اين  ــلب ش ــايعه پراكنى س معاندين نظام جهت ش
نشست، نشان از يك الگوى مديريتى خوب ميان نظام 
و سالمت و سازمان نظام پرستارى بود.ميرزابيگى گفت: 
ــش از اين درباره قانون  ــه قول هايى كه پي در اين جلس
تعرفه گذارى خدمات پرستارى از سوى مسووالن وقت 
وزارت بهداشت داده شده بود، مطرح شد. به اين منظور 
قرار شد تيمى از معاونت پرستارى و همچنين سازمان 
نظام پرستارى تعيين شده و در فرصتى مقتضى اطالعات 

به دست آمده از اين قانون را بررسى و به روز كنند.

آغاز جشنواره چند قدم تا آسمان 
ــور 250  ــمان» با حض ــنواره «چند قدم تا آس جش
دانش آموز منتخب انجمن هاى اسالمى مدارس سراسر 

كشور به همت انجمن اسالمى دانش آموزان آغاز شد.
ــنواره «چند قدم تا آسمان» روز شنبه 25 مرداد  جش
در اردوگاه فرهنگى - تربيتى مقدس اردبيلى آغاز شده 
كه به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.هدف اصلى 
ــنواره گرد هم آوردن دانش آموزان منتخب  از اين جش
ــار برنامه هاى  ــالمى در كنار هم در كن انجمن هاى اس
ــى كه در شهرهاى اردبيل و  تربيتى، فرهنگى و آموزش

سرعين برگزار مى شود.

از سقوط هوايى تا سقوط اخالقى
مسعود پيوسته

ــش رخ داد و جامعه ايرانى  اتفاق تلخى كه هفته پي
متاثر و متآسف از اين سانحه سوزناك هوايى در تهران 
ــكوت و تآمل بود! سكوت  ــد، اما پيامدش كمتر س ش
ــايد موجب مقدمات بهينه سازى رفتارى،  تلخى كه ش
ــد. درعوض، اين حادثه  اخالقى، فنى و حرفه اى مى ش
ــتمايه مزاح و شوخى و لطيفه خيلى  ناگوار و تلخ، دس
از اهالى شبكه هاى اجتماعى شد و تقريباً مى شود گفت 
ــد و تآييِد اين جوك هايى كه  خيلى ها به نوعى با لبخن
به يكباره پس از آن سانحه هوايى در مجازستان زاييده 
ــايعت اين لطيفه ها پرداختند كه از لحظه ى  شد، به مش
ــقوط آن هواپيماى 140 حتى 24 ساعت هم  حادثه س
ــته بود!جامعه ما مشهور به لطيفه گويى و جوك  نگذش
ــت. البته جمعى از اهالى رسانه و مطبوعات  گويى اس
ــتان، نسبت به اين حجم از هجمه لطيفه  هم در مجازس
پراكنى موضع گرفتند و گفتند: «عجب ملت بدى هستيم 
ما!» البته چون در عالم مجاز، آدمى راحت تر از عالم واقع 
ــت، برخى روزنامه نگاران، از شدت  در مطبوعات اس
ــتاِن مثًال فيس  ــن رفتار جوك آلود دوس عصبيت از اي
بوكى، از واژه اى در توصيف اين افراد استفاده كردند كه 
قابل نشر از مطبوعات نيست و ناگزير به استفاده از سه 
نقطه براى آن هستيم چراكه، در مجازستان، بخصوص 
ــس بوك، ديگر هيچ واژه و حرفى در محذورات  در في
و معذورات اخالقى نيست و هركس، فراخور دريافت 
و ميلش، هرچه دل تنگش است مى تواند بگويد.اينكه 
جامعه ايرانى به لحاظ اخالقى و رفتارى، كمترين شباهتى 
ــال 57 و دهه شصت ندارد، تقريباً ترديدى  به جامعه س
ــئوالِن خاصه فرهنگى ما هم كه همواره  نيست، اما مس
ــته (همه دستگاه هاى  ــى و پنج سال گذش در طى اين س
فرهنگى و تبليغى، از سازمان تبليغات اسالمى  و حوزه 
ــالمى و  ــاد اس ــه تا وزارت فرهنگ و ارش هنرى گرفت
ــود معاونت  ــتگاه هاى ديگر كه خ ــيما و دس صداوس
فرهنگى تبليغى دارند و به موازات سياست گزارى هاى 
فرهنگى كشور در حركت اند) هنوز از نيل به آرمان هاى 
سال 57 مى گويند. هرچند بخش هايى از جامعه، مبتال به 
«بى آرمانى» و «بى هدفى» شده و ورويكرد انفعالى نسبت 
به تحقق آرمان هاى پيش گفته دارند. آيا جامعه ايرانى در 
ــهره به پيشرفت و عدالت  چهارمين دهه انقالب كه ش
است، داراى يك بستر فرهنگ بومى، بدون افزودنى ها 
وعاريه هاى بيرونى است يا نه، جامعه ما به رغم فرهنگى 
بودن خاستگاه انقالب اسالمى، دهه به دهه، از خاستگاه 
ــده فاصله گرفته و مبتال به بداخالقى شده است؟  يادش
غرض، بازگشت به گذشته و دعوت به ايست نيست، 
ــانى، اخالقى و وجدانى  ــتراك انس بلكه يافتن نقاط اش
ــه به كمك اين  ــت ك ــروز و ديروز جامعه ايرانى اس ام
نقاط اشتراك و تقويت آن، بتوان مقدمات تحكيم پيوند 
ــته  اخالقى اين جامعه را فراهم آورد.آنچه اين  با گذش
ــال ها در حوزه فرهنگى و اخالقى، فرو كاسته شده،  س
موضوع «شرم» در جامعه ماست. شرم ديروز سى سال 
پيش ايران كجا و «بى شرمى» ى اين سال هاى ما كجا كه 

همه روزه هم بر گستره اش افزوده مى شود.
ــرايى ها مقارن با حوادث  ــا وجود چنين لطيفه س آي
ــاط و شادابى و  ــان از نش تلخ طبيعى و غير طبيعى، نش
طراوت جامعه ما دارد يا نشان از نوعى بيمارى اخالقى 
كه جلوه هايش انفعال و اعراض و رويگردانى اجتماعى 

به جاى «همگرايى» است؟
هرچند ممكن است بگويند اين جوك ها و لطيفه ها 
چون بيشتر در مجازستان رخ مى نمايد، نمى توان خيلى به 
آن خرده گرفت و جدى گرفت. ولى وقتى از مجازستان 
به تلفن هاى همراه و وايبر و پيامك رسيد، ديگر خيالى 
و مجازى نيست. بلكه پاى به عالم واقع گذاشته است. 
ــى در هر دو عالم  ــايد وجود و بروز چنين رفتارهاي ش
مجازى و واقع در جامعه ايران، گوياى نوعى قهر پنهان 

دولت – ملت باشد كه هربار به شكلى رخ مى نماياند.

ــالمت كميته امداد امام خمينى  معاون حمايت و س
ــتقل براى زنان نداريم تا از  (ره) گفت: رسانه هاى مس
طريق آن زنان بتوانند تجربيات خود را به يكديگر منتقل 
كنند و فرهنگسازى كنند. به گزارش ايسنا على محمد 
ذوالفقارى در نخستين گردهمايى مراكز دولتى، عمومى 
و مردم نهاد در حوزه زنان سرپرست خانوار افزود: زنان 
سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد از نظر سن، 
ــواد، فرهنگ و حتى مذهب با يكديگر تفاوت هايى  س
دارند چرا كه در بين مددجويان كميته امداد حتى زنان 
ــاره به تفاوت هاى  ــيحى نيز وجود دارند.وى با اش مس
ــت خانوار تحت پوشش كميته  اقتصادى زنان سرپرس
ــتاجر، برخى ديگر  ــداد اظهار كرد: برخى از آنها مس ام
صاحبخانه، برخى ديگر داراى يك بيمار صعب العالج 
هستند. از سوى ديگر اين مددجويان نيازهاى متفاوتى 
نيز دارند بنابراين نمى توان به گونه اى يكسان به همه آنها 
خدمت رسانى كرد.معاون حمايت و سالمت كميته امداد 
امام (ره) با بيان اينكه يكى از مشكالت بسيارى از زنان 
ــت خانوار فقدان مهارت مديريت و مشكالت  سرپرس
ــت، گفت: بسيارى از آنها حداقل تجربه را  خانواده اس
ــكالت اجتماعى دارند اين در حالى  در برخورد با مش
است كه نه در بخش دولتى نه خصوصى و نه سمن ها 
سازمان دهى خاصى براى خدمت رسانى به آنها وجود 
ندارد.وى با اشاره به آمار زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش كميته امداد، اظهار كرد: تعداد آنها از يك ميليون 
ــال 85 به دو ميليون و 500 هزار  و 650 هزار زن در س
ــال 90 افزايش يافته است. ذوالفقارى با بيان  نفر در س
اينكه نبود فرماندهى واحد در هدايت و سرمايه گذارى 
در زمينه زنان سرپرست خانوار يكى از مشكالت اين 
ــت تصريح كرد: هدايت و سرمايه گذارى در  حوزه اس
حوزه زنان سرپرست خانوار نيازمند وجود يك قرارگاه 
ــا در آن پژوهش هايى در اين زمينه  ــت ت فرماندهى اس

انجام شود. در حال حاضر برخى از دستگاه هاى دولتى 
سياستگذارى هاى خوبى مى كنند ولى اثربخشى كافى را 
ــكالت حوزه زنان  ندارند. وى افزود: يكى ديگر از مش
ــت خانوار نبود دسته بندى در زمينه معضالت  سرپرس
ــت چرا كه اين زنان مشكالت متنوع و متعددى  آنهاس
ــتطاعت پرداخت اجازه  دارند، به عنوان نمونه يكى اس
ــت و بايد  ــواد اس منزل را ندارد ولى فرد ديگرى بيس
ــته بندى شود. از  ــكالت هر كدام از اين زنان دس مش
سوى ديگر برخى از معضالت آنها ساده و برخى ديگر 
ــت. ذوالفقارى با بيان اينكه زنان سرپرست  پيچيده اس
خانوار را به دو دسته دائم و موقت تقسيم بندى كرده ايم 
اظهار كرد: در دسته دائم، زنانى كه بر اثر طالق يا فوت 
ــده اند قرار دارند اما دسته  همسر سرپرست خانوار ش
ــود كه شوهراشان زندانى يا  ــامل زنانى مى ش موقت ش
بيمار است. وى تاكيد كرد:  الزم است با كمك وزارت 
كشورو شهردارى تهران به گونه اى عمل كنيم كه زنان 
ــروع  ــت خانوار و ش ــدن به سرپرس از زمان تبديل ش
مشكالتشان تحت پوشش قرار مى گيرند اين در حالى 
ــى براى دريافت خدمات  ــت كه برخى از آنان زمان اس
ــده است.  ــان پيچيده ش مراجعه مى كنند كه مشكالتش
عالوه بر آن بايد قادر باشيم كه بين دستگاه هاى مسئول 
به فراخور مشكالت زنان سرپرست خانوار تقسيم كار 
ــالمت كميته امداد امام (ره)  كنيم. معاون حمايت و س
ــاره به ضرورت مديريت كاهش زنان سرپرست  با اش
ــر 79 درصد از آنان  ــوار اظهار كرد: در حال حاض خان
ــر، سه درصد آنان به علت زندانى  به علت فوت همس
ــش درصد به علت طالق سرپرست  شدن شوهر و ش
خانوار شده اند در اين شرايط مديريت فوت و طالق تا 
حدودى امكانپذير است چرا كه بسيارى از شوهران به 

دليل ابتال به بيماريهايى مانند سكته از دنيا رفته اند.
وى افزود: تعدادى از زنان سرپرست خانوار مطلقه 

ــتند و ما  ــيمان هس ــال حاضر از طالق خود پش در ح
ــرعت ازدياد زنان مطلقه بكاهيم چرا كه  مى توانيم از س
ازدواج هاى احساسى در سن پايين و با تفاوت فرهنگى 
و اقتصادى زياد از داليل طالق هستند.ذوالفقارى با بيان 
ــكالت جدى زنان سرپرست خانوار  اينكه يكى از مش
ــت اظهار كرد:  در حال حاضر 350 هزار  فقدان آتيه اس
ــش بيمه تامين اجتماعى و 140  نفر از آنها تحت پوش
هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بيمه صندوق 
روستايى قرار دارند. آنان در 50 سالگى به يك دستمزد 
ــت پيدا مى كنند.  توسعه بيمه زنان سرپرست  ثابت دس
ــت.  ــداف كميته امداد امام (ره) اس ــوار يكى از اه خان
ــعه خدمات مشاوره اى و آموزشى  وى تاكيد كرد:  توس
ــت و تعداد زيادى از زنان سرپرست  از برنامه هاى ماس
خانوار در حال حاضر امكان تحصيل دارند. ذوالفقارى 
ــت خانوار  با بيان اينكه بيش از 60 درصد زنان سرپرس
ــش كميته امداد امام (ره) در سن سالمندى  تحت پوش
ــعه بسته معيشتى  قرار دارند اظهار كرد: آنان براى توس
ــان  خود تقاضا دارند تا بتوانند با حقوق خود زندگى ش
را سپرى كنند. 40 هزار نفر از مددجويان كميته امداد در 
سن سالمندى قرار دارند كه برخى از آنان زنان سرپرست 
خانوار هستند. آنان با مشكالتى از جمله احساس تنهايى 

و فقدان مسكن مناسب روبرو هستند. وى تصريح كرد: 
يكى از اشكال فقر اين است كه قدرت دفاع از خود را 
از فرد مى گيرد، بنابراين برخى از زنان سرپرست خانوار 
نيازمند مشاوره حقوقى هستند. از سوى ديگر به تدريج 
فقر در كميته امداد امام (ره) در حال زنانه شدن است و 
زنان سرپرست خانوار جوان تقاضاى اشتغال، كاريابى، 
آموزش هستند.وى تاكيد كرد: الزم است مشكالت زنان 
ــت خانوار را غير محافظه كارانه ببينيم. يكى از  سرپرس
ــكالت آنان كه كمتر نهادى به سراغ آن رفته است  مش
ــت. دسته اى از زنان  ــت خانوار اس ازدواج زنان سرپرس
سرپرست خانوار ازدواج را در مسير توانمندسازى خود 
ــد بنابراين تالش كرده ايم در اين زمينه در كميته  مى بينن
امداد گامهايى برداريم. به گونه اى كه 3500 زن سرپرست 
ــش كميته امداد ازدواج كرده اند البته  خانوار تحت پوش
ــكالت زيادى را در اين راه داشتند و ما تالش  آنان مش
كرده ايم با انديشيدن راهكارهايى در جهت ازدواج پايدار 
آنان و مورد سوء استفاده قرار نگرفتن عمل كنيم.معاون 
حمايت و سالمت كميته امداد امام (ره) با بيان اينكه دو 
ميليون از مددجويان كميته امداد در مناطق محروم ساكن 
هستند اظهار كرد: يكى از بحث هاى ما چگونگى كمك 

رساندن به اين مناطق است.

ــوال از وقايع  ــازمان ثبت اح ــاى لحظه اى س آماره
چهارگانه حياتى والدت، وفات ، ازدواج و طالق نشان 
ــال جارى تا كنون بيش از 568  مى دهد كه از ابتداى س
ــزار و 860 مورد  ــزار و 859 مورد والدت و 140 ه ه
وفات در كشور رخ داده كه در اين ميان بيش از 11 هزار 
و 268 جوان 15 تا 29 سال به داليل مختلف جان خود 
ــت داده اند.به گزارش مهر، براساس آمارهاى  را از دس
ــارى تا اين لحظه  568  ــال ج ثبت احوال از ابتداى س
هزار و 859 نفر در كشور متولد شده اند كه از اين تعداد  
291هزار و 255 نفر پسر و  277 هزار و 604 نفر دختر 
ــال 93 تا كنون 443 هزار و  بوده اند.همچنين از اول س

710 تولد در نقاط شهرى و  125 هزار و 149  والدت 
نيز در نقاط روستايى انجام شده است.آمارهاى سازمان 
ــدگان از  ــان مى دهد كه تعداد فوت ش ثبت احوال نش
ــال جارى تا اين لحظه 140 هزار و 860 نفر  ابتداى س
بوده كه 74 هزار و  655 نفر مرد و 66 هزار و 205 نفر 

نيز زن بوده اند.
از ميان فوت شدگان 90 هزار و 150 نفر در مناطق 
شهرى و50 هزار و 710  نفردر نقاط روستايى دار فانى 

ــدگان 0 تا 14  را وداع گفته اند.همچنين تعداد فوت ش
ــال  93 تا امروز 8 هزار 310 نفر و  ــاله از ابتداى س س
ــزار و 268 نفر و  ــاله 11 ه ــدگان 15 تا 29 س فوت ش
ــاله ،37 هزار و 891 نفر و  ــدگان 30 تا 64 س فوت ش
فوت شدگان 65 ساله و بيشتر نيز 83 هزار و 391 نفر 
بوده است.افزايش طبيعى جمعيت در سال 1393 تا اين 
لحظه  427 هزار و 999 نفر و افزايش طبيعى جمعيت 
ــت.همچنين  ــك هزار و 513 نفر بوده اس امروز نيز ي

براساس آمارهاى پايگاه اطالعات سازمان ثبت احوال ، 
از ابنداى امسال تا پايان ارديبهشت ماه 113 هزار و 206 
واقعه ازدواج در كشور رخ داده كه از اين ميان 92 هزار 
ــهرى و 20 هزا رو 293 فقره  و 913  واقعه در نقاط ش

ازدواج نيز در مناطق روستايى رخ داده است.
تعداد طالق هايى كه در استانهاى مختلف طى اين 
ــورد بوده كه  ــيده 21 هزار و 548 م ــدت به ثبت رس م
ــهرى و  از اين تعداد 19 هزار و 629 فقره در مناطق ش
يك هزار و 955 فقره طالق نيز در مناطق روستايى رخ 
ــت توضيح اينكه آمارها مربوط به صبح ديروز  داده اس

يكشنبه است.

جديدترين آمار وقايع چهارگانه 
 فوت بيش از 11 هزار جوان در سال جارى

ديابتى ها پسته بخورند
ــته در كاهش واكنش عروق به استرس  ــكان معتقدند مصرف پس پزش
در مبتاليان به ديابت نوع 2 موثر است. «شيال جى. وست» از متخصصان 
ــيلوانيا دراين باره گفت:  در بزرگساالن  ــكى دانشگاه دولتى پنس علوم پزش
ــته در روز موجب كاهش انقباض  ــال به ديابت، مصرف دو وعده پس مبت
عروقى در شرايط استرس مى شود و كنترل عصبى قلب را بهبود مى دهد.

پزشكان براين باورند كه اگرچه خشكبار چربى نسبتا بااليى دارند حاوى 
فيبر خوراكى، پتاسيم، آنتى اكسيدان و چربى هاى مفيد هستند.وست اظهار 
ــت: با توجه به خطر باالى بيمارى هاى قلبى در مبتاليان به ديابت، خشكبار جزء مهمى از رژيم غذايى  داش
ــات خود را روى دو گروه از بيماران انجام دادند.  ــالمت قلب است.در اين بررسى پزشكان آزمايش براى س
ــب براى قلب حاوى 27 درصد چربى و هفت درصد چربى  رژيم غذايى گروه اول يك رژيم غذايى مناس
اشباع شده بود و گروه دوم نيز دو وعده پسته در روز مصرف كردند كه حاوى 33 درصد چربى و 7 درصد 
ــنا به نقل از خليج تايمز، اين پزشكان مشاهده كردند كه رژيم غذايى  ــباع شده بود.به گزارش ايس چربى اش

حاوى پسته موجب آرامش بيشتر عروق خونى افراد در طول مدت انجام تست هاى استرس مى شود.

30 درصد افراد به نوعى كبد چرب دارند
ــيوع 30 درصدى كبد  ــاره به ش يك متخصص بيماريهاى داخلى با اش
ــيوه هاى  ــرب بين افراد جامعه، گفت: كبد چرب با كنترل و رعايت ش چ
صحيح تغذيه بهبود مى يابد.دكتر قباد سليمى در گفت وگو با ايسنا با بيان 
ــوب چربى در كبد چنانچه  تعريفى از كبد چرب اظهار كرد: افزايش رس
ــود كه در مراحل اوليه فقط  از حد طبيعى بگذرد كبد چرب ناميده مى ش
در حد رسوب چربى مى ماند، اما به مرور زمان با التهاب سلولهاى كبد و 
آسيب پيش رونده اين سلولها همراه است.به گفته اين پزشك متخصص 
ــت چندين سال به طول بينجامد.وى با بيان اينكه  اين روند طى يكى دو روز صورت نمى گيرد و ممكن اس
كبد چرب ممكن است در هر فردى اتفاق بيفتد، يادآورى كرد: برخى عوامل مساعد كننده چرب شدن كبد 
ــابقه ابتال به ديابت، افزايش چربى خون و تا حدودى ژنتيك از جمله اين  ــتند كه چاقى، اضافه وزن، س هس
ــن عامل در بروز كبد چرب  ــتم تغذيه افراد را مهمتري ــت.اى ن متخصص بيماريهاى داخلى سيس موارد اس
دانست و يادآورى كرد: در جوامع پيشرفته كه افراد خصوصا افراد در سن رشد تغذيه مناسبى ندارند، شاهد 

افزايش آمار چرب شدن كبد هستيم.
سليمى اظهار كرد: براساس آمار بيش از 30 درصد افراد به نوعى با رسوب چربى در كبد مواجه هستند.
وى در خصوص عالئم چرب شدن كبد نيز تصريح كرد: چرب شدن كبد معموال عالمت خاصى ندارد، اما 
ــنگينى در سمت راست و باالى شكم و يا دردهاى مبهم در اين ناحيه همراه است. ــاس س به ندرت با احس

ــد بر اينكه افراد چاق به هيچ وجه نبايد ناگهانى وزن خود را پايين بياورند، كاهش وزن ناگهانى  ــا تاكي وى ب
را نيز ازديگر داليل بروز كبد چرب دانست كه باعث مى شود چربى از ديگر بافت هاى بدن وارد كبد شود.
ــخيص كبد چرب داشت و افزود: سونوگرافى يكى از  ــك متخصص اشاره اى نيز به شيوه هاى تش اين پزش
ــوب و درجه آن را  ــت و از طريق اين روش قادريم ميزان رس ــخيص كبد چرب اس دقيق ترين راه هاى تش
ــليمى آزمايش آنزيم هاى كبد را نيز از ديگر راه هاى تشخيص كبد چرب دانست و يادآورى  گزارش كنيم.س
ــرار دارند و بايد چند  ــتند در معرض خطر كبد چرب ق ــرادى كه به چاقى و ديابت نوع 2مبتال هس ــرد: اف ك
ــود.وى با بيان اينكه كبد چرب  ــات را انجام دهند تا از پيش روى بيمارى جلوگيرى ش وقت يكبار آزمايش
ــراه خواهد بود.به گفته اين  ــده دارد، افزود: كبد چرب در نهايت با پديده التهاب هم ــه پيش رون يك پروس
ــك، چنانچه كبد چرب درمان وكنترل نشود يكى از اصلى ترين عوامل سيروز غير الكلى است.سليمى  پزش
در خصوص راهكارهايى كه مى تواند از بروز كبد چرب و يا روند پيشرفت آن جلوگيرى كند، گفت: رژيم 
ــليمى گفت: همه اين  ــت و فعاليت بدنى از جمله اين راهكارهاست.س ــب، مهار و كنترل دياب غذايى مناس
ــت. ــرفت كبد چرب جلوگيرى كند و حتى مصرف دارو نيز در برخى موارد مفيد اس عوامل مى تواند از پيش

اين متخصص بيمارى هاى داخلى با بيان اينكه كبد چرب مى تواند خوب شود، افزود: فرد بايد صبورى كند 
و يك دوره درمان طوالنى با رژيم تغذيه اى، فعاليت بدنى و مصرف دارو را حتى تا چند سال رعايت كند.

 سـالمـت

ــش از حد مجاز زعفران، طال و  ممنوعيت حمل بي
ارز، تمهيدات پليس براى ايام حج تمتع، ميزان كشفيات 
پليس فرودگاه هاى كشور، نحوه برخورد با بدپوششان 
ــج تمتع از  ــال انجام پروازهاى ح ــرودگاه، احتم در ف
ــده در  فرودگاه امام و ... از مهم ترين مباحث مطرح ش

نشست خبرى فرمانده پليس فرودگاه هاى كشور بود.
به گزارش ايسنا، سرهنگ حسن مهرى در اين باره 
گفت: از 26 آذر ماه سال گذشته كه پروازهاى حج عمره 
آغاز شد 20 ايستگاه پروازى تحت كنترل پليس بود و 

792 هزار زائر با 20543 پرواز به حج اعزام شدند.
وى با بيان اينكه در اين ايام هيچ يك از زوار به دليل 

حمل مواد در پليس عربستان دستگير نشدند، گفت: با 
ــرم مواد مخدر همراه  ــى كه حتى كمتر از يك گ زائران
داشتند برخورد غذايى شد. وى با اشاره به ايام برگزارى 
حج تمتع خاطرنشان كرد: از 14 شهريور ماه پروازهاى 
حج تمتع آغاز مى شود و زائران بايد توجه داشته باشند 
ــى، مايعات اسيدى،  كه حمل ترامادول و متادون، ترش

اسباب بازى هاى مشابه اسلحه و... ممنوع است.
فرمانده پليس فرودگاه هاى كشور با بيان اينكه حمل 
زعفران بيش از حد مجاز نيز از موارد ممنوع در پروازها 
ــت، گفت: حداكثر ميزان مجاز انتقال ارز نيز 5000  اس
ــن مبلغ برخورد  ــا انتقال ارز بيش از اي ــت و ب دالر اس

خواهد شد. وى درباره مجازات هايى كه براى حامالن 
مواد مخدر در فرودگاه ها پيش بينى شده است، گفت: بر 
اين اساس براى افرادى كه اقدام به حمل مواد مخدر در 
ــال و براى  فرودگاه ها كنند براى بار اول يك تا پنج س
بار دوم پنج تا 15 سال ممنوع الخروجى پيش بينى شده 
ــت. وى از زائران خواست تا اشياى قيمتى را در بار  اس
ــافران غريبه براى انتقال  قرار نداده و به هيچ يك از مس

بارشان اطمينان نكنند.
ــت كه  مهرى با بيان اينكه تا االن تصميم بر اين اس
پروازهاى حج تمتع از فرودگاه امام انجام شود، گفت: به 
هر حال وظيفه پليس نظم بخشى زائران و همراهانشان و 

كنترل آنان است و حتى اگر اين پروازها در مهرآباد نيز 
انجام شود ما آمادگى كامل را خواهيم داشت.

مهرى از كشف 197 كيلوگرم مواد سنتى و صنعتى 
ــور طى چهار ماهه نخست امسال  در فرودگاه هاى كش
ــبت به مدت مشابه سال  خبر داد و گفت: اين رقم نس

قبل 110 درصد افزايش داشته است.
ــهد، كرمان،  بندرعباس  ــاى امام، مش وى فرودگاه ه
ــف مواد مخدر اعالم  ــترين كش و زاهدان را داراى بيش
ــته ماموران مستقر در فرودگاه  كرد و گفت: روز گذش
امام خمينى(ره) در انبار ايران اير موفق به كشف محموله 

ترياك در جاساز چرخ دنده هاى فلزى شدند.

هشدارهاى پليس فرودگاه به زائران: حمل ترشى، ترامادول، زعفران ممنوع


