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پيشرفت 50 درصدى خط 6 مترو تهران
ــهردار تهران گفت: عمليات احداث تونل و ايستگاه در خط 6 مترو  معاون ش

تهران، بيش از 50 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.
به گزارش مهر، سيد جعفر تشكرى هاشمى در حاشيه بازديد از نيمه شمالى 
ــت و فاز دوم آن 4  ــط 6 مترو، گفت: فاز اول خط 6 به طول 31 كيلومتر اس خ
ــود. در حال حاضر ساخت اين  ــت كه درمجموع 35 كيلومتر مى ش كيلومتر اس
مترو از جنوب به شمال ادامه دارد و ايستگاه ابتدايى آن از دولت آباد شروع شده 
و به سولقان ختم مى شود . وى با بيان اينكه خط 6 مترو تهران با 27 ايستگاه 
ــت 8.5 كيلومتر از دولت آباد تا  ــود، تصريح كرد: در مرحله نخس ساخته مى ش

ميدان شهدا با 6 ايستگاه به بهره بردارى مى رسد .

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان تهران با 
اشاره به اينكه در حال شناسايى و درمان دانش آموزان مصرف 
ــتيم اعالم كرد: بيمارستان مخصوصى  كننده موادمخدر هس
ــر گرفته ايم و درمان  ــراى درمان دانش آموزان معتاد در نظ ب
ــنا،  ــا را به صورت متمركز انجام مى دهيم. به گزارش ايس آنه
ــالروز  ــبت س ــتى خبرى به مناس ــا آذرنيا در نشس محمدرض
ــش ايسنا مبنى  ــخ به پرس جهانى مبارزه با مواد مخدر در پاس
بر راهكارهاى مقابله با اعتياد بين جمعيت دانش آموزى اظهار 
ــور 1,2 درصد است و  ــيوع اعتياد در مدارس كش كرد: نرخ ش
ــم. وى افزود: در حال  ــه اقداماتى را آغاز كرده اي ــن زمين در اي
ــايى دانش آموزانى هستيم كه درگير مصرف مواد مخدر  شناس
هستند. سعى كرديم مخفى كارى و پنهان كارى در اين قشر 

را كنار بگذاريم. 
ــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان تهران  دبير ش
ــتى، آموزش و  ــكيل كميته اى با حضور نماينده بهزيس از تش
پرورش و دانشگاه هاى علوم پزشكى خبر داد و اظهار كرد: در 
حال كار بر روى اين دانش آموزان هستيم و مشغول جداسازى 
آنها هستيم تا تحت درمان قرارشان بدهيم البته اين اقدامات 
ــه نخورد.  ــه درس آنها لطم ــود كه ب ــه گونه اى انجام مى ش ب
بيمارستان خاصى هم براى درمان دانش آموزان مصرف كننده 
ــده است كه اينها پراكنده نباشند  مواد مخدر در نظر گرفته ش
و بتوانيم به صورت متمركز براى درمانشان اقدام كنيم. آذرنيا 
همچنين درباره تغييرات قيمتى مواد مخدر در تهران در سال 
ــدر تغيير چندانى  ــال قيمت مواد مخ ــارى اظهار كرد: امس ج
نداشته است. وى با بيان اينكه در سال 95 مبارزه با مواد مخدر 
ــوان مهمترين اولويت در  ــوى مقام معظم رهبرى به عن از س
ــد اظهار كرد: ايشان در  ــيب هاى اجتماعى اعالم ش حوزه آس
طول سال جلساتى با مسئوالن تراز اول كشور دارند و به طور 

مرتب گزارشات را دريافت و وضعيت را رصد مى كنند.
ــه 90 درصد مردم اولين دغدغه  ــه داد در حالى ك وى ادام
ــيت و ورود مقام  ــيوع اعتياد مى دانند، اين حساس ــود را ش خ
معظم رهبرى به موضوع بى جهت نيست. مبارزه با مواد مخدر 
ــتردگى آن  ــق عينى مقابله با تهاجم فرهنگى و گس از مصادي
ــايد كمتر از جنگ تحميلى نباشد. اعتياد چهارمين بحران  ش

ــلحه چهارمين منبع  ــم و اس ــت و بعد از نفت، توريس دنياس
ــود و 10  ــادى براى گردانندگان اين حوزه قلمداد مى ش اقتص

ميليون نفر در اين بخش شاغل هستند.
تهران نهمين استان از نظر نرخ شيوع اعتياد

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان تهران با 
بيان اينكه تهران نهمين استان از نظر نرخ شيوع اعتياد است 
ــتند اما  عنوان كرد: بيش از 97 درصد مردم جامعه پاك هس
آلودگى همين 3 درصد نيز جاى نگرانى دارد. ساالنه 10 هزار 
ــى از مواد مخدر به كشور  ميليون تومان لطمات اقتصادى ناش
ــت و مهمترين زمينه شرارت، سرقت و اعمال منافى عفت  اس
ــت. همچنين چهارمين عامل مرگ و مير محسوب  اعتياد اس
ــود و در سالهاى اخير روزانه 10 نفر به علت سوء مصرف  مى ش
ــد. آذرنيا درادامه به  ــت مى دهن مواد مخدر جان خود را از دس
ــته و دو ماه ابتدايى  ــال گذش اعالم آمار مقابله با عرضه در س
ــته 74 هزار و 815 نفر  ــال گذش ــال پرداخت و گفت: س امس
ــتگير و به دستگاه قضايى  ــطح استان دس خرده فروش در س
معرفى شدند. اين ميزان در دو ماهه اول سال جارى 15 هزار 

و 706 نفر است. 
ــزار و 700 كيلوگرم  ــته 27 ه ــال گذش وى ادامه داد: س

ــز 7383كيلوگرم  ــال ني ــه اول مس ــدر و در دو ماه مواد مخ
مواد مخدر كشف شد. آذرنيا افزود: در سال گذشته 9760 معتاد 
متجاهر و در دو ماهه اول امسال 3827 نفر ساماندهى شدند 
ــال 80 نفر زن هستند. دبير شوراى هماهنگى  كه از آمار امس
ــتاد مبارزه با مواد مخدر تهران با بيان اينكه ظرفيت درمان  س
ــته 400 نفر در سطح استان بود  معتادان در سال هايى گذش
ــت عنوان كرد: موفق  كه اكنون به 4000 نفر افزايش يافته اس
ــديم در دو ماهه اول امسال 3800 نفر را تحت درمان قرار  ش
دهيم. از اين تعداد 1500 ظرفيت را شهردارى تهران و مابقى 
ــتى انجام شد. قصد داريم اين  از طريق مراكز ماده 15 بهزيس
ظرفيت را به 6000 نفر برسانيم. وى در ادامه از تملك مركزى 
در حكيميه از سوى شهردارى براى بازتوانى معتادان خبر داد 
ــغول تجهيز اين  ــهردارى تهران مش و گفت: در حال حاضر ش
ــر دارد و متعلق  ــت نگهدارى 2000 نف ــت كه ظرفي ملك اس
ــركت عمران اكباتان است. اين ملك 30000 متر مربع  به ش
مساحت دارد و برخوردار از 13000 متر سوله است. قرار است 
اين ملك براى بازتوانى معتادان آماده شود. البته قبال به علت 
برخى اعتراضات مردمى متوقف شده بود اما اكنون مشكالت و 

دغدغه ها برطرف شده است.

فعاليت 22 خانه بهاران
ــوى  ــازى خانه هاى بهاران از س ــوع آماده س ــه موض وى ب
ــال گذشته  ــاره كرد و گفت: قرار بود س ــهردارى تهران اش ش
شهردارى تهران 44 مركز بهاران هر يك با ظرفيت 150 نفر را 
آماده كنند. امروز 22 مركز بهاران فعال شده و بيش از 2000 
نفر تحت بازتوانى در اين مراكز قرار گرفته اند. مابقى خانه هاى 
ــهردارى تهران  ــتند و بايد از ش بهاران نيز در حال تجهيز هس
براى اين اقدام تقدير كرد. آذرنيا با اشاره به اينكه وقتى معتاد 
ــط ستاد جمع آورى مى شود به مدت يك تا سه  متجاهر توس
ماه تحت درمان قرار مى گيرد گفت: براى ادامه چرخه بهبودى، 
اين معتادان بهبود يافته به مراكز بهاران انتقال پيدا مى كنند 
و به مدت شش ماه در آن نگهدارى مى شود. در اين مدت امر 
بازتوانى حرفه آموزى و جامعه پذيرى آنها انجام مى شود البته 
ــت. وى ادامه داد  بايد گفت ماندن در مراكز بهاران تمايلى اس
ــال گذشته  اولين پذيرش ما در مراكز بهاران در بهمن ماه س
ــده است و هنوز  ــپرى ش اتفاق افتاد و چهار ماه از آن زمان س

بازخوردى از وضعيت اين افراد و تاثير مراكز بهاران نداريم.
مرگ سه تن بدليل مسموميت با ترياك آلوده به سرب

وى در پاسخ به پرسشى در خصوص وجود سرب در ترياك 
گفت: نزديك به 2000 مركز درمان سرپايى داريم كه تعدادى 
ــربت  ــا از طريق متادون و تعدادى ديگر نيز از طريق ش از آنه

ترياك امر درمان را انجام مى دهند. 
متاسفانه مسموميت با ترياك آلوده به سرب اتفاق افتاد و 
شايعه نبود و سه نفر جان خود را از دست دادند. دبير شوراى 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره نشر متادون 
ــوى كارخانه هاى توليد كننده متادون اظهار كرد:  در بازار از س
ــر متادون را در بازار آزاد بگيريم و  ــده است جلوى نش قرار ش
نظارت ها سخت تر شود. وزارت بهداشت سامانه اى را در همين 
ــى و كار بر روى  ــت و در حال بررس ــتا طراحى كرده اس راس
ــتيم تا بتوانيم از طريق آن مكانيسم نظارتى را تقويت  آن هس
ــى از نشر متادون از كارخانه هاى توليد كننده  كنيم. ما گزارش
ــته ايم و بيشتر مطرح شده بود معتادانى به صورت مكرر  نداش
اقدام به دريافت متادون از مراكز مى كنند و آن را در بازار آزاد 

به فروش مى رسانند.

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان تهران خبر داد 

مرتضوى، زنجانى؛ دقيقاً كجاييد؟مرگ روزانه 10 نفر به علت سوء مصرف مواد مخدر 
ــتقرار دولت روحانى و تغيير  ــت، سه سال از اس ــعيد رحيمى در ايلنا نوش س
ــازمان تأمين اجتماعى مى گذرد. سازمانى كه در دولت نهم شاهد  مديريت در س
بيشترين حاشيه ها بود و به قول جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور، به سمبل 

و نماد فرسودگى سازمانى تبديل شده بود.
ــازمان روى داد در  ــى كه در اين س ــق اتفاقات و فجايع مديريت ــاد و عم ابع
ــالمى مشخص شد و اين گزارش  ــوراى اس گزارش تحقيق و تفحص مجلس ش

براى رسيدگى و صدور رأى به قوه قضائيه ارسال شد.
اكنون با گذشت بيش از دو سال از ارسال اين گزارش به قوه قضائيه و برگزارى 
چند جلسه دادگاه مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعى افكار عمومى و بويژه 
ــازمان تأمين اجتماعى كه كارگران و بازنشستگان زحمت  شركاى اجتماعى س
ــار توليد كننده و فعال جامعه هستند، اميدوار و منتظرند كه اجراى  كش و اقش
عدالت و احياى اعتبار سازمان تأمين اجتماعى را شاهد باشند؛ اميد و انتظارى 
ــى اين پرونده با  ــت. گويى متهم اصل ــه با گذر زمان در حال رنگ باختن اس ك
استفاده از نفوذى كه به عنوان قاضى و دادستان سابق دارد با كمك دست هاى 
ــا با گذر زمان امكان  ــت ت ــير اين پرونده را به گونه اى تغيير داده اس پنهان مس

رسيدگى جدى به پرونده و اجراى عدالت فراهم نشود.
ممكن است افراد و جريان هايى كه آن مفاسد را در سازمان تأمين اجتماعى 
بوجود آوردند، تصور كنند كه با گذشت زمان و با انتشار اخبار گوناگون و ايجاد 
ــيه هاى جديد براى سازمان تأمين اجتماعى مسائل گذشته از جمله داللى  حاش
براى بابك زنجانى و يكشنبه سياه به فراموشى سپرده مى شود اما مسلماً اذهان 
ــازمان تأمين اجتماعى براى  ــوزان س آگاه و ضماير بيدار جامعه كارگرى و دلس
ــل عدالت در پرونده  ــتگان و اجراى كام ــدگان و بازنشس احقاق حقوق بيمه ش
مديرعامل سابق سازمان؛ تا آخر مى ايستند و از هيچ تالش و اقدام قانونى در اين 

مسير فروگذار نخواهند كرد.
با ايجاد حاشيه هاى بى اساس، نبايد مفاسد گذشته به فراموشى سپرده شود؛ 
ــائل براى آنان حاشيه امنيت ايجاد  مرتضوى و زنجانى تصور نكنند كه اين مس
مى كند و به فضل الهى در اسرع وقت دست عدالت گريبان آنان را خواهد گرفت 

و سزاى اعمال خود را خواهند ديد.

 برنامـه زيرنظام فضا، تجهيـزات و فناورى نظـام تعليم و تربيت 
تصويب شد

 كاهش جمعيت موش هاى پايتخت با استفاده از فوم تزريقى
 اصالح قانون «بيمه بيكارى» در دستور كار قرار گرفت

 اجراى طرح «قرآن در خانه» براى مددجويان كميته امداد تهران
 تاسـيس 37 رشـته از مقاطع كاردانى تا فوق تخصصى در علوم 

پزشكى
 اتصال بزرگراه امام على(ع) به بلوار ارتش، بزودى

خبر

يادداشت

تيتر اخبار

مديرعامل انجمن حمايت از زندانيان مركز گفت: 
ــته اين انجمن 775 خانواده نيازمند  ــال گذش در س

زندانيان را توانمند ساخت.
به گزارش مهر، محسن نصيرى در مراسم گلريزان 
حمايت از خانواده هاى نيازمند زندانيان كه سه شنبه 
شب برگزار شد، با بيان اينكه انجمن حمايت زندانيان 
ــت، افزود: اين انجمن  ــه مردمى اس مركز يك موسس
ــوكاران و خيرين  ــط نيك ــه دولتى ندارد و توس بودج
ــود. وى ادامه داد:  خانواده زندانيان قشر  تامين مى ش
ــتند. متاسفانه فرهنگ سازى  آسيب  پذير جامعه هس
براى توجه به آنها نشده است. وقتى سرپرست خانواده 
ــود و دوران  ــى را مرتكب مى ش ــهوا جرم ــدا يا س عم
محكوميت خود را مى گذراند خانواده وى نبايد تحت 

ــچ ارتباطى با جرم  ــار قرار گيرند چرا كه آنها هي فش
انجام شده توسط مجرم ندارند.

مديرعامل انجمن حمايت از زندانيان مركز با اشاره 
ــه اينكه بيش از 70 درصد خانواده زندانيان، نيازمند  ب
ــا، از نظر مالى  ــن خانواده ه ــتند، تصريح كرد: اي هس

نيازمند و به نان شب شان محتاج هستند.
نصيرى با تاكيد بر اينكه انجمن حمايت از زندانيان 
ــوان يك پل ارتباطى بين خيرين خداجو  مركز به عن
و اين خانواده هاى نيازمند است،گفت: خوشبختانه در 
سال گذشته سازمان ها و مردم كمك هاى چشمگيرى 
ــى و حرفه اى در  ــازمان آموزش  فن ــته اند. س را داش
ــته است. اين  اين زمينه همكارى مورد قبولى را داش
ــن خانواده ها را در قالب كار در  ــازمان تعدادى از اي س

ــغول كرده است و همچنين در بحث ارتقاى  خانه مش
ــمى يك مركز  ــالمت روان خانواده ها به صورت رس س
خدمات روانشناسى داير كرديم بطوريكه 625 نفر در 
نيمه سال گذشته از خدمات اين مركز استفاده كردند. 
ــته خيرين  ــال گذش ــد: در س وى در ادامه متذكر ش
ــتيم كه فقط يك نفر از آنها در يك  ــى را داش ناشناس
ــارد و 280 ميليون تومان چك بانكى به  فقره 2 ميلي
ــد تعداد 23  ــك كرد. اين كمك باعث ش انجمن كم
ــه 3 يا 4 نفر آنها محكوم به قصاص  نفر زندانى زن ك

بودند، آزاد شوند.
مديرعامل انجمن حمايت از زندانيان مركز افزود: 
ــدى اقتصادى،  ــال 95 توانمن ــت انجمن در س اولوي

فرهنگى و فكرى اين خانواده ها است.

مدير عامل انجمن حمايت از زندانيان مركز:
70 درصد خانواده زندانيان، نيازمند هستند

ــين فرمانده نيروى انتظامى كشور گفت: براى تحقق  جانش
اولويت هاى پليس در سال 95 توجه به آموزش در درون سازمان 
ــنا، سردار مومنى در  بايد در اولويت قرار گيرد. به گزارش ايس
ــه تكريم و معارفه فرماندهى نيروى انتظامى گلستان، با  جلس
بيان اينكه استان گلستان على رغم برخوردارى از تنوع قومى و 
مذهبى و همچنين دارا بودن شرايط مرزى، از جايگاه ويژه اى 
ــتان گلستان در همه  ــت گفت: خوشبختانه اس برخوردار اس
حوزه ها به ويژه حوزه امنيت شرايط بسيار خوب و مطلوبى را 
دارد و اين شرايط به جز با هماهنگى و همدلى همه دستگاه ها 

و مشاركت مردم به دست نمى آيد.
ــروى انتظامى در زمينه امنيت  ــح داد: رويكرد ني وى توضي
ــت و نيروى  ــرد اجتماعى و مردم محور اس عمومى يك رويك

ــرآورده  ــت يك محصول و ف ــت كه امني ــد اس انتظامى معتق
ــردم و هماهنگى و  ــاركت م ــت كه حاصل مش اجتماعى اس
همراهى همه نهاد ها و دستگاه هاى كشورى است، با اين نگاه 

نيروى انتظامى به تنهايى متولى توليد امنيت نيست.
وى تصريح كرد: هريك از دستگاه ها وظايفى دارند كه به آن 
عمل مى كنند ولى اگر اين اقدامات و ايفاى وظايف هماهنگ 
و نظام مند باشد آنگاه هم افزايى در كار ايجاد مى شود. مومنى 
ــت و  ــزود: نگاه پليس به امنيت يك امنيت مردم محور اس اف
ــت بدهيم  ــه هنگامى كه آن را از دس ــت ك امنيت نعمتى اس
ــت. وى ادامه داد: امنيت براى جامعه  قدر آن را خواهيم دانس
ــالمتى براى هر فرد است بنابراين امنيت در توسعه و  مانند س

پيشرفت هر كشور اهميت دارد. جانشين نيروى انتظامى كشور 
با اشاره به اولويتهاى ماموريتى سال 95 گفت: 5 اولويت وجود 
ــمى نيز براى تحقق  دارد و عالوه بر اين پنج مورد، اولويت شش

اين پنج اولويت در نظر گرفته شده است.
وى ادامه داد: يكى از اين اولويت ها مقابله و مبارزه با قاچاق 
ــت كه در اقتصاد كشور تاثير بسيارى دارد. وى افزود:  كاال اس
اولويت بعدى در زمينه مقابله با سرقت و جرايم عمده و خشن 
ــت كه در استان گلستان با توجه به آمارهاى ارائه شده در  اس
ــال 93 حدود شش درصد  ــال 94 حدود 1 درصد و در س س
كاهش داشته ايم و همچنين امسال نيز تا حاال نزديك به 10 
ــته ايم. مومنى  ــرقت و جرائم عمومى داش درصد كاهش در س

گفت: اولويت ديگر در ارتباط با مواد مخدر است كه با توجه به 
ــنجى هاى انجام شده در 10 سال گذشته مبارزه با اين  نظر س
ــته است. وى با عنوان  معضل از ديد مردم در اولويت قرار داش
ــود و  اينكه مبارزه با مواد مخدر در چندين حوزه دنبال مى ش
بايد اين حوزه ها هماهنگ با هم پيشرفت كنند گفت: يكى از 
حوزه ها در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر مقابله با ورود و توزيع 
و عرضه مواد مخدر است. وى ادامه داد: حوزه ديگر در ارتباط 
ــرى درمان و حوزه  ــگيرى از مصرف مواد مخدر و ديگ با پيش
ــع آورى جلوه هاى خيابانى اعتياد  ــر نيز در ارتباط با جم ديگ
ــگيرى نتوانسته ايم  ــت. مومنى با بيان اينكه در حوزه پيش اس
همگام با حوزه مقابله پيشرفت كنيم عنوان كرد: بايد موضوع 

مقابله با مواد مخدر تبديل به يك موضوع اجتماعى شود.

نيروى انتظامى  به تنهايى متولى توليد امنيت نيست

جانشين رييس سازمان وظيفه عمومى ناجا از ارائه 
ــربازان متاهل در  ــهيالت جديد به مشموالن و س تس

راستاي خوشايندسازي خدمت سربازي خبر داد.
ــم كريمى درباره  ــردار ابراهي ــنا، س به گزارش ايس
ــموالن و سربازان  ــهيالت جديد ارائه شده به مش تس
ــس از فراغت از تحصيل با  ــل گفت: اين افراد  پ متاه
ــه به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامى ( پليس  مراجع
ــت اعزام به خدمت،  ــد با ثبت درخواس +10) مي توانن
ــد قانوني آن  ــه انتخاب خود، تا موع ــخ اعزام را ب تاري
ــت  ــال اس تعيين كنند كه اين محدوده زماني ، يكس
اين در حالى است كه  قبال شيوه اعزام به اين صورت 
ــمول خود را معرفي مى كرد،  بود كه هر زمان كه مش
ــد، اما اكنون  ــن فرصت به خدمت اعزام مى ش در اولي

ــموالن ، امكان تعيين  ــته مش به منظور اعمال خواس
زمان اعزام تا موعد قانوني اعزام به خدمت توسط خود 

مشمول فراهم شده است.
ــان اينكه تعيين زمان اعزام به خدمت  كريمى با بي
سربازي توسط مشموالن امكان تنظيم برنامه زندگي 
ــان در  ــاس انتخاب خودش را به افراد مي دهد تا بر اس
ــربازي اعزام شوند، گفت: سازمان  زمان مناسب به س
وظيفه عمومى ناجا در راستاي به كارگيري تخصصي 
سربازان، امكان ثبت توانمندي ها و تخصص مشموالن 
ــت، همچنين مشموالن كارشناسي  را فراهم كرده اس
ــت اعزام به  ــر مى توانند در زمان ثبت درخواس و باالت
خدمت در دفاتر خدمات الكترونيك انتظامى ( پليس 
+10 ) رزومه خود را ارائه كنند تا براساس توانمندي و 

تخصص به كارگيري شوند.
به گفته جانشين رييس سازمان وظيفه عمومى ناجا 
ــموالن در اختيار  ــزام مش ــل از اع ــا قب ــن رزومه ه اي
سازمان هاي مربوطه از جمله ارتش، ناجا،سپاه و ... قرار 
ــود و سازمان ها بر اساس نيازشان مى توانند  داده مى ش

افراد را انتخاب و در يگان هايشان پذيرش كنند.
ــب تجربه  كريمى ادامه داد: اين موضوع باعث كس
ــربازان و نيز بهره وري بيشتر نيروي انساني  بيشتر س
ــود و همچنين بكارگيري  ــلح مى ش در نيروهاي مس

ــب با توانمندي افراد ، موجب كسب  تخصصي متناس
رضايت بيشتر آنان در دوران خدمت سربازي مى شود. 
وى در تشريح تسهيالت اعطا شده به سربازان متاهل 
ــر بكارگيري  ــري مبني ب ــام معظم رهب ــوي مق از س
ــربازان متاهل در شهر محل سكونت همسر، گفت:  س
ــموالن متاهل در ابتداي ثبت درخواست اعزام به  مش
خدمت مي بايست مشخصات تأهل خود و شهر مورد 
نظر را در سامانه دفاتر ثبت كنند. اين افراد به نزديك 
ــي شهر مورد نظر آنان، كه نيروي  ترين مراكز آموزش
مربوطه داراي يگان سازماني باشد معرفي مي شوند و 
پس از اتمام دوره آموزشي در شهر مورد نظر، خدمت 
ــاس اعالم مركز اطالع رسانى سازمان  مى كنند. بر اس
ــام هماهنگي با  ــى از انج ــه عمومى ناجا، كريم وظيف
معاونت نيروي انساني نيروهاي مسلح براي تحقق اين 
ــي  موضوع خبر داد و گفت: پس از اتمام دوره آموزش
ــازمان هاي مربوطه ، يگان  ــاني س ، معاونت نيروي انس
خدمتي كاركنان وظيفه را مشخص مى كنند. با اجراي 
اين طرح، احتمال بهره مندي همزمان مشمول از همه 
ــمول متاهلي  ــازات وجود ندارد . براي مثال ؛ مش امتي
ــت درصورت به  كه داراي تجربه و تخصص خاصي اس
كارگيري در محل زندگي همسر، ممكن است امكان 

به كارگيري تخصصي وي ميسر نشود .

ارائه تسهيالت جديد به مشموالن اعزام به خدمت و متاهل

هشدار
سوء تغذيه به «وضعيت عادى» در جهان تبديل مى شود

كارشناسان سالمت هشدار دادند كه سوء تغذيه با شتابى چشمگير به وضعيت 
ــيارى از كشورهاى جهان تبديل مى شود. به گزارش ايسنا، در  عادى مردم در بس
ــت كه تعداد افراد داراى اضافه وزن و مبتاليان  «گزارش جهانى تغذيه» آمده اس
به چاقى تقريبا در تمام نقاط جهان با شتابى نگران كننده رو به افزايش است كه 
ــمار مبتاليان به مرض قند و ساير امراض مرتبط با اضافه  نتيجه آن باال رفتن ش
ــت. سوء تغذيه دامنه اى وسيع از مشكالت سالمت، از كمبود ويتامين ها  وزن اس
ــب بودن كميت و كيفيت غذا گرفته تا  و امالح ضرورى به دليل ناكافى و نامناس
باال بودن قند، نمك، چربى يا كلسترول در افراد چاق را شامل مى شود. براساس 
اين گزارش، دست كم 57 كشور از 129 كشورى كه مورد بررسى قرار گرفته با 
مشكالت جدى ناشى از كمبود غذا و همزمان، مشكالت ناشى از چاقى بزرگساالن 
دست به گريبان هستند كه نتيجه آن، ايجاد فشار بر امكانات بهداشتى و درمانى 

است. به گزارش بى بى سى، يكى از پژوهشگران موسسه تحقيقات سياست گذارى 
غذايى و از نويسندگان اين گزارش گفته است: ما در جهانى زندگى مى كنيم كه 
سوء تغذيه در آن به تدريج به وضعيت عادى تبديل مى شود. وى گفته است كه 
چنين وضعيتى قطعا قابل قبول نيست. مطالعه انجام شده براى تهيه اين گزارش 
نشان داده است كه به غير از برخى نقاط آفريقا و اقيانوسيه، تاخير رشد كودكان 
زير پنج سال كاهش يافته كه نتيجه بهبود در تغذيه نوزادان و كودكان خردسال 
ــت. در همين حال در زمينه مقابله با ساير انواع سوء تغذيه پيشرفت چندانى  اس
ــورهايى كه مورد مطالعه قرار گرفته، اهداف  ــده و تقريبا در تمامى كش ديده نش
تعيين شده از جمله كاهش درصد مبتاليان به ديابت و كم خونى در زنان محقق 
ــده است. در حال حاضر در دنيا از هر 12 نفر يك نفر مبتال به ديابت است و  نش

تقريبا دو ميليارد نفر اضافه وزن دارند يا چاق هستند.

مديره  هيـات  رئيـس 
ايران  بيمه  ومديرعامـل 
بـا اشـاره به تالشـهاى 
ارزشـمند بيمه ايران به 
عنوان بزرگترين شركت 
بيمه كشـور در راستاى 
و  سياسـت ها  تحقـق 
معظـم  مقـام  منويـات 
كـرد  تصريـح  رهبـرى 
رسـيدگى  با  ايران  بيمه 
بـه بيـش از 19 ميليون 

پرونده خسـارت در سال 94، بالغ 
بر 6500 ميليـارد تومان غرامت به 
پرداخت  ذينفعـان  و  زيان ديدگان 

كرده است.
سيدعباس حسينى در خصوص 
سياسـت هاى بيمه ايران در سـال 
95 خاطرنشـان كـرد : بـا رويكرد 
جدى بـه تحقق اقتصـاد مقاومتى 
تالش مى كنيم با تامين منابع مالى 
بيشـتر، ارائه پوشـش هاى بيمه اى 
متنوع و پرداخت به موقع و سريع 
خسـارت به زيان ديـدگان، با قوت 
هرچه بيشـتر زمينه و بسـترالزم 
را براى فعـاالن بخش هاى مختلف 
اقتصـادى به وجود آوريـم، تا اين 
بخـش از فعـاالن اقتصـادى كه به 
علت هاى مختلف خسارت ديده اند 
و از پوشش هاى بيمه اى بيمه ايران 
نيـز برخـودار هسـتند، بتوانند با 

آسـودگى خاطر، منابع مالى خود 
را تامين نموده و بـه فعاليت ادامه 

دهند.
حسينى با اشاره به اقدامات اين 
شركت در راستاى اقتصاد مقاومتى 
سياسـت هاى  ابـالغ  پيـرو  گفت: 
اقتصاد مقاومتى توسط مقام معظم 
رهبرى وبحث تحقـق عينى نظام 
اقتصاد اسالمى كه مبتنى بر اقتصاد 
دانش بنيان، درون زا، برون گرا، پويا 
وپيشـرو است، شـركت هاى بيمه، 
بانك ها، نهادها وشركت هاى بزرگ 
سرمايه گذارى واقتصادى در جهت 
تحقق ايـن سياسـت هاى ابالغى، 
خط مشـى هاى دولت تدبير و اميد 
و راهبردهاى وزارت امور اقتصادى 
و دارايى مسئوليت هاى مهمى  را بر 

عهده گرفته اند.
رئيس هيات مديره ومدير عامل 
بيمه ايـران افـزود: صنعـت بيمه 

را  بزرگى  مسئوليت هاى 
بر عهده دارد و عليرغم 
تنگناهـاى مالـى كه در 
بيمه گـر  شـركت هاى 
وجود دارد، بـا تامين به 
موقع منابع مالى وتقويت 
جريان هـاى پولـى بيمه 
بـه  مى توانيـم  ايـران 
سرعت در كنار بيمه گذار 
وارده  وزيان  باشيم  خود 

آنان را جبران نماييم.
پرداخت مطالبات 230 بيمه گذار 

ديگر بيمه توسعه توسط بيمه 
ايران

حسـينى در بخـش ديگـرى از 
سـخنانش تصريح كرد بيمه ايران 
در راستاى تسـريع در پرداخت و 
كسب حداكثر رضايت زيان ديدگان 
حـوادث رانندگـى شـركت بيمـه 
توسـعه،مطالبات 230 نفر ديگر از 

آنان را پرداخت كرد .
به گـزارش روابـط عمومى  بيمه 
ايران، مطالبات اين افراد به حساب 
شـخصى آنان واريز شـده وآماده 

برداشت است.
فهرست اين دسته از زيان  ديدگان بيمه 

توسعه در سايت بيمه ايران به نشانى 
www.iraninsurance.ir

 قابل مشاهده است .

اقدامات موثر بيمه ايران در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى؛
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