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ساالنه دو میلیون و  500هزار گردشگر
مذهبی وارد کشور میشوند

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت :ساالنه دو میلیون و 500هزار گردشگر مذهبی وارد کشور
میشوند.به گزارش ایسنا ،سمیعا…حسینی مکارم در همایش افقهای پیش��رفت آران و بیدگل افزود :در یک سال گذشته پنج میلیون و
 200هزار گردشگر وارد کشور شدهاند که از این میزان حدود نیمی گردشگر مذهبی بودهاند.

دریچه

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

«بیکاری»دربرخی شهرها به 80درصد میرسد
افزایش تعداد معتادان به مخدرهای صنعتی از10هزار نفر به  335هزار نفر ازسال  84تا 92

تعزیهخوانیواقعهعاشورادرروستایگنجهگیالن
تعزیه خوانی واقعه عاشورا که هر ساله در روز عاشورا و بعد
از نماز ظهر در روستای گنجه برگزار می شود ،به همت
هیئت حضرت علی اصغر(ع) و حضرت رقیه(س)از سال
 83با نمایش خیمه سوزان شروع شد و اکنون با کمک
هایاهالیروستاوخیرینشاملبخشهایشهادتحر،
حضرت علی اصغر (ع) ،حضرت ابوالفضل (ع) ،حضرت
امام حسین(ع) و آتش زدن خیمه هاست.

روی خط رسانه
اظهارات یک عضو کمیسیون مجلس درباره
تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان
ع��ض��و کمیسیون ق��ض��ای��ی مجلس ب��ا ت��أک��ی��د ب��ر ای��ن
که کام ً
ال تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را تأیید
میکنم،گفت :وزیر آموزش و پرورش انسان خوبی است،
اما این که بتواند وزارتخانه را راهبری کند ،تواناییاش
را ندارد.حجتاالسالم نوروزی عضو کمیسیون قضایی
مجلس در گفتوگو با فارس درباره «پیشبینی عملی
شدن استیضاح وزی��ر آم��وزش و پ��رورش» ،گفت :باید
رئیسجمهور ،دولت و مردم متوجه شوند که این وزیر
برای نمایندگان ملت قابل تحمل نیست.

استفاده از کتب کمک آموزشی را تایید نمی کنیم
رئیس گروه مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتب درسی
آموزش و پرورش با اشاره به عدم ضرورت کتاب های کمک
آموزشی در مدارس ،گفت :این کتب را تایید نمی کنیم.به
گزارش مهر ،ناهید فالحیان افزود :کتب درسی به اندازه
کافیدارایفعالیتوتمرینمناسبهستندواگرمعلمبتواند
اهدافکتابهایدرسیرامحققکند،نیازیبهکتابهای
تست و سواالت مرسوم وجود ندارد.وی ادامه داد :فضای
نامناسبیبهوجودآمدهکهبهدلیلبرداشتهایغلطیاست
کهازتحولبنیادینوآموزشوپرورشداریم؛مامیخواهیم
بچههامهارتهایزندگیرابیاموزندنهاینکهبهموجوداتی
تبدیلشوندکهکتابراحافظهمحورپاسخگوباشند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلحت نظام تاکید کرد :یقین ًا آمار معتادان قطعی کشور کمتر از
 2.5میلیون نفر نیست و با در نظر گرفتن مصرف کنندگان تفننی
قطعا این رقم به 4میلیون نفر خواهد رسید.علی هاشمی در گفتوگو
با ایسنا ،ضمن بیان این مطلب گفت :البته نتایج شیوع شناسی
جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی میتواند مبنای
درستی برای آمار باشد که امیدوارم هرچه زودتر منتشر شود.
▪ ▪نرخ واقعی بیکاری در برخی شهرها تا  80درصد می رسد

وی در ادامه بیکاری را ام المفاسد جامعه دانست و با تاکید بر این که
بیکاری و تاهل را نمیتوان به عنوان عوامل اصلی گرایش به اعتیاد در
نظرگرفت ،اما از عوامل تاثیرگذار بر آن است گفت :براساس آمارهای
رسمی  11میلیون و  200هزار نفر جوان مجرد داریم؛ نرخ واقعی
بیکاری نیز در بعضی شهرهای کشور به  70تا 80درصد رسیده
است.وی در ادامه عنوان کرد :حدود  15سال پیش طی تحقیقی
متوجه شدیم که  90درصد افرادی که تحصیالت عالی نداشتند و
زیر دیپلم بودند به اعتیاد گرایش پیدا میکردند اما طی دهه گذشته
شاهد مصرف مواد مخدر در میان افرادی با تحصیالت عالیه هستیم.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع
تشخیص مصلحت نظام همچنین به شیوع اعتیاد در جامعه
کارگری اشاره کرد و گفت :طبق گزارش های ستاد مبارزه با
مواد مخدر21 ،درصد معتاد در جامعه 13میلیونی کارگری
وجود دارد.وی همچنین ضمن اشاره به  3جلسه  3ساعته
مقام معظم رهبری با حضور سران سه قوه و مسئوالن
نظام در خصوص آسیبها افزود :ایشان در شروع
این جلسات معتقد بودند که این جلسات 20
سال با تاخیر برگزار شده است.هاشمی ادامه
داد :در پایان دول��ت اص�لاح��ات ،به عنوان



9

جانشین رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ،حداکثر  10هزار معتاد
صنعتی را به دولت نهم تحویل دادیم؛ در آن زمان قیمت مواد مخدر
کیلویی  170میلیون تومان بود؛ اما  8سال بعد چشم باز کردیم و
دیدیم دولت دهم هنگام تحویل ستاد رسما  335هزار معتاد صنعتی
را با مواد کیلویی  9میلیون تومان به دولت یازدهم تحویل داد که این
فاجعه نتیجه عدم رصد منظم و کنترل صحیح و عدم اجرای مصوبات
مربوط به مدیریت مصرف از طریق کشت شقایق بوده است.وی ادامه
داد :آمارها میگویند  3درصد جامعه معتاد است و اگر قبول کنیم
 97درصد جامعه سالم هستند ،برای آن ها چه کردیم؟ این درحالی
است که باید بدانیم جد یترین اقدام برای معتادان نیز درمان و
کاهش آسیب است؛با این حال باید بدانیم مهم تر از آن  3درصد،
 97درصدی است که هنوز درگیر نشدهاند و باید اقدامات پیشگیرانه
جامع و مطلوب را با توجه به گستره رسانه ملی و شبکه های مجازی در
دستور کار خود قرار دهیم.رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به نقش پیشگیری
اشاره کرد و گفت :باید با انجام اقدامات پیشگیرانه مانع گرایش افراد
به اعتیاد شویم؛ این درحالی است که برای مثال صنعت اوقات فراغت
کشور به نسبت ظرفیت کشور ،تحوالت جهانی و الگوهای بین المللی
وضعیت مطلوبی ندارد و یا در حوزه صنعت سینما و تلویزیون
 ،کار به جایی رسیده است که بیش از  70درصد مردم به
اذعان وزیر ارشاد ماهواره میبینند؛ تا جایی که باید قانون
ماهواره را تغییر داد زیرا در غیر این صورت تمام مردم مجرم
محسوب میشوند که همه این مسائل ناشی از نبود
صنعت پیشرفته و درست برای اوقات فراغت در
کشور است و نبود برنامه اوقات فراغت هدفمند
و متناسب با روحیات نوجوانی وجوانی نیز
خود باعث افزایش گرایش به اعتیاد و دیگر
آسیب ها می شود.

...

بهداشت



مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

واریزمستقیم حقوق بازنشستگان

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت :پرداخت حقوق یک
میلیون بازنشسته کشوری ،از طریق سیستم متمرکز پرداخت مستمری
و در یک زمان انجام می شود.بخشیزاده در گفتوگو با فارس گفت:
واریزمستقیم مستمری ماهانه بازنشستگان  ،به حساب آنان گامی است که
صندوق بازنشستگی کشوری برای رفاه حال بازنشستگان برداشته است.
وی افزود :پرداخت حقوق یک میلیون بازنشسته کشوری ،از طریق سیستم
متمرکز پرداخت مستمری و در یک زمان انجام میشود.این درحالی است
کهپرداختحقوقبهبازنشستگانکشوریدرگذشتهبهصورتغیرمستقیم
انجام می شد.بخشی زاده ادامه داد :حقوق بازنشستگان تا پیش از این به
واسطه دستگاه ها پرداخت می شد که دستگاه ها نیز پس از تاخیر چندروزه،
مبلغ را به حساب بازنشستگان واریز میکردند ،خوشبختانه با اهتمام
مدیرعامل صندوق بازنشستگی ،پرداخت مستقیم حقوق به بازنشستگان
کشوری دردستور کار صندوق قرار گرفت.وی ادامه داد :در شهریور ماه سال
جاری با وصل شدن پرداخت مستمری بازنشستگان دو استان قم و فارس
به سامانه پرداخت متمرکز مستمری ،هم اکنون کل جمعیت یک میلیون و
 284هزار نفری بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری،
مستمری خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه دستگاه اجرایی دریافت
میکنند.بخشیزادهبابیاناینکهپیشازاینمستمریبازنشستگانتحت
پوشش این صندوق ،بهصورت مستقیم به حساب بازنشستگان پرداخت
نمیشد و در اختیار دستگاهها قرار میگرفت ،اظهار کرد :ازطریق سامانه
متمرکز پرداخت مستمری ،بیست و نهم هر ماه و بدون هیچ تاخیری،
مستمری بازنشستگان به صورت مستقیم به حساب آنان واریز میشود.
مدیرکل امورمالی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان این که با پرداخت
متمرکزمستمری میتوان برنامهریزی بهتری برای پرداختهای بهموقع
داشتتاخدماتبهتریبهبازنشستگانارائهشود،گفت:سالآیندهسیستم
پرداخت شاغالن نیز به سیستم پرداخت متمرکزحقوق متصل میشود تا
یک سیستم یکپارچه وجود داشته باشد.مزیت مهم دیگر این است که اکنون
بازنشستگانکشوریمیتوانندازطریقدستگاههای ATMبانکصادرات
فیش حقوقی و دیگر اطالعات حقوق خود را دریافت کنند.

...

آتش نشانی

گالیه وزیر بهداشت از انعکاس نادرست سخنانش درباره روغن پالم

احداث  300ایستگاه آتشنشانی در شهرهای کوچک تا  5سال آینده

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ضمن انتقاد از نقل قولهای نادرست از وی درباره روغن پالم،
گفت :روغن پالم انواع مختلفی دارد و بعضی از انواع آن ،روغن خوب و در عین حال بسیار گران و بعضی نامرغوب
و مضر است.به گزارش ایسنا وی در حاشیه بازدید از بیمارستان رازی ماهنشان ضمن دروغ خواندن آنچه که به
نقل از وی درباره روغن پالم منعکس شده است ،گفت :این که مصرف روغن پالم را کاهش دادهایم و از لبنیات
حذف کردهایم جای تشکر دارد ولی هیچ انسان عاقلی این جمله که «به طور کلی روغن پالم مضر است » را نخواهد
گفت.قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور تصریح کرد :بیشترین روغنی که به کشور
ما وارد میشد ،روغن پالم و از نوع نامرغوب آن بوده است.بارها گفته شده زیادهروی در مصرف هر نوع روغن از جمله
روغن پالم مضر است و آنچه که مورد تاکید وزارت بهداشت است حذف روغن پالم از لبنیات و کاهش واردات ،به ویژه
نوع نامرغوب آن بود که تحقق پیدا کرد.

معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از احداث 300ایستگاه آتشنشانی
در شهرهای با جمعیت زیر  100هزار نفر تا پایان سال جاری خبر داد.نوذرپور در گفت وگو با ایسنا ،افزود:
ایستگاههایآتشنشانیمحلیبرایاستقرارنیروهاوتجهیزاتسازمانهایآتشنشانیشهرهایمختلف
محسوب میشود و در حقیقت جزو ابنیه و زیرساختهای با اهمیت شهر قلمداد میشود ،برهمین اساس
تجهیز شهرها به ایستگاههایی با استانداردهای به روز از اهمیت بسیاری برخوردار است.وی ادامه داد:
نقشههای اجرایی ایستگاههای آتشنشانی کوچک برای شهرهای با جمعیت زیر  100هزار نفر توسط
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تهیه و به استانها ابالغ شده است .این ایستگاهها براساس
استانداردهای روز دنیا طراحی خواهد شد.وی تاکید کرد 900:میلیارد ریال اعتبار برای کمک به احداث
و تکمیل ایستگاههای آتشنشانی شهرهای با جمعیت زیر  100هزار نفر در نظر گرفته شده است.

...

دستچین
صدور روادید اربعین در ۱۶استان
معاونسازمانحجوزیارتگفت:ازامروز ۱۲استاندیگر
به جمع چهار استان صادرکننده روادید زائران اربعین
حسینی اضافه می شوند.به گزارش خبرگزاری مهر،
حمید محمدی معاون سازمان حج و زیارت گفت :اکنون
صدور روادید اربعین حسینی از طریق کنسولگری چهار
استان تهران ،کرمانشاه ،خراسان رضوی و خوزستان
انجام می شود که با شروع فعالیت دفاتر  ۱۲استان دیگر
از روز شنبه این تعداد به  ۱۶دفتر خواهد رسید.محمدی
تصریح کرد :با توجه به برنامه ریزی انجام شده و به منظور
جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و کالهبرداری ،از هیچ
زائری وجه نقد دریافت نخواهد شد و این مهم فقط از
طریق سیستم مجاز بانکی در سامانه سماح (سامانه ثبت
نام زائران عتبات عالیات) به انجام می رسد.

 16درصد دانشآموزان به کاردانش رفتند
مدیرکل دفتر آموزش کاردانش وزارت آموزش و پرورش
گفت :بر اساس آخرین آمار ثبت نامی دانش آم��وزان،
امسال  16درصد دانش آموزان به شاخه کاردانش و 17
درصد به شاخه فنی و حرفهای وارد شدهاند.مصطفی
آذرکیشدرگفتوگوباایسنا،دربارهآمارهنرجویانرشته
کاردانش در سال تحصیلی جاری اظهار کرد :با این که در
نیمه دوم مهرماه قرار داریم ،تا کنون حدود  867هزار نفر
از دانش آموزان پایه نهم در پایه دهم ثبت نام کردهاند.

جزئیات انتخاب «شیراز» به عنوان دومین
پایتخت جوانان جهان اسالم
نایب رئیس مجمع جوانان کنفرانس اسالمی برای
گفت وگو و همکاری (نهاد وابسته به سازمان همکاری
اسالمی) با بیان این که در سال آینده میالدی سه شهر
به عنوان پایتخت جوانان جهان اسالم انتخاب شدهاند،
اظهار کرد :قرار است از ابتدای سال  2017تا ابتدای
سال 2018شهرهای شیراز (ایران) ،پوتراجایا (مالزی)
و فاس (مراکش) به عنوان پایتخت جوانان جهان اسالم
فعالیت کنند.یاسر سلیمی در گفتوگو با ایسنا ،افزود:
ابتدا قرار شد تنها شهرهای پوتراجایا و شیراز به عنوان
دومین پایتخت جوانان جهان اسالم معرفی شوند اما
تا  20سپتامبر  2016هیئت مجمع جوانان کنفرانس
اسالمی برای گفت وگو و همکاری تنها توانست از شهر
شیراز بازدید کند که با اعتراض دیگر شهرها ،قرار شد
نظر نهایی در زمینه انتخاب دومین پایتخت جوانان
جهان اسالم در سومین اجالس وزرای جوانان و ورزش
سازمان همکاری اسالمی اتخاذ شود و در نهایت شهر
فاس نیز به شهرهای پوتراجایا و شیراز اضافه شد.

/٩٥٢٢١٨٧٥م
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