اجتماعی

سه شنبه  25آبان  15. 1395صفر .1438شماره 19402

بحثی از ادغام وزارت رفاه
و بهداشت مطرح نیست

محمد نعیم امینیفرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره پیشنهاد تلفیق وزارت رفاه و بهداشت ،گفت :این مورد در جلسه
کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مطرح شده است اما به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد .نمونه این طرح در دنیا وجود دارد ،در کشور
خودمان نیز در بین سالهای  71و  72وزیر بهداشت ،رئیس شورای تأمین اجتماعی بود و بعد از آن بود که تأمین اجتماعی جدا شد.

دریچه

پرورش تمساح در چابهار
تصویر تمساح پوزه کوتاه مردابی (به زبان بلوچی گاندو)
رانشان می دهد .مرکز تحقیقات زیست محیطی تمساح
پوزه کوتاه مردابی(به زبان بلوچی گاندو) در روستای
ریکوکش درفاصله120کیلومتری چابهار-راسک
محل تکثیر و پرورش این گونه نادر جانوری است .منطقه
حفاظت شده باهوکالت چابهار یکی از زیستگاههای
اصلی تمساح پوزه کوتاه است که در سال جاری بیش از
 400تمساح در آن سرشماری شده است.

خواندنی ها
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وزیر بهداشت:

دستچین

17درصد غذاهای صنعتی مردود و  20درصد
موادغذایی سنتی تقلبی یا آلوده است

بیماری های غیر واگیر عامل  76درصد
مرگ و میرها در کشور است

وزیر بهداشت گفت17 :درصد مواد غذایی صنعتی ،هنگام کنترلها مردود میشود
و در  20درصد مواد غذایی سنتی نیز یا تقلب است یا آالینده وجود دارد .سید حسن
هاشمی دیروز در مراسم آغاز طرح ملی سنجش آالینده های غذا و نیز آغاز طرح ملی
غربالگری بیماری های متابولیک نوزادان افزود :آلودگیها و بیماری های ناشی از غذا،
خانوادههای زیادی را گرفتار و به نظام سالمت آسیب جدی وارد می کند .به گزارش ایرنا،
ویگفت:مردمعالقهمندهستندکهغذایسالممصرفکنندواینوظیفهدولت،مجلس
و قوه قضاییه است که با نظارت دقیق و کنترل به موقع ،مسئولیت خود را در این زمینه
انجام دهند.وزیر بهداشت ادامه داد :کاری که در دولت میتوانیم انجام دهیم ،ایجاد
آزمایشگاه و به کارگیری ابزارهای تشخیصی برای کنترل آالینده هاست؛ این کار با خرید
دستگاههایجدیدتشخیصیکهازدستاوردهایبرجاماستازامروزواردمرحلهجدیدی
میشود.هاشمی در عین حال خاطرنشان کرد که هنوز امکانات موجود ،کافی نیست و
باید توانمندی هایمان را در این زمینه افزایش دهیم.وی افزود :توانمندی ها و امکانات
تشخیصیبرایسنجشوضعیتموادغذاییدرکشورمادرحدمتوسطاست،نهخیلیبه
این موضوع بی توجه بوده ایم و نه این که امکانات،ابزارها و برخوردهای قضایی و نظارتی،
بازدارندگیکافیداشتهاست.وزیربهداشتادامهداد:شایعاتزیادیدربارهآشامیدنیها
و مواد غذایی در بین مردم وجود دارد ،این مشکل ،البته در کشورهای غربی نیز وجود دارد
و ما هم از این مسئله بی نصیب نیستیم؛ به ویژه این که اکنون ،فضای مجازی و شبکه های
اجتماعی نیز گسترش یافته است و مردم به این ابزار جدید ارتباطی ،اقبال نشان داده اند.

ایرنا -ناصر کالنتری   رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت
بهداشت گفت 76:درصدمرگومیرهایکشور،مربوط
بهبیماریهایغیرواگیراستوبههمینعلتپیشگیری
وکنترلاینبیماری ها ،از اجزای مهم نظامخدمات نوین
سالمت به شمار می آید.

نیازآموزشوپرورش7000فرهنگیدرآستانه
بازنشستگیرابهادامهخدمتواداشت
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات
وزارت آموزش و پرورش از بازنشستگی و پایان خدمت ۳۹
هزار فرهنگی در سال جاری خبر داد و گفت 7000 :نیرو
در آستانه بازنشستگی نیز به علت نیاز دستگاه همچنان در
آموزش و پرورش ادامه خدمت میدهند.

نان مردم با آرد  ۱۸تا  ۲۱درصد
سبوسگیری شده ،پخته میشود

مشکالت تردد در مرز مهران

حضور 7تا 8هزار نفر بدون گذرنامه در مهران

بازگشت شیر ایرانی
یک شرکت مدافع محیط زیست توانسته است شیر
ایرانی را پس از یکصد سال به کشور بازگرداند.به
گزارش خبرگزاری ف��ارس ،پیمان بیات الری ،مدیر
عامل ای��ن شرکت م��داف��ع محیط زیست میگوید:
توانستیم شیر ایرانی که سالها قبل شکارچیان آلمانی
نمونههای جفت زنده آن را به آلمان منتقل کرده بودند
و در طی این سالها تکثیر شده است را از اتحادیه اروپا
به ایران وارد کنیم.
وی ادامه میدهد :متأسفانه طی این سالها به دلیل
شکار بی رویه و تداخل زندگی شهرنشینی با زیست
طبیعی ،شیر ایرانی که یک نمونه منحصر بفرد جهانی
است در ای��ران منقرض شده و این شرکت با حمایت
محیط زی��س��ت ،قندالی رئیس ب��اغ وح��ش ت��ه��ران و
معماریان دامپزشک متخصص این حوزه  ،نمونه های
جفت شیر ایرانی را پس از طی مراحل استاندارد با
دستور سازمان  EEPکه گونههای در معرض انقراض
جانوران را تحت حمایت خود قرار میدهد از اتحادیه
اروپا وارد کشور خواهد کرد.
مدیرعامل این شرکت گفت :این پروژه از اردیبهشت
امسال تا امروز با موفقیت پیش رفته است و امیدواریم تا
پایان آذرماه به پایان برسد.

تصمیم کمیسیون عمران درباره
طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
عضو کمیسیون عمران مجلس ،از توقف طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
خبر داد.صبح روز گذشته محمدمهدی افتخاری نماینده مردم فومن در خانه ملت در
گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون عمران و بررسی طرح تحقیق
و تفحص از شهرداری تهران که با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران برگزار شد،
گفت :برخی همکاران ما در این جلسه بر این نکته اشاره کردند که با توجه به این که
پرونده رسیدگی به واگذاری امالک شهرداری تهران در قوه قضاییه در حال بررسی
است ،براساس آییننامه داخلی مجلس تحقیق و تفحص در مجلس ممکن نیست.
افتخاری عضو کمیسیون عمرانی مجلس دهم ،در ادامه تاکید کرد که بر همین اساس،
قرار شده است محمدرضا رضایی کوچی ،رئیس کمیسیون عمران مجلس ،این موضوع
را با هیئت رئیسه مطرح کند.افتخاری همچنین تصریح کرد که این طرح فع ً
ال به دلیل
مغایرتباآییننامهداخلیمجلس،مسکوتومتوقفماندهاستتادراینخصوصکسب
تکلیف شود.تبصره  7ماده  214آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی بر این نکته
تأکید دارد :تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان ،مجلس خبرگان رهبری،
مجمع تشخیص مصلحت نظام و پروند ههای جریانی مراجع قضایی و امو رماهیتی
قضایی نمیشود.به نظر میرسد با توجه به این تبصره و مطرح بودن پرونده واگذاری
امالک شهرداری تهران در قوه قضاییه ،امکان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران برای
مجلس شورای اسالمی وجود نداشته باشد.

...

عجیب ترین روش تنبیه کارمندان یک
شرکت در چین
تصاویری که به تازگی منتشر شده است تنبیه عجیب
 50تا  60کارمند چینی یک شرکت محلی تولید و
عرضه مبل و تخت خواب در شمال شرقی چین در استان
هانژونگ را نشان می دهد .در این تنبیه مشمئزکننده؛
کارمندانی که در زمینه فروش محصوالت این شرکت
عملکرد خوبی نداشته اند وادار می شوند کرم های
زنده را ببلعند.
به گفته یکی از کارمندان این شرکت ،هر کارمند به ازای
از دست دادن هر مشتری باید چهار کرم زنده را ببلعد.
بنا به ادعای یکی دیگر از کارمندان این شرکت ،پیشتر
نیز روسای این شرکت آن ها را مجبور به خوردن مورچه
و برخی نرم تنان کرده بودند.

برجی به اندازه ارتفاع پرواز هواپیماها
برجی 1.2میلیارد دالری که در سواحل شهر کوئینزلند
استرالیاافتتاحشدهاست،فقطچندمترپایینترازمسیر
پرواز هواپیماهاست.
این برج در صورت تکمیل ،دارای 103طبقه خواهد بود
که میتواند بلندترین آسمانخراش در نیمکره جنوبی
زمین لقب گیرد .سازندگان این ساختمان امیدوارند
روزی که این آسمانخراش آماده شود ،یک مرکز تجاری
جدی برای ساحل کوئینزلند به حساب بیاید و همچنین
با تزریق  540میلیون دالر به اقتصاد محلی استرالیا،
 450فرصت شغلی در اختیار افراد مختلف قرار دهد.

...

دیابت

جریمه راننده
به خاطر سوار نکردن سگ
یک راننده مسلمان در کشور انگلستان به دلیل سوار
نکردن مردی که سگ همراهش بود ،جریمه شد.احمد
قاعد ،مردی 42ساله و راننده تاکسی در انگلستان  ،بعد
از سوار نکردن یک فرد که سگ راهنما همراهش بود  ،با
جریمه روبه رو شد.
این راننده مسلمان به مسافر خود چارلز بلوک گفته
بود که اگر میخواهد سوار تاکسی شود ،نباید با سگ
وارد شود و بلوک از قاعد به خاطر بدرفتاری شکایت
کرد که احمد قاعد به دلیل بدرفتاری 140 ،پوند
جریمه شد.

دانش پور-باوجوداطالعرسانیهایمکرردربارهخودداریازسفر
بدون روادید به کربال ،باز هم رئیس ستاد اربعین کشور از مشکالتی
که سفر بدون روادید برخی از افراد در مرز مهران ایجاد کرده است
ابراز نگرانی می کند به نحوی که حتی ممکن است این اقدام افراد
فاقد روادید که تعدادشان بین  7تا  8هزار نفر برآورد می شود به
ممنوعیت تردد تمام زائران حرم حسینی از مرز مهران منجر شود.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین روز گذشته
در نشستی خبری ضمن اعالم این مطلب تاکید کرد :افراد فاقد
روادید و مدارک قانونی را به هر قیمتی به عقب باز میگردانیم و به
آن ها اجازه خروج از مرزها را نخواهیم داد.وی گفت :با توجه به این
شرایط که از اوایل صبح روز یکشنبه شاهد آن بودیم به شرکتهای
مسافربری اعالم کردیم انتقال زائران از سمت خرمآباد و ایالم به
مهران را متوقف کنند و زائران را به مرزهای جنوب کشور که در
آن ها مشکلی نداریم  ،منتقل کنند .از سویی خودروهای مورد
نیاز را در اختیار نیروی انتظامی قرار دادیم تا افراد فاقد روادید را
از منطقه خارج کنند و اسکان در ایالم را پیش بینی کردیم تا افراد
بدون روادید به آنجا منتقل شوند.وی توصیه کرد :زائران به جای
مرز مهران از مرز چزابه و شلمچه عبور کنند ضمن آن که زائرانی که
مهر خروج روادید آن ها از مرز مهران است نیزمیتوانند از چزابه یا
شلمچه عبور کنند.ذوالفقاری با اشاره به این که نیروی انتظامی از
ما درخواست کرده که به مدت  72ساعت مسیر مرز مهران بسته
شود ،خاطرنشان کرد :اما ما اعالم کردیم امروز و فردا وضعیت
مهران را کنترل میکنیم تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.
اگر توانستیم اف��راد غیرمجاز را از مرز مهران خارج کنیم ،دیگر
ممنوعیتی برای عبور از مرز مهران نخواهیم داشت.ذوالفقاری

 5درصد ایرانیها کارت قرمز می گیرند

معاون بهداشت وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،از راه اندازی سیستم پیشگیری بیماری
دیابت در شهرها خ��ب��رداد و گفت :در سیستم
مراقبت از سالمت 90 ،درصد مردم به عنوان فرد
سالم کارت سبز دریافت خواهند کرد .به گزارش
ایرنا ،دکتر علی اکبر سیاری دی��روز در مراسم
روز جهانی دیابت افزود  :زمانی ما می توانیم در
حوزه سالمت موفق عمل کنیم که مردم تصمیم
بگیرند مسئولیت سالمت خود را بر عهده بگیرند،

تحرک کافی داشته باشند و غذای سالم و مناسب
مصرف کنند .وی افزود  :در بیماری دیابت تغییر
سبک زندگی بسیار مهم است .رعایت رژیم غذایی
مناسب و ت��ح��رک ،مهم ترین عامل در کاهش
عوارض بیماری دیابت است .او با اشاره به این که
در مقابله با بیماری ها ،عامل افزایش سن را نمی
توان کنترل کرد ،افزود :با تغذیه و تحرک مناسب
می توان تا  70درصد ع��وارض ناشی از بیماری
دیابت را کنترل کرد.

همچنین درب��اره تعداد افراد زندانی در عراق اعالم کرد :غیر از
 35نفری که قبال در عراق بازداشت و سپس آزاد شدهاند ،افراد
دیگری نیز در عراق بازداشت شدهاند که هنوز عراق آمار دقیقی به
ما اعالم نکرده است .طرف عراقی اعالم کرده است که اگر کسی
را دستگیر کند او را زندانی خواهد کرد بنابراین هر کس خالف
قانون عمل کند خودش باید تاوان دهد.وی با بیان این که تنها در
روز یکشنبه حدود  100هزار نفر از مرز مهران عبور کردهاند درباره
امنیت سامراء نیز گفت :اگر چه توصیه کردیم تا اطمینان کامل
از تأمین امنیت در سامراء ،زائران ما به سامراء نروند ولی تاکنون
تعداد زائران در سامراء به سه برابر سال گذشته رسیده است.به
گفته ذوالفقاری تا ساعت  24یکشنبه شب بیش از یک میلیون و
 384هزار نفر از مرزهای کشور خارج شده اند و طی همین مدت
یک میلیون و  764هزار روادید صادر شده است و پیشبینی می
شود این رقم به باالی  2میلیون روادید برسد.هزینه های انجام
شده برای سفر اربعین موضوع دیگری بود که رئیس ستاد اربعین
کشور درباره آن توضیح داد :وزارت کشور از محل اعتبارات خود
برای آمادهسازی پارکینگها و تأسیسات جانبی بیشتر از 6میلیارد
تومان هزینه کرده است .البته بخش اول هزینهها شامل کمکهای
مردمی و نذورات است و بخش دوم هم شامل هزینههایی است که
دستگاههای مسئول از جمله شهرداری ،ارتش ،سپاه ،ستاد کل
نیروهای مسلح ،ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و ...متقبل شده
اند.رئیس ستاد مرکزی اربعین همچنین با اشاره به وقوع انفجار
تروریستی روز گذشته (دوشنبه) در  80کیلومتری کربال و منطقه
عینالتمر گفت :این انفجار در یک خانه به وقوع پیوست و به دنبال
آن  8نفر شهید شدند که هیچ کدام ایرانی نبوده اند.

قند خون
قند خون  25درصد ایرانیها باالی  100است
حاجیان -معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
اعالم کرد  25 :درصد جمعیت ایران ،میزان قند
خون باالی  100دارند .رضا ملکزاده روز گذشته
در نشستی خبری همچنین افزود :هم اکنون 10
درصد کل جمعیت کشور ایران دیابت دارند و 25
درصد از جمعیت نیز میزان قند خون باالی 100
دارندکه این تعداد از اف��راد اگر به همین صورت
تغذیه خود را ادام��ه دهند 5 ،تا  10سال آینده به
دیابت مبتال می شوند .وی افزایش سکته های

مغزی ،بیماری های قلبی و عروقی ،نارسایی کلیه و
نارسایی کبد را از عوارض دیابت عنوان کرد و افزود :
دیابت در 20سال گذشته در بین ایرانیان 3.5برابر
افزایش داشته و علت اصلی آن تغذیه است.ملک
زاده افزود :مردم به خصوص در طبقات مرفه؛ کالری
مصرفی روزانهشان بیش از  3هزار و  500کالری و
حتی در طبقات متوسط و پایین هم مصرف کالری
 2هزار و  500است .عالوه بر این ورزش نکردن و
تحرک کم هم به این موضوع دامن می زند.

اختالف نظر دو سازمان درباره افزایش آلودگی هوا

مهدهای کودک و برخی مقاطع تحصیلی امروز هم تعطیل شد

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران طی اطالعیهای
اعالم کرد که نتایج پیشبینی آلودگی هوا نشان
میدهد شاخص آلودگی در شرایط نامطلوب قرار
دارد و این میزان آلودگی ب��رای روز سهشنبه 25
آب��ان ،افزایش نسبی خواهد داش��ت ،این اطالعیه
درحالی منتشر شد که سازمان هواشناسی کشور
نظر متفاوتی را در این باره اعالم کرده و از کاهش
آالیندههای جوی در شهرهای صنعتی از جمله تهران
طی سه روز آینده خبر داده است.احد وظیفه مدیرکل
پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در
گفتوگو با ایسنا با اشاره به این که کاهش آالیندهها
در شهرهای صنعتی به طور موثر در روز جمعه 28
آبان ،اتفاق میافتد ،گفت :چون روز پنجشنبه تعطیل
است و تردد خودروها کاهش مییابد ممکن است
در کاهش آالیند هها نیز تاثیر مثبتی داشته باشد

جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران در
استانداری با حضور هاشمی استاندار تهران تشکیل
شد و در پی آن مهدهای کودک ،پیش دبستانیها
و برخی مقاطع تحصیلی در تهران و تعدادی از
شهرستان ها تعطیل شد.
به گزارش ایسنا ،آلودگی هوای استان و وضعیت
ناسالم هوا برای تمام گروههای جامعه ،سبب شد
طی دو روز گذشته جلسه کمیته اضطرار تشکیل
شود به طوری که امروز تمامی مدارس ابتدایی ،پیش
دبستانی و مهدهای کودک تهران و شهرستانهای
استان به جز فیروزکوه ،پردیس و دماوند تعطیل
شد.با توجه به وضعیت ناسالم هوای تهران و تعیین
تکلیف تعطیلی مدارس و تمهیدات در نظر گرفته
شده ،امروز ساعت  14سومین جلسه کمیته اضطرار
آلودگی هوای تهران به ریاست استاندار تهران با

بنابراین پیشبینی میشود که در روز جمعه میزان
آالیندهها به طور موثر کمتر شود.وی با بیان این که
شرایط جوی همچنان پایدار است ،افزود :بعد از ظهر
امروز نسبت به روز گذشته میزان آالیندهها کاهش
بسیار اندکی خواهد داشت و کاهش آالیندهها در
روز آینده نیز تنها در این حد است که نسبت به امروز و
دیروز که هوا برای همه گروهها ناسالم بوده ،فردا تنها
برای گروههای حساس ناسالم خواهد بود.

نماینده مجلس ش��ورای اسالمی گفت :بر اساس
آخرین گ��زارش های جهانی ،ای��ران از نظر مدیریت
اکوسیستم های آبی در جایگاه  ۱۳۰در میان ۱۳۲
کشور قرار دارد.به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطالع
رسانی محیط زیست ،احمدعلی کیخا نماینده مجلس
ش��ورای اسالمی و ناظر ش��ورای عالی آب کشور در
کنفرانس ملی مدیریت کالنشهرها با رویکرد محیط
زیست که صبح امروز در محل سازمان حفاظت محیط
زیست آغاز به کار کرد با اشاره به رتبه ایران در مدیریت
اکوسیستم های آبی ،گفت :بر اساس آخرین گزارش
های جهانی که در ابتدای شکل گیری دولت یازدهم

ایرنا -جانشین پلیس راه��ور تهران ب��زرگ با اش��اره به
آلودگی روزاف���زون ه��وای پایتخت ،از تشدید برخورد
ماموران راهنمایی و رانندگی با خودروهای دودزا و آالینده
در سطح شهر خبر داد .سرهنگ حسن عابدی افزود:
در این راستا ،ماموران پلیس راهور به برخورد و جریمه
خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا اقدام می کنند.

بیمهها با اختالف یک رای از تجمیع بازماندند
حضور نمایندگان عضو برگزار شد.در این جلسه
مصوبات روز گذشته کمیته اضطرار مجدد تصویب
و مقرر شد کلیه مهدهای کودک ،پیش دبستانی
و م��دارس ابتدایی استان به جز شهرستان های
فیروزکوه ،دماوند و پردیس ،فردا سه شنبه تعطیل
باشد.همچنین مقرر شد طرح ترافیک و زوج و فرد
تا اطالع ثانوی تا ساعت  19در سطح شهر تهران
اجرا شود.

ایران درجایگاه ۱۳۰جهانی به لحاظ مدیریت اکوسیستم های آبی
در نخستین جلسه شورای عالی آب ارائه شد ،ایران
در میان  ۱۳۲کشور ،در جایگاه  ۱۳۰قرار دارد.کیخا
ادامه داد :برای اعضای حاضر در جلسه و حتی رئیس
جمهوری ،این موضوع جای پرسش داشت که چرا رتبه
ایران به این شکل است؟وی ضمن یادآوری اجالس
جهانی آب در ترکیه در سال  ۲۰۰۹و جمع بندی این
اجالس ،گفت :نتیجه اجالس این بود که آب و هوا در
تمام جهان تغییر کرده است و امکان بازگشت وجود
ن��دارد .یعنی ما هرگز به شرایط دهه های  ۳۰و ۴۰
ایران باز نخواهیم گشت اما چرا این موضوع را نمی
پذیریم و برنامه ریزی ها و نحوه مدیریت خود را تغییر

تشدید برخورد پلیس راهور پایتخت
با وسایل نقلیه دودزا

درجلسهکمیسیونتلفیقبرنامهششمتوسعه

در میان  ۱۳۲کشور

نمی دهیم ،جای سوال دارد!به گفته وی ،منابع آبی در
ایران محدود است و قطعا تخصیص آب در بخش های
مختلف باید با توجه به همین محدودیت ها باشد ،اما
به رغم این محدودیت ها ،هم اکنون  ۴۵۰هزار هکتار
اراضی کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه ایجاد شده
است که حدود  ۳میلیاردمتر مکعب آب مصرف می
کنند یعنی برابر با حجم مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه
یا در مجموع ،دو میلیون هکتار از عرصه های کشور و
 ۹۰درصد منابع آبی به کشاورزی اختصاص داده می
شود.کیخا تاکید کرد :شما نمی توانید هم افزایش
تقاضای آب در بخش کشاورزی داشته باشید و هم

اکنون میزان سبوس گیری از آرده��ا نسبت به 2-3
سال گذشته تغییر کرده و به  ۱۸یا  ۲۱درصد رسیده
است که به این ترتیب ،آردها سفید تر و بیشتر تصفیه
میشود .مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت
در گفتوگو با ایسنا ،افزود :ما با وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در دبیرخانه شورای عالی سالمت درباره این
موضوع صحبت کردیم و اقدامات کارشناسی الزم نیز
دراین رابطه انجام شد  .دکتر زهرا عبداللهی افزود :در
آخرین جلسه این شورا ،بازنگری استاندارد نان و اجرای
اجباریآنتصویبشد.مانیزبهعنوانوزارتبهداشت با
سازمانملیاستانداردمکاتبهکردیمودرنهایتبازنگری
و کاهش میزان سبوسگیری از آردها در دستور کار این
سازمان قرار گرفت.به گفته وی ،وزارت بهداشت هم
اکنونموظفبهپایشاجرایاستانداردنانشاملحذف
جوش شیرین و جوهر قند و تهیه نان به روش حرارت
غیرمستقیم است .همچنین بخشی از نظارت بر اجرای
این استاندارد بر عهده سازمان ملی استاندارد است.
عبداللهی با تاکید بر این که وزارت بهداشت به دلیل
اهمیت موضوع سالمت نان ،به طور جدی اجرای این
استاندارد را پیگیری میکند ،افزود :اکنون با آردی که
 ۱۸و  ۲۱درصد سبوسگیری شده ،نان پخته میشود؛
این اقدام خالف جهت تامین سالمت مردم است .قبال
این رقم  ۱۵درصد بود ولی امروز افزایش یافته است؛
یعنی سبوس بیشتری از آرد گرفته می شود .وی تاکید
کرد :هر قدر آرد سفیدتر و تصفیه شدهتر باشد یعنی فیبر
کمتری دارد .استفاده از این نوع آرد ،باعث بروز اضافه
وزن ،چاقی ،بیماریهای قلبی و عروقی و  ...میشود .ما
باید این میزان سبوسگیری را پایین بیاوریم تا نان فیبر
بیشتری داشته باشد.

انتظار احیای ارومیه و زاینده رود را  .این بدون تجدید
نظر و اصالح در تخصیص منابع آب ممکن نیست.ناظر
شورای عالی آب کشور با بیان این ضرورت که باید امور
و تصمیم گیری های حوزه آب به دست متخصصان و
کارشناسان سپرده شود تا بر اساس آخرین روش های
علمی روز جهان در این حوزه برنامه ریزی شود ،اظهار
کرد :قوانین باید مبنای عمل قرار گیرد و افراد باید در
جایگاه قانونی خود حرف بزنند و اقدام کنند تا شاهد
تشدید بحران ها نباشیم.وی خاطرنشان کرد :باید
بحران آب و مدیریت صحیح را به عنوان مسئله جدی و
یک مطالبه عمومی در جامعه ایران بپذیریم.

در جلسه کمیسیون تلفیق ب��رن��ام��ه ششم توسعه،
پیشنهادهای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز
مورد بررسی قرار گرفت که تجمیع بیمهها با اختالف
یک رای به تصویب نرسید و م��واردی از آن نیز البته به
تصویب رسید.به گزارش فارس ،نخستین جلسه رسمی
کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی
ایران عصر یکشنبه در مجلس تشکیل شد .در این جلسه
کهبهمدتسهساعتبهطولانجامید،اعضایکمیسیون
تلفیق برنامه ششم توسعه ،رئیس و معاونان سازمان
برنامه و بودجه ،مسئوالن بانک مرکزی ،مسئوالن دیوان
محاسبات و نمایندگان برخی اصناف حضور داشتند.
محمد نعیم امینیفرد سخنگوی کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس ،درباره جلسه دیروز کمیسیون تلفیق
مجلس ،اظهار کرد :در این جلسه مصوبات کمیسیون
بهداشت مجلس و الیحه دول��ت بررسی شد و تأکید
ما روی برنامه پنجم توسعه بود و میتوان گفت موارد
جدید خاصی مطرح نشد .وی اف��زود :در این جلسه با
وجود  19مخالف و  18موافق پیشنهاد تجمیع بیمهها
و انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت تصویب
نشد ،البته باید گفت نظر کمیسیون تلفیق محترم است
اما ما میتوانیم در صحن مجلس ،بار دیگر پیشنهادها
را ارائه کنیم.وی ادامه داد :مطلوب ما این بود که همه
بیمههاتجمیعشوند،باوضعیتنابسامانیکهوجوددارد
باید این کار انجام بگیرد و از آنجا که مشکل تعدادی از
نمایندگان،ملحقشدنتأمیناجتماعیبودمامیتوانیم
آن را از تجمیع بیمه مستثنی کنیم.
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