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قاچاق ،هرسال به  3هزارشغل
درحوزه سالمت آسیب می زند

رئیسسازمانغذاوداروگفت:ساالنهیکونیممیلیارددالرکاالیقاچاقدرحوزهسالمتواردکشورمیشودکهبهطورمستقیمبهسههزارشغلاین
حوزهآسیبمیرساند.دیناروندگفت 10:درصدازاینمیزانبهکاالهایسالمتاختصاصدارد؛بهطورکلیبازارکاالهایسالمتدرکشور10
و نیم میلیارد دالر است که البته این رقم بدون در نظر گرفتن سهم غذا محاسبه شده است که اگر آن هم افزوده شود ،این رقم بیش از این خواهد شد.

دریچه

خواندنی های رسانه ها
کشف عنکبوت هری پاتر
گونه جدیدی از عنکبوت توسط محققان هندی کشف شده
است که به دلیل شباهت فوق العاده اش به کاله جادویی
هاگوارتز در فیلم هری پاتر ،به همین نام معرفی شده است.
سر و سینه این حشره مثلثی شکل است و شباهت شکل و
رنگش به کاله جادویی گریفیندور در قلعه هاگوارتز حیرت
آور است .این عنکبوت که تمام فعالیت های خود را در شب
انجام می دهد فقط هفت میلی متر طول دارد و ششمین
گونه عنکبوت کشف شده در دو سال گذشته است .خبر
این کشف علمی را جی کی رولینگ خالق داستان های
هری پاتر در صفحه اجتماعی خود به عنوان افتخاری برای
خودش به اشتراک گذاشته است.

این شیء عجیب همه را متعجب کرد
شیء عجیبی در نزدیکی یکی از سواحل نیوزیلند توسط
آب آورده شده و همه مردم این منطقه را به پرسیدن سؤال
یکسانی واداشته است که آن چه میتواند باشد.این شیء
عجیب را که با صدف پوشیده شده ،در ساحل موریوای
نزدیک اوکلند یکی از بومیهای این منطقه دیده است.
خیلی از افراد این حدس را میزنند که این وسیلهای متعلق
به بیگانگان فضایی باشد اما برخی افراد اعتقاد دارند که آن
باقیمانده یک کشتی یا تکه چوبی شناور در آب بوده که با
صدفها پوشیده شده است.



...
حقوق



دستچین

دستور رهبرانقالب برای اختصاص 500میلیون دالر
به محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان

 12  بیمارستان صحرایی تخصصی
و فوق تخصصی سپاه دیروز دوشنبه
همزمان با آغاز هفته وحدت با حضور
رئیس مجلس ،وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و فرماندهان ارشد
سپاه در چهار استان جنوب شرق
کشور ازط��ری��ق ویدئو کنفرانس به
م��رک��زی��ت زاه�����دان اف��ت��ت��اح ش��د.
جانشین ق���رارگ���اه ق���دس ن��ی��روی
زمینی سپاه پاسداران جنوب شرق
کشور در توضیح بیشتر گفت :در
این بیمارستان های صحرایی که در
استان های سیستان و بلوچستان،
ش��رق هرمزگان و جنوب خراسان
جنوبیوکرمانراهاندازیشدبیشاز
هزار پزشک متخصص و فوق تخصص
در رش��ت��ه ه��ای مختلف همکاری
دارن��د.س��ردار ام��ان ا ...گشتاسبی
با بیان این که قبل از راه اندازی این
بیمارستان ها بیماران غربال گری
و مشخص شده اند ،پیش بینی کرد
که بیش از  400ه��زار نفر از مردم
جنوب شرق کشور از خدمات این 12
بیمارستان صحرایی بهره مند شوند.
رئیس مجلس نیزبا حضور در رزمایش
تخصصی و فوق تخصصی افتتاح 12

...

نظام وظیفه

بیمارستان صحرایی نیروی زمینی
سپاه در زاهدان با یادآوری جلساتی
که با مقام معظم رهبری داشتهاند،
گفت :در یکی از جلسات اخیر مقام
معظم رهبری ب��رای آب��ادان��ی استان
سیستان و بلوچستان سفارش ویژه
کردندودستوردادندازصندوقتوسعه
ملی  500میلیون دالر به این استان
تخصیص یابد بنابراین با تالشهایی
که در بخشهای دیگر کشور صورت
گرفته و تحوالتی که در چابهار و مکران
انجام شده موجبات آبادانی در آینده
فراهم خواهد ش��د .در برنامه ششم
توسعه تاکید بیشتری ب��ه ع��م��ران و
آبادانی استان سیستان و بلوچستان
خواهیم کرد .دکتر الریجانی تاکید
کرد :باید تالش کنیم این استان آباد
شود .بنابرخبر خانه ملت ،مسئوالن
بخش های مختلف استان ،استاندار،
م��دی��رک��ل و س��ای��ر ب��خ��ش ه��ا ت�لاش
میکنند مشکالت م��ردم استان را
حل کنند چرا که این وظیفه انسانی
مسلمانان اس��ت که اعمال خ��ود را
روزان��ه محاسبه و به ای��ن ص��ورت در
طریق پیامبر(ص) حرکت کنند .در
واقع پیروان صادق پیامبر(ص) باید



 ۲۴درصد خانوادهها فرد شاغلی ندارند

عکس:خانه ملت

دانش پور -معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط
زیست با بیان این که دریاها در معرض تهدید جدی پالستیکها و
میکروپالستیکها ق��رار دارد ،از تصویب آییننامه مربوط به اعمال
محدودیتهایی برای مصرف کیسهها و بطریهای پالستیکی در دولت
در آینده نزدیک خبر داد .به گفته ابتکارسازمان حفاظت از محیط زیست
آییننامهای را به دولت ارائه داده است که به زودی تصویب خواهد شد.
طبقاینآییننامهبرایمصرفکیسههاوبطریهایپالستیکیعوارضو
محدودیتهاییاعمالخواهدشدتادرفروشگاههاکیسههایپالستیکی
به صورت فلهای و رایگان عرضه نشود.در عین حال معاون دفتر آب و
خاک سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در گفت وگو با خراسان از
بررسیاینآییننامهدردولتخبردادوگفت:مادراینآییننامهبهدنبال
محدودیتمصرفکیسههاوبطریهایپالستیکیهستیمنهممنوعیت
آن ها که مدیریت مصرف این اقالم با جلب مشارکت های مردمی و
همکاری بخش های مختلف تجاری به صورت داوطلبانه محقق خواهد
شد« .زهرا جباری برجسته» ادامه داد :راه های محدودیت مصرف کیسه
های پالستیکی از طریق تعلق عوارض  ،ابزارهای اقتصادی و مصوبات
سازمان حفاظت از محیط زیست صورت می گیرد .وی با بیان این که
محدودیت مصرف کیسه های پالستیکی نیازمند آموزش و مشارکت
مردماستخاطرنشانکرد:درگاماولمحدودیتمصرفرامدنظرداریم
تا به صورت گام به گام بتوانیم تولید این محصوالت را هم کنترل کنیم.

نرگس زارهای بخش خفر از توابع شهرستان جهرم در فارس
بدلیل داشتن آب و هوای خاص ،زودتر از دیگر نقاط کشور
برداشت می شود .خفر با سطح زیر کشت حدود 300هکتار
گلنرگسبهصورتپراکندهیکیازتولیدکنندگانگلنرگس
در کشور و به ویژه در استان فارس است .برداشت گل نرگس
از اول آبان ماه شروع و تا اواسط بهمن ادامه دارد و محصوالت
گلنرگسبهشهرهایشیراز،تهرانودیگرنقاطکشورصادر
می شود .خفر در فاصله  121کیلومتری شیراز قرار دارد.

...

رئیس مجلس در مراسم افتتاحیه  ۱۲بیمارستان صحرایی در زاهدان از دستوری ویژه برای محرومیت زدایی خبر داد

مصرف کیسه ها و بطری های
پالستیکی مدیریت می شود

نرگس زارهای بخش خفر از توابع جهرم

9

جلوههاییازرحمترادرزندگیخود
تسریدهند،اینایامنیزسببخواهد
شددرکبهتریازسلوکپیامبر(ص)
داشته باشیم .دکتر الریجانی با اشاره
به افتتاح  12بیمارستان صحرایی
ی��ادآور شد :در گذشته نیز به همراه
فرماندهنیرویزمینیسپاهدرمناطق
دیگر حضور یافتیم و مشخص بود که
سپاه با عالقه ب��رای رفع محرومیت
ت�لاش میکند .مسیر سختی طی
شدههرچندوظیفهاصلیسپاهتامین
امنیت به خصوص در مقابل دشمن
خارجی است اما روحیه انقالبی و
مجاهدانه سپاه سبب ش��ده تا این
شرایط را برای مردم فراهم کند .وی
گفت :حرکت در مسیر آبادانی این
استان باید شتاب گیرد هرچند در
سالهای اخیر پروژههای مهمی از

...
نان



سوی دولت و استاندار دنبال شده
که مهمترین آنها پروژه گازرسانی
و پ��روژه راه آهن از چابهار به سمت
شمال ایران است که با سختی بسیار،
اج��رای پ��روژهه��ای مذکور به همت
مسئوالن پیگیری ش��ده چ��را که در
آبادانی سیستان و بلوچستان تاثیر
خوبی خواهد داشت.
▪ ▪ اخ��ت��ص��اص  3درص����د از کل
درآم��ده��ای نفتی به چند استان
محروم در برنامه ششم

رئیس مجلس اف��زود :در برنامه ششم
توسعه مقرر کردیم که  3درصد از کل
درآمد نفتی غیر از موارد بحرانی برای
چنداستانکهازمحرومیترنجمیبرند
هزینهشودوامیداستباتحققاینمنابع
بهسیستانوبلوچستانهمکمکشود.

...
طالق

منشور حقوق شهروندی به زودی
رونمایی می شود

معافیت یک پسر از خانواده تحت
پوشش بهزیستی یا کمیته امداد

حرارت مستقیم نان سنتی را
سرطانزا میکند

وقوع  ۸۰درصد طالقها در  ۵سال
اول زندگی

دس��ت��ی��ار وی���ژه رئ��ی��س جمهور در ام���ور حقوق
شهروندی گفت :با ه��دف تحقق وع��ده رئیس
جمهوری در زمینه حقوق شهروندی ،منشور
حقوق شهروندی به زودی رونمایی می شود.
الهام امین زاده اف��زود :در کشور ما فقط  20تا
 25درصد به موضوعات اجتماعی پرداخته می
شود؛ این درحالی است که در کشورهای توسعه
یافته  70درصد از مسائل مربوط به حوزه های
اجتماعی است.

جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی
نیروی انتظامی گفت :براساس ماده  44مکرر
قانون معافیت ،فقط یک پسر از خانواده های تحت
پوشش بهزیستی یا کمیته امداد می تواند معاف
شود .سردار کریمی اف��زود :معافیت یک پسر از
خانواده های بهزیستی و کمیته امداد به شرطی
پذیرفته می شود که او غیبت از سربازی نداشته
باشد .بنابراین قانون معافیت یاد شده به منظور
کمک و رسیدگی به خانواده های خاص است.

معاون وزیر بهداشت گفت :حرارت مستقیم باعث
ایجاد کربن در نان می شود و آن را سرطان زا می
کند .بر اساس استاندارد مصوب نان کشور که
ابالغ شده است همه نانوایی های کشور ملزم به
کاهش حرارت و کاهش میزان کربن شده اند و
با این کار میزان سرطان زایی در کشور کاهش
می یابد .سیاری گفت :این نان ها در صورتی که
سبوس کافی داشته باشد می تواند چربی های
مضر  HDLرا به چربی مفید  HLDتغییر دهد.

رئیس بهزیستی کشور گفت 80 :درصد طالقها
درپنجسالاولزندگیرخمیدهدکهبایدافزایش
مهار تهای زندگی ،تحمل یکدیگر و اخالق را
محور قرار دهیم ،در حالی که از آن داریم فاصله
میگیریم .بندپی گفت :دول��ت در برنامههای
خود برای اولینبار به بحث سالمت اجتماعی و
سیاستگذاریدرآنپرداختهودرحوزهآسیبها،
اگر نتوانیم مسائلی مثل اعتیاد و طالق را کم
کنیم ،اما باید برای مهار و کنترل آن کاری کنیم.

رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت 57 :درصد از درآمد خانوادهها توسط یک نفر تأمین
میشود 15.5 ،درصد توسط دو نفر و بیشتر و  24درصد
خانوادهها اعالم کردهاند هیچ فرد شاغلی در آن ها وجود
ندارد .لیلی بروجردی ادام��ه داد 30 :درص��د در بخش
خصوصی 9 ،درصد دولتی و  27درصد نیز درآمد متفرقه
دارند که این شامل همان خانوادههایی است که فرد شاغل
در آن ها وجود ندارد.

تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سال آینده
 ۳۰درصد مثبت است
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت :تأثیر
سوابق تحصیلی دانشآموزان در کنکور سال آینده ۳۰
درصد مثبت خواهد بود.عبدالرسول عمادی رئیس مرکز
سنجش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که
تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری چقدر است و آیا
تغییری داشته است؟ ،اظهار کرد :اکنون 25درصد سوابق
تحصیلی دانشآموزان مربوط به پایه سوم و 5درصد مربوط
به پیش دانشگاهی در کنکور موثر است.عمادی افزود :این
تأثیر سوابق در مجموع  30درص��د مثبت موثر خواهد
بود و این عدد برای کنکور سراسری سال آینده قطعی
شده است.وی در پاسخ به این پرسش که «آیا تأثیر سوابق
تحصیلی برای سال آینده هم مشخص شده است؟» ،گفت:
درخصوصتأثیرسوابقتحصیلیدرکنکورهرسالمعمو ً
ال
در شهریورماه تصمیم گیری میشود .رئیس مرکز سنجش
وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد :اما آن چه به صورت
قطعی و نهایی مشخص شده این است که در کنکور سال
آینده سوابق تحصیلی دانشآموزان در مجموع  30درصد
مثبت تأثیر خواهد داشت.

افزایش  69درصدی اعتراضهای اجتماعی
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت :روند قتل در
 ١٠سال گذشته کاهشی بوده ،انفجارهای عمدی روند
کاهشی داشته و کشفیات م��واد مخدر در  ٧ماهه سال
جاری ١٩درص��د افزایش داشته است.به گ��زارش ایلنا،
محمدحسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت
کشور با اشاره به این که باید عملکرد دولت را در سه سالی
که روی کار آمده ،مورد بررسی قرار داد تا مشخص شود
چه مسیری را پیموده است ،گفت :افزایش 69درصدی
اعتراضهای اجتماعی اعم از کارگری ،صنفی و بخشی
نشان میدهد افراد به راحتی آمدهاند و حرفهایشان را
زدهاند اما هیچ مورد بحران اجتماعی که به مسائل امنیتی
تبدیل شود ،نداشتیم.

/٩٥٢٦٥١٦٧م
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