اجتماعی

پنج شنبه  20تیر 1398
 8ذی القعده .1440شماره 2014۳

ازمیانخبرها

افزایشبیسابقهطالقدرعربستان
آمار وزارت دادگستری عربستان سعودی نشان
میدهد که موارد ثبت شده طالق از سوی این
وزارتخانه در سال  ۲۰۱۸میالدی ،باالترین آمار
در طول تاریخ عربستان بوده است .بنابر گزارش
اسپوتنیک ،بر اســاس ایــن آم ــار ،طــاق میان
شهروندان عربستان سعودی چند برابر بیشتر
از کشورهای مسلمان دیگر اتفاق افتاده است.
بیشترین عوامل موثر در افزایش آمار طالق در
عربستان تماشای مسابقه فوتبال توسط همسر،
استفاده از شبکه های اجتماعی یا اضافه وزن
اعالم شده است.
همچنین روزنامه "سبق" چاپ عربستان در این
بــاره نوشت :بنابر آمــار وزارت دادگستری این
کشور ،در سال  ۲۰۱۸بیش از  ۵۸هزار مورد
طالق ثبت شده که  ۲۸درصد از کل  ۱۵۰هزار
ازدواج در این سال بوده است.

ورودممنوعپلیسبهپراید وآردی
درجادهها

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی از وضعیت ایمنی برخی خودروهای
داخلی به شدت انتقاد کرد و گفت  :برخی
خــودروســازان ارابــه مــرگ تولید میکنند،
آردی و پراید نباید در جاده ها تردد کنند و باید
خودروسازان ما به سمت تولید خودروهای
امــن بروند .به گــزارش ایسنا ،ســردار سید
کمال هادیانفر دیروز در رزمایش گشتهای
نامحسوس پلیس راهـــور بــا تاکید بــر این
که کاهش تلفات و جان باختگان حوادث
رانندگی یک اصل مهم و هدف اصلی پلیس
راهور است ،افزود :دیگر دستگاهها عالوه بر
پلیس نیز باید پای کار بیایند و به وظایف خود
در این خصوص عمل کنند.
وی با اشاره به گشتهای نامحسوس پلیس

بهبودجایگاهایراندر9شاخص
بینالمللی

راهــور بــرای بــرخــورد با تخلفات ترافیکی
گفت  :طرح های عملیاتی پلیس در این حوزه
مبتنی بر استفاده از بازرسان و گشتهای
س است ،بعضی از رانندگان شرطی
نامحسو 
شدند و با دیدن ماموران پلیس و خودروی
گشت تخلف نمیکنند امــا اگــر گشتها
نباشند دست به تخلف میزنند که گشتهای
نامحسوس در این مورد بسیار موثر است.
بــه گفته وی ،گشت هــای جــدیــد کنترل
نامحسوس برای  ۱۰استان هدف که بیش
از  ۵۶درصد تصادفات را به خود اختصاص
داده است به کارگیری می شوند و عالوه بر
آن از پهپادها ،جایروپلن ها و بالگردهای ناجا
نیز در کنار گشت های محسوس و نامحسوس
پلیس راهور استفاده می شود.

شاخص های ایران در بهداشت  ،آموزش ،محیط زیست
و آب سالم در شمار بهترین های جهان

سازمان اداری و استخدامی کشور دیروز در
هیئت دولت گزارش بررسی جایگاه ایران
در مقایسه با کشو رهای جهان و منطقه را
براساس شاخصهای بینالمللی ارائه کرد
که نتایج آن بهبود موقعیت کشورمان را
حکایت می کند.
بنابرپایگاه اطالع رسانی دولت این شاخص
هــا و ارزیــابــی هــای راهــبــردی در  ۹محور
گردشگری ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
زیرساخت ،محیط زیست ،اقتصادی ،علم،
فناوری و آموزش ،بهداشت ،دولت و بخش
حاکمیتی و اجتماعی مــورد بررسی قرار
گرفته که وضعیت و نمره ایــران در جهان
تعیین شده است.
 ایــــران در مــحــور بــهــداشــت و شاخصواکسیناسیون جایگاه نخست در منطقه
را به خود اختصاص داده اســت؛ همچنین
براساس گزارش بانک جهانی ،در شاخص
«واکسیناسیون سه گانه» که بیانگر «درصد
کودکان سنین  ۱۲تا  ۳۲ماه است که قبل از
 ۱۲ماهگی واکسیناسیون کامل را دریافت
کردهاند» در سال  ۲۰۱۷در جایگاه نخست
منطقه و جهان قرار گرفتهایم.
 -جایگاه ایران در سال  ۲۰۱۸در نرخ «تولد

جمعآوری  ۱۸۹هزار کودک کار
خارجی در تهران
استاندار تهران با اشــاره به جــمـعآوری ۱۸۹
هــزار کــودک کــار از اتــبــاع خــارجــی در استان
تهران ،گفت :متأسفانه قاچاق کودک از برخی
کشورهای همسایه به تهران سیاست گذاری
شده است.به گزارش ایسنا ،محسنی بند پی در
جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران به حضور
 ۵۵۰هزار نفر اتباع مجاز و دو برابر این میزان
اتباع غیرمجاز در استان تهران اشــاره و اظهار
کرد ۲۲ :خرداد به جمع آوری کودکان کار اقدام
کردیم که از  ۲۴۹هزار کودک کار  ۱۸۹هزار نفر
اتباع خارجی بودند.

احتمال ابطال آزمون سردفتری ۹۷
رئیس ســازمــان بــازرســی کل کشور از ارســال
گــزارش بررسی تخلفات در آزمــون سردفتری
 ۹۷به دیــوان عدالت اداری خبر داد و گفت:
این مرجع قضایی باید درباره مقصران و ابطال
این آزمون نظر دهد .به گزارش تسنیم ،آزمون
سردفتری اسناد رسمی تیرماه سال  97پس
از وقفهای 11ساله برگزار شد و کسانی که در
آزمون موفق نبودند ابهاماتی را در خصوص آزمون
مطرح کردند .معترضان معتقد بودند اعالم نتایج
بهشیو های غیرمعمول صورت گرفته و سکوت
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور باعث ایجاد
ابهاماتی برای جامعه حقوقی کشور شده است.
حال شنیده میشود سازمان بازرسی کل کشور،
با بررسی وقــوع تخلفات در بــرگــزاری آزمــون
سردفتری ،گزارش نهایی خود را با درخواست
ابطال این آزمون به دیوان عدالت اداری ارسال
کرده تا این مرجع قضایی درباره آن تصمیمگیری
کند.

فراخبر

بیشترینتصادفهابرایبیشترینخودرو
براساس گزار شهای منتشر شده از سوی
راهــور ناجا ،سازمان استاندارد و سازمان
پزشکی قانونی کشور در ســال هــای اخیر
هــمــواره نــام پراید در حــوادث رانندگی به
چشم می خورد .در یکی از این گزارش ها از
حدود  ۸۰۰هزار تصادف رانندگی ساالنه
در کشور ،سهم پراید در حدود پنج سال   به
طور میانگین  ۲۴درصد بوده است که باتوجه
به گستردگی وجود پراید در کشور ،چندان

غیرمنطقی هم نیست .به هر حال محصولی
با این همه فراگیری در کشور میتواند در
بسیاری از تصادفات نیز نقش آفرین باشد؛
ضمن آن کــه تــعــداد بسیار زیـــادی از این
خودروها از نظر سال ساخت متعلق به سال
های گذشته هستند که هنوز امکاناتی نظیر
ترمز  ABSو کیسه هوا در آنها به کار نرفته بود
و همین امر نیز عامل مهمی در نقش آفرینی
پراید در تصادفات است.

وزیر ارتباطات اعالم کرد

۹۹/۹/۹؛مهلتعملیاتیشدن ۲۳پروژهدولتالکترونیکدردستگاهها
وزیر ارتباطات  99/9/9را مهلت عملیاتی
شـــدن  ۲۳پــــروژه دولــــت الــکــتــرونــیــک در
دستگاههای اجرایی اعالم کرد.
بـــه گـــــزارش خـــبـــرگـــزاری صــــدا و ســیــمــا،
محمدجواد آذری جهرمی دیــروز در حاشیه
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره
دولــت الکترونیک اظــهــار کــرد :یــک بحث،

زیرساختهای دولــت الکترونیک محسوب
میشود که تکمیل و بهره برداری شده است
و شاخصهای بین المللی حاکی از رشد ۲۰
پلهای ایران در جهان است و در برنامه ششم
توسعه باید  ۳۰پله پیشرفت کنیم.
وی افــزود :برخی پروژ ههای شاخص اجــرا و
مرکز تبادل دادهها ایجاد و اتصال دستگاهها
نیز برقرار شده است.
وزیر ارتباطات گفت :از ابتدای دولت دوازدهم
تبادل اطالعات در مرکز ملی تبادل حدود ۱۵
برابر رشد کرده که قابل توجه است.
وی بــا تاکید بــر ضـــرورت تغییر ملموس در
فــرایــنــدهــا ،افــــزود :بــا چــنــد ســــرور ،دولــت
الکترونیک محقق نمیشود بنابراین باید
فرایندهای اجرایی کشور اصالح شود ،یکی
از موانع موجود در این زمینه این بود که دیگر
قــوا فقط دولــت را الکترونیک میدانستند

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نــه حاکمیت الکترونیک ،کــه بــرای اصــاح
این دیدگاه ،در شورای عالی فضای مجازی
مصوبهای برای همکاری دیگر قوا تصویب شد.
به گفته وی ،هم اکنون همه ظرفیتهایی که
باید روی کار بیاید و دولت الکترونیک به ثمر
برسد ،فراهم نیست؛ اما اگر رشدها را در نظر
بگیریم رشد  ۱۵برابری و  ۲۰پلهای داریم و
جنبه دیگر این است که اگر باید  ۱۰۰باشیم،
اکنون در دولت الکترونیک چندم هستیم؟
جای کار بسیار زیاد است و مکانیز مهای آن
در قالب پروژههای  ۲۳گانه در دولت تصویب
شد که باید تا  ۹۹/۹/۹این  ۲۳پروژه دولت
الکترونیک در دستگاههای اجرایی عملیاتی
شود.
آذری جهرمی افـــزود :پیشرفت  ۲۳پــروژه
مطلوب است و گزار شهای فصلی دبیرخانه
مربوط نیز همین موضوع را تایید میکند.
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ساالنه در هر هزار نفر جمعیت» که گویای
«تعداد تولد از هر هزار نفر در طول یک سال»
است برابر با شاخص متوسط جهانی و منطقه
بوده است.
 در ایران نرخ مرگ و میر به ویژه از نظر میزانمرگ و میر کودکان زیر پنج سال و نوزادان
نسبت به منطقه و جهان پایینتر است.
 کیفیت آموزش ابتدایی ایران از شاخصمنطقه بــاالتــر بـــوده و بــا شــاخــص جهانی
برابر اســت؛ به طــوری که رتبه دوم منطقه
و  ۲۵جهان را در تعداد افراد ثبت نامی در
تحصیالت عالی کسب کرده است.
در زمینه مالکیت فکری در حوزه نوآوریرتبه ایران از میانگین منطقه باالتر است.
 براساس پایگاه اطالعاتی بانک جهانی،ایــران در محور زیرساخت ،شاخص طول
خطوط راهآهن رتبه سوم را در منطقه به خود
اختصاص داده است.
 شاخص دسترسی شهری به منبع آبیسالم در ایــران با شاخص جهانی و منطقه
برابری دارد.
 در شاخص ایمنی و امنیت در گردشگری،عملکرد ایــران به منطقه و جهان نزدیک
است.

فراخبر
مقاومتدربرابردولتالکترونیک!
درســـت اســـت کــه زیــرســاخ ـتهــای دولــت
الکترونیک و نیز زیـرســاخـتهــای الزم در
دستگاهها وجــود دارد ،اما دستگاهها هنوز
بـهصــورت جداگانه اقــدامــات خــود را انجام
میدهندوبرایخود،کارمیکننددرحالیکه
باید به دولت الکترونیک بپیوندند .همچنین
هنوزدستگاههاوسازمانهاییهستندکهبرای
اتصالبهدولتالکترونیکمقاومتمیکنند.
رئیس مجلس آذر پارسال در این زمینه گفته
بود دستگاهها و سازمانهایی که برای اتصال
به دولت الکترونیک مقاومت میکنند ،حتما
ازراهقانونیپیگیریخواهندشد.دیماهسال
گذشته نیز وزیر ارتباطات اعالم کرده بود که
آمادهسازی زیرساختهای دولت الکترونیک
بهمعنای کسب درآمد و دستاورد بسیار بزرگ
نیستچراکههماکنون10درصدازدستگاهها
بهاینشبکهمتصلشدهاند.
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مسئوالن می گویند

برگزاری آزمون استخدامی
آموزش و پرورش اواسط مرداد
یا اول شهریور
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت :تالش
میکنیم آزمــون استخدامی آمــوزش و پرورش
اواسط مرداد یا اول شهریور امسال برگزار شود.
سید جواد حسینی در پاسخ به این پرسش که «آیا
با سازمان امور اداری و استخدامی برای جذب
نیرو در این وزارتخانه به توافق رسیدهاید؟» ،به
فارس گفت :بله ،توافق انجام شده است .وی
ادامــه داد :معموال آزمو نهای استخدامی در
اوایل شهریور یا اواسط مرداد برگزار میشود که
ما هم تالش میکنیم انجام آزمون استخدامی
در این زمان اتفاق بیفتد .حسینی تصریح کرد:
امسال  ۲۵هزار نفر از طریق دوره چهارساله
یعنی کنکور سراسری و  ۱۲هزار نفر از طریق
ماده  ۲۸یعنی آزمون استخدامی در آموزش و
پرورش جذب میشوند.

ش با پول بیتالمال
همای 
در پایتخت ممنوع شد
اســتــانــدار تــهــران بــا انتشار توئیتی مــدیــران
دستگاههای اجرایی استان تهران را از برگزاری
همایشهای پر هزینه از صندوق بیتالمال منع
کرد .انوشیروان محسنیبندپی با انتشار توئیتی
اعالم کرد« :به مدیران استان تهران دستور اکید
دادم تا با برگزاری هر گونه همایش که با هزینه
بیتالمال و غیر متعارف برگزار میشوند ،در
راستای بــرقــراری شفافیت و انضباط مالی و
صیانت از بیتالمال قاطعانه برخورد کنند».

تکذیب خطر داروهای فشار خون
توسط وزیر بهداشت
هادی محمدی – سعید نمکی وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه دولت
در پاسخ بــه ســوالــی دربـــاره خطر قر صهای
لوزارتان و والزارتان ،گفت :مردم بدانند در بازار
هیچ دارویی که مشکلی برای آن ها ایجاد کند به
ویژه درخصوص فشار خون نداریم.
این دو قرص عاری از هرگونه خطر هستند و جوی
که برای مردم درست کردهاند جوی کاذب و بی
مورد بود .از مردم خواهش میکنم داروهــای
خود را به ویژه در فشار خون حذف نکنند و فقط
اطالعیههای سازمان غذا و دارو را در این زمینه
مطالعه کنند.
گزارش خراسان حاکی است ،سازمان غذا ودارو
روزهای گذشته اعالم کرد قرص های لوزارتان
از محصوالت یکی از شرکت های دارویی از مواد
اولیه ناسالم تولید شده که از بازار جمع آوری
می شود.
▪خبر خوش برای پرونده الکترونیک سالمت

نمکی به موضوع قدیمی حوزه بهداشت یعنی
پرونده الکترونیک هم پرداخت و در این باره
خبر خوش داشت  .وی از تکمیل پروژه پرونده
الکترونیک سالمت خبرداد و گفت که از دو
هفته آینده با همه شهروندانی که کد ملیشان
در پرونده الکترونیک سالمت ثبت شده ارتباط
برقرار میکنیم تا خود آن ها هم به راحتی بتوانند
به پرونده خود دسترسی پیدا کنند.

