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ایران عضو شورای حکام
اتحادیه جهانی مخابرات شد

ایران با  ۱۴۶رای و با رایی باالتر از کشورهای پرسابق ه چون روسیه ،آفریقای جنوبی  ،لهستان و ...عضو شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات شد.به گزارش
ایسنا ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پیامی در اینستاگرام اعالم کرد« :در آغازین روز بازگشت تحریمهای یکجانبه آمریکا ،پس از مدتها ،یک اجماع
جهانی برای انتخاب ایران با رای  ۱۴۶کشور دنیا و با رایی باالتر از کشورهای پرسابقهای چون روسیه ،آفریقای جنوبی ،لهستان ،آذربایجان و  ...شکل گرفت».

...
اخبار

39درصد بیکاران کشور دانش آموخته
دانشگاهی هستند
در تابستان  97سهم جمعیت بیکار دانـــش آموخته
آمــوزش عالی از کل بیکاران  39.5درصــد بــوده است.
به گزارش تسنیم ،مطابق آمارگیری نیروی کار تابستان
، 97بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر دانش
آموخته آموزش عالی نشان می دهد  18.7درصد جمعیت
فعال دانش آموخته آموزش عالی بیکار بوده اند .این نرخ
در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به
نقاط شهری بیشتر بوده است .بررسی روند تغییرات این
نرخ حاکی از کاهش  0.8درصدی در تابستان  97نسبت
به فصل مشابه سال قبل است.سهم اشتغال ناقص نشان
میدهدکه 10درصدجمعیتشاغل،دارایاشتغالناقص
بوده اند .این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط
روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است .سهم اشتغال
ناقص در تابستان  97نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.8
درصد افزایش داشته است.بررسی سهم شاغالن 10ساله
و بیشتر با ساعت کار معمول  49ساعت و بیشتر نشان می
دهد 41درصدشاغالن،بهطورمعمول 49،ساعتوبیشتر
در هفته کار می کنند .این شاخص که یکی از نماگرهای
کار شایسته است نشان می دهد که درکشور سهم زیادی از
شاغالنبیشترازاستانداردکارمیکنند.اینشاخصنسبت
بهفصلمشابهسالقبل 0.2درصدافزایشداشتهاست.در
تابستان97سهمجمعیتبیکاردانشآموختهآموزشعالی
ازکلبیکاران 39.5درصدبودهاست.اینسهمدربینزنان
نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی
باالتر است .بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که
نسبت به فصل مشابه سال قبل  0.1درصد افزایش داشته
است.

آغاز حمالت هدفمند سایبری علیه
زیرساختهای ایران
جهرمی :از مجامع بین المللی پیگیری می کنیم
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در اولین ساعات
روزگذشته با انتشار توئیتی از حمالت سایبری به برخی
زیرساختهای ارتباطی ایران خبر داد.به گزارش تسنیم،
ساعتی بعد محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در
توئیتی دراینبارهنوشت:رژیمیکهسابقهآندربهکارگیری
سالح سایبری در پرونده هایی چون استاکس نت مشخص
است ،این بار تالش داشت به زیرساخت های ارتباطی ایران
صدمه ای وارد کند.وی تاکید کرد :البته به لطف هوشیاری
تیم های فنی ،دست خالی بازگشت.جهرمی گفت :این
اقدام خصمانه را از طریق مجامع بین المللی پیگیری می
کنیم.طبقاعالممعاونوزیرارتباطاتازروزگذشتهحمالت
پراکنده از مبدأ یک رژیم غاصب به برخی زیرساخت های
ارتباطیایرانآغازشدهکههمگیباقدرتدفعشدهاند.وی
گفت:اینبرایمردمدنیادیگرعجیبنیست؛ادعایحقوق
بشر می کنند و ملتی را به خاک و خون می کشند .ادعای
واهیحملهسایبریازطرفایرانمیکنندوخودحمالتیرا
ترتیبمیدهند.وزیرارتباطات همچنینباتشریحجزئیات
اینحملهسایبریگفت:عاملحملهشرکتاینترنتی«گلدن
الیــن» متعلق به رژیــم غاصب و مقصد آن به سمت شبکه
ارتباطاتموبایلبودهاست.جهرمی ازمستندکردنحمالت
سایبریانجامشدهخبردادوگفت:اینمستنداتراازطریق
وزارت امورخارجه برای پیگیری موضوع از سیکل حقوقی و
مجامعبینالمللیارائهمیدهیم.

فروش بلیت چارتری فاقد شرایط ابطال
برای تعطیالت این هفته ممنوع شد
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت:
فروش هرگونه بلیت چارتری فاقد شرایط ابطال و تغییر
برای تعطیالت این هفته ممنوع است .به گزارش سایت
سازمان هواپیمایی کشوری رضا جعفرزاده اظهار کرد :با
توجه به افزایش تقاضای سفر در ایام پایانی هفته جاری به
مشهد مقدس و احتمال بروز سوء استفاده در نحوه توزیع و
فروش بلیت کلیه شرکت های هواپیمایی موظف هستند
بر توزیع بلیت های خود در خصوص نرخ و شرایط فروش
بلیت نظارت داشته باشند.وی افزود :با عنایت به این که
آزادسازی نرخ بلیت برای پروازهای برنامه ای و سیستمی
شرکت های هواپیمایی انجام شده ،لذا هرگونه فروش
به صــورت چارتری که فاقد شرایط ابطال و تغییر باشد
ممنوع بوده و قابل پیگیری است .جعفرزاده خاطرنشان
کرد :ضمنا حداکثر نرخ بلیت باید براساس نرخ اعالمی
توسط ایرالین ها باشد و توزیع کنندگان بلیت حق هیچ
گونه افزایش نرخ خارج از نرخ های اعالمی شرکت های
هواپیمایی را ندارند.وی تصریح کرد :مسافران می توانند
اعتراض و شکایت خود را از طریق سامانه حقوق مسافر به
آدرس    www.cao.irاعالم کنند.

الیحه دولت درباره اعطای شناسنامه به فرزندان مادران ایرانی و پدر خارجی

یک میلیون  نفر درانتظار تصمیم مجلس برای دریافت شناسنامه
ایرانیااقامتمتوالییامتناوببهمدتپنجسالدرایرانیا
تکلم به زبان فارسی بود ،برداشته شد و به طور کلی مطابق
آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
تا 18سالگی می توانند بنا به درخواست مادر و از 18سال
بهبعدبنابهدرخواستخودتابعیتایرانیدریافتکنند،چه
فرزندانیکهدرخاکایرانوچهافرادیکهدرخارجازایران
از مادر ایرانی متولد شده اند .دستیار ویژه رئیس جمهوری
گفت:اینالیحهکهدرهیئتوزیرانتصویبشدهبهمجلس
ارسال می شود و امیدواریم که مجلس هم همراهی الزم و
عاجلرادرتصویبآنداشتهباشد.

دانش پور-یکشنبهعصردرجلسههیئتوزیراناعطای
تابعیت به فرزندان دارای مــادر ایرانی و پدر خارجی به
تصویبرسید .الیحهایکهچنانچهدرمجلسبهتصویب
نمایندگانبرسدبیشازیکمیلیوننفرازفرزندانزنانیکه
بامردانخارجیازدواجکردهاندازبالتکلیفیدرمیآیندو
بهعنوانشهروندایرانازحمایتهایقانونیبرخوردارمی
شوند .درباره این الیحه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور
حقوق شهروندی درگفت و گو با ایرنا توضیح داد :بر اساس
الیحهمذکور،فرزندانحاصلازازدواجزنانایرانیبامردان
خارجی،تاقبلاز 18سالگیبهدرخواستمادروپساز18
سالگی به درخواست خودشان می توانند تقاضای تابعیت
▪فرایندیطوالنی
ایرانیوشناسنامهایرانیدریافتکنند.
شهیندخت موالوردی ،ادامه داد :الیحه پیشنهادی دولت در این خصوص مدیر کل دفتر بررسی های امور حقوقی
میتواندبهفرزندانیکهمادرانایرانیدارند،حقشهروندی معاونت امــور زنــان وخــانــواده با تاکید بر این که مصوبه
اعطا کند تا این افراد به عنوان یک شهروند ایرانی زندگی دولت تا تصویب در مجلس فرایندی طوالنی را باید طی
شایسته ای داشته باشند .وی خاطرنشان کرد :در قانون کند گفت :این مصوبه در دولت به تصویب رسیده و باید در
مدنی موضوع انتقال تابعیت از مــادر به فرزند مسکوت مجلس نیز بررسی و تبدیل به قانون شود بنابراین فرایندی
گذاشتهشدهاستوباتصویباینالیحهبهنوعیآنخألنیز طوالنی تا تصویب دارد از این رو امید زیادی به زنان ندهید.
اشرف گرامی زادگان در گفت و گو با خراسان ادامه داد:
برطرفخواهدشد.معاونسابقامورزنانوخانوادهرئیس
جمهوریاظهارکرد:تعدادافرادیکهمشمولالیحهمصوب عالوه بر این بررسی قانون تابعیت نیز در مجلس در حال
هیئت وزیران می شوند ،خیلی زیاد نیست ،اما بی هویتی ،بحث و بررسی است و هنوز تکلیف آن مشخص نشده،
بالتکلیفی و سردرگمی حتی یک فرد به دلیل نقص و بی این الیحه هم باید در کمیسیون های مجلس بررسی شود
و تصویب آن زمان می برد .مشاور حقوقی معاونت امور
توجهیقوانینوقانونگذارقابلتحملنیست.
زنــان و خــانــواده با ابــراز
وی یــادآور شد :پیشینه
خوشحالیازتصویباین
ای ــن الیــحــه بــه بیش از
الیحه در هیئت وزیــران
س ــه ســـال قــبــل برمی
گردد و در این خصوص موالوردی :بی هویتی
خاطرنشان کرد :این که
دولــت اعتبار مالی این
وزارت تعاون ،کار و رفاه وبالتکلیفی حتی یک فرد به
الیحه را پذیرفته است،
اجتماعی و معاونت امور دلیل نقص و بی توجهی قوانین
اقدام خوبی برای حقوق
زنــان و خانواده ریاست و قانون گذار قابل تحمل نیست
زنان ایرانی است.
جمهوری پیگیر موضوع
بودند .موالوردی افزود:
▪یکمیلیونفرزندبیهویت
با اصالحیه پیشنهادی که حاصل تعامل میان دولــت و
کمیسیونهایاجتماعیولوایحووزارتامورخارجهاست ،مصوبه اخیر دولت در حالی است که نماینده مشهد و عضو
شروطمطرحشدهدرمتنکمیسیونلوایحکهشاملتولددر کمیسیوناجتماعیمجلسچندیقبلازوجودیکمیلیون

...



فرزندبیهویتحاصلازمادرایرانیوپدرخارجیدرکشور افغانستانی زندگی می کنند گفت :زنان زیادی هستند
خبرداد.رضاشیرانخراسانیدرگفتوگوباخبرگزاریخانه که همسر خارجی دارند و حتی همسران آن ها در جنگ
ایــران و عراق به شهادت
ملت ،اف ــزود :بیشترین
رسیده انــد امــا فرزندان
بی هویت ها در استان
آنهاکهاکنونحتیسن
خراسان رضوی ساکن و
اغلب کودکان بی هویت عزیزی :امیدواریم این الیحه
باالی  25سال دارند و به
خوبیفارسیصحبتمی
تبعه افغانستان و نتیجه در مجلس با اقبال نمایندگان
کنند ،شناسنامه ندارند.
ازدواج غــیــررســمــی و مواجه شود اگر به مجلس بیاید
عبدالرضاعزیزیدرگفت
غیرقانونی زنان ایرانی با ما از آن حمایت می کنیم
و گو با خراسان ادامه داد:
پدرانخارجیهستند.
اینموضوعدرمجلسنهم
هممطرحشداماراینیاوردولیامیدواریمدرمجلسدهمبا
▪ بهمجلسبیایدحمایتمیکنیم
یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم اقبالنمایندگانمواجهشود.ویخاطرنشانکرد:اگراین
درباره این موضوع با اشاره به این که در مشهد  300هزار الیحهبهمجلسبیایدماازآنحمایتمیکنیم.

...



امواج
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مسئوالن می گویند
افزایش  ۴۵درصدی آمار زائران خارجی
در اربعین امسال

دستور رئیس جمهور برای چهار بانده کردن
مهران به نجف

هشدار

میزان تشعشع گوشی های موبایل درحد استاندارد است

هشدار مرکز ماهر :پیوست ایمیلهای مشکوک را باز نکنید

مدیرکل نظارت بر سرویسهای رادیویی رگوالتوری گفت :تمام گوشی های وارداتی قانونی ،از نظر میزان تشعشع
نمونه برداری می شوند و میزان تشعشع امواج این گوشی ها پایین تر از حد استاندارد است .به گزارش مهر،
غالمرضا خاکسار ،درباره نگرانی برخی کاربران از میزان تشعشع گوشی های تلفن همراه اظهار کرد :تمام گوشی
هایی که وارد کشور می شوند در دو آزمایشگاه مجهز در دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک،
تست و نمونه برداری می شوند که این آزمایشگاه ها از مدرن ترین و به روزترین آزمایشگاه های دنیا محسوب می
شوند.وی با بیان این که در این نمونه برداری و تست تاییدیه ها ،میزان نرخ جذب تشعشع گوشی ها اندازه گیری
می شود ،ادامه داد :این میزان برای اندام های مختلف بدن ،رقم متفاوتی است.

مرکزمدیریتامدادوهماهنگیعملیاترخدادهایرایانهایازکشفآسیبپذیریجدیددرمایکروسافتوحمالت
فیشینگ خبر داد و اعالم کرد :مدیران شرکت ها ،پیوست های ایمیل ناخواسته از منابع مشکوک را باز نکنند.به
گزارشایرنا،مرکزمدیریتامدادوهماهنگیعملیاترخدادهایرایانهایکشوراعالمکرد:محققان،آسیبپذیری
وصله نشده ای را در ویژگی ویدئوآنالین ( ) Video Onlineمایکروسافت کشف کردهاند که به مهاجمان امکان
ارسالفایلهایمخرببهسیستمقربانیرامیدهد.گزارشمرکزماهرتاکیددارد:ایناشکالهنگامیرخمیدهد
که کاربر یک ویدئو را از طریق ویژگی « »Video Onlineدر یک سند ورد ( ) Wordتعبیه کند .این آسیبپذیری در
فایل « »xml.وجود دارد که در آن ،شاخص « »embeddedHtmlبه یک کد  iframeدر یوتیوب اشاره دارد.

وزیر کشور بدون اشاره به آمار امسال زائران کشورمان در
مراسم اربعین گفت :در مراسم اربعین امسال تعداد زائران
خارجی  ۴۵درصد افزایش پیدا کرده بود .به گزارش ایلنا،
رحمانیفضلیدرنشستخبریستاداربعینگفت:درباره
مسئله اربعین نمیتوانیم آن چنان که باید کارهای انجام
شده را منعکس کنیم چرا که موضوع اربعین با مجموع
تالشهایی در ایران و عراق برگزار میشود و هرکدام از ما
تنها بعدی از آن را میبینیم.
وی افزود :به همین دلیل مردم هم خیلی متوجه تالش های
انجام شده برای برگزاری این رویداد نمیشوند .ولی این
که ما ظرف مدت  20روز میتوانیم سفر بیش از دو میلیون
نفر به خارج از کشور را تنظیم کنیم کار بزرگی است که
برای آن تالشهای زیادی انجام شده و اگر مردم در جریان
آن قرار بگیرند خیلی خوب است .وی ادامه داد :اگر همه
پشت این کار بیایند حداقل سالی  700تا  800هزار نفر
به زائران اربعین اضافه میشود که به شدت اهمیت دارد
و باعث وحدت بیشتر و پیوند دل ها بین همگان میشود.
رحمانیفضلی در ادامه گفت :در مراسم اربعین امسال
آمــار زائــران خارجی  45درصــد افزایش پیدا کــرده بود.
این موضوع نشان میدهد که مردم دنیا تشنه معنویت
هستند ،انسان به دنبال جاودانگی است و آن را در کشف
حقیقتطلبی میبیند و ما هم اکنون با رویــداد اربعین
منادی این طریق هستیم .وزیر کشور گفت :مراسم اربعین
امسال نسبت به سال قبل بهتر برگزار شد ولی باید باز هم
بهتر شود .مراسم باید مردمی شود و کاروانها از شهرهای
مختلف راه بیفتند تا همانند مراسم حج کارهای اربعین
توسط نمایندههایی پیگیری شود.
وی افزود :رئیس جمهور در هیئت دولت دستور دادند که
برای بهتر کردن زیرساختهای مراسم اربعین سه اقدام
انجام گیرد که چهار بانده کردن مهران به نجف ،ایجاد پل
خرمشهر به بصره و همچنین حل روادید بین دو کشور ایران
و عراق جزو آن هاست.
رحمانیفضلی گفت :ایــن ســه دســتــور از دستورهای
ماندگاری اســت که باقی می ماند و آیندگان از آن یاد
میکنند.

استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس
کشور تا  2سال آینده

رمضان زاده :تهران شهردار سوپر لیبرال نمی خواهد
ابطحی:مقاومت در مقابل قانون منع به کارگیری بازنشستگان خیلی زشت بود

گــروه اجتماعی -چانه زنــی اعضای شــورای شهر
تهران برای بقای افشانی شهردار تهران که مشمول
قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شــود ،با
واکنش های متعددی مواجه شده است از جمله سید
محمد علی ابطحی که مقاومت در برابر این قانون را
خیلی زشت قلمداد کرد.
ابطحی دیروز در کانال خود نوشت« :قانون منع به
کارگیری بازنشستگان الزم بود و مقاومت در مقابل
این قانون خیلی زشت بود  .اما این نیمی از ماجراست.
نیمه مهم دیگرش نیروهای جایگزین است .باید تالش
کنیم تا رقابت رزومــه جایگزین ژن و رفاقت و جناح
بشود .البته اگر رزومه داران بپذیرند در مدیریت دولتی
شریک شوند».
گزارش خراسان حاکی است ،کمیسیون شوراهای
مجلس دوروز قبل در پاسخ به استفساریه شورای شهر
مبنی بر مستثنا شدن شهردار تهران از این قانون رای

منفی داد.

▪ابتکار :شهردار شدنم جدی نیست

▪هشداررمضان زاده

عبدا ...رمضان زاده فعال سیاسی اصالح طلب نیز
دیروز با اشاره احتمالی اش به برخی گزینه های مطرح
بــرای شهرداری تهران ،در پیامی توئیتری نوشت:
«شهر تهران به اندازه کافی از شکاف طبقاتی رنج می
برد ،با انتخاب گزینه ای با اندیشه های سوپر لیبرال
اقتصادی به این ناهنجاری ها دامن نزنید».
گزارش خراسان در همین زمینه حاکی است ،برخی
رسانه ها در انتشار این خبر ،اشاره عبدا ...رمضان
زاده را معطوف به عباس آخوندی وزیــر سابق راه و
شهرسازی دانستند که چندی قبل از این سمت استعفا
کرد و اکنون از گزینه های مطرح بــرای شهرداری
تهران است.

ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهور هم در خصوص
مطالبی که دربــاره شهردار شدنش بیان می شود
گفت :شهردار شدنم موضوع جدی نیست .این که
نام من به عنوان یکی از گزینه های شهرداری تهران
مطرح شده اســت ،موضوع مهمی نیست و شهردار
شدنم تنها در حد یک شایعه است .ابتکار ادامه داد:
من تمایل چندانی نــدارم که دربــاره شهردار شدن
سخنی بگویم .اما ظاهرا نام من جزو فهرست  12نفره
معرفی شده برای شهرداری تهران است.
▪محسن هاشمی در شورای شهر میماند

براساس اخبار مربوط به انتخاب شهرداری تهران،
زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران
از جلسه امروز (سه شنبه )برای بررسی گزینه ها خبر
داده است :از  26گزینه شهرداری تهران پنج گزینه

در جلسه امــروز انتخاب خواهند شد.نژادبهرام در
پاسخ به این پرسش که آیا در بین پنج گزینه نام محسن
هاشمی رفسنجانی هم خواهد بود یا خیر؟ بیان کرد:
اعضای شــورای شهر تهران معتقدند برای انسجام
شــورای شهر محسن هاشمی باید در شــورا بماند و
قطعا آقای هاشمی نیز موافق حضور در شورای شهر
تهران هستند.
▪توصیه عارف

عــارف رئیس مجمع نمایندگان استان تهران هم
با اشــاره به در پیش بــودن انتخاب شهردار تهران،
بــه اعــضــای ش ــورای شهر توصیه کــرد :در انتخاب
شــهــردار جدید به مقبولیت عمومی ،چهره ملی،
تخصص،کارآمدی ،پاکدستی ،اشراف کامل به حوزه
مدیریت شهری و پایبندی به گفتمان اصالح طلبی
توجه جدی داشته باشند.

عضو کمیسیون آم ــوزش و تحقیقات مجلس بــا اشــاره
بــه تصویب قانونی بــه منظور تأمین اعــتــبــارات بــرای
استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس ،تصریح کرد:
سیستم گرمایشی مدارس کشور تا دو سال دیگر استاندارد
میشود .محمدمهدی زاهدی   درباره وضعیت سیستم
گرمایشی م ــدارس در آستانه فصل سرما به خانه ملت
گفت :مجلس در قانون رفع موانع تولید ،مصوبهای برای
کمک به آموزش و پرورش به منظور تأمین اعتبارات الزم
برای سیستم سرمایش و گرمایش مدارس داشت و قانونی
دایمی برای این موضوع تدوین کرد؛ بدین صورت که از
محل دریافت عوارض بر گاز درصدی به آموزش و پرورش
اختصاص پیدا کند .وی افزود :به موجب این قانون هر
ساله باید  ۱۰درصد بهای گاز مصرفی عالوه بر نرخ گاز به
عنوان عوارض از مشترکان دریافت شود که ۲۰درصد از
این میزان صرف تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی
و سرمایشی مدارس شود.
▪تالش برای جمعآوری بخاریهای نفتی

رمضان زاده  :به
ناهنجاری های
تهران دامن نزنید

ابطحی :رقابت
رزومه جایگزین
رفاقت شود

معاون شهرداری تهران :هیچ سازمانی از
برج آزادی نگهداری نمیکند
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به این
که هیچ سازمانی به شکل مستمر از برج آزادی نگهداری
نمیکند ،گفت :تعمیرات این برج بعضا بدون رعایت موارد
اصولی انجام شده و به همین دلیل آسیبهای وارده به
شکل ریشهای حل نشده اســت .پیروز حناچی دربــاره
برج آزادی به ایلنا اظهار کرد :بنایی با این عظمت دایما
نگهداری میخواهد .این بنا مثل موزه فرش ،موزه هنرهای
معاصر یا سایر بناها دارای سازمانی نگه دارنده به شکل
مستمر نیست .بنابراین بخشی از آسیبهایی که به برج
آزادی وارد میشود ،طبیعی است .با وجود زحمات زیادی
که برای این بنا کشیده شده شاید برخی از تعمیراتی که در
آن انجام شده اصولی نبوده و آسیبهای واردشده به بنا به
شکل ریشهای حل نشده است .وی افزود :نوع مصالحی
که در این گونه بناها استفاده میشود ،مصالح معمولی
نیست .مثال در این بنا از سنگ پالک دوسانتی متری
استفاده نمیکنیم بلکه از سنگهای ریشهدار با ضخامت
هفت سانتی متر استفاده میکنیم .زمانی که این مسائل
رعایت نشود ،از آن جا که حجم استفاده زیاد است ،با مشکل
مواجه میشویم .حناچی تاکید کرد :برخی مسائل اصولی
در تعمیرات برج آزادی رعایت نشده و به همین دلیل آن
گونه که باید و شاید اثرگذار نبوده است.
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ابتکار :شهردار
شدنم تنها در حد
یکشایعه
است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیح داد:
خوشبختانه این اعتبارات تا کنون به صورت مرتب پرداخت
شده و اگر شرایط آمــوزش و پــرورش در وضعیت فعلی با
چهار سال قبل مقایسه شود ،تفاوت فاحشی در مدارس از
حیث سیستم سرمایش و گرمایش مالحظه میشود زیرا
بسیاری از وسایل قدیمی بهبود پیدا کرده و تالش شده
که بخاریهای نفتی جمعآوری و سیستمهای نو و بهروز
جایگزین شود.

...

بهداشت
سخنگوی وزارت بهداشت:

90درصد ایرانی ها کمبود کلسیم دارند

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که  90درصد
مردم کشور کمتر از حد نیاز کلسیم دریافتمیکنند از
همه کسانی که در زنجیره تولید و عرضهلبنیات نقش
دارند ،درخواست کرد با توجه به افزایش شدید قیمت
لبنیات ،به تامین لبنیات و تعیین قیمت مناسب این
فراورد هها توجه کنند .ایرج حریرچی روز گذشته در
نشست خبری هفتگی با خبرنگاران با انتقاد از گرانی
شیر و لبنیات در چند ماهه اخیر گفت :با وجود این که
حدود  60درصد مردم کشور ما چاق یا دارای اضافه
وزن هستند و مصرف غذاهای چرب و شور نظیرفست
فودها و نیز مواد مضر شیرین نظیر نوشابهها در کشور

شایع است ،مصرف سرانه شیر و فــراورد ههــای آن در
کشور ما 190گرم در روز است که از مقدار  250گرم
که توصیه شده کمتر است .حریرچی با بیان این که
بیش از  90درصد مردم کشور کمتر از حد نیاز کلسیم
دریافتمیکنند ادامه داد :بررسیهای علمی حاکی
از آن است که  40درصد زنان بالغ و  35درصد مردان
بالغ کاهش تراکم استخوان دارنــد و حداقل 2/2
میلیون نفر از مردم کشور دچار پوکی استخوان هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :افزایش قیمت شیر
و لبنیات و کاهش قــدرتخرید مــردم باعث افزایش
پوکی استخوان ،کاهش سن بــروز پوکی استخوان و

کاهش سرعت رشد استخوانی دانش آموزان میشود.
حدود  50هزار مورد شکستگی لگنمربوط به پوکی
استخوان در کشور در افراد مسن به وجود میآید که
عوارض و هزینههای قابل توجه آن به خانوادهها و کشور
واردمیشود.سخنگوی وزارت بهداشت درباره ماجرای
سیب زمینی های آلوده در یکی از استانها هم توضیح
داد :محصوالت کشاورزی اصلی مردم کهشامل 15
قلم میوه اصلی مثل سیب و پرتقال و سبزیجات برگی و
سیب زمینی و پیاز است بررسی شده و اگر آلودگی وجود
داشتهباشد ،گــزارش میشود .حریرچی ادامــه داد:
هم اکنون به دنبال کددار کردن مزارع هستیم .اکثر

استانداردهای کشور در کیفیت مواد غذایی به سخت
گیری اتحادیه اروپا وحتی شدیدتر است .با این حال با
متخلفان برخورد میشود.معاون وزیر بهداشت درباره
ممنوعیت ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان نیز گفت:
بیمارستا نها موظف هستند همه داروها و تجهیزات
مــورد تجویز پزشکان شاغل مربوطرا مطابق لیست
دارونامه اختصاصی بیمارستان ،در داخل بیمارستان
تامین کنند. همچنین هر گونه دریافتی غیر از صندوق
بیمارستان و بدون ارائه صورت حساب رسمی کامال
ممنوع است و مردم می توانند تخلفات را به تلفن 190
گزارش دهند.
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