اجتماعی

پنج شنبه  24خرداد 29.1397رمضان .1439شماره 19841

کمک  ۱۵۰میلیون تومانی نمایندگان
برای آزادی زندانیان

مدیرعاملستاددیهکشورازکمک ۱۵۰میلیونتومانیوکالیخانهملتبرایآزادیزندانیانجرایمغیرعمدخبرداد.بهگزارش روابطعمومیستاددیهکشور،جوالییافزود:
کمکبههرزندانیغیرعمدخدمتبهیکخانوادهنیازمنداست،اقداماتخیرانازبروزبسیاریمعضالتاجتماعیپیشگیریوازورودفرزندانوهمسرانبسیاریازاین
محبوساندرورطهآسیبهایاخالقیواقتصادیجلوگیریمیکند.

...

از میان خبر ها
روحانی در دیدار با مددجویان بهزیستی و
کمیته امداد امام خمینی(ره):

این که هر سال عدهای از نیازمندان توانمند
میشوند ،افتخار است

رئیس جمهور گفت :این که هر سال عدهای از نیازمندان
توانمندمیشوند،افتخاربزرگیبرایکمیتهامداد،سازمان
بهزیستی و دولت است .به گزارش فارس ،حسن روحانی
شامگاه سه شنبه در دیدار با مددجویان بهزیستی و کمیته
امدادامامخمینی(ره)بابیاناینکهکمکبهفرزندانتحت
پوشش این نهادها را افتخاری برای خود میدانیم ،افزود:
بسیار خوشحالکننده است که در جمع فرزندان تحت
پوششعدهایازنخبگانوفرهیختگانجامعههستندواین
نشاندهندهآناستکهاستعدادالزمبرایرشدوشکوفایی
این عزیزان وجود دارد و باید بتوانیم از این فرصت به خوبی
بهرهبرداریکنیم.روحانیتصریحکرد:بایدافرادنیازمندرا
بهنقطهتوانمندیبرسانیموبهترینشیوهرابرایپیمودناین
مسیر انتخاب کنیم .یکی از اهداف بزرگ دولت یازدهم و
دوازدهم این بود که از بچههایی که نیازمند هستند ،بهترین
مددکاریبهعملآیدوفقرمطلقدرجامعهریشهکنشودواین
کهدولتدرسالگذشتهمیزانکمکبهاینعزیزانراسهبرابر
افزایش داد به این معناست که دولت این اراده و توانمندی را
داردوبایداینمسیرراادامهدهیمودولتهمهتوانخودرادر
اینزمینهخواهدگذاشت.
▪افزایش  30درصدی درآمدهای کمیته امداد

در ابتدای این دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
خاطر نشان کرد :درآمدهای مردمی کمیته امــداد 30
درصــد افزایش یافته و این به معنای اعتماد و همراهی
مردم با کمیته امداد امام است .ما در کمیته امداد اصل
خودکفایی و حفظ عزت خانوادهها را مورد توجه جدی قرار
میدهیم و خود را امانتدار مردم میدانیم و انفاق های مردم
را در همین جهت هزینه میکنیم.

 80درصد از اقشار آسیبپذیر بسته حمایت
غذایی دریافت کردند
هادیمحمدی–علیربیعیوزیرکاردرحاشیهجلسههیئت
دولتبابیاناینکهفکرمیکنم80درصدازاقشارآسیبپذیر
برنامه حمایت غذایی دریافت کردهاند ،خاطرنشان کرد:
برنامه حمایت غذایی از اقشار آسیبپذیر هر ماه ادامه دارد،
مثلغذارسانیبهکودکانروستاهایمحرومومرزیکهاین
کارهمیشگیاستوتعطیلیندارد.ویخاطرنشانکرد:در
این جلسه هیئت دولت نرسیدیم تا درباره تبصره  14بحث
کنیم اما تقریب ًا یکی از مهمترین موضوعات این تبصره بحث
حمایت غذایی اســت ،موضوع دیگر بیمه زنــان سرپرست
خانوار است و درباره افزایش مستمری مددجویان صحبت
میکنیم .امسال میخواهیم حدود یک میلیون نفر را به این
پوششاضافهکنیموبخشیازموضوعتبصره14بهبیمههای
اجتماعی باز میگردد .قــرار است یک شنبه هفته آینده
موضوعتبصره 14دردستورکاردولتقرارگیرد.

کدام استانها بیشترین کمکها را به کمیته
امداد میکنند؟
معاون توسعه و مشارکتهای مردمی کمیته امــداد امام
خمینی(ره) گفت :استانهای اصفهان ،فارس ،خراسان
رضوی ،تهران و آذربایجان شرقی بیشترین مشارکتهای
مردمی کمیته امــداد را دارن ــد .علی محمد ذوالفقاری
افــزود :دلیل بیشتر بودن مشارکتهای مردمی در این 5
استان،نوعترکیبجمعیتوشرایطاقتصادیآنهاستکه
مشارکتهایحجمیبیشتریرادارند،یعنیبهلحاظریالی
بیشتر از دیگر استانها کمک میکنند .ذوالفقاری تصریح
کرد:غیراز مناطقمحروم دربقیهنقاطکشورمشارکتهای
مردمی نسبت به سنوات گذشته رشد داشته اســت.وی
خاطرنشان کرد :بر اساس اصول فقهی ،صدقات هر شهر،
شهرستان و استان در همان محل هزینه میشود و حتی این
صدقاتازشهرستانبهمرکزاستاننیزانتقالنمییابد.

بطحایی  :کمک والدین به مدارس نباید
اجباری باشد
محمدی – وزیر آمــوزش و پــرورش در حاشیه جلسه دیروز
هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آزمون اخیر آموزش
وپرورشبرایتعیینهوشواستعداددانشآموزانبهمنظور
ورودآنهابهمدارساستعدادهایدرخشانگفت:سنجشی
کهاکنونتعیینشده،سنجشهوشواستعداداستوهمان
طور که پیش از این مطرح شد به هیچ عنوان نیاز به مطالعه،
برگزاریکالسهایآمادگیومسائلدیگریوجودنداردزیرا
ماراازهدفاصلیورودبهاینعرصهدورمیکند .سیدمحمد
بطحاییدرپاسخبهسوالیدرخصوصتعطیالتزمستانینیز
اظهارکرد:هنوزدربارهتعطیالتزمستانیبههیچنتیجهای
نرسیدهایم .این طرح باید به مجلس ارائه شود اما هنوز به
نتیجهاینرسیدهاست.

...

واکسن HPVایرانی سال ۹۸وارد بازار میشود

اخبار

معاون علمی رئیس جمهور  :به پول جمع کردن «یاسی اشکی» نیازی نداریم

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت:
واکسن  HPVایرانی در یکی از شرکتهای
دانشبنیان تولید شده است و سال آینده
وارد بازار میشود.
سورنا ستاری با اشــاره به تولید واکسن
 HPVایرانی در یکی از شرکتهای دانش
بنیان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
این واکسن دانش بنیان تولید شده است
و اکنون مراحل نهایی را برای ورود به بازار
طی میکند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با
اشاره به اظهارات و اقدام «یاسی اشکی» در
برنامه ماه عسل مبنی بر جمع آوری پول از
مردم برای ساخت واکسن  HPVبیان کرد:
بــرای ساخت واکسن  HPVنیازی نیست
که از مردم پولی جمع آوری کنیم ،زیرا این
شرکت تسهیالتی در قالب وام از معاونت
علمی و فناوری دریافت کــرده اســت و به
همین دلیل به پول احتیاج ندارد.
وی ادامــه داد :ایــن شرکت دانــش بنیان



طــرح خــود را بــه صــورت کامال موفق و به
کمک حمایتهای معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و صندو قهای سرمایه
گذار خطر پذیر پیش میبرد .ستاری ضمن
تاکید بــر ایــن کــه واکــســن ساخته شــده و
مراحل تست حیوانی را گــذرانــده است،
اظهار کرد :اکنون این واکسن در مرحله
بالینی و تست انسانی قرار گرفته است و
تنها باید تأییدیههای وزارت بهداشت را
بگیرد تا به بازار عرضه شود.
▪واکسن  HPVطرح کالن ملی است

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
با بیان این که واکسن  HPVدر قالب طرح
کــان ملی از حــدود چهار ســال پیش در
معاونت علمی و فناوری کلید خورده است،
اظهار کرد :این طرح کالن ملی با حمایت
معاونت علمی و فناوری و وزارت بهداشت
در حــال پیگیری اســت .وی بــا اشـــاره به
اهمیت واکسن  HPVگفت :طرح شرکت

...

کودکان کار



مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری :

تولید کننده این واکسن ،جزو طر حهای
کالن ملی است که به عنوان طرحی موفق
به طور کامل مورد حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است.
ستاری با اشــاره به ایــن که فعالیتهای
مربوط به ساخت واکسن از سمت معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری به وزارت
بهداشت سپرده شده اســت ،اظهار کرد:
تمام هماهنگیهای مربوط به این موضوع
از سمت وزارت بهداشت انــجــام خواهد
گرفت و با توجه به آخرین نتایج ،این واکسن
در زمستان سال  ۹۸به بازار عرضه خواهد
شد و کار تجاری سازی واکسن در آن زمان
آغاز میشود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
یادآور شد :وا مهایی در قالب تسهیالت به
این شرکت داده شده و نیازی نیست برای
ساخت این واکسن از مردم پولی جمع آوری
کنیم و با توجه به طرح کالن ملی ،از ساخت
این واکسن حمایت خواهیم کرد.

...
جامعه



حداقل حقوق بازنشستگان کشوری یک
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است

خبر مرتبط

دادستان تهران مامور رسیدگی به ادعاهای
«یاسی اشکی» شد

دادستانکلکشور،دادستانعمومیوانقالبتهرانراموظفکردادعاهایمطرحشدهدریک
برنامهتلویزیونیمربوطبهنوعیبیماریکمترشناختهشدهرادراسرعوقتپیگیریونتیجهرا
گزارش کند.به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،در پی پخش برنامه ای در تاریخ۸
خرداد امسال در یکی از شبکه های سیمای جمهوری اسالمی ایران و طرح ادعاهایی درباره
نوعیبیماری،معاونتحقوقعامهدادستانیکلکشورپسازانجامبررسیهایالزمواعمال
واعالمنظرکارشناسانومتخصصانمربوطدربارهکذببودنمطالبوادعاهایمطرحشده
در آن برنامه ،گزارشی به دادستان کل کشور ارائه داده است .به دنبال این بررسی های اولیه،
دادستان عمومی و انقالب تهران از سوی دادستان کل کشور مامور شد برابر با مقررات ،در
اسرع وقت و با توجه به آثار و تبعات ادعاهای مطرح شده در آن برنامه در جامعه ،موضوع را
پیگیریوتعقیبکندونتیجهنیزبرایعموماعالمشود.منتظریهمچنیندستورداددرباره
وجوهجمعآوریشدهنیزبرابرمقرراتاقداموازتضییعحقوقعامهجلوگیریشود.

...
خیریه



...
پزشکی

4/5درصدکودکانکاردرتهرانمبتال
به ایدز هستند

آقاپور24:هزارکودکزیر 18سال
بیوهشدهاند

اطعاموحمایت 157دانشآموزتوسط
یکانجمنخیریهالبرز

قصورپزشکیدر 2700پرونده
محرز شد

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر گفت :بنا بر
اعالم معاون وزیر بهداشت و بر اساس مطالعهای
که درباره بروز و شیوع ایدز روی هزار کودک کار
و خیابانی در شهر تهران انجام شده4.5 ،درصد
آن ها به ایدز مبتال بود هاند .به گــزارش اقتصاد
آنالین ،فخاری افــزود :یک سوم کودکان مبتال
 ۱۰تا ۱۴ساله و دو سوم  ۱۵تا ۱۸ساله هستند
و بیش از ۳۲درصد کودکان کار مورد آزار روحی
و جنسی قرار میگیرند۶۰ .درصد نیز نه به دلیل
نابه سامانی وضعیت خانوادگی بلکه به دلیل فقر
و اعتیاد ،بد سرپرستی و نا آگاهی والدین راهی
خیابانها میشوند.

روزنامه جهان صنعت به نقل از معصومه آقاپور
نماینده شبستر در مجلس نوشت 24« :هزار
کودک زیر  18سال بیوه شدهاند» .وی همچنین
گفته است« :در خراسان رضوی و آذربایجان
شرقی که رتبههای اول و دوم ازدواج کودکان
در کشور را به خود اختصاص داد هانــد ،برخی
خــانــواد ههــای نیازمند که نمیتوانند هزینه
زندگی شان را تامین کنند ،کودکان  9و 10
ساله خود را به ازدواج افراد مسن در میآورند
و بــدیــن ترتیب کــودک خــود را میفروشند.
همچنین در حمل مواد مخدر از این کودکان
سوءاستفاده میشود».

نوریان 157 -دانش آموز مدرسه شرافت عالوه بر
اطعام،تحتحمایتانجمنخیریهبیمارانتهیدست
قائمالبرزقرارگرفتند.مسئولاین انجمنافزود:این
دانشآموزانعالوهبرپذیرایی باهدایاییچونلباس
گرم مــورد دلجویی قــرار گرفتند« .مهین سروش»
افزود:دراینبرنامهبهدانشآموزانیکهعمدتامحروم
هستندقولدادهشددرصورتیکهدرامتحاناترتبه
هایاولراکسبکنندجوایزیاهداشود.ویبابیان
اینکهسههزارو 500پزشکبااینموسسههمکاری
می کنند افزود :بیماران بسیاری در سراسر کشور با
اینانجمندرارتباطهستندکهدرزمینههایمختلف
تحتپوششقرارمیگیرند.

رئیس ســازمــان پزشکی قانونی گفت :قصور
پزشکی در سال  1396بــرای دو هــزار و 746
پرونده ارجاعی به پزشکی قانونی ،محرز شد.
احمد شجاعی دربــاره قصور پزشکی و پرونده
های ارجاعی به این سازمان در سال گذشته به
ایرنا گفت :در مجموع شش هزار و  651پرونده
به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شد که سه هزار
و  905پرونده تبرئه شد .شجاعی ادامــه داد:
رشته زنان ،زایمان و نازایی باالترین میزان قصور
پزشکی را به خود اختصاص داد ه است که در
جریان زایمان ،گاهی کوتاهیهایی صورت می
گیرد .

وزیر نیرو :هیچ برنامه ای برای انتقال آب به بصره نداریم
محمدهادی محمدی :در حالی که به تازگی زمزمه
هایی از سوی برخی شبکه های مجازی و از جمله یک
شبکه عراقی شنیده می شود مبنی بر این که قراراست آب
کارون به بصره منتقل شود ،روز گذشته وزیر نیرو تکلیف
این ماجرا را معلوم کرد و با تکذیب این خبر گفت :هیچ
طرح و برنامه ای برای انتقال آب به بیرون مرزها وجود
ندارد .به گزارش خراسان اردکانیان در حاشیه جلسه
هیئت دولت درباره شایعه انتقال آب کارون به بصره اظهار
کرد:رسما اعالم میکنم هیچ برنامه ای برای انتقال آب به
بیرون مرزها در هیچ شرایطی نداریم  .چنین مباحثی در
دهه  80هم مطرح  ،ولی منتفی شد و االن هم این بحثها
منتفی است.

5

▪نتانیاهو در خواب پنبه دانه می خورد

وی درباره اظهارات نخستوزیر رژیم صهیونیستی مبنی
برکمک به مردم ایران برای مقابله با کم آبی  ،خاطرنشان
کرد :سرنوشت این رفتار هم متفاوت از بقیه پنبهدانههایی
که در چهار دهه گذشته در خواب مصرف کردند ،نخواهد
بود .وزیر نیرو ادامه داد :نخستوزیر این رژیم یا هر فرد
دیگری که درباره بحث مدیریت آب ادعا دارد ،میداند
ایــران از جمله کشورهایی اســت که سابقه چند هزار
سالهاش در مدیریت آب به رسمیت شناخته شده است و
از این نظر ما میتوانیم منبعی برای دیگر نقاط دنیا باشیم
و روشها و شیوههای سازگاری با کمآبی و استفاده بهینه
از آب را ترویج دهیم.

قیمتسکهبدهکارانمهریهراهمبهچالشانداخت
است درباره بدهکاران مهریه هم مشکل را به
دانش پور -این روزها باال رفتن قیمت سکه
شیوه های این چنینی حل کند.
اگــر چه در زندگی همه افــراد جامعه تاثیر
نگرانی بدهکاران مهریه در خصوص افزایش
گذاشته است اما ،گروهی هستند که بیش پی
گیری
ح
ر
قیمت سکه درحــالــی اســت کــه بــه گفته
از دیگران با نگا ِه پر از نگرانی باالرفتن
ف
مردم
مــعــاون قضایی رئیس کــل دادگستری
قیمت هــر روزه سکه را رصــد مــی کنند.
تهران و سرپرست اجــرای احکام مجتمع
مــردانــی که ســال ها پیش مهر خــود را با به
قضایی خانواده ونک مــردان می توانند با
گردن گرفتن سکه طال به عنوان مهریه نشان
توجه به باالرفتن قیمت سکه درخواست تعدیل اقساط
داده اند .اکنون این مردان بعد از پشت سرگذاشتن
مهریه را به دادگاه ارائه دهند .مهین دخت داودی در
هــمــان روزهـــای خ ــوش ،نــاچــار بــه پــرداخــت مهریه
گفت وگو با خراسان اظهار کرد :البته افزایش قیمت
همسرانشان هستند اما این روزها با افزایش نجومی
سکه موضوع جدیدی است و بعضا با توجه به شرایط
قیمت سکه ،همان ها کاسه چه کنم چه کنم به دست
کنونی چنین درخواست هایی هم از جانب مردان
گرفته اند .یکی از همین مردان می گوید :قیمت سکه
داده می شود.
صد در صد افزایش پیدا کرده درحالی که حقوق من
وی افــزود :بر اســاس قاعده چنان چه مــردان دالیل
مطابق با نرخ های چند درصدی رشد داشته و حال
کافی داشته باشند که با توجه به شرایط جدید ،
مانده ام که چطور می توانم اقساط مهریه را پرداخت
تــوان پــرداخــت اقــســاط مهریه را نــدارنــد دادگـــاه به
کنم و چیزی نمانده که به واسطه ناتوانی در پرداخت
کاهش اقساط رای می دهد .داودی تصریح کرد :این
اقساط مهریه به زندان بیفتم .وی ادامه داد :دولت
درخواست تنها راهکار قانونی برای مردانی است که
برای دانشجویان  ،تجار و بسیاری از گروه ها ،دالر
با توجه به افزایش قیمت سکه از پرداخت اقساط مهریه
دولتی یا مزایایی در نظر گرفته تا در شرایط نابه سامان
ناتوان هستند.
اقتصادی فعلی در فشار قرار نگیرند ،بنابراین الزم

اردکانیان درباره اظهارات نتانیاهو برای حل مشکل
آب در کشور نیز خاطر نشان کــرد :ایــران سابقه چند
هزار ساله در مدیریت آب دارد و ما می توانیم منبعی
برای دیگران در زمینه ارائه شیوه های سازگاری با آب
باشیم ،البته مشکالتی هم داریم و به فناوریهای جدید
نیازمندیم ،اما به همه ابزارها و فناور یها دسترسی
کامل داریم .

مصرفلبنیاتپرچربموردتاییدوزارتبهداشتنیست
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان
این که با مصرف محصوالت لبنی سنتی و غیر پاستوریزه
احتمالابتالبهتبمالتوجوددارد،گفت:مردمبایدتوجه
کنند که لبنیات پاستوریزه و کم چرب استفاده کنند.به
گزارش میزان ،زهراعبداللهیدربارهلبنیاتسنتیگفت:
مصرف لبنیات پرچرب مورد تایید وزارت بهداشت نیست،
اینوزارتخانهتوصیهمیکندمردمازشیرولبنیاتکمچرب
یعنیکمتراز 2.5درصدچربیاستفادهکنندوچونچربی
محصوالت لبنی سنتی ،حیوانی است و باعث اضافه وزن،
چاقی ،چربی خون و بیماریهای قلبی عروقی میشود،

تشویق به فساد و کودک آزاری اتهامهای
اصلی ناظم مدرسه معین
سرپرست دادسرای ارشاد ،اتهامهای اصلی متهم پرونده
آزار و اذیت چند دانشآموز در غرب تهران را "تشویق به
فساد" و "کودکآزاری" اعالم کرد .منصوری درباره آخرین
وضعیت پرونده آزار و اذیت تعدادی از دانشآموزان در یکی
از مدارس غرب تهران به تسنیم اظهار کرد :این پرونده با
صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری  2ارشاد ارسال شده
است .منصوری تعداد شاکیان این پرونده را 8نفر اعالم کرد
و گفت :البته تعدادی از خانوادهها بهرغم شکایت در مرجع
انتظامی ،شکایت خود را در مرجع قضایی پیگیری نکردند.
سرپرست دادسرای ارشاد یادآور شد که شکایت آموزش و
پرورش از متهم این پرونده به صورت جداگانه رسیدگی و
تصمیمگیری میشود.
▪ والدین  ۴دانش آموز به شاکیان پرونده مدرسه غرب
تهراناضافهشدند

▪تئوریزه کردن تنازع و جنگ آب را اسرائیل آغاز کرد

وزیر نیرو با بیان این که تئوریزه کردن تنازع و جنگ آب
را اسرائیل آغاز کرد ،افزود :احتماال اکنون هم با توجه به
بعضی بیمباالتیهایی که برخی از تریبونداران ما از خود
نشان دادهاند ،شاید به هوس افتادهاند از طریق این سایت
یا فعالیتهایی نظیر آن ،تنازع بر سر آب را توسعه دهند
و به این طریق اطالعاتی در مقیاس استانها ،شهرها
و روستاها جمع کنند و بدانند که بر سر آب و کمآبی چه
اختالفاتی وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره گرانی قبضهای برق تصریح
کرد :طبق مصوبه دولت از اول اردیبهشت قبضهای برق
افزایش  7درصدی داشته است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :حداقل
حقوق پرداختی به بازنشستگان کشوری یک میلیون
و  ۲۰۰هــزار تومان اســت .جمشید تقی زاده با اشــاره به
پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از عید سعید فطر ،اعالم
کرد :با تالش های صورت گرفته ،احکام افزایش حقوق
ساالنه و همچنین همسان ســازی حقوق بازنشستگان
مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال  ۹۷سه
شنبه گذشته صادر شده و مابه التفاوت مربوط به ماه های
فروردین و اردیبهشت امسال با حقوق خردادماه پرداخت
خواهد شد .تقی زاده گفت :در اجرای ماده ۳۰قانون برنامه
ششم توسعه و بند (ج) تبصره ( )۱۲قانون بودجه سال
 ۱۳۹۷کل کشور ،حقوق کلیه بازنشستگان و موظفین
مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال
 ۱۳۹۶بازنشسته ،از کــار افــتــاده یا فــوت شــده انــد۱۰ ،
درصد افزایش می یابد و به منظور اجــرای همسان سازی
حقوق پس از اعمال این میزان افزایش ،آن دسته از افرادی
که کمتر از  ۲میلیون تومان حقوق دریافت می کنند ،به
صورت پلکانی از افزایش حقوق برخوردار خواهند شد.
ویبابیاناینکهبرایناساس،آندستهازبازنشستگانیکه
حقوق کمتری دریافت می کنند ،از افزایش حقوق بیشتری
برخوردار می شوند ،اظهار کرد :حداقل حقوق پرداختی به
بازنشستگان کشوری با ۳۰سال سابقه خدمت امسال یک
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان خواهد بود و میانگین افزایش
ساالنه به همراه همسان سازی سال  ۹۷حدود  ۱۹درصد
است .وییادآورشد ۸۴:درصدبازنشستگانتحتپوشش
ازافزایشحقوقدرقالبهمسانسازیبرخوردارشدهاند.

توصیه نمیشود.وی افزود :لبنیات سنتی غیر پاستوریزه
موردتاییدوزارتبهداشتنیستومتاسفانهبهعلتمصرف
ایننوعلبنیاتدردوسالاخیرباافزایشمواردتبمالتدر
کشورمواجهشدهایم.دکترعبداللهیبابیاناینکهتوصیه
وزارت بهداشت به مردم این است که لبنیات سنتی غیر
پاستوریزهوفلهایاستفادهنکنند،خاطرنشانکرد:مصرف
این نوع لبنیات خطر ابتال به تب مالت را به همراه دارد،
درواقع افزایش موارد تب مالت در کشور ،ارتباط مستقیم
با افزایش مصرف لبنیات فلهای و سنتی دارد و توصیه ما به
مردمایناستکهشیرولبنیاتپاستوریزهاستفادهکنند.

پــدر یکی از دان ـشآمــوزان شاکی گفت :صبح سهشنبه
گذشته ،چهار خانواده دیگر که تاکنون شکایتشان را از
ناظممتخلفومسئوالنمدرسهبهطوررسمیمطرحنکرده
بودند به پلیس امنیت رفتند و شکایتشان را ثبت کردند .به
گزارش انتخاب به نقل از ایران ،وی افزود :قرار است صبح
یک شنبه آینده همه خانوادههای دانـشآمــوزان جلوی
مدرسه تجمع کنند تا مشخص شود که دستگاه قضایی و
وزارت آموزشوپرورش چه برنامهای برای ادامه فعالیت
این مدرسه در نظر خواهند گرفت.

تدوین الیحه ایمنی سرویس مدارس
رئیسکمیتهایمنیحملونقلشورایشهرتهرانازتدوین
الیحه ایمنی سرویس مدارس خبر داد و گفت :بی توجهی
به ایمنی در حمل و نقل به ویژه سرویس مدارس آینده تعداد
زیادیازدانشآموزانراتباهمیکند.بهگزارش مهر،شهربانو
امانی ،به دغدغه بسیار زیاد والدین و به ویژه مادران دانش
آموزان پایین تر از سطح دبیرستان درباره سرویس مدارس
اشارهکردوگفت:اتفاقیکهدرمدرسهایدرمنطقه ۲رخداد
نشانمیدهدحتیدانشآموزانمقطعدبیرستانکهبهمرز
تشخیصرسیدهاندازناراحتیهایروحیوجسمیدرامان
نیستند و این در حالی است که آسیب های بیشتری دانش
آموزانی را که به این مرز نرسیده اند ،تهدید می کند .امانی
با بیان این که شهرداری به لحاظ قانونی وظیفه حمل و نقل
درونشهریرابرعهدهدارداظهارکرد:درحالیبیشاز۹۰
درصددانشآموزانازسرویسمدارساستفادهمیکنندکه
تنهایکدرصدازاینسرویسهااستاندارداست.

▪در برخی مدارس به والدین اجحاف میشود

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر
این که برخی از مدارس به بهانه کمکهای مردمی ثبتنام
دانشآموزان را به تعویق میاندازند ،برنامه وزارت آموزش و
پرورش در این باره چیست ؟ تصریح کرد :گزارشهایی به ما
رسیدهبودکهدربرخیمدارساجحافوسختگیریهایی
بهاولیامیشود،بنابراینتیمیرامامورکردیمدرمهرماهاین
موضوعرامراقبتوکنترلکندتاخداینکردهحقیازوالدین
ودانشآموزانتضییعنشود.اینتیمموظفاستبررسیکند
کمکهاییکهازاولیاگرفتهمیشودبههیچوجهاجبارنباشد،
خداینکردهمواردیکهپیشازاینخودشمااصحابرسانه
گزارشدادهایدمجددتکرارنشودکهبهبهانهکمکبهمدرسه
ازثبتنامجلوگیریمیشد.
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