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گرد و خاک در جنوب
و جنوب شرق کشور

  میزان -براساسنقشههایپیشیابیسازمانهواشناسی،ازدیروز(دوشنبه)تاآخراینهفته،برایجنوبوجنوبشرقکشوروزشبادپیشبینیشدهاست.
همچنیندربرخیمناطقسیستانوبلوچستان،شرقکرمانوخراسانجنوبی،باد همراهباخیزشگردوخاکوبرایمنطقهزابلهمراهباتوفانگردوخاک
پیشبینیشدهاست.براساساینگزارش،بهدلیلوقوعگردوخاکوتوفاندیدافقیکاهشمییابدوکیفیتهواکمترمیشود.

...
دریچه

توضیحات محسن هاشمی در باره تبلت
جنجالی اش
عصرایراننوشت،محسنهاشمیدرواکنشبهانتشار
تصویری از تبلت مورد استفاده اش اعالم کرد :ضمن
تشکرازحساسیتاصحابرسانهبهحفظبیتالمال،
به اطالع میرساند تبلت مذکور در زمان چهار سال
مسئولیتمعاونتعمرانیدانشگاهآزاداسالمیتوسط
بنده به عنوان کارتابل الکترونیک استفاده میشده و
پسازاستعفا،بهدلیلوجوداطالعاتشخصیدرآن،
بهعنوانیکوسیلهمستعملدراختیاربندهباقیمانده
وارزشوقتآنازحسابشخصیمندردانشگاهبرای
تسویهمحاسبهشدهاست.

...
اخبار

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور:

موافق برخورد خشونت آمیز در موضوع
حجاب نیستیم

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور درباره برخوردهای
همراه با خشونت در موضوع حجاب گفت :هیچ فرد،
گروه یا سازمانی موافق برخورد خشونت آمیز با موضوعی
فرهنگی مانند حجاب نیست چون این موضوع اجتماعی
و یک قانون به شمار می رود .به گزارش ایرنا ،مینو اصالنی
افزود:معتقد به بحث خشونت در موضوع حجاب نیستیم و
نیروی انتظامی مقتدر نیز قانونمند است و با قانون شکنان
مقابله می کند البته برای موضوع حجاب و عفاف در جامعه،
 26دستگاه وظیفه دارند که متاسفانه برخی کمتر به این
موضوع توجه دارنــد .وی افــزود :تعداد کمی از دختران
ایران که مایل به رعایت حجاب نیستند به عنوان یک قانون
در کشور ،باید به آن احترام بگذارند .اصالنی اضافه کرد:
در ایران حجاب اجباری نیست بلکه یک قانون است و چون
مردم ایران متدین هستند ،به این موضوع معتقدند اما عده
بسیار کمی به مسائل اقناعی توجه نکرده و نخواسته اند که
برای رعایت حجاب قانع شوند ،آن ها نمی دانند که حجاب
چه پیامدهای مثبتی برای جامعه دارد لذا برخی قوانین را
زیرپا گذاشته اند  .

تشکیل  ۲۶هزار پرونده تخلف در کمیسیون
ماده 100پایتخت طی  2سال
رئیس شورای شهر تهران ،تخلف در ساخت و ساز و تغییر
کاربریراازجملهمواردفساددرشهرداریتهراناعالمکرد
و افزود ۲۶ :هزار پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰در
عــرض ســال هــای  ۹۵و  ۹۶تشکیل شــده اســت .محسن
ی تهران ،به تخلف در
هاشمی از جمله فسادها در شهردار 
ساخت و ساز و تغییر کاربری اشاره کرد و گفت :این فساد
به یک اپیدمی در کل شهرهای ایــران تبدیل شده چرا که
به دلیل کمبود نقدینگی ،شهرداریها میتوانند از طریق
کمیسیونماده ۱۰۰تخلفدرساختوسازرابهپولتبدیل
کنندوبههمیندلیلباجدیتبهموضوعرفعتخلفاتساخت
و ساز وارد نمیشوند .وی افزود :اگر به ۲۰درصد از تخلفات
درشتکه ۸۰درصدارزشمالیتخلفاتراشاملمیشود،
رسیدگیشود،هممنابعمالیقابلتوجهیبرایشهرتامین
میشودوهمشاهدکاهشتخلفاتدراینحوزهخواهیمبود.

ارزارزان برای سفرهایخارجی رایگان

...

از جامعه

مونسان از وضعیت نا به سامان ارز مسافرتی انتقاد کرد

دانش پور -بعد از افزایش نرخ دالر و یورو و التهاب بازار ارز
 ،اظهار نظرها درباره تخصیص ارز مسافرتی هم باال گرفت.
برخینمایندگانمجلسبهاینموضوعواکنشنشاندادند
و از اختصاص ارز دولتی به گردشگرانی که برای تفریح از
کشورخارجمیشوند،انتقادکردند.بهگفتهایننمایندگان،
فردیکهبهمنظورگردشگریوتفریحازکشورخارجمیشود،
توانایی مالی مناسبی دارد و ضرورتی ندارد دولت به این فرد
ارز دولتی اختصاص دهد بنابراین در این شرایط ،ارز دولتی
کشور باید به کاال های اساسی و دارو اختصاص پیدا کند تا
زندگیمردممختلنشود.
▪سفر خارجی رایگان بروید

در این بین ،کم نیستند آژانس های مسافرتی که از وضعیت
نابه سامان نرخ ارز سوء استفاده می کنند .در اطالعیه
ای که در یکی از سایت های خرید و فروش کاال و خدمات
منتشر شده ،آمده است «:تا دیر نشده رایگان سفر کنید.
تور گرجستان  ،ارمنستان و صربستان » .به تلفنی که در
این آگهی آمــده زنگ می زنیم تا شرایط سفر رایگان را
بپرسیم .آقایی که پشت خط است در پاسخ به این سوال
که چه شرایطی برای سفر رایگان داریــد ،گفت :شرایط
خاصی نداریم .ما فقط خواستیم از طریق این آگهی به شما
یادآوری کنیم که تا دیر نشده و ارز مسافرتی حذف نشده
است ،بجنبید و عالوه بر این که سفری رایگان می روید سود
هم بکنید .وی در توضیح بیشتر اظهار کرد :مثال برای تور
گرجستان؛ هزینه ما یک میلیون و  800هزار تومان است
و به شما  500یورو ارز مسافرتی تعلق می گیرد .شما می



...
اعتیاد

توانید همین یورو را در بازار آزاد بفروشید و هم هزینه تور را
پرداخت و هم رقم خوبی سود کنید .وی افزود :از این جیب
به آن جیب کردن شما  4- 3روز زمان می برد  ،هم سفر
رفته اید ،هم سود کرده اید ،فقط نگذارید دیر شود چون
زمزمه هایش می آید که می خواهند ارز مسافرتی را حذف
کنند.آژانس دیگری اما روش دیگری برای ترغیب به سفر و
البته تصاحب ارز مسافران دارد به این نحو که از مسافر تعهد
گرفته می شود تا در قبال پرداخت نکردن هزینه تور  ،ارز
مسافرتی خود را به آژانس بدهد .حال با این وضعیت نابه
سامان و اخبار ضد و نقیض  ،معاون رئیسجمهور و رئیس
سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری از
پیگیری مجدد این سازمان در خصوص اعالم تخصیص ارز
برای مسافران ،به تفکیک مقصد خبر می دهد .مونسان روز
یک شنبه در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه با وزارت کار
با هدف ایجاد  50هزار فرصت شغلی در حوزه گردشگری
درباره سامان دهی وضعیت تخصیص ارز به گردشگران
اظهار کرد :ما بارها از بانک مرکزی خواسته ایم موضوع
تبدیل ارز و تامین منابع ارزی برای گردشگران ورودی
و خروجی سامان پیدا کند و مدتی هم منتظر ماندیم اما
متاسفانه پاسخی در این زمینه دریافت نکردیم .وی با
انتقاد از نابه سامانی وضعیت ارز در حوزه گردشگری ،از
بانک مرکزی خواست رقم تخصیص یافته ارز مسافرتی
به تفکیک مقصد را اعالم کند .مونسان گفت :نرخ کنونی
ارز ،سفر به ایران را ارزان خواهد کرداما اگر بانک مرکزی
اقدامی برای ساماندهی روند تبدیل ارز انجام ندهد ،این
فرصت را از دست خواهیم داد .در خور اشاره است وی هفته



...

آموزش و پرورش

توسط عضوشورای شهر تهران صورت
گرفت:

پیش در توئیتی اعالم کرد" :بهمنظور شفافسازی و اطالع
عموم مردم از نحوه تخصیص ارز مسافرتی ،از بانک مرکزی
درخواست شده است که میزان ارز تخصیص داده شده به
مسافران و گردشگران را به تفکیک مقصد اعالم کند که
با گذشت نزدیک به یک هفته ،هنوز اطالعرسانی از سوی

بانک مرکزی در اینباره نشده است".حال باید منتظر ماند تا
بانکمرکزیدرمقابلاینواکنشهاواظهارنظرها،تصمیم
نهایی خود را بگیرد و حتی اگر تمایلی به حذف ارز مسافرتی
ندارد ،روشی را پیش بگیرد تا حداقل راهکار منطقی تری
برای اختصاص ارز مسافرتی اعمال شود.

خبر مرتبط

ورود  50هزار بازاریاب به صنعت گردشگری
معاونرئیسجمهورورئیسسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاظهارکرد:براساستفاهمنامهمنعقد
شدهباوزارتکار،زمینه اشتغال  ۵۰هزاربازاریابگردشگریدرصنعتگردشگریفراهممیشود.علیاصغرمونسان
روز یک شنبه در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه با وزارت کار به منظور اجرای طرح کارورزی و مشوق بیمه کارفرمایی
(کاج) در زمینه صنعت گردشگری با محوریت تربیت راهنمای تور و بازاریابان حرفهای ،ضمن بیان این مطلب گفت :در
تفاهمنامهمنعقدشدهباسازمانمیراثفرهنگی،مقررشدبااستفادهازفضایمجازی ۵۰،هزارنفرازدانشآموختگان
دانشگاهیرابدونمحدودیترشتهتحصیلی،بهعنوانبازاریابودرصورتحصولنتیجهبهعنوانراهنمابهکاربگیریم.
وزیر کار ادامه داد :این افراد پیش از فعالیت رسمی ،در یک دوره شش ماهه با همکاری سازمان فنی و حرفه ای ،آموزش
میبینندوآژانسهابرایجذبآنهابهعنوانراهنمایتور(تورلیدر) ۲۷۰تا ۳۰۰هزارتومان،کمکمزدومشوقهای
بیمهمسئولیتمدنیوحوادثدریافتخواهندکرد.ربیعیتصریحکرد:فکرمیکنیمباهمکاریسازمانفنیوحرفهای
بتوانیمایجادمشاغلقابلتوجهیراتضمینکنیمواینشغلهادرسالهای ۹۸و ۹۹بهاشتغالپایدارتبدیلشوند.



...

دانشگاه



...
پلیس

 20درصد اقدامات درمانی ،باعث
ترک اعتیاد میشود

وجود  ۹۵هزار ملک در آموزش و
پرورش

تحصیل  ۳۴هزار دانشجوی خارجی
در دانشگاههای کشور

افزایش سهم سرعت غیرمجاز در
تصادفات تابستان امسال

سخنگوی ستاد مبارزه با مــواد مخدر با اشــاره به
اقداماتدرمانیبرایترکاعتیاد ابرازکرد :میتوان
باپارهایازمداخالت،برگشتمجددبهمصرفمواد
مخدر را کاهش داد؛ البته توفیق درمان در بهترین
مراکز درمانی اعتیاد  35تا  40درصد است که در
ایــران به دلیل این که فقط به مداخالت جسمی و
روانــی بسنده میکنیم ،حــدود  20درصــد است.
افشار تصریح کرد :ما با راهاندازی خدمات صیانت،
توانمندسازیواشتغالبهبودیافتگانپسازمرحله
ترک ،میزان پاکی و مانایی در درمان را باال میبریم؛
ضمن این که سال گذشته موفق شدیم بیش از هفت
هزارفرصتشغلیبرایبهبودیافتگانایجادکنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش
از وجود  ۹۵هزار ملک در این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش فارس ،نجفی با ارائه راهکارهایی در
خصوص مسائل حقوقی و پارلمانی آمــوزش و
پرورش شهر تهران اظهار کرد :در سراسر کشور
 95هــزار ملک داریــم و تــاش میکنیم تمامی
این امالک سنددار شوند .معاون حقوقی و امور
مجلس وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر دفاع
از حقوق دستگاه و فرهنگیان به نحو احسن ،به
تعامل خوب و موثر با نمایندگان مجلس شورای
اسالمی اشاره کرد و افزود :مدیریت به معنی هنر
هماهنگی است.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت :بیش از ۳۴
هــزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های داخل
کشور،مشغولتحصیلاند.بهگزارشایلنا،مجتبی
صدیقی با بیان این که هم اکنون حدود  ۲۷هزار
دانشجوی غیرایرانی در کشور مشغول به تحصیل
هستند،اظهارکرد:اینمیزانبامحاسبهآماروزارت
بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی به بیش از ۳۴هزار
دانشجومیرسد.ویتأکیدکرد:هدفبرنامهششم
توسعه در بینالمللیسازی دانشگاهها ،رسیدن به
 ۷۵هزاردانشجویبینالمللیاست؛اگرچهممکن
است رقم باالیی به نظر برسد اما با تالشهایی که در
اینزمینهصورتمیگیردحتم ًاتحقق خواهدیافت.

معاون اجرایـی پلیس راهنمایـی و رانندگی ناجا
گفـت :براسـاس بررسـیهای صـورت گرفتـه،
مشـخص شـده اسـت  ۵۴درصـد تصادفـات در
طرح تابسـتانه امسـال به علـت سـرعت غیرمجاز
و بـی توجهـی بـه جلـو رخ داده اسـت .بـه گزارش
ایلنـا ،سـردار مومنـی گفـت :بیشـترین علـت
تصادفـات بـه دو بخـش تقسـیم میشـود؛ اولـی
سـرعت غیرمجـاز و دیگـری بـی توجهـی بـه جلو،
بـه گونـه ای کـه در تابسـتان سـال گذشـته 51
درصـد تصادفات بـه علت ایـن دو عامـل رخ داده
کـه امسـال تاکنون ایـن رقـم بـه بیـش از 54
درصد رسـیده اسـت  .

فتاح در شورای شهر تهران:

دوستداشتممحسنهاشمیشهردارتهرانشود
کمیته امداد در کنار روحانی است

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت :ما عالقه مند
بودیم مهندس هاشمی شهردار تهران شود و این موضوع
را به خود ایشان هم اعالم کرده بودیم .دلیل این موضوع
هم این بود که ایشان رای مردم و سبقه و وجاهت و متانت
باالیی دارند که از پدر مرحوم بزرگوارشان به ارث بردهاند.
وی از اعضای شورای شهر تهران خواست هر یک از آن ها
حامی یک یتیم باشند.به گزارش ایسنا ،پرویز فتاح که در
هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران حضور
یافته بود ،گفت :اعضای شورای اسالمی شهر تهران به
افشانی رای دادند؛ زمانی که ایشان استاندار بودند ،من
ایشان را یک مددکار می دیدم چرا که کمک های بسیاری
به کمیته امداد کردند .شاید این مطلبی که می خواهم
بگویم ،ایشان راضی نباشند ،آقای افشانی هنگام تودیع و
معارفه آقای هاشمی در سمت استانداری ،هدایایی را که
در طول دوره دریافت کرده بودند که ۲۲سکه بود ،به ایتام
و زوج های جوان استان فارس بخشیدند .من از این اقدام
ایشان درس گرفتم.وی تاکید کرد :افشانی با هر موضع
سیاسی که دارد ،والیت مدار است و این موضوع را چندین
بار اعالم کرده که تابع نظر مقام معظم رهبری است لذا
از انتخاب اعضای شورا قدردانی می کنم .همچنین به
گزارشبرنا،فتاحگفت:خیلیهاروحانیراتنهاگذاشتند
و زخمزبان میزنند اما کمیته امداد در کنار وی است.
وی در جمع خبرنگاران افزود :ما به عنوان کمیته امداد
در کنار دولت هستیم زیرا دولت ،مردم است و خیالتان
در این خصوص راحت باشد .رئیس کمیته امداد با اشاره
به این که شورای اسالمی شهر تهران ،شهرداری و کمیته
امــداد امــام خمینی (ره) مسئول هستند و میتوانند
در کنار هم موفق عمل کنند ،بیان کرد :برخی اعضای
شورای شهر هم از این که ما با دولت زاویه داشته باشیم،
انتقاد داشتند.وی افزود :اما باید اعالم کنم که ما درباره
دولتها قضاوت نمیکنیم و شایان ذکر است که کمیته
امداد در کنار روحانی است .فتاح تصریح کرد :انصافا
دولت آن چه را که در توان داشته انجام داده است و همین
دیروز (شنبه)نامهای به امضای نوبخت و ربیعی ابالغ شد
که بر اساس آن 14درصد به دریافتی مددجویان از تیرماه
به بعداضافه میشود.
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▪تعرض معتادان متجاهر به صندوق ها

فتاح ادامــه داد :در مسائل اجتماعی می خواهیم
همراه شما باشیم پس قطعا نمیتوانیم در معضالت
اجتماعی خود را کنار بکشیم .در مسئله تکدی ما در
کنار اعضای شــورا هستیم و اگر هزینه و مسئولیتی
وجود دارد ،بخشی از آن را بر عهده می گیریم تا با یک
هم افزایی میان استانداری  ،بهزیستی و مجموعه
مدیریت شهری این مشکل را حل کنیم .بی تردید
به کودکان کار نیز باید توجه شود و با یک ریشه یابی
مناسب برای حل آن گام برداریم.
وی ادامه داد :به معتادان متجاهری که امروز متاسفانه
به صندوق های کمیته امداد تعرض می کنند ،نیز باید
توجه شود؛ در این مواقع ،کمیته امــداد در کنار شما
قرار دارد و هر تعداد از خانوادههای این افراد را که نیاز
باشد ما تحت پوشش قرار میدهیم تا برای جمع آوری
آن ها اقدامات الزم انجام شود.
فتاح به الکترونیکی شدن صندوقهای کمیته امداد در
کل کشور اشاره کرد و افزود :قصد توسعه صندوق ها را
نداریم به گونه ای که سال گذشته  ۱۰درصد کاهش
صندوق ها را داشتهایم.
ما تلفنهای گویا را برای آگاهی مردم از رو شهای
الکترونیک پــرداخــت کمک هــای خــود ،از راه های
مختلف اعالم کردیم .وی در بخش دیگری از صحبت
های خود خطاب به اعضای شورای اسالمی شهر تهران
گفت :درخواست می کنم هر یک از اعضای شورا حامی
یک یتیم باشد تا خیر و برکت آن در زندگی شورا و کار
شما نمود پیدا کند.

یک سال پس از گزارش روزنامه خراسان

کالنتری« :گتوند» ،عامل شوری آب خوزستان است
دانش پور -دربــاره علت شــوری آب کــارون و بی آبی
مناطق جنوبی کشور که برای مدتی مردم منطقه را
به تنگ آورد ،بارها دالیل مختلفی مطرح شد از جمله
ایــن که مهم ترین علت ایــن وضعیت ،شکسته شدن
لوله انتقال آب غدیر یک بــوده اســت امــا روز گذشته
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اظهار نظری،
«گتوند» را عامل شــوری آب خوزستان معرفی کرد.
روزنامه خراسان در پاییز سال گذشته در گزارشی با
عنوان "سد گتوند؛  5دولت و آشی که شور شد" درباره
همین موضوع تذکراتی داد .ما در این گزارش آوردیم
که سد گتوند ،یکی از بزرگ ترین پروژه های ملی کشور
در مسیر رودخانه کارون ،سدی است که درباره ساخت
آن بارها توسط بسیاری از کارشناسان و استادان رشته
های آب و زمین شناسی از همان ابتدا هشدار داده شد
و اکنون این رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است
که با اشاره به مشکالت کمآبی در استان خوزستان ،
اشتباهات مهندسی در ساخت سد گتوند را یادآور می
شود،اشتباهاتی که عامل شوری آب خوزستان شده
است .عیسی کالنتری که به دنبال دعوت دانشجویان
انجمن اسالمی دانشگاه امیرکبیر بــرای حضور در
خوزستان و پیگیری معضالت زیست محیطی ،در
نشستی حاضر شده بود با اشــاره به مشکالت زیست
محیطی استان خوزستان گفت :با روال طبیعی ،هر
جای ایران ممکن بود خشک شود ولی خوزستان آخرین
نقطه بود .حتی ممکن بودگیالن و مازندران خشک شود

ولی برای خوزستان این اتفاق نمیافتاد اما مشکلی
که در خوزستان داریم مدیریت آب و فقدان تشخیص
اولویتهاست .منابع آب را در این منطقه از دست دادیم
یا از نظر کیفی آلوده کردیم .معاون رئیس جمهور افزود:
توزیع آب در خوزستان با مشکل روبهروست .در شمال
این استان مردم راحت میتوانند آب مصرف کنند ولی
در جنوب ،زهاب نصیب مردم میشود .اتفاق بدی که
افتاد ،آبگیری سد گتوند بود .این پروژه در زمان مرحوم
آقای هاشمی کلنگ زده شد .در آن زمان هیچ اشکالی
در اجرای آن نبود اما در زمان دولت نهم محل سد تغییر
کرد .وی افزود :این کار باعث شد که گنبدهای نمکی به
درون آب راه پیدا کنند .گفتند پوشش ُرسی میدهیم
و نمک را از بستر جدا میکنیم ولی با اولین آبگیری،
پوشش از بین رفت و آب شیرین کــارون ،شور شد .ما
بخش اعظم آب خوزستان را با یک اشتباه مهندسی
محرز شور کردیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

یکسوم حقوق بازنشستگان صرف
هزینههای درمان میشود
مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوریگفت:گزارشها
نشان میدهد یک ســوم حقوق بازنشستگان به طور
معمول،صرفهزینههایداروودرمانمیشودوپرداخت
اینهزینهها،درحقوقبازنشستههاخللایجادمیکند.
جمشید تقی زاده به فارس گفت :بیمه تکمیلی درمان و
نیازهایدرمانیبازنشستگانازجملهمطالباتمهماین
قشر پس از حقوق است .وی ادامه داد :با توجه به بررسی
به عمل آمده ،آسیبپذیری بازنشستگان در سنین باالتر
افزایش یافته است و بیشتر مبتال به بیماری میشوند ،به
همین دلیل گزارشها نشان میدهد یک سوم حقوق
بازنشستگانبهطورمعمولصرفهزینههایداروودرمان
میشود .تقی زاده گفت :هزینه های درمانی خللی در
حقوق بازنشستهها ایجاد میکند ،به همین دلیل بیمه
تکمیلیودرمانراباهدفکمکبهحفظسالمتیومهم
تر کاهش هزینه های درمانی برقرار کردیم که امسال به
شکلجدیدتریارائهخواهدشد.ویافزود:هماکنوندو
میلیوننفربازنشستهووظیفهبگیروافرادتحتتکفلآنها
مشمولبیمهتکمیلیدرمانهستند،ایندرحالیاست

که قرارداد سال گذشته در بخش بستری فوق تخصصی
و بیماریهای خاص و صعبالعالج  17میلیون تومان
بوده است .وی افزود :به 34هزار نفر از بیماران خاص
خدمات می دهیم که میانگین پرداختی به آن ها بیش از
 26میلیونتوماناست.
▪بیشترین هزینه درمانی برای آب مروارید

تقی زاده با اشاره به این که بیشترین هزینه درمانی مربوط
به عمل آب مروارید چشم است ،گفت :تالش ما این است
کههزینههایسالمتاینخانوادههارابهحداقلبرسانیم
و پرداختی از جیب بازنشستگان کاهش یابد و کیفیت
درمان در سطح بهتر و خدمات کیفیتر باشد .مدیرعامل
صندوقبازنشستگیکشوریگفت:ماازتمامظرفیتهای
شرکتبیمهایبرایارائهخدماتبهتروباکیفیتمناسب
تر ،باکمترین قیمت استفاده خواهیم کرد .صندوق بعد از
بررسی و کار کارشناسی در این زمینه بیمهای را انتخاب
خواهد کرد که نیازهای بازنشستگان را تأمین کند که تا
قبلاززماناتمام،موارددرقراردادجدیداعالمخواهدشد.

تشکر از رهبری برای حساسیت ویژه
به حق الناس در شهرداری ها

عضو شورای شهر تهران ،از مقام معظم رهبری برای دستور
پیگیری بررسی بدهیهای شرکت یاس تشکر کرد .به
گــزارش مهر ،در جلسه یک شنبه شــورای اسالمی شهر
تهران ،احمد مسجدجامعی در سخنانی گفت :در خبرها
آمده بود مقام معظم رهبری به آقای سرلشکر باقری دستور
داده اند به مسائل مالی شهرداری و اتفاقاتی که در دوره
قبل افتاد ،رسیدگی کنند .این امر مبارکی است و جای
تشکر فراوان دارد .یعنی ورود ایشان به این موضوع ،بیانگر
و نشانه حساسیت ویژه به حق الناس است .عضو شورای
اسالمی شهر تهران ادامه داد :تشکری هم از همکارانم
دارم .از اعضای کمیسیون مــربــوط ،آقــایــان رسولی و
میرلوحی درباره طلب های شهرداری پرسیدم که رقم 45
هزار میلیارد ریال ،کف طلب شهرداری است که تایید شد.
مسجدجامعی تصریح کرد :با تاکیدی که بر مسئله حق
الناس وجود دارد ،خواهش من این است کمیسیون ها و
شورا و شهرداری این بحث را به صورت کارشناسانه پیش
ببرند .این حق و حقوق مردم تهران است که ما بیش از بقیه
برای پیگیری آن وظیفه داریم.

وعده تامین اجتماعی برای حل مشکل بیمه
رانندگان تاکسی و اتوبوس
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان
شهرداریهاودهیاریهایکشوربااشارهبهمشکالتبیمهای
تاکسیرانان و اتوبوسرانان گفت :با مکاتبات اخیر ،قول داده
شده است که بیمه تامین اجتماعی در این حوزهها ادامه پیدا
کند .مرضیه حصاری با اشاره به این که بیمه تأمین اجتماعی
تاکسیرانیواتوبوسرانیدچارمشکلشدهاست،اظهارکرد:
تامیناجتماعیمیگویدسهمبیمهاشراازهدفمندییارانهها
نگرفتهاستو اینبیمه هاتامرحلهقطعشدنپیشرفت؛امابا
مکاتبات اخیر این قول داده شده است که بیمه تاکسیرانی و
اتوبوسرانیادامهپیداکندوافرادجدیدهمبیمهشوند.حصاری
دربخشیدیگر،درپاسخبهاینسوالکهآیانظارتیبربینظمی
در برخی خطوط که گاهی منجر به دریافت کرایه بیشتر از
مسافران میشود ،وجود دارد یا خیر؟ گفت :اگر در خطوطی
برخالفقانون،کرایهبیشتریازمسافراندریافتشود،تخلف
استوبایدپیگیریشودامااگرنرخکرایهدریافتشدهمصوب
شورایشهرباشد،قطعاچکشکاریبسیاریشدهاستتا به
نفعمردموبهرهبرداراناصلیباشد.

سازمان غذا و دارو:قیمت مصوب تمام
داروها در دسترس مردم قرار دارد
سخنگوی سازمان غذا و دارو ،از امکان دسترسی مردم به
قیمت مصوب تمام اقــام دارویــی خبر داد و گفت :مردم،
کمبودها یا مغایرت قیمت داروها را به سامانه تلفنی 190
اعالم کنند .به گزارش ایرنا ،کیانوش جهانپور اظهار کرد :با
توجهبهضرورتاطالعرسانی بههنگام درخصوص فهرست
و قیمت مصوب اقالم دارویی و حسب دستور وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و تاکید رئیس سازمان غذا و دارو،
جزئیاتفهرستوقیمتمصوبتماماقالمداروییقابلعرضه
درداروخانههایسراسرکشوردرقسمتجستوجویداروی
سامانهاطالعاتداروییسازمانغذاوداروبهنشانیاینترنتی
 http://irc.fda.gov.ir/nfiقابل جست وجو و بازیابی
است.سخنگویسازمانغذاوداروافزود:همچنینفهرست
و قیمت مصوب اقالم مورد اشاره ،از طریق قسمت اطالعات
داروییاپلیکیشن TTACبهصورتبرخط،قابلجستوجوو
دردسترسخواهدبود.جهانپوربااشارهبهاینکهاینسامانه
قابلیت نصب روی گوشی های همراه را دارد ،تصریح کرد:
این سامانه روی گوشی های تلفن همراه قابل نصب است و
همزماناستعالماصالتوسالمتکاال،دسترسیبهاطالعات
وبهرهگیریازاطالعاتداروییاعمازقیمتو...ازطریقاین
نرمافزاربهصورتآنالینامکانپذیراست.

افزایش کمک هزینه سفر بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش کمک
هزینه سفر از  ۶۶۰به  ۷۴۰هزار تومان برای هر بازنشسته
و یک نفر همراه خبر داد و گفت :پیشبینی میکنیم امسال
 ۲۰۰هزار بازنشسته در برنامههای گردشگری و سیاحتی
شرکت کنند.جمشید تقی زاده به اعالم برنامههای سفر
بازنشستگانپرداختوگفت:ازجملهفعالیتهایفرهنگی
که با رویکرد افزایش نشاط اجتماعی و غنی سازی اوقات
فراغت بازنشستگان طراحی شــده ،سفرهای زیارتی و
سیاحتی است .وی افزود :سال گذشته بیش از  ۱۰۶هزار
بازنشسته به مراکز زیارتی و سیاحتی رفتند و پیش بینی
میکنیماینعدد،امسالبه ۲۰۰هزارنفربرسد.

نظر وزارت بهداشت درباره استفاده از
ظروف مسی برای طبخ غذا
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در نامهای،
مضرات و شرایط استفاده از ظروف مسی را تشریح کرد.
زهــرا عبدالهی در نامه اش آورده اســت« :بهترین ظروف
برای طبخ مواد غذایی ،ظروف مقاوم به حرارت هستند که
به هیچوجه مواد سمی را به مواد غذایی در حال طبخ وارد
نمیکنند،ازجملهظروفشیشهایوپیرکسهاودرمقابل،
بدترین ظروف برای طبخ غذا تفلونهایی هستند که دچار
خراشیدگیهرچندکوچکشدهاست.مسفلزیپرواکنش
استودرمقابلحرارتباموادغذاییواکنشنشانمیدهد
و در طوالنیمدت بدن را دچار مسمومیت و حالت تهوع و
استفراغ ،اسهال و سردرد میکند و با اختالل در عملکرد
کبد،تشکیلگلبولهایقرمزوعملکردسیستمایمنیبدن
همراهاست.
یکی از مضرات ظروف مسی ،اکسید شدن آن هاست که
بسیارخطرناکاست.ظروفمسیقدیمیکهلعابندارند،
پخت غذا در آن ها صحیح نیست .مس قرمز بهمرورزمان در
مجاورتهوااکسیدمیشودوبهسبزوخاکستریتغییررنگ
میدهدکهبرایسالمتمضراست.استفادهازظروفمسی
درصورتیمجازاستکهبایکالیهفلزدیگرمثلقلع،استیل
یانیکلپوشاندهشدهباشدوبهاصطالحبایدسفیدشدهباشد
تاازورودمسبهغذاجلوگیریکند.
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