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 12.5میلیون ایرانی از اختالالت
روانپزشکی رنج میبرند

ایرنا  -معاون دفتر ســامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت :بر پایه آخرین پژوهشها ،میزان شیوع اختالالت روانپزشکی در
کشور  23.6درصد است که حدود  12.5میلیون نفر از جمعیت گروه سنی  15تا  64ســال ایران از اختالالت روانپزشکی رنج میبرند .علی
اسدی افزود :باید این افراد شناسایی شوند و با مداخله کارشناسان حوزه سالمت روان در مراکز خدمات سالمت تحت درمان قرار گیرند.

...
اخبار

فعال سازی گوشیهای مسافری
دوسیمکارته با یک شناسه
سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی
ب ــرای آخــریــن بــار گــوشـیهــای مسافری
دوسیمکارته را که فقط یکی از شناسههای
خود را در سامانه گمرک وارد کرد هاند،
تا تاریخ دوم دی ماه ،ثبت و فعال کرد.به
گزارش مهر ،کانال اطالع رسانی سامانه
هوشمند مــدیــریــت تجهیزات ارتباطی
(همتا) در اطالعیه ای اعالم کرد :برخی
از متقاضیان ثبت گوشیهای مسافری
دو سیمکارته به دلیل آگاه نبودن از روال
جدید ثبت گوشیهای مسافری در طرح
رجیستری ،فقط یکی از شناسههای گوشی
خود را در سامانه گمرک وارد کردند و به
همین دلیل کد فعال سازی تاکنون برای
آن ها ارسال نشده است .برای رفع مشکل
این افراد ،سامانه همتا برای آخرین بار کلیه
گوشیهای دوسیمکارته را که فقط یک
شناسه آن به گمرک اظهار شده و تا تاریخ
 ۲دی ( ۹۷آخرین فایل ارسالی گمرک)
برای سامانه همتا ارســال شده است ثبت
و کد فعال ســازی را ارســال می کند.این
متقاضیان توجه داشته باشند که پس از
دریافت کد فعال سازی و انجام فعال سازی
تلفن همراه ،فقط همان شناسهای که در
سامانه گمرک اظهار شده ،فعال خواهد شد
و شناسه دوم را باید از طریق فرایند «افزودن
دستگاه» فعال کنند.

فراخوان تولید انبوه سامانه
اندازه گیری تشعشعات رادیویی
حاجیان – رئیس پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات کشور از اعالم فراخوان
تولید انبوه سامانه اندازه گیری تشعشعات
رادیــویــی در دهــه فجر خبر داد  .مهندس
خوانساری درحاشیه نمایشگاه پژوهش
وفناوری در پاسخ به خراسان درباره آخرین
وضعیت تکمیل ســامــانــه انــــدازه گیری
تشعشعات رادیویی گفت :هم اکنون نمونه
مهندسی این سامانه تکمیل شده است اما
درصددیم تا طی فراخوانی که دهه فجر
امسال اعالم خواهد شد ،برای تولید انبوه
ایــن سامانه از ظرفیت بخش خصوصی
استفاده کنیم .وی با اشــاره به نصب این
سامانه به تعداد محدود در برخی شهرهای
کشور از جمله تهران وشیراز گفت  :با توجه به
بروز نگرانی هایی در بین مردم در خصوص
تشعشعات رادیویی حاصل از امواج رادیویی
نیاز است این سامانه به تعداد بیشتری تولید
و در نقاط مختلف کشور از جمله مدارس ،
بیمارستان ها  ،اماکن عمومی و ...نصب
شود  .وی با بیان این که هم اکنون تنها حدود
 90مورد از این سامانه ها در کشور وجود
دارد ،خاطر نشان کرد  :طبق برنامه بلند
مدتی که سازمان تنظیم مقررات وارتباطات
رادیویی اعالم کرده است  ،برای رفع دغدغه
های مردم در زمینه تشعشعات  ،باید هشت
هزار سامانه در کشور نصب شود که بسیار
هزینه بر است و نیازمند سرمایه گذاری ویژه
و جلب مشارکت بخش خصوصی است .

قانون تسهیل ازدواج اصالح
می شود
رئیس فراکسیون خانواده مجلس از اصالح
قانون تسهیل ازدواج خبر داد.بــه گزارش
ایرنا ،پروانه مافی اظهار کرد :قانون تسهیل
ازدواج مــصــوب ســال  ،1384از جمله
قوانینی است که می تواند قابل اتکا باشد
ولی نیاز به اصالحاتی دارد که قدم هایی را
برای آن برداشته ایم.وی با اشاره به ابهام در
خصوص تصویب نشدن آیین نامه اجرایی
این قانون از سوی دولــت های نهم و دهم
افــزود :طبق قانون باید آیین نامه اجرایی
قانون تسهیل ازدواج تدوین می شد که
در سال  87پیش نویسی تهیه شد ولی در
دولتوقتبهتصویبنرسیدوهمینموضوع
موجب شد تا دستگاه های مکلف در قانون
نیز به وظایف خود عمل نکنند.
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وقتی نبود تجهیزات به نفع خودرو های گران قیمت رقم می خورد

افزایش هزینه ها و تورم نادیده گرفته شد

لوکس ها به پارکینگ نمی روند!

وام ازدواج برای سال 98هم فقط 15میلیون تومان
دانــش پــور -فرض کنید می خواهید به زودی
مراسم عروسی و دامــادی تان را برگزار کنید.
احتماال مقداری پول پس انداز کرده اید که می
خواهید برای برنامه های مراسم تان هزینه کنید.
اما به یک باره اوضاع اقتصادی کشور تکان می
خــورد و ارز و دالر باعث می شــود قیمت برخی
کاالهای اساسی و مــورد نیاز چند برابر شود.
بنابراینبرنامهریزیهایشمابرایمراسمازدواج
تا حدودی دچار مشکل می شود مگر این که پول
بیشتری داشته باشید و به مشکل نخورید .به طور
قطع اتفاقات اقتصادی جامعه و افزایش تورم ،این
انتظار را از نهادهای حمایتگر و دولت به وجود می
آورد که حمایت ها از ازدواج جوانان افزایش یابد.
در عین حال گفته می شود مبلغ وام ازدواج برای
سال  98نسبت به  97هیچ افزایشی نداشته و
همان 15میلیون تومان پیش بینی شده است .به
همیندلیلبرخیمسئوالنوفعاالنسازمانهای
مردم نهاد به فکر افتاده اند قبل از آن که دیر شود و
بودجه 98بستهشودپیشنهادهایشانرابرایحل
مشکالت جوانان مطرح کنند.

محاسبه هزینه مسکن به بیش از  ۵۰میلیون
تومان میرسد .بنابراین به نظر می رسد این
وام حداقل باید  ۲۵میلیون تومان برای هر زوج
افزایش یابد.در این بین نه تنها رقم پایین وام
ازدواج دردی را از جوانان دوا نمی کند بلکه حتی
امیدی به اجرای صحیح قانون تسهیل ازدواج
جوانان هم نیست .قانونی 13ماده ای که از سال
 94تاکنون در زندگی و آینده جوانان بی تاثیر
بوده است .به گفته سیده فاطمه ذوالقدر عضو
کمیسیون فرهنگی مجلس ،عملکرد دولت های
پیشین و اختالل در روند اجرایی قانون تسهیل
ازدواج جوانان عامل عمده اجرایی نشدن این
قانون است .به هر صورت شاید اگر امیدی به
اجرای کامل قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود
داشت می شد امیدوار بود که بخشی از هزینه
های ابتدای زندگی مشترک برای جوانان تامین
شود اما حتی نمایندگان مجلس که می دانند این
قانون کارایی الزم را ندارد باز هم تدبیری برای
افزایش رقم وام ازدواج جوانان نمی اندیشند.

▪ضرورت افزایش  10میلیونی

معاون فرهنگی و جوانان استان آذربایجان
شرقی در این خصوص اظهار کرد :بسیاری از
ازدواجهــا به دلیل این که خانواده دختر امکان
تامین حداقل جهیزیه را نــدارد سر نمیگیرد.
در این شرایط برای مثال چون دختر در جریان
شرایط زندگی خانوادهاش قرار دارد به دالیل
دیگری با ازدواج مخالفت میکند ،این درحالی
است که بدون توجه به مشکالت اقتصادی
جوانان مدام به دنبال پیدا کردن دالیل
کاهش آمار ازدواج در کشور هستیم.
امیرتقیزادهبهایسناگفت:هماکنونتامین
حداقل نیازهای شروع زندگی مشترک بدون
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دانــش پــور -باز هم
بخت با «لوکس ها
و لــوکــس ســوارهــا»
یـــار اســـت ایـــن بــار
ن ــه ب ــه دلــیــل نــبــود
قانون بلکه نداشتن
تجهیزات به کمک
آن هــا آم ــده اســت.
طبق ماده 12قانون
رسیدگی به تخلفات
رانندگی «چنان چه وسیله نقلیه درمحل توقف
ممنوع پــارک شــده باشد ،نصب عالمت حمل
با جرثقیل مکمل آن باشد و راننده هم در محل
حضور نداشته باشد یا از حرکت دادن خودرو
امتناع کند وسیله نقلیه ضمن اعمال قانون
توسط جرثقیل به پارکینگ هدایت می شود».
اگر چه در این ماده قانونی هیچ صحبتی درباره
مدل خودرو نشده است اما به نظر می رسد الزم
است تا واژه « به جز خودروهای لوکس » را به آن
اضافه کنیم .مستند ما گزارشی است که باشگاه
خبرنگاران جوان منتشر کرده است و در آن به
خوبی این نکته به نمایش درآمــده که به دلیل
نبود تجهیزات و ترس از وارد آمدن خسارت به
خــودروهــای لوکس که در مکان پــارک ممنوع
توقف کــرده اند کسی به آن ها کــاری نــدارد به
عبارتی پارک در تمام مکان ها برای لوکس ها
آزاد است .در این فیلم به خوبی مشهود است
که در یکی از خیابان های اصلی شهر ساری یک
خــودروی لوکس باوجود توقف در محل پارک
ممنوع هیچ حرکتی داده نمی شود اما پژوی
پارک شده در نزدیکی همین خودرو با جرثقیل
به پارکینگ منتقل می شود .درباره این موضوع
مامور راهور توضیح می دهد که تجهیزات کافی
بــرای انتقال خــودروهــای لوکس در برخی از

شهرها وجود ندارد
و به دلیل احتمال
آسیب دیدگی این
خودروها ،اقدامی
بـــرای انــتــقــال این
خودروهایمتخلف
به پارکینگ صورت
نمیگیر د  .ا ثبا ت
ایــــن مـــاجـــرا کــار
س ــخ ــت ــی نــیــســت
کافی است سری به پارکینگ هایی بزنیم که
خودروهای توقیفی در آن ها نگهداری میشود.
حتی در تهران هم در بین خودروهای توقیفی
در پارکینگ هــا کمتر بــه خــودروهــای لوکس
برمی خوریم.انگار انتقال خــودرو های سبک
مانند پراید و پژو و دیگر ارزان قیمت ها ،ریسک
جابجایی کمتری دارند.
▪تجهیزات داریم!

وقتی بــرای پیگیری موضوع با معاون فرهنگی
اجتماعی پلیس راهور تماس می گیریم در حال
تماشای همین فیلم اســت .سرهنگ جهانی به
خراسان می گوید :متاسفانه فیلم را دیدم .البته در
شهرهایبزرگتجهیزاتحملخودروهایمتخلف
مهیا ست حتی ما چرخ هایی داریم که به صورت
جداگانه خودرو ها را حمل می کند و عالوه بر آن
جرثقیل های زرد رنگ داریم که خودرو را به طور
کامل بلند می کند و بر روی کفی قرار میدهد به
نحوی که خسارتی به خودرو وارد نمی شود.
اما این سوال ما که پس چرا همچنان در شهرهای
بزرگ شاهد چنین پدیده ای هستیم ،بی پاسخ
می ماند .شاید به دلیل وارد آمدن خسارت به
خودروهای گران قیمت و تبعات ناشی از آن که
به ریسک اش نمی ارزد.

...

مسئوالن می گویند

ستاری :سه کارخانه نوآوری
تا  ۲ماه آینده افتتاح میشود
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
گفت :طی دو ماه آینده سه کارخانه نوآوری
در کشور افتتاح خواهد شد.به گــزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،سورنا ستاری در
جشنواره ساالنه فرهیختگان دانشگاه آزاد
با بیان این که ساختار کلی اقتصاد کشور
به پول نفت آلــوده شده اســت ،افزود:باید
بتوانیم با فعال کردن محیطهای کوچک
دانشگاهی به سمت فعالیت در اقتصاد
کشور در حــوزه دانــش بنیان بــرویــم.وی با
اشاره به شرکتهای دانشبنیانی که توسط
بانوان اداره میشوند ،گفت :هم اکنون
بیش از  400شرکت دانش بنیان از سوی
بانوان اداره می شوند و طی دو ماه آینده
حداکثر سه کارخانه نوآوری از سوی بخش
خصوصی افتتاح خواهد شد .معاون علمی
و فناوری ریاست جمهوری دربــاره بودجه
بخشآموزشیگفت:بودجهدولتی 75هزار
میلیارد تومان است و هزینههای آموزش
و پژوهش به کمتر از قبل نرسیده است اما
چرا امروز نمیتوانیم بودجه فارابیها و ابن
سیناها را داشته باشیم ،البته نباید همه چیز
را مربوط به بودجه بدانیم نیروی انسانی
فو قالعاد های در جامعه وجــود دارد ولی
متأسفانه امروز بیش از  90درصد بودجه
پژوهشی فقط صــرف پــرداخــت حقوق و
دستمزد میشود.

کالنتری :تراز آب دریاچه ارومیه
تا  ۷-۶سال آینده تامین میشود

جامعه
زندگی  ۲۰۰خانوار در کورههای آجرپزی غیرفعال در منطقه 19تهران

عوارض خروج افراد از کشور در سال  98مشخص شد

شهردار ناحیه  ۳منطقه  ۱۹با اشاره به زندگی  ۲۰۰خانوار در کورههای آجرپزی غیرفعال این
منطقه اظهار کرد :تنها کاری که شهرداری تهران می تواند برای کمک به ساکنان این کورهها
انجام دهد ،هماهنگی برای توزیع آب و گاز است .مهدی رمضانیفر به ایلنا گفت :نقطه انتهایی
شهر تهران این جاست .این ناحیه  ۳۱کوره آجرپزی دارد که در گذشته فعال بودند ،اما اکنون
تعطیل و متروکه شدهاند .افرادی که قبال در این کورهها کار میکردند ،هنوز در این مکان ساکن
هستند و در این مناطق زاد و ولد کردهاند و به همین دلیل کودکان آنان نیز در همین کورههای
آجرپزی بزرگ میشوند .زندگی این افراد سبب شده است از بعضی شهرستانهای اطراف
یا افغانستان نیز به این مکانها مهاجرت کنند و مکانی آسیبپذیر با عنوان کورههای خالزیر
به وجود آید .وی افزود :از  ۳۱کورهای که در ناحیه سه وجود دارند ،حدود  ۳کوره تبدیل به
مجتمعهای مسکونی شدهاند و  ۲۸کوره همچنان متروکه هستند.

بر اساس جدول درآمدی الیحه بودجه سال 98کل کشور ،عوارض خروج از کشور همچون سال
220 ، 97هزار تومان تعیین شد .بر اساس جدول درآمدی الیحه بودجه سال  98کل کشور،
عوارض خروج از کشور به ازای هر نفر  ۲۲۰هزار تومان است که این رقم برای زوار حج تمتع و
عمره  ۱۱۰هزار تومان و برای عتبات ۳۷۵۰۰تومان است .از سوی دیگر ،عوارض خروج زائران
حج تمتع و عمره معادل  ۱۱۰هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از
مرزهای هوایی  ۳۷هزار و  ۵۰۰تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان
اعالم شده است.بر اساس این الیحه ،زائران اربعین   از پرداخت عوارض خروج معاف میشوند.
گزارش خراسان حاکی است این ارقام در سال    97برای   سفرهای خارجی از کلیه مرزهای
کشور برای بار اول  ،مبلغ دو میلیون و  200هزار ریال ،برای بار دوم ،مبلغ سه میلیون و 300
هزار ریال و برای بار سوم به بعد ،مبلغ چهار میلیون و  400هزار ریال تعیین شده بود.

جنگ آبی نمایندگان به روحانی رسید
دانش پور -اختالف آبی نمایندگان استان
خوزستان واصفهان همچنان ادامه دارد و
دیروز نیز در جریان تقدیم الیحه بودجه 98
توسط رئیس جمهور این نمایندگان با تجمع
مقابل جایگاه هیئت رئیسه اعتراض خود
را با صدای بلند اعالم کردند .به نحوی که
رئیس جمهور ناچار به قطع سخنان خود شد
و نظم مجلس نیز مختل شد .حتی در حین
سخنرانی رئیس جمهور ،مجید ناصری نژاد
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان نیز برای
طرح موضوع حل بحران آب در جایگاه وی
حاضر شد و سخنانی مطرح کرد که روحانی
پاسخ داد :برای حل این موضوع در بودجه
سال 98راهکارپیشبینیشدهاست.رئیس
جمهور سپس به مزاح گفت امــروز چه قدر
موضوع آب در کشور مهم شده است!
اینرفتارنمایندگانمعترضباعثشدتارئیس

مجلسبهدفعاتازآنهابخواهدنظمجلسهرا
ی خود باز گردند .تذکر
رعایت کنند و به صندل 
علی الریجانی باعث شد تا نمایندگان معترض
با وساطت برخی نمایندگان و اعضای هیئت
رئیسه مجلس متفرق شوند.
▪آنچــــــه نـــمـــایـــنـــدگـــان خـــوزســـتـــان
سجمهورخواستند
از رئی 

نماینده مردم ایذه و باغملک و عضو مجمع
نمایندگان استان خوزستان در حاشیه ارائه
الیحه بودجه سال  ۹۸در مجلس در توضیح
درخواست نمایندگان استان خوزستان از
رئیسجمهور در صحن علنی  ،گفت :استان
خوزستان با مشکل جدی کم آبی روبــه رو
است ،به حدی که در برخی مناطق آب شرب
هم وجود ندارد ،با این حال متاسفانه بدون
در نظر گرفتن مطالعات آمایش سرزمینی،

جهرمی :ارائه
بستههای اینترنت
بدون اینستاگرام
بیفایده است

منابع آبی از استانی به استان دیگر انتقال
یشود.
داده م 
▪وعده روحانی و نوبخت به نمایندگان
خوزستان در حاشیه نشست علنی

خادمی افــزود :رئیس جمهور پس از ترک
صحن علنی در جمع نمایندگان خوزستان
حاضر و وعده هایی را به ما دادند اما متاسفانه
اظهارات دو پهلو مطرح میشود لذا امیدی به
تحقق آنها نیست.
عضو کمیسیون انــرژی در مجلس شورای
اسالمی ،تصریح کرد :بنا به درخواست آقای
روحانی در حاشیه نشست علنی مجلس و
پس از ارائه الیحه بودجه سال 98نمایندگان
خوزستان با آقــای نوبخت رئیس سازمان
برنامه و بودجه جلسهای گذاشتند ،وی هم
وعده رفع مشکل داد .
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد:ابالغیه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی
درباره ارائه بستههای اینترنت بدون امکان دسترسی به اینستاگرام بیفایده است.به گزارش وزارت
ارتباطات  ،محمدجواد آذری جهرمی روز گذشته در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی در
واکنش به ابالغیه رگوالتوری درباره ارائه بستههای اینترنت بدون اینستاگرام نوشت :در جلسهای
که با متخصصان بخش ارتباطات داشتم ،نظرشان بر این بود که این ابالغیه سازمان تنظیم عمال
بیفایده است چراکه اوال باعث ترویج بیشتر فیلترشکنها میشود و ثانیا هدف از طریق ترویج
نرمافزارهای مدیریت والدین بهتر محقق میشود .نظر درستی بود و الزم است این ابالغیه اصالح
شود .گزارش خراسان حاکی است به تازگی در نامهای از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و
رادیویی ،خطاب به شرکت مخابرات ایران و کلیه شرکتهای ارائهکننده خدمات اینترنتی اعالم
شده است که با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ اسالمی ایرانی و حریم خانوادهها و حمایت از
محتوای داخلی ،با قید فوریت تصمیمی اتخاذ کنند که بستهها و طرحهای فروش اینترنت را بدون
امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام ،تهیه کنند و در فهرست بستههای فروش
خود قرار دهند.

حاجیان  -رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست گفت :یکی از مشکالت ما موضوع
دریاچه ارومیه است که باید از تجربیات
خــوب دانشگاه ها بــرای رفــع ایــن مسئله
استفاده کنیم .براین اســاس طبق تفاهم
نامه های منعقد شده با دو دانشگاه کشور و
با برنامه ریزی های دقیق و در قالب اجرای
پروژه های پژوهشی  ،تا  ۷-۶سال آینده تراز
آب دریاچه تامین میشود .عیسی کالنتری
صبح روز گذشته در دومین نشست مدیران
ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه
های کشورکه در حاشیه نمایشگاه پژوهش
وفــنــاوری و با حضور وزیــر علوم ومدیران
ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور برگزار
شد با اشاره به طرح احیای دو دریاچه ارومیه
و بختگان توسط دانشگاه هــای شریف و
شیراز ،گفت :امــروزه مشکالت زیــادی در
کشور مشاهده می شود اما در عوض بزرگ
ترین پژوهشگاه های کشور نیز در اختیار
ماست و این مشکالت می تواند به واسطه
پژوهشگاه ها برطرف شود .وی با بیان این
که ایــران بعد از روسیه ،بیشترین میزان
مصرف انــرژی را دارد افــزود  :کشورهایی
مثل امارات ،عربستان و  ۶۰ ...درصد کمتر
از کشور ما ،انرژی مصرف می کنند .اما ایران
بزرگ ترین هدر دهنده انرژی است.
▪ادعــای کالنتری :امسال و سال آینده
گرد و غبار نداریم

کالنتری همچنین عصر دوشنبه در همایش
ملی منطقهای انجمن متخصصان محیط
زیست ایران و سیزدهمین جشنواره توسعه
سبز با ادعــای این که امسال و سال آینده
گردوغبارنداریم،گفت:خوشبختانهبهدلیل
بارشها بهجز استان سیستان و بلوچستان،
درجایی از کشور گرد و غبار نخواهیم داشت
اما هوای آلوده شهرها که حاصل صنعت نفت
و خودروسازی است ،همچنان ادامه دارد.

