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اخبار
برگزاریدوازدهمينهمايشبينالملليروابطعموميايران

دوازدهمين همايش بينالمللي روابط عمومي ايران ديروز با قرائت پيام علي
جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شد .به گزارش «ايران» ،در پيام وزير
فرهنگ و ارشاد اس�لامي آمده است :ارتباطات نخستين عنصر و اساسيترين
اصل مورد نياز بش��ر و پايه تشكيل جوامع بشري است و از آن بهعنوان يكي از
بنياديترين دانشها و مهمترين عوامل تعالي جوامع انساني ياد ميشود .اگرچه
از پيدايش روابط عمومي در ايران نيم قرن ميگذرد اما هنوز روابط عموميها با
چالشهاي مختلفي براي اثبات هويت و جايگاه خود دست وپنجه نرم ميكنند.
در ادامه اين پيام گفته شده است :روابط عموميها بايد گستره حوزه فعاليتها
و مسئوليتهاي خود را در دنياي سايبر كنوني بازتعريف كنند و افق ديدشان را
از اكنون نگري به آينده نگري توسعه دهند در غير اين صورت كارآمدي خود را
از دست خواهند داد .در ادامه اين همايش محمد مهدي مظاهري مشاور عالي
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئيس اين همايش گفت :روابط عمومي نهادي
است كه به جوامع نوين تعلق دارد و ميتواند با ايفاي كاركردهاي اطالعرساني و
اطالع يابي ،ايجاد و حفظ ارتباطات دو سويه و ...به مديريت براي همگام شدن با
تغييرات محيطي و نزديك كردن نگرشهاي مخاطبان با سازمان كمك كنند.

شاخص آلودگي هواي پايتخت روي عدد 137

كميته اضطرار آلودگي هواي تهران ديروز در حالي تش��كيل جلس��ه داد كه به
گفته «محمد رستگاري» شاخص آلودگي شهر تهران روي  137ايستاد .اين روز هم
براي گروههاي حساس ناسالم اعالم شد .به گفته «حسن كريمي» معاون استانداري
تهران و براساس تصميم كميته هماهنگي مواقع اضطرار آلودگي ،امروز تمام مدارس
شهر تهران در همه مقاطع داير است ،البته كميته اضطرار ،مهدهاي كودك بهزيستي
و آموزش و پرورش و همچنين مقطع ابتدايي نواحي  1و  2كهريزك و ش��هر ري
را تعطيل اعالم كرد .كريمي برگزاري مس��ابقات ليگ فوتبال را بالمانع اعالم كرد:
«برگزاري ورزش صبحگاهي براي روز دوشنبه در تمامي بوستانها و مراكز عمومي
تعطيل خواهد بود و زنگ ورزش مدارس نيز برگزار نخواهد شد».

بانوي  7هزار ساله تهران رونمايي شد

اس��كلت بانوي  7هزارس��اله تهران يكش��نبه در مراس��مي در محل موزه
ملي ايران با حضور س��يد محمد بهشتي رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و
گردش��گري رونمايي ش��د .به گزارش «ايران»؛ اين اسكلت كه به همراه يك
ظرف س��فالي سالم ،قطعات سفال و چند قطعه سنگ كشف شده در يكي از
سالنهاي بخش پيش از تاريخ موزه ملي ايران در معرض ديد عموم گذاشته
شده است .دراين نمايشگاه كه به مدت 50روز ادامه دارد 29ابزار سنگي شامل
17قطعه متعلق به هشت هزار و  500سال پيش و ابزارهاي سنگي هم دوره
با زن 7هزارساله به نمايش گذاشته شده كه ازجمله اين اشيا ميتوان به ظرف
سالمي كه باالي سر بانوي 7هزارساله پيدا شد اشاره كرد.

اجراي طرح «هر ايراني يك مهارت» براي اشتغالزايي

وزير تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي با تأكيد بر لزوم اتخاذ سياس��تهاي كوتاه
مدت ،ميان مدت و بلند مدت براي ايجاد اشتغال گفت كه دولت در حال ايجاد
زمينه س��رمايهگذاريهاي جديد است .علي ربيعي كه براي پاسخگويي به سؤال
«موس��ي الرضا ثروتي» نماينده بجنورد به صحن علني مجلس آمده بود ،گفت:
در وضعيت كنوني دو ابزار مهم ايجاد اش��تغال و رونق اقتصادي بشدت تضعيف
ش��دهاند ،يعني بودجه عمراني و تس��هيالت بانكي كه دو موتور اقتصاد كشور و
كانون انباشت سرمايه هستند ،متأسفانه با وجود سياستگذاريهاي صورت گرفته
در دولت يازدهم سوختي براي حركت ندارند .او افزود :براي حل معضل بيكاري،
ما مسير سرمايهگذاري بزرگ و رشد بزرگ را ميپيماييم ،اما بدانيد كه براي هر
يك درصد رشد ،صد هزار ميليارد تومان پول الزم است ،لذا نيازمنديم به سمت
روشها و رويكردهاي جديد برويم؛ در همين راستا هماكنون زمينه اشتغال ما با
شعار «هر ايراني يك مهارت» و «هر روستا يك يا دو مزيت» انجام ميشود.

تعطيلي مراكز علمي
كاربردي و پيام نور در
برنامه ششم كذب است

معاون آموزشي وزارت علوم خبر حذف مراكز دانشگاه جامع علمي كاربردي و
 50درصد مراكز دانشگاه پيام نور در برنامه ششم توسعه را تكذيب كرد.
دكتر مجتبي شريعتي نياسر گفت :مسأله حذف مراكز دانشگاه جامع علمي
كارب��ردي و  50درص��د مراكز دانش��گاه پيام نور از جان��ب وزارت علوم مطرح
نش��ده و اين موضوع در مجلس ش��وراي اس�لامي نيز به صورت جدي مطرح
نشده است.

وي تأكيد كرد :اگر چنين طرحي هم مطرح شده بدرستي كارشناسي و بررسي
نشده و من اين خبر را صددرصد تكذيب ميكنم.
اخيراً در برخي خبرگزاريها خبري منتشر شد مبني بر اينكه ،بنا بر پيشنهاد
اليحه برنامه ششم توسعه كه هنوز نهايي نشده است ،همه واحدهاي دانشگاههاي
علمي كاربردي وابسته به دستگاههاي اجرايي و 50درصد واحدهاي دانشگاه پيام
نور تا پايان سال دوم برنامه ششم منحل يا به بخش خصوصي واگذار ميشود.

معاون وزیر بهداشت در همايش تغذيه سالم عنوان کرد

هشدار نسبت به کمتحرکی  15میلیون ایرانی

مع��اون وزير بهداش��ت نس��بت به
افزايش نرخ چاقی در کشور هشدار داد
و ضم��ن تأکيد بر ل��زوم اصالح الگوي
غذايي و توجه به تحرک فيزيکي گفت:
 15میلیون ایرانی کم تحرک هستند،
 47میلی��ون نفر رژیم غذایی ناس��الم
دارند و نمک ،چربی و قند بیش از حد
مصرف می کنند و مصرف میوه ،سبزی
و لبنیات آنها کمتر از حد الزم است.
به گزارش «ايران» ،دکتر علي اکبر
سياري در همايش تغذيه سالم ،چاقی
را عامل مهم بیماریهای غیرواگیر نظیر
س��رطان ،دیابت و بیماریهای قلبی و
عروقی خواند و با اشاره به تصویب سند
ملی بیماریهای غیر واگیر از اجرای آن
در چهار شهر کش��ور به طور آزمایشی
خبر داد.
وي ضم��ن اش��اره ب��ه افزاي��ش
بيماريهاي قلبي و عروقي و س��رطان
از اعتياد به عنوان مش��کل ديگر کشور
ياد کرد و گفت :س��االنه  63میلیارد نخ
سیگار در کشور مصرف می شود و 60
هزار مرگ در کشور با مصرف سیگار در

ارتباط است.
او در ادامه صحبت هايش از قاچاق
س��يگار و همچنين نب��ود عزمی برای
کنترل مصرف س��یگار در کشور گاليه
کرد و اظهار داش��ت 30 :درصد سیگار
موجود در ب��ازار ایران قاچاق اس��ت و
ح��دود یک ه��زار تریلی هر س��ال به
کشور قاچاق می شود اما برخورد جدی
با ای��ن قاچاقچیان ص��ورت نمیگیرد.

دالالن قدرتمند سیگار اجازه کنترل و
کاهش مصرف مواد دخانی را در کشور
نمیدهند.
دکتر سياري با اشاره به اينکه برخی
افراد مانع گران ش��دن سیگار هستند
افزود :پیش��نهاد وزارت بهداش��ت این
اس��ت که با افزایش مالیات س��یگار و
افزایش قیمت آن ،مصرف مواد دخانیات
را در کش��ور کاهش دهیم اما متأسفانه

افرادی با بیان این مطلب که گران شدن
سیگار به قاچاق آن دامن می زند جلوی
این تصمیم را گرفتند.
مدی��ر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه
وزارت بهداش��ت،درمان و آم��وزش
پزش��کی نيز در اي��ن همايش از تغذيه
ناسالم 88درصد مردم خبر داد.
دکتر زهرا عبداللهي گفت44 :درصد
م��رگ ه��ای قب��ل از  70س��الگی و
48درص��د مرگها بعد از اين س��ن به
تغذیه نامناسب و بیماریهای غیر واگیر
ناش��ی از آن مرتبط است با وجود اين
 80درصد بیماری های قلبی و عروقی
و  30درصد س��رطانها با تغذیه سالم
قابل پیش��گیری است .او با بيان اينکه
حد مجاز مص��رف نمک پنج گرم برای
افراد جوان و س��ه گرم برای سالمندان
اس��ت و با تأکيد بر مصرف نمک يد دار
تصفيه شده عنوان کرد :نمک هایی که
با عناوین مختلف مانند نمک شفا ،دریا
یا طبیعی عرضه میشوند حاوی فلزات
س��نگین و ناخالصی هایی هستند که
مشکالت کبدی را افزایش می دهند.

در واكنش به مطلب هفته نامه «يالثارات» ابراز شد

انتقاد شدید موالوردی از توهین به زنان در نشریات تندروها

ش��هيندخت م��والوردي مع��اون
رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده
نس��بت ب��ه مطل��ب اخي��ر هفتهنامه
«يالث��ارات»  -ارگان انصار حزباهلل -
واكنش نشان داد.
ش��هيندخت م��والوردي در كانال
تلگرامي خود نوشت :درست در شرايط
و روزهاي��ي كه زنان فهيم ،شايس��ته
و توانمن��د س��رزمينمان در پاس��خ به
فراخوان رئيس جمهوري و ماهها تالش
فع��االن مدني ،در س��تادهاي ثبتنام
حاض��ر و داوطل��ب نمايندگ��ي براي
انتخاب��ات خبرگان رهب��ري و مجلس

ميش��وند،
ب��ه ن��اگاه
هفتهنا م��ه
يا لث��ا ر ا ت
در ش��ماره
دوم ديماه
خ��ود در
بخش سخن
نخست تحت عنوان «از واليت تا ظهور
 /در آس��تانه س��رمنزل» ضمن ليبرال
خواندن رئيس جمهوري به طرز شنيعي
به اينجانب توهين كرده اس��ت تا اين
روزها يادمان نرود مشاركت سياسي و

اجتماعي زنان براي تعيين سرنوش��ت
خود و كشورش��ان چه هزينههايي به
هم��راه دارد و زن��ان به اس��تقبال چه
مخاط��رات و هزينههاي��ي ميروند و
بدين ترتيب زهرچشم حسابي گرفته
است تا زنان يادشان نرود معاون رئيس
جمهوري ه��م كه باش��ند از تيغ تيز
تخريبها در امان نيستند!
وي در ادامه نوشت :لحن و ادبيات
و توهينه��ا و اتهامات ب��هكار رفته در
اين يادداش��ت آنچنان س��خيف است
كه س��ايتهايي كه اقدام به بازنشر آن
كردهاند پيشاپيش از خوانندگان خود
پوزش طلبيدهاند! تأسفبارتر آنكه اين
مطلب تحت لواي «از واليت تا ظهور»
و با هزينهكردن از اين مفاهيم ارزشي
مجال نش��ر يافته اس��ت و در پاسخ به
دي��دگاه رئيس جمهوري در «منحصر
نكردن امر به معروف و نهي از منكر به
تار موي زنان و دختران» و نيز مصاحبه
سال گذشته اينجانب با ايرنا در زمينه
«عدم اعتقاد دولت به برخورد س��لبي
با بدحجاب��ي و در مرحل��ه آخر بودن
اينگونه برخوردها» و به زعم خودشان
در دفاع از فريضه امر به معروف و نهي
از منكر نگاشته شده است.
معاون رئيس جمهوري در امور زنان
وخانواده يادآور شد :حتماً و البد با اين
روشها و اين نح��وه دفاع از حجاب و
امر به معروف و نهي از منكر انتظار هم
ميرود كه جوانان و نس��ل جديد فوج
فوج به سمت دين و ايمان گرايش پيدا
كنند ،در حال��ي كه با اين دفاع بد كه
به مراتب بدتر از حمله اس��ت با دست
خودش��ان بندگان خدا را فوج فوج از
دين خ��دا خارج ميكنند و بايد روزي
در دادگاه عدل الهي پاسخگوي «بردن
رونق مسلماني» باشند.
به گفته موالوردي ،چگونه ميتوان
ب��اور كرد اين نش��ريه عن��وان خود را
خونخ��واه حس��ين(ع) و منتقم رهبر
آزادگان جه��ان نهاده باش��د اما بويي
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از مرام و مس��لك آن امام همام نبرده
باشد؟!
وي همچني��ن تصريح كرد :ش��ايد
اگر دي��روز كه كاريكاتور بانوي س��بز
و متش��خص بر فراز برج ايفل با چادر
در آن وضعي��ت در فض��اي مجازي و
در اعت��راض ب��ه آلودگي هوا منتش��ر
شد س��كوت نميكرديم ،امروز برخي
به خود ج��رأت نميدادند آنچه كه در
فكر معيوب و مريضش��ان ميگذرد را
روي كاغ��ذ بياورند و آش��كارا اتهامات
و توهينهاي��ي را مط��رح كنند كه به
اس��تناد قواني��ن مج��ازات و تعزيرات
اس�لامي و قانون مطبوعات و موازين
ديني مصداق بارز جرم و گناه محسوب
ميش��ود و مجازاتي متناسب براي آن
در نظر گرفته ش��ده است .آيا سياست
ارزش آن را دارد ك��ه اخالقي��ات در
جامعه به پايينترين سطح خود سقوط
كند؟
وي خاطرنش��ان كرد :اينجانب در
دف��اع از حيثيت يك انس��ان در وهله
اول و س��پس حيثيت زنان سرزمينم
و ني��ز جايگاه حقوق��ي و حقيقي خود
حق پيگيري و ش��كايت از اين نشريه
كه پيشتر از س��وي هيأت نظارت بر
مطبوعات هم تذكر گرفته اس��ت را بر
خود محفوظ داشته و تا حصول نتيجه
نهايي از مراجع قضايي و نظارتي از پاي
نخواهم نشست.
در بخشي از مطلب سراسر توهين
هفت��ه نام��ه «يالث��ارات» خط��اب به
موالوردي آمده بود« :از ديدگاه ليبرالي
رئي��س جمهوري فعل��ي ،قبيحترين و
نارواترين كار آن اس��ت كه عدهاي امر
به معروف را عليه زنان الابالي و بيحيا
و بيحج��اب ب��ه كار گيرن��د و حرف
ثابت او همان اس��ت ك��ه اخيراً آن زن
فمينيست عضو ارشد تشكيالت برانداز
و منحلش��ده مش��اركت ابراز داشت:
دول��ت با برخورد با زنان (ولو با عرياني
كامل آشكار شوند) مخالف است».

گردشگري
کسب امتیاز ميزبانی كنوانسيون جهاني راهنمايان
گردشگري 2017

بازرسان فدراس��يون جهاني،
پس از بررس��ي  ۱۰روزه شرايط
ميزباني كش��ورمان ،ب��ه صورت
رس��مي اعالم كردند كه با وجود
برخ��ي مش��كالت زيرس��اختي،
ايران ميتواند ميزبان كنوانسيون
راهنمايان گردش��گري در سال
 ۲۰۱۷باشد.
به گزارش «ايران» اين خبر را «روبي روي» نايب رئيس فدراسيون جهاني
راهنمايان گردش��گردي در نشس��تي با حضور راهنمايان گردش��گري ايران و
مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي كه در سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردش��گري كش��ور برگزار ش��د اعالم كرد« .روبي روي» و «ايوانا كروچيا»
بازرس��ان فدراسيون جهاني راهنمايان گردشگري هستند كه پس از پيشنهاد
ايران براي ميزباني اين كنوانس��يون به ايران آمدند تا ش��رايط كش��ور را براي
ميزباني از ميهمانان بررسي كنند .آنها سه هتل آزادي ،اسپيناس پاالس و هتل
هما در تهران را جزو هتلهاي مناس��ب براي ميزباني برنامه اصلي كنوانسيون
انتخ��اب كردن��د .به گفته او ايران بعد از كانادا دومين كش��وري اس��ت كه در
نخستين سال كانديدا شدن ،ميزباني اين كنوانسيون را به دست آورده است.
«مرتضي موحد رحماني» معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي نيز در اين
نشست ،س��ال  ۲۰۱۶را سال با اهميتي براي گردشگري ايران دانست و بيان
كرد :كانونها و مؤسس��ات مختلفي سال  ۲۰۱۶را سال ايران ناميدهاند ،البته
اين رويكرد جهاني مسئوليتهاي سنگيني براي ما ايجاد ميكند .رحماني به
عنوان نماينده س��ازمان ميراث فرهنگي در اين برنامه قول داد كه در كنار هم
براي برگزاري مطلوب اين برنامه تالش كنيم.

شهری
تردد در تونل های تهران پولی می شود؟

علیرض��ا دبیر درب��اره الیحه اخذ عوارض تردد از معابر خاص ش��هری که
همچنان در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است ،گفت :این الیحه
توسط ش��هرداری برای بررسی به کمیس��یون بودجه آورده شده است که با
ل ونقل نیز بررسی میشود.
حضور نماینده کمیسیون عمران و حم 
به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه بحث دریافت عوارض از سه تونل نیایش،
توحید و رس��الت و همچنین پل دو طبقه صدر در کمیسیون برنامه و بودجه
در حال بررس��ی است ،تصریح کرد :در حال بررسی نرخ هستیم؛ چراکه نرخ
پیشنهادی شهرداری برای اخذ عوارض باال بوده و شورا این نرخ را قبول نکرده
است .دبیر با بیان اینکه این الیحه پیش از این به شهرداری عودت داده شده
بود ،افزود :تیم کارشناس��ی کمیسیون بودجه در حال بررسی زوایای مختلف
این الیحه است چراکه برای تصویب این الیحه و اخذ عوارض باید به سؤاالت
مختلفی پاس��خ داده ش��ود .وی با بیان اینکه کارکرد تونلها براساس میزان
تردد متفاوت اس��ت ،گفت :باید در این زمینه از تجربیات دیگر کش��ورها نیز
استفاده کرد.
ل ونقل شورای شهر
سال گذشته دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حم 
تهران از بررس��ی یک فوریت الیح��ه اخذ عوارض از معابرخاص پایتخت خبر
داد که قرار بود شامل تمامی تونلها و بزرگراههای پایتخت شود که شهرداری
تهران نیز در الیحه «اخذ عوارض از معابر خاص» پیشنهاد کرده بود ،تردد از
برخی معابر  ۳۰۰تومان هزینه داشته باشد.

بهداشت
انتقاد وزير بهداشت از انعكاس ماجراي بيمارستان
خميني شهر
وزي��ر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي با اش��اره به حادث��هاي كه در
بيمارستان خميني ش��هر اصفهان در خصوص كشيده شدن بخيه چانه يك
پس��ربچه اتفاق افتاد ،گفت :ي��ك بخيه را در آن ط��رف مرزها طوري تبليغ
ميكنيم كه تبديل به نمايشي از بياخالقي و بينزاكتي مجموعه نظام سالمت
ميش��ود .ما بايد بخش��ي را كه واقعيت دارد بگوييم .به گزارش ايسنا ،دكتر
سيدحسن هاشمي كه شنبه شب ميهمان برنامه تلويزيوني «متن و حاشيه»
بود ضمن اش��اره به موفقيتها ،چالشها و اعتبارات حوزه سالمت در بخش
ديگري از اظهارات خود ،به ماجراي بيمارستان خمينيشهر اشاره كرد و گفت:
در ماجراي خمينيش��هر مادر كودك هيچوقت نخواس��ته است كه به خاطر
زيادبودن مبلغ ،بخيهها را بكش��ند .در اين خصوص نيز دس��تگاه قضايي بايد
اظهار نظر كند .گزارشي كه داده شد ،حاكي از آن بود كه پزشك گفته است
كه بيمارستان شلوغ بود و من با پرستار شوخي كردم و او هم جدي گرفته و
3تا از بخيهها را باز كرده است .كل برشي كه زير چانه بود دو سانتيمتر است.
در اين رابطه هم نظام پزش��كي و هم بخش تخلفات وزارت بهداش��ت بموقع
اق��دام كردند .وی در ادامه توضي��ح داد :اين تخلف براي اداره تخلفات وزارت
بهداش��ت محرز شده است و پزشك و پرس��تار فع ً
ال از كار محروم هستند تا
دادگاه نظر خود را اعالم كند.

