جامعه

مکاتبه شهردار تهران با رئیسجمهوری درباره درآمدهای پایدار
مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران از نامه شهردار تهران به رئیسجمهوری درخصوص ارائه پیشنهادات اصالحی در الیحه درآمدهای پایدار شهرداریها خبر داد .به گزارش ایلنا ،کمال مرادی
اظهار کرد :الیحه «درآمدهای پایدار شهرداری ها» بعد از 34سال ،در کمیسیونهای مربوطه دولت و همچنین رفتوبرگشت بین وزارتخانههای امور اقتصاد و دارایی و کشور بررسی و تدوین و سرانجام آماده
ارائه به مجلس شده است .وی خاطرنشان کرد :با این حال این الیحه از ایراداتی رنج میبرد که رفع نشدن آنها شهرداریها را برای برخورداری از درآمد پایدار و ارائه خدمات شهری مطلوب با مشکالتی مواجه
میکند .بدین منظور شهردار تهران و دبیرکل مجمع شهرداران کالنشهرها در نامهای به رئیسجمهوری ضمن تشریح ایرادات این الیحه پیشنهاداتی را جهت رفع آنها ارائه دادهاند .اهم ایرادهای وارده به الیحه
مصوب کمیسیون در نامه نجفی ،در 6بند تشریح شده که همگی آنها به حذف یا کاهش درآمدهای پایدار شهرداری از محل عوارض یا درآمدهای دیگر دولتی معطوف است.

حالوهوای دهک های پایینتر جامعه در روزهای پایانی سال 96چگونه است؟

وقتی فقر نوروز را میبلعد

.

سوسن نوری
s.noori64@gmail.com

گ و وارنگ،
لباسهای فاخر و نو ،ميوههای درشت رن 
اسكناسهای تانخورده ،سفر ؛ اگر اینها را بشنوید یاد
چه چیزی میافتید؟ احتماال پاسخ شما «نوروز» است.
اما شاید حس و حال ناشی از این چیزها برای بعضی از
ما یادآور سالهای دوری باشد که سفرههای بیشتری
پهن بود ،دستمان برای خرید بازتر بود و حتی در آستانه
سال نو مشارکتی چشمگیر در کمک به محرومان و فقرا
داشتیم .حال و هوای شما در این روزهای پایانی سال
چگونه است؟
در آخرین نفسهای سال 96که خیابانها شلوغ و رفتوآمد
مردم به بازار بیشتر و بیشتر شده ،خیلی از خانوادهها هیچ برنامهای
برای سال نو ندارند ،نه از خرید لباس خبری هست نه از خرید
آجیل و شیرینی ،افرادی که تنها به خانهتکانی سال جدید قناعت
میکنند تا شاید اینگونه کمی از جرعه هوای نوبهار سرمست
شوند هرچند که سفرهشان هر سال تنگتر و تنگتر شده و
کودکانشان در حسرت یک جفت کتانی نو هستند.
آنچه آمارها و ارقام نشان میدهند تعداد خانوادههای زیر
خط فقر کم نیست ،کسانی که سرانه درآمد و به تبع آن قدرت
خریدشان کمتر و کمتر شده و همه اینها نوروز را برای آنها برای
مناسبتی که صرفا باید بیاید و سپری شود ،تبدیل کرده است.
فقری که نشانههای از راه رسیدن بهار را برای این خانوادهها به
مرور از بین برده و در حالی که قرار است همگی از حیث روح و
روان تازگی را تجربه کنیم در یغمای زمستان فرو میروند .حاال
اینکه امیدی در کانون این خانوادهها سوسو میزند یا نه و اهمیت
وجود این امید ،پرسشی است که بهطور حتم باید مسئوالن
به آن پاسخ دهند چراکه اقتصاد ،مسئلهای است که اگر روی
چرخدندههای خود نباشد در طوالنیمدت دامن جامعه و کشور
را خواهد گرفت.
مناطق محروم در دست فراموشی
در چنین روز و شبهایی اگر به روستاها و مناطق محروم
سر بزنیم فقر بارز را در این محدودهها به چشم خواهیم دید.
محرومیتهایی که با هیچچیز قابل وصف نیست و بهنظر میرسد

مسئوالن هم آنها را فراموش کردهاند.
اگر این روزها از این مناطق دور گشتوگذاری در دل پایتخت
هم داشته باشیم خواهیم دید که از لباسهای گران تا میوهها،
آجیل و شیرینی با قیمتهای باورنکردنی ،تحمل خرجهای شب
عید را برای مردم آزاردهنده کرده است .خیلیها این شبها توان
مالی خوبی برای تامین مایحتاج شب عید ندارند اما شوق خرید
کودکان مردم را به بازار کشانده است .کیفیت پایین کاالها و
سوءاستفاده برخی از فروشندهها در بازارهای شب عید ،زخم
دیگری است بر روحو روان این دست از خانوادهها.
موضوعی که «اکرم» با 36سال سن ،بهعنوان یک شهروند به
آن اشاره میکند و درباره حالوهوای خانهاش در این روزها به
«ابتکار» میگوید« :متاسفانه عید برای ما قشر ضعیف جامعه با
سه فرزند تحتتاثیر اجناس بیکیفیت و قیمتهای باال قرار گرفته
است .سالهای گذشته اوضاع بهتر بود و میشد با هزینه کمتری
بچهها را خوشحال کرد و گاهی هم کمکی به نیازمندان کرد اما

درحال حاضر این کار امکانپذیر نیست» .
خوشحالی با خرید چیزهای کوچک
«وحید» هم دیگر شهروندی است که با 48سال سن ،در
اینباره به «ابتکار» میگوید« :چهار فرزند دارم که دو تا از آنها
کوچک هستند و درک درآمد پایین خانواده برایشان سخت
است .آنها در مدرسه درباره لباس و کفش نو از دوستانشان
میشنوند و دوست دارند آنها هم نونوار شوند اما متاسفانه خرج
زندگی با وجود کار کردن من و همسرم با درآمدمان نمیخواند،
برای همین هر دو تالش میکنیم تا با صحبت با فرزندانمان
و خرید چیزهای کوچک آنها را خوشحال کنیم ».او توضیح
میدهد« :با این وضعیت تا به حال نتوانستیم خانوادگی به سفر
نوروزی برویم بنابراین سال نو را هر سال دور سفره هفتسین با
فرزندانمان جشن میگیریم با این حال سعی بر این است که
شادی سال نو را با ذوق چیدن سفرههفتسین و همکاری همه
در تمیز کردن به خانهمان وارد کنیم».

قرار بود نوروز شکاف را از بین ببرد
این اظهارات شهروندان درحالی است که محمدامین قانعیراد،
جامعهشناس در اینباره به خبرآنالین میگوید« :دموکراسی
بعد اجتماعی و سیاسی دارد .بعد اجتماعی دموکراسی معطوف
به کاهش شکاف طبقاتی است .به طوری که سنتی مثل نوروز
فرصتی برای از بین رفتن این شکافها حداقل در سطح روابط
اجتماعی بود .همسایهها به دیدار هم میرفتند و در این روابط بین
غنی و فقیر از نظر عاطفی یک حس همدلی هم پیدا میشد .افراد
ثروتمند مناسبات اجتماعی خود را با افراد فقیر قطع نمیکردند
و چیزی به نام گست طبقاتی شدید و خط فقر وجود نداشت .در
روستاها رعیت و ارباب وجود داشت اما رعیت برای خودش خانه و
معیشت داشت و در حاشیه نظام اقتصادی قرار نداشت».
به گفته او« ،در گذشته در کنار نابرابری یک نوع همدلی طبقاتی
هم وجود داشت اما در جامعه معاصر گروههای حاشیهنشین را
داریم که در طی سال هم قادر به سیر کردن شکم و رفع مایحتاج
خود نیستند و در ایام عید هم که هزینهها دو برابر میشود بیش
از پیش احساس درماندگی میکنند .برای کسانی که در درون
نظام اقتصادی قرار دارند کموبیش گردش مالی وجود دارد و مثال
حتی یک کارگر پاداش و عیدی پایان سال دارد اما گروههایی
که مشارکت اقتصادی ندارند بهجای رونق نسبی اقتصاد خانواده
مجبورند غم و غصۀ افزایش هزینه شب عید را هم بخورند.
رابطه دولت و مردم باید بهبود یابد
قانعیراد معتقد است« :کاهش نابرابری اجتماعی و بهبود رابطه
دولت و مردم میتواند بسیار کمک کند تا عید برای همه مردم
معنادار باشد .من موضوع غمزدگی مردم را به روانشناختی
اجتماعی تبدیل کردم و به وضعیت نهادهای اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی ربط دادم .با نگاه به وضعیت شادمانی و
غمزدگی مردم در ایام نوروز میتوان تاثیر شرایط سیاسی و
اقتصادی را بر زندگی مردم دید .وقتی فقر باشد تاثیر آن را در
افسردگی مردم وابسته به الیههای اجتماعی پایین میبینید.
اگر شادمانی کمتر است دلیل آن را در رابطۀ دولت و ملت و
امنیت اقتصادی زندگی مردم جستوجو کنید .بهبود این شرایط
است که باعث شادی افراد میشود ».با این توضیحات ،با توجه به
کاهش قدرت خرید خیلیها برای شب عید بهنظر میرسد تالش
دستاندرکاران و مسئوالن برای معنا بخشیدن به نوروز همه اقشار
ضروری است آن هم در وضعیتی که فقر نوروز برخی از مردمان
این سرزمین را بلعیده است.

وزیر بهداشت اعالم کرد

حضور زنان در اورژانس  ۱۱۵از سال آینده

عدم افزایش سهم سوابق تحصیلی در کنکور تا  ۲سال آینده

کمک بگیرد.
ی یک
هاشمی با اشاره به خدمات زیاد اورژانسها به مردم گفت :با فرا رسیدن تعطیالت نوروز مردم عالقهمندند که خستگ 
ک حالشان باشید و امیدوارم خود مردم هم نکات ایمنی را رعایت کنند؛ به طوری
سالهشان را به در کنند و شما در این مدت کم 
که نه پرخوری کنند که دچار بیماری شوند و اگر بیمار هستند به مناطق دورافتاده نروند .همچنین در زمان رانندگی مراقبتهای
الزم را انجام دهند .مردم باید مراقبت کنند که حادثه پیش نیاید .هرچند که خدمترسانی نیروهای اورژانس در زمان حادثه بسیار
موثر است ،اما نمیتواند از فاجعه پیشگیری کند؛ بنابراین آرزو میکنم در این ایام مردم مراقبت الزم را انجام دهند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه امیدوارم امسال مردم از خدمات اورژانس راضی باشند ،گفت :در عین حال آرزو میکنم که خانوادههای
همه خدمتگزاران مردم از جمله تکنسینهای اورژانس تندرست باشند و خداوند به آنها صبر بیشتری دهد و همچنین آرزو میکنم
در سال آینده بتوانیم با قوت و انگیزه بیشتری ماموریتهایمان را دنبال کنیم.
وی با تاکید بر لزوم ارتقای دانش و مهارت نیروهای اروژانس گفت :امیدوارم دکتر کولیوند با کمک گروه بینالملل تیمهایی را برای
گذراندن مهارتهای نوین در سایر نقاط دنیا اعزام کنند چراکه این موضوع در ارتقای خدمات اورژانس حائراهمیت است .خوب است
که سلسله مراتبی را از نظر دانش و مهارت و سابقه در اورژانس ایجاد کنیم .امیدوارم این اقدامات عملی شود.

وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه بعید است
مدرسهای اعالم کرده باشد که بچهها از شنبه آینده
به مدرسه نیایند ،گفت :از خانوادهها خواهش میکنم
اگر مقدر است برنامههایشان را طوری تنظیم کنند که
مدارس از حدنصاب نیفتد و دایر باشد.
به گزارش ایسنا ،محمد بطحایی در حاشیه مراسم بانوی
امید با بیان اینکه زنان به عنوان رکن اصلی هر خانواده نقش
مهمی در پرورش نسل آینده به عهده دارند گفت :ایجاد
آرامش در خانواده و یک فضای بانشاط بسیار اهمیت دارد و
تا زمانی که فرزندان ما در فضای آرام زندگی نکنند یادگیری
اتقاقنمیافتد.
وی افزود :از خانوادهها به عنوان شریک تربیتی خودمان
درخواست میکنم آنها در خانواده و ما در مدرسه محیطی
شاد و آرام ایجاد کنیم .وزیر آموزشوپرورش در ادامه با بیان اینکه مدارس تا آخرین روز 28 ،اسفند باز هستند ،گفت :در پی
تعطیلیهای زیاد امسال به علت آلودگی هوا و سایر شرایط ،مدارس دایر است و میخواهم همه برای جبران عقبافتادگیها کمک
کنند .بطحایی افزود :بعید است مدرسهای اعالم کرده باشد که دانشآموزان از شنبه آینده به مدرسه نیایند .از خانوادهها خواهش
میکنم اگر مقدر است برنامههایشان را طوری تنظیم کنند که مدارس از حدنصاب نیفتد و دایر باشد .وی درباره تاثیر نمرات امتحان
نهایی در کنکور سراسری نیز گفت :امروز با وزارت علوم جلسه داریم و مصمم هستیم به شرطی دامنه امتحانات نهایی وسیع شود
که در امتیازات کنکور موثر باشد؛ اگر قرار باشد امتحانات نهایی تاثیری در ورود به آموزشعالی نداشته باشد غیر از بار مالی و سختی
چیزی برای آموزشوپرورش نخواهد داشت .میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور همچنان و حداقل تا دوسال آینده ،همانند
گذشته خواهد بود .وزیر آموزشوپرورش در پاسخ به اینکه آیا بخشنامهای پیرامون برگزاری مراسم «چهارشنبهسوری» به مدارس
ارسال کردهاید؟ عنوان کرد :از چنین بخشنامهای اطالع ندارم .هرچند چهارشنبهسوری به عنوان مراسم سنتی ایرانیان میتواند
کمخطرتر از آنچه تاکنون بوده برگزار شود .بطحایی درباره برگزاری همایشهای متعدد در این وزارتخانه گفت :همایشها را حتی در
سطح استانی کنترل میکنیم .در هر حوزه و معاونت نباید بیشتر از یک همایش ملی برگزار شود .وی درباره نظر شورایعالی انقالب
فرهنگی درخصوص توقف برگزاری آزمونها در دوره ابتدایی نیز گفت :اطالعیهای را در اینباره منتشر میکنیم.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران:

 ۳دانشجوی دانشگاه تهران به قو ه قضائیه فراخوانده شدند
معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه یک دانشجو
تجمع
در رابطه با تجمع دراویش گنابادی و یک نفر نیز در
ِ
اعتراضی مقابل وزارت کار بازداشت شده است ،گفت:
همچنین سه دانشجوی دیگر دانشگاه تهران هم در ارتباط
با حوادث دیماه ،برای ادای برخی توضیحات ،به قوه قضائیه
فراخوانده شدهاند که با رایزنی و هماهنگی با قوهقضائیه ،در
شامل
تالش هستیم شرایطی ایجاد شود که احکام سنگینی
ِ
دانشجویانی که سابقه سو ء قبلی ندارند ،نشود.
به گزارش ایلنا ،مجید سرسنگی درباره آخرین وضعیت دانشجویان
بازداشتی این دانشگاه ،با بیان اینکه همه ۴۲دانشجوی دستگیر شده
در جریان حوادث دیماه آزاد شدهاند ،گفت :برخی از این افراد اکنون
منتظر برگزاری دادگاه هستند .در عین حال ما با دوستان قوه قضائیه
در ارتباط و تعامل هستیم که حداقل آنهایی که اولین بار در چنین
ِ
عنایت دستگاه
تجمعاتی شرکت کردند و سوابق قبلی ندارند ،در سایه
قضایی مشمول حداکثر رافت اسالمی شوند و بتوانند به زندگی و
درسشان بازگردند.
وی افزود :جدا از اتفاقات دیماه ،طی یکی دو هفته اخیر تعدادی
از دانشجویان ما برای ادای پارهای توضیحات به قوهقضائیه فراخوانده
گلستان
وقایع
ِ
شدهاند؛ یک نفر در رابطه تجمع دراویش گنابادی و ِ
تجمع اعتراضی مقابل
هفتم پاسداران دستگیر و یک نفر نیز در
ِ
وزارت کار بازداشت شده است .ضمن اینکه سه دانشجوی دیگر
دانشگاه تهران هم در ارتباط با اتفاقات دیماه ،برای ادای برخی
توضیحات به قوهقضائیه فراخوانده شدهاند .او ادامه داد :در رابطه با این
سه دانشجو ،ما هم با قوهقضائیه و هم با خانوادههایشان در تماس

هستیم و امیدواریم به محض اینکه موار ِد مورد پیگیریِ قوهقضائیه
و بازجوییها پایان گیرد ،آزاد شده و به زندگی و دانشگاه برگردند.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران اظهار کرد :قوهقضائیه ،یک قوه
مستقل است و طبیعتاً همه ما باید به جایگاه ،وظایف و تکالیف آن
احترام بگذاریم .ما در دانشگاه تهران به هیچ عنوان ،قصد دخالت در
فعالیتهای دستگاه قضایی را نداریم ،همچنین از خطاهایی که انجام
شده نیز طرفداری و جانبداری نمیکنیم ،اما معتقدیم ،همانطور
که مقاممعظمرهبری بارها فرمودهاند ،قشر دانشجو و جوانان قشر
خاصی بوده که با احساسات و هیجانات عجین و قرین است و اگر
هم اشتباهی مرتکب شد ،نباید این اشتباه تاثیر منفی بر آینده و

سرنوشتش بگذارد ،بنابراین بر این باور هستیم که ما همه وظیفه
داریم ،اگر اشتباهی از این افراد سر زد ،آنها را به اشتباهشان واقف
کنیم تا از تکرار آن بپرهیزند .سرسنگی با تاکید بر اینکه ما در
دانشگاه تهران وظیفه خود میدانیم که نقش تربیتیمان را ایفا کنیم،
خاطرنشان کرد :از اینرو ،در همین راستا با رایزنی و هماهنگی با قوه
قضاییه ،در تالش هستیم شرایطی ایجاد شود که احکام سنگینی
شامل دانشجویانی که سابقه سوء قبلی ندارند ،نشود .با عنایتی که
ِ
رییس قوه قضائیه و نیز سایر مدیران این قوه و قضات محترم نسبت
دانشجویان مورد اشاره ،مشمول
به دانشگاه و دانشجویان دارند،
ِ
رحمت و رافت نظام شده و هرچه زودتر به درس و روال معمول
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انتقال اجساد مسافران هواپیمای ترکیه

وزیر آموزشوپرورش خبر داد

وزیر بهداشت از حضور تکنسینهای زن در اورژانس
در سال  ۹۷خبر داد و گفت :امروز  ۱۱۵پروژه اورژانس
پیشبیمارستانی افتتاح شد که عمده آنها در مناطق
کمبرخوردار بوده است.
به گزارش ایسنا ،حسن هاشمی در مراسم افتتاح همزمان
۱۱۵پروژه اورژانس پیشبیمارستانی گفت :امروز دکتر
کولیوند خبر خوشی را به ما داد که در سال آینده شاهد
حضور بانوان در اورژانس به عنوان تکنسین و با لباس اورژانس
خواهیم بود و امیدوارم این موضوع هر چه زودتر انجام شود.
وی با بیان اینکه اورژانس اکنون به یک سازمان تبدیل شده
است ،اما هنوز در ابتدای راه قرار دارد ،گفت :خوشحالیم که
قرار است آقای کولیوند این سازمان را به منطقه اجرای خود
برساند و از سایر بخشهای وزارت بهداشت در این زمینه
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و عادی زندگی برگردند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه تجمعات اعتراضی
دانشجویان از جمله اجتماع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر آیا کار را
برای رسیدگی به پرونده دانشجویان بازداشتی سختتر و پیچیدهتر
نمیکند؟ گفت :ما همیشه گفتهایم که مطالبهگری ،حق دانشجویان
است که اظهارنظر کرده و حرفشان را به گوش مسئوالن برسانند.
حق دارند نسبت به نقصانهای موجود در کشور حتی انتقاد کنن د اما
همه اینها باید از راههای قانونی صورت بگیرد.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران ادامه داد :اگر ما واقعاً می خواهیم با
ِ
حل مشکالت جامعه کمک کنیم ،نباید
یک
حرکت اصالحگرایانه به ِ
این کار را با قانونگریزی و هنجارشکنی انجام دهیم .بنابراین توصیه
ما همواره بر این است که دانشجویان ،اگر میخواهند تجمع ،اعتراض
و یا انتقادی داشته باشند و حرفشان را به مسئوالن برسانند ،آن را از
مجاری قانونی پیگیری کنند.
سرسنگی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است دانشجویان
بیشتری برای ادای توضیحات به قوه قضائیه فراخوانده شوند؟ گفت:
ما از محتوای پروندهها اطالع نداریم و در اختیار مراجع امنیتی و
قضایی است بنابراین طبیعتاً اگر قوهقضائیه و نهادهای امنیتی
احساس کنند که نیاز است افراد دیگری نیز مورد بازجویی قرار
گیرند ،آنها را احضار خواهند کرد ،ولی ما بسیار امیدوار هستیم
که این دستگیریها به حداقل برسد چراکه معتقدیم ،میشود با
دانشجویان به گونهای برخورد کرد که اگر خطایی هم مرتکب
شدهاند ،متوجه خطایشان بشوند و در واقع به گونهای عمل نشود
که خدای نکرده ،برایشان یک سابقه سوئی ایجاد شود.

نماینده شرکت هواپیمایی ترکیه گفت :قطع به یقین در حادثه سقوط
هواپیمای ترکیه ،مشکل از هواپیما نبوده است.
به گزارش ایسنا ،حسین حافظامینی ضمن اشاره به آشنایی و ارتباط خود با خانواده
برخی جانباختگان هواپیمای ترکیه ،در مورد تمایل خانوادههای داغدار ترکیه در حادثه
سقوط هواپیما برای انجام  DNAدر ایران و اعالم آمادگی پزشکیقانونی ایران برای
انجام این کار گفت :از زمان وقوع حادثه گروههای امداد و نجات و مسئوالن ذیربط
با وجود تمام مشکالت و شرایط و سختی کا ر و وضعیت آبوهوایی و شرایط نامساعد
منطقه و با وجود امکانات در اختیار تمام سعی و تالش خود را در این زمینه انجام
دادند.
از سوی دیگر ،با پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما ،معاون سیاسی و امنیتی استاندار
چهارمحا ل و بختیاری دستور انتقال جعبه سیاه به دامنه کوه توسط بالگرد را صادر
کرده است .جعفر مردانی همچنین از انتقال 10جسد شناسایی شده توسط بالگردهای
خوزستان و کهگیلویهو بویراحمد به فرودگاه شهرکرد برای انجام کارهای قانونی خبر
داد.
گفتنی است ،یک فروند جت شخصی بمباردیه  CL۶۰متعلق به هواپیمایی
 Basaranترکیه که شارجه را به مقصد استانبول ترک کرده بود ،حوالی ساعت ۱۸
یکشنبه  20اسفند با 11مسافر پس از اینکه خلبان از مرکز تقاضای کاهش ارتفاع
میکند با کوههای مرتفع حوالی شهرکرد در منطقه اردل ناغان برخورد میکند.

خودکشی معلم به دلیل مشکالت زلزله نبوده است
دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه با تایید خبر خودکشی معلم
سرپلذهابی ،وقوع آن به دلیل مسائل و مشکالت ناشی از زلزله را تکذیب
کرد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور ،محمدحسین صادقی
گفت :حسب گزارش وصول شده این فرد در یک واحد مسکونی غیرتخریبی در شهر
سرپلذهاب به همراه والدین خود زندگی میکرده و در  ۱۹اسفند اقدام به خودکشی
کرده اما دلیل خودکشی او اختالفات خانوادگی بوده است.
وی افزود :علت خودکشی این معلم ۳۱ساله در برخی سایتها مسائل و مشکالت
ناشی از زلزله اعالم شده بود که چنین نیست .تحقیقات درخصوص این موضوع
ادامه دارد.

دریافت کالری ایرانیان  40درصد بیشتر از مقدار مطلوب
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه میزان کالری مصرفی در غذای
ایرانیان بیش از حدمتوسط است ،گفت :ایرانیان  40درصد بیشتر از مقدار
مطلوب ،کالری دریافت میکنند.
به گزارش ایلنا ،ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی درخصوص متوسط
کالری مصرفی مردم گفت :میزان انرژی و کالری مصرفی در غذای ایرانیان بیش از
حدمتوسط است ،در 20سال گذشته متوسط دریافت انرژی روزانه ،حدود دو هزار
کیلو کالری بوده و بعد به 2659کیلو کالری رسید و اکنون به 3050کیلو کالری در
روز افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه متوسط مصرف کالری به میزان مطلوب برای زنان دو هزار
کیلو کالری و برای مردان نیز 2300کیلو کالری است ،گفت :یعنی ایرانیان به طور
متوسط 40درصد بیشتر از مقدار مطلوب کالری دریافت می کنند.
حریرچی خاطرنشان کرد :مصرف سرانه قند و شکر ایرانیان 38درصد ،مصرف
روغن بیش از 20درصد و مصرف نان و غالت و برنج و نشاسته نیز پنج درصد بیشتر
از میزان توصیه شده است و درمجموع ،دریافت غذای اضافی و کم تحرکی در
ایرانیان به چاقی و اضافه وزن منجر میشود.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت :ایرانیان ساالنه دو بار به پزشک عمومی
و 1.87بار به متخصص مراجعه میکنند ،از هر هزار نفر ایرانی 118نفر در سال
بستری میشوند و بهطور میانگین ،مراجعه ایرانیان به پزشک عمومی کمتر از
کشورهای مشابه است.

نوسازی30هزار تاکسی فرسوده در سال جدید
ی شهری کشور گفت :برای سال آینده نوسازی
سرپرست اتحادیه تاکسیران 
30هزار دستگاه تاکسی فرسوده با رویکرد پایین آوردن نرخ سود بانکی را
در نظر گرفتهایم و همچنین نوسازی ناوگان ون و استفاده از منابع ماده 12
که تا کنون نیز تحقق نیافته بود را در دستور کار قرار دادیم.
به گزارش ایسنا ،مرتضی ضامنی در سی و سومین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه
تاکسیرانیهای شهری کشور با بیان اینکه اتحادیه تاکسیرانی در سالهای گذشته
مجری طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهری کشور بوده ،اظهار کرد :این اتحادیه
موفق شده است که 71هزار دستگاه تاکسی فرسوده را از رده خارج کند و 61هزار
تاکسی جایگزین کند.
وی ادامه داد :از ابتدای شکلگیری سامانه تاکسیرانی شهری در کشور فقط حدود
70هزار و 500تاکسی نوسازی شده بود اما با اقداماتی که در حوزه تاکسیرانی انجام
شده بود در این بخش جلو افتادیم و موفقترین طرح دولت را در حوزه نوسازی
ناوگان حملونقل عمومی کشور به مرحله اجرا گذاشتیم.
وی اظهار کرد :در بحث خودروهای هیبریدی و برقی بر اساس برآوردها ،طی ده
سال اگر یک خودروی برقی جایگزین یک خودروی بنزینی شود حدود 93میلیون
تومان صرفه جویی بنزین خواهد شد و اگر یک خودروی هیبریدی جایگزین شود
68میلیون تومان کاهش مصرف سوخت را در پی خواهد داشت.

بررسی مجدد افزایش قیمت بلیت مترو
یک عضو هیات تطبیق فرمانداری تهران از تصویب بودجه  97شهرداری
در فرمانداری خبر داد.
ب ه گزارش ایسنا ،محمد قانبیلی با اعالم تصویب کلیات بودجه 17هزار و
430میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال  1397در هیات تطبیق فرمانداری،
گفت :پس از این که بودجه سال  97شهرداری تهران در شورای اسالمی شهر تهران
به تصویب رسید ،بودجه برای بررسی نهایی و بررسی تطبیقی به فرمانداری ارسال
شد و در جلسهای که با حضور اعضای شورای اسالمی شهر تهران و یکی از معاونان
شهرداری برگزار شد ،این الیحه بودجه بررسی شد و خوشبختانه بدون کمترین
ایراد به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه بودجه خوبی بسته شده بود ،خاطرنشان کرد :تنها چند ایراد
شکلی و جزئی داشت که مقرر شد برای اصالحیه به شورای اسالمی شهر تهران باز
گردانده شود تا این ایرادت کوچک نیز برطرف شود.
قانبیلی در مورد بررسی قیمت مصوب بلیت مترو در شورای اسالمی شهر تهران
ن کرد :بر اساس قانون ،افزایش هر خدمت و
و بررسی آن در فرمانداری نیز بیا 
جنسی باید با نرخ تورم هماهنگی داشته باشد ،اما درصد افزایش بلیت مترو بیشتر
از 10درصد است که باید آن نیز بررسی شود.

