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فروش مجوز شکار یک میلیارد تومان 
نصیب صندوق ملی محیط زیست کرد

| معاون محيط زيست طبيعى و تنوع 
زيستى سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره 
به صدور پروانه شــكار در تعدادى از استان ها 
تاكيد كرد:  حفاظت از تنوع زيستى بدون تامين 
منافع جوامع محلى امكان پذير نيست بنابراين 
ســعى داريم منافع حاصل از شــكار به جوامع 
محلى اختصاص يابد.حميد ظهرابى در نشست 
خبرى درباره صدور پروانه شكار كه در سازمان حفاظت محيط زيست 
برگزار شــد،اظهار كرد: در اين مدت حاشــيه هايى درباره صدور پروانه 
شكار ايجاد شده است. بسيارى از متخصصان شناخته شده كشور موضع 
سازمان حفاظت محيط زيست را در مورد صدور پروانه شكار چهارپا تاييد 
مى كنند. برخى از كارشناسان هم انتقاداتى به اين موضوع دارند.وى با 
اشاره به برخورد نامناسب يكى از تورگردانان با خبرنگاران درباره موضوع 
صدور پروانه شكار گفت: سازمان حفاظت محيط زيست اين حركت را به 
شدت محكوم مى كند و اگر اين موضوع ثابت شود، اقدامات تنبيهى براى 
آن شركت خواهيم داشت.معاون محيط زيست طبيعى سازمان حفاظت 
محيط زيست با بيان اينكه يكى از وظايف اصلى اين سازمان، حفاظت از 
تنوع زيستى است،  اظهار كرد: در قوانين و مقررات جارى كشور از جمله 
در قانون شكار، قانون برنامه ششم توســعه بر وظيفه سازمان حفاظت 

محيط زيست در مورد حفاظت از تنوع زيستى تاكيد شده است. 

 فرزندان خانواده های شاد حضور
در خانه را به بیرون ترجیح می دهند

| رييس انجمن مــددكارى اجتماعى 
ايران، گفــت: فرزندان خانواده هاى شــاد و با 
نشاط حضور در محيط خانواده را به ماندن در 
بيــرون از خانه ترجيح مى دهند.دكتر حســن 
موسوى چلك با اشــاره به اين كه خانواده مهم 
ترين نهاد اجتماعى، است، گفت: جامعه پذير 
كردن فرزندان و آموزش مهارت هاى اجتماعى 
و ارتقاى سواد اجتماعى از جمله مهم ترين كاركردهاى يك خانواده به 
شــمار مى آيند.وى همچنين در ادامه افزود: فرزندان خانواده هايى كه 
فرهنگ گفت و گو را به بهترين شــكل ممكن نهادينه كرده اند در ايام 
بزرگسالى بسيار كم تر از ساير خانواده ها دچار آسيبهاى مختلف اجتماعى 
ميشوند.رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران همچنين در ادامه اضافه 
كرد: عدم برخوردارى افراد خانواده از مهارتهاى ارتباطى كاركرد و هدف 
اصلى خانواده را به عنوان يك نهاد اجتماعى تضعيف و خدشــه دار مى 
كند.وى با اشاره به ضرورت وجود فضاى شاد در بطن خانوادهها، تصريح 
كرد: ايجاد شادى و نشاط در يك خانواده نيازمند هزينه يا سرمايههاى 
اقتصادى نيست، در حالى كه با كمترين سطح اقتصادى مى توان شادى 
و نشاط را در محيط خانواده ايجاد كرد.موسوى چلك همچنين در ادامه 
افزود: فرزندان خانواده هاى شــاد و با نشاط حضور در محيط خانواده را 
به ماندن در بيرون از خانه ترجيح مى دهند.وى در برنامه اى راديويى با 
اشاره به اين كه والدين الگوى مرجع فرزندان هستند، عنوان كرد: سالمت 
روان والدين به عنوان يك الگوى مرجع تاثير مثبتى در رشــد و زندگى 
فرزندان دارد، به طورى كه فرزندان با الگوگيريهاى مناسب از والدين خود 

از آسيبهاى مختلف اجتماعى فاصله مى گيرند

امکان پخش بازی های جام جهانی دراماکن 
ورزشی و سرپوشیده

| معاون امنيتى انتظامى استاندارى تهران از امكان پخش بازى هاى جام 
جهانى در اماكن ورزشى و سرپوشيده خبر داد.محسن همدانى در تشريح امكان 
پخش بازى هاى جام جهانى در فضاهاى عمومى گفت: شهردارى تهران در ابتدا 
درخواستى به استاندارى تهران و شوراى تأمين اســتان داده بود تا بتواند مجوز 
پخش بازى هاى جام جهانــى را در اماكن عمومى و پارك ها را اخذ كند كه بعدا با 
بررسى هايى كه انجام شد هم ما و هم شهردارى تهران به اين نتيجه رسيديم كه 

پخش اين بازى ها در اماكن عمومى و پارك ها به صالح نيست.
وى افزود: علت اين نتيجه گيرى مالحظاتى بود كه بيشتر در حوزه فرهنگى و 
اجتماعى مورد توجه قرار مى گرفت، لذا در نهايت به اين نتيجه رســيديم كه اين 
كار را انجام ندهيم.معاون امنيتى انتظامى استاندارى تهران ادامه داد: در مقابل 
پذيرفته شد كه در اماكن ورزشى و سرپوشيده اين امكان به وجود بيايد و در اين 
مكان ها با گذاشتن نمايشگرهاى بزرگ اجازه داده شود تا مردم وارد اين محيط ها 
شوند. محيط هايى از جمله ورزشگاه آزادى تا بتوانند شور و هيجان آن فضا را تجربه 
كنند.وى تاكيد كرد: در اين فضاها بازى ها در صفحه نمايشگرهاى بزرگ پخش 
مى شود و شهروندان مى توانند غم و شادى را در همان جا داشته باشند و تا كنون 

نيز اين تصميم گيرى محقق شده است.

برقراری و پرداخت افزایش »حقوق « 
بازنشستگان از خرداد

| مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى با اشاره به پرداخت حقوق 
بازنشستگان كشورى پيش از عيد سعيد فطر، اعالم كرد: حقوق بازنشستگان 
فرهيخته اين صندوق براساس احكام جديد سال 1397 كه سه شنبه صادر 

شده، پرداخت مى شود. 
جمشيد تقى زاده گفت: با تالشــهاى صورت گرفته، احكام افزايش حقوق 
ســاالنه و همچنين همسان ســازى حقوق بازنشســتگان مشمول صندوق 
بازنشستگى كشورى در سال 97 ديروز (سه شنبه) صادر شده و مابهالتفاوت 
مربوط به ماههاى فروردين و ارديبهشــت ســال جارى با حقوق خردادماه 
پرداخت خواهد شــد.تقى زاده گفت: در اجراى ماده 30 قانون برنامه ششم 
توسعه و بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 كل كشور كه حقوق 
كليه بازنشستگان و موظفين مشترك صندوق بازنشستگى كشورى كه تا پايان 
سال 1396 بازنشســته، از كار افتاده يا فوت شده اند، 10 درصد افزايش مى 
يابد، و به منظور اجراى همسان سازى حقوق پس از اعمال اين ميزان افزايش، 
براى آن دسته از افرادى كه كمتر از 2 ميليون تومان حقوق دريافت مى كنند، 

به صورت پلكانى از افزايش حقوق برخوردار خواهند بود. 

مصرف لبنیات پرچرب مورد تایید وزارت 
بهداشت نیست

| مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت گفت: مصرف لبنيات 
پرچرب مورد تاييد وزارت بهداشت نيست. اين وزارتخانه توصيه مى كند مردم از شير و 
لبنيات كم چرب يعنى كمتر از 2,5 درصد چربى استفاده كنند چون چربى محصوالت 
لبنى سنتى، حيوانى است و باعث اضافه وزن، چاقى و ابتال به چربى خون و بيمارى هاى 
قلبى عروقى مى  شود بنابراين مصرف آن توصيه نمى شود. دكتر زهرا عبداللهى با بيان 
اينكه با مصرف محصوالت لبنى سنتى و غير پاستوريزه احتمال ابتال به تب مالت وجود 
دارد، گفت: مردم بايد توجه كنند كه لبنيات پاستوريزه و كم چرب استفاده كنندوى 
افزود: لبنيات سنتى غير پاستوريزه مورد تاييد وزارت بهداشت نيست و متاسفانه به 
علت مصرف اين نوع لبنيات در دو سال اخير با افزايش موارد تب مالت در كشور مواجه 
شــده ايم.عبداللهى با بيان اينكه توصيه وزارت بهداشت به مردم اين است كه لبنيات 
سنتى غير پاستوريزه و فله اى استفاده نكنند، اظهاركرد: مصرف اين نوع لبنيات خطر 
ابتال به تب مالت را به همراه دارد. درواقع افزايش موارد تب مالت در كشــور، ارتباط 
مستقيم با افزايش مصرف لبنيات فله اى و سنتى دارد. مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه 
وزارت بهداشت افزود: در مورد لبنيات پاستوريزه هم توصيه مى شود كه شير و لبنيات 
پرچرب استفاده نشود و حتى اگر كارخانه ها محصوالت لينى پاستوريزه پرچرب توليد 

كنند، توصيه وزارت بهداشت مصرف اين نوع لبنيات نيست.

خبرنامه دریچه

تشکیل کمیسیون مقاومت و کم آبی در دولت

| وزير آموزش و پرورش گفــت: تيمى را موظف 
كرديم تا تخلفات هنگام ثبت نام دانش آموزان را گزارش 
دهد تا مجدد شــاهد عدم ثبت نام دانش آموزان به بهانه 
عدم پرداخت كمك به مدرسه نباشيم؛ كمك به مدرسه 

نبايد اجبارى باشد.
سيدمحمد بطحايى در حاشــيه جلسه هيات دولت در 
جمع خبرنگاران درباره آزمون اخيــر آموزش و پرورش 
براى تعيين هوش و اســتعداد دانش آمــوزان به منظور 
وورد آنها به مدارس اســتعدادهاى درخشان اظهار كرد: 
سنجشى كه االن تعيين شده، سنجش هوش و استعداد 
است و همانطور كه پيش از اين عنوان شده است به هيچ 
عنوان نياز بــه مطالعه، برگزارى كالس هــاى آمادگى و 
مسائل ديگرى كه هدف اصلى ما از ورود به اين عرصه را 

دور مى كند، ندارد.

درباره تعطیالت زمســتانی هنوز بــه نتیجه ای 
نرسیده ایم 

وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد كه هنوز در مورد 
تعطيالت زمســتانى به هيچ نتيجه اى نرسيده اند.وى در 
ادامه گفت: اين طرح بايد به مجلس ارائه شود اما هنوز به 

نتيجه اى نرسيده است.

جلوگیری از ثبت نام دانش آموزان به بهانه کمک به 
مدرسه؛ ممنوع

بطحايى افــزود: گزارش هايى به ما رســيده بود كه در 

برخى مدارس اجحاف و سختگيرى هايى به اولياء مى شود، 
بنابراين تيمى را مامور كرديم تــا مهر ماه اين موضوع را 
مراقبت و كنترل كند تا خداى نكــرده حقى از والدين و 

دانش آموزان تضييع نشود.
وى ادامــه داد: اين تيــم موظف است بررســى كند 
كمك هايى كه از اولياء گرفته مى شود به هيچ وجه اجبار 
نباشــد، خداى نكرده مواردى كه پيش از اين خود شما 
اصحاب رســانه گزارش داده ايد مجدد تكرار نشود كه به 

بهانه كمك به مدرسه از ثبت نام جلوگيرى مى شد.
وزير آموزش و پرورش در بخش ديگرى از اين گفت وگو 
يادآور شــد كه كميته مورد بحث در ســطح استان ها، 

تخلفات طرح شده را پيگيرى خواهد كرد.
وى با بيان اينكه همانند هر سال ستاد ثبت نام تشكيل 
شده اســت، گفت: در برخى از مدارس استقبال بيش از 
ظرفيت اســت و ما مجبور هســتيم محدوده جغرافيايى 
براى ثبت نام تعيين كنيم؛ ســتاد ثبت نام مسئوليت اين 

كار را بر عهده دارد.

نتیجه تعرض به دانش آموزان مدرسه غرب تهران 
اگر الزم بود اعالم می شود 

بطحايى در ارتباط با تعرض به دانش آموزان در يكى از 
مدارس تهران، گفت: ابتدا بايد مقام هاى قضايى كار خود 
را انجام دهند و ما نتيجه را اگر الزم بود خدمت شما اعالم 

خواهيم كرد.

وى سپس با اشاره به آزمون امسال استخدامى آموزش 
و پــرورش، گفت: بــا پيش بينى هايى كه بــراى كمبود 
نيروى انســانى كرده ايم، هيچ نگرانــى براى اين موضوع 
نداريم. با رديف هاى اســتخدامى كه امســال گرفتيم و 
همچنين ورودى هايى كه از دانشــگاه فرهنگيان داريم و 
حق التدريسى هايى كه از گذشته با ما همكارى مى كردند، 
جمعا مشكل امسال را برطرف خواهند كرد و جاى نگرانى 

وجود ندارد.
وزير آموزش و پرورش در پايان گفت: براى ســال هاى 
آينده كه شيب بازنشستگى نسبت به حال حاضر بيشتر 
خواهد شــد پيش بينى هايى صورت گرفته و مردم خوب 
ما نبايد از اين جهت نگران باشــند، ان شــاءاهللا آموزش 
و پرورش مثل ســال هاى قبل با كمترين مشــكل سال 

آموزشى جديد را آغاز مى كند.

نتیجهپروندهتعرضبهدانشآموزاناگرالزمبوداعالممیشود
بطحائی در حاشیه جلسه دولت:

| رييس سازمان حفاطت محيط زيست گفت: كميسيون جديدى در دولت به نام كميسيون مقاومت و كم آبى 
تشكيل شده است كه سياست هايى را دنبال مى كند تا كشور با كم آبى سازگار شود.  عيسى كالنترى در حاشيه جلسه 

هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: جزئيات كميسيون مقاومت و كم آبى را بايد وزير نيرو اطالع رسانى كند.
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