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واکنش فرمانده ناجا به ویدئوی زیر 
گرفتن دو مامور پلیس

| فرمانده نيروى انتظامى در واكنش به 
ويدئوى زير گرفتن دو مامور پليس توسط راننده 
يك خودرو، از بازداشت و مجازات راننده خاطى 
خبر داد تاكيد كرد كه با هرگونه بى احترامى و 
تعدى به ماموران پليس برخورد مى شــود. به 
گزارش كائنات به نقل از ايســنا، سردار حسين 
اشترى درباره انتشار اين ويدئو كه چندى پيش 
از ســوى يكى از بازيگران پرطرفداران كشــورمان در حمايت از نيروى 
انتظامى بازنشر شده بود، گفت: اين حادثه مربوط به سه ماه پيش است 

و محل وقوع آن در استان مازندران بود.
وى با بيــان اينكه به دنبال اين حادثه بالفاصلــه همكاران من راننده 
خاطى را شناسايى و دســتگير كردند، گفت: اين روند دستگير و پس از 
تحويل به مقامات قضايى نيز مجازات شد و خوشبختانه دستگاه قضايى 

هماهنگى و همراهى خوبى با پليس داشت.
فرمانده ناجا با بيان اينكه مامورانى كه در اين ويدئو  مصدوم شده اند، 
در حال حاضر حالشان خوب بوده و بالفاصله تحت درمان قرار گرفتند، 
گفت: هيچ كس اجازه ندارد به ماموران پليس ذره اى بى احترامى كند و 
اميدوارم كه برخوردى كه با متخلفان شد، درس عبرتى شود براى افرادى 

كه قصد بى احترامى به پليس را دارند.
اشترى تاكيد كرد: با هر گونه تعدى به ماموران در حين انجام ماموريت 
برخورد مى شود و اجازه نمى دهيم تا اقتدار پليس در جامعه دچار خدشه 

شود.

جزئیات تابعیت فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

| وزيــر تعاون كار و رفــاه اجتماعى از 
تصويب پيش نويس اليحه قانونى تعيين تكليف 
تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با 
مردان خارجى خبــر داد. به گزارش كائنات به 
نقل از ايسنا، محمد شــريعتمدارى در اين باره 
اظهار كرد: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى 
با مــردان خارجى مى توانند بــه تقاضاى مادر 

ايرانى خود به تابعيت ايرانى درآيند.
وى افزود: در قانون مصوب 1385 درباره وضعيت فرزندان زير 18 سال 
سكوت شده بود، اما با اصالح قانون مصوب 1385 و تصويب پيش نويس 
قانونى اليحه در جلسه مورخ 13 آبان ماه 97 هيات دولت ، فرزندان زير 

18 سال با تقاضاى مادر ايرانى خود مى توانند به تابعيت ايران درآيند.
شريعتمدارى با اشــاره به اهميت اين اليحه عنوان كرد: تصويب اين 
اليحه اقدامى با اهميت براى برخوردارى اين كودكان از حقوق اجتماعى، 
حق اقامت پايدار آنها، رفع تبعيض بين اين كودكان و سايرين ، افزايش 

علقه اين افراد و سرزمين مادرى است.
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعى در پايان با اشاره به اينكه اين كودكان 
معموال در شرايط فقر بسر مى برند، داراى مشكالت معيشتى هستند و 
در معرض انواع آسيب هاى اجتماعى قرار دارند اظهار كرد: تصويب اين 
اليحه زمينه اى مناســب را فراهم خواهد كرد كه با همكارى و انسجام 
دستگاه هاى مسئول و همراهى فعالين مدنى و سازمان هاى مردم نهاد 

، وضعيت اين گروه از كودكان سرزمين ما بهتر شود.

رشد ۳۱ درصدی بیمه زنان خانه دار تحت 
پوشش تأمین اجتماعی

| تعداد زنان خانه دار تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى از 116 هزار و 
126 نفر در مرداد 96 به 152 هزار و 869 نفر در مرداد 97 رسيده و اين آمار رشد 

31.6 دهم درصدى را نشان مى دهد.
بيمه زنان خانه دار با ســه نرخ حق بيمه متفاوت و قابل انتخاب براى متقاضيان 
ارائه مى شود. نرخ پرداخت حق بيمه زنان خانه دار براى برخوردارى از حمايتهاى 
بازنشستگى 12 درصد؛ بازنشستگى و فوت (پرداخت مستمرى به بازماندگان واجد 
شرايط) 14 درصد و بازنشستگى، فوت و از كار افتادگى 18 درصد حقوق مبناى 

كسر حق بيمه است.
براســاس آخرين آمار مربوط به زنان خانه دار تحت پوشــش ســازمان تأمين 
اجتماعى؛ زنانى كه با نرخ حق بيمه 12 درصد تحت پوشش قرار گرفته اند در مرداد 
ماه سال جارى به 95 هزار و 894 نفر رسيده اند. در مرداد ماه سال 96 تعداد اين 
گروه از زنان خانه دار 96 هزار و 983 نفر بود كه رشد 37 درصدى را در يك سال 

گذشته نشان مى دهد.
تعداد زنان خانه دارى كه با نرخ حق بيمه 14 درصد تحت پوشــش قرار گرفته 
اند، از 15 هزار و 946 نفر در مرداد 96 به 22 هزار و 115 نفر در مرداد 97 رسيده 

و رشد 38 و 7 دهم درصدى داشته است. 

قدرت خرید مردم منفی نشده است
| رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان تهران با تاكيد بر اينكه 
تحريم هاى جديد آمريكا تاثيرى در اقتصاد ايران ندارد، گفت: ميزان درآمد و 
هزينه خانوار شهرى و روستايى استان تهران نشان مى دهد كه قدرت خريد 
مردم كمتر شــده؛ اما منفى نشده اســت. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، 
نعمت اهللا تركى درباره بازگشــت تحريم هاى ظالمانه آمريكا گفت: امروز كه 
گفته مى شود تحريم هاى آمريكا عليه ايران بر مى گردد، اين در حالى است كه 
بايد گفت تاثيرى در اقتصاد كشور ما نمى گذارد. طى ماه هاى گذشته هرچند 
تحريم و فشار اقتصادى عليه كشور قابل تحقق بود كه از سوى آمريكا انجام 

شده است؛ اما اتفاق خاصى قرار نيست شاهد باشيم.
وى افزود: رويكرد ما در اقتصاد مقاومتى با توجه به دستورالعمل هاى اتخاذ 
شده توجه به توليد كاالهاى داخلى است كه بر اين اساس دستگاه هاى متولى 
استانداردســازى كاالهاى داخلى با تعامل، در حال شناسايى آسيب ها و رفع 
مسائل و مشكالت اين بخش هستند. دستگاه هاى استان تهران بسيج شده 
اند در مبارزه با آسيب هاى اقتصادى بر مبناى سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
وارد شوند.تركى ادامه داد: نرخ بيكارى در استان تهران سال گذشته 12 درصد 

بوده كه در سال جارى يك درصد افزايش يافته است. 

موفقیت  صنعت دارویی کشور با وجود 
افزایش تحریم ها

| سخنگوى سازمان غذا و دارو از ارتقاى چشمگير سهم مواد اوليه و مواد 
موثره دارويى توليد داخل در صنعت دارويى كشور خبر داد.

دكتر كيانوش جهانپور در اين باره افزود: بر اساس آخرين اطالعات و همچنين 
آمارها و برآوردهاى دبيرخانه ســنديكاى مواد مؤثره دارويى، عليرغم مشكالت، 
تهديدها و تحريم هاى اعمال شــده در ماه ها و ســال هاى اخير، نسبت توليدات 
دارويى كشور كه مواد اوليه و مؤثره آن، توليد ملى است افزايش چشمگيرى يافته و 
با رشد افزون بر 24 درصدى، به 67درصد از كل داروى توليدى كشور رسيده است.
وى ياداور شد: آمار استخراجى كه پيشتر نيز اعالم شده، مربوط به برآوردهاى 
سال 1395 بوده كه حداقل ماده اوليه 54 درصد داروهاى توليدى در داخل را توليد 
ايران مى دانست، ليكن در آخرين آمارها، سهم مواد اوليه و موثره ايرانى در توليد 

دارو به 67 درصد رسيده است كه در نوع خود ركوردى كم نظير بشمار مى آيد.
جهانپــور در ادامه افــزود: در ماه هاى آتى، هر ماه و شــايد هر هفته شــاهد 
فرموالسيون و توليد محصوالت جديد دارويى در كشور خواهيم بود، اما مشخصه 
اصلى و وجه تمايز صنعت دارويى ايران از ساير كشورهاى هم ارز، توانمندى فعلى و 
پتانسيل و فرصت هايى است كه در حوزه توليد مواد اوليه و موثره دارويى در كشور 

به فعليت رسيده و بسرعت در حال توسعه است.

خبرنامه دریچه

دستگیری ۹ هرمی در استاد معین

| سخنگوى وزارت بهداشت ضمن واكنش به آنچه 
كه «افزايش قيمت شديد شير و لبنيات در چند ماه اخير» 
خواند و همچنين با اشــاره به تبعات منفى آن بر سالمت، از 
دستگاه هاى نظارتى خواست با متخلفين اين افزايش قيمت 

برخورد جدى داشته باشند.
دكتر ايرج حريرچى در نشســت خبرى هفتگى خود در 
واكنش به آنچه كه گرانى شــير و لبنيات در كشــور عنوان 
مى شــود، گفت: موضوع مهم ديگر در مورد گرانى شــير و 
لبنيات در چند ماهه اخير است. امروزه ميزان مصرف سرانه 
شــير و فرآورده هاى لبنى  يكى از شاخص هاى مهم توسعه 
اقتصادى اجتماعى اســت. افزايش رشــد، ارتقاى هوش و 
قدرت فراگيرى، افزايش تــوان كارى، افزايش طول عمر و 
پيشگيرى از كار افتادگى زودهنگام از مزاياى مصرف روزانه 
شير ولبنيات است. شــير به دليل دارا بودن تركيبات خاص 
تنها ماده شناخته شــده در طبيعت است كه مى تواند بطور 
متعادل تمام نيازهاى بدن شامل رشد، تامين انرژى، ساخت 

و ترميم بافت ها را تأمين كند.
وى ادامه داد: با وجود اين كه حدود 60 درصد مردم كشور 
ما چاق يا داراى اضافه وزن هستند و مصرف غذاهاى چرب و 
شور نظير فست فودها و نيز مواد مضر شيرين نظير نوشابه ها 
در كشور شايع هستند، مصرف سرانه شير و فرآورده هاى آن 
در كشــور ما 190 گرم در روز است كه از مقدار توصيه شده 

(250 گرم) بسيار كمتر است.

دریافت ناکافی کلســیم و کاهش تراکم استخوان 
ایرانیان

به گفته حريرچى، بيش از 90 درصد مردم كشور ما كمتر 
از حد نياز كلسيم دريافت مى كنند. شير و فرآورده هاى آن 
بهترين منبع كلسيم هستند. كلســيم در رشد و استحكام 
دندان ها و استخوان ها نقش اساسى دارد. بررسى هاى علمى 
حاكى از آن است  كه 40 درصد زنان بالغ و 35 درصد مردان 
بالغ كاهش تراكم استخوان دارند و حداقل 2.2 ميليون نفر 

از مردم كشور دچار پوكى استخوان هستند.

افزایش قیمت لبنیات و افزایش پوکی استخوان
وى افزود: بر همين اســاس، افزايش قيمت شير ولبنيات 
و كاهش قدرت خريد مردم باعث افزايش پوكى اســتخوان، 
كاهش ســن بروز پوكى اســتخوان و كاهش سرعت رشد 
استخوانى دانش آموزان مى شــود. از طرفى هم شكستگى 
خودبخودى و بدون ضربه و آسيب قابل توجه از عوارض مهم 
پوكى استخوان است. حدود 50 هزار مورد شكستگى لگن 
مربوط به پوكى اســتخوان در كشور در افراد مسن به وجود 
مى آيد كه عوارض و هزينه هاى قابــل توجه به خانواده ها و 

كشور وارد مى كند.
سخنگوى وزارت بهداشــت ادامه داد: با توجه به افزايش 
قيمت شديد شير و لبنيات در مدت اخير، ما از همه كسانى كه 
در زنجيره توليد و عرضه شير و لبنيات نقش دارند، درخواست 
داريم كه عالوه بر نقش اقتصادى، به مسئوليت هاى اجتماعى 
خود هم در تامين شير و لبنيات براى مردم عزيز كشورمان و 
تعيين قيمت اين فرآورده ها توجه جدى كنند. از دستگاه هاى 
نظارتى درخواست داريم كه با متخلفين افزايش قيمت شير 

و لبنيات برخورد بسيار جدى كنند.

وى افزود: از خانواده ها درخواست داريم شير و لبنيات را 
در اولويت انتخاب مواد غذايى خود قرار دهند. خانواده هاى 
با درآمد متوسط و باالتر حتما با كاهش مصرف مواد غذايى 
چرب و پركالرى و شيرين، مصرف شير و لبنيات را افزايش 
دهند. از مسئولين ذيربط نيز درخواست داريم كه با افزايش 
قدرت خريد خانوارهاى فقير و آسيب پذير و همچنين عرضه 
مستقيم و رايگان يا بسيار ارزان شير و لبنيات براى اين افراد، 
نظير بسته هاى حمايت كااليى و توزيع شير مدارس در اين 

زمينه بيش از پيش فعال باشند.

لزوم حمایت از داروسازان کشور
حريرچى همچنين در ادامه صحبت هايش با اشاره به ميزان 
خودكفايى در توليد دارو و مواد اوليه دارويى در كشور، گفت: 
يك خبر بسيار مهم اين اســت كه با وجود تمام تهديدات و 
تحريم هاى دشمنان ملت ايران، ميزان خودكفايى در توليد 
دارو و مواد اوليه دارويى در كشور در طى سال اخير به ميزان 
چشمگيرى افزايش يافته است. همان طور كه قبال اعالم شده 
است 98 درصد مقدار عددى و 70 درصد مقدار ريالى داروى 

مصرفى مردم ايران توليد داخلى است.

انتقاد وزارت بهداشت از افزایش قیمت شیر و لبنیات
سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد:

| پليس آگاهى 9 نفر از فعاالن شركت هرمى موسوم به كيونت را دستگير كرد. سرهنگ جهانگير تقى پور ، معاون مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى تهران 
بزرگ با اعالم اين خبر گفت: با انجام اقدامات ويژه پليسى، كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهى تهران بزرگ موفق به شناسايى مخفيگاه و محل فعاليت 9 نفر از فعاالن 

شركت هرمى موسوم به كيونت در محدوده خيابان استاد معين شده و طى يك عمليات پليسى هر 9 نفر آنها را دستگير و به پليس آگاهى تهران بزرگ منتقل كردند.
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