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ایرانی
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نایبرئیسکمیسیوناجتماعیمجلس
خبرداد:

بازنشستگی ۸هزارنیرویبازنشستهدروزارت
نفت

محسنهاشمی:فعالخبریازماندنیارفتن
افشانیازشهرداریتهراننیست
رئیسشورایشهرتهرانگفت:
ماملزمبهاجرایقانونهستیمو
هر آن چه که ابالغ شود انجام
خواهیم داد ولی فعال خبری از
مــانــدن یــا رفــتــن افــشــانــی از
شــهــرداری تــهــران نیست .به
گزارشفارس،محسنهاشمی
درپاسخبهپرسشیمبنیبربازنشستگیشهردارتهرانگفت:
فرایندفعالیتشورابهاینصورتاستکهمصوباتبههیئت
تطبیقفرمانداریوزارتکشورمیرودوسپسبهتأییدنهایی
وزارتکشورمیرسد.ویافزود:برایانتخابشهردارهماین
فرایند طی میشود و وزارت کشور باید تأیید کند .هاشمی
بیانکرد:فعالدربارهبازنشستگیافشانیخبرینیستوما
ملزم به اجرای قانون هستیم ،اگر چیزی ابالغ شود انجام
میدهیم.ویباشوخیخطاببهخبرنگارصداوسیماگفت:
باقانونمنعبهکارگیریبازنشستگانرئیسصداوسیمانیز
بایدتغییرکند.
▪سالک  :رئیس صداو سیما مشمول قانون بازنشستگی
نمیشود

درهمینحالنایبرئیسکمیسیونفرهنگیمجلسشورای
اسالمیدرواکنشبهاظهارنظررئیسشورایشهرتهراناین
نوعاظهاراتراعمدت ًابحثهایسیاسیدانستکهمخاطب
را از موضوع اصلی دور میکند.احمد سالک   تصریح کرد:
قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشمول شخصی مثل
رئیس سازمان صداوسیما که توسط مقام معظم رهبری
انتخاب میشوند ،نخواهد شد .چرا که طبق اصل 175
قانون اساسی تعیین رئیس سازمان صداوسیما برعهده
شخص رهبری اســت .بنابراین علی عسکری همچون
وزیران ،ایثارگران و جانبازان جزو استثنائات قانون منع به
کارگیری بازنشستگان قرار میگیرد.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

تعیین محلهایی برای اعتراضهای
فرهنگیان
وزیر آموزش و پرورش گفت :با وزیر کشور صحبتهایی
داشــتـهام که محلهایی مشخص شــود تا معلمان برای
اعتراضاتشان در آن محلها حضور پیدا کنند.
به گزارش فارس ،بطحایی در جمع نمایندگان کانونهای
صنفی معلمان سراسر کشور ،با توجه به تعداد نیروهای
آموزش و پرورش و باال بودن سطح تحصیالت آن ها ،وجود
تشکلهای صنفی و تخصصی را یک فرصت ارزشمند برای
دستگاه آموزش و پرورش دانست و افزود :باید از ظرفیت
تشکلها برای حل مشکالت آموزش و پرورش استفاده
کرد.بطحایی با توجه به فرهنگ حاکم بر کشور که معمو ًال
تشکلها را یک تهدید میداند ،تصریح کرد :در آموزش و
پرورش چنین تصوری نداریم و از اولین روزهای حضورم
به عنوان وزیر به دنبال ورود موثر تشکلها در امور آموزش
و پرورش بودهام.وزیر آموزش و پرورش گفت :با وزیر کشور
صحبتهایی داشــتـهام که محلهایی مشخص شــود تا
معلمان بــرای اعتراضاتشان در آن محلها حضور پیدا
کنند و تهدیدهایی که در این موارد وجود دارد کم شود و در
استانهاهمبهمدیرانکلتأکیدخواهمکردتاباهماهنگی
با استانداران چنین محلهایی را مشخص کنند.

دانــش پور  -خبرها توسط هیچ مرجعی تایید نشده
است اما مسئوالن آژانس ها  ،تور لیدرها و کسانی که
در کار مهاجرت هستند از سفر بدون بازگشت ایرانی
هایی می گویند که می خواهند از برداشتن روادید
کشور صربستان استفاده یا به عبارتی سوء استفاده
کنند .کسانی که به قصد پناهندگی به بلگراد می روند.
یکی از ایرانی هایی که در بوسنی زندگی می کند به
خراسان می گوید« :آن طور که اطالع دارم در برخی
کمپ های واقع در مرز صربستان ده ها ایرانی که به
طور غیرقانونی قصد خروج از صربستان را داشتند،
نگهداری می شوند ».به هر روی این موضوع مدتی است
در برخی رسانه ها مطرح است و کم و بیش برخی از آن
باخبر هستند به جز نمایندگان مجلس و حتی مسئوالن
گردشگری!
شــهــریــور ســـال گذشته
بود که دولــت صربستان
روادیــــــد خـــود را ب ــرای
اتــبــاع ایــــران لــغــو کــرد.
شاید ازهــمــان زمــان هم
وسوسه مهاجرت آسان
تر به کشورهای اروپایی
به جان کسانی افتاد که توان و شرایط مهاجرت قانونی
را نداشتند.
صربستان در جنوب شرق اروپا نخستین کشور از این
قاره است که دروازههای خود را بدون دریافت روادید به
روی ایرانیها ،گشوده است .آمارهایی وجود دارد مبنی
بر این که از زمان لغو روادید صربستان برای ایرانیها تا



روزهای پایانی اسفند سال  ۹۶نزدیک به هفت هزار تن
به این کشور سفر کردهاند که البته تعدادی از آن ها قصد
گردشگری نداشته اند.
مسئول یکی از آژانس های معتبر گردشگری در تهران
درباره این موضوع معتقد است که از هر صد مسافر یک
تا سه مسافر با قصد پناهندگی به این کشور می رود.
جزمه ای گفت :ایرانی هایی که قصد پناهندگی دارند
از طریق سفر به کشورهایی چون صربستان  ،مجارستان
 ،لهستان و دیگر کشورهای بلوک شرق برای پناهندگی
به کشورهایی چون آلمان  ،اتریش  ،فرانسه یا انگلیس
اقــدام می کنند و متاسفانه ایــن افــراد نمی دانند چه
شرایط سختی در انتظار آن هاست بنابراین ایرانی هایی
که این مسیر را برای مهاجرت انتخاب می کنند کسانی
هستند که به سیم آخر زده
انـــد و مــی خــواهــنــد بــه هر
محبخداییبهخراسان
نحوی از کشور خارج شوند.
گفت:دربارهپناهندگی
ایرانیهاازطریقصربستان وی اف ــزود :مــامــوران اداره
تابهحالچیزینشنیدهام
مهاجرت و پلیس صربستان
وهیچگزارشیهمدراین
افـــــراد بــســیــار خــشــن و با
خصوصبهمننرسیدهاست رفتاری غیرمتعارف هستند
و اگــر پلیس متوجه خروج
غیرقانونی آن ها شود عواقب بسیار بدی متوجه آن ها
می شود ضمن آن که این کشور کوچک از نظر اقتصادی
شرایط مطلوبی برای زندگی ندارد و کسانی که موفق
به پناهندگی نمی شوند راهی ندارند جز آن که به ایران
برگردند که در خوشبینانه ترین حالت فقط  20درصد از
این افراد موفق به خروج از خاک صربستان می شوند.

...

کمیته امداد

کمک  66.5میلیاردی مردم
به کمیته امداد در عید قربان

مدیرکلاموراجراییمشارکتهایمردمیکمیتهامدادگفت:درعیدقربان
 66میلیاردو 500میلیونتومانشاملگوسفند،گوشتوپولنقدازسوی
مردم به کمیته امداد اهدا شده که بین نیازمندان توزیع شد و این میزان
نسبتبهسالگذشته 92درصدرشدداشتهاست.رستگاربااشارهبهمردم
استانهایی که بیشترین مشارکت را در عید قربان داشتهاند،گفت:مردم
استانگلستان13درصدکلگوشتقربانیکشورراتامینکردندوبعدازآن
استانفارسبا 10درصد ،کردستان 9درصدوآذربایجانغربیوخراسان
شمالینیزبا 6درصدکلگوشتقربانی،رتبههایبرتررادارندو 40درصد
کلگوشتهایقربانیاهداییدرعیدقربان،مربوطبهایناستانهاست.



وی افــزود :از هر صد نفر مسافر  ،یک تا سه نفر با قصد
پناهندگی به این کشور سفر می کنند.
یکی دیگر از افــرادی که با موضوع مهاجرت سر و کار
دارد هم در این خصوص اظهار کرد :پناهندگانی که می
خواهند به صورت غیرقانونی از مرز های صربستان به
مجارستان و سپس به کشورهای اروپایی بروند شانس
موفقیت بسیار کمی دارند چرا که صربستان مرزهای
خود را به سیستم های حرارتی مجهز کرده است و از این
طریق این افراد به سرعت شناسایی می شوند ضمن آن
که کمپ های این کشور شرایط نامطلوبی دارند و آمار
خودکشی در آن ها باالست .او البته معتقد است که در

...
پایتخت

زمینی برای دفن زباله
درتهران باقی نمانده است

علیپور رئیس مرکز محیط زیست شهرداری تهران   با تاکید بر این که
فرایند دفع و امحای زباله باید تغییر کند ،به ایلنا گفت :دیگر زمینی
در تهران باقی نمانده است که بخواهیم مدام زبالهها را دفن کنیم.
دیگرزمینی وجود ندارد و باید تفکیک از مبدأ را جدی بگیریم .اما نمی
توانیم یک روند  50ساله را در مدت زمانی کوتاه تغییر دهیم .رئیس
مرکز محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به روش های مدرن در
امحای زباله تاکید کــرد:روش دفن و امحای زباله در تهران اصولی
نیست و تبعات فراوان در پی دارد ،باید زباله از مبدأ تفکیک و درصد
کمی از آن دفن شود.

میکشد
سن جوانی قد 
دانش پور -بعد از گذشت چهار ماه از ارائــه پیشنهاد یک و نیم میلیون نفری که تا کنون مغفول مانده بودند
تغییر سن جوانی از  15تا  29به  ۱۸تا  ۳۵سال به تحت پوشش برنامه ریزی های مربوط به جوانان قرار
ندهی امور جوانان ،معاون سامان دهی می گیرند .این جمعیت شناس افزود :تا کنون سازمان
ستاد ملی ساما 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از افزایش سقف و ملی جوانان گروه سنی  15تا  29سال را در زمره جوان
کف سن جوانی تا پایان شهریور خبر داد .محمد مهدی در نظر می گرفت که بر این اساس ما  20میلیون جوان
داریم که تعداد دختران و پسران در آن تفاوت چندانی
تندگویان به فارس گفت :این تصمیم باعث رشد بیشتر
امید در کشور میشود .وی با بیان این که در بسیاری با هم ندارند این درحالی است که اطالق جوان به گروه
از کشورهای دنیا تا  ۳۵سالگی را سن جوانی میدانند سنی 18تا 35سال و اضافه شدن بخشی از دهه شصتی
ادامه داد :درخواست افزایش سن جوانی تا  ۳۵سال با ها به این گروه  25میلیون جوان را در بر می گیرد .در
این بین جوانان مجرد  15تا  29سال  12میلیون نفر
کف  ۱۸سال به شورای عالی جوانان ارائه شده است.
اما مجردهای  18تا  35ساله  10میلیون و  700هزار
نفر شامل شش میلیون و 700هزار مرد و چهار میلیون
▪اضافه شدن  5میلیون نفر به آمار جوانان
با تغییر سن جوانی از 18تا 35سال ،یک میلیون و  500زن می شوند.این جمعیت شناس خاطرنشان کرد:
معموال در جــوامــع سنتی
هــزار نفر در ایــن گروه
سقف سن جوانی پایین تر و
سنی و در سن جوانی
شهالکاظمیپور:اگردر
در جوامع توسعه یافته باالتر
قــرار می گیرند .شهال
گذشتهیکفرد 40ساله
میانسالبهحسابمیآمد در نظرگرفته مــی شــود به
کاظمی پ ــور جمعیت
عبارتی اگر در گذشته یک
دانشگاه
شناس و استاد
اکنوناینفردمیانسال
فرد  40ساله میان سال به
جوانی
سن
درباره تغییر
جواناست
حساب می آمد اکنون این
کـــه تـــوســـط مــعــاونــت
فرد میان سال جــوان است
جــوانــان وزارت ورزش و
جوانان پیشنهاد شده است ضمن بیان این مطلب به این امر به دلیل افزایش امید به زندگی در جوامع و تغییر
خراسان گفت :بر اساس آخرین آمار مربوط به سال  90چرخه زندگی افراد رخ داده است .کاظمی پور ادامه داد:
تعداد مجردهای 30تا 35سال یک میلیون و  500هزار ورود افراد به چرخه تحصیل ،شغل و ازدواج باعث شده
نفر است که از این تعداد  900هزار پسر و  600هزار نفر است تا مراحل زندگی به تاخیر بیفتد بنابراین افزایش
دختر هستند .وی ادامه داد :بنابراین با این اقدام گروه سن جوانی می تواند اقدام مطلوبی باشد.

ازمیانخبرها
هشدار درباره تغییر شکل قله دماوند   

عکس:ایرنا

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به قانون
جدیدمنعبهکارگیریبازنشستگانگفت:منشنیدهامکهدر
شرکتنفتحدودهشتهزارنیرویبازنشستهوجوددارند
کهمشمولاینقانونمیشوند.اینهانبایدباعناوینیمانند
مشاور یا چیز دیگری در این وزارتخانه باقی بمانند .همه این
پست ها باید به نیروهای جوانتر واگذار شود؛ ما تا جایی که
امکانداشتهاستهمهمحفظههایسوءاستفادهازاینقانون
را بسته ایم اما اگر نظارت کافی نباشد امکان دور زدن قانون
وجوددارد.مسعودرضاییبهخانهملتگفت:هرچندازلحاظ
کمینیزاگرقانونمنعبهکارگیریبازنشستگاندردستگاه
هادرستاجراشودتعدادزیادیرامیتواندبازنشستهکند.
حتما باید در اجرای آن نظارت دقیق وجود داشته باشد که
مورد سوء استفاده قرار نگیرد .وی تاکید کرد :من معتقدم با
بازنشسته شدن این افراد این حلقه های دوستی کمکم فرو
خواهدپاشیدوازطرفمقابلجامعهجوانانگیزهالزمرابرای
رسیدنبهمناصبباالوکاربیشترپیداخواهندکرد.درشرایط
فعلی به دلیل این که مدیران جوان ما امیدی به رده های باال
ندارند انگیزههای الزم برای فعالیت را از دست دادند و این
قانونباعثایجادامیدوانگیزهدرمدیرانجوانخواهدشد.

...

سودایپناهندگیازطریقصربستانوبیخبریمسئوالن

مسئوالنمیگویند

5

شرایط کنونی امکان موفقیت این پناهندگان از طریق
مرز صربستان نزدیک به صفر است.
این اظهارات نگران کننده در حالی است که پیگیری های
ما از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و
فراکسیون گردشگری نشان داد که نمایندگان مردم در
جریان این اتفاقات نیستند .
حتی معاون گردشگری کشور در این خصوص اظهار
بی اطالعی کرد .محمد محب خدایی به خراسان گفت:
درباره پناهندگی ایرانی ها از طریق صربستان تا به حال
چیزی نشنیده ام و هیچ گزارشی هم در این خصوص به
من نرسیده است  .



...
عتبات

افزایش وام عتبات
دانشجویی

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از افزایش وام عتبات دانشجویی
به سه میلیون تومان خبر داد .به گزارش دانشجو ،فقیهی گفت :به دلیل
افزایش هزینههای عتبات در این هفته افت اعزامها را داشتیم ،اما از
اول محرم دوباره اعزام دانشجویان به عتبات افزایش خواهد یافت و به
صورت قبلی باز میگردد.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت :نامهای به بانک ملت
ارسال کردیم که طبق آن وام عتبات دانشجویی به سه میلیون تومان
افزایش پیدا کند که بانک ملت با این درخواست موافقت کرده ،اما هنوز
بخشنامه به دانشگاهها ابالغ نشده است.

انتقادها به زمان نامناسب استیضاح وزیر آموزش و پرورش کارسازشد

هیچ امضایی پای طرح استیضاح بطحایی
باقی نماند

گروه اجتماعی -همان
طــــور کـــه در گــــزارش
دیروز درخصوص «زمان
نامناسب» استیضاح وزیر
آموزش و پرورش آوردیم،
انتقادهای گسترده به
ایــــن مـــوضـــوع کــارســاز
و استیضاح بطحایی از
دستور کار مجلس خارج
شد .انتقادهای نماینده
ولی فقیه در گلستان و امام جمعه زاهدان و چند نماینده
از زمان نامناسب این استیضاح که در آستانه بازگشایی
مدارس پیش بینی شده بود ،باعث شد مجلس درباره
این استیضاح بازنگری کند.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان
نیز گفته بود« :با در نظر گرفتن وضع کشور و در پیش
رو بودن سال جدید تحصیلی؛ استیضاح وزیر آموزش و
پرورش آسیب زیادی به جامعه وارد میکند».
همچنین میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس
اعالم کرده بود« :اگر شخص بنده بخواهم روزی برای
سوال یا استیضاح وزیر آموزش و پرورش اقدامی انجام
دهم این فصل را مناسب نمیدانم».
به طــوری که عضو هیئت رئیسه مجلس دربــاره منتفی

ش ــدن ط ــرح استیضاح
وزیــر آمــوزش و پــرورش،
بـــه خــانــه مــلــت گــفــت:
تمامی متقاضیان طرح
استیضاح ،امضای خود
را پــس گــرفــتــنــد .اکبر
رن ــج ــب ــرزاده گفت :بر
اســـاس آیــیــن نــامــه پس
از اعــــام وصــــول طــرح
استیضاحدرصحنعلنی،
بازپسگیری امضای نمایندگان مانع از اجــرای طرح
استیضاحنمیشود اماهماکنون هیچاستیضاحکنندهای
برایاستیضاحوزیرآموزشوپرورشوجودندارد.

هفته گذشته پس از وقوع سیل در گزنک در استان مازندران
بر اثر ذوب شدن ناگهانی یخچالهای قله دماوند شایعاتی
مبنی بر فعال شدن قله دماوند در فضای مجازی منتشر
شد .سخنگوی سابق سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی درباره وقوع این سیالب معتقد است؛ احتمال این
که این اتفاق یک پدیده لحظهای باشد ،بسیار کم است
و به احتمال زیاد با لغزشی در دامنههای پرشیب دماوند
به مرور آب در یک نقطه جمعشده و بعد از شکست سد
طبیعی سیالب رها شده و به سرعت به پایین شیب آمده
است .به دلیل گل و سنگ فراوان همراه با این پدیده حتی
میتوان آن را گلروانه یا روانه واریزهای نامید .به گزارش
ایلنا ،محمدجواد بلورچی با اشاره به تصاویر ماهوارهای از
اینقلهآتشفشانیخاطرنشانکرد:مدلهاینقشهبرداری
که از آتشفشان دماوند توسط تصاویر ماهوارهای دریافت
شده ،تغییر شکلهای دایمی را از سالها قبل در قله دماوند
نشان داده است .بنابراین قله دماوند را نباید خاموش فرض
کرد ،چراکه مدام در حال تغییر شکل است و روزی به انفجار
و آتشفشان منجر خواهد شد.
این کارشناس زمینشناسی با تاکید براین که بیش از ۳۰
روستا در دامنه دماوند وجود دارد ،گفت :آتشفشان دماوند
گازهای کشنده و بسیار خطرناکی متصاعد خواهد کرد یا
ممکن است با یک انفجار بزرگ بخشی از قله را به آسمان
پرتاب کند که این موضوعات قطعا قابل پیشگیری است.
آتشفشان دماوند هر لحظه امکان دارد که فعالیت کند.
توسعه ساخت و ساز در دماوند باید با این رویکرد باشد که در
لحظه بتوان آن را تخلیه کرد .جاده هراز را باید بتوان در یک
لحظه بست اما میبینیم که جاده هراز از جادههایی است
که همیشه لبریز از خودروست ،در حالیکه خطر بزرگی
بیخ گوش پایتخت کشور قرار دارد.

رئیسانجمنجراحانارتوپدیایران:

طرحتحولسالمتبهنفعپولدارهاتمامشد
رئیسانجمنجراحانارتوپدیایرانبااشارهبهاینکهطرح
تحول سالمت هم شامل قشر آسیبپذیر و هم قشر بادرآمد
باال میشود ،گفت :معموال چون قشرهای آسیبپذیر و
کمدرآمد رانتی ندارند و در جریان امور نیستند ،از این طرح
کمتر استفاده کردند و کسانی که درآمد باالتری داشتند ،به
دلیلدسترسیبهاخبارواینترنتبسیارراحتازاخبارباخبر
شدندوازاینطرحاستفادهکردند.رازیبهایلناگفت:افرادی
که استطاعت مالی داشتند ،عملهای جراحی گرانقیمت
را که باید در بیمارستانهای خصوصی انجام میشد ،در
بیمارستانهای دولتی انجام دادند و از بودجه دولت برای
آن ها هزینه شد ،در حالی که بسیاری از افرادی که ذیحق
بودند ،مراجعه نکردند .به طور مثال فردی که آرتروز دارد،
باید عمل کند و پروتز بگذارد ،اما بسیاری اصال اطالعی
نداشتند که میتوانند با کمترین هزینه درمان شوند ،اما در
مقابلافرادیکهنیازیبهعملباهزینهکمنداشتند،اینکار
راانجامدادند.اوتاکیدکرد :اجرایطرحتحولسالمتباعث
اندیکاسیون(نشانه) واقعی انجام
شد اعمال جراحی بدون
ِ
شود و هم این که تعداد عملهایی که یک دولت باید برای آن
پنج سال هزینه میکرد ،ظرف یک سال هزینه شد که باعث
گرفتاریدولتشدوکمبودبودجهبهوجودآمد.

...
رسانهها

حکمدادگاهبرایتخریببلندترینسرسره
آبیجهان

▪استیضاح به صورت خودکار از دستور کار خارج شد

وی تصریح کرد :بنابراین با توجه به این که دیگر هیچ
نمایندهای متقاضی استیضاح نیست ،این طرح به طور
طبیعی از دستور کار خارج میشود و قاعدتا استیضاح
وزیر آموزش و پرورش منتفی است.گزارش خراسان
حاکی است ،نمایندگان متقاضی استیضاح  16محور
و پرسش را بــرای طرح استیضاح مطرح کــرده بودند
که عمده آن مشکالت و چالش های اساسی و قدیمی
وزارتخانه آموزش و پرورش است.

درست  18ماه پس از شروع به کار سرسره وراکــت (کلمه
آلمانی به معنای دیوانه) در پــارک آبی «شلیتربان» شهر
کانزاس سیتی ،یک کودک  10ساله کشته شد و دو زن در
استفاده از این سرسره به شدت مجروح شدند .استفاده
کنندگانازاینسرسره،بهصورتچندنفرهسواربرقایقیمی
شدندوباسرعت70مایلدرساعتبهسمتپایینحرکتمی
کردند و در انتها وارد یک استخر می شدند .از آن زمان این
سرسرهپلمبشدوطبقحکمدادگاهاستفادهازاینسرسره
هاتابررسیهایتکمیلیممنوعاعالمشد.بهگفتهمدیریت
اینپارک،طبقحکمنهاییدادگاهتعدادزیادیازکارمندان
اینشرکتنیزمتهمشدند!

مادرانبارداردرکمینجایزه 11هزار
دالری   KFC

وزیربهداشت:خانوادههانگرانشیرخشک
برایکودکاننباشند
وزیربهداشت اطمیناندادکهخانوادههانگرانشیرخشک
برای کودکان نباشند و به اندازه کافی شیرخشک در انبارها
موجود است .سیدحسن قاضی زاده هاشمی البته بیان
کرد که کنترل بازار سخت است و برخی اتفاقات درباره شیر
خشک در کنترل مجموعه او نیست .به گزارش خانه ملت،
همایون هاشمی رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس نیز
درهمینزمینهدرتشریحجزئیاتبازدید   اعضایفراکسیون
غذاوداروازمرکزاصلی تولیدشیرخشک بابیاناینکهکشور
ساالنهبهتولید ۲۰میلیونقوطیشیرخشکنیازداردچراکه
 1/5میلیونکودکشیرخوارازشیرخشکتغذیهمیکنند،
اطمینان داد که هیچ اختالل یا بازار سیاهی در روند تولید
شیرخشکایجادنخواهدشد.
▪دوسومشیرخشک تولیدداخلاست

وی تاکید کــرد :هماکنون دو سوم شیرخشک مورد نیاز
در داخل کشور تولید میشود و یک سوم شیرهای مورد
نیاز هم وارداتی هستندوحجمکلتعامالتریالیاینصنعت
نیز حدود 400میلیاردتومان است.

رستوران زنجیره ای (  K F Cمرغ سوخاری کنتاکی) یک
جایزه  11هــزار دالری کمک تحصیلی به اولین کودک
متولدشدهدر 9سپتامبروبانامگذاری«هارلند»اهداخواهد
کرد .این روز تعیین شده ،روز تولد «کلنل هارلند سندرز»
موسس این مجموعه رستوران است .مدیریت این رستوران
اعالم کرد که بعد از معرفی نوزادی با شرایط فوق ،به صورت
رسمی نامش در این رستوران ثبت خواهد شد تا از جایزه
کمکتحصیلیفوقدرآیندهبهرهمندشود.مقداراینجایزه
به احترام  11گیاه و ادویه پرکاربرد این رستوران انتخاب
شده است و نام «هارلند» براساس فهرست ارائه شده توسط
اداره تامین اجتماعی آمریکا که در سال  2017به عنوان
متداولترینناموبرایاحتراموحفظمحبوبیتموسساین
رستوران،برگزیدهشدهاست.
CMYK

