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فارس-رئیسشورایاسالمیشهرتهراندرحاشیههشتادوچهارمینجلسهعلنیشورایشهرتهراندرجمعخبرنگاراندربارهجلسههماندیشیصبحدیروزاعضایاینشوراگفت:موضوع
بازنشستگیشهردارتهراننیزامروز(دوشنبه)موردبحثقرارگرفتومجموعنظراتاینبودکهافشانیمیتواندبهصورتقانونیهمچنانشهردارتهرانباشد.محسنهاشمیدرپاسخبه
پرسشیمبنیبراینکهآیادراینبارهاستفساریهایازمجلسدریافتکردهاید،افزود:خیر،استفساریهنگرفتهایمولینظرشخصیاعضااینبودهکهافشانیهمچنانمیتواندشهرداربماند.

...

"مکه"  135ساله؛ پیرترین زن ایرانی
خانم مکه متولد دهم مرداد سال 1262در روستای شمش
آباد از توابع ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان است.
این زن بر اساس آمار ثبت احوال با  135سال سن به عنوان
پیرترین زن ایران شناخته شد .پیرترین مرد جهان نیز محرم
آصفیمتولدشهرستانخداآفریندرآذربایجانشرقیاهل
ایراناست.حالآنکهمکهازپیرترینمردجهانپیرتراست.

دختری که خون عرق می کند!
یک دختر  11ساله اهل ویتنام که هویتش  Nاعالم شده
است خون عرق می کند .پس از انجام آزمایش های پزشکی
در بیمارستان ملی "کیوی هوآ" مشخص شد که این دختر به
بیماری نادری با نام " هماتیدروزیس" مبتالست که موجب
می شود خون عرق کند .این عارضه عجیب از حدود سه
یا چهار ماه پیش و بنا به ادعای والدین این دختر هنگامی
شــروع شد که فرزند آن ها بــرای امتحانات پایه چهارم
دبستان دچار استرس شدید شده بود .بنا به اعالم پزشکان
بیمارستان اکنون تنها راه موثر برای درمان بیماری این
دختر کاهش میزان استرس اوست.

روستایی زیبا بدون خودرو
روستایی تاریخی در هلند وجود دارد که به دلیل احاطه
شدن در کانال های آبی ،تردد خودرو در آن امکان ندارد.
بر اساس گزارش ها ،این روستای سبز رنگ یکی از زیباترین
روستاهای جهان اســت که ساکنان آن به دلیل شکل
محیطی روستا قادر به استفاده از خودرو نیستند ،بنابراین
تنها با استفاده از قایقهای کوچک میتوانند از طریق
کانالهای آبی تردد کنند .این روستای زیبا در منطقه اوفر
جیسل هلند قرار دارد.

 6/5میلیون ایرانی از ابتالی خود به فشار
خون باال بیخبرند
درحالی که ابتال به فشار خون و افزایش  ۳۹درصدی مرگ
هــای ناشی از آن در ایــران طی ۲۵ســال گذشته به خطر
شدیدی تبدیل شده است،معاون تحقیقات وزارت بهداشت
از بیخبری۶٫۵میلیون ایرانی از ابتال به فشارخون باال خبر
داد و تاکید کرد :پزشکان حتما فشار خون بیماران را اندازه
بگیرند.بهگزارشتسنیم،رضاملکزادهافزود:مصرفروزانه
نمکدرایرانبیشازدوبرابراستانداردجهانیاستبهطوری
کهدردنیاپنجگرمودرایران 11گرماست.همچنینمصرف
نمک بینزنانایرانیحدودسهبرابر مرداناست.برپایهنتایج
مطالعهرویجمعیتایراندرسال،95مصرفنمکتنهادر
 12درصدمردم ،محدودهسالمرا رعایتکردهاست.

نظر بیشتر اعضای شورا
امکان ابقای قانونی افشانی است

...

دسترسی هاتگرام و طالگرام به تلگرام
از فردا قطع میشود؟

خواندنیها

نقش مافیای زباله در ماجرای بریدن
گوش کودک زباله گرد
رئیسکمیت هاجتماعیشورایاسالمیشهرتهرانبرلزومساماندهیپسماند
در پایتخت تأکید کرد و گفت :تا زمانی که مافیای زباله وجود دارد نمیتوان
حواشی را بر طرف کرد.ب ه گزارشایسنا ،الهام فخاری صبح دیروز در تذکر
پیشازدستورخوددرجلسهشورایشهرتهرانبااشارهبهانتشارفیلمیمبنی
بر بریده شدن گوش کودک زبالهگرد ،گفت :چندین بار درباره حوزه پسماند
و نحوه جمعآوری آن تذکر دادم و حتی به من هم تذکر داده شد که این حوزه
خطرناکاستوممکناستبرایمامشکلیپیشبیاید.فخاریافزود:مافیا
و باندهای جمعآوری زباله کودکان را پنهان میکنند و ما مجبور هستیم در
جمعآوریزبالهتغییررویهدهیمونبایداینوضعیتادام هداشتهباشد.
▪شهردارتهراندرکشاکش 2ماجرایدردناک

انتشار کلیپ بریدن گوش پسرک زباله گرد در منطقه  3و خودسوزی مردی
روبه روی شهرداری تهران ،شهردار این شهر را درگیر کرد .طی روزهای اخیر
کلیپیدرفضایمجازیمنتشرشدهاستکهدرآنیککودکزبالهگردمدعی
استافرادیباپوششولباسمأمورشهرداریباتیغاصالحگوشویرابریدهاند.
ایناتفاقباعثشدروزگذشتهکلیپمذکوردرشورایشهربهنمایشدربیایدو
اعضایشوراهمبهآنواکنشنشاندهند.فخاریعضوشورایشهر دراینبارهاز
سوالازشهردارتهرانبهدلیلرخدادناینماجرایتلخخبرداد.هاشمیرئیس
شورایشهرنیزدرجمعخبرنگارانگفت:شخصابهاینموضوعورودکردم،اما
هنوزدربارهاتفاقافتادناینحادثهقطعیتبرایمحاصلنشدهاست.

براساساعالمرسمیآخرینمهلتهاتگراموطالگرامبرایاتصالبهتلگرام
تا  ۱۵شهریور است و این دو نسخه موقت غیررسمی و فارسی تلگرام ازفردا
دیگربهپایانراهفعلیخودمیرسند.بهگزارشفارس،قراراستایندونسخه
فارسی تلگرام یا از تلگرام مستقل شوند یا فعالیت آن ها با روش فعلی قطع
شود.ابتداقراربودایننسخههایغیررسمیتلگرامبرایمدتمحدودیکه
پیامرسانهایداخلیتقویتوقادربهپذیرشکاربرانتلگراممیشوند،کمک
داخلیهاباشند،اماپسازمدتیاختالفنظرایجادشدوآنهارفیقتلگرامو
رقیب داخلیها شدند .با ادامه این اوضاع اعتراض بر سر بالتکلیفی وضعیت
بازارپیامرسانهایداخلیوخارجیباالگرفتوبهتعیینضرباالجلیبرای
تعیینتکلیفایننسخههاختمشد.
▪دبیر شورای عالی فضای مجازی :آخرین مهلتی که به آقایان دادیم 15
شهریوراست

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤالی درباره حمایتهای
پنهان از نسخههای فارسی تلگرام ،گفت :طرح مرکز ملی فضای مجازی
درباره خروج از انحصار تلگرام بود و برای برخی سازمانها تکالیفی تعیین
شده بود .درباره هاتگرام و تلگرام طالیی از ابتدای سیاستهای خروج
از انحصار تلگرام برای دوره گذار روی این برنامهها حساب شده بود و
پذیرفتیم که تلگرامهای فارسی چند ماهی فعال باشند اما آخرین مهلتی
که به آقایان دادیم  15شهریور است و باید به یک پیامرسان صد درصد
بومی تبدیل شوند.
▪قرارمستقلشدنهاتگراموتلگرامطالییازفردا

باپایانآخرینمهلتدسترسیهاتگراموتلگرامطالییبهتلگراموتحققوعده
مستقلشدنآنها،شرایطپیامرسانهایداخلیواردمرحلهحساسیخواهد
شد و در صورت مستقل شدن این دو برنامه و قطع ارتباط با تلگرام ،مقداری
ریزشکاربردرایندوبرنامهپیشبینیمیشودوباردیگرتقاضاوتمایلبرای
پیامرسانهایجایگزیننسبتبهقبلافزایشمییابد.اگرچهایناحتمالهم
وجودداردکهمراجعتصمیمگیرتعهداتقبلیرانادیدهبگیرندودربارهتعیین
تکلیفایندونسخهتعللکنند.

▪خودسوزیمردیمقابلشهرداریتهران

در خبری دیگر نیز صبح دیروز مردی در مقابل شهرداری تهران خودسوزی
کرد.اینمرددرحالیکهدوفرزندوهمکارشنیزهمراهویبودند،خودشرا
جلویشهرداریتهرانبهآتشکشیدوالبتهباحضورعواملاورژانسدرمحل،
بهبیمارستانمنتقلشد.گفتنیاستاینبرخوردقهرآمیزبایککودککار
باعث شد اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به
شهرداریتهران،وزارتاطالعاتونیرویانتظامی،ازآنهابخواهدبافوریت
وجدیتمجرمراشناساییوبهدستگاهقضاییمعرفیکنندکهشهردارتهران
دربارههردوحادثهدستوربررسیسریعراصادرکرد.

فرمانده ناجا :

خودرویبدحجابها
توقیفمیشود

فرماندهنیرویانتظامیاعالمکردکهدرایاممحرممامورانپلیس
درکنار عزاداران حسینیهها ،تکایا و مساجد خواهند بود و برای
تامینامنیتاینمراسماقدامخواهندکرد.بهگزارشایسنا،سردار
حسین اشتری در حاشیه نشست فصلی فرمانداران و مدیران
عالی ناجا که صبح دیروز برگزار شد ،همچنین درباره برخورد با
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ازمیانخبرها
۲۱شهریور؛ اعالم اسامی پذیرفتهشدگان
پایه هفتم مدارس سمپاد

وعده تامین پوشک تا چند روز دیگر
البته با قیمتهای جدید!
طبقوعدهمسئوالن،کمبودپوشکبچه،بزرگساالنووسایلبهداشتیبانوان
هفته آینده برطرف میشود؛ هر چند به دلیل تخصیص نیافتن ارز دولتی به
مواداولیهوارداتیاینمحصوالتبایدشاهدافزایشدوتا 2.5برابریقیمتها
باشیم!به گــزارش ایسنا ،طی روزهــای اخیر شاهد کمبود و گرانی شدید و
نگرانکنندهپوشکمعمولیبچه،پوشککاملبچه،پوشکبزرگساالن،وسایل
بهداشتیبانوان،دستمالکاغذیودیگرمحصوالتسلولزیبودیم.مسئلهپیش
آمدهچنددلیلاصلیدارد؛مهمترینآنکاهشمیزانتولیدداخلیبهدلیلعدم
تعیینتکلیفارزتخصیصیافتهبرایوارداتمواداولیهموردنیازصنایعسلولزی
بود و تولیدکنندگان نمیدانستند که باید با چه ارزی مواد مورد نیاز خود را از
گمرک ترخیص کنند؛ آیا به آنها ارز  ۴۲۰۰تومانی تعلق میگیرد یا باید با ارز
بازارثانویهاقدامبهوارداتکنند؟بنابراینمواداولیهواردشدهدرگمرکدپوشد
تاتکلیفمشخصشودامادرنهایتمشخصشدتولیدکنندگانبایدمواداولیه
را با ارز آزاد تهیه کنند که پس از وقفهای ۱۵تا ۲۰روزه در چرخه تولید مجدد از
شنبههفتهجاریشاهدتولیدواحدهایتولیدیداخلیهستیم؛هرچندبهگفته
تولیدکنندگان،قیمتهادوتا 2.5برابرافزایشخواهدیافتومشکلکمبوداز
ابتدای هفته جاری به طور کامل برطرف خواهد شد.اما مسئله قابل تامل دیگر
افزایش تقاضای مردم و هجوم همیشگی افرادی است که برای خرید بازار را با
التهابروبهرومیکنند.درچنینمواقعیمتاسفانهبرخیباخریدبیشازمیزان
مصرف نه تنها موجی از نگرانی را در بین مردم رقم میزنند بلکه بخش قابل
توجهی از نیاز دیگر هموطنان را نیز خریداری می کنند و در خانه نگه میدارند
تا این گونه نیاز شخصی خود را طی روزها و ماههای آینده برطرف کنند .چنین
افرادیدانستهیاندانستهنهتنهاموجبتحریک،کمبودوگرانیدربازارمیشوند
بلکه هموطنان خود را نیز با مسائل عدیدهای روبه رو می کنند تا آثار آن بازار
مصرفداخلیرابامشکلمواجهکند.بایدبدانیمموادومحصوالتبهداشتیاز
جملهکاالهاییاستکهکمبودآندربازارسالمتمردمرابهخطرمیاندازدودر
خصوصاینیکقلمکاالحداقلبایدبهگونهایعملشودتابهداشتوسالمت
مردمبهخطرنیفتد.رویدیگرچالشبهوجودآمدهدربازارمحصوالتبهداشتی،
احتکار برخی وارد کنندگان بود .به گفته تولید کنندگان صنایع سلولزی
متاسفانه احتکار صورت گرفته توسط وارد کنندگان مواد سلولزی به صورت
رسمیوقاچاق،بازارداخلیکشوررابامشکلروبهروکردهاست.

بد حجابی و کشف حجاب در خودروها اظهار کرد :ناجا بر اساس
وظیفه ذاتی خود با هرگونه هنجارشکنی که مصادیق آن بارها
اعالم شده و بی حجابی نیز جزو آن است ،برخورد می کند؛ بر این
اساس به مالکان خودروها تذکر خواهد داد و اگر قبال تذکر داده
شده باشد برای توقیف خودرو اقدام میشود .البته خوشبختانه

مردم همکاری خوبی با پلیس دارند و امیدواریم این موارد بیشتر
از گذشته مورد توجه قرار بگیرد .وی درباره این که قانون امر به
معروفونهیازمنکربهناجاابالغشدهیاخیر؟بدونبیانپاسخی
گفت:براساسقانونبرخوردباناهنجاریهابرعهدهپلیساست
وماهماهنگبامقامقضاییبااینمواردبرخوردخواهیمکرد.

مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ،طی اطالعیهای اعالم
کرد :اسامی پذیرفته شدگان پایه هفتم مدارس استعدادهای
درخشان بــرای سال تحصیلی  ۱۳۹۷-۹۸سراسر کشور
چهارشنبه  ۲۱شهریور از طریق درگــاه اینترنتی به نشانی
 hoosh.medu.irاعالم می شود.پذیرفته شدگان می توانند
ازشنبه۲۴شهریوربرایثبتنامبهمدرسهمربوطمراجعهکنند.

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیست:

هورالعظیمراآتشمیزنندتاپولبرقندهند

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستکهچندیپیشدرجمع
خبرنگارانازعمدیبودنآتشسوزیهورالعظیمسخنگفته
بود ،دیــروز نیز در سخنانی با عمدی برشمردن آتشسوزی
های هورالعظیم گفت :هورالعظیم را عمدا آتش می زنند تا
پولبرقندهند.بهگزارشایسنا،عیسیکالنتریروزگذشته
در پانزدهمین کنگره ملی «علوم زراعت و اصالح نباتات» در
موسسه تحقیقات و اصالح نهال و بذر درباره آتشسوزیهای
هورالعظیم در خوزستان مدعی شد که « هورالعظیم را آتش
میزنند تا پول برق ندهند و اینگونه برای ما گرفتاری ایجاد و
به ما جفا میکنند ».رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در
حالی روز گذشته توضیح بیشتری در این باره نداد که حدود
یک ماه پیش هم مدعی شده بود :مرزبانی این آتش سوزیها
را عمدی اعالم کرده است .کالنتری گفت :آتش سوزیهای
هورالعظیم در 10تا 15کیلومتری خاک ایران اتفاق افتاده و
درآنسویهورالعظیمکهدرخاکعراققرارداردهیچمشکلی
وجودندارد.ویهمانزمانبااشارهبهگفتوگویتلفنیباوزیر
محیط زیست عراق اظهار کرد :وی حتی در جریان قضایای
مربوطبهآتشسوزینبودوقرارشدموضوعرابررسیکند.
▪جهانگیری:عراقبهتامینحقابههورالعظیمپایبندباشد

همچنین به گزارش الف ،معاون اول رئیسجمهور دیروز در
جلسه شورای عالی آب با بیان این که انتظار داریم عراق به
تامینحقابههورالعظیمپایبندباشد،افزود:وزارتامورخارجه
موضوعحقابهکشورمانازرودهایمرزیرافعاالنهوباجدیت
دنبالکند.اسحاقجهانگیریبااشارهبهگزارشهایارائهشده
درباره آخرین وضعیت تاالب هورالعظیم و تالش های انجام
شدهبرایمهارآتشدراینتاالبافزود:متاسفانهآثاراینآتش
سوزیشرایطزندگیدرخوزستانرابهمخاطرهانداختهومردم
شریفایناستانرادروضعیتبدیقراردادهاستکهامیدوارم
با همکاری دولت عراق هر چه سریع تر شاهد رفع این مسائل
باشیم .با وجود محدودیت منابع آب و خشکسالی در کشور،
ایران همواره به تعهدات خود در تامین سهم  ۲۰درصدی آب
هورالعظیمپایبندبودهوانتظارایناستکهعراقنیزدرتامین
سهمخودکوشاباشد.
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