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دوره تحصیلی هنرستانها
یشود
 3ساله م 

فارس -معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش از  ۳ساله شدن هنرستان ها از س��ال آینده خبر داد و میزان حضور دانش آموزان
دبیرستانی در هنرستان ها را ۴۰درصد عنوان کرد .علی زرافشان گفت :از سال تحصیلی آینده ورودی به پایه دهم ،در شاخه ها و رشته های
نظری ،فنی و حرفه ای و کاردانش خواهد بود .وی تصریح کرد :اکنون حضور دانش آموزان در هنرستان ها  40درصد است.

دستچین
تفاهم نامه محیط زیستی با بانک صادرات
امضا شد
مهر-پسازابالغسیاست هایکالنمحیطزیستازسوی
رهبرینخستینتفاهمنامههمکاریمیانسازمانحفاظت
محیط زیست و بانک صادرات به امضا رسید.

متقاضیان اربعین برای ثبت نام فقط تا امروز
فرصت دارند
مهر-مدیرکلعتباتسازمانحجوزیارتگفت:متقاضیان
زی��ارت اربعین فقط تا سوم آذر (ام��روز) فرصت دارن��د در
سامانه سماح به نشانی  samah.haj.irثبت نام کنند.

مهدهایمساجددرسراسرکشورافزایشمییابد
فارس -تفاهمنامه تأسیس ،گسترش و تقویت مهدهای
مساجد در سراسر کشور بین سازمان بهزیستی و سازمان
بسیج جامعه زنان به امضا رسید.

«ایران» و «قرقیزستان» یادداشت تفاهم
آموزشی و بهداشتی امضا کردند
فارس -وزرای بهداشت ایران و قرقیزستان تفاهمنامه
همکاری در زمینه بهداشت و همچنین احداث کلینیک از
سوی ایران در قرقیزستان امضا کردند.

افزایش 32درصدیترددزائراندرمرزشلمچه
فارس-معاونهماهنگکنندهپلیسراهورناجاازافزایش32
درصدیترددزائراناربعینحسینیدرمرزشلمچهخبردادو
گفت:اینافزایشترددبااعمالمدیریت،کنترلشدهاست.

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی
در سال جاری
ایسنا -وزیر بهداشت از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو
در رشته های پزشکی در سال جاری خبر داد و گفت :این
وزارتخانه درصدد است با تشویق بخش های خصوصی
و دای��ر ک��ردن دانشکده ها جهت تربیت دانشجویان در
داخل کشور ،ظرفیت پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها
را افزایش دهد.

 ۷۸درصد دشتها ممنوعه شد
مهر-معاونوزیرنیروگفت۷۸:درصددشتهاومحدودههای
مطالعاتیآبكشوردروضعیتممنوعهقراردارند.

رونمایی ازسند ملیدیابتباحضور وزیرانبهداشت ۷کشور

روی خط رسانه ها

شیوع باالی دیابت در استان های شمالی و مرکزی

صبح دیروز با حضور  ۶تن از وزرای بهداشت
کشورهایمختلفووزیربهداشتکشورمان،از
سندملیدیابترونماییشد.بهگزارشفارس،
صبحدیروزباحضوروزرایبهداشتکشورهای
بولیوی،افغانستان،ترکمنستان،قرقیزستان،
ارمنستان،روسیهووزیربهداشتکشورماناز
سندملیدیابترونماییشد.
درابتدایمراسمرونمایی،محمدباقرالریجانی
معاون آموزشی وزارت بهداشت در سخنانی
ضمن اعالم خبر ابتالی  400میلیون نفر در
دنیابهدیابتگفت:ساالنه 38میلیوننفرجان
خود را بر اثر بیماریهای غیرواگیر از دست
میدهند.درکشورمانیزسهچهارمبیماریها
و  80درصد مرگها بر اثر بیماریهای غیر
واگیررخمیدهدوگذشتزمانوتغییرالگوی
زندگی موجب ش��ده اس��ت تا بیماریهای
غیرواگیرنقشبیشتریایفاکند.
الریجانی با بیان اینکه بیماریهای قلبی
ع��روق��ی ،س��رط��ان ،دی��اب��ت و آس��م در راس
بیماریهای غیر واگیر هستند ،ایران را جزو
کشورهاییدانستکهشیوعباالیدیابتدرآن
ها وجود دارد و گفت :در این میان استانهای
شمالی و م��رک��زی دارای ریسک باالتری
هستند.ویتاکیدکرد:دیابت 300هزارسال
عمر مفید ایرانیان را تحت تاثیر قرار میدهد.
تالش می کنیم بیماریهای غیرواگیر را طی
 10سال آینده کنترل کنیم و مانع افزایش
دیابت و چاقی شویم.معاون آموزشی وزارت
بهداشت همچنین با حضور در برنامه گفت
وگویویژهخبریشبکهدوسیما،ضمناشاره
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رتبه سوم قرار دارد.وی تصریح کرد :عوارض
دیابت طی زمان افزایش می یابد؛ برای مثال
دیابتی ها دو تا چهار برابر بیش از افراد عادی
در معرض ابتال به بیماری های قلبی عروقی
هستند و خطر نابینایی و بیماری های کلیوی
در دیابتی ها به ترتیب  25و  17برابر افراد
عادی است.وزیر بهداشت ادامه داد :حدود
 50درصدافرادمبتالبهدیابتدچاراختالالت
عصبی می شوند و قطع عضو (قطع پا) در بین
 15تا  40درصد این بیماران اتفاق می افتد.
▪ ▪بیمه ها هزینه های درم��ان و پیشگیری
دیابتراپوششدهند

به برنامههای وزارت بهداشت برای کنترل
و پیشگیری از بیماری دیابت گفت :در سند
دیابت،پیشبینیشدهاستتجهیزاتمصرفی
وکنترلیدیابت،ماننددستگاهونوارهایتست
قند خون با قیمتی ارزان در دسترس عموم
مردم قرار گیرند .الریجانی با بیان اینکه یکی
از نکات مهم در سند بیماریهای غیر واگیر
در وزارت بهداشت افزایش تحرک در جامعه
است ،گفت :در راستای دستیابی به اهداف
سند بیماریهای غیر واگیر ،باید طی ده سال
فعالیت و تحرک در جامعه را افزایش داد و
اینیک کار جمعی است؛ همچنین تا دو سال
آیندههمهکشورهادررابطهبادیابت،بایدطبق
استانداردهای بین المللی ارزیابی شوند.وی

افزود :درسند دیابت دیدهشدهاستکه موارد
مصرفیوکنترلیباشرایطخاصیدردسترس
عموم مردم قرار بگیرد و این نکته در برنامه
کارشناساناستتاباارائهنوارهاودستگاههای
تستقندخونارزانوهمچنیندیگرروشهای
کنترل و پیشگیری به مهار بیماری دیابت
بپردازیم.به گ��زارش ایرنا ،وزیر بهداشت در
این همایش با بیان این که مدیریت و کنترل
بیماری ه��ای غیرواگیر ،مهم ترین اولویت
وزارتبهداشتاست،گفت:اکنونحدود4.5
میلیوننفردرایرانازدیابترنجمیبرندکهدو
میلیون نفر از آن ها از بیماری خود بی اطالع
هستند.هاشمی افزود :ایران نیز از نظر شیوع
دیابت در خاورمیانه پس از مصر و پاکستان در

بیش از  66هزار زن خانه دارتحت پوشش بیمه قرارگرفتند
دانش پور -مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان
تامین اجتماعی ،ضمن تشریح شرایط بهره مندی زنان
خانه دار از تعهدات قانونی تامین اجتماعی از تحت
پوشش بیمه قرار گرفتن  66هزار و  300زن خانه دار
خبر داد.سیروس نصیری در گفت و گو با خراسان گفت:
زنان خانه دار می توانند در زمره مشموالن بیمه صاحبان
حرف ومشاغل آزاد قرار گیرند و با مراجعه به یکی از شعب
سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مقرر از
تعهدات قانونی این سازمان بهره مند شوند.
وی حداکثر سن زن��ان ب��رای پذیرش درخ��واس��ت این
نوع بیمه را  ۴۵سال عنوان کرد و ادامه داد :در صورت
داشتن سابقه پرداخت بیمه ای قبلی نیز به ازای هر دو

سال سابقه ،یک سال به سن متقاضی اضافه می شود،
حق بیمه پرداختی زنان خانه دار به میزان  16 ،14و
 20درصد در نظر گرفته شده است که دو درصد آن از
سوی دولت پرداخت می شود .وی افزود :زنان خانه دار
می توانند به اختیار خود حق بیمه سرانه درمان را که به
ازای هر نفر 27هزار و 500تومان است به صورت ماهانه
پرداخت کنند و از خدمات بیمه درمان نیز بهره مند شوند
ضمن آن که امکان پرداخت حق بیمه به صورت هر سه
ماه هم وجود دارد.به گفته نصیری تا کنون  66هزار و
 300زن خانه دار با شرایط عادی و  108هزار و 300
نفرزنسرپرستخانوارمعرفیشدهازسویکمیتهامداد
تحت پوشش بیمه زنان خانه دار قرار گرفته اند.

وزی���ر ب��ه��داش��ت از س��ازم��ان ه��ای بیمه گر
خواست ،بخش بیشتری از هزینه های درمان
و پیشگیری دیابت را پوشش دهند.وی افزود:

اگر سازمان های بیمه گر وسایل تشخیصی
و داروی بیماران دیابت را به خصوص برای
کودکانونوجوانانپوششدهند،بدونتردید
هزینه های بیمه ها و عوارض این بیماری که
در آینده کشور را گرفتار می کند ،بسیار کمتر
خواهد شد و مردم زندگی سالم تری خواهند
داشت .هاشمی همچنین با اشاره به زمان
تصویب بودجه و قانون برنامه ششم توسعه
گفت :الزم است با اخذ عوارض بر کاالهای
آسیبرسانوموادیکهبیماریهایغیرواگیر
مانند دیابت و چاقی را افزایش می دهد ،به
سمتیبرویمکهمصرفاینموادکاهشیابدو
با استفاده از این منابع بیمه ها بتوانند پوشش
بهتری ب��رای پیشگیری و درم��ان بیماری
های غیرواگیر ارائه کنند و وزارت بهداشت
نیز در این زمینه کنار بیمه ها خواهد بود.

در حاشیه
▪ ▪وزیر بهداشت :بگذارند ما سکوت کنیم

به گزارش فارس ،هاشمی در جمع خبرنگاران و در حاشیه همایش دیابت ،به انتقاد از بیمه
تأمین اجتماعی پرداخت و گفت :ما یک صحبتی کردیم که بخش درمان تأمین اجتماعی زیر
نظر وزارت بهداشت قرار گیرد .وی ادامه داد :عدهای نسبت به این جمله واکنش نشان دادند
و به دنبال تحقیق و تفحص از نظام سالمت هستند ،ای کاش آنها تحقیق و تفحصی کنند تا
ببینند پولی که کارگران برای درمان طی 30سال به تأمین اجتماعی پرداخت کردهاند کجا
هزینه شده است .وزیر بهداشت افزود :در طول این سالها اگر این پول در حوزه درمان هزینه
میشد ،اکنون اطراف تهران پر از بیمارستان بود .وی با بیان این جمله که «بگذارند ما سکوت
کنیم»،دربارهزمانپرداختبدهیبیمههابهوزارتبهداشتافزود:معاوناولرئیسجمهور
دستور داده که بیمههاهزار میلیارد تومان از بدهی 6هزار میلیاردی خود را پرداخت کنند.

پس انداز یک کودک برای بازسازی مسجد
تگزاس
خ��ب��رگ��زاری ص��دا و
سیما -ی��ک ک��ودک
هفت ساله آمریکایی
تمامی پول های قلک
خود را که برای خرید
آی پ����د ج��م��ع آوری
کردهبود،برایمرمت
مسجد تگزاس هدیه
کرد.به گزارش پایگاه
اینترنتی العالم ،جک سوانسون تمامی پس ان��داز خود را
برایمرمتوبازسازیمسجدیکهدرنزدیکیخانه شاندر
ایالتتگزاسهدفحملهقرارگرفتهبود،هدیهکردوبااقدام
متقابلمسئوالنمسجد،غافلگیرشد.جکبرایخریدآی پد
درقلکخودمبلغ 20دالرجمعآوریکردهبودکهتمامآنرا
برای بازسازی مسجد هدیه کرد ،اما مدیران مسجد تگزاس
پسازایناقدامخیرخواهانهجک،تصمیمگرفتندبهعنوان
جایزه به او یک آی پد هدیه دهند.افراد ناشناسی به این
مسجددرتگزاسحملهکردند.شورایروابطاسالم–آمریکا
(کی یر) ضمن محکوم کردن این حمله اعالم کرد :این یکی
ازحمله  هاییاستکهعلیهمسلمانانطی روزهای اخیر در
آمریکابهوقوعپیوستهاست.اینشوراهمچنیندربیانیه ای
ازمقاماتآمریکاییخواست،بهاینمسئلهبهعنوانیک«جرم
ناشی از نفرت» رسیدگی کنند.ارسالن افتخار ،حقوقدان و
عضو شورای مدیریت مسجد هم یک نامه قدردانی از طرف
جامعهمسلمانانآمریکابرایتشکرازاینکودکفرستاد.

تولد دوقلوی  ۸کیلوگرمی در اسکاتلند

ابتکار :خودروهای جدید آلودگی خاصی ایجاد نمیکنند
 ۱۱۰هزار خودروی جدید به دلیل کسب استانداردهای
یورو ۴آلودگی خاصی ایجاد نمی کنند.معاون رئیس
جمهورورئیسسازمانحفاظتمحیطزیست،بابیاناین
مطلببهمهرگفت:ازابتدایسال ۹۱تمامیخودروهای
ساخت داخلباید استاندارد یورو ۴و خودروهای وارداتی
استاندارد یورو  ۵را اخذ کنند.
ابتکار ادامه داد :به عبارت دیگر همه خودروهای پالک
شده داخلی استاندارد یورو  ۴را دارا هستند.وی گفت:
همچنینسازمانحفاظتمحیطزیستهمبهطورادواری
ازهمهخطوطتولیدخودروبازرسیمیکند؛اینبازرسی
ها در همه ابعاد اجرای استاندارد یورو ۴است و هر کجا با
استانداردالزممنطبقنباشد،شمارهگذاریخودروممنوع

میشود.معاونرئیسجمهورادامهداد:باتوجهبهگزارش
های متعددی که به ما می رسد و بازرسی های مستمر،
اطمینانمانسبتبهاستانداردیورو ۴صددرصدیاست.
وی افزود :بنزین هم هر سه ماه یک بار بازرسی می شود و
بنزینداخلیهمبایداستانداردهاییورو ۴راداراباشد.
رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستادامهداد:درواقعبا
بازرسی های مستمر و تاکید بر استانداردهای الزم ،باید
گفت این خودروها حداقل آالیندگی را خواهند داشت.
ابتکار در پایان با اشاره به وضعیت مناسب هوای تهران
گفت :با اجرای استانداردهای یورو  ۴برای خودروها و
یورو ۳برای موتورسیکلت ها وضعیت هوای تهران نسبت
به سال ۹۱تا  ۹۳بسیار بهتر شده است.

دیلی میل -آالانا مری  33ساله که خودش پزشک است،
یکدوقلویسنگینوزنبهدنیاآوردهکهرویهم 8کیلوگرم
وزن دارند ،یعنی  3کیلو بیشتر از وزن اغلب دوقلوها .ضمن
این که یک کودک تقریب ًا  6ماهه  8کیلو وزن دارد.خانم
مری می گوید« :تالش کردم بفهمم پسرهایم سنگین ترین
دوقلوهای اسکاتلند هستند یا نه .اداره رکوردها در حال
تحقیقدراینبارهاستوبایداینهفتهنتیجهراتأییدکند».
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