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بیشاز 17هزارهکتارازاموالموقوفه
دراختیاردستگاههایحاکمیتیاست

حجتاالسالم محمدی رئیس سازمان اوقاف در پیشخطبههای نماز جمعه تهران گفت :بیش از  17هزار هکتار از اموال موقوفات در اختیار
دستگاههای حاکمیتی است .انتظار داریم که مسئوالن نظام همان قدر که از س��رمایه وقف بهره بردند ،فرهنگ وقف را تبلیغ کنند .ما پس از
انقالب بیش از  25هزار موقوفه داریم و بیش از  50درصد موقوفات مربوط به  7سال اخیر است.

دریچه

به همین سادگی
کار،عبادتواستراحت.دینهمبرایگذرانیکروزبیشتر
از این از ما نخواسته است .ای کاش تمام گزینه های ما برای
زندگی فقط همین سه مورد باشد.

خواندنی ها
معروف شدن به قیمت تغییر قیافه!
«جک ما» دومین
م����رد ث��روت��م��ن��د
چ��ی��ن ،ی��ک��ی از
چهرههای بسیار
م��ش��ه��ور چین
اس����ت .در ای��ن
م��ی��ان ب��رخ��ی از
قبلازعمل
بعدازعمل
اف���راد ب��رای این
که معروف شوند دس��ت به ک��اره��ای عجیبی میزنند،
هوآنگ جیان حاضر شده  ۱۴۵هزار دالر (بیش از ۵۶۵
میلیون تومان) برای عمل جراحی خرج کند تا شبیه این
مرد میلیاردر شده و در رسانهها معروف شود!

ساخت پارک عمومی از بازیافت تیرچراغ برق
درش��ه��رت��ای��پ��ه
ی�����ک پ�����ارک
و ی���ک زم��ی��ن
ب��ازی عمومی
از بازیافت ده
ه��ا ت��ی��ر چ��راغ
ب���ه دردن���خ���ور
س��اخ��ت��ه ش��ده
اس��ت .ای��ن زمین ب��ازی با رن��گ زرد روشنش یکنواختی
معماری محیط اطرافش را درهم می شکند .عالوه بر تاب
هایی که در چهار ارتفاع متفاوت ساخته شده است ،این
پارکیکسکویچندمنظورهودوشبکهبانوجمانندنیزدارد
که فضاهایی برای فعالیت و استراحت ایجاد می کنند.

اختصاص  200میلیارد تومان یارانه
به شیر مدارس
گروه اجتماعی -دولت در الیحه پیشنهادی بودجه سال  ،۱۳۹۶مبلغ
 ۲۰۰میلیارد تومان به یارانه شیر مدارس اختصاص داد .این اختصاص
بودجه ها در لوایح هر سال در شرایطی انجام می گیرد که تقریبا تحقق آن
به سختی و با تاخیر انجام می شود و شیر ،گاهی با چند ماه تاخیر برای توزیع
به مدارس می رسد .درحال حاضر گزارش ها حاکی است که امسال هنوز
توزیع شیر آغاز نشده است.
در همین زمینه فارس در گزارشی گفت :الیحه پیشنهادی بودجه سال
 1396دول��ت چندی پیش توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای
اسالمی ارائه شد و در جدول شماره 9الیحه بودجه و قسمت برآورد اعتبارات
ردیفهای متفرقه سال  ،1396مبلغ  200میلیارد تومان برای یارانه شیر
مدارس اختصاص داده شده است.این عدد در سال گذشته نیز همین200
میلیارد تومان بود که هنوز ریالی از این اعتبارات تخصیص نیافته است ،زیرا
هنوز هیچ شیری در مدارس توزیع نشده است .ضمن این که بر اساس پیش
بینی آموزش و پرورش قرار بود در سال تحصیلی گذشته  70نوبت شیر
رایگان در مدارس توزیع شود که این تعداد دفعات محقق نشد.همچنین با
گذشت قریب به 3ماه از بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 95-96هنوز
یک پاکت شیر هم در مدارس توزیع نشده است.



...
درمان
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آخرین وضعیت حذف
پیش دانشگاهی و شرکت در آزمون

 10درصد بیماران دیابتی
کشور کودک هستند
رئیس انجمن غدد اطفال ایران با اشاره به این که حدود  5میلیون نفر در
کشور درگیر بیماری دیابت هستند ،گفت :حدود 10درصد این بیماران،
کودکهستندوتغذیهناسالموتغییراتشیوهزندگی،ازدالیلافزایشاین
بیماریبهشمارمیرود.علیربانیدرحاشیههمایشمعرفیقلمانسولین
ِل ِو میر ،اظهار کرد :ابتال به بیماری دیابت در ایران رو به افزایش است و
در کشور ما حدود  5میلیون نفر درگیر دیابت هستند؛ البته تعداد دقیق
مبتالیان به دیابت به عنوان یک بیماری خاموش در همه جای دنیا از جمله
ایران هیچگاه به دست نمیآید و تمام آمارها در این زمینه ،تخمینی است.
وی افزود :متوسط هزینه درمان یک بیمار دیابتی یا بیمار بستری شده در
ایران در خوشبینانهترین حالت ،بین 2میلیون تومان در سال است که در
مجموعچیزیمعادلهزارو 472میلیاردتومانهزینهبستریاینبیماران
در کشور میشود که این مبلغ در بدبینانهترین حالت میتواند به 11هزار
میلیارد تومان نیز برسد.رئیس انجمن غدد اطفال ایران ادامه داد :از
مجموع صد بیمار دیابتی در ایران 30،نفر آن ها بستری میشوند و این در
حالیاستکههزینهبخشدرمانسرپاییبیشتراست.بنابراینمیتوانیم
بگوییمدربدبینانهترینحالت،ساالنه 17هزارمیلیاردتوماندراینبخش
هزینه میشود .ربانی گفت :برای پیشگیری از دیابت نوع 2باید از عواملی
مانند تحرک نداشتن ،مصرف مواد غذایی نامناسب مانند فستفودها
و قرار گرفتن در محیطهای استرسزا ،خودداری شود .به گفته رئیس
انجمن غدد اطفال ای��ران ،حدود  10درصد بیماران دیابتی در کشور
کودک هستند و این مسئله رو به افزایش است؛ چرا که چاقی نسبت به
گذشتهبیشترشدهاست.ویبااشارهبهاینکه 3نوعدیابتبالغان،کودکان
و دیابت نوع بارداری وجود دارد ،گفت :در همه دنیا به دلیل تغییرات شیوه
زندگی و تغییر در تغذیه سالم ،این بیماری رو به گسترش است .ربانی
خاطرنشان کرد :دیابت در مادران باردار نیز بسیار حائز اهمیت است
چرا که در صورت عدم کنترل آن جنین در شکم مادر آسیب خواهد دید.

...

بازنشستگان



رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ،آخرین وضعیت و زمان حذف
پیش دانشگاهی و شرایط و چگونگی شرکت در کنکور دانشآموزان را
تشریحکرد.عبدالرسولعمادیدرپاسخبهاینپرسشکه«پیشدانشگاهی
چه زمانی حذف میشود و وضعیت شرکت در کنکور دانشآموزان چگونه
خواهد بود؟» ،اظهار کرد :امسال پایه دهم استقرار داشت ،سال آینده پایه
یازدهم و در سال بعد از آن ،پایه دوازدهم استقرار مییابد و پیش دانشگاهی
حذف میشود .عمادی درباره شرایط شرکت در کنکور دانشآموزان دوره
متوسطه گفت :این وضعیت برای دانشآموزان فرقی نمیکند ،زیرا فردی
که پیش دانشگاهی نمیرود  12سال درس خوانده است و آن فردی هم که
پیش دانشگاهی رفته 12،سال درس خوانده است .وی افزود :اصل موضوع
 12سال تحصیل دانشآموزان در مدرسه برای رفتن به دانشگاه است و این
موضوع کفایت میکند.به گزارش خراسان ،پیش از این در سال 94معاون
آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفته بود :با توجه به استقرار ساختار
 3-3-6به طور طبیعی وقتی پایه دوازدهم مستقر شود پیش دانشگاهی
حذف خواهد شد .نمرات پایه دوم و سوم متوسطه یعنی پایههای  11و 12
به عنوان سابقه تحصیلی خواهند بود و در سال  95پیش دانشگاهی حذف
و دوره متوسطه سه ساله خواهد شد.

...
بیمه

...

دستچین
مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره
فرهنگیان شد
با حکم وزیر آموزش و پ��رورش ،سومین تغییر در صندوق
ذخیرهفرهنگیانطیچندماهاخیرباانتصابمهدینیکدل
بهسمتمدیرعاملیصندوقذخیرهفرهنگیان،کلیدخورد.
به گزارش  تسنیم ،با برکناری و بازداشت شهابالدین
غندالی مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان،
علیرضا ناصری در آخرین روزهای فعالیت علیاصغر فانی
در وزارت آموزش و پرورش به عنوان مدیرعامل صندوق
ذخیره فرهنگیان انتخاب شد .با برکناری فانی از وزارت
آموزش و پرورش و آمدن فخرالدین دانش آشتیانی ،علیرضا
ناصری نیز از صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شد و با حکم
وزیر آموزش و پرورش ،مهدی نیکدل به عنوان مدیرعامل
جدید این صندوق منصوب شد .عضویت در هیئت مدیره و
مدیرعاملیشرکتپارسخودرو،عضویتدرهیئتمدیره و
قائممقامیمشاورصنعتیایران،قائممقامیموسسهبرنامه
ریزی در توسعه ،عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی نیرو
محرکه(همزمانبامشاورهباایرانخودرو)،قائممقامیگروه
ایرانخودرو و ریاست هیئت مدیره ساپکو ،بخشی از سوابق
اجرایی مهدی نیکدل است.

ساالنه  ۵هزار نفر قطع نخاع می شوند



میزان -محمدتقیجغتاییرئیسپنجمینهمایشعلوم و
اعصاب پایه و بالینی با بیان اینکه ساالنه ۵هزار نفر درکشور
قطع نخاع می شوند ،گفت :روش های جدید مداخالت
درمانی مثل سلول درمانی ،از جمله راه هایی است که در
درمان تروماهای مغز و نخاع در سال های اخیر می تواند
کمک کننده باشد.

...

خانواده

مردان برای خودنمایی پرخوری میکنند

احداث یکی از بهترین بیمارستان
های کشور در سیستان وبلوچستان

ساخت  ۳۹خانه امید برای حمایت
از بازنشستگان

هفت میلیون شاغل غیر مزد بگیر
کشور بیمه نیستند

تقدیر رئیس بسیج جامعه زنان
از دولت

وزیربهداشتگفت:یکیازبهترینبیمارستانهای
کشور تا پایان دولت یازدهم ،در شهرستان سراوان
واقعدرجنوبسیستانوبلوچستاناحداثوبهره
ب��رداری خواهد شد.قاضی زاده هاشمی دیروز
جمعه در بدو ورود به سراوان در جمع خبرنگاران
افزود:عملیاتاحداثبیمارستانجدیدسراواناز
یک سال پیش آغاز شده و تاکنون حدود 70درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکلاجتماعیوفرهنگیصندوقبازنشستگی
کشوری گفت :هم اکنون در  ۲۷استان ۳۹ ،خانه
امیدساختهشدهکهبرایبهرهبرداریازآنها۷تا۱۳
میلیاردریالهزینهشدهاست.رشیدیافزود:احداث
خانههایامیدباهدفایجادشرایطرفاهی،استفاده
و بهرهبرداری از توانمندی های بازنشستگان،
ب��رای گ���ذران اوق���ات فراغت ای��ن قشر و افزایش
مشارکتاجتماعی در دول��ت دنبال شده است.

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت کار و
رفاه اجتماعی ،با اشاره به وجود 10میلیون شاغل
غیر مزد بگیر در کشور  ،گفت که هفت میلیون نفر
از این افراد زیرپوشش خدمات بیمه ای نیستند.
به گزارش خراسان ،اسماعیل گرجی پور افزود :
با در نظر گرفتن سه نفر جمعیت در هر خانوار ،
تعداد افراد بیمه نشده این گروه از شاغالن ،به 20
میلیون نفر می رسد.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور از دولت
به خاطر فراهم کردن زمینه های اجرایی تر شدن
سیاستهایکلیخانوادهتقدیرکرد.مینواصالنی
به ایرناگفت:با اعالم سیاستهایابالغیرهبری،
توسطدولتزمینهاجراییترشدنآنبیشترفراهم
میشود.ماهمبرنامهریزیهاییبرایاجراشدنآن
انجامدادهایمامااینموضوعبرایتحققبهپیگیری
وتالشتمامدستگاههانیازدارد.

دیلیساینس-تحقیقاتاخیرحاکیازایناستکهمردان
ب��رای خودنمایی و نشان دادن خود هم که شده غذای
بیشتری میخورند.برای بررسی بیشتر ،محققان 20
زن و مرد بالغ با شرایط فیزیکی مشابه را در موقعیتهای
مختلف زیر نظر گرفتند .در این چالش ،این افراد یکبار با
حضور تماشاگر و یکبار بدون حضور تماشاگر 30دقیقه بال
مرغ خوردند.نتایج بهدست آمده از این چالش شگفتآور
ب��ود؛ شرکتکنندگان مرد در زمانی که در معرض دید
تماشاگران بودند به طور متوسط  4برابر بیشتر از زمانی که
چالش بدون حضور تماشاگران برگزار شد بال مرغ خورده
بودند.بعد از رقابت زنان گفتند که زمانی که این چالش در
حضور تماشاگر برگزار شد احساس خجالت میکردند؛ در
سمت مقابل مردان برگزارشدن این چالش را بدون حضور
تماشاگر سرد و غیرهیجانانگیز توصیف کردند.

/٩٥٢٦٥١٦٧م
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