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اجرای هر برنامهای در مدرسه
باید با اجازه آموزش وپرورش باشد

ایلنا -وزیرآموزشوپرورشتاکیدکرد:اجرایهربرنامهایتوسطهرنهادیدرمدرسهبایدبااجازهوهماهنگیآموزش
وپرورشباشد.بطحاییدرتوئیترخودنوشت«:لطفامردمرابیجهتوبههربهانهاینگراننکنید!اجرایهربرنامهای
توسطهرنهادیدرمدرسهبایدبااجازهوهماهنگیآموزشوپرورشباشد».

...
دریچه

بهشت زمین شناسان
جــزیــره هــرمــز بــا مساحت  ۴۲کیلومتر مــربــع در
 ۸کیلومتری بندرعباس واقع شده اســت .وجود
کانیها و سنگهای زيبا ،لقب موزه زمینشناسی و
بهشت زمینشناسان را به اين جزيره بخشیده است.

...

رسانه ها
نشستنطوالنیچهعوارضیبههمراهدارد؟
نتایج تازهترین بررسیها نشان میدهد ،نشستن بیش از
حد و مداوم به چاقی و اضافهوزن و در نهایت بروز دیابت نوع
 2و بیماریهای قلبی منجرمیشود.بر اساس این مطالعه،
افرادیکهطوالنیمدتمینشینند،بیشترینمیزانچربی
احشایی را دارند و به نسبت دیگران بیشتر در معرض خطر
هستند .به گفته یکی از محققان این پژوهش ،نشستن
طوالنیمدت با افزایش احتمال سرطان و سکته مغزی نیز
ارتباط مستقیم دارد .همچنین نشستن طوالنیمدت با
افزایشفشارخونوکلسترولارتباطدارد؛ایندوعاملخطر
بروزحملهقلبیراافزایشمیدهد؛درعوض،فعالیتبدنی
عملکردرگهارابهبودمیبخشدوباعثتنظیمضربانقلب
میشودکهجریانخوندررگهاراسریعترمیکند.

آبشاریخیدرچین

سردشدنوانجمادهوادرچینموجبشدهاستتادومینآبشار
بزرگ این کشور به آبشار یخی تبدیل شود و هزاران گردشگر را
برایدیدناینجاذبهتوریستیواردکشورچینکند.

کشفمحمولهعاجفیلبهارزشصدهاهزار
پونددرتایلند

مقامات تایلند از کشف محموله بزرگ عاج فیل در فرودگاه
بانکوک خبر دادنــد .مقامات تایلندی اعــام کردند :این
محمولهازعاجفیلبهارزشصدهاهزارپونددرفرودگاهتایلند
کشف و ضبط شده است .همچنین وزن محموله در حدود
 ۱۴۸کیلوگرمبود هاست.اینمحمولهحاویسهعاجبزرگو
 ۳۱تکهعاجازنیجریهعازمچینبود هاست.بزرگیاینعاجها
نشانمیدهدکهمتعلقبهفیلهایآفریقاییدرمعرضخطر
انقراضبودهاند.همچنینتغییررنگعاجهاحاکیازآناست
که محموله فوق مدت طوالنی در انبار نگهداری شد ه است.
پلیستایلنددرتالشبرایشناساییقاچاقچیاناست.

توفان،آثارباستانیآمریکارابهکانادابرد
توفانزمستانیهفتهگذشتهیکبنایتاریخیدرشمالآمریکا
را به بخش کانادایی اقیانوس اطلس در حد فاصل ایالت ِمین
و استان نیوبرانزویک رانده است.این موضوع میان کانادا و
آمریکابرسرچگونگیبازگرداندنبقایایایناثرتاریخیتنش
ایجادکردهاست.بنایقدیمیفراوریشیالتدرساحللوبک
ایالتمین،قدیمیترینبنایسالمدرنوعخوداستکهازاوایل
قرنبیستمتادهه ۹۰میالدیبرایمصارفصیادیوفراوری
محصوالت دریایی به کار میرفت اما پس از آن در تعلق یک
موسسهخصوصیقرارگرفت.
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 3روایت متناقض درباره افزایش یا کاهش بودجه بیمه سالمت

اخبار

عضو کمیسیون تلفیق :بودجه بیمه سالمت کاهش یافته است
دانــش پــور -درحــالــی کــه روز گذشته یکی از اعضای
کمیسیون تلفیق بودجه  97در مجلس شورای اسالمی
از افزایش بودجه بیمه سالمت به رقم  15هزار میلیارد
تومان خبر داد که با محاسبه رقم این بودجه ،افزایش
 5/5هزار میلیارد تومانی داشته است اما یکی دیگر از
اعضای کمیسیون تلفیق از کاهش بودجه سازمان بیمه
سالمتسخنمیگوید.احمدحمزهبدوناشارهبهبودجه
پیشنهادیسال 97سازمانبیمهسالمتگفت:رقمبودجه
سال 97اینسازمان 10هزارو 800میلیاردتوماندرنظر
گرفته شده است که نسبت به سال قبل کاهش دارد .این
اخبار متناقض در حالی است که به گفته حریرچی ،قائم
مقام و معاون کل وزارت بهداشت ،بودجه سازمان بیمه
سالمت در سال 96رقم 10هزار میلیارد تومان بوده که در
بودجه سال  97به  10هزار و  810میلیارد تومان افزایش
پیدا کرده است .بنابراین و بر اساس گفته قائم مقام وزارت
بهداشت بودجه بیمه سالمت نسبت به بودجه سال ، 96
 810میلیارد تومان افزایش داشته است.شایان ذکر است
اکبرترکی ،عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97روز جمعهدر
گفت وگو با ایرنا اعالم کرده بود :در الیحه بودجه سال،97
برایسازمانبیمهسالمت 9/5هزارمیلیاردتوماندرنظر
گرفته شده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به١٥هزار
میلیارد تومان افزایش یافت  .وی ادامه داد  :اگر ٥٥درصد
اینافزایشبهسازمانبیمهسالمتتعلقگیرد،اینسازمان
بیمه گر می تواند بدهی خود را به مراکز درمانی و داروخانه
هاپرداختکند.احمدحمزهیکیدیگرازاعضایکمیسیون
تلفیقمجلسنیزدیروزدرگفتوگوباخراسانبابیاناینکه
رقم بودجه سال 97سازمان بیمه سالمت 10هزار و800



دستور ویژه رئیس دیوان عدالت اداری:

میلیاردتوماندرنظرگرفتهشدهاستافزود:اینرقمنسبت
به بودجه سال 96کاهش یافته است .وی افزود :البته قرار
استبخشیازتامینبودجهوزارتبهداشتازطریقعرضه
اوراقتامینشودکهالبتهعددآنهنوزمشخصنیستوباید
منتظرتعیینتکلیفآندرصحنعلنیمجلسباشیماماآن
چه که هم اکنون مطرح شده رقم  10هزار و  800میلیارد
تومان است که نسبت به بودجه سال قبل سازمان بیمه
سالمتکاهشدارد.اینعضوکمیسیونبهداشتودرمان
مجلس همچنین خاطرنشان کرد :بودجه بخش سالمت
حدود 6درصدنسبتبهبودجهسال 96افزایشیافتهاست.
درباره این موضوع یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق
مجلس با بیان این که بودجه نظام سالمت در سال آینده در
مجموع ٣٢هزار و٧٠٠میلیارد تومان خواهد بود ،تصریح
کرد :از محل هدفمندی یارانه ها ،سه هزار و  ٧٠٠میلیارد
تومان بودجه به حوزه سالمت در سال آینده تخصیص پیدا
می کند ،افزون بر این ردیف های بودجه ای از محل یک
درصد مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات بر سیگار و کاالهای
آسیب رسان در این حوزه در نظر گرفته شده است.در عین
حال قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت با بیان این که
جمع کل اعتبارات وزارت بهداشت در بودجه ، 97افزایش
یافتهاستاظهارکرد:اعتباراتکلوزارتبهداشتشامل
دانشگاههایعلومپزشکیودستگاههایوابستهبهوزارت
بهداشتبرایسال 96رقم 20هزارو 738میلیاردتومان
بوده که این رقم برای سال  97به  23هزار و  353میلیارد
تومانافزایش یافته است.بر این اساس جمع کل اعتبارات
وزارت بهداشت در بودجه  97حدود  15درصد افزایش
دارد .ایرج حریرچی در گفت و گو با خراسان با تاکید بر این

...

وزارت بهداشت

بیمه سالمت

نظام ارجاع

بودجه سال 97

 37هزار و  669میلیارد تومان

 10هزار و  810میلیارد تومان

دو هزار میلیارد تومان

بودجه سال 96

 34هزار و  236میلیارد تومان

 10هزار میلیارد تومان

یک هزار میلیارد تومان

موارد متفرقه حوزه وزارت بهداشت اظهار کرد :این ردیف
بودجهایاز 318میلیاردتوماندربودجهسال 96بهعدد
 271میلیاردتومانبرایسال 97کاهشداشتهاست.
حریرچیخاطرنشانکرد:بودجهوزارتبهداشتدرحوزه
دانشگاه ها و دستگاه های وابسته ،ردیف های ستادی،
بیمه سالمت و اعتبار یک درصد ارزش افزوده در مجموع
برایسال 34، 96هزارو 236میلیاردتومانبوده،کهاین
رقم در بودجه سال آینده به 37هزار و 669میلیارد تومان
افزایشیافتهاست.

کهبخشیازبودجهسال96تخصیصپیدانکردهاستادامه
داد :بودجه سازمان بیمه سالمت نیز در سال  96رقم 10
هزار میلیارد تومان بود که در بودجه سال 97به 10هزار و
 810میلیارد تومان افزایش یافته است.وی افزود :عالوه
بر این بخشی از اعتبارات مربوط به موضوع ماده 37قانون
الحاقیشاملیکدرصدارزشافزودهاستکهاینرقمبرای
سال 96عددسههزارو 178میلیاردتومانودربودجه97؛
سههزارو 234میلیاردتوماندرنظرگرفتهشدهاست.قائم
مقام وزارت بهداشت با اشاره به کاهش بودجه هزینه های

...

تعطیالت زمستانی
معاونرئیسجمهور:موضوعتعطیالتزمستانیمدارسدرصورتنیازبهمجلسارائهمیشود

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر این که مدیریت فضای تربیتی مأموریت اصلی معاونت
پرورشیوفرهنگیاست،گفت:بهدنبالایجادروحیهنشاطوشادابیدرفضایمدارسهستیمواتاقفکرهاییدراین
زمینهتشکیلدادهایم.بهگزارشایسنا،علیرضاکاظمیباتاکیدبراینکهکارمادرحوزهپرورشیمدیریتفضایتربیتی
است،اظهارکرد:اولویتنخستبندهدراینمعاونت،توسعهوترویجفرهنگاقامهنماز،قرآنوعترتاست.ویافزود:
مااینشعاررابانگاهعملیاتیمطرحمیکنیموبهایننکتهتوجهداریمکهروححاکمبرسندتحولبنیادین،تربیتیاست
و مأموریت ما مدیریت مسائل تربیتی در آموزشگاهها و استفاده از همه عناصر برای تحقق تعلیم و تربیت است .معاون
پرورشیوفرهنگیوزارتآموزشوپرورشبابیاناینکهنمازوقرآنمحورتربیتهستند،افزود:نمازستوندیناست
و طبق معارف اسالمی و قرآنی معتقدیم نماز بازدارنده از بدیهاست و ما باید برای برپایی نماز و امر به معروف و نهی
ازمنکرتالشکنیم.کاظمیبااشارهبهافزایشنشاطدرمحیطهایدانشآموزیبیانکرد:مابهدنبالایجادروحیه
نشاطوشادابیدرفضایمدارسهستیمواتاقفکرهاییدراینزمینهتشکیلدادهایمودرحالکار،بررویآنهستیم.

بر اساس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشخص شد

رتبهششم«خراسان»دربین 180روزنامهکشور
محمد جواد رنجبر /بر اساس اعالم جدیدترین نتایج
رتبهبندی روزنامهها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی؛ روزنامه خراسان ششمین روزنامه کشور در
میان  180روزنامه شد.
ب ــه گـــــزارش خـــراســـان ،اداره ک ــل مــطــبــوعــات و
خبرگزار یهای داخلی روز گذشته با صدور اطالعیه
ای اعالم کرد که طرح رتبهبندی روزنامهها با رویکرد
ارتقاء بخشی به کیفیت محتوایی و شکلی روزنامههای
کشور به طور کامل توسط انجمن صنفی روزنامههای
غیردولتی اجرا و نتایج آن برای انتشار در اختیار اداره
کل مطبوعات و خبرگزار یهای داخلی قرار گرفته
است.در طرح رتبهبندی امسال که سومین دوره طرح
مذکور است 180 ،روزنامه شرکت کردهاند و نتایج آن
طی مراحل پنج گانه و در قالب پنج گروه نهایی منتشر
شده است.
در قالب اجرای این طرح؛ چهار روز مختلف از ماههای
بهمن و اسفند  95انتخاب و فرمهای خوداظهاری که
توسط روزنامهها همراه با مستندات دیگر ارسال شده
بود طی  18جلسه در کمیته ارزیابی اولیه بررسی
شد.بر این اساس روزنامه خراسان در گروه الف که
شامل روزنامه های باالتر از امتیاز  75.1می شود،
جای گرفته است و روزنامه خراسان پس از روزنامه
های همشهری ،دنیای اقتصاد ،ایران ،خبر ورزشی و
جام جم در جایگاه ششم قرار دارد.
همچنین روزنــامــه استانی "خــراســان رضــوی" دیگر
محصول موسسه فرهنگی هنری خراسان هم در گروه
ب که شامل روزنامه های دارای امتیاز  75تا  60.1می
شود ،قرار دارد.

رئیسدیوانعدالتاداریازشعببدویوتجدیدنظروشعب
اجرایاحکامدیوانعدالتاداریخواست،پروندههایقبل
ازسال 95راتاپایانامسالمختومهکنند.بهگزارشخراسان
از دیوان عدالت اداری ،حجت االسالم والمسلمین محمد
کاظمبهرامیدرنشستهیئتعمومیدیوانعدالتاداری،
ضمنطرحاینموضوعازقضاتدیوانعدالتاداریخواست
دراینزمینهاهتمامالزمراداشتهباشند.رئیسدیوانعدالت
اداریاظهارکرد:سطحفعالیتقضاتدیوانموردتأییدهمه
مسئوالن است و اطاله رسیدگی ها صرف ًا به دلیل انطباق
نداشتن ورودی ها با ظرفیت های موجود دیــوان از جمله
تعداد شعب و قضات است .وی افزود :اکنون شعب بدوی
دیوان عدالت اداری ،به طور میانگین ماهانه  200پرونده و
شعبتجدیدنظرهرماه 300پروندهراموردرسیدگیوصدور
رأی قرار می دهند که از حیث تعداد رسیدگی ،قابل توجه و
شایستهتقدیراست.

بودجه حوزه سالمت به روایت وزارت بهداشت



آموزش و پرورش

تشکیلاتاقفکرنشاطافزاییدرمدارس

پرونده های قبل از سال  95تا پایان امسال
مختومه شوند

در این اطالعیه همچنین آمــده است نتایج رتبه بندی
روزنامه ها برای سال  95با رویکرد کاهش حداکثری
اختالف نظرها و به منظور ایجاد رقابتی سالم و دوستانه،
بهتاییداعضایدوکمیتهارزیابیاولیهوتجدیدنظررسیده
استوبهشرحزیرمنتشرمیشود:

-1گروهالفشاملروزنامههای

-2گروهبشاملروزنامههای

باالترازامتیاز 75.1بهترتیب

دارایامتیاز 60.1-75بهترتیب

شامل:

شامل:

همشهری

معاون پارلمانی رئیسجمهوری درباره این که آیا طرح تعطیلی زمستانه مدارس نیاز به مصوبه مجلس دارد،
خاطرنشان کرد :در مواردی که نسبت به موضوعی قانون گذاری شده هرگونه تغییر نیاز به قانون گذاری
مجدد دارد اما در جاهایی که جنس کار تقنینی نیست بر اساس قانون ،دولت اجازه وضع مقررات الزم را دارد.
حسینعلی امیری درباره این که آیا طرح تعطیلی زمستانه مدارس به مصوبه مجلس نیازمند است ،به بیان
توضیحاتی در این زمینه پرداخت و به ایسنا گفت :در این زمینه مباحث قانونی مطرح است .قانون اساسی به
دولت اجازه وضع مقررات برای اجرای قوانین مصوب مجلس را داده است و در این زمینه هر کجا که موضوع
اجرای قانون مطرح باشد ،دولت مقررات مورد نیاز را وضع میکند اما شرط آن است که مقرراتی که دولت
وضع میکند با قوانین عادی کشور در تعارض نباشد .معاون پارلمانی رئیسجمهور افزود :به همین جهت
نیز قانون اساسی به رئیس مجلس این حق را داده است که نسبت به مصوبات دولت در زمینه تطبیق آن ها با
قانون اظهارنظر کند.

معلمان حقالتدریس نگران آینده شغلی
خود نباشند
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت :تمام نیروهای
حقالتدریس که بحث تعیین تکلیف آن ها مطرح است سال
آینده در تهران فعالیت می کنند و نباید نگران آینده شغلی
خودباشند.بهگزارشفارس،عباسعلیباقریبابیاناینکه
افزایش کیفیت آموزش به رشد نیروی انسانی باکیفیت در
کشورمنجرمیشود،اظهارکرد:در 35سالگذشتههمواره
حقالتدریسها در آموزش و پرورش خدمت کردهاند و این
سازمان همواره به خدمات آن ها احتیاج داشته است.وی
افزود:دردهه 60وباافزایشجمعیتدانشآموزی،مدارس
دووسهشیفتهداشتیمونیرویحقالتدریسبسیاریجذب
شدندکهکمکمبهاستخدامآموزشوپرورشدرآمدندواکنون
این معلمان به سن بازنشستگی رسیدهاند و تا سال،1400
 320هزار معلم بازنشسته خواهند شد.باقری افزود  :شهر
تهران هم اکنون یک میلیون و  100هزار دانشآموز دارد
که پیشبینی میشود تا سال  1400این میزان به یک
میلیون و 350هزار نفر برسد که نشاندهنده رشد جمعیت
دانشآموزیدرچندسالآیندهخواهدبود.مدیرکلآموزش
وپرورششهرتهرانادامهداد:باتوجهبهروندروبهرشدتعداد
دانشآموزان  ،آمار بازنشستگی باالی فرهنگیان و سه ساله
شدن دوره فنی و حرفهای و کاردانش به جذب  50هزار
معلم در سال آینده نیازمند هستیم .وی تصریح کرد :تمام
نیروهای حقالتدریس که بحث تعیین تکلیف آن ها مطرح
است سال آینده در تهران سر کار هستند و نباید نگران آینده
شغلیخودباشند.
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صحنههای تلخ «حاال خورشید»
برنامهروزگذشته«حاالخورشید»برخالفهمیشه
صحنههای تلخی داشت که اشک بینندههایش را
درآورد.گفتوگوباهمسرداغداریکیازدریانوردان
نفتکش ایــرانــی «سانچی» که در آبهــای چین
همچنان مـیســوزد .کاربری با انتشار ایــن فیلم
نوشته بود« :کاش همان طور که این خانم میگوید
به جای بحث درباره بیمه بودن یا نبودن این کشتی
و هزار حرف بیخود فعال به فکر عزیزان حاضر در آن
کشتیوخانوادههایدلسوختهشانباشیم».کاربر
دیگری هم نوشته بود« :لعنت به چینیهای نامرد.
کیمیتونهداغاینخانوادههاروتسکینبده؟»

قدس

120

پیوند دوباره فرنوش و کاوه در شارلوا
زوج ورزشی کشورمان بعد از ازدواجشان حاال قرار
استدریکباشگاهودربلژیکزندگیمشترکشان
را ادامه دهند .فرنوش شیخی  ،همسر کاوه رضایی
که عضو تیم ملی والیبال بانوان کشورمان است از
طرف باشگاه شارلوای بلژیک ،همان باشگاهی که
کاوه رضایی در تیم فوتبالش بازی میکند ،برای
حضور در تیم والیبالش دعوت شده و جالب این
است که شرط حضورش را حفظ حجاب اسالمی
قرار داده است .کاربری در این خصوص نوشته:
«خب دختر جان شما این شرط رو هم نمیذاشتی
شوهرت نمیذاشت بدون حجاب بازی کنی ».و
البته کاربری در دفاع از این اقدام نوشت« :دمت
گرم .حقا که خون ایرانی تو رگهاته».

ازدواج دختر خانم بازیگر با علی دایی!
مریم امیرجاللی در برنامه «من و شما» از شبکه شما
درباره شایعه ازدواج دخترش با علی دایی میگوید:
«یک روز میگویند دخترم با علی دایی ازدواج کرده،
یکروزمیگویندبامجیدیاسرازدواجکرده،خالصه
االن من یک دختر دارم و سه دام ــاد!» کاربری با
گذاشتنفیلماینگفتوگودراینستاگرامشنوشته
بود«:یعنیاساساخوشحالیمسلبریتیهادوروبرمون
هستنوهرروزبرامونسوژهدرستمیکنن».

از سال آینده

شهریه مدارس غیردولتی در هر استان بنا بر تمکن مالی مردم تعیین می شود
دانش پور -رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه
مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد :از آن
جا که تمکن مالی و شرایط استان ها متفاوت است شهریه مدارس
غیردولتی از سال آینده به صورت استانی و متناسب با تمکن مالی
مردمدرهراستانتعیینمیشود.مجتبیزینیوندروزگذشتهدر
نشستیخبریضمنبیاناینمطلبهمچنینازبرخوردبامدارسی
که شهریه باالتر از نرخ مصوب می گیرند خبر داد و افزود :جلساتی
برای شناسایی مدارس خاطی داریم و معتقدیم چند مدرسه که
شهریهباالیغیرقانونیمیگیرند،بهکلیتچهرهآموزشوپرورش

خدشه وارد می کنند .وی افــزود :امسال تعیین شهریه
را به مناطق واگذار کردیم .زینی وند خاطرنشان کرد :از
سال آینده شهریه مدارس غیردولتی به صورت استانی و
متناسب با تمکن مالی مردم در هر استان تعیین می شود.
رئیسسازمانمدارسومراکزغیردولتیوتوسعهمشارکت
های مردمی همچنین در این نشست که به مناسبت هفته
بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورش برگزار شد ،ادامه
داد :از ابتدای تصویب قانون شوراهای آموزش وپرورش
تاکنون  28هزار و  158مصوبه اجرایی شده است .وی با
بیان این که قانون شوراهای آموزش وپرورش تعیین کننده
استفاده از ظرفیت های آموزش وپرورش است اظهار کرد:
حضور قانونی استانداران در راس شوراها و همچنین امام
جمعهونمایندهولیفقیهاستاندراینشورا،مشارکتهمه
دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را در نظام تعلیم و
تربیتتقویتمیکند.ویبااشارهبهاینکهدرهیچجایدنیا
فرایندتعلیموتربیتبدونمشارکتبخشغیردولتیمحقق
نمی شود ،اظهار کرد :رویکرد آموزش و پرورش در دولت
دوازدهــم استیفای حق آموزش وپــرورش از همه دستگاه
های مربوطه براساس قانون شوراهای آموزش وپرورش
استودراینخصوصشیوهنامههاییباهدففراهمکردن

زیرساخت های الزم جهت اجرای قانون شوراها در دست
تدوین است.وی تصریح کرد :شهرداری ها براساس بند 3
ماده 13قانونشوراهایآموزشوپرورشموظفهستندتا
 5درصدازدرآمدناشیازعوارضساختوساز،صدورپروانه
وتفکیکامالکرابهحسابآموزشوپرورشواریزکنند.وی
بابیاناینکهشیوهنامهاختصاص 5درصدازعوارضصدور
پروانهساختمانی بهآموزشوپرورشدردستتدویناست
اظهارکرد:عالوهبراینوزارتاقتصادموظفشدهدرزمینه
حصول درآمد های آموزش و پرورش از محل دیگر دستگاه
هاباوزارتآموزشوپرورشهمکاریکندکههنوزآییننامه
مربوطبهآنتدویننشدهاست.ازجملهاینکهدربند 3ماده
 13قانونشوراهاآمدهاستتا 5درصدعوارضصدورپروانه
ساختمانیبایدازسویشهرداریدراختیارآموزشوپرورش
قراربگیردکهدرجهتاجرایاینقانونچندشیوهنامهرادر
دستتدوینداریم.ویگفت:بهمنظوراجرایسیاستهای
اقتصادمقاومتیوصرفهجوییدرهزینههادررویکردجدید
وزارتخانه  ،همایش پرهزینه سراسری شوراهای آموزش
وپرورش که هر سال در تهران برگزار می شد حذف خواهد
شد و به جای آن  ،مدیران حوزه ستادی متناسب با موضوع
جلسهدراستانهاحضور مییابند.
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دمپاییمایکروسافتبهبازارآمد!
تصویر دمپاییهایی با مارک شرکت مایکروسافت
چند روزی اســت که در فضای مجازی موجب
شوخی کاربران با این تصویر شده است .کاربری
باانتشارعکسفوقنوشت«:طفلیبیلگیتسچه
گناهی کرده که ما ایرانیها این قدر خالقیم .بعدم
چه اشکالی داره دمپایی مایکروسافت هم به بازار
بیاد؟!» و کاربر دیگری زیر همین ُپست نوشته بود:
«مگه دمپاییهای وطنی ،نیکتا و میکتا چه عیبی
داره که مایکروسافت بپوشیم؟!»

بلوکسیمانیجلویدرورزش!
تصویر قــرار گرفتن دو بلوک سیمانی جلوی در
ساختمان هیئتهای ورزشـــی اســتــان تهران،
تصویریاستکهروزگذشتهدرشبکههایاجتماعی
سر و صدای زیــادی به پا کرد .این بلوکها در پی
اختالفشهرداریبامدیرانساختمانومشکالت
ملکی ،توسط شهرداری جلوی در این ساختمان
گذاشتهشدهبود.کاربریدرفضایمجازیباانتشار
این تصویر نوشته بود« :ورزش دشمن سالمتی!»
و کاربر دیگری کامنت گذاشته بــود« :با تشکر از
قانونمند بودن شهرداری! چه خبره .در ورزش رو
میخواینتختهکنین!»

6.2

ماجرای موسیقی باد و روسری چینی

تصویرترندشدهروسریزنچینیکهدرحیناجرای
موسیقی گروهشان در جشنواره موسیقی فجر از
سرشمیافتدویکیازمسئوالنبرگزاریجشنواره
درداخلسالنباالیسنمیرودوروسریرادوباره
رویسرشمیاندازد!تصویریکهواکنشهایطنز
زیادی را در پی داشت .کاربری در همین باره نوشته
بود « :ای بابا .جای فالنی خالی! ما فکر میکردیم
فقط تو سوئیس باد میاد!» و کاربر دیگری نوشته
بود« :یعنی طرف قشنگ تمرکزش به هم ریخت .
آخهوسطاجرابایدبرینرویسن!»
CMYK

