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کالس های فوق برنامه درسی  ،کودکان مان را
خسته و افسرده کرده است

وزیر آموزش و پرورش دیروز در پیامی توئیتری گفت :کالسهای فوق برنامه و آزمونها دانشآموزان را افسرده کرده ،حذف شان کنید .به گزارش خراسان ،
بطحایی در این پیام گفته است :از همه همکارانم  ،از همه خانواده ها و از تمامی صاحب نظران درخواست می کنم برای حذف موانع ایجاد نشاط در مدرسه
تالش کنند .آزمون های مکرر و بی ثمر ،جزوه های فراوان کمک آموزشی و کالس های فوق برنامه درسی  ،کودکان مان را خسته و افسرده کرده است.

...
دریچه

مرغهای آتشین در تاالب میانکاله

هر ساله با کاهش دما در مناطق شمالی دریای
خــزر و سیبری ده هــا هــزار قطعه فالمینگو (
مرغ آتشین) به پناهگاه حیات وحش  ۶۸هزار
کیلومتری میانکاله که در منتهی الیه جنوب
شرقی دریــای خــزر واقــع شــده اســت مهاجرت
میکنند.فالمینگو ریشه اسپانیایی دارد و از
فالمنگوبهمعنیآتشگرفتهشدهاست.فالمینگو
پرندهای تک همسری است که تنها سالی یک بار
و یک عدد تخم میگذارد و مسئولیت بر روی تخم
نشستن به عهده پدر و مادر است.

...
اخبار

عضو سابق شورای شهرتهران:

نجفی به دلیل بیماری قادر به ماندن
در شهرداری نیست

عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به افزایش اعتراضات
مردمی در انتقاد از عملکرد شهرداری تهران ،گفت :محسن
هاشمی باید به این سوال پاسخ دهد که آیا تا پیش از این
نمیدانستید که نجفی به علت بیماری رسم ًا از مسئولیت
پیشین خود در ریاست جمهوری استعفا کرده است؟
پرویز ســروری در گفتوگو با تسنیم ،شهرداری کنونی
تهران را فاقد کارآمدی خواندو در این باره اظهار کرد :طی
شش ماه گذشته کارنامه شهرداری تهران فاقد گزینههای
قابل قبولی در مدیریت هماهنگ ،منسجم و خادم است.
حــوادث اضطراری اخیر نشان داد مدیریت شهر تهران
چابک و فعال نیست بلکه به جای تمرکز بر فعالیتهای مهم
شهری ،نگاهی ستادی به عرصههای عملیاتی و میدانی
دارد در حالی که نگاه ستادی اساس ًا با نیازهای شهری
به ویژه در زمان اضطرار همخوانی نــدارد.وی با اشاره به
افزایش اعتراضات مردمی بدون توجه به جناح سیاسی
در انتقاد از عملکرد شهرداری تهران یادآور شد :افزایش
نارضایتی شهروندان از سوء مدیریت و عملکرد ضعیف
شهرداری منجر به اعالم نارضایتی شورای شهر و رئیس
این شورا از مدیریت شش ماهه دکتر نجفی شده است.
اعتراضات مردمی در فضای مجازی به عملکرد شهرداری
بسیار افزایش یافته بهنحوی که اعتراضات دیگر در دایره
جنا حهای سیاسی قــرار نمیگیرد به طــوری که فضای
عمومی علیه مدیریت ،عملکرد و کارکرد شهری شکل
گرفته از این نظر ،انتقاد آقای هاشمی به ضعف آقای نجفی
وارد و سخن درستی است.

رقابت بیش از  ۲۴۳هزار داوطلب
در آزمون دکترا
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از رقابت بیش
از  ۲۴۳هزار داوطلب آزمون دکترای  ۹۷خبر داد و گفت:
آزمون ورودی دوره دکترای نیمه متمرکز سال  ۹۷صبح روز
جمعه  ۴اسفند  ۹۶در  ۵۵شهرستان کشور برگزار میشود.
توکلی ضمن اعالم این مطلب به ایسناافزود :کارت ورود به
جلسه آزمون دکترای سال  ۹۷از روز سه شنبه اول اسفندماه
برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش
کشور قــرار می گیرد .تمامی داوطلبان می توانند برای
پرینت کارت خود از سه شنبه اول اسفند تا پنج شنبه سوم
اسفند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور
به نشانی  www.sanjesh.orgبرای وارد کردن اطالعات
شناسنامهای و شماره پرونده اقدام کنند.

5

...

از میان خبرها

بازنشستگاندرمخمصه دریافت پاداش پایان خدمت
وزارت بهداشت :در بودجه  97رقمی برای پرداخت این مطالبات دیده نشده است

دانش پور -در حالی که خبرها   از تخصیص نیافتن
اعتبار الزم از سوی دولت برای پرداخت پاداش پایان
خدمت و مانده مرخصی حکایت دارد و برخی از دستگاه
های دولتی به ویژه وزارت بهداشت به طور جدی درگیر
این موضوع هستند یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و
درمانمجلسوهمچنینمدیرکلبودجهوزارتبهداشت
این مسئله را تایید کردند .حسینعلی شهریاری عضو
کمیسیونبهداشتمجلسدرگفتوگوباخراسانبابیان
این که کسری بودجه برای پرداخت مطالبات کارکنان

و بازنشستگان در دستگاه های دولتی از جمله وزارت
بهداشتوجودداردگفت:اینمسئله،بسیاریازدستگاه
های دولتی را دچار مشکل کرده است و فقط مختص
وزارت بهداشت نیست .وی ادامه داد :در سیاست های
کلی دولت و در قوانین سالیانه  ،آمده است دستگاه های
اجرایی مجاز هستند از محل فروش اموال و داراییهای
غیرمنقول مــازاد در اختیار خود برای پرداخت هزینه
هایی چون پاداش پایان خدمت اقدام کنند .این موضوع
در بند ج تبصره  12قانون بودجه  1396آمده است.وی

تاکیدکرد:اینمسئلهکامالقانونیاستودستگاههامی
توانند با استناد به این قانون مطالبات را تامین و پرداخت
کنند .این عضو کمیسیون بهداشت مجلس همچنین
افزود :عالوه بر این دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت
می توانند با احداث بیمارستان و یا دیگر مراکز بهداشتی
درمانی  ،از درآمد ناشی از ارائه خدمات از این طریق برای
موضوعاتمورداشارههزینهکنند.مدیرکلبودجهوزارت
بهداشت نیز با تایید مشکالت موجود بــرای پرداخت
پاداشپایانخدمتودیگرمطالباتبازنشستگانوزارت

آغاز فرایند واگذاری مراکز علمی
کاربردی دستگاه های دولتی
به بخش خصوصی

بهداشت اظهار کــرد :در بودجه سال  97هیچ رقمی
برای پرداخت این مطالبات دیده نشده است .مسعود
ابوالحالج در گفت وگو با خراسان ادامــه داد :ردیف
بودجه اختصاص یافته برای طرح تحول سالمت کامال
جدا می باشد و هزینه در این بخش با پرداخت مطالبات
مذکورمرتبطنیست.ویدربارهتامینرقمموردنیازبرای
مطالبات کارکنانی که درخواست بازنشستگی دارند از
طریقراهکارتبصره 12قانونبودجه 96نیزخاطرنشان
کرد :این موضوع هنوز ابالغ نشده است.

رئیس دانشگاه علمی
کــاربــردی با اشــاره به
آغــاز فرایند واگــذاری
مراکز علمی کاربردی
دستگاه هــای دولتی
بــه بخش خصوصی،
گفت :براساس مصوبه
اخــیــر ابـــاغ شـــده از
سوی رئیس جمهور ،
پذیرش دانشجو در این
واحدها برای ورودی
بهمن مــتــوقــف شــده
است .به گزارش ایسنا ،دکتر محمدحسین امید افزود:
ما به دستگاههای اجرایی کمک خواهیم کرد که واگذاری
مراکز علمی کاربردی به بخش خصوصی به بهترین شکل
اتفاق بیفتد .باید به این نکته نیز توجه داشت که این مراکز
به هیچ عنوان تعطیل نخواهند شد و فقط از بخش دولتی به
بخش خصوصی منتقل میشوند .وی افزود :دستگاههای
مربوط در بخش خصوصی را به منظور انتقال مراکز دولتی
به این بخشها شناسایی خواهیم کرد و با کمک آ نها
برای انتقال این مراکز اقدام میکنیم و اینگونه نیست
که با انتقال این مراکز به بخش خصوصی ،کیفیت آنها
تحتالشعاع قرار بگیرد ،چرا که بسیاری از مراکز خصوصی
ما از کیفیت بسیار باالیی بهرهمند هستند.

7میلیون سیگاری درکشور
وزارت بهداشت100 :هزار نوجوان 15ساله در کشورسیگار می کشند
سخنگوی وزارت بهداشت با اشــاره به ارتباط  14نوع
سرطان با مصرف دخانیات اظهار کــرد :ساالنه 55
هزار ایرانی به دلیل مصرف سیگار جان خود را از دست
میدهند .ایرج حریرچی روز گذشته در نشستی خبری
گفت :هفت میلیون سیگاری در ایران وجود دارد که صد
هزار نفر آن ها نوجوانان در سن  13تا  15هستند .
وی ب ــا بــیــان ایـــن ک ــه در ســیــگــار هــفــت هــــزار م ــواد
شیمیایی وجــود دارد و مــواد دخانی حــاوی  70ماده
سرطانزاست ،اضافه کرد :دخانیات ساالنه هفت میلیون
نفر در دنیا و  55هزار ایرانی را میکشد که  900هزار نفر
ازاینتعدادکسانیهستندکهدخانیاتمصرفنمیکنند
ولی در معرض دود آن هستند.
حریرچی خاطرنشان کــرد 90 :درصــد سرطان ریه به
دلیل استعمال سیگار است و  14نوع سرطان نیز ارتباط
نزدیکی با دخانیات دارد.همچنین ساالنه در کشور 10
هزار میلیارد تومان سیگار خرید و فروش میشود در حالی
که هزینه درمانی مستقیم بیماران ناشی از دخانیات 20
تا  30هزار میلیارد تومان است و هزینه های غیرمستقیم
آن ،حــدود  40هــزار میلیارد تومان اســت .قائم مقام
وزیر بهداشت همچنین با بیان این که از بازار  ۱۰هزار
میلیاردی سیگار ۵۰ ،درصد سودی است که به جیب
افراد سودجو میرود ،گفت ۱۰:درصد از جامعه باالی۱۸
سال ایران هر روز سیگار میکشند که از این میزان ۲۰
درصد در مردان و یک درصد در زنان است .وی با تاکید
بر این که آموزش و پیشگیری برای کاهش مصرف سیگار
به هیچ عنوان کافی نیست ،ادامه داد :موثرترین راهبرد
برای کاهش مصرف سیگار به ویژه در نوجوانان و جوانان
و اقشار فقیر و متوسط جامعه گران کردن قیمت سیگار و
افزایش مالیات بر سیگار است .به گفته حریرچی طبق

اعالم سازمان بهداشت جهانی نرخ مناسب مالیات برای
کاهش مصرف سیگار  ۷۵درصد قیمت خرده فروشی
است اما در ایران مالیات بر سیگار تنها  ۱۰درصد قیمت
خرده فروشی است.
▪کالهبرداری از مردم به اسم بیمارستان

حریرچی همچنین هشدار داد مــردم به تماس های
تلفنی مبنی بر واریز پول برای بیمار خود توجه نکنند.
وی گفت :به تازگی مــواردی مشاهده شده که افرادی
سراسیمه به بیمارستانها مراجعه میکنند و میگویند
با ما تماس گرفته شده که گفتند یکی از اقوام مان تصادف
کرده و برای ارائه خدمت به او باید به حساب بیمارستان
پول بریزیم و شماره حسابی هم به افراد داده شده اما پس
از مراجعه به بیمارستان مشخص شده که اصال چنین
بیماری وجود نداشته و این کار کالهبرداری بوده است.
قائم مقام وزارت بهداشت تاکید کرد:مردم به هیچ وجه و
برای هیچ خدمتی به غیر صندوق بیمارستان که با صورت
حساب رسمی و مهردار باشد مبلغی را پرداخت نکنند و
هر نوع پرداختی غیر از این با هر ادعا در هر سطحی تخلف
است  .مردم می توانند در صورتی که با چنین مواردی
مواجه شدند آن را به سامانه  ۱۹۰اطالع دهند.
▪مطالبات پرداخت نشده بیمارستا نها از سوی
بیمهها

حریرچیهمچنینبهپرداختنشدنمطالباتبیمارستان
ها توسط بیمه ها اشــاره کرد و گفت :بیمارستا نهای
دولتی با حداقل قیمت و با تعرفه دولتی کار میکنند ،اما
مطالبات آن ها با تاخیرهای زیادی پرداخت میشود؛ به
طوری که در سال ۹۳حدود ۶۵درصد در سال ۹۴حدود

...
اخبار

زمان واریز «عیدی» مستمریبگیران تامیناجتماعی اعالم شد
مدیرعاملسازمانتأمیناجتماعیبااشارهبهفرارسیدنایامپایانیسال
و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت :با
اقدامات صورت گرفته و پیش بینیهای انجام شده امیدواریم عیدی
بازنشستگان در نیمه اول اسفند ماه پرداخت شود .به گزارش ایسنا،
دکتر سیدتقی نوربخش در مراسم افتتاح ساختمان جدید شعبه ٢٣
تهران اظهار کرد :در ایام ا ...دهه فجر حدود  ٥٢٠میلیارد تومان پروژه
های بیمه ای ،درمانی و اقتصادی در سازمان تأمین اجتماعی به بهره
برداری رسیده است.

 ۵۵درصد و در سال ۹۵حدود  ۴۷درصد هزینه خدمات
ارائه شده از سوی بیمارستانها به آن ها پرداخت شده بود.
وی درباره پرداخت مطالبات تامین اجتماعی به وزارت
بهداشت افــزود :دولــت در این هفته پنج هــزار میلیارد
اوراق در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار میدهد تا
آن ها هم قسمتی از مطالبات وزارت بهداشت را نقدی
پرداخت کنند.
▪با سوء استفاده از طب سنتی مشکل داریم

قائم مقام وزیر بهداشت درباره تمایل برخی به استفاده از
طب سنتی و خرافی ،گفت :طبق قانون هر کس که ادعای
طبابت و درمان دارد باید از وزارت بهداشت تاییدیه داشته
باشد .ما با استفادههای غیرقانونی که بخشی از آن ناشی
از جهل افــراد ،بخشی ناشی از سودجویی و بخشی هم
ناشی از سوءاستفاده از استیصال بیماران است ،مشکل
داریم .در داروهایی که برخی از افراد مدعی طب سنتی
تجویز میکنند ،مــوارد متعددی از ترکیبات کورتن و
داروهای مخدر دیده شده است .وی افزود :به طور کلی
دارو «سم» است و فقط باید در زمانی که الزم و موثر است،

مصرف شــود .به طور کلی مصرف زیــاد از حد هر ماده
طبیعی اعم از گیاهی ،شیمیایی و  ...منجر به مسمومیت
میشود .حتی مواد طبیعی مانند گل گاوزبان و  ...اگر در
حد خیلی زیاد و با دوزهای باال مصرف شوند ،عارضه قلبی
و کبدی ایجاد میکنند .از نظر شرعی هم در دستورات
برخی مراجع تقلید تبعیت از طب مدرن مطرح شده است.
حتی امام (ره) هم کامال تابع دستورات پزشکی بودند و
انجام دستورات پزشکی را وظیفه شرعی میدانستند.
حریرچی همچنین از افزایش جمعیت سالمندان طی
سال های آینده خبر داد و اظهار کرد :در سال ۵۵جمعیت
ایــران  ۳۳میلیون نفر بــوده اســت که  ۱۷میلیون نفر
روستایی و  ۱۵میلیون نفر شهرنشین بودند ،اما در سال
 ۹۵جمعیت کشور بیش از  ۸۹میلیون نفر بوده که ۵۹
میلیون نفرشان شهری و ۲۰میلیون نفرشان روستا نشین
بودند .هم اکنون جمعیت باالی  ۶۰سال در ایران در حال
افزایش است و جمعیت صفر تا چهار سال کشور روندی
کاهشیدارد.همچنینجمعیت ۳۰الی ۶۴سالافزایش
قابل توجهی داشته و جمعیت  ۱۵الی  ۲۹سال هم رو به
کاهش گذاشته است.

کمک  ۱۱میلیون دالری دولت ژاپن
برای رفع آلودگی هوای تهران
صبح دیــروز سفیر ژاپــن در تهران با حضور در معاونت
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ،کمک  ۱۱میلیون
دالری دولت ژاپن برای رفع آلودگی هوای تهران را طی
تفاهمنامهای به شهرداری تهران در قالب تجهیزات
آزمایشگاهی تجزیه و تحلیل آلودگی هوا اعطا کرد .به
گزارش ایسنا ،تفاهمنامه پروژه بهبود تجهیزات تجزیه و
تحلیل آلودگی هوای تهران فیمابین معاون حمل و نقل و
ترافیک تهران و سفیر ژاپن در تهران به ارزش  ۱۱میلیون
دالر به امضا درآمد .محسن پورسید آقایی با بیان اینکه
با هدف کاهش آلودگی هوای تهران این تفاهمنامه به
امضا رسیده است ،تصریح کرد :مجری این طرح در ایران
«شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری»
و مجری این همکاری در دولت ژاپن نیز «آژانس جایکا »
خواهد بود.
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بوسه وزیر کار بر دستان کارگر معترض و جنجال ساعت رشیدپور!

احتمال انحالل برخی از سازمانهای تابعه شهرداری
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از احتمال انحالل و ادغام
برخی از سازمانهای تابعه شهرداری به دلیل بیانضباطی مالی و
تخلفات خبر داد.رسولی با بیان این که در اقدامات مالی این مجموعه
ها شفافیت کافی وجود ندارد ،گفت :البته وجود این موسسات در
زمینه برون سپاری فعالیتهای شهرداری ،غیر قابل اجتناب است.
او در باره علت وجود این تخلفات گفت :شهرداری تهران بر اساس
قانون شهرداری ها اداره میشود ،اما این مجموعه ها بر اساس قانون
تجارت اداره می شوند بنابراین این دوگانگی ساختار حقوقی ،اداری و سازمانی در حقیقت خأل و حفرهای ایجاد کرده که
امکان وقوع تخلفات را به صورت ساختاری فراهم کرده است.

16.7

ساعت حاشیه به وقت رشیدپور!

رشیدپور،در اجرای اختتامیه جشنواره در حالی
که ساعت  21و  18دقیقه بود ،به اشتباه اعالم
کرد ساعت 21و 10دقیقه است تا شایعه غیرزنده
بودنپخشاختتامیهجشنوارهفیلمفجرازسیمای
ملی مطرح شود .اتفاقی که چند ساعت بعد در
برنامه «هفت» رشیدپور به آن اشاره کرد و گفت
که ساعتش در رفت و آمد روی تریبون شکسته و
زمان متوقف شده و او متوجه نشده است .کاربری
نوشت 10« :شب روی اعصاب بودی ».اما کاربر
دیگری نوشت« :منصف باشیم .با وجود انتقادها و
اتهاماتجدیبهرشیدپوراونمایشقابلتحسینی
از صبوری و متانت ارائه کرد».

18.9

بوسه وزیر بر دستان کارگر معترض

فیلم اعتراض یک کارگر
به وزیر کار در یک مراسم
و بــوســه وزی ــر بــر دستان
ایــن کــارگــر روز گذشته
در فضای مــجــازی مــورد
توجه قــرار گرفت .کاربری در واکنش به این
فیلم نوشت« :چقدر خوبه که آقای وزیر اجازه
میدن یک کارگر الاقل با بیان دغدغههاش و
مشقات زندگی کارگریش سبک بشه .کاش
همه وزرامون یاد بگیرند ».و کاربری هم در نقد
این رفتار وزیر نوشت« :این رفتارهای پوپولیستی
متاسفانه در دولت مد شده است .آقای وزیر به
جای این بوسه ُپر از ریا ،به فکر حقوق و مطالبات
این کارگران باش».

23.2

87.1

دفاع مینیبوسی؛ جدیدترین عبارت خیابانی!

خیابانی در جدیدترین
عــــبــــارت قــــصــــارش در
فینال فوتسال قهرمانی
آسیا گفت« :ما در فوتبال
میگوییم دفــاع اتوبوسی
و ایـنجــا باید بگوییم ژاپــن دفــاع مینیبوسی
میکند ».جملهای که با شوخی کاربران همراه
بود .کاربری در این باره نوشت« :تازه ما شنیدیم
در قایقرانی دفــاع قایق موتوری ،در بسکتبال
دفاع سبدی و در رشتههای مختلف انواع دفاعها
هــســت ».و کــاربــر دیــگــری نــوشــت« :کــی کتاب
جمالت قصارت رو منتشر میکنی .ما منتظریم».

مثبت و منفیهای اعتراض به سبک حاتمیکیا

ابــراهــیـم حاتمیکیا بــا سخنان آتشینش در
اختتامیه جشنواره فجر که گفت من یک فیلمساز
نظامم و در این مدت سعی کردند من و فیلمم را
بزنند ،واکنشهای کاربران در فضای مجازی را
برانگیخت .واکنشهای مثبت و منفی .کاربری
در نقد حاتمیکیا نوشت« :من نمیفهمم این آقا
 30ساله همه امکانات در اختیارشه 30 ،ساله
فیلم میسازه و جایزه هم میگیره دیگه داد و
بیداد و اعتراضش چیه؟» و کاربری هم در دفاع
از حاتمیکیا نوشت« :تو سردار سینمای ایرانی و
نمیتوانند تو را ،تفکر ارزشیات را و فیلمهایت را
ببینند .درود بر شرفت».

42.7

جنجال بنری نماینده شهریار!

نماینده مردم شهر شهریار
در اقدامی عجیب بعد از
آنکه میبیند نامش روی
بنر تشکر در محل افتتاح
ایستگاه درج نشده است،
از افتتاح امتناع میکند .اتفاقی که کلیپ آن
خیلی زود در فضای مجازی مورد توجه کاربران
قرار گرفت .کاربری در این باره نوشت« :همین
رفتار آقــای نماینده باعث میشه بعضیها به
تملقگویی و چاپلوسی رو بیارند .واقعا جای
تاسف داره ».و کاربری هم یــادآور شد« :آقای
نماینده ،حرمت نمایندگی به درج نام روی بنر
تشکر نیست .شما با این رفتارتان این حرمت را
شکستید».

1.2

اکبر عبدی و روایتی متفاوت

اکــبــر عــبــدی در بــرنــامــه
سینما دو ادعا میکند که
در زمان بیماریاش که در
بیمارستان بستری بوده
است،ازجانبرهبرانقالب
دو بار جویای احــوال او شدهاند .عبدی گفت:
«شاید باورکردنی نباشد امادراین مدت «آقا»
(مقام معظم رهبری) دوبار ازطریق دوستانی که
خدمتشان میرسند حال من را پرسیده و گفته
بودند اگر کمک مالی یا دوا و درمان نیاز دارند،
رسیدگی کنید ».کاربری در این بــاره نوشت:
«رهبر همیشه راجع به ادبیات و هنر حساسیت
ویژهای داشتند .آقای عبدی باید به خود ببالید».
CMYK

