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بهبود رتبه جهانی ایران
در فقر غذایی

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در همایش «امنیت غذایی ،سالمت و توسعه» گفت :در طول سال های اخیر با اقدامات انجام شده ،فقر غذایی
کاهش یافته و از  18.5به  6.8درصد رسیده است .معاون وزیر جهادکشاورزی شهریور گفته بود :در سه سال گذشته استفاده از ظرفیت های
نهفته بخش کشاورزی باعث رشد  23درصدی امنیت غذایی کشور شد و قرار است در پنج سال آینده این رقم به  80درصد برسد.

دریچه

آقا معلم و  2دانش آموزش
«مازیار دارایی» معلم  44ساله روستای «شرتایی» از توابع
شهرستان ماسال در غرب استان گیالن هر روز به اتفاق
پسرش پویا مسافت پر پیچ و خم و  20کیلومتری ماسال تا
این روستای ییالقی را طی می کند تا به فرزند خود و «پویان
حقیقی»دیگردانشآموزمدرسهامامعلی(ع)علمبیاموزد.

خواندنی های رسانه ها
بنایی عجیب با استفاده از دومینو !
چهار بنّا روز دوشنبه
هفته گ��ذش��ت��ه ب��رای
چیدن ردیفی از آجرها
روی همدیگر زحمت
زی����ادی ب��ه خ��ودش��ان
ندادند و هنگام درست
کردن سرگرمی برای
خود شان با استفاده از دومینوی آجری آ نها را طوری
چیدند که دوباره چینی نکنند .کار این هنرمندان از جایی
شروع میشود که آجرهای چیده شده به شکل دومینو
به هم می خورند و میخوابند ولی جای تعجب این کار
جایی است که دومینوی آنها از انتها هم شروع به ریختن
میکند و آجرها درس��ت سر جای خود میخوابند .این
ویدئو در ترالبای استرالیا فیلم برداری و در فضای مجازی
به اشتراک گذاشته شد.

چرا نباید خرید را به آخرین دقایق انداخت؟
تصاویر منتشر شده از فروشگا ههای نیوجرسی ،آالباما
و جورجیا نشان می ده��د که م��ردم ب��رای خرید وسایل
مورد نیاز خود این فروشگاه ها را به رینگ بوکس تبدیل
کردهاند .این تصاویر که به وسیله دوربینهای مداربسته
فروشگاههای مذکور گرفته شده است نشان میدهد که
خریدکنندگان لحظه آخری کریسمس به فروشگا هها
آمدند تا خرید با تخفیفی داشته باشند.

یک میلیون و  50هزار تومان؛ حداقل
حقوق بازنشستگان تعیین شد

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :حداقل حقوق
بازنشستگان کشوری برای سال آینده 10میلیون و  500هزار
ریال (یک میلیون و  50هزار تومان) تعیین شده که اضافه بر بودجه
مصوب است«.محمود اسالمیان» روز دوشنبه در حاشیه همایش
امنیت غذایی ،سالمت و توسعه که در سالن تالش وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی برگزار شد ،با اشاره به این که در سال آینده
حقوق کمتر از یک میلیون تومان ب��رای بازنشستگان کشوری
نخواهیم داشت،افزود :دولت در سال گذشته هفت هزار میلیارد
ریال عالوه بر بودجه مصوب به ما کمک کرد تا کف حداقل حقوق
بازنشستگان از هفت میلیون ری��ال به  9میلیون ری��ال برسد.
اسالمیان با تاکید بر این که  25درصد کل بازنشستگان کشوری
حداقل بگیر هستند،گفت :افزایش بیش از  10درصدی حداقل
حقوق بازنشستگان در سال آینده نیز از محل کمک های دولتی
تامین مالی می شود.وی گفت :برای سال آینده دولت مبلغ 10هزار
میلیارد ریال عالوه بر بودجه مصوب به این صندوق کمک کرده است
تا بتوانیم اعتبار مورد نیاز برای افزایش حداقل حقوق بازنشستگان
را تامین کنیم.وی درباره سهم بیمه ملت گفت :در نظر داریم 12
درصد سهم بیمه ملت به  100هزار بازنشسته در قالب وام قرض
الحسنه واگذار شود که این جزو نخستین طرح هایی است که ریسک
پایین دارد.اسالمیان افزود :در واقع به هر بازنشسته هفت میلیون و
 500هزار ریال( 750هزار تومان) سهم تعلق می گیرد که به صورت
وام از حقوق آن ها کسر می شود.به گفته اسالمیان ،ظرف روزهای
اخیر  25هزار نفر از بازنشستگان از این طرح بهره مند شده اند.
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تصمیم دولت برای بیمه درمانکارگران

به شرط تامین اعتبار

نهاد ریاست جمهوری بر هزینه کرد بیمه کارگران نظارت می کند
گروه اجتماعی  -سخنگوی وزارت بهداشت از تصمیم مهم دولت در خصوص بیمه درمان
کارگران خبر داد و گفت :قرار است نهاد ریاست جمهوری بر هزینه کرد حق بیمه کارگران
تامین اجتماعی برای درمان نظارت کند.ایرج حریرچی روز گذشته در نشست این هفته
خود با خبرنگاران به دستور کتبی رئیس جمهوری برای ایجاد حساب مستقل بابت هزینه
های بیمه درمان کارگران تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت :این دستور یک شنبه شب
ابالغ شد و قرار است بیست و هفتم حق بیمه کارگران تامین اجتماعی به صورت مستقل
توسط نهاد ریاست جمهوری نظارت و در بخش درمان هزینه شود .وی تاکید کرد :دستور
رئیس جمهوری شامل دو جنبه هزینه کامل بیمه بابت درمان و پرداخت به موقع این هزینه
ها است.حریرچی همچنین از پرداخت ۱۲۵۰میلیارد تومان از بدهی سازمان بیمه سالمت
به صورت نقد و  ۱۶۴۰میلیارد تومان در قالب اوراق قرضه به وزارت بهداشت خبرداد.
وی تاکید کرد :اوراق قرضه که از طرف سازمان بیمه سالمت به وزارت بهداشت میآید به
هیچ وجه به ارائه کنندگان فردی خدمات قابل پرداخت نیست.سخنگوی وزارت بهداشت
همچنین با تاکید بر تداوم اجرای طرح تحول سالمت ،تصریح کرد :با تمامی مشکالتی که در
مسیر اجرای طرح وجود دارد ،بر عهد خودمان با مردم در اجرای طرح تحول سالمت پایبند
هستیم.حریرچی با اشاره به سهم طرح تحول سالمت از هدفمندی یارانه ها در سال جاری
که  ۴۸۰۰میلیارد تومان است ،افزود :سهم طرح از یک درصد ارزش افزوده نیز در حدود
سه هزار میلیارد تومان است که از این دو محل ،هنوز رقم قابل توجهی پرداخت نشده است.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره ادعای بارانهای اسیدی اهوازو مستندات
وزارت بهداشت در این خصوص توضیح داد :علوم پزشکی اهواز در این زمینه بسیار خوب کار
کرد و توانست مشارکت جلب کند .از چند سال گذشته شاهدیم که با بارش اولین باران در
اهواز تعداد مراجعات به بیمارستانها به ویژه مراجعات تنفسی افزایش یافته است .به طوری
که در سالهای  92تا  94با بارش اولین باران حدود  56هزار نفر به مراکز اورژانس در این
شهر مراجعه کرده اند که  26هزار نفر آنها مربوط به سال  94بودهاند .طبق مطالعاتی که
صورت گرفت این مراجعان کسانی بودند که آسم یا زمینه آلرژیک داشتهاند.وی با بیان این
که چند فرضیه در این باره مطرح بود افزود :نفت خیز بودن اهواز و همچنین وجود دی اکسید
نیتروژن یا استفاده از واژه باران اسیدی از جمله فرضیه ها بود که پس از نمونه برداری ها رد
شد .وی با اشاره به بررسی هایی که بر روی برخی از گونه های درختان خوزستان صورت
گرفت افزود :یکی از این گونه ها که زیاد کاشته شده بود ،گونه ای آمریکایی بود  .متوجه
شدیم این درخت در پاییز گرده افشانی میکند و در اولین بارندگی این گردهها خیس می
شوند و میترکند و به این ترتیب ذرات معلق  10 ،2.5و  15میکرون را ایجاد میکنند .به
این ترتیب درباره این مبحث کار علمی بزرگی انجام شد و اقداماتی را انجام دادیم که مشکل
گرده افشانی آن ها حل شد.

...



جمعیت
افزایش  9برابری جمعیت ایران در 100سال گذشته
رئیس اداره باروری سالم وزارت بهداشت و درمان
و آم���وزش پزشکی گفت :جمعیت کشورمان در
 100سال گذشته  9برابر افزایش داشته است.
اسالمی اظهار کرد :برخالف اظهارنظرها جمعیت
کشورمان در پنج تا شش سال اخیر کاهش نیافته

توزیع شیردرمدارس از 2هفته آینده
دانش پور -دبیر کمیته ملی شیر مدارس اعالم کرد :در صورت
تامین اعتبار توسط سازمان هدفمندی یارانه ها و پرداخت بدهی
کارخانه های شیر  ،برنامه توزیع شیر م��دارس از دو هفته آینده
آغاز می شود .محمد جعفرآبادی ضمن اعالم این خبر به خراسان
گفت :بخشی از بدهی کارخانجات شیر تامین شده است و بقیه
آن نیز قرار است توسط سازمان هدفمندی یارانه ها به آموزش و
پرورش پرداخت شود که در این صورت امکان توزیع شیر از دو هفته
آینده فراهم خواهد شد .وی با تاکید بر این که تا وقتی این بدهی
را پرداخت نکنیم امکان آغاز برنامه توزیع شیر را نخواهیم داشت
افزود :بدهی ما به شرکت ها و کارخانه ها  158میلیارد تومان بوده
است که  60میلیارد تومان آن تامین شده است و در انتظار دریافت
بقیه اعتبار هستیم.دبیر کمیته ملی شیر مدارس خاطرنشان کرد:
حذف شیر در م��دارس مدنظر دول��ت نیست و در جلساتی که با
دولت داشتیم بر توزیع شیر تاکید شده است.جعفر آبادی با اشاره
به فعالیت صد هزار مدرسه در کشور و حدود  14میلیون دانش
آموزی که باید تحت پوشش شیر قرار گیرند افزود :بدون لحاظ دوره
پیش دبستانی بیش از  13میلیون دانش آموز باید همچون سال
گذشته تحت پوشش دریافت شیر قرار گیرند که ما برای امسال
نیز همین برنامه را ادامه خواهیم داد.سخنگوی وزارت بهداشت
نیز روز گذشته در نشست خبری با بیان این که امسال هنوز شیر در
مدارس توزیع نشده است،افزود :با توجه به تاثیرات مثبت شیر در
سالمت کودکان ،از آموزش و پرورش و دستگاههای تامین منابع،
به طور جدی می خواهیم که این کار انجام شود.

مرگ روزانه  7تا  10بیمار
در انتظار پیوند عضو

رئیس اداره شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی وزارت
بهداشت گفت :شمار بیماران نیازمند عضو پیوندی در
کشور  25هزار نفر است و روزانه هفت تا  10بیمار نیازمند
دریافت عضو در نوبت انتظار فوت می شوند .نجفی زاده
دیروزافزود :با توجه به جمعیت 80میلیون نفری ایران ،پنج
تا هشت هزار نفر نیز در سال دچار مرگ مغزی می شوند و
دو هزار و  500تا چهار هزار عضو قابل اهداست.

آمار بیکارترین رشته های دانشگاهی
گ��روه اجتماعی -رشته حفاظت از محیط زیست ،در
صدر آمار بیکارترین رشته دانشگاهی و تربیت معلم جزو
پرکارترین رشته های دانشگاهی قرار دارند.حفاظت از
محیط زیست با  49درصد دانش آموخته بیکار در صدر
جدول بیکار ترین رشته های دانشگاهی قرار دارد .مهر
نیز درگزارش خود آورده که تربیت معلم با  ۸درصد دانش
آموخته آمار بیشتری را به خود اختصاص داده است.به
گزارش شبستان ،پس از رشته حفاظت از محیط زیست،
علوم رایانه با  40درصد در رده دوم و هنر با  27درصد در
رده سوم قرار دارند و درپایین ترین رده آماری ریاضیات و
آمار با  18درصد آمار قابل قبول تری را دارد.
▪ ▪رشته های پر کار تر

...

کمیته امداد
قیمت تمام شده فقر زدایی باالست

است و تا  30سال دیگر نیز این اتفاق نخواهد افتاد.
رئیس اداره ب��اروری سالم وزارت بهداشت گفت:
حتی سال گذشته یک میلیون و  195تن افزایش
جمعیت داشته ایم و از سال  80نیز تولدها افزایش
داشته است.

...

دستچین

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد
امام خمینی(ره) گفت :مجموع کمک های مردمی
ب��رای نیازمندان تحت حمایت کمیته ام��داد امام
خمینی(ره) به صورت نقدی ،کاالیی و خدمات 900
میلیارد تومان در  9ماه امسال بوده این در حالی است

که این میزان ،ج��واب گوی تمام مشکالت جامعه
هدف کمیته امداد نیست .ذوالفقاری افزود:برطرف
نشدن مسائل و مشکالت اولیه خانواده های نیازمند
باعث بروز مشکالت بزرگ و غیرقابل جبران بین این
خانواده ها خواهد شد.

این منبع در جدولی  15رشته دانشگاهی را که به ترتیب
بیشترین و کم ترین نرخ بیکاری در رشته های دانشگاهی
رادر جامعه دارند آورده است.
همچنین مهر در ادامه گزارش خود مدعی است ،که در
رشته های روزنامه نگاری با  ۸/۸درصد ،بهداشت 7/9
درصد ،خدمات امنیتی  8/4درصد و خدمات حمل و نقل
با 8.10درصد اوضاع بهتری برای اشتغال و جست وجو
برای کار وجود دارد.
نامناسب بودن وضعیت دانش آموختگان و عجیب بودن
آم��ار در ای��ن بخش وقتی بیشتر خودنمایی می کند که
بدانیم از مجموع شش میلیون و  ۸۶ه��زار م��رد دانش
آموخته دانشگاهی ،سه میلیون و  ۲۶۲هزار نفر شاغل و
فقط  ۴۸۷هزار نفر در جست وجوی شغل هستند و بقیه
به تعداد دو میلیون و  ۳۳۶هزار نفر خانه نشین شده اند و
کامال غیرفعال هستند!
در بین زنان نیز از مجموع پنج میلیون و  ۳۰۵هزار دانش
آموخته دانشگاهی ،یک میلیون و  ۲۸۲هزارنفر شاغل
و  ۵۴۶هزار نفر در جست وجوی شغل هستند .موضوع
با اهمیت تر این است که سه میلیون و  ۴۷۶هزار زن به
دانشگاه رفته و درس خوانده اند تا خانه نشین شوند و هیچ
فعالیتی در جریان اقتصادی کشور نداشته باشند!
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