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شنبه  30اردیبهشت  23. 1396شعبان  . 1438شماره19539

آغاز ثبت نام رایگان دانشآموزان
اتباع خارجی در مدارس از تیر

معاون مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت :آیین نامه مربوط تنظیم شده و در تیرماه ابالغ میشود .به گزارش
ایسنا سیدعلی حسینی اظهار کرد :ثبت نام دانش آموزان اتباع طبق روال سال گذشته است .آیین نامه مربوط تنظیم شده و در تیرماه ابالغ میشود.
حسینی افزود :ثبت نام از اتباع معموال سه ماه قبل از شروع مدارس و پس از امتحانات و در تیرماه آغاز می شود.

دریچه

رادیوی کوچک پیرمرد
شب که می شد کنار پنجره می نشست و رادیو را به گوشش
می چسباند و گوش هایش را تیز می کرد تا از وسط پارازیت
ها صدای گوینده را بشنود.گاهی لبخند روی صورتش
مینشست و گاهی با شنیدن یک خبر ،آهــی از ته دل
میکشید.می گفت ":هیچ چیز نمی تواند جای لذت گوش
دادن به رادیو را در سکوت کامل شب بگیرد  .می توانی با
شنیدن قصه ها تصاویری را ذهنت بسازی  ،انتخاب رنگ ها
با خودتوست ،انتخاب آدم های داستان و صورت هایشان.
رادیو هیچ تصویری را به ذهن تو تحمیل نمی کند " پیر مرد
حاال رفته و رادیوی کوچکش روی طاقچه اتاق به یادگار
مانده است .شب که می شود دستی می آید و رادیو را روشن
می کندپیر مرد در قاب عکس لبخند می زند .

...
خبر

کشور  10میلی متر کمبود بارش دارد
شرایط خوب  9استان از بارش ها
سازمان هواشناسی اعالم کرد :در سال آبی جاری کشور
 10میلی متر نسبت به گذشته کمبود بارش دارد .بر اساس
اعالم این سازمان ،آخرین ارزیابی ها از میزان بارش باران
کشور در سال آبی( از مهرماه) ،از کاهش  5درصدی بارش
نسبت به سال آبی قبل حکایت می کند .میزان کمبود
بارش در کشور به  10میلی متر می رسد .محمد اصغری،
کارشناس سازمان هواشناسی ،در همین زمینه عنوان
کرد :استان های خوزستان ،یزد ،اصفهان ،کهگیلویه،
خراسان رضوی و جنوبی بیش از دیگر استان ها با کمبود
بارش روبه رو هستند .در برخی مناطق مانند اصفهان
 5میلی متر کمبود بــارش داریــم.کــارشــنــاس سازمان
هواشناسی ،افزود :استان های قم،هرمزگان،مرکزی،
کرمان،فارس ،همدان،تهران ،بوشهر و ایالم خوشبختانه
بارشی بیشتر از حد نرمال داشتند .تنها در تهران 6.5
درصد،همدان  19درصد،بوشهر  5و ایالم  4درصد رشد
بارش داشتیم.

مرحله دوم ثبت نام حج از امروز آغاز شد
گروه اجتماعی -سرپرست اداره کل روابــط عمومی سازمان حج
و زیارت گفت:مرحله دوم ثبت نام کاروان های حج از امروز شنبه
 30اردیبهشت برای کسانی که به هر دلیلی تاکنون ثبت نام نکرده
اند ،آغاز می شود .سید ابراهیم اسداللهی افزود :مرحله اول ثبت نام
کاروان های حج  ،96از  24اردیبهشت ماه تا پنج شنبه 28اردیبهشت
ادامه داشت و مرحله دوم ثبت نام از امروز برای کسانی که به هر دلیلی
تاکنون ثبت نام نکرده اند ،آغاز می شود.
وی خاطر نشان کرد  :در مرحله اول ثبت نام تا کنون حدود  95درصد
واجدان شرایط ،درکاروان ثبت نام کرده اند  .اسداللهی اعالم کرد:
چنانچه کسی به هر دلیلی در این چند روز قادر به ثبت نام نبوده  ،می
تواند با مراجعه به سامانه    https://haj96.haj.irیا مراجعه به دفاتر
زیارتی محل ثبت نام کاروان ها نسبت به ثبت نام در کاروان های حج
اقدام کند.
ابراهیم اسداللهی تصریح کرد :اولویت های اعزام و ثبت نام مرحله
اول حجاج ،شامل کسانی بود که تاپایان شهریور سال 1385ثبت
نام کرده بودند؛ اما از امروز در صورت وجود ظرفیت خالی در کاروان
های حج کسانی هم که تا پایان آبان ماه سال 85در بانک ودیعه گذاری
کرده اند ،می توانند برای نام نویسی در کاروان های حج امسال اقدام
کنند که در این زمینه مدیریت حج و زیارت استان ها اطالع رسانی
خواهند کرد.
حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر درباره استقبال واجدان
شرایط اعــزام به حج بــرای ثبت نــام در کــاروان ها عنوان کــرد :در
اولین روز ثبت نام کاروان ها  44هزار نفر در کاروان های حج ثبت
نام کردند که حدود نیمی از این جمعیت ،ثبت نام خود را به صورت
اینترنتی انجام داده اند و تاکنون سابقه نداشته است که در یک روز
این تعداد زائر با سهولت در کــاروان های حج ثبت نام کنند .وی با
بیان اینکه حاجیانی که فیش حج دارنــد حدود  16سال در نوبت
هستند ،خاطرنشان کرد :با تمهیدات اندیشیده شده و تسهیل امور
ثبت نام کاروان ها دیگر الزم نیست زائران برای ثبت نام در کاروان ها،
ایستادن در صف های طوالنی را متحمل شوند و به راحتی می توانند



...

گردشگری

5

از منازل خود در کاروان های حج ثبت نام کنند.
▪اگر مشکلی درحج امسال باشد به مردم می گویم

حجت االســام و المسلمین سید علی قاضی
عسکر ،نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ،با
اشاره به انتشارکلیپ سخنرانی یکی از خطبا در
فضای مجازی با موضوع حج و هشدار به زائران
حج امسال گفت :متاسفانه مواردی که در چندروز
گذشته در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شده ،اشکاالت
ریشه ای و اساسی دارد یعنی اصل و پایه مطلب بر اساس یک سری
مطالب دروغ و غلط است .ایشان هم متاسفانه به همان مواردی که
از طریق فضای مجازی به ایشان منتقل شده است ،اکتفا کرده اند .به
طور قطع می گویم اگر کوچک ترین مشکلی در حج وجود داشته باشد،
اولین کسی که این موضوع را به مردم اعالم می کند بنده خواهم بود و
به عنوان نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نمی توانیم مسائل را از
مردم مخفی نگه داریم.



...

اعالم زمان مراجعه و هزینه
«سنجش سالمت» نوآموزان دبستانی

خواندنی های رسانه

سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان از اول خردادماه و همزمان با آغاز ثبت نام
دانشآموزان در مدارس شروع میشود .سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان
هر سال توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی انجام می شود تا کودکانی که دچار
اختالالت یادگیری ،شنوایی ،بینایی ،ذهنی و نظیر آن هستند ،شناسایی شوند .پس از آن
وزارتآموزشوپرورشکهمراکزیتحتعنوانمراکزویژهاختالالتیادگیریدارد،دانش
آموزانیراکهدچارمشکالتیادگیریباشند،تحتمعالجاتتخصصیقرارمیدهد.ازآن
سو دانش آموزان با نیازهای ویژه جسمی و حرکتی و ذهنی نیز بنا بر درجه و شدت مشکل
یا به مدارس استثنایی ارجاع می شوند یا در قالب طرح تلفیقی فراگیر وارد مدارس عادی
می شوند و در کنار دیگر دانش آموزان ادامه تحصیل می دهند .در همین زمینه مجید
قدمی ،رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در گفت وگو با ایسنا ،به تشریح جزئیات
سنجش نوآموزان پرداخت و گفت :دستورالعمل سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان
ابالغ شده است و این طرح همزمان با آغاز ثبت نام دانش آموزان از ابتدای خرداد ماه کلید
میخورد .وی افزود :در ابتدا خانوادههای دارای فرزند شش سال تمام به مدرسهای که
فرزندشان را میخواهند در آن ثبت نام کنند ،مراجعه میکنند و از طریق مدرسه ،نوآموز به
نزدیکترینپایگا هسنجشمعرفیوارجاعمیشود .درپایگاهکارسنجشبینایی،شنوایی
و تحصیلی انجام میشود و پزشک مستقر در پایگاه به چکاپ نوآموز میپردازد و در صورت
تایید سالمت ،برگه معرفی نامه برای مدرسه صادر خواهد شد و ثبت نام در مدرسه انجام
میپذیرد.قدمی با بیان اینکه اگر نوآموزی دچار اختالالتی باشد ،به پایگاههای تخصصی
ارجاعمیشودتایکباردیگرتستهایسنجشبرایاوانجامشود،گفت:پسازآنتصمیم
میگیرند نوآموز به مدرسه عادی برود یا در مدارس استثنایی به تحصیل بپردازد .البته
طرح تلفیقی فراگیر رشد خوبی پیدا کرده است و ما دانش آموزان نابینا یا دارای مشکالت
جسمی حرکتی را به مدارس عادی فراگیر میفرستیم ،اما دانش آموزانی که دارای بهره
هوشی  50تا  70هستند ،به مدارس استثنایی معرفی میشوند.رئیس سازمان آموزش
و پرورش استثنایی با بیان اینکه همه شرایط سنجش همانند سال گذشته است ،عنوان
کرد :اما هزینه ارزشیابی و سنجش 20هزار تومان خواهد بود که این هزینه مربوط به خود
پایگاههاست .سنجش برای مناطق محروم و دانش آموزان عشایری رایگان خواهد بود
و پیش بینی میکنیم امسال  1000پایگاه سنجش ،پذیرای نوآموزان باشند.وی اضافه
کرد :از پایان مردادماه در تمام استان ها ،خانوادههایی که فرزندان پنج سال تمام دارند
می توانند یک سال زودتر سنجش سالمت فرزندان خود را انجام دهند.

...

محیط زیست

ایتالیاییها  18اقامتگاه در محالت و دلیجان می سازند

زمین خواران در کدام استان ها فعال تر بوده اند؟

سرمایهگذاران شرکت ایتالیایی «یونا گاردن» برای نخستینبار در ایران در
حوزه گردشگری سرمایهگذاری کردند .مدیرکل میراثفرهنگی استان
ِ
شرکت سرمایهگذار 18 ،اقامتگاه را در دو شهرستان
مرکزی گفت« :این
محالت و دلیجان احداث خواهد کرد که در مجموع حدود  72میلیارد
تومان ،تنها در همین دو شهرستان سرمایهگذاری خواهد شد و در ماههای
آتی در شهرستانهای دیگر استان نیز این مجموعهها احداث خواهد
شد ».حسینی خاطرنشان کرد« :این سازههای موقت که در حد یک هتل
 5ستاره خدمات مورد نیاز را به گردشگران ارائه میدهد ،اکنون در نقاط
مختلف جهان مورد استفاده قرار میگیرد».

مجابی معاون توسعه مدیریت ،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت
محیط زیست به استانهایی که بیشترین زمین خواری ها در آن انجام شده
است ،اشاره و اظهار کرد :بوشهر از جمله مهم ترین این استان هاست که
برای دست اندازیهایی بالغ بر  ۳۳۰هزار متر مربع اعالم شکایت کردیم
که  ۱۲۰هزار متر مربع رفع تصرف شده است و باقی را اعالم جرم کردیم
که در حال رسیدگی است.در استانهایی که بیشترین میزان تصرفات را
داشتهاند اکثر این دست اندازیها ،اغلب در حاشیه شهرها بوده است به
طور کلی در آذربایجان غربی ،اصفهان ،کرمانشاه و گیالن میزان دست
اندازی باال بوده است.

بزرگ ترین گربه جهان

گـــربـــهای اســتــرالــیــایــی
از مــلــبــورن کـــه تــوســط
استفی هرست نگهداری
مــیش ــود ،ممکن اســت
بلندترین گــربــه جهان
باشد .هرست ،صاحب این گربه در مصاحبهای با بی بی
سی گفته است این گربه هم اکنون  120سانتی متر طول
دارد که میتواند آن را بلندترین گربه جهان کند  .گفتنی
است؛ هرست مشخصات و اندازههای گربه خود را برای
گینس فرستاده اما این سازمان برای ثبت رکورد این گربه
تأییدیهای نفرستاده است.

پیدا کردن بیش از هزار کودک در چین به
کمک اپلیکیشن
خبرگزاری رسمی چین اعالم کرده است که مقامات این
کشور به کمک یک اپلیکیشن تلفن همراه توانستهاند
تاکنون بیش از هزار کودک گمشده را پیدا کنند.این اقدام
با به کارگیری یک اپلیکیشن جدید که "ر ییونیون" نام
گرفته ،به سفارش وزارت امنیت عمومی چین و با هدف
مبارزه با قاچاق کودکان طراحی شده است.بر اساس
گزارش رسانه دولتی چین در  ۱۲ماه اول استفاده از این
اپلیکیشن که روی تلفن همراه نصب میشود در مجموع
 ۱۲۷۴پرونده کودکربایی بسته شده است.

تندترین فلفل جهان
یک کشاورز انگلیسی به طور اتفاقی تندترین فلفل جهان
را تولید کرد .این فلفل جدید با میزان تندی  2.48میلیون
واحد اسکویل از رکورد قبلی با میزان تندی  0.28میلیون
واحد که در اختیار یک تولیدکننده آمریکایی بود ،تندتر
است.نکته جالب توجه این است که تولید کننده این فلفل
بسیار تند ،عالقهای به طعم تند ندارد و هدف وی از پرورش
این گیاه فقط تولید محصول کشاورزی بوده است.

...



عتبات

کاهش  ۴۰درصدی قیمت سفر به عتبات در ماه رمضان

مهم ترین عوامل ابتال به سرطان

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت :سفرهای یک هفتهای زائران
در این ایام کاهش  ۲۵تا  ۴۰درصدی نسبت به ایام گذشته دارد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محسن نظافتی اظهار کرد :نامنویسی
برای اعزام متقاضیان به عتبات در ایام ماه رمضان در کاروان ها آغاز شده
است و روند اعزام ها از روز اول ماه مبارک انجام میگیرد و در ماه رمضان
قیمت سفرهای یک هفتهای عتبات عالیات نسبت به ایام قبل کاهش 25
تا  40درصدی خواهد داشت.قیمت سفرهای  10یا  12روزه نیز نسبت
به قیمت های یک هفتهای ماه رمضان حدود  30درصد افزایش دارد که
این موضوع نیز به خاطر افزایش تعداد روزها و خدمات است.

به گفته محققان انجمن سرطان آمریکا ،سیگار و چاقی دو
عامل مهم ابتال به سرطان است .بر اساس گزارش مدیکال
ساینس،گزارش CPEDمبنیبرپیشگیری،تشخیصسریع
و روند درمان سرطان ،در سال  2015میالدی نشان داد،
 15درصد از بزرگساالن آمریکا سیگار میکشند که تعداد
آن ها در ایالتهای مختلف آمریکا متفاوت است .طبق این
گزارش ،از هر  10آمریکایی 7 ،نفر مبتال به اضافه وزن یا
چاقی هستند و از سال  1979تا  2002میالدی ،شیوع
چاقی در نوجوانان  12تا  19سال 3 ،برابر شده است.

جدول [شماره]6836
1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

طراح جدول  :امید موسوی
افقی:
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برعکس شود از انگشتان است – قدم یکپا  -شوربا -
کرکس  -سایه  -4از انواع توت – نوعی تفنگ قدیمی
 نظیر  -5مایه حیات – کج – پرگویی – رسوم – واحدسطح  -6آمیخته – گلی است – ماه پاییزی  -7زننده
– کلمه شگفتی – عالمت مفعولی – تلخ – کمترین -8
گیاه رنگرزی  -عهد – مجموعه دنباله دار  -9هرگز نه
– حلقوم – شامه نواز – من و شما – افسانه – عدد فوتبالی
 -10پسوند شباهت  -روز سوم هر ماه خورشیدی -
پنهان کردن -11از فرقه های مسیحیت – راس – شاعر
و ادیب فرانسوی
عمودی:

-1لشکر – باشگاه ورزشــی -2بهشت شــداد – زمین
 آتــش -3سیلی – کسی که در شب کار کند  -چهره -4حرف فاصله – خارج  -5آبادی – شهری بر کرانه
رود گنگ  -6چهلودومین سورۀ قرآن کریم – از حروف
ندا  -7دشمن سخت  -نوعی بیماری عفونی که با تب

همراه است  -یــازده  -8از دانشگاه های مشهور دنیا
در آمریکا  -رستنی – پایتخت اروپایی  -9یار رامین
– محصول آتش -10آخرین توان – مقابل – تصدیق
بیگانه -11ضمیر وزنــی  -دواره  -ثمر  -12درخت
اعدام – هر  -13جهیدن –ابوالبشر – رتبه کارمندی
-14راه میان بر -مدرسه ها  -لنگه  -15عالمت – خاک
صنعتی  -16محل آرد کردن گندم البته با حروف در هم
ریخته – اکسیر  -17پروردگار – احصائیه  -18ویتامین
جدولی  -اولین مقتول تاریخ  -باالپوش -19نوعی
آچار -قسمتی از پا  -آینده  -20بن -کفیل
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