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پیش بینی افزایش
 ۲۰درصدی زائران اربعین

دبیرستادمرکزیاربعینبابیاناینکهبارایزنیهایانجامگرفته،مدتاستفادهازویزایاربعیناززماندریافت،تاسهماهافزایشپیداکردهاست،
گفت :مدتماندگاریزائراناربعیندرعراقدرگذشته 20روزبودکهبهیکماهافزایشپیداکردهاست.آقاباباییافزود:پیشبینیمابرایاربعین
سال 96افزایشتعدادزائرانبهمیزان 20درصدنسبتبهسالگذشتهاستبهطوریکهتعدادزائرانایرانیبهسهمیلیوننفرخواهدرسید.

...
دریچه

چکیدنقطرههایآببرسینکظرفشویی
بهبودی نیا -صبح زود البه الی چندکار که با همدیگر
انجام می دادی ،برای رفع تشنگی ،لیوان آب را با عجله
سرکشیدی و با همان سرعت از خانه زدی بیرون  .بعد از
رفتنتوصدایبرخورد آبباکفسینکظرفشوییتنها
صداییاستکهتاعصرکهبرمیگردیدرفضایخانهمی
پیچد.درهمینلحظهکودکیکیلومترهاآنطرفترروبه
بیابانیبیآبوعلفکهدورتادورروستاراگرفته،ایستاده
استوصدایچکیدنقطرههایآببرسینکظرفشویی
تنهاصداییاستکهدرگوششمیپیچد.کامیونیکهیک
تانکر آب را یدک می کشد ،از دور دست نزدیک می شود
و چند نفر از اهالی با ظرف های خالی به سمت جاده می
دوند.کودکباصورتغمگینشدرحالیکهصدایقطره
های آب در گوشش می پیچد ،به دوردست ها خیره شده
است .او منتظر است تا دستی بیاید و شیرهای آبی را که
در شهرچکه می کند ،ببندد .صدای پای یک نفر که از پله
های آپارتمان باال می آید ،به گوش می رسد و بعد صدای
چرخیدن کلید درون قفل؛ چند لحظه بعد دستی به شیر
آبنزدیکمیشود...

...
ازدواج

شرایط دریافت کمک هزینه بالعوض ازدواج
معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی با بیان این که کمک
هزینه ازدواج معادل یک ماه حقوق و از  930هزار تومان تا
شش میلیون و  300هزار تومان متغیر است ،اظهار کرد:
دریافت این خدمت شرایطی دارد؛ به عنوان مثال باید
ازدواج رسمی و برای بار اول باشد و فرد قبل از ازدواج 720
روز سابقه بیمه پردازی داشته باشد که این هدیه نیز بالعوض
است .زدا به ایسنا گفت :بیمه شده باید برای دریافت کمک
هزینه ازدواج با مدارک به شعبه مراجعه میکرد؛ اما برنامه
داریــم تا پایان سال این کمک هزینه به صــورت آنالین به
حساب هدفمندی بیمه شده حائز شرایط واریز شود .وی
گفت  :به محض این که یک نفر ازدواج کند و شرایط الزم را
داشته باشد ،این هدیه را به او پرداخت و در قالب پیامک به او
اطالع رسانی میکنیم.

درپی اجباری شدن طرح تعویض کاتالیست خودرو بررسی شد

 8میلیون و  800هزار
بی سواد مطلق درکشور

کاتالیست؛ از قیمت تا مقایسه با کشورهای پیشرفته
گروه اجتماعی -کاتالیست قطعه ای است که در
مسیر خروج دود از اگزوز نصب می شود تا میزان
آالیندگی خــودرو را کاهش دهد که تعویض آن
هزینه های گزافی دارد .با افزایش خودروها که
بخش زیادی از آن با کیفیت پایین تولید و روانه
بازار شده ،در یک دهه گذشته میزان آالیندگی
کــان شهرها به ویــژه پایتخت افزایش یافته و
باعث آلودگی هوا در تمام فصول سال شده است.
تصمیمات شهری برای کاهش آالیندگی هوای
شهر بی نتیجه بود تا در نهایت موارد جدیدی برای
معاینه فنی پیش بینی شد که به دنبال آن برای
خودروهایی که قصد اخذ معاینه دارنــد ،سخت
گیرانه تر عمل شود.
از چند سال گذشته برای ارتقای کیفیت خودرو و
به منظور کاهش آالیندگی ،خودروسازان مکلف به
رعایت استاندارد یورو  2شدند که برای استاندارد
یورو  2نصب کاتالیست اجباری شد.
▪کاتالیست درکشورهای پیشرفته

بــراســاس گــــزارش بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران ،در
کشورهایی همچون آمریکا و کانادا کاتالیست
خــودرو تــا زمــانــی کــه خـــودرو گــارانــتــی دارد،
بدون هزینه تعویض می شود.همچنین در این
کشورها گارانتی معموال  8سال است اما برخی از
خودروسازان تا زمانی که وسیله نقلیه تردد دارد،
خودرو را گارانتی می کنند.
دربیشتر کشورها تعویض کاتالیست هیچ هزینه
ای نــدارد ،پس نباید بهای تعویض کاتالیست را
مردم بپردازند.
ام ــا در کــشــور مــا خـــودروســـازان در پــی تفکر
ســودجــویــانــه بــــرای تــولــیــداتــشــان  2ســال
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گارانتی پیشبینیمیکنندکهاینبدانمعناست
که خودرو بعد از دو سال دچار نواقص متعدد می
شــود ،در مقابل نیز کاتالیست خــودرو گارانتی
ندارد و هزینه های سنگینی را بر دوش مشتریان
خود می گذارد.
تعویضکاتالیست خودرویی مانندپرایدهزینهای
حداقل  500هزار تومانی دارد و در خودروهایی
با کالس باالتر این هزینه بین  600هزار تا یک
میلیون تومان است .هزینه تعویض کاتالیست
برای خودروهای وارداتی همچون هیوندا حدود
 2میلیون و بــرای خــودروهــای  6سیلندر که به
دو کاتالیست نیاز دارد ،مبلغی حــدود  7و نیم
میلیون تومان است.
معاینه فنی با موارد جدید که از دوم مرداد اجرایی
شده است ،در زمینه آالیندگی خودروها سخت
گیرانه تر عمل می کند.این در حالی است که در
مرحله نخست حــدود مجاز در دور موتور پایین
لحاظ شده بود و در مرحله بعد که مراکز معاینه فنی
ارتق اپیداکردندمواردجدیدبرایآالیندگیخودرو
در دور موتور باال هم لحاظ می شود.

آالیندگی باال در تست ها رد شدند و موفق به اخذ
معاینهفنینشدند.براساساینگزارشکاتالیست
خودرو ،سوخت باقی مانده و عمل نکرده در مخزن
رامیسوزاندتابهآالیندگیبیشترمنجرنشود،چرا
که سوخت باقی مانده سرطان زاست و کاتالیست
از انتشار هیدروکربن در هــوای باز جلوگیری و
هیدروکربنرابه CO2تبدیل  میکند.اینگزارش
حاکیاست،کارکرد کاتالیستخودرو معموال80
هزار کیلومتر است البته این میزان پیمایش برای
کارکرد کاتالیست منوط به سوخت عالی است که
خودرو مصرف می کند نه سوخت های بی کیفیتی
که در پمپ های بنزین عرضه می شود.

▪ 30درصد مردودی در معاینه فنی

سیدنوابحسینیمنش،مدیرعاملستادمرکزی
معاینه فنی شهر تهران دیروزدر این باره گفت :در
مدت دو روز از اجــرای حدود جدید معاینه فنی،
مردودیدرتستهایمعاینهفنیاز 8درصدبه38
درصد افزایش یافت و اگر حدود جدید در دور موتور
باال اعمال شود  75درصد مراجعات با مردودی
مواجه خواهند شد.
وی افزود :در روز اول اجرای حدود جدید در مراکز
معاینه فنی شهر تهران هزار و 100خودرو به دلیل

...

...



زنان

رئیس سازمان نهضت ســوادآمــوزی کشور با بیان اینکه بر اساس
سرشماری سال گذشته حدود  8میلیون و  800هزار نفر از افراد خود
را بیسواد مطلق معرفی کردهاند،گفت 1.5 :میلیون نفر از شمار
بیسوادان کشور کم شده است .علی باقرزاده در خصوص «آخرین
وضعیت سوادآموزی در کشور»به فارس گفت :بر اساس سرشماری
سال  95مرکز آمار ایران ،چند گروه سنی داریم که مهم است و یکی از
این گروهها ،افراد باالی  6سال است که شامل همه جمعیت میشود.
وی ادامه داد :در کل جمعیت ،حدود  8میلیون و  800هزار نفر از افراد
خود را بیسواد مطلق معرفی کردهاند ،اما به نسبت سرشماری سال
 ،95یک و نیم میلیون نفر کاهش آمار بیسواد در کشور داشتهایم.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور با اشاره به گروه سنی 10
تا  49سال ،یادآور شد :در این گروه درصد باسوادی به  94.7درصد
رسیده است و تعداد بیسوادان کمتر از  2میلیون و  700هزار نفر
است؛ یعنی با کاهش یک میلیون و  113هزار نفری بیسوادان و با
رشد  2.3درصد نرخ باسوادی روبهرو هستیم.
باقرزاده با بیان اینکه این آمار در مقایسه با میانگین جهانی بسیار
خوب است ،گفت :در مقایسه با مدت مشابه سالهای  85تا  90نیز
این آمار بسیار عالی است .وی با اشاره به آخرین وضعیت باسوادی در
کشورهای مختلف دنیا ،تصریح کرد :در تمام کشورهای آسیای میانه،
اروپا ،بخشی از کشورهای آمریکای شمالی و شرق آسیا بیش از 99
درصد افراد باسواد هستند ،اما همچنان حدود  750میلیون بیسواد
در دنیا وجود دارد.

آب و هوا

طرحاصالحگذرنامهبرایخروجزنانازکشوردرمجلس

هواازیکشنبهخنکمیشود

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت :طرح اصالح گذرنامه
برای تسهیل در خروج زنان از کشور ،اکنون در مجلس شورای اسالمی
درحال بررسی است .به گزارش ایرنا ،موالوردی اظهار کرد :هم اکنون
موضوعاصالحگذرنامهبهعنوانیکطرحتقدیمهیئترئیسهمجلسشورای
اسالمیشدهاست.ویگفت:اینطرحدرمجلساعالموصولشدهوآماده
بررسی از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی است .پروانه
سلحشورینمایندهمجلسنیزپیشترگفتهبودکهطرحاصالحقانونگذرنامه
بهمنظورتسهیلامکانخروجزنانازکشوردرشرایطاضطرارباقیددوفوریت
تقدیمهیئترئیسهمجلسشدهاست.

کارشناس سازمان هواشناسی گفت :از شدت گرما از عصر یک شنبه
کاسته می شود اما این گرما رکورد شکن نبوده و تنها تداوم چند روزه
داشت .به گزارش سازمان هواشناسی ،محمد اصغری با اعالم این
که شدت افزایش دما در روزهای اخیر آن چنان نبود که رکوردی را
ثبت کند ،گفت :آن چه مایه نگرانی شده ،تداوم روزهای گرم است
که این تداوم نیز به طور میانگین از روز یک شنبه شکسته خواهد شد.
کارشناس هواشناسی افزود :انتظارمی رود تا قبل از روز یک شنبه
با جریان بادهای شمالی از امروز از شدت دما در نوار شرقی کشور
کاسته شود.

...

روی خط رسانه ها
روشعجیبدانشآموزانگلیسیبرایتق ّلب

دان ـشآمــوز انگلیسی که بــرای امتحان فیزیک آمادگی
نداشت ،از روش عجیبی برای تق ّلب استفاده کرد که تاکنون
نظیر نداشته اســت .این دانـشآمــوز انگلیسی با نوشتن
معادالت فیزیک در اندازههای بسیار کوچک و چسباندن آن
ها به زیــر ناخنهایش ،تعجب همه را برانگیخت .این
دان ـشآمــوز دختر که نامش فــاش نشده اســت ،با انتشار
عکسهای بینام و نشان خود در فضای مجازی تعجب همه
را برانگیخت و از طرفی با شماتت کاربران نیز برای تنبلی در
یادگیری سادهترین معادالت فیزیک مواجه شد.

پادشاه برونئی بزرگ ترین قصر جهان را دارد

▪بی سوادان افغانستان و پاکستان

رئیسسازماننهضتسوادآموزیکشوربااشارهبهوضعیتبیسوادی
در کشورهای افغانستان ،پاکستان ،هندوستان و عراق ،گفت :در کنار
این کشورها ،کشورهای عربی نیز شرایط بدی دارند؛ ضمن اینکه
در کشورهای افغانستان و پاکستان درصد بیسوادی تا  45درصد
رسیده است.

...



دارو

بحرانکمبوددارودرکمینوزارتبهداشت
عضوکمیسیونبهداشتمجلسبااشارهبهطلبشرکتهایداروییگفت:
اگر این مطالبات پرداخت نشود ،قطعا در آینده با بحران دارویی در کشور
مواجه می شویم .به گزارش خانه ملت ،بشیر خالقی با اشاره به طلب 18
ماههشرکتهایداروییبهبیمارستانها،افزود:اینمشکالتبیشتربرای
بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی است و بیمارستان
هایتامیناجتماعیباچنینمشکالتیبااینحجمبدهیمواجهنیستند .با
توجهبهبدهیهایبیمهسالمتمجلسمصوبکردتا 8هزارمیلیاردتومان
بهبیمهسالمت،تزریقاعتبارشود،حالبهنظرمیرسدبرایجبرانبدهی
بیمارستانهابهشرکتهایدارویینیزدولتبایدواردعملشود.

...

قصر سلطان برونئی هم اکنون بزرگ ترین قصرجهان است
که در قرن  21از آن استفاده می شود .این قصر بزرگ در
سال  1384ساخته شد و ارزش کنونی آن حدود 400
میلیون دالر آمریکاست .مساحت آن  200هزار متر مربع
است و  1788اتاق خواب و  257سرویس بهداشتی دارد.
عالوه بر این ،قصر بزرگ این پادشاه  44لوستر 51 ،هزار
المپ 44 ،راه پله و  18آسانسور دارد.

بدترینکشوربرایبازنشستگانکجاست؟
در فهرست رتبه بندی یک موسسه تحقیقاتی فرانسوی که با
هدف تعیین میزان رفاه زندگی بازنشستگان در سال2017
میالدی در جهان تدوین شده است ،روسیه در کنار برزیل ،
هند و چین در آخرین جایگاه رتبه بندی جهانی قرار گرفت.
در این رتبه بندی چهار عامل وضعیت مالی ،میزان دارایی
ها ،کیفیت زندگی و سالمت در نظر گرفته شده است که
هریک از شاخص ها از صفر تا صد نمره گذاری شده است.
براین اساس نــروژ ،سوئیس ،ایسلند ،سوئد و نیوزیلند به
ترتیب پنج کشور برتر در جهان هستند که کارمندان آن
ها می توانند پس از یک دوره فعالیت ،به راحتی از دوران
بازنشستگی خود لذت ببرند.
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طراح جدول :مریم احمدی

افقی
-1مهم و دشوار – شهری در آذربایجان شرقی – ارتباط  -پارچه
كشباف-2برکت -گرفتاران – کمیاب – امتداد -3واحدسطح
–خشن–سنگطلق-مرگ–پنجم-4آبویرانگر-غذایبیمار
–حکایتگر–شکاف–گوسفندجنگی-5فرمانده-قوتالیموت
–آرزو-عدل–جدید-6سریع– جایز–رمز-نرم-7فسادوتباهی
– نظر  -قصه  -ننر -یک میلیاردیم  -8مارکی برای خودروهای
سنگین – یوم – زمام – گریزگاه – ماتم -9رسوم – پسر  -نخ دوات
– گریبان – عالمت مفعولی -10عالم غیب – هوو – آغاز – خاک
صنعتی-11کشوراروپایی-بهمقصودرسیده–غالم-آبگینه
عمودی
-1استانی در کشورمان  -2چرک – اگر برعکس شود مجبور
است  -3مساوی عامیانه – لغزنده – پیشگو  -4خرد و کوچک
– نهر – نوعی مار عظیم الجثه  -5کافی – صومعه – پیکر  -6از
القاب اشرافی اروپا – دارو  -7دور دهان – سال گذشته – خوار
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حل جدول شماره6890
 -8بهشت شداد – روشنایی – چهارمین سوره قرآن کریم  -9لم
یزرع  -دیروز – ساز شاکی  -10سقف دهان – تاج  -11ستبر–
حلقوم  -12من و شما  -رفیق – ماسک  -13ابوالبشر – عقاب
سیاه – خورشید -14ترانه – بزرگنمایی تصویر – اسم ترکی-15
شکننده  -كشتی  -16عالمت صفت تفضیلی – پدر رستم –
بندگی  -17غم و اندوه – قرض – از اشکال هندسی  -18سمت
چپ – مردم – عدد ماه  -19پرده پوشی – از شهرهای مازندران
 -20دریانورد پرتغالی
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