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فوت  26زائر ایرانی
در حج امسال

  میزان  -تاروزگذشته 26زائرایرانیبهعلتبیماریدرحجامسالجانخودراازدستدادهاند.کولیوندمعاونمرکزپزشکیحجوزیارتجمعیتهالل
احمرایران ،وضعیتسالمتزائرانایرانیراخوبتوصیفکردوافزود:پیک ر ۱۱تناززائرانفوتشدهبهایرانمنتقلوپیکرهفتنفرنیزدرسرزمینوحی
بهخاکسپردهشد.همچنینبستگانسهنفرازجانباختگانتقاضایدفندرمکهوبستگانپنجنفردیگرتقاضایانتقالپیکربهایرانرامطرحکردهاند.

...
رئیسسازمانبهزیستیکشور
پیشروی خشکسالی در قم
آرام آرام روی زمین می خزد و به دشت های سر سبز
نزدیک تر می شود ،از ساقه نازک گیاه باال می رود
و گیاه می خشکد؛ به روستا می رسد .اول درختان
می میرند و بعد دیوارهای روستا یکی یکی خراب
می شود .اهالی خانه هایشان را به حال خود رها
می کنند .خشکسالی آرام آرام روی زمین می خزد
و تاالب ها و رنگ سبز دشت را با هم می بلعد .پیرمرد
گره بقچه ای را که در دست دارد محکم می کند و در
تاریکی جاده به راه می افتد  و کیلومترها از خاطراتش
دور می شود.
پی نوشت :هر سال با کاهش بارندگی و استحصال
بی رویه از آب های زیرزمینی ،گرمای هوا و خشکی
زمینبیشترنمودپیدامیکند.بیشازنیمیازروستاها
در بخشهای مختلف استان قم به دلیل نبود آب
برای کشاورزی و دام پروری از سکنه خالی و همچون
خانههایخیالیارواحشدهاند.پنجتاالبآبگیراستان
نیز با کاهش بارندگی و قطع ورود آب های سطحی و
فاضالبیدرحالخشکشدنهستند.

...
خبر

 ٦درصد از جمعیت کشور تحت پوشش کمیته
امداد هستند
  رئیسکمیتهامدادامامخمینی(ره)بااشارهبهجمعیتتحت
پوشش کمیته امداد گفت ٦ :درصد از جمعیت کشور تحت
پوشش کمیته امداد هستند و باید برای کاهش این آمار برنامه
ریزی شود.به گزارش میزان ،فتاح با ارائه آماری از ایتام تحت
پوشش کمیته امداد تصریح کرد :هم اکنون  ١٧٥هزار یتیم
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند که به طور
متوسط ماهانه به هر یتیم  ١٤٠هزار تومان از سوی خیران
یشود.
پرداختم 

...

نتایجنهاییکنکورشنبه
یشود
اعالم م 

دریچه

 4.5درصد
از جامعه معتاد هستند

رئیسسازمانبهزیستیکشورگفت:درکشورماازسن 15تا 64سال
حدود  4.5درصد مواد مخدر مصرف میکنند .امروزه رشد مصرف
موادصنعتیو روانگردانراشاهدهستیم.اگرچههنوزمصرفغالب
تریاک است اما در سالهای اخیررشد استفاده از چند ماده را شاهد
بودیم.در این میان نکته مهم اعتیاد زنان است که با سرعت زیادی رو
به رشد است .در جامعه در سن  15تا  29سال به ازای هر  6.6مرد
یک زن ،در سن 30تا 44سال به ازای هر 15.7مرد یک زن و در سن
 45تا  66سال به ازای هر  16.6مرد یک زن درگیر اعتیاد هستند
و البته شاهد اعتیاد کودکان نیز هستیم.به گزارشمهر ،انوشیروان
محسنیبندپیدریازدهمینکنگرهبینالمللیدانشاعتیادافزود:
تغییر در سبک زندگی و استفاده زیاد از فضای مجازی باعث شده
استشاهدرشدآسیبهایاجتماعیباشیمکهاینموضوعمختص
کشور ما نیست .اعتیاد ،طالق و کودکان کار از جمله این آسیبهای
اجتماعیهستند.
محسنی بندپی افــزود :در سازمان بهزیستی حــدود  22هزار
مددکار همکاری میکنند و شعار کنگره امسال گفتمان اجتماعی،
ترجمان ،جهت گیری های آینده است .وی تصریح کرد :ضعف
در اجرا ،ضعف در انتخاب روش درست و ضعف در تامین منابع از
مشکالت ما بود و هر کدام به صورت جزیره ای کار می کردیم که در
قانون برنامه ششم شرایطی فراهم شد تا بتوانیم به صورت صحیح
در کنار یکدیگر کار کنیم.
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روی خط رسانه ها

دانشپور-مشاورعالیسازمانسنجشآموزشکشوراعالمکرد:نتایجنهاییکنکور 96قبل
ازظهرشنبه 25،شهریورماهدرسایتسازمانسنجشکشورمنتشرمیشود.حسینتوکلی
در گفت و گو با خراسان گفت :بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده فهرست اسامی پذیرفته
شدگاننهاییآزمونسراسری 96دانشگاههاوموسساتآموزشعالیقبلازظهرشنبه25،
شهریورماه روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی  www.sanjesh.orgقرار
میگیرد .وی افزود :داوطلبان می توانند با وارد کردن شماره داوطلبی  ،شماره شناسنامه و
سالتولد،کارنامهکنکورسراسری 96رامشاهدهکنند.توکلیهمچنیناظهارکرد:کارنامه
نهاییگزینشتمامداوطلباندارایشرایطانتخابرشت هدرکنکورسراسریروزسهشنبه28،
شهریورازطریقسایتسازمانسنجشکشورمنتشرخواهدشد.مشاورعالیسازمانسنجش
آموزشکشورهمچنینگفت:ثبتنامپذیرفتهشدگانازروزس هشنبه 28،شهریورسال 96تا
روزیکشنبهدوممهرماهبراساسحروفالفباانجاممیگیرد.
▪اعالمنتایجکنکوردانشگاهآزادتا 24شهریور

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی با بیان این که نتایج کنکور کارشناسی
دانشگاه آزاد تا  ۲۴شهریور اعالم می شود ،تصریح کرد :سایت دانشگاه آزاد برای پذیرش
رشتههای بدون آزمون باز است .امیررضا شاهانی در گفتوگو با تسنیم ،اظهار کرد :تالش
میکنیمنتایجنهاییآزمونکارشناسیدانشگاهآزاداسالمیتا 24شهریوراعالمشود.ویدر
پاسخ به این پرسش که برخی واحدهای دانشگاه آزاد برای ثبتنام در رشتههای بدون آزمون
بهداوطلبانپیامدادهاند،آیاافرادبایدبرایثبتناماقدامکنندیاتازماناعالمنتایجرشتههای
با آزمون فرصت ثبت نام وجود دارد ،گفت :در مقطع کارشناسی ،پذیرش دانشگاه آزاد به دو
صورتباآزمونوبدونآزمونانجاممیشودوبرایرشتههایباآزمونبااعالمنمراتترازازسوی
سازمانسنجشمرحلهپردازشانجاممیشود.

...

کودکان



استفاده از کیسههای پالستیکی یک بار
مصرف در استرالیا ممنوع میشود

امیرعبداللهیان :

نباید به عربستان اجازه داده شود
از بار مسئولیت حادثه منا فرار کند

دستیار ویــژه رئیس مجلس در امــور بینالملل ،با انتقاد از عملکرد
عربستانسعودیدرزمینهفاجعهمناگفت:برخوردعربستانسعودی
درقبالفاجعهمناهمچنانغیرمسئوالنهاستو نبایدبهعربستاناجازه
داده شود که از بار مسئولیت جان باختن هشت هزار و  500حاجی
کشورهایمختلفو 464زائرایرانیفرارکند.حسینامیرعبداللهیان
درباره عملکرد وزارت امور خارجه ایران و مسئوالن عربستان سعودی
در زمینه فاجعه منا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران پویا افــزود:
برخورد عربستان سعودی در قبال این حادثه ،همچنان غیر مسئوالنه
است .وی ادامه داد :مسئوالن عربستان سعودی باید پاسخ گو باشند و
موضوع پیگیرییککمیتهحقیقتیاببرایچراییوقوعاینحادثهرابا
جدیتدنبالکنند.ویتاکیدکرد:نبایدبهعربستاناجازهدادهشودکهاز
بارمسئولیتجانباختنهشتهزارو500حاجیکشورهایمختلفو
 464زائرایرانیفرارکند.امیرعبداللهیانبااشارهبهتالشهایوزارت
امورخارجهطیدوسالاخیرتصریحکرد:طیاینمدتبخشهاییرا
بندهودیگرهمکاراندنبالکردهایمامادرابعادپیگیریدوجانبهمیاندو
کشور،بامسئولیتناپذیریمقاماتعربستانمواجهشدیم.ویدرباره
قولبرخیمقاماتعربستانسعودیدرجریانبرقراریحجتمتع96
بابت پیگیری فاجعه منا و احقاق حق زائران گفت :این موضوع را باید از
مسئوالنذیربطدرسازمانحجوزیارتجویاشویدامادرهرحالباید
منتظربمانیموببینیمکهچنیناتفاقیرخمیدهدیاخیر؛درهرصورت
امیدواریمچنینبرنامهایاجراشود.

...

طبق اعالم مقامات دولتی استرالیا از سال 2018استفاده
از کیسههای پالستیکی یک بار مصرف در ایالت استرالیای
غربی ممنوع میشود .هدف از اجرای این طرح ،مقابله با
آلودگی پالستیکی اعالم شده است که به طور چشمگیری
بهحیاتموجوداتدریاییوپرندگانآسیبواردمیکند.

بیخوابی مهم ترین دغدغه زنان میان سال
نتایجیکمطالعهنشانمیدهد،زنانمیانسالبهاندازهکافی
خواب شبانگاهی ندارند و همان مدتی هم که می خوابند،
خوابشان بی کیفیت است.بیش از یک چهارم زنان میان سال
درهفتشبهفتهحداقلچهارشببرایبهخوابرفتنمشکل
دارندوازخوابباکیفیتمحروماند.

دریافت غرامت از آکسفورد

دانشگاه آکسفورد یکی از دانشگاههای جهان است که تقریبا
همهدانشجویانآرزودارنددرآنتحصیلکنندودانشآموخته
شوند اما مثل این که یک دانشجو از آن راضی نبوده است .یک
دانشآموختهرشتهتاریخبعداز 16سالازدانشگاهآکسفورد
بهخاطرپیدانکردنشغلمناسبدرخواستغرامتکرد.

کفش طالیی

سربازی

هشدار محققان در پی وقوع توفانهای سهمگین در جهان

افزایش آمار اشتغال با تقویت مهارتآموزی در دوره پیش و حین سربازی

در پی وقوع توفا نهای ویرانگر اخیر در جهان ،یک محقق آمریکایی درباره عوارض عاطفی این رخدادها
بر کودکان هشدار داد .به گفته محققان ،کودکان در مقایسه با بزرگ ساالن بیشتر تحت تاثیر فجایع و
رخدادهای طبیعی قرار میگیرند .طبق این گزارش ،کودکان توجه بیشتری را میطلبند و به نیازهای خود
قبل از نیازهای دیگران فکر می کنند ،این واکنشی طبیعی است که پاسخ دیگران به آن نباید عصبانیت یا ابراز
خستگی باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ،آموزش فنی و حرفهای را راهکار اشتغال پایدار دانست و بر ضرورت
کاهش خدمت سربازی برای افراد دارای تحصیالت فنی و حرفهای تأکید کرد .به گزارش خانه ملت روح ا ...بابایی
صالح درباره کسر خدمت سربازی برای افراد دارای تحصیالت فنی و حرفهای  ،تحقق این موضوع را ضروری خواند
و گفت :با توجه به معضل بیکاری در کشور این راهکار میتواند تأثیر زیادی در بهبود اشتغال داشته باشد و انتظار
میرود این پیشنهاد نیروهای مسلح هر چه سریعتر تحقق یابد و عملیاتی شود.

اشیا و لوازم منزل تجملی وجود دارد که برای بسیاری از افراد
پولدار به صورت سفارشی ساخته میشود و روی آن طال و
سنگهای قیمتی کار میشود .شرکت نایک هم کفشی را با
طالساختهورویآنالماسکاریکردهاست.قیمتاینکفش
نایک 14هزاردالرمعادل 450میلیونتوماناست.
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