اجتماعی
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هوای پایتخت
آلودهتر می شود

با گذشت  ۲۰روز از آبان ماه ،مردم تهران تنها دو روز هوای سالم پایتخت را نفس کشیده اند .به گزارش فارس ،بر اساس آمار ،پاییز امسال
آلوده تر از سال گذشته بوده است .از ابتدای آبان تاکنون پایتخت نشینان بیشتر روزها هوای آلوده استنشاق کرده اند .سازمان هواشناسی
همزمان با کاهش دما ،از آلوده تر شدن هوای پایتخت خبر داده است.
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حضور2میلیونو 350هزارایرانیدرپیادهروی اربعین

دریچه

خواندنی های رسانه ها

امسال هیچ ایرانی بدون روادید وارد عراق نشد

پاییز است حاال
زمین سمفونی برگهاست  /نم میزند باران
انگارفصل تنهاییاست  /پاییز است ،پاییز است حاال
فرشته فکور

...
اخبار

هر دانشآموز ساالنه فقط  ۱۰کتاب
غیر درسی میخواند

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان
این که ۹۶هزار کالس ابتدایی «کتابخانه کالسی» ندارند،
تصریح کرد :سرانه مطالعه کتاب غیردرسی در مدارس به
ازای هر دانشآموز در سال  ۱۰ ،۹۵کتاب بوده است .به
گزارش ایسکانیوز ،علی رمضانی با اشاره به گزارش سال
 ،94درباره کتاب خوانی در مدارس ،اظهار کرد :این آمار
نشان میدهد  107میلیون جلد کتاب در مدارس وجود
دارد که به دلیل نداشتن کتابدار ،از ظرفیت دانشآموزان
به عنوان «کتاب یار» استفاده میشود .وی ادامه داد :از
 321هزار کالس درس در مقطع ابتدایی 227 ،هزار و
 40کالسدارایکتابخانهکالسیو 96هزارکالس،بدون
کتابخانه کالسی است .مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت
آموزش و پرورش با اشاره به وجود  1221کانون فرهنگی و
تربیتی در کشور ،متذکر شد :از  43هزار و  177مدرسه در
دوره متوسطه  33 ،هزار مدرسه دارای کتابخانه هستند و
 10هزار مدرسه کتابخانه ندارند.

14نفر از3700کودک کار در معرض آسیب
ایدز قرار داشتند
رئیس مرکز توسعه ،پیشگیری و درمــان اعتیاد سازمان
بهزیستیکشور،باالبودنآمارابتالیکودکانکاروخیابانی
به ایدز را تصوری نادرست در جامعه دانست و بیان کرد:
براساس گزارش ها ،از هفت هزارو910کودک در معرض
آسیب در سه استان تهران ،خراسان رضوی و فارس2131،
نفر کودک خیابانی 1980 ،نفر کودک کار و  3044نفر
کودک در معرض آسیب بودهاند .همچنین  4994کودک
نیز تحت آموزش قرار گرفتهاند .براتیسده در ادامه با تاکید
بر این که از  3743نفر از این کودکان درمعرض آسیب
آزمایش ایدز گرفته شده است ،به ایسنا گفت :تنها آزمایش
ایدز  14نفر از این کودکان مثبت بوده است که برای انجام
آزمایش های بعدی ارجاع شدند .همچنین  16نفر از این
کودکان نیز به بیماری های مقاربتی مبتال بوده اند.

شرایط ادامه بیمهپردازی دارندگان کارت
پایان خدمت
سازمان تامین اجتماعی روند بیمهپردازی سربازان پس
از پایان دوره خدمت را اعالم کرد .به گزارش این سازمان،
با توجه به قانون اصالح تبصره ماده  14قانون کار و قانون
استفساریه آن ،مدت خدمت نظام وظیفه مشموالن قانون
تأمین اجتماعی به عنوان سابقه خدمتی پذیرفته می شود
از این رو دارندگان کارت پایان خدمت که متقاضی بیمه
اختیاری هستند ،می توانند به ادامه بیمه پردازی خود
اقدام کنند .بر این اساس متقاضیان ادامه بیمه به طور
اختیاری در صورت تمایل می توانند با مراجعه به هریک از
شعب تأمین اجتماعی و ارائه کارت پایان خدمت  ،با احراز
شرایط مقرر برای ارائه درخواست و انعقاد قرارداد بیمه
اختیاری اقدام کنند و با پرداخت حق بیمه تحت پوشش
مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرند و به تبع آن از تعهدات
قانونی مربوط شامل بازنشستگی  ،ازکارافتادگی  ،فوت و
خدمات درمانی بهره مند شوند.

دانش پور -بزرگ ترین اجتماع مذهبی جهان همزمان
با اربعین حسینی با حضور حدوددو میلیون و  350هزار
زائر ایرانی برگزار شد .مدیرکل عتبات سازمان حج و
زیــارت در این زمینه دیــروز در گفت و گو با خراسان از
صدور دو میلیون و  350هزار روادید به منظور سفر به
عتبات عالیات در ایام اربعین خبر داد و گفت :از این تعداد
حدود  920هزار روادید از طریق سامانه سماح و سازمان
حج و زیارت و بقیه ازدفاتر غیرمجاز خارج از سازمان حج
صادر شده است .وی با بیان این که در مسیر پیاده روی و
در بیمارستانهای عراق  40نماینده شرکت کارگزاری
بیمه ایران از سوی کمیته ثبت نام و اعزام اربعین آماده
خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی(ع) بودند و در
روزهای آتی نیز خدمات خود را ارائه می دهند ،افزود:
طی روزهای گذشته شاهد فوت  50نفر از هموطنان در
اثر حادثه یا به صورت طبیعی بودهایم .محسن نظافتی
ادامــه داد :زائرانی که از طریق سامانه سماح روادیــد
خود را دریافت کرده اند تحت پوشش بیمه هستند اما
بقیه افراد به واسطه بیمه نبودن روادید خود را ارزان تر
دریافت کرده اند .متاسفانه بیش از دو سوم این افراد
به حادثه مبتال شده اند ،فوت کرده اند یا بیمار شدند و
نیاز به درمان داشتند اما چون بیمه نبودند ،نتوانستند
از پوشش های بیمه ای استفاده کنند .نظافتی گفت:
زائرانی که بیمه هستند ،چنان چه در اثر حادثه فوت
شده باشند به خانواده های آن ها  200میلیون تومان و
اگر فوت عادی باشد  50میلیون تومان پرداخت میشود.
برای درمــان هم تا سقف  22میلیون تومان در ایــران و
عراق برای زائــران تحت پوشش بیمه هزینه می شود.
وی درباره اقدام برخی از ایرانی ها برای سفر اربعین به
عتبات بدون داشتن روادید گفت :امسال نیز گروهی از



افراد در مرز جمع شدند اما اجازه عبور از مرز پیدا نکردند
و گذرنامه های آن ها گرفته شد .نظافتی با بیان این که
البته برخی از این افراد موفق به دریافت روادید و عبور از
مرز شدند ،افزود :در مراسم اربعین امسال هیچ ایرانی
بدون روادیدموفق به عبور از مرز نشد و حتی 15-10
نفری که از مرزهای غیرمجاز وارد عراق شدند ،توسط
عراقی ها دستگیر و برگردانده شدند.همچنین رئیس
ستاد مرکزی اربعین حسینی روز گذشته در نشست ستاد
مرکزی اربعین ،از بازگشت حدود یک میلیون و 200
هزار زائر ایرانی از ابتدای صفر تا ظهرروز گذشته ( جمعه)
خبر داد و گفت :طی روز جمعه و شنبه روند ورود زائران به
کشور افزایش خواهد یافت از این رو باید برای جلوگیری
از بروز مشکل تمام تالش خود را به کار گیریم .حسین
ذوالفقاری افزود :از ابتدای ماه صفر تا  ۸صبح روز جمعه
 ،حدود یک میلیون و  ۳۵۰هزار زائر وارد کشور شده اند
که از این تعداد یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر ایرانی۹۰ ،
هزار زائر افغانستانی و عراقی که مقیم ایران هستند و ۶۰
هزار نفر هم اتباع دیگر کشورها هستند .وی روند رفت
و برگشت زائران را منظم تر از سال گذشته توصیف و به
زائران توصیه کرد :چنان چه زائری دچار کسالت یا سرما
خوردگی است به مراکز بهداشتی و پزشکی مراجعه کند
تا اقدامات کنترلی صورت گیرد.وی درباره لغو روادید
بعد از پاک سازی کامل داعش توضیح داد :دولت ایران با
لغو روادید کامال موافق است و دولت عراق در این زمینه،
مالحظات اساسی را اعالم کرده که یکی بحث امنیتی و
دیگری بحث زیر ساختها در این کشور است .وی افزود:
دولت عراق معتقد است اگر روادید لغو شود و تعداد زائران
افزایش یابد ،ممکن است به لحاظ خدمت رسانی به آن ها
در حوزههایی مثل جاده ،حمل و نقل ،اسکان و ...دچار

ثبت احوال

انار یک کیلویی در کردستان

مشکل شود.دبیر ستاد مرکزی اربعین نیز در این نشست
با بیان این که مهم ترین موضوع زائــران اربعین ،حمل
و نقل آن هاست  ،اظهار کرد :تاکنون هیچ گزارشی از
کمبود خودرو یا ترافیک در مسیر مر زها نداشتیم .وی
ادامه داد 51 :درصد زائران از مرز مهران ٢٩ ،درصد
از مرز شلمچه 16 ،درصد از مرز چزابه و چهار درصد از

مرزهای هوایی وارد کشور شدند.آقابابایی با بیان این که
تصادفات فوتی و جرحی نسبت به سال گذشته کاهش
یافته اســت،افــزود :در شش استان هــدف 67،درصد
تصادفات منجر به فوت و  60درصد تصادفات جرحی
کاهش یافته است و در مجموع میتوان گفت کاهش 50
درصدی در تصادفات فوتی و جرحی داشته ایم.

گرانترین سیب زمینی جهان
را بشناسید
گرا نترین سیب زمینی
جـــهـــان La Bonnot
فرانسه است که در سال
فقط  100تن از این نوع
سیب زمینی بــرداشــت
میشود و برای باال آوردن
ساقه آن ،احتیاج به کود
مــخــصــوصــی از جنس
خزه دریایی است .گفته
میشود،قیمتاینسیبزمینیکیلوییحدودچهارمیلیون
تومان است.



سنت قدیمی ایران ،دستاورد
جدید ژاپن

شهر

اعالم شرایط تغییر اسامی مذهبی در شناسنامه

موتورسیکلتها  ۴برابر خودروها آلودگی دارند

سخنگویسازمانثبتاحوالکشوردربارهشرایطتغییراسامیمذهبیدرشناسنامهافراد،گفت:تغییرناممذهبی
به یک نام مذهبی دیگر امکان پذیر است و آن هم منوط به این است که فراوانی نام منتخب ثانویه بیشتر از نام اولیه
باشد.یعنیبایدمشخصشودفراوانیکداماسمغالباستودرصورتیکهفراوانیاسممنتخبثانویهبیشترازاسم
اولی باشد ،امکان تغییر نام وجود خواهد داشت .ابوترابی درباره شرایط تغییر نام مذهبی به ایسنا افزود :افرادی
که اسامی غیر مذهبی و غیرمتعارف دارند ،میتوانند با مراجعه به سازمان ثبت احوال درخواست خود را اعالم و
برای تغییر نام خود اقدام کنند .به گزارش سازمان ثبت احوال ،مدتی است تغییر نام در ثبت احوال امکان پذیر شده
و دیوان عدالت نیز در هفتههای گذشته صحت آن را تأیید کرده است .یعنی افراد واجد شرایط با مراجعه به ثبت
احوال میتوانند مراحل تغییر نام را طی کنند و دیگر نیازی به مراجعه به محاکم قضایی نیست.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به وضعیت استاندارد موتورسیکلتهای موجود گفت :یک موتورسیکلت
کاربراتوری چهار برابر یک خــودرو آلودگی ایجاد میکند .به گــزارش الف ،نیره پیروزبخت با بیان این که
موتورسیکلتها باید با استانداردهای روز اروپا تولید شوند ،اظهار کرد :مبنای استاندارد ما ،استاندارد روز
اروپاست که در آن همه موتورسیکلتها باید انژکتوری باشند مطابق آن چه در مصوبه ریاست جمهوری نیز به آن
اشاره شده است .وی تصریح کرد :بیشتر موتورسیکلتهایی که در شهر تردد میکنند ،کاربراتوری هستند که
هم اجازه مسافرکشی دارند و هم باربری که بیشترین آسیب را به وضعیت هوای شهرها وارد می کنند .بنابراین
گزارش ،در کمیته آالیندگی به دستور رئیس جمهور فرصتی تعیین شده که موتورسیکلتها تا سال آینده از
کاربراتوری به انژکتوری تبدیل شوند.

وامهایی که در صندوق فرهنگیان تلفنی وسفارشی پرداخت شد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره وضعیت
بازپسگیری وامهــای پرداخت شده در پرونده صندوق
ذخیره فرهنگیان گفت :در این پرونده شاهدیم تلفنی و
توصیهای دستور دادهانــد به برخی افــراد وامهــای کالن
پرداختشودیعنیبافشارورانت،وامهادریافتشدهاست
و حاال این افراد باید پاسخ گو باشند و اموال دریافت شده را
بازگردانند .به گزارش تسنیم ،سلیمی افزود« :در پرونده
صندوقوبانکسرمایهیکیازایرادهایاصلیایناستکه
چگونه مبالغ کالن را به عنوان وام پرداخت کردهاند بدون

این که ضمانتهای الزم دریافت شود ،عامالن این اقدام
باید تحت تعقیب قوه قضاییه باشند و با ورود دستگاه قضا
افراد سودجو ملزم به برگرداندن وامهای کالن شوند».اما
بازپسگیری وامهای کالن در این پرونده دیگر موضوعی
است که برخی نمایندگان معتقدند دشواریهای بسیاری
در این باره وجود دارد،عباسی به عنوان سخنگوی تیم
تحقیقوتفحصازاینصندوق،مشکلاصلیرادریافتوام
توسط برخی افراد با چک و سفته و بدون دریافت وثایق الزم
می داند بهعنوان مثال دو نفر از بدهکاران  1300میلیارد

توصیه وزیرعلوم به دانشجویان :با دقت عاشق شوید ،خیلی الکی عاشق نشوید

وزیرعلوم دربــاره عاشق شدن در دوران دانشجویی
توصیه کرد :دانشجویان با دقت عاشق شوند ،خیلی
الکی عاشق نشوند .به گزارش مهروعصرایران ،منصور
غالمی وزیر علوم دریک برنامه تلویزیونی درباره دوران
دانشجویی خود گفت :دوره کارشناسی را در دانشگاه
بوعلی سینای همدان ،دوره کارشناسی ارشد را در
دانشگاه تربیت مدرس و دوره دکترا را در خارج از کشور
طی ک ــردم .وی ادامــه داد :هیچ گــاه فکر نمی کردم
رئیس دانشگاهی شوم که آن جا درس خوانده بودم،
برای همین معموال به دانشجویان می گویم ،همیشه
منتظر مسئولیت های سنگین باشید .غالمی در پاسخ

به این سوال که دوران دانشجویی عاشق شدید ،گفت:
معموال دانشجویان در این دوران چند باری عاشق می
شوند ،من یک بار عاشق شدم که منجر به ازدواج شد.
البته همکالسی نبودیم ولی در دوره دانشجویی ازدواج
کردیم .وی درباره عاشق شدن در دوران دانشجویی
ادامه داد :دوره خوبی است دانشجویان با دقت عاشق
شوند ،خیلی الکی عاشق نشوند.

گــاهــی اوقـــــات اتــفــاق
مــیافــتــد کـــشـــاورزان
م ــح ــص ــوالت ــی را درو
میکنند و ب ــاغ داران
میو ههایی را از درختان
میچینند کــه رکـــورد
میشکنند و ایــن دفعه
قرعه بــه نــام کــشــاورزی
کردستانی افتاده است.
یک کشاورز کردستانی ،اناری یک کیلوگرمی را از روی
درخت انار باغ خود چیده است.

تومان وام از طریق چک و سفته که ارزش مالی الزم را ندارد،
دریافت کردهاند .در همین باره فاطمه سعیدی  -عضو
کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره -معتقداست :تا
گزارشنهاییتاییدنشود،ارقاممختلفیکهدربارهبدهیها
اعالم میشود ،قابل تایید نیست و این مسائل باعث سلب
اعتماد فرهنگیان میشود چرا که واقعا برخی آمار اعالم
شده ،مستند نیست اما به فرهنگیان قول میدهیم اجازه
نمیدهیم حتی یک ریال از حقوق آن ها در پرونده صندوق
ذخیره فرهنگیان تضییع شود.

اگـــر از پ ــدرب ــزرگه ــا و
مـــادربـــزرگهـــای خــود
خاطرهای بشنوید ،حتما
در یکی از آنهــا اثــری از
کرسی و دور آن نشستن
بـــه عـــنـــوان یـــک سنت
قــدیــمــی وجــــود دارد.
کرسیها چندین سالی
است که در هیچ خانه ای
دیده نمیشوند ،این در
حالی است که مهندسان معماری در ژاپن ،برای جذب
مشتری و طراحی داخــل خانه ،کرسی را به مشتریان
پیشنهاد میدهند و کرسیهای ایــرانــی بــا استقبال
گستردهای هم روبه رو شدهاند.
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طراح جدول :مجید شادروح
افقی

-1بزرگتر -واحد شمارش صابون -اشك -ویرانه -2
راهرو -نخوت -اشاره به نزدیك -آرمان شهر-3تکرار
حرف – سقف  -كوتاه ترین نوع شعرژاپنی -شهری در
گیالن -واحد سطح -4پوستین  -جرس -گره دریایی-
نخستین زن برنده جایزه نوبل – شکوه و جالل -5وسیله
ای برای پرواز انفرادی -سبب -مزار -پرنده ای شبیه
كبك  -6گیج -ایالتی دراتــازونــی -دشمنی -7راه
یابی -شاعر نوپرداز -پرستاربیگانه -البه  -8جهت
– دیتا  -سره -ضایع و بی حاصل -درون  -9شخص -
دیگر -عامل بیماری زا -خشك -مادر لر -10الهه شکار
و حاصلخیزی در یونان باستان  -منزل -تقویت امواج-
متقال  -11بیشه – پشیمان  -از اشكال هندسی-
وسیلهای چوبی یا پالستیکی و استوان ه ای شکل که با آن
خمیر را پهن و صاف میکنند
عمودی

-1ابوالبشر – مقعر  -معدن  -2نخی که از پشم یا
کرک میریسند و بهوسیلۀ میل با آن معمو ًال لباسهای
زمستانی میبافند  -چارقد  -3مخترع تلفن – نخستین
پادشاه گورکانی  -پایان نامه  -4نوعی حلزون  -سریع-
آسمان -5کرشمه  -بــرقــرار -6جلوگیری -دلپذیر

خارجی  -7دربست كارخانه -هواپیمای بی موتور-8
كناره -از پارچه های گرانبها -پسوند شباهت  -9تیز-
ویتامین جدولی -سخن زیر لب  -10توانایی -غالف
شمشیر-11خاموش -درودگــــر -12مکر و حیله
– مکیدن  -بــازار معامله اوراق بــهــادار  -13ریگ-
حاشیه -زنبیل  -14سریالی ازمهدی فخیم زاده -اندوه
 -15جنگ و نبرد  -سالم و بی عیب  -16از گل ها -
مخزن بنزین  -17امتحان -چابک -سده  -18باالی
فرنگی -بازی نهایی -شامه نواز  -19گیاهی که ساقۀ
راست و بلند نداشته باشد و شاخههای آن روی زمین
بیفتد  -گیرنده امواج -20سگ بیمار – سرپرست – شیر
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