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اقدام جدید اینستاگرام
برای جلوگیری از خشونت

اینستاگرامقصدداردباکمکماشینیادگیریاززورگوییدراینپلتفرمجلوگیریوباالگوریتمهایمخصوص،عکسهاوکپشنهایزورگویانهرارصدکند.بهگزارشایسنا،این
شبکهاجتماعیروزگذشتهازابزارهایماشینیادگیریجدیدیرونماییکردهکهمیتواندبهطورفعالعکسهاوکپشنهایخشونتآمیز وزورگویانهرارصدکند.اینقابلیت
درهفتههایآتیبهاپلیکیشنافزودهمیشود.الگوریتممذکورتصاویروکپشنهارابررسیمیکندتانمونههاییراکهحاویزورگوییاست،رصدکند.

...

علمیفناوری
معاونسازمانفضاییایراندرگفتوگوبا
خراسانخبرداد:

پایشماهوارهایوضعیتریزگردها
در32استانکشور؛زاهداندربدترینوضعیت
حاجیان -معاون سازمان فضایی ایــران با اشــاره به پایش
ماهواره ای وضعیت ریزگردها و گرد و غبار در 32استان
کشور،گفت:نتایجاینبررسینشاندادکهاستانسیستان
وبلوچستان(زاهدان)دربدترینوضعیتازنظرریزگردهادر
بیندیگراستانهاقراردارد.
علیصادقینائینیدرگفت وگوباخراسانبااشارهبهعملکرد
سامانه پایش بالیای طبیعی در سازمان فضایی گفت  :از
زمان فعال سازی سامانه ماهواره ای پایش بالیای طبیعی
در مرکز فضایی ماهدشت  ،این سامانه وضعیت وقایعی
از جمله ریزگرد ،گردوغبار ،خشکسالی ،حریق ،زلزله و
فرونشست را مورد بررسی قرار داده است و روزانه بیش از
 ۲۰۰گیگابایت اطالعات ماهواره ای از طریق این سامانه
دریافت می شودکه براساس آمارهای به دست آمده از داده
های فضایی در سال  ،97در بحث ریزگردها در بین 32
استان کشور  ،استان سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت
را از نظر ریزگردها داشته است.وی خاطرنشان کرد :داده
هایماهوارهاینشانمیدهدکهبهجزششاستانشمالی
اردبیل ،زنجان ،گیالن ،مــازنــدران ،گلستان و خراسان
شمالیدربقیهاستانهاازابتدایسالتاکنونشاهدرخداد
گرد و غبار بودیم .به طوری که بیشترین تعداد رخدادهای
گرد و غبار در استانهای جنوب شرقی مانند سیستان و
بلوچستان ،کرمان و خراسان جنوبی و پس از آن در استان
هایجنوبغربکشورمانندخوزستانوبوشهربودهاست،
همچنیننتایجاینبررسیهاحاکیاستدراستانسیستان
وبلوچستانامسال 17بارشاهدگردوغباربودیم.

اتصال 400دانشگاهبهشبکهعلمیتاپایان
سال
پس از چندین سال کندی در عملیاتی شدن شبکه علمی
کشور،وزیرارتباطاتازبرطرفشدنمشکالتموجوددراین
پروژه خبر داد و گفت :تا پایان سال ۴۰۰ ،واحد دانشگاهی
و مرکز علمی به این شبکه متصل می شوند.به گزارش مهر،
محمدجواد آذری جهرمی درخصوص انتقادهای واردشده
بهاجرانشدنشبکهعلمیکشوروآخرینوضعیتاینپروژه،
اظهارکرد:موانعتوسعهاینشبکهرفع شدهاستوهماکنون
شاهدتسریعدررونداجرایاینپروژههستیم.

کپسولهاینانوییحملداروبهبافت
سرطانیتولیدشد
محققان موفق به ساخت نانوحاملهایی بــرای انتقال
هوشمند دارو به سلولهای سرطانی بافت رحم شدهاند.به
گزارش مهر ،ندا حسین پور مقدم ،دانشآموخته دکترای
دانشگاه بوعلی سینای همدان ومجری این طرح گفت:
با توجه به عــوارض جانبی بــاالی داروه ــای طراحی شده
برای درمان سرطان رحم  ،در این تحقیقات آزمایشگاهی،
نانوحاملحاویداروینویراپینسنتزبررسیشدهکههدف
اصلیآنمهاررشدسلولهایسرطانیرحماست.

نرخ ارز کاهش یافت ،پروازهای اربعین ،نه!

دانش پور -با وجود کاهش نسبی قیمت ارز طی روزهای
گذشته ،ظاهرا قیمت بلیت پروازهای اربعین کاهش نمی
یابد .این خبری است که سخنگوی سازمان هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد .
رضــا جــعــفــرزاده در گفت و گــو بــا خــراســان بــا اشــاره
به بــرگــزاری جلسه هماهنگی پــروازهــای اربعین با
حضور مدیرکل دفتر نــظــارت ســازمــان هواپیمایی
کشوری ،معاونان بازرگانی شرکت های هواپیمایی،
نمایندگان دستگاه هــای نظارتی از جمله سازمان
حمایت و تعزیرات حکومتی و حراست سازمان ،اظهار
کــرد :طبق هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری،
انجمن شرکتهای هواپیمایی و توافق مدیران عامل
شرکتها ،نــرخ پــروازهــای اربعین از تــهــران و دیگر
شهرستا نها به نجف و بغداد و بالعکس ،دو میلیون و
 200هزار تومان و از مشهد به نجف و بغداد و بالعکس،

دو میلیون و  800هزار تومان تعیین شده که تغییری
نمیکند و نــرخ پــروازهــای یک طرفه هر کــدام نصف
مبلغ اعــام شده خواهد بــود .وی ادامــه داد :در این
بین ممکن است به دلیل افزایش تقاضا ،بعضی واسطه
ها قیمتهای غیرواقعی برای پروازها ارائه دهند که
سازمان هواپیمایی کشوری طبق قانون با آن ها برخورد
جدی خواهد کرد و در این خصوص هماهنگی ها و
اقدامات الزم برای کنترل موضوع با دیگر دستگاه ها
انجام شده است.

▪مــاجــرای کاهش قیمت پــروازهــای خارجی به جز
پروازهای اربعین!

جعفرزاده درباره خبری که یک منبع آگاه در گفت و گو با
خراسان اعالم کرده بود مبنی بر این که براساس ابالغ
جدید سازمان هواپیمایی کشوری نرخ بلیت پروازهای

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان :

اصالح تبصره یک است
هــــادی مــحــمــدی –
انصاری:شهردارتهرانچونهمتراز
ونهخودقانوندرنتیجه
جــمــشــیــد ان ــص ــاری
مقاماتبندجبودهمشکلینداشتهاین تمام محدودیت های
معاون رئیس جمهور
کهاگرکسانیفکرمیکنندبرداشتما
قبلی وجــود دارد مثال
و رئیس سازمان امور
بهعنوانمجریدرستنیستتنهاراه
در قــانــون ،شــهــرداران
اداری و استخدامی
استفساریهازمجلساست
مشمولاینقانونبودند
در حــاشــیــه نشست
و همچنان مشمول هستند و تنها چیزی که تغییر کرده در
هــیــئــت دولــــــت در
جمع خبرنگاران دربــاره اجــرای قانون منع به کارگیری بینمقاماتبنددالوهبودهاستقبالگفتهبودندایثارگران
بازنشستگان برای شهردار تهران گفت :شهرداری یک و االن می گویند جانبازان باالی50درصد و آزادگان باالی
شغل در کشور است و تفاوتی بین شهرها نیست  .وقتی سه سال اسارت ،قبال مطلق نیروهای مسلح بود و اکنون
قانونی در مجلس تصویب می شود ممکن است خیلی ها با اجازه فرمانده کل قوا برای ادامه کار مشکلی ندارند و در
وزارت اطالعات هم یک درصد در مشاغل مدیریتی است
برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند ولی بر اساس
نظریه تفسیری شورای نگهبان در همه قوانین مجلس تا و حتی دارندگان اجازه های خاص از مقام معظم رهبری
زمانیکهدرخواستتفسیریااصالحنشده،نظرمجریمعتبر حذفشدهاند.
است.نظرمابهعنوانمجریاینبودهکهشغلشهردارجزو
▪رحمانیفضلی:شایداستفساریهازمجلسبگیریم
این قانون است اما شهردار تهران چون هم تراز مقامات بند
جبودهبرایادامهکارمشکلیندارداینکهاگرکسانیفکر رحمانی فضلی درخصوص وضعیت شهردار تهران گفت :
میکنندبرداشتمابهعنوانمجریدرستنیستتنهاراه ما برای این که حقوق شهرداران حفظ شود همه راه هایی
را که الزم است به قطعیت برسیم طی می کنیم  ،دیوان
استفساریهازمجلساست.
محاسبات و سازمان بازرسی نظر داده و از معاونت حقوقی
ریاستجمهوریوسازماناستخدامیهمنظرخواستهایم
▪210نفردرقوهمجریهمشمولاینقانونمیشوند
وی در ادامه با بیان این که این قانون در سال 95تصویب که هنوز برخی نظر خود را اعالم نکرده اند اما اگر نیاز باشد
شــده ،اظهار کــرد :طبق قانون ،به کارگیری کسانی که استفساریههمازمجلسخواهیمگرفت.
بازنشسته یا بازخرید شده اند در دولت ممنوع است مگر
▪اولویت ما بــرای جایگزینی استانداران بازنشسته
استثناهایی که در خود قانون مشخص شده و آن چه که به
معاونانآنهاهستند
تازگیاتفاقافتادهاصالحیهبرایتبصرهیکبودهاست.
وی خاطرنشان کرد  :بر اساس اطالعاتی که ما جمع آوری وزیر کشور درباره استانداران بازنشسته نیز گفت  :ما 14
کردیم در بین مقامات و مسئوالن غیر از نیروهای مسلح استانداربازنشستهداریمکهاکنونباهماهنگیهایصورت
و وزارت اطالعات 210 ،نفردر قوه مجریه مشمول این گرفته اولویت ما این است که معاونان استاندار جایگزین
اصالحیه می شوند که باید تا  26آبان ماه دستگاه های شوندوتصمیمگرفتیمازمعاونانفعلیآنهااستفادهکنیم.
برای جایگزینی  14استاندار30 ،معاون را معین کردیم
دولتیدرخصوصجایگزینیآنهااقدامکنند.
ویافزود:تنهااصالحیکهدرقانونسال 95صورتگرفته که برای رئیس جمهور هم اسامی آن ها ارسال شده تا برای

خارجی از چهارشنبه  18مهر ماه( دیــروز)  35تا 40
درصد کاهش می یابد ،اظهار بی اطالعی کرد و گفت:
من تاکنون چنین خبری را نشنیده ام.
سخنگوی سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی در
حالی از این موضوع اظهار بی اطالعی می کند که برخی
آژانس های مهم فروش بلیت اینترنتی از روز گذشته با
ارسال پیامک و تبلیغات اینترنتی کاهش قابل توجه نرخ
پروازهای خارجی را اطالع رسانی کرده اند و اکنون این
سوال مطرح می شود که چرا نرخ بلیت پروازهای ویژه
اربعین کاهش نمی یابد؟ اما باز هم جعفرزاده تاکید می
کند این نرخ قرار نیست کاهش یابد.
وی همچنین از اعالم مراکز فروش بلیت هواپیما برای
ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت :مجوز پروازهای
اربعین برای شرکت های هواپیمایی صادر شده است.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح

کرد :اسامی مراکز معتبر و مجاز فروش بلیت پروازهای
اربعین ،روی سایت سازمان  www.cao.irو سایت
انجمن شرکت های هواپیمایی قرار گرفته است و انتظار
می رود زائــران بلیت های خود را از مراکز مذکور تهیه
کنند .جعفرزاده خاطرنشان کــرد :پروازهای اربعین
حسینی از دوم آبان آغاز می شود و تا  12آبان ماه امسال
ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مرزی وزارت کشور و دبیر ستاد اربعین نیز
دربـــاره کاهش قیمت پــروازهــای اربعین اظــهــار بی
اطالعی کرد و گفت :این موضوع باید توسط سازمان
هواپیمایی کشوری اعــام شــود .شهریار حیدری به
خراسان گفت :قیمت پروازهای اربعین تاکنون تغییری
نداشته است  .وی درباره بازگشایی مرز خسروی نیز
اظهار کرد :دولت عراق هنوز درباره این موضوع اظهار
نظر نکرده است  .

نیستواین مواردقابلردیابیاست.
به گــزارش فــارس ،سید احسان قاضیزاده هاشمی در
نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان که در موسسه مطالعات حقوق عمومی
برگزار شد ،با بیان این که متاسفانه برخی دنبال راههای
دور زدن یا فرار از اجرای
استاندار شــدن شان
رحمانیفضلی:ازمعاونتحقوقی
قانون هستند و ما روزانه
تصمیمبگیرند.
ریاستجمهوریوسازماناستخدامی شــاهــد راههــــای نوینی
نظرخواستهایمکههنوزنظرخود
بـــــرای خــــاص شــدن
▪محسن هاشمی
رااعالمنکردهاندامااگرنیازباشد
از قــانــون هستیم ولی
برایشهرداریتهران
استفساریههمازمجلسخواهیمگرفت
دستگاههای اجرایی و
اعالمآمادگیکرد
مجلسبراجرایآننظارتدقیقخواهندکرد.
ب ــه گــــزارش تسنیم،
وی ادامه داد :معاون یکی از وزیران  600میلیون به یک
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با اعالم آمادگی
صندوق تامین اجتماعی داده تا
برایشهردارتهرانشدنگفت:بخشیازاصالحطلبانفکر
سوابقخدمتیاشراحذف
میکنند شهردارشدنم باعث ازهمپاشیدگی شورای شهر
کندولیباپاککردنیک
میشودامابرایریاستشوراجایگزینهست.
صندوق درســت شدنی
نیست و این مــوارد قابل
▪تاریخ ابــاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان
ردیابیاست.
 ۲۴شهریوراست
محمد حسن پیرزاد ،مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان
عدالتاداریگفت:درقانونمنعبهکارگیریبازنشستگان
تاریخابالغاهمیتداردکه ۲۴شهریور ۹۷تاریخابالغاین
قانون به ریاست جمهوری است و ما انتظار داریم تا  60روز
پسازاینتاریخشاهداجرایاینقانوندردستگاههاباشیم.
▪ ادعـــای یــک نماینده
مــجــلــس :رشـــــوه ۶۰۰
میلیونی یک معاون وزیر
برایحذفسوابقخدمتی

جدول سخت [شماره ]443
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
  - 1مایع مشتقی از خون كه نسبت بخش مایع آن به سلول
های خونی بیش از حد طبیعی است  -از عجایب هفتگانه
جهان كه تا قبل از ساخت برج ایفل بلندترین برج دنیا
محسوب می شد  - 2خاطر  -رمانی نوشته بزرگ علوی
 اتاقك تك چرخی كه به بغل موتورسیكلت می بندند - 3گفتاری  -مردم  -زبان قراردادی بین چند نفر  -کتاب
مقدسهندوها- 4كرمخورده–رمزها-قسمتیازدستگاه
تلفن  -شهر تمر هندی  - 5تخته های ضخیم زیر ریل راه

رئیس پلیس فتا اعالم کرد:
رشد  ۹۰۰درصدی جرایم فضای مجازی؛
بیشترین جرایم در تلگرام
رئیس پلیس فتا بااشاره به رشد900درصدی جرایم فضای
مجازی در چندسال اخیر گفت :بیشترین جرایم در تلگرام و
پس از آن در اینستاگرام رخ میدهد.سردار کمال هادیانفر
با اشاره به آخرین وضعیت وقوع جرایم در فضای مجازی
خاطرنشان کرد :امروز شاهدیم که پنج میلیون کاربر فضای
مجازیدرسال ۹۲به ۵۰میلیونکاربردرسال ۹۷افزایش
یافتهاندهمچنین اینترنتنسلچهاردربسیاریازروستاها
و شهرهای کوچک نیز توسعه یافته است ودرعین حال
استارتآپهای ما  ۳۲۰۰درصد افزایش پیدا کردهاند و
این ها نشان میدهد که زیرساختهای ما در حال توسعه
است ،اما متاسفانه به همین میزانی که توسعه رخ داده به
موضوع تامین امنیت کاربران توجه نشده است به طوری
که هم اکنون نسبت به سال  ۹۲شاهد رشد  ۹۰۰درصدی
جرایم در فضای مجازی هستیم .بنابر خبر ایسنا ،وی با بیان
این که امــروز پلیس با اینستاگرام ،تلگرام ،گوگل و  ...در
حال دست و پنجه نرم کردن است تا امکان نظارت و پیگیری
جرایم در این فضا فراهم شود ،افزود  :اما متاسفانه برخالف
آن که اینستاگرام ،گزارشهای مختلفی از وضعیت امنیتی
وجرایمبهآمریکا،فرانسه،انگلیسودیگرکشورهاارائهداده
است،چنینخدماتی بهدلیلمسائلیچونتحریمهاو...به
ایراندادهنمیشودباوجوداینپلیسدرحالپیگیریاست
وعلیرغممحدودیتهاتوانستهاستکشفیاتخوبیدراین
حوزهداشتهباشد.
▪استفاده ۱۰تا ۱۲میلیوننفرازVPN

رئیس پلیس فتای ناجا در ادامــه سخنان خود با بیان این
که هم اکنون حــدود  ۱۰تا  ۱۲میلیون نفر در کشور از
 VPNو فیلترشکنها اســتــفــاده میکنند ،افـــزود :اگر
چه بعد از فیلتر تلگرام ،شاهد کاهش استفاده از تلگرام
و ری ــزش کــاربــران آن بــودهایــم ،امــا همچنان بیشترین
جرایم در تلگرام و پس از آن در اینستاگرام رخ میدهد.
رئیسپلیسفتایناجادرادامهبااشارهبهاهمیتاحرازهویت
درفضایمجازیتصریحکرد:اغلبمجرمانباهویتجعلی
اقدامبهارتکابجرایمدراینفضامیکنندایندرحالیاست
که ۹۶درصدازمردمکشورمامشکلیبااحرازهویتخوددر
فضایمجازیندارند.
▪استان های دارای بیشترین و کمترین جرایم فضای
مجازی

وی درباره استان های دارای بیشترین و کمترین جرایم فضای
مجازینیزاظهارکرد:تهرانبزرگ،خراسانرضوی،اصفهان،
فارس و مازندران بیشترین جرایم فضای مجازی را به خود
اختصاصدادهاندودرعینحالکمترینجرایمفضایمجازی
نیزبهترتیبمربوطبهاستانهایگلستان،سیستانوبلوچستان
،لرستان،کهگیلویهوبویراحمدومنطقهویژهکیشاست.

محسنهاشمی:
بخشی از اصالحطلبان
فکرمیکنند
شهردارشدنم باعث
ازهمپاشیدگی شورای
شهر میشود

در همین حال قاضیزاده
هاشمی نماینده مجلس
ادعــا کــرد :معاون یکی از
وزیران ۶۰۰میلیونبهیک
صندوق تامین اجتماعی
دادهتاسوابقخدمتیاشرا
حذفکندولیباپاککردن
یک صندوق درست شدنی

...

ازمیانخبرها

شهردارتهرانبرایادامهکارمشکلیندارد

آهن-جانشینوضو-شترمرغآمریكایی- 6خاكسفالگری
 تقلید كننده  -شتاب  -گوشه ای در دستگاه شور  -راهشاعرانه - 7از نام های دوزخ  -كیسه كش حمام  -حشره ای
شبیه ملخ  - 8سردار اشکانی که کراسوس رومی را شکست
داد  -همه را به کیش خود پندارد! -همسر گزیدن  -ابریشم
مصنوعی  - 9همسر حضرت یعقوب(ع) -یك دوم چهره -
هزار گرم  -بی خبر از خود  - 10داروی فراموشی  -کشیش
روسی در دربار نیکالی دوم -فوری  - 11پماد مسکن برای
بیماری های روماتیسمی و سیاتیک  -مطالعه كردن.
عمودی

5

▪شناسایی رخن ه امنیتی در  ۳۰سایت حساس

هادیانفرازشناساییرخنههایامنیتیدرسایتهایحساس
خبردادوگفت:برایناساسدرنیمهنخستامسال۳۰حفره
رادراینسایتهاشناساییوبهمقاماتباالاعالمکردیم.

جدول متوسط [شماره ]7233

 - 1معادل فارسی تراکتور  -تندرست  - 2از بحور شعر
فارسی-اشتباهاتیكهنمازگزارهنگامخواندننمازمرتكب
می شود  - 3پشیمانی  -بخواست  - 4به وسیله غدد درون
ریز تولید می شود  -خاندان  - 5بسیار زیاد  -پهنه عظیم
آب در کره زمین  - 6نشانه جمع فارسی  -فرزند به زبان
کردی  -چین و چروک پوست - 7شهری در فارس  -از یاران
امام علی (ع)  - 8چراغ روشنیبخش  -چارچوب قالی بافی
 - 9رودخانه ارس  -كنایه از هر چیز مفت و بی ارزش و فراوان
است  - 10بندری در فرانسه  -بازرگانان  -حرف ندا 11
 صوت شگفتی  -اهل گیالن  -بی حال  - 12نمایشنامهای از اسکار وایلد  ،نویسنده ایرلندی  -لگد  - 13بلدرچین
 پهلوانی که به دست حضرت داوود(ع) کشته شد - 14رخوت  -زمین بی آب و علف  - 15سرمایه جاودانی  -فرود
آمدن  -بسیار سرد  - 16آبشاری مرتفع در آمریکای شمالی
 فهرست غذای رستوران  - 17حیوان وحشی -جنگتبلیغاتی کشورها علیه یکدیگر  - 18شکستنش افتخار
اســت -آسمان  - 19متذكر  -بنیانگذار روانشناسی
عمومی  - 20زادگاه خواجه عبدا ...انصاری – معاشر.

طراح جدول :مجید شادروح
افقی:

-1جای شک و گمان – عزت – شکیبایی – محل تحصیل
 -2جد رستم -بیخ  -شهری درخراسان جنوبی  -3آب
روستایی -روشنایی  -اشاره -برهنه – حرف فاصله -4تیر
پیکان دار -واحد شمارش سیگار -پارچه ای كه دست
وپای نوزاد را درآن می پیچند -قمر – پیمودن  -5شیره
چغندرقند -حمد و ثنا  -تحتانی – تاریک  -6آگاه – نیرو –
1

1

عمودی :

-1باسواد – موشواره – ریشه خارجی  -2چاه جهنمی-
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دربست کارخانه  -گیتی  -7اریکه  -فالگیر -روشنگری
 مــزار -8ســودای ناله -یادداشت – رود مصر -رها –پسوند شباهت  -همه  -9از رفته به جا می ماند – ویتامین
جدولی  -كال -خیرگی  -شامه نواز  -10ازفرشتگان
مقرب الهی -مادر لر -هنرپیشه  -11حالل رنگ -ایالتی
در هند – ستاره  -داستان

جوانمرد  -3لحظه  -صحرا -ازما بهترون  -4پرستار
بیگانه – پرنده آش سردکن – نخوت  -5ذره بــاردار-
آتش  -6جام جمشید – زیان – حرف تردید  -7گنگ
 یار رامین  -8از خواهران برونته – پایتخت جمهوریتاتارستان روسیه  -درون  -9داروی تنظیم قندخون
 -10درخت همیشه لرزان – چینه دیوار  -11ستون
دیــن – عالمت مفعولی  -12پهنه آبــی بــزرگ -13
ادراك -از صورتهای فلکی نیمکره شمالی  -كلمه درد
 -14لوله گوارشی – دور افتاده  -15دور دهان – کهنه
و فرسوده  -خیس  -16یاروی مشهدی -شیمی كربن
 -17زراعــت  -دسته ورزشــی -پل  -18زیرپامانده-
هواپیما  -زمینه  -19ماه پرتابی -خویشاوندی -20
آسمان – یازدهمین سوره قرآن کریم  -دریاچه حمام
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