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بانک اطالعاتی کودکان
دارای معلولیت ایجاد می شود

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :در تالش هستیم بانک اطالعاتی دقیق از مجموع کودکان دارای معلولیت با ثبت توانمندی های آنان طراحی شود
تا بتوان بهتر برنامه های توانمندسازی را برایشان اجرا کرد.به گزارش ایرنا ،شریعتمداری دیروز افزود :اولویت ما برای کودکان ،توانمندسازی و توجه به
مسائل آموزشی آنان است؛ بنابراین کارهای مشترکی را با آموزش و پرورش در این زمینه آغاز کرده ایم.

...
اخبار

اولین همایش ونمایشگاه رسانه های
نوین اجتماعی برگزار می شود

فیروزآبادی:دستگاه قضایی درباره هاتگرام و طال گرام باید تصمیم بگیرد

حاجیان  -معاون مرکز ملی فضای مجازی
از برگزاری اولین همایش ونمایشگاه رسانه
های نوین اجتماعی با رویکرد بررسی نقش
رسانه های نوین اجتماعی در حل مسائل
اقتصادی در فروردین ماه سال  98خبر داد.
امیر خوراکیان   روز گذشته در نشست خبری
همایش رسانههای نوین افزود :با توجه به
اهمیت نقش رسانه های نوین در حوزه های
مختلف وهمچنین اهمیت مسائل اقتصادی
که این روزها کشور ما در ابعاد گوناگون با آن
درگیر است درصدد هستیم تا در برگزاری
اولــیــن دوره همایش رســانــه هــای نوین
اجتماعی ،نقش رسانه های نوین را در زمینه
حل   مسائل اقتصادی بررسی کنیم .وی
گفت:در این همایش نقش رسانه های نوین
در هفت محور شامل حمایت از محصوالت
داخلی ،نهاد سازی اقتصادی ،کار آفرینی
وایجاد اشتغال پایدار ،اقتصاد دانش بنیان
وبــه کارگیری اقتصاد دیجیتال ،حمایت
هدفمند از صــادرات کاال وخدمات ،جذب
سرمایه های های داخلی وخارجی و امنیت
وثبات اقتصادی بررسی خواهد شد.وی با
اشاره به برگزاری این همایش در بهار سال
 98در استان کرمان تصریح کــرد :مهلت
دریــافــت   خالصه مقاالت تا نیمه دی ماه
و زمــان دریافت متن کامل مقاالت تا 20
فروردین اعالم شده است.

دادستان بجنورد با اعــام خبر صــدور حکم
قطعی درباره یک شکارچی غیرمجاز که قب ً
ال
به اتهام مذکور دستگیر شده بود ،گفت :طبق
گــزارش پلیس اطــاعــات و امنیت عمومی
استان ،فردی با هویت معلوم ،پیش از این در
مورخ بیستم اسفندماه سال گذشته به اتهام
شکار غیرمجاز توسط محیطبانان ،دستگیر
شده بود.به گــزارش ایلنا از روابــط عمومی
دادگستری خراسانشمالی« ،مسلم محمد
یــاران» افــزود :طی بازرسی معمول از منزل
متهم ،مقادیری گوشت شکار مشتمل بر
الشه سه رأس قوچ وحشی(کوهی) کشف و
ضبط شد و در اینباره پرونده قضایی تشکیل
و به شعبه چهار بازپرسی دادسرای عمومی و
انقالب بجنورد ارجاع شد .این مقام قضایی
خاطرنشان کرد :پس از صدور کیفرخواست
در دادســرا ،پرونده قضایی تشکیل شده ،در
یکی از شعب جزایی بجنورد رسیدگی و در
نهایت حکم به محکومیت متهم به تحمل 20
ماه حبس تعزیری و همچنین ابطال پروانه
حمل اسلحه و نیز توقیف و مصادره سالحهای
مکشوفه به نفع دولــت صــادر شد که پس از
قطعیتحکمصادرشدهدرمرحلهتجدیدنظر،
روند اجرای حکم قطعی ،با اعزام محکوم علیه
به زندان مرکزی بجنورد آغاز شده است.

▪ مخالف تمدید مــجــدد مهلت هاتگرام
وتلگرام طالیی هستیم

وی در ایــن خــصــوص کــه آیــا احــتــمــال تمدید

مجددمهلت داده شده به هاتگرام وتلگرام طالیی
وجود دارد یا خیر گفت :بعید می دانیم .ضمن
این که ما مخالف تمدید مجدد مهلت هاتگرام
وتلگرام طالیی هستیم.دبیر شورای عالی فضای
مجازی در پاسخ به مباحثی که در خصوص
تمدید مهلت دو نسخه فارسی تلگرام تا پایان
سال مطرح شده بود ،گفت :این موضوع شایعه
است و این شبکه های پیام رسان تا پایان آذرماه

بومی و تعداد قابل توجه کاربران ایرانی عضو این
پیام رسان ها باشیم.
▪حمایت از دیگر پیام رسان ها به طور کامل
قطع نمی شود

فیروزآبادی همچنین درباره وضعیت حمایت
از پیام رسان های بومی واین که آیا با انتخاب
دو پیام رســان ،دیگر پیام رســان ها از حمایت

فیروز آبادی:اگر این دو نرم افزار
به نتیجه مورد انتظار یعنی بومی
سازی نرسند ،دستگاه قضایی باید
درباره آن ها تصمیم بگیرد
زمان دارند تا بتوانند به شبکه های 100درصد
بومی تبدیل شوند.امیدواریم در پایان آذرماه و
با تبدیل شدن دو نسخه فارسی تلگرام به شبکه
پیام رسان بومی ،شاهد موفقیت پیام رسان های

هــای دولــتــی مــحــروم مــی شوند یــا خیر پاسخ
داد:طرح ما در حمایت از پیام رسان های بومی،
کاهش تعرفه ،ارائه اینترنت رایگان ،ارائه فضای
دیتاسنتر و نیز وام پنج میلیاردی بود که سقف

افقی -1:پیشرفتوترقینداشتن-شترنیرومند-
اعالمخطر-2برگشتن-فیلمارزشمندمیزوگوچی،
سینماگرژاپنی-پوستنخل-3قصهموزونعامیانه
 تبعیت كردن  -برای اینكه  -نوعی اسپری برایحفظ حالت موی سر - 4عامل شایع بیماری های
قلبی  -عنصری سمی برای مبارزه با آفات نباتی -
دریاچهایدرفارس-5حرفمحرمانه-سیارهزهره
ضمیراشاره-نشانههاینوشتاری- 6فحاش-فیلمیساختهمسعودکیمیاییبابازیپرویزپرستویی
 -فراگیر كردن - 7بخش پایانی  -خالص  -محكم

این حمایت ها برای تمامی پیام رسان ها به یک
اندازه در نظر گرفته شد .در این زمینه هفت پیام
رسان بومی را تایید کردیم اما شواهد نشان داد
که این پیام رسان ها نمی توانند تمام بــازار را
برعهده بگیرند ما حتی به آن ها توصیه کردیم
که یک تقسیم بندی را بین خودشان در زمینه
بخش های مختلف ارائه خدمات انجام دهند یا
این که در یکدیگر ادغام شوند که هیچ یک از این
دو توصیه محقق نشد.
وی افزود :تصمیم گیری برای انتخاب دو پیام
رســان برمبنای ارزیــابــی فنی صــورت گرفته و
به معنای قطع حمایت های قبلی از دیگر پیام
رســان ها نیست .دو پیام رســان ســروش و گپ
از نظر این که نرم افــزارشــان قابلیت توسعه و
شرایط اجتماعی بهتری دارنــد ،مورد حمایت
هــای جدید قــرار می گیرند.وی گفت :نحوه
حمایت از پیام رسان های مختلف ،اختصاص
دیتاسنتر مخصوص و رفــع نــیــازهــای سخت
افزاری در این فاز است که در این زمینه وزارت
ارتــبــاطــات ،مناقصه ایــجــاد دیتاسنتر برقرار
کــرده و درحــال برطرف کــردن امکانات مورد
نیاز سخت افــزاری ایــن دو پیام رســان مطابق
فهرست اعالمی هستیم .اما دیگر پیام رسان ها
همچنان میتوانند سرورهایشان را در دیتاسنتر
وزارت ارتباطات نگهداری و از ترافیک رایگان
اینترنت استفاده کنند.فیروزآبادی همچنین
در پاسخ به سوال دیگر خراسان درباره تشکیل
هیئت نظارت بر شبکه هــای اجتماعی که از
سوی فراکسیون فضای مجازی مجلس مطرح
شــده اســت گــفــت :ایــن طــرح مــدتــی اســت در
فراکسیون فضای مجازی مجلس مطرح شده و
قرار است در هفته آینده برای آن تصمیم گیری
شود که جزئیات این طرح ،پس از برگزاری این
جلسه مشخص خواهد شد.

...



بهداشت

هشدار وزارت بهداشت درباره کاهش چشمگیر مصرف شیر و لبنیات
دانش پور  -سخنگوی وزارت بهداشت گفت :به
نمایندگی از وزارت بهداشت به صراحت هشدار
میدهم که با افزایش قیمت شدید اخیر شیر و
لبنیات و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم،
سرانه مصرف شیر و لبنیات در معرض کاهش
قابل توجه اســت .به گــزارش خــراســان ،ایرج
حریرچی دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران
افزود :کنترل قیمت و اختصاص منابع هدفمند
بــرای تامین شیر و لبنیات مــورد نیاز مــردم و
اقدامات حمایتی نظیر توزیع شیر در مدارس یا
بسته های غذایی حمایتی غنی از شیر و لبنیات
برای فقرا و اقشار آسیب پذیر از ضروریات این
مقطع زمانی است.

▪فـــرســـودگـــی  45درصـــــد تــخ ـتهــای
بیمارستانی

وی دربــاره مقاومت بیمارستا نها در مقابل
زلزله و فرسودگی آنها گفت :با اجرای برنامه
جایگزینی بیمارستا نهای فــرســوده طی
 ۱۰ســال گذشته ،میزان درصــد فرسودگی
تختهای کل کشور از  ۷۳درصد به  ۴۵درصد
و تختهای استان تهران از  ۸۷درصد به ۶۶
درصــد تقلیل یافته است که هنوز رقم بسیار
قابل توجه و نگران کنند های اســت .البته در
صورت جایگزینی بیمارستا نهای در دست
اجرا و طبق برنامه تا سال  ،۱۳۹۹امیدواریم
میزان درصد فرسودگی تختهای کل کشور

و استان تهران به ترتیب به  ۳۰و  ۳۸درصد
کاهش یابند .سخنگوی وزارت بهداشت درباره
وضعیت بازار دارویی کشور خاطرنشان کرد:
در آبانماه میزان کمبود اقالم دارویی در کشور
زیر  ۳۰درصد بود که کمتر از یک درصد بازار
موجود را شامل میشود.
▪  پرونده الکترونیک سالمت بــرای ۷۲  
میلیون ایرانی

سخنگوی وزارت بهداشت از مردم دعوت کرد
تا با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی دولتی
پــرونــده الکترونیک سالمت تشکیل دهند.
حریرچی گفت :هم اکنون اطالعات اولیه بیش
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...

ضمن ادعای جدا شدن از تلگرام و بومی شدن تا پایان آذرماه

زهــرا حاجیان  -دبــیــر شـــورای عــالــی فضای
مجازی گفت :بر مبنای گزارشهای اعالم شده
از سوی دو نسخه فارسی تلگرام ،این دو شبکه
پیامرسان به صورت آزمایشگاهی از تلگرام جدا
شده اند وبه صورت مستقل فعالیت میکنند.
ابوالحسن فــیــروزآبــادی در حاشیه نشست
«همایش رسانههای نوین اجتماعی» در جمع
خبرنگاران و در پاسخ به سوال خراسان مبنی
براین که وضعیت استقالل هاتگرام وتلگرام
طالیی از تلگرام چه پیشرفتی داشته است و آیا
شــورای عالی فضای مجازی گزارشی از روند
بومی سازی نسخه های فارسی تلگرام دریافت
کرده است یا خیر ،گفت :طبق گزارشی که ما
از این دوشبکه دریافت کرده ایم ،آن ها مدعی
هستند که هم اکنون استقالل از تلگرام به طور
البراتواری حاصل شده اما برای پیاده سازی
کامل نیاز به هــزاران سرورو دیتا سنتر بزرگ و
امکانات خاصی است که در این مورد هم اعالم
کرده اند در حال تهیه این زیرساخت ها هستند.
امیدواریم در مهلت تعیین شده ،بتوانند به نتیجه
مورد انتظار برسند .وی در پاسخ به سوال دیگر
خراسان درباره وضعیت این دونرم افزار در صورت
ناکامی در بومی سازی گفت :اگر این دو نرم افزار
به نتیجه مورد انتظار یعنی بومی سازی نرسند،
دستگاه قضایی باید درباره آن ها تصمیم بگیرد
و تصمیم گیری در این خصوص بر عهده شورا
نیست اما مرجع قضایی در تصمیم گیری نظر
شورای عالی فضای مجازی را نیز جویا خواهد
شد و ما در صورت لزوم نظر خود را اعالم خواهیم
کرد.

 ۲۰ماه حبس برای شکارچی
غیرمجاز
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و بنیادی  -بتی در عصر جاهلی  - 8از سبزی های
خوردنی-هرداروییكهبرایدرمانبیماریهای
التهابیبهكارمیرود-فرشتهمهردرآیینزرتشتی
-9ارابه-فهمیده-دینها-مقیاسسنجشاندازه
هاینقشهنسبتبهنمونهواقعی-10راهآذری-نظام
ادارییاحكومتیكهدرآنبهمقرراتوضوابطموجود
به شدت توجه می شود  -از تیم های فوتبال روسیه
- 11گوشهایدردستگاههمایون-مقدار-فیلمی
ساختهفدریکوفلینیمحصول.1963
عمودی-1:جانوراهلیعلفخوار-پدرسلطانمحمود
غزنوی-2یكیازدوحالتتنظیمنبودندلكویاتومبیل

اخبار

سامانه الکترونیکی
«سرباز ماهر» رونمایی شد

گــروه اجتماعی -سامانه الکترونیکی
ســربــاز مــاهــر بــه مــنــظــور مــهــارت آمـــوزی
به جــوانــان و فراهم کــردن زمینه اشتغال
آنـــان بعد از خــدمــت ســربــازی بــه نشانی
 www.sarbazmaher.irروز گذشته با
حضورفرماندهقرارگاهمرکزیمهارتآموزی
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح رونمایی
شــد .ســردار سید مهدی فرحی فرمانده
قــرارگــاه مرکزی مهارت آمــوزی کارکنان
وظیفه نــیــروهــای مسلح روز گذشته در
نشست خبری رونمایی از سامانه سرباز ماهر
با بیان این که ساالنه بیش از  400هزار نفر
به خدمت سربازی فراخوانده می شوند،
گفت :حدود 40درصد این افراد تحصیالت
دانشگاهی دارند که این وضعیت ایجاب می
کند تا به موضوع مهارت آموزی و ارتقای بهره
وری جوانان و سربازان توجه ویژه ای داشته
باشیم تا زمینه اشتغال پس از سربازی برای
افراد فراهم شود .وی ایجاد تعامل دو طرفه
این سامانه با جوانان ذکور باالی 15سال،
ارائه راهنمایی های مهارتی و شغلی ،توسعه
مهارتی ،اعمال امتیازات و مشوق ها ،بهره
مندی بهتر در حین خدمت ،آمــاده سازی و
زمینه ســازی مناسب بــرای اشتغال پس از
خدمت را از اهــداف راه انــدازی این سامانه
بیانکرد.

مشکل بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل
وزارت آموزش و پرورش حل شد

دانش پور -معاون توسعه مدیریت و منابع
بنیاد شهید و امور ایثارگران از حل مشکل
بیمه تکمیلی ایــثــارگــران شاغل وزارت
آمــوزش و پــرورش خبر داد .میرمرادی به
خراسان گفت :بر اساس توافق انجامشده
بین سازمان برنامهو بودجه و آمــوزش و
پرورش ،مقرر شد بیمه تکمیلی ایثارگران
شاغل آمــوزش و پــرورش با تامین اعتبار
توسط سازمان برنامهو بودجه از اول آبان
ماه  1397برقرار شود و ایثارگران آموزش
و پ ــرورش از ایــن پــس تحت پوشش بیمه
تکمیلی درمان این وزارتخانه قرار بگیرند.

از ۷۲میلیوننفررادرپروندهالکترونیکسالمت
وارد کردهایم و بیش از  ۵۲میلیون نفر حداقل
یک خدمت در قالب پرونده الکترونیک دریافت
کردهاند .حریرچی درباره وضعیت شیوع حصبه
نیز گفت :حصبه بیشتر از طریق آب و غذای آلوده
منتقل میشود و عالیم آن شامل اسهال ،سردرد
و ...است .این بیماری در دنیا حدود ١۶میلیون
تا  ٣٢میلیون نفر مبتال دارد و ساالنه حدود
 ۵٠٠تا ۶٠٠هزارنفربهآنمبتالمیشوند.علت
اصلی آن ،آلودگی آبهای سطحی به مدفوع
است و از طریق غذای غیربهداشتی و سبزیجات
آلــوده نیز منتقل میشود .مگس نیز از عوامل
منتقل کننده این بیماری است  .
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روایتكننده-3نشسته-اولینفیلمناطقسینمایایران-4حسرتهمیشهکویر-بدونهمنشینوهمراه
بودن  - 5از عالیم نگارشی -سدی در جنوب كشور
- 6توطئهپنهانی-كفایتكننده- 7آتش-ازاجزای
پیراهن-اطرافکرهزمینرافراگرفتهاست-8ازایاالت
آمریکا  -از سلسله های پادشاهی داستانی ایران - 9
بشارتدهنده-قویهیكل-10ازاقمارسیارهمشتری
دارایصفاتبرجستهوممتاز-پسوندشباهت-11بلهایتالیایی-جانشینی-حرصوطمع-12باركد-شیدا
-13شهرستانیدراستانقزوین-ازالفبایزبانیونانی
- 14سرمایهجاودانیاست-ناامید-رفیقمشهدی
- 15دربردارنده-آمادهكردن- 16همهراشاملمی
شود-نمادایرانینوروز-17فرمانبرداری-ازبازیهای
گروهی- 18معشوق-نوعیسوسنكوهی- 19برج
دیدنیفرانسه-بهطورپنهانیومخفیانه-20معاشرت
-شیشهآزمایشگاهی.

طراح جدول :مجید شادروح

افقی
-1نبرد – گــردآوری  -هریک از شعب مجلس
شــورای اسالمی  -2آشنا نیست – جریمه –
مرطوب – پارچه دریایی  -3بانگ – کج – مادر
– راکب – مدرک  -4یقه – ناز و ادا – بی مو –
زیست شناس معروف فرانسوی و نویسنده کتاب
انسان ،موجود ناشناخته – ریشه – عدد فوتبالی
 -5پوستین  -نیرومند – اضافی – دنبال کردن
1
1
2

2

3

4

5

6

7

8

9

 -6ضمیر وزنی – طراحی و تنظیم مقررات برای
اجــرای یک کار  -شالوده  -7جار– واسطه –
زمانه – مادرلر  -8از رفته به جا می ماند – رها
– شرح – میوه خوب – دور دهــان – پــاره آتش
 -9فرمان – دوستی – رود ناشنوا – قمر– نصف
 -10ضیافت – اشــاره – دخل – درجــه ای در
ارتش  -11هارمونی – پیشرفت  -سیستم
عمودی
-1پیشوایزرتشتی–گوهرها–عددخیطی -2
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

تنفر-همیشگی -3پیامبرصبور–فلزسرچشمه
– ستیزه  -4سود غیر شرعی – ستبر  -5چله
کمان – پرنده زیبای آبــزی – پهلوان – لحظه
 -6ویرانه – هواپیمای روسی  -7زمینه – جنس
خشن  -محلی -8حــرف فاصله – نامزد -9
تسمه – ابزار  -10قرض – وقت  -باب  -11پول
ژاپن – تنبل  -دفعه  -12دیگر– اسب رسول ا...
(ص) در شب معراج  -13فرزند – ضمیر جمع
 -14فضیلت – بازی نفس گیر – باب روز -15
دانه کش بی آزار – رشته کوهی در مرز فرانسه
و اسپانیا  -16مساوی عامیانه – حرف نداری
– بــرگ برنده – پسوند شباهت  -17شهری
در خراسان رضوی  -لطیف  -18ذره باردار –
تصدیق بیگانه  -بلیغ  -19ناگزیر  -مداوا -20
برج داستانی – از خود گذشتگی – عدد منفی
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6
7
8
9
10
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