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آغاز ثبتنام ششمین آزمون استخدامی
دستگاههای اجرایی کشور از یک شنبه

ایسنا -ثبت نام ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در سال  ۹۷یک شنبه  ۳۰دیماه از طریق
سایت اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشــانی  www.hrtc.irآغاز میشود .براساس این گزارش ،زمان اعالم
شده برای ثبت نام ،قابل تمدید نیست و پس از اتمام مهلت ،غیر فعال خواهد شد.

...

علمیوفناوری
آیت ا ...جنتی :فضای مجازی
میتواند برای ما فرصت باشد

انتخاب -رئیس مجلس خبرگان گفت:
فضای مجازی میتواند فرصتی بــرای ما
باشد و ما باید تهدیدهای فضای مجازی را
به فرصت تبدیل و از فرصتهای آن به نفع
اســام ،انقالب و مملکت استفاده کنیم.
آیت ا ...جنتی پنج شنبه در نشست مشترک
هیئت رئیسه مجلس خبرگان در دور پنجم
با کمیسیونهای داخلی این مجلس درباره
تهدیدها و فرصتهایی که در بستر فضای
مجازی وجــود دارد ،گفت :فضای مجازی
موضوع بسیار مهمی است که بسیاری از آن
وحشت دارند و ناراحت هستند البته حق هم
دارند زیرا از این فضا علیه ما استفاده می شود.
وی افزود :وقتی رادیو و تلویزیون آمده بود همه
وحشت کردند که مبادا دین مردم از دست
برود ،ولی بعدا دیدند که بهترین استفادهها
را میتوان از آن کرد؛ فضای مجازی نیز همین
طور است؛ مطلعین معتقدند ما میتوانیم به
نفع انقالب از آن استفاده کنیم.

سامان دهی دوره دکترا
طی  2هفته آینده ابالغ می شود
معاون آموزشی وزارت علوم گفت :سامان
دهی مقاطع مختلف تحصیلی آغاز شده و
طی دو هفته آینده بخش دکترای آن ابالغ
خواهد شد.مجتبی شریعتی نیاسر در گفت
وگو با مهر گفت :طبق مصوبه شورای عالی
انقالب فرهنگی سامان دهی دوره های
تحصیلی آغــاز شــده و سامان دهــی بخش
دکترا به اتمام رسیده که طی دو هفته آینده
ابالغ می شود .وی گفت :در سامان دهی
دوره دکترا هدفمند سازی ،تناسب سازی
با ظرفیت دانشگاه ها و تناسب این دوره ها با
بازار مورد توجه قرار گرفته است

تولید بیسکویت ضد سرطان
وسکته قلبی در ایران
محققان دانشگاه علمیکاربردی نوعی
بیسکویت تــولــیــد کــردنــد کــه بــه عــنــوان
پیشگیری کننده سکته قلبی و سرطانهای
مختلف از جمله سرطان خــون و روده به
کار بــرده میشود.به گــزارش فــارس ،این
بیسکویت در مقایسه با بیسکویتهای
حــــاوی ســبــوس گــنــدم در کــاهــش تــری
گلیسیرید و افزودن  HDLدر بیماریهای
دیابتی مؤثر است همچنین دارای خاصیت
پیشگیری از چاقی و کنترل وزن و پیشگیری
از آلزایمر است.این بیسکویت سرشار از
آنتیاکسیدانهای قوی است که به عنوان
پیشگیری کننده سکته قلبی و سرطانهای
مختلف از جمله سرطان خون و روده به کار
بــرده میشود و در کاهش انسداد عروق
ناشی از تجمع چربیها نیز مؤثر است.

گزارش

خصوصی سازیآموزش و پرورش؛ مغایرت با قانون اساسی
تلویزیونی در دفاع از طرح خرید خدمات آموزشی
وتفاوتآنباخصوصیسازیگفت«:صحبتهای
رئیس جمهور در مجلس به معنای خصوصی
سازی نیست ،بلکه بهره وری در آموزش مد نظر
اســت  .خصوصیسازی یعنی هــر فــرد هزینه
تحصیل فرزندش را از جیب پرداخت کند ،در
حالی که این وظیفه دولت است» .این اظهارات
در حالی توسط وزیــر آمــوزش و پــرورش مطرح
شده که یک کارشناس و پژوهشگر آموزش معتقد
ی سازی مورداشاره وزیر هم اکنون
است :خصوص 
در مدارس غیر دولتی وجود دارد و اولیاء هزینه
تحصیل فرزندان شان را از جیب میپردازند .به
گفته بنیادی سابقه طرح خرید خدمات آموزشی
به سال  93بر میگردد که آموزش و پرورش به
ناچار برای عبور از بحران کمبود معلم ناشی از
سوء برنامه ریــزی نیروی انسانی در چند سال
قبلتر ،مجبور به ارائه پیشنهادی مبنی بر استفاده
از خرید خدمات آموزشی شد .این پیشنهاد منجر
به تصویب مــاده  ۴۱قانون الحاق برخی مواد
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
( )۲مصوب اسفند  93شد که در آن به وزارت
آموزش و پرورش اجازه داده شد «به منظور پوشش
کامل تحصیلی دانش آمـوزان الزم التعلـیم ،در
مناطقی که ظرفیت کافی در مــدارس دولتی
وجود ندارد برای خرید خدمات آموزشی اقدام
کند» .وی افزود :طرح خرید خدمات آموزشی به
شکلی که در بودجه  ۹۸لحاظ شده است عالوه
بر مغایرت با ماده  ۲۵قانون برنامه ششم توسعه
و آیین نامه مربوط ،واگذاری آموزش و پرورش به
بخش خصوصی را در پی دارد و از نظر اعتبارات
تخصیص داده شده نیز منطقی نیست.

دانــش پــور -پوشش ساالنه  10درصــد دانش
آموزان از طریق «طرح خرید خدمات آموزشی»
که از آن به خصوصی سازی آموزش و پرورش یاد
می شود و در الیحه بودجه  98پیشنهادی دولت
گنجانده شده بود ،در جریان رسیدگی به الیحه
بودجه در کمیسیون آموزش و تحقیقات ،مورد
تایید نمایندگان مجلس قرار نگرفت .البته این
تصمیم هنوز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی
قرار نگرفته و معلوم نیست سرانجام آن چه می
شود .به گفته یکی از اعضای کمیسیون تلفیق
چنان چه کمیسیون آموزش بررسی طرح خرید
خدمات آموزشی را به این کمیسیون پیشنهاد
بدهد طرح مذکور بررسی می شود .عزت ا...
یوسفیان مال در گفت و گو با خراسان با تاکید بر
این که تا کنون پیشنهادی از کمیسیون آموزش
به ما نرسیده است افزود :درباره این که اجرای
این طرح به نحوی خصوصی سازی آموزش در
کشور است باید بررسی بیشتری صورت بگیرد
و ما در کمیسیون تلفیق نظرات موافق و مخالف
را بشنویم و سپس نظر بدهیم.اما نکته ای که این
روزها بحث های زیادی را برانگیخته ،خصوصی
ســازی آمــوزش است که اصــوال با هیچ کــدام از
قوانین همخوانی ندارد  .به ویژه با اصل سی ام
قانون اساسی که دولــت موظف شــده وسایل
آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان
دوره متوسطه فراهم کند اما به نظر می رسد این
حق اساسی و انکار ناپذیر در جریان تنگناهای
بودجه ای دولت ها به تدریج در حال رنگ باختن
است .اگر چه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
آموزش و پرورش ضمن آن که تاکید دارد طرح
خرید خدمات به دنبال خصوصی سازی نیست
تصریح کرد :آموزش و پرورش از طریق دو قانون
دایمی؛ مجوز خصوصی سازی را در اختیار دارد
اما بحث  10درصدی که در قانون بودجه آمده
سیاست گذاری برای مصرف بودجه سال 98
آموزش و پرورش است و این که آموزش و پرورش
چطور بتواند از همه ظرفیت ها به منظور ارائه
خدمات بیشتر به جامعه هدف استفاده کند.

▪ پیکر نحیف آموزش و پرورش

نایب رئیس کمیسیون آمـــوزش و تحقیقات
مجلس نیز با انتقاد شدید از طرح خرید خدمات
آموزشی و خصوصی ســازی آمــوزش و پرورش
که در الیحه بودجه  98آمده است ،اظهار کرد:
پس از انقالب به ویژه در دو دهه گذشته به قدری
آموزش و پرورش دولتی تضعیف شده و آن قدر
علیه اصل  30قانون اساسی تالش صورت گرفته
که چیزی از پیکره نحیف آموزش و پرورش دولتی
نمانده است .قاسم احمدی الشکی در گفتوگو
با خانه ملت با بیان این که قــرار بود آمــوزش و

▪طرح خرید خدمات آموزشی مغایر با قانون

از نگاه وزیر آموزش و پرورش طرح خرید خدمات
آموزشی با خصوصی سازی تفاوت دارد .سید
محمد بطحایی چند روز پیش در برنامهای

پرورش در کشور ما رایگان باشد ،گفت :امروز
کدام مدرسه از دانش آموز پول نمیگیرد ،این
اتفاق حتی در مدارس دولتی نیز به علنی ترین
شکل ممکن در حال روی دادن است .وی ادامه
داد :امروز با مراجعه به هر شهرستانی خواهیم
دید که مدرسههای دولتی که یک نوع از 23
انــواع مــدارس هستند ،در اقلیت محض بوده
و دیگر انــواع مــدارس روز به روز در حال رشد
و توسعه هستند و بدترین معلمها را امــروز در
مدارس دولتی به کار میگیرند.
▪طرح خرید خدمت قانونی است

ایــن اظــهــارات در حالی است
کــه مــعــاون توسعه مدیریت و
پشتیبانی آمـــوزش و پــرورش
تاکید دارد :خصوصی سازی
آموزش و پرورش اصال مطرح نیست .علی الهیار
ترکمن در گفت و گو با خــراســان توضیح داد:
اجازه طرح خرید خدمات آموزشی ،هم در ماده
 41قانون الحاق  2که یک قانون دایمی است
به آموزش و پرورش داده شده و هم در ماده 25
قانون برنامه ششم به عبارتی این طرح موضوعی
است که دربــاره آن قانون دایمی و قانون برنامه
وجود دارد اما آن چه که در الیحه بودجه  98آمده،
به منظور سیاست گــذاری های مربوط به نحوه
مصرف بودجه در سال  98است اما این موضوع
در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توسط
نمایندگان تایید نشده و قرار است در کمیسیون
تلفیق مطرح شــود .هم اکنون ما به نمایندگان
کمیسیون تلفیق مستندات و توجیهات را ارائه
کرده ایم و در نهایت تصمیم با نمایندگان است.
الهیار با تاکید بر این که در طرح خرید خدمات
آمــوزشــی اصــا بحث خصوصی ســازی مطرح
نیست گفت :ما نمی خواهیم مدارس را واگذار
کنیم یا مدرسه را بفروشیم و بخش خصوصی

ابعاد حقوقی و قضایی حمله
 2سگ به دختربچه در لواسان

را فعال کنیم .ضمن آن که ما در خصوص طرح
خرید خدمت قوانین دایمی داریــم و حتی اگر
موضوع خصوصی سازی در میان بود و احیانا با
اصل  30قانون اساسی منافاتی داشت شورای
نگهبان به تایید این دو قانون ،ورود می کرد.وی
اضافه کرد :موضوع خرید خدمت فقط استفاده از
ظرفیت هایی است که ما می توانیم با استفاده از
آن ها در قالب آموزش دولتی و رایگان برای همه
افراد متقاضی فعالیت های آموزشی ارائه دهیم
و پوشش کودکان الزم التعلیم و افــراد مخاطب
خودمانراتوسعهبدهیم.بهعبارتیاینطرحصرفا
یک ابزار اجرایی است و ربطی به ماهیت آموزش
و پرورش ندارد و اصال با هدف خصوصی سازی
نیست.وی در پاسخ به برخی اظهار نظرها مبنی
بر این که اجرای طرح خرید خدمات به شکلی که
در بودجه  98مطرح شده مغایر با اصل  25قانون
برنامه ششم است توضیح داد :ما باید هر موضوعی
را در چارچوب قوانین و مقررات تحلیل کنیم .ما از
طریق دو قانون دایمی موجود ؛ مجوز خصوصی
سازی را داریم اما بحث  10درصدی که در قانون
بودجه آمده سیاست گذاری برای مصرف بودجه
سال  98آموزش و پرورش است ،این که ما چطور
بتوانیم از همه ظرفیت های مان استفاده کنیم تا
خدماتبیشتریبهجامعههدفارائهدهیم.معاون
آموزشوپرورشگفت:امیدواریمکمیسیونتلفیق
مجلس با توجه به نیازمندی هایی که آمــوزش و
پــرورش دارد ،به موضوع مطرح شده در بودجه
 98رای بدهد ولی اختیار دست مجلس است و
هر گونه که تصمیم بگیرد دولت مطاع است و آن را
اجرا میکند.الهیار تصریح کرد :البته از آن جا که
ما مجوز خرید خدمات را داریم با مشکل خاصی
مواجه نخواهیم شد فقط دربــاره هدف گذاری
بــرای تعادل بخشی به منابع آمــوزش و پــرورش
دچار مشکل می شویم که برای آن هم بر اساس
مجوزهایی که داریم فکر دیگری خواهیم کرد.

از میان خبرها
کاهش تعداد سربازان در مقایسه با گذشته

طرح محققان ایرانی برای یادآوری قرارهای روزانه

رئیس اداره کل منابع انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ،با اشاره به کاهش تعداد سربازان
در مقایسه با گذشته ،گفت :اعزام سربازان در نیروهای مسلح باید رسانه ای شود .به گزارش
ایسنا ،سردار موسی کمالی با اشاره به این که در سال های اخیر موالید در کشور ما کاهش پیدا
کرده است ،گفت :به خاطر همین موضوع و معافیت های مختلفی که در کشور برای سربازان
وجود دارد تعداد سربازان در مقایسه با گذشته کاهش پیدا کرده که می طلبد در این خصوص
تصمیمات اساسی گرفته شود.

محققان کشورمان دستاوردی ارائه کردند که قرارهای روزانه را به افراد یادآوری میکند.به
گزارش فارس ،محققان ایرانی نوعی آینه طراحی کردند که از این آینه برای یادآوری برنامههای
روزانه و قرار مالقات استفاده میشود .این آینه میتواند وضعیت آب و هوا و تقویم را هم نمایش
دهد .یادآوری موضوعات و جلسات ،ایجاد هماهنگی و نظم در امور کاری ،اطالع وضعیت آب
و هوا از کاربردهای این آینه است و همچنین این آینه قابلیت نصب اپلیکیشنهای کاربردی را
هم دارد .این آینه قرار است به زودی روانه بازار شود.

▪قرار وثیقه  2برابر میزان دیه احتمالی

رئیسدادگستریلواساناتدربارهاقداماتی
که بــرای این پرونده صــورت گرفته است،
گفت :پرونده به شعبه ارجاع شده و در حال
رسیدگی است ،اما پرونده طول درمان دارد
و به دلیل این که هنوز نظر قطعی پزشکی
قانونیدربارهتعیینمیزاندیهارسالنشده،
رای صادر نشده است .محسن شریعتی با
اشاره به تودیع قرار وثیقه صد میلیون تومانی
برای متهم ،با رد ادعای (به اصطالح) آقازاده
بودن متهم ،تصریح کرد :متهم فردی عادی
است که با بی احتیاطی و سهل انگاری باعث
وقوع چنین حادثه ناگواری شده است.یک
حقوق دان نیز با ارزیابی حقوقی این ماجرا
گفت :تبصره یک ماده  ۵۲۲قانون مجازات
اسالمی مقرر کرده نگهداری حیوانی که
شخص توانایی حفظ آن را نــدارد ،تقصیر
محسوب میشود و طبق تبصره دو نیز در
مــواردی که فرد یا افــرادی مثال برای حفظ
مسکن یا مزرعه یا کارخانه خود به سگ نیاز
داشته باشند و سگهای نگهبانی از این
قبیل قوی و تهاجمی هستند حتما باید برای
آن ها پوزهبند ایمنی و قــاده محکم تهیه
کنند .بهمن کشاورز در گفت وگو با ایسنا
ادامه داد :صاحب سگ که او را بیرون آورده
بایددرحدیازتواناییباشدکهحیواننتواند
خود را از دست او رها و از قید قالده آزاد و به
افرادحملهکند.درصورترعایتنکردناین
موارد صاحب حیوان ضامن است و احتماال
این فرد از باب بیاحتیاطی و بی مباالتی
مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.

جدول متوسط [شماره ]7312

1

افقی

طراحجدول:بیژنگورانی

آسمان- 10اقامتگاهمسافر-فیلمیساخته
داریوش مهرجویی با بازی بیتا فرهی -چای
خارجی  - 11وقتی نون از اون بگیری! -
موروثی  -از نجاسات در اسالم  - 12وسیله
اندازهگیریاختالفپتانسیل-بخشپایینی
شلوار  - 13آسمان  -كیسه پول قدیمی
 - 14زبان عربی  -چشم خواب آلود شاعرانه
 - 15اراده  -بادگلو  -مظهر سبکی  - 16از
ساخته های سینمایی آلفرد هیچکاک  -برادر
مرگ است  - 17از پیامبران بنیاسرائیل -
گازی رادیواکتیو و بسیار سمی  - 18به دنیا
آوردن  -آرایشگر - 19بسیار مرموز و حیله
گر  -سخنان مضحک می گوید  - 20کنجد
کوبیده  -باشكوه و با وقار.

دانش پور -حدود یک ماه پیش دو سگ که از
گونه های هار بودند در حمله به دختربچهای
 10ساله دست و پای دخترک را به شدت
مجروح می کنند .نتیجه این حادثه اما برای
صاحب این سگ ها که از متموالن لواسان
هستند ،به جای پشیمانی و ابراز همدردی
با کودک و خانواده اش به تهدید آن ها می
رسد .پدرخانواده می گوید :از این حادثه،
شکایت خــود را به قــوه قضاییه بردیم اما
صاحبان این سگ ها ما را تهدید کردند که
«قانون برای تو کاری نمی کند بهتر است
شکایت خود را پس بگیری ».این گستاخی
و واکنش عجیب باعث شده تا کاربران در
شبکه های اجتماعی اجرای جدی و عادالنه
قانون را بدون هیچ گونه اغماضی از سوی
مسئوالن قضایی مطالبه کنند.
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-1پگاه – صمغ درخــت کاج  -واحد
سنجش مايعات  -2کارفرما – نخست
 فشردگی  -برگ برنده  -3قبض-دور افتاده – محل تحصیل  -تور-
تــکــرار حــرف  -4ســرحــد – آرزو –
کمربند – گرمی  -5نیز – نخ تابیده
– نــژاد – طالیی – کــاال  -6ساکت
– عقاب سیاه – چرم دباغی شده –
عالمت صفت عالی  -7رسوم – شکاف
– فیلسوف آلمانی – زنبیل – عالمت
جمع  -8ابریشم خــام – شیرینی
کرمانشاهی – زهرها – پسر  -9مادر
– نیکوکار – خــواب  -مرگ – کشور
نیشکر  -10درون – قلب قــرآن –
سرما – شهری در فــارس  -11داد
و فریاد – بیابانی در جنوب آفریقا
– عسس

عمودی

-1پرتو– رب النوع  -2رود مرزی –
بانوی فرانسوی  -3واضح و روشن
– سر – نت ششم  -4عدل – نوعی
حلزون – تیغ  -5مایه حیات – از
حروف الفبا – پادشاه -6واحــد غذا
– ظلمانی -7پول خارجی – فهم – دو
یار هم قد  -8میوه بهاری – درخت
انگور – پیامبران  -9نقش هنری
 -عشیره – لوبیای روغنی  -10میان –

2

3

4

5

6

7

8

9

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
2
3
4
5
6
7

طراحجدول:مجیدشادروح

عمودی -1 :موزون  -شاخه درخت که در
زمین فرو می کنند تا ریشه بگذارد  – 2دریا
كنار  -كشور آفریقایی در همسایگی تانزانیا
 - 3سلسله ای از پادشاهان مقدونی -حرف
جر عربی  - 4مأمور پلیس  -وسیله ای برای
اندازه گیری قطر اجسام  - 5پوست نخل
 قوه قانونگذاری  - 6نفس خسته  -كالهبــردار  -نقاش فرانسوی قــرن هجدهم
 - 7نابود شونده  -از منسوبین نزدیک
 - 8دزدیدن  -فیلمی از مسعود کیمیایی
 - 9سرگیجه  -از صور فلكی نیمكره جنوبی

...

اصل  30قانون اساسی و برنامه ششم توسعه در معرض تهدید قرار گرفت
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افقی :  - 1شكمو  -نمایش نامه ای به قلم
برتولت برشت  ،نویسنده آلمانی  - 2گلی
زیبا  -نوعی مسمومیت غذایی شدید -
گناهكار  - 3سوگند خــوردن  -نیستی و
فنا -معامله پایاپای  -اسم ترکی - 4دوست
داشتنی  -چهار چوب دور تابلو  -آرامش و
اطمینان  -بوته خربزه  - 5کاخی معروف در
قلب مسکو -متكبر  -شایستگی ،لیاقت
 - 6زالزالك  -بحث و گفتوگو  -غمگینی
 اسبابی در ژیمناستیک  -پژواك - 7پاسخغیر ارادی موجود زنده به محرك  -نقاشی كه
ادعای نبوت كرد  -پیوسته و دایم  - 8کتاب
طب ابن سینا  -راه فرار  -بینی  -دلیل ها
 - 9نفی عرب  -جانشین کیخسرو  -بندری
در بوشهر -ادامه یافتن  - 10با  ...نگویید
اسرار عشق و مستی  -بی عرضه و بی كفایت
 پرورش دادن  - 11نویسنده دانمارکیداستان جوجه اردک زشت  -ضربه سر
در فوتبال.

5

8
9
10
11

کمترین  -11نگارخانه – بانگ  -12از
سوزنی برگان – سرشت و توانایی -
خشکی  -13کچل – خانه شعری – لوله
گوارشی  -14طالیه دار اعداد – غوغا
– رشتهای که در پهنای پارچه بافته
میشود  -15مرطوب – صفیر -16
زائوترسان – درخت انداز – مادر لر
 -17شیشه آزمایشگاهی – گندم
سوده – پیشه  -18تصدیق خارجی
– زبان رسمی ایران پس از اسالم –
منافق  -19الگو  -بوستان  -20گیاه
رنگرزی  -گاری
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