اجتماعی

یک شنبه  2۶خرداد  ۱۲. 1398شوال .1440شماره 2012۲

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه  ۴۱درصد کارکنان دولت   را در کشــور جمعیت بانوان تشکیل میدهد ،افزود :این افتخاری برای
جمهوری اسالمی است و نشان میدهد از ظرفیت بانوان به خوبی در کشور استفاده میشــود.به گزارش ایسنا ،معصومه ابتکار گفت :سند ارتقای وضعیت
زنان در جهت تحقق عدالت جنسیتی برای هر استان تدوین شده است.

 ۴۱درصد کارکنان دولت
«بانوان» هستند


تابعیت
مصوبه اعطای
ازطریقمادرایرانی رد شد

...
جامعه

معاون شهردار:

گــروه اجتماعی 23 -اردیبهشت 98مجلس
پس از سالها کش و قوس در مصوبه ای ،اصالح
الیحهقانونتعیینتکلیفتابعیتفرزندانحاصل
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را کلید زد
و این امید در میان حدود 800هزار فرزند حاصل
از این ازدواج ها زنده شد که از بالتکلیفی در می
آیند و صاحب شناسنامه ایرانی می شوند .پس
از آن حدود دو هفته قبل ،شورای نگهبان اعالم
کرد برای بررسی این الیحه زمان بیشتری نیاز
است و درخواست مهلت کرد .دیــروز سخنگوی
شورای نگهبان با دست پر به نشست خبری آمد
اما خبر خوبی درباره این الیحه نداشت و از ایراد
اساسی شورای نگهبان به مصوبه
مجلسخبرداد.کدخدایی
در ایــن ب ــاره اظــهــار کــرد:
اصالح الیحه قانون تعیین
تکلیف تابعیت فرزندان
حاصل از ازدواج زنــان
ایرانی با مردان خارجی
اصو ًالموردقبولهرفرد
دلسوزی است و کلیت
قــانــونــی هــم کــه فع ً
ال
داریــــم ،بــا ایــن الیحه
تــفــاوتــی نمیکند.
وی بــا بــیــان ایــن که
تشریفاتی در قانون
فعلیوجودداردکه

معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور
شــورای شــهــردار تهران گفت :مطالعات
نشان میدهد که تهران به سمت زنانهشدن
حرکت میکند و بر این مبنا برنامهریزی
شهری باید بر اساس این داده و در جهت
استفاده از این فرصت و ظرفیت طراحی
شود.
  ب ــه گـــــزارش روابـــــط عــمــومــی مــعــاونــت
برنامهریزی ،سکینه اشرفی به یکی از این
بررسی ها اشــاره کــرد و گفت :طبق آمار
سرشماری در ایــران در سالهای ۱۳۷۵
تا  ۱۳۸۵بیشترین درصــد مهاجر تهای
درونمـــرزی زنــان در ایــران به شهر تهران
اختصاص داشته است .همین آمار نشان
میدهد زنانی که آموزش بیشتری دیدهاند
تمایل بیشتری به این مهاجرت داشتهاند.
  معاون شــهــردار با تاکید بر ایــن نکته که
اکنون شهر تهران با نوعی تمرکز سرمایه
انسانی زنانه نیز روبهروست ،اذعان کرد:
برنامهریزی در افق بلند مدت کال نشهر
تهران باید بر مبنای حضور و ظهور بیشتر
زنان در جامعه باشد؛ زنان نقش مهمی در
تمامی کال نروندهای شهر تهران دارند
و از این رو ،باید زمینه برای استفاده از این
فرصت برای شهر فراهم شود .وی همچنین
باتشریحنتایجبهدستآمدهازمطالعاتسند
«آیند هنگاری کال نشهر تهران» به عنوان
یکی از اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه
شهر تهران اظهار کرد :تا پیش از دو دهه
اخیر ،زنــان اغلب در فضای سکونتگاهی
مدیریت «جهانخانه» را بر عهده داشتند اما
امروزه فضاهای تجاری و آموزشی به شکل
تصاعدی زنانهتر میشود و شهر ناگزیر باید
میدان عمل زنان را در جامعه شهری بازتر
کند.



▪احتمالبروزمشکالت امنیتی

سخنگوی شــورای نگهبان با اشــاره به ایــن که
تبصرهای به این الیحه در مجلس اضافه شده بود
که آن هم خالف موازین شرع و قانون اساسی
شناخته شد ،ادامه داد :اطالق اعطای تابعیت
به م ــواردی که خــوف بــروز مشکالت و مسائل
امنیتی وجــود داشته باشد خالف موازین
شرعی و قــانــون اساسی
اعـــام ش ــد .کدخدایی
گفت :همچنین در یکی
ازتبصرههایاینالیحه،
اطــاق اعــطــای پروانه
اقــامــت بــه پ ــدر مطرح
شــده اســت کــه در این
مورد هم در مواردی که
خوف بــروز مشکالت و
مسائل امنیتی وجود
داشــتــه بــاشــد خــاف
موازین شرع و مغایر بند
 ۵اصل ۳قانوناساسی
شناختهشد.

بازنشستگان
هم ما و هم بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی راضی نیستیم

به گفته رئیس اداره محیط زیست انسانی
اســتــان تــهــران ،تجزیه تــه سیگار (فیلتر
سیگار) در آ بهــای شیرین  ۳۶ماه طول
میکشد .فاطمه اکبرپور با بیان این که بیش
از  ۹۰درصد از فیلتر سیگارهای تولیدی در
جهان از َا ِستان سلولز است که بهسختی
تجزیه میشود ،به ایسنا اظهار کــرد :این
مــاده به دلیل دارا بــودن مــواد شیمیایی و
خطرناک عــاوه بر تهدید محیط زیست،
سالمت انسان ،گیاهان و دیگر جانداران را
نیز به مخاطره میاندازد.

بازنشستگان کشوری هزینه می شود ،هم ما
و هم بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی
ناراضی هستیم.
صالحی با بیان این که مذاکره با شرکتهای
بیمهگر و بازنگری در قرارداد را آغاز کردهایم،
تــاکــیــد کــــرده اســــت :از عــمــوم تشکلها
و کانو نهای بازنشستگی می خواهم که
پیشنهادهای عملیاتی خــود درب ــاره بیمه
تکمیلی را به ما ارائه کنند.

وزارت بهداشت هم از تخصیص ارز دولتی به سیگار انتقاد کرد:

مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار

معاون بهداشت وزارت بهداشت با انتقاد از آن چه
که «دست داشتن مافیای قدرتمند در واردات
توتون و کاغذ سیگار»خواند ،گفت :با وجود
تحریمهای ظالمانه آمریکا ،شاید باورتان نشود
که ارز دولتی به سیگار میدهند و  ١۶میلیون
دالر ارز دولتی  ۴٢٠٠تومانی به کاغذ سیگار
دادند؛ در حالی که ما برای ارز دولتی دارو باید

گــروه اجتماعی -با
ی ــک جــســت وج ــوی
ســـــاده مـــی تــوانــی
دههــا مــورد بیابی که
سفارشنگارشپایان
نامه را مــی پذیرند؛
ســفــارش پــایــان نامه
ارشــــد از دو تــا پنج
میلیونوگاهیبیشتر
همآبمیخورد.همه
آنهاکهحداقلدرمقطعارشدتحصیلکردهاند
چنین موضوعی اصال برایشان عجیب وغریب
نیست و حتما خودشان یا همکالسی هایشان با
این موضوع مواجه شده اند .پس از سال ها که
نظام فرهنگی وآموزشی کشور نتوانست درباره
این معضل و فاجعه مدرک گرایی ،از طریق ایجاد
فرهنگ و اخالق علمی مقابله کند ،مجلس در
شهریور 96در مصوبه ای الیحه مقابله با تقلب
در تهیه آثار علمی را تصویب کرد که حاال دولت
نیز آیین نامه آن را به تایید اعضای کابینه رسانده
است.ابطحیعضوکمیسیونآموزشمجلسماه
هایقبلخواستارتسریعدولتدرتدویناینآیین
نامه شده بود .به هر روی دولت در آخرین جلسه
اش به این موضوع پرداخت و ربیعی سخنگوی
کابینه دیروز چنین گفت :طرح این موضوع در
دولتسببتصویبآییننامهایشدکهبراساس
آن دانشگاه ها ،تمهیداتی جدی بــرای مقابله



مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

تجزیه فیلتر سیگار در طبیعت
تا  ۳۶ماه طول میکشد

چانه زنی کنیم .دکتر علیرضا رئیسی در نشست
خبری هفته مبارزه با دخانیات با بیان این که ما
در حوزه دخانیات گلهمند هستیم؛ چرا که اراده
قوی برای مبارزه با دخانیات وجود ندارد ،افزود:
مافیای قوی در حوزه دخانیات در کشور وجود
دارد که جلوی هر برنامهای را میگیرد .این
درحالی است که همیشه آمار مرگ و میر ناشی از

افقی– 1 :گسترده – درخت جنگلی – بستر
– شــایــع تــریــن بــیــمــاری عــروقــی – 2کشتی
جنگی – ب ــزرگ تــریــن و قدیمی تــریــن هرم
مصر – دشوار – بی مو  – 3زنبیل– َکنگر– در
تراشکاری ،خطهایی که از کشیدن سوهان
بــر روی فلز ایــجــاد م ـیشــود –گــنــدمــگــون –
زندان  – 4لنگه – صیقلی– شکایت – وجود
– محرومیت  – 5الهه زیبایی یونان – ژولیده
– شهری بر کرانه دانــوب – چکش – همه 6
–گرسنه– بازیگر مجموعه آبپریا – شمشیر
 – 7پیس – آفتاب– خرد و کوچک – سمبل –
مجال  –8عدل – بانگ– جراحت – زهری که
درمان ندارد– بینش  – 9کفگیر –بدهکار–
دو سنگ گرد که با آن غالت را آرد می کنند
– جبن – شجاع  –10نت چهارم – چــاالک –
زغال– پیشکش  – 11کالغ – بیماری قند– آجر
خام– شریک
عمودی – 1 :ایــن هتل مــالــزی رکـ ــورددار
تعداد اتــاق در دنیاست – آرواره  – 2محافظ
باغ انگور –اسباب خانه  – 3نهایت – پنبه پاک
نــکــرده – مخزن اس ــرار حــق  – 4انــبــار کشتی
 طعمه پرندگان شکاری– استانی در کانادا – 5محور – فــراز– آشوب  –6تخت پادشاهی
-زالل – 7نوین– چــراگــاه  – 8شاخه درخت
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▪مصوبه ای برای اخالق علمی!

سخنگوی دولت گفت :این آیین نامه میتواند
خواستگستردهاستادانفرهیختهوزحمتکش
دانشگاهی را بــرآورده کند و به اخالقی کردن
بیشتر فعالیتهای علمی منجر شود .به نظر
م ـیرســد ضـــروری اســت هیئتهای ممیزه
دانشگاههای کشور سختگیری بیشتری در
خصوص پــذیــرش پــایــان نامهها و مقالههای
دانشگاهی برای ارتقا اعمال کنند تا ان شاءا...
در آینده شاهد این پدیده نامیمون نباشیم.

پلیس

رئیس ســازمــان حــج و زیـــارت از احتمال
افــزایــش زمـــان اقــامــت بــرخــی حــجــاج در
عربستان به دلیل ازدحام پروازهای خروجی
این کشور خبر داد .به گزارش مهر ،علیرضا
رشیدیان گفت :با وجود روابط دیپلماتیک
نه چندان خوب با عربستان ،خوشبختانه
مراسم حج برگزار میشود و عملیات مربوط
بهحوزههایاجراییازجملهمسکنوحملو
نقل با کاهش قیمت انجام شده است.
▪حج با ارز  ۷هزار تومانی

وی افــزود  :این کاهش قیمت نیز در حوزه
مسکن حــدود  ۸درصــد و در حــوزه حمل
و نقل  ۵درصــد اســت .با توجه به تغییرات
اقتصادی کشور ،شاهد افزایش جهشی
قیمت حج بودیم که با اقدامات انجام شده
آن را کاهش دادیــم و از قیمت حــدود ۱۸
میلیون تومان با ارز حدود سه هزار تومان در
سال گذشته ،امسال به میانگین ۲۱میلیون
تومان با ارز حدود هفت هزار تومان رسیده
است .وی افزود :با توجه به آسیبشناسی
حجهای سال قبل ،برنامهریزیهای الزم
برای رفع مشکالت صورت گرفته است ،به
غیر از مسائلی که مربوط به طرف عربستانی
است مانند برخی مشکالت پروازی که حل
خواهد شد .بر همین اساس ممکن است
زمان اقامت برخی حجاج بیش از  ۳۵روز به
طول انجامد و کادر درمانی باید خود را برای
این موضوع آماده کند.

پلیس ترکیه از امانتداری
زوج ایرانی تشکر کرد

رئیس پلیس پایتخت خبر داد:

 ۶هزار تماس روزانه با پلیس راهور فقط در تهران
  رئیس پلیس پایتخت گفت :پلیس راهنمایی
و رانندگی روزانه حدود شش هزار تماس از
سطح شهر دارد.
به گــزارش میزان ،ســردار حسین رحیمی
افزود :مسئولیت و ماموریت مدیریت ترافیک
در تمام شهرها و محورهای مواصالتی و
صحنههای تصادف بر عهده پلیس است.
ما باید اعمال قانو نهایمان را هدفمند   
و   در موضوع کروکی تالش کنیم که مردم
مواد دخانی را میدهیم ،همه میدانیم سیگار بد
است و هیچ کس هم به فرزندش توصیه نمیکند
سیگار بکشد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت به رقم نجومی
تخصیص ارز به سیگار اشاره کرد و گفت :به رغم
تحریمهای ظالمانه آمریکا ،بحث تخصیص ارز
به دارو و تجهیزات پزشکی داریم و شاید باورتان
نشود که ارز دولتی به سیگار میدهند و ١۶
میلیون دالر ارز دولتی  ۴٢٠٠تومانی به کاغذ
سیگار دادند؛ در حالی که ما برای ارز دولتی دارو

کمتر اذیت شوند و مزاحمت برایشان ایجاد
نشود.
وی ادامه داد :باید در برخورد با مردم رفتار
پلیس را حرفهای کنیم و اگــر انتظار رفتار
حرفهای از فرماندهان و همکارانمان داریم در
وهله اول باید آنها را توانمند کنیم و قطعا تمام
اقدامات پلیس بدون کمک مردم میسر نیست
اما چنان چه این آموزشها رعایت نشود قطعا
برخورد خواهیم کرد.
باید چانه زنی کنیم.
بنابرخبری که ایسنا منتشر کــرده اســت ،وی
افزود :متاسفانه به جای دارو و تجهیزات پزشکی
ارز نیمایی به واردات توتون میدهند و ١٧٠
میلیون دالر بــرای واردات توتون ارز نیمایی
اختصاص یافت و به رغم تحریم ،در سیگار تحریم
نیستیم و برترین برندهای سیگار میتوانند حتی
جلوی وزارت بهداشت شعبه بزنند و مافیای
قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار دست
دارد.

پلیس ترکیه تحت تاثیر امــانــتــداری زوج
ایرانی قرار گرفت.به گزارش ایسنا به نقل
از خبرگزاری آناتولی ترکیه ،یک زوج ایرانی
که برای بازدید از آرامگاه موالنا جالل الدین
بلخی،شاعروعارفنامداربهشهرقونیهسفر
کرده بودند کیفی حاوی پول نقد ،طال و سکه
پیدا کردند و آن را به پلیس تحویل دادند.
این کیف حاوی  ۲۸۹۰لیر ترک (به ارزش
حدود شش میلیون و  ۶۰۰هزار تومان)،
مقداری سکه ،طال و کارت شناسایی بود و
این زوج ایرانی کیف را با تمام محتویاتش
به پلیس مستقر در پایانه ای که کیف را در
آن یافته بودند ،تحویل دادند .پلیس قونیه
ضمن قدردانی از امانتداری و رفتار این زوج
ایرانی ،کیف پول را به صاحبش بازگرداند.
قونیه از جمله شهرهای جنوب ترکیه و از
پرطرفدارترین مقاصد ایرانیها ست.
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– قمر– توانگر  – 9کنار – رسیدگی مالیاتی
 – 10فــراوان – زگیل –مایه حیات  – 11آب
روستایی – نوعی ماهی در دریای خزر– کشور
اروپــایــی  – 12ساد هترین هیدروکربن غیر
اشباع – نظیر  – 13خشک– دستخط – چرک
 – 14پــره گــوش – جنبه  – 15تنه درخــت–
شوکت  – 16درخت زبان گنجشک – خیمه -یخ
 – 17غیر متعارف –سرهنگ– چله کمان 18
– تصدیق بیگانه – اتمسفر– پگاه  – 19بی ریا
 نوعی پارچه ضخیم  – 20بیماری تنفسی – ازقدیمی ترین موزه های جهان

احتمال افزایش اقامت حجاج
در عربستان

با این پدیده نامبارک
که افراد سودجو ،آن
را تبدیل به کسب و
کار غیراخالقی برای
خود کرده اند اجرایی
کنند .از جمله این
تمهیدات میتوان به
تشکیل کمیتههای
تشخیص اشــاره کرد
که با بررسی مدارک،
اگر دریابند که مدرکی حاصل از تقلب پایان نامه
و فعالیت علمی جعلی بــوده آن را باطل اعالم
کنند .به گفته وی ،همچنین دانشگاهها مکلف
شدند متن پایان نامهها را پنج سال پس از تاریخ
دفاع براساس قانون دسترسی آزاد به اطالعات
منتشرکنند.

جدول سخت [شماره ]62۹
9

از میان خبرها

تصویبآیین نامهمقابله
با پایاننامهفروشی

مجلس آن تشریفات را حذف کرد ،افزود :در این
موضوع اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که
در ماده واحده این الیحه مباحث کیفری و مسائل
امنیتیبهطورمطلقازمتنمصوبهحذفشدهاست
واینمسئلهراخالفموازینشرعتشخیصدادند.

مـــدیـــرعـــامـــل صــــنــــدوق بــازنــشــســتــگــی
کشوری نوشت :با ایــن که سالیانه حدود
 ۱۴۰۰میلیارد تومان بــرای بیمه تکمیلی
بازنشستگان کشوری هزینه می شود ،هم ما
و هم بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی
ناراضی هستیم .به گزارش مهر ،سید میعاد
صالحی در جدیدترین یــادداشــت خــود در
اینستاگرام نوشت :با این که سالیانه حدود
 ۱۴۰۰میلیارد تومان بــرای بیمه تکمیلی

...

اخالق علمی نتوانست بر فرهنگ مدرک گرایی پیروز شود

ایرادات شورای نگهبان چه بود؟

تهران در حال زنانهشدن است

5

ا
ن
ه

ه
ا
پ
ک
ی
د
و

ر
ا
ک
و
ن ا
ت
د ر

ک
و
ر و
ه
ه
ک ن
ی
ا ف
ب و
ی ر
ا ی

و ی ل ت چ م ب ر
ه ا م
ر ا شی
ت ی
ن ه ب
ت
م
و ز ر
ا ت
ا م ل
ج ی ر
ن ا و ک
ز و
د ی ر
ا پشک
د ا
ش ا ن د ن
ش
ا ی ی ژ
د
و ل ا ت
ر س
پ ا ر ک ژ و ر

ل ی ن
ت
ی
م ا
ی ن ا
ا و ر
شن
ه ب
ه
ج
و ر
ز م ا
ا سی

حل جدول شماره 62۸

م گسک
ب ا ر ک
ر ی ز و م
ر
ف ا م
ا ل ک
ک
ه ن گ و
ا ر
ا ل
و ر
ش
تک ن یک
و ت و
ر
ک س م ر

افــقــی-1 :پــســتــانــداری گــوشــت خـ ــوار با
پوست گــران بها  -كتاب مصورجغرافی-
روسیاه مطبخ -آشوب -2داد و فریاد  -ترک
وطــن -تلخی  -رفیع  -3رفیق  -جانورتك
سلولی -بخیه جامه  -محل نمایش حركات
آكروباتیک – یار رامین-4وحشی-دانشمند
علم وراث ــت -پیکان  -اســود -تکرار حرف
-5شاعروریاضی دان شهیر ایرانی -فانوس
دریایی – حرف ندا – پارچه ابریشمی گل و
بوته دار  -6رها و سرگردان  -رنگ -جایز-
جام ورزشــی  -7سربازنیروی دریایی -می
دهند و رســوا می کنند  -پایتخت اروپایی
 دیگر  -8تعجب زنــانــه  -پــاكــی -آونــگ -پایین جامه -عدد ورزشی -9عمیق -سرگرد
سابق -زائو ترسان – جلد  -فلز چهره -10بی
معنی – زخم آب کشیده  -نبات -آشکار -11
فرصت  -زنجیر -کالغ -چوب باریکی که برای
نواختن بعضی از سازهای زهی به کار می رود
عمودی-1:آبشناسی-2تواناییخواندن
و نوشتن – ساکت و خاموش  -3خزنده گزنده
 دم -گروه و دسته  -4جهت – نت استمرار– کلمه درد  -عالمت جمع فارسی  -5شبه
جزیره ای بین دریای مدیترانه  ،دریای سیاه
و دریــای اژه  -6مونس -واحــد پول چین-7
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تنقالت  -راست و درست  -8شادی – خطای
ورزشی  -ریسمان  -9سیلی  -خباز -دوستی
 -10پیشه – پسوند شباهت  -11لیست
غذا – چاه جهنمی -12صــدف نشین -قنات
 شعله آتش  -13گل نومیدی -ذره باردار-دورویی  -14چربی -چهارپایان  -15نانی که
در آبگوشت خرد می کنند  -ظل  -16تصدیق
 -17سست و تنبل – نیز  -پول ژاپن  -پهلو
 -18از حروف الفبا – نفوذگر رایانه ای – از
درختان جنگلی  -19فرمانروا -عهد -20
مشهورترین پادشاه سلسله ساسانی
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