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جامعه

کاهش  ۶۰۰هزار نفری جمعیت
دانشجویی دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد گفت :دانشگاه در شرایط
وی ــژ های قــرار دارد و تعداد دانشجویان از یک
میلیون و  ۷۰۰هزار نفر به یک میلیون و ۱۰۰
هزار نفر کاهش یافته است.به گزارش مهر ،محمد
مهدی طهرانچی در سومین نشست سراسری
معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد
اسالمی ،با بیان این مطلب افزود :بخشی از این
کاهش جمعیت طبیعی و بخشی دیگر حاصل
نوع نگاه غلط دوستانی است که در آموزش عالی
به آمــوزش عالی داشتند .وی افــزود :علت این
کاهش ،شعارهای غلطی بود که برخی دوستان
دادند و آن شعار این بود که آموزش عالی فقط و
فقط مسئول ارتقای فرهنگ جامعه است و کاری
به آینده شغلی افراد نباید داشته باشد .طهرانچی
گفت :برخی دوستان از غرب الگو گرفته بودند که
الگوی غلطی بود چرا که دانشگاه فراگیر در غرب
کارگزار اصلی تحول فرهنگی در جامعه برای
ساخت و تحول یکپارچگی اجتماعی و جدا کردن
بچهها از خانواده و دین و سوق دادن به سمت نظام
شغلی بود ولی قرار نیست در ایران دانشگاههای
گسترده مثل دانشگاه آزاد این کارکرد را داشته
باشند .قــرار نیست دانشگاه آزاد ،بچهها را از
خانواده و دین و از یکپارچگی جامعه جدا کند.

س مدارس
شروط پلیس برای سروی 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
بایدها و نبایدهای ســرویـسهــای م ــدارس را
تشریح کرد و از برخورد جدی پلیس با تخلفات
سرویسهای مدارس خبر داد.سردار مهماندار به
ایسنا گفت :برای آن که رانندهای بتواند به عنوان
سرویس مدرسه فعالیت کند ،خود و خودرواش
باید شرایطی داشته باشند از جمله این که باید
حتما دارای گواهینامه پایه  3باشد که دو سال
از دریافت آن گذشته باشد و  23سال تمام داشته
باشد .همچنین راننده باید دارای گواهی سوء
پیشینه بوده و شرایطش برای فعالیت به عنوان
راننده سرویس مدرسه تأیید شود.رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره شرط
تأهل رانندگان سرویسهای مدارس نیز گفت:
راننده مرد باید متأهل باشد اما شرطی برای تأهل
رانندگان زن وجود ندارد.مهماندار درباره شرایط
خودرو نیز گفت :معاینه فنی معتبر شرط اصلی
بــرای خودروهایی است که به عنوان سرویس
مــدارس فعالیت میکنند .اگر خــودرو و راننده
آن تمام شرایط ذکر شده را داشته باشد برچسب
سرویس مدرسه دریافت می کند و میتواند به
عنوان سرویس مدارس فعالیت کند.وی افزود:
طبق قانون ظرفیت خودروهای سواری چهار نفر
و ظرفیت ونها و میدلباسها نیز مشخص است.
در تمامی این مــوارد سوار کردن دانشآموزان
کمتر از  12سال روی صندلی جلو ممنوع است
و در صورت مشاهده پلیس با آن برخورد خواهد
کرد .همچنین اگر راننده بیش از ظرفیت مجاز
خودرو اقدام به سوار کردن دانشآموزان کند،
پلیس با او برخورد میکند.

کارنامه کنکور  ۹۸امروز
منتشر می شود
مشاور عالی ســازمــان سنجش آمــوزش کشور
گفت :کارنامه کنکور  ۹۸برای تمامی داوطلبان
اعم از پذیرفته شدگان و مردودیها پنج شنبه۲۸
شهریورماهمنتشرمیشود.حسینتوکلی   اظهار
کــرد :بــرای کلیه پذیرفتهشدگان و همچنین
آ ندسته از داوطلبانی که فــرم انتخا ب رشته
اینترنتی خــود را تکمیل کــرده ولــی پذیرفته
نشدهاند ،کارنامه علمی حاوی رتبه داوطلب در
هر یک از کدرشتههای انتخابی بین متقاضیان
کدرشته مزبور در سهمیه مربوط ،با توجه به نمره
کل وی در همان کدرشته و همچنین رتبه آخرین
نفر پذیرفته شــده در هر یک از کدرشتههای
انتخابی امــروز پنج شنبه در سایت سازمان
سنجش منتشر می شود.
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رهبر انقالب در دیدار جمعی از موکب داران عراقی:

مسئوالن می گویند

راهپیماییاربعینجهانیترخواهدشد

وزیر آموزش و پرورش :با کمبود
 100هزار معلم مواجه هستیم

۲ملت ایران و عراق باجان و دل به یکدیگر متصل هستند
حــضــرت آیــــتا ...خــامــن ـهای رهــبــر معظم
انقالب اسالمی در مراسم تکریم و تقدیر از
مهماننوازی موکبداران عراقی و خادمان
راهپیمایی اربعین ،ضمن تشکر صمیمانه از
رفتار کریمانه ملت بزرگ عراق ،راهپیمایی
اربعین را موضوعی بینظیر و جهانی و
زمینهساز گسترش معرفت حسینی و تشکیل
تمدن نوین اســامــی خواندند و گفتند:
راهپیمایی بــزرگ اربعین ،آیــت عظمای
الهی و نشانه اراده پروردگار بر نصرت امت
اسالمی است.
▪از صمیم قلب تشکر می کنم

بــه گـــزارش پایگاه اطــاع رســانــی دفتر مقام
معظم رهبری ،ایشان رفتار و کرامت اسالمی
و عربی مردم عراق در مهما ننوازی از زائران
اربعین را بینظیر و بر مبنای عشق حسینی
دانستند و افــزودنــد :از صمیم قلب و از طرف
ملت ای ــران از همه شما مــوکــبداران کــه در
ایــام اربعین ،کرامت و مــودت را در باالترین
حد بــروز می دهید و از همه ملت بــزرگ عراق
و از مسئوالن دولــت آن که با تأمین امنیت،
زمینههای این حرکت عظیم را فراهم می کنند
و از علما و مراجع عظام عراق ،تشکر می کنم.
حضرت آیــتا ...خامنهای با تأکید بر این که
توفیق مهما ننوازی از زائـــران حسینی یک
نعمت و رحمت الهی اســت کــه باید قــدر آن
دانسته شود ،خاطرنشان کردند :عشق به امام
حسین (ع) موضوعی استثنایی است که در طول
تاریخ نظیر نداشته و نخواهد داشت و حرکت و
اجتماع عظیمی که هر سال به مناسبت اربعین
در عراق به ویژه در مسیر نجف به کربال شکل
می گیرد ،اکنون ابعاد بینالمللی پیدا کرده
و امــام حسین (ع) و معرفت حسینی جهانی
شــده است.ایشان افــزودنــد :دنیای امــروز که
گرفتار ظلم و فساد و َپستی شده است ،به شدت
ِ
معرفت آزادگی حسینی است و اگر امام
نیازمند
حسین (ع) به درستی معرفی شــود ،در واقع
اسالم و قرآن معرفی شده است.

▪معرفیمنطقحسینیبهدنیاباراهپیمایی
اربعین

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که منطق و
پیامامامحسین(ع) نجاتبخشدنیاازحاکمیت
جبهه کفر و استکبار خواهد بود ،گفتند :منطق
امام حسین (ع) منطق دفاع از حق و ایستادگی
در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و استکبار
است و جوانان دنیا و ملت های بیغرض ،امروز
تشنه و نیازمند این منطق هستند و حرکت عظیم
راهپیمایی اربعین می تواند معرفت و منطق
حسینی را به دنیا معرفی کند.
▪امــام حسین(ع) فقط مختص شیعیان
نیست

حضرت آی ـتا ...خامنهای با تأکید بر این که
راهپیمایی اربعین روزبهروز جهانیتر خواهد
شد ،این راهپیمایی بزرگ را تجلی جوشش
خون امام حسین(ع) و تجلی پیام عاشورا بعد
از  ۱۴۰۰سال دانستند و خاطرنشان کردند:
امام حسین علیهالسالم فقط مختص شیعیان
نیست بلکه متعلق به همه مذاهب اسالمی اعم
از شیعه و سنی و متعلق به انسانیت است و به
همین علت ما شاهد حضور غیرمسلمانان نیز
در راهپیمایی اربعین هستیم.
▪راهپیمایی اربعین و تمدن نوین اسالمی

ایشان افــزودنــد :در شرایطی که دشمنان
اسالم از همه ابزارها و وسایل و از تمام امکانات
مالی و مادی خود برای مقابله با امت اسالمی
استفاده می کنند ،خداوند متعال راهپیمایی
اربعین را ناگهان اینگونه عظمت و جلوه می
ده ــد و در واقــع
آن را ب ـهعــنــوان
یک آیــت عظما و
نــشــانـهای بــزرگ
از پیروزی نهایی
جــبــهــه حــرکــت
حسینی بر جبهه
کفر و استکبار به

ازمیانخبرها

واقعیتهایاینستاگرامازنگاهآمار

بنابر گـــزارش گـــروه ترجمه مــرکــز ملی
افکارسنجی ایسپا  ،هم اکنون   اینستاگرام
تقریب ًا یک میلیارد نفر کاربر فعال در سراسر
جــهــان دارد .بــنــابــرآمــارهــا ،کشورهای
ایاالت متحده آمریکا ،برزیل ،هندوستان،
اندونزی ،روسیه ،ترکیه ،ژاپن ،انگلستان،
مکزیک و آلمان  10کشور اول با بیشترین
کاربر اینستاگرام هستند .در گزارش ایسپا
به واقعیت هایی دربـــاره ایــن اپلیکیشن
پرطرفدار اشاره شده که برخی از آن ها را با
هم مرور می کنیم:
*روزانــه بیش از  500میلیون استوری در
اینستاگرام گذاشته می شود.
*تاکنون بیش از  50میلیارد عکس در
اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده است.
* بــیــش از  25مــیــلــیــون کــســب و کــار
در ایــنــســتــاگــرام تـــا آوریــــــل 2019
(اردیــبــهــشــت )98در ایـــن اپلیکیشن
شناسایی شده است.
*روزانه بیش از  100میلیون عکس و ویدئو
در جهان از طریق اینستاگرام به اشتراک
گذاشته می شود.
* روزانه کاربران بیش از  4میلیارد و 200

میلیون الیک در اینستاگرام می گذارند.
*52درصد کاربران را زنان و  48درصد را
مردان تشکیل می دهند.
* 6.2درصد کاربران اینستاگرام در گروه
سنی  13تا  17سال 31 ،درصد در گروه
سنی  18تا  24سال 34 ،درصد در گروه
سنی  25تا  34سال 15.8 ،درصد در گروه
سنی  35تا  44سال 7.4 ،درصد در گروه
سنی 45تا 54سال و 5.6درصد از کاربران
در گروه سنی باالی  55سال قرار دارند.
▪کاربران اینستاگرام در ایران

 طــبــق آخـــریـــن آمــــــاری کـــه ســایــت statista.comدر ســــال 2018
اعــــــام کــــــرده اســــــت 24 ،مــیــلــیــون
حــســاب کــاربــری مــربــوط بــه اپلیکیشن
ایــنــســتــاگــرام در ایـــــران وجــــود دارد.
 طبق آخــریــن نظرسنجی ملی مرکزافکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که
در تیرماه  1398و با جامعه آماری افراد
باالی  18سال کل کشور انجام شد39.5 ،
درصد از اپلیکیشن اینستاگرام استفاده
می کنند (تقریب ًا  32میلیون).

محیط زیست

آلودهکنندهترینکشورهایجهان
کشورهای هند ،بنگالدش ،پاکستان ،مصر،
نپال ،ام ــارات متحده عربی ،مغولستان و
بحرین در صدر فهرست آلودهترینها قرار
دارند .بنابرخبراعتمادآنالین ،طبق آخرین
داده هــا و پــس از تحقیقات انــجــام شــده از
 92کشور و مشخص شدن باالترین مقدار
آالیندهها،آلودهترینکشورهاشناساییشدند
که بر این اساس پاکستان آلودهترین نواحی
شهری را دارد و پس از آن  قطر و افغانستان در
رتبههای بعدی قرار دارند .کشورهای دیگری
که در این فهرست جای دارند عبارتاند از:

بنگالدش ،مصر ،امارات متحده ،مغولستان،
هند ،بحرین و نپال .در این گــزارش آمده
است:امروزهبیشترکشورهابهدنبالاستفاده
از سوختهای سبز و جلوگیری از ایجاد
آسیب بیشتر برای زمین هستند .انرژیهای
خورشیدی و بادی ،مواد دوستدار طبیعت،
محصوالت طبیعی و امثال ایــن ها کمکم
جایگزین محصوالت آلوده میشوند .بسیاری
از کشورها به سمت استفاده از سوخت سبز
رفتهاند ولی کشورهایی نیز هستند که هنوز
راه زیادی در پیش دارند.
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نمایش می گذارد.رهبر انقالب اسالمی با
تأکید بر لزوم غنای روزافزون معنوی و فرهنگی
راهپیمایی اربعین ،اهل فکر و فرهنگ را به
برنامهریزی بــرای این حرکت عظیم دعوت
کردند و گفتند :راهپیمایی اربعین می تواند
زمینهساز تحقق هدف نهایی امت اسالمی
یعنی «تشکیل تمدن عظیم و نوین اسالمی»
بــاشــد و بــر همین اســـاس بــایــد پیوندهای
مستحکم میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی
و ملیت ها و اقوام مختلف ،در این راهپیمایی
بیشتر شود.ایشان تأکید کردند :اگر ظرفیت
هــای بیشمار ملت هــای اسالمی در غرب
آسیا و شمال آفریقا ،به یکدیگر پیوند بخورند
و در عمل خود را نشان دهند ،آن هنگام معنی
واقعی عزت الهی و تمدن عظیم اسالمی برای
جهانیان آشکار خواهد شد.ایشان با اشاره به
بیداری ملت های اسالمی ،ملت بزرگ عراق
را برخوردار از عزت ،فرهنگ و عزم و اراده واال
خواندند و افزودند :جوانان عراقی در قضایای
سال های اخیر ،قدرت خود را نشان دادند و با
فتوای مرجعیت معظم عراق توانستند توطئه
بزرگ داعش و تکفیر یها را خنثی و از ملت
و کشورشان در مقابل توطئه جهانی ایجاد
جنگ داخلی ،محافظت کنند.رهبر انقالب
اسالمی دو ملت ایــران و عــراق را ،دو ملتی
تــوصــیــف کــردنــد
کـــه جــــان و دل
آن ها به یکدیگر
مــتــصــل اســــت و
گفتند :دشمنان
تـــــاش زیـــــادی
برای ایجاد تفرقه
مـــیـــان دو ملت

انجام دادنــد امــا به لطف الهی نتوانستند و
از ای ــن پــس هــم نــخــواهــنــد تــوانــســت ،زیــرا
عــامــل اصــلــی پیونددهند ه دو ملت ایــران
و عــراق ،ایمان به خــداونــد متعال و محبت
اهلبیت علیهمالسالم و عشق به امام حسین
(ع) است .حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره
به چهل سال توطئه و تهدید و تحریم آمریکا
و دنبالهها و مــزدورانــش بر ضد ملت ایــران،
خاطرنشان کردند :بهرغم همه این توطئهها
و به کــوری چشم آن هــا ،جمهوری اسالمی
ایران از یک نهال نحیف ،اکنون به یک درخت
تناوری تبدیل شده که ثمرات و میوههای آن
روزبــهروز در حال گسترش است .ایشان در
پایان با اشاره به شعارهای حضار برای نابودی
آمریکا و رژیــم صهیونیستی ،تأکید کردند:
با لطف و فضل الهی ،این شعارها در آیند ه
نهچندان دور محقق و امت اسالمی بر دشمنان
خود پیروز خواهد شد .پیش از سخنان رهبر
انقالب اسالمی ،حجتاالسالم والمسلمین
مروی تولیت آستان قدس رضوی در سخنانی،
صاحبان موکب های اربعین حسینی(ع) را
مــشــعـلداران باشکو هترین اجتماع بشری
خواند و اف ــزود :مراسم شکوهمند اربعین
حسینی (ع) تجلیگاه مرزبندی اسالم ناب
بدلی اموی و آمریکایی است.
اسالم
محمدی با
ِ
ِ
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به برگزاری
همایش موکبداران عراقی در مشهد مقدس،
گفت :در این همایش ،عالوه بر موکبداران و
فعاالن فرهنگی عراق ،موکبداران اهلسنت،
مسیحی ،صوفی و ُکرد حضور داشتند .در این
دیدار همچنین تعدادی از موکبداران عراقی
و خطبا و شاعران و مداحان به ایــراد سخن،
قرائت شعر و مرثیه و ذکر مصیبت پرداختند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمبود 100
هزار معلم خاطرنشان کرد :با پیشبینیهای
انجام شده امیدواریم در ابتدای مهر کالسی
بــدون معلم نباشد .به گــزارش ایسنا ،محسن
حاجی میرزایی   در حاشیه جلسه هیئت دولت در
پاسخبهپرسشیدربارهوضعیتتامینکتابهای
درسی نیز اظهار کرد :تمام کتا بهای درسی
مورد نیاز در کشور توزیع شده و بخش مهمی از
دانش آموزان نیز تا کنون کتاب های مورد نیاز
خود را تامین کردهاند.

محجوب :کارگران باید
در  5نوبت سبد کاال بگیرند

  نماینده مردم تهران در مجلس گفت :براساس
بودجه سال  ۹۸کارگران باید در پنج نوبت سبد
کاال دریافت کنند که تاکنون این اتفاق نیفتاده
اســت .به گــزارش همشهری آنــایــن ،علیرضا
محجوب گفت :برای این موضوع  ۱۴میلیارد
تومان منابع در بودجه ساالنه پیشبینی شده اما
دولت نه اقدام به تهیه و توزیع سبد کاال کرده و نه
صدور کارت خرید کاال را انجام داده است که ما
در این زمینه تذکر الزم را به وزیران و مسئوالن
دولتی دادهایــم .وی خاطرنشان کرد :باوجود
تذکر چندین بــاره تاکنون صــدور کــارت خرید
کاال یا سبد کاال بــرای کارگران اتفاق نیفتاده
و امیدواریم در نیمه دوم سال به سرعت توزیع
این سبد حمایتی را شاهد باشیم .دبیر کل خانه
کارگر گفت :در این زمینه در حال تهیه سوال از
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هستیم که باید
هر چه سریع تر کارت خرید کاال را برای کارگران
صادر کنند تا بخشی از دغدغه جامعه کارگری
برطرف شود.

