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2میلیون خانوار هنوز «سبد غذایی»
اسفندرادریافت نکرده اند

ایسنا -احمد میدری ،معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،با بیان اینکه بیش از دو میلیون خانوار بستههای امنیت غذایی اسفندماه
خود را دریافت نکردهاند ،گفت :مشموالن تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند از بن کارت های خود با مراجعه به فروشگاههای معین خرید کنند .به
گفته میدری ،قرار است در فصل بهار یک بسته جدید حمایت غذایی توزیع شود.

دریچه

امروزمسئله آسیب های اجتماعی روی زمین مانده است

دره ارغوان
در شهر طرقبه (در چند کیلومتری مشهد ) دره ای است که
به آن دره ارغوان می گویند در میان دره که قدم می زنی دو
سمتت را درختچه های انبوه با گلهای بنفش رنگ و زمینی
که حاال لباس سبز پوشیده فرا گرفته است .این روزهای
زیبای بهار می شود به این دره پناه برد و در میان رنگ های
بنفش قدم زد ،روی سبزه ها نشست و نفسی تازه کرد و به
آواز پرنده ای که روی شاخه نشسته است و شاد می خواند
گوش دل سپرد.

...

دستچین
مقابله روسیه با انتشار مطالب مربوط
به خودکشی در فضای مجازی
نتایج بررسیها نشان میدهد تعداد مــوارد خودکشی
کودکان در روسیه از ســال  ۲۰۰۱بیش از  ۵۰درصد
کاهش پیدا کرده است.در این بررسی آمده است که آمار
خودکشی کودکان در روسیه روند کاهشی سریعی داشته
است .در واقع تا سال  ۲۰۰۱خودکشی کودکان در این
کشور رشد داشته و نرخ خودکشی به ازای هر  ۱۰۰هزار
نفر ۳۹.۵ ،مورد بوده اما این نرخ در سال  ۲۰۱۵به ۱۷.۴
مورد کاهش یافته است.از ژانویه سال ،۲۰۱۷کارشناسان
روسی در تالش هستند تا فعالیتهای فزاینده گروههای
شکلدهنده خودکشی در شبکههای اجتماعی را تحت
کنترل داشته باشند.

گریه مجسمه مریم مقدس
یک کشیش آرژانتینی بعد
از اینکه اعالم شد مجسمه
مریم مقدس در خانه یکی از
شهروندان شهر سن خوزه
خـــون گــریــه کـــرده اســت،
تحقیقاتی را راه انداخت.
تــا بــه حـــال صــدهــا نــفــر از
کشیشان و چندین نفر از
مردم عادی از این مجسمه
کوچک که در خانه یکی از شهروندان استان سالتای آرژانتین
قرار دارد و از گوشه چشمهایش یک مایع قرمز رنگ پایین
ریخته اســت که گفته مـیشــود ،اشــک خــون اســت ،دیدن
کردهاند اما دلیلی برای این خون گریه کردن ارائه نشده است.

کشف  ۶مومیایی در قبرستان  ۳۵۰۰ساله مصر

باستان شناسان مصری  ۶مومیایی در قبرستان ۳۵۰۰
ساله «ذراع ابوالنجا» ،در نزدیکی استان جنوبی اقصر
کشف کردهاند که همراه آنها بیش از هزار مجسمه دفن
شده بود .باستانشناسان این مومیاییها را در تابوتهای
چوبی رنگارنگی کشف کردهاند که به نظر می رسد متعلق
به یک اشرافزاده است .باستانشناسان با توجه به شکل
این آرامگاه که شبیه به Tاست ،باور دارند مومیاییها متعلق
به اشرافزادههاست که مجسمههای همراه آنها نیز این
حدس را تایید میکند.

...

از میان خبرها
رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران:

سیل مخاطره دائمی پایتخت است
رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران گفت :سیل،
یکی از مخاطرات همیشگی پایتخت است که همیشه باید
نسبت به آن هوشیار باشیم.احمد صادقی دربــاره برخی
اظهارنظرها مبنی بر احتمال تکرار سیل آذربایجان شرقی در
تهران به مهر گفت :چنین موضوعی از سوی نهادهای رسمی
مطرحنشدهاستامایکیازمخاطراتمهمیکههمیشهشهر
تهران را تهدید می کند ،سیل است.وی ادامه داد :ما تجربه
وقوع سیل در تهران را بارها داشته ایم .مانند سیل تجریش،
سیالب مترو و کن  ،تهران شهری سیل خیز است.به گفته
صادقی بعد از ایام نوروز به دلیل افزایش تدریجی دما و آب
شدن برف های زمستان و بارندگی های فصلی ،شاهد سیل
هستیم و در این ایام باید شهروندان به توصیه سازمان های
مسئولتوجهکنندوهشدارهاراجدیبگیرند.ویدرخصوص
آخرین وضعیت سامانه هشدار سریع سیل تأکید کرد:
مطالعات این کار انجام شده و پروژه مشترکی بین سازمان
هواشناسی و شهرداری در حال انجام است که فعالیت های
عملیاتی آن را در سال  ۹۶خواهید دید.صادقی با بیان این
که کالن شهر تهران با وسعتی در حدود  ۷۰۰کیلومترمربع
یکی از کالنشهرهای مهم جهان با عــوارض و مشخصات
خاص است ،افــزود :سیستم زهکشی آبهــای سطحی در
شهر تهران دارای پیچیدگیهای فراوانی است که بیشتر
تحت تاثیر توسعه ناهمگون شهر بدون توجه به معیارهای
جامع شهرسازی و برنامهریزی شهری و همچنین لحاظ
محدودیتهای طبیعی آن در دهههای گذشته بوده است.



...

عضو هیئت رئیسه مجلس درتشریح جلسه غیرعلنی:

معاون اول قوه قضاییه:

دانش پور-معاون اول قوه قضاییه گفت:
امــروز آسیب های اجتماعی ،مسئله ای
است که روی زمین مانده است و در شأن
نظام نیست و مردم از ما انتظار دارنــد .به
همین دلیل اســت کــه رهبر انــقــاب در
چندین جلسه با همه گرفتاری هایشان،
وقـــت گــذاشــتــنــد ،پــیــگــیــری و مطالبه
کردند؛ این اهمیت مسئله را می رساند.
حجت االســام والمسلمین محسنی اژه
ای که روز گذشته در گردهمایی روسای
کل معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری ها و دادستان های مراکز
استان با موضوع پیشگیری از آسیب های
اجتماعی ،جرایم و تخلفات انتخاباتی
سخن می گفت ،اظهار کرد :آسیب های
اجتماعی مسلما آثــار زیــانــبــاری دارد و
میتواند مسائل امنیتی برای کشور پیش
بیاورد یا موجب فروپاشی خانواده
هــا شــود .ممکن اســت موجب
فاصله گرفتن مردم از ارزش
هـــای دیــنــی و اســامــی
شود .وی گفت :باید نگاه
فــرا وظیفه ای به آسیب
های اجتماعی داشــت و
بــر اســاس مــیــزان اهمیت
موضوع ،وقت بگذاریم
و اقــــــدام کــنــیــم.
معاون اول قوه
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قضاییه افزود :امروز آسیب های اجتماعی
مسئله ای است که روی زمین مانده است
و در شأن نظام نیست و مردم از ما انتظار
دارند .وی بیان کرد :کسانی که در جلسات
ومحضرمقاممعظمرهبریبودند،میدانند
که ایشان با وجود مشغلههای زیاد هر چند
مــاه جلسه تشکیل دادنــد و از مسئوالن
عالی نظام دعوت کردند و رهنمود دادند و
از مسئوالن پیگیری های الزم را میکنند،
این امر اهمیت پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی را میرساند .سخنگوی قوه
قضاییه تصریح کرد :آقای الفت به عنوان
نماینده قــوه قضاییه در شـــورای عالی
پیشگیری حضور دارنــد که مقام معظم
رهــبــری میفرمودند کــه ایــن شــورا باید
سازمان شــود .وی افــزود :در ایــن شــورا،
در زمــیــنــه آســی ـبهــای اجــتــمــاعــی کــار
کارشناسی جامع و کــار میدانی
انجام و اولویتها مشخص و
بعد ابــاغ م ـیشــود.وی با
اشــاره به آسیب بیکاری
گفت :یک مسئله مهم
اقــتــصــاد مــقــاومــتــی ،
اشــتــغــال اســــت .اگــر
بیکاری برطرف شود،
از آسیب های گوناگون
اجتماعیجلوگیری
می شود.

...

عربستان نسبت به امنیت و عزت حجاج ایرانی تضمین داده است
مراسم برائت ازمشرکین همچون گذشته برگزار می شود
محمد اکبری -عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :طبق اعــام
وزیــر ارشــاد و نماینده ولــی فقیه در امــور حج و زی ــارت ،عربستان
تأمین سالمت ،عزت و امنیت زائران را در حج تمتع پذیرفته است.
ب ــه گـــــزارش خـــراســـان ،در پ ــی بـــرگـــزاری نــشــســت غــیــر علنی
وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد بــه هــمــراه رئــیــس ســازمــان حــج و زیــارت
بــا نــمــایــنــدگــان در صــحــن مــجــلــس ،اکــبــر رنــجــبــرزاده در جمع
خبرنگاران و در تشریح جزئیات ایــن جلسه اظهار کــرد :در این
نــشــســت قــاضــی عــســگــر و صــالــحــی ام ــی ــری ،گــــزارش مفصلی
دربــــاره اعـــزام حــجــاح ایــرانــی بــه بــیــتا ...الــحــرام ارائـــه دادنـــد.
وی افزود :مطابق همیشه وزارت حج دولت سعودی نامهای به ایران
ارسال کرده مبنی بر اینکه در صورت آمادگی ایران ،این دولت میتواند
پذیرای حجاج ایرانی باشد و ایران در پاسخ آن اعالم کرده است که
اعزام حجاج همچنان برای ما میسر نیست از این رو ابتدا باید هیئتی
برای مذاکره با طرف سعودی اعزام شود تا ضمانتهای الزم برای
حفظ سالمت زائــران ایرانی و عزت آنان در مراسم حج داده شود.
وی با بیان اینکه شــروط ایــران بــرای اعــزام حجاج ،حفظ سالمت،
عــزت و امنیت زائــــران و پرهیز از هــر نــوع بــرخــورد نامناسب و
ناشایست با آنان است ،یادآورشد :از آن جا که ایران در عربستان
ســعــودی ســفــارت نـــدارد ،ایــن کشور بـهطــور حقوقی و نیز کتبی
پذیرفت که از زمــان ورود حجاج ایرانی به فرودگا ههایش تا پایان
حضور آنــان بـهطــور صــد درص ــدی سالمت آنــان را ضمانت کند.
عــضــو هــیــئــت رئــیــســه مــجــلــس خــاطــرنــشــان کــــرد :تــنــهــا شــرط
عــربــســتــان ســعــودی بــــرای زوار ایـــرانـــی ایـــن بـــود کــه مــراســم
دعــای کمیل به دلیل رعایت مسائل امنیتی و خطر داعــش لغو
شــود؛ چراکه نگران بودند مشکلی بــرای حجاج ایرانی پیش آید،
بنابراین تصمیم گرفته شد که دعــای کمیل در فضای دربسته
همچون سالنهای هتلهای محل اقامت زائ ــران قرائت شود.
وی افــزود :طبق توافق صورت گرفته ،سایر مراسم ازجمله مراسم



جامعه

دستچین

...

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان اعالم شد
برائت از مشرکین همچون گذشته و بدون تغییر انجام خواهد شد.
رنجبرزاده درب ــاره بحث حج عمره نیز تصریح کــرد :برپایی حج
عــمــره مــشــروط بــه موفقیتآمیز بـــودن ب ــرگ ــزاری حــج تمتع و
پــایــبــنــدی ســعــودی هــا بــه تــعــهــدات خـــود در حــج تمتع اســت.

دیه شهدای حادثه جرثقیل پرداخت شد

محمدی رئیس سازمان حج و زیارت شد
«حمید مــحــمــدی» کــه از چــنــدی پیش به
عــنــوان ســرپــرســت ای ــن ســازمــان فعالیت
میکرد ،بهطور رسمی به عنوان رئیس جدید
سازمان حج و زیارت منصوب شد .به گزارش
خراسان«،محمدی» پیش از این معاون سازمان حج و زیارت
بود که پس از انتصاب «سعید اوحدی» به عنوان مشاور معاون
اول رئیس جمهور در امور عراق ،با حکم وزیر ارشاد ،به عنوان
سرپرست سازمان حج و زیارت منصوب شده بود.

...

پیوند عضو

 78درصد زنان خشونت دیده دارای پدر معتاد

نرخ رشد آسیبهای اجتماعی در کشور متوقف شد

سرانه هزینه یک فرد معلول ۲برابر افراد عادی

 ۵۰  هزار نفر درسال  95پیوند عضو شدند

معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت :در آسیبهای اجتماعی از جمله
طالقتوافقی،زمینخواریوموضوعاتاخالقی،شاهدکاهشنرخرشد
هستیم«.الفت»دیروزچهارشنبهدرگردهماییروسایکلدادگستری،
دادستانهاومعاوناناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمکلکشور،بابیان
اینکهاینتوقفنرخرشددرهرچهاراولویتآسیبهایاجتماعی(طالق،
اعتیاد،حاشیهنشینیومباحثاخالقی)بودهاست،گفت:اینامرازجمله
بزرگترینفعالیتهادرقوهقضاییهباهمکاریدیگردستگاههابودکهبه
سمتصفربردنآماراینآسیبهاهستیم.

معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران ،از ارتباط تنگاتنگ فقر و بروز
معلولیت در جامعه خبر داد و گفت :در همه جای دنیا ارتباط تنگاتنگی
بین فقر و معلولیت وجود دارد؛ هر کجا که فقر بیشتر باشد معلولیتها هم
بیشتر میشود و بالعکس .نیازهای معلوالن و هزینههای آنها با افراد عادی
قابل مقایسه نیست ،رفت و آمدشان ،درمان و آموزش و  ...هزینههای بسیار
سرسامآوری دارد .اسدی گفت :سرانه زندگی یک معلول دوبرابر یک فرد
عادی است و اگر خط فقر را هر چه که هست ،در نظر بگیریم دو برابر بیشتر
از هزینه زندگی یک فرد عادی است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از یک میلیارد
و  ۸۰۰میلیون دالر صرفه جویی ارزی به دنبال پیشرفت تجهیزات و دانش
پیوند عضو در کشور داشتهایم ،گفت ۵۰ :هزار نفر در سال گذشته پیوند
عضو شدند.سیدمحمد کاظمینی با بیان اینکه ساالنه  2500پیوند کلیه
انجام می شود ،گفت :سال گذشته 802مورد پیوند کبد 119،مورد پیوند
قلب 30 ،مورد پیوند پانکراس و چندین مورد پیوند روده ،ریه و همینطور
هزار و  40مورد پیوند مغز استخوان انجام شد که همه این آمارها ،آمار های
خوب و چشمگیری است.

طراوت مظفریان ،عضو جمعیت امام علی (ع) ،درچهارمین
همایش مادرانه با محوریت «خشونت علیه زنان در محالت
حاشیهای» اظهار کرد :مطالعات و شواهد موجود نشان
میدهد که ریشه بسیاری از معضالت زنان به ازدواج آنها در
سنین کودکی باز میگردد .از جمله این معضالت میتوان
به رشد بی رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق
حاشیه ،محرومیت از تحصیل ،ثبت نشدن ازدواجها و ...
اشاره کرد 28.درصد این زنان بی سواد بودند و سه درصد
تحصیالت بیش از دیپلم 21 ،درصد کمتر از دیپلم و 28
درصد کمتر از سیکل داشتند .بنابرخبرایسنا ،مظفریان
ادامه داد 78 :درصد این زنان دارای پدر معتاد 17 ،درصد
دارای مادر معتاد و پنج درصد دارای والدین معتاد بودهاند.
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی :  - 1از وزارتخانه های جمهوری اسالمی ایران
 - 2باریك بین  -اولین دوره از دوران دوم زمین شناسی
 بالنگ  -باالپوش بلند مــردان قدیم  - 3عریان  -آشهفت دانه  -خدای هندو  -نامی دخترانه  - 4جای تنگ و
تاریك  -صدمه  -خواندن و نوشتن نمی داند  -قسمتی از
دست  -تک برگ چاپ شده  - 5اسب چاپار  -سلسله ای
ایرانی  -گوشه ای در دستگاه شور  -بی نظیر  - 6واحد پول
مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا  -شهری در استان
فارس  -آبرو و اعتبار  - 7هفدهمین سوره قرآن  -الف
و گزاف  -فزونی  -دفعه و مرتبه  - 8مکمل زیبایی رو-
قرض  -پندار -تکرار یکحرف  -همسایه عراق و سوریه
 - 9مسابقه در مسیرهای مختلف  -زبانی از شاخه
زبانهای ژرمنی  -صباغ  -قدما آن را عرصه فعالیت اهریمن
میپنداشتند  - 10پسوند شباهت  -سبوکش  -ایالتی در
آمریكا  -حیلهگر  – 11داستانی به قلم جورج برنارد شاو.
عمودی  - 1 :فاقد شفافیت  -کبوتر دشتی -بتی در
عصر جاهلی  - 2پشت سر امام جماعت نماز گزاردن -
حفره  - 3شهر آستان حضرت عبدالعظیم(ع) -مخلوط
آبوآرد -هنر فرنگی  - 4جلو افتادن  -باران تند و شدید
 – 5به پارچه می زنند تا براق شود  -پرتابه ورزشی  – 6شهر
آکروپلیس  -جاده هموار و شن ریزی شده -بی نظیر در
نوع خود  -7گنجشك  -صاحب کتاب تاریخ مسعودی
 - 8از تیم های باشگاهی لیگ انگلستان  -همسر حضرت
یعقوب(ع)  - 9پیشوند تکرار  -دورترین سیاره از خورشید

وزیر رفاه گفت :افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از
فروردین ماه و بازنشستگان تأمین اجتماعی از اردیبهشت
ماه اعمال میشود.به گزارش فارس ،علی ربیعی افزایش
حداقل حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تحت
پوشش سازمان تامین اجتماعی را امسال  14.5درصد
اعالم کرد و گفت :برای اینکه دستمزدها ترمیم شود ،برنامه
ریزی می کنیم تا برای حداقل بگیرها تصمیم خوبی اتخاذ
شود.وی ادامه داد :برای بازنشستگان کشوری و لشگری
 34هزار میلیارد ریال( 3400میلیارد تومان ) تامین اعتبار
شده است .وزیر رفاه افزود :حقوق بازنشستگان کشوری
که کمتر از  21میلیون ریال(  2.1میلیون تومان) دریافتی
دارنــد ،به شکل پلکانی افزایش می یابد .حداقل حقوق
یک بازنشسته کشوری که با  30روز بازنشسته شده است
کمتر از یازده میلیون و  500هزار ریال( یک میلیون و 15٠
هزار تومان) نیست که این رقم نسبت به سال گذشته قابل
توجه است.ربیعی ادامه داد :افزایش حقوق بازنشستگان
کشوری که باالی  21میلیون ریال دریافتی دارنــد ١٠
درصد است.وی با بیان اینکه حداقل حقوق بازنشستگان
کشوری یک میلیون و ۱۵۰هزار تومان است گفت :با برنامه
ریزیانجامشدهحداقلمستمریبازنشستگانومستمری
بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی  14.5درصد برای
سال جاری به طور قطعی افزایش مییابد.وزیر رفاه افزود:
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با دریافتی
باال کمتر از  ١٢درصد نیست.ربیعی گفت :افزایش حقوق
بازنشستگان کشوری از فروردین ماه و بازنشستگان تامین
اجتماعی از اردیبهشت ماه اعمال می شود .در صورت
تامین مالی امکان اعمال افزایش حقوق برای بازنشستگان
تامین اجتماعی از فروردین ماه نیز وجود دارد.

وی همچنین درب ــاره بحث پــرداخــت دیــه شهدای زوار ایــرانــی در
حــج گــفــت :دیـــه شــهــدای حــادثــه جــرثــقــیــل در مسجد الــحــرام
پرداخت شده اما ایــران اعــام کــرده است دیه شهدای فاجعه منا
نیز باید همزمان پرداخت شــود که ایــن درخــواســت مــورد پذیرش
عربستان واقــع نشده اســت؛ زیــرا پذیرش پرداخت دیــه به زائــران
ایرانی ،موجب پذیرش قصورات عربستان در این فاجعه میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد :ما مستندات فراوانی در اختیار
داریم و با  800نفر از زائران نیز مذاکره کردهایم و گزارش و اسناد
متعدد داریم که در این حادثه قصور از سوی سعودیها بوده است.
وی گفت :مقرر شد عربستان در این باره تحقیقات الزم را به عمل
بیاورد ،از اینرو مذاکرات ما با آنان در این باره ادامه دارد.



معلوالن

حداقل حقوق بازنشستگان کشوری
یک میلیون و  ۱۵۰هزار تومان
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 - 10بدنامی و بی آبرویی  -پوپک  - 11فهمیده  -معادل
فارسی صیاد  - 12پایتخت کریم خــان زنــد  -سوسن
زرد  - 13كلمه هشدار  -همسایه گواتماال و السالوادور
 - 14دختر كورش هخامنشی  -صندلی دندا نپزشکی
 - 15صدای پاره شدن کاغذ -از آالت موسیقی  -دچار
اختالل حواس موقتی  - 16دور هم جمع شدن  -دیوار
 - 17تحفه و ارمغان  -حماسی  - 18رود آراز  -پارسای كوه
نشین  -كاشف میكروب سل  - 19دادگری  -شعر خواندن
 - 20حرف گزینش  -مقابل تقدم  -تیز و برنده.

طراح جدول :مجید شادروح
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افقی-1 :نظریه – مصلحت آمیز – از حــروف الفبای
بیگانه  -2مرفق و آرنج – رایج – غالم – واضح  -3از ساز
های زهی – نام ترکی – حرص – بلیغ – قصه گو  -4زمین
کشاورزی که یک سال در آن زراعــت نکرده باشند –
بیماری تنفسی – راز – طویل  -آب روستایی – زائوترسان
 -5تکرار حرف – موسس سلسله گورکانیان – صحرا -
محبوس  -6همه – اگر – تالیفات – عمو – مایه روشنایی
 -7خواهش – ابزار افزایش ولتاژ در خودرو – همیاری
– به دنیا آوردن  -8کتف – کافی – سکون و آرامش – دور
دهان – جنس خشن – غذای بیمار -9بازگشت  -شرح –
حرف همراهی – میوه خوب  -روان  -10آتش – لطافت
– عهد – از نیروهای چهارگانه ارتش  -11اگر برعکس
شود ساز شاکی است  -پایتخت اروگوئه – یار ابسال
عمودی-1:صفت اجناس از کار افتاده  -2اتاق خلبان
– جزیره ای در خلیج فارس  -3از لوازم تحریر -باالپوش
مردانه – خشکی  -4نوعی حلزون – ناسوس  -5پول ژاپن
– عدد ماه – اساس – جدید  -6کربن خالص – از پایتخت

های اروپایی  -7باب روز – پرگویی – بها  -8حمار – راس
 اجرت  -9سمت چپ – ابتدا  -10یوم – فراوان  -عصب -11کج – تسمه – درخت همیشه لرزان  -12بدجنس –
مشهور-13کارگریدرمزرعه–تپانچه–وی-14تاکنون
– تکرار حرف – ریشه  -15به جا آوردن  -روزگار – 16عدد
منفی – از برونته ها – جهت – دانه خوشبو  -17کشور
آفریقایی  -جدا  -18عالمت مفعولی  -پدر – تایلند سابق
 -19سپهر – گوشه ها -20کمدین معروف انگلیسی
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