اجتماعی
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کاهش  ۶تا  ۱۲درج ه دما
در کشور
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...

...

غلظت گرد و غبار در اهواز به  38برابر حد مجاز رسید

دریچه

میزان غلظت گرد و غبار در شهرستان اهواز پیش از ظهر
دیــروز به  ۲۳برابر حد مجاز و بنابر اعالم سازمان محیط
زیستاستانخوزستانوگزارشخبرآنالین،درساعت12
ظهر به بیش از  38برابر حد مجاز رسید .بر پایه اعالم اداره
کلحفاظتازمحیطزیستاستانخوزستانمیزانغلظت
گرد و غبار ساعت ۱۱دیروز در شهرهای اهواز به سه هزار و
،۵۴۸اندیمشکبه،۲۵۶شوشبه،۳۳۹شوشتربه۲۱۲
و ماهشهربه ۱۷میکروگرمرسیدهاست.میزانعادیذرات

خواندنی های رسانه ها

معلقدرهوا ۱۵۰میکروگرمبرمترمکعباست .همچنین
ایرنا گــزارش داد :اداره کل هواشناسی خوزستان برای
روزهای دوشنبه تا پنج شنبه هفته جاری بارندگی رگباری
را در بیشتر شهرهای خوزستان از جمله اهواز پیش بینی
کرده بود .مدارس در مقاطع مختلف و مراکز آموزش عالی
نوبتعصردیروزسهشنبهدراهواز،باوی،حمیدیهوکارون،
به دلیل پیش بینی گرد وغبار تعطیل و ساعت کار اداری تا
ساعت 12اعالمشد.

سقوط آزاد بزرگ ترین هواپیمای جهان

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی هشدارداد

باران و غصه
بــارش بــاران دیــروز هم شاید غصه ای شد بر غصه
هایی که این روزها مردم نجیب شهرستان سرپل
ذهاب دارند.

...

از میان خبر ها
 ۲۸۵۰مددجو طی6ماه از خدمت سربازی
معافشدند

فرزند دو هزار و  ۸۵۰مددجو تحت حمایت کمیته امداد از
خدمت سربازی معاف شدهاند .به گزارش خراسان از سایت
خبری کمیته امــداد ،مدیرکل امور حمایتهای اجتماعی
کمیتهامدادازارائهتسهیالتخدمتسربازیبه ۹هزارو۲۷۱
مددجوی تحت حمایت این نهاد در ششماهه نخست امسال
خبر داد و افزود :فرزند دو هزار و  ۸۵۰مددجو تحت حمایت
کمیته امداد از خدمت سربازی معاف شدهاند .مجید زارعفرد
دربــاره شروط مشموالن طرح معافیت سربازی مددجویان
کمیته امداد گفت :بر اساس قانون فقط یکی از پسران زنان
سرپرستخانواریاتنهاپسرخانوارکهدارایسهخواهرباشداز
خدمتسربازیمعافمیشود.

پیشبینیخروج۵۰۰هزارخانوارازچرخه
حمایتی و ورود ۸۰۰هزار خانوار جدید
معاون رفــاه اجتماعی وزارت کار گفت :هم اکنون ۲/۲
میلیون خانوار مستمری از بهزیستی و کمیته امداد دریافت
می کنند .برآورد ما این است که باید ۵۰۰هزار خانوار از
چرخه حمایتی این دو نهاد خارج شوند .به عبارتی باید
۵۰۰هــزار خانوار خارج شده ،اما ۸۰۰هــزار خانوار وارد
سیستم و چرخه حمایتی شوند .بنا بر خبر ایسنا ،میدری
احتمال سوء استفاده از برخی خانوارهای اقشار محروم را
پیش بینی کرد و گفت :در قالب طرح پیشنهادی ،با کمک
مرکز آمار و نهادهای حمایتی دوباره به منازل این خانوارها
مراجعه می کنیم .می توانیم از اواخر آذر این پایش را انجام
دهیم که چند نفر باید واقعا از چرخه حمایتی خارج شوند.

5

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی
وزارت آموزش و پرورش:

افزایش آمار نگرانکننده مجرمان زیر  18سال

نیروهای حق التدریس باید در
آزمون استخدامی شرکت کنند

جمعیت یک میلیاردی هند فقط یک میلیون و 200هزار پرونده قضایی دارد
مدیرکلدفترمدیریتعملکردسازمانبهزیستیبااشاره
برافزایشآمارنگرانکنندهمجرمانزیر 18سالبهویژه
دختران ،یادآورشد :در کشوری زندگی میکنیم که به
ازای هر  4ازدواج یک طالق رخ می دهد و باید تصریح
کنیم که بیش از  38سال است که در حــوزه سالمت
اجتماعی غفلت کردهایم .به گزارش ایسنا ،سیدحسن
موسویچلکدیروزسهشنبه30آباندرهمایشسالمت
اجتماعیوضرورتآندرجامعهدرهمدان،خاطرنشان
کرد:طبقآماریکهقوهقضاییهاعالمکرده 15،میلیون
و  200هزار پرونده قضایی در کشور  80میلیون نفری
ایرانوجودداردکهمتأسفانهاینآمارنشاندهندهغفلت
ازسالمتاجتماعیدراینکشوراست.
موسویچلک تأکید کرد :هندوستان با جمعیت یک
میلیاردی فقط یک میلیون و  200هزار پرونده قضایی
دارد که با این مقایسه میتوان دریافت حوزه اجتماعی
ما از بیماری مزمنی رنج میبرد .وی با بیان این که طبق
آخرینآمارحدودچهارمیلیونو 400هزارنفردرایراناز
موادمخدروروانگرداناستفادهمیکنندکهعددکمی
نیستوبایدبهفکرچارهباشیم،اعالمکرد:بیشاز400
هزار نفر ورودی زندانی داریم به طوری که متأسفانه به
ازایهرساعت 49نفرروانهزندانمیشوند.ویبااشاره



بهاینکهحدود 19میلیوننفردرمناطقحاشیهنشینی
که حداقل خدمات عمومی را ندارد ،زندگی میکنند،
تصریح کرد :متأسفانه شاخص نشاط ایران از بین157
کشور  105است که این آمار نشاط نداشتن ما را نشان
میدهد .موسویچلک اضافه کــرد :دومین پرونده
قضایی این کشور مربوط به خشونت به ویژه خانوادگی
است بنابراین آسیبهای اجتماعی ،خانواده را که رکن
اساسیجامعهاست،نشانهگرفتهاست؛چراکهاگرتوجه
کنیدمیبینیدصحبتهایمادرخانوادهبه15دقیقههم
نمیرسد .وی با بیان این که سالمندآزاری سومین
علتمداخلهاورژانساجتماعیدرکشوراست،
خاطرنشانکرد:متأسفانهبرخیهاسالمندان
راکهبرکتخانهاندمیزنند.
▪شیب تند ایدز

موسویچلکبهشیبتندایدزدرایراناشاره
کرد و افــزود :اگر دربــاره این بیماران
پذیرش اجتماعی انجام نگیرد و
تدابیردرستیلحاظنکنیم،معلوم
نیست این جامعه به کجا کشیده
میشود.

▪بحران اخالق اجتماعی

وی بــا تأکید بــر ایــن کــه حرمتها کــم شــده اســت،
یادآورشد :امــروزه ماشینها شاسیبلند ،گوشیها
هوشمند و مــدل خانهها لوکستر شــده اســت؛ اما
اخالق اجتماعی را از دست دادهایم .تمام این موارد
نشانهای از یک بحران است بنابراین باید متوجه این
نشانهها شد و بــرای بهتر شــدن ایــن اوضــاع تالشی
بیش از گذشته انجام دهیم .موسویچلک با بیان این
که سالمت اجتماعی باید جایگزین برخی از موارد
جزئی شود ،اعالم کرد :همه ما اگر ایران را دوست
داریــم باید در این زمینه کــاری انجام دهیم
بنابراین ،الزم است نگاهمان را تغییر دهیم،
با سالمت اجتماعی آشنایی بیابیم و برای
بهتر شدن آن بکوشیم .وی با تأکید بر این که
در این راستا از همه ظرفیتها باید استفاده
شود ،افزود :برنامه و سیاست گذاریهای
کنونی هدفمند نبوده
که به این آمارها رسیدیم
پس بیایید برنامهریزی
درستی انجام دهیم و به
آن عمل کنیم.

...

رئیسمرکزبرنامهریزیمنابعانسانیوفناوریاطالعاتوزارتآموزش
وپرورش گفت :اصراروزارتآموزشوپرورشومقرراتقانونخدمات
کشوری ،شرکت حق التدریس ها و نیروهای نهضت سواد آموزی در
آزموناستخدامیاست.اسفندیارچهاربنددرگفتوگوبا مهر درباره
پیشنهاد آموزش و پرورش برای نحوه جذب نیروهای حق التدریس و
نهضتسوادآموزیاظهارکرد:پیشنهادمشخصماایجادفرصتبرابر
و برقراری عدالت استخدامی مطابق ماده ۴۱قانون مدیریت خدمات
کشوری است .وی بیان کرد :برای کسانی که سابقه و تجربه دارند ،به
ازایسابقهتدریستماموقتآناندروزارتآموزشوپرورش،میتوانیم
ضریب دودرصدیبهنمرهآزمونآنانبدهیم.رئیسمرکزبرنامهریزی
منابعانسانیوفناوریاطالعاتوزارتآموزشوپرورش گفت :اصرار
وزارت آموزش و پرورش و ضوابط و مقررات قانون خدمات کشوری،
شرکت در آزمون عمومی و برقراری شرایط برابر است .این خبر حاکی
است ،مجلس شورای اسالمی ،مهر امسال طی طرح «تعیینتکلیف
استخدام معلمان حق التدریس» ،آموزشوپرورش را مکلف کرده،
نیروهایحقالتدریسآزاد،مربیانپیشدبستانیوآموزشیاراننهضت
را استخدام کند .از سوی دیگر دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست کرد ،به وزارت آموزش
وپرورشاجازهدهندبابرگزاریآزموننیروجذبکند.

 ۹۰درصد کتابخانههای تهران غیرفعال است
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ،ضمن انتقاد از تخصیص نیافتن اعتبارات به کتابخانههای
شهرداری تهران گفت :طی ۶سال گذشته هیچ بودجهای برای تجهیز کتابخانههای شهر تهران تخصیص داده نشده و
فقط۱۰درصدکتابخانههایتهرانفعالاست.بهگزارشتسنیم،محمدجوادحقشناسدرجریانبیستوسومینجلسه
شورایشهرتهرانافزود :باوجودهمهاقدامات ،متاسفانه 10درصدازکتابخانههایشهرتهرانفعالاست،ایندرحالی
است که در بودجه 96قرار بود 8میلیارد و 400میلیون تومان در اختیار سازمان فرهنگی و هنری در بخش کتابخوانی
تخصیصپیداکندکهمیزانتخصیصواعتباراتدراینزمینهمشخصنیست.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان این که ما بنا داریم تمام زیرساختهای نظام
سالمتراکهدرزلزلهکرمانشاهتخریبشدهاستبامشارکتخیرانبازسازیکنیم،تصریحکرد ۱۹۰:خانهبهداشت
درزلزلهکرمانشاهتخریبشدهاست،اماخوشبختانهمابرنامهریزیکردهایمبامشارکتخیرانتمامآنهارابازسازی
کنیم.هفتمرکزسالمتنیزدراینزلزلهتخریبشدهکهآنهارانیزبازسازیخواهیمکرد.ویتاکیدکرد:مابایدحتما
اقداماتیرابهمنظورپیشگیریازبیماریهایواگیرداردراینمناطقانجامدهیم،همچنینمراقبتازمادرانونوزادان
نیزباتوجهبهتولدسهنوزادطیاینایامدرمناطقزلزلهزده،ازجملهمسائلیاستکهبایددنبالشود.

معاون سابق وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد

کنکور باعث بحران درنظام علمی کشور شده است
مافیای درآمد چند هزار میلیارد تومانی کنکور

نظارتی را بهگونهای بهکار میگرفت تا قوانین اجرا شوند و
دستگاههایی که در این زمینه کوتاهی کردهاند بازخواست
شوند .وی افــزود :بیش از  8سال از عمر قوانین مصوب

یک عکس در فضای
مــجــازی پخش شده
استکهباعکسهای
دیـــگـــر ،داســـتـــان و
پیامد متفاوتی دارد.
ایــــن عــکــس بــاعــث
شده است تا عکاس
آن افـــســـرده شــود.
عکاسی که از این صحنه عکس انداخته است دربــاره آن
گفته دو چیتا در حال تعقیب آهوی مادر و بچههایش بودند
که ناگهان آهوی مادر ایستاد و خود را فدا کرد تا بچههایش
فرصت فرار داشته باشند.

نگرانتمامشدنبنزیننباشید
یکی از نگرانیهایی
که موتورسواران در
طول راه برای موتور
خــــود دارنــــــد ،ایــن
اس ــت کــه وس ــط راه
بنزین آنتمام شود و
با وسیله نقلیه خود،
بـــدون کــمــک وســط
جــاده بمانند امــا مــوتــورســواران ،دیگر نباید نگران این
قضیه باشند .یک شرکت بزرگ موتورسازی برای این که
موتورسواران نگرانی تمام شدن بنزین باک را نداشته
باشند ،باک موتورهای خود را به صورت شیشهای طراحی
کرد تا سطح بنزین داخل باک موتورها مشخص باشد.

زلزله

تخریب  ۱۹۰خانه بهداشت در زلزله کرمانشاه

معاون سابق وزارت آمــوزش و پــرورش با اشــاره به این که
دانشآموزان از دوره ابتدایی خواب قبولی در دانشگاه را
میبینند ،گفت :کنکور باعث شده است نظام علمی کشور
دچار بحران شود .ابراهیم سحرخیز درباره تبعات کنکور
بر نظام آموزش و پرورش کشور و دالیل حذف نشدن آن به
تسنیم گفت :بخش قابل توجهی از حذف نشدن کنکور
مربوط به سازمان سنجش است .تا به امروز دو قانون برای
حــذف کنکور مصوب شــده اســت ،مجلس باید سازوکار

عکسی که عکاسش را افسرده کرد

...



کتابخانه

بــــــــــــزرگ تــــریــــن
هــواپــیــمــای جهان
دچــــــار ســـانـــحـــه و
مجبور به سقوط آزاد
شــد« .ایــرلــنــدر»10
()10 Airlander
ک ــه  92مــتــر طــول
دارد و وزن آن  20تن
است بعد از انجام یک حرکت مورب در پرواز آزمایشی به
سمت زمین حرکت کرد و دچار حادثه شد .این حادثه
روز شنبه در «کاردینگتن» ( )Cardingtonدر منطقه
«بدفوردشایر» ( )Bedfordshireانگلیس رخ داد و در
پی آن ،دو نفر از جمله یک زن مجروح شدند .هم اکنون
مقامات در بخش تحقیقات حوادث هوایی در حال بررسی
درباره این اتفاق هستند.

مجلس درباره حذف کنکور میگذرد و باید دستگاههایی
که بستر الزم برای اجرای این قوانین را فراهم نکردهاند
بازخواست شوند.وی افــزود :هماکنون دوران کودکی و

نوجوانی دانشآموزان فدای کنکور میشود که حاصلی
ندارد و شاهد هستیم که در هر دو قانون مصوب مجلس برای
حذف کنکور ،سازمان سنجش مجلس را دور زده است و
کمیسیون آموزش نیز نظارت کافی نداشته است .سحرخیز
گفت :کنکور دارای درآمــد باال و الیههای پیدا و پنهان و
مافیایی چند هزار میلیارد تومانی است که باعث شده است
نظام علمی کشور دچار بحران شود و در این ماجرا عدالت
نیز معنایی ندارد.
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی :  - 1عقده روانی  -فست فود آبادانی ها  -ظرف
سفالی نگهداری غالت  -آدم لجوج هر دوتایش را در یک
کفش می کند  - 2چاه عرب  -محدث و مفسر مسلمان و
صاحب کتاب قصص االنبیا  - 3كتاب كهن بودا  -دیده
بان  -پرنده ای با پاهای پره دار  - 4بزرگترین سرخ رگ
بدن  -الزم  -خودروی زرهی  -آفرین  - 5ساعت بیگ بن
در این شهر است  -داشتن احساس مسئولیت  -دستور،
فرمان  -كم شدن  - 6تخم مرغ خارجی  -ماهی  -حمل
و جا به جایی بار  -پراكنده  -چوبدستی رزمی  - 7شاعر
و نویسنده پرتغالی و از بانیان پست مدرنیسم  -به جا
آوردن  -كاهل  -فتوا دهنده  - 8پوشیده و پنهان  -نوعی
شیرینی شكالتی  -نیك بخت  -عید باستانی ایرانیان
 - 9اخمو  -كهن و قدیمی  -ترسیده  - 10کارگردان
فیلم دیدنی جانگوی از بند رها شده  -فرمان سكوت
 - 11کمبود آن موجب بیماری گواتر می شود  -ابزار
لحیم كاری  -صندلی دندانپزشکی  -از قدیمی ترین
شهرهای قفقاز.
عمودی - 1:درون دهان  -به طور تصادفی و اتفاقی - 2
گردهمایی سیاسی  -پایین آمدن - 3دوره تناوب  -سبقت
 - 4بانوی منتسب به یك خانواده سلطنتی  -داستانی
مشهور نوشته شاتو بریان فرانسوی  - 5وسیله ای برای
پرواز  -مارشال و سیاستمدار قرن بیستم کنگو  - 6غذای

زود هضم  -حركت و جنبش  -تکرار حرفی از الفبا  - 7به
وجود آورنده  -بخش خارجی هر چیز - 8نت چهارم -ترك
دنیا و عبادت برای آمرزش گناهان  - 9مفلوج  -دوستی-
همنشین برهمن  - 10حقیرترین  -اولین پادشاه آراگون
 - 11زمین زراعی كه آبیاری می شود  -سرنیزه - 12
دیدار  -چراگاه  -ساز استاد حسن ناهید  - 13ذره ای
بدون بار الكتریكی كه در واكنش های هسته ای ایجاد
می شود  -عید ویتنام  - 14چرخ نخ ریسی  -قرض - 15
لعابی که به پارچه و لباس می زنند  -خودداری از پرداخت
پول حواله  -فام  - 16واحد اندازه گیری فشار  -سرباز
نیروی دریایی  - 17بیماری سبزی و آب آلوده  -گیاخاک
 - 18موجب احساس نشاط در بدن می شود  -آماده و
مهیا  - 19ولگردی  -ماشین بتن ساز  - 20ایالتی در
آمریكا  -بله ایتالیایی.

طراح جدول :مجید شادروح
افقی:

-1آراستگی و نظم – وصله – رود مــرزی – سپهر -2
شریک -گرمابه – سازش – موسس  -3لحظه – سنگ
ترازو – نت چهارم – قانون مغولی – قدم یک پا  -4واحد
سطح -محکم – ظهور – شیون  -زهــر  -5عــدد مــاه -
شمالی ترین کشور اروپ ــا -شــادی و طــرب  -6فرشته
موکل بر مهر و محبت – هزینه غیر ضروری – عقاب سیاه –
خستگی ناپذیر  -7پیامبر نقاش  -روز بیستوهشتم از هر
ماه خورشیدی – یازده  -8تکرار حرف – جوانمردی – رود
اروپا – طالیی  -حمار -9دریا  -قصه – برج داستانی  -باند
– ناشنوا  -10فراگیری – تعلیم – ریز نمرات  -توانایی
خواندن و نوشتن  -11مخلوط شوره  ،زغال و گوگرد که
خاصیت انفجاری دارد – از حروف الفبا – رگ ها  -از انواع
کنگره دوزی
عمودی:
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-1چاشنی دوسویه – تست – وقت استراحت  -2ازگل
هاي زينتي -شاعر نوپرداز  -3سالح کاشتنی – ظلم –
دانه کش بی آزار  -4از حروف الفبای بیگانه  -شهری
باستانی در بوشهر که زمانی از مهم ترین بنادر خاورمیانه
بود – می دهند و رســوا می کنند  -5دوستی – نوعی
میمون  -6آزادگي -مادر جنوبی  -7مرهم  -درنگ -8
اسب چاپار  -پول خارجي -ساز  -9رطوبت  -از شهرهای

کردستان  -سرما  -10صورتی فلکی در نیمکرۀ شمالی
– تونلی که انگلستان را از طریق خشکی به قــاره اروپا
متصل میکند  -11آبله – از دانشگاه های قدیمی آمریکا
 -12مایه حیات  -سجن -خشکی  -13ایده  -عدل-
کشتی جنگی  -14سرنیزه – قایق کوچک  -15سمت
چپ  -مسلک  -16اینک – مساوی عامیانه  -17دشنام
 برابر -پسوند شباهت  -18دارایی  -زمستان – شانه -19همدم -ويران  -20ساز شاکی  -از دستگاههای
هفتگانۀ موسیقی ایرانی  -گوهر
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