اجتماعی

دو شنبه  21اسفند 23.1396جمادی الثانی .1439شماره۱۹779

بدهی  ۷۵میلیارد تومانی
دولت بابت یارانه بلیت مترو

ایلنا-حبیبزادهعضوکمیسیونحملونقلوترافیکشورایشهرتهرانبااشارهبهمطالباتعقبماندهشهرداریازدولتمربوطبهبلیتمتروبابیاناینکهسهمدولت
مدتهاستتوسطشهرداریپرداختمیشود،افزود:شهرداریدرسال ۹۶حدوددوهزارو ۱۰۱میلیاردریالبرای"تامینوتهیهتجهیزاتوواگنقطارشهریوحومه"از
دولتطلبدارد.همچنینبراییارانهبلیتمترو ۷۵میلیاردتومانو یارانهبلیتاتوبوس ۱۷۰میلیاردتومانازدولتطلبکاراست.

...
دریچه

آغاز طرح امداد و نجات نوروزی
هالل احمر
مراسم آغاز طرح امداد و نجات نوروزی هالل احمر
دیروز یک شنبه در سازمان امداد و نجات جمعیت
هالل احمر برگزار شد.

...
خبر

توضیح وزارت بهداشت درباره آنفلوآنزای
پرندگان در کرمانشاه

آنفلوآنزای مشاهده شده درکرمانشاه
قابلیت انتقال به انسان را فعال ندارد

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در
واکنش به برخی ابراز نگرانیها درباره مشاهده مواردی از
آنفلوآنزای پرندگان در کرمانشاه و اقدامات انجام شده برای
از بین بردن پرندگان مبتال و کنترل بیماری ،گفت :مواردی
از ابتالی پرندگان به بیماری آنفلوآنزای نوع  H5N8در
کرمانشاهمشاهدهشدهاست،امااینبیماریهنوزدرانسان
دیدهنشدهودرچندوقتاخیرنیزاقداماتالزمبرایکنترل
آن انجام شده است .دکتر محمدمهدی گویا در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به مشاهده مواردی از آنفلوآنزای پرندگان در
کرمانشاه ،اظهار کرد :این بیماری در پرندگان این منطقه
دیدهشدهاست،نهدرانسان.ابتالیپرندگانبهاینبیماری
در نقاط دیگر کشور هم اتفاق افتاده است ،اما در چند وقت
اخیربالفاصلهبهآنواکنشنشاندادهشدواقداماتالزمدر
اینزمینهانجامشدهاست.
ویادامهداد:آنفلوآنزاییکهدرپرندگانکرمانشاهدیدهشده
از همان نوع  H5N8است که در شهرهای دیگر نیز وجود
داشته است؛ یعنی قابلیت انتقال به انسان را فعال ندارد ،اما
هیچچیزقابلپیشبینینیست.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
همچنینتاکیدکرد:هراقدامیکهبرایکنترلاینبیماری
الزمبود،انجامشدهاست.
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نایب رئیس کمیسیون کشاورزی به خراسان خبر داد:

اخبار

اصالح مصوبه ای که شائبه زمین خواری داشت
دانش پور -حدود یک ماه پیش نمایندگان
مجلس در بررسی الیحه بودجه ،مصوبه ای را
به تصویب رساندند که بر مبنای آن ،زمینها
و اراضی دولتی واگذار شده به افراد که تغییر
کاربری داده و تغییراتی در آن ها ایجاد شده،
چنانچهامکانقلعوقمعآنهامیسرنباشد،به
شرطپرداختقیمتروززمیندرمالکیتافراد
باقی می ماند .این خبر با واکنش مسئوالن
سازمانجنگلها ومراتعکشوروکارشناسان
حوزه کشاورزی و جنگل بانی و حتی مردم
روبه رو شد .با ارجاع مصوبه مذکور به شورای
نگهبان،اینمرجعنیزایراداتیرامطرحکردو
الیحهرامجددبهمجلسبازگرداند.اکنوننایب
رئیسکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعی
از رفع ایرادات مد نظر شورای نگهبان و تایید
مجدد نهایی
الیحه مذکور
خبرمیدهد.
بهگفتهجالل
محمود زاده،

باایرادشوراینگهبانبخشهاییازالیحهای
که بر اساس آن به نوعی زمین خواری قانونی
میشداصالحشد.
▪فروشزمینممنوعشد

بر این اساس از کسانی که به منظور ایجاد
پروژه ای خاص زمینی را در اختیار گرفته اما
آن پروژه را اجرا نکرده اند ،زمین مذکور توسط
دولت پس گرفته و به مزایده عمومی گذاشته
می شــود .عــاوه بر ایــن فــروش زمین های
انفال و عمومی نیز از این قانون منفک شد.
این نماینده مجلس در گفت و گو با خراسان
با تاکید بر این که با تصویب این قانون جلوی
قانونی کردن زمین خواری گرفته شد اظهار
کرد :در این الیحه آورده ایم از کسانی که از
دولــت به منظور
پــروژه ای خاص
محمودزاده:باایرادشورای
زمـــیـــن گــرفــتــه
نگهبانبخشهاییاز
الیحهایکهباآنزمینخواری انــــد امــــا آن را
قانونیمیشداصالحشد
اجرا نکرده اند،

زمین پس گرفته می شود .وی توضیح داد:
به عنوان مثال برخی افراد زمین هایی را به
منظور پــرورش ماهی ،احــداث مرغداری یا
پــروژه گردشگری از دولت گرفته اند اما به
صورت غیرقانونی در این زمین ها اقدام به
ویالسازی کرده اند .با تصویب قانون جدید
این زمین ها از افــراد مذکور پس گرفته می
شود و دولت آن را به مزایده عمومی می گذارد
و وجه آن به خزانه واریز می شود .وی تاکید
کرد  :بر این اساس دیگر زمین مذکور به همان
شخص فروخته نمی شود بلکه از او پس گرفته
می شود .محمودزاده ادامه داد :عالوه بر این
ما در الیحه مذکور تمام زمین ها را به صورت
عام آورده بودیم و یکی دیگر از ایرادات شورای
نگهبان هم همین موضوع بود که نمی توان
زمین هایی را که انفال و عمومی هستند به
فروش رساند بنابراین نمایندگان مجلس قید
کردند این قانون شامل زمین هایی می شود
که قانونا دولت می تواند آن ها را واگذار کند
یا به فروش بگذارد .محمودزاده خاطرنشان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

نمایندگان از حذف آزمون ورودی مدارس
و کتب کمک درسی حمایت میکنند

کــرد :به نظر می رسد رفع ایــرادات مد نظر
شورای نگهبان توانسته نظر اعضای شورا را
تامین کند چون تاکنون الیحه توسط شورای
نگهبان مجدد برگردانده نشده است .درباره
این موضوع رئیس کمیسیون عمران مجلس
نیزتاکیدکرد:مصوبهقوهمقننهدربارهبازپس
گیری زمین های واگــذار شده در دهه ۶۰
مانع فساد است .محمدرضا رضایی کوچی
در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به مصوبه
مجلس در الیحه بودجه درباره بازپس گیری
زمین های واگــذار شده در دهه  60که در
اهداف غیر ،استفاده شده است ،اظهار کرد:
در دهه  60زمین هایی با هدف تولید و ارائه
خدمات به اشخاص و تعاونی ها واگذار شد،

اما با گذشت زمان مشخص شد که این زمین
ها در اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار
نگرفتهاست.رئیسکمیسیونعمرانمجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :در شرایطی که
قرار بود با واگذاری زمین های مذکور از تولید
و صنعت حمایت شود ،شاهد بودیم که برخی
افــراد این زمین ها را به ملک شخصی خود
تبدیل کرده اند .این نماینده با تاکید براین
که باید زمین هایی که در اهدافی مغایر قانون
استفاده شده است ،مسترد شود ،بیان کرد:
اگر افرادی که زمین ها را در اختیار گرفته اند
از عهده ایجاد رونق تولید و صنعت بر نیامده
اند ،باید زمین ها را به دولت برگردانند تا این
اراضی در اهداف مدنظر به کارگرفته شود.

فتاح  :مستمری مددجویان کمیته امداد تا  ۲۶اسفند پرداخت می شود
روز گذشته در نشستی خبری ادامــه داد:
کمیته امــداد در میان دستگاهها از حمایت
بیشتری برخوردار است و ٩٢درصد از بودجه
کمیته امداد از سوی دولت و سازمان مدیریت
پرداخت شد .تالش ما این است که طی ١٠
روز آینده این بودجه به شکل  ١٠٠درصد در
اختیار ما قرار بگیرد  .رئیس کمیته امداد امام

دانش پور -رئیس کمیته امداد امام خمینی
(ره) با اشاره به پرداخت مستمری بهمن ماه
مددجویان اظهار کــرد :عیدی مددجویان
تحت پوشش پنج شنبه گذشته به شکل کامل
پرداختشدومستمریاسفندماهنیزهمزمان
با یارانه افــراد تحت پوشش کمیته امــداد تا
 ٢۶اسفند پرداخت خواهد شد .پرویز فتاح

خمینی(ره)بابیاناینکهعیدیمناطقزلزله
زده و هفت شهرستان استان کرمانشاه سه
برابر پرداخت شده است ،تصریح کرد :یک
برابر این افزایش از سوی دولت و دو برابر آن از
محلدرآمدهایمردمیکمیتهامدادپرداخت
شده اســت .فتاح با اشــاره به مصوبه مجلس
شورایاسالمیبرایپرداختمستمریویارانه

...





تصادفات

مددجویان از طریق کمیته امداد افزود :سازو
کار اجرای این مصوبه اگرچه به طول انجامید
اما در نهایت از دی ماه اجرایی شد و طی دو ماه
گذشته مستمری مددجویان از طریق کمیته
امــداد پرداخت شده است .مصوبه این آیین
نامهدایمیاستودرسال ٩٧همادامهخواهد
داشت ٢۵٠ ،میلیارد تومان نیز بار مالی این

مصوبه است .فتاح همچنین از واگذاری ۵۰
هزارواحدمسکونینیمهتماموبدونمتقاضی
بهکمیتهامدادبرایاختصاصجامعههدفاین
نهاد خبر داد و گفت :این توافق با کمک دولت
و وزارت مسکن وشهرسازی انجام شده است
تا کار مهمی برای مسکن مددجویان در سال
 ۹۷انجامشود.

...
جامعه

 ۲۰درصد قربانیان حوادث جاده ای زیر ۲۰سال هستند

وزیرکار :چرا کسی از من درباره کاهش فقر نمیپرسد

وزیر بهداشت ،با بیان این که نقش پلیس در کاهش تخلفات رانندگی بسیار موثر است ،افزود :بین  ۱۹تا
 ۲۰درصد از قربانیان حوادث جاده ای ،کمتر از  ۲۰سال دارند که وضعیت مناسبی نیست.به گزارش مهر،
هاشمی در سیزدهمین همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ،گفت :از انتخابم به
عنوان سفیر فرهنگ ترافیک خوشحالم و امیدوارم ،سفیر واقعی راهنمایی و رانندگی باشم .هاشمی با اشاره
به این که درست است که در دوران گذشته چهارپا وجود داشت اما چهارچرخ نبود و این چهارچرخ امروز،
تعداد زیادی از مردم را می کشد ،افزود :پیش بینی می شود تا سال  ،۲۰۲۰تصادفات ،سومین عامل مرگ
انسان در دنیا باشد.

وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیبااشارهبهاینکهچراکسیازمندربارهکاهشفقرنمیپرسد،گفت:اینوزارتخانهبزرگ
اجتماعیفعالیتهایفراوانیراجعبهحقوقمددجویان،سبدغذابرایافراددارایسوءتغذیه،بازماندگانازتحصیل
یاکاهشفقرانجاممیدهداماهیچگاهکسیدربارهاینمواردازمنبهعنوانوزیرسوالینمیکندوفقطمنرابهشکل
شرکتشستامیبینند.علیربیعیبهایرناگفت:وزارتتعاوندربخشهایمختلفاجتماعیفعالیتهایگستردهای
داردویکنهاداجتماعیاستامامتاسفانههمهمنرابهشکلشستا(شرکتسرمایهگذاریتامیناجتماعی)میبینند.
ویاظهارکرد:وزارتخانهتعاون،کارورفاهاجتماعییکوزارتخانهبزرگاجتماعیاستومتاسفمکهبرخیافراد هیچ
گاهاینوزارتخانهرابادیداجتماعیندیدهاند.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی با بیان این که نمایندگان مجلس از حذف آزمون
ورودیمدارسوکتبکمکدرسیحمایتمیکنند،افزود:
وزیر تاکید کرد که مصوبه حذف مدارس غیردولتی ،نمونه
دولتی،سمپاد،هیئتامنایی،انرژیاتمیو...باهدفکاهش
فشار روانی بر دانش آموزان است .به گزارش مهر ،جعفرزاده
در ادامه به جلسه دیروز فراکسیون مستقلین والیی با وزیر
آموزشوپرورشاشارهکردوگفت:آقایبطحاییدراینجلسه
مطرح کرد که به دنبال تفویض اختیار است؛ کوچکسازی
ساختارهایاداریبهنحویکهبتوانتفویضاختیاررامحقق
کرد یکی از اهداف آموزش و پرورش است و نظام تضمین و
کنترل کیفیت مدارس یکی از برنامه هایی است که در آن
میتوان رتبه مدارس دولتی را به خوبی مشخص کرد تا اولیا
بتوانند مدارس فرزندانشان را رصد کنند .گزارش خراسان
حاکیاسترئیسمرکزملیپرورشاستعدادهایدرخشان
و دانش پژوهان جوان شنبه گذشته در پاسخ به این سوال که
آیا حذف آزمون سمپاد به حالت تعلیق در آمده است ،گفت:
بنده هم این خبر را از طریق اخبار و آقای مخبر دزفولی
شنیدم و نکته بیشتری نمی دانم  .فاطمه مهاجرانی افزود:
من در وزارتخانه کار می کنم و طبیعتا باید وزیر آموزش و
پرورش چنین موضوعی را اعالم کند.

بطحایی خبر داد:

مذاکره آموزش و پرورش با جهانگیری درباره
پرداختحقبیمهمعلمانحقالتدریس
وزیر آموزش و پرورش از مذاکره با معاون اول رئیس جمهور
دربارهپرداختحقبیمهمعلمانحقالتدریسخبرداد.
بهگزارشخانهملت،درنشستدیروزفراکسیون مستقلین
والیی که با حضور محمد بطحایی وزیر آمــوزش و پرورش
برگزار شد ،وی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره
حقبیمه معلمانحقالتدریس ،گفت:صندوقبازنشستگی
به استناد مصوبه سال  94مجلس معتقد است معلمان
حقالتدریسی که سالهای گذشته برای آموزش و پرورش
کار کردند ،برای پرداخت سابقه سنوات خود باید حق بیمه
را به نرخ روز و  24درصد پرداخت کنند .بطحایی در ادامه
گفت:طبقمذاکراتیکهآموزشوپرورشباادارهاستخدامی
داشته ،توانسته نامهای از این اداره دریافت کند مبنی بر این
کهمصوبهمجلسدربارهمعلمانپارهوقتبودهاستنهتمام
وقت اما صندوق بازنشستگی پس از ارسال این نامه به رأی
وحدترویهدیوانعدالتاداریدراینزمینهاستنادمیکند.
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 -7چیزی که ناگهان به خاطر آیــد -دودل – نحیف –
دورویی  -8ساز – پسوند شباهت– ضبط قدیمی – قلمه
 -9درخت زبان گنجشک – مهتری – درخشان – کمان
گیر معروف – بوی رطوبت  -10تیره – سرزنش – گندم
سوده – کارآزموده  -11دریاچه حمام – عبث – دمن –
ستون خیمه
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و تنبل – راهــرو – گیسو  -13پایتخت اتریش – سرحد
– جوانمرد  -14در حال دویدن – بذر – باران اندک -15
نخ تابیده – دالوری  -16هضم – واحد سطح  -17بخشی
از پا – دانه کش بی آزار – مالفه  -18همه – ظلمانی – از
حروف ندا  -19افسونگر  -جوی  -20ارواح  -بوستان
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عمودی:

-1معطر – سپاس گزار  -2شب عرب – چوب دستی
پاسبانان  -3حرکت اسب در شطرنج – صبور -ضمیر
جمع  -4چاخان – باالپوش مردانه – دیدنی ارتش -5
آخرین توان – ارشاد  -6سرگذشت پیشینیان – شیوا و
بلیغ  -7برهنه – ننر – بشر  -8نمونه خروار – اسب چاپار
– دام  -9تیر پیکاندار – موت – آب روستایی  -10تمثال
 -دخل  -11تخت – خالق کمدی الهی  -12سست

6
7
8
9
10
11
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افقی :  - 1ایالتی در آمریکا  -از بحور شعر فارسی  -كارگر
كشتارگاه-2درختیگرمسیری-ازوبسایتهایپربیننده
مجازی-رمانیازسیامکگلشیری،نویسندهمعاصرادبیات
کشورمان  - 3دست محبت بر سر او بکشید  -لقب حضرت
عیسی(ع)-سروصدا-امربهآمدن-4آفتها-معادلفارسی
امکان-اهلهرات-خانهزیرزمینی- 5خارپشتتیرانداز-از
اجزایساالد-ازشهرهایمهمژاپن-پیشوندیمنفی- 6از
آثارجكلندن-بهصورتعلنی-بیاعتقادبهدین- 7تکرار
یکحرف  -ســردار شهید دهالویه  -فلج  -درنــده ای شبیه
یوزپلنگ-8قسمتجلویموشك-هالككننده-الههاندیشهو
هنردراساطیریونان-معادلفارسیتیتر-9حبسدایم–عرب
ها-اثرگذار-همسایهتونسوالجزایر-10استراتژیک-نوعی
مخلوطشاملذراتمایعکهبهصورتمعلقدرآبپراکندهاند
شهریدرآلمان- 11غذاییایرانیوخوشمزه-خمیازه-ازآثارویتوریوآلفیری،شاعرتراژدیایتالیا.
عمودی - 1 :بی نظیر در نوع خود -داخلی ترین الیه قلب
- 2مجموعهنغماتیکدستگاهموسیقی-ورزشیمرکباز
بسکتبال،هندبالواسکیت-3آخریندورهازدورانمزوزوئیك
اسبسیاه-4غذاییازبادمجان-نیکو-5خواب-بیتجربه - 6شكل ظاهری  -همسر زن  -شماره  - 7كامل كردن -
دستور-8یکهزارممترمکعب-مجموعهشعریسرودهفاضل
نظری- 9تقدیمی-نوعیبارانی- 10ستایش-پرندهایبا
پاهایبلند-تلخ-11خطكشمهندسی-دارایمقامومنزلت

 سطح شیب دار  - 12چیره  -كتابی ارزشمند تألیف شیخمرتضیانصاری-13گلیآپارتمانی-بزدل-14رئیسجمهور
شهید -ژانری سینمایی - 15درخت سقز  -رودی در روسیه
طرف- 16نامچندتنازپادشاهانسوئدبود-قایقموتوری- 17کلیدیدرموسیقی-کشوریدرهمسایگیمجارستان
- 18ناگزیر-نوعیعدسیمحدب- 19روستایگردشگری
کاشان-نوزاد-20كنایهازعالمخاكیاست-تکرارحرفی.
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