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میزان اجرای قانون منع به کارگیری
بازنشستگان در دستگاه ها بررسی میشود

فارس -عضو فراکسیون جوانان مجلس گفت :نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کردند که به موجب آن اجرای قانون
منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاههای مختلف را بررســی و گزارش آن را به جامعه جوان ارائه کنند .موسوی
افزود:ما در نیروی انسانی بانک دقیق و مستندی نداریم و تالش می کنیم تا گزارشی در این خصوص ارائه دهیم.

...

شهرداری لواسان:

جامعه

امسال ۳۰هزار میلیارد تومان
وام ازدواج پرداخت می شود
معاون وزیــر ورزش و جــوانــان گفت :سال
گذشته  ۱۵هزار میلیارد تومان وام ازدواج
پرداخت کردیم و امسال به  ۳۰هزار میلیارد
تــومــان م ـیرســد .بــه گــزارش خــبــرگــزاری
صداوسیما ،تندگویان در نشست بررسی
نقش و جایگاه جوانان در توسعه استان تهران
با بیان این که امروز پرداخت وام ازدواج به روز
شده است ،افزود :وام ازدواج را به محض ثبت
نام زوجین پرداخت میکنیم .وی با بیان این
که آمادگی کامل داریم دفاتر مشاورههای
قبل از ازدواج را در سطح استان تهران
توسعه و گسترش دهیم ،افزود :در کشور ۲۵
میلیون جوان داریم که باید به دغدغههای
آنها توجه کنیم و یکی از اولویتهای مهم،
رفــع مشکالت اشتغال جــوانــان اســت که
امسال با افزایش دو برابری وام ازدواج،
دولت متعهد به پرداخت  ۳۰هزار میلیارد
تومان وام ازدواج به جوانان است.

تخریب ویالی دختر وزیرسابق از سرگرفته شد

طرح بیمه حوادث طبیعی 30میلیون منزل مسکونی

معاون فنی و شهرسازی شهرداری لواسان
گفت:عملیات تخریب بخش غیرمجاز ویالی
شبنم نعمتزاده (از دوشنبه2اردیبهشت)
با حضور مسئوالن مربوط ،مجدد آغــاز شد.
چراغی دربــاره رونــد عملیات تخریب ویالی
شبنم نعمتزاده به فارس اظهار کرد :مالک
پس از پایان مهلت قانونی از رأی صادر شده
تمکین و عملیات تخریب را شروع کرده است.
وی ادامه داد :مالک ،پروانه ساختمانی برای
چهار طبقه  ۱۵۰متری و ۱۲متر خرپشته
از شــهــرداری دریافت کــرده و هنگام ساخت
حــدود1012مــتــر تخلف ساختمانی انجام
داده است ،این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰
ارجاع شده و در حکم بدوی دستور تخریب صادر
میشود .چراغی به حضور نداشتن مالک در
شهرداری برای اعتراض در مهلت قانونی اشاره

رئیس کل بیمه مرکزی با اشــاره به ارســال
دســتــورالــعــمــل صــنــدوق خــســارت حــوادث
طبیعی به هیئت دولــت ،از طــرح بیمه 30
میلیون واحد مسکونی خبر داد .به گزارش
خبرگزاری صــدا و سیما ،سلیمانی امیری
افـــزود :قــرار اســت بــرای  30میلیون واحد
مسکونی تا سقف  30میلیون تومان ،بیمه
نامه صادر شود .وی افزود :حق بیمه ساالنه هر
واحد  120هزار تومان است و از این رقم60 ،
هزار تومان در قالب ماهانه پنج هزار تومان از
سوی خانوارها پرداخت می شود 50 .درصد
دیگر آن را نیز دولــت پرداخت خواهد کرد.
سلیمانی در ادامه با بیان این که حق بیمه هم
اینک  60هزار میلیارد تومان است ،اظهار
کرد :این رقم می تواند تا  180هزار میلیارد
تومان ارتقا یابد .رئیس کل بیمه مرکزی ادامه

کرد و گفت :حضور نداشتن مالک طبق قانون
از نظر شهرداری به معنی پذیرفتن رای است
به همین جهت ابال غهای الزم به مالک برای
تخریب انجام شد .وی درباره تخریب بخشی از
ملک توسط شهرداری بیان کرد :به علت عدم
تمکین مالک در اواخر سال گذشته شهرداری
به صورت جدی وارد عمل شده و پس از دریافت
حکم قضایی در حضور رسانهها عملیات تخریب
را انجام داد.

پرداخت هزار وام  ۲۰میلیون
تومانی برای ازدواج فرزندان
بازنشستگان

داد ۱۸ :درصد از منابع بیمه با سرمایه گذاری
در بورس وارد شده که عدد کمی است ،زیرا
در بیمههای زندگی در کشو رهای پیشرفته
این سهم به  ۵۰درصد میرسد.سلیمانی با
اشاره به این که سهم بیمه زندگی در سال ،92
حدود  1.2درصد بوده است ،اظهار کرد :این
آمار سال گذشته به  15درصد رسید که باید
افزایش یابد چرا که ایران در زمره کشورهای
حادثه خیز به شمار می رود.

گروه اجتماعی -این روزها وضعیت آب و هوا و
پیش بینی چگونگی بارش ها به یکی از مهم ترین
خبرها تبدیل شده و همه مترصد این هستند که
بدانند آیا بارش ها همچنان ادامــه دارد یا این
که قرار است ابرها از آسمان کشور خداحافظی
کنند.کارشناسان اما معتقدند این رحمت الهی
همچنان مهمان آســمــان کشور اســت .دکتر
سحر تاجبخش رئیس ســازمــان هواشناسی
کشور روزهای قبل در ارائه وضعیت آب و هوا ،
اردیبهشت را پرباران پیش بینی کرده و گفته بود:
«پیش بینی های بلندمدت هواشناسی نشان می
دهد بارش ها در بهار ادامه دارد و در اردیبهشت
بارش ها بیشتر خواهد بود ».با این حال برخی
دیگر از کارشناسان معتقدند ،نه تنها کشور به
دوره ترسالی وارد شده است بلکه این بارش ها
تا اواخر پاییز نیز ادامه دارد.
▪ورود به النینو

در همین زمینه دکتر زینب محمدی ،دبیر
اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین و عضومرکز
مطالعات ناحیهای و آمایش دانشگاه شهید
بهشتی با اشاره به این که هماکنون در فاز مثبت
پدیده جوی نوسان جنوبی(النینو) قرار داریم،
گفت :پیشبینیها بیانگر ادامه بارشها تا اواخر
پاییز امسال است.

اولین بارش شهابی سال
 98از راه رسید

▪تغییر اقلیم جای تردید دارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا دچار تغییر اقلیم
شده ایم ،به فارس گفت :این که تغییرات بارشی
امسال تماما ناشی از تغییر اقلیم اســت ،جای
تردید وجــود دارد و ایــن که تغییر اقلیم اتفاق
افتاده ،پدیده پذیرفته شدهای است ولی این که
ترسالی کنونی را به پدیده تغییر اقلیم منتسب
کنیم ،حرف درستی نیست .پدیده تغییر اقلیم
ممکن اســت در طوالنی مــدت سبب افزایش
بارشها در یک منطقه اقلیمی یا کاهش بارشها
در منطقه دیگری شود ولی این که اثر ناگهانی

اولین بارش شهابی سال  98از راه رسید
و بامداد امروز سهشنبه ،سوم اردیبهشت
عالقه مندان به نجوم و آسمان را مهمان خود
کرد.به گفته مدیر انجمن نجوم آماتوری
ایران به ایرنا ،این بارش که با توجه به قرار
گرفتن کانون آن در صورت فلکی «چنگ
روم» (شلیاقی) به ایــن نــام مشهور است
ساعت  4:30بامداد   امروز سوم اردیبهشت
به اوج خود رسید.

بودن طرح مقدار افزایش بارش بسیار اندک و
محدود است .پس چگونه ممکن است پهنه ابری
با طول و عرض چند هــزار کیلومتر را به پدیده
بارورسازی مرتبط دانست .بارشهای امسال
کام ً
ال در شرایط طبیعی و بدون دخالت انسانی
اتفاق افتاده است.دکتر زمانیان نیز در این باره
با بیان این که تنها  12درصد امکان بارور کردن
ابرها وجود دارد ،خاطرنشان کرد :برای بارور
کردن ابرها هم هر نوع ابری جواب گو نیست.وی
افزود :اگر بر روی وضعیت جوی اخیر ،بارور کردن
ابرها صــورت میگرفت شاید نتیجه معکوس
حاصل میشد و در واقع با قاطعیت میگویم
تمامی بارندگیهای اخیر طبیعی بوده است.

طبیعی حداقل در نیمه شمالی کشور است.

در افزایش یک باره بارشها یا کاهش یک باره
بارشها داشته باشد ،محل تردید است اما این
که پدیده تغییر اقلیم در تشدید شرایط فعلی نقش
داشته است منطقیتر به نظر میرسد.

▪پیش بینیهای جهانی ادامه گرمایش جهانی

▪ ترسالی یا دوره ترسالی؟

دربــاره موضوع ترسالی ،دیدگاه یکی دیگر از
کارشناسانرانیزمرورمیکنیم.دکترمحمدتقی
زمانیان رئیس سابق پژوهشکده هواشناسی
و عضو سابق کمیته مشترک علمی سازمان
هواشناسی جهانی در پاسخ به این ســوال که
آیا با توجه به بارندگیهای اخیر میتوان گفت
که ما وارد دوره ترسالی شد هایم ،پاسخ داد :
زمانی میتوانیم از ورود به دوره ترسالی صحبت
کنیم که بارندگیهایی فراتر از حد طبیعی
چند سال اتفاق بیفتد .البته میتوانیم امسال
را یک سال ترسالی بنامیم اما بــرای ورود به
دوره ترسالی باید این مقدار بــارش به صورت
ممتد ادامه یابد.

▪در ترسالی شدید هستیم

موضوع ورود به ترسالی ،دیگر موضوعی است
که این کارشناس در این باره می گوید:این که
ســال آبــی کنونی یک ســال پربارش اســت یا در
ترسالی به سر میبریم،کامال درست است و بر
اســاس شاخصهای موجود در ترسالی شدید
هستیم ولی این که وارد یک دوره ترسالی طوالنی
مدت شد هایم ،قطع ًا به مطالعه بیشتر و بررسی
دقیقتر علمی نیاز دارد .این که در سال پیش رو
در شرایط بارشی مناسبی قرار خواهیم داشت
قابل قبولتر است چرا که هم اکنون در فاز مثبت
پدیده جوی نوسان جنوبی (النینو) قرار داریم و
پیشبینیها بیانگر تداوم این شرایط تا اواخر پاییز
امسال است .بنابراین بارشها تا پایان اردیبهشت
با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت.حتی وقوع
بارش در نیمه غربی  ،جنوب غربی و مرکزی در
ماه خرداد نیز دور از انتظار نیست .پیشبینیهای
جهانی نیز بیانگر دریــافــت بــارش بیش از حد

▪تاثیرات بارورسازی ابرها؛ هرگز

از دکتر زینب محمدی درباره بارورسازی ابرها
و ارتباط آن با بارش های اخیر پرسیدیم که وی
پاسخ داد :بــارورســازی همچنان که در همه
دنیا مرسوم است دارای حوزه عمل و اثر بسیار
محدودی است .از طرفی در صورت موفقیتآمیز

دکتر زینب محمدی دربــاره احتمال ورود به
دوره یخبندان کوچک می گوید :این که وارد
یک دوره یخبندان کوچک خواهیم شد ،محل
تــردیــد اســت هــمــان طــور کــه پیش بینیهای
جهانی نیز نشان میدهد ،ادامه گرمایش جهانی
محتملتر است.
▪بارندگیهای گسترده  ۱۰۰ساله غیرعلمی
است

امــا موضوع دیگری که از دکتر زمانیان رئیس
ســابــق پژوهشکده هواشناسی جــویــا شدیم،
موضوع بارندگی های  100ساله است که این
روزهــا در فضای مجازی مطرح می شــود .او در
ایــن بــاره معتقد اســت :در خصوص دورهه ــای
بازگشت  ۱۰۰ساله این بار شها در کشور این
پیشبینیها غیرقابل قبول و غیر علمی است و
ما نمیتوانیم پیشبینی کنیم که حتی سال آینده
هم چنین حجم بارشی خواهیم داشت چه برسد
به  100سال آینده.زمانیان ادامه داد :اطالعاتی
که در فضای مجازی در این باره منتشر میشود
از طریق علم آمار برآورد شده و این علم نمیتواند
پدیدههایهواشناسیرابهطوردقیقتحلیلکند.
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دباغی شده – گندم سوده – درخت

7

عمودی -1:کسی که در امری فکر و اندیشه

بار شهای مناسب سال آبی جاری باعث
شــده میزان ذخیره آب سدهای کشور با
رشد  ۶۳درصدی نسبت به سال گذشته به
بیش از  ۳۹میلیارد مترمکعب برسد و ۷۸
درصد از ظرفیت مخازن سدها نیز پر شود.به
گزارش ایسنا ،میزان بارندگیها از ابتدای
سال آبی جاری تاکنون به  ۳۱۴میلی متر
رسیده است که این رقم در مقایسه با (۱۲۰
میلی متر) مدت مشابه سال گذشته ۱۶۱
درصــد و در مقایسه با ( ۲۰۹میلی متر)
مدت متوسط بلندمدت  ۵۰درصد افزایش
داشته است.

2

تشکیک  -عدل – تکرار حرف – چرم

6

سال تحصیلی – جوجه تیغی  -12آب منجمد –

 ۷۸درصد مخازن سدها پر شد

1

حصه –سیاق  -تنگنا – آسان  -4حرف

5

دار اعداد – بلوا  -11پرده در  -تابلویی از

افقی:

– قلعه – پهلوان – خیک  -فراق -3

4

سورنا سردار دلیر ایرانی – بخشش  -11نیم

1

-1محتاج – طول  -ویرانی  -2جاوید

3

اسب چاپار – دود – سودای ناله  -10همسر

آنتونیوتاپیس – پاره پاره

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2

– دیوانگی – شب گذشته  -آزمــون – سائل

قائم مقام وزیر بهداشت گفت :در ایران
ســاالنــه  ۴۳۰نفر بــه دلــیــل هزینههای
درمانی زیر خط فقر میروند .به گزارش
ایسنا ،دکتر حریرچی دیــروز در مراسم
افتتاح بخشهای جدید بیمارستان فوق
تخصصی جــراحــی عــروق علوی گفت:
طبق اعــام ســازمــان جهانی بهداشت،
در دنیا ساالنه حدود  ۱۰۰میلیون نفر به
دلیل هزینههای بهداشتی و درمانی زیر
خط فقر میروند ،در حالی که نصف مردم
دنیا خدمات بهداشتی درمــانــی ناقص
دریافت میکنند.

جدول متوسط [شماره ]737۶
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 -10بالغ – قانون چنگیزی – چهره – طالیه

9

مدیر عامل صندوق بازنشستگی از پرداخت
هزار وام  ۲۰میلیون تومانی ازدواج ،برای
تسهیل در ازدواج فرزندان بازنشستگان
خبر داد .به گزارش مهر ،صالحی افزود:
این وام با سود  ۹درصد بوده و به هزار نفر از
بازنشستگان محترم کشوری که عقدنامه
فرزند آن ها در ســال  97به ثبت رسیده
اســت ،اعطا خواهد شــد .وی ادامــه داد:
اولویت دریافت این وام با بازنشستگانی
است که کمترین میزان دریافتی حقوق را
دارند .منابع این وام از محل صرفهجویی در
هزینههای جاری صندوق تأمین شده است.
به گفته وی ،شیوه ثبت نــام و اعطای این
تسهیالت به زودی اعالم میشود.

ساالنه  ۴۳۰نفر برای هزینههای
درمانی زیر خط فقر میروند

پیشبینیتداوم بارشها تا اواخر پاییز

معاون اشتغال و کار وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی از آمادگی این وزارتخانه برای
اعزام جوانان متقاضی کار به خارج از کشور
خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
منصوری در آیین گشایش دومین نمایشگاه
بین المللی کــار ایــران گفت :در موضوع
اعزام نیروی کار به خارج از کشور ،آموزش
زبــان جزو اولویتهای اعــزام افــراد جهت
اشتغال است که سازمان فنی و حرفهای
کشور و وزارت کار در خصوص آموزش زبان
به کارجویان و متقاضیان اشتغال در خارج
از کشور در مدتی کوتاه اقدام میکند .وی
درخصوص نحوه ثبت نام عالقهمندان به
کار در خارج از کشور گفت :عالقهمندان
میتوانند با مراجعه به سایت وزارت کار
اقــدام به ثبت نام و مسیر خود را انتخاب
کنند .منصوری در توضیح اولویت بندی
اعزام و اشتغال گفت :هم اکنون رشتههای
فنی و پزشکی در صدر اولویتها و در کنار
آن رشتههای تخصصی و مهارتی هم جزو
یکی دیگر از پرتقاضاترین رشتهها هستند.

افقی : -1رایــگــان  -بیماری عفونی مسری

...

«بیمه مرکزی» به دولت ارائه کرد:

مسئوالنمیگویند

پاسخ های  ۲کارشناس به برخی پرسش ها درباره وضعیت کنونی آب و هوایی کشور

آمادگی وزارت کار برای اعزام
جوانان متقاضی کار به خارج

5

10
11

– حلقوم – عدد مخصوص – ترش و

شیرین – عزت  -11کارکرده و مستعمل –
ناخوش – بازستانی

عمودی:

– دفعه  -10جــاده قطار – میدان جنگ
– اندک  -11زائو ترسان  -برنا  -بانگ

-12پرتو -خوشحال -13فرمانده  -نقره

 -14نیمه چیزی – ریشه – درس خوانده

 -15دربست کارخانه – کیسه – چاشنی

-1شاخص – از سازهای زهی  -2حرف

دوسویه  -16خنک – اردوگاه  -17پوپک

 -شک – سقف  -4متقی – ابدی  -5مادر

– جگر  -19اگر  -دكــان -بینش -20

انتخاب – دربه در – شهر مذهبی  -3الفت

 راهنما  -6بوی رطوبت – توطئه – جنسخشن  -7گوهرها – گره دریایی – ستون
بدن  -8مزار  -نیرنگ  -9بهشت شداد

– هوس زن باردار  -18دولت ها  -آرایش
خجسته  -رفوزه
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