
حضورزناندرجامعهالزموضروریاست
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واح��د اردبی��ل حضور زن��ان در جامعه را 

الزم و ضروری دانست.
سمیه رستم زاده منصور در گفت و گو با 
ایس��نا، حضور زنان در جامع��ه را الزم و 
ضروری دانس��ت و گفت: در حال حاضر 
زمینه حضور زنان در جامعه نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است، البته به 
شرطی که به حق و حقوقشان احترام گذاشته شود.رستم زاده منصور افزود: هر چه 
حضور زنان در اجتماع، فعالتر و مؤثرتر باشد کشور پیشرفته تر و توسعه یافته تر 
خواهد ش��د.وی تصریح کرد: میزان نقش و مش��ارکت زنان در جامعه، به ویژه در 
زمینه های اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی وابسته به برخورد و نگرش 
آن جامعه نسبت به زن می باشد.استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل با بیان 
اینکه اش��تغال زنان از مسائل مهم هر جامعه می باشد، خاطرنشان کرد: باید زمینه 

برای فعالیت و اشتغال زنان در زمینه های مختلف وجود داشته باشد.
پرمصرفترینداروهایسالگذشتهچهبود؟

 معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذاو دارو پرمصرف ترین دارو های سال 
93 را سه گروه از داروهای OTC ) بدون نسخه ( برشمرد و گفت: استامینوفن و 

استامینوفن کدئین پرمصرف ترین ها داروهای کشور در سال گذشته بودند.
به گزارش خبرآنالین، رسول دیناروند همچنین به آنتی بیوتیک هایی مثل کپسول 
آموکسی سیلین و همچنین داروهای دیابتی اشاره کرد و افزود: اگرچه کاهش آمار 
مصرف به نفع سیس��تم دارویی کش��ور است اما در برخی موارد اطمینان از مصرف 
آنها به نفع بیمار اس��ت.دیناروند گفت: متاس��فانه در مورد آنتی بیوتیک ها استفاده 
فراتر از حد منطقی است به گونه ای که مصرف باالی آنها موجب افزایش مقاومت 
میکروبی و بی اثری 80 درصدی در مقابل بیماری شده است.معاون وزیر بهداشت 
گفت: با یادآوری اینکه دراستفاده از دارو همیشه باید نسخه تجویز شده را تا آخر 
مصرف کرد تصریح کرد: هرچند برخی مردم تصور می کنند با مصرف یک دوره و 
دریافت نتایج مثبت آن باید مصرف را رها کنند این باور اشتباه در حالی وجود دارد 

که ممکن است به همین دلیل سالمتی آنها در دراز مدت به خطر افتد.
توزیعکارتآزمونفراگیرارشدپیامنور

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارت شرکت در آزمون 
و ب��رگ راهنم��ای آزمون دوره های فراگیر ارش��د 94 دانش��گاه پی��ام نور از 
بعدازظهر امروز روی س��ایت س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور به نش��انی 

www.sanjesh.org قرار می گیرد.
حسین توکلی با بیان اینکه ثبت نام برای شرکت در این آزمون از روز یکشنبه 21 
دی م��اه آغ��از ش��د و تا روز چهارش��نبه 8 بهمن م��اه ادامه داش��ت، در م��ورد آمار 
ثبت نام کنندگان اظهار کرد: 80 هزار و 509 داوطلب در این آزمون ثبت نام کردند که 
از این تعداد 38 هزار و 671 نفر زن و 41 هزار و 838 نفر مرد هستند.توکلی ادامه داد: 
65 هزار و 961 نفر در گروه علوم انسانی، 3073 نفر در علوم پایه، 7825 نفر در گروه 
فنی و مهندسی، 938 نفر در گروه کشاورزی و منابع طبیعی و 2712 نفر در گروه هنر 
ثبت نام نمودند.وی در ادامه در مورد زمان توزیع کارت شرکت در این آزمون توضیح 
داد: کارت شرکت و برگه راهنمای آزمون دوره های فراگیر ارشد 94 پیام نور از امروز 

لغایت پنجشنبه 3 اردیبهشت ماه روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود.
کمک22میلیاردتومانیهاللاحمرایرانبهدنیا

معاون امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه جمعیت هالل احمر ضمن تشریح 
فعالیت ه��ای بین المللی هالل ایران و برنامه هایی جهت گس��ترش فعالیت ها، از 
ارس��ال کمک های بشردوس��تانه بین المللی ایران به ارزش ریالی 22 میلیارد 

تومان در سال گذشته خبر داد.
 دکتر ش��هاب الدین محمدی عراقی در تشریح ارسال محموله های بشردوستانه 
بین المللی ایران طی سال گذشته، گفت: در سال گذشته تالش شد که فعالیت های 
بین المللی را گسترش دهیم. در این راستا به ویژه بر مبحث آموزش های بین المللی 
تاکید شد؛ به طوری که 9 دوره آموزش بین المللی شامل IDIT، تربیت مربیان 

امداد و نجات در سطح منطقه ای و... برگزار شد.

ممنوعیت آموزش زبان خارجه در مدارس ابتدایی
سخنگوی آموزش وپرورش شهر 
ممنوعی��ت  برگ��زاری  از  ته��ران 
کالس های آم��وزش زبان خارجه به 
صورت فوق برنامه در مدارس دوره 

ابتدایی شهر تهران خبر داد.
مسعود ثقفی در گفت وگو با ایسنا، با 
اش��اره به اینکه  با اس��تناد به آئین نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و 
پرورش��ی فوق برنامه مصوب شورای عالی آموزش وپرورش، این 
خدمات به مجموعه فعالیت هایی اطالق می شود که عالوه بر برنامه ها 
و س��اعات مصوب هفتگی طراحی و اجرا می ش��ود اظهار کرد: این 
خدمات شامل دروس جبرانی، تکمیلی و تقویتی است که در خارج از 
برنامه رسمی مدرسه و در راستای برنامه درسی مصوب و متناسب 
با آن به دانش آموزان ارائه می ش��ود.وی افزود:  با توجه به اینکه در 
ج��دول مواد درس��ی هفتگ��ی دوره ابتدایی مصوب ش��ورای عالی 
آموزش وپرورش آموزش زب��ان خارجه وجود ندارد، لذا برگزاری 
کالس آموزش زبان خارجی به صورت فوق برنامه در مدارس دوره 

ابتدایی شهر تهران اعم از دولتی و غیردولتی ممنوع است.
حقوق معلمان چند هزارتومان افزایش می یابد

معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: جذب و استخدام فرزندان فرهنگیان در اولویت قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بطحائی در نشست با معاونان و مسووالن پشتیبانی 
آموزش و پرورش استان، با تاکید بر این که معلمان در طرح رتبه بندی 
باید صبوری کنند، گفت: رتبه بندی که اکنون در ذهن معلمان است و 
آن را نقد می کنند، طرحی نیست که در دستور تصویب قرار دارد.وی با 
بیان این که طرح رتبه بندی معلمان فرصت بسیار ارزشمندی برای این 
قش��ر اس��ت، افزود: شاخص هایی که در این طرح اعمال می شود همان 
وظایفی بوده که معلمان در حال انجام آن هستند و این در حالیست که 
بیش از 90 درصد معلمان، شامل رتبه یک این طرح شده و حداقل بین 

یک میلیون و 800 تا دو میلیون ریال به حقوق آنان افزوده می شود.
ثبت نام و فروش اینترنتی کتب پیش دانشگاهی

معاون توس��عه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی، جزئیات ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان پیش دانشگاهی 

برای دریافت کتب درسی را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، حسین طالیی گفت: متاسفانه سوءاستفاده، فروش 
غیرقانونی و توزیع در بازارهای سیاه نیز یکی از علل نارسایی ها در 
فرآیند توزیع بود که امیدواریم با این اقدام از بین برود.طالیي با بیان 
اینک��ه اکنون ثبت نام و توزیع الکترونیکی کتب درس��ی را از مقطع 
پیش دانشگاهی به صورت آزمایشی آغاز می کنیم گفت: این ثبت نام 
از دانش آموزان پیش دانش��گاهی در سه مرحله انجام خواهد شد.آنها 
می توانند از اول تا 31 تیرماه پس از آنکه ثبت نام خود را در س��امانه 
سناد انجام دادند وارد پایگاه اینترنتی www.irtexbook.ir شوند 
و ب��ا وارد کردن کد دانش آموزی، ثبت نام خود را به صورت دوره ای 

انجام دهند و با اتصال به کارت شتاب، هزینه کتاب را پرداخت کنند.
حضور1/2  میلیون دانش آموز در مدارس غیردولتی

مدیر کل حوزه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش از 
تحصیل 1/2میلیون دانش آموز در مدارس غیردولتی کشور خبر داد.

زینی وند گفت: س��ال گذش��ته بس��ته حمایتی به منظور توسعه 
متوازن این مدارس به اس��تان ها ارسال و تسهیالتی برای آن ها در 
نظر گرفته ش��د.وی تاکید کرد: س��طح مدرک تحصیلی معلمان در 
مدارس غیر دولتی و در طرح بسته حمایتی آموزش و پرورش از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.

گروه جامعه:بیشترین بیکاران در رشته های کامپیوتر، 
صنعت و فناوری، معماری و س�اختمان، محیط زیست، 

کشاورزی، جنگلداری و شیالت هستند.
 به گزارش مهر، مهم ترین معضل فعلی کش��ور در بخش 
اش��تغال و بازار کار؛ بیکاری فارغ التحصیالن دانش��گاهی 
است که عموما پس از فراغت از تحصیل و آماده شدن برای 
ورود ب��ه عرص��ه کار و تولی��د با مش��کالت جدی مواجه 
می شوند.در شرایط فعلی، مسائل مربوط به بیکاری تقریبا 
در تمامی رشته های دانشگاهی حتی در مهندسی و پزشکی 
نی��ز وج��ود دارد.دو دهه پیش که خانواده ها فرزندان خود را 
برای ادامه تحصیل در دانشگاه های کشور تشویق می کردند 
هرگ��ز فک��ر نمی کردن��د که در آین��ده ای نه چن��دان دور، 
تحصیالت دانشگاهی به معضلی برای ورود جوانانشان به 

عرصه اجتماع تبدیل خواهد شد.
کارشناسان معتقدند دانش��گاه همانقدر که می تواند به 
افزایش دانایی ها و آگاهی افراد کمک کند به همان میزان 
نیز می تواند شدیدا ذائقه جوانان را برای کار تغییر دهد به 
نح��وی که اغلب جوانان پ��س از طی دوران تحصیل خود 
برای ورود به بازار کار و پذیرش پیش��نهادهای ش��غلی با 
مش��کل مواجه می ش��وند.آنها فکر می کنند ک��ه تنها در 
رده های مدیریتی و مش��اغل پشت میزنش��ینی باید وارد 
ش��وند و اساس��ا اگر قرار بود وارد مش��اغل س��اده، فنی، 
مهارت��ی و کارگ��ری ش��وند راه دانش��گاه را در پی��ش 
نمی گرفتند؛ بنابراین قالب شدن این دیدگاه در بین جوانان 
دانش��گاه رفته، باعث می ش��ود تا معضل بیکاری آنها به 

بزرگترین مسئله داخلی دولت تبدیل شود.
از س��ویی، کارشناسان بازار کار و کارفرمایان می گویند 
آنچه که جوانان از دانشگاه ها می آموزند منطبق بر نیازهای 
روز بازار کار کش��ور نیست و اساسا چنین نگاهی که شاید 
الزم باشد برای دوره ای پذیرش دانشجو در برخی رشته ها به 

دلیل اشباع بازار متوقف شود، وجود ندارد.
دانش��گاه ها سالیان متمادی اس��ت که با ایجاد رشته های 
گوناگون مرتبط و بدون ارتباط با بازار کار کشور در حال 
تش��ویق جوان��ان به ورود به عرصه های تحصیلی هس��تند 
بی آنک��ه الزم بدانن��د پژوهش��ی کاربردی انج��ام دهند تا 
مش��خص ش��ود آیا واقعا امروز تحصیالت آکادمیک توان 
رفع نیازهای بازار کار کشور را دارد و یا خیر؟ همچنین این 
پرس��ش باید جواب داده ش��ود که تا چه زمانی الزم اس��ت 
دانش��گاه ها در تمامی رش��ته ها دانش��جو تربیت و به صف 
بی��کاران اضافه کنند، بدون اینک��ه لحظه ای برای کار آنها 
فکری ش��ده باشد؟به عقیده کارشناسان، نگاه کسب درآمد 
دانش��گاه ها از پذیرش دانش��جو و فرار از پذیرش هرگونه 
مسوولیت درباره اشتغال پس از تحصیالت دانشگاهی افراد 

باعث ش��ده تا امروز دست کم یک میلیون و 200 هزار نفر 
از خروجی دانشگاه ها تجربه تلخ بیکاری را بچشند.

وزارت کار در تازه تری��ن گزارش خود درباره وضعیت 
اشتغال و بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی و بیکارترین 
رش��ته های دانش��گاهی کش��ور اع��الم ک��رد: جامع��ه 
فارغ التحصی��ل ی��ا در حال تحصیل س��رمایه انس��انی هر 

کشوری محسوب می شود.
7/5میلیون نفر درس خواندند تا مدرک بگیرند

باقی ماندن این ش��رایط درباره اشتغال فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی و بی توجه��ی دانش��جویان ب��ه لزوم کس��ب 
مهارت ه��ای ش��غلی مورد نی��از بازار کار، باعث ش��ده تا 
همواره نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی که انتظار 
می رود باید در وضعیت مناسبی باشد، بیش از سایر گروه ها 
در کشور باشد، بنابراین یکی از دغدغه های کنونی کشور 
افزایش فارغ التحصیالن و دانش آموختگان آموزش عالی 
و جذب آنان در بازار کار است.از حدود 11/2 میلیون نفر 
جمعیت دارای تحصیالت عالی و یا در حال تحصیل در کل 
کش��ور، متاسفانه 5/7میلیون نفر )51/4درصد( غیرفعال 
هس��تند.به عب��ارت دیگ��ر بی��ش از نیم��ی از جمعی��ت 
فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی هیچ نقشی در 
تولید ندارند،همچنین 4/4 میلیون نفر )39 درصد( شاغل 

و 1/2میلی��ون نفر )9/2درصد( بیکار هس��تند.در س��ال 
1392 ح��دود 5/9میلیون نف��ر جمعیت دارای تحصیالت 
عال��ی و یا در ح��ال تحصیل را مردان تش��کیل داده اند که 
متاس��فانه 2/3میلیون نفر )39/0درصد( از آنان غیرفعال 
هس��تند.همچنین ح��دود 5/1میلیون نفر جمعی��ت دارای 
تحصی��الت عالی و یا در حال تحصی��ل به زنان اختصاص 
دارد ک��ه از این جمعیت نیز حدود 3/4میلیون نفر جمعیت 

غیرفعال )65/6درصد( بوده اند.
نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل در 
س��ال 1392 ب��رای گ��روه م��ردان و زنان در کل کش��ور 
18/9درصد برای گروه مردان 12/8درصد و برای گروه 
زنان 31/3درصد بوده است.بیشترین نرخ بیکاری در گروه 
م��ردان در بین گروه های عمده رش��ته تحصیلی، به ترتیب 
مرب��وط ب��ه رش��ته های تحصیل��ی عل��وم کامپیوت��ر 
)22/3درص��د(، صنع��ت و فن��اوری )21/8درص��د( و 
معماری و ساختمان سازی 20/8درصد است.بر اساس این 
نتایج، بیش��ترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در 
حال تحصیل دانش��گاهی به ترتیب به اس��تان های لرستان 
29/5درصد، کهگیلویه و بویراحمد 27/8درصد و فارس 
27/1درصد اختصاص دارد.همچنین کمترین نرخ بیکاری 

مربوط به استان هرمزگان 6/2درصد است.

قائم مقام سازمان بیمه سالمت ایران با بیان این که 
در هی�چ کجای دنیا به ان�دازه ایران، دارو، آزمایش و 
س�ی تی اسکن برای بیماران تجویز نمی شود گفت: 
بسیاری از مراجعات بیماران به آزمایشگاه ها، مراکز 
رادیولوژی، س�ی تی اس�کن و  ام آر ای غیر ضروری 
بوده و به دلیل عدم معاینه دقیق و کامل بیمار توسط 

پزشک و تشخیص های اشتباه صورت می گیرد.
به گزارش ایسنا، دکتر رحمت اله توکل با انتقاد از 
معاینه شتابزده و فله ای برخی پزشکان گفت: معاینه 
یک بیمار باید حداقل 20 دقیقه تا نیم س��اعت طول 
بکش��د.توکل اف��زود: 70 تا 80 درصد تش��خیص 
بیماری بر مبنای گرفتن ش��رح حال کامل از بیمار و 
معاینه دقیق اوست و گرفتن شرح حال زمان می برد، 

اما متاسفانه اکنون این گونه نیست.
وی تاکید کرد: پزشک باید از معاینه فیزیکی دقیق 

بیمار و حرفهای او به تش��خیص برسد و برای قطعیت 
تشخیص از روش��های پاراکلینیکی استفاده کند.این 
متخص��ص مغز و اعص��اب گفت: ام��ادر حال حاضر 
بسیاری از مراجعات بیماران به آزمایشگاه ها، مراکز 
رادیولوژی و س��ی تی اسکن و ام آر ای غیر ضروری 

اس��ت و فقط به دلیل وقت نگذاش��تن پزش��ک برای 
معاینه بیمار صورت می گیرد و این پروسه،هزینه های 
زی��ادی، ه��م به بیم��اران و هم س��ازمان های بیمه گر 

تحمیل می کند.
وی اف��زود: در هیچ جای دنیا پزش��کان ب��ه اندازه 
ایران، بی رویه دارو و آزمایش و س��ی تی اس��کن و...

ب��رای بیمارتجوی��ز نمی کنند و تنه��ا راه کاهش آن، 
نظارت بیشتر و دقیق تر سازمان های بیمه گر است چرا 
ک��ه وزارت بهداش��ت که فروش��نده خدمت اس��ت، 

نمی تواند خودش ناظر و تعیین کننده خدمت باشد.
قائم مقام س��ازمان بیمه س��المت ای��ران گفت: اگر 
س��طح س��واد س��المت مردم افزایش یاب��د، بیماران 
می دانند از پزش��ک خود چه انتظاراتی داشته باشند و 
پزش��ک هم در براب��ر بیمار و تجویزه��ای خود باید 

پاسخگوی بیمار باشد.

ی�ک روانش�ناس گف�ت: فق�دان مه�ارت 
گفت وگ�و موج�ب می ش�ود ک�ه زوجی�ن به 
ش�بکه های اجتماع�ی مانن�د فیس�بوک و 
ش�بکه های موبایل�ی ب�رای برط�رف ک�ردن 

نیازهای ارتباطی خود روی آورند.
به گزارش ایس��نا، دکتر مصطفی فروتن افزود: 
اگ��ر زوجین برای گفت وگ��و اطالعات و مهارت 
کافی نداش��ته باش��ند یا مشاجره می کنند یا ترجیح می دهند سکوت کنند و سرشان به کار 

خودشان گرم باشد تا مشکل بیشتری میان آنان به وجود نیاید.
فروتن با بیان اینکه یکی از مهمترین علل روابط سرد زوجین، سکوت آنان است، گفت: 
زمانی که زوجین فرصتی برای گفت وگو یا گوش شنوا برای حرف های خود نداشته باشند، 

به سکوت روی می آورند که این وضعیت زیرساخت آسیب های زندگی مشترک است.

در این شرایط یا زوجین دچار افسردگی شدید می شوند یا در بهترین حالت به ارتباط با 
پ��در و م��ادر و خواه��ر و برادر خود روی می آورند و در بدبینانه ترین ش��رایط به روابط 
خ��ارج از چارچوب خانواده س��وق پیدا می کنند.وي اف��زود: زمانی که ارتباط زوجین با 
همسر خود دچار مشکل می شود آنها از خود می پرسند آیا من مشکلی در برقراری ارتباط 
بدون تنش دارم؟ در این شرایط به صورت ناخودآگاه تالش می کنند به این پرسش خود 
پاس��خ دهن��د بنابراین به اولین درخواس��ت ارتباط، واکنش نش��ان می دهن��د و به تدریج 
هنجاره��ای اصل��ی برای آنان رنگ می بازد.فروتن در پایان تاکید کرد: زن و ش��وهر باید 
بدانند صمیمی ترین دوست یکدیگر هستند و با این رویکرد به گفت وگو بپردازند تا شاهد 

نباشیم که مردان تماشای برفک تلویزیون را به گفت وگو با همسر خود ترجیح دهند.

خبر

آموزش
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 معضلی به نام بیکاری تحصیل کرده ها؛

 بیکارترین رشته  ها در  ایران کدامند؟

طالق21درصدازدواجهادرکمتراز5سال
مع�اون س�اماندهی ام�ور جوان�ان وزارت ورزش و جوانان گف�ت: اگر به 
وضعی�ت جوان�ان بی توجهی کنیم باید نگران مس�ائل اجتماعی باش�یم و 
ام�روز وضعیت طالق در کش�ور ما خوب نیس�ت و 21 درص�د ازدواج ها در 

کمتر از پنج سال به طالق می انجامد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمود گلزاری  با بیان اینکه تعداد جمعیت جوان بین 15 تا 
29 سال کشور حدود 23 تا 24 میلیون نفر است، عنوان کرد: جوانان گروهی قدرتمند 
و توانا از نظر شادابی، جسمی و درک ذهنی هستند و جوانی یک نیرو، قدرت و توان و 
بزرگترین قدرت جامعه است.گلزاری ادامه داد: گروه جوان کشور ما از 35 درصد به 
30 درصد رسیده و جمعیت میانساالن نیز از چهار درصد به حدود هفت درصد رسیده 
که نشان دهنده این است که جامعه ما در حال پیر شدن و نسل جوان ما در حال کاهش 
است.وی با بیان اینکه مسئله دیگر در آسیب های جوانان اعتیاد است و اعتیاد به مواد 
صنعتی در حال افزایش است، تصریح کرد: مسئله خشونت و پرخاشگری که موجب 
قتل های بدون انگیزه قبلی می ش��ود، در جوانان افزایش یافته و بعد از زندانیان مواد 

مخدر و سرقت بیشترین آمار زندانیان ما مربوط به خشونت است.

سال93سالسختیبرایکارگرانبود
ی�ک فع�ال ب�ا س�ابقه کارگری ب�ا ارزیابی س�ال 93 ب�ه عن�وان یکی از 
سخت ترین سال ها برای کارگران ایرانی، برگزاری تجمع روز جهانی کارگر 
در مکانی عمومی با امکان دعوت از تش�کل های مس�تقل کارگری را دور از 

انتظار دانست.
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری، در گفت و گو با آنا، روز جهانی کارگر را یک 
جش��ن دانس��ت که در کنار آن امکان مطرح کردن مطالبات کارگری وجود دارد.

حاج اسماعیلي این گونه اظهار نظر کرد که این مطالبات شاید تکراری باشند اما تاکید 
روی آنها می تواند در این روز روی دهد.وی درباره برنامه روز کارگر امسال گفت: 
برنامه امسال هنوز مشخص نیست.خانه کارگر برنامه خاص خود را خواهد داشت.او 
درباره اینکه تجمع کارگری مس��تقل در روز 11 اردیبهش��ت امسال قابل برگزاری 
است، گفت: امیدوارم تشکل ها با تعاملی که با وزارت کار برقرار می شود به تجمعی 
در جاهایی مثل پارک الله تهران برسند، تجمعی که همه گروه ها را پوشش دهد اما 
بعید می دانم امسال کار جدیدتری روی دهد.در عین حال تجمع در ورزشگاه شهید 
معتمدی هم حرکت چندان تاثیرگذاری درباره مطالبات و مشکالت کارگران نیست.

علت گرایش زوجین به شبکه های اجتماعی

افقي:
  1- درك- با دیگران سازش می کند- فرنگ

 2- ج�ای قرار و آرام- از عجایب هفتگانه قرون 
وسطی

 3- روزه گرفتن- عقاید انتخاباتی- عصبانیت- 
حیوان بارکش

 4- طل�ب عفو کننده- س�اح انفجاری- کلمه 
پرسشی

 5- آرزو- سایبان- تراس
 6- بان�گ نزدی�ک- کش�مکش و ن�زاع- خانه 

مجلل- از توابع یزد
 7- رستگاری- شب- جنگ تن به تن

 8- دزد کامپیوتری- ماش�ین سواری- نیم تنه 
زنانه

 9- س�وره بدون بسم اله- برچسب تهمت- به 
خشم

 10- آغل- پیکار، نبرد- مذکر- شمای بیگانه
 11- کهن- ش�یرین تر از فرزند،نس�ل س�وم- 

فقرالدم
تصویه کنن�ده  مراک�ش-  در  ش�هری   -12  

آشپزخانه نشین- نرمی و مدارا 
 13- زدن�ي پرچانه ه�ا- نیر وارونه- حس�رت، 

دریغ- زبانه آتش
 14- از بازیکن�ان اس�بق تیم مل�ی فوتبال ایران- 

زمین
 

15- ش�هری در ایتالیا- از آبش�ارهای آمریکا- 
حرف همراهی عرب

عمودي:
 1- نخود- جمع نهر- چرك زخم مرا گویند
 2- بیمار- دندان تیز حیوانان- جنب و پهلو

 3- زنجبی�ل ش�امی- دختر زئ�وس- مروارید 
درشت

 4- شب زنده دار- برگ- همنشین برهمن
 5- ب�اال رفت�ن ح�رارت ب�دن- گذران س�ن- 

خودداری کردن- شتر تند رو
 6- دادوستد پول- پارچه کهنه- تند و تیز

 7- رن�گ قه�وه ای مات- حرکت�ی در کاراته- 
بخشش- زنده

 8- گل سرخ- ستمگرانه- وای درهم
 9- از عبادات- شهری در افغانستان- حشیش- 

شش ضلعی
 10- ک�ودن- ظ�روف آش�پزخانه- گل و گی�اه 

معطر
 11- اث�ری از نیم�ا یوش�یج- دولت ه�ا- ن�ام 

دخترانه- دهن کجی
 12- پیکار- خدمتکار، بنده- فاش شده

 13- گش�وده- سد آذربایجان ش�رقی- مالی 
درهم

 14- مشکین شهر سابق- اجازه- نرده
 15- زی�اده روی و اف�راط در چی�زی- رفتن به 

تنهایی- گذاردن

حل جدول
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 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید برخی 
الگوهای رفتاری فراموش ش�ده را در جامعه احیاء و 
مجددا رواج دهیم؛ در حال حاضر هیچ نهاد مشخص 
ش�ده ای در دول�ت متولی این امر نیس�ت و ش�اید 
بهزیس�تی باید متولی آن باش�د، زیرا م�ردم امروز 
بس�یار بی پناه شده اند و در شهرهای بزرگ نیز اتکا 
به یکدیگر کاهش یافته اس�ت و بهزیستی باید این 

فرهنگ های فراموش شده را بازیابی و احیاء کند.
علی ربیعی دیروز در مراسم معارفه دکتر انوشیروان 
محسنی بند پی، رئیس جدید سازمان بهزیستی کشور و 
تقدیر از 43 ماه خدمت همایون هاش��می، رئیس سابق 
ای��ن نه��اد  اف��زود: م��ردم داری، دوندگ��ی، وفاداری 
س��ازمانی و معرف��ت از خصلت های هاش��می، رئیس 

پیشین این سازمان بود و بندپی رئیس کنونی این نهاد 
از ش��اخص هایی چ��ون می��ل ب��ه موفقی��ت و روح 
موفقیت خواهی برخوردار است و به دلیل رابطه بسیار 
خوب وی با مجلس و کارنامه درخشان خود در دوران 
مدیریت بیمه سالمت، گمان می کنم بتوانیم با این تغییر 
مدیریت در دوره جدید فکر و منابع بیش��تری برای این 
سازمان جذب کرده و شاهد تحولی جدید در آن باشیم.

ربیع��ی در ادامه ضمن بیان اینک��ه من برای انجام این 
جابه جایی ها استخاره کرده ام که خوب آمد و گمان کردم 
که االن وقت مناسب این تغییر مدیریت است، تاکید کرد: 
هیچ کس نباید غیر از این تصور کند، زیرا من می توانستم 
خیلی وقت پیش این تغییر مدیریت و جابه جایی را اعمال 
کنم، اما واقعا ش��اهد انجام اقدامات موثر در این سازمان 
ب��ودم و در حال حاضر نی��ز اگر این اقدام صورت گرفته 

است، برای ایجاد تحول در این نهاد است.
وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در ادامه عنوان 

کرد: وظیفه همه ما در پس��ت های مدیریت گوناگون 
این اس��ت که به ارزش های نظام اضافه کنیم و جز آن 
دس��ته ای نباشیم که نظام را فدای منافع خود می کنند، 
بلکه باید جز دس��ته ای باش��یم که خودش��ان را وقف 
می کنند تا به پایه های نظام استحکام بیشتری بخشند.

عل��ي ربیع��ي ادام��ه داد: هم��واره محرومی��ت و 
کم برخورداری در ذات هر نظامی وجود دارد اما نباید 
اج��ازه دهیم صدای محرومیت ه��ا در جامعه خاموش 
ش��وند و در واقع ما در بهزیس��تی نماین��ده صداهای 
خاموش جامعه هس��تیم. ربیعی ادامه داد: در بهزیستی 
بای��د پدر و مادر کودکانی باش��یم که هیچ کس نگران 
حال آنها نیس��ت. باید به فکر س��المندان رها ش��ده ای 
باش��یم که اکنون در جامعه ش��کل گرفته است. وی در 
ادام��ه تصری��ح کرد: در گذش��ته ش��اهد آن بودیم که 
ک��ودکان را ره��ا می کردند اما در حال حاضر ش��اهد 

افزایش تعداد سالمندان رها شده در جامعه هستیم.

ایران رکورددار تجویز دارو، آزمایش و سی تی اسکن

افزایش تعداد سالمندان رها شده؛

وزیر کار:  مردم امروز بسیار بی پناه شده اند


