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رئیس صندوق نوآوری و
شکوفایی تغییر کرد

...

علمیفناوری

 49کشور ؛ مقصد صادراتی
محصوالت نانوی ایرانی
حاجیان  -دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت :برای صادرات فناوریهای
ایرانی به  49کشور برنامهریزی شده است .دکتر سعید سرکار دبیر ستاد
توسعه فناوری نانو در حاشیه دومین روز برگزاری نمایشگاه بینالمللی
نانو در جمع خبرنگاران ،گفت :بیش از  300محصول فناوری نانو در
نمایشگاهی با  114غرفه عرضه شده است و عموم مردم میتوانند تا 24
مهر ماه هر روز از ساعت  9صبح تا  17بعدازظهر از این نمایشگاه بازدید
کنند.
وی افــزود :حجم بــازار محصوالت نانو فناوری در سال گذشته 1375
میلیارد تومان بوده است.سرکار با اشاره به برنامهریزیها برای صادرات
محصوالت فناوری نانو گفت 62.4 :میلیون دالر صــادرات محصوالت
فناوری نانو در سال  96بوده است .دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اظهار
کرد :برنامهریزی کردهایم تا محصوالت فناوری نانو به  49کشور صادر
شود.این خبر حاکی است ،سه روز قبل معاون علمی رئیس جمهور گفته
بود :بیش از  ۴۲کشور جهان هدف صادراتی ایران در حوزه نانو فناوری
قراردارند .صادرات این محصوالت در سال گذشته به بیش از  ۶۲میلیون
دالر رسید.
ستاری ادامه داد :مهمترین الزمه برای صــادرات محصوالت نانو فناور
تعامل با شرکا در بازارهای هدف ،ایجاد خطوط اعتباری برای تسهیل نقل
و انتقاالت بانکی و تسهیل فرایند فروش محصوالت است.

پیام رسان تلگرام در ساعات پایانی روز شنبه در بخش
هایی از خاورمیانه تا اروپــا و آفریقا با اختالل و قطعی
گسترده رو به رو شد که طبق توضیحات اکانت رسمی
تلگرام در توئیتر ،این اختالل به علت مشکل در یکی از
سرورها به وجود آمده بود  .به گزارش مهر ،این اختالل
که بیش از چهار ساعت به طول انجامید  ،در نسخه های
فارسی و غیر رسمی این پیام رسان یعنی تلگرام طالیی و
هاتگرام نیز برای مدت زمان طوالنی تری ایجاد شد .طبق
توضیحات اکانت رسمی تلگرام در توئیتر ،این اختالل
به علت مشکل در یکی از سرورها به وجود آمده بود .این
اختالل بعد از مدتی برطرف شد .این پیام رسان پیش از
این نیز بارها دچار قطعی های سراسری شده است.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد:

بازگشت دولتیها به تلگرام ممنوع
رئیس پلیس فتای ناجا تاکید کرد :هیچ دستگاه و نهاد
دولتی یا مجموعهای که از بودجه بیتالمال استفاده
میکند ،اجــازه فعالیت در تلگرام را نــدارد.بــه گزارش
سخت افزار ،سردار کمال هادیانفر در پاسخ به این سوال
که آیــا بازگشت فعالیت برخی دستگا هها و نهادها در
تلگرام ،غیرقانونی است یا خیر؟ اظهار کرد :قطع ًا ممنوع
است و بر اساس ابالغ دولت ،هیچ دستگاه و نهاد دولتی یا
مجموعهای که از بودجه بیتالمال استفاده میکند ،اجازه
فعالیت در تلگرام را ندارد.
رئیس پلیس فتای ناجا گفت :این ممنوعیت به خصوص
بــرای دستگا هها ،ســازمــا نهــا و نهادهایی کــه اسناد
طبقهبندی شده دارند دارای اهمیت خاصی است و هیچ
دستگاهی حق فعالیت در پیام رسان تلگرام را ندارد.
به گفته هادیانفر با توجه به کنتر لهای انجام شده
در پیامرسانهای داخلی  ،میزان وقوع جرایم در آنها
پایین بوده ولی در صورت وقوع هرگونه جرم و ارائه گزارش
و شکایت ،پلیس فتا در استا نهای سراسر کشور این
گزار شها و شکایتها را با دستور مقام قضایی پیگیری
خواهد کرد.

مدیرکل نظارت بر سرویس های رادیویی رگوالتوری از
روند صعودی شکایت از تشعشعات امواج رادیویی خبر
داد و گفت :از سال  ۸۰تاکنون شاهد روند صعودی میزان
شکایات از تشعشعات امواج رادیویی و الکترومغناطیسی
در کشور هستیم.این در حالی است که تاکنون هیچ اثری
از امواج الکترومغناطیسی بر بیماریها ثابت نشده است.
به گزارش مهر ،غالمرضا خاکسار با بیان این که بررسیها
نشان میدهد که مردم از نصب آنتنهای تلفن همراه و
سایر تجهیزات رادیویی به دلیل تشعشعات این تجهیزات
نگران هستند ،اظهار کــرد :اگرچه آثــار حرارتی امواج
الکترومغناطیسی ،موضوعی ثابت شده است اما تاکنون
اثر این امواج بر بیماریها ثابت و تایید نشده است.وی با
بیان این که از سال  ۸۰تاکنون شاهد روند صعودی میزان
شکایات از تشعشعات امواج رادیویی و الکترومغناطیسی
در کشور هستیم ادامه داد  :طی شش ماه نخست امسال
 ۳۷۰مورد شکایت از این تشعشعات به ثبت رسیده و این
در حالی است که در سال  ۹۶میزان کل شکایات در یک
سال  ۵۸۷مورد بوده است.
وی گفت :با وجود این مردم میتوانند شکایت خود را از
تجهیزات نصب شده در کشور به صورت آنالین و از طریق
سامانه تلفنی ( )۱۹۵یا سامانه پیامکی ()۶۰۰۰۱۹۵
به رگوالتوری اعالم کنند .در همین حال مراجع وزارت
بهداشت نیز آمــاده پاسخ گویی و ثبت شکایت در این
خصوص هستند و به تمامی شکایات از سوی رگوالتوری
پاسخ داده میشود.

پزشکی قانونی

  رئیسستادمرکزیمراسماربعینحسینیازحذفعوارضخروجازمرزهای
زمینیکشوربرایزائرانخبرداد.
به گــزارش ایرنا ،حسین ذوالفقاری دیــروز یک شنبه در نشست خبری
در محل وزارت کشور افــزود :با توجه به موافقت انجام گرفته با مسئوالن
مربوط ،آن دسته از زائرانی که مرز خروجی خود را زمینی انتخاب کرده
اند تا پایان آیین اربعین از پرداخت مبلغ 12هــزار و  500تومان عوارض
خــروج از کشور معاف هستند و عــوارض خروجی از ایــن دسته از زائــران
دریــافــت نمی شــود .وی اظهار کــرد :با توجه به تدابیر اندیشیده شده
هزینه کــارگــزاری زائــران در شرایط عــادی  100هــزار تومان است که با
حذف مبلغ  85هزار تومان ،این هزینه به  15هزار تومان کاهش یافت.
وی گفت :با توجه به کاهش هزینه روادید به مبلغ  199هزار و  875تومان،
اضافه دریافتی از زائــران که قبال برای دریافت روادیــد اقــدام کرده بودند
پس از پایان مراسم اربعین حسینی به حساب آنــان عــودت خواهد شد.
همچنین حیدری سخنگوی ستاد اربعین با اشاره به این که هیچگونه امکان
خروج غیرقانونی برای زائران وجود ندارد ،تاکید کرد :در تفاهمنامه اربعین
با عراق تاکید شده است که هیچکس بدون داشتن روادید و گذرنامه حق
ورود به کشور عراق را ندارد و اگر کسی بدون گذرنامه و روادید وارد این کشور
شود ،در صورت دستگیری مجازات دو سال تا دو سال و نیم حبس در انتظار
ویخواهدبود.



...

محیط زیست

استانهایرکوردداردرکشتههای سوانحجادهای

 80درصدمصرفآنتیبیوتیکهادرایرانضرورتندارد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت :طی پنج ماه نخست امسال
بیشترین کشتهها در استانهای فارس ،تهران ،کرمان و اصفهان بوده
و کمترین کشتهها نیز متعلق به استانهای ایالم ،اردبیل و خراسان
جنوبی بوده است .به گزارش ایلنا ،احمد شجاعی در کمیته هماهنگی
طرحهای ویژه ترافیکی اربعین با اشاره به آمار جان باختگان حوادث
ترافیکی در پنج ماه نخست امسال گفت :در فروردین ماه امسال 12.1
درصد نسبت به سال گذشته افزایش جان باختگان را داشتیم ،اما این
آمار در اردیبهشت ماه 3درصد کاهش داشت .همچنین درماههای
بعدی یعنی تیر و مرداد نیز با کاهش جان باختگان حوادث جادهای
مواجه بودیم.

  عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا گفت :طبق تحقیقات انجام شده تا حدود
نیمی از آنتی بیوتیکهایی که در آمریکا برای عفونتهای دستگاه تنفسی
تجویز و مصرف میشود ،ضرورت ندارد و شاید این آمار در ایران حتی به
 80تا  90درصد هم برسد .مسعود مردانی با بیان این که در سال 2014
حدود  700هزار مورد مرگ در جهان بر اثر مقاومت آنتی بیوتیکی اتفاق
افتاد ،بیان کرد :پیشبینی میشود با ادامه روند کنونی تا سال 2050
تعدادمرگومیردرجهانبراثرمقاومتآنتیبیوتیکیبهحدود 10میلیون
نفر برسد .به همین علت سازمان جهانی بهداشت ،مقاومت آنتی بیوتیکی
را یک موقعیت اضطراری در جهان و اولویت نخست این سازمان اعالم
کرده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست اصفهان گفت  :دو محیط
بان پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلوی این استان هنگام
گشت با اصابت گلوله شکارچیان غیر مجاز زخمی شدند .جمشیدیان
در گفت و گو با ایرنا با بیان این که این محیط بانان شنبه شب در حال
گشت زنی یک گروه شکارچیان را در این منطقه شناسایی و دستگیر
کردند ،افزود  :متخلفان از نزدیک به سوی محیط بانان و خودروی
آنان شلیک و آنان را از ناحیه سر و دست و پا زخمی کردند .وی افزود:
شکارچیان متخلف در قالب یک گروه سه نفره مجهز به سالح شکاری
غیرمجاز ،یک خودرو و یک موتورسیکلت تندروی قاچاق بودند که یکی
از آنان متواری شد.

افقی:

-1از فرهنگ های زبان فارسی که در قرن نوزدهم نگارش
شده – دراز گوش  -لوزالمعده  -2خشكی -جام – قدم
یکپا–ازفنونکشتی–تکرارحرف-3ساز–مورخمسلمان
تونسی و از پیشگامان تاریخنگاری به شیوه علمی – ماده
بیهوشی  -4درون -پسوند شباهت – اندوه  -رفوزه  -یك
آذری-ویتامینجدولی-5حیواننجیب-شهریدراستان
یزد -شعله آتش -جزیه  -الحاد  -6بلدرچین  -قصه -تلخ
 سخن زیرلب -ستم  -7جامه درویشان – مهمانی -پوشاننده -گریبان – شهر بی قانون  -8راه میان بر -قوت
الیموت -رود ناشنوا -لحظه – کلمه تنبیه – دانه خوشبو
-9شهرت–حضرتآدم-ایده-10بازینفسگیر-کارد
قصابی -می دهند و رســوا می کنند  -درخشان  -بوی
رطوبت  -11نوعی ورق موجدار ساخته شده از سیمان و
پنبهنسوز  -پوسیدهوضایع–اختراعنوبل
عمودی:

-1گرفتاری -طول -2جنس خشن  -بارانداز -جانشین
او-3الکتریسیته-4اگرحروفشمرتبشودشاگردمغازه
است  -سازمان فضایی آمریکا  -5فرمانروایی – نظم و
1
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 2.5سال حبس برای ورود غیرقانونی به عراق

 2محیط بان اصفهان با گلوله متخلفان زخمی شدند

طراح جدول :مجید شادروح
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عوارض خروج از مرزهای زمینی
برای زائران اربعین حذف شد

بهداشت

کاهش  57هزار تولد در  6ماه نخست  97نسبت به 96
مدت 106.6نفربهازایتولدهر 100دختربودهاست.
سیفا...ابوترابیادامهداد:همچنیندرششماهنخست
امسال  77درصد از متولدان از ساکنان شهرها بودند و
نسبتثبتوالدتدرمهلتقانونیبهثبتتایکسالپس
از وقوع  98.7درصد است و میزان عمومی (ناخالص)
والدتدرکشور 17.8بهازایهرهزارنفرجمعیتایرانی
ساکن در کشور است.در عین حال مدیر کل دفتر آمار و
اطالعاتجمعیتیسازمانثبتاحوالنیزدرگفتوگوبا

جدول متوسط [شماره ]7236
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شهردارتهرانبایدبرود

...



دانش پور-به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور
از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال  706هزار و
 788نفر در کشور متولد شدند .این درحالی است که در
مدت مشابه سال  96تعداد متولدان  764هزار و 347
نفر بوده است که بر این اساس تعداد متولدان شش ماه
ابتداییسال 97نسبتبهسال 57، 96هزارو 559نفر
کمتر بوده است  .سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با
اشاره به تولد 706هزار و 788نفر طی شش ماه نخست
امسالگفت:ازمتولدانششماهنخستامسالدرکشور
 364هزار و  397نفر پسر و  342هزار و  391نفر دختر
بودندونسبتجنسیپسرانازثبترویدادوالدتدراین

▪ استفاده از پیام رسان های خارجی در تمامی نهادها و
موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی ممنوع

ثبت  ۳۷۰شکایت از تشعشعات رادیویی در
 6ماه نخست امسال

...



اعالمنظرمعاونتحقوقیرئیسجمهور:

وزیرآموزش و پرورش با اشاره به این که مدرسه پادگان نیست و با قواعد
خشک اداره نمیشود ،گفت :در برخی مــوارد شاهد تضییع حقوق
دانشآموزان در مدارس هستیم .وی اظهار کرد :مدرسه پادگان نیست
و با قواعد خشک و غیرقابل تغییر اداره نمیشود بلکه یک محیط زنده
است که خالقیت در آن باید شکوفا شود .سید محمدبطحایی همچنین
دیروز در مراسم افتتاحیه نهمین دوره مجلس دانش آموزی افزود :مجلس
دانشآموزی باید به حذف کتابهای کمک آموزشی کمک کند ما در دوره
ابتدایی تالش میکنیم این کتا بها را ریشه کن کنیم و به عنوان وزیر
آموزش و پرورش میگویم کتابهای کمک آموزشی و تکالیفی با عنوان
تکلیف جمعه و شنبه در مدارس دولتی و غیردولتی مطلقا ممنوع است.
در این خصوص گزارشهایی برای بنده میآید و بازرسانی گذاشتهام که
به آن رسیدگی کنند .بطحایی تاکید کرد :نمیتوانم چشمم را روی این
مسائل ببندم و بگویم "حوصله داری و برای خودت دشمن درست نکن".
وزیــر آمــوزش و پــرورش اف ــزود :شما و
خانواد ههایتان کمک کنید تا
موانعی چــون کنکور برطرف
شـــود .وی افــــزود :گــزارش
هایی میرسد و بازرسان
نــظــارت مـیکــنــنــد و اگــر
تخلفاتی تکرار شود مدیر
عزل میشود.

رئیس ستاد نانو خبر داد :

قطعی گسترده تلگرام ،اینبار از خاورمیانه
تا اروپا

مدیرکل نظارت بر سرویس های رادیویی
رگوالتوری اعالم کرد:

جامعه

تکالیف در روزهای تعطیل و
جمعهها مطلقا ممنوع

ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور
از  ۱۱۰درصد گذشت

اواخر فروردین ماه امسال ،رئیس مرکز مدیریت راهبردی
افتای ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاه
های اجرایی ،استفاده از پیام رسان های خارجی در تمامی
نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع
اعالم کرد .در متن این بخشنامه آمده بود« :به استناد بند 7
مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و
اقدامات سامان دهی پیام رسان های اجتماعی ،باید کلیه
نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هرگونه
تبلیغات خود در محیط پیام رسان های اجتماعی را صرفا
از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی که به صورت
رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم
می شود ،انجام دهند .بدیهی است هرگونه استفاده از پیام
رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه
خدمات اداری کماکان ممنوع است».

...

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد:

گزار شهای آمــاری و تحلیلی جدید نشان میدهد که
ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور از مرز  ۱۱۰درصد
گذشته و البته نمودار رشد این شاخص با شیب بسیار
کمتری به نسبت سالهای قبل افزایشی است.به گزارش
تسنیم؛ ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور تا پایان خرداد
ماه سال گذشته  104.13درصد با مجموع  83میلیون و
 224هزار و  134سیمکارت فعال بود.گزارشهای آماری
نشان میدهد که تعداد مشترکان فعال اپراتورهای موبایل
تا پایان خرداد ماه امسال به  90میلیون و  556هزار و
 793سیم کارت رسیده و همچنان اپراتور اول ارتباطی با
در اختیار داشتن سهم  59.48درصدی بازار در رده اول
رقابتی قرار دارد و بعد از آن ایرانسل  36.74درصد سهم
بازار را به خود اختصاص داده است.اپراتورهای رایتل و
سازمان منطقه آزاد کیش نیز به ترتیب با  3.78و 0.01
درصد سهم بازار در ردههای سوم و چهارم قرار دارند.
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خراسانبااشارهبهتولد 764هزارو 347نفردرششماه
نخستسال 96اعالمکرد:ازاینتعداد 394هزارو100
نفر پسر و  370هزار و  247نفر دختر بودند .محمد باقر
عباسی ادامه داد 589 :هزار و  726نفر متولد شش ماه
نخستسال 96درشهرو 174هزار و 621نفرنیزساکن
روستابودهاند.عالوهبراینسخنگویسازمانثبتاحوال
درباره انتخاب محبوب ترین نام ها برای نوزادان متولد
شدهگفت:دراینمدتخانوادههایایرانیمحبوبترین

نام ها برای فرزندان پسر خود را به ترتیب از بین نام های
امیرعلی ،محمد ،علی ،امیرحسین ،حسین ،ابوالفضل،
امیرعباس،محمدطاها،محمدحسینوکیانبرگزیدند.
ویاضافهکرد:همچنیندراینمدتمحبوبتریننامها
برایدخترانشاملفاطمه،زهرا،حلما،زینب،یسنا،آوا،
نازنین زهرا ،باران ،ریحانه و فاطمه زهراست.ابوترابی
خاطرنشانکرد:طیششماهنخستامسالیکمیلیون
و 220هزار و 918شناسنامه برای افراد باالی 15سال
صادرشدکه 12هزارو 639شناسنامهالمثنیمربوطبه
افرادزیر 15سالبودهاست.هماکنونجمعیتکشوراز
مرز 81میلیوننفرگذشتهاست.
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طراحجدول:بیژنگورانی

افقی
  - 1دوازده دوجین  -از ایاالت آمریكا  -ویروس فلج اطفال
 - 2اولین پادشاه آراگون  -تابلویی زیبا اثر هنرمندانه استاد
محمود فرشچیان -كوهی در افغانستان  -خط الرأس
كوه  - 3از گیاهان آپارتمانی زیبا  -پست و فرومایه  -جذاب
و دوســت داشتنی  - 4لقب سالطین پیشدادی  -چشم
الکتریکی  -سریع  -حد و مرز  - 5تنها  -به آرزو نرسیده -
پاسبان قدیم  -قسمت خمیده لوله  - 6سازمان جهانی
خواربار و كشاورزی  -رمانی از ایروینگ استون ،نویسنده
آمریکایی-پنجمینماهسریانی- 7لبهتیزشمشیر-صدای
خنده بلند  -بهتر از نبود  -از طوایف قشقایی  - 8خوب و
پسندیده-روحانیزرتشتی-ناشیوبیتجربه-دومیندو
رقمی - 9كنایه از متملق و چاپلوس است  -هالك كننده -
ایالتی در آمریكا  - 10رودخانه جیحون  -مرتفع  -ماشین
نویسی  -گیاه زینتی گرمسیری با گل های ساده - 11علم
بررسی خواص ماده و انرژی  -از اجزای خون که با میکروب
هامبارزهمیکند-شهریتاریخیبیناصفهانونائین.
عمودی
- 1مرگومیرجمعی-مربوطبهكیفیت-ازالفبایفارسی
 - 2طرفدار اصالحات و دگرگونی های اساسی در جامعه
 -بی سواد  - 3دستور -شومینه  – 4شمشیر زن  -كلمه

گروه اجتماعی -در شرایطی که محسن هاشمی رئیس
شورایشهرتهراناعالمکردهبودمنتظرنظرمعاونحقوقی
رئیس جمهور درخصوص قانون جدید منع به کارگیری
بازنشستگان بــرای افشانی شهردار تهران هستیم ،این
معاونت دیروز در اعالم نظر رسمی تصریح کرد که شهرداران
و کارمندان بازخرید شده از قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگانمستثنانیستند.همچنیندراصالحیهقانوندر
مقامبیانعبارت«وهمترازانآنها»حذفشدهاست.بنابراین
درمواردیچونمقاماتهمترازمستثنانشدهاند،شهرداریک
کالن شهر نیز مشمول حکم ممنوعیت موضوع قانون است.
به گزارش دیروز (یک شنبه) ایرنا از معاونت حقوقی ریاست
جمهوری ،در خصوص شمول قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگانبهشهرداران،شهرداریهامشمولممنوعیت
موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب
1395بوده و نظر به این که در تبصره های ذیل ماده واحده
قانون یادشده و نیز اصالحیه اخیر آن ( ،)1397شهرداران
به عنوان مقامات مستثنا از شمول قانون ذکر نشدهاند،
بنابراین ،شهرداران نیز مشمول قانون بوده و مستثنا از حکم
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و بازخریدان نیستند.
بر اساس این گزارش ،اطالق حکم ممنوعیت موضوع قانون
بر همه دستگاههای موضوع ماده  5قانون مدیریت خدمات
کشوری و دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی
کل کشور استفاده میکنند ،شامل شهرداریها به عنوان
یشود.
نهادعمومیغیردولتیذکرشدهدراینمادهقانونیم 
همچنیندراصالحیهقانوندرمقامبیانعبارت«وهمترازان
آنها»حذفشدهاست.بنابرایندرمواردیچونمقاماتهم
ترازمستثنانشدهاند،شهرداریککالنشهرنیزمشمولحکم
ممنوعیتموضوعقانوناست.

  زندگیحرفهایدراروپااز ۳۲تا ۴۲سال
    بررسی  شاخصهادر  کشورهایاروپایی   نشانمیدهد
کهمدتزمانزندگیحرفهایدرکشورهایمختلفمتفاوت
بوده و از ۳۲سال در ایتالیا تا ۴۲سال در سوئد متغیر است.
همچنین این شاخص در میان زنان و مردان ساکن اتحادیه
اروپا متفاوت و برای مردان  ۳۸سال و برای زنان  ۳۳سال
است .به گزارش یورونیوز ،بنا بر دادههــای اداره آمار اروپا
موسوم به «یــورو استات» این شاخص در اتحادیه اروپــا در
سال ۲۰۱۷میالدی حدود ۳۶سال بوده است که سه سال
بیش از مدت زمان زندگی حرفهای در سال ۲۰۰۰میالدی
محسوبمیشود.
▪ ۲۸سالگی سن ورود به بازار کار در ایران

این در حالی است که براساس پژوهش های انجام شده
توسط مرکز پژوهش ها متوسط سن بازنشستگی در ایران
در حدود  51سال است که این سن  14سال از سن معیار
بازنشستگی در جهان کمتر تلقی می شود .به دلیل بحران
بیکاری در ایران و دو برابر بودن نرخ بیکاری جوانان  20تا
 25سالنسبتبهنرخبیکاریمتعارفجمعیت،سنورودبه
بازارکاردرایران 28سالگیاست.بهاینترتیبانتظاربرای
بازنشستگی  23سال پس از  28سالگی ایرانیان،یعنی در
سن 51سالگی شکل می گیرد .این در حالی است که غالبا
در دیگر کشورها افــراد در سن  65سالگی بازنشسته می
شوند،امادرایرانبیشازسهمیلیونبیکارهستندکهبخش
عمده ای از آنان را جوانان تحصیل کرده تشکیل می دهند.
مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیدرگزارشیتاکید
کرده است که هر ایرانی مایل به اشتغال ،به طور متوسط در
طولزندگیخود 23سالکارمیکندوحدود 30سالخود
وبازماندگانشمستمریدریافتمیکنند.

اعالمبیشترینجرایمپایتختدرتابستان۹۷
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ترتیب  -6یازده  -جادو -پیمودن  -7صیقل  -خرما -ماه
خارج-8بخشش–نخوت-9بیستوهفتمینسورهقرآن
کریم – درخت بلند قامت  -10از آفات گندم – عزم – مگر
-11طایفه–چینوشکن–ننر-12دروازه–نوعیحلزون
-13غذایزمین-چکه-14نقشهفرنگی –هزینهاضافی
جوانمرد -15عددفوتبالی-صحرا-حرفنداری-16فرجام ها – مطر  -17کوچک تر -اثر زوال  -18لنگه ترازو
 -19واحد سطح  -تاوان تخلف از اوامر شرع – ساز شاکی
-20اضافی وطفیلی–مرگومیرها
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 - 5روییدن  -از ساز ها  - 6لباس تازه دوختهشده  -جاده
آهنی- 7ازابزارنجاری-ازمحبت...روغنمیشود- 8نوک
بی نــوک!  -ناگزیر  -ســرای محبت  - 9مجموعه داستانی
نوشتهاحمدمحمود-خیالی- 10ناپاك-کنایهازآدممرموز
و حیله گر است - 11دریاچه دیدنی مریوان  -واسطه خریدار
و فروشنده  - 12عدس  -چین و چروك پارچه  - 13درون
ن
دهان  -گلی زیبا و خوشبو  -ورم - 14واحد اندازه گیری توا 
الکتریکی  -کامپیوتر قابلحمل- 15ماچ -ناممادرحضرت
موسی(ع)  - 16وسیله برنج كوبی -یك ششم ملك  - 17در
ل مهره- 18
را به چارچوب متصل می كند  -برجستگی داخ 
پایتخت گابن  -زشت و مهیب - 19هم تیمی -زنده باد آذری
- 20پراكنده-حنا-اسمترکی.
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جانشینرئیسپلیسپایتختدربارهبیشترینجرایمرخداده
درپایتختطیسهماهدومسال ۹۷گفت:سهجرمبیشترین
فراوانیراازنظروقوعدرتهرانداشتهاند،کهالبتههمبهاین
جرایموهمدیگرجرایمکهفراوانیکمتریداشتهوبعضاحتی
انگشت شمار هم بودهاند بهفوریت از سوی ماموران پلیس
رسیدگیشدهوخوشبختانهقدرتکشفپلیسنیزافزایش
یافته است.سردار حمید هداوند نخستین جرم را «سرقت
لوازم و قطعات خــودرو» همچون رایانه خــودرو ،باتری و ...
اعالم کرد و به ایلناگفت :در این زمینه الزم است شهروندان
موارد ایمنی را رعایت کنند ،خودروی خود را در مکان های
مناسبپارک وحتماآنرابهدزدگیرمجهزکنند .قفلهایی
برای پیشگیری از سرقت باتری و رایانه خودرو وجود دارد
که توصیه میشودشهرونداناز آن استفاده کنند .جانشین
رئیسپلیسپایتختدومینجرمرا«سرقتداخلخودروها»
ذکر و اظهارکرد :متاسفانه در تابستان امسال شاهد وقوع
تعداد قابل توجهی سرقت از داخــل خودروها بودیم .در
مــواردی پنل دستگاه پخش صوت ،کیف ،عینک آفتابی،
لپ تاپ و  ...از داخل خودروها به سرقت رفته است .در این
خصوص هم شهروندان باید توجه کافی را داشته باشند و از
قراردادنلوازمگرانقیمتدرخودرووبهخصوصمقابلدید
خودداریکنند .دربیشترمواردیکهسرقتازداخلخودرو
انجام شده ،مال باخته خود ادعا کرده که یا ضبط خودرو را
جدانکردهیالوازمیمانندکیفولپتاپو...رارویصندلی
خودرو قرار داده است.وی با اشاره به سومین جرم شایع در
پایتختنیزگفت :قاپزنیها-کهشاملکیفقاپیوسرقت
گوشیاست -سومینجرمشایعدرپایتختدرتابستان۹۷
بود .در این موارد سارقان اقدام به قاپیدن کیف شهروندان
یا تلفن همراهشان میکردند و بهسرعت متواری میشدند
حتی در مواردی متاسفانه سارقان کیف یا تلفن همراه افراد
را از پنجره ماشین که شیشهاش پایین بوده سرقت و فرار
میکردند.
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