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جامعه

ادعای معاون وزیر ارتباطات:

مصرف اینترنت داخلی؛ ۴۰درصد
معاون وزیــر ارتباطات با تاکید بر این که بستر
امنیتی شبکه ملی اطالعات فراهم است ،گفت:
هم اکنون بیش از  ۴۰درصد پهنای باند اینترنت
برای اتصال به سایت ها و سرویس های داخل
کشور  ،مصرف می شود.امیر ناظمی   با تاکید
بر این که بستر امنیتی زیرساختی شبکه ملی
اطالعات فراهم است و ما در الیه زیرساخت ،حتی
مانورهایی را برای تضمین امنیت شبکه برگزار
کردیم ،بهمهرگفت:شبکهملیاطالعاتدرحال
کار است و بسیاری از مردم در حال استفاده از آن
هستند .برآوردها نشان می دهد که در گذشته و
از نظر آمار ،کمتر از  ۵درصد مصرف پهنای باند
به داخــل کشور اختصاص داشت.معاون وزیر
ارتباطات اضافه کرد :امروز اما بیش از  ۴۰درصد
پهنای باندی که مردم مصرف می کنند مربوط به
استفاده از خدمات در داخل کشور است.

چهارشنبه؛ اعالم نتایج اولیه
آزمون سراسری
نتایج اولیه کنکور سراسری  ۱۳۹۸  دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی چهارشنبه  ۱۶مرداد
اعالممیشود.توکلیسخنگویسازمانسنجش
آمــوزش کشور همچنین افــزود :زمــان انتخاب
رشته داوطلبان نیز به زودی اعــام میشود.
آزمون سراسری سال  98روزهــای پنج شنبه و
جمعه ۱۳و ۱۴تیر برگزار شد .در این آزمون بیش
از یک میلیون و  ۱۱۹هزار داوطلب نام نویسی
کرده بودند.

مدل جدید بیمه تکمیلی برای
بازنشستگان کشوری از شهریور
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در
پست اینستاگرامی   خود از اجرای مدل جدید
بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری از شهریور
خبر داد .به گزارش خراسان ،سیدمیعاد صالحی
نوشت :بحمدا ...بعد از چندین جلسه متوالی،
موضوعبهبودخدماتبیمهتکمیلیبازنشستگان
به همراه جزئیات افزایش بودجه مربوط تعیین
شد .انشاءا ...سقف تعهدات در اکثر آیتمهای
بیمه تکمیلی ،افــزایــش چشمگیری خواهد
داشت ،بدون آن که سهم پرداختی بازنشستگان
عزیز افزایش یابد.

ماجرای عصبانیت مادر رئیس
شورای شهر از برنامه رسانه ملی
رئیس شــورای اسالمی شهر تهران با اشــاره به
عصبانیشدنمادرشازپخشبرنامهصداوسیما
درباره جلسات شورای شهر گفت :در صداو سیما
اعالمشدکهشورایشهرجلساتیبرگزارمیکند
که نتیجه ندارد ،در آن لحظه مادرم کنارم بود و
از این موضوع عصبانی شد .به گزارش فارس،
محسن هاشمی دیروز در جلسه شورای شهر از
صدا و سیما به دلیل پخش برنامه تخریبی که یک
شنبه هفته گذشته پخش شده بود انتقاد کرد و
افزود:جای تأسف دارد که از رسانه ملی مطرح
شود شــورای شهر جلساتی برگزار میکند که
نتیجهای ندارد .وی ادامه داد:در این برنامه که
از رسانه ملی پخش شد اعالم شده بود که در هر
جلسه هر عضو شورا چقدر دریافتی دارد و برخی
از جلسات بدون فایده است.

فرمانده ناجا :مردم پلیس را
دوست دارند
فرمانده ناجا با تاکید بر این که مردم در کنار پلیس
احساس آرامش بیشتری میکنند ،گفت :مردم
پلیس را دوست دارند .به گزارش ایسنا ،سردار
حسین اشتری در مراسم تقدیر از خبرنگاران
فعال در حوزه پلیس گفت :مردم در کنار پلیس
احساس آرامش میکنند و این یک مزیت برای
پلیس است .حتی خود من نیز اگر با خانواده در
جاده رانندگی کنم ،وقتی چراغ گردان پلیس را
میبینم ،احساس آرامش می کنم .سردار اشتری
با بیان این که اعتماد مردم به پلیس در میان ۳۲
دستگاه در رتبه باالیی قرار دارد ،اظهار کرد :حتی
میزان اعتماد مردم به پلیس در سال  ۹۷نسبت به
 ۹۶افزایش داشته است .فرمانده ناجا افزود :ناجا
از نظر محبوبیت و اعتماد در میان مردم ،دومین
دستگاه است که البته نتایج نهایی نظرسنجی آن
به زودی اعالم خواهد شد .این نتیجه و افزایش
محبوبیت پلیس برای ما بسیار مهم است.

لباسفرم دانشآموزان
اختیاری یا اجباری؟

گروه اجتماعی -براساس قوانین وزارت
آموزش و پرورش ،لباس فرم دانش آموزان
اختیاری است نه اجباری در حالی که اغلب
مدیران مــدارس ،اولیای دانــش آمــوزان را
در هنگام ثبت نام فرزندانشان بــرای سال
تحصیلی  ۹۸-۹۹به تولیدی هایی که با آن
ها قرارداد بسته اند ،هدایت می کنند.اداره
کل یکی از استان ها در روزهای گذشته در
پاسخ به یکی از رسانه ها نوشته اســت« :از
جانب اداره کل آموزش و پرورش به مدارس
تحکم و اجباری صورت نمیگیرد و تصمیم
گیرنده نهایی و اجــراکــنــنــده آن شــورای
مدرسه و مدیران مدارس هستند ».همچنین
در بخش دیگری از ایــن پاسخ آمــده است:
«موضوع لباس فرم دانشآموزی براساس
سند تــحــول بنیادین آمـــوزش و پــرورش
در راســـتـــای تــربــیــت اجــتــمــاعــی و
همسانی خانوادههای فقیر
و غنی در پوشش ترسیم
شده است.
▪مزایا از معایب
بیشتر است

در عین حــال لباس فرم
مــــــدارس ،در ســـال هــای
گــذشــتــه مــوضــوع چالش
برخی والدین بوده است.

با یکی از مدیران مدارس همکالم شدیم و او
به نکته قابل توجهی اشاره کرد :این موضوع
کامال به میزان توانمندی خانواده ها مرتبط
اســت چــراکــه یــک دســت لــبــاس در شهری
همچون مشهد بــرای دبستانی دولتی در
منطقه بولوار معلم حــدود  75هــزار تومان
تعیین شده است .طبیعتا این مقدار هزینه
برای اغلب خانواده هایی که در این منطقه
زنــدگــی مــی کنند رقــم قابل تحملی است
ضمن این که  75هزار تومان برای یک سال
تحصیلی و این که خانواده را از هزینه های
دیگر برای تهیه لباس تابستانی و زمستانی
و حتی لباس جدید نوروزی برای مدرسه به
نوعی معاف میکند.اینمدیرمدرسهازتجربه
اش چنین می گفت« :تجربه من در این سال
هامیگویدکهواقعانمیتوانمزایایلباس
فرم را نادیده گرفت منتهی می توان   به
ویــژه در مناطقی با سطح
اقتصادی محدودتر،
شــرایــطــی را ت ــدارک
دید که اگر لباس فرم
دانش آمــوزان در یک
مقطع قــابــل استفاده
اســت بتوانندآن را برای
ســـال بــعــد هــم اســتــفــاده
کنند که این در اختیارات
مدرسه است».

نیش و نوش
سیدصادق غفوریان
از رهگذر رفتارهای مطلوب ونامطلوب اجتماعی

۲نما از تازه به دوران رسیده ها!

ایسپا درباره ازدواج نظرسنجی کرد

 60درصدجوانان:ازدواجضروری است
70درصد:ازدواجمیکنیم
موضوع ازدواج همواره یکی از چالش های
شیرین والبته در سال های اخیر یک چالش
سخت به شمار می آید .شرایط اقتصادی،
اشتغالوگاهیهمگرایشبهزیستمجردی
مسائلی است که این روزها به عنوان موانع
ازدواج از آن یاد می شود .اما واقعا دیدگاه
جوانان درباره ازدواج چیست؟
مــرکــز ملی افکارسنجی ایسپا بــه عنوان
یکی از مراکز معتبر در افکارسنجی ،تازه
ترین نظرسنجی خــود در زمینه ازدواج را
همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و
حضرت زهرا (س)،دیروز منتشر کرد.مهدی
رفیعی سرپرست ایسپا در تشریح نتایج این
نظرسنجی گفته است 60.1 :درصد جوانان
ایــران اعتقاد به ضــرورت ازدواج دارند.این
طــرح نظرسنجی در اسفند  97با جامعه

آمــاری جــوانــان مجرد  18تا  34ســال کل
کشور و با حجم نمونه سه هزار اجرا شد .در
ایننظرسنجیازپاسخگویانخواستهشدنظر
خود را درباره این جمله که «بعضی معتقدند
الزم نیست آدم حتما ازدواج کند» اعالم کنند.
 60.1درصدازجوانانمخالفو 38.9درصد
موافق این جمله بودند .همچنین یک درصد
نیز به این سوال پاسخ ندادند .در ادامه از پاسخ
گویان درباره تصمیم به ازدواج پرسیده شد:
«آیا در آینده تصمیم به ازدواج دارید؟» 68.3
درصد جوانان کشور اعالم کرده اند در آینده
ازدواج خواهند کرد 25.2.درصد اعالم کرده
اند مطمئن نیستند ازدواج کنند و 4.3درصد
نیز گفته اند اصال ازدواج نخواهند کرد .شایان
ذکر است 2.2 ،درصد از پاسخ گویان به این
سوال پاسخ ندادند».

شوخیکاربرانفضایمجازیباهدیهوزیرارتباطاتبهزوجها
گــروه اجتماعی -پــس از قــول دو روز قبل
وزیر ارتباطات برای هدیه رایگان اینترنت به
کسانی که امسال ازدواج کنند ،کاربران فضای
مجازیواکنشهایمتفاوتیبهایناقدامآذری
جهرمی نشان دادنــد که مرور برخی از آن ها
خالی از لطف نیست:
*یه سوال داشتم میشه اینترنت رو گذاشت
الی نون و خورد؟! یا میشه جای اجاره داد به
صاحبخونه؟

*کاش  ۵۰۰میگ هم بره ما زوج های پیر
مدادی عشقوم.
*یــک ب ــارم سنگ کلیه داشــتــم از
درد زمین رو گاز می زدم ننهجونم
خدابیامرزاستامینوفن ۳۲۵برام
آورد گفت میدونم بی تاثیره ولی
دلت خوشه یک قرصی خوردی.
*نمیشه یه سال اینترنت رایگان به
منم بدین؟ قول میدم تا سال دیگه

۴۰۰نیکوکاربهتجهیزبیمارستانناظرانمشهدکمککردند
 ۴۰۰نفر از خیران
در حـــمـــایـــت از
بیماران سرطانی
در مشهد گردهم
آمــــدنــــد و کمک
ه ــای خ ــود شامل
 ۲۰۰میلیارد ریال
را ب ــرای تکمیل و
خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان ناظران
مشهد اهـــدا کــردنــد.مــدیــرعــامــل انجمن
خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد در
جمع این نیکوکاران در محل اجــرای پروژه
بیمارستانی یاد شده در مشهد گفت :ساخت
بیمارستان  ۲۰۰تختخوابی آنکولوژی
ناظران مشهد در سال  84آغــاز شد و طبق
برنامه ریــزی هــای انجام شــده در نیمه دوم
ســال  ۹۸به بهره بـــرداری می رسد.اصغر
افراسیابی افزود :این بیمارستان در زمینی
به مساحت  ۱۸هزار متر مربع با زیربنای ۲۹
هــزار متر مربع در شش طبقه بــدون کمک
دولت و توسط افــراد خیر و نیکوکار ساخته
شده و آن ها تاکنون  ۷۵۰میلیارد ریال برای
ساخت ایــن بیمارستان هزینه کــرده انــد.
وی ادامه داد :برای خرید و تجهیزات پزشکی
بیمارستان مزبور  ۵۰۰میلیارد ریــال نیاز

اســـــت کــــه بــــرای
تامین ایــن میزان
نیازمند کمک های
خــیــران هستیم.
رئیس مرکز خیریه
رادیـــــوتـــــراپـــــی و
آنکولوژی امام رضا
(ع) نیز در این جمع
گفت :این مرکز بزرگ ترین مرکز پرتو درمانی
شــرق کشور اســت که روزان ــه به هــزار تا سه
هزار بیمار مشکوک به سرطان خدمات ارائه
می دهد و پس از تکمیل پروژه بیمارستانی
ناظران مشهد ،بیماران مرکز خیریه مزبور به
بیمارستان ناظران مشهد منتقل می شوند و
تحت درمان یا عمل جراحی قرار می گیرند.
فاطمهورشوییافزود:مرکزخیریهرادیوتراپی
وآنکولوژیامامرضا(ع)باداشتنپنجدستگاه
پرتو افکن ،دستگاه براکی تراپی ،پکیج کامل
تصویر برداری ام .آر.آی و سی.تی .اسکن،
ســونــوگــرافــی ،رادیـــولـــوژی ،ماموگرافی،
بخش آندوسکوپی و کولونوسکوپی و ،ERCP
آزمایشگاه ،داروخانه مجهز و بخش شیمی
درمانی با  ۲۷تخت توسط پزشکان متخصص
سرطان شناس به بیماران به صورت رایگان
خدمات ارائه می دهد.

دالیل افزایش چندبرابری قیمت «عینک» در بازار
رئیس انجمن علمی اپتومتری دلیل گرانی
عینک در بازار را تخصیص نیافتن ارز دولتی
بــه ایــن دســتــه از کــاالهــا دانــســت و گفت:
حضور دالالن و آشفتگی بازار از دیگر علل
افزایش قیمت عینک بهشمار میرود.علی
میرزاجانی در گفتوگو با فارس ،درباره علل
گران شدن عینک در بازار افزود :متأسفانه
عدسی و فریم عینک جزو اقــام دارویــی و

تجهیزات پزشکی محسوب نشد و با ارز آزاد
وارد کشور میشود.وی ادامه داد :زمانی که
قیمت ارز از 3400تومان به طور صعودی به
 20هزار تومان میرسد شاهد افزایش چند
برابری قیمت عینک خواهیم بود اکنون هم
که قیمت ارز کاهش یافته است با فروش
عینکهایی در بازار مواجه هستیم که با دالر
 20هزار تومانی تهیه شدهاند.
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ازدواج کنم.
*پــدر نامزدم ،بهش گفته :با اینترنت
رایگان میری خونه بخت ،با کفن
سفید بر می گردی!
*حاجی ازدواج موقت هم قبوله آیا؟
*اگــر تا آخــر ســال طــاق بگیرن
تکلیف اینترنت چی میشه؟ نصف
میشه یا جزو مهریه خانمه؟
*احتماال خبرنگا ِر خودش همین هفته

عروسیشه.
▪آغاز ثبت نام تا آخر هفته

با این وعده وزیر ارتباطات ظاهرا طی دو روز
گذشته بسیاری از جوانان پیگیر موضوع شدند
که وی در توئیتی نوشت« :تو روخدا رحم کنید،
از صبح تا االن تلفنهای دفتر ما کال مشغوله! تا
آخرهفتهآیندهسایتثبتنامراهاندازیمیشود
تادرآنثبتنامکنیدوهدیهناقابلماتقدیمشود.

نمای یک -کنار خیابان ،جلوی پارک؛ زن با دو
فرزند حدود پنج و هشت ساله اش از خیابان رد می
شوند و به این سو می رسند .اتومبیل شاسی بلند
که قصد خروج از محل پارک را دارد ،بدون توجه به
اطرافش ،دنده عقب می گیرد و عن قریب است که
زن و دو فرزندش را زیر بگیرد .زن به اتومبیل می
کوبد و با فریاد به راننده اعتراض میکند .راننده که
یک خانم با ظاهری خاص است با عصبانیت پیاده
می شود و همین که این مادر و دو فرزندش را می
بیند ،به سخیف ترین شکل ممکن نعره می کشد
که «حاال مگه چی شده ،کاریتون می شد دیه شو
می دادم »!...زن جوابش را میدهد اما انگار نمی
تواند خودش را کنترل کند و بغضش می ترکد.
راننده که احتماال به تازگی صاحب گواهینامه
و این اتومبیل شده پشت فرمان می نشیند و بی
رحمانه محل را ترک می کند.
نمای  -2چندی قبل با یکی از دوستانم که از
اهالی سیاست و با سیاسیون دم خــور است،
صحبت انتخابات مجلس پیش رو بود .صحبت
هایش که گل انداخته بــود به نقل خاطره ای
پرداخت از یک نماینده مجلس .می گفت آن
نماینده وقتی به مجلس راه یافته بود درمشورت
هایش برای این که به عضویت کدام کمیسیون
مجلس درآید ،یکی از دغدغه هایش این بود که
سفرهای خارجی در کدام کمیسیون بیشتر است!
به قول آن دوستم این هم نوعی رفتار تازه به دوران
رسیدگیبودکهنهتنهادرمردمعادیبلکهدرمیان
بسیاری از سیاسیون ،هنرمندان ،فوتبالیست ها
و ...دیده می شود و البته این روزها بخشی از آن را
همه ما در فضای مجازی به وفور می بینیم.

رئیس شورای شهر :پادگانها باید
از تهران خارج شوند
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد :پادگانها
باید از تهران خارج  شوند .به گزارش دانشجو،
هاشمی افزود :تصمیمات خوبی از سوی شورای
شهرسازی در ایــن زمینه گرفته شــده اســت و
پادگانهای زیادی از پایتخت خارج میشود و
برنامههایی در این زمینه وجود دارد.

