
?نیوشا یعقوبی
مرکز آمار ایران جزئیات کاملی از نتایج آمارگیری 
نی�روی کار در پاییز امس�ال را منتش�ر کرد. نتایج 
حاصل از این طرح بخش�ی از نیاز های برنامه ریزی 

کشور در زمینه بازار کار را فراهم می کند. 
طرح آمارگیری نیروی کار با هدف شناخت ساختار و 
وضعی��ت ج��اری نی��روی کار و تغیی��رات آن صورت 
می گی��رد. این ه��دف از طریق برآورد فصلی و س��االنه 
شاخص های نیروی کار، برآورد تعداد ساالنه در سطح کل 

کش��ور و اس��تان ها، برآورد تغییرات فصلی و س��االنه 
ش��اخص های نیروی کار در س��طح کل کشور و برآورد 
تغییرات ساالنه شاخص های نیروی کار در سطح استان ها 
تامین می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از این طرح، 
نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در 
کل کش��ور 38/1درصد بوده است. این شاخص در بین 
مردان 63/2درصد و در بین زنان 13/2درصد محاسبه 
ش��ده است. این نتایج حاکیاز آن است که درصد جمعیت 
فعال 10 س��اله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط 
ش��هری است به طوری که نرخ مش��ارکت اقتصادی در 
نقاط شهری 40/1درصد و در نقاط شهری 37/4درصد 
بوده اس��ت. در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر، در 
س��ن کار فرض شوند، نرخ مش��ارکت اقتصادی در کل 
کشور 41/8درصد خواهد بود. این شاخص در بین مردان 

69/4و در بی��ن زن��ان 14/4درص��د در نقاط ش��هری 
40/8درص��د و در نقاط روس��تایی 44/5درصد بوده 
اس��ت. شاخص های بیکاری نشان می دهند چند درصد از 
جمعیت فعال، بیکار هس��تند. در مقابل نرخ اشتغال نشان 
می دهد چند درصد از جمعیت فعال شاغل هستند. بر اساس 
نتایج به دس��ت آمده در فصل پاییز نرخ بیکاری جمعیت 
10س��اله و بیشتر در کل کشور 10/7درصد بوده است. 
این ش��اخص در بین م��ردان 0/9 درص��د و دربین زنان 
18/9درصد محاسبه شده است. بررسی های نتایج حاکی 
از آن اس��ت که نرخ بیکاری در نقاط ش��هری بیش تر از 
نقاط روس��تایی است به طوری که نرخ بیکاری در نقاط 
شهری 11/7درصد و نقاط روستایی 8/1درصداست. 
اگر جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ 

بیکاری 10/7درصد به دست می آید. 

توجه مجلس دهم به اجرای قوانین حوزه زنان
یک فعال حوزه زنان با اشاره به مطالبات 
زنان از نمایندگان مجلس دهم گفت: قوانین 
تصوی��ب ش��ده در ح��وزه زنان ب��ه خوبی 
ام��ا دولت ه��ا  کارشناس��ی می ش��وند، 
نتوانس��ته اند بودج��ه الزم را برای اجرایی 
ش��دن آنها تخصیص دهند. در این ش��رایط 
بای��د در مجل��س آینده بی��ش از هر زمان 
دیگ��ری به اجرای قوانین مصوب در حوزه 
زن��ان و پای��ش م��دام آن از طریق تکلیف 
قانونی به دستگاههای ذیربط توجه شود. پروین هدایتی با بیان اینکه مشکل قانونی 
در بس��یاری از موارد در حوزه زنان نداریم؛ بلکه در اجرا موانعی وجود دارد، گفت: 
از جمله این موارد می توان به بیمه زنان خانه دار و تقلیل س��اعت کار بانوان وس��ایر 
م��وارد اش��اره کرد که حتی پس از گذش��ت بی��ش از یک ده��ه از آغاز بحث های 

کارشناسی وقانونی شدن مواردی ازآن هنوز اجرایی نشده است. 
سالی 5/5 میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا می میرند

بررسی ها حاکی از آن است بیش از نیمی از جمعیت جهان در هوای آلوده به مواد 
سمی نفس می کشند. 

همه افراد برای تداوم حیات نیاز دارند تا در هوای پاک و س��الم نفس بکش��ند، اما 
نیمی از مردم جهان در مناطقی زندگی می کنند که از هوای سالم محروم هستند. در 
حقیق��ت بیش از س��ه میلیارد و 500 میلیون نفر از مردم جه��ان روزانه مقدار زیادی 
هوای آلوده وارد ریه های خود می کنند. به گفته کارشناس��ان در حال حاضر بیش��تر 
بررسی ها در مورد آلودگی هوا بر پیامدهای طوالنی مدت تغییرات جوی تمرکز دارد. 
درحالی که این مطالعات حائز اهمیت هستند اما نیازی نیست برای مشاهده آسیب های 
ناش��ی از آلودگی هوا فجایای زیس��ت محیطی آینده را پیش بینی کرد چرا که این 
خسارت ها هم اکنون نیز وجود دارند. در حال حاضر ساالنه حدود 5. 5 میلیون مورد 
مرگ در جهان به دلیل تنفس در هوای آلوده رخ می دهد و کشورهایی همچون چین و 
هند که بیشترین میزان تولید آلودگی را دارند با سرعت باالیی در حال افزایش تعداد 

کارخانه ها و کمپانی هایی هستند که وضعیت آلودگی را تشدید می کنند. 
بیمارستان هایی که در سال 95 خلوت می شوند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی کشور ضمن تشریح برخی 
برنامه های اورژانس کشور در سال 95، گفت: یکی از برنامه هایی که مصرانه آن را 
دنبال می کنیم؛ اصالح رفتار انتقال بیماران و ستاد هدایت بیماران است؛ به طوری که 
بیمارستان های شلوغمان به دلیل نبود یک برنامه جامع، مملو از بیمار نمی شوند و از 

خدمات بیمارستان های اقماری بی بهره نمی مانیم. 
دکتر امین صابری نیا درباره جزییات برنامه های اورژانس کش��ور در س��ال 95، 
گف��ت: یک��ی از برنامه های ما برای س��ال جدیدتوس��عه اورژانس بیمارس��تانی و 
پیش بیمارس��تانی با توجه به فضای ایجاد ش��ده است. وی افزود: اگر چند اقدام را در 
س��ال آینده اجرا کنیم، می توانیم خدمات مناس��ب و موثری را به مردم ارائه کنیم. 
اولین اقدام این است که از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه اورژانس استفاده کنیم. 
برای مثال یکی از این تکنولوژی ها اس��تفاده از موتور آمبوالنس های مناسب برای 

رسیدن به موقع تیم امدادی اورژانس بر سر صحنه است.  
20 درصد کارگران کشور معتادند

دبیرکل س��تادمبارزه با موادمخدرگفت: اکنون 20 درصد از کارگران واحدهای 
صنعتی، مصرف کننده موادمخدر هس��تند که این موضوع، مس��اله ای قابل تامل و 

خطرناک است.  
علیرضا جزینی اظهارکرد: تالش جدی برای گسترش خدمات پیشگیرانه از اعتیاد 
در محیط های کاری به عنوان یک ضرورت است که باید مورد توجه مسووالن و 
متولیان امر قرار گیرد. جزینی درادامه به ضرورت اجرایی کردن اهداف برنامه ششم 
توسعه و سیاست های ابالغی رهبری در موضوع مبارزه با مواد  مخدر و اعتیاد اشاره 
کرد وادامه داد: ستاد مبارزه با موادمخدر در تالش است تا با اهداف ترسیم شده در 
سیاس��ت های ابالغی،  برنامه ریزی الزم را برای کاهش ساالنه پنج درصد از شیوع 
اعتیاد و بروز این معضل، انجام دهد، همچنین همه سازمان های  ذی ربط در این حوزه 

باید مشارکت الزم را داشته باشند تا سیاست ها به منصه ظهور برسد. 
وی گفت: حل مسئله اعتیاد به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی در دستور کار 

شورای اجتماعی کشور  به ریاست  رئیس جمهوری قرار دارد.  

فانی: یک سوم فضاهای آموزشی ایمن نیستند
وزی��ر آم��وزش و پ��رورش گفت: 
افتخ��ار داری��م ک��ه بگویی��م هی��چ 
ابتدای��ی،  دوره  در  دانش آم��وزی 
متوس��طه اول و دوم ب��ه دلی��ل نب��ود 

مدرسه از تحصیل محروم نیست. 
علی اصغر فانی با اشاره به این که 
بع��د از پی��روزی انق��الب تع��داد 
دانش آموزان تحت پوشش در دوره  
متوس��طه افزای��ش بس��یاری یافته اس��ت افزود: ابت��دای انقالب 
دانش آموزان تحت پوشش دوره  متوسطه اول 51 درصد بوده اند 
ک��ه ام��روز ب��ه 94 درص��د رس��یده اس��ت. همچنی��ن پوش��ش 

دانش آموزان متوسطه دوم از 23 به 82 درصد افزایش یافتند. 
وی گف��ت: در ح��ال حاضر بیش از دو س��وم فضای آموزش��ی 
کش��ور امنیت و ایمنی کامل دارد و یک س��وم از فضای آموزشی 
کش��ور هنوز ایمن نیس��ت ک��ه تالش های الزم را ب��رای حل این 

مشکل انجام خواهیم داد. 
تبلت جایگزین کتاب در مدارس استثنایی 

رئیس س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنایی با بیان اینکه در نظر 
داری��م به جای کتاب، تبلت در اختیار دانش آموزان قرار دهیم، گفت: 
اعتباری معادل 3 میلیارد تومان برای تهیه دارو،  کاشت حلزون و تهیه 

سمعک برای دانش آموزان استثنایی اختصاص یافته است. 
مجی��د قدمی از اختصاص30 میلیارد ریال برای اقدامات حمایتی 
از دانش آموزان با نیازهای ویژه و استثنایی خبر داد و اظهار داشت: 
این اعتبار برای کمک به دانش آموزان با نیازهای ویژه و برای تهیه 
دارو، انج��ام عمل جراحی، کاش��ت حلزون، تهیه س��معک، واکر و 

ویلچر هزینه می شود.  
توسعه تجهیزات 4 اردوگاه کشوری دانش آموزی

مدیرکل فرهنگ��ی و هنری وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: 
تحقق برنامه های فرهنگی و پرورشی نیازمند پشتیبانی بیش از پیش 

از دستگاه آموزش و پرورش است. 
مه��دی علی اکب��رزاده با بی��ان اینکه اولویت امروز ما اس��تفاده 
درس��ت از اعتب��ارات دولت��ی و نی��ز بهره گی��ری از امکان��ات و 
ظرفیت های س��ایر دس��تگاه ها در جهت حض��ور دانش آموزان در 
فضاه��ای فرهنگ��ی اس��ت، افزود: ب��ا توجه به تهدی��دات امروز 
فضاه��ای مجازی، پررنگ کردن فضاهای فرهنگی یک ضرورت 
انکارناپذیر اس��ت. وی با اش��اره به اینکه بسیاری از اردوگاه های 
غیرفعال در شهرس��تان ها به حالت نیمه فع��ال درآمده اند گفت: در 
این راستا چهار اردوگاه مهم کشوری نیز به لحاظ تجهیز امکانات 

بین 20 تا 30 درصد توسعه یافته است. 
مشکل سوءتغذیه دانش آموزان در مناطق محروم

معاون تربیت بدنی و س��المت وزارت آموزش و پرورش از رصد 
وضعیت سوء تغذیه دانش آموزان در مدارس خبر داد و گفت: مشکل 
س��وءتغذیه در مناطق محروم حادتر است و مدیران مدارس به همراه 
مراقبان بهداش��ت موارد مش��اهده ش��ده را گزارش و ب��رای حل آن 

اقداماتی را انجام می دهند. 
مه��رزاد حمیدی با بی��ان اینکه توزیع ویتامین D و آهن یاری را 
در سال گذشته در حد وسیعی در دوره متوسطه انجام دادیم اظهار 
ک��رد: عالوه بر دانش آموزان دوره متوس��طه، بعضا دانش آموزان 
کالس های پنجم و ششم هم تحت برنامه آهن یاری قرار گرفته اند. 
وی افزود: به خصوص دخترانی که به سن بلوغ می رسند و آهن 
بدنش��ان به دلیل تغیی��رات کاهش می یاب��د، نیازمند مصرف آهن 
هس��تند لذا معموال از دوره اول متوس��طه توزیع قرص های آهن را 

آغاز می کنیم. 

گ�روه جامعه: طبق آخرین آمار، 23 درصد ایرانی ها از 
اختال روانی رنج می برند. مدیر کل دفتر س�امت روان 
وزارت بهداش�ت معتقد است: در س�ال های گذشته به 
این حوزه توجه خوبی نشده اس�ت. احمد حاجبی گفته 
س�طح سواد س�امت روان مردم باید افزایش پیدا کند. 
روان شناس�ان اما می گویند مش�کِل جامعه زمینه های 

ایجاد اختال روان هستند و نه خوِد آن. 
به گ��زارش فرارو، یک روان ش��ناس تاکی��د می کند که 
اس��ترس، نارضایتی و کیفیِت پایی��ن زندگی در جامعه ایران 
حاکم شده س��ت و این به معنای در خطر بودِن س��المِت روان 
مردم است. دکتر مهدی ملک محمد با اشاره به نحوه پرداخت 
دولت های قبل به سالمت روان گفت: سال های اواخر دهه 70 
و اوایل دهه 80 طرِح سالمت پایش روان توسط دکتر نور به 
طور گسترده انجام شد. این طرح خیلی خوب بود. ملک محمد 
اظهار کرد: پس از آن و متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد 
ادامه این طرح متوقف شد. در آن دوران محققان به نحوی از 
هر نوع تحقیق در مورد سالمت روان برحذر داشته می شدند. 
وی در ادام��ه تاکید کرد: تحقیقاِت حوزه س��المت روان در 
دولت احمدی نژاد، عمدتا موردی و با جامعه آماری کوچک 
برگزار می ش��دند. این مشاور با اشاره به وظایف کشورهای 
عضو بهداشت جهانی توضیح داد: با این حال طبق وظایفی که 
کشورهای عضو بهداشت جهانی بر عهده دارند، این کشورها 
باید همه بیماری های جس��می و روانی را تحت نظر داش��ته 
باش��ند و پایش کنند. ملک محمد گفت: در دولت حاضر بار 
دیگر به این امر پرداخته شد و پایش سالمت روان مردم ادامه 
داده ش��د و آم��ار اختاِلل روانی در می��ان 23 درصداز مردم 
مرب��وط به این دولت می ش��ود. وی تصریح ک��رد: این آمار 
فاصل��ه ای با آمار میانگینی که درب��اره اختالالت روانی در 
کش��ورهای دیگر هس��ت ندارد. به ط��ور معمول اختالالت 
روان��ی در کش��ورها به صورِت میانگی��ن از این رقم خیلی 
بیش��تر یا خیلی کمتر نمی شود. رنِج 15 تا 25 درصد اختالل 

روانی در همه کشورها وجود دارد. 

ای��ن روان ش��ناس همچنین ب��ه لزوم توجه ب��ه زمینه های 
س��المت روان پرداخ��ت و گفت: اما ما ب��رای فهِم وضعیت 
س��المِت روان ایرانی ه��ا باید از این اع��داد و ارقام بگذریم. 
آن چه که نگران کننده است این آمار نیست و این که از هر 4 
نفر 1 نفر اختالل دارد جای نگرانی زیادی ندارد. ملک محمد 
ادام��ه داد: آن چیزی که واقعا نگران کننده اس��ت زمینه های 
ش��کل گیری این اختالالت و س��ایر مشکالت روان شناختی 
اس��ت. این زمینه ها را ما تحت عنوان اس��ترس ها طبقه بندی 
می کنیم. وی بر تفاوت ایران با کشورهای دیگر در موضوع 
اختالل روان اش��اره کرده و گفت: کشور ما هرچند در میزان 
اخت��الل روان��ی تفاوتی با کش��ورهای دیگر ن��دارد، اما در 
زمینه های بروز اختالالت روانی ما متفاوتیم. این زمینه ها در 
ایران بیش تر هست و می تواند برای آینده نگران کننده باشد. 

ملک محمد در ادامه توضیح داد: این اس��ترس ها می توانند 
بیماری های جس��می یا روان-تنی را ش��امل ش��وند؛ مانند 
س��ردرد و مع��ده درد و غی��ره. هرچن��د که ما آم��اری از این 
بیماری ه��ای روان-تنی نداریم اما مش��اهدات از حاکمیت 
استرس در جامعه می گویند. وی همچنین گفت: ما دو بخش 
را در زمینه ه��ای اخت��الل روانی بای��د در نظر بگیریم؛ یکی 
بخش زیس��تی و دیگری بخش محیطی. بخش زیس��تی این 
اخت��الالت دس��ِت م��ا نیس��ت؛ ش��امل ان��واع و اقس��ام 
عقب ماندگی های ذهنی و یا احتمال ابتالی افرادی که از این 
بیماری ه��ا در بستگانش��ان دارند. ملک محمد در تش��ریح 
زمینه های زیس��تِی مواجهه با اس��ترس اظهار کرد: اما همین 
بخش زیس��تی نیز هرچند به طور مش��خص افراد را به خود 
مبت��ال نمی کند ام��ا در صورِت مواجهه با اس��ترس بیش تر 
می ش��ود. یعنی زمینه زیس��تی نیز برای بالفعل شدن ابتال به 
اخت��الل روانی موثر اس��ت. وی همچنین تصری��ح کرد: اما 
مابیش از این باید نگراِن زمینه های محیطی در اختالل روانی 
باش��یم. وی در ادام��ه ب��ه چندوچون کیفی��ِت پایین زندگی 
ایرانی ها پرداخته و توضیح داد: بنابراین داشتن نگاهی آماری 
به مبحث روان و سالمِت روانی ما را از بسیاری چیزها دور 

می کند. شاید از نگاه آماری 23 درصداختالل روانی رقمی 
معمولی باشد، اما این باعث می شود که چشم بر واقعیت نیز 

بسته شود و گمان کنیم همه چیز خوب است. 
R نارضایتی چگونه شکل می گیرد؟ 

ملک محمد تش��ریح کرد: اما ای��ن رضایت و نارضایتی از 
چه چیز ش��کل می گیرد؟ رضایت و نارضایت��ی از انتظاراتی 
شکل می گیرد که در ذهن افراد به وجود آمده و این انتظارات 
از چند بخش ایجاد می ش��ود. وی با اش��اره به س��ه عامل مهِم 
شکل دهنده انتظارات مردم گفت: جامعه، رسانه و آموزش و 
پرورش سه بخش��ی هستند که س��طح و نوع انتظارات را در 
جامعه ای شکل می دهند. در بخش اجتماعی برای مثال وقتی 
ولع شهرنشینی در دهه هفتاد به راه افتاد، فردی که در روستا 
مانده بود از زندگی اش احس��اِس نارضایتی داش��ت و گمان 
می کرد زندگی خوب برابر اس��ت با شهرنشینی. ملک محمد 
ادامه داد: بخش دیگر انتظارات هم که رسانه هاست و می دانیم 
ک��ه 99 درص��د از رس��انه ما در دس��ت صداوسیماس��ت. 
صداوسیمایی که در سال های اخیر بازنمایِی واقعی از زندگی 
اکثر ایرانی ها نداش��ته اس��ت. وی همچنی��ن گفت: در بخش 
آموزش نیز هم والدین و هم آموزش و پرورش رسمی هستند 
که س��طح انتظارات را می سازند. مهدی ملک محمد تصریح 
کرد: بنابراین ترکیبی از این ها انتظارات در ما ایرانی ها را ایجاد 
می کند؛ اکثریت ما در سطح نارضایتی از جامعه هستیم. چرا 
که به هیچکدام این انتظارات نرسیدیم و این یک خیال است! 
وی گفت: حکومت نیز به طریق مس��تقیم و غیرمس��تقیم در 
افزایش سطح انتظارات مردم نقش دارد. به طور مستقیم رسانه 
ملی و آموزش و پرورش را باید دید و به طور غیرمس��تقیم 
اینکه مردم ش��اهِد تفاوت س��طح زندگی شان با نحوه زندگی 
مسووالن هستند. ملک محمد در پاسخ به این سئوال که    اما آیا 
این به معناست که حکومت باید سطح انتظارات مردم را کنترل 
کن��د؟ توضی��ح داد: از نظر من خیر. حکومت تنها باید در حد 
توانش برای برآورد کردن انتظارات تولید کند. اما نباید جلوی 
انتظارات را بگیرد. عضو انجمن روان شناسی ایران ادامه داد: 
نکته ای که در اینجا وجود دارد این که    انس��ان نیازمند نیست، 
بلک��ه آرزومند اس��ت   . نیازه��ای فیزیولوژیک هنگامی که 
برطرف ش��ود دیگر فرد احساِس نیاز برای رفع آن ها نخواهد 
کرد. مثال انسان تا وقتی غذا می خورد که سیر شود. ملک محمد 
در تف��اوت نی��از و آرزو تش��ریح کرد: اما آرزوهای انس��ان 
برخ��الف نیازهایش هیچ گاه پر نمی ش��وند، ب��ه همین دلیل 
نارضایتی نیز می تواند تا ابد ادامه داش��ته باش��د. آرزوهای 
انس��ان به همان اندازه که افزایش پیدا کند افزایش انتظار و به 
تبع آرزوهای باالتری را نیز در پی خواهد داش��ت. وی ادامه 
داد: م��ا بای��د توجه کنیم که اگر قرار باش��د در نیازهای یک 
جامع��ه توس��ط حکومت مداخله ش��ود، س��بک آن جامعه 
کونیس��تی خواهد شد که این اش��تباهی بزرگ است. مهدی 
ملک محمد گفت: بنابراین جامعه راه خودش را خواهد رفت. 
تنها الزم است که حکومت کار خودش را انجام دهد و کاری 
ب��ه نیازها و آرزوهای مردم نداش��ته باش��د. در صورتی که 
حکومت وظیفه اش در قبال مردم را به خوبی انجام دهد، سطح 
انتظ��ارات مردم نیز در حد معقولی ق��رار خواهد گرفت و در 

نتیجه استرس ها در جامعه کمتر خواهد شد. 

خبر

آموزش

شنبه 24 بهمن 1394، سال بیست ویكم،شماره 3624

23 درصد ایرانی ها از اختالل روانی رنج می برند؛ 

چرا  ایرانی ها  استرس    دارند؟

افقي:
  1- شکیبایان- دوچندان كردن- فریاد

 2- علف ها- پار برعکس- ناراست
 3- ست وارونه- شهرت یک از تیم های لوس 

آنجلس در NBA- نهی
 4- گوس�فند ماده- یکی از آثار هنری ایرانیان 

كه با دست بافته می شود- كتک خورده
 5- میوه بهش�تی- داروی بیهوش�ی- بشقاب 

بزرگ- از اعضای بدن
 6- جم�ع مذابح - به ج�ا آوردن عهدوپیمان- 

چست و چاالک
 7- دوش و كتف- بخشودن- پیامبران و انبیا- 

فوتبالیست بزرگ برزیلی متولد 1953
 8- داغ و نش�ان- س�ایه گس�ترده- فرم�ان 

سکوت
 9- پ�دال دوچرخ�ه- آفری�ن- اهلی- زندگی 

كن
 10- صاحب غزلیات شمس- پیر- وصله

 11- پو وارونه- اگر با دس�ت باز نشد با دندان 
باز كنید- دیهیم، افسر- امالک موقوفه

 12- فرزندزاده- گرسنگی- رنگ
 13- ماس�ت تركی- قشر خارجی پوست- گم 

وارونه
 14- به ذهن افکندن- بس�یار گریه كننده- نام 

سابق شهرری
 

15- جنبش رگ- شعر ژاپنی- كدوی داستانی

عمودي:
 1- رژیم غذایی- از توابع بوشهر- ضمیراشاره

 2- فیل�م روی پ�رده عری�ض- ج�ای عش�ق 
آنجاست

 3- درون چیزی- نادر- ثروت- نقض كننده
 4- قلعه كوچک- خانه- پایتخت كلمبیا

 5- جای علف خوردن چهار پایان- از بر- نواری 
كه از مفتول های نازک فلزی می بافند

 6- ازكلم�ات ادب�ی تعلیل- از مناطق كش�ور 
انگلستان- ضربه سر- كلمه همراهی

 7- زبان مردم پاكس�تان- با اهمیت- ورزش 

توپ و چوگان
 8- زیان- اصالح طلب- نامه بر

 9- قصدكنن�ده- صورت پنجم از صور فلکی- 
نجات دهنده

 10- ب�االی فرنگی- مخالف- ماس�ت چکیده- 
گیاهی خودرو

 11- غرق شده- چوبه اعدام- كشور همسایه
 12- نوعی كدو- گریز گاه- درویش

 13- برجس�تگی زیر چانه- از اعضای تنفس�ی- 
شعور- سقف دهان

 14- ذره باردار- پاک سرشت
 15- مع�اون هیتل�ر- یک�ی از آهنگ های قدیم 

موسیقی ایرانی- نام پیشین كشور مجارستان

حل جدول

نرخ بیکاری افزایش یافت؛ 

بیکاری در نقاط شهری بیش تر از نقاط روستایی است
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سربازان بسیار زودتر پیر می شوند
پژوهش�گران دانشگاه بوستون در ایاالت متحده 
آمری�کا از ب�روز پدی�ده ای ب�ه ن�ام    س�ندرم ماری 
آنتوانت   خبر دادند که باعث می شود جنگجویان در 
روندی س�ریع تر از دیگران پیر شوند و سن ظاهری 

آنها بسیار باالتر از سن واقعی باشد. 
دو مطالعه تازه در زمینه ارتباط میان   اختالل تنش پس 
از آسیب   در کهنه س��ربازان جنگ و شتاب گرفتن بروز 
پدی��ده س��الخوردگی در ای��ن اف��راد حکای��ت دارد که 
باورهای پیش��ین در مورد احتمال   پیر ش��دن یک شبه   را 
تأیی��د می کن��د. ای��ن اف��راد از عارضه ای آس��یب زا به 
نام   سندرم ماری آنتوانت   رنج می برند که دانشمندان نام 
ملکه فرانس��ه در زمان انقالب کبیر فرانس��ه را روی آن 

گذاشته اند. گفته شده است که موی سر این ملکه جوان 
بعد از دس��تگیر ش��دن و محکومیت به اعدام با گیوتین 
یک ش��به سفید ش��د. در حالی که دانش��مندان به مدت 
طوالن��ی ب��ود ب��ه ارتباط میان اس��ترس و ای��ن پدیده 
مش��کوک بودند، با دو پژوهش ت��ازه به علل علمی آن 
رس��یده اند. اریکا ولف، استادیار روانپزشکی دانشکده 
پزشکی دانشگاه بوس��تون و یک روانشناس تحقیقات 
بالینی در مرکز ملی کهنه سربازان آمریکا که سرپرستی 
پژوهش را بر عهده داشته است، با اشاره به موارد متعدد 
مش��اهده ش��ده پیر شدن س��ربازان در سنین 30 سالگی 
می گوید:   ای��ن پدی��ده می توان��د مش��کالت ج��دی و 
پیش رونده برای سالمتی در مراحل بعدی ایجاد کند.    به 

گفت��ه م��ارک میل��ر، اس��تادیار روانپزش��کی ای��ن 
دانشگاه:   مشاهدات نشان می دهد استرس پس از سانحه 
آغازگ��ر آبش��اری از پیامدهای بیولوژیکی اس��ت که 
نشانه های آشکار پیری را پدید می آورد. تحقیقات اخیر 
نش��ان می دهد که چگونه این مس��أله در س��طح سلولی 
اتفاق می افتد، و برای اولین بار ما توانستیم از روش هایی 

استفاده کنیم تا این مورد را در DNA افراد ببینیم.   

 اختصاص اعتبار برای 
مقابله با آسیب های اجتماعی 

جلسه 774 شورای عالی انقاب فرهنگی به ریاست 
حجت االسام دکتر حسن روحانی برگزار شد. 

دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اینکه 
رهبر معظم انقالب چندی قبل در جلسه ای که با برخی از 
مس��ووالن نظام پیرامون حل مش��کالت آس��یب های 
اجتماعی داش��تند بر ضرورت حل این مشکالت تاکید 
داش��تند اظهار کرد: موضوع آس��یب های اجتماعی در 
جلس��ات گذشته ش��ورای عالی انقالب فرهنگی مورد 
بررس��ی قرار گرفته اس��ت و در این جلسه نیز گزارش 
وزارت کش��ور و پیش��نهادهایی در زمینه اولویت های 

سیاستگذاری در شورای اجتماعی کشور ارائه شد. 
محمدرض��ا مخبر دزفولی افزود: با اتمام این موضوع 
در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی انش��اءاله از این پس 
امی��دوار خواهیم بود که ش��ورای اجتماعی کش��ور به 
زودی با تش��کیل جلس��ه نسبت به این موارد که توسط 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته 
اس��ت، تصمیم گیری کرده و ش��اهد عملیاتی و اجرایی 
شدن مقابله با آسیبهای اجتماعی باشیم. وی تصریح کرد: 
اعتبارات خوب و قابل قبولی از جانب سازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی در بودجه س��ال 1395 ب��رای مقابله با 

آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده است. 

عیدی از یک میلیون و 4۲4 تا ۲ میلیون و۱۳۶ هزار تومان
سازمان تامین اجتماعی میزان 
عیدی کارگران را از یک میلیون 
و 424 ت�ا 2 میلی�ون و۱3۶ هزار 

تومان اعام کرد. 
با توج��ه به نزدیک ش����دن به 
روزه��ای پایان��ی س��ال، یکی از 
دغدغه های اصل��ی کارگران و در 

مجموع هم��ه نیروهای کار کش����ور بحث چگونگی 
محاس��به و پرداخت عیدی است. در این زمینه سئواالت 
بسیاری در ذهن این قشر زحمتکش وجود دارد. خصوصا 
در مورد مقررات مربوط به پرداخت عیدی به کارگران 
و اینکه به این مبلغ، بیمه و مالیات تعلق می گیرد یا خیر. 
باید گفت که عیدی مش��موالن قانون کار با مش��موالن 
دس����تگاههای دولتی متفاوت اس��ت. عیدی کارکنان 
دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می شود. ولی 
عی��دی کارگران مش��مول قانون کار براس��اس فرمول 
مندرج در قانون مذکور مشخص می شود. براساس این 
فرمول عیدی کارگران دوبرابر آخرین حقوق آنهاست، 
مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه 
بیش��تر نباش��د. بنابراین در سال جاری که حداقل حقوق 
712 هزار تومان اس��ت، سقف پرداخت عیدی سه برابر 
رقم مذکور 2 میلیون و 136 هزار توم��ان و حداقل آن 

نی��ز دوبرابر مبلغ مذکور یعنی یک 
میلیون و 424 هزار تومان اس��ت. با 
توج��ه ب��ه اینکه طبق قان��ون هیچ 
کارگری نباید کمتر از حداقل حقوق 
دریافت کن��د، بنابرای��ن عیدی به 
هیچ وج��ه از دوبرابر حداقل حقوق 
کمتر نخواهد بود. مبلغ اعالم شده در 
مورد کارگرانی اس��ت که یک س��ال در کارگاه به کار 
اشتغال دارند. کسانی که کمتر از یک سال کار کرده اند به 
نس��بت مدت کارکرد از عیدی برخوردار می ش��وند. به 
کلیه مشموالن قانون کار، اعم از قرارداد دائمی، موقت و 
کار معین، کارمزد، کارگران فصلی نیز به نسبت کارکرد، 
عی��دی پرداخت می ش��ود. ب��ه کلیه مس��تمری بگیران 
ازکارافتاده کلی، بازنشسته و مس��تمری بگیران بازمانده 
سازمان تامین اجتماعی نیز همانند بازنشستگان و موظفان 
مش��مول مقررات اس��تخدام کش��وری عیدی پرداخت 
می شود که میزان آن توسط هیات دولت تعیین می شود. 
مبنای محاس��به عیدی نرخ و مبلغ مبنای تعیین عیدی و 
پاداش ساالنه کارگران در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی 
مشاغل مزد ثابت، یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، 
به تبع شغل خواهد بود، مثل سختی کار، فوق العاده شغل، و 

هرآنچه به تبع شغل به کارگر داده می شود. 


