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چهارشنبه و پنج شنبه
سردترین روز هفته

میزان -کارشناس سازمان هواشناس��ی از بارش برف و باران در  13استان کش��ور خبر داد.محمد اصغری گفت :با توجه به سرد شدن هوا،
ماندگاریبرفبیشتراست.بهطورمتوسطچهارشنبهوپنجشنبهصبحسردترینروزهفتهاست.کانونسرماشمالشرقکشوراستبهگونهای
که دمای برخی شهرهای استانهای خراسان شمالی و رضوی به صفر نرسیده و آنها تا پایان هفته دمای منفی یک را تجربه میکنند  .

دریچه

اولین برف پاییزی پایتخت
ب��ا ورود جبهه ه��وای س��رد ب��ه کشور ،ت��ه��ران شاهد
اولین برف پاییزی خود بود  .طبق پیشبینی سازمان
هواشناسی  ،هوای سرد تا پایان هفته در نیمه شمالی و
مرکز کشور باقی میماند.

خواندنی ها

کشور پرو با بهرهوری از کوههای رنگی توانسته به صنعت
گردشگری خود رونق بخشد و توریستهای سراسر
جهان را به سمت خود جذب کند.این کشور با داشتن
کوهها ،تپهها و بیابانهای رنگارنگ توانسته به صنعت
گردشگری خود رونق بخشد .رنگبندی این بیابانها
شامل آبی ،قرمز ،نارنجی ،سبز ،زرد و گاهی رنگ طالیی
میشود .پرو کشوری در آمریکای جنوبی و پایتخت
آن لیما است .این کشور از شمال با اکوادور و کلمبیا،
از شرق با برزیل ،از جنوب شرقی با بولیوی ،از جنوب
با شیلی و از غرب با اقیانوس آرام هممرز است.

استفاده از سگها برای تبلیغات ممنوع!
این روزها در اروپا یک شرکت برای تبلیغات تشکهای
فنری از سگی استفاده کرده که روی تشک ساخت این
شرکت میپرد  .در پی همین تبلیغات مردم از کشورهای
مختلف که تشک پرنده برای فرزندان خود خریدهاند،
ویدئوهایی از سگهای خود در حال پریدن روی این
تشکها در فضای مجازی به اشتراک گذاشتهاند .یک
گروه رفاه حیوانات بعد از زیاد شدن این ویدئوها به فکر
سگها افتاده و به مردم توصیه کرده است که از تبلیغات
شرکت مذکور تقلید نکنند و سگهای خود را روی این
تشکها نبرند.

عجیبترین کالهبرداری یک جادوگر
یک جادوگر در کشور نیجریه توانسته است با فروختن
یک سحر به شخصی محلی عجیبترین کالهبرداری
جادوگران را به نام خود ثبت کند.همه این قضایا از
جایی شروع شد که یک دزد به مدت چند روز پشت سر
هم به یک انبار گوشت میرفت ،بدون اجازه از این انبار
چند تکه گوشت برمیداشت  ،در کیسهای میگذاشت
و با خود از آنجا میبرد در صورتی که هیچ لباسی بر تن
نداشت.ایندزدبیپروادرنهایتکهتوسطپلیسبهجرم
دزدی از انبار گوشت بازداشت شد ،به این اعتراف کرد
که زمانی که به یکی از جادوگران مراجعه کرده بود به او
یک سحر فروخته است و به او گفته است که با این سحر
نامرئی میشوی و کسی تو را نخواهد دید.

شگرد خنده دار  3کارگر برای سیمان کردن
سطوح خبر ساز شد

ابوترابی در م��ورد ممنوعیت نام گذاری
برخی اس��ام��ی ب��ر روی ف��رزن��دان گفت:
نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات
اسالمی،عناوینوالقابزنندهیانامتناسب



با جنس باشد ممنوع است ،اما اگر نامی
زننده نباشد و به هر دلیلی در سامانه
خ��دم��ات الکترونیکی ثبت اح���وال ذکر
نشده باشد آن نام در کمیتهای با حضور
اساتید دانشگاهی زبان فارسی ،عربی و
 ...بررسی میشود تا در ص��ورت داشتن
شرایط ثبت شود.
▪ ▪مخالفت با  ۶۷م��ورد ن��ام پیشنهادی
خانوادهها در سال ۹۵

وی با بیان اینکه از ابتدای سال  ۹۵در
 ۶۷مورد با نام گ��ذاری فرزندان از سوی
خانوادهها موافقت نشده است ،تاکید کرد:
اسامی همچون ژاکلین ،کاترین و رایمون
از جمله اسامی بوده که به دلیل مغایرت
با فرهنگ ملی و اسالمی با آنها مخالفت
شده است.
▪ ▪تغییر نام  ۱۵هزار نفر در نیمه اول ۹۵

وی همچنین از تغییر نام  ۱۵هزار و ۴۵۷
نفر در نیمه اول سال  ۹۵خبر داد و تصریح
کرد :از این تعداد  ۱۳۳۵مورد با احکام
مراجع قضایی انجام شده و مابقی تغییر
نام مذهبی به مذهبی یا موارد مشابه بوده
که از طریق قوانین داخلی ثبت اح��وال
انجام شده است.مشاور رئیس سازمان
ثبت احوال گفت :در این مدت  ۴۱هزار و
 ۳۱۳مورد تغییر نام خانوادگی ثبت شد
که بیشتر آن مربوط به حذف نام مکان از
پسوند خانوادگی بوده است.وی ادامه داد:

...

در شش ماه اول سال هزار و  ۴۸۲گواهی
تجرد برای ایرانیان خارج از کشور صادر
شده است و همچنین  ۶هزار و  ۵۳۲مورد
کارت شناسایی ملی برای ایرانیان خارج از
کشورصادرشد.ابوترابیدرپاسخبهسوالی
در مورد استفاده از شناسنامه مردگان در
انتخابات گفت :با توجه به تطبیق هویت
فرد در هنگام رای گیری این امکان که عمال
کسی بتواند از شناسنامه مرده برای حضور
در انتخابات استفاده کند مردود است.
▪ ▪تولد پسران بیش از دختران

وی از افزایش جمعیت کشور به ۸۰میلیون و
 ۴۸۱هزارو ۷۵۹نفرتاصبحامروز(دوشنبه)
خبر داد و تاکید کرد :نسبت جنسی در کشور
تولد  ۱۰۵پسر در مقابل  ۱۰۰نوزاد دختر
را نشان میدهد که این آمار طبیعی است.
وی در مورد هزینههای ثبت نام کارت ملی
هوشمند گفت :ب��رای ثبت نام ک��ارت ملی
هوشمند شهروندان باید  ۲۰هزار تومان به
حساب خزانه دولت واریز کنند و مبلغ ۹هزار
تومان نیز در دفاتر پیشخوان پرداخت کنند و
هرگونهاضافهدریافتیازاینمبلغغیرقانونی
استوشهروندانمیتوانندباارائهگزارشبه
ثبت احوال موضوع را پیگیری کنند.

▪ ▪محبوبترین اسامی درسال95

سخنگوی س��ازم��ان ث��ب �تاح��وال کشور
گفت :در یک قرن گذشته اسم «فاطمه»
محبوبترین اسم بوده و طبق آمار موجود



مهد قرآنی

از فراوانی اسمها در سال  ۹۵تا کنون،
محبوبترین نام در بین دختران «فاطمه»
و در بین پسران «امیرعلی» ب��وده است.
ابوترابیدربارهفراوانینامگذاریدرکشور
گفت :در طول سال جاری در بین دختران،
«فاطمه» بیشترین فراوانی و «امیرعلی»
در بین پسران بیشترین فراوانی اسم بوده
است و به طورکلی در دختران به ترتیب،
«فاطمه»« ،زهرا»« ،نازنینزهرا»« ،یسنا»،
«زینب»« ،هلما»« ،باران»« ،فاطمه زهرا»،
«ریحانه» و «ره��ا» ب��وده اس��ت .وی گفت:
در بین پسران نیز« ،امیرعلی»« ،محمد»،
«ام��ی��رح��س��ی��ن»« ،ع��ل��ی»« ،اب��وال��ف��ض��ل»،
«حسین»« ،محمدطاها»« ،امیرعباس»،
«محمدحسین» و «امیرمحمد» بیشترین
ف��راوان��ی اس��م را در بین پ��س��ران داشته
اس��ت .اب��وت��راب��ی همچنین گفت :طبق
آم��اره��ای م��وج��ود ،ط��ی  8م��اه گذشته
تعداد والدته��ای ثبتشده تاکنون یک
میلیون و  32هزار و  988رویداد و تعداد
فوتیهای ثبتشده  244ه��زار و 181

...

...



عتبات

روی��داد است و در سال جاری نسبت تولد
پسر به دختر  105به  101است.وی ادامه
داد :میانگین سن متوفیان کشور  63سال
بوده که برای زنان  66سال و برای مردان
 61سال بوده است و در مورد والدتها 31
درصد سن مادران بین 25تا 29سال بوده
است .وی همچنین با اشاره به آمار ازدواج
و طالق نیز گفت :در  7ماهه ابتدایی سال
ج��اری  172ه��زار و  81ط�لاق در کشور
به ثبت رسیده است و تعداد ازدواجه��ای
ثبتشده نیز 448هزار و 945رویداد بوده
است .ابوترابی ادام��ه داد :روند صعودی
میانگینسنمردانوزنان،اولینازدواجدر
کشور است که طی سال 91تا 94به میزان
یک سال برای مردان و 0.8سال برای زنان
افزایش یافته است که این افزایش سن در
تهران برای مردان  1.8و برای زنان 1.7
سال بوده است .سخنگوی سازمان ثبت
احوال در پایان اعالم کرد :بر اساس آخرین
آمار دریافتی جمعیت کشور  80میلیون و
 481هزار و  759نفراعالم میشود.

اعتیاد

 500مهدقرآنی در سراسر کشور افتتاح شد
جانشین رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور از افتتاح 500
مهدقرآنی به مناسبت هفته بسیج در سراسر کشور خبر داد .مینا
بیابانی دیروز دوشنبه در آیین افتتاح این مهدهای قرآنی ،با بیان
اینکه در کشور بیش از سه ه��زار مربی مهدقرآنی داری��م ،ادامه
داد :ح��دود دو ه��زار و  400مهدکودک و پیش دبستانی قرآنی
در سراسر کشور فعالیت دارد.بیابانی افزود :با افتتاح این تعداد
مهدقرآنی،تعداد مهدها به دو هزار و  900مهدقرآنی میرسد.

جانشین ستاد اربعین ناجا اعالم کرد :آمارهای اولیه حاکی از این
است که سفر ایرانیان به عتبات در سالجاری نسبت به مدت مشابه
سال قبل  ۲۰تا  ۲۵درصد افزایش داشته است .بابایی اف��زود:
امسال پیشبینی خروج بیش از دو میلیون نفر از کشور شده بود و
آمارهای اولیه ما از تعداد افرادی که برای زیارت اربعین از کشور ما
وارد عراق شدهاند ،حاکی از این است که در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته بین  ۲۰تا  ۲۵درصد افزایش داشته است.

معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :یک معتاد
امروز برای اینکه موادش را تهیه کند روزانه بین 15تا 40هزارتومان
باید هزینه کند و برای این امر باید درآمد داشته باشد .هادینژاد
افزود :این افراد معموال شغلی ندارند و به سرقت ،زباله گردی و
اموریمشابهآنرویمیآورند.ازسویدیگرخانوادههانیزازپذیرش
اینافرادامتناعمیکنند.هرچقدراینافرادازجامعهدورنگهداشته
شوند و برای پاکی آنها تالش کنیم آرامش به جامعه نیز بر میگردد.

با پایان مهلت ثبت نام انجام شد

معاون درمان وزیر بهداشت:

ثبت نهایی ۴۱۰هزاردرخواست وام ضروری بازنشستگان
پس از پایان مهلت ثبتنام اینترنتی وام ضروری
بازنشستگان کشوری ،مشخص شد ح��دود ۴۱۰
هزار نفر از بازنشستگان با مراجعه به سایت صندوق،
ثبتنام کردند  .امیرحسین تفنگ سازی مدیرعامل
شرکت طراحی مهندسی بهور گفت :با آغ��از ثبت
نام وام ض��روری بازنشستگان کشوری از اول آبان
ماه امسال و با پایان مهلت یک ماهه ثبت نام ،حدود
 ۴۱۰هزار نفر ،ثبت نام کردند.تفنگ سازی با بیان
اینکه بیشترین آمار ثبت شده مربوط به استان تهران
با  ۷۴هزار و  ۶۸۱نفر ثبتنام کننده است ،اظهار
ک��رد :پس از استان تهران ،به ترتیب استا نهای
ف��ارس با  ۳۲ه��زار و  ،۶۱۲خراسان رض��وی با ۳۱
هزار و  ،۶۵۰اصفهان با  ۲۶هزار و  ۴۹۲و مازندران
با  ۲۲هزار و  ۳۷۰ثبت نام شده ،بیشترین آمار ثبت
نام کنندگان وام ضروری بازنشستگان کشوری را به
خود اختصاص دادن��د.وی با اشاره به آمار کمترین
ثبت نام کنندگان وام در استانهای کشور نیز گفت:
کمترین آمار ثبت نام کنندگان مربوط به استان قم
با سه هزار و  ۱۴۷درخواست ثبت شده است .پس
از استان قم نیز استان خراسان شمالی با سه هزار و

 ۲۵۴و هرمزگان با سه هزار و  ۸۱۳نفر کمترین آمار
ثبت نام وام را دارند.تفنگ سازی با بیان اینکه ثبت
نام اینترنتی وام ضروری بازنشستگان کشوری که از
اول آبان ماه آغاز شده بود ۳۰ ،آبان به پایان رسید ،به
فارس گفت :آخرین مهلت ثبت نام  ۳۰آبان ماه ۹۵
تعیین شده بود که با پایان این مهلت ،هیچ گونه ثبت
جدیدی در سامانه ثبت نام وام ضروری بازنشستگان
انجام نمیشود.وی یادآور شد :امسال به  ۲۵۰هزار
بازنشسته کشوری وام ضروری به مبلغ سه میلیون
تومان ،با کارمزد چهار درصد و دوره بازگشت ۳۶
ماهه پرداخت میشود که این تعداد دریافت کننده
وام ض���روری ،در ده��ه نخست آذرم���اه س��ال جاری
با انجام قرعه کشی ،تعیین خواهند شد.تفنگ
سازی ،تصریح کرد :اعتبار وام پرداختی ،براساس
تعداد بازنشستگان و موظفین هر استان تعیین
میشود .تسهیالت سه میلیون تومانی وام ضروری
بازنشستگان کشوری ،در شش مرحله دو ماهه و در
هر مرحله به تعداد مشخصی از برندگان پرداخت
میشود و پس از شش مرحله ،تمامی  ۲۵۰هزار نفر
برنده ،وام خود را دریافت میکنند.

...



معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
انتقاد از برخورد تبعیض آمیز سازمان تامین اجتماعی با
بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی گفت :قرار است با
تصویببرنامهششمتوسعه،ادارهبیمارستانهایدولتی
به شرکتهای غیر دولتی واگذار شود .محمدآقاجانی
دیروز به ایرنا گفت :یکی از مهمترین مشکالت وزارت
بهداشت در اداره بیمارستان ها ،دولتی بودن آنهاست،
شیوه اداره دولتی بیمارستانها با ب��وروک��راس��ی و
مشکالت بسیار زیادی مواجه است،بیمارستانهای
دولتی چابک نیستند ،نمیتوانند به درستی از منابعی
که در اختیار دارند ،استفاده کنند و باید با اختیارات
بیشتری اداره شوند .معاون وزیر بهداشت ادامه داد:
شیوه دولتی اداره شدن بیمارستانها باعث شده که
بخش مهمی از منابع انسانی ،منابع فیزیکی و منابع
مالی در بیمارستانها هدر برود و کارایی الزم را نداشته
باشد و به طور کلی ساختار مدیریت دولتی ساختار
بوروکراتیک و کندی است.آقاجانی در پاسخ به این
پرسش   که م��دل پیشنهادی وزارت بهداشت برای
اداره بیمارستانهای دولتی چیست ،گفت :مدل
پیشنهادی وزارت بهداشت که در الیحه برنامه ششم



وزارت بهداشت

وزیر اسبق بهداشت بابیان اینکه عدهای تصمیم
به ن��اب��ودی وزار تب��ه��داش��ت گرفتهاند،گفت:
نظام سالمت در خطر اس��ت و ای��ن خطر هم از
درون نظام سالمت به دلیل زیاده خواهی برخی
و لجبازی برخی دیگر است و هم از بیرون آن
به دلیل دع��واه��ای شخصی و منافع صنفی یا
نگر شهای سیاسی به این معضل ملی است.
کامران باقری لنکرانی گفت :حال نظام سالمت
خوب نیست .اگر بخواهیم با ادبیات پزشکی
خودمان حرف بزنیم عالیم حیاتی اش ثبات ندارد
و به سمت اغما در حال گذار است .این در حالی

بیمارستانهای دولتی ،شرکتی میشوند

است که باوجود این کسالت پیشرونده ،مانند
مادری که حتی تا آخرین دقایق حیات دلسوزانه
به خدمت فرزندان خود مشغول است ،با جان
کندن و به کارگیری آخرین توان خود هنوز دارد
خدمت رسانی میکند .وزی��ر اسبق بهداشت
افزود :اعتقاد دارم نظام سالمت در خطر است .
اعتقاد دارم که این خطر هم از درون نظام سالمت
به دلیل زی��اده خواهی برخی و لجبازی برخی
دیگر است و هم از بیرون آن به دلیل دعواهای
شخصی و منافع صنفی یا نگرشهای سیاسی به
این معضل ملی است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:شاگرد اول تعطیلی هستیم

قـــاب

...

دستچین
صدور احکام بازنشستگان جدید
آموزش و پرورش تا بهمن ماه
ایرنا -اسفندیار چهاربندرئیس مرکز برنامهریزی منابع
انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش با
اشاره به بازنشستگی  39هزار نفر از فرهنگیان در سال
جاریگفت:احکامبازنشستگانبهتدریجصادرمیشود
و تمام تشریفات صدور احکام بازنشستگان تا پیش از
بهمن ماه به اتمام میرسد.

تصمیمگیری کرد .میرزاده در توضیح تأکید بر
عدم پرهیز از شتاب زدگی در ایجاد تغییرات در
تقویم نظام آموزشی ،افزود :اینکه وقتی تهران دچار
آلودگی هوا میشود ،اعالم کنیم مدارس تعطیل
شود و ب��رای همه کشور نسخه بپیچیم ،درست
نیست.سخنگوی کمیسیون آم��وزش مجلس با
بیان اینکه باید تقویم آموزشی متناسب با محتوای
آموزشی باشد که تنظیم شده است ،تأکید کرد :ما
شاگرد اول تعطیلی هستیم و به هر بهانهای عالوه
بر تعطیالتی که در تقویم رسمی داریم ،خودمان نیز
مابین تعطیالت را تعطیل اعالم میکنیم.

فرماندهمرزبانیناجابااعالماینکهبهدلیلحجمجمعیت
و جداسازی افراد فاقد ویزا کنترل در مرزها کار سختی
اس��ت ،اف��زود :احتمال لغو وی��زای سفر اربعین وجود
دارد  .س���ردار قاسم رضایی گفت :کنترل ای��ن حجم
جمعیت و جداسازی افراد فاقد مدارک قانونی از جمله
ویزا و گذرنامه کار سختی است که توان زیادی از پلیس و
مرزبانی میگیرد .وی تاکید کرد :در صورت تکرار چنین
شرایطی ما دیگر قادر به کنترل حجم انبوه زائران با این
امکاناتنیستیم.بنابرخبرمهر،سرداررضاییبااشارهبه
اینکهاگرمسئلهروادیددرستمدیریتنشود،خطرناکو
خسارت زا است افزود :ازدحام جمعیت امسال مدیریت
شدولیبرایسالهایبعدبایددولتمردانمسئلهروادید
را به عنوان گره اصلی تسهیل در تردد زائران به ویژه در
ایاماربعینحلکنند.فرماندهمرزبانیناجابااعالماینکه
خوشبختانه اربعین امسال یکی از امنترین مراسم پیاده
روی اربعین در طول سالهای گذشته اعالم شده است،
افزود:سرعتعملوکنترلروادیددرسمتعراقوایران
اکنون تقویت شده و با سرعت بیشتری انجام میشود.

جمعآوری معتادان ،سادهترین کار برای
مقابله با اعتیاد
ایلنا -معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه
جمعآوری معتادان سادهترین کار در فرآیند حل معضل
اعتیاد است ،گفت :تنها راه برونرفت از این مصیبت
پیشگیری است که آموزش به جوانان و نوجوانان برای
افزایش تابآوری در این زمینه نقش مهمی دارد.سردار
سعید منتظرالمهدی ؛ در مورد تاثیر جمعآوری معتادان
در فرآیند مقابله با معضل اعتیاد گفت :سادهترین کار در
این زمینه جمعآوری است ،در واقع جمعآوری زمانی
بایدانجامشودکهبسترهایبازاجتماعیکردنمعتادان
ایجاد شده باشد.وی ادامه داد :وظیفه ما جمعآوری
معتادان اس��ت که آن را انجام میدهیم ،ام��ا میزان
جمعآوری ناجا بهاندازه ظرفیتهایی است که دیگر
دوستان ما در دستگاههای دیگر دارند.معاون اجتماعی
ناجابابیاناینکهاعتیادمشکلومعضلیاستکهدرهمه
اعصار وجود داشته و امیدواریم که زودتر حل شود ،اظهار
کرد :تنها راه برونرفت از این مصیبت صرفا پیشگیری
است که باید در ایستگاههای مختلف یعنی خانواده،
مدرسه و محله و دیگر مجامع انجام شود.

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮوش  ١١واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم

گرد و خاک
در هوای بندرعباس
وزش ب��اد و گ��رد و خ��اک صبح
دوشنبه در بندرعباس به حدی
ب��ود که اسکلههای مسافربری
و صیادی،مدارس و بسیاری از
مغازههای شهر تعطیل و بسیاری
از پروازها کنسل شدند.

نیز آمده ،این است که بیمارستانهای دولتی در قالب
شرکتهای غیر دولتی اداره شوند.وی اضافه کرد :در
این مدل اداره کردن بیمارستان ها ،مالکیت دولتی
بیمارستان حفظ میشود ،ام��ا اداره بیمارستان به
شرکت غیر دولتی واگذار میشود،به شرط اینکه تعرفه
دولتی را رعایت کنند و پرداختی مردم افزایش پیدا
نکند.وی ادامه داد :در واقع مالکیت دولتی بیمارستان
حفظ میشود اما نوع اداره بیمارستان تغییر میکند و
شرکتی میشود و به نوعی اداره کل بیمارستان به یک
شرکت غیر دولتی واگذار میشود.وی گفت :در صورت
تصویب این پیشنهاد وزارت بهداشت در مجلس ،برنامه
این است که به مرور این طرح در کل بیمارستانهای
دول��ت��ی اج����را ش���ود و ب��ه ک��ل ک��ش��ور تعمیم ی��اب��د.

...

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت :نباید
هرجا که مشکلی ایجاد کردیم ،به ج��ای اینکه
دنبال حل ریشهای آن باشیم ،بگوییم مدارس
تعطیلشودیاتقویمآموزشیتغییرکند.میرحمایت
میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در
خصوص «مصوبه اخیر دولت درباره تغییر تقویم
نظام آموزشی» ،اظهار کرد :این موضوع هنوز در
کمیسیون آموزش مجلس مطرح نشده است .وی
ادام��ه داد :بنده به عنوان یک نماینده در این
خصوص اظهارنظر میکنم و البته نمیتوان با
عجله و شتاب درباره تغییر تقویم نظام آموزشی

ِ
کردمردک ...
گفت :به من گفت نفهم .به من توهین
گفتم :همین طور از راه رسید و یقه تو را چسبید و گفت
نفهم؟ مگر میشود؟ گفت :به من توهین کرد من ازش
نمیگذرم ....باز پرسشم را تکرار کردم که  :یعنی بی
مقدمهدرگریبانتآویختوتورابهاینکلماتنواخت؟باز
هم شانه خالی کرد از پاسخ اما وقتی بررسی کردم دیدم
محترمانهترین کالمی که طرف میتوانسته به این آقا
بگویدهمینکلمه«نفهم»بودهامااینجنابنمیگفتکه
چه کرده و چه گفته که چنین شنیده .این روش را از زبان
چندین و چند نفر دیگر هم شنیده ام که نمیگویند خود
چهکارنامهفاجعهباریدارنداماحرفطرفرابابرجسته
نمایی میگویند تا دیگران را با خود همراه کنند.هم
طرف مقابل را در ذهن مردم بشکنند و هم او را در موضع
اتهام بنشانند حال آنکه ماجرا با آنچه میگویند بسیار
متفاوت است .آنقدر که هرکس بشنود هم در مقابلشان
خواهد ایستاد .فکر میکنم ما وقتی در جایگاه شنونده
قرار میگیریم باید حواس مان باشد شکار بدگویان خود
حق پندار نشویم و گناه دیگران را بر ذمه نگیریم .اگر
قرار است به داوری بنشینیم حتی در ذهن خودمان ،
اطراف ماجرا را خوب بسنجیم تا دچار خطا نشویم چنان
که بنده خدایی شده بود و میگفت بی جهت به فالنی
بدبین شدم و حتی بد گفتم بر اثر حرفهایی که بهمانی
میزد اما وقتی واقعیت آشکار شد دیدم به گناه بد بینی
افتادهام .این حرفها مرا یاد روایتیانداخت که استاد
صفایی حائری شرح میداد که در قیامت آدم میبیند
خون فردی را بر ذمه اش نوشتهاند و به سخن میآید که
منچنیننکردهاموپاسخمیگیردتوجاییبودیکهعلیه
اوحرفمیزدندوتوهمحرفزدیویاحتیمیتوانستی
دفاع کنی اما با سکوت خود باعث هتک حرمت او که
دراندازه خون اوست شدی و حاال باید پاسخ بدهی .بله
گفتنها و نگفتنها مفهوم دارد پس مراقب باشیم...

احتمال لغو ویزای سفر اربعین از سال آینده

آموزش و پرورش

عکس:فارس

دوربینکارگذاریشدهروییکپهپادمعدنازلحظهای
تصویر گرفته است که پهپاد روی هوا مورد حمله عقاب
قرار میگیرد در حالی که مسئوالن این معدنها اعالم
کردهاند این اتفاق هر ساله رخ میدهد .در تصاویری
که در سنت ایوز در غرب استرالیا توسط دوربین روی
پهپاد گرفته شد هاست ،نشان داده میشود که این
پرنده شکاری چنگال خود را به سمت وسیله میگیرد
و به آن حمله میکند و با برخورد به آن باعث میشود
که پهپاد روی زمین بیفتد .یکی از شرکتها با همین
برخوردهایی که بین پهپادها و عقابها اتفاق میافتد،
متحمل  100هزار دالر ضرر شده است.

در قتل دیگران شریک نشویم

افزایش ۲۰تا ۲۵درصدیسفربهعتباتدراربعینامسال

باقری لنکرانی:عدهای تصمیم به نابودی وزارتبهداشت گرفتهاند

مقابله عقابها با پهپادها

امیر آقایی

نیش و نوش بهرفتارهایمطلوب ونامطلوباجتماعیمیپردازد

هزینه یک معتاد برای تهیه مواد مخدر مصرفی روزانه



گروهی از کارگران سیمانکاری مهارت خود را در شیوه
ای خنده دار و مخصوص خودشان به رخ کشیدند که به
راحتی میتوانند سیمان را صاف کنند و کار را سریع
پیش ببرند.این کارگران در حال سیمان کردن سطحی
بودند که قرار است در آنجا پیادهرویی ساخته شود که با
گروه سه نفره خود توانستند کار را سریع پیش ببرند آن
هم به این شیوه که دو تن از آنها از پشت هر کدام یک
پای دیگری را میگیرند و آن را به جلو هل میدهند.نفر
سوم این گروه هم یک ماله بزرگ در دستش نگه داشته
است و زمانی که همکارانش او را به جلو هل میدهند،
او هم سیمان روی سطح را صاف میکند و با همین
شیوه حتی میتوانند جدولهای کنار پیادهرو را هم
درست کنند.

نیش و نوش

ازکاهش 2درصدی والدت تا نامهای عجیب و غریب

▪ ▪نحوه برخورد با نامهای نامانوس

کوههای رنگی در پرو

...

ریز و درشت از ثبت احوال 95

دانش پور -سخنگوی سازمان ثبت احوال
کشور بدون آن که آمار مقایسهای ازدواج
و طالق طی دو سال اخیر را اعالم کند از
ثبت  102هزار طالق و  448هزار ازدواج
در هفت ماه سال ج��اری خبر داد .سیف
ا ...ابوترابی روز گذشته در نشستی خبری
همچنین جمعیت کشور را بر اساس آخرین
آمار دریافتی  80میلیون و  481هزار و
 759نفر اعالم ک��رد.وی در ادام��ه گفت:
تا کنون  12میلیون و 894ه��زار کارت
هوشمند ملی برای مردم صادر شده است
و  10میلیون و  436ه��زار و  808تن از
هموطنان ک��ارت هوشمند ملی خ��ود را
تحویل گرفتهاند؛ ضمن این که ثبت نام
 18میلیون و  793هزار و  284تن تکمیل
شدهاستکهاینشمار،شاملهمهافرادی
است که در ادارههای خود و همچنین در
دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام کردهاند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال خاطرنشان
کرد  :براساس پیش بینیها تا پایان امسال
 15میلیوننفر،کارتهوشمندملیخودرا
باید دریافت کنند و این سازمان تمام تالش
خود را به کار خواهد گرفت تا به این هدف
پیش بینی شده دست یابد.
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ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻠﻮ� ﺷﻤﺎره  ١١٥ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ  ١١واﺣﺪ
ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم را واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪ  ٧ﮔﻠﺒﻬﺎر ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻠﻮارﺟﻤﻬﻮر� ،ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮر�  ٧و ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪه ،ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺷﺮا�ﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ذ�ﻞ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ :
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻋﺮﺻﻪ  ١٢٢٤ :ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﻋﻴﺎن ١٣٨٠ :ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺠﺎز در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ٢:ﻃﺒﻘﻪ )ﺳﻪ ﺳﻘﻒ(
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  :ﻣﺒﻠﻎ  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ  :ﻣﺒﻠﻎ  ٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه  :از ﺗﺎر�ﺦ آﮔﻬ� ﺗﺎ ١٣٩٥٫٩٫١٧
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات :از ﺗﺎر�ﺦ آﮔﻬ� ﺗﺎ ١٣٩٥٫٩٫٢٠
ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه  :ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن واﻗﻊ درﺑﻠﻮارﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺣﺴﺎﺑﺪار� ﺗﻌﺎوﻧ�
ﺗﺎر�ﺦ ﮔﺸﺎ�ﺶ ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫٩٫٢١
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  ٠٩١٥٥١٥١٢٥٠ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

 /٩٥٢٦٠٩٧٢آ
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