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توضیحاتنجفی
دربارهمریضی قلبیاش
محمدعلی نجفی در اولین گفتوگویش پس از انتخاب به
عنوانگزینهنهاییشهرداریتهرانازسویاعضایمنتخب
شورایپنجم توضیحاتیدربارهبیماریقلبیاشارائهکرد.
بهگزارشایسنا،محمدعلینجفیکهبایکبرنامهتلویزیونی
گفتوگومیکرددرپاسخبهاینپرسشکهآیابیماریقلبی
شمابهبودپیداکردهاست،گفت«:ممنونمکهنگرانسالمتی
من هستید و باید اعالم کنم که در سال  ۹۲به دلیل مشکل
قلبیبهبیمارستانرفتمودرقلبم«استند»قراردادندوپزشک
معالج همان موقع اعالم کرد که تا یک سال خطر تشدید
بیماری وجود دارد اما س ه سال ونیم از آن ماجرا گذشته و من
مسئوالن اجرایی و قانونگذار زیادی میشناسم که چهار،
پنج«استند»درقلبدارندامابهراحتیفعالیتمیکنندالبته
هیچکسازفردایخودمطمئننیست».محمدعلینجفیدر
سال 92از ریاست سازمان میراث فرهنگیبه دلیل بیماری
قلبیاشاستعفادادهبود.

 ۳۱دانشگاهکشوردرجمعموثرترین
دانشگاههایمهندسیدنیا

سرپرستپایگاهاستنادیعلومجهاناسالمگفت:براساس
اطالعات خــارج شده از پایگاه شاخص های اساسی علم
ای.اس.آی ( ۳۱ )ESIدانشگاه کشور در بین موثرترین
دانشگاه هــای مهندسی دنیا قــرار گرفتند.به گــزارش
مهر ،دکتردهقانیافزود:یکدرصددانشگاههاوموسسات
تحقیقاتی در سطح بین المللی در زمره موثرترین ها قرار
می گیرند .در حوزه علوم رایانه در بین دانشگاه های جامع
نام دانشگاه تهران مشاهده می شود .در بین دانشگاه های
صنعتی،امیرکبیر،صنعتیشریفوعلموصنعتایراندربین
برترینهایدنیاقراردارند.دربیندانشگاههایغیرمتمرکز
نیز دانشگاه آزاد اسالمی در بین دانشگاه های برتر دنیا قرار
گرفته است.در بین دانشگاه های جامع ،دانشگاه تهران،
دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه فردوسی
مشهد ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه
سمنان ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشگاه اصفهان،
دانشگاه گیالن ،دانشگاه ارومیه ،دانشگاه رازی ،دانشگاه
کاشان ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشگاه یزد ،دانشگاه بین
المللی امام خمینی(ره) ،دانشگاه خلیج فارس ،دانشگاه
محقق اردبیلی ،دانشگاه شهرکرد و دانشگاه یاسوج در بین
موثرتریندانشگاههایدنیادرحوزهمهندسیقرارگرفتهاند.
دربیندانشگاههایمهندسی،دانشگاهامیرکبیر،دانشگاه
صنعتیشریف،دانشگاهعلموصنعتایران،دانشگاهخواجه
نصیر،دانشگاهصنعتیاصفهان،دانشگاهصنعتینوشیروانی
بابل،دانشگاهصنعتنفت،دانشگاهصنعتیشیراز،دانشگاه
صنعتی شاهرود و دانشگاه صنعتی سهند در بین دانشگاه
های یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفتند.
دانشگاه آزاد اسالمی نیز در زمره دانشگاه های یک درصد
برتردنیادرحوزهمهندسیقرارگرفتهاست.

واکنش همسر شهید حججی به عکس سربریده
  شهید حججی درآخــریــن پیام صوتی خــود خطاب به
همسرشضمنابرازعالقهنسبتبهاوگفت:ازهمهحاللیت
بخواه و به همه التماس دعا بگو .این شهید مدافع حرم در
پیامی دیگر وباکالمی احساسی به فرزندش گفت :اگر
اسمترا"علی"گذاشتمچونخواستمعلیوارزندگیکنی
 ...اگرشهید شوم بدان که پا به پای توهستم و نمی گذارم
کمبودپدررااحساسکنی...بعضیوقتهابادلکندناز
چیزهایخوبچیزیهایبهتریبهدستمیآوریمنازتو
ومامانتدلکندنمتابتوانمنوکریحضرتزینب(س)رابه
دست بیاورم ...آرزو دارم  ...سعی کن جوری زندگی کنی
کهخداعاشقتشود.

همچنین پس از نامه جانسوز سردار حاج قاسم سلیمانی
برای شهید مدافع حرم محسن حججی به گزارش باشگاه
خبرنگاران ؛صفحه توئیتر منتسب به حاج قاسم سلیمانی
با انتشار پیامی یک دعــا بــرای عاقبت به خیری کــرد و
نوشت":ازخدایسبحانعاجزانهطلبمیکنیمکهحسن
عاقبتبامرگیهمچونشهیدمحسنحججیعزیزرابرای
مامقررفرماید".
▪عکسسربریدهشهیدحججیوواکنشهمسرش

در همین حال همسر شهید حججی در گفت وگو با جام
جم ضمن بیان این که میدانستم محسناول و آخر شهید

رئیس کمیسیون ویژه اصل  44مجلس:

رئیس پژوهشکده معتمد مطرح کرد

افزایش  ۲برابری بروز سرطان در دهه آینده
رئیس پژوهشکده معتمد با اشــاره به این که در دهه
آینده پیشبینی میشود بروز سرطان به دو برابر برسد،
گفت :خیران باید نگاه عمیقتری به مسئله ورود به حوزه
تحقیقات بیماریهای مزمن داشته باشند.به گزارش
فــارس ،کیوان مجیدزاده دیــروزدر نشست خبری که
در پژوهشکده معتمد برگزار شد به موضوع مهمترین
دستاوردهای این پژوهشکده در سال گذشته اشاره
کرد و گفت :تأثیر استفاده از گیاه پنجانگشت در درمان
درد دورهای سینه و سلولدرمانی سرطان با استفاده
از سلولهای دندریتیک ،همچنین طراحی عناصر
دادهای مورد نیاز سرطان کولر رکتال در ایران از جمله
مهمترین این دستاوردها بوده است.وی افزود :بررسی
تأثیر میدانهای مغناطیسی بر ترمیم بافت و زخم بیمار
و تولید آنتیبادی با فعالیت دوگانه به منظور از بین
بردن سلولهای توموری و تحریک سیستم ایمنی علیه
تومورهای سرطانی نیز از دیگر اقداماتی بوده که مورد
توجه قرار گرفته است.رئیس پژوهشکده معتمد با اشاره
به اجرای طرح غربالگری رایگان طی دو فاز عملیاتی
در منطقه محروم پاکدشت ورامــیــن ،افـــزود :تألیف
فصلی از کتاب بینالمللی استفاده از نانوساختارها در

دارورسانی هوشمند و هدفمند از دیگر دستاوردهای
این پژوهشکده در سال گذشته بود.مجیدزاده از عقد
تفاهمنامه مشترک میان گروه مطالعات تجربی سرطان
انستیتوی کارولینسکای سوئد و پژوهشکده معتمد
خبر داد و تصریح کرد :عقد قرارداد همکاری بین این
پژوهشکده ،دانشگاه شریف و دانشگاه برکلی آمریکا
جهت ایجاد کرسی پژوهشی منعقد شده اســت.وی
در ادامه به موضوع پزشکی شخصمحور اشاره کرد و
گفت :به دلیل پروفایل ژنتیکی متفاوت افراد ممکن
است  10نفر مبتال به یک نوع سرطان باشند ولی برای
هر یک درمانهای متفاوت نیاز باشد.مجیدزاده گفت:
سرطانهایسارکوماهرچندکهجزوسرطانهایشایع
نیستند ولی پیچیدگیهای علمی و تخصصی خود را
دارند و تقریب ًا متولی متمرکز جدی ندارند که ما سعی
کردهایم مرکزی را برای تشخیص و درمان این سرطان
توسط جهاد دانشگاهی آمــاده کنیم.وی ادامــه داد:
پیشبینی میشود طی دهه آینده بروز سرطان افزایش
دو برابری داشته باشد که هرچند وزارت بهداشت
مراکز جامع سرطان را راهاندازی کرده ولی شاید برای
سالهای آتی این مسئله کفاف نیاز کشور را ندهد.

روایت رئیس سابق اتاق ایران از دالیل حذف طیب نیا از کابینه

طیب نیا حرف هایی زد که نباید می زد
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی تلگرامی
دربارهدالیلحذفطیبنیاازکابینهپیشنهادیبرایدولت
دوازدهمنوشت:تنهاایرادطیبنیاشایدکمتجربگیاشدر
تنظیمبرخیمناسباتبود،شایدحرفهاییرازدکهنباید
میزد .شاید دست به قلمهایش به موقع نبود و شاید هم از
دیدبزرگان،کم«هماهنگ»بود.بهگزارشفارس،محسن
جاللپوررئیسسابقاتاقایراندرواکنشبهحضورنیافتن
علیطیبنیادرکابینهدولتدوازدهمبهعنوانوزیراقتصاد
در کانال تلگرامی خود با اشاره به تورم باال ،رشد منفی،
خزانهخالی،بازارهایبیثباتوانتظاراتزیاددرابتدای

میشود،چون مسیرش شهادت بود و با تمام وجودش
شهادترامیخواست،افزود:بعدازاینکهعکساسارتش
را دیدم مدام فکر میکردم که االن محسن در چه حالی
است ،یک دفعه دیدم در گروه های تلگرامی زدند که شهید
بیسر،شهادتتمبارک...دیدماینشهیدبیسر،محسنمن
است.همانموقعفهمیدمکهمحسنبهآرزویشرسید.اودر
بخشدیگریازاینگفتوگوباتاییداینکهتصویربدنبیسر
همسرش را دیده است ،تصریح کرد :خیلیها به من گفتند
که این عکس را نبین؛ اما گفتم  ،مگر حضرت زینب(س) در
مجلس یزید نفرمودند که «ما رایت اال جمیال» من هم هیچ
چیزیجززیباییدراینمسیر،دراینعکسنمیبینم.افزون

براین آیت ا ...جنتی و حجت االسالم رئیسی در پیام های
جداگانه ای شهادت مظلومانه شهید مدافع حرم «محسن
حججی»را تبریکوبرنابودیتروریستهایداعشیتأکید
کردند.در همین ارتباط و به گزارش ایسنا عدنان محمود
سفیر سوریه در تهران ،با اشاره به شهادت شهید حججی
توسط گروه تروریستی داعش گفت :مسئولیت این جنایت
وحشیانه متوجه حامیان تروریستهای تکفیری در ایاالت
متحده ،غرب و مــزدوران آنان در منطقه است که از لحاظ
مادی و فکری تروریستهای تکفیری را در راستای تحقق
نقشههایخودبرایتخریبوتجزیهمنطقهدرخدمتبهرژیم
صهیونیستیبهوجودآوردهاند.

فعالیتدولتیازدهمنوشت:رفت هرفتهوزیردانشگاهیبر
اوضاع مسلط شد .در ستاد اقتصادی دولت ،حرفهای
زیادی برای گفتن داشت .در وزارتخانه هم جز یکی دو
انتصاباشتباه،خطاییمرتکبنشد.درسیاستگذاری،
ن که برای امضای برخی
معقول و منطقی نشان داد جز ای 
مصوبات ،وسواس نشان داد.جــال پور در ادامه مطلب
خود نوشت :تنها ایراد طیب نیا شاید کم تجربگیاش در
تنظیمبرخیمناسباتبود.شایدحرفهاییرازدکهنباید
میزد .شاید دست به قلمهایش به موقع نبود و شاید هم از
دیدبزرگان،کم«هماهنگ»بود.

تنها 7درصدواگذاریشرکتهایدولتیبهسپاهصورتگرفت
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجــرای اصل  ۴۴قانون
اساسی گفت :تنها هفت درصــد از واگــذاری ها به بنگاه
های اقتصادی سپاه انجام شده است.حمیدرضا فوالدگر،
نماینده اصفهان در دوره های هشتم ،نهم و دهم که ریاست
کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی را
برعهدهدارد،درگفتوگوبامهردربارهروندواگذاریشرکت
های دولتی گفت ۳۵ :درصــد واگــذاری ها به موسسات
عمومی و  ۲۲درصد به سهام عدالت صورت گرفته است.
وی افــزود :دولت مدعی است  ۳۵درصد واگــذاری ها به
بخشخصوصیانجامشدهاستدرحالیکهطبقگزارش
های سازمان بازرسی ،دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی
در واقع فقط  ۱۰درصد واگــذاری ها به بخش خصوصی
واقعی انجام شده است.فوالدگر با انتقاد از روند واگذاری
شرکت های دولتی در دولت های نهم و دهم افزود :اشتباه
دولتنهمودهماینبودکهاولویتواگذاریرابهبنگاههای
بزرگداددرحالیکهبایدابتدابنگاههایکوچکراواگذار
می کرد .درآمــد حاصل از واگــذاری ها هم در مسیری که
قانون پیش بینی کرده بود در راستای عدالت ،فقرزدایی و
اتمام پروژه های شرکت ها مصرف نشد و بیشتر به رد دیون
دولت اختصاص یافت .در آن زمان بخش خصوصی آن قدر
توانمند نبود که مخابرات چند هزار میلیاردی یا شرکت
مس چند میلیاردی را بخرد بنابراین موسسات و نهادهای
عمومی وارد شدند.وی با انتقاد از ادامه روند غلط واگذاری
شرکت های دولتی در دولت یازدهم گفت :رئیس جمهور
در افطاری فعاالن اقتصادی فقط متعرض نیروهای مسلح
وسپاهشدندودولتباتفنگوبیتفنگرامطرحکردند.در

حالی که واگذاری های دولت به بنگاه های وابسته به سپاه
کمترازششتاهفتدرصداست.درحالحاضر ۲۲درصد
واگذاری سهام بنگاه های اقتصادی به سهام عدالت۳۵ ،
درصدبهنهادهایعمومیغیردولتیو ۳۵درصدهمدولت
مدعیاستکهبهبخشخصوصیواقعیواگذارشدهاست.
معیار دولت در واگذاری به بخش خصوصی این است که از
طریقبورسواگذارشدهاست،ایندرحالیاستکهشرکت
هایدولتیونهادهایعمومیواردخریدسهاماینشرکت
هادربورسشدهاندودرواقعبخشخصوصیواقعیحدود
 ۱۰درصد از این بنگاه ها را خریداری کرده است.رئیس
کمیسیون ویژه اصل  44مجلس در پاسخ به این سوال که
علت طوالنی شدن روند ارائه الیحه سهام عدالت از سوی
دولتبهمجلسچیست،پاسخداد:علتطوالنیشدنروند
ارائه الیحه واگذاری سهام عدالت از سوی دولت به مجلس
این است که سهام عدالت بر اساس نامه ای است که مقام
معظم رهبری در پاسخ به رئیس جمهور وقت آقای احمدی
نژاد می نویسند .سهام عدالت جزو سیاست ها نبود ،اما
همزمان با بررسی سیاست های کلی اصل ۴۴در مجلس،
سهامعدالتنیزدرپنجمادهبهقانونسیاستهایکلیاصل
۴۴اضافهشد.بنابراینحاالکهدولتمیخواهدالیحهسهام
عدالت را بیاورد ،چون تغییراتی در قانون داده خواهد شد
و قانون پیش از این بر اساس نامه مقام معظم رهبری نوشته
شده است ،بنابراین باید نظر مقام معظم رهبری و اگر مغایر
سیاست ها بود ،نظر مجمع تشخیص گرفته شود .اطالع
داریمکهازایشانکسبتکلیفشدهاستوایشاننیزبررسی
اینموضوعرابهکارگروهیواگذارکردند.

15
تیمهای «توپخانه سپاه» و «پهپاد ارتش»
سوم شدند
مهر -تیم توپخانه سپاه در مسابقات ارتشهای جهان
جام دوستی  ۲۰۱۷روسیه که بخش توپخانه این دوره از
رقابتها در چین برگزار شد ،توانست پس از تیمهای چین و
ازبکستان که به ترتیب در مکانهای اول و دوم قرار گرفتند،
رتبه سوم را به خود اختصاص دهد و پس از ایران نیز تیم
روسیه به مقام چهارمی دست یافت.در رشته پهپاد نیز تیم
اعزامی از ارتش جمهوری اسالمی ایران پس از قزاقستان
و روسیه در مقام سوم قرار گرفت.

آزمایش موفق موشکها و سالحهای جدید
روی جنگنده F-14
مهر -فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی از آزمایش
موفق موشکها و تسلیحات جدید روی جنگند ه F-14
خبر داد و اعالم کرد بمبهای مختلفی درحال آزمایش
است.امیر خلبان روزخوش افزود :قابلیت عملیات رزمی
با هواپیماهای  PC-7ایجاد و مسلسل روی آن نصب
و با موفقیت آزمــایــش شــده اســت .روزخـــوش همچنین
ازطرحهای ساخت هواپیماهای رادارگریزنسل پنجم در
وزارت دفاع خبر داد و گفت :تهدیدهای مرزی عالوه بر
سامانههای پدافندی با رادار  F-14رهگیری میشوند.

...
خبر

هشدارهمراهاولبهکاربرانگوشیهای
آیفون
همراه اول با ارسال یک پیام کوتاه به کاربران گوشی های
آیفون هشدار داد.به گزارش ایرنا ،همراه اول در این پیامک
به مشترکان اعالم کرده است :نرم افزارتماس تصویری
 face timeونرم افــزار ارســال فیلم ،عکس و پیام کوتاه
 i-messageدر گوشی های آیفون هنگام فعال سازی به
صورت خود کار و بدون اطالع مشترک پیامک هایی را به
مقصدهایبینالمللیارسالمیکنند.همراهاولدرادامه
پیامک خود آورده است :هزینه های اضافی صورت حساب
تلفن مشترک از نتایج فعالیت این نرم افزارهاست.همراه
اول به مشترکان خود دراین باره هشدار داده است.کاربران
این گوشی ها برای جلوگیری از افزایش هزینه نسبت به
خاموش کردن این نرم افزارها اقدام کنند.
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