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تغییر ساعت رسمی کشور
از ساعت  ۲۴دیشب

خراسان-ساعترسمیکشورازساعت 24دیشبسیامشهریور یکساعتبهعقبکشیدهشد.براساسقانونتغییرساعترسمیکشورمصوبسال
،1386ساعترسمیایرانهرسالدرساعت 24روزاولفروردین،یکساعتبهجلوودرساعت 24روزسیامشهریور،بهعقبکشیدهمیشود،یعنیبهحالت
اولخودبازمیگردد.
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کالهبرداری  ۲۲میلیاردی از مردم با پیامک
وزیــر ارتــبــاطــات و فــنــاوری اطــاعــات از بــررســی پرونده
یــک کــاهــبــرداری پیامکی ارزش افـــزوده بــه ارزش ۲۲
میلیارد تــومــان خبر داد و گفت :وجــوه اخ ــاذی شــده تا
 10روز آینده به مــردم بازگردانده می شــود .به گــزارش
ایسنا،دریافت پیامکهای ارزش افزوده و تحمیل هزینه به
کاربران به تازگی موجب نارضایتی های زیادی شده بود
و محمدجواد آذری جهرمی مدتی قبل ،در واکنش به این
نارضایتیها ،از کشف یک پرونده بزرگ تخلف در ارزش
افزوده خبر داده بود .جهرمی روز گذشته در صفحه توئیتر
خود از پایان بررسی پرونده این کالهبرداری پیامکی خبر
داد و خاطرنشان کرد :برخی از شرکتهای ارزش افزوده در
پنج ماه اخیر حدود  ۲۲میلیارد تومان از مردم کالهبرداری
ی شده را ظرف  ۱۰روز به
کردهاند که خواستهام وجوه اخاذ 
مشترکانبازگردانندوپروندهبرایسیرقضاییبهدادستانی
ارسالشود.

حمایت وزارت ارتباطات از پیامرسانهای
داخلی ادامه دارد
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات
و فــنــاوری اطــاعــات گفت :حمایت همه جانبه وزارت
ارتباطات از پیامرسانهای داخلی بر اساس مصوبات مرکز
ملی فضای مجازی صورت گرفته است و اگر جمعبندی آن
مرکز در هر مورد دیگری نیز ابالغ شود ،مطابق با قانون
عمل می شود.به گزارش وزارت ارتباطات ،سیدجمال
هادیان طبائی تصریح کرد :وزارت ارتباطات درباره مباحث
فضای مجازی اعم از پیامرسانها ،فیلترشکنها ،شبکه
ملی اطالعات ،موتورهای جست وجوی داخلی و دیگر
موارد مرتبط ،عالوه بر اجرای وظایف قانونی خود ،برحسب
وظیفه تخصصی ادله و توجیه های کارشناسی و علمی را
پیش روی مسئوالن و نخبگان قرار میدهد تا مبادا روزی
متهم شود که ایکاش زودتر میگفتید تا مسیر را آن گونه
که درست و به مصلحت جامعه است ،انتخاب میکردیم و
دچار ضعف و خسران نمیشدیم.

کمیسیون اروپا فیس بوک را تهدید به
تحریم کرد
کمیسیون اروپــا به فیس بــوک هشدار دارد چنان چه
حفاظت ازحریم خصوصی کاربران خود را تا پایان امسال
با معیارهای اتحادیه اروپا هماهنگ نکند ،با تحریم هایی
روبه رو خواهد شد .به گزارش اقتصادآنالین ،یک مقام
کمیسیون اروپا گفته که فیس بوک باید در این باره اقدام
و از دادن وعده خودداری کند .این مقام کمیسیون اروپا
همچنین ازشرایط ارائه خدمات فیس بوک انتقاد کرده
است.رسوایی فیس بوک در سوء استفاده از اطالعات
شخصی کاربران و فروش آن به موسسات و شرکت های
سیاسی و اقتصادی موجی از انتقادها را از آمریکا تا اروپا،
آسیا و آفریقا درپی داشته است .اتحادیه اروپا به منظور
جلوگیری از انتشار اخبار کــذب و همچنین محتوای
تروریستی و خشونت بار در فضای فیس بــوک ،تصمیم
گرفته است که همه شرکت های تکنولوژیکی را که پلتفرم
شبکه اجتماعی و پیامرسان دارند و درصــورت مشاهده
محتوای مشکوک با صاحبان حسابهای کاربری مذکور
برخورد نکنند ،جریمههای هنگفتی کند.

اضطراب و افسردگی در کمین کاربران
اینستاگرام
نظر سنجی یک موسسه انگلیسی در حوزه سالمت روان
نشان می دهد ،شبکه اجتماعی اینستاگرام عالوه بر این که
شبکه ای با بیشترین تاثیر منفی بر خواب است ،اضطراب،
افسردگی و ناامیدی نیز به همراه دارد.به گزارش ایرنا ،در
سال  2017میالدی یک موسسه خیریه فعال در حوزه
سالمت روان به نام Royal Society for Public Healthدر
انگلیسیکنظرسنجیازکاربران 14تا 24سالهپنجشبکه
اجتماعیتوئیتر،فیسبوک،یوتیوب،اسنپچتواینستاگرام
انجامدادوازآنهاخواستنحوهتاثیرگذاریاینشبکههای
اجتماعیرابرجنبههایمختلفزندگیازخوابشبگرفته
تا ترس از دست دادن فرصت هایی که دیگران از آن لذت
میبرند،بیانکنند.درایننظرسنجی،اینستاگرامبهدلیل
بیشترین تاثیر منفی بر خواب کاربران ،تصور آن ها از خود و
ترس از دست دادن فرصت هایی که دیگران از آن لذت می
برند،کمترینامتیازرادربینپنجشبکهاجتماعیکسبکرد.
کاربرانکنترلچندانیبرمحتواینمایشدادهشدهندارند
و تصاویری به ظاهر واقعی را می بینند که واقعی نیستند.
معموال یکی از اثــرات این رویکرد اینستاگرام ،احساس
نارضایتی از فیزیک بدن است اما این تنها یکی از جنبه های
کار با اینستاگرام است.بسیاری از کاربران تصاویر متعددی
ازخودروهایگرانقیمترامیبینندکهقادربهخریدنآنها
نیستندودچاراضطرابوافسردگیمیشوند.

فراخوانوزارتبهداشتبهشرکتهای
دانشبنیانبرایحلمشکالتحوزهسالمت
حاجیان  -رئیس دفتر توسعه فــنــاوری سالمت وزارت
بهداشت ازاعالم فراخوان وزارت بهداشت به شرکت های
دانــش بنیان بــرای حل مشکالت حــوزه سالمت ازجمله
تولیددارووتجهیزات پزشکی خبرداد .دکتر حسین وطن
پوربااشارهبهوجودبرخیکمبودهاومشکالتدرحوزههایی
مانندتجهیزات پزشکی گفت :این مشکالت باهمکاری
مشترک بین دانشگاه ها و بخش سالمت قابل حل است .به
طور مثال سال هاست ما برای تولید یک ویلچر استاندارد و
مناسب افراد معلول در کشور با مشکل مواجه ایم درحالی
که می تــوان با استفاده از دانــش مهندسی مکانیک و
پزشکی به طــور مشترک ایــن مسئله را رفــع و محصولی
درحداستاندارد جهانی تولیدکرد .وی با اشاره به فراخوان
وزارت بهداشت به شرکت های دانــش بنیان بــرای حل
مشکالت حوزه سالمت گفت  :هم اکنون نیازهای حوزه
سالمت را درزمینه هایی ازجمله تولیددارو و تجهیزات
پزشکی و ...شناسایی کرده ایم و طی فراخوانی ازشرکت
هایدانشبنیانودانشگاههاخواستهایمتاباهدفرفعاین
نیازها ماموریت هایی را برای خود تعریف کنند.

...

آغاز هفته دفاع مقدس در سی و هشتمین سالروز

اخبار

وزیر ارتباطات خبرداد:

5

ازمیانخبرها

دوباره یاد حماسه ها

نابرابر ،از یک سو انقالب تازه متولد شده قرار داشت با
برخی چالش های جریان های داخلی خرابکار واز سوی
دیگر عراق با پشتوانه ای از استکبار جهانی به ویژه آمریکا
وشوروی کهکمرهمتبستهبودندتاباهیاهویتبلیغاتی
ودرگیرینظامی،نظامرا ازپابیندازند.ارتشعراقکهبر
اساسمحاسباتخودازوضعیتداخلیو خارجیایران،
فتح یک هفتهای تهران را در سر میپرورانید ،در روزهای
نخست تجاوز ،بدون مانعی جدی در مرزها تا دروازههای
اهــواز و خرمشهر پیش تاخت .در چنین شرایطی تنها
ندای امام خمینی (ره) کافی بود تا نیروهای مردمی
حتی بدون امکانات و تجهیزات یا آموزشهای نظامی به

دانش پور -آن روزها نظام و انقالب نوپا و همین کافی
بود تا برخی را خیال بردارد که می توانند به این کشور که
تازهطعمآزادیراچشیده،دستاندازیکنند.درستدر
روز 31شهریور 1359رژیمبعثیعراقبهطمعبراندازی
نظام تازه متولد شده جمهوری اسالمی ایران با طرح
قبلی ،جنگی تمام عیار را علیه ایران اسالمی آغاز کرد.
صدام رئیس جمهور وقت عراق قرارداد  1975الجزایر
را که در زمان حکومت محمدرضا پهلوی بسته شده بود
در مقابل دوربین های تلویزیون عراق پاره کرد و ناقوس
دومین جنگ طوالنی قرن بیستم را به صدا در آورد و این
آغازی بود بر تجاوز رژیم بعثی به خاک ایران .در این جنگ

جبهه ها سرازیر شوند .همین رشادت نیروهای ایرانی،
حماسه ای را به رخ کشید که اجازه نداد هیچ تجاوزگری
به دیار رزمندگان غیور نگاه چپ بیندازد.اگر چه اکنون
بعد از گذشت سال ها از پایان جنگ تحمیلی ،مردم
آرامش پس از جنگ را تجربه می کنند اما هر سال از 31
شهریور هفته دفاع مقدس آغاز می شود که یادآور حماسه
ایرانیان است.
▪ماتوانستیم

امــروز  31شهریور سالروز شــروع جنگ تحمیلی از
سوی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسالمی ایران و
هفته دفاع مقدس است .به گفته رئیس ستاد مرکزی

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس ،شعار امسال
این هفته "ما توانستیم" انتخاب شده است .به گفته
سردار بهمن کارگر این هفته از امروز با رژه مقتدرانه و
سراسری نیروهای مسلح در سراسر کشور با مسئولیت
ارتش جمهوری اسالمی آغاز می شود و با برنامه هایی
چون رونمایی از  185عنوان کتاب با موضوع دفاع
مقدس ،بازسازی عملیات های دفاع مقدس در 31
استان کشور ،نشست های کرسی های آزاداندیشی
در دانشگاه ها با موضوع رفع شبهات و پاسخ گویی
به سوال های نسل جوان در حوزه دفاع مقدس ادامه
می یابد.

آتشسوزیمجدد دربخشایرانیتاالبهورالعظیم

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه درگفت و گو با خراسان :

هیچصحبتیدربارهفیلتراینستاگرامدرکمیتهمطرحنشدهاست

عوامل آتش سوزی بازداشت شدند

زهراحاجیان-درحالیکههفتهگذشتهدبیرشورایعالی
فضای مجازی ،از شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل
همکارینکردنباایراندررعایتمقرراتکشورمانانتقاد
کردوتلویحاازاحتمالفیلترینگ اینشبکه درکشورسخن
گفت،عضوکمیتهتعیینمصادیقمجرمانهدرگفتوگوبا
خراساناعالمکردکهتاکنونهیچصحبتیمبنیبرفیلتر
شبکه اجتماعی اینستاگرام در کمیته تعیین مصادیق
مجرمانه به میان نیامده وشرط وشروطی هم برای ادامه
فعالیت اینشبکه گذاشتهنشدهاست.محمدکاظمیبا
بیان این که این احتمال وجود دارد که قوه قضاییه دراین
زمینه تصمیم گیری کند ،افزود :البته در این گونه موارد
باید کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم
بگیرد اما از آن جایی که دربــاره تلگرام وتوئیتر ،دستور
فیلترینگ از سوی قوه قضاییه صادرشد ،شاید درباره
اینستاگرام هم ،چنین تصمیمی درقــوه قضاییه مطرح
باشد .اما این مسئله درکمیته تعیین مصادیق مجرمانه
مطرح نشده است .کاظمی درگفت و گو با خانه ملت نیز
گفتهاست:وقتیدونهادتصمیمگیردراینحوزههمچون
شــورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق
مجرمانه وجود دارد ،این مسائل باید توسط این نهادها
بررسی و درباره نحوه ادامه فعالیت یا لزوم فیلترینگ آن

مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان با اشاره به
عمدی بودن آتش سوزی در بخشی از تاالب هورالعظیم
در ایران ،گفت :دو عامل این آتش سوزی ظهر جمعه
در حین آتش زدن نیزارهای تاالب دستگیر شدند.به
گزارش ایلنا از خوزستان ،کیامرث حاجی زاده اظهار
کرد :صبح دیروز (جمعه) بخشی از تاالب هورالعظیم
در نزدیکی جــاده زهیریه دچــار آتش ســوزی شد.وی
افــزود :با توجه به گــزارش فرماندار هویزه و عمدی
بودن آتش سوزی ،دو نفر راکب موتور سوار که عامل
این آتش سوزی بودند ،دستگیر و به مقامات قضایی
تحویل شدند.
وی ادامه داد :همزمان کلیه امکانات برای مهار این
آتش سوزی بسیج شدند .هورالعظیم ،آخرین بازمانده
تــاالب هــای بین النهرین در جنوب غربی کشور در
خوزستان قرار دارد .یک سوم این تاالب در ایران و دو
سوم در عراق واقع شده است.از اوایل تیر امسال نیز
آتش سوزی هورالعظیم در خاک عراق آغاز شده است.

ها تصمیم گیری شود.به گزارش خراسان،طی دوسال
اخیر،ادامهفعالیتشبکههایاجتماعیوپیامرسانهای
خارجیدرایران،طبقمصوبهشورایعالیفضایمجازی
وکمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه،با شروطی
همراه بوده است ،شروط پنج گانه ای از جمله دریافت
مجوزفعالیتازمراجعذیصالحقانونی،ذخیرهوپردازش
دادههایمربوطبهکاربرانایرانیدرداخلکشور،ممانعت
ازقراردادندادههایکاربرانایرانیبهبیگانگانورعایت
قواعدوضوابطقانونیمربوطبهحفاظتوصیانتازحریم
خصوصیکاربرانوهمچنینداشتننمایندهرسمیوتام
االختیاربرایادارهامورخودوپاسخبهاستعالماتمراجع
قضاییدرداخلکشور.شروطیکه نادیدهگرفتنآنهااز
سویتلگراممنجربهمسدودسازیاینشبکهدرایرانشد.

▪ تخریب بیش از  ۹۱۰۰هکتار از پوشش گیاهی
تاالب هورالعظیم به علت آتش سوزی

در پی وقــوع حریق هــای پی در پی در تــاالب هویزه

(هورالعظیم) و پایش مستمر آن توسط مرکز پایش
ماهواره ای سازمان فضایی ایران ،آخرین وضعیت حریق
از سوی این سازمان گزارش شد .به گزارش سازمان
فضایی ایــران ،طبق ایــن پایش ،حریق هورالعظیم
به ایــران سرایت کــرده است.سازمان فضایی ایــران
همچنین اعالم کرد :متاسفانه از  ۱۷شهریور شاهد
افزایش سرعت حریق در هورالعظیم و سرایت آن به
بخش ایرانی تــاالب بودیم به طــوری که تا تاریخ ۲۲
شهریور بیش از  ۹۱۰۰هکتار از پوشش گیاهی تاالب
به علت آتش سوزی تخریب شده است و حریق تاالب در
ایران به شدت گسترش یافته و برمبنای پایش ماهواره
ای سازمان فضایی ایــران ،بیش از  ۱۱۵۰هکتار از
اراضی تاالب در داخل ایران طعمه حریق شده است.

ورودیکمیلیونو ۲۹۶هزارکالساولیاز
امروزبهمدرسه
گروه اجتماعی -از امــروز  31شهریور ،کالس اولی ها و
نوآموزان پیش دبستانی به مدرسه قدم می گذارند و از فردا
تمام مدارس کشور به صورت رسمی به استقبال 14میلیون
دانش آموز می رونــد .هفته های گذشته روزهــای پرکاری
برایمسئوالنمدارسونیروهایخدماتیبودتاکالسهای
درس را برای حضور پرشور این دانش آمــوزان آماده کنند.
به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ،از
امروز یک میلیون و  ۲۹۶هزار دانشآموز کالس اولی سال
تحصیلیجدیدراآغازمیکنندکه 50هزارنفربیشترازسال
گذشتهاست .رضوانحکیمزادهازاجرایطرحجدیدوزارت
آموزشوپرورشبرایایجادتغییراتدرجریانآموزشمدارس
با تکیه بر مهارتآموزی خبر داد و گفت :قرار است دانش
آموزان پایههای اول تا سوم ابتدایی از سال تحصیلی آینده به
جایمشقشب،تکلیفمهارتیداشتهباشند.بهعنوانمثال
دانشآموزبهجاینوشتنمشقباهدفتقویتحسمسئولیت
پذیری باید اتاقش را مرتب کند یا یک روز هنگام خرید با
خانوادهاشبرودوخودشحسابوکتابکند.

فصلپاییزازساعت 5:24یکشنبهاولمهر
آغازمیشود
یک کارشناس نجوم گفت :اعتدال پاییزی سال  ۹۷در ساعت
 5:24صبحروزیکشنبهاولمهررخخواهددادوطولروزوشب
باهمبرابرمیشود.علیآزادگاندرگفتوگوبامهر ،درخصوص
اعتدال پاییزی سال  ۹۷گفت :اعتدال پاییزی لحظه ای است
که مرکزقرصخورشیدبرصفحهاستوایزمینقرارمیگیرد ،از
آنمیگذردوبهجنوبصفحهاستوایزمینمیرود.اولمهردر
ساعت  ۵:۲۴روزاول پاییزدرنیمکرهشمالیزمینآغازمیشود
وایندرشرایطیاستکهساکناننیمکرهجنوبیزمستانسردرا
پشتسرمیگذارندوبهفصلبهارواردمیشوند.

همکاری ۵دانشگاهایرانیباسازمانهای
اروپایی
نشست اروپا – خاورمیانه ( )MEEFبا هدف گسترش همکاری
های علمی ،تجاری سازی نوآوری ها با همکاری پنج دانشگاه
ایرانی و سازمان های اروپایی مهر ماه در جزیره کیش برگزار
میشود.بهگزارشمهر،ایننشستباهماهنگیکنسرسیومی
از پنج دانشگاه امیرکبیر ،تهران ،شریف ،علوم پزشکی ایران و
علوم پزشکی تهران و تعدادی از سازمان های اروپایی با هدف
گسترش همکاری های علمی ،تجاری ســازی نــوآوری ها و
یافتن راه حل هایی برای گسترش رفاه و توسعه پایدارو اجرای
پروژههایکالن در موضوعاتیهمچون بیماریهایغیرواگیر،
انرژیتجدیدپذیر،آبوشهرهایهوشمندبرگزارمیشود.

جدول [شماره ]7216
1

طراح جدول :مجید شادروح
افقی:
-1ناخوش – کاخ سلطنتی – از روستاهای بخش تبادکان
مشهد  -2عالمت مفعولی – حیوان نجیب – خجسته
– مدرک – راه میان بر -3زبان رسمی ایران پس از اسالم –
گندمسوده–بزرگان-همسايه-آرایش-4ابتدا–مسکوک
نقره – مایه حیات  -باتری -گــواه  -5ساز تیره  -گره –
گرامی تر – پرنده شکاری -6زیر دست – خجل  -آبخوست
 -7گفت و گو  -بالشتک – جوانمرد –وسیله تکثیر قارچ
-8واحدپولچین–خزندهگزنده–ازغالت–دانهکشبی
آزار–سربازنیرویدریایی-9سالحکاشتنی-وسط–شیره
چغندر-شهر-شهرت-10حرفتردید–پارچهدریایی–از
ترکیباتپروتئینیکهبهعنوانمنبعذخیرهانرژیدرفعالیت
های ورزشی به کار می رود  -عداوت – درون  -11آرزو -از
عواملتولیدفیلم-دامپزشك
عمودی:

-1آویخته  -اکسیر  -2فالنی – هوس زن باردار
 -3قطعه ای فلزی بــرای کاهش اصطکاک بین
دو سطح چرخان  -4دو یار هم قد  -ابله  -گشاده
 -5شیوا – واحد شمارش اجسام استوانه ای – قوت
الیموت  -6سرما -دارايی  -7دروازه – از حروف
الفبا  -8کلمه تعجب – اعالمیه – عدد مخصوص
 -9شل و افتاده – آموختنی مدرسه – ستیزه -10
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ستاره – بــاتــاق  -11شــارع – آب فرنگی -12
خشک کن آزمایشگاه – مات  -آقا  -13تکرار حرف
– صورت فارسی ابراهیم  -بوی رطوبت  -14ويژه
نامه پنج شنبه روزنامه خراسان -کتف  -15سنه –
گوسفند جنگی  -16مرتجع معروف – گناه  -شك
 -17جاده بی سر و ته  -برازنده -ساز شاكی -18
تاجر  -19سبزی آبگوشت  -شامخ -20روستای
کوچک  -پرستاری
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جدول سخت [شماره ]426
طراحجدول:بیژنگورانی

افقی
  - 1شانزدهمين ســوره قـــرآن -مقابل رویــه لباس-
مشایعت-بیخردی- 2رمانیکوتاهبهقلمرابرتلوییس
استیونسون  ،نویسنده اسکاتلندی -طرف  - 3پنجمین
ماه سریانی  -به نزدیکی گره های فرش گفته می شود -
تخمه آفتابگردان  - 4بیان كردن  -نام دوتن از پادشاهان
اسكاتلندبود-همراهباشوخی- 5دینداری-قصرباشكوه
چیرهومسلط-آهنگسازوپیانیستآلمانی- 6نامغالمسلطانمحمود-گناه-مقامومرتبه-اشعهفرابنفش- 7
پیش  -حواله  -معادل فارسی اتوبوس -دو رگه - 8دارای
قیدوشرط-نیمتنهزمستانی-ازقالبهایشعرفارسی9
تركیبنیتروژنوفلز-سرتاسر-حملهویورشبهدشمن - 10آدم فقیر و بی چیز در بساط ندارد  -کنایه از خسیس
بودنبسیاراست- 11سیمپیچ-حدس–شهرهایعرب
–مهمترینوپرآبترینرودخانهشمالیآذربایجانشرقی.
عمودی
 - 1پنبه زن  -پرهیز كردن  - 2کنده کاری روی چوب -
جانوری از خانواده بندپایان -به طور ناگهانی - 3لنگه در
وپنجره-پایداریدرانجامكاری- 4خارشتر-هوایگرم
مرطوب  - 5فرو بردن سوزن در چیزی  -برشته و كباب
شده  - 6فرمان كشتی -شعر گفتن  - 7سیاره عطارد
 با نخ و سوزن سروكار دارد -عنوانی برای سران قبایل - 8نقش هنری  -اثر موسیقایی برای دو تكنواز  -قوی و
نیرومند  - 9راه و روش  -روده ها  - 10از القاب اشرافی

اروپا -از قبایل قدیمی اعراب - 11دقیقه ها  -دریایی در
تركیه - 12بی حرکت  -كدخدا - 13نماینده قانونی -
دوریازوطن-تیرپیكاندار- 14تكرارحرفی-گناهكار-
ازبالیایطبیعی- 15باراندازكشتی-بهحالتخمیده
 - 16جیوه  -تخت پادشاهی  - 17مالی كه در قبال
آزادیكسیپرداختشود-پیوسته،پیاپی- 18خلبان
شهید هوانیروز در جنگ های کردستان -دو یار همقد
 - 19ضربه ای در بوكس -بخشی از بافت جانوری در
مهره داران  -محل ورود  - 20حمل و نقل  -پیامبری
ملقببهذوالنون.
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