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رویداد

سوءاستفاده از خاموشی های تهران
قطعی برق در تهران برای هرکس آب نداشته 
گویا برای ســارقان نان خوبی داشته است. خبر 
رســيده که عده ای از ســارقان کابل های برق با 
استفاده از اعالم ساعات خاموشی در تهران اقدام 
به دزدیدن کابــل برق در منطقــه ای که در آن 
خاموشی اعالم می شده، می کردند. قطعی برق 
هم کار سرقت را برایشــان راحت می کرده و هم 
خيالشــان از گزارش نشدن خاموشی تخت بوده 
است. البته سرهنگ منصور حشمتيان، رئيس 
کالنتری 144 جوادیــه تهرانپارس خبر داده که 
باند این افراد منهدم شده و سارقان خالق دستگير 

شده اند.

نفت ایران به هند خواهد رفت؟
وزیــر نفــت هنــد اعــالم کــرد: »هند 
تحریم های آمریکا عليه ایران را به عنوان یک 
چالش درنظر می گيــرد، زیرا دهلی نو دارای 
روابط نزدیک با هر دو کشــور است، اما هند 
در این خصوص یک رویکرد سنجيده و جامع 
براساس منافع ملی خود اتخاذ و راهی برای 
تأمين انرژی خود پيدا خواهد کرد.« سخنان 
وزیر نفت هند یک هفته پيش از آغاز ســفر 
یک هيأت آمریکایی به هند انجام می شود. 
این کشــور در  ســال 17-2016 نزدیک به 
10 درصد از نياز خود به نفت را از طریق ایران 

تأمين کرده است.

 اعتراض  برازجانی ها
به کمبود آب

به گفته مسئوالن مشکل کمبود و کيفيت بد 
آب خوزستان حل شده، اما هنوز هم در برخی از 
نقاط کشور مشکل آب مردم را به خيابان کشيده 
است. طی روزهای گذشته شماری از مردم شهر 
برازجان مرکز شهرستان دشتستان در اعتراض 
نسبت به آن چه قطعی و جيره بندی آب ناميدند، 
برای دومين بار با تجمع در ميدان 17 شــهریور 
این شهر خواســتار اقدام عملی مسئوالن برای 
رفع مشکل کمبود آب شدند. خبرها حکایت از 
تجمع اعتراضی 350 نفر از شهروندان برازجانی 
دارد که از ساعت هشت شــب 17 تير در مقابل 
ميدان و بيمارستان 17 شــهریور آغاز شده و تا 
حدود نيمه شب ادامه داشــته است. شهروندان 
برازجانی شنبه شب هم در اعتراض به کمبود و 
توزیع نامناسب آب در این شهر که بعد از فروردین 
ماه امســال تاکنون باعث اختــالل در زندگی 
 روزمره آنان شده مقابل ميدان 17شهریور تجمع

 کرده بودند.

 

 

برآوردها نشان می دهد که مصرف اینترنت، درحال پيشی گرفتن از تلویزیون است. در جدول زیر این 
پيشرفت را به شكل ساليه می بينيم.

اینترنت، تلویزیون را جا گذاشت

گزارش تصویری
مدیرکل هواشناسی استان البرز در واکنش به اظهارات سپاه پاسداران:  

بارندگی های بهاره به بارورسازی ربطی نداشت
وقتی باران های بهاری مردم شــهرهای مختلف را غافلگير می کرد، عده ای احتمال 
دستکاری شدن ابرها را مطرح می کردند. چند روز پيش هم خبر رسيد که هواپيماهای 
سپاه اقدام به بارورسازی ابرها کرده بودند اما دیروز مدیرکل هواشناسی استان البرز کل 
ماجرا را زیرسوال برد و گفت: »ما این بارندگی ها را با صحت 98 درصد پيش بينی کرده 
بودیم، بنابراین بشدت این را تکذیب می کنيم؛ ضمن این که بارورسازی ابرها استعماری 

است و جنبه علمی ندارد و مقرون به صرفه نيست.«
منصور رحمانيان بخشی از بارش های بهاری را ناشی از تغيير اقليم در ایران دانست و 
گفت: »بر اثر همين تغيير اقليم تغييرات آب و هوایی زمستان به سمت بهار رفته است، با 
این تفاوت که بارش های منجمد زمستان)برف( به بارش های مایع بهاری)باران( تبدیل 

شده و همين موضوع باعث فقدان ذخایر برفی شده است.«
رحمانيــان درخصوص بارش های بهار در اســتان و نقش بارورســازی ابرها در این 
بارندگی ها گفت: بارش های بهار در استان البرز ناشی از بارورسازی ابرها نبود. بارورسازی 
ابرها زمانی معنا دارد که ابری وجود داشته باشد. با این کار فقط زمان ریزش باران کوتاه 

می شود.«
او با بيان این که ما به بارورســازی ابرها اعتقادی نداریــم، گفت: »از نظر علمی ثابت 
می کنيم که این کار غلط اســت و فقط اذهان را تحت تأثير قرار می دهد. از نظر علمی، 
بارورسازی ابرها یک کار بسيار استعماری است. بارورسازی ابرها در هر پرواز به 800 تا 
900کيلوگرم یدورنقره نياز دارد که روی ابر پاشيده شود، آن هم در شرایطی که سيستم 

از اردبيل شروع و به سمت کویر ایران امتداد داشته باشد.«
او گفت: »بارش های بهاری امسال در شرایط بارندگی رخ داد که توسط هواشناسی 
هم پيش بينی شده بود و نمی شود گفت با وجود چنين پيش بينی های 72ساعته ای، 
بارندگی ها به خاطر بارورسازی ابرها بوده است. ما این بارندگی ها را با صحت 98 درصد 
پيش بينی کرده بودیم، بنابراین بشدت این را تکذیب می کنيم؛ ضمن این که بارورسازی 
ابرها استعماری اســت و جنبه علمی ندارد و مقرون به صرفه نيست. اساسا واردکردن 
یدورنقره به طبيعت برای محيط زیست آسيب زاست و این به صورت علمی قابل اثبات 

است.«
رحمانيان حرف زدن درباره باروری ابرها را مشابه صحبت هایی که درخصوص ابردزدی 
مطرح شده دانســت و گفت: »اگر هرکســی در حوزه خود کار می کرد، شاهد چنين 
مواضعی نبودیم؛ در دنيا یک مرجع علمی به نام سازمان هواشناسی جهانی وجود دارد، 

می شد این را از سازمان هواشناسی جهانی استعالم کرد.«
مدیرکل سازمان هواشناسی البرز درخصوص روند پيش بينی سيستم های بارشی 
که به کشور وارد می شود، گفت: »عمده سيستم های بارشــی ما از سمت مدیترانه و 
سودان است؛ به عنوان نمونه سيستمی که از ســودان به سمت ایران حرکت می کند، 
توسط سازمان هواشناسی رصد و براســاس فرمول های فيزیک و ریاضی و همچنين 
درنظرگرفتن شرایط محلی )دما، پوشش گياهی و...( و توپوگرافی پس از ورود به ایران، 
در یک مدل آناليز و مشخص می شــود که پيامدهای این توده هوا از قبيل ميزان و نوع 
بارندگی، ميزان روان آب و... چيست. همه این اقدامات برای بارش های بهار نيز صورت 
گرفته و این بارش ها از قبل پيش بينی شده بود پس نمی توان گفت بارورسازی ابرها علت 

این بارش ها بوده است.«

واکنش

هرچند وقت یک بار فهرســتی از بهترین کشــورها 
برای آدم هــای مختلف بيــرون می آیــد. یک بار نوبت 
به اعالم ليســت بهترین کشــورها بــرای زندگی زنان 
می رســد، کشــورهایی کــه کمترین ميزان شــکاف 
جنســيتی و باالترین ميــزان امنيت را دارنــد. این بار 
هم نوبت به رتبه بندی کشــورهایی رسيده که بهترین 
جا برای زندگی کودکان هســتند. در این فهرست، نام 
کشورهایی مانند دانمارک، کانادا، ســوئد و استراليا به 
چشــم می خورد و هيچ کشوری از آســيا در آن حضور 
ندارد. در این تحقيق، بيشــتر از 21000 شرکت کننده 
به 80 کشور مختلف براساس 65 فاکتور متفاوت امتياز 
داده اند. ازجمله مهمترین این دسته فاکتورها، می توان 
به نفوذ اقتصادی، قدرت، حقوق شــهروندی و کيفيت 
زندگی اشــاره کرد. مجموعــه این عوامــل در ارزیابی 
موفقيت یک کشــور اثرگذار بوده اســت. اگر بخواهيم 
به رویکرد انتخاب بهترین کشور برای پرورش کودکان 
نگاهی جزیی تر داشته باشــيم، توجه به 8 فاکتور اصلی 
اهميت داشته اســت. فاکتورهایی مانند ارزش دهی به 
حقوق بشــر، اهميت خانواده، برابری جنسيتی، سطح 
شادمانی )شاخص شادی(، برابری درآمد، امنيت، نظام 
آموزش عالی دولتی توســعه یافته و همچنين سيستم 

مراقبت های بهداشتی توسعه یافته. 
البته سياســت های زندگی با والدین یا جدایی از آنها 
پس از ســن قانونی، به طور مســتقيم در ميان عوامل 
نامبرده مشاهده نمی شود اما کشورهایی که در اولویت 
قرار دارند ماننــد دانمارک و ســوئد، از نظر این قوانين 

به طور کامل استانداردسازی شده اند.
گفتنی اســت؛ یــواس نيوز اند ورلد ریپــورت یکی از 
مجله هــای خبری-تحليلــی ایاالت متحده اســت که 
در واشــنگتن دی سی چاپ می شــود. یواس نيوز همراه 
با نيوزویک و تایم جزو مجالت مشــهور آمریکاست که 
در حوزه های سياســت، اقتصاد و ســالمت خبررسانی 
می کند. در ســال های اخير، عمده شهرت یواس نيوز به 

خاطر ارایه رتبه بندی کالج ها و دانشــکده های پزشکی و 
بيمارستان های آمریکاست دالیلی که باعث انتخاب پنج 
کشور اول فهریت جدید »یو.اس« نيست شده را ببينيد.

اول: دانمارک
رتبه نخســت بهترین کشــور برای زندگــی بچه ها، 
دانمارک اســت. این کشــور دارای ویژگی های بارزی 
همچون امکان تحصيل و آموزش، کيفيت باالی زندگی، 
حمایت از حقوق زنان، شــفافيت و صداقت و همچنين 

زندگی سبز و سالم است.
 دوم: سوئد

دليل انتخاب ســوئد به عنوان دومين کشور مناسب 
برای زندگی کودکان رشــد فرهنگــی، امکانات مدرن، 
کيفيت زندگی، بازنشســتگی آســان، امکان تأسيس 
کســب وکارهای جدید با همکاری قابل توجه از جانب 

دولت و جامعه، زندگی سبز، تحصيل و آموزش است.
سوم: نروژ

سومين کشور از ميان کشــورهای برتر برای زندگی 
بچه ها هم از حوزه اسکاندیناوی است. کشوری سردسير 
که دليل انتخابش امکان زندگی سالم و سبز و همچنين 
تســهيل راه اندازی کســب وکارهای جدیــد و امنيت 

باالست.
چهارم: فنالند

بازهم کشــوری از شــمال اروپا. دليل انتخاب فنالند 
به عنوان چهارمين کشــور این فهرســت هم شبيه به 
دالیل انتخاب بقيه گزینه هاســت؛ یعنی زندگی سبز، 
توجه به حقوق زنان، شفافيت و صداقت، امکانات مدرن 

و کيفيت باالی زندگی.
پنجم: کانادا

پنجمين کشور از ميان بهترین کشورها برای زندگی 
بچه ها، هزاران کيلومتر با چهار کشــور اول فاصله دارد. 
دليل انتخاب کانادا برای کســب عنــوان پنجم رویکرد 
آینده نگر و امکان تحصيل و آموزش آســان اعالم شده 

است.

10  کشور برتر جهان برای پرورش کودکان اعالم شد

بهشت بچه ها کجاست؟

  گروهی از جراحان پالستیک به شهرهای محروم سفر می کنند و کسانی را که لب شکری 
دارند، رایگان عمل می کنند. این تصویر در شبکه های اجتماعی مختلف بازنشر شده تا نشان 
بدهد که هنوز هم هستند پزشکانی که فقط به ثروت اندوزی فکر نمی کنند. این گروه 

تاکنون بیش از 100 عمل جراحی فقط در بیرجند انجام داده اند. )کانال شهر مهربان(

اعتراض مرغداران گناباد مقابل اداره برق؛ قطعی برق مرغ ها را تلف کرد.  

محسن  هاشمی در واکنش به انتشار تصویری از تبلت مورد استفاده اش که برچسب 
استفاده دولتی داشت، گفت: »تبلت مذکور در زمان 4  سال مسئولیت معاونت عمرانی 
دانشگاه آزاد اسالمی توسط بنده برای کارتابل الکترونیک استفاده می شده و پس از 
استعفا، به دلیل وجود اطالعات شخصی در آن، به عنوان یک وسیله مستعمل در اختیار بنده 
باقی مانده و ارزش وقت آن از حساب شخصی من در دانشگاه جهت تسویه محاسبه شده 

است.« )انتخاب(

جغد عظیم الجثه با ورود به ساختمانی مسکونی در سعادت آباد، ترس به جان همه انداخت و 
درنهایت گرفته شد. 
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حجت االسالم محمدکاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران شامگاه یکشنبه در مراسم شهادت حضرت امام 
جعفر صادق)ع(، به نقل از ایشان گفت: »اگر مسئولی در خدمت مردم نباشد و در خدمت کوتاهی کند، آن قدر از 
بهشت دور می شود که بوی بهشت به او نمی رسد، وی همچنين گفت: این موضوع باید برای مسئوالن درس باشد 
و بدانند که نقد الزمه پيشرفت جامعه و حکومت است و اگر خطایی باشد و انتقادی صورت نگيرد، مصداق ترک 
امر به معروف و نهی ازمنکر است.« صدیقی با بيان این که بخشی از گرانی های امروز به خود مردم بازمی گردد، 

گفت: »در شرایط کنونی معامله منصفانه و حالل، جهاد در راه خدا و کسب رضایت امام زمان)عج( است.«

امام جمعه موقت تهران:  

 بخشی از گرانی ها
 به خود مردم 

برمی گردد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

و  سـنگين  یـا  بـزرگ  اشـيای 
همچنيـن ظروف شيشـه ای ، ظروف 
چينی و سـایر اشـيای شكسـتنی 
و ظـروف حـاوی مـواد خوراکـی و 
شـيميایی  را در قفسـه های پایيـن 

کابينـت و کمـد قـرار دهيـد.


