
در روزه�اي اخي�ر ي�ك رس�وايي ب�زرگ، 
جامع�ه دانش�گاهي امري�كا را ش�وكه كرده 
اس�ت. ماجرا مربوط به پرداخت رشوه برخي 
ثروتمندان ب�راي تحصيل فرزندان ش�ان در 
دانش�گاه هاي مط�رح امريكاس�ت. اكن�ون 
پ�اي دو هنرپيش�ه ثروتمن�د هالي�وود، يك 
س�ناتور دموكرات و چندين دانشگاه معروف 
چپ گ�را در اي�ن موض�وع در مي�ان اس�ت. 
عالوه بر بازيگران ثروتمن�د هاليوود، برخي 
مديران دولتي س�ابق هم مته�م به پرداخت 
رش�وه و تالش براي حذف دانشجويان ممتاز 
و جايگزين كردن فرزندان ش�ان به جاي آنها 
هس�تند و برخي مس�ئوالن دانش�گاه هاي 
مع�روف هم با اين اف�راد هم�كاري كرده اند. 
خبرگزاري رويترز كه به تازگي اين فساد را افشا 
كرده از محرزبودن تخلف دانشگاه هاي استنفورد، 
پرينستون، لس آنجلس)UCLA(، دانشگاه اييل و 
هاروارد خبر داده؛ دانشگاه هايي كه به چپ گراها و 

دمو كرات ها نزديكي زيادي دارند. 
به گفته يكي از مقامات وزارت دادگستري امريكا، 

نزديك به 50 فرد بانفوذ از پروفسور دانشگاه گرفته 
تا مديران اجرايي س��ال ها در اي��ن ارتباط نقش 
داشته اند. از جمله بازيگران معروف فلسيتي هافمن 
Lori Lough� و لوري الفلين Felicity Huffmann

lin در روزهاي اخير به اتهام فساد مالي 25ميليون 
دالري براي كمك به امريكايي هاي ثروتمند متهم 
شده اند، يعني اين افراد با گرفتن پول براي فرزندان 
ثروتمندان البي گري مي كردند تا به دانشگاه هاي 

نخبه مانند ييل و استنفورد بروند. 
  از بنياد خيريه كلينتون تا بلومنتال

ويليام ريك خواننده 58ساله اي كه با بنياد خيريه 
كلينتون همكاري دارد هم از ديگر متهمان است. 
وي به اتهامات مربوط به اين داللي از طريق كالج 
Edge College و Canreer Network خ��ود 
متهم اس��ت كه 2/5ميليون دالر ب��ه جيب زده.  
س��ناتور ريچارد بلومنتال از ح��زب دموكرات و 
فارغ التحصيل دانشگاه هاي اييل و هاروارد از ديگر 
متهماني است كه به يكي از مؤسسات زيرنظرش 
پرينستون و هاروارد رشوه داده است.  متهمان به 
كالهبرداري و والديني كه به آن رش��وه داده اند، 

مي توانند تا 20س��ال ب��ه زندان محكوم ش��وند. 
دادستان نيويورك گفت: آنچه كه آنها انجام داده اند، 
كمك به ثروتمندترين خانواده هاي اياالت متحده 

است تا بچه هايشان را به مدرسه برسانند.«
  مشاوره براي معلوليت

البت��ه دانش��جويان مته��م نش��ده اند و مقامات 
مي گويند، برخي از آنه��ا از كالهبرداري ها آگاه 
نيستند. هرچند كه برخي مديران دانشگاه ها كاماًل 
در جريان اين ماجرا بوده و متهم هستند.  بخشي 
از اين طرح شامل مشاوره دادن دالل ها به والدين 
بود. متهمان به والدين ياد داده بودند كه در برخي 
موارد به دروغ فرزند خود را داراي معلوليت هاي 
يادگيري معرفي كنند تا زمان اضافي براي امتحان 
داشته باشند؛ اين اتفاق براي دانشگاه هايي بود كه 
از دريافت رشوه امتناع مي كردند، مانند دانشگاه 
آس��تين در تگزاس. به گزارش رويترز، اين افراد 
متهم هستند كه به برگزاركنندگان امتحانات و 
مربيان ورزشي رش��وه  داده اند تا با جعل مدارك 
دانش آموزان ثروتمند، زمينه ورود آنها را به دانشگاه 

شاخص امريكايي فراهم كنند. 

  معامله در مؤسسه خيريه
اندرو للينگ، دادستان فدرال در ايالت ماساچوست 
در كنفرانس خبري اش گفت: والديني )كه نامشان 
در اين پرونده مطرح ش��ده( افراد صاحب ثروت و 
امتياز هستند. به عوض هر دانشجويي كه با تقلب 
پذيرفته شده يك دانشجوي صادق و با استعداد از 

ورود به اين دانشگاه هاي محروم شده است. 
طبق اين گ��زارش، ويلي��ام »ريك« س��ينگر 58 
س��اله، در دادگاهي اتهام رهبري اين شبكه تقلب 
و كالهبرداري را پذيرفت. او متهم است از ۱00هزار 
دالر تا 2ميليون و 500 ه��زار دالر جهت كمك به 
هر يك از فرزندان اين اف��راد براي گرفتن پذيرش 
دريافت كرده كه اين پول ها از طريق يك مؤسسه 

خيريه جابه جا شده است. 
  از خواننده دالل تا بازيگر

ويليام »ريك« سينگر در دادگاه گفته است: من 
پذيرش براي يك دانشجو را با رشوه يا پرداخت 
پول مي خريدم. ضمن اينك��ه »جان واندروم«، 
يك مربي سابق دانشگاه استنفورد كه با ويليام 
سينگر همكاري مي كرده هم در دادگاه اتهامات 
خود را پذيرفته است.  فليسيتي هافمن بازيگر 
سريال »دس��پرت هاوس وايفز« كه در دادگاه 
حاضر شده است با وثيقه 250هزار دالري آزاد 
شده. موسيمو جيانولي همس��ر لوري الفلين، 
بازيگر»فول ه��اوس« نيز با ق��رار يك ميليون 

دالري آزاد شده است. 
  نام هاي بيشتري هم مطرح مي شوند

دادس��تان ها تاكنون نام ۳۳پدر و مادر و ۱۳مربي 
ورزشي و دستياران ويليام سينگر را در اين پرونده 
اع��الم كرده اند. اين در حالي اس��ت كه رس��انه ها 
مي گويند، اي��ن پرونده احتم��االً در آين��ده ابعاد 
بزرگ تري پيدا خواهد كرد و نام هاي بيشتري نيز 

مطرح مي شوند. 
اين پرونده دانشگاهي يك زنجيره از رسوايي هايي 
به دنبال داشته كه از يك طرف موجب برانگيختن 
حساس��يت هاي زياد جوانان و خانواده هايشان و از 
طرف ديگر دشواري پذيرش در ديگر دانشگاه هاي 

برتر شده است. 
 دادستان ها در بوستون در سال هاي اخير هم اتهامات 
تقلب در آزمون هاي ورودي برخي دانشگاه هاي اين 
ايالت را مطرح و به اتهام تقل��ب برخي از مديران را 
احضار كرده بودند. جالب اينكه دانشگاه جرج تاون 
در سال 20۱6 با يك نقض امنيتي كه صدها سؤال 
را در معرض ديد قرار داده بود، دست به گريبان بود، 

ولي اين مشكل را تاكنون مخفي كرده است. 
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غلبه نگاه تجاري در رسانه ها به جاي ارتقاي سواد سالمت خودپنداري مخاطبان را دستكاري مي كند

جراحي زيبايي در ايران ۲۰ تا ۳۰ برابر اروپا است

پروفسورهاي رشوه خوار از هاروارد تا پرينستون !
رسوايي بزرگ جامعه علمي امريكا: پروفسورها و هاليوودي ها 

با دريافت پول از داوطلبان به دانشگاه هاي اين كشور دانشجو قالب كرده اند

»سال نو چهره نو« يا 

زهرا چيذري 
»سال نو س�ايز نو«   گزارش  2

تبليغات�ي  ش�عار 
كلينيك هاي زيبايي اس�ت كه با نگاهي گذرا به 
سطح شهر و ديدن چهره هاي تكراري،  بيني هاي 
سرباال، لب ها و گونه هاي پروتز شده دختران و زنان 
جوان و حاال پسران و مردان جوان، مي توان ميزان 
موفقيت اي�ن ش�عارهاي تبليغات�ي را دريافت. 
جالب تر از همه آنكه تا اي�ن حد تالش براي بيني 
عروسكي و گونه هاي برجسته انگار تنها مخصوص 
به ما ايرانيان اس�ت ت�ا بدانجا كه ب�ه گفته عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس آمار و ارقام 
نشان مي دهد، ميزان جراحي هاي زيبايي در ايران 
۲۰ تا 3۰ برابر كش�ورهاي اروپايي است و ميزان 
مصرف لوازم آرايشي نيز در كش�ورمان 6۰ تا 7۰ 
برابر دنيا! اما اگر شما هم به دنبال ريشه هاي اين 
توهم خود زش�ت پنداري مي گرديد، كافي است 
كنترل تلويزيون را در دست بگيريد و براي لحظاتي 
بيننده برنامه هاي رس�انه ملي باشيد تا دستتان 
بيايد دليل اقبال مردم كشورمان به جراحي هاي 
زيباي�ي و اس�تفاده از ل�وازم آرايش چيس�ت. 
»آيا شما هم به واس��طه ريزش موي سرتان اعتماد 
به نفس خود را از دست داده ايد؟.« » آيا شما هم به 
خاطر اضافه وزنتان از حضور در جمع دوس��تانتان 
خجالت مي كشيد؟« اينها جمالتي است كه شما 
حتي در رس��انه هاي خودمان به خصوص رس��انه 
ملي بارها و بارها شنيده  ايد و شايد به فكر فرو رفته 
باشيد. شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي هم پر 
اس��ت از چنين تبليغاتي كه با به كارگيري اصول 
روان ش��ناختي پنهان ترين واهمه هاي ش��خصي 
ش��ما را از صندوقچه ذهني تان بيرون مي كشند تا 
در برابر چالش هاي ايجاد شده، احساس بي پناهي 
كنيد. البته اين تبليغات بعد از ايجاد چنين چالشي 

راهكار هم ارائه مي كنند. لوسيون تقويت كننده مو، 
دمنوش هاي الغ��ري و راهكارهايي از اين دس��ت 
بالفاصله به ش��ما ارائه مي ش��ود، اما از آنجايي كه 
بس��ياري از اين راهكارها به نتيج��ه دلخواه منتج 
نمي شود، شما ممكن اس��ت به دنبال راه حل هاي 
ساده تر و در دس��ترس تري باشيد. عمل كاشت مو 
يا عمل هاي جراحي براي ت��راش بدن گزينه هايي 
اس��ت كه مي تواند ش��ما را در كوتاه ترين زمان به 
نتيجه دلخواه برساند. در اين ميان خودپنداره هاي 
شما آنچنان دستخوش آسيب مي شود كه ممكن 
است، توهم خود زش��ت پنداري به اين سادگي از 
ذهنتان بيرون نرود و بعد از جراحي كاشت مو يا انواع 
جراحي هايي كه براي الغري هاي موضعي و فرم دهي 
به بدن موجود است، شما خود را گزينه جراحي هايي 
نظير جراحي بيني،  كاشت گونه و پروتز لب بدانيد؛ 
 جراحي هايي كه جداي از ض��روري يا غيرضروري 
بودن خيلي وقت ها ع��وارض جبران ناپذيري را در 

پي خواهند داشت. 
آمارهاي عجيب و غريبي درباره ميزان جراحي هاي 
زيبايي در كش��ور از س��وي منابع مختلف منتشر 
مي شود. ابوالحسن امامي رئيس »انجمن جراحان 
پالستيك« درباره آمار انجام عمل بيني در كشور 
گفته بود:» روزانه حدود ۳00عمل جراحي زيبايي 
بيني در تهران انجام مي شود.« شايد همين آمار و 
ارقام دستمايه گزارش سال گذش��ته خبرگزاري 
رويترز باش��د كه تهران را پايتخ��ت جراحي بيني 
دنيا معرفي كرده بود. به هر رو انجام ساالنه 80 هزار 
جراحي بيني در كشور موجب ش��ده تا ركورددار 
جراحي هاي زيبايي در دنيا باشيم؛  آماري كه سال به 

سال بيشتر هم مي شود. 
 ۲۰ تا 3۰ برابر كشورهاي اروپايي

رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
با انتقاد از پايين بودن سطح سواد سالمت جامعه 
در حوزه جراحي زيبايي وقت��ي مي خواهد درباره 

ميزان اين جراحي ها در كشور آمار بدهد، تصريح 
مي كند:»ميزان جراحي هاي زيبايي در ايران 20 تا 
۳0 برابر كشورهاي اروپايي است و مردم هيچ جاي 

دنيا مانند ايران دنبال جراحي زيبايي نيستند.«
به گفته وي، عوارض ۱0 تا ۱7 درصد جراحي هاي 
زيبايي از قبل پيش بيني مي شود و مابقي عوارض 

نيز ناخواسته است.
اين عضو كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي 
اس��المي، با انتقاد از اينكه س��طح س��واد سالمت 
جامعه در ح��وزه جراح��ي زيبايي بس��يار پايين 
اس��ت، ب��ه خبرگ��زاري خان��ه مل��ت مي گويد: 
»عوارض جبران ناپذي��ر جراحي زيباي��ي بايد به 
مردم اطالع رساني ش��ود، هر چند در ظاهر شايد 
عوارض مش��خص نباش��د، اما افراد با آسم، تنگي 
نفس، سينوزيت و مشكالت روحي  زيادي مبتال و به 

عوارض ناخواسته و خواسته دچار مي شوند.« 
خضري ميزان مصرف لوازم آرايشي را هم در ايران 
60 تا 70 برابر دنيا اعالم مي كن��د و راهكار عبور از 
اين ركوردداري را ارتقاي س��واد سالمت مي داند؛ 
 اتفاقي كه با نقش آفريني درست و مناسب رسانه ها 
در اطالع رس��اني و ارتقاي سالمت جامعه مي تواند 

رخ دهد. 
 رسانه ها متهم اصلي كاهش سواد سالمت 

صداي زنگ كوتاه پيامك ش��ما را به خود مي آورد. 
گوشي تلفن همراهتان را كه چك مي كنيد، با تبليغ 
تخفيف نوروزي مركز كاش��ت مو يا ليپوساكشن 
مواجه مي شويد. در همين لحظه هاست كه تصوير 
مرد با سري كم مو و چهره اي غمگين روي صفحه 
تلويزيون ظاهر مي ش��ود و لحظات��ي بعد معجزه 
لوسيون تقويت مو را در س��رش مي بينيد، جلوي 
آيينه قرار مي گيرد و خود را با چهره اي بي مو تصور 
مي كنيد. ش��ما آماده ايد تا مو بكاريد يا لوس��يون 

سفارش دهيد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 زهرا هاب توئي�ت كرد: اين صفحات آرايش��ي هم ب��راي تبليغ 
برندهاي خارجي چه كارهايي كه نمي كن��ن. آرايش مخصوص يلدا و 
ولنتاين، االنم آرايش مخصوص چهارشنبه س��وري! واقعاً شما خانم ها 
براي هر مراس��م با توجه به تم اونجا مگه آرايش مي كنيد يا با توجه به 

ست لباستون؟
-----------------------------------------------------

  آيس�ان زرفام با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: جش��نواره 
بازي هاي بومي زنان با عنوان »دا«؛ روس��تاي قلعه سنگ، شهرستان 

خرم آباد. 
-----------------------------------------------------

  پيروز حناچي توئيت كرد: حفظ امنيت شهروندان اولويت ما 
و خط قرمز مديريت شهري است. براي بهره برداري از سه ايستگاه 
از پروژه عظيم خط 7 مترو تهران، يك سال تالش شبانه روزي شده 
تا به اس��تاندارد كامل ايمني برسيم و مش��كلي بابت تهويه وجود 
ندارد. با افزايش واگن ها و مسافران، سيستم تهويه تونلي نيز ارتقا 

خواهد يافت. 
-----------------------------------------------------

 ياسر نثاري با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: امسال بعضي از 
اعضاي خانواده كسب و كارهاي آنالين تصميم گرفتن به جاي ارسال 
هديه نوروزي، به آزاد شدن زندانيان كمك كنن تا خانواده هاي بيشتري 

بتونن دم عيد عكس خانوادگي داشته باشن. 
-----------------------------------------------------

 حاجي توئيت كرد: اون بچه بسيجيه سانديس به دست، كه پهپاد 
امريكايي مي ش��ونه، موشك مي زنه تل آويو، ايس��تگاه پاياني دروغ رو 
مي سازه، تلفن رؤساي اس��راييليو هك و شنود مي كنه، التفات داشته 
باش��ين كه همه اين كارا رو يه دس��تي مي كنه، چون تو اون دستش 

سانديسه حاال اگه دو دستي كارشو مي كرد چي مي شد!
-----------------------------------------------------

 محسن توئيت كرد: ساعت ۱0 از شركت اومدم بيرون، خواستم از 
بچه هاي گلفروش، گل بخرم. پسرك گفت: عمو تو پولداري عيدي بده، 
دختر كه دو سالي بزرگ تر بود، گفت: اگه پولدار بود تا االن سركار نبود! 
اينقدر لذت بردم كه هم گل خريدم و هم عيدي دادم. دخترك دنبالم 

دويد يه شاخه گل بهم داد و گفت: عمو اينم عيدي شما!
-----------------------------------------------------

  نويد كمالي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: آخرين ش��هيد 
سال۹7... شهيد حس��ين جوينده رزمنده و فرمانده مدافع حرمي بود 
كه بيشتر مردم او را با خاطراتش از ش��هدايي همچون عباس دانشگر 
مي شناسند. وي در پي حادثه تروريستي اتوبوس خاش در پيامكي به 
دوستانش از آرزوي شهادت گفته بود و چه زود دعاي اين بنده خوب 

خدا اجابت شد!
-----------------------------------------------------

 مجيد قرباني توئيت كرد: چند فيلم )كودك، روشنايي هاي شهر، 
عصر جديد، مهاجرت( از چارلي چاپلين ديدم اكثراً از كاراكتراي فقير تو 
فيلماش استفاده كرده! جالبه بدونيد ثروتش بيش از 500ميليون دالر 
بود ولي همواره تو فيلماش از فقرا ياد مي كرد. حاال اينو مقايسه كنيد با 

فيلمسازاي ما كه فقط برا شمال نشيناي تهران فيلم مي سازن!
-----------------------------------------------------

 جواد نيكي ملكي با انتشار اين عكس توئيت كرد: حال خوب 
يعني در جمع اين همه شهيد گمنام با دم مسيحا، حيات بنوشيم ماييم 

كه بار تاريخ را بر دوش گرفتيم.
-----------------------------------------------------

 اميرعلي با انتش�ار اين عك�س توئيت كرد: ديگ��ه اين واقعاً 
بي وجدانيه. تو برنامه عروس��كي كودكان هم دائم تبليغ مي كنه عدد 
فالن رو به فالن بفرستيد جايزه بگيريد و »خوشبخت ترين بچه هاي دنيا 

باشيد.« خدا مي داند چندتا بچه با گوشي والدين عضو مي شن. 

 معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزير آموزش و پرورش گفت: 
حدود هزار و 700 ميليارد تومان از كسري  بودجه آموزش و پرورش به 
سال ۹8 منتقل مي شود كه با استفاده از ساز و كارهاي مالي سال ۹8 

پرداخت خواهد شد. 
  محمدرضا زمرديان معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان با اشاره به برگزاري مرحله اول طرح امداد فرهنگي اظهار كرد: 
هدف ما خدمت رس��اني به كودكان مناطق كم برخوردار كشور است و 
مرحله نخست اين طرح با مشاركت داوطلبانه و جهادي مربيان سيار 
كانون از استان هاي مختلف كشور در روستاهاي سيستان و بلوچستان 

برگزار شد. 
  وزير آموزش و پرورش گفت: در برخي استان ها در طول يك سال، 
هر روز پنج بخشنامه به مدارس ابالغ شده است كه اصاًل اتفاق خوبي 

نيست. 
  مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از كاهش ۱2 

تا ۱5 درجه اي دما در نيمه شمالي ايران از روز يك شنبه خبر داد. 
  مدير كل تعزيرات حكومتي تهران با اع��الم اين مطلب كه با وجود 
فعاليت هايي براي حذف پرواز هاي چارتري، اما اعالم نش��دن س��قف 
قيمت بليت ها اجحاف به مس��افران اس��ت، گفت: ح��دود ۳00 فقره 
پرونده شكايت از خودروس��ازان در شعب تعزيرات مفتوح است كه در 
صورت عدم رضايت از شكات توس��ط خودروسازان، رسيدگي قضايي 

خواهد شد. 
  معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه 
مجلس درباره ساختمان ها، امالك و مدارسي كه در اختيار دستگاه ها 
و اشخاص ديگري است، گفت: طبق مصوبه مجلس اين امالك ظرف 

شش ماه بايد به آموزش و پرورش بازگردانده شود. 
  در نامه بيش از 200 هزار معلم بس��يجي در حماي��ت از بيانيه گام 
دوم انقالب اسالمي آمده است: تحول در نظامات و به خصوص عمل به 
حمايت جامع براي سند تحول بنيادين در معماري نظام تعليم و تربيت 
از پيش نيازها و الزامات كشور در طليعه گام دوم انقالب يعني آغاز دهه 

پنجم انقالب اسالمي است. 

آرامگاهي براي پاسداشت انسانيت
ش��ايد خيلي از ما ويديوي اداي احترام كادر پزشكي به پيكر بي جان 
كودك چهار ساله چيني كه بعد از تأييد مرگ مغزي اعضايش را اهدا 
كرده بود، ديده باش��يم. اين ويدويو نمادي اس��ت ارزشي كه در تمام 
كشورهاي دنيا براي اهداي عضو و اهداكنندگان قائل هستند. در ايران 
نيز اهداي عضو طي سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است، اما با 
وجود اين با عنايت به آمار حدود هزار اهداي عضو در سال ۹6همچنان 
تنها حدود يك چه��ارم از افرادي ك��ه دچار مرگ مغزي مي ش��وند، 
اعضايشان را به نيازمندان اهدا مي كنند و از 4 هزار بيمار مرگ مغزي 
در سال گذش��ته ۳هزار تن از آنها بدون اينكه به بيمار نيازمند اهداي 

عضوي كمك كنند، زير خروارها خاك مدفون شدند. 
در حال حاضر 25ه��زار نفر در نوبت دريافت عضو هس��تند و مرگ يا 
زندگي ش��ان به تصميم خانواده افرادي بس��تگي دارد كه دچار مرگ 
مغزي مي ش��وند. در همين فهرس��ت انتظار روزانه هشت تا ۱0 بيمار 
فرصت آن را پيدا نمي كنند آنقدر زنده بمانند تا بتوانند با عضو اهدايي 
به زندگي شان ادامه دهند. آنطور كه پزشكان مي گويند در حال حاضر به 
هيچ وجه امكان بازگشت به زندگي بيماران مرگ مغزي وجود ندارد. در 
حالي كه با اهداي عضو در ساعات نخستين مرگ مغزي مي توان هشت 
بيمار نيازمند به عضو را نج��ات داد. با تمام اينها ترويج فرهنگ اهداي 
عضو نيازمند كار فرهنگي گسترده تري است كه بي ترديد از برگزاري 
سالي يك بار جشن نفس يا تجليل هايي كه هر از چند گاهي از برخي 
اهداكنندگان عضو مي شود، فراتر است. خانواده هاي اهداكننده عضوي 
كه راضي مي شوند پيش از به پايان رسيدن شماره نفس هاي عزيزشان 
براي نجات چند انسان نيازمند عضو ديگر به اهداي عضو رضايت دهند، 
قهرماناني هستند كه بايد به عنوان الگوهايي دست يافتني براي جامعه 
امروز معرفي شوند.  اختصاص قطعه ۳05بهشت زهرا به اهداكنندگان 
عضو و اهداي يك آرامگاه در اين قطعه به هر اهداكننده عضو را مي توان 
اقدامي مثبت در زمينه فرهنگسازي براي اهداي عضو به شمار آورد. با 
چنين اقدامي فداكاري و رفتار انسان دوستانه اين افراد در حد اختصاص 
يك آرامگاه ارج نهاده مي شود. از س��وي ديگر قطعه ۳05 بهشت زهرا 
مي تواند به نمادي از تداوم انسانيت و تداوم زندگي پس از مرگ تبديل 
ش��ود؛ نمادي كه همه آنهايي هر از چند گاه مسيرشان به اين آرامگاه 
ابدي مي افتد، نظاره گر آن خواهند بود و اين به معناي ترويج و تقويت 
فرهنگ اهداي عضو است. در واقع قطعه ۳05 بهشت زهرا و قطعاتي كه 
بنا شده در ساير شهرها به اهداكنندگان عضو اختصاص يابد، سفيري 

است براي پاسداشت انسانيت آنهايي كه فراتر از لحظه مي انديشند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش و ترجمه

كبري فرشچي 

فرمانده قرارگاه س�ازندگي خاتم االنبيا )ص(، 
از بهره ب�رداري ۱۴ كيلومت�ر ديگ�ر از خ�ط 
7 مت�رو تهران با هش�ت ايس�تگاه خب�ر داد. 
س��عيد محم��د، با بي��ان اينك��ه كل اي��ن پروژه 
27كيلومتر با 22 ايستگاه است كه از منطقه شمال 
غرب تهران در منطقه سعادت آباد آغاز مي شود و در 
منطقه جنوب شرق تهران، باالي افسريه، محدوده 
شهرك اميرالمؤمنين پايان مي يابد، گفت: اين خط 
مترو عميق ترين خط مترو است و بيشترين تعداد 
ايستگاه تبادلي را با س��اير خطوط مترو دارد و در 

طراحي اين پروژه، الزامات پدافند غيرعامل هم در 
ايستگاه ها و در عمق خط، رعايت شده است. 

فرمان��ده ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا )ص( 
افزود: تير امس��ال حدود 7 كيلومتر از اين مسير 
از ايس��تگاه مهديه تهران تا نواب ب��ه بهره برداري 
رسيد و شنبه آينده ۱4كيلومتر ديگر از اين مسير 
با هشت ايستگاه از مهديه تهران تا ميدان صنعت 

به بهره برداري مي رسد. 
محمد گفت: براي اجراي اين پروژه تا امروز حدود 
2هزار و 500ميليارد تومان هزينه شده است كه 

6 هزار نفر مستقيم و 2 هزار نفر غيرمستقيم در آن 
اشتغال داشته اند. 

وي افزودد: در صورت تأمين منابع مالي، تا پايان 
س��ال آينده كل 27 كيلومتر اين پ��روژه به اتمام 

خواهد رسيد. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا )ص( گفت: 
اين پروژه ظرفي��ت انتقال يكصد هزار مس��افر با 
چهار قطار و سرفاصله زماني ۱5 دقيقه جابه جايي 
را دارد و پس از تكميل كار اين زمان به دو دقيقه 

تقليل مي يابد. 

فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا خبر داد
بهره برداري
 از ۱۴ كيلومتر ديگر
 از خط ۷ مترو

  از شهر

20 فروردين زمان صدور رايگان
 رواديد عراق

مدير كل عتبات س�ازمان حج و زيارت گفت: صدور رواديد عراق 
از ۲۰فروردين س�ال آينده ب�راي زائران ايراني رايگان مي ش�ود. 
لغو رواديد بين ايران و عراق يكي از موضوعاتي است كه همواره بين دو 
كشور مورد بحث و بررسي قرار داشته و مسئوالن كشورمان درصدد 
حذف آن بودند. تا جايي كه حتي امسال نيز پيش از برگزاري مراسم 
پياده روي اربعين حس��يني، دبير س��تاد مركزي اربعين در جلسات 
مختلف با مسئوالن عراقي خواستار لغو رواديد ايران و عراق شد كه 
در نهايت طرف عراقي اين موضوع را نپذيرفت. در سفر روزهاي اخير  
رئيس جمهور كش��ورمان به عراق، در مذاكراتي با طرف عراقي ابتدا 
ايران از لغو هزينه ويزاي ايران براي زائران و مسافران عراقي به ايران 
خبر داد و پس از آن نيز طرف عراقي دستور حذف هزينه رواديد براي 
زائران ايراني به عراق را صادر ك��رد.  مرتضي آقايي، مديركل عتبات 
سازمان حج و زيارت با اشاره به برداشته شدن هزينه رواديد ايران و 
عراق درباره زمان اجراي حذف هزينه رواديد بين دو كش��ور اظهار 
داش��ت: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته، قرار است از 20 
فروردين  س��ال آينده صدور رواديد عراق براي زائران ايراني رايگان 
ش��ود كه با اين اقدام به طور حتم ش��اهد كاهش هزينه هاي سفر به 
عتبات خواهيم بود.  هم اكنون هزينه ويزاي عراق براي زائران ايراني 
4۱دالر است كه با برداشته شدن اين هزينه قيمت سفر به عتبات نيز 

تقليل خواهد يافت. 

سربازان درخت بكارند
مجيد بيدار از مش�هد: چرا ق��واي نظامي و انتظام��ي ما از ظرفيت 
عظيم سربازان براي بهبود اوضاع محيط زيست و درختكاري استفاده 
نمي كنند؟ در پادگان ها مي توان اوقات زيادي را به امر درختكاري توسط 
سربازان اختصاص داد. كار چندان سختي هم نيست كه باعث زحمت 
براي سربازان شود و چه بسا از بخشي از فعاليت هاي تعريف شده براي 
سربازان مناسب تر هم باشد. استفاده از نيروي عظيم انساني سربازان 
جهت درختكاري و حتي ساير فعاليت هاي محيط زيستي مي تواند فوايد 

بسيار زيادي در درازمدت و حتي كوتاه مدت داشته باشد. 


