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میز خبر

رئیس گروه میراث طبیعی دفتر ثبت آثار و حفظ 
و احیای میراث معنوی و طبیعی خبر داد:

 ثبت ملی ۲۲ اثر طبیعی
 از دریاچه ارواح تا سرزمین سیاه 

شــهروند|  بیســت و دو اثر از ســه اســتان 
خراسان جنوبی، قزوین و مازندران در فهرست آثار 

ملی طبیعی به  ثبت رسید.
علی قمی  اویلی، رئیس گروه میراث طبیعی دفتر 
ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، 
دیروز 21 مرداد 96، با اعالم این خبر گفت: »از این 
تعداد، 10 اثر از خراسان جنوبی، 5 اثر از قزوین و 7 اثر 
از مازندران است که شامل پدیده های زمین شناختی 
مربوط به دوره های کرتاســه و کواترنری همچون 
غارها، دریاچه ها و درختان کهنسال با قدمت 200 
تا 600 سال می شود.«  او دریاچه ارواح در روستای 
مالکاله نوشــهر، غار دانیال، سرزمین سیاه طبس، 
مجموعه درختان سرخدار ارم و درختان کهنسال 
نارون را از شــاخص ترین آثار ثبت شده در فهرست 

اخیر میراث طبیعی برشمرد.
به  گــزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری، 
قمی  اویلی گفت: »سرزمین سیاه نام منطقه ای در 
120کیلومتری جنوب طبس و در شــمالی ترین 
بخش پناهگاه حیات  وحش نایبند با 400 کیلومتر 
مربع وسعت است. این پدیده زمین شناختی حاصل 
آخریــن فعالیت های آتشفشــانی در دوره کواترنر 
)جوان ترین دوره زمین شناختی( است که از حدود 

دومیلیون  سال قبل شروع شده است.« 
او قدمت دریاچه ارواح  واقع در روســتای مالکاله 
نوشهر را مربوط به دوره کرتاسه میانی تا کواترنری 
دانســت: »این دریاچه در وسعت 300×700 متر با 
پوشش جنگلی در اطراف آن و درختان خشک شده 

در داخل آن منظره جالبی ایجاد کرده  است.« 
او مجموعه درختان کهنسال سرخدار روستای ارم 
از توابع شهرستان نکا را با 280 تا 430  سال قدمت 
از دیگر آثار طبیعی ارزشمند استان ذکر کرد و گفت: 
»این درختان از گونه های ممنوع القطع هســتند و 
ثبت و مستند نگاری آنها با توجه به این که به خوبی 
توانسته اند با اقلیم منطقه سازگاری پیدا کنند، برای 

حفظ ذخایر ژنتیکی کشور ارزشمند است.« 
همچنین غار دانیال  واقع در 5کیلومتری جنوب 
سلمان شهر در استان مازندران از دیگر آثار شاخص 
است که محل قرارگیری آن تالقی دو سازند متفاوت 
زمین شناختی و محل برخورد دو گسل است. این 
غار با دو تــاالر خفاش و زرین و اســتالکتیت های 
سوزنی شکل دارای دمایی ثابت در طول  سال و آب 

قابل  شرب است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خبر داد: 

ورود ۲0 هزار دانشجو معلم به 
دانشگاه فرهنگیان

ایســنا| امســال 10 هزار نفر از طریق کنکور 
سراسری و 10 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی 

پذیرفته و وارد دانشگاه فرهنگیان خواهند شد. 
محمــود مهرمحمدی، سرپرســت دانشــگاه 
فرهنگیان با اعالم این خبر گفــت: »به عنوان یک 
دانشــگاه ماموریت گرا مکلف به پاســخگویی به 
نیازهای آموزش وپرورش از منظر نیروی انســانی 
هستیم و هیچ گاه نباید فلسفه تأسیس دانشگاه را از 
نظر دور کنیم.«  او ادامه داد: »برای پاسخگویی به نیاز 
آموزش و پرورش دو نگاه وجود دارد. نخست این که 
مستقیما همه نیازها از ســوی دانشگاه فرهنگیان 
تأمین شــود و درواقع همه معلمــان آینده در این 
دانشگاه تربیت شوند. نگاه دوم این است که دانشگاه 
فرهنگیان می تواند با مدیریــت و راهبری، تربیت 
بخشی از نیروها را به دانشــگاه های دیگر بسپارد. 
درواقع می توان از ظرفیت های خوب دانشگاه های 
معتبر کشور استفاده و بخشــی از این نیروها را به 
شکل غیرمستقیم آماده کرد.«  سرپرست دانشگاه 
فرهنگیان با بیان این که ما برای پاسخگویی به نیاز 
نیروی انســانی نگاه دوم را تعقیب می کنیم، گفت: 
»اگر این طرح زیر نظر دانشــگاه فرهنگیان انجام 
شود و ما آن را مدیریت کنیم، می توانیم پاسخگوی 
نیازهای آموزش و پرورش باشــیم.«  مهرمحمدی 
با بیان این که نخســتین گروه دانشــجو معلمان 
دانشگاه فرهنگیان  ســال 91 پذیرش شدند، ادامه 
داد: »22 هزار نفر ورودی  ســال 91 در مهرماه  سال 
95 فارغ التحصیل شدند  و به مدارس راه پیدا کردند. 
دومین گروه ورودی های ما 17 هزار و 500 نفر بودند 
که مهر 92 پذیرش شدند و امسال بعد از پشت سر 
گذاشتن ترم فشرده تابستانی می توانند وارد آموزش 
و پرورش و در کســوت معلمی مشغول به تدریس 
شــوند.«  او گفت: »نزدیک به 10 هزار نفر از طریق 
کنکور سراســری از مهرماه امســال وارد دانشگاه 
فرهنگیان خواهند شــد و پیش بینــی می کنیم 
همین تعداد یعنی 10 هــزار نفر دیگر نیز در آزمون 
استخدامی دستگاه های اجرایی که قرار است برگزار 
شود، شــرکت کنند و ما بتوانیم از این افراد نیز در 
دانشگاه میزبانی کنیم. با تمهیداتی که در نظر گرفته 
شده اســت، این افراد باید بتوانند از آبان ماه امسال 
تحصیل خود را با عنوان »مهارت آموز« شروع کنند. 
بنابراین در مجموع امســال 20 هزار مهارت آموز و 
دانشجو معلم جدید وارد دانشگاه فرهنگیان خواهند 
شــد تا بتوانیم آنها را برای آموزش و پرورش و شغل 

معلمی تربیت کنیم.«  
سرپرســت دانشــگاه فرهنگیان دربــاره وضع 
پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش وپرورش 
که آبان ماه  سال گذشــته برگزار شد، گفت: »دوره 
مهارت آموزی این پذیرفته شدگان شروع شده است 
و آنها پودمان اول خود را در مرداد و شهریورماه پشت 
سر می گذارند. اینها دو پودمان دیگر هم در طول  سال 

تحصیلی خواهند داشت. «

روی خط خبر
شهردار منطقه 12 خبر داد:

 شناسایی٩٩٣ نقطه ناایمن
 در بازار تهران

ایسنا| شهردار منطقه 12 تهران از شناسایی 
993 نقطه ناایمن در بازار تهــران خبر داد. عابد 
ملکی با اشاره به این که کمیته تخصصی ایمنی 
برای بازار تهران تشکیل شده است، گفت: »در این 
کمیته تخصصی معاون دادستان تهران، شهردار 
و قائم مقام منطقه 12، نمایندگان ســازمان های 
آتش نشــانی و مدیریت بحران، اوقــاف، میراث 
فرهنگی، اتــاق اصناف و مدیران شــرکت های 

خدمت رسان شامل آب و برق و... حضور دارند.« 
او با بیان این که این کمیته به منظور دستیابی 
به راهکارهای افزایش ایمنی در بازار بزرگ تهران 
تشکیل شده است، ادامه داد: »سازمان آتش نشانی 
در بازدیدهای مختلف، موارد متعدد عدم ایمنی 
در بازار همچون وجــود کابل های غیرمجاز برق، 
انشعابات غیرمجاز آب و ضرورت تکمیل شبکه 
فاضالب در بــازار را احصا کــرد و همچنین در 
بررســی ها، ضرورت هایی همچون جمع آوری و 
رفع سد معبر در ورودی سراها و داالن ها با توجه به 

بحث میراثی بازار مورد تأکید قرار گرفت.« 
شــهردار منطقه 12 بــا بیــان این که طی 
جلســات مختلف، 993 نقطه ناایمن در بازار 
تهران شناســایی شــد، گفت: »در بازار تهران 
تعداد 40 پالک، سرا و داالن در اولویت شماره 
یک خطر قرار گرفته اند که عــالوه بر آموزش 
به مالــکان و کســبه آن، کلیــه اقدامات الزم 
درخصوص تشــکیل پرونده قضائــی آنها هم 
صورت گرفت تا در صــورت عدم رعایت موارد 

ایمنی نسبت به پلمپ اقدام شود.« 
اوگفت:» معــاون دادســتان تهــران از روند 
ایمن ســازی و اقدامات صورت گرفته در 10 سرا 
بازدید کرد و در جریان روند اقدامات در دست اجرا 

از سوی منطقه قرار گرفت.«

معاون آموزشی دانشگاه آزاد: 

شهریه دانشجویان پزشکی ۱0 درصد 
گران می شود

مهر|  معاون آموزشی دانشــگاه آزاد میزان 
افزایش شــهریه دانشــجویان علوم پزشــکی 
این دانشــگاه را 10 درصد اعالم کرد. »علیرضا 
رهایی« در این باره توضیح داد: »دانشــجویان 
علوم پزشکی این دانشگاه درباره میزان افزایش 
شهریه نگران نباشند. شــهریه آنها در مجموع 
تنها 10 درصد گران می شود.« معاون آموزشی 
دانشگاه آزاد گفت: »طبق بخشنامه جدید این 
دانشگاه، تســهیالتی برای دانشجویان ممتاز و 
مناطق محروم در نظر گرفته شــده اســت، به 
نحوی که برای دانشــجویان ممتــاز تخفیف 
شــهریه 50 تا 100 درصدی اعمــال خواهد 
شد. دانشــجویان مناطق محروم این دانشگاه 
نیــز از تخفیف 30 تــا 50 درصدی شــهریه 
برخوردار می شــوند.« او ادامه داد: »مباحثی 
درباره افزایش شهریه دانشجویان پزشکی این 
دانشگاه مطرح شده است که صحت ندارد و در 
مجموع تنها 10 درصد به شــهریه دانشجویان 

افزوده خواهد شد.« 
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افقی
1- عمارت دیدنی و تاریخی شوشــتر که ثبت 

جهانی شده است- مجسمه
2- عالمت مفعول- کوچک شــمردن- محل 

اتصال استخوان ها به یکدیگر
3- تنگ هم- سخن منظوم- سبد بزرگ حمل 

میوه- دشمن سخت
4- مونث اســمر به معنی گندمگون- لوکس- 

اجداد
5- برچســب- ســتون بدن- نوعــی بیماری 

پوستی
6- ماشین ســنگین جنگی- نوعی خورشت- 

بومیان پرو و بولیوی که تمدنشان معروف است
7- از ارکان نماز- به صورت علنی- گندم

8- عالمت مصدر جعلی- گوارا- چشمداشت و 
امید- مخفف هستم

9- زنجیر اسارت- پهن کردن- وسنی
10- نوعی انگور- شرکت سازنده خودروهای 

سنگین سوئد- پایتخت کشور نائورو
مســابقه  آذری-  اســم  بخشــنده-   -11

دوچرخه سواری
12- موی گردن شیر- موزیک نظامی- پیک

13- تلخ- فروخورنده خشم- سنه- فرزندزاده
14- به آهســتگی- حلقه های فلــزی به هم 

پیوسته- طایفه کم حرف
15- تاندون- محبت به زیردستان

عمودی
1- الشخور- پینگ پنگ

2- اثر چارلی  چاپلیــن- گل باغچه ای دارای 
گل های درشت و پربرگ

3- نمونه چاپی کامپیوتر- فیلم  مجتبی راعی 
با بازی محمــود پاک نیت و فاطمــه گودرزی- 

چوب خوشبو
4- کاله فرنگی- جیوه- نامیده شده- اردوگاه

5- ناسزا- شاه بی شین- خالق ارژنگ
6- نامه کوچک- زیبا- نظم دهنده

7- شــهری نزدیــک اردبیل- مبتکر ســبک 
کوبیسم – پایتخت ایتالیا

8- زبانه آتش- قابله- سعی- همسر مرد
9- ناراســت- رود مرزی ایران و افغانســتان- 

مدرک
10- تولیدکننــده- زبــان مردم پاکســتان- 

کیوسک
11- فالگیری- سه کیلو- نرم

12- پیروزی- تنبلی و کاهلی- ذره باردار- هر 
یک از دوسطح سکه

13- ســرای مهر- قصد و نیت- ســخنگوی 
حضرت موسی

14- ذکر حاجیان در مراســم حج- نویسنده، 
کارگردان و بازیگر معروف همشهری کین

15- مهاجم تیم ملی ایران- منکر وجود خدا
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شهروند|  آخرین آمار مبتالیان به ایدز اعالم شد. بر اساس آنچه اداره 
ایدز وزارت بهداشــت اعالم کرد، تا اول فروردین  سال 96، پیش بینی 
می شود 66 هزار و 359 مبتال به ایدز در کشــور وجود داشته باشد که 
از این تعداد 34 هزار و 949 نفر مبتال شناسایی شده اند. بررسی آمارها 
نشان می دهد که 84  درصد افراد شناسایی شــده مرد و 16 درصد زن 
هســتند. همچنین 53  درصد از این افراد بین 21 تا 35  سال هستند. 
حاال براساس آنچه رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت اعالم کرده تاکنون 
9 هزار و 477 نفر در ایران به دلیل ابتال به این بیماری جانشان را از دست 
داده اند. پروین افسر کازرونی این آمار را به ایلنا اعالم کرد و گفت که ابتال 
به بیماری ایدز از طریق روابط جنســی در کشور در حال افزایش است؛ 
موضوعی که حداقل از 10 سال گذشته تاکنون با هر بار اعالم آخرین آمار 

ایدز تکرار می شود. 
راه های انتقال به ایدز موضوع دیگری بود که این مســئول در وزارت 
بهداشت به آن اشــاره کرد: » تا اول فروردین  ماه امسال، 66.3  درصد از 
مبتالیان بر اثر استفاده از سرنگ مشترک و از طریق اعتیاد تزریقی مبتال 
شده اند، 19.3 درصد از راه رابطه جنســی، 1.5 درصد از طریق مادر به 
کودک و 7 دهم درصد بر اثر خون و فرآورده های خونی مبتال شــده اند 
که البته راه انتقال از طریق فرآورده های خونی در سال های اخیر بشدت 
کاهش یافته است.« آمارهای مبتالیان به این بیماری در ماه های ابتدایی 
 سال 96 هم مورد توجه رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت قرار گرفت؛ با 
این توضیح که »مبتالیان از ابتدای  سال جاری تاکنون شامل30 درصد 
زن و 70 درصــد مرد هســتند. 39 درصد از این افــراد از طریق اعتیاد 
تزریقی، 41 درصد از طریق رابطه جنســی و 3 درصد از طریق مادر به 
کودک مبتال شده اند.« بر اساس اعالم او، پیش بینی می شود 37 درصد 
از مبتالیان به ایدز کودکان زیر 15 سال باشند، از این تعداد 88  درصد در 
دوره مراقبت قرار دارند و 98 درصد افرادی هستند که در دوره مراقبت 
هستند و دارو دریافت می کنند. همچنین در عمده کودکان زیر 15سال 
بیماری از طریق مادر مبتال که اطالعی از بیماری اش نداشــته، منتقل 

شده است. 
کازرونــی با بیان این کــه 60  درصــد از افراد از 
ابتالی شــان به بیماری ایدز اطالعی ندارند، ادامه 
داد: »26 هــزار و 699 نفر از مبتالیان شناســایی 
شده، زنده هستند که این آمار، معادل 34 درصد از 
مبتالیان است؛ به این معنی که بیش از 60  درصد 
از افرادی که مبتال به این بیماری هســتند، هنوز 
شناسایی نشده و از بیماری شــان اطالعی ندارند. 
از این تعداد در یک  ســال اخیر 12 هزار و 360 نفر 
به مراکز مشــاوره مراجعه کرده اند و تحت مراقبت 
و درمان قرار گرفته اند. همچنیــن از تعداد افرادی 
که به مراکز مشــاوره مراجعه می کننــد، 9 هزار و 
880 نفر تحت درمان دارویی ضد ویروس هستند. 
تمام داروها به صورت رایــگان در اختیار بیماران 
قرار می گیــرد.« بی اطالعی همیــن 60  درصد از 

بیماری شان، منجر شده تا بیماری از طریق روابط جنسی انتقال بیشتری 
پیدا کند: »بررسی ها نشان می دهد که روند انتقال این بیماری از طریق 
روابط جنسی در حال افزایش است؛ یکی از مهمترین اقدامات افزایش 
آگاهی نوجوانان و جوانان در مورد خودمراقبتی و افزایش آگاهی والدین 
و باال بردن مهارت فرزندپروری است تا بتوانند با برقراری ارتباط مناسب 
با کودکان از گرایش نوجــوان و جوانان به رفتارهای پرخطر جلوگیری 
کنند.« او در همین ارتباط بــه راه اندازی مراکزی در محل های پرخطر 
اشاره کرد: »وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی مراکزی را در محل های 

پرخطر تحت  عنوان مراکز کاهش آسیب راه اندازی کرده اند که افراد با 
مراجعه به این مراکز می توانند خدمات مختلفی ازجمله مشاوره، وسایل 
مورد نیاز مصرف مانند ســرنگ را دریافت کنند و طرز درست استفاده 
از سرنگ هم به آنها آموزش داده می شود؛ همچنین برنامه های کاهش 
آسیب برای این افراد در نظر گرفته می شود و متادون درمانی می شوند.« 
حاال یک سالی می شود که کلینیک های سیار راه اندازی شده اند: »این 
کلینیک های ســیار در مناطقی که افراد به سختی به مراکز بهداشتی، 
درمانی و مراکز مشاوره مراجعه می  کنند، مستقر شده و خدمات مشاوره 
و آزمایش انجــام و آنها را به چرخه درمان ارجــاع می دهند. این کار به 
صورت پایلوت انجام شده و قرار است در  ســال 96 با حمایت معاونت 
اجتماعی وزارت بهداشــت و معاونت آســیب های 
اجتماعی وزارت کشــور خدمات سیاری گسترده 

شود.«
حاال در این شــرایط برنامه هایی بــرای کاهش 
موارد ابتال به این بیماری، در نظر گرفته شــده که 
کازرونی به آن اشــاره کرد، برنامه 909090 یکی از 
آنهاست: »بر اساس تعهدات بین المللی هدف نهایی 
کنترل ایدز یا HIV این اســت که تا  ســال 2030 
همه گیری HIV  کنترل و مهار شــود. برای این که 
به این هدف نهایی برسیم تا  سال 2020 الزم است 
90 درصد افرادی که مبتال به ایدز هستند، از بیماری 
خود باخبر شوند؛ همچنین 90 درصد از افرادی که 
از بیماری خود آگاه هستند، تحت مراقبت و درمان 
قرار بگیرند و حجم ویروس در 90 درصد افرادی که 
تحت مراقبت هستند به حدی برسد که دیگر قابلیت 
انتقال به فرد مقابل را نداشته باشند.« رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با 
بیان این که از 34 درصد مبتالیان به ایدز که شناسایی شده اند، 50 درصد 
به برنامه های مراقبت درمان وصل شده اند، گفت: »82  درصد از افرادی 
که به برنامه های مراقبت وصل شده، تحت مراقبت های درمانی و دارویی 
قرار گرفته اند. براساس چهارمین برنامه استراتژیک در راستای رسیدن 
به اهداف 90 9090، بخش مراقبت درمان برای اجرای این طرح آماده 
شده و پزشکان، پرستاران و مشــاوران برای این منظور آموزش دیده  و 
مراکز مشــاوره بیماری های رفتاری راه اندازی شده است.« او ادامه داد: 

»درست است که HIV مانند برخی از بیماری ها درمان قطعی ندارد، 
اما وقتی درمــان دارویی برای فرد مبتال به ایدز آغاز می شــود، نه  تنها 
سیستم ایمنی فرد تقویت می شود، بلکه باعث می شود فرد یک طول 
عمر معمولی داشته باشد. همچنین حجم ویروس در بدن او کاهش پیدا 

کرده و قابلیت انتقال را از دست می دهد.«
او به اهمیت همراهی سایر سازمان ها در پیشگیری و کنترل ایدز اشاره 
کرد: »پیشــگیری و کنترل HIV نیاز به همراهی دستگاه های مختلف 
دارد، در چهارمین برنامه اســتراتژیک  HIV، بیســت و ســه سازمان، 
موسسه و وزارتخانه همراه هستند، این برنامه از اسفند 94 در هیأت دولت 
تصویب و در  ســال 95 کمیته های عملیاتی شدن این برنامه با محوریت 
وزارت آموزش و پرورش، بهزیســتی، وزارت رفاه و وزارت کشــور و ستاد 
مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت تشکیل و مترادف آن در استان ها نیز 

راه اندازی شد و هر سه ماه گزارش عملکرد این کمیته ها ارایه می شود.«
بازنگری دســتورالعمل درمانی ایدز، خبری اســت که از سوی این 
مسئول در وزارت بهداشت اعالم شــد: »در دستورالعمل جدید پس از 
این که بیماری به طور قطعی تشخیص داده شد، مرحله دریافت دارو برای 
آنها آغاز مي شود؛ در حالی  که در گذشته همه افرادی که بیماری شان به 
 طور قطع تشخیص داده می شــد، دارو دریافت نمی کردند و افراد واجد 
شرایط برای دریافت دارو انتخاب می شــدند؛ اما در حال حاضر وقتی 
بیماری فردی تشخیص داده شد، تحت مشاوره قرار می گیرد تا پایبندی 
به درمان داشته باشد و درمان دارویی را نیز همزمان آغاز می کنیم.« به 
گفته رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، مراجعه افرادی که از بیماری شان 
اطالعی ندارند، برای وزارت بهداشت اهمیت زیادی دارد: »مردم بدانند 
مراکز مشاوره و درمان بیماری های رفتاری مراکزی است که با رعایت 
رازداری و به صورت رایگان تمام خدمــات را ارایه می دهد و افرادی که 
فکر می کنند در معرض ابتال بودند، می توانند برای انجام آزمایش به این 
مراکز مراجعه کنند.« حاال در این شرایط 1500پایگاه مشاوره  HIV در 
کشور وجود دارد و حدود 200مرکز مشاوره بیماری های رفتاری فعال 
است: »زمانی که بیماری تشــخیص داده شد، تمام خدمات درمانی در 
این مراکز به فرد بیمار داده می شود، HIV یک بیماری عفونی است که 
در صورت تشخیص به موقع قابل درمان و کنترل است و فرد در صورتی 
که به موقع بیماری او تشخیص داده شود، می تواند زندگی عادی داشته 

باشد.« 

ایســنا| »لطفعلی عســکرزاده« مشــهور به 
»لطفی زاده«، بنیانگذار منطق فازی، دانش آموخته 
دانشگاه تهران و استاد دانشگاه برکلی صبح دیروز دار 
فانی را وداع گفت.  منطق فازی از منطق ارزش های 
»صفر و یک« نرم افزارهای کالســیک فراتر رفته و 
درگاهی جدید برای دنیای علوم نرم افزاری و رایانه ها 
می گشاید، زیرا فضای شــناور و نامحدود بین اعداد 
صفر و یک را نیز در منطق و اســتدالل های خود به 
کار برده و به چالش می کشد. منطق فازی از فضای 
بین دو ارزش »برویم« یا »نرویم«، ارزش های جدید 
»شــاید برویم« یا »می رویم اگر« یا حتی »احتمال 
دارد برویم« را اســتخراج کرده و بــه کار می گیرد. 
بدین ترتیب به عنوان مثال مدیر بانک پس از بررسی 
رایانه ای بیالن اقتصادی یک بازرگان می تواند فراتر 
از منطق »وام می دهیم« یــا »وام نمی دهیم« رفته 
و بگوید: »وام می دهیــم اگر…« یا »وام نمی دهیم 
ولی...«.  پروفسور لطفی زاده دانش آموخته دانشگاه 
تهران با درجه اســتاد تمامی در دانشــگاه برکلی 
کالیفرنیا بازنشسته شد. او تحصیالت عالی خود را 
از دانشکده فنی دانشــگاه تهران آغاز کرد و در  سال 
1321 دانش آموخته این دانشــگاه شد. سپس به 
آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه های این کشور فوق 
لیســانس و دکترای خود را کسب کرد و به تدریس 
پرداخت. دانشــگاه تهران در اسفند  سال 1394 به 
پاس خدمات علمی پروفســور لطفــی زاده، به این 
دانش آموخته پیشین خود دکترای افتخاری اعطا و 
از سردیس وی رونمایی کرد. از دانشگاه های مختلف 
جهان ده ها دکترای افتخاری به پروفسور لطفی زاده 
اعطا شده است. او در  ســال 1299 شمسی در باکو 
متولد شد. پدر او روزنامه نگار ایرانی و مادرش پزشک 
روس بود. او در 10ســالگی همراه با خانواده به خانه 
پدری مراجعت کرد و در تهران ساکن شد. لطفی زاده 
تحصیالت متوسطه را در کالج البرز )دبیرستان البرز 
فعلی( به پایان رساند و با کسب رتبه دوم در کنکور 
سراسری در رشته برق و الکترونیک دانشگاه تهران 
پذیرفته و در  ســال 1320 با مدرک لیسانس از آن 
دانشــگاه فارغ التحصیل شد. او ســپس دوره فوق  
لیسانس مهندسی برق را در انستیتوی تکنولوژی 
ماساچوست )MIT( آمریکا شــروع و درنهایت در  
سال 1327، مدرک دکترای خود را از دانشگاه کلمبیا 
دریافت کرد. پس از آن، در همان دانشگاه تحقیقات 

خود را در زمینه نظریه سیستم ها آغاز کرد و سپس 
در  سال 1334 به عنوان پژوهشگر به مرکز مطالعات 

پیشرفته »پرینستون« دعوت شد.
پروفسور لطفی زاده در  سال 1335 کار تمام وقت 
خود را با سمت استادی در دانشکده مهندسی برق 
دانشگاه برکلی آغاز کرد و در فاصله سال های 1346-

1341 ریاست این دانشکده را برعهده داشت.
تا  سال 1343 تحقیقات پروفسور لطفی زاده عموما 
در زمینه تئوری سیستم ها و تجزیه و تحلیل تئوری 
تصمیمات بود. در آن سال، وی تئوری منطق فازی 
را پایه گذاری کرد و سپس در زمینه کاربردهای این 
تئوری در هوش مصنوعی، زبان شناســی، منطق، 
تئوری تصمیمات، تئوری کنترل، سیســتم های 
خبره و شبکه های اعصاب به تحقیقات گسترده ای 
پرداخت. تحقیقات پروفســور لطفی زاده در زمینه 
منطق فازی در بخش های گوناگون طراحی نرم افزار و 
سخت افزار و محاسبات کامپیوتری بر مبنای کلمات، 
تئوری شعور کامپیوتر در درک زبان طبیعی و صنایع 

سبک و سنگین متمرکز شده بود.
پروفســور لطفی زاده به عنوان کاشــف و مبتکر 
»منطق فازی« شهرت جهانی دارد. وی که در جهان 
علم به »پروفسور زاده« معروف است، طی یک مقاله 
علمی کالسیک که در  سال 1343 به چاپ رسید، 
مفهوم مجموعه فازی را که مبتنی بر تئوری تجزیه 
و تحلیل سیستم های پیچیده است، براساس زبان 
طبیعی معرفی کرد. پس از معرفــی تئوری فازی، 
بیش از 111 هزار مقاله علمی توســط دانشمندان 
جهان درباره منطق فازی و کاربردهای گسترده آن 
در نشریات علمی منتشر شده و در حدود  یک هزار 
درخواست ثبت اختراع در این زمینه در ژاپن و سایر 

کشورهای مختلف جهان به عمل آمده است.
وی موفق بــه دریافت 9 مدال علمی شــد که 5 
مدال به مناســبت های گوناگون توسط انستیتوی 
مهندســی برق و الکترونیک آمریکا و 4 مدال دیگر 
توسط انستیتو مهندسی مکانیک آمریکا، انجمن 
علوم مهندسی آمریکا، آکادمی علوم جمهوری چک 
و انجمن بین المللی سیستم های هوشمند به او اهدا 

شده است.
لطفی زاده موفق به دریافت 14 جایزه علمی شد 
که از آن جمله می توان به جایزه اهدایی بنیاد معروف 

هوندای ژاپن اشاره کرد.

بنیانگذار »منطق فازی« درگذشت

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت جدیدترین آمار مبتالیان به ایدز را اعالم کرد 

66 هزار بیمار احتمالی، ٣5 هزار بیمار قطعی
  26 هزار و 699 نفر از مبتالیان شناسایی شده و زنده،  تنها 34 درصد از مبتالیان رسمی هستند؛ 60 درصد از ابتالی شان به ایدز بی اطالعند

   انتقال بیماری از طریق روابط جنسی در حال افزایش است

تا  اول فروردین  ماه امسال، 
66.3  درصد از مبتالیان بر اثر 
استفاده از سرنگ مشترک 
و از طریق اعتیاد تزریقی 

مبتال شده اند، 19.3 درصد از 
راه رابطه جنسی، 1.5 درصد 

از طریق مادر به کودک و 
7 دهم درصد بر اثر خون و 
فرآورده های خونی مبتال 

شده اند 


