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بانک مرکزی در اطالعیه ای از پرداخت ارز دانشجویی بابت نیم سال اول تحصیلی  ۲۰۱۸خبر داد .به گزارش بانک مرکزی ،ارز
دانشجویی بابت نیم سال اول تحصیلی سال  ۲۰۱۸و تا تاریخ  ۳۱شهریور  ۱۳۹۷قابل پرداخت بوده و پس از تاریخ مورد اشاره ارز
دانشجویی به نرخ بازار و از طریق بانک پرداخت می شود.

ازمیانخبرها
مدیرکلحیاتوحشبااشارهبه 48قالده
بازماندهیوزخبرداد

لقاحمصنوعیبرایتکثیریوزپلنگآسیایی

ه ــم ــزم ــان بـــا روز ملی
حــفــاظــت از یــوزپــلــنــگ
آسیایی ،مدیرکل حیات
وحــش ســازمــان حفاظت
محیط زیست با اشــاره به
اینکهبراساسپایشهای
 16سال گذشته تنها 48
قالدهیوزپلنگآسیاییشناساییشدهاست،ازتمرکزسازمان
بر تکثیر و پــرورش یــوز در اســارت با استفاده از روشهــای
مصنوعی خبر داد .مجید خرازیان مقدم به ایسنا گفت:
سرشماری دقیقی در خصوص یوزها وجود ندارد و هر کسی
که چنین ادعایی داشته باشد غلط است .چون زیستگاه یوز
در کشور بیش از  12میلیون هکتار است .وی با بیان این که
روشهایتخمینیاشتباهاست،اظهارکرد:دقیقترینروش
تکنیکخالشناسی(نقشونگارهایرویبدنیوز)استکه
باکمکدوربینهایتلهایوعکسهاانجاممیشود.خرازیان
مقدمبااشارهبهاینکهاقداماتسازمانمحیطزیستبهمنظور
حفظیوزپلنگآسیاییمحدودبهپروژهبینالمللییوزنیست،
تصریحکرد:درروزهایآیندهیکقراردادبینمعاونتمحیط
زیستطبیعیو پژوهشکدهمحیطزیستوتوسعهپایدارامضا
میشودکهبحث تکثیردراسارتیوزرابااستفاد هازروشهای
مصنوعی دنبال میکند .چون در سه سال گذشته موفق به
گرفتن توله از کوشکی و دلبر (دو قالده یوز نگهداری شده در
پارکپردیسان)بهروشطبیعینشدیم؛قصدداریمبااستفاده
از ظرفیت ملی و در صورت نیاز متخصصان بینالمللی تکثیر
دراسارتیوزراباروشهاییمثللقاحمصنوعیانجامدهیمو
امیدواریمکهدرگرفتنموالیدموفقعملکنیم.

رسانهها
کاشتناخنبامورچهزنده
بــــه تــــازگــــی بـــرخـــی از
ســال ـنهــای آرایــشــی در
روس ــی ــه ب ــا اســتــفــاده از
مانیکورمورچههایزندهرا
در ناخن خانمها قرار داده
و روشی عجیب را طراحی
کرده اند .این مورچههای
زنده در تمام مدت درون محفظه ناخنی که مانیکور شده باال
و پایین میروند و صحنهای زشت و منزجر کننده را به وجود
میآورند.باانتشارتصاویراینروشجدید،بسیاریازکاربران
فضای مجازی در خصوص آن واکنشهای متفاوتی نشان
دادهواینکاررابسیارغیرعادیوعجیبتوصیفکردهاندکه
بهجایزیباترکردندستهاآنهارازشتترجلوهمیدهد.

کشوریکهدرآندخترهابهخواستگاری
پسرهامیروند
درجمهوریگینهبیسائودرقارهآفریقا 75،درصدازازدواجها
با خواستگاری دختر از پسر صــورت میگیرد  .مجلس
خواستگاریدرجمهوریگینهبهاینصورتبرگزارمیشود
که دختر پس از انتخاب همسر مد نظر خود ،هماهنگیهای
الزم را با مادر پسر مورد عالقه خود انجام میدهد .دختران
کشور جمهوری گینه پیشنهاد ازدواج خود با پسر مورد
عالقهشان را به صورت کامال علنی مطرح میکنند و با بردن
یک ظرف ماهی سرخ شده با روغن مخصوص و سس خوش
طعم قرمز رنگ تزیین شده و با یک شاخه گل سفید و البته با
هماهنگیقبلیبامادرپسربهمنزلاومیروند.یکروزپساز
انجامخواستگاریدخترانجمهوریگینهازپسرموردعالقه
خود ،برای دریافت جواب بله دوباره به منزل وی می روند و
در اغلب موارد با مثبت بودن نظر پسر ،با توافقی بلند مدت
میاندختروپسر،پسر بهدنبالکاروتهیهملزوماتومایحتاج
زندگیمیرودوپسازآنواردزندگیمشترکمیشوند.

ارز دانشجویی
تعیین تکلیف شد

«پاول دوروف» سرانجام تسلیم شد

موافقت تلگرام با افشای اطالعات تروریستها
زهرا حاجیان – پیام رسان تلگرام که ماه هاست به دلیل
بسترسازی بــرای فعالیت گــروه های تروریستی نظیر
داعش و همکاری نکردن با کشورهای مختلف مبنی
بر افشای اطالعات و نشانی "آی پی" های گروه های
تروریستی ؛ ازفعالیت در بسیاری از کشورهامنع شده
است ؛ دوروزپیش با عقب نشینی از مواضع قبلی خود و
تسلیمدربرابرخواستکشورها؛باافشاینشانی"آیپی
"تروریستها موافقت کرده است .مدیر پیامرسان تلگرام
در این باره اعالم کرده است که اگر دادگاهی در یک
کشور درخواست رسمی ارائه کند ،آی پی و شماره تلفن
مظنونبهتروریسترادراختیارآنهاقرارمیدهیم.البته
"پاول دوروف" روسیه را از این تصمیم مستثنا کرده و گفته
است"برایاینکشورچنیندرخواستیراپاسخنخواهیم
داد ".به گزارش باشگاه خبرنگاران وبه نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک؛ایندرحالیاستکهبراساستصمیمدادگاه

تاگانسکی روسیه  ،تلگرام موظف به انتشار اطالعات
تروریست ها به دولت روسیه است ".پاول چیکوف" وکیل
این شبکه اجتماعی نیز در همین خصوص ،از آمادگی
تلگرام برای انتشار آدرس آی پی و شماره تلفن برخی
مخاطبان مربوط به پرونده های تروریستی خبرداده
است  .وی همچنین اعالم کرده است که این مورد تنها
درخصوص پرونده های خاص تروریستی است و تلگرام
بادادن کلی اطالعات مخالفت کرده است.وکیل تلگرام
در این خصوص گفت" :ما به عنوان نمایندگان تلگرام،
حقوحتیوظیفهمقاماتبرایمبارزهباتروریسمرادرک
می کنیم بنابراین راه حل این موضوع ؛ ارائه تلفن و آی
پی این افراد است و ما مکاتبات را افشا نخواهیم کرد.به
گفته "چیکوف"؛ این پیام رسان تصمیم دارد از این پس،
هرشش ماه یک بارگزارش هایی را دربــاره همکاری با
خدمات ویژه دولت در زمینه تروریسم منتشر کند.

ارزش افزوده
تاثیر اقدام یکپارچه چند کشور در مسدودسازی تلگرام

درنتیجه اقدام یکپارچه کشورهایی نظیر ایران ،روسیه ،چین ،اندونزی ،کره جنوبی ،انگلیس و ...درباره فیلتر
تلگرام ازشبکه این کشورها  ،این پیام رسان که روزی در ردیف یکی از محبوب ترین پیام رسان های دنیا قرار
داشت به تدریج ضمن نزول چندصد پله ای در رتبه بندی های جهانی ،با کاهش محبوبیت نیزدربین کاربران
مواجه شده است به طوری که با مسدودسازی تلگرام در ایران و با کوچ کاربران به پیامرسانهای داخلی  ،این
پیام رسان از همان روزهای اول ؛ با افت شدید ترافیک مواجه شد .حال به نظر می رسد ،موافقت مدیران تلگرام
برای افشای این اطالعات  ،در نتیجه همین فشارهای همه جانبه کشورها انجام شده است و با تصمیم جدید این
پیام رسان برای همکاری با دولت ها باید دید که مواضع ایران و دیگرکشورهایی که اقدام به فیلترینگ این پیام
رسان کرده اند چه خواهد بود؟



...
اربعین



...

دانشگاه

سهم زبان فارسی در وب؛ از عربی و چینی
پیشیگرفت
گروه دانش و فناوری -در حالی که تا پیش از این سهم
محتوای فارسی در ایران با رقمی کمتر از یک درصد
 ،در رتبه های پایین تری نسبت به زبان های چینی
وعربی که هریک بیش از یک درصد محتوای وب را به
خود اختصاص داده بودند  ،قرار داشت؛ به تازگی و بنا
به گفته رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران این
سهم طی امسال به  2درصد افزایش یافته است  .طبق
اعالم رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران  ،سهم زبان
فارسی در فضای مجازی اکنون از عربی و چینی پیشی
گرفته است .به گزارش ایسنا ،رسول سرائیان با بیان
این که حضور زبان فارسی در وب یکی از شاخصهای
توسعه در فضای مجازی به شمار می رود ،اظهار کرد:
سال گذشته ،حدود  ۱.۲درصد از کل صفحات
وب دنیا مختص زبان فارسی بود که
ایــن عــدد امــســال بــه  ۲درصــد
افزایشیافته به طور یکه در
ایــن ح ــوزه ،زبــان فارسی
از زبــان عربی و چینی
پیشی گــرفــتــه اســت.
ایــن مــیــزان اگــرچــه با
ه ــدف گــــذاری انــجــام
شــده در برنامه ششم
توسعه مبنی بر رسیدن
به 4درصــد کل محتوای
فــــضــــای
م ــج ــازی
فــاصــلــه



...

اینترنت

زیــادی دارد اما بیانگر آن است که اجــرای مصوبه
شورای عالی فضای مجازی برای افزایش  10برابری
محتوای فارسی در وب ؛ در افزایش این سهم موثر واقع
شده است  .اما واقعیتی که نباید آن را نادیده گرفت این
است که با وجود سهم بیش از  50درصدی محتوای
انگلیسی در فضای مجازی و به رغــم ضریب نفوذ
53درصــدی ایــران در دسترسی به اینترنت و ایجاد
 985هزارو  862دامنه اینترنتی  ir.به نام ایران  ،سهم
زبان و محتوای فارسی در فضای وب بسیار اندک است
و همچنان شکاف عمیقی بین محتوای فارسی با محتوا
هایی نظیر انگلیسی در وب وجــود دارد  .در حالی
که به عقیده کارشناسان فضای مجازی  ،ایران با در
اختیار داشتن 56درصد اینترنت خاورمیانه و آسیای
غربی حداقل باید  6درصــد محتوای جهانی
وب رادر اختیار داشته باشد  .به هرحال
افزایش تولید محتوای بومی به زبان
فــارســی در فضای مــجــازی اگر
چه در سال های اخیر همواره
از دغــدغــههــای مــســئــوالن
فناوری اطالعات وشورای
عالی فضای مجازی و وزارت
ارشاد بوده است اما به نظر
می رسد اجرای این برنامه ها
باید با سرعت و توجه ویژه ای
پیش برود تا شکاف موجود بین
محتوای فارسی با کل محتوای وب
به حداقل برسد .



...

اینترنت

 ۲۵فعالیت محتوایی فضای مجازی
برای اربعین آماده شد

تدریس  ۳۰۰استاد نخبه ایرانی
دانشگاه های برتر دنیا در کشور

فعالیت  ۹۸۵هزار دامنه اینترنتی
با هویت ایرانی

 ۵۴درصد روستاها تحت پوشش
اینترنت پرسرعت قرار گرفت

دستیار وزیر ارتباطات با بیان این که فراخوان تمبر
اربعین اعالم شد ،افزود :برای فرهنگ سازی در
حــوزه اربعین  ۲۵فعالیت محتوایی در فضای
مجازی آماده شده است.به گزارش مهر ،فرزاد
نجات نیا همچنین یکی از مشکالت زائــران را
برقراری ارتباط تلفنی بیان کرد وگفت:با اپراتورها
برای رفع این معضل در تعامل هستیم تا با فراهم
کردن زیرساختهای ارتباطی از طریق تعامل با
اپراتورهای عراقی این خدمات را به زائران ارائه
دهیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از تدریس
300استاد نخبه ایرانی دانشگاه های برتر درکشور
خبرداد.ستاریبهباشگاهخبرنگارانگفت:ازسهسال
گذشته در حدود 1020نفر از متخصصان و نخبگان
ایرانیخارجازکشور کهدررشتههایمختلفتحصیل
کردهاندازکشورهایآمریکا،انگلیسوکانادابهایران
برگشتهاندودر شرکتهای دانش بنیان مشغول به
فعالیتهستند.همچنینبیشاز 300نفراز نخبگان
بازگشته به کشور به عنوان اعضای هیئت علمی در
دانشگاههایکشورمشغولبه پژوهششدهاند.

آمــارهــای مــرکــز ثبت پسوندها و دامــنــه های
اینترنتی پژوهشگاه دانش های بنیادی ،نشان
می دهد که تا پایان مردادماه امسال  ۹۸۵هزار
و  ۸۶۲دامنه اینترنتی متعلق به ایران از سوی
کاربران به ثبت رسیده و این درحالی است که تا
پایان سال  ٩٦حدود  ٩٦٧هزار و  ٩٨٩دامنه به
نام ایران ثبت شده بود.
به گزارش مهر ،این آمار در مقایسه با پایان سال
 ۹۶از ثبت حدود  ۲۰هزار پسوند جدید اینترنتی
در پنج ماه حکایت دارد.

وزیر ارتباطات گفت :طی سال نخست فعالیت
دولـــت دوازدهــــــم ،تــعــداد روســتــاهــای تحت
پوشش خدمات پهن باند به  ۵۴درصد رسید.به
گزارش مهر ،محمدجواد آذری جهرمی در صفحه
شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با
انتشار چند عکس مربوط به مسابقه عکاسی «همه
جا در دسترس» که توسط وزارت ارتباطات برگزار
شد ،اظهار کرد :در سال نخست دولت دوازدهم،
تعداد روستاهای تحت پوشش خدمات پهن باند
به ۵۴درصد رسید.

پیش بینی  ۵روز برای تعطیالت زمستانی

برنامههای مهارت محور به جای مشق شب اجرا می شود

حداکثر تراکم کالسهای ابتدایی 26نفر است
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت :در
پایه اول تا سوم ابتدایی و در مدارسی که شرایط الزم
را داشته باشند به جای مشق شب به صورت آزمایشی
تکالیف مهارت محور خواهیم داشت .رضوان حکیم
زاده در نشست خبری هفته دولت ضمن اعالم این خبر
افــزود :در مرحله اول کالسهایی که بین  ۱۴تا ۲۵
دانشآموز دارند به صورت آزمایشی مجری این طرح
خواهند بود .برای دانش آمــوزان پایه چهارم تا ششم
ابتدایی و متوسطه اول نیز دو ساعت برنامه آموزشی
ویژه ،برنامه ریزی شده است .حکیم زاده با بیان این که
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هنوزجزئیاتاینبرنامهمشخصنشدهاستخاطرنشان
کرد :پیش بینی ما کاهش بخشی از حجم کتاب ها و
محتوای آن هاست تا معلمان بتوانند برنامه های ویژه را
برای دو ساعت اجرا کنند.
وی همچنین از ثبت نــام یک میلیون و  ۲۹۶هــزار و
 ۹۲۶دانشآموز کالس اولی برای سال تحصیلی آینده
خبر داد و افزود :آمار دانشآموزان دوره ابتدایی هفت
میلیون و  ۸۲۹هزار و  ۳۶۷نفر است که پیش بینی
می کنیم تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی افزایش
 ۵۰هزار نفری داشته باشد .معاون آمــوزش ابتدایی

وزیر آموزش و پرورش درباره تراکم کالسی در مدارس
ابتدایی نیز توضیح داد  :طبق مصوبه شــورای عالی
آموزش و پرورش حداکثر تراکم کالسهای ابتدایی 26
نفر است ،اما مطلوب آن 20و حداقل دانش آموز 14نفر
در نظر گرفته شده ،اما تاکنون این اعداد مورد توجه قرار
نگرفته است به نحوی که اکنون حدود  57هزار و 960
کالس ،تراکم  26تا  30نفره 56 ،هزار و  634کالس،
تراکم  31تا  35نفره 22 ،هزار و  263کالس ،تراکم
 36تا  40نفره 1817 ،کالس ،تراکم  41تا  45نفره و
 147کالس ،تراکم بیش از  46نفر دارند .

وزیر آموزش و پرورش درباره پیشنهاد آموزش و پرورش برای
طرحتعطیلیزمستانیتوضیحاتیارائهدادوبیانکرد:درباره
تعداد روزهــای تعطیلی زمستانی به نتیجه رسیدهایم و این
تعطیالت پنج روز خواهد بود یعنی پنج روز تعطیالت میان ترم
درنظر داریم اما این که این تعطیلی به اجازه چه نهادی نیاز
داردمحلتردیداست.بهگزارشایمنا،بطحاییگفت:هنوزدر
خصوصاینکهکدامنهادبایدباتعطیالتموافقتکندبهنتیجه
قطعی نرسیدهایم زیرا باید مشخص شود آیا این موضوع نیاز به
تصمیممجلسداردیاخیر.

...
اخبار

زمان کنکور تغییر میکند

معاون آمــوزش متوسطه وزیــر آمــوزش و پــرورش گفت :در
مذاکره با شورای پذیرش دانشجو در نظر داریم به منظور
جلوگیری از تداخل امتحان نهایی و آزمــون کنکور ،زمان
کنکورراتغییردهیم.علیزرافشانادامهداد:براساسرایزنی
صورتگرفتهکنکوربهجایهفتهاولتیردرنیمهدومتیرماه
برگزارمیشود.معاونآموزشمتوسطهآموزشوپرورشدر
نشست خبری هفته دولت با بیان این که سازمان سنجش
با تغییر زمان کنکور موافقت کرده است ،ادامه داد :تغییر
زمان کنکور به دانشآموزان فرصت بیشتری برای آمادگی
تحصیلی می دهد .وی درباره تاثیر سوابق تحصیلی برای
داوطلبان کنکور گفت 89/24 :درصد داوطلبان از طریق
سوابق تحصیلی وارد دانشگاه می شوند و اصرار بر لحاظ
سوابق تحصیلی می تواند به حذف آزمون کنکور که سیطره
آنبهدورهابتداییکشیدهشده،منجرشود.

متالشیشدنباندقاچاقدارودرشمالکشور

سربازان گمنام امــام زمان(عج) در پی اقدامات پیچیده
اطالعاتی و عملیاتی در استان مازندران ،یکی از باندهای
خرید و فروش داروهای قاچاق در شمال کشور را متالشی
و عوامل اصلی باند را دستگیر کردند و تحویل مراجع
قضایی دادند .به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت
اطالعات ،براساس اظهارات کارشناسان دانشگاه علوم
پزشکی ،در ارزیابی اولیه ارزش ریالی داروهای کشف شده
بیش از ۵۰میلیارد ریال برآورد شده است .طی این عملیات
بیش از ۲۰۰نوع دارو کشف شد که از این میزان ،حدود۴۰
قلم آن در زمره داروهــای کمیاب و نایاب مرتبط با بیماری
های صعب العالج (سرطان ،هموفیلی،تاالسمی ،ام اس و
دیالیزی)بودهاست.

معاونفرهنگیوزیربهداشت:

سهمیه 5درصدیبرایفرزندانایثارگران
عادالنهنیست
بهعنوانیکایثارگراینقانونراتوهینبه
ایثارگرانمیدانم
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت گفت :سهمیه
ورود به دانشگاه برای ایثارگران و جانبازان معقول است اما
تصویب سهمیه  5درصــدی برای فرزندان ایثارگرانی که
 30سال پیش در جبهه بودند ،ظالمانه است .به گزارش
ایرنا ،فراهانی دربــاره تصویب قانون سهمیه  5درصدی
ایثارگران توسط مجلس گفت :این که در گذشته سهمیهای
برای ایثارگران درنظر گرفته شده امری معقول بود ،چراکه
رزمندهای که باید در کنار ما برای حضور در دانشگاه ها
رقابت میکرد زندگی خود را صرف جنگ و جهاد می کرد.
وی ادامه داد :این که عدهای به عنوان جانباز شیمیایی در
عرص ه جنگ ،قطع نخاع شدند و سهمیه ای برای جانبازان
و فرزندان آن ها در نظر گرفته شد؛ این موضوع هم به نظر
من تبعیض نبود ولی این مسئله که مجلس دفعتا قانونی را
تصویب کند که براساس آن فرزندان افرادی که  30سال از
حضورشاندرجبههجنگگذشتهاستازسهمیه 5درصدی
برایورودبهدانشگاههااستفادهکنند،کامالظالمانهاست.
ویافزود :منخودمدرجبههجنگحضورداشتموفرزندان
من از قانون سهمیه  5درصــدی ایثارگران بــرای ورود به
دانشگاههامنتفعمیشدند،اماباقاطعیتمیگویماینقانون
کامال ظالمانه است و فرهنگ ایثارگری و شهادت را تخریب
میکند و ما ایثارگران ،اجرای این قانون را توهین به خود
میدانیم چرابایدفرزندمنازایناقدامایثارگرانسودببرد.
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