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1/2میلیون متقاضی
پشت نوبت اعزام به حج

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت به آخرین جزئیات ثبتنام متقاضیان حج تمتع در سامانه سازمان اشاره کرد و گفت :یک میلیون و۲۰۰
هزار نفر متقاضی سفر حج پشت نوبت اعزام هستند .اکبر رضایی   گفت :این تعداد که در نوبت هستند ،در سالهای  ۸۲تا  ۸۶ثبت نام کرده
اند .وی گفت  :از تمامی این افراد میخواهیم که در سامانه سازمان حج اطالعات تکمیلی خود را وارد کنند.

...

علمیوفناوری
جزئیات برگزاری هفتمین دوره
مسابقات ملی مناظره دانشجویان

حاجیان  -رئیس سازمان دانشجویان جهاد
دانشگاهی از بــرگــزاری مرحله کشوری
هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره
دانشجویان  ۱۸تــا  ۲۰آذر در دانشگاه
علم و فرهنگ خبر داد .مهدی کاظمی
خــالــدی روز گذشته در نشستی خبری
هدف از برگزاری مسابقات ملی مناظره
دانشجویان را ایجاد فرصتی برای یادگیری
وتمرین گفت و گو در دانشگاه ها بیان کرد
وافزود  :هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره
دانشجویان از اسفند سال گذشته شروع
شــد ۵۷۷ ،تیم دانشگاهی در ایــن دوره
شرکت کردند ،مرحله منطقه ای آن مهر
ماه امسال برگزار شد که  ۵۶تیم در این
مرحله حضور داشتند که در نهایت  ۱۲تیم
برتر به مرحله کشوری راه یافتند .در مرحله
مقدماتی این مسابقات  ۶۰۷مناظره در
دانشگاه ها برگزار شده و گــزاره های این
دوره از مسابقات  ۴۰۰گزاره است که در
نهایت  ۸۰گزاره به تیم ها و  ۱۲گزاره نهایی
اعالم شد.وی درباره گروه داوری مسابقات
نیز افزود :سه داورعضو هیئت علمی و سه
داور دانشجو در مسابقات که از برترین
دانشجویان مسابقات مناظره هستند داوری
ایــن مسابقات را برعهده دارنــد .کاظمی
خالدی ادامه داد :چهار محال و بختیاری با
 ۹۶تیم بیشترین شرکت کننده در این دوره
را به خود اختصاص داده است و دانشگاه
های استان زنجان ،هرمزگان و یزد با ۳۲
تیم در مراحل بعدی قرار دارند .از دانشگاه
هــای تهران ،دانشگاه تهران با  ۱۲تیم و
دانشگاهعلموصنعتبا ۱۰تیمبیشترینتیم
را در این دوره از مسابقات دارند.

پیامک  ۲۶ساله شد

بیانات رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه:

قانون منع به کارگیری بازنشستگان حلق ه مدیریتی را باز میکند
حــضــرت آیــــــتا ...خــامــنــهای رهــبــر انــقــاب
اســامــی ،صبح دیـــروز سهشنبه در ابــتــدای
درس خـــارج فقه بــا اشـــاره بــه ســـؤال روز یک
شنبه یکی از طالب از ایشان دربــاره قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان و انتساب بازگرداندن
بعضی بازنشستگان به اج ــاز ه رهبر انقالب،
توضیحاتی درخصوص ایــن قانون و همچنین
اجا زههای صادرشده برای بهکارگیری بعضی
افــــراد بازنشسته در مــشــاغــل بــیــان کــردنــد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهــبــری ،ایــشــان در ابــتــدای درس خ ــارج فقه
گفتند :دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف
آوردند جلو -بعد از درس که میبینید همینطور
سرعون إلینا( -خند ه ِ معظمله و حضار ) و با
ُی
ِ
اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشستههایی
که طبق قانون باید برکنار بشوند ،ایــن ها را
برمی گردانند و این را به پای شما می نویسند،
یعنی به پای من[ .البته] این محبت است ،این
نشاندهنده این است که این برادرمان نسبت
به ایــن که یک چیزی را به ما نسبت می دهند
که ایشان نمیپسندد ،نــاراحــت اســت .منتها
اشکالش این بود که سر من داد می کشید( .خند ه ِ
معظمله و حضار ) من هم به ایشان یک قدری
تند گفتم آقــا! چرا داد می کشید؟! بههرحال
مــا خواستیم از ایــشــان هــم مــعــذر تخــواهــی
کنیم.طلبه :من معذرت می خواهم .ببخشید.
حضرت آیتا ...خامنهای :خیلی خب ،ما هم از
شما معذرت می خواهیم.
▪به این قانون احتیاج داشتیم

این قانون بازنشستگان ،یک قانون بسیار خوبی
است .این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج

اصالح کنند که دیگر این اشکاالت پیش نیاید،
مجبور نشوند که به اجاز ه رهبری متوسل بشوند.
▪دستور الریجانی برای تدوین طرح اصالح
قانون منع به کارگیری بازنشستگان

داشتیم ،جایش هم خالی بود .این قانون در واقع
حلق ه بست ه مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی
از جاها سال های سال طول می کشد ،این حلقه
مدیریتی بسته را باز می کند ،می شکند ،راه را
برای جوان ها می گشاید که بتوانند خودشان را
برسانند به مراکز مدیریتی .بنابراین اصل قانون،
قانون خوبی است منتها اطالق قانون ،اطالق
درستی نیست یعنی این که هر بازنشستهای باید
به کار گرفته نشود ،این اطالق درست نیست.
چون بعضی از افراد هستند بله ،مث ً
ال 30سال هم
خدمت کردهاند ،بازنشسته هم شدهاند ،فرض
کنید که 20ساله بوده18 ،ساله بوده استخدام
شده ،حاال هم یک مردی  48ساله 50 ،ساله
است ،وقت کارش است و تجربه خوبی هم پیدا
کرده ،جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون
این را هم شامل می شود؛ اما شمول قانون نسبت
به اینجور آدم هایی که کموبیش پیدا می شوند،

ممکن است زیاد هم نباشند ،درست نیست .خب
حاال [آن] مسئول ،آن مدیر چه کار کند برخالف
قانون؟ این جا به فکر والیت فقیه میافتند که
باالخره ولی فقیه اجازه بدهد.
▪اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول
می کنیم

ایشان ادامه دادند :میآیند از ما سؤال می کنند ،ما
هممواردیرا،بندهاینهاییراکه[نسبتبهآنها]
میآیندسؤالمیکنندکهنمیشناسم،مگربعضی
معدودشان را؛ ممکن است دو نفر ،سه نفرشان
را بشناسیم؛ معدودی از آن ها را میشناسیم ،آن
هایی را هم که نمیشناسیم ،اگر به آن مدیر اعتماد
داشته باشیم قبول می کنیم .مسئله این است َو ّال
اصل این قانون ،قانون خوبی است ،باید هم اجرا
بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان
محترم مجلس قانون را جــوری ترتیب بدهند و

در پی بیانات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم
اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان،
رئیس مرکز پژوهش های مجلس از دستور دکتر
الریجانی به این مرکز برای تدوین طرح اصالح
این قانون   خبر داد.کاظم جاللی ،با بیان این که
در پی فرمایش های امروز مقام معظم رهبری در
درس خارج فقه درباره قانون منع به کارگیری
بازنشستگان ،دکتر الریجانی مالحظات معظم
له برای اصالح قانون را به بنده به عنوان رئیس
مرکز پــژوهــش هــای مجلس اعــام کــردنــد ،به
خبرگزاری خانه ملت گفت :بر این اساس مقرر
شدباهمکاریجمعیازنمایندگان،کارشناسان،
پژوهشگران و معاون قوانین مجلس طرحی را
بــرای اصــاح قانون مطابق با نظر مقام معظم
رهبری تدوین و آماده کنیم.وی با بیان این که از
معظم له برای اظهار محبت نسبت به اصل قانون
تشکر و سپاس گزاری می کنیم ،افــزود :ایشان
قانون را امری الزم و ضروری جهت این که جوانان
و نیروهای تازه نفس جدید وارد عرصه مدیریتی
کشورشونددانستندضمناینکهایشانفرمودند
اینقانونبایدبهطورکاملاجراشودونبایدمعطل
بماند و تاکنون نیز به خوبی اجــرا شــده است.
جاللی ادامــه داد :بنابراین ما بررسی نکات و
مالحظاتی را که مقام معظم رهبری داشتند هر
چه سریع تر در دستور کارگروه کارشناسی قرار
می دهیم و ان شاء ا ...آن را به مجلس و کمیسیون
تخصصی ارائه خواهیم کرد.

از میان خبرها
شرکت های خالق بازی ساز حمایت می شوند

آسیب های فضای مجازی علت  ۶۸درصد طالق ها در  ۱۵۰کشور

 26سال قبل یعنی سوم دسامبر ۱۹۹۲
میالدی نخستین پیامک دنیا با مضمون
«کریسمس مبارک » ارسال شد.به گزارش
مــهــر ،در ســوم دسامبر  ۱۹۹۲میالدی
نیل پاپ ورت یک برنامه نویس  ۲۲ساله
نخستین پیامک جهان را از یک رایانه برای
ریچارد جاوریس ،همکارش ارسال کرد.او
به عنوان یک برنامهنویس مشغول کار بود تا
خدمت پیام کوتاه را برای مشتری خود (ودا
فون) بسازد .پاپ ورت در نخستین پیامش
نوشته بود« :کریسمس مبارک»!حدود یک
سال بعد شرکت نوکیا قابلیت پیامک را به
گوشیهای همراه خود افزود .این قابلیت با
محدودیت  ۱۶۰کاراکتری بود.اس ام اس
یا خدمت پیام کوتاه یک بخش جدانشدنی از
زندگی امروز افراد است.

مقابله با آلودگی هوا درکشور؛هیاهو بیشترازبرنامه و بودجه

اطالعات  ۱۰۰میلیون کاربر یک وب سایت
پرسش و پاسخ در فضای آنالین فاش شده
است.به گزارش مهر  ،وب سایت پرسش و
پاسخ    Quoraاعــام کرده است گروهی
ازهکرها به سیستم های آن دسترسی یافته
اند .اطالعات حساب کاربری از جمله نام،
آدرس ایمیل ،پسوردهای رمزگذاری شده و
اطالعاتانتقالیازشبکههایمرتبطاکنون
فاش شده اند.این شرکت اعالم کرده است
تمام کاربران  Quaraرا از حساب کاربری
شان بیرون می کند تا از خسارات بیشتر
جلوگیری شود .آدام دی آنجلو مدیر ارشد
اجرایی این شرکت گفت :ما مشغول اطالع
رسانی به کاربرانی هستیم که اطالعات
شان فاش شده است.این عملیات هک روز
جمعه کشف شد .وب سایت  Quora Incدر
سال  ۲۰۰۹توسط دو کارمند سابق فیس
بوک تاسیس شد.

گروه اجتماعی -مرکز پایش آلودگی هوای اداره
کل حفاظت محیط زیست استان تهران دیروزبا
صدور اطالعیهای با اشاره به انباشت آالیندهها در
هوای پایتخت از بیماران قلبی و ریوی ،کودکان و
سالمندان خواست از تردد غیرضروری خودداری
کنند .گزارش خراسان حاکی است ،این اتفاق
در شرایطی رخ می دهد که هوای کالن شهرها
هرسال در این فصل دچــار انباشت آالیند هها
مـیشــود ،اگرچه امسال به دلیل بــارش های
تقریبا مناسب ،تعداد روزهای هوای سالم بیشتر
بوده است ،اما هرسال در چنین مواقعی موضوع
آلودگی هوا به اظهارنظرهای مسئوالن و گزارش
های رسانه ای تبدیل می شود و پس از تغییر
فصل هم این صحبت ها فراموش می شود .این
موضوع در وضعیتی رخ می دهد که با مرور قانون
های بودجه ساالنه کمترین توجه را به مواردی
همچون تبدیل سوخت به استاندارد یــورو ،4
گازسوز کــردن خودروها و افزایش استاندارد
خودروها و نیز خــارج کــردن صنایع آالینده از
شهرهای بزرگ مشاهده می کنیم.

اطالعات  ۱۰۰میلیون کاربر
فاش شد
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حاجیان  -مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای از توافق   این بنیاد ومعاونت علمی ریاست
جمهوری برای حمایت از شرکت های خالق حوزه بازی سازی خبر داد  .کریمی قدوسی روز
گذشته در نشست خبری جشنواره بازی های ویدئویی که طی روزهای  16و 17اسفند ماه
برگزار می شود در خصوص وعده سال گذشته معاونت علمی فناوری برای حمایت از بازی
سازان گفت  :به رغم قول معاونت علمی برای حمایت از بازی سازان و برترین های جشنواره
تولید بازی های رایانه ای  ،سال گذشته تفاهم مشترکی در این زمینه حاصل نشد اما در
جلسهای که به تازگی با این معاونت برگزار کردیم  ،توافق شد شرکت های برتر بازی ساز کشور
به عنوان شرکت های خالق بتوانند از حمایت های معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری
بهره مند شوند  .وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره بازی های ویدئویی خاطر نشان
کرد  :این جشنواره در سه بخش دستاوردها و بازی سال ؛ بخش بهترین بازی ژانر و بهترین بازی
مردمی و با هدف رقابت برای انتخاب بهترین بازی سال ایرانی  ،برگزار خواهد شد .

معاون پرورشی آموزش و پرورش با اشاره به این که در هفته  20تا  80ساعت از فضای اینترنت
استفاده می شود ،گفت 20 :میلیون نفر از  56میلیون کاربر اینترنت ،در سن زیر  18سال قرار
دارند که بدون آموزش مهارت های الزم ،پا به این فضا گذاشته اند .وی افزود  :براساس آمارهای
جهانی ،حدود  ۶۸درصد طالق های ثبت شده در  ۱۵۰کشور جهان ،بر اثر روابط خارج از
زناشویی در فضای مجازی است .به گزارش ایرنا ،کاظمی در نشست تاثیر فضای مجازی بر
دختران دهه  80اظهار کرد :همان طور که ظهور اینترنت و رایانه هزاران اطالعات و فضای
سه بعدی و نزدیک به زندگی شخصی را ارائه می دهد در بحث تربیتی هم تاثیر گذار است.
وی افــزود:دانــش آمــوزان هم پیش از این در فضای فیزیکی مدرسه ،خانه و اجتماع رشد
میکردند ،اما امروز فضای سومی با عنوان فضای مجازی به میدان رشد ورود کرده است که
به مثابه جنگل بدون قانون یا اقیانوس عمیقی است که دانش آموز را غرق می کند؛ فضایی
خطرناک که نظارتی بر آن نیست.

▪ آلمان با  500میلیون یورو به جنگ آلودگی
هوا رفت

در همین حال کشورهای پیشرفته اروپایی که
دارای باالترین کیفیت هــای صنعتی وزیست
ت هوای پاک
محیطی هستند ،برای اجرای سیاس 
بودجه های کالن در نظر می گیرند .به گزارش ایرنا
از خبرگزاریفرانسه،صدراعظمآلماندیروزاعالم
کرد،دولت 500میلیونیوروبرایاجرایسیاست
هوای پاک در شهرهای این کشور اختصاص داده
است«.آنگال مرکل» گفته است« :تمام تالش ما این
است که با اختصاص این بودجه بتوانیم هوای پاک
را به شهرهای آلمان بازگردانیم ».دولت آلمان
درنظر دارد با برنامه ریــزی میان مــدت ،تا سال
 2030میالدیسهممنابعتجدیدپذیرخورشیدی
و بادی را از یک سوم کنونی به  65درصد افزایش
دهد و اختصاص این مقدار بودجه از سوی مرکل،
دقیقا در راستای این هدف انجام شده است.

افزایش فضای سبز به ویژه در حاشیه مسیرهای

پر رفت و آمد در شهرهای آلــوده  ،ایجاد دیوار
خزهای در یکی از خیابانهای پر رفت و آمد شهر
به طول  10متر و ارتفاع سه متر از جمله برنامه
های دولت آلمان است.خزه از جمله گیاهانی
است که ریشه ندارد و آب و مواد مغذی را از باران و
هوا جذب میکند .از دیگر طرحهای دولت آلمان

حمایت بیشتر از تولید و رواج مصرف خودروهای
برقی در این کشور است .دولت آلمان از آغاز سال
 2016میالدی با پرداخت کمک بالعوض از
خرید خودروهای برقی و هیبریدی (سوخت دو
یا چندگانه) توسط شهروندان این کشور حمایت
یکند.
م 

وزیر بهداشت 95 :درصد اقالم
دارویی تولید داخل است

 5درصد اعتبارات کشور صرف
مدیریت بحران می شود

الیحه منع حیوان آزاری
نهایی شد

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت با اشاره به این
که وضعیت دارویی کشور از نظر اشکال و تنوع
مناسب اســت ،تصریح کــرد :حــدود  95درصد
از اقالم دارویی در داخل کشور تولید می شود.
هاشمی در سمنان به ایرنا گفت 50 :درصد
داروهای کشور از صفر تا  100به صورت کامل
تولید داخل است .وی ادامه داد 50 :درصد باقی
مانده داروهای کشور 5 ،درصد به صورت کامل
وارداتی و نیز حدود  45درصد تنها مواد اولیه آن
ها به کشور وارد می شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت5 :
درصــد اعتبارات کشور بــرای مباحث مدیریت
بحران در نظر گرفته شــده که شامل  ۳درصد
پیشگیری و 2درصد مقابله با بحران هاست .به
گزارش ایرنا ،نجار افزود :کارشناسان ظرفیت
گسل های موجود در تهران را بررسی کرده اند
و اگر خدای نکرده روزی در این کالن شهر زلزله
رخ دهد ،حدود دو میلیون نفر تحت تاثیر مستقیم
و هشت میلیون باقی مانده نیز تحت تاثیر غیر
مستقیم این حادثه قرار خواهند گرفت.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست از
نهاییشدن«الیحهمنعحیوانآزاری»درکمیسیون
زیربناییدولتخبردادوگفت:باتصویباینالیحه
 5تبصره به مــاده  679قانون مجازات اسالمی
افــزوده خواهد شد .ظهرابی به فارس گفت :این
قانون برای کسانی که ضمن حیوانآزاری اقدام به
تهیه تصویر و انتشار آن که موجب تشویش اذهان
عمومی میشود ،می کنند نیز مجازاتهای مجزا
درنظرخواهدگرفت.بهعبارتدیگر برایاینافراد
دومجازاتدرنظرگرفتهمیشود.

▪برنامه های آلمانی ها برای مقابله با آلودگی

...

مسئوالن می گویند
تامین  ۳۰درصد خون کشور
از  ۳استان

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت :در
هشت ماهی که از سال  ۱۳۹۷میگذرد،
استانهای تهران ،فارس و خراسان رضوی
در صــدر اهــداکــنــنــدگــان خــون در کشور
بودهاند و  ۳۰درصد از خون مورد نیاز کشور
از ایــن سه استان تامین شــده است.دکتر
بشیر حاجیبیگی با اشاره به این که شاخص
اهدای خون مستمر در کشور طی هشت ماه
گذشته به 58.9درصد رسید ،به ایسنا گفت:
اهداکننده مستمر به شخصی گفته میشود
که حداقل دوبــار در سال موفق به اهدای
خون شود .در این زمینه استان سمنان با ۸۰
درصد ،بوشهر با ۷۵درصد و خراسان شمالی
با  ۷۳درصد ،رکورد دار اهدای خون مستمر
در کشور طی هشت ماه گذشته بودهاند.

استاندارسابق خراسان رضوی
سکاندار حج و زیارت میشود

حمید محمدی رئیس فعلی سازمان حج و
زیارت از ترک پست خود به دلیل فعالیت در
حیطهدیپلماسیعمومیوجایگزنیعلیرضا
رشیدیان استاندارسابق خراسان رضوی به
جای خود خبر داد .وی در صفحه شخصی
خود نوشت :دو سال قبل در حالی که قرار
بــود در حــوزه دیگری انجام وظیفه کنم،
بنابر ضرورت و اقتضای شرایط ،مأموریت
پیچیده و دشــوار انجام مذاکرات حج ۹۶
را (پس از بنبست مذاکرات  ۹۵و تعطیلی
حج)پذیرفتم.الحمدهللمذاکراتعزتمندانه
انجام شد و در نتیجه آن با تحقق تمامی
حق جمهوری اسالمی ایران،
مطالبات به ِ
راه بسته شده حج با افتخار به روی حجاج
ایرانی گشوده شد .امیدوارم که ایشان نیز با
توجه به تجارب ارزنده خود ،در این حرکت
عظیم ،معنوی و رو به پیشرفت ،موفق باشند.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

دست در دست هم غول هفت سر
کنکور را شکست بدهیم
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت:در
مسابقه ناصحیح کــنــکــور داریــــم لطمه
میخوریم .دست در دست هم غول هفت
سر کنکور را شکست بدهیم.به گزارش مهر،
مخبر دزفــولــی دیــــروزدر مــراســم افتتاح
اندیشکده دانــش پژوهان جــوان گفت :ما
یک امتیاز در دنیا داریم و آن سرمایه انسانی
است .در سال  ۲۰۱۶سازمان ملل گزارشی
درباره توسعه سرمایه انسانی منتشر کرد و
ایران در رده بندی باال در این گزارش آمده
است .شاخص های زیادی در این رتبه بندی
وجود دارد و کشورها را به چهار رده بسیار
باال ،باال ،متوسط و ضعیف تقسیم کردند
و ایــران در رده باال قرار داشــت.وی درباره
کنکور گفت :در مسابقه ناصحیح کنکور
داریم لطمه می خوریم .دست در دست هم
غــول هفت سر کنکور را شکست بدهیم.
من از آمــوزش و پــرورش می خواهم حلقه
اتصال موسسات شبه کنکوری را که متصل
به آموزش و پرورش است قطع کنند .ما نامه
به صدا و سیما هم زده ایم که این رسانه تنها
چند رشته را تبلیغ نکند.وی گفت :برای
حذف کنکور راهکار کوتاه مدت و بلند مدت
وجود دارد .به طور مثال می توان در رشته
تجربی ابتدا ورودی رشته هــای پزشکی
نگرفت و یک دوره چند ساله دانش آموزان
تحصیل کنند و بعد نخبگان دانشگاهی وارد
رشته های پزشکی و ...شوند.

