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مستمری معلوالن
چقدر است؟

رئیس انجمن ندای معلوالن با اشاره به این که مستمری معلوالن بین ۵۰تا ۳۰۰هزار تومان است ،گفت :دولت باید در این زمینه
تجدیدنظر و شــرایطی را فراهم کند تا حداقل  ۵۰درصد معیشت زندگی افراد معلول تامین شــود .محمود کاری به ایلنا گفت:
یک میلیون و  ۳۰۰هزار معلول در سایت بهزیستی ثبتنام کردهاند که هم اکنون  ۳۵۰هزار نفر مستمری دریافت میکنند.

...

علمیوفناوری
کسب  ۱۲طالی المپیادهای
نجوم و اخترفیزیک طی  ۶سال
توسط محققان ایرانی

رئــیــس کــمــیــتــه مــلــی الــمــپــیــاد نــجــوم و
اخترفیزیک گفت :تاکنون  ۱۲مدال طال
در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در
مــدت شــش ســال توسط محققان کشور
کسب شــده اســت.بــه گــزارش دانــشــگــاه
صنعتی امیرکبیر ،دکتر مهدی خاکیان
قمی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی
انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
م های ایرانی طی مدت شش سال
گفت :تی 
اخیر درالمپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک
سه بار موفق به کسب مقام سوم جهان،
یک بــار مقام دوم و دوبــار موفق به کسب
مقام قهرمانی شــد هانــد کــه ایــن در بین
تمامی کشورهای شرکت کننده بی سابقه
است .خاکیان گفت :طی تمام ادوار این
المپیاد ( ۱۶سال گذشته) ایــران یکی از
کشورهای با عملکرد قابل قبول در این
المپیاد بینالمللی بــوده و در شش سال
گذشته عملکردی خیره کننده داشته و در
 ۱۰سال ابتدایی ،این کمیته در مجموع
تعداد ۱۲مدال طال کسب کرده است.

کشف مهم محققان ایرانی
درباره بیماری دوقطبی
محققان پژوهشگاه رویــان موفق شدند
طی تحقیقاتی اثبات کنند که سلو لهای
عــامــل ابــتــا بــه آلــزایــمــر در افـــــراد ،با
سلو لهای ابتال به بیماری «دو قطبی»
یکی هستند.دکتر کــوروش شا هپسند،
عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویــان به
مهرگفت :در پژوهشگاه رویـــان موفق
شدیم ســاز و کــار مولکولی مــرگ سلول
های عصبی در بیماری دوقطبی را معرفی
کنیم که این موضوع بــرای اولین بار در
دنیا صورت گرفته اســت.وی با اشــاره به
نتیجه تحقیقات ایــن تیم تحقیقاتی در
پژوهشگاه رویــان گفت :در ایــن پروسه
ثابت کردیم همان عاملی که سلول عصبی
را در مغز در برابر بیماری آلزایمر از بین
میبرد ،در بیماری دو قطبی هم باعث
مرگ سلولی می شود.وی ادامه داد :این
بدان معناست که عامل بیماری های دو
قطبی و آلزایمر یکی هستند در صورتی
که تاکنون بیماری دو قطبی یک بیماری
روانی شناخته شده بود.

اجرای  ۴۰۰پروژه تحقیقاتی در
صندوق حمایت از پژوهشگران
بـــر اســـــاس اعـــــام صـــنـــدوق حــمــایــت از
پژوهشگران ،فناوران و محققان کشور در ۹
ماه نخست امسال  ۴۶۴پروژه تحقیقاتی را
اجرایی کردند.به گــزارش معاونت علمی و
فناوریریاستجمهوری،محققانکشوردر۹
ماه نخست امسال تعداد سه هزار و ۵۵۰پروژه
تحقیقاتیرابهصندوقحمایتازپژوهشگران
و فناوران معاونت علمی ارسال کردند که از
این تعداد یک هزار و  ۱۷۹پروژه برای حمایت
مصوب شد.پس از تصویب این طرح ها و آغاز
حمایت های صندوق فعالیت ها برای اجرایی
سازی پروژه های تحقیقاتی آغاز شد و تا کنون
 ۴۶۴از این پروژه ها به اتمام رسیده است.

یک تحقیق جهانی اعالم کرد:

انقراضحشرات تا ۱۰۰سال دیگر

یک تحقیق جهانی نشان می دهد اگر روند
کاهش تعداد حشرات معکوس نشود تا
 ۱۰۰ســال دیگر ایــن مــوجــودات منقرض
می شوند .از دست رفتن زیستگاه ،آلودگی
و تغییرات آب و هوایی به ایــن رونــد منجر
شــده اســت.بــه گزارش خبرآنالین؛ طبق
نخستین بررسی علمی جهانی ،چنان چه
روند سریع مرگ حشرات همچنان ادامه
یابد ،این موجودات تا یک قرن دیگر منقرض
مــی شــونــد.ایــن درحــالــی اســت کــه جهان
به دلیل کاهش تعداد حشرات در پرتگاه
فروپاشی اکوسیستم طبیعت قــرار دارد.
بیش از  ۴۰درصد گونه حشرات مختلف در
حال کاهش هستند و امکان دارد تا ۱۰۰
سال دیگر منقرض شوند .از سوی دیگر یک
سوم جمعیت حشرات نیز در معرض خطر
انــقــراض هستند.خطر انــقــراض حشرات
هشت بار سریع تر از پستانداران ،پرندگان و
خزندگان است.

افزایش  10دالری روادید عراق

براساس آمار پایگاه سایماگو اعالم شد:

تثبیت جایگاه  ۱۶ایران درتولید علم جهان

روادید عراق  ۵۱دالر شد

بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
گفت :براساس اعالم پایگاه سایماگو جایگاه
 ۱۶ایران در تولید علم جهان تثبیت شده است.
به گــزارش مهر ،جعفر مهراد گفت :براساس
آخرین آمار پایگاه سایماگو که از تولیدات علمی
کشورهای مختلف جهان مبتنی بر داده های
اسکوپوس ارائــه داده اســت ،مشخص شد که
ایران در سال  ۲۰۱۷میالدی با تولید  ۵۴هزار
و  ۳۸۸مدرک در تمام رشته های موضوعی در
جایگاه ۱۶تولیدعلمجهاننشستهاست.چهره
ماندگار علمی کشور گفت :کشور ترکیه که از
نظر تولید علم تا چند سال پیش نسبت به ایران
جلوتربوداکنونباتولید ۴۲هزارو ۴۰۵مدرک
حائز رتبه  ۱۹تولید علم جهان اســت .از ۴۲
هزار و  ۴۰۵مدرک مربوط به ترکیه ،تعداد ۳۸
هزار و  ۵۶۶مدرک قابل استناد بوده که تعداد
استنادها برابر با  ۱۵هزار و ( ۲۴۲بسیار کمتر
از استناد به مدارک ایــران) ،تعداد چهار هزار
و  ۱۴۰مــدرک خــود استنادی(کمتر از خود
استنادی ایران) و تعداد استناد به هر مدرک با
 0.36درصد (کمتر از ایران) است .شاخص h
ترکیه  ۳۶۸است.بنیان گذار پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم خاطرنشان کرد :برای ایران،
تعداد خود استنادی نیز برابر با  ۱۴هزار و ۱۴۰

دانش پور -نرخ روادید عراق که تا کنون 41
دالر بود طی چند روز اخیر به  51دالر افزایش
یافته است .پیگیری خراسان از دفاتر خدمات
مسافرتی حاکی از آن است که نرخ روادیــد
عراق طی دو روز اخیر  10دالر افزایش داشته
است و مسافرانی که قصد سفر به کربال و نجف
را دارنــد باید حــدود  615هــزار تومان برای
روادیــد پرداخت کنند .مسئول یکی از دفاتر
خدمات مسافرتی که تور سفر به عتبات بر گزار
می کند در این خصوص گفت :بر اساس بخش
نامه سفارت عراق از روز یک شنبه روادید عراق
 51دالر شده است که با احتساب قیمت 12
هزار و  400تومانی دالر زائران باید بیش از
 632هزار تومان فقط برای دریافت روادید
پرداخت کنند .وی گفت :بر این اساس نرخ تور
سفر به عتبات عالیات تا پیش از سال جدید،
برای هر زائر حدود سه میلیون تومان هزینه
دارد .وی افــزود :زمزمه افزایش نرخ روادید
عــراق قبال شنیده میشد ولی ما گمان می
کــردیــم ایــن رقــم حداکثر  45دالر شــود اما
شاهد افزایش  10دالری آن بودیم .افزایش
قیمت روادیــد عــراق درحالی است که سال
گذشته هر زائر کربال باید  41دالر نرخ روادید
را پرداخت می کرد که با محاسبه نرخ روز دالر

مورد و استناد به هر مدرک  0.53و شاخص h
نیز  ۲۵۷است.این درحالی است که آمریکا
با تولید  ۶۲۶هــزار و  ۴۰۳مــدرک ،چین با
تولید  ۵۰۸هزار و  ۶۵۴مدرک و انگلستان با
تولید  ۱۹۱هزار و  ۸۳۰مدرک به ترتیب در
رتبه های اول تا سوم جهان قرار دارند.مهراد
همچنین اظهار کــرد :چنان چه از نظر تولید
علم رتبه کشورهای خاورمیانه را محاسبه کنیم
براساس آمار سایماگو ایران ،ترکیه ،عربستان
سعودی ،رژیم صهیونیستی و مصر رتبه های
اول تا پنجم تولید علم را به خود اختصاص داده
اند.سایماگو ( )SCImagoیک پایگاه اطالعاتی
است که در سال  ۲۰۰۸توسط گروه تحقیقاتی
سایماگو وبا همکاری چندین موسسه اروپایی و
دانشگاه گرانادا در اسپانیا شکل گرفته است.

...





غذا و دارو

نرخ بلیت پروازهای نوروز
افزایش نمییابد

در سال  96در کشور حدود  190هزار تومان
می شد اما امروز با افزایش قیمت روادید عراق
و همچنین افزایش قیمت دالر ،شاهد افزایش
بیش از  3برابری روادیــد عــراق هستیم .در
این خصوص دبیر ستاد اربعین وزارت کشور
در گفتوگو با خراسان ضمن آن که دربــاره
افزایش نرخ روادید عراق ابراز بی اطالعی کرد
گفت :افزایش قیمت روادید عملی متقابل بین
کشورها ست و در صورتی که یکی از کشورها
نرخ روادید خود را افزایش بدهد کشور دیگر
هم می تواند این افزایش قیمت را داشته باشد.
شهریار حیدری با بیان این که ایران تاکنون
افزایش نرخ روادید نداشته است ،افزود :در
صورت افزایش قیمت روادید عراق ما نیز این
افزایش را خواهیم داشت.

...
مجلس

غذا و دارو:کاالهای آرایشی ساخت آمریکا تقلبی و قاچاق هستند
مدیر کل فراورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با هشدار درباره فروش محصوالت
آرایشی ساخت کشور آمریکا گفت :این محصوالت از کشور آمریکا یا وارد نمی شود یا واردات آن
بسیار محدود و در بیشتر موارد قاچاق یا تقلبی هستند .به گزارش فارس ،عبدالعظیم بهفر با اشاره
به این که لوازم آرایشی رنگی« ،» Color cosmeticsاز آمریکا یا به کشور وارد نمی شوند یا واردات آن
بسیار محدود است ،گفت :مردم در هنگام خرید لوازم آرایش توجه کنند که اگر برچسب محصول یا
بسته بندی آن ساخت آمریکا باشد ،درصورت اطمینان نداشتن از اصالت کاال و واردات قانونی آن،
از خرید محصول خودداری کنند چراکه آن کاال قاچاق ،تقلبی یا فاقد تاریخ مصرف است.

  پیشنهادتخصیصپنجمیلیونتومانبهزوجهایجوانباعنوان«وامسفرماهعسل»درکمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسالمی تصویب نشد .به گزارش ایسنا ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری در جریان بررسی الیحه بودجه  ۹۸به مجلس پیشنهاد کرد« :به منظور ایجاد
نشاط اجتماعی و آسانسازی سفر برای اقشار جامعه به ویژه قشر جوان ،دولت تدبیر و امید در
کنار اعطای تسهیالت ازدواج ،ارائه بسته سفر تشویقی ماه شیرین به زوجین جوان تا سقف ۵۰
میلیون ریال در نظر گرفته شود ».این پیشنهاددر کمیسیون فرهنگی مجلس پذیرفته شد اما در
کمیسیون تلفیق ،متوقف شد.

در شرایطی که بسیاری از معترضان به پاسخ خود نرسیدند

بررسی اعتراضات جاماندگان«بسته حمایتی»آغاز شد
«چرا این سبد حمایتی به کسانی که واقعا نیاز
دارند نمی رسه مثل کارگرانی که نه بیمه دارند
و نه درآمد ثابت و به کارمندان که هم بیمه و هم
حقوق دارنــد میدن ».و یکی دیگر از معترضان
گفته اســت« :درآم ــدم زیــر یک میلیون و 500
هزار تومان در ماه است و خانواده ای سه نفره را
اداره می کنم اما تا کنون بسته حمایتی دولت
را دریافت نکرده ام   ».یکی دیگر از معترضان
هم می گوید :پیامکی را به سامانه اعالم شده
توسط وزارت رفاه ارسال کردم اما هنوز خبری
مبنی بر بررسی شرایط برایم نیامده است .این
مخاطبان از این که ممکن است مشمول این
بسته حمایتی نشوند و از این خدمت بهره مند
نشوند ابراز نگرانی کردند .این موضوع در حالی

سوی سازمان برنامه و بودجه ،رقم
است که معاون اداری مالی سازمان
پیگیر
ی حر
ف
م
ر
ریالی خانواد ههایی که مستحق
تامین اجتماعی اعالم کرد :پس از
د
م
بسته حمایتی باشند ،واریز خواهد
تامین اعتبار توسط سازمان برنامه
شد .معاون اداری و مالی سازمان
و بودجه ،رقــم ریالی خــانــواده های
جامانده که مستحق دریــافــت بسته حمایتی تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد :از  17بهمن
هستند به حساب آن ها واریــز می شــود .رحیم فعالیت دو سامانه اشارهشده ،متوقف شده است
اردالن دربــاره آخرین آمــار پیامکهای ارسال و در واقع هیچ اعتراضی از این تاریخ به بعد ثبت
شده از سوی افراد جامانده از دریافت بستههای نخواهد شد .وی گفت :هماکنون نمیتوان اعالم
حمایتی اظهار کرد :تا روز  17بهمن که بهعنوان کرد که از بین سه میلیون و  71هزار و  500نفری
آخرین مهلت ارسال پیامکها تعیین شده بود ،که اعتراض خود را ثبت کردهاند چه تعداد بسته
سه میلیون و  71هزار و  500نفر در دو سامانه حمایتی خود را دریافت میکنند و باید منتظر
 *142*8#و  *1420*8#ثبت شده است .ماند تا اعتراضات بررسی و در نهایت اعالم شود
وی تصریح کرد :پس از ارسال اسامی به وزارت که از طریق شماره تلفن همراه خانوادهها به آن ها
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و پس از تأمین اعتبار از اطالعرسانی خواهد شد.

جامعه

مونسان  :آیندهگردشگریکشورامیدوارکننده است
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری با
رویکرد گردشگری داخلی و مشارکت حداکثری
استان ها با حضور  12کشور افتتاح شد .رئیس
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این
مراسم ضمن آن که آینده گردشگری کشور را
امیدوارکننده دانست از دستور ویژه رئیس جمهور
برای تبلیغات در زمینه گردشگری خبر داد .علی
اصغر مونسان گفت :گردشگری عالوه بر این که
می تواند برای کشور درآمد داشته باشد و ارزآوری
کند ،در ایجاد اشتغال نیز تاثیرگذار است .وی با
تاکید بر رقابت بین کشورها در ایجاد مقاصد جدید
گردشگری گفت :در سال  ٢٠١٨اقتصاد جهانی
رشد  3/7درصدی داشت اما گردشگری رشد ٥
درصدی در دنیا و رشد  ١٠درصدی در خاورمیانه
را تجربه کرد .در ایران نیز حجم سرمایه گذاری در
بخش گردشگری هم اکنون ١٢میلیارد دالر است
و دو هزار پروژه گردشگری دیگر هم در حال اجرا
هستند .معاون رئیس جمهور تاکید کرد :تمایل
سرمایه گــذاران خصوصی به سرمایه گذاری در
پروژه های گردشگری حاکی از آن است که آینده

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

گردشگری کشور امیدوارکننده است .مونسان
یکی از بزرگ ترین مشکالت گردشگری را معرفی
نکردن مناسب جاذبه های گردشگری و تبلیغات
برشمرد و گفت :در جلسه اخیر با رئیس جمهور،
ایشان دستورات ویــژه دربــاره تبلیغات دادنــد.
معاون گردشگری ســازمــان میراث فرهنگی،
صنایعدستیوگردشگریکشورنیزدراینمراسم
اعالم کرد :دوازدهمین نمایشگاه بین المللی
گردشگری از  23تا  26بهمن از ساعت  9تا 17
در نمایشگاه دایمی تهران پذیرای عالقه مندان
است .به گفته ولی تیموری در این نمایشگاه 660
شرکت گردشگری ایرانی و خارجی خدمات خود
را به گردشگران معرفی می کنند.
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کرمانشاه رسما کالن شهرشد
شهر کرمانشاه بر اساس نامه وزیر کشور خطاب
به استاندار کرمانشاه با توجه به افزایش جمعیت
آن به بیش از یکمیلیون نفر در زمره کالن شهرها
قرار گرفت.به گــزارش فــارس ،در ابالغیه وزیر
کشور به استاندار کرمانشاه آمده است ،با اشاره به
آخرین سرشماری رسمی کشور در سال 1395
ناظر بر جمعیت  946هزار و  651نفری شهر
کرمانشاه و با توجه به آخرین برآورد جمعیت در
شهر مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان کرمانشاه در د یمــاه امسال و گزارش
جمعیت یکمیلیون و هفت هزار و  18نفری این
شهر ،اعــام می شــود :شهر کرمانشاه در زمره
کالن شهرهای کشور قرار گرفته است .این خبر
حاکی است ،با توجه به تبصره  2ماده  39قانون
مالیات بر ارزش افزوده ،درصورتی که جمعیت
شهر،یکمیلیون نفر یا بیشتر باشد شهر مذکور

...
جامعه

انجمن شرکتهای هواپیمایی:

وام «ماه عسل» تصویب نشد

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی
با اعالم اتمام زمان ثبت پیامکهای اعتراضی
بــرای جاماندگان بستههای حمایتی ،اظهار
کرد :فرایند بررسی اعتراضات ثبتشده از سوی
جاماندگان بسته حمایتی از  23بهمن(دیروز)
آغاز شد و قرار است در یک بازه زمانی تا 29بهمن
وضعیت افراد جامانده از بسته حمایتی مشخص
شود و در نهایت اسامی افراد که مشمول طرح
باشند به وزارت رفاه ارسال خواهد شد .با شروع
واریز بسته حمایتی دولتی تعدادی از مخاطبان
در تماس با روزنامه مدعی بودند شرایط الزم
بــرای دریافت بسته حمایتی را دارنــد امــا این
کمک دولتی برای آن ها واریز نشده است .یکی
از خوانندگان در پیامکی به روزنامه گفته است:
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کالن شهر نامیده میشود   .پیش از این هشت
شهر مشهد ،قم ،شیراز ،اصفهان ،اهواز ،تبریز،
تهران و کرج به عنوان کالن شهر شناخته شده
است که با تعیین کرمانشاه به عنوان کالن شهر،
تعداد کالن شهرهای کشوربه  9شهر رسید.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان
ایــن که فــروش بلیت پــروازهــای نــوروز ۹۸
از سوی شرکتهای هواپیمایی آغــاز شد،
افزود :با هماهنگی شرکتهای هواپیمایی،
نــرخ بلیت پــرواز بــرای ایــام نــوروز افزایش
نمییابد و همان قیمتهای آذرماه ۹۷است.
مقصود اسعدی سامانی درباره پیشفروش
بلیتهای نــوروزی هواپیما به فارس اظهار
ک ــرد  :برنامه شــرکـتهــای هواپیمایی به
صورت فصلی بسته میشود ،در این زمینه
بــرخــی شــرک ـتهــای هــواپــیــمــایــی فــروش
بلیتهای نـــوروزی را آغــاز کــردهانــد و هم
اینک از طریقسایت شرکتهای هواپیمایی
و برخی آژان ـسهــای ف ــروش ،امکان تهیه
بلیتهای نـــوروزی هواپیما وجــود دارد.
ی سامانی تأکید کرد :طبق هماهنگی
اسعد 
با شرکتهای هواپیمایی ،قیمت بلیت پرواز
برای ایام نوروز  ۹۸هیچ افزایشی نخواهد
داش ــت؛ قیمتهای بلیت نـــوروزی همان
نرخهایی است که در آذرماه امسال اعالم و
اعمال شد.

آغاز ثبتنام در کنکور سراسری
 ۹۸از امروز
ثــبـتنــام و شــرک ـت در آزمــــون ســراســری
ســال  98بــرای پــذیــرش در رشتههای با
آزمون دانشگاهها   از امروز چهارشنبه ۲۴
بهمن  ۹۷آغــاز شد .به گــزارش خراسان،
ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال
 98برای پذیرش در رشتههای با آزمون در
دورههای روزانه ،نوبت دوم (شبانه) ،نیمه
حــضــوری ،مــجــازی ،پــردیــس خــودگــردان
دانشگاه هــا و مؤسسا ت آمـــوز ش عالی،
دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی
غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه آزاد
اســامــی از ام ــروز چهارشنبه  ۲۴بهمن
آغاز شد و ثبت نام منحصر ًا از طریق پایگاه
اطالعرسانی سازمان سنجش به نشانی
 www.sanjesh.orgانجام میشود و
مهلت ثبت نام تا روز پنج شنبه  ۲اسفند ۹۷
ادامه دارد.دفترچه راهنما به همراه اطالعیه
تکمیلی ثبتنام در آزمون مذکور همزمان با
شروع ثبتنام از طریق پایگاه اطالع رسانی
سازمان سنجش قابل دسترس است.آزمون
سراسری سال  98در روزهــای  ۱۳و ۱۴
یشود.
تیرماه سال  98برگزار م 

توضیح دادگستری
درباره شایعه زندان ورامین

شرایط زندان قرچک کامالً
عادی است
رئیس دادگستری استان تهران گفت:
شرایط زنــدان قرچک کامال عــادی است
و هیچ مشکل خاصی نداریم .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،غالمحسین اسماعیلی
دربـــاره شایعات زنـــدان ورامــیــن ،حضور
نیروی ضد شــورش در زنــدان  ،پرتاب گاز
اشــکآور و آسیب دیــدن تــعــدادی از زنان
زندانی خاطرنشان کرد :این یک فضاسازی
رسانهای است که از سوی بیگانگان صورت
گرفت ،یکی دو نفر از درون زندان که عموم ًا
از این افراد مغرض در همه جا داریم ،تالش
کرده بودند که بگویند این عفو شامل زنها
نشده اســت ،ولی وقتی شرایط عفو برای
زندانیان تبیین شد و مسئوالن زنــدان نیز
در این باره به زندانیان توضیح دادند ،باعث
شادی آنها شد .رئیس دادگستری استان
تهران درباره وضعیت کنونی زندان قرچک
اظهار کــرد :شرایط زنــدان قرچک کامال
عادی است و ما هیچ مشکل خاصی نداریم.

