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بر اساس رتبه بندی بلومبرگ
رتبه ایران در نوآوری صعود کرد

مهر-بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت :رتبه کشورمان بر اساس شاخص نوآوری بلومبرگ با دو پله صعود نسبت به سال
گذشته به ۴۷رسیده است.جعفر مهراد همچنین افزود :براساس این رتبه بندی ایران در معیارهای آموزش عالی و پتنت ب ه ترتیب رتبه۲۳
و  ۱۳را کسب کرده است .همچنین در زمینه نوآوری نیز رتبه ایران با دو پله صعود نسبت به سال گذشته از رتبه  49به  ۴۷رسیده است.

...

علمیوفناوری
واکنش وزیر ارتباطات به برد
ایران مقابل چین و ارتباط آن به
شبکه ملی اطالعات
وزیر ارتباطات پس از برد ایران مقابل چین
در حساب توئیتری خود نوشت«:امشب
ِ
زیرساخت
صرفا درفوتبال صعود نکردیم،
آمــاده و نر مافزارهای خوب در کنار کاربر
مشتاق ،ترافیک مراکز تبادل شبکه ملی
اطالعات را به  ۱۰۰۰گیگابیت در ثانیه
رساند ،هر چند عــد های هنوز شبکه ملی
اطالعات را با قطع ارتباطات با شبکه جهانی
میپندارند ومیگویند در توسعه شبکه ملی
کاری نشده است».

گزارش جهرمی از دور جدید
برخورد با پیامکهای تبلیغاتی

لغو مجوز  ۳۰دفتر خدمات
ارتباطاتی

وزیــرارتــبــاطــات بــا تشریح آخــریــن نتایج
بــه دســت آم ــده از دور جــدیــد بــرخــورد با
پیامکهای تبلیغاتی از لغو مجوز 30دفتر
خدمات ارتباطی خبرداد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،محمد جواد آذری جهرمی در
توئیتر نوشت«:با بیتوجهی به اخطارها،
ام ــروز مجوز ۳۰دفــتــر خدما تارتباطی
از سوی سازمان تنظیممقررات لغو شد.
همچنین سیستم شناسایی مزاحمها ،امروز
 ۸۴۰سیم کارت متخلف را شناسایی و قطع
کرد ۹۰ .درصد کاهش مزاحمت در سه روز
چشمگیر است .این قاطعیت در برخورد با
مزاحمان را ادامه میدهیم».

معاون وزیر ارتباطات:

هنوز نحوه حمایت از  ۲پیام رسان
بومی اعالم نشده است
معاون وزیــر ارتباطات با بیان ایــن که هنوز
نحوه حمایت از دو پیام رسان بومی منتخب
ازسوی مرکز ملی فضای مجازی اعالم نشده
است،گفت :با ایــن حــال بحث تعیین مدل
حمایتیازآنهارادرجلساتیآغازکردهایم.به
گزارش مهر،حمید فتاحی گفت :درجلساتی
که با دو پیام رسان «گپ» و «سروش» داشتیم
موضوع نیازمندی های این دو پیام رسان را
مورد بررسی قراردادیم تا یکسری نواقص
موجود را از نظر تامین نیازهای زیرساختی
و فنی رفع کنیم .وی افزود :بررسیها نشان
میدهد که ایــن دو پیامرسان کمتر متکی
به حمایتهای حاکمیتی بودهاند،اما برای
آن که به درجهای برسند که بتوانند ظرفیت
ارائه خدمات انبوه به کاربران ایرانی را داشته
باشند ،موضوع حمایت از آن ها که شامل
حمایت های فنی و زیرساختی میشود در
دستور کار قرار گرفته است.

انتقاد دادستان کلکشور ازتعلل
در راه اندازی شبکه ملی اطالعات

افزایش ۲تا  ۳برابری بلیت هواپیما
درتعطیالت بهمن

دادستان کل کشور گفت:دادستان کل کشور
با اشــاره به اینکه شواهد نشان می دهد که
اراده جدی برای راه اندازی شبکه ملی و پیام
رســان های داخلی و استفاده از توانمندی
های داخلی وجود ندارد ،گفت :چرا شبکه ملی
اطالعات راه اندازی نشده است؟ مطالبه من
از وزارت ارتباطات این است که چرا مصوبات
شورای عالی فضای مجازی را اجرا نمیکنید؟
به گــزارش فــارس ،حجت االســام منتظری
در نشست ســراســری دادســتــان هــای مراکز
استانها به عنوان یک مدعی العموم افزود:
مقام معظم رهبری از سال های گذشته مطالبه
جدی داشتند برای ایجاد شبکه ملی اطالعات
ما هم توان انسانی و هم امکانات اقتصادی و
مالی اش را داریــم و داشتیم و مطالبه اصلی
ام از رئیس جمهور این است که این مطالبه
به حق رهبری و قانون و عامه مــردم را چرا
عملی نمیکنند.چرا فضای مجازی در اختیار
خود دولت ایجاد نمیکنند؟ چرا شبکه ملی
اطالعات راه اندازی نشده است؟ مطالبه من
از وزارت ارتباطات این است که چرا مصوبات
شورای عالی فضای مجازی را اجرا نمیکنید؟
اگر بگویید اجرا کرده ایم که این گونه نیست و
ما و شما می دانیم که اجرا نشده و رئیس جمهور
هم در جلسه دستور دادنــد که بررسی کنید
چرا اجرا نشده است.منتظری گفت :همه این
ها نشان میدهد اراده جدی برای راه اندازی
شبکه ملی و پیام رسانهای داخلی و استفاده از
توانمندی های داخلی وجود ندارد .ما دنبال
تضعیف دولت نیستیم اما می گوییم دستگاه
قضایی در خدمت دستگاه اجرایی است.وی
در بخش دیگری درباره فضای مجازی گفت:
امــروز ارتباطات ما چه در داخــل و چه خارج

دانــش پــور -با نزدیک شدن به تعطیالت22
بهمن که از اواخر هفته آینده شروع می شود،
نرخ بلیت های هواپیما در مسیرهای پر تردد
مانند کیش  ،مشهد ،قشم و چابهار حتی دو تا سه
برابر افزایش یافته است و این در حالی است که
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری بدون آن
که نرخ دقیقی برای حداقل و حداکثر قیمت ها
در مسیرهای مختلف را اعالم کند ،تاکید دارد
نرخ بلیت هواپیما بر اســاس هزینه های تمام
شده یک ساعت صندلی پرواز و بسته به مسیر،
زمان سفر و حتی ساعت آن ،تعیین می شود و
باید مطابق نرخ اعالم شده در پرتال شرکت های
هواپیمایی به فروش برسد .رضا جعفرزاده در
گفت و گو با خراسان افزود :هر نرخی باالتر از نرخ
تعیینشدهتخلفاستوعالوهبرنظارتسازمان
هواپیمایی مردم نیز می توانند تخلفات را گزارش
بدهند.وی افزود:سازمان هواپیمایی با نزدیک
شدن به ایام تعطیالت  22بهمن با حساسیت
بیشتری بر نرخ بلیت ها نظارت دارد و در صورت
تخلف از نرخ های تعیین شده با آن ها برخورد
می کند .سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری
در پاسخ به این که حداقل و حداکثر نرخ بلیت
برای مقاصد پر مخاطب در تعطیالت پیش رو
چقدر تعیین شده است ،گفت :ما نمی توانیم نرخ
حداقل و حداکثری پروازها را اعالم کنیم چرا که
این کار زیرپا گذاشتن قانون آزادسازی نرخ بلیت
هواپیماست اما انجمن شرکت های هواپیمایی
نرخ مسیرها را تعیین کرده است که باید نرخ
فروش بلیت هم بر همان اساس باشد .جعفرزاده
خاطرنشان کرد :این قیمت ها در پرتال به ویژه به
شرکت های مختلف هواپیمایی اعالم شده است
و مردم می توانند درصــورت مغایرت قیمت ها

کشور با استفاده از فضای مجازی است.حتما
باید فضای مجازی را جدی بگیریم .کسی
دنبال این نیست که بخواهد ببندد یا این که
بخواهد آن قدر محدودیت ایجاد کند که قابل
استفاده نباشد .ما از مردم انتظار داریم که به
واقعیت ها توجه کنند.
▪با سگ گردانی درپارک ها برخورد شود

دادستان کل تاکید کرد اگر سگ گردانی چه
در پارک ها و چه در خیابان ها باشد و موجب
ایذای مردم شود ،مسئوالن موظف هستند
برخورد کنند .در زندگی خصوصی ،اشخاص
آزادنــد هر کاری می خواهند ،انجام دهند.
به گزارش مهر ،وی در جمع خبرنگاران در
خصوص برخورد دادستانی با سگ گردانی
در شهر افزود :فرهنگ غالب ایرانیان این است
که با فرهنگ منحط غربی که عالقه خاصی به
سگ دارند ،مغایرت دارد .وی گفت :هر کسی
در زندگی شخصی خودش هر کاری دوست
دارد می تواند انجام دهد و کسی حق ندارد
در زندگی شخصی دیگران ورود کند اما وقتی
زندگی اجتماعی را لحاظ می کنیم ،باید آداب
اجتماعی و فرهنگ اجتماعی را لحاظ کنیم
اما عامه مردم زندگی با سگ را نمی پسندند.

...
اخبار

سوختن سیم کارت در صورت
استفاده از فیلترشکن
در ترکمنستان

دولـــت ترکمنستان اپلیکیشنی خاص
طراحی کرده که در صورت استفاده کاربران
از فیلترشکن ،سیمکارت آن ها میسوزد
و شهروندان چــارهای جز خرید سیمکارت
جدید نخواهند داشت.به گــزارش باشگاه
خبرنگاران ،به تازگی دولــت ترکمنستان
برای مقابله با استفاده شهروندان این کشور
از VPNیافیلترشکن،اقداماتجدیدیانجام
داده که مورد توجه برخی از رسانههای جهان
قــرار گرفته اســت .دولــت در این زمینه یک
اپلیکیشن خاص طراحی کرده که در صورت
استفاده کاربران از فیلترشکن ،سیمکارت
آن ها میسوزد و شهروندان چــارهای جز
خرید سیمکارت جدید نخواهند داشــت.
همچنین درص ــورت استفاده شهروندان
ترکمنستان از فیلترشکن دسترسی آنان به
سرویس « »Google Playنیز قطع میشود
چراکه آنها میتوانند ازطریق این سرویس
نرمافزارهای رفع فیلترینگ را تهیه کنند.

موضوع را به سازمان هواپیمایی گزارش دهند.
وی گفت :برای برخورد با دفاتر و مراکز متخلف
مکانیزمی تعیین شده است که بر اساس آن برای
متخلفان تذکر ،تعلیق و لغو مجوز متصور است.به
گزارش خراسان ،با توجه به تعطیالت  ۲۲بهمن
که از اواخر هفته آینده آغاز می شود و افزایش
تقاضای سفر در این ایــام ،برخی شرکتهای
هواپیمایی قیمت بلیت پــرواز مقاصد پرتقاضا
را افزایش دادهانــد .به نحوی که بررسی های
ما نشان می دهد قیمت تهران -کیش که در
روزهای عادی  250تا  350هزار تومان است
در تعطیالت بهمن ماه 700تا یک میلیون تومان
فقطبرایمسیررفتقیمتگذاریشدهاستکه
با احتساب مسیر برگشت فقط جابه جایی هوایی
به مقصد برای مسافران حدود دو میلیون تومان
برای هر نفر هزینه دارد .پرواز مسیر تهران – قشم
نیز که در ایام عادی بین 350تا 650هزار تومان
است در تعطیالت پیش رو از  720تا  860هزار
تومان قیمت گــذاری شده است .مسیر تهران
چابهار از سقف  450هزار تومان به  880هزار
تومان افزایش یافته و نرخ بلیت پرواز تهران-
مشهد نیز برای ایام تعطیالت بهمن ماه تا 850
هزار تومان در مسیر رفت افزایش قیمت دارد.

افزایش72درصدیسفرشهروندان
جمهوریآذربایجانبهایران
کمیته دولتی آمــار جمهوری آذربایجان
گزارش داد  :در سال  2018میالدی ،سفر
شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران
 71.8درصد افزایش یافته است .به گزارش
ایرنا ،در سال گذشته میالدی چهار میلیون
و  900هــزار نفر از شهروندان جمهوری
آذربایجان به کشورهای خارجی سفر کردند
که  33.6درصد از این سفرها به جمهوری
اسالمی ایــران بــوده است .ایــران در سال
های اخیر همواره در مرکز توجه گردشگران
آذربایجانی بود و اتباع این کشور بیشتر با
انگیزه خرید ،درمان و معالجات پزشکی ،
زیارت اماکن دینی و انجام سفر زمینی به
جمهوری خودمختار نخجوان به ایران سفر
می کنند.در سال گذشته همچنین 29.2
درصد از شهروندان جمهوری آذربایجان به
گرجستان  18.9 ،درصد به روسیه 12.3 ،
درصــد به ترکیه  1.4 ،درصــد به اوکراین
 0.9 ،درصــد بــه امـــارات متحده عربی و
 3.7درصــد نیز به کشورهای دیگر سفر
کردند .بنابر این گــزارش ،به طور کلی در
سال گذشته میالدی  ،بیش از  554هزار
نفر از کشورهای حاشیه خلیج فــارس به
جمهوری آذربایجان سفر کردند.

از میان خبرها
مشکالت ناشی از سالمندی گریبان بیمه ها را خواهد گرفت

افزایش  222درصدی بارندگی در سال زراعی جاری

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :درجامعه کنونی که سن امید به زندگی از  ۸۰سال
عبور کرده است چنان چه به موضوع سالمندی به درستی رسیدگی نشود ، ،مشکالت ناشی از
سالمندی گریبان بیمه ها را خواهد گرفت و به دنبال آن عمده منابع بیمه ها باید در این حوزه
هزینه شود. علیرضا رئیسی ،در دومین اجالس مدیران کل بیمه سالمت کشور ضمن بیان
این مطلب بر ضرورت نگاه علمی و دقیق به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و راهنماهای
ی زند
بالینی تاکید کرد و افزود:هم اکنون مولف ه های اجتماعی موثر بر سالمت ،حرف اول را م 
و اگر دیگردستگاه ها کار خود را به درستی انجام ندهند ،هزینه آن به نظام سالمت و بیمه ها
تحمیل میشود.

میانگین بارش کشور از آغاز سال زراعیجاری تا دوم دی ماه  91.6میلیمتر اعالم شده که
نسبت به دوره مشابه بلند مدت و سال گذشته به ترتیب  47.6و  222درصد افزایش داشته
است .به گزارش پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور ،بر همین اساس میزان
بارش در مدت مشابه بلند مدت  62میلیمتر و سال گذشته  28.4میلیمتر بوده است .در
ایران سال زراعی از اول مهر آغاز می شود و تا  31شهریورسال بعد از آن به پایان می رسد.
در این دوره بیشترین بارش در استانهای ایالم  379میلیمتر  ،خوزستان  ،262بوشهر 207
و کهگیلویه و بویراحمد  365رخ داده است که نسبت به بلند مدت به ترتیب171،139،123و
112.5درصد افزایش را تجربه کردهاند.

گروه اجتماعی -گاهی که یک استاندار یا یک
مسئول کشوری از مدیرانش بخواهد از بیت
المال درست استفاده کنند و اســراف نکنند،
خیلی زود مورد توجه قرار می گیرد.
شاید دلیل ایــن موضوع مواجهه کم مــردم و
رسانه ها با این قبیل حرف ها و رفتارها از سوی
مسئوالن اســت .در همین حال و هوا فیلمی
کوتاه از سخنرانی ساالری استاندار گیالن در
جمع شورای اداری آن استان ،در فضای مجازی

اظهارات متفاوت یک استاندار:

این بنرها و خوشامدگوییها را جمع کنید
منتشر شده است که حرف های جالبی می زند.
او می گوید :تشریفات مان کمی زیاد شده است،
موقع بازدیدها از یک پروژه گاهی  100ماشین
راه می افتند به طرف بازدید که چه بشود .این
موضوع را آقایان مدیران باید مدیریت کنند که

این اتفاقات نیفتد .برای بازدید یک پــروژه با
افراد مرتبط ممکن است 10نفر الزم باشد که در
محل حاضر شوند ولی می بینیم صد ماشین راه
می افتند .این امکانات مال مردم است و ما نباید
بی جا از آن استفاده کنیم .یا این موضوع بنر زدن

ها ،این بنرها و خوشامدگوییها را جمع کنید.
یک کاری که ما وظیفه مان بوده انجام بدهیم بعد
می آییم از پول شهرداری ها و دهیاری ها 10
تا بنر می زنیم که مثال من استاندار یا فرماندار
یا فالن مسئول وظیفه ام را انجام داده ام .این
از پول مردم هزینه می شود که اسراف است.
گاهی هم روی بنر می نویسند از طرف جمعی
از مردم یا فالن صنف که این از«طرف جمعی»
هم الکی است.
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طراحجدول:بیژنگورانی

روسی  -مخلوط آ ب و آرد  - 9بنیان یك
ظرفیتی مشتق از بنزن – ورزش تایلندی
 - 10تخم مرغ انگلیسی -واداشته شده
 پسوند شباهت  - 11امر به رفتن دارد-بعد از ژانویه -سیلی - 12متناوب  -پهلوان
تورانی که به دست رستم کشته شد 13
 خرامنده  -زیبا و جذاب  - 14وسیلهحمل بار که به پشت خودرو بسته می شود-
زیركی -پس گــردن  - 15بتن مسلح -
واحد اندازه گیری نیرو  - 16درخت زبان
گنجشك  -نام علمی زردپی  - 17لبخند  -از
الفبای انگلیسی  -18از ابزار های شبکه
جهانی اینترنت -پوست خام دباغینشده
 - 19تازه  -شیوه حل مشكل  - 20قرهنی
 -از اعمال حج
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افقی-1 :ودیعه  -ذره بــاردار-
1
کارگردان سریال شهریار -2ترشی
2
بادمجان -چین وچــروك پوست-
3
لوله گیاه -لوبیای روغنی  -3حرف
همراهی  -فـــردوس -فلز گلوله
4
 آماده ودرست – ترکهای که از تنه5
درخت میروید  -4فرمان – نشان
6
ورزشی  -منگال – باند  -یادداشت
7
 -5واجب  -تكان -معدن  -سنگ
8
طلق  -6نوبر – بازیگر سریال تا
9
ثریا – پدر شعر نو  -7قصه گو -
درخــت انــگــور -شهری در کشور 10
همسایه  -خاتم  -8طالیه دار اعداد 11
– وسیله چکاندن در اسلحه -حیران
– پیدایش  -پیروان  -9فرشته –
لقب پادشاهان مغول  -دشت – زشت
 صد مترمربع  -10فالنی – سرتراش– جراحت  -بیم  -11دومین الیه بزرگ
جو  -خشن -واژه ها
عمودی-1:کارفرما  -اکسیر  -2پناه –
محل تحصیل  -3زائوترسـان -سـرها -
دفعه  -4نصـف  -یـواش – جهت  -5بی
سرپرسـت – از مکیدنی ها  -6اسـتارت
قدیمـی -دلیـری  -7پسـوند شـباهت
– خـوش بـاور  -8تصدیـق فرانسـوی-
اقتضـا  -آخریـن سـوره قـرآن کریـم
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طراحجدول:مجیدشادروح

افقی: - 1پول بسیار كم و ناچیز  -فیزیك
دان انگلیسی كه قوانین الكترولیز را
وضــع كــرد  -به بچه كنجكاو و پرتحرك
گویند  - 2دلداده مجنون  -با همه توان
و امکانات  -جانشین هنرپیشه در صحنه
هــای خطرناک  - 3دریــدن  -از مذاهب
اهلسنت  -وسیله کمک حرکتی بیماران-
پنج دنــدان عقب دهان  - 4دارای جنبه
داستانی  -صمغ درخت كاج  -پیشی گیرنده
 - 5وسط -خدای هندو  -زادگاه حضرت
ابراهیم(ع) -اهل روستا  - 6اثری از شاتو
بریان فرانسوی -بی شرم و حیا  -گلی زیبا
 - 7مسابقه پایانی -صوت اندوه و افسوس
 از الفبای زبان یونانی  -نشانه جمع مونثعربی  - 8گلی زیبا  -لجباز  -روزانه - 9
ذخیره  -امام علی(ع) آن را گمشده مومن
می داند  -گل نیلوفر  -سپاس گزاری 10
 تنه درخت  -نمایش نامه تراژدی نوشتهشیللر آلمانی  -پیشوا  - 11زمینه سازی -
اولین دوره از دوران دوم زمین شناسی
 از شعرای نامی ایران در قرن پنجم.عمودی -1 :آش برنج  -مجموعه پیچیده
ای از چند حفره متصل به هم  - 2هریک از
نمک های اسید نیتریک  -شرم و حیا  - 3از
اجزای مهم موتور خودرو -اندوهگین و غصه
دار  - 4شهر زیارتی  -عصاره لیموترش - 5
آلبومی شنیدنی با آواز شهرام ناظری -باب
روز  – 6ساختمان ها  -روش ها  - 7دهمین
پادشاه پیشدادی  -مورد تمسخر و طعنه
قرار گرفته  -قطعه كوچكی از زمین زراعی
 - 8رمانی از ماکسیم گورکی  ،نویسنده

5

 -9پرسـتاربیگانه  -رایحـه -محصـول
صابـون -10گنـدم سـوده -نشـانه
 -11جعبـه خارجـی  -میـوه هنـدی -12
ضمیـر جمـع  -ظـل  -همچنیـن  -13مـاه
خـارج – کمیابـی  -هنـگام اسـتراحت
 -14موسـس اتحـاد جماهیـر شـوروی
 سـرگرد سـابق  -15اسـتمرار-اخـاذی  -16رود اروپـا – سـتون خیمـه
 -17خـاک صنعتـی  -اسـتوار -نـارس
 -18زادگاه نیمـا  -ازحـروف یونانـی-
كشـنده بـی صـدا  -19ضـرر  -اشـاره
 -20سـلول  -شـماره هـا
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