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بطحایی :تنبیه ،خط قرمز
آموزش و پرورش است

ایرنا -وزیر آموزش و پــرورش گفت :تنبیه ،خط قرمز این وزارتخانه اســت و هیچ معلمی حق تنبیه دانــش آموزان را به صورت
بدنی و لفظی ندارد .بطحایی افزود :معلمانی که اقدام به تنبیه دانش آموزان می کنند ،پس از گزارش مسئوالن ذی ربط طبق
قوانین با آنان برخورد می شود .آموزش و پرورش مسئول تعلیم و تربیت است که در آن تنبیه دانش آموزان جایگاهی ندارد.

...

براساس تصمیم جدید کمیته رجیستری و به بهانه تامین گوشی های شب عید مردم

علمیوفناوری

افزایش آمارکم شنوایی در
بین جوانان و نوجوانان به دلیل
استفاده از هندزفری
حاجیان -سعید محمودیان رئیس اداره
سالمت گــوش وزارت بهداشت ،درمــان
وآموزش پزشکی از افزایش کم شنوایی در
بین نوجوانان وجوانان به دلیل عواملی از
جمله استفاده از موبایل وهندزفری درکشور
خبر داد وگفت :ایران درزمینه وجود عواملی
که به کم شنوایی منجر می شوند ،رتبه سوم
را دارد به طوری که رتبه ایران در سال های
اخیر از  13به سه تغییر کــرده اســت.وی
گفت :ایران از لحاظ آمار کم شنوایی در سال
 2010رتبه 13را داشت اما در سال2017
در رتبه سوم قرار گرفت و این مسئله ضرورت
نگاه ویژه به عوامل تاثیرگذار در زمینه کم
شنوایی و ناشنوایی را می طلبد.

ایران به جمع دارندگان
«تونل صدا» پیوست
«تونل صــدا» محصولی از فناوران ایرانی
است که با تولید آن ایران در جایگاه پنجم
کشورهای دارای این فناوری قرار گرفت.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری،در توسعه این محصول از فناوری
فراصوت استفاده شده به گونه ای که صدا
در هــوا و نزدیکی گــوش مخاطب تولید
شــود.کــاربــرد ایــن دستگاه در مکان های
نیازمند وجود صداست اما آلودگی صوتی
را باید حذف کرد؛ پس در فضایی همچون
نمایشگاه می توان صدا را تنها در مکان های
مدنظر پخش و از ایجاد سر و صدا در دیگر
مکان ها خودداری کرد.این دستگاه فناوری
جدیدی اســت که پیش از ایــن در آمریکا،
لهستان ،فرانسه و چین تولید شده است.

تعداد تعطیالت رسمی سال98
چند روز است؟

س ــال  ۱۳۹۸هــجــری شــمــســی ،ساعت
 ۱:۲۸:۲۷روز پنج شنبه اول فروردین
هجری شمسی مقارن با  ۱۴رجب ۱۴۴۰
هجری قمری و  ۲۱مارس  ۲۰۱۹میالدی
تحویل خــواهــد شــد.بــه گـــزارش ایسنا،
ســال آینده  ۵۲جمعه دارد و  ۲۵روز هم
تعطیل رسمی خواهیم داشــت .ما ههای
فروردین ،خرداد و آبان بیشترین تعطیلی
رسمی را خواهیم داشت و در عوض ماههای
اردیبهشت ،آذر و دی به جز روزهای جمعه
هیچ تعطیلی رسمی نداریم .طبق تقویم،
شهادت امام صادق (ع) روز جمعه است و
تعطیالت عید فطر نیز همزمان با ایام ارتحال
امــام خمینی (ره) شــده اســت .هیچ بعید
نیست که تعطیلیهای رسمی در سال آینده
کم یا زیاد شوند.

حریرچی ۴۲۰:هزار نفر با
هزینههای کمرشکن سالمت فقیر
شده اند
معاون کل وزارت بهداشت گفت :کمتر از
 ۴۲۰هزار نفر در کشور دچار فقر ناشی از
هزینههای کمرشکن سالمت هستند.به
گزارش مهر ،حریرچی افزود :باید از مردم
در بــرابــر هزینه هــای کمرشکن سالمت
محافظت کنیم .البته در سال های گذشته
حدود  ۶۰۰نفر در کشور دچار فقر ناشی از
هزینه های کمرشکن سالمت شده بودند
که هم اکنون به کمتر از  ۴۲۰هــزار نفر
کاهش یافته اند اما یک مورد هم برای نظام
سالمت و نظام جمهوری اسالمی ،صورت
خوشی ندارد.

جمعیت دانشجویان کشور
چه تعداد است؟

موسسه پــژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش
عالی ،آمار دانشجویان کشور را به تفکیک
دوره تحصیلی منتشر کــرد که نشان می
دهد تعداد کل دانشجویان کشور در سال
تحصیلی  ، 97-96سه میلیون و  616هزار
و  114نفر است و بیشتر دانشجویان نیز در
مقطع کارشناسی تحصیل می کنند .این
موسسه تعداد دانشجویان در سال تحصیلی
 97-96را بررسی کرده است .در این آمار
تعداد دانشجویان به صورت کلی به تفکیک
دوره تحصیلی گـــردآوری شــده که تعداد
دانشجویان در کارشناسی بیشتر از دیگر
دوره هاست.

سایت مسافری تا اطالع ثانوی باز است!
زور واردکنندگان غیر رسمی موبایل چربید
زهرا حاجیان  -با وجود اقدام کمیته رجیستری
بــه ایــجــاد مــحــدودیــت در ثــبــت و رجیستری
گــوش ـیهــای مــســافــری بـــرای غــیــر مــســافــران
ایــن تصمیم چند روزی بیشتر نپایید وسایت
مسافری واردات موبایل که بنا به گفته مسئوالن
طــرح رجیستری ،بستر مناسبی ب ــرای دور
زدن رجیستری فراهم می کــرد ،دوبــاره برای
فعالیت مجدد غیر مسافران باز شد.اواخر هفته
گذشته رئیس اتحادیه دستگا ههای مخابراتی
و لوازم جانبی از بسته شدن سایت ثبت گوشی
مسافری خبر داد و اعالم کرد که با اتصال سامانه
ناجا و گمرک به یکدیگر ،از این پس افرادی که
ورود و خروج نداشتهاند نمیتوانند گوشی ثبت
کنند .این مقام مسئول همچنین در گفت وگو
با خراسان اعــام کرد که مسدود شدن سایت
ثبت گوشی مسافری می تواند مشکالتی را برای
برخی فروشندگان که از این طریق برای تامین
نیاز بازار شب عید اقدام به واردات گوشی کرده اند
ایجاد کند .از این رو برای جلوگیری از زیان فعاالن
این بازار و این دسته از فروشندگان وتامین کاالی
مورد نیاز خریداران در شب عید در حال مکاتبه با
ستادمبارزه با قاچاق کاال هستیم که در صورت
امکان این سایت برای مدتی بازگشایی شود تا
فروشندگانی که برای تامین نیاز بازار اقدام به

بماند تا بازار شب عید با مشکل مواجه نشود و وارد
کنندگان بتوانند برای تامین نیاز بازار کاالی خود
را وارد کنند .وی در خصوص این که این تصمیم
برای چه مدتی گرفته شده است ،گفت :هیچ چیز
مشخص نیست و بازه زمانی مشخصی برای این
تصمیم اعالم نشده است.
▪اهالی بازار ،قاچاق فروش نیستند

واردات گوشی کرده اندبا مشکل مواجه نشوند
وبتوانند کاالی خود را عرضه کنند و در نهایت
گویا زور واردکنندگان غیر رسمی به تصمیمات
کمیتهرجیستریچربیدواقدامکمیتهرجیستری
برای بستن سایت مسافری تنها برای یک روز
عملی شد  .چرا که روز جمعه سامانه رجیستری
گوشیهای تلفن همراه (همتا) با رد اخبار مربوط
به توقف رجیستری گوشیهای مسافری  ،اعالم
کرد که این سایت همچنان باز است و همانند
گذشته هر دستگاه گوشی مسافری که در گمرک
ثبت و اطالعات آن برای سامانه همتا ارسال شود،
بــدون هیچ مشکلی رجیستر میشود.اقدامی
که بی تردید از عقب نشینی ایــن کمیته برای
جلوگیری از واردات غیر رسمی گوشی به بازار
کشور حکایت دارد.

راه جدید هک کردن اینستاگرام به وسیله تیک آبی
بسیاری از کاربران اینستاگرام می خواهند
تیک آبی تایید هویت در برابر نام آن ها نمایش
داده شــود کــه عــده ای از هکرها از همین
مسئله برای سرقت اطالعات افراد وکنترل
حساب کاربری آنان سوءاستفاده کرده اند.به
گزارش خبرگزاری مهر  ،بررسی های شرکت

امنیتی ترندمیکرو نشان می دهد ،بسیاری
از کــاربــران فریب ایــن ایمیل هــای قالبی و
دروغین را می خورند و با کلیک روی لینک
دریافتی ،نام کاربری ،کلمه عبور ،آدرس
ایمیل ،تاریخ تولید و برخی اطالعات دیگر را
وارد می کنند.

قدردانی ازماموریکه فرهادمجیدی را جریمه کرد
رئــیــس پلیس راهنمایی
و رانــــنــــدگــــی نـــیـــروی
انــتــظــامــی اعـــام کـــرد :از
مامورراهنمایی و رانندگی
که بازیکن فوتبال را جریمه
کرد ،قدردانی خواهیم کرد  .سردار تقی مهری
در حاشیه چهاردهمین همایش سراسری روسا و
مدیران پلیس راهور ناجا در جمع خبرنگاران در
خصوص فیلم منتشر شده از برخورد مامور راهور
که بازیکن فوتبال را جریمه کرده است ،گفت :از
این مامور به دلیل انجام صحیح وظیفه ای که بر
عهده داشته قدردانی می کنیم.
▪خودرو توقیف است

جانشین فرمانده ناجا نیز در حاشیه این مراسم
از ادامه توقیف خودروی فرهاد مجیدی بازیکن

فوتبال خبر داد و گفت:
ایستادن در مقابل مامور
قانون حین انجام وظیفه
جــرم اســت و فــردی که
چنین فیلمی را پخش
و به آن افتخار کند ،اشاعه نافرمانی کرده است.
سردار ایوب سلیمانی افزود :مامور راهور در نیمه
شب خــودروی فرهاد مجیدی را که با سرعت
 140کیلومتر حرکت می کرد ،متوقف میکند و
ازویمیخواهدتستبدهدامامجیدیسرپیچی
میکند و می گوید من فالنی هستم و در مقابل
مامور قانون مقاومت می کند .خوشبختانه
وجدان عمومی در این قضیه بیدار بود .وی تاکید
کرد :اگر کسی به پلیس ،مراکز پلیس یا امکانات
پلیس تعدی کند یا به آن ها صدمه بزند ،آن را
پیگیری و با متخلف برخورد می کنیم.

وزیر بهداشت  :پایکسیکه چوب الی چرخ مردم
بگذارد ،قطع میکنم
زهرا حاجیان – وزیر بهداشت
بــا بــیــان ایــن کــه نباید کسی
بــرای مجوز تولید دارو مسیر
پــر پیچ و خمی را طــی کند و
دیگری با رانــت مجوز بگیرد،
خاطرنشان کــرد :پــای کسی
کـــه چـــوب الی چـــرخ مـــردم
بگذارد ،قطع میکنم.سعید نمکی در مراسم
توانمندی صنعت داروسازی و رونمایی از بیش
از  100دستاورد دارویــی تولید داخل که در
هتل المپیک تهران برگزار شد ،با تاکید براین
که با همه توانم از صنعت دارویی داخلی دفاع
میکنم ،گفت :پای کسی که چوب الی چرخ
مردم بگذارد میشکنم ،نباید کسی برای مجوز
مسیر پر پیچ و خمی را طی کند و دیگری با رانت
مجوز بگیرد .وی سه عامل رانــت ،بانک و پول
نفت را مانع پیشرفت تولید داخل بیان کردو
افــزود:در هیچ جای دنیا برای تولید ،وام 30
درصدی نمیدهند!
▪واردات داروهایی که تولید داخل هم دارد

وی با تاکید براین که راه باید برای تولید داخل
همواره شود ،خاطر نشان کرد :چرا بایدداروی
بیزاکودیل را که حدود60سال است درداخل
کشور تولید می شود از یک کارخانه بی کیفیت
ودرپیت هندی وارد کنیم؟ وی ادامــه داد :به
سازمان غذا ودارو تاکید کردم که اگر دارویی
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در داخل تولید میشود،اجازه
نــدارنــد بــه آن مــجــوز واردات
ب ــده ــن ــد.وی ب ــا تــاکــیــدبــر به
کــارگــیــری ظــرفــیــت شرکت
دانشبنیان در صنعت دارویی
کشورگفت ۹۷ :درصدنیاز
دارویــی کشوربا  ۵۵۰میلیون
دالر ارزبــری و  3درصد باقی مانده که وارداتی
است با1.2میلیارد دالر ارزبری تامین می شود.
سورناستاری نیزدراین مراسم با اعالم این که
40درصــد شرکت های دانــش بنیان درحــوزه
ســامــت فعالیت دارنــــد ،از نــحــوه عملکرد
پژوهشکده ها درکشورانتقادکردو گفت :این
پژوهشکده ها باید درقبال پول نفتی که صرف آن
ها شده است پاسخ گوباشندوبگویندکه خروجی
آن ها چه بــوده است؟طبعا پژوهشکده ای که
پولش را ازدولتمیگیرد ،نمیتواندمحصولی
واردبازار کند.

▪نتیجه یک جلسه

با این حال به دنبال بحث هایی که طی چند روز
گذشته در خصوص سایت گوشی مسافری مطرح
شده بود ،روز گذشته کمیته رجیستری در جلسه
ای که با حضور نمایندگان وزارت صنعت ،اتاق
اصناف قوه قضاییه،سازمان حمایت از مصرف
کنندگانوستادتنظیمبازاربرایتصمیمگیریدر
زمینهبازبودنیابستهشدنسایتگوشیمسافری
تشکیلشد ،تصمیمبرآنشدتااینسایتتااطالع
ثانویبازبماند.محبیرئیساتحادیهدستگاههای
مخابراتی و لوازم جانبی در گفت وگو با خراسان
اعالم کرد :در جلسه مشترکی که روز گذشته با
حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط با طرح
رجیستری برگزار شد ،تصمیم گرفته شد تا این
سایت فعال برای مسافران و غیر مسافران باز

در همین حال رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن
همراه نیز روز گذشته در واکنش به بستهشدن
سایت ثبت گوشی مسافری روی گوشیهای فاقد
شرایط سفر ،با بیان این که اهالی بــازار ،قاچاق
فروش نیستند ،افزود :برخی فعاالن بازار خواستار
باز شدن دوبــاره این امکان در بــازار شب عید و
اجرای مقررات از سال جدید هستند .وی ادامه
داد :اهالی بازار از قانون تبعیت میکنند .صحبت
تنها روی کاالهایی است که در برخی نقاط کشور
در مغازهها ماندهاند.به هرحال سایت مسافری
گوشیتلفنهمراهدرحالی همچنانروی واردات
این کاال برای افراد غیر مسافر باز است که بارها
وبارها مسئوالن طرح رجیستری از رویه واردات
گوشی به شیوه مسافری انتقاد کرده اند و حاال با
ایناقدامبهنظرمیرسدکه زورواردکنندگان غیر
رسمی همچنان از قانون بیشتر است!

نوزاد متولد نشده ای که  ۱۱۳هزار فالوئر در اینستاگرام دارد!
تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی در جهان روز
به روز در حال افزایش است و افراد تاثیرگذار
در این شبکه ها رکوردهای عجیب و حیرت
انگیز به جا می گذارند.به گزارش مهر ،همین
مسئله باعث شده نوزاد پدر و مادری که جزو
اینفلوئنسرهای اینستاگرام هستند و قرار

است چند هفته آینده به دنیا بیاید ،قبل از متولد
شدن  ۱۱۳هزار تعقیب کننده یا فالوئر داشته
باشد.شرایط خاص این نوزاد نشان دهنده به
وجود آمدن نسلی جدید از اینفلوئنسرهای
اینستاگرامی است که قبل از تولدشان هم در
دنیای مجازی فعال هستند.

...
جامعه

برکناری به دلیل مخالفت با
انتقال آب از دریای خزر به سمنان
فــرشــچــی مــعــاون
مــحــیــط دریـــایـــی
ســــازمــــان محیط
زیـــســـت بـــه دلــیــل
مــخــالــفــت ب ــا طــرح
انتقالآب از دریای خزر به سمناناز سمتاش
برکنار شد .چنان چه فــارس گــزارش کرده
است ،علت برکناری فرشچی مخالفت او با
طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان بیان
میشود.وی دارای نشان افتخار بینالمللی
بــانــوان موفق دنیا ( )ABIدر ســال ۱۹۹۹
و دیپلم افتخار «راههـــای گفتگو و ثبات
اقتصادی منطقه خــزر» در نشست اقتصاد
بینالمللی مسکو در سال ۲۰۰۱است.

مرگ  2توله پلنگ ایرانی
دو توله پلنگ ایرانی پنج شنبه در شهرستان
چرام در کهگیلویه و بویر احمد از بین رفتند.
پنجه های دست توله پلنگ ها توسط افراد
ناشناس قطع شــده است.جعفری نــژاد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
کهگیلویه و بویراحمد دراین باره به ایسنا
گفت :در بررسی اطــراف محل مرگ توله
پلنگ ها و در بررسی اولیه الشه ها آثاری از
گلوله مشاهده نشده است.وی گفت :طی
هماهنگی با دام پزشکی شهرستان ،نمونه
گیری از بافت الشه ها برای انجام آزمایش و
تعیین علت دقیق مرگ انجام شده است.وی
ادامه داد :به دلیل کمبود نیروی حفاظتی،
چرام با  ۱۸۰هزار هکتار وسعت تنها با دو
نیروی محیط بان کنترل می شود که مسلما
با این شرایط امکان نظارت و حفاظت از
تمامی عرصه های طبیعی این شهرستان
میسر نیست.

