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یک شنبه  19اسفند 3. 1397رجب.1440شماره 20057

قرارداد تولید ١٠٠قلم دارو و مواد
اولیه تا پایان سال منعقد میشود

مهر -ســتاری معاون علمی رئیس جمهور درمراســم انعقاد تفاهم نامه همکاری با شــرکت ســرمایه گــذاری تأمین اجتماعی
شســتا ،بااشــاره به فعالیتهای شــرکت های دانش بنیان گفت:خوشــبختانه درحوزه های دارویی ،کارهای خوبی ازســوی
شرکتهای دانش بنیان انجام شده است ،به طوری که تا پایان سال١٠٠قلم دارو و مواد اولیه به مرحله انعقادقراردادمی رسند.

...
اخبار

محققان با ترکیب اطالعات تلسکوپ های
هابل و گایا وزن کهکشان راه شیری را 1.5
هــزار میلیارد برابر خورشید تخمین زده
انــد.بــه گزارش مهر ،دانشمندان باالخره
وزن کهکشان راه شیری را انــداز هگــیــری
کــردنــد.آن ها معتقدند وزن کهکشان راه
شیری  1.5هزار میلیارد برابر وزن خورشید
و عرض آن نیز  ۲۶۵هزار سال نوری است.
پروژه اندازهگیری وزن کهکشان راه شیری
در حقیقت با همکاری میان دانشمندان
ناسا و سازمان فضایی اروپا از روی اطالعات
تلسکوپهای هابل و گایا بهدستآمده است.
محققان با ترکیب اطالعات  ۴۶خوشه کروی
به این رقم دست یافتهاند .خوشههای کروی
تودههایی شامل صدها هزار ستاره هستند که
اطراف مرکز کهکشان راه شیری وجود دارند.
از این تعداد  ۳۴خوشه کروی را گایا و ۱۲
خوشه باقی مانده را هابل رصد کرده است.
طبق این تحقیق ،اندازه راه شیری ،بزرگتر از
متوسط یک کهکشان معمولی است.

 ۲۲اسفند آخرین مهلت ثبتنام
در المپیاد دانشآموزی
نانو فناوری
ثبتنام در المپیاد دانشآموزی نانو که در
اردیبهشت ماه سال  ۹۸برگزار میشود
تا  ۲۲اسفند ادامه دارد.بــه گزارش ستاد
توسعه فناوری نانو ،المپیاد دانشآموزی
علوم و فــنــاوری نانو رقابتی اســت که به
مــنــظــور شــنــاســایــی اســتــعــدادهــای برتر
دانـــشآمـــوزی و کمک بــه پــایــدارســازی
جریان تربیت نیروی انسانی در زمینه
فناوری نانو برگزار می شود .این المپیاد
به صورت تئوری و عملی دانش آموزان را
در زمینه مباحث اصلی مطرح در علوم و
فناوری نانو ارزیابی میکند .دانشآموزان
عالقهمند بــه شرکت در ایــن رقــابــت که
تاکنون موفق به ثبتنام در ایــن دوره از
المپیاد نانو نشدهاند ،میتوانند از  ۱۵تا ۲۲
اسفند با مراجعه به سامانه ثبت نام باشگاه
نانو به نشانی  www.nanoclub.irبرای
ثبت نام اقدام کنند .ثبت نام به دو صورت
انــفــرادی و گــروهــی (تــوســط نهادهای
ترویجی) انجام میشود.

سرانه بودجه  ۹۸شهروندان
کدام شهر از شهروندان تهران
بیشتر است؟

شماره سیوپنجم ویژهنامه «رصد» با موضوع
«حاکمیت وکسبوکارهای فضای مجازی» منتشر شد

در ادامه عفو گسترده زندانیان

 ۸۵هزار زندانی تاکنون مشمول
عفوگسترده شده اند

وزن کهکشان راه شیری
اندازه گیری شد

رئیس سازمان زندان ها گفت :تا پایان هفدهم اسفند  97آمار زندانیان
مشمول بخشنامه عفو گسترده زنــدانــیــان بــه  85هــزار نفر رسید.
اصغر جهانگیر درباره اعالم آخرین نتایج اجرای بخشنامه عفو گسترده
زندانیان که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی توسط
رهبر انقالب اعطا شده است ،به تسنیم اظهار کرد :طبق آخرین آمار از
مشموالن بخشنامه عفو گسترده زندانیان تا پایان روز هفدهم اسفند،
 85هزار نفر مشمول اجرای این بخشنامه شدند که از این تعداد  ۵۱هزار
زندانی آزاد و ۳۴هزار نفر مشمول تخفیف مجازات شدند.وی در خصوص
استان هایی که بیشترین تعداد مشموالن را داشتند ،گفت :همچنان پنج
استان تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،فارس و کرمان به ترتیب پنج
استان اول کشور هستند که بیشترین تعداد محکومان مشمول عفو را تا
پایان دیروز در اختیار دارند.دکتر جهانگیر در خصوص بیشترین درصد
آزادی در هر استان نسبت به تعداد محکومان همان استان نیز گفت :بر
اساس آخرین گزارش ها ،به ترتیب استان های سمنان ،خراسان شمالی،
قزوین ،آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی باالترین درصد مشموالن عفو
نسبت به محکومان کل استان را دارند.وی افزود :از این تعداد  1078نفر
مرد و  33نفر زن هستند.این مقام ارشد قضایی در خصوص زنان زندانی
مشمول این بخشنامه نیز گفت :تا پایان وقت هفدهم اسفند ماه 2404
زن زندانی مشمول این بخشنامه شدند.وی ابراز امیدواری کرد با کمک
قضات و پیگیری های مددکاران زندان ها بتوانیم تعداد بیشتری از
زندانیانی را که مشمول مفاد این بخشنامه هستند ،از زندان ها آزاد کنیم.

شــمــاره سیوپنجم ویــژهنــامــه «رصـــد» از
سری ویژهنامههای تحلیلی دفتر پژوهش
روزنامه خراسان با موضوع «حاکمیت و
کسبوکارهای فضای مجازی» منتشر شد.
از آن جــا کــه کسبوکارهای اینترنتی،
اشتغالزایی خوبی بــرای جامعه بهویژه
جوانان به همراه داشته است ،توجه به رشد
وتوسعهاینفضامیتواندبهافزایشاشتغال
بیشترجوانانوهمچنینرشدفناوریکشور
منجر شود .هرچند اهمیت این موضوع طی
چند سال اخیر محور برنامهها و سخنرانی
مسئوالن و کارشناسان بوده اما آنطور که
باید ابعاد مختلف آن شفاف نشده است و
متأسفانه به علت نبود شفافیت ،فرصت فضای مجازی نه تنها از
دست میرود بلکه با وجود فضای غبارآلود و ایجاد انگارههای
غلط میتواند تبدیل به یک تهدید شود .این زاویــه نگاه باعث
شد که دفتر پژوهش روزنامه خراسان شماره جدید «ویژهنامه
تحلیلی رصد» را به موضوع «حاکمیت و کسبوکارهای فضای
مجازی» اختصاص دهد .این ویژهنامه در صدد پاسخ به پرسشها
و مسائل زیر است :آیا کسبوکارهای فضای مجازی برای اقتصاد
کشور معجزه میکنند؟ چالشهای توسعه کسبوکارهای
مبتنی بر فضای مجازی و راهحل مواجهه با آن چیست؟ رونق
اقتصادی یا مالحظات امنیتی ،کدام اهمیت بیشتری دارند؟

...



...

بهزیستی

اجرای  ۴۰هزار پروژه عمرانی در سال  ۹۸توسط بسیج سازندگی

عیدی مددجویان بهزیستی؛ فقط  ۵۳تا  ۱۰۰هزار تومان      

مسئولسازمانبسیجسازندگیازاهتمامرئیسسازمانبسیجمستضعفینبرایاتمام ۴۰هزارپروژه
عمرانیدرسال ۹۸خبرداد.بهگزارشتسنیم،محمدزهراییدرمراسمانعقادتفاهمنامهبا بهزیستی
که برای تامین مسکن پنج هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی برگزار شد ،اظهار کرد :سازمان بسیج
طرحی را با عنوان اجرای  40هزار پروژه عمرانی برای سال  98طراحی کرد ه است و تالش میشود
این پروژهها طبق زمان بندی انجام شده اجرایی شود .این سازمان به عنوان یک نهاد تاثیرگذار عمل
خواهد کرد و با حذف واسطهها و همچنین توجه نکردن به درآمد ،پیوندهای اجتماعی را به حداکثر
خواهد رساند؛ ضمن این که از ظرفیت خیران نیز به نحو مطلوب استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی ،میزان عیدی مددجویان را بین  ۵۳تا  ۱۰۰هزار تومان متغیر اعالم
کرد .به گزارش ایلنا ،وحید قبادی دانا ،دیروز در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه مشترک سازمان
بهزیستی کشور و سازمان بسیج سازندگی افزود :امید است تا پایان سال مبلغ عیدی مددجویان
تأمین اعتبار شود و همچنین قولهای مساعدی را از مسئوالن ،در این زمینه دریافت کردهایم .
مبلغ عیدی بین  ۵۳تا  ۱۰۰هزار تومان متغیر است .وی درخصوص بسته حمایتی مددجویان
بیان کرد :مسئول کلی این امر ما نیستیم ،چرا باید تأمین اعتبار از سوی برنامه و بودجه انجام شود،
ما از سوی مددجویان بهزیستی نماینده هستیم و پیگیری الزم را انجام خواهیم داد.

با اشاره به جمعیت  27میلیونی زنان مطرح شد

فقط 0.6درصد زنان کشورمعتادند

در جامعه جهانی کاهش و گرایش افراد تحصیل
کرده ،شاغل و زنان به مصرف مواد مخدر افزایش
یافته است .وی افزود :ضربه پذیری نهاد خانواده،
مراکز آموزشی ،مدارس و دانشگاه ها و محیط
های کاری از مصرف مواد مخدر بیشتر شده و این
در حالی است که با طیف گسترده ای از انواع مواد

استاندار تهران:

خبرگزاری مهر در گزارشی آورد :با نگاهی
گذرا به بودجه سال آینده کالن شهرها و
مراکز استا نهای کشور ،درمییابیم که
مشهد یها در سرانه بودجه از تهرانیها
سبقت گرفتند.شهروندان اصفهان و قم
نیز در اختصاص بودجه سرانه ،شانه به
شانه شهروندان تهران میسایند.بر اساس
بودجه سال  ۹۸شهرهای بــزرگ و مراکز
استا نهای کشور ،شهر مشهد با بودجه
هشت هــزار و  ۷۵۰میلیارد تومانی ،از
بودجه سرانه باالتری نسبت به شهر تهران
با بودجه  ۱۸هزار و  ۸۲۸میلیارد تومانی
برخوردار است .سهم تهرانیها در بودجه
شــهــری ،دو میلیون و  ۱۵۵هــزار تومان
و مشهد یها از این بودجه ،دو میلیون و
 ۵۹۴هزار تومان است.بر این اساس شهر
اصفهان با بودجه چهار هزار و  ۱۰۰میلیارد
تومانی و شهر قم با بودجه دو هزار و ۳۵۰
میلیون تومانی ،به ترتیب سرانه یک میلیون
و  ۸۲۸هزار تومانی و یک میلیون و ۸۱۹
هــزار تومانی را بــرای شهروندان خــود به
ارمغان آوردهاند.

چگونه انحصار و رقابت نابرابر بزرگترین
تهدید اســتــارتآپهــای فضای مجازی
اســـت؟ چــه نـــوع ســرمــایــهگــذاری بــرای
کسبوکارهای فضای مجازی خطرناک
است؟ نقش شبکه ملی اطالعات در رونق
کسبوکارهای فضای مجازی چیست؟
آیا توسعه زیرساخت فناوری اطالعات به
معنی ایجاد کسبوکارهای نوین است؟
آیا شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی
توانستهاند نقش حاکمیتی خــود را ایفا
کنند؟همچنین آثار و گفتاری را از مهندس
محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات،
دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور ،دکتر رسول جلیلی ،عضو شورای عالی فضای
مجازی ،دکتر محمدرضاپورابراهیمی و حجتاالسالم نصرا...
پژمانفر ،نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ،دکتر فرشاد
فاطمی و دیگر فعاالن اقتصادی و پژوهشگران این حوزه از نظر
خواهید گذراند.شایان ذکر است« ،رصــد» بین کارشناسان،
مدیران و نخبگان کشور توزیع میشود و عالقهمندان میتوانند
مطالب این شماره و شمارههای قبلی آن را در پایگاه تحلیلی دفتر
پژوهش روزنامه خراسان به آدرس www.rasad.orgبخوانند،
همچنین برای اشتراک و درج آگهی در ویژهنامههای آینده رصد
نیز از طریق تماس با شماره  05137009727اقدام کنند.



بسیج

سرپرستمعاونتکاهشتقاضاوتوسعهمشارکت
های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :اگر
جمعیت زنــان کشور را  27میلیون نفر در نظر
بگیریم ،فقط  0.6درصد آنان که معادل 156
هزار نفر و  9درصد معتادان کشور است ،گرفتار
اعتیاد هستند.
حمید صرامی دیروز به ایرنا گفت :در کشور دو
میلیون و  802هزار و  800نفر مصرف کننده
مستمر مواد مخدر در سن  15تا  64سال و از این
تعداد  156هزار نفر زن هستند.وی اظهار کرد:
جامعه زنان ایرانی عفیف است و این که برخی
سیاه نمایی می کنند که خانم ها به شدت به سمت
مواد مخدر رفته اند ،اصال زمینه علمی ندارد.
صرامی خاطرنشان کرد :البته این میزان اعتیاد
در زنان هم پذیرفته و پسندیده نیست و اگر اکنون
تعداد زنان معتاد را با دهه 70یا 80مقایسه کنیم،
تعداد زنان گرفتار این آسیب اجتماعی نسبت به
گذشته بیشتر شده است.صرامی پیش از این نیز
گفته بود :در سال های اخیر ،سن مصرف مواد

مخدر و دسترسی آسان به آن ها مواجه هستیم.
▪میانگین سن شروع اعتیاد زنان  26سال
است

ســرپــرســت مــعــاونــت کــاهــش تقاضا و توسعه
مشارکت هــای مردمی ستاد مــبــارزه با مواد

مخدر همچنین گفت :میانگین سن شروع
مصرف مواد مخدر در جمعیت  15تا  64سال،
 24سال و سه ماه است .این میانگین سنی در
مردان  24سال و یک ماه و در زنان  26سال و
دو ماه است.صرامی افزود :در ایران دو میلیون
و  802هزار و  800نفر مصرف کننده مستمر
مواد مخدر در سن  15تا  64سال و از این تعداد
 156هزار نفر زن هستند .صرامی به عوامل
موثر در انگیزش شروع به مصرف مواد مخدر
اشاره کرد و گفت 33.8 :درصد از کسانی که
مواد مصرف می کنند ،علت آن را تفریح و تفنن
اعــام کــرده اند همچنین  19درصــد به دلیل
جلب توجه و ابراز وجود به سمت مصرف مواد
رفته اند.معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه
داد 17.4 :درصــد علت مصرف مــواد را کنار
آمدن با مشکالت زندگی ،استرس ها ،اضطراب
ها ،افسردگی ها و ناامیدی ها بیان کرده اند.
 13.2درصد افراد هم فقط برای تجربه کردن،
سراغ مواد مخدر رفته اند.

رئیس مرکز تحقیقات فضایی:

میزان بارش درکشور یک سوم میانگین جهانی

ایران به دانش فنی ساخت رادیوتلسکوپ دست یافت

استاندار تهران گفت :بر اساس آمار رسمی،
میزان تبخیر باران در کشور ما حدود ۲۷۰۰
میلیمتر و میزان جهانی آن به صورت میانگین
حدود  ۸۰۰میلی متر است .بر این اساس ،یک
سوم بارش جهانی و سه برابر تبخیر جهانی را
در کشور داریم که این موضوع بیانگر اهمیت
حفاظت از منابع آبی در ایران است.

رئیس مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی
ایــران از دست یابی  ۱۰۰درصــدی به دانش
فنی ساخت رادیوتلسکوپ با هدف پایش امواج
رادیویی منابع کیهانی و کائنات خبر داد.امید
شکوفا در گفت وگو با مهر ،با بیان این که سامانه
«رادیــو تلسکوپ» یک گیرنده رادیویی است
که امواج رادیویی منابع مختلف کیهانی مانند
کهکشا نها ،سحابیها و اجــرام مختلف را
دریافت میکند ،اظهار کرد :این سامانه محدود
به شرایط جوی و زمان خاصی از شبانه روز و
همچنینمحدودبهطیفمرئیواپتیکینیست.
به همین دلیل در هر لحظه مـیتــوان منابع
مختلف رادیویی را با آن پایش کرد.

▪فقط  ۲۶روز هوای پاک

به گزارش فارس ،انوشیروان محسنی بندپی،
استاندار تهران در حاشیه آیین کاشت ۱۵۰۰
نهال ،ضمن اشاره به وضعیت آلودگی هوا در
استان تهران اظهار کــرد :میانگین متوسط
بــاران سالیانه در تهران طی امسال وضعیت
مناسبی داشته و  ۲۶روز هوای پاک و  ۴۷روز
هوای سالم را در پایتخت شاهد بودیم .همچنین
حدود  ۲۵۰میلی متر میزان بارندگی ساالنه در
تهران در سال  ۹۷رخ داده و این در حالی است
که متوسط جهانی این بارندگی حدود ۷۶۰
میلی متر بــوده اســت .بر این اســاس یک سوم
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نزوالت آسمانی در استان تهران در سال ۹۷
اتفاق افتاده است.
▪میزان تبخیر بیشتر از میانگین

وی افزود :بر اساس آمار رسمی ،میزان تبخیر
بــاران در کشور ما حــدود  ۲۷۰۰میلیمتر و
میزان جهانی آن به صورت میانگین حدود۸۰۰
میلی متر است .بر این اساس یک سوم بارش
جهانی و سه برابر تبخیر جهانی را در کشور
داریم که این موضوع بیانگر اهمیت حفاظت از
منابع آبی در ایران است.

▪گستره وسیع فرکانس رادیویی

وی با بیان این که سامانههای «رادیو تلسکوپ»
درگسترهوسیعیازفرکانسرادیوییکهمعمو ًال
از چند کیلو هرتز تا چند صد گیگا هرتز تخمین
زده میشود امواج را پایش میکنند ،ادامه داد:
سامانه رادیوتلسکوپ که به تازگی در پژوهشگاه

فضایی ایــران راه انــدازی شــده ،فرکانسی در
حــدود  ۱۰۰کیلو تا  1.5گیگاهرتز را اسکن
یکند.
م 
▪قابلیت ارائه اطالعات به خط هیدروژن

ایــن سامانه قابلیت ارائ ــه اطــاعــات مربوط
به پارامتر مهم خط هــیــدروژن را دارد که در
فرکانس  ۱۴۲۰گیگاهرتز قرار دارد و مورد
عالقه منجمان است .با این قابلیت منجمان
میتوانندبهبررسیپارامترهایتاریخچهکیهان
بپردازند.

...
جامعه

ثبت احوال پاسخ داد

ایرانی ها بیشتر دخترزا هستند
یا پسرزا؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره
به ثبت والدت بیشتر دختر نسبت به پسر
گفت :در سال  ۹۷به ازای هر  ۱۰۶دختر،
 ۱۰۰پسر متولد شده است .به گزارش این
سازمان ،ابوترابی همچنین دیــروز دربــاره
پرطرفدارترین اسامی سال  ۹۷توضیحاتی
داد .وی درباره پرطرفدارترین اسامی سال
 ۹۷اظــهــار کـــرد :از آغــاز امــســال تاکنون،
امیرعلی و فاطمه از اسامی پرطرفدار ایرانیان
برای پسران و دختران بوده است .وی افزود:
همچنین نامهای محمد ،علی ،امیرحسین و
ابوالفضل در بین نوزادان پسر و نامهای زهرا،
حلما ،یسنا و زینب در بین نــوزادان دختر
بیشترین فراوانی را داشته است.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی:

سابقه بیمه خریدنی نیست

ســرپــرســت س ــازم ــان تــأمــیــن اجتماعی
گفت  :سابقه بیمه خریدنی نیست ولی
یک استثنا بــرای افــرادی دارد که به سن
 ۶۰ســال رســیــدهانــد .به گــزارش فــارس،
محمدحسن زدا در پاسخ به پرسشی مبنی
بر این که آیا میتوان سابقه بیمه را خرید،
گفت  :افرادی که در یک دوره زمانی اشتغال
نداشتهاند و میان سوابق بیمهای آن ها خأل
ایجاد شــده اســت ،بــرای ایــن افــراد سابقه
محسوب نمیشود ،فقط برای کسانی که
کار کرده باشند و کارفرما حق بیمه پرداخت
نکرده باشد ،در صورت پرداخت حق بیمه از
سوی کارفرما برای ایام مد نظر سابقه ایجاد
میشود .وی ادامه داد  :البته یک استثنا هم
وجود دارد و آن هم این است که افرادی که
به سن  ۶۰سال رسیده باشند و سابقه بیمه
قبلی داشته باشند و بخواهند بازنشسته
شوند ،میتوانند تا مرز  ۱۰سال با پرداخت
حق بیمه با  ۱۰روز حقوق بازنشسته شوند.

نصب چراغ تایمردار مانع ورود
سارقان به منزل می شود
مدیرکل آموزش همگانی نیروی انتظامی
در توصیه بـــرای محافظت از مــنــزل در
هنگام مسافرت های نوروزی گفت :نصب
چــراغ تایمردار و تنظیم آن به طــوری که
در ساعات مختلف روز و شب به دلخواه
روشــن و خاموش شــود ،می تواند سارقان
را به اشتباه بیندازد و آن ها را از ورود به
منزل و سرقت منصرف کند.احمد کاهه
روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار انتظامی
ایرنا افزود :روزهای پایانی سال و آغاز سال
جدید ،ایام تفریح و شادمانی مردم است اما
برای افراد تبهکار و سارق به عنوان فرصتی
برای دست اندازی به اموال شهروندان به
شمار میرود ،بنابراین آشنایی شهروندان
با فرصتهای مختلفی که سارقان برای
انجام عمل مجرمانه خود مترصد به دست
آوردن آن ها هستند ،نقش مهم و اساسی در
کاهش موارد سرقت دارد.وی با بیان این که
بسته بودن پرده پنجره ها ،سارقان را به منزل
دعــوت می کند ،توصیه کــرد :هرگز برای
رفتن به سفر در ایام تعطیالت نوروزی پرده
های پنجره ها را نبندید زیرا این کار نشان
دهنده این است که شما در منزل نیستید.
کاهه ادامه داد :همسایگان امین ،شناخته
شــده و مــورد اطمینان خــود را از برنامه
تعطیالت مطلع کنید و مقصدتان را به آن ها
بگویید .یک کلید از منزلتان در اختیار آن ها
قرار دهید تا در غیبت شما به آن جا رسیدگی
کنند .در صورتی که قرار است در غیاب شما
از اقوام یا دوستان تان در منزل شما بمانند
یا گاهی به آن جا بیایند همسایه های خود
را مطلع کنید.مدیرکل آمــوزش همگانی
نیروی انتظامی ادامــه داد :از رهاکردن
وسایل نقلیه موتوری در راه ورودی پارکینگ
منزلتان اجتناب کنید ،در عوض از یکی از
همسایه ها بخواهید تا اتومبیل شان را در
محل پارکینگ شما ،پارک کند.

