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عیدی یک میلیون و  ۵۰هزار
مددجوی بهزیستی واریز شد

معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور از واریز «عیدی» تمامی مددجویان این سازمان خبر داد .نحوی نژاد افزود:
مبلغ عیدی امســال به اندازه یک ماه مستمری دریافتی مددجویان از سازمان بهزیستی اســت .وی به ایسنا یادآوری کرد
که عیدی امسال به حساب بیش از یک میلیون و  ۵۰هزار مددجوی سازمان بهزیستی واریز شده است.
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علمیوفناوری

درخشش 2دانشگاه ایرانی
میان برترین های رشته مدیریت
و کسب و کارجهان
رتبهبندیتایمزدرتازهترینبررسیخودبرترین
دانشگاههایجهاندررشتهمدیریتوکسبو
کار را معرفی کرد؛ در میان برترینهای جهان
نام دو دانشگاه ایرانی به چشم میخورد.به
گــزارش فــارس ،بر اســاس رتبهبندی جدید
تایمز ،دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان در
رشته مدیریت و کسب و کار به عنوان برترین
دانشگاههای ایران شناخته شدند .دانشگاه
تهران حائز رتبه  301از میان  400دانشگاه
برتر جهان و دانشگاه اصفهان موفق به کسب
رتبه  501از میان  600دانشگاه برتر جهان
شده است .بر اساس دادههای سایت رسمی
موسسه تایمز هایر اجوکیشن ۱۰ ،جایگاه
نخست از رتبهبندی دانشگاههای مشهور
جهان در سال ۲۰۱۹مربوط به دانشگاههای
انگلیس و آمریکا میشود .این پایگاه یکی از
مهمترین نظامهایرتبهبندیبینالمللیاست
کهدانشگاههایجهانرارتبهبندیمیکند.

یک منظومه سیارهای جدید
در راه است

ستارهشناسان به تازگی دریافتند که یک
منظومه ســیــارهای جدید در حــال تشکیل
است  .حدود  4.5میلیارد سال پیش زمین و
دیگر سیارات در حلقه بزرگی از گرد و غبار و
گاز در منظومه شمسی تشکیل شدند و شروع
به چرخیدن به دور خورشید کردند .اکنون نیز
ستارهشناسانمشابههمیناتفاقرادراطراف
یک ستاره جوان کشف کردند که میتواند به
درک بهتر ما از فرایند تشکیل سیارات کمک
کند.براساس گــزارش «نیواطلس» ،ستاره
مدنظر با عنوان «  »DM Tauشناخته شده
استوحدود 470سالنوریازمافاصلهدارد.
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رونق اگر نیست ،نوروز و بهارهست
غفوریان -با تمام تنگناهای اقتصادی که این
روزها بخشی از جامعه گرفتار آن است ،اما باز
هم نمی توان ،آمدن بهار  ،نوروز  ،حاجی فیروز
و سنت های قدیمی دیدوبازدیدها را فراموش
کــرد .هر یک از مــا با همین آداب و رســوم،
بزرگ شده ایم و بخش زیادی از خاطرات سال
های دور و نزدیکمان از همین روزهاست.
کمتر ایرانی هایی هستند که نــوروز و آمدن
بهار را دوست نداشته باشند ،شاید هزینه ها
و مشکالت اقتصادی تنها دلیلی اســت که
می تواند آمدن نوروز را برای برخی چندان
خوشایند نــســازد .ای کــاش در ایــن شرایط
برخی که دستشان خیلی به دهانشان می

جامعه

رسد بتوانند به وظایف اجتماعی و انسانی خود
جامه عمل بپوشانند؛ یعنی بتوانند از حال و
احوال کسانی که این روزها دستشان تنگ
است ،با خبر باشند و از آنان دستگیری کنند.
همه می دانیم و تاریخ هم تاکنون به خود ندیده
است که کمک و دستگیری نیازمندان باعث
عسرت و سختی اغنیا شده باشد که معتقدیم
حضرت پروردگار خود نعمت و روزی یاری
دهندگان به مستمندان را ده ها و صدها برابر
افــزون می کند .پس یادمان باشد که نوروز
امسال بیش از هر زمــان دیگری حواسمان
به پیرامونمان باشد شاید که هنوز پنجره ای
بسته مانده است...

98.1.1؛تراژدیتولدهایتقویمی
با نزدیک شدن به سال نو دغدغه برخی مادران
بــاردار به دنیا آوردن فرزندشان در تاریخ ُرند
 98.1.1است؛ موضوعی که در چند سال اخیر
دغدغه جدی برخی مادران برای به دنیا آوردن
فرزندشاندرتاریخهای ُرنددیگرنظیر 97.7.7و
 ...بوده است.مدت زمان زیادی از تاریخ97.7.7
نمی گذرد که به اذعان دستاندرکاران سالمت
کشور ،با دستکاری برخی مادران در تاریخ تولد
نوزادشان ،شاهد افزایش آمار تولد در این روز
و شلوغی بخش زایمان بیمارستانها بودیم؛
موضوعی که توجه رسانهها و فضای مجازی را
به خود جلب کرده و واکنش متخصصان زنان و
زایمان را نیزدر پی داشت .اما سوال این است
که آیا این دستکاری در تاریخ تولد به ضرر نوزاد
نیست؟دکتر اعظم الــســادات موسوی رئیس
انجمن متخصصان زنــان ایــران در ایــن بــاره به
ایسنا گفت :متاسفانه در چند ســال گذشته
دچار مشکلی فرهنگی در این زمینه شدهایم.
دستکاری تاریخ تولد یک ظلم بــزرگ به نوزاد
ِ
طبیعت به دنیا آمــدن نــوزاد
اســت؛ چراکه در
دخالتکردهایم.موسویافزود:درحاملگیهای
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کمتر از  ۳۹هفته و دو روز ،قلب و ریهها تکامل
کافی پیدا نکرده و ممکن است پس از تولد نیاز
باشد نوزاد برای تکامل ریهها و قلب در دستگاه
بماند .گاهی اوقات نیز ممکن است پزشک در
محاسبه تاریخ تولد دچار خطا شود .پس برای
زایمان هرچه به  ۴۰هفتگی نزدیکتر شویم
بهتر است.وی درباره عوارض حتمی این اقدام،
افزایش احتمال وجــود آسم و دیابت در بزرگ
سالی برای این نوزادان را از آسیب های مهم آن
دانست.حال با بررسی عوارض زایمان زودتر از
موعد برای به دنیا آمدن نوزادان باید دید آیا در
 98.1.1بازهم شاهد افزایش تقاضای زایمان
پیش از موعد از سوی والدین هستیم؟

رشد ۱۶۷هزارنفری داوطلبان
کنکور ۹۸

نتایج یک نظرسنجی آجیلی
احتماال هیچ یک از ما گمان نمی کردیم موضوعی
همچون خرید آجیل نــوروزی هم به موضوعات
قابل توجه افکارسنج هــا و مــراکــز تخصصی
نظرسنجی تبدیل شــود .مــرکــز افکارسنجی
دانشجویان ایران (ایسپا) نتایج یک نظرسنجی
دربــاره خرید آجیل و خریدهای نــوروزی را طی
روزهای اخیر انجام داده و منتشر کرده است که
البته نتایج آن دور از انتظار شرایط کنونی نیست.
ایسنا در انتشار این گزارش آورده است ،بیش
از  85درصد مردم گفتهاند میزان خرید آجیل
و تنقالت آ نهــا بــرای ســال  98نسبت به سال
گذشته کاهش داشته است  .همچنین 88/9
درصد مردم ایران اعالم کردهاند میزان خرید
آجیل و تنقالت آ نهــا بــرای نــوروز  ۹۸نسبت
بــه ســال گذشته کمتر شــده است.نتایج این
نظرسنجی ملی نشان میدهد  78/1درصد
شرکتکنندگان اعالم کردهاند که میزان خرید
شیرینی و میوه آ نهــا بــرای نــوروز  ۹۸نسبت
بــه ســال گذشته کاهش داشــتــه اســت؛ عــاوه
بر آن  82/2درصــد شرکتکنندگان در این
نظرسنجی گفتهاند خرید پوشاک برای نوروز
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 ۹۸کمتر شده اســت 85/7.درصــد مــردم هم
اعالم کردند تعویض برخی وسایل منزل آ نها
نسبت به ســال گذشته کاهش داشته است.
گزارش خراسان حاکی است ،آمار رئیس اتحادیه
آجیل و خشکبار تهران نیز این نظرسنجی را
تایید میکند .او دیروز اعالم کرد :بنا بر اعالم
بنکداران و خرد هفروشان سطح شهر میتوان
گفت فــروش آجیل در آستانه عید نــوروز  ۷۰تا
 ۸۰درصد افت پیدا کرده است.احمدی افزود:
حدود ۳۰درصد از گرانی این محصوالت ناشی از
افزایش قیمت ارز و بخش قابل توجهی از افزایش
قیمتها ناشی از کاهش تولید این محصوالت به
دلیل سرمازدگی باغ ها طی امسال بوده است.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش
کشور آمــار نهایی ثبت نــام داوطلبان در
کنکور  ۹۸را اعالم و اظهار کرد :در مجموع
با توجه به آمار ثبت نام کنندگان در فرصت
اول و فرصت مجدد ثبت نــام ،تعداد یک
میلیون و  ۱۱۸هزار و  ۷۹۳داوطلب برای
کنکور  ۹۸ثبت نام کردهاند .این در حالی
است که سال قبل این عدد  ۹۵۱هزارو
 ۹۰داوطلب بــوده است که با رشد ۱۶۷
هــزار نفری در ســال  ۹۸مواجه هستیم.
حسین توکلی درباره آمار داوطلبان کنکور
به تفکیک گرو ههای آزمایشی گفت :در
گروه علوم ریاضی و فنی تعداد  ۱۶۴هزار
و  ۲۷۸داوطــلــب ،در گــروه علوم تجربی
 ۶۳۷هزار و  ۹۴داوطلب ،در گروه علوم
انسانی  ۲۸۲هزار و  ۱۵۱داوطلب ،در گروه
هنر  ۲۴هــزار و  ۷۶۹داوطلب و در گروه
زبانهای خارجی  ۱۰هزار و  ۵۰۱داوطلب
ثبت نام کردهاند.

امکان اسکان موقت مسافران
نوروزی پایتخت در 7بوستان
دانـــش پــــور 5-هـــزار آت ـشنــشــان بــرای
چهارشنبه پایان سال در تهران در آماده باش
هستند.معاون خدمات شهری شهرداری
تهران افزود :از بعدازظهر روز سهشنبه 28
اسفند پنج هزار آتشنشان در آمــاده باش
کامل هستند تا مشکلی برای شهروندان
پیش نیاید .مجتبی یزدانی همچنین از
اضافهشدن 17هکتاربهبوستانهایتهران
تا پایان سال خبر داد و گفت :امسال در هفت
بوستان ورودی شهر امکان اسکان موقت
برای مسافران وجود دارد.

