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گوناگون
• •زمان پرداخت عیدی کارمندان و بازنشستگان

تسنیم  -رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:
عیدی کارمندان دولت و بازنشستگان با حقوق بهمن
ماه پرداخت میشود.

• • ۶میلیون کارگر بسته حمایتی نگرفتند

تسنیم – دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی
گفت :شش میلیون کارگر در کشور بیمه نیستند و در
کارگاه بدون بیمه و کارگاه های زیر پله ای مشغول به
کار هستند و بسته حمایتی نگرفتند.

• •لیپی :مقابل ایران حق اشتباه نداریم

ایسنا-لیپیسرمربیتیمملیفوتبالچینباتاکیدبراین
که حریف مرحله یک چهارم نهایی تیمش از خط دفاعی
خوبومستحکمیسودمیبردوحقاشتباهنداریمگفت:
هدف ما این است بتوانیم سد دفاعی ایران را بشکنیم و به
پیروزی برسیم.

• •صدور گواهی نامه تسریع میشود

مهر-هفتهآیندهروندصدور«گواهینامه»و«کارتخودرو»
تسریعمیشود.سردار«نوریان»سخنگویناجااظهارکرد:
درشرکتپشتیبانطرفقراردادناجابرایتأمینمواداولیه
بهمنظورتولیدکارتهامشکلیپیشآمدکهبرطرفشد.

• •توضیح دادستان تهران درباره سگگردانی

مهر « -دولت آبادی» دادستان عمومی و انقالب تهران
گفت:معتقدیممزاحمتازطریقسگگردانیدرمعابر،
پارکها و  ...به هر نحوی که سبب اذیت و آزار مردم شود
قابل رسیدگی است و دادستانها میتوانند ورود کنند.

• •مذاکرات دستمزد  ۹۸از هفته آینده

مهر -مذاکرات و بررسی کارشناسی درباره میزان
افزایش دستمزد  ۹۸مشموالن قانون کار از هفته آینده
در کمیته مزد شورای عالی کار آغاز می شود.

• •حذف سود وام نیازمندان از سال 98

ایسنا – «باجالن» مدیر عامل صندوق قرضالحسنه
امداد والیت از پرداخت  ۲۲۰هزار فقره وام
قرضالحسنه به نیازمندان در سال  97خبر داد و گفت:
کارمزد سه درصدی وام قرضالحسنه نیازمندان سال
آینده به طور کامل حذف میشود.

• • 200ریال برای هر متر مکعب آب در قبوض

فارس-کمیسیونتلفیقبودجهمقررکرد،برایتسهیل
آبرسانی به روستاییان به ازای هر متر مکعب آب شرب
 ۲۰۰ریال روی قبوض آب مشترکان دریافت شود.
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رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارمسئوالنومحققانستادتوسعهعلومشناختی:

شتابحرکتعلمیکشوربههیچوجهکندیامتوقفنشود
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز
گذشته در دیدار مسئوالن و محققان
ستاد توسعه علوم و فناور یهای
شناختی ،وزیر علوم ،رؤسا و استادان
دانشگاه های مرتبط ،با اشاره به
تأثیرگذاری علوم شناختی در عرصه
های علمی ،پزشکی ،اجتماعی و
اقتصادی ،بر لزوم تالش همهجانبه
و شبانهروزی برای پیشرفت بیش از
پیش در این علوم تأکید کردند و گفتند:
شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش
یابد یا متوقف شود ،بلکه این شتاب باید
برای سال های طوالنی و تا رسیدن به
نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی مقام
معظم رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنه
ای با قدردانی از زحمات و دستاوردهای
علمی مسئوالن و دانشمندان ستاد
توسعه علوم شناختی افزودند:
پیشرفتهای علمی بشر و گشوده شدن
دریچه های جدید برای شناخت بیشتر از
نظم عجیب و پیچیدگی های حیرت آور
عالم خلقت ،مستلزم شکرگزاری است،
زیرا انسان را به معرفت الهی نزدیک تر
می کند .ایشان خاطرنشان کردند :هر
یک از این دریچه های علم و دانش که از
جانب خداوند به روی بشر باز می شود،
زمینهساز تحوالت شگرف و جدید در
زندگی انسان هاست ،بنابراین هر ملتی
که از دانش های جدید و فناور یهای
مرتبط با آن عقب بماند ،سرنوشتی جز
عقب ماندگی ،ذلیل شدن و استعمار از
جانب قدر تها نخواهد داشت.ایشان
افزودند :علت تأکیدهای مکرر بر موضوع
علم و پیشرفت علمی همین موضوع
است ،بنابراین دانشمندان و محققان
و مراکز علمی و پژوهشی برای ادامه پر
شتاب حرکت علمی کشور به خصوص
در زمینه علوم جدید ،باید با توکل به خدا
و با نیت الهی ،از جان مایه بگذارند و شب
و روز نشناسند و مسئوالن کشور بهویژه
دولت نیز باید به این موضوع توجه جدی

داشته باشند .رهبر انقالب اسالمی
حرکت علمی کشور در  ۲۰سال اخیر
را خوب توصیف کردند و گفتند :شتاب
این حرکت علمی نباید کاهش یابد
بلکه این شتاب باید برای  20تا 30
سال آینده حفظ و تقویت شود تا به نقطه
اوج برسیم.حضرت آیت ا ...خامنه ای
با تأکید بر این که نباید به حد کنونی
پیشرفتهای علمی قانع بود ،افزودند:
اگر اندکی از کاروان حرکت علمی دنیا
عقب بمانیم ،دیگر به این کاروان و قله
های علمی نخواهیم رسید ،بنابراین
هیچ گونه توقفی در زمینه حرکت علمی
نباید ایجاد شود .ایشان با اشاره به
مسائل مربوط به بودجه مراکز فرهنگی
و علمی کشور و اظهارات مسئوالن
اجرایی مبنی بر مشکالت اقتصادی،
گفتند :من در جریان مشکالت هستم
اما معتقدم کشوری که همت کند ،حتی
می تواند در بحبوحه مشکالت سیاسی
و اقتصادی نیز کارهای بزرگی انجام
دهد .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به
نمونه های تاریخی در برخی کشورها که
در شرایط بسیار سخت ،سنگ بناهای
علمی بزرگی را پایه گذاری کردند،
افزودند :شرایط امروز ما به سختی
تالطم های آن کشورها نیست ،بنابراین
می توانیم پایه های مستحکم علمی

را بنا بگذاریم.حضرت آیت ا ...خامنه
ای در ادامه دو توصیه هم بیان کردند.
توصیه اول این که ،برای پیشرفت علمی
از همه توانایی های غربی ها استفاده
کنید و از شاگردی کردن و یاد گرفتن
هرگز پرهیز نکنید ،زیرا ما از شاگردی
کردن ننگمان نمی آید بلکه از «همیشه
شاگرد ماندن» ننگمان می آید .رهبر
انقالب اسالمی در توصیه دوم خود
گفتند :هیچ گاه به برنامه ها و توصیه
های غربی ها اعتماد نکنید .ایشان با
تأکید بر این که همواره باید به توصیه
غربیها با سوءظن نگریسته شود،
افزودند :کشورهای غربی که امروز
بیشترین پیشرفتها را در زمینه علوم
جدید دارند ،بیشترین جنایات را نیز در
طول تاریخ بر ضد ملتها مرتکب شده
اند.رهبر انقالب اسالمی ،مسئوالن
ستاد توسعه علوم شناختی را به تعیین
اولویتها و هدف های الزم نیز توصیه
کردند و گفتند :در همه عرصه های علوم
شناختی ،ابتدا باید هدف گذار یها
مشخص و سپس طرح و پروژه ،تعریف
شود و در اختیار پژوهشگر و محقق قرار
گیرد .حضرت آیت ا ...خامنه ای ،لزوم
تعریف یک راهبرد بومی برای پیشبرد
علوم شناختی را مورد تأکید قرار دادند
و در پایان خاطرنشان کردند :در مسیر

شناخت این علوم که با استدالل و
منطق سر و کار دارد ،به گونهای حرکت
کنید که زمینه معرفت بیشتر خداوند
حاصل شود.پیش از سخنان رهبر
انقالب اسالمی ،دکتر کمال خرازی از
پروژههای ستاد توسعه علوم شناختی و
اهداف ،آثار و کارکردهای این پروژهها
در بخش سالمت ،اقتصاد و ابعاد مختلف
پیشرفت علمی کشور گزارش داد و
گفت :در ایران ،ظرفیتسازی انسانی و
فناوری بسیار خوبی در این شاخه از علوم
انجام شده و ایران در ردیف برترینهای
منطقه و کشورهای پیشرو دنیا است .وی
به برنامههای ستاد توسعه علوم شناختی
برای «معرفی و ترویج علوم شناختی»،
«کشف استعدادهای برتر دانشآموزی
و دانشجویی و سوق دادن آن ها به سمت
علوم شناختی»« ،حمایت از کتابهای
منتشر شده در حوزه علوم شناختی»
و «تبادالت علمی در سطح جهانی»،
اشاره کرد و از توسعه زیرساخت علوم و
فناوریهای شناختی در سراسر کشور
و راهاندازی آزمایشگاه های الزم بهویژه
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به
عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرد و
درباره چند پروژه بزرگ و ملی در حوزه
علوم شناختی توضیح داد.دکتر ستاری
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
نیز در گزارشی به رشد شرکتهای
دانشبنیان،بهبود تجاریسازی دانش،
افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی
در پارک های علم و فناوری و رتبه علمی
باالی ایران در شاخههای نانوفناوری،
بیوتکنولوژی و علوم شناختی اشاره
کرد.همچنین دکتر نیلی دبیر ستاد
توسعه علوم شناختی نکاتی درباره
اصالح ساز وکار جذب استعدادهای برتر
در این شاخه از علوم ،لزوم دستیابی به
مدل های جدید در آموزش و پژوهش با
نگرش میانرشتهای و سرمایهگذاری و
تأمین بودجههای الزم در علوم شناختی
بیان کرد.

رتبه  7نشریات استانی در کشور
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سیاسی و بین الملل

الیحه جامع انتخابات در راه مجلس
الیحهجامعانتخاباتدرهیئتدولتتصویبشدوهفتهآیندهتقدیممجلسمیشود.بهگزارش
صدا و سیما رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیئت دولت گفت :این الیحه یکی از لوایحی
است که در دولت مطرح شد و دارای اهمیت ویژه بود .دکتر «روحانی» اضافه کرد :انتخابات آزاد
و سالم یکی از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است.

اتهامات نماینده امارات علیه ایران
فارس -نماینده امارات عربی متحده در سازمان ملل با تکرار ادعاهای ضد ایرانی ،تهران را به
«دخالت توسعهطلبانه و بیثباتکننده» در منطقه متهم کرد« .الشامسی» ضمن متهم کردن
ایران به «دخالت توسعهطلبانه و بیثباتکننده در منطقه» و «حمایت از گروههای تروریستی و
طائفی در کشورهای عربی» ،ایران را «وجه مشترک کشمکش در سوریه و یمن و مسبب خلق
تهدیدها ،تنش و بیثباتی در منطقه» توصیف کرد.

توضیحات واعظی درباره نامه  8وزیر به رهبری
فارس«-واعظی»رئیسدفتر رئیسجمهور با اشاره به نامه وزیران به رهبر انقالب گفت :رهبری
پاسخنامهراهمدادندامامنازخبرسازیهامتأسفمکهمیخواهنداختالفدرکابینهومیاندفتر
رهبری و دولت را رواج دهند در حالی که به هیچ وجه موضوع استعفا مطرح نبوده است .به گفته
وی در دولت های یازدهم و دوازدهم ارتباط وزیران و کابینه با دفتر رهبری خیلی نزدیک است.

احتمال لغو نشست ضد ایرانی لهستان
تسنیم-گسترشانتقادهاازیکنشستضدایرانیکهقراراستباتقالیدولتآمریکاروزهای
 ۱۳و ۱۴فوریه در لهستان برگزار شود ،احتمال لغو آن را تقویت میکند .دیپلماتهای اروپایی
به روزنامه والاستریتژورنال گفتهاند در حالی که وزارت خارجه لهستان از وزیران خارجه
کشورهای اروپایی برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده است ،برخی این گمانهزنی را
مطرح میکنند که «مایک پامپئو» ،وزیر خارجه آمریکا ممکن است به دلیل مشارکت اندک
کشورها یا حضور آن ها با مقامهایی غیر از وزیر خارجه تصمیم به لغو این نشست بگیرد.

آمریکا در به صفر رساندن فروش نفت ایران شکست خورد
تسنیم -رئیس مجلس شورای اسالمی ،با حضور در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ،98
از نزدیک در جریان روند کار این کمیسیون قرار گرفت و گفت :آمریکا در به صفر رساندن فروش
نفت ایران شکست خورد« .علی الریجانی» ،ادامه داد :در سالهای گذشته هم گاهی قیمت
نفت دچار تالطم و نوسان میشد .همه مسائل ما مربوط به تحریم نیست و نباید بهدست خود
شرایط را جور دیگری ترسیم کنیم.

داعش در افغانستان در حال یارگیری است
ایرنا  -رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش گفت :داعش در عراق از بین نرفته است و تحرکاتی
را در استان هایی همچون دیاله دارد ،این تروریست ها با حمایت امارات و عربستان در حال
یارگیری در افغانستان هستند .امیر سرتیپ «پوردستان» افزود :شش تا هفت هزار نیروی
داعشی در افغانستان مستقر شده اند و با اموال امارات و عربستان یارگیری میکنند تا اهرمی
علیه ایران و روسیه باشد.

