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رئیسدانشگاهعلموصنعت ازاجرایطرحمشارکتدانشگاههادربحثانتقالفناوریخبرداد.بهگزارشایسنا ؛جبارعلیذاکریروزگذشته؛در نشسترؤسای
دانشگاهها،پژوهشگاههاوپارکهایعلموفناوریگفت:طیقراردادیبامشارکتدانشگاههایبزرگکشور،طرح 2+2راباهدفانتقالفناوریاجراییکردیم
کهمیتواندالگویمناسبیبرایانتقالفناوریبهکشورباشد.

...
رسانهها

تنبیهعجیبکارمندانتوسطکارفرمایمستبد
یک کارفرمای مستبد با روش عجیبی کارمندانش را مورد
تنبیه قرار داد .ویدئویی که منتشر شده است کارمندان این
شرکتچینیرادرحالیکهدرمقابلهمکارانخوددرحال
خوردن موش و کرم هستند نشان می دهد .در این ویدئو این
کارمندان در حالی که کرم ها را از داخل یک ظرف بر می
دارندودردهانخودقرارمیدهنددیدهمیشوند.بنابهگفته
کارمنداناینکارفرمابهعلتعملکردضعیفآنهادرفروش
محصوالتاینشرکتآنهارااینگونهموردتنبیهقرارداد.

بازیکودکخردسالبامارپیتونغولپیکر!

ویدئویی که به تازگی منتشر شده است بازی یک کودک
خردسال را با یک مار پیتون غول پیکر در یکی از مناطق
روستایی اندونزی به تصویر می کشد .این ویدئو که توسط
دوربینتلفنهمراهتهیهشدهاستاینکودکرادرحالیکه
با یک مار پیتون 10برابر بزرگ تر از خود در حال بازی است
نشان می دهد .در ابتدای این ویدئوی وحشتناک در حالی
که این مار به دور این کودک حلقه زده دیده می شود .سپس
با حرکت مار این کودک به طرف آن دویده و تالش می کند با
گرفتن سر مار ،این خزنده را در کنترل خود در آورد .والدین
اینکودکدرحالیکهمشغولخندیدنبودنداینویدئورااز
فرزندخودتهیهکردند.خوشبختانهاینمارباوجودمزاحمتی
کهاینکودکبرایشفراهمکردهبودبهراهخودادامهمیدهد
وازاینکودکدورمیشود.

...
اخبار

سهمدارودرسبدهزینههایهرایرانی

دانش پور  -سخنگوی وزارت بهداشت گفت :میزان داروی
مصرفی در ایران  1/2درصد کل مخارج ایرانی ها را شامل
میشود که رقم بسیار باالیی است .ایرج حریرچی دیروز در
نشست هفتگی با خبرنگاران افزود :در واقع به ازای هر ۸۳
تومان خرج هر ایرانی ،یک تومان برای دارو صرف می شود.
در حالی که میانگین مصرف دارو در جهان ،دو قلم دارو در
هر نسخه است ،که این تعداد در نسخه های ایرانی ها ،چهار
قلم بوده است.سخنگوی وزارت بهداشت گفت :با اقدامات
زیادی که انجام شده ،این تعداد دارو در سال  ۹۰به 3 /1
قلم رسید و در سال ،۹۶این عدد به 2/88قلم در هر نسخه
رسیدهکهبازهمازمیانگینسازمانبهداشتجهانی،باالتر
است.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که  ۲۸درصد
پرداختی از جیب مردم مربوط به هزینه های سالمت به ویژه
دارو و خدمات سرپایی است ،تاکید کرد :این موضوع هم به
لحاظاقتصادیوهمسالمتمردمازاهمیتزیادیبرخوردار
است که در نتیجه الزم شد وزارت بهداشت اقداماتی را در
زمینهکاهشتجویزاقالمداروییدرنسخههاانجامدهد.

ادامه کشمکش بر سر ماندن یا نماندن
شهردار تهران

مجلسی ها :افشانی باید برود
شورایی ها :شهرداری استثناست
قانون منع به کارگیری بازنشستگان با تصویب اصالحاتی
در مجلس شورای اسالمی عرصه را برای مدیریت جوانان
باز کرد ،قانونی که به استناد آن بسیاری از مدیران رده باال
در سن بازنشستگی یا بازنشسته باید جای خود را به مدیران
جوانوتوانمندبدهند.دراینبینماجرایادامهکارشهردار
تهرانمدتیاست برسرزبانهاافتادهاستوپسازچندهفته
به عقیده برخی از اعضای شورای شهر وی خود را بازخریده
کردهبنابراینمشمولقانوننمیشودولیدرآنسویماجرا،
نمایندگان مجلس متفق القول می گویند شهردار تهران از
این قانون مستثنا نیست و باید بهشت را ترک کند .رئیس
مجلس شهردار را نیز مشمول این قانون می داند.از سوی
دیگر محسنهاشمیرئیسشورایشهرتهراننیزمیگوید:
باتوجهبهاینکهنهادفرادستیشورا،وزارتکشوراست،باید
وزیرکشورنیزدراینخصوصپاسخدهد.
زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای پنجم شهر تهران
دراینزمینهباتاکیدبراینکهرویکردشورایشهرتمکینبر
قانون است می گوید :در گذشته قوانینی بوده که شهرداری
تهران را از این قانون مستثنا کرده است.به گفته وی اکنون
اقدامات الزم از سوی معاونت پارلمانی شهرداری تهران و
شورای شهر در حال انجام است .در همین حال محمدرضا
صباغیان بافقی عضو کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس
شورایاسالمینیزبهشبکهخبریمنتخبانملت میگوید:
قانون استثنا نــدارد و شهردار تهران از این قانون مستثنا
نخواهندبود.بهگفتهویباابالغقانونجدید،قوانینگذشته
کانلنیکنتلقیخواهدشد.
علی اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون شورا و امور داخلی
مجلس نیز می گوید :قانون به صراحت ،شفاف و روشن
افرادیراکهمشمولقانونمیشوندمشخصکردهوشهردار
تهران نیز مستثنا نیست.وی در خصوص اظهارات بعضی از
اعضای شورای شهر مبنی بر این که قوانین گذشته شهردار
تهران را از این قانون مستثنا کرده است ،تاکید کرد :به طور
حتمقانوناخیرفصلالخطاببودهوقوانینگذشتهمنتفی
خواهد شد.عضو کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس
یادآور شد :تفسیر قانون با مجلس بوده و شهرداری تهران
چنان چه ابهامی در قانون
داش ــت ــه م ــی ت ــوان ــد از
معاونت قوانین مجلس
سوال کند یا تقاضای
استفساریه دهــد اما
آن چه که به روشنی در
قانون به آن تاکید
شــده ،شهردار
تهران مشمول
ایــــن قــانــون
است.

اجرای طرح  2 + 2برای
انتقال فناوری به کشور

...

در گفت و گو با رئیس سازمان محیط زیست کشور و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران بررسی شد

رسانهها

ساخت کج دار و مریز  110سد در کشور!

دانش پور -درباره سدسازی سال هاست که خبرهای ضد
و نقیضی شنیده می شود .حداقل در کشور ما سدسازی
هیچ وقت بدون حاشیه نبوده است .از سدهای بالتکلیف،
که نصفه و نیمه رها شده اند ،گرفته تا سدهایی که ساخت
آن ها در دولت های مختلف بدون حساب و کتاب شروع
شده و دولت های بعدی هم ترجیح داده اند ساخت آن ها
را ادامه ندهند یا حتی سدهایی که آن قدر معضل دارند
که دمار از روزگار محیط زیست در آورده اند .همین االن
هم وقتی از پــروژه های سدسازی صحبت می شود ،نه
تنها دستمان به خبرهای دقیقی نمی رسد بلکه بازهم
با اظهارات متناقض مسئوالن مرتبط روبه رو می شویم    .
دربارههمینموضوعوقتیبهسراغرئیسسازمانحفاظت
محیط زیست می رویــم و از سدهایی که طی سال های
گذشته نیمه کاره رها شده اند می پرسیم ،بدون آن که عدد
دقیقی درباره این نوع سدها داشته باشد بر این نکته تاکید
می کند که حداقل از  6-5سال پیش تا کنون هیچ سدی
مطالعاتزیستمحیطیجدینداشتهاست.
▪تقریبا همه سدها بدون مطالعه است

عیسی کالنتری درگفت وگو با خراسان خاطر نشان کرد:
می توان گفت که تا چند سال پیش تقریبا همه سدهای ما
بدونمطالعاتاجتماعیوزیستمحیطیساختهشدهاند
ولی اکنون انجام مطالعات زیست محیطی برای احداث
سد اجباری است .وی با بیان این که هیچ کدام از سدهایی
ک ــه ت ــا 6-5ســــــال پیش
ساخته شده اند مطالعات
زیستمحیطینداشتهاند
افزود :هم اکنون درحوزه
دریاچهارومیهپنجسدرابه
همیندلیلنیمهتمامنگاه
داشتیم ولی در نقاط دیگر
اگرطرحینیمهتماممانده
باشد دلیل آن نداشتن
منابعاست.
اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درحالی
استکهمشاوروزیرنیروومدیرعاملشرکتمدیریتمنابع
آبایراندراینخصوصازاجرای 110سدخبرداد.محمد
حاج رسولیها درگفت و گو با خراسان اظهارکرد :اکنون



ساخت  110سد در حال اجراست که البته عمده آن ها به
دلیل کمبود اعتبار متوقف شده اند  .درباره بخشی از این
سدهاهمکهتخصیصآنهاقدیمیبوددرصددبازنگریو
به روز کردن تخصیص آن ها هستیم به همین دلیل سرعت
کار در این سدها را کم کردیم که حدود  24سد در مرحله
بازنگری تخصیص هستند 29 .سد نیز اولویت اجرا دارند
و بقیه آن ها هم به دلیل کمبود اعتبار با سرعت پایینی در
حال ساخت هستند .مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
ایران درباره اظهارات رئیس حفاظت محیط زیست مبنی
بر این که از  6-5سال پیش تا کنون هیچ سدی مطالعات
زیست محیطی جدی نداشته است ،خاطرنشان کرد :در
برنامه چهارم و پنجم توسعه مطالعات زیست محیطی جزو
پیوست دریافت مجوز بوده بنابراین تمام سدها مطالعات
زیست محیطی را دریافت کرده اند  .آن هایی هم که از قبل
نداشتهاندبهکمیسیونیارجاعمیشوندوگزارشاتزیست
محیطیدراینکمیسیونمجددبررسیمیشود .بنابراین
همه این سدها  ،هم مجوز تخصیص داشته اند و هم طبق
ضوابط و دستورالعمل های قبلی  ،مجوز محیط زیست
استانرادریافتکردند .حاجرسولیهاگفت:اظهاراتآقای
کالنتری از آن نظر است که این سدها شرح خدمات جدید
این مطالعات را نداشتند به عبارتی آن ها مطالعات زیست
محیطیراانجاممیدادندولیسیرگرفتنمجوزهایشان
سیراستانیبودهاستاما ازبرنامهچهارمبهبعدگردشکار
آن ها تغییر کرده است.وی تاکید کرد :هم اکنون  24سد
دراولویت تخصیص آب قرار
کالنتری :درحوزه دریاچه دارندوبایدموردبازنگریقرار
ارومیه  5سد را به دلیل نبود بگیرند و ما گــزارش آن ها را
مطالعات نیمه تمام نگاه
به لحاظ تخصیص و مباحث
داشتیم ولی در نقاط دیگر محیطزیستیتهیهمیکنیمو
اگر طرحی نیمه تمام مانده چنانچهمشکلیداشتهباشد
باشد دلیل آن نداشتن
به سازمان محیط زیست ارائه
منابع است
می دهیم .مدیرعامل شرکت
مدیریتمنابعآبایراندربارهشرایطسدهایحوزهدریاچه
ارومیه توضیح داد :تخصیص آب این سدها صفر شده و ما
ساختآنهارامتوقفکردیم،برایناساسسهسددرحوزه
دریاچه ارومیه متوقف شده اند.از حاج رسولیها می پرسیم
توقف این سدها تا کنون چقدر بودجه کشور را به هدر داده
است؟ وی در پاسخ گفت :یکی از این سدها کمتر از 10

...
مدرسه

اعالم اقالم غذایی غیرمجاز در بوفه مدارس

مدیر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت فهرست اقالم ممنوعه در بوفههای مدارس را اعالم کرد .زهرا عبداللهی در
گفتوگو با ایسنا ،بیان کرد :ورود آن دسته از مواد غذایی که تهدیدکننده سالمت است ،به بوفههای مدارس ممنوع
است .اقالم ممنوعه در بوفهها عبارتند از نوشابههای گازدار ،فست فودها اعم ازسوسیس و کالباس ،چیپس و پفک.
وی گفت :عرضه شیر ،توزیع میوه به صورت بسته بندی یک نفره ،آب میوههای با قند طبیعی ،لقمههایی با شرایط
تهیه کامال بهداشتی و انواع خشکبار ،تنقالت با بسته بندی بهداشتی یا غذاهای گرم مانند عدسی یا خوراک لوبیا
که در شرایط کامال بهداشتی آماده شده ،از اقالمی هستند که بر اساس تفاهمنامه مشترک میتوانند در بوفهها
عرضه شوند .البته این اقالم باید دارای بستهبندی بهداشتی و مجوز تولید از وزارت بهداشت باشند.
مدیر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره وضعیت امسال توزیع شیر در مدارس نیز خاطرنشان کرد :اگر
امسال اعتبارات الزم برای توزیع شیر فراهم شود ،این برنامه اجرا خواهد شد.

برگزاری دوازدهمین نمایشگاه رسانههای دیجیتال
از  9تا  12آبان

حاجیان  -دوازدهمیننمایشگاهبینالمللیرسانههای
دیجیتال با شعار «محتوای دیجیتال پیشران توسعه
اقتصاد دیجیتال» از  9تا 12آبان ماه برگزار می شود .
سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز رسانهای دیجیتال
وزارت ارشــاد روز گذشته در نشست خبری تشریح
جزئیات برگزاری این نمایشگاه از تالش برای تبدیل
ایــن روی ــداد به مکانی بــرای عــقــدقــراردادهــای حوزه
کسب و کارهای دیجیتال خبر داد و گفت :در نمایشگاه
امسال مکان مناسبی برای کسب وکار ها در نظر گرفته
شده است تاضمن مشاوره حقوقی رایگان به طرفین
قراردادها ؛ ضمانت های الزم نیز برای قراردادهای
منعقد شده ارائه شود.وی با اشاره به ایجاد چندکمیته
تخصصی درنمایشگاه امسال گفت :کمیته اپراتورها،
کمیته پایگا ههای اینترنتی ،کمیته کسب و کارهای
نوپای دیجیتال ،کمیته کودک و فضای مجازی ،کمیته
بین الملل ،کمیته بازی و هنرهای دیجیتال ،کمیته
فناوری و دانش دیجیتال و کمیته نرم افزارهای تلفن
همراه از جمله کمیتههای فعال در این دوره ازنمایشگاه
است.
همچنین تشکیل اتــحــادیــه نـــاشـــران دیجیتال
کــشــورهــای عضو اکــو نــیــزدردســتــورکــار ق ــرار دارد
موسویان همچنین از ایجادیک شبکه تعاملی میان
پیامرسانهای داخلی دراین نمایشگاه خبردادوگفت:
با ایجاد ایــن شبکه ؛ کــاربــران شبکههای پیا مرسان
مختلف مــی تــوانــنــد روی یــک بــســتــر واحــد،دیــتــا
صــوت ،فیلم و متن خــود را ارســال و دریــافــت کنند.
وی به برپایی پنج پاویون "انقالب اسالمی"" ،دفاع
مقدس"" ،شبکه ملی فرهنگ"" ،سالمت و ایران ساخت"
در این نمایشگاه اشــاره کرد و گفت :همچنین بخش
نهایی مسابقات پنجمین جشنواره رایانه ای خلیج
فارس نیزدر روزهای برپایی نمایشگاه ،برگزار میشود.
موسویان در ادامه در پاسخ به خراسان درباره آخرین
آمار اعطای شامد( شناسهدار کردن محتوای دیجیتال
)گفت :تاکنون  530هــزار بستر فضای مجازی اعم
از  APP؛ سایت؛ کانال تلگرامی  ،برنامه های موبایلی
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و ...شامد نقر های دریافت کرده انــد.وی با بیان این
که هویتدارندگان بسترهای مجازی و مالکیت آن
ها با اتکا به شامد احــراز میشودگفت :هم اکنون
به دنبال را هانـــدازی سیستم بالکچین بــرای امنیت
بیشتر در بسترهای مجازی اینترنت ایــران هستیم.
موسویان درباره اعطای شامد به کانالهای تلگرامی
نیز گفت :زمانی که تلگرام فیلتر نشده بود  44درصد از
کانالهای باالی پنج هزار عضو شامد دریافت کردند که
با دریافت شامد تخلفها در کسب و کارهای اینترنتی
به کمتر از پنج درصد رسید ولی در بین بسترهای بدون
شامد ،حدود  10هزار شکایت داشتیم که تنها توانستیم
شکایت را منعکس کنیم.
وی در پاسخ به سوالی دربــاره احتمال تجمیع پیام
رســان هــای داخلی گفت :مدتی قبل پیشنهادی را
مبنی بر ایجاد کنسرسیومی از پیام رسانهای داخلی
به مدیران آن ها ارائه کردیم که با آن مخالفت کردند
ولی ما به عنوان حاکمیت و دولت همچنان عالقه مند
به ایجاد کنسرسیومی از پیام رسانهای داخلی برای
ارائه سرویس های بهتر هستیم.به گفته موسویان ثبت
نام برای شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی
رسانههای دیجیتال از  19شهریور آغاز شده و به مدت
یک ماه ادامه خواهدداشت.
پــرویــز کــرمــی (م ــش ــاور عــلــمــی و ف ــن ــاوری ریــاســت
جمهوری ،دبیر جشنواره ملی ایــران ساخت و دبیر
ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان) نیز در این
نشست از ایجاد پاویون ایرا نساخت با هدف حمایت
از کــاالی ایــرانــی ،تولید ملی  ،کــاال و خدمات دانش
بنیان و نوآور وتوجه به زیست بوم خالق درنمایشگاه
رسانههای دیجیتال خبردادوگفت 70 :گروه و شرکت
بینالمللی به دعوت معاونت علمی و همکاری وزارت
ارشاد و سازمان گردشگری میراث فرهنگی درنمایشگاه
امسال حضور پیدا میکنند وتمامی این شرکتها
عضو(راهگذر) کریدور صــادرات ما خواهند شد .وی
گفت :کشورهای چین ،عمان ،افغانستان ،هند ،عراق
و مالزی اکنون بخشی از راهگذر اقتصادی ما هستند.

وزیر ارتباطات اعالم کرد:

دستوری برای فیلتر نسخه های فارسی
تلگرام به ما ابالغ نشده است

درصد ،دیگری  20درصد و یکی از سدها هم حدود هفت
درصد پیشرفت داشت  .البته اکنون اگر اقلیم برگردد و
مجوز تخصیص آب گرفته شود ما ادامه می دهیم ولی فعال
در برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه تخصیص آن ها صفر
استوازنظرماساختآنهامتوقفاست.
وی دربــاره سد ســازی هــای سیاسی که در دولــت های
گذشته و به ویژه توسط نمایندگان برخی از شهرها بدون
توجه به شرایط کشور انجام شده است نیز با بیان این
کــه در ایـــن خــصــوص تنها
مــوضــوع سیاسی مطرح
نبوده بلکه شرایط اقلیم
و پــرآبــی تاثیرگذار بــوده
اســت ،خاطرنشان کرد:
اصال چرا بگوییم نماینده
حتی برخی مردم منطقه
درخــــــواســــــت زیــــــادی
دارنــد ،آن ها آب را جلوی
خودشان می بینند و نگاه
به پایین دست نمی کنند و فکر می کنند که این آب مازاد
اســت با ایــن حــال از ســال  91به بعد هیچ پــروژه جدید
سدسازی در کشور تعریف نشده است.وی درباره اظهارات
وزیر سابق نیرو که سال قبل از خروج ساخت  50سد از
برنامه اجرایی دولت یازدهم خبر داده بود گفت :منظور



ایشانهمانکندشدنساخت 24سدبهدلیلبازنگریدر
تخصیص آن ها و 29سد به دلیل کمبود اعتبار بوده است.
از مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره اظهار
نظر کارشناس هایی می پرسیم که معتقدند طی سال ها
و دوره های گذشته در سد سازی افراط و تفریط صورت
گرفته اســت ،حاج رسولیها دربــاره این موضوع تصریح
کرد :اگر چه با قطعیت نمی گویم که همه پروژه ها درست
اجرا شده یا جانمایی ها صحیح بوده است ولی به ضرس
قاطع می گویم که باالی 90
درصد پروژه ها توجیه فنی،
حاج رسولیها :از سال 91
اقتصادی،سیاسیوخصوصا
به بعد هیچ پروژه جدید
بحث هــای زیست محیطی
سدسازی در کشور تعریف
دارند به گونه ای که اگر این
نشده است
سدها نبودند قطعا در تامین
هم اکنون  24سد
دراولویت تخصیص آب قرار آب شــرب مناطق از جمله
دارند و باید مورد بازنگری تــهــران بــزرگ دچــار چالش
میشدیم.برایناساسبیش
قرار بگیرند
از  90درصد این طرح ها؛ هم
مطالعات شان تکمیل بود و هم مجوز های الزم را داشته
اند .البته ممکن است که حدود  7-8درصد هم پروژه
هاییباشندکهجانماییدرستینداشتند.ویخاطرنشان
کرد :به هر صورت انجام هر کار توسعه ای در کشور بدون
آسیبنیست.

...

استارآپ

راهاندازیشبکهگستردهبازارسازیتوسطیکاستارتآپایرانی

حاجیان -یک استارت آپ ایرانی با ایجاداولین سیستم بازارسازی فروشگاهی،موفق به راه اندازی سامانه ای
شده است که مشتریان بامراجعه به این سامانه ودریافت کارت عضویت می توانندازطیف وسیعی ازخدمات
درمانی؛ تفریحی وفروشگاهی باتخفیف ویژه ودایمی بهره مندشوند.اسماعیلی مدیرعامل این استارت آپ
درگفت وگوباخراسان بابیان این که فعالیت این استارت آپ باعث ایجاد 18هزار شغل شده است ،خاطرنشان
کرد:مشتریان می توانندباثبت نــام درسامانه takhfifat.irودریـــافـــت کــارت عضویت ،بــه فروشگاه های
طرف قــرارداد مراجعه وخدمات خودرا باتخفیف ویژه دریافت کنند.براین اساس چنان چه مشتری تنهایک
بار،ازتخفیف خودصرف نظرکند،می تواندبه صورت دایمی ازخدمات ارائه شده درحوزه خریدکاال،خدمات
درمانی؛ تفریحی،گردشگری و...بهره مند شود.وی با بیان این که هم اکنون مشتریان این مجموعه به بیش از
100هزارنفرمی رسد ،ازراه اندازی این شبکه در250شهرایران خبرداد.

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

ادعای نبود قرارداد دایمی در کشور
به هیچ عنوان پذیرفته نیست

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ارتباط
با اخبار منتشرشده در برخی رسانه ها مبنی بر این که
 95درصد کارگران در روند انعقاد قراردادهای دایمی
امنیت شغلی ندارند ،بیان کرد :این ادعا که در پی آن به
نبود قراردادهای دایم کاری و امنیت شغلی کارگران
اشارهدارد،کذباست؛زیراهمینچندروزپیشکارخانه
پتروشیمی با حضور رئیس جمهور افتتاح شد که در آن
قرارداد همه نیروها پایدار و دایمی است؛ ادعای منعقد
نشدنقراردادهایدایمی بههیچعنوانپذیرفتهنیست.

انوشیروان محسنی با اشــاره به وجــود برخی مشاغل
فصلی به باشگاه خبرنگاران جوان یادآوری کرد :البته
شغلهایی همچون شیالت یا کشاورزی از جمله مشاغل
فصلی هستند که در آن یقین ًا فرد به طور دایم اشتغال
ندارد ،برای حل مشکل بیکاری چندین ماهه کارگران
باید به فکر ایجاد مشاغل جدید باشیم که در این خصوص
برنامههایی در دست اقدام است ،از سوی دیگر به طور
کلی اجرای سیاستهای کالن برای توقف بیکاری در
رأس برنامههای این وزارتخانه قرار گرفته است.

زهراحاجیان  -وزیــر ارتــبــاطــات وفــنــاوری اطــاعــات
روزگذشته درباره فیلتر نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام
و تلگرام طالیی) با توجه به سررسید موعد ۱۵شهریورمورد
سوال مکرر خبرنگاران قرار گرفت و در این باره توضیح
داد  :تاکنون هیچ دســتــوری بــرای فیلتر ایــن شبکه ها
دریافت نکرده ایم و چیزی به ما ابالغ نشده است .آذری
جهرمی در حاشیه نشست مشترک وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات و وزارت نیرو دربــاره سند اقدامات دو
وزارتخانه در حوزه کاربرد فناوریهای نوین در صنعت برق
 ،درباره ارائه مهلت جدید به فعالیت نرم افزارهای هاتگرام
وطالگرام نیز ابراز بی اطالعی کرد .وی همچنین در پاسخ
به سوالی در خصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر ورود
دوهزار سرور با ارز دولتی برای شبکه های هاتگرام و تلگرام
طالیی گفت  :در جریان ورود سرور با ارز دولتی برای نسخه
های فارسی تلگرام به کشور نیستم و اصال نمی دانم چه
کسی این ارز را داده و چه کسانی آن را گرفته اند.جهرمی
ادامه داد :نمی د انم باید به کی قسم بخوریم که ما نقشی
در این جریان نداریم .
▪انتقادجهرمی از حکم دیوان عدالت

وزیــر ارتباطات دربــاره حکم دیــوان عدالت اداری برای
حذف هزینه آبونمان تلفن ثابت از قبوض مشترکان و دلیل
اجــرا نکردن این حکم تاکنون گفت :این تصمیم بدون
نظر کارشناسی از وزارت ارتباطات دریافت شده است
و قبالهم طی مکاتبه با دیوان عدالت درخواست کردم
زمان بیشتری برای این تصمیم اختصاص داده شود اما با
توجه به این که این حکم صادر شده است ،اجرای آن برای
ما الزم است و درحال طی روال اجرایی برای آن هستیم.
وی افزود :این حکم به مخابرات ابالغ شده است ،اما فرایند
اجرای آن زمان بر است  .با این حال ما از آن تبعیت می
کنیم.جهرمی دربــاره علت مخالفت خود با حکم دیوان
عدالت اداری گفت :مخابرات با صرف رقم  150میلیون
دالر والبته از طریق ارز دولتی بخشی از تجهیزات خود را
خریداری کرده است اما به دلیل تأمین نشدن ارز ؛اکنون
بایدحدود هزار میلیارد تومان برای ترخیص این تجهیزات،
بپردازد.دراین شرایط حذف آبونمان به عنوان بخشی از
درآمد مخابرات باعث کندشدن فرایند توسعه و فشار به
کارکنان مخابرات می شودو این به نفع مردم و توسعه شبکه
مخابراتی کشور نخواهد بود.

قطع دسترسی سایتهای گران فروش به
سامانه بلیتهای ایرانایر

مقام مسئول هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از قطع
دسترسی سایتهای آنالین متخلف و گــران فــروش به
ت پروازهای
بلیتهای ایرانایر خبر داد و گفت :فروش بلی 
داخلی هما با قیمتهای توافق شده و به صورت مستقیم
توسط ایرانایر انجام میشود.
معصومه اصــغــرزاده   با اشــاره به گــران فروشی برخی
سایتهای فروش اینترنتی بلیت پروازهای هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران ،به ایسنا اظهار کرد :طی ماههای
اخیر برخی سایتهای اینترنتی فروش بلیت هواپیما ،به
گران فروشی بلیت اقدام کرده و باعث بروز نارضایتی در
بین مردم شدند.
وی ادامه داد  :با توافق صورت گرفته با سازمان هواپیمایی
کشوری دسترسی تمام سایتها به سامانه فروش بلیت
ایرا نایر قطع شده و فروش بلیت از طریق دفاتر فروش
و سایت اینترنتی  Ebooking.iranair.comصورت
میگیرد .وی یادآور شد :امکان خرید بلیت از طریق شماره
تلفن  46621888میسر شده است.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران نیز
دیروز به صورت سرزده از چند شرکت ارائه دهنده خدمات
مسافری هوایی بازدید و موارد مربوط به نحوه ارائه نرخهای
اعالمی این شرکتها به متقاضیان و تناسب آن با نرخهای
اعالمی ایرانایر را بررسی کرد.
به گــزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی فرزانه
شرفبافی در این بازدیدها چگونگی ارائه نرخهای اعالمی
از سوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایــران به
آژانس ها و مقایسه آن با نرخهای عرضه شده به مردم از هر
دو جنبه آنالین و حضوری را مورد بررسی قرار داد.

هنگام خرید واکسن آنفلوآنزا به تاریخ
 2018توجه کنید
دانش پور – به دنبال انتشار خبری مبنی بر توزیع
واکسن آنفلوآنزا مربوط به سال گذشته در برخی
داروخانه ها عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا تاکید کرد
افراد متقاضی واکسن آنفلوآنزا باید هنگام خرید آن
به تاریخ  2018توجه کنند .در عین حال سخنگوی
وزارت بهداشت هم اعالم کرد :واکسن آنفلوآنزای۹۶
مضر نیست بلکه اثربخشی ندارد.درباره این موضوع
عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا در گفتوگو با فارس،
اظهار کرد :افرادی که قصد خرید واکسن آنفلوآنزا را
دارند باید حتم ًابه تاریخ آن توجه کنند و سال 2018
را مد نظر قرار دهند .مسعود مردانی با اشاره به این
که واکسنهای جدید روز یک شنبه وارد بازار شده
است ،گفت :واکسنهای آنفلوآنزای روسی و چینی
اثربخشی ندارد و به مردم توصیه میکنیم این نوع
واکسنها را خریداری نکنند .وی افــزود :بیماران
مبتال به  HIVمثبت ،پرسنل پزشکی و افــرادی که
دچار بیماریهای خونی همچون تاالسمی هستند
در اولویت دریافت واکسن رایگان هستند که برای
زنان باردار نیز برنامههایی در دستور کار قرار گرفته
ولی هنوز این مسئله محقق نشده است.
CMYK

