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وزیرفرهنگوارشاداسالمی؛عضویتخوددرشبکهمجازیتوئیتررابهمعنایمخالفتشبافیلتراینشبکهدانست.سیدعباسصالحی
درگفتوگوباخانهملتبهعنوانعضوشورایانقالبفرهنگیوعضوشورایعالیفضایمجازیدربارهرفعفیلتراز شبکهمجازیتوئیتربیان
کرد:منبهشخصهدرتوئیترحضورفعالدارمواینحضورمعنایخودشرامیرساند.

صالحی :عضویتم درتوئیتر گویای نظرم
درباره رفع یا ادامه فیلتر آن است

...

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

 70درصداینترنتعراقازایرانتامینمیشود

بطحایی:ساعتتحصیلیدانشآموزانپایه
دوازدهمکممیشود
هادی محمدی – محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در
حاشیهنشستهیئتدولتدرجمعخبرنگاراندرخصوص
کاهشساعتتحصیلیمدارساظهارکرد:اینبحثمطرح
بود که در پایه دوازدهم ساعت تحصیلی را از  35ساعت به
 24ساعتکاهشدهیمآنهمبهایندلیلکهدانشآموزان
امسال هم برای امتحان نهایی و هم کنکور آماده می شوند
که این موضوع بر آن ها فشار وارد می کند  .موضوع یک بار
درشورایعالیآموزشوپرورشمطرحامامتوقفشدومابه
دنبالاینهستیمکهانشاءا...تاپایانمهرماهشورایعالی
آموزشوپرورشنظرخودرادراینخصوصاعالمکند.
▪کاهشتخلفاتدرثبتناممدارس

وزی ــر آمـــوزش و پـــرورش همچنین درخــصــوص تخلفات
مــدارس برای گرفتن پول از دانش آمــوزان گفت  :به لطف
خدا و همکاری همکاران و این که مدیران مدارس از شرایط
اقتصادی امروز درک درستی داشتند این تخلفات کاهش
یافته است اما در برخی موارد گزارش شده که فشار زیادی
به اولیا برای گرفتن کمک ها و مساعدت های مالی صورت
گرفته است .در مواردی که ما از آن اطالع یافتیم وارد عمل
شدیم که حتی منجر به لغو ابالغ مدیر و جابه جایی شده
است.دراینروزهایباقیماندههمگروههاینظارتفعالیت
خواهندکردتااگرخطاهاییباشدازآنجلوگیریبهعملآید.
ویدرپاسخبهسوالیدربارهشهریهمدارسغیردولتیگفت:
نرخثبتنامدراینمدارسدرابتدایخردادماهتعیینوابالغ
شد و سامانهای آن را کنترل میکند ،به لطف خدا و به همت
همکارانوموسسانمدارسغیردولتیمیزانتخلفاتدراین
زمینهکمترشدهاست.

...
رسانهها

ساختمانیعجیببهشکلهرمدرچین

عجیب ترین ساختمان که به شکل هرم ساخته شده در
شانگهای چین قرار دارد .این سازه از سه ساختمان با تعداد
طبقات مختلف 12،10و  18تشکیل شده است .هر سه
ساختمان دارای یک سطح عمودی و افقی هستند که از دو
طرف به یکدیگر متصل شده اند و از بعضی زوایا شبیه "هرم"
به نظر میرسند .آپارتمانها در باالی یک شیب  45درجه
قرارگرفتهاند؛مثلاینکهاینساختمانهابابلوکهایلگو
طراحیوساختهشد هاند.

بازگشت«تنبیهباچوب»درمدرسهایدر
آمریکا
مدرسهای در ایالت جورجیای آمریکا از بازگشت تنبیه با
چوب در نظام انضباطی این مرکز آموزشی خبر داد .مدیران
این مدرسه هفته گذشته رضایتنامهای را برای والدین
دانشآموزان ارسال و رویه جدیدی را در نظام انضباطی این
مدرسهمعرفیکردند.
ناظم مدرسه ،جودی بولینو ،در اینباره به تلویزیون محلی
گفت« :در گذشته تنبیه بدنی هنجار بود و مشکالتی که
امروز با آن مواجه هستیم ،وجود نداشت ».در رضایتنامه
ارسال شده به والدین آمده است که تنبیه بدنی بعد از دو بار
تذکر ،اجرا میشود .در صورت تصمیم مسئوالن آموزشی به
اجرای تنبیه بدنی ،والدین قبل از اجرای آن در جریان قرار
میگیرند .اجرای تنبیه در دفتر ناظم و پشت درهای بسته
انجام می شود .دانشآموز خاطی دستش را روی زانوهایش
یا روی میز قرار میدهد و ناظم با چوب چند بار بر پشت او
میزند.ناظم این مدرسه میگوید از میان رضایتنامههای
ارسالی حدود  ۱۰۰خانواده ،یک سوم والدین با اجرای
تنبیه بدنی موافق بودند .برخی والدین از بازگشت تنبیه
بدنی ابراز خوشحالی و برخی دیگر با ابراز مخالفت شدید،
این روش را محکوم کردند .مسئوالن آموزشی مدرسه به
تلویزیون محلی گفتند در صورتیکه والدین مخالف اجرای
تنبیه بدنی باشند ،اخراج پنج روزه میتواند جایگزین آن
شود.تنبیهبدنیکودکاندرایالتجورجیاو ۱۹ایالتدیگر
در آمریکا هنوز قانونیاست ولی این مدرسه ،تنها مدرسهای
است که آن را بخشی از نظام تربیتی خود قرار داده است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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وزیرکشور:شایددربارهبازنشستگی
شهردارانبهمجلساستفساریهبدهیم

مسئوالنمیگویند

وزیــر ارتباطات گفت ۷۰ :درصــد اینترنت عــراق از مسیر
ایران تامین میشود که ترانزیت بیشتر این ترافیک نیز از
مرز پیرانشهر در استان آذربایجان غربی صورت می گیرد.
به گزارش فارس ،محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات در شــورای اداری ارومیه با اشــاره به
ترانزیت ۷۰درصداینترنتکشورعراقازایران،گفت:بیشتر
اینترانزیتازمرزپیرانشهردراستانآذربایجانغربیصورت
می گیرد.وی همچنین افزود :در سال های گذشته تعداد
روستاهای دارای ارتباطات کامل از  ۳۵درصــد در دولت
دوازدهمبهحدود  ۵۰درصدافزایشیافتهاست.

الزامشرکتهایدولتیبهاختصاص
 ۴۰درصداعتباراتبهطرحهایپژوهشی
شوفناوریدانشگاهامیرکبیرگفت :براساستبصره
حاجیان -معاونپژوه 
بودجهامسالشرکتهایدولتیپرسودملزمشدهاندتا ۴۰درصداعتبارات
خود را به همکاری با دانشگاهها در جهت اجــرای طرح های پژوهشی
اختصاصدهند.بااجرایاینبندقانونیشرکتهابخشیازدرآمدخودرادر
قالبقراردادهایپژوهشیهزینهمیکنند.دکترحسینحسینیتودشکی
در گفت وگو با خراسان افزود:در بودجه امسال به منظور توسعه پژوهش در
دانشگاه ها تبصره ای برای مشارکت شرکت های دولتی در همکاری های
پژوهشیبادانشگاههاپیشبینیشدکهطیآنوبراساستبصره ۹بند«ط»
برنامه بودجه ،این بند قانونی شرکت های پرسود دولتی را ملزم می کند تا
 ۴۰درصد اعتبارات خود را به اجرای طرحهای پژوهشی اختصاص دهند.
به گفته وی این رقم حدود  ۴۰۰میلیارد تومان برآورد می شود که تحقق آن
میتواندبسیاریازمشکالت طرحهایپژوهشیدانشگاههارابرطرفکند
.وی افزود :به همین منظور تالش می شود مشکالت کشور از حیث وجود
چالش های زیست محیطی؛ مشکالت بخش صنعت و...عارضهیابی و طرح
های پژوهشی کشور نیز بر اساس آن تعریف واجرایی شود  .اما متاسفانه
علی رغم این موارد فاصله زیادی میان دانشگاه و بخش صنعت وجود دارد،
در حالیکه در دنیا مدلهای قوی برای ارتباط دانشمندان دانشگاهی
با صاحبنظران بخشهای صنعتی مشاهده می شود و اگر ما نمیتوانیم
معضالت بخشهای صنعتی را حل کنیم ،به دلیل آن است که تعامالت
درست و مبتنی بر مدلهای موجود در دنیا ایجاد نشده است.



...

هادیمحمدی -عبدالرضارحمانیفضلیوزیرکشوردرحاشیههیئتدولت
در پاسخ به سوالی در خصوص قانون منع خدمت بازنشستگان اظهار کرد :با
توجهبهشبهاتیکهدراینخصوصصورتگرفتههرچندرئیسمجلسدرزمان
تصویبگفتقانونمنعخدمتبازنشستگانشاملشهردارانهممیشودولی
دوستاندرحوزههایتفسیریاینموضوع،برداشتشانایناستکهاینقانون
شاملشهرداراننمیشود.اگرالزمباشدبایداستفساریهبهمجلسبدهیمدر
واقع اگر نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و معاونت حقوقی تفسیری
دادندکهمورداختالفبودحتمانظرتفسیریمجلسراخواهیمگرفت.
▪تالش دولت برای تعدیل قیمت روادید اربعین

رسانه ها

رئیس کمیته امداد خبر داد

دبیر شورای عالی فضای مجازی :

گوگل با رویکرد انحصار جهانی
هر هفته یک شرکت را میخرد

در خصوص اربعین و تمهیدات آن ،وزارت کشور در این باره با تاکید بر
تالش دولت برای تعدیل قیمت روادید اربعین اظهار کرد :ستاد اربعین
کامال فعال بوده و آمادگی های الزم را داریم همچنین به تازگی در بغداد
تفاهم نامه خوبی امضا کردیم و مقرر شده است هم مسیرهای بیشتری به
ما بدهند و هم در مسیرها کمک امنیتی بیشتری داشته باشند.وی افزود :
یکی از موضوعاتی که هنوز توافق نشده موضوع ارز و قیمت ارز تخصیصی
است  .ابتدا رقمی را به دولت عراق برای روادید پیشنهاد دادیم که تا حدی
آن رامتعادل کردیم و اگر دولت عراق همکاری کند جا دارد که این رقم
کمتر هم بشود ولی نرخ این ارز در داخل هم از موضوعاتی است که باید در
دولت تصمیم گیری شود.

دبیرشورایعالیفضایمجازیکشوربااشارهبهاینکهگوگل هرهفتهیک
شرکت در حوزههای نرم افزار ،سخت افزار ،تلکام و سرویسها را خریداری
میکند ،گفت:شرکتهایبزرگسایبریآمریکابهسمتیحرکتمیکنند
کهحکومتهاواختیاراتملیکوچکشوندویکنظامذینفعشکلبگیرد
که در این نظام شرکت های آمریکایی حکومت می کنند که نمونه آن شرکت
آی کن  ICANNاست که تمامی اعضای موثر آن آمریکایی و بقیه اعضا غیر
آمریکایی هستند و فقط نقش مشورتی دارند.به گزارش فارس  ،ابوالحسن
فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در
نشستشورایمرکزیسازماننظامصنفیکشوربااشارهبهاهمیتحکمرانی
واقتصادفضایمجازیتاکیدکرد:درسالهایاخیرشششرکتبرتردنیادر
حوزه  ICTبودندوایندرحالیاستکهاینشرکتهاهمهآمریکاییهستند
وانحصارجهانیدراختیارآنهاست.دبیرشورایعالیفضایمجازیتصریح
کرد:حوزه  ICTپاردایمحاکماقتصادیوتکنولوژیکیدنیاست،امادرکشور
اینحوزهمتولیمشخصینداردومادرحکمرانیفضایمجازیهنوزدروب
 2هستیموصرفادرحوزهفیزیکالیاقداماتیصورتگرفتهاستودرمسائل
مهمی همچون اقتصاد دیجیتال متولی نداریم.وی اظهار کرد :برای این
که بتوانیم در مسیر صحیح حرکت کنیم باید در حوزه قانون گذاری فضای
مجازی به فهم مشترک برسیم که متاسفانه در کشور گفتمان و فهم مشترک
وجودنداردودچارواگراییفهمیومعرفتیدرحوزهفضایمجازیهستیم.

...

...



دانش بنیان

زندان



شهدا

ثبت نام آزمون استخدامی
شرکت های دانش بنیان تا  10مهر

زندانیدرانتظارقصاصنفسدرآزمونکارشناسی
ارشدقبولشد

پیکر  ۱۳۵شهید گمنام دفاع مقدس امروز
تشییع می شود

دبیر شورای سیاستگذاری آزمون استخدامی شرکت های دانش
بنیان بخش خصوصی تاکید کرد :ثبت نام آزمون استخدامی شرکت
های دانش بنیان بخش خصوصی از  10شهریور آغاز شده است و تا 10
مهر ادامه خواهد داشت .براین اساس متقاضیان اشتغال میتوانند با
مراجعه به سایت آزمون استخدامی به نشانی  www.inre.irیا دفاتر
پیشخوان دولت ثبت نام کنند.

مددجو «الــف.ع» از مددجویان زنــدان رجایی شهر که به جرم قتل و با
محکومیت قصاص نفس در حین تحمل پنج سال حبس است ،در آزمون
کارشناسیارشد 97شرکتکردوباقبولیدرآزمون،دانشجویکارشناسی
ارشدرشتهمهندسیپزشکیدانشگاهتربیتمدرسشد.بهگفتهمدیرکل
زندانهایاستانتهرانعالوهبرمددجویمذکوردوتنازمددجویاندیگر
نیزدردانشگاهپیامنوردرمقطعکارشناسیارشدرشتهحقوقپذیرفتهشدند.

پیکرهای مطهر  ۱۳۵شهید گمنام دوران دفاع مقدس ،امروز پنج شنبه
ساعت  ۹صبح از مقابل دانشگاه تهران تا معراج شهدا تشییع میشود.
به گزارش خراسان ،مراسم وداع با این شهدا  ،شب گذشته در مراسم
«شبی با شهدا» با حضور مردم شهیدپرور و مقامات لشکری و کشوری
بعد از نماز مغرب و عشا در مــوزه انقالب اسالمی و دفــاع مقدس
برگزار   شد.

ازاظهاراتسرپرستوزارترفاهتاواقعیتقراردادهایکارگری
دانــش پور  -اردیبهشت امسال بود که دبیرکل خانه
کارگر و رئیس فراکسیون کــارگــری مجلس ازتــاش
مجلس برای منتفی کردن قراردادهای موقت کارگری
خبر داد و گفت :کارگران قراردادی نباید در رنج باشند تا
عدهای قانون را به میل خود تعبیر و تفسیر کنند لذا ما در
مجلس شورای اسالمی برای منتفی کردن قراردادهای
موقت ،قانون تصویب کردیم .علیرضا محجوب افزود :هم
اکنون بیش از  ۳۵هزار کارگر صنعت نفت دارای قرارداد
کار موقت و معین هستند و به این وضع اعتراض دارند،
قانون کار نگفته است که در مشاغل دایم با کارگر قرارداد
موقت بنویسند  .وی ابــراز امیدواری کرد در سال ۹۷
قراردادهای کار سامان دهی شود.

بیان کــرد :ایــن ادعــا که در
پی آن به نبود قراردادهای
دایــم کــاری و امنیت شغلی
کارگران اشاره دارد ،کذب
اســت؛ زیــرا همین چند روز
پیش کارخانه پتروشیمی با
حضور رئیس جمهور افتتاح
شد که در آن قــرارداد همه
نیروها پایدار و دایمی است؛
بنابراینادعایمنعقدنشدن
قراردادهای دایمی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
▪دور از واقعیت است!

▪ادعای نبود قرارداد دایمی در کشور به هیچ عنوان انتشار اظــهــارات سرپرست وزارت تــعــاون ،کــار و رفاه
اجتماعی با واکنش کارگرانی روبه رو شد که این سخنان
پذیرفته نیست
را دور از واقعیت دانستند.
ایـــن اظـــهـــارات رئیس
محسنیبندپی:اینادعاکه یکی از خوانندگان روزنامه
فــراکــســیــون کــارگــری
بــا ارســـال پیامکی ب ــرای ما
مجلس در حالی است که
درپیآنبهنبود
نــوشــت :بــه آقـــای محسنی
تعاون،
سرپرست وزارت
قراردادهایدایمکاریو
بندپیبفرماییدبهآتشنشانی
چند
اجتماعی
کار و رفاه
امنیتشغلی
مشهدتشریفبیاورندوببینند
ـرد:
ـ
ک
ـار
ـ
ـه
ـ
اظ
ـش
روز پــیـ
کارگراناشارهدارد
قرارداد یک ماهه و بدون هیچ
ادعــــای منعقد نشدن
کذباست
گــونــه امنیت شغلی درایــن
قــــراردادهــــای دایــمــی
شغل مهم هم وجود دارد .بنده معتقدم این سرپرست
به هیچ عنوان پذیرفته
نیست .انوشیروان بندپی در خصوص اخبار منتشرشده محترم در ایران زندگی نمی کند .لطفا نظارت واطالعات
در برخی رسانه ها مبنی بر این که  95درصد کارگران خودتان راباالببرید آقای سرپرست! مخاطب دیگری هم
در روند انعقاد قراردادهای دایمی امنیت شغلی ندارند ،از قرارداد 30روزه خود نوشت و این که ای کاش مسئوالن

رئیس سازمان تنظیم مقررات در پی اعتراض کاربران:

وضعیت نرخگذاری بستههای اینترنت موبایل بررسی میشود

در پی اعتراض کاربران به تغییر نرخ بستههای
روزانــه و شبانه اینترنت موبایل ،رئیس سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،از بررسی و
پیگیری وضعیت نر خگذاری بستههای اینترنت
اپراتورها خبر داد.به گزارش مهر ،چندی است که
کاربران تلفن همراه به دلیل تغییر نرخ بستههای
ترکیبی اینترنت موبایل (بسته هــای روزان ــه و
شبانه) که توسط اپراتورها ارائــه شده است و به
نوعی گران شدن بسته ها ،نارضایتی خود را در
شبکههای اجتماعی به وزیــر ارتباطات اعالم
میکنند.کاربران تلفن همراه می گویند که
اپراتورها در تعریف مدل جدید بستههای اینترنت
خود ،آن ها را مجبور به خرید بستههای ترکیبی
میکنند و کاربر مجبور است در کنار اینترنت
روزانه ،اینترنت شبانه نیز دریافت و هزینه ای برای
هر دو زمان پرداخت کند.به بیان دیگر تعریف مدل
جدید بسته های ترکیبی اینترنت موبایل باعث
شــده اســت کاربر حق انتخاب دیگری با همان
قیمت ،نداشته باشد و برای حجم شبانه اینترنت
که تا پیش از این از سوی اپراتورها رایگان ارائه می
شد ،به ناچار هزینه پرداخت کند که این موضوع
افزایش قیمت اینترنت مصرفی را به دنبال دارد.
در ادامه پیگیری این موضوع و با توجه به این که
تغییری در مدل قیمت گذاری بسته های اینترنت
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موبایل از سوی اپراتورها ایجاد نشده است ،حسین
فالح جوشقانی ،معاون وزیر ارتباطات و رئیس
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در
گفت و گو با خبرنگار مهر ،اظهار کرد :رگوالتوری
این موضوع را رصد میکند و اگر فروش اینترنت،
خالف مقررات و تعرفه اعــام شده باشد ،با آن
برخورد و اعمال قانون خواهد کرد.وی در پاسخ
به این که چرا اپراتورها در قیمت گــذاری بسته
های اینترنت ،کاربران را مجبور به خرید اینترنت
شبانه در کنار روزانه می کنند ،ادامه داد :تاکنون
مدل بسته های اینترنت اپراتورهای موبایل به
گونه ای بود که بسته های ترکیبی با قیمت های
کم یا حجم رایگان به کاربران پیشنهاد می شد تا
کاربر تشویق به استفاده شود .اما باید این موضوع
مورد بررسی قرار گیرد که هم اکنون آیا اپراتورها
حق انتخاب را از کاربر گرفته اند یا خیر.وی با
اشاره به این که در مصوبه اینترنت غیرحجمی،
مردم بر مبنای اتصال ،در هر ساعتی از شبانه روز
امکان استفاده از خدمات اینترنت ثابت را خواهند
داشت ،گفت :این موضوع را در اینترنت موبایل هم
بررسی خواهیم کرد .باید اپراتورهای موبایل حق
انتخاب را به مشترک بدهند و در کنار آن می توانند
آپشن هایی را هم برای اینترنت شبانه دراختیار
کاربر بگذارند.

به جای حرف زدن و شعار
دادن عمل کنند.
درعین حــال نایب رئیس
ف ــراک ــس ــی ــون کـــارگـــری
دربــــــــاره ایـــــن م ــوض ــوع
گــفــت :اطــاعــات مربوط
بــه وضعیت قــراردادهــای
کـــارگـــران در ســـال 97
حاکی از آن است که حتی
درشرکتهاوبخشدولتی
مانند ایران خودرو و سایپا هم با کارگرانی که کار مستمر
دارند روبه رو هستیم اما قراردادهای این افراد نیز سه
چهار یا شش ماهه بسته شده است .نادرقاضی پور در
گفت وگو با خراسان ادامه داد :حتی برخی از کارفرماها
کارگران را مجبور می کنند قبل از آن که حقوق بگیرند
برگه ای را امضا کنند که
در آن نوشته شــده تمام
مطالباتشان را دریافت
ک ــرده انــد یــا در قـــرارداد
حقوق آن ها مثال بیش از
یک میلیون تومان قید می
شود اما رقمی که کارگر
دریــافــت مــی کند 500
هزار تومان هم نیست.
▪به آقای محسنی بندپی سالم برسانید و ...

وی افزود :متاسفانه به دلیل این که نیروی مازاد اشتغال

به خصوص در بین تحصیل کرده های دختر و پسر زیاد
داریم ،آن ها مجبور می شوند در کارهایی که در تخصص
شان نیست مشغول شوند و حقوق بسیار کمی هم بگیرند.
حتی برخی از همین جوان ها در مطب پزشکان کار می
کنند و حقوق  400-300تومانی می گیرند به هر حال
زمانه به گونه ای شده که خون کارگر در شیشه است .به
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهارات اخیر
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را مبنی بر
این که ادعای نبود قرارداد دایمی در کشور به هیچ عنوان
پذیرفته نیست منتقل می کنیم .قاضی پور در پاسخ می
گوید :به آقای محسنی بندپی سالم برسانید و بگویید
آیا از وضعیت قراردادهای کارگران مظلوم خبر دارد که
بیشتر آن ها تحصیل کرده هستند ؟ ایشان پاسخ دهند که
چرا کارفرماها از کارگران سفته می گیرند یا به اجبار برگه
ای دریافت می کنند که نشان دهنده دریافت تمام حق و
حقوق و مطالبات کارگران
قاضیپور:منبهتازگی
اســــت! ایــــن بــرگــه سفید
ندیدهامکهباکارگران
چیست؟ وی با تاکید بر این
شود
قرارداددایمیمنعقد
که من به تازگی ندیده ام که
بندپی
بهآقایمحسنی
با کارگران قــرارداد دایمی
آیا
بگویید
سالمبرسانیدو
منعقد شـــود ،خاطرنشان
قراردادهای
ازوضعیت
کــرد :فقط چندی قبل که
دارد
خبر
مظلوم
کارگران
برای بازدید به کارخانه های
خراسان رضوی رفته بودم از هفت معدن و کارخانه در
این منطقه فقط یک کارخانه حقوق کارگران را زیاد و به
موقع پرداخت کرد که آن ها هم به صورت پیمانکاری
فعالیت دارند.

توزیع سبد غذایی بین مددجویان تا پایان
شهریور
رئیس کمیته امداد از توزیع سبد غذایی بین مددجویان
تــا پــایــان شــهــریــور خبر داد و گــفــت :سقف تسهیالت
اشتغا لزایی مددجویان روستایی کمیته امــداد از ۲۰
میلیون به  ۵۰میلیون تومان افزایش یافته اســت .به
گزارش فارس ،سید پرویز فتاح ،از افزایش صد درصدی
اعتبار تسهیالت اشتغالزایی مددجویان روستایی خبر
داد و گفت :سقف تسهیالت اشتغا لزایی مددجویان
روستایی کمیته امداد از  ۲۰میلیون تومان به  ۵۰میلیون
تومان افزایش یافته است.
وی با بیان این که رشد نرخ تورم از خدمات کمیته امداد
به محرومان پیشی گرفته اســت ،اظهار کــرد :تا پایان
شهریورماه به همه افراد تحت حمایت کمیته امداد سبد
غذایی داده میشود .رئیس کمیته امداد با تاکید بر این
که کمیته امداد در این شرایط حساس همراه مستضعفان
است ،تصریح کرد :با توجه به وضعیت اقتصادی کشور
باید حمایت از محرومان و نیازمندان جامعه افزایش یابد.

اختصاص ۲هزار میلیارد تومان تسهیالت
قرضالحسنه برای بازنشستگان
سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری از اختصاص
دو هــزار میلیارد تومان تسهیالت قر ضالحسنه برای
بازنشستگان خبر داد و گفت :در سامانه وام ضروری تا این
لحظه حدود  ۲۰۰هزار نفر ثبتنام کردهاند.
به گزارش فارس ،محمدرضا افشار گفت:با آغاز به کار
سامانه «ثبت نام وام ضروری بازنشستگان و موظفین
در ســال  »۹۷و با گذشت  ۲۰روز ،در سایت صندوق
بازنشستگی کشوری به نشانی  ،cspf.irتاکنون ۱۹۷
هــزار و  ۹۹۳نفر تقاضای خــود را در ایــن سامانه ثبت
کردند.
وی ادامه داد :براساس گزارش شرکت طراحی و مهندسی
بهور وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری ،از این تعداد
بیشترین آمار ثبت درخواست وام ضروری ،مربوط به استان
های تهران با  ۳۱هزار و  ۱۰۹نفر ،فارس با  ۱۵هزار و
 ۳۷۵نفر ،اصفهان با  ۱۴هزار و  ۳۸۳نفر ،خراسان رضوی
با ۱۳هزار و  ۹۵۳نفر و گیالن با  ۱۱هزار و  ۵۹۱نفر است.
افشار اضافه کرد :همچنین استان های خراسان شمالی با
یک هزار و  ۴۱۵نفر ،قم با یک هزار و  ۷۰۷نفر ،هرمزگان
با یک هزار و  ۷۹۵نفر ،چهار محال و بختیاری با یک هزار
و  ۹۴۶نفر و ایالم با دو هزار و  ۸۳نفر کمترین آمار ثبت نام
وام ضروری را به خود اختصاص دادند.
سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد :ثبت
نام اینترنتی وام ضروری پنج میلیون تومانی بازنشستگان
کشوری ،از اول شهریور ماه همزمان با هفته دولت به مدت
یک ماه ( ۳۱شهریور) در سایت صندوق بازنشستگی
کشوری به نشانی  cspf.irآغاز شده که در صورت افزایش
تعداد متقاضیان نسبت به تعداد تسهیالت ارائــه شده،
پرداخت وام به صورت قرعه کشی انجام خواهد شد.
وی گفت:امسال ،دو هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض
الحسنه با همکاری بانک صــادرات ایــران ،با کارمزد ۴
درصد در قالب وام پنج میلیون تومانی در  ۱۲مرحله به
 ۴۰۰هزار نفر از بازنشستگان کشوری پرداخت می شود.
مدت بازپرداخت وام ضروری ۳۶ ،ماهه است.

اعالم پذیرفتهشدگان پایه هفتم مدارس
سمپاد
اسامی پذیرفتهشدگان سنجش هوش پایه هفتم مدارس
استعدادهای درخشان از طریق درگاه اینترنتی به آدرس
 hoosh.medu.irاعالم شد .به گزارش فارس ،نتایج
سنجش هوش ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد که مرداد
ماه امسال با حضور  ۱۵۰هزار دانشآموز شرکتکننده
برگزار شد ،روز گذشته اعالم شد.

بارگذاری ۶۰۰هزار مطلب
در ویکیپدیای فارسی
مدیرارشدویکیپدیایفارسیگفت:هماکنونویکیپدیایفارسی
 ۳۰۰کاربرفعالدارد ۶۰۰،هزارمطلبدرآنبارگذاریشدهو۸۰
نفرنویسندهکهامکانویرایشدارنددراینسایتفعالیتمیکنند.
تتخصصی
بهگزارشباشگاهخبرنگاران ،محسنسالک درنشس 
دفتر مطالعه و برنامهریزی رسانهها با موضوع بررسی مفهوم ویکی
پدیاونقشآندرارتباطات،بررسیتکنیکهایمورداستفادهویکی
پدیا در ارتباطات ،چالشها و راهبردهای ویکی پدیا در ارتباطات
افزود :ویکی پدیا نرم افزاری است که خبرنگاران و اطالعاتی را که
آنهانیازدارنددراولویتقراردادهوبرایراحتیکارآنهااطالعات
رادستهبندیکردهاست.درمعنایگستردهترباسادهترینامکانات
دسترسی به محتوای اطالعات را آسانتر کرده و با هایپرلینکی که
در کنار مطالب تعبیه شده ،به کمک خبرنگاران آمده و سوژهیابی
برایگزارشرافراهمکردهاست.ویادامهداد:ماتاییدمیکنیمکه
بیشاز ۹۰درصدازمطالبمادرستاست،اماباوجودایننمیتوان
بهاطالعاتاینترنتیاعتمادکرد.مدیرارشدویکیپدیایفارسیبا
بیاناینموضوعکهمتأسفانهدرکشورماقوانینمربوطبهکپیرایت
جدیگرفتهنمیشود،افزود:دربارهاستفادهازعکسهایاینترنتی
باید گفت بدون کمی تحقیق خبرگزاریهای شناخته شدهای از
عکسهاینامرتبطواشتباهاستفادهمیکنند.یعنیاعمالنادرست
قانونکپیرایتکهاشتباهبرخیباعثنبوداطمینانمردممیشود.
اینفرهنگوقانونمتأسفانههنوزکاملشناختهنشدهاست.برخی
ازسایتهاتنهامطالبخبرگزاریهایدیگرراکپیمیکنندوخود
محتواییتولیدنمیکنند.
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