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خودسوزی مقابل
شهرداری تهران ناکام ماند

باشگاهخبرنگارانجوان -صبحدیروزیکشهروندتهرانیحدود 45سالهپسازحضورمقابلشورایشهر درحالیکهکفنپوشیدهبود،بادادوفریاد
زیاد رویخودبنزینریختتاخودراآتشبزند.درحالیکهویاقدامبهباالآوردنفندککردهبود ،مأمورانحفاظتشورا پسازمشاهدهاینصحنهدر
اقدامیبهموقعباگرفتناومانعازخودسوزیاششدند.بنابراینگزارش،ظاهراوییکی ازپیمانکارانطلبکارشهرداریتهراناست   .

...

ازمیانخبرها
سقوطرتبهگردشگریایرانیهادرترکیهاز
اولبهچهارم
رتبه گردشگران ایرانی در ترکیه که در ابتدای سال 2018
میالدی در جایگاه نخست قرار داشت ،اکنون به رتبه چهارم
نزول یافته است .به گــزارش ایسنا  ،طبق جدیدترین آمار
منتشرشدهازسویوزارتفرهنگوتوریسمترکیه،اینکشور
درحدفاصلژانویهتاپایاناوت ۲۰۱۸درمجموعمیزبان۲۷
میلیونگردشگربودهکهدرمقایسهباآمارمشابه ۲۱میلیونی
سال گذشته میالدی حاکی از رشد  22.9درصدی است و
پیشبینیمیشوداینرقمتاپایانسالبهفراتراز ۴۰میلیون
نفر برسد .شمار گردشگران ایرانی در ترکیه به تازگی تحت
تاثیرافزایشچشمگیرقیمتارزدرایرانکاهشیافته،ایندر
حالیاستکهایرانتاپیشازاینماجراودرچهارماهنخست
سال میالدی با  ۸۶۰هزار توریست ،باالتر از آلمان (۶۷۱
هزار نفر) و روسیه ( ۶۵۱هزار نفر) در رتبه اول گردشگران
خارجی در ترکیه قــرار داشــت .بر اســاس گــزارش وزارت
فرهنگ و توریسم ترکیه ،در ماههای ژانویه ،فوریه و مارس
 ۲۰۱۸ایرانیهابهترتیببا ۱۹۶،۱۵۴و ۳۸۷هزارنفردر
رتبهنخستگردشگرانخارجیورودیبهترکیهقرارداشتند
امابهتدریجازرتبهاولبهچهارمنزولپیداکردند.

نوزدهمیننمایشگاهتلکامازامروزآغاز
میشود
فارس /مهمترین رویــداد و گردهمایی ساالنه شرکتهای
مخابراتی و ارتباطی ایران (تلکام  ) 2018از امروز با حضور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 230 ،شرکت از بخش
خصوصی 16 ،شــرکــت از بخش دولــتــی و  20شرکت
خارجی کلید می خورد .این نمایشگاه به مدت چهار روز در
محلدایمینمایشگاههایبینالمللیتهران برگزارمیشود.

همکاریوزارتارشادورسانهملیبرای
توسعهکسبوکارهایدیجیتال
حاجیان  -مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و رسانه
ملیباهدفآموزشخانوادههادرزمینهچگونگی استفاده از
فضایمجازیونیزکمکبه توسعهکسبوکارهایدیجیتال
همکاری می کنند .سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز
فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال دیروز در نشستی
خبری با اعالم جزئیات این همکاری از ساخت برنامه ای
مشترک بین این مرکز وشبکه دو سیما با عنوان «تارگرد»
خبردادوافزود:باتوجهبهماموریتهاییکهدرزمینهارتقای
سواد رسانه ای در جامعه و سامان دهی محتوا در فضای
مجازیبرعهدهداریم،درصددیمازطریقبرنامه 20قسمتی
«تارگرد»بخشیازاینماموریترااجراییکنیم.

در پی نارضایتی برخی کاربران بررسی شد ؛

سایه روشن های پرونده کالهبرداری پیامکی

زهرا حاجیان – در حالی که وزیر ارتباطات سه روز پیش
و در پی به سرانجام رسیدن پرونده کالهبرداری 35
میلیاردتومانی برخی شرکت های ارزش افزوده پیامکی
از مشترکان  ،از بازگشت تمامی مبالغ کالهبرداری شده
به حساب کاربران سخن گفته بود  ،اما برخی مشترکان
در شبکه هــای مجازی همچنان از بازنگشتن وجوه
کالهبرداری شده به حساب خود خبر داده اند  .البته در
بین این پیام های اعتراضی  ،برخی مشترکان با دریافت
پیامک هایی با این مضمون که " بر اساس نظارت صورت
گرفتهتوسطهمراهاول،نحوهعضوگیریبرخیسرویس
هایارزشافزودهمغایربااستانداردهایقابلقبول اپراتور
تشخیص داده شده است و عضویت شما در این سرویس
ها لغو و مبلغ  ...ریال به حساب شما بازگردانده شد" از
بازگشتمبالغمذکورخبردادهاند.
در آخرین روزهــای شهریور امسال ،محمد جواد آذری
جهرمیازکشفیککالهبرداریپیامکی(پیامکارزش
افــزوده) و تشکیل پرونده
بــرای بــررســی و پیگیری
ایــن مــوضــوع خبر داد .
او در جریان بررسی این
پرونده اعالم کرد :برخی
از شــرکــتهــای ارزش
افـــزوده در پنج مــاه اخیر
حدود  35میلیارد تومان
از مــــردم کــاهــبــرداری
کردهاند.اماحدود 10روز
بعد ،جهرمی طی موعد
 10روزه ای که قولش را
به کــاربــران داده بــود ،از
اجرایمرحلهمقابله بااین
کالهبرداری وبازگشت
مبالغکالهبرداریشدهبه
مشترکانخبرداد.مبلغی
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که به گفته وی از حساب دو میلیون مشترک همراه اول
کسر شده و در برخی مــوارد حتی به  500هــزار تومان
نیزرسیدهاست.
باگذشتتنهاسهروزازاعالمخبرعودتمبالغسوءاستفاده
شده ازمشترکان ،در حالی که خسارت های وارد شده به
شماری از کاربران با بازگشت وجوه اضافه ،جبران شده
استاما دراینبین کاربرانیهمهستندکهاعالمکردهاندتا
کنونهیچمبلغیبااینعنوان،بهحسابشانبازگشتداده
نشدهاست.ایندستهازکاربرانبهطورمشخصخواستهاند
جهرمیدراینبارهکهآیااساسا پولهابهحسابمشترکان
برگشته است یا خیر توضیح دهد وشفاف سازی کند؟ خبر
منتشر شده در صفحه توئیتر وزیر ارتباطات درباره عودت
مبالغ کسر شده از حساب مشترکان همراه اول عالوه بر
برخی کاربران ،گوینده ومجری زن شبکه خبر سیما را هم
بهواکنشواداشتهاستواونیزروزگذشتهدرصفحه توئیتر
خودضمن انعکاس نظرات کاربران درباره نحوه بازگشت
این مبالغ خطاب به محمد
جواد آذری جهرمی نوشت
:جناب وزیر یا همکاران شان
بفرمایند پــول هــا بــه کــدام
حساب مشترکان برگشته؟
خطوط اعتباری یا دایــم؟ با
چه فرمول و فرایندی؟ گویا
ابهاماتی در ایــن زمینه به
وجود آمده ".به هرحال طرح
ایناعتراضاتنشانمیدهد
ایــن پرونده به ظاهر تعیین
تکلیف شده از زوایای تاریک
وروشنی برخوردار است که
انتظار می رود در روزهــای
آیــنــده بــه ســرانــجــام کامال
روشنیبرسد.

...
اربعین

مبلغ ثبت نام در سامانه سماح  10هزار تومان افزایش یافت

محمد جواد رنجبر -هزینه صدور روادید اربعین ،یک دالر افزایش یافت.به گزارش خراسان ،براساس ابالغیه
رئیس ستاد مرکزی اربعین درباره اعالم دولت جمهوری عراق مبنی بر دریافت یک دالر گردشگری ،از ظهر یک
شنبه گذشته هزینه کلی روادید از مبلغ 40دالر به  41دالر افزایش یافته و قیمت جدید  386هزار و  267تومان
برای افرادی که از طریق دفاتر زیارتی ثبت نام کنند ،در سامانه سماح اعمال شده است .افرادی هم که شخص ًا ،در
سامانه ثبت نام کنند ،هزار تومان کمتر و  385هزار و  267تومان به صورت اینترنتی پرداخت می کنند .محاسبه
هزینه ریالی روادید اربعین براساس نرخ ارز در بازار ثانویه انجام می شود.

افتتاح ۱۷۰۰مدرسه با  8000کالس درس
به همت خیران در سراسر کشور
با ساخت هزار و ۷۰۰فضای آموزشی ،ورزشی و پرورشی
با  ۸هــزار کالس درس و یک میلیون مترمربع زیربنا
که دیروز به طور همزمان در سراسر کشور افتتاح شد،
دانش آموزان سال تحصیلی جدید را در مدارس نوساز
آغاز کردند .در این مراسم که با حضور معاون اول رئیس
جمهور ،وزیر آمــوزش و پــرورش و تعدادی از مسئوالن
آموزشی کشور در یکی از مدارس شهر تهران به وسیله
ویدئو کنفرانس برگزار شد ،معاون اول رئیسجمهور از
 ۱۸دانشآموز یک کالس سراوان که در رشته پزشکی
پذیرفته شده اند تقدیر کرد و گفت :به زودی هیئت دولت
در مراسمی از این عزیزان تجلیل می کند.در این پروژه که
با همکاری خیران احداث شده است  ۱۴۵۰،میلیارد
تومان اعتبار هزینه شده و بیشترین مدارس احداثی به
استان خراسان رضوی با ۱۶۹پروژه ۸۴۳،کالس و۹۴
هزار و  ۲۱۳مترمربع زیربنا ،استان خوزستان با ۱۶۱
پروژه ۵۷۶ ،کالس و ۷۴هزار و  ۱۸۹متر مربع زیربنا
و سیستان و بلوچستان با
 ۱۴۴پروژه ۴۳۰ ،کالس
و  ۳۰هزار و  ۳۴۵مترمربع
زیــربــنــا اخــتــصــاص دارد.
این پــروژه ها شامل هزار
و  509واحــد آمــوزشــی ،
 83واحــد ورزشــی شامل
سالن ورزشــی و استخر و
 108واحدفرهنگیاست.
اسحاق جهانگیری در این
مراسم با بیان این که نقطه
کــانــونــی و اصــلــی توسعه
ایران تعلیم و تربیت است
و باید به مدرسه به عنوان
کانون اصلی توسعه نگاه
کرد افــزود :باید امکانات
الزم بـــــرای پــــــرورش و


ثبت 1980زمینلرزه در شهریورماه

شکوفایی خالقیت و مهارت آموزی فراهم شود و ما به
طور جدی به آن بپردازیم.
وی موثرترین ،ضروریترین و پربازده ترین نقطه برای
سرمایهگذاری را سرمایه گــذاری در تعلیم و تربیت
دانست و گفت :در سال تحصیلی گذشته و جدید با
وجود همه محدودیتها سعی کردیم بودجه آموزش
و پرورش را در بخش عمرانی و جاری پرداخت کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در ارتباط ویدئو کنفرانس با
مسئوالن استان خراسان رضوی  ،خوزستان و سیستان
و بلوچستان گفت :امیدوارم بتوانیم استان سیستان و
بلوچستان را به یکی از قطب های توسعه کشور تبدیل
کنیم .جهانگیری همچنین از مردم به دلیل مشکالت
و فشارها که بیشتر فشار روانی است عذرخواهی کرد
و افزود :مدیریت کشور تالش می کند هر چه سریع تر
این فشارها را از سر راه بردارد.وزیر آموزش و پرورش
نیز در این مراسم با اشاره به افتتاح هشت هزار کالس
نــوســاز بــا هــمــت خــیــران
گفت :ســال گذشته پنج
هزار کالس افتتاح شد اما
امسال با همت خیران و
عنایت دولت هشت هزار
کــاس افتتاح می شود.
ســیــد مــحــمــد بطحایی
افــزود :تا پایان ســال ،دو
هزار کالس دیگر افتتاح
مــی شـــود کــه بخشی از
کاستی های ما در محیط
آمــوزشــی را جــبــران می
کند و امیدواریم این مسیر
ب ــازس ــازی و نــوســازی با
شتاب طی شود و بتوانیم
مــدارســی ایــمــن داشــتــه
باشیم.

...

زمین لرزه

شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در شهریورماه حدود
هزار و  ۹۸۰زمینلرزه را ثبت کردند.به گزارش مهر  ،این زمینلرزهها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی
رخداده و توسط شبکههای لرزهنگاری ثبت و تعیین محل شدهاند.در شهریورماه  ۹۷تعداد ۳۰زمینلرزه با بزرگای
بیش از چهار در داخل کشور توسط مرکز لرزهنگاری کشوری به ثبت رسیده که بزرگترین آن ها با 5.9ریشتر
حوالی تازهآباد واقع در استان کرمانشاه رخ داده است.

...
اخبار

دبیرهمایش نقشفناوریاطالعات:

کمتراز 30درصداهدافسندچشمانداز
محققشدهاست

حاجیان -دبیر همایش نقش فناوری اطالعات در تحقق
افق  1404با بیان این که با گذشت  13سال از ابالغ سند
چشم انداز 20ساله نظام جمهوری اسالمی ایران  ،تا کنون
کمتر از 30درصد این سند اجرایی شده است افزود :تحقق
نیافتن بخش زیادی از این سندباعث شده است ما در جهات
مختلفیدچارعقبماندگیباشیم.امیرهمایونحیدری روز
گذشتهدرنشست خبریهمایش نقشفناوریاطالعات در
تحققافق 1404کهدرروزهای28و 29آبانماهبرگزارمی
شود گفت  :طبق آن چه در سند چشم انداز پیش بینی شده
است ،ایران تا سال 1404باید در حوزه های علم وفناوری ،
سالمت،اقتصادو...بهرتبهاولمنطقهدستیابدامابررسی
ها نشان می دهد جز در برخی موارد از جمله فناوری نانو و
بخش سالمت و به طور خاص تولید داروهــای مورد نیاز در
کشور  ،متاسفانه میانگین کلی پیشرفت سند چشم انداز در
دیگر بخش ها از جمله صنعت ،خدمات و کشاورزی رضایت
بخشنیست بهطوریکه برآوردهانشانمیدهدکمتراز30
درصداهدافاینسندمهممحققشدهاست.ویاضافهکرد:
با توجه به اهمیت نقش فناوری اطالعات در توسعه جوامع،
همایش نقش فناوری اطالعات در تحقق افق  1404نیز
با این رویکرد برگزار می شود تا بتوانیم ضمن بررسی عقب
ماندگی ها در این بخش  ،راهکار هایی را برای رفع عقب
ماندگی های موجود وتوسعه کشور با استفاده از فناوری
اطالعاتارائهدهیم.

غرق شدن  518نفر طی  ۵ماه امسال
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :آمار تلفات غرق
شدگی در کشور طی پنج ماه نخست امسال  13.5درصد
کاهش یافت و از  599فوتی در سال گذشته به  518کشته
طی امسال رسید.سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد:
در پنج ماه نخست امسال آمار تلفات غرق شدگی در کشور
 13.5درصد کاهش یافت .این آمار از 599فوتی در پنج ماه
سال گذشته به  518کشته در پنج ماه اول امسال رسید .در
این مدت از کل تلفات غرق شدگی  447نفر مرد و  71نفر
زن بودند ،این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر
غرقشدگیدرپنجماهسالگذشته 504وتعدادزنان 95نفر
بودهاست.براساساینگزارشدراینمدتاستانخوزستان
با  ،65گیالن با  52و مازندران با  50فوتی بیشترین آمار
تلفاتغرقشدگیراداشتهاند.همچنیندرپنجماهامسال،
بیشترین تلفات با  151فوتی در مرداد و کمترین آن با 53
فوتی در فروردین ماه ثبت شده است .ضمن آن که آمار تلفات
غرق شدگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته
تغییرچندانینداشتهوبارشد 0.7درصدیمواجهبودهاست.
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