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 ۴تخلف رانندگی حادثهساز
در جادههای کشور

فرمانده نیروی انتظامی گفت :علت بیش از ۸۵درصد تصادفات سبقت و سرعت غیرمجاز ،توجه نکردن به جلو
و خواب آلودگی رانندگان بوده است .به گزارش مهر ،سردار اشتری در رزمایش مشترک نوروزی سازمانهای
مرتبط با سفر گفت :نیروی انتظامی و قرارگاه نوروزی از  ۲۵اسفند تا  ۱۷فروردین در خدمت مسافران است.

...

علمیوفناوری

تخلفات زیست محیطی را گزارش کنید
و از دولت پاداش بگیرید

پس از پرداخت عوارض گمرکی؛

ثبت گوشی های مسافری در
سامانه رجیستری آنالین شد
ســامــانــه ثــبــت گــوشــی هـــای مــســافــری
گمرک امــکــان اتــصــال آنــایــن بــه سامانه
ثبت و رجیستری تلفن همراه (همتا) را
فــراهــم ک ــرد.ب ــه گــــزارش مــهــر ،سامانه
اطـــاع رســانــی رجــیــســتــری تلفن هــای
هــمــراه بــا اعــام ایــن خبر توضیح داد :با
ایــن اتــصــال ،بــه محض پــرداخــت عــوارض
و ثــبــت مــوفــق شــنــاســه  IMEIدســتــگــاه
تلفن همراه در گمرک ،کد فعا لسازی
به شماره همراه مسافر پیامک میشود.
پیش از این ،اطالعات از گمرک ،به صورت
دورهای و در قالب فایل برای همتا ارسال
میشد اما اکنون با اتصال این دو سامانه،
در صــورت ثبت موفق شناسه  IMEIدر
گمرک و پرداخت عوارض ،کد فعال سازی
به صورت آنی ،برای شماره همراه مسافر
پیامک میشود و کاربر میتواند از طریق
درگاههای سامانه همتا ،تلفن همراه را برای
سیم کارت خود فعال کند.

اپلیکیشنی که تصاویر را برای
نابینایان توضیح می دهد
آپــدیــت اپلیکیشن مــایــکــروســافــت بــرای
افــراد نابینا قابلیت جدیدی فراهم کرده
است.کاربر می تواند با ضربه روی عکس
توصیفی از اشیا و وضعیت آن دریافت کند.
به گــزارش مهر ،اپلیکیشن Seeing AI
شرکت مایکروسافت برای افراد نابینا و کم
بینا ساخته شده است.کافی است کاربر با
انگشت روی تصویر ضربه بزند و توصیفی از
اشیای موجود در عکس و همچنین وضعیت
مکانی آن ها دریافتکند.

اختالل گسترده در محبوبترین
سرویسهای گوگل
تعدادی از پرکاربرترین سرویس های گوگل از
جمله جیمیل ،گوگل درایو ،یوتیوب و گوگل
مپسبرایساعاتیدچاراختاللشدیدشدند.
به گــزارش دیجیاتو،جیمیل در سراسر دنیا
حدودیکونیممیلیاردکاربردارد.گستردگی
اختالل جیمیل در برخی مناطق به حدی
است که باعث ترند شدن #gmaildown
شــده اســت .دلیل اصلی اختالل جیمیل و
گــوگــل درایـــو بــه ایــن شکل گسترده هنوز
مشخص نیست .در این میان نشریه گاردین
بهوقوعمشکلدراپلیکیشنمسیریابیگوگل
مپس اشاره کرده است .برخی کاربران هم
از اختالل درآپلود تصویر یا فایل در سرویس
پیام رسان گوگل  Hangoutsو کندی شدید
یوتیوب خبر داده اند.

الزام رگوالتوری به مخابرات؛

خط تلفن ثابت برای متقاضیان
باید یک ماهه دایر شود
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،
مدت زمان دایری هر خط تلفن ثابت را یک
ماه اعالم و مخابرات را ملزم کرد که خطوط
متقاضیان را ظرف مدت یک ماه نصب کند.
به گــزارش مهر ،مختاری مدیرکل نظارت
بر خدمات ارتباطی و فــنــاوری اطالعات
رگــوالتــوری اعــام کــرد :شرکت مخابرات
ایــران باید حداکثر یک مــاه پس از تاریخ
درخــواســت متقاضی خــط تلفن ثابت در
نواحیشهری،سرویسمشترکرادایرکندو
به وی تحویل دهد.وی تاکید کرد :در صورت
بروز مشکل متقاضیان میتوانند با مراجعه
به نشانی اینترنتی  www.۱۹۵.cra.irیا
تماس با سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات
 ،۱۹۵شکایت خود را ثبت کنند.
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گروه اجتماعی -اگرچه امروز هر اقدام سیاست گذاران و قانون گذاران در
کشور در حوزه حفاظت از محیط زیست کمی دیر به نظر می رسد اما باز هم
باید آن را غنیمت شمرد .یکی از این اقدامات که دیروز خبر آن منتشر شد،
این است که با تصویب هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط
زیست ،مخبرانی که ماموران سازمان حفاظت محیط زیست را در جریان
تخلفات زیست محیطی قرار دهند ،پــاداش مالی دریافت میکنند .به
گزارش «پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه
 ۲۵آذر  ۱۳۹۷به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با تأیید سازمان
برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون اصالح قانون
نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست
درباره جرایم زیست محیطی  -مصوب  -۱۳۹۴آیین نامه اجرایی قانون یاد
شده را تصویب کرد.براساس این آیین نامه ،سازمان حفاظت محیط زیست
از ظرفیت اطالعاتی سازما نهای مردم نهاد و افراد مطلع برای کنترل
و رفع جرایم زیست محیطی استفاده میکند .این افراد هیچگونه رابطه
استخدامی با سازمان محیط زیست ندارند اما به منظور جبران زحمات شان
سازمان حفاظت محیط زیست برای آن ها پاداش در نظر میگیرد.براساس
این آیین نامه به کارکنان و مأموران سازمان در امور جلوگیری از تخلفات و
جرایم معادل  ۳۵درصد بهای جانوران وحشی ،کاشفان معادل  ۲۵درصد،
کارکنان و مأموران سازمان در امور پیگیری و تعقیب معادل  ۱۰درصد و
مخبران معادل  ۱۰درصد پرداخت میشود.
مــرکــز مــدیــریــت امـــداد و هماهنگی عملیات
رخدادهای رایانه ای درباره افزایش شدید تالش
بــرای نفوذ به دوربینهای نظارت تصویری در
کشور هشدار داد و اعالم کرد که تهران در صدر
این حمالت قرار دارد.به گزارش مهر ،مرکز ماهر
اعالمکردکهدرروزهایگذشته،تالشبراینفوذ
به دوربینهای نظارت تصویری از طریق پویش

با تصویب رایگان شدن هزینه آب،برق و گاز مدارس صورت گرفت

نفع500میلیاردی مدارسکشوردر بودجه 98

دانش پور -مجلس در جریان بررسی بودجه سال 98قانونی
را به تصویب رساند که بر اساس آن مدارس نیز مانند مساجد
و حسینیهها از پرداخت آب ،برق و گاز در حد الگوی مصرف
معاف هستند .قانونی که به نظر می رسد نفع  500میلیارد
تومانی برای مدارس داشته باشد 25.بهمن سال 96بود که
مجلس قانون معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب ،برق و
گاز را با هدف کمک به کاهش هزینه های مدارس وضع کرد
و بر اساس آن مصوب شد این موضوع در سال  97اجرایی
شود .اما اجرای این قانون امسال خیلی هم بسامان نبود و
مدارس با مشکالتی به ویژه همکاری نکردن وزارت نیرو و
قطع برق مواجه شدند .در این خصوص وزیر نیرو به عنوان
کسی که مخالف جدی رایگان شدن هزینه آب ،برق و گاز
بود اظهار کرد :در ابتدای فصل بودجه در دولت پیشنهاد
دادیــم رایگان شدن انــرژی در مــدارس به قدری بدآموزی
دارد که وزیر آموزش و پرورش اعالم کند چقدر نیاز دارد تا
ما به آموزش و پرورش بدهیم ولی نگویند آب و برق رایگان
است .اردکانیان افزود :به ما گفته شد این رقم صد میلیارد
تومان است .ما هم آن را در الیحه گذاشتیم و تصویب شد .
منتها در صحن مجلس دوباره پیشنهاد دادند که آب و برق
مدارس برای سال  98رایگان باشد.اما توضیحی که معاون
وزیر آموزش و پرورش در این خصوص اعالم می کند رقمی
حدود 400میلیارد تومان است .به گفته اللهیار ترکمن
هزینه های آب ،برق و گاز مدارس برخالف اظهارات وزیر نیرو
 400میلیارد تومان است و از این محل فقط  100میلیارد
تومان تامین می شود.
▪با مصوبه  97برای ۹۸باز هم به مشکل می خوردیم

در عین حال رقمی که نایب رئیس کمیسیون آمــوزش و

هشدار مرکزماهر؛نفوذ به دوربینهای نظارت
تصویری درکشور

درگاه ۹۵۲۷درکشوربهشدتافزایشپیداکرده
است.این درگــاه ،مربوط به یک قابلیت مستند
نشده دیباگ برخی دوربینهای مدار بسته تحت
 IPاست.بیش از ۲هزار دستگاه در جهان در حال

معاون هماهنگکننده سپاه:

کاشت درخت کاج برایکشورما مناسب نیست

معاون هماهنگکننده سپاه با اشاره به وجود
اختالف دمــای هــوا در نقاط مختلف کشور،
گفت :وقتی ۴۹درجه اختالف دما در این کشور
وجود دارد ،نباید فقط یک نوع درخت ،آن هم
کاج کاشته شود؛ کاشت این درخت با سوءنیت
صــورت گرفته اســت چــون ایــن درخــت بــرای
جغرافیایکشورمامناسبنیستواگرمتناسب
باجغرافیایکشورماندرختکاشتهشود،نتایج
بسیار خوبی را شاهد خواهیم بود .به گزارش
ایسنا ،سردار علی فدوی تصریح کرد :در حوزه
آب و خاک مدتهاست که سپاه فعالیتهای
ویژهایراآغازکردهاستکههروقتنتایجالزمبه
دستآید،اعالممیشود.ویگفت:بنابرابالغیه
چیکازبخشهای
ستادکلنیروهایمسلح،هی 
نیروهای مسلح نباید درخت کاج بکارند و به

جایایندرخت،بایددرختانمثمرکاشتهشود.
▪برای کاشت کاج عجوالنه رفتار نکنیم

در این خصوص روزنامه خراسان فروردین
 97در گزارشی با عنوان «کاج»همیشه سبز ِ
آسیب رسان ،به تبعات زیست محیطی کاشت
درخت کاج در نقاط مختلف کشور از جمله
نابارور شدن خاک پرداخت و بر کاشت کاج
متناسب باشرایط اقلیمی مناطق تاکید شد.
در این گــزارش کارشناسان تصریح کردند:
باید در کاشت درخــت کاج به واسطه برخی
دالیل ظاهری آن عجوالنه اقــدام نکرد .یک
گیاهشناس و استاد دانشگاه تهران نیز اظهار
کرد :آن چه تا کنون به اجرا درآمده نه توسعه
فضای سبز که «خیانت سبز» بوده است.

پرونده موبایلهای توقیفی  4200تومانی بسته شد
خبرها حکایت از آن دارد که گوشیهای موبایل
وارداتی توقیفی با ارز  4200تومانی در حال
عرضه به بازار بر پایه نرخ دالر سامانه نیماست که
ما به التفاوت قیمت آنها هم به حساب سازمان
حمایت از مصرفکنندگان واریز میشود.
به گــزارش دیجیاتو،به گفته رئیس اتحادیه
دستگاههایمخابراتیدلیلتاخیردرعرضهاین
گوشیها به جمعبندی نرسیدن دستگاههای
تصمیمگیری و اعالم نشدن شماره حساب از
سوی سازمان حمایت به شرکتها برای واریز
مابهالتفاوت قیمت واردات گوشی اعالم شده
است.سرانجام و پس از چند ماه انتظار درباره
گوشیهای توقیفی ،این گوشیها طی روزهای
اخیر به شکل محدود وارد بــازار شدهاند .این
گوشیها با دالر  4200تومانی وارد کشور
شدنداماپسازافشاگریوزیرارتباطاتوانتشار

فهرست واردکنندگانی که ارز دریافت کرده
بودند،نهادهاینظارتیوقضاییاقدامبهتوقیف
این گوشیها و تعطیلی شرکتها وبازداشت
مدیران شرکتها کردند .محاکمههای مدیران
شرکتهای واردکننده موبایل تا چند ماه ادامه
داشت ولی حتی صدور حکم به تعیین تکلیف
اینگوشیهامنجرنشد.حاالودرروزهایپایانی
سال به نظر میرسد سرانجام بخشی از این
گوشیهاتوسطشرکتیکهپیشترنامآنازسوی
وزیرارتباطاتنیزبهمیانآمدهومدیرآنمحاکمه
هم شد به بــازار عرضه شده اســت .قیمت این
گوشیهاکهعمدتامدلهایآیفون 8،8پالسو
آیفون Xراشاملمیشودحدودیکتادومیلیون
تومان زیر قیمت بازار است .نکته اما این است که
اینگوشیهاباارز 4200تومانیبایدحدودپنج
میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه میشدند.

مهلت یک هفتهایتا اتمام اعتبارکارت ملی قدیمی
سخنگوی ســازمــان ثبت احـــوال کشور با
اشاره به این که  ۱۲تا  ۱۵میلیون نفر هنوز
کارت هوشمند ملی خود را نگرفتهاند گفت:
کارت ملی قدیمی تا پایان سال اعتبار دارد.
ابوترابی به فارس گفت :این افراد تا پایان
سال مهلت دارند به دفاتر پیشخوان ،پست و
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ثبتاحوال مراجعه کنند .متقاضیان بدانند
هزینه صــدور کــارت هوشمند ثابت است و
گران نشده است 20 ،هزار تومان واریزی به
خزانه و  11هزار تومان بابت تصویربرداری،
اسکن انگشت و تحویل کارت است و بیش از
این مبلغ تخلف محسوب میشود.

...
جامعه

مدیرعامل صندوق بازنشستگی:

حقوق بازنشستگان امسال زودتر
از موعد و بین  ۲۴تا  ۲۶هرماه
پرداخت شد
تحقیقات مجلس شورای اسالمی در خصوص هزینه ساالنه
آب ،برق و گاز مدارس اعالم می کند باز هم باالتر از این رقم
هاست؛ عددی حدود  ۶۰۰میلیارد تومان .به گفته جبار
کوچکی نژاد با سقف تعیین شده که همان  100میلیارد
تومان است اجرای این مصوبه در سال  ،98باز هم با مشکل
مواجه می شد .وی در گفتوگو با خانه ملت تصریح کرد:
در کشور حــدود  110هــزار واحــد آموزشی دولتی وجود
دارد که هزینه آب ،برق و گاز آن ها حدود  600میلیارد
تومان میشود و به دلیل آن که مدارس قدرت پرداخت آن
را نداشتند ،به طور مستمر برق آن ها قطع میشد در حالی
که با این مصوبه معاف میشوند و دیگر نمیتوان برای آن
ها قبضی صادر کرد .کوچکی نژاد با اشاره به این که هنوز
بسیاری از مدارس بدهکار هستند ،افزود :حکمی که برای
سال آینده رای آورده این است که مدارس نیز مانند مساجد و
حسینیهها بشوند؛ یعنی واحدهای آموزشی وزارت آموزش و
پرورش از پرداخت آب ،برق و گاز در حد الگوی مصرف معاف
هستند .نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی افزود :با این قانون بهمیزان  500میلیارد
تومان به واحدهای آموزشی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش
کمک مالی میشود.

پویش و رصد این دستگاهها هستند.بررسیهای
مرکز ماهر حاکی از آن است که هم اکنون بیش
از  7هزار و  500دستگاه در معرض این ضعف
امنیتی در کشور شناسایی شده است.تهران با
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پذیری ها قراردارد.مرکزماهرازکاربرانخواست
که در صورت استفاده از دوربینهای مداربسته
تحت،IPازدسترسیحفاظتنشدهاینتجهیزات
به اینترنت جلوگیری کنند.این درگــاه کاربرد
ضروری ندارد و فقط برای عیبیابی محصول در
زمانتولیدفعالشدهاست.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
با بیان این که حقوق بازنشستگان امسال
زودتر از موعد و بین ۲۴تا ۲۶هرماه پرداخت
شد ،افزود :حقوق اسفندماه بازنشستگان
این صندوق در آخرین ساعت های سه شنبه
گذشته به حساب این عزیزان واریز شد .به
گزارش فارس ،تقی زاده گفت :خداوند را
شاکریم که با وجود همه مشکالت اقتصادی
و کمبود منابع دولت ،حقوق بازنشستگان
عزیزمان در تمام  ۱۲ماه امسال زودتــر از
موعد و بین  ۲۴تا  ۲۶هرماه پرداخت شد  .

رئیس ستاد اجرای سند تحول بنیادین:

تمام اعتبارات برای اجرای رتبه
بندی معلمان در اختیار ما نیست

رئیس ستاد اجــرای سند تحول بنیادین
گفت :تمام اعتبارات برای اجرای طرح رتبه
بندیمعلماندرسال ۹۸دراختیارآموزشو
پرورشنیست.بهگزارش مهر،مددیافزود:
اکنون بخشی از برنامههای سند تحول
آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش و
پرورش تصویب شده و به تایید رئیس جمهور
رسیده که اجــرای آن ها نیازمند امکانات
بیشتر اســت زیــرا وضعیت کنونی کفاف
اجرای تمامی برنامهها را نمیدهد .از جمله
این برنامهها ،طرح رتبه بندی معلمان است
که به منابع مالی مناسب نیاز دارد در حالی
که اکنون تمامی اعتبارات بــرای اجــرای
طرح در سال  ۹۸در اختیار آموزش و پرورش
نیست .هر چند که این طرح با هر میزان
اعتبار در سال آینده اجــرا خواهد شد اما
اجرای کامل آن نیازمند منابع بیشتر است.

