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بیشترین بودجه
 98برای آموزش و پرورش

در الیحه بودجه سال ۹۸دولت،بودجه آموزش وپرورش سرآمد رشد دیگر وزارتخانه هاست .به گزارش مهر ،این بودجه  ۴۵۸هزار و ۳۱۳میلیارد
و  ۳۳۹میلیون ریال است این رقم برای بودجه سال  ۳۵۹ ،۹۷هزار و  ۸۴۰میلیارد ریال بوده است که به این ترتیب  ۱۲۵هزار و  ۴۷۳میلیارد و
 ۳۳۹میلیون ریال افزایش بودجه را شاهد هستیم .بودجه آموزش و پرورش با افزایش  ۱۰هزار میلیارد تومانی در بودجه سال  ۹۸رو به روست.

...

علمیوفناوری
ایران شاگرد اول جهان
در استفاده از تلگرام!

هم اکنون شبکه اجتماعی فیسبوک با دو
میلیارد نفر کاربر ،صدرنشین شبکههای
اجتماعی جهان اســت .این در حالی است
کــه در ای ــران بیشترین مخاطب را تلگرام
دارد .بــه گــــزارش اقــتــصــاد آنــایــن ،طبق
بررسیهای صــورت گرفته در کشورمان،
از هــر 10ای ــران ــی ،شــش نفر عضو تلگرام
هستند که 58.4درصــد از ایرانیان را دربر
میگیرد .بر اســاس ایــن آمــار ،کــاربــران این
برنامه اجتماعی افراد باالی18سال هستند.
ایرانیها از نظر تعداد کاربر ،در رده نخست
استفاده از تلگرام قرار دارند .پس از ایران نیز
به ترتیب کشورهای روسیه ،ایتالیا ،آمریکا
و اسپانیا در ایــن زمینه در ردهه ــای بعدی
قــرار دارنــد که البته باید گفت باز هم ایران
با روسیه به عنوان دومین کشور استفاده
کننده از تلگرام ،فاصله معناداری دارد.
تلگرام در ســال  2013توسط دو بــرادر به
نامهای نیکوالی و پاول دورف که اصالتا روس
هستند ،تاسیس شد که اکنون توسط پاول
دورف در دبی مدیریت میشود.

براساس رتبهبندی «سایمگو»

ایران رتبه نخست ریاضیات
کاربردی در خاورمیانه شد

نظام رتبهبندی «ســایــمــگــو»( )Scimagoدر
جدیدترین رتبهبندی خود بر اساس مقاالت
علمی منتشر شده در سال ،2017درمنطقه
خاورمیانه ،کشور ای ــران رادررتــبــه نخست
ریاضیاتکاربردیاعالمکردهاست.بهگزارش
ایسنا ،بر اساس دادهآمــاری نظام رتبهبندی
سایمگو ،ایــران در ســال  2017با 1538
مقاله در زمینه ریاضیات کاربردی با اختالف
نسبت به ترکیه که با  866مقاله در مقام دوم
قرار دارد ،جایگاه نخست ریاضیات کاربردی
خاورمیانه را به خود اختصاص داده است .پس
از ایــران و ترکیه نیز عربستان سعودی ،رژیم
صهیونیستی ،مصر ،امــارات متحده عربی،
عراق ،کویت ،فلسطین ،سوریه و بحرین قرار
دارند.نظام رتبهبندی سایمگو توسط یک گروه
پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در
اسپانیاانجاممیشودکهبراساستعدادمقاالت
علمی موسسات آموزش عالی کشورهای
مختلف موجود در بانک اطالعاتی اسکوپوس،
آن ها را ارزیابی و رتبهبندی میکند.

با اینترنت وایفای هتلها
خرید اینترنتی نکنید!
کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری
خطاب به کاربران اعــام کردهاند از خرید
اینترنتی با استفاده از اتصال به اینترنت
وایفای اماکن عمومی به شدت خودداری
کنند.به گزارش ایسنا ،با توجه به این که به
تازگی سرقت اطالعات مالی و شخصی و
نفوذ به حسابهای کاربری افراد در محیط
اینترنت و فضای مجازی رو به افزایش گزارش
شده است،کارشناسان امنیتی به کاربران
هــشــدار دادهانــــد کــه در صــورت اتــصــال به
اینترنت وایرلس وای فای در اماکن عمومی
همچون هتل ،فروشگاه های زنجیرهای و
غیره ،به هیچ عنوان خرید اینترنتی نکنند.
آن ها در تشریح این مسئله بیان کردهاند که
مودمهای اینترنت وایفای تحت تاثیر امنیت
سایبری ضعیفی که دارند ،برای خریدهای
اینترنتی که کاربران وارد صفحه مخصوص
به حساب بانکی خود می شوند و اطالعات
مربوطبهکارتهایبانکیورمزاینترنتبانک
خود را در آن وارد می کنند ،به هیچ عنوان
مناسب نیست و ریسک و خطرات امنیتی
باالیی را برای آن ها ایجاد می کند .این بدان
معناست که هکرها و مجرمان سایبری با
استفاده از آسیب پذیری و حفره های امنیتی
موجود در پروتکل های مودم های اینترنت
وای فای قادر خواهند بود به راحتی و سهولت
به اطالعات بانکی و مالی کاربران دسترسی
پیدا کنند و به سرقت پول و سپرده های مالی
موجود در حساب های بانکی بپردازند.

 ۱۳هزار اتوبوس فرسوده بالی جان مردم
دانش پور -بعد از حادثه فوت  10دانشجو در
دانشگاه علوم و تحقیقات باز هم پایِ فرسوده بودن
اتوبوس و نداشتن معاینه فنی به میان آمد .به گفته
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران ،معاینه
فنی اتوبوس حادثه دیده در تاریخ  22آذر منقضی
شده و در زمان تصادف معاینه فنی نداشته ،ضمن
این که سن فرسودگی اتوبوسهای شهری 10
سال است در حالی که این خــودرو تولید سال
 1381است و از سال  1391در سن فرسودگی
قــرار داشته اســت .ســردار محمدرضا مهماندار
خاطرنشان کرد :این اتوبوسها سرویس داخلی
دانشگاه هستند و دانشگاه آ نهــا را بهعنوان
پیمانکار استخدام کــرده تا بین دانشکد ههای
مختلف کار سرویسدهی را انجام دهند .در واقع
این اتوبوسها مربوط به حمل و نقل درون شهری
نیستند .مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری
تهران هم اعالم کرد :اتوبوس حادثه دانشگاه آزاد
واحد علوم و تحقیقات معاینه فنی نداشته است.
نواب حسینی منش در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به حادثه روز دوشنبه و فوت 10نفر در دانشگاه آزاد
واحد علوم و تحقیقات ،اظهار کرد :در پی استعالم
از سامانه سیمفا مشخص شد که اتوبوس واژگون
شده ساخت شرکت شهاب تولید سال  ۸۱بوده
است که متاسفانه با این که در سن فرسودگی
بوده اما معاینه فنی نداشته است .وی گفت :این
اتوبوس به سن فرسودگی رسیده بود و به رغم

مشکالتی که در نوسازی ناوگان وجود دارد و با این
که  ۱۶سال از تولیدش گذشته بود اما متاسفانه
معاینه فنی نداشته است.
▪بخشنامه هایی که اجرا نمی شود

حسینی منش با بیان ایــن که در شهریور ماه
امسال استاندار سابق تهران بخشنامهای صادر
کرد مبنی بر این که سرویس خودروی کارکنان
همه دستگا هها ملزم به دریــافــت معاینه فنی
هستند ،تصریح کرد :متاسفانه این حادثه نشان
داد که دستگاهها به بخشنامه استاندار بیتوجه
بودند .وی با بیان این که در اخبار منتشر شده
اعالم شد که نقص فنی ممکن است علت وقوع

این حادثه باشد ،افزود :اگر این اتوبوس معاینه
فنی داشــت ،قطعا در معاینات فنی نقص فنی
خودرو مشخص میشد و امروز ما شاهد مرگ10
تن در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات نبودیم.
▪آرزوی نو شدن ناوگان حمل و نقل

ایــن حادثه تلخ درحالی رخ داده اســت که در
ابتدای سال ،1397طرح های بازآفرینی شهری
و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان
یکی از اولویت های مهم از سوی دولــت تدبیر
و امید معرفی شد تا بخشی از ناوگان فرسوده
کشور ،نو نــوار شــود .به گفته معاون وزیــر راه و
شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل

ج ــادهای ،بــرای اجــرای طــرح نوسازی ناوگان
فرسوده حمل و نقل عمومی برون شهری شامل
اتوبوس ،مینی بوس ،کامیون و کامیونت معادل
 10میلیارد و  666میلیون دالر اعتبار در نظر
گرفته شده است .عبدالهاشم حسننیا پیش
از این گفته بود که با احتساب ناوگان فرسوده
حمل و نقل عمومی درون و بــرون شهری باید
بیش از  202هزار دستگاه خودرو در این بخش
نوسازی شود .بر این اساس قرار است در بخش
بــرون شهری از مجموع  140هــزار دستگاه
کامیون فرسوده  120هزار دستگاه ،از  13هزار
اتوبوس فرسوده  9هــزار دستگاه ،از  57هزار
دستگاه مینیبوس فرسوده  48هزار و 500
دستگاه و همچنین شش هــزار دستگاه وانت
در قالب این طرح نوسازی شود .در این طرح
 50درصد هزینه نوسازی خودرو از محل صرفه
جویی سوخت از سوی وزارت نفت و  50درصد
از سوی مالک وسیله نقلیه ( 20درصد نقد و 30
درصــد تسهیالت) تامین می شــود .وزیــر وقت
صنعت ،معدن و تجارت ،در این زمینه با تشریح
طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای و درون
شهری گفت :تعداد خودروهای جایگزین شده در
سه سال اجرای طرح  202هزار و  500دستگاه
است که منابع اختصاص یافته از سوی دولت
معادل قطعات منفصل شده خودرو بیش از هفت
میلیارد دالر برآورد شده است.

گزارش میزان توسعه شبکه ملی اطالعات به مراجع عظام ارائه شد

استانها به بالون اینترنتی مجهز میشوند

معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش در زمینه اقدامات انجام شده برای توسعه شبکه ملی اطالعات
به مراجع عظام تقلید خبر داد.به گزارش مهر ،فتاحی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت:
همواره علما با توجه به جایگاه مردمی خود ،دغدغه هایی برای بهره گیری از فرصت های فضای
مجازی و مقابله با خطرات موجود در آن داشته اند که نیاز به ارائه مستمر گزارش از سوی نهادهای
مسئول و کسب رهنمودهای ایشان و هماندیشی در این حوزه است.وی ادامه داد :دراین زمینه
افتخار ارائه گزارش در زمینه اقدامات انجام شده در توسعه شبکه ملی اطالعات به مراجع گران
قدر تقلید ،حضرات عظام آیت ا ...مکارم شیرازی ،جوادی آملی و فاضل لنکرانی را پیدا کردم.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :برای هر استان یک سامانه بالون ارتباطی تا
اواخر بهار سال  ۹۸در صورت نداشتن مشکل تامین اعتبار راه اندازی می شود که ارتباطات
الزم رادر مواقع بحران ایجاد می کند.صادق بیک پور افزود :راه اندازی بالون های ارتباطی
مصوب شده و در مرحله تخصیص اعتبار است و در راه اندازی این سامانه استان کرمان در
اولویت قرار دارد.وی اظهار کرد :دستورالعمل پیام رسانی انبوه در مواقع بحران به استانداری
و مدیریت بحران ابالغ می شود و با این آیین نامه ،اپراتورها باید از این مرجع دستور بگیرند که
موجب آرامش اجتماعی خواهد شد.

الیحه خاک درنوبت بهارستان

 ۹۹درصد قبوض مخابرات
بهصورت غیرحضوری
پرداخت میشود

مجلس تعیین تکلیف شود.در خور اشاره است،
در الیحه جامع خاک که شامل  26مادهقانونی
است ،بر جلوگیری از آلودگی و فرسایش خاک

بود و کمیسیون کشاورزی هم درباره اصالح آن
نظر نهایی خود را اعالم کرده است ،نباید زمان
زیــادی تا به نتیجه رسیدن الیحه خــاک باقی
مانده باشد .نوری
نوری :تا پایان امسال وضعیت
ابــــراز امــیــدواری
کرد تا پایان امسال
الیحه جامع خاک در مجلس
وضــعــیــت الیــحــه
تعیینتکلیفمیشود
جــامــع خـــاک در
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت۹۹ :
درصد قبوض مخابرات بهصورت غیرحضوری
پرداخت می شود.به گزارش شرکت مخابرات
ایــران ،سید مجید صدری با اشــاره به اهمیت
پرداختهای غیرحضوری در کاهش تردد و
آالیندگی محیط زیست و همچنین سرعت

تشکلهای دانشجویی پرستاری:

«بودجه ۹۸پرستاری» سالمت مردم را به خطرمی اندازد

تشکلهای دانشجویی پرستاری در اعتراض به
اختصاص نیافتن اعتبار به الیحه بودجه سال ۹۸
برای جذب پرستاران ،اعالم کردند :دولتمردان
سیاستهای انقباضی خود را به مقوله پرستاری
ارتباط ندهند چراکه این موضوع سالمت مردم
و حیات بیماران را با خطر جدی مواجه میکند.
به گزارش فارس ،بیانیه پایانی شرکتکنندگان
در تجمع  ۱۸۶تشکل دانشجویی پرستاری در
اعتراض به اختصاص نیافتن اعتبار به الیحه بودجه
سال  ۱۳۹۸بــرای جذب پرستاران به شرح زیر
اســت :تجمع ما دانشجویان ،تجمع حرفهای و

در قدم اول در دفــاع از حق مسلم مــردم با هدف
بهرمندیازخدماتکیفیحوزهمراقبتوپرستاری
کشور است .ما دانشجویان و گروههای پرستاری
همان طور که در حرکت نمادین و دستنوشتههای
خود اعالم کرده ایم ،حرکت خود را در چارچوب
مصالح کشورمان و با تبعیت از فرامین رهبر معظم
انقالب دانسته و در حقیقت تبلور فرمایش گهربار
معظم له که مسئوالن باید بــرای پرستاری باب
جداگانهای را باز کنند ،به نمایش گذاشتهایم
بنابراین بیگانگان و بدخواهان حق هیچ گونه
بهرهبرداری از این گردهمایی را ندارند.

در پرداخت و تحقق ارتباطی فراگیر ،گفت:
هماکنون با استقبال مــردم از پرداختهای
الکترونیکی ،نــزدیــک  ۹۹درصـــد از تمام
قبضهای تلفن ثابت در سراسر کشور بهصورت
غیرحضوری پرداخت میشود.وی با اشاره به
اهمیت استفاده از کانا لهای غیرحضوری

تاکیدشدهاستوبهگفتهمدیرکلدفترآبوخاک
ســازمــان حفاظت محیط زیــســت ،موضوعات
مدنظر سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت
جهاد کشاورزی در خصوص موضوعات کود،
سموم شیمیایی ،آلودگی و فرسایش خاک در این
الیحه مورد توجه قرار گرفته است.علی مریدی
گفت :در این الیحه دربــاره آلودگی هایی که از
طریق دفع نامناسب پسماند صورت میگیرد،
جرایم خاصی دیــده شده است و بسیار پیگیر
بودیم تا این جرایم وارد حسابی شود تا بتوان برای
محیط زیست کشور هزینه کرد .وی خاطرنشان
کرد :بر اساس الیحه حفاظت از خاک ،صنایع
یا افــرادی که به صورت متخلف پسماند را وارد
محیط میکنند ،باید جریمه پرداخت کنند.
میزان جریمه بر اســاس میزان و نــوع پسماند
تعیین میشود .مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان
حفاظت محیط زیست در گفت و کو با خراسان با
اشاره به موضوع قاچاق خاک از کشور تاکید کرد:
اکنون تاثیرگذارترین کار نمایندگان این است که
ابالغ سریع الیحه خاک را دنبال کنند چرا که اگر
این الیحه ابالغ شود ،حداقل می توانیم جلوی
صادرات قانونی خاک را از مبادی رسمی بگیریم.
پرداخت الکترونیکی قبوض در سراسر کشور
خاطرنشان کــرد :هماکنون میزان پرداخت
از سامانه جامع  ۲۰۰۰و دیگر کانا لهای
غیرحضوری در اکثریت مناطق مخابراتی با
فرهنگ سازیهای صورت گرفته ،به حدود ۹۹
درصد رسیده است.

بر اساس الیحه بودجه ۹۸

کاهشاعتبارات پژوهشی دستگاه های اجراییممنوع شد

بر اســاس الیحه بودجه  ،۹۸در راستای تحقق
اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات
برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی
ممنوع است.به گزارش مهر،در راستای اجرای
بند (ج) مــاده  ۶۴قانون برنامه ششم توسعه
مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضا محور،
کلیه دستگاه هــای اجرایی موضوع مــاده ()۵
قانون مدیریت خدمات کشوری ،با رعایت ماده
( )۱۱۷اصالحی آن قانون مصوبه  ۱۳۸۶و
مــاده ( )۵قانون محاسبات عمومی کشور که
از اعتبارات برنامه «پژوهش هــای کاربردی»

...
اخبار

جامعه

دانــش پــور -بعد از آن که حــدود دو دهــه پیش
زنگ خطر وضعیت خاک کشور به صدا درآمد،
الیحه جامع حفاظت از خاک در دولت تدوین
شد .این الیحه در دیماه  89به تصویب نهایی
در دولت رسید و بالفاصله به مجلس رفت .بعد
از بررسی نمایندگان مجلس ،الیحه مذکور
به شــورای نگهبان ارســال شد تا مراحل نهایی
تصویب آن طی شود .اما اکنون یکی از اعضای
کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفت
و گو با خراسان از برگشت این الیحه به مجلس
خبر می دهد.به گفته سیدراضی نوری ،شورای
نگهبان به یک ماده از الیحه خاک درباره خروج
خاک از کشور ایراد گرفت و مجدد آن را به مجلس
برگرداند .وی ادامه داد :ایراد مد نظر شورای
نگهبان درباره این ماده در کمیسیون کشاورزی
مجلس بررسی شد و اصالحاتی در آن صورت
گرفت تا نظر شــورای نگهبان دربــاره موضوع
خروج خاک از کشور تامین شود .نوری افزود :هم
اکنون الیحه جامع خاک به صحن علنی مجلس
بازگشته تا در نوبت رسیدگی قــرار گیرد .این
نماینده مجلس خاطرنشان کرد :از آن جا که ایراد
شورای نگهبان فقط به یک ماده از الیحه مربوط
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استفاده میکنند ،مکلف اند حداقل  ۱۰درصد
این اعتبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات
مورد نیاز خود از طریق پایان نامه های تحصیالت
تکمیلیدانشگاههاومراکزپژوهشیهزینهکنند.
بر اســاس بند «و» تبصره  ۹الیحه بودجه  ،۹۸به
منظور ارتقای شاخص های علمی ،پژوهشی و
فناوری ،اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات
کشور بــرای ارتــقــای مناطق کمتر توسعه یافته
مصوب  ۳۰مهر  ۹۳قابل اختصاص به دانشگاه ها
و موسسات آموزش عالی ،پارک های علم و فناوری
و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

اپلیکیشن های اینستاگرامی
غیررسمی ،اطالعات یک میلیون
ایرانی را دزدیدند
مرکز ماهر  ۲۰۰اپلیکیشن اینستاگرامی
(«فالوئریاب»« ،الیک بگیر»« ،آنفالویاب»
و )...از مــارک ـتهــای ان ــدروی ــدی داخــل
ایــران را بررسی و اعــام کــرده که نزدیک
به نیمی از ایــن تعداد بــرای کارکردشان
نیاز به ورود حساب اینستاگرامی کاربران
داشتند؛ در بین این  100برنامه نیز بیشتر
آن ها سارق اطالعات کاربران هستند و با
توجه به آمار نصب این برنامهها ،بهصورت
تخمینی اطالعات بیش از یک میلیون کاربر
اینستاگرامدرایراندراختیارتولیدکنندگان
این برنامهها قرار گرفته است .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،مرکز مدیریت امداد و
هماهنگی عملیات رخــدادهــای رایانهای
(ماهر)ازاجراییشدن حذفبیمهقراردادها
برای استارتآپها خبر داد.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه
جامع علمی اعالم کرد:

تنزل  ۴رتبهای ایران در شاخص
سهولت کسب و کارها
حاجیان  -دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه
جامع علمی کشور از تنزل چهار رتبهای
ایــران در شاخص سهولت کسب و کارها
خبر داد و گفت :ایران در این شاخص از رتبه
 ۱۲۴به  ۱۲۸تنزل رتبه پیدا کرده است.
دکتر منصور کبگانیان شامگاه سه شنبه
با اشاره به جزئیات جلسه صد و سیزدهم
شورای ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع
علمی کشور در جمع خبرنگاران گفت:
موضوع سهولت کسبوکارها برای «دانش
آمــوخــتــگــان دانــشــگــاهــی و شرکتهای
دانش بنیان» و وضعیت شاخصهای علم
و فناوری از مــواردی بود که در این جلسه
بررسی و ارزیــابــی شــد .بررسی ها نشان
می دهد ،کشورمان در شاخصهای علم
و فناوری رشد مناسبی داشته است اما در
مقابل در شاخص سهولت کسب و کارها
با تنزل رتبه مواجه شده ایم که یک هشدار
برای کشور تلقی می شود.
کبگانیان مــواردی از جمله رونــد دریافت
مجوز ،مالیات ،حقوق مالکیت فکری،
وضعیت تعطیلی و ورشکستگی شرکتها
را شاخصهایی دانست که برای سهولت
در انجام کسب و کارهای نوین بررسی می
شوند .به گفته کبگانیان ،رتبه ایران در سال
 ۲۰۱۸در شاخصهای سهولت کسب و
کارها  ۱۲۴بــوده که رتبه مناسبی برای
کشور نیست .با این حال در سال ۲۰۱۹
با چهار رتبه تنزل در رتبه  ۱۲۸قرار گرفته
است.دبیر ستاد راهبردی اجــرای نقشه
جامع علمی کشور ادامه داد :موضوع دیگر
مورد بررسی در این جلسه بحث اشتغال
دانــش آموختگان دانشگاهی و تناسب
شغل آن ها با رشته تحصیلی بود که طی
آن وزارت کار و مرکز همکاریهای تحول
و پیشرفت ریاست جمهوری گزار شهای
خود را ارائه کردند.

جمع آوری فوری یک نوع
کپسول از داروخانهها
ســازمــان غــذا و دارو از معاونت هــای غــذا و
داروی سراسر کشور خواست بــرای جمع
آوری فوری یک مدل از کپسول «»VigRX
اقــدام کنند .روابــط عمومی سازمان غذا و
دارو اعالم کرد که کپسول  VigRXبا شماره
هــای 06260631400011:GTIN
و 3371963913816102:IRC
در قــوطــی  60عــــددی ب ــا ت ــاری ــخ انقضا
 2020.7.30محصول وارداتــــی است
که در داروخــانــه ها توزیع شــده و در تاریخ
 95.12.30منقضی شــده اســت .روابــط
عمومی سازمان غذا و دارو اعالم کرد که این
کپسول با مشخصات مذکور از نظر اداره کل
امور فــراورده های طبیعی ،سنتی و مکمل
سازمان غذا و دارو قابل مصرف نیست و توزیع
آنتوسطشرکتهایپخشغیرقانونیاست.
سازمان غذا و دارو همچنین از معاونت های
غذا و داروی سراسر کشور خواسته که طبق
مقررات و ضوابط ،برای جمع آوری فوری این
فراورده از سطح عرضه در اسرع وقت اقدام
عاجل به عمل آورنــد و سازمان را از نتیجه
اقدامات انجام شده مطلع کنند.

