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کسر خدمت  ۴۰روزه سربازی
صحت ندارد

سردار موسی کمالی   رئیس اداره سرمایه انسانی ســتادکل نیروهای مسلح با اشاره به شــایعه کسر خدمت سربازی که
طی چند روز گذشته درفضای مجازی منتشر شده بود ،اظهار کرد :کسری خدمت  ۴۰روزه به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی شایعه بوده و به هیچ عنوان صحت ندارد.

...

علمیوفناوری
مرکز ماهر هشدار داد؛

فعالیت بدافزار مهاجمان فارسی
زبان در شبکههای اجتماعی
مرکز مدیریت امــداد و هماهنگی عملیات
رخدادهای رایانه ای درباره فعالیت سایبری
جدید مهاجمان فارسی زبان در شبکههای
اجتماعی و شناسایی یک باج افزار هشدار
داد.بــه گــزارش مهر ،مرکز مدیریت امداد
و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای
با اعالم مشاهده و رصد فضای سایبری در
زمینه باج افــزار ،از ظهور فعالیت سایبری
جدید مهاجمان فارسی زبان در شبکههای
اجتماعی و توسعه و انتشار باجافزار خبر داد.
طبق آخرین مشاهدات صورت گرفته ،این
فعالیت در قالب( RaaSباجافزار به عنوان یک
سرویس) در گروهها و کانالهای تلگرامی در
حال شکلگیری و رشد بوده است.

تا  ۲۰۲۰نهایی می شود؛

ادغامقابلیتگپپیامرسان
فیسبوک،اینستاگراموواتساپ
فیس بوک قصد دارد قابلیت گپ پیام رسان
فیس بوک و نیز بخش تبادل پیام برنامه های
اینستاگرام و واتس اپ را در یکدیگر ادغام
کند تا گفت و گوی کاربران این سه برنامه
با یکدیگر تسهیل شــود.بــه گــزارش مهر،
این تغییرات سیاست های حریم شخصی
برنامه های مذکور را نیز تغییر داده و مشابه
با فیس بوک خواهد شد .این موضوع از هم
اکنون موجب برخی نگرانی ها شده است.
بر اساس اطالعاتی که در این زمینه برای
اولین بار در روزنامه نیویورک تایمز منتشر
شده ،شخص مارک زاکربرگ مدیرعامل
فیس بوک حامی این تغییر و یکپارچگی
بخش گفت و گوی سه برنامه یادشده است.
احتماال این تغییرات تا سال  ۲۰۲۰نهایی
خواهد شد.این تغییرات به معنای ادغام
سه برنامه یادشده نیست و آن ها کماکان به
صورت مستقل موجود خواهند بود.مجموع
کاربران فعال این سه برنامه در ماه به 2.5
میلیارد نفر میرسد و لذا این تغییرات ممکن
است مانع از مهاجرت کاربران به برنامه های
رقیب و افزایش جذابیت آن ها شود.

آزمایش خون با یک اسباب بازی
محبوب
فیجت اسپینر نــام اسباب بــازی اســت که
بیشتر برای تمدد اعصاب و ایجاد آرامش
به کار می رود ،اما محققان دانشگاه ملی
تایوان روشی برای استفاده از این اسباب
بــازی با هدف انجام آزمایش خون کشف
کــرده اند.به گــزارش مهر ،فیجت اسپینر
معموال دارای سه نرمه یا آویــز سبک وزن
حلقه ای اســت و یــک نرمه هــم بــه شکلی
پوشیده در مرکز آن قرار می گیرد .کاربران
بــرای تخلیه انــرژی ،انگشت خــود را روی
نرمه مرکزی قرار می دهند و سپس آن را
می چرخانند.در آزمایش خون نیز از روشی
مشابه برای جداکردن پالسما از سلول های
خون استفاده می شود .از همین رو محققان
تــایــوانــی بــا دســت کــاری فیجت اسپینر،
قراردادن نرمه این اسباب بازی و چرخش
ایمن آن ها را ممکن کرده اند.با چرخاندن
فیجت اسپینر برای سه تا پنج بار حدود ۳۰
درصد از پالسما با خلوص  ۹۹درصد از خون
جدا می شود و این کار که حدود  ۴تا  ۷دقیقه
به طول می انجامد ،انجام تست کاغذی
خون را ممکن می کند .از این روش برای
شناسایی موفق پروتئین  HIV-1که عامل
بیماری ایدز است ،استفاده شده است.
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نوبخت از برنامه یک ساله حذف کپرنشینی در جنوب کرمان خبرداد

حرف های ضد و نقیض درباره رفع
فیلترینگ تلگرام

حسین بردبار -سازمان برنامه و بودجه کشور
برای ساخت سریع  10هزار واحد مسکونی
در جنوب استان کرمان با هدف جمع شدن
کپرنشینی در ایــن منطقه تفاهمنامه ای با
کمیته امداد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی
منعقد کرد.به گزارش خراسان ،محمد باقر
نوبخت دیروزدر مراسم امضای این تفاهم نامه
در محل سازمان برنامه و بودجه گفت:مشکل
مسکن در فصل گذشته در جنوب کرمان
تشخیص داده شد که باید اقــدام عاجلی در
این باره صورت میگرفت ،کپرنشینی با توجه
به بافت و ساخت منطقه رایج بود و با توجه به
آماری که داریم با احداث این  10هزار واحد
کپرنشینی کنار گذاشته خواهد شد و خانوارها
دارای مسکن میشوند .وی با بیان این که قرار
است این تعداد واحد ظرف حداکثر یک سال
به اتمام برسد،افزود:بر این اساس قرار است
 ۱۰هزار واحد مسکونی برای مددجویان و
روستاییان استان کرمان با متوسط  ۵۰متر
مربع و در مجموع  ۵۰۰هزار متر مربع ساخته
شود که از این تعداد پنج هزار واحد مسکونی
برای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی (ره) و پنج هزار مسکن دیگر با
مشارکت بنیاد مسکن بــرای خانواد ههای
محروموفاقدسرپناه درشهرستانهایجنوبی

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس
اعالم کرد  :هم اکنون صحبتهایی از رفع فیلتر
تلگرام مطرح شــده اســت امــا مطمئن ًا شــورای
عالی فضای مجازی برای این موضوع شروطی
خواهد گذاشت .به گزارش ایسنا ،محمدجواد
کولیوند با اشــاره به مباحثی که این روزهــا در
خــصــوص مــحــدودیــت فــضــای مــجــازی مطرح
شده است ،توضیح داد :در موضوع فیلترینگ
تلگرام ،در کشور تالش کردیم ،پایهای را برای
پیام رسانهای داخلی ایجاد کنیم ،در ابتدا این
موضوع به مسخره گرفته شد اما باالخره از جایی
باید شــروع کرد.کولیوند افــزود :در این مدت
کارهای خوبی برای ایجاد این بستر انجام شده و
اگر این اتفاق رخ دهد بعد میتوان تلگرام را رفع
فیلتر کرد تا هر کسی برای استفاده از پیام رسان
داخلی و خارجی حق انتخاب داشته باشد.وی
ادامه داد :هم اکنون صحبتهایی از رفع فیلتر
تلگرام مطرح شــده اســت امــا مطمئن ًا شــورای
عالی فضای مجازی برای این موضوع شروطی
خواهد گذاشت.

برنامه احداث  ۱۰هزار واحد مسکونی
برای حذف کپرنشینی درکرمان

استان کرمان مانند قلعهگنج ،رودبار ،ریگان،
جیرفت و سایر مناطق ساخته شود.به گفته وی
هزینه احداث هر متر مربع حدود یک میلیون
تومان پیشبینی شده که در مجموع رقمی
حدود  ۵۰۰میلیارد تومان منابع نیاز دارد،
از این میزان  ۵۰درصد آن را سازمان برنامه
و بودجه از محل منابع عمومی بودجه و ۲۵
درصد آن حدود  ۱۲۵میلیارد تومان را بنیاد
مسکن و  ۲۵درصد دیگر را کمیته امداد تأمین
خواهد کرد.علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی نیز دراین مراسم با بیان این
که اولویت مسکن با مشموالن کمیته امداد
است و پس از آن در اختیار افراد غیر پوشش قرار
میگیرد ،گفت :این واحدها قرار است طی یک
سال ساخته شود و پس از امضای تفاهمنامه
کار عملیاتی آن شروع میشود.

▪معاون دادستان :رفع فیلتر تلگرام منتفی
است

درحالی که این نماینده مجلس از رفع فیلتر
تلگرام سخن می گوید ،جاویدنیا دبیر کارگروه

تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان این که
رفع فیلتر تلگرام اساسا منتفی است ،به ایسنا
گفت :هر گونه فعالیت دستگاههای دولتی در
تلگرام و نیز هر گونه ارائه خدمات درگاه های
پرداخت اینترنتی در تلگرام و پوستههای فارسی
آن اعم از هاتگرام وطالگرام غیرقانونی است
و با آن برخورد قانونی خواهد شــد.وی تاکید
کرد :تلگرام با دستور قضایی فیلتر شده و هیچ
مرجعی هم جز دستگاه قضایی حق اظهار نظر در
خصوص رفع فیلتر آن را ندارد.وی افزود :تاکنون
مطلبی در دبیرخانه کارگروه درباره رفع فیلتر
تلگرام مطرح نشده و اساس ًا رفع فیلتر تلگرام
منتفی است.جاویدنیا گفت :طبق مصوبات
شورای عالی فضای مجازی ،مجوزی با الزاماتی
که در مصوبات شــورا پیش بینی شــده توسط
وزارت ارتباطات برای تلگرام صادر نشده است.

مسئوالن می گویند
جان باختن  13529نفر در حوادث رانندگی طی  ۹ماه امسال

توزیع پیک نوروزی امسال هم ممنوع شد

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد 13 :هزار و  529نفر طی  9ماه امسال در حوادث رانندگی
جان باختند و این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (7 )1396دهم درصد افزایش یافته
است .هشت هزار و  ۶۸۵کشته از تلفات حوادث رانندگی  ۹ماه امسال در جاده های برون
شهری ،سه هزار و  ۲۵۷نفر در جاده های درون شهری ۹۰۸ ،نفر در جاده های روستایی،
 ۱۵۸نفر در جاده های اختصاصی و محل فوت  ۵۲۱نفر هم سایرنقاط گزارش شده است.
استان های فارس با هزار و ،۹۰تهران با هزار و یک و اصفهان با ۹۰۹نفر ،بیشترین و استان های
ایالم با  ،۱۲۱کهگیلویه و بویراحمد با  ۱۵۷و اردبیل با  ۱۷۱فوتی ،استان های دارای کمترین
شمارمرگ های حوادث رانندگی طی  ۹ماه امسال بودند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که چاپ هرگونه پیک نوروزی و اجبار
خانوادهها و کودکان در این زمینه ممنوع است ،گفت :طرح «عید و داستان» در سال  97ادامه
پیدا میکند و امسال نیز برای انس کودکان با کتاب اجرا میشود.حکیمزاده در گفتوگو با
ایسنا ،درباره تکلیف و کار نوروزی امسال دانش آموزان ابتدایی اظهار کرد :در راستای پاسخ به
نیاز کودکان به کودکی کردن و قصهخوانی ،سال گذشته پیک نوروزی را از برنامه درسی حذف
کردیم .وی تاکید کرد :امسال هم در ایام تعطیالت عید نوروز به هیچ وجه پیک نوروزی و درسنامه
عید و موارد مشابه آن را نخواهیم داشت .از مدتها قبل این موضوع را به اطالع استانها نیز
رساندهایم و چاپ هرگونه پیک و اجبار خانوادهها و کودکان در این زمینه ممنوع است.

افزایش قیمت  ۲تا  ۳برابری پروازها و تکذیب
هواپیمایی کشوری

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس   :

بخشنامه «استخدام پیمانی» دانشجومعلمان
قطع ًا پشتوانه قانونی ندارد

دانش پور -در حالی که با یک جست وجوی
ساده در سایت های فروش آنالین بلیت هواپیما
می توان به افزایش 2تا  3برابری نرخ بلیت سفر
هوایی به شهرهای پر مخاطب در تعطیالت
بهمن ماه رسید اما مسئوالن سازمان هواپیمایی
کشوری اصرار دارند که قیمت بلیت پروازهای
داخلی تغییر نداشته است .دبیر انجمن شرکت
های هواپیمایی ایران با رد افزایش قیمت بلیت
پروازهای داخلی اظهار کرد :قیمت حداقل و
حداکثر بلیت تمام مسیرهای داخلی در سایت
این انجمن قابل مشاهده است؛ اگر قیمت بلیت
ها بیشتر از این نرخ ها باشد تخلف محسوب می
شود .مقصود اسعدی سامانی در گفت و گو با
ایرنا اضافه کرد :اگر بلیت پروازهای داخلی
با قیمت بیشتری به متقاضیان عرضه شود
مسافران می توانند در ابتدا به دفاتر مرکزی
شرکت ها مراجعه کنند در غیر ایــن صورت
شکایت آن ها از طریق سایت ایــن انجمن و
سازمان هواپیمایی کشوری قابل رسیدگی
است.وی با بیان این که هرساعت پرواز برای
شرکت های هوایی معادل  50دالر به ازای هر
مسافر هزینه دارد ،گفت :ممکن است قیمت
برخی از بلیت ها به دلیل خدمات بیشتری که
به مسافران ارائــه می شود به عنوان «فرست
یا بیزنس کــاس» با قیمت بلیت پــروازهــای
عادی متفاوت باشد.اسعدی سامانی اظهار

گروه اجتماعی -در پی بخشنامه اخیر استخدام
پیمانی دانشجومعلمان ،رئیس فراکسیون
فرهنگیان مجلس با تأکید بر این که بخشنامه
اخیر استخدام پیمانی دانشجومعلمان قطع ًا
پشتوانه قانونی ندارد ،گفت :این رویکردها باعث
تضعیف دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش
میشود .به گزارش خراسان ،طی روزهای اخیر
 ،تعدادی از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
طی تماس با روزنامه خراسان ،به تغییر عنوان
قانونی استخدام خود اعتراض کردند .به گفته آن
ها در دفترچه استخدامی وزارت آموزش و پرورش
که امسال منتشر و درآن از «استخدام رسمی» یاد
شده است ،حاال پس از قبولی پذیرفته شدگان
 ،آموزش و پرورش عنوان استخدام رسمی را به
استخدام پیمانی تغییر داده است .یکی از این
دانشجویان به خراسان گفت« :من رتبه خوبی
در کنکور داشتم اگر می دانستم وزارت خلف
وعــده می کند و عنوان استخدام را تغییر می
دهد ،تقاضای استخدام نمی دادم ».در همین
زمینه ،حاجیبابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان
مجلس تصریح می کند :دانشجومعلمان ورودی
 97با اطالع از نوع استخدام اقــدام به انتخاب
رشته کردهاند و قطع ًا بخشنامه آموزش وپرورش
از نظر قانونی پشتوانهای ندارد .رئیس فراکسیون
فرهنگیان از وزیر آمــوزش و پــرورش خواست با
اعالم لغو بخشنامه اخیر درباره استخدام پیمانی

کرد :هرچند افزایش تقاضا در بازار بر قیمت
ها نیز تاثیرگذار اســت امــا همه شرکت های
هوایی ملزم شــده انــد طبق نــرخ هــای اعالم
شده در سایت این انجمن بلیت های خود را
به متقاضیان عرضه کنند .دبیر انجمن شرکت
های هواپیمایی ایران تاکید کرد :جدول دامنه
نرخ بلیت پروازهای داخلی خطوط هوایی کشور
در سایت این انجمن وجود دارد و مسافران نباید
بلیت های خود را بیش از این نرخ ها خریداری
کنند.این اظهارات در حالی است که بررسی
های ما درباره نرخ بلیت پروازهای داخلی در
تعطیالت بهمن ماه از افزایش  2تا  3برابری
قیمت بلیت هواپیما حکایت دارد .این مسئله
به ویژه در مسیرهای پرتردد که در فصل زمستان
مخاطب بیشتری دارد مانند کیش ،قشم،
چابهار یا مشهد به خوبی مشهود است و معلوم
نیست مسئوالن سازمان هواپیمایی بر اساس
چه مستنداتی افزایش قیمت ها را رد می کنند.

...
اخبار

نارضایتی از برخورد با بیمار
بیشترین علت تماس
با وزارت بهداشت
دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه
خدمات سالمت با اشاره به  15هزار تماس
تلفنی بــا سامانه  190وزارت بهداشت
گفت :بیشترین علت تماس نارضایتی از
برخورد مجموعههای مختلف اعم از پزشک،
پرستار ،نگهبان ومنشی بوده است .علیرضا
عسکری به فــارس ،اظهار کــرد :تماس با
سامانه  190وزارت بهداشت راهکاری بوده
که افراد میتوانند از طریق آن به بررسیهای
الزم در این زمینه دست یابند و ســؤاالت و
چالشهای درمانی خود را مطرح کنند و
راهکار دیگر پیگیری از طریق معاونت درمان
دانشگاهعلومپزشکیوسازماننظامپزشکی
اســت .وی گفت:طی شش ماه گذشته 15
هــزار تماس تلفنی با موضوعات مختلف
همچون تعرفهها ،برخورد کارکنان و  ...با
سامانه  190برقرار شده که بیشترین علت
تماسنارضایتیازبرخوردهایمجموعههای
مختلف اعــم از پزشک ،نگهبان ،پرستار،
منشی مطب و  ...و البته بخشی از تماسها
نیز مربوط به تقدیر و تشکر از اقدامات کادر
بهداشت و درمان بوده است .وی خاطرنشان
کرد :مؤسسات درمانی به صورت ادواری
بررسی می شوند که تیم هــای نظارتی با
بررسی های الزم به تخلفات تعرفه ای آن ها
رسیدگی می کنند .همچنین برخی از مردم
نارضایتیها و تخلفات احتمالی را به سامانه
 190اطالع می دهند که ما از این طریق نیز
اقدام میکنیم.دبیر ستاد کشوری نظارت بر
اجرای تعرفه خدمات بیان کرد :هر هفته یا
دو هفته یک بار جلسه ستاد تعرفه در استان
تهران برگزار میشود که رؤسای سه دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،ایران و شهیدبهشتی در
آن حضور دارند و اقدامات الزم در این راستا
صورت میگیرد .عسکری در پاسخ به سوالی
مبنی بر این که وضعیت مؤسسات درمانی
کشور از لحاظ تخلفات به چه صورت است؟
گفت :با توجه به تــورم و شرایط اقتصادی
مؤسسات بهداشتی -درمانی در کشور نمره
خوبی دارند چرا که با وجود شرایط سخت
مالی خدمات را بسیار مناسب و کمتر از تورم
به بیماران ارائه میدهند.

ازدواج زن  ۴۹ساله با پتو در انگلیس
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مردم

ورودیهــای  97از همه ظرفیت ها برای رشد و
اعتالی دانشگاه فرهنگیان استفاده کند .وی
گفت :امنیت شغلی و پشتوانه استخدامی در
دانشگاه فرهنگیان یکی از مهمترین مؤلفههای
جذب داوطلبان کنکور در انتخاب رشتههای
دانشگاه فرهنگیان است که با بخشنامه اخیر زیر
سؤال رفته است.
▪وزیر :سال آینده تصحیح می شود

بنابرخبر تسنیم ،بطحایی وزی ــر آمـــوزش و
پــرورش نیز در پاسخ به این اعتراض ها گفته
است«:چون مذاکره این جانب با رئیس سازمان
امــور استخدامی طوالنی شده بود و به اتفاق
نظر نرسید و با نزدیک شدن به پایان سال مالی
احتمال تضییع حقوق شش ماهه همکاران
جوانم وجود داشت بنابراین برای رفع این خطر
فعال احکام به صورت پیمانی صادر شد تا در سال
آینده احکام تصحیح شود ان شاءا.»...

باشگاه خبرنگاران-یکی از ساکنان شهر
اکستر انگلیس قصد دارد با پتوی پشمی خود
ازدواج کند .این زن  ۴۹ساله بهنام پاسکال
سلیک میگوید :این پتو همواره به کمک من
آمده و آن را بسیار دوست دارم و میخواهم از
مردم برای حضور در مراسم پیوند رسمی من
با پایدارترین و تسکین بخشترین شریکم در
زندگیشرکتکنند.قراراستمراسمازدواج
این زن با پتو روز  ۱۰فوریه برگزار شود.

