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واریز «عیدی» مستمریبگیران
تامیناجتماعی تا  ۱۰اسفند

سرپرست سازمان تامین اجتماعی از واریز «عیدی» مستمریبگیران و بازنشستگان تامیناجتماعی تا ۱۰اسفند ماه خبر
داد .به گزارش ایسنا ،محمد حسن زدا گفت :رقم عیدی همان میزان مصوب اعالم شده توسط دولت است ،بنابراین رقم
واریزی به حساب مستمریبگیران و بازنشستگان یک میلیون تومان خواهد بود.

...

علمیوفناوری
وزیر ارتباطات خبرداد:

متخلفان اپلیکیشنهای
موبایلی بازداشت شدند
وزیـــر ارتــبــاطــات از بــازداشــت متخلفان
پــرونــده مربوط به شرکت توسعه دهنده
اپلیکیشنهای مــوبــایــلــی خــبــر داد که
اقــدام به فریب کاربران بــرای عضویت در
سرویسهای ارزش افـــزوده مـیکــرد .به
گزارش مهر ،آذری جهرمی دومــاه پیش
از تــخــلــف ی ــک شــرکــت تــوســعــه دهــنــده
اپلیکیشنهای موبایلی خبر داده بود که
در مدت کوتاهی بیش از  ۵۰۰نرم افزار
موبایلی توسعه داده است.این نرم افزارها
از پوشش ادعیه تا عناوین غیر اخالقی را
شامل می شد و بــرای خالی کــردن جیب
مشترکان تلفن همراه با سرویس های ارزش
افزوده ،توسعه داده شده بود.آذری جهرمی
در توئیتر نوشت« :این نرم افزارها به اجبار
و فریب مردم را عضو برخی سرویسهای
ارزش افــزوده می کردند و طبق گــزارش
پلیس فــتــا ،تــاکــنــون بــه یــک فــقــره درآمــد
نامشروع  5/8میلیاردی اقــرار کــرده اند
که همچون قبل مبالغ رفته از جیب مردم را
بازمیگردانیم».

رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد:

رادیوداروهای تولید ایران
در بازار های  15کشور جهان
رئــیــس ســازمــان انـــرژی اتــمــی ،ایـــران را
یــکــی از کــشــورهــای پــیــشــتــاز در تولید
توسعه رادیوداروها در غرب آسیا توصیف
کرد وافــزود :اکنون رادیــوداروهــای تولید
داخ ــل بــه  15کــشــور مانند مــصــر ،هند،
پاکستان ،عــراق ،لبنان ،سوریه و برخی
کشورهای اروپایی صــادر میشوند .علی
اکبر صالحی در گفتوگو با ایرنا ،درباره
تولید رادی ــوداروه ــا در کشور افـــزود :در
زمینهرادیــوداروهــا در کشور هم تولید و
هم به صورت مستمر تحقیق و توسعه انجام
میدهیم.
به طــور مثال یکیاز رادیــوداروهــایــی که
طی سا لهای اخیر روی آن تحقیق کرده
ایم ،دارویی برای درمان سرطان پروستات
است.
وی گفت :هم اکنونایــن دارو بر اساس
دستورالعملهای وزارت بهداشت به صورت
نمونه در دانشگاههای علوم پزشکی مانند
شهید بهشتی ،مشهد و شیراز روی بیماران
مبتالبه این نوع از سرطان آزمایش میشود.
قیمت هر دوز این دارو  15هزار دالر است،
اما در کشور ما به صورت رایگان به بیماران
داده میشود.
وی بیان کــرد :رادیــوداروهــا به گونه ای
عمل می کنند که ایزوتوپهای رادیواکتیو
روی مولکو لهای خاصی بنشینند تا به
جــای خــاصمد نظر در بــدن انتقال پیدا
کنند .رادیوداروها ،داروهایی هستند که
در ساخت آن ها از مواد رادیواکتیو استفاده
م ـیشــود و در تشخیص و درمـــان برخی
بیماری ها کاربرد دارند.

رتبه  ۱۳۱ایران در مدیریت
اکوسیستمهای آبی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای
اسالمی گفت :رتبه  ۱۳۱ایران در بین ۱۳۲
کشورجهان از نظر مدیریت اکوسیستمهای
آبی نشان ه اقدامات غیر کارشناسی و دیدگاه
منطقه ای در این زمینه است.به گزارش
مهر ،رئیس کمیسیون کــشــاورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس شــورای اسالمی با
بیان ایــن که بسیاری از طــرح هــای کشور
بدون پشتوانه کارشناسی و براساس سلیقه
مدیران به مرحله اجرا در آمده است افزود:
درست است که تولیدات کشاورزی ما پس از
انقالب از ۲۵میلیون تن به  ۱۰۰میلیون تن
رسیده است اما با وجود این کشاورزی کشور
توسعه نیافته است.
وی رتــبــه  ۱۳۱ایـــــران در بــیــن ۱۳۲
کشورجهان از نظر مدیریت اکوسیستمهای
آبــی را از نــشــانـههــای ایــن اقــدامــات غیر
کارشناسی و دیده منطقه ای دانست و ادامه
داد :در خصوص ایجاد تشکل ها نیز به نظر
میرسد نتوانستهایم در مسیر درست گام
برداریم چراکه تشکل های برخاسته از یک
صنف هرکدام درخواستی در تضاد با تشکل
دیگر دارند.

تجلیل  184نماینده مجلس از برخورد انقالبی سپاه
با کشتیهای صیادی خارجی

رئیس اتحادیه رستورانداران تهران:

در پی انتشار اخبار متعدد و تایید و تکذیب ها در
خصوص حضور کشتی های صیادی چینی در آب
های جنوب 184،نماینده مجلس طی بیانیهای
از حرکت انقالبی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در برخورد با کشتیهای صیادی خارجی حمایت
و تشکر کردند.به گزارش فارس ،در بخشی از
متن این بیانیه آمده است :به تازگی صیادان
مناطق جنوب کشور دغدغههایی داشتند که
کشتیهای خارجی با حمایت سازمان شیالت و
با سیستمها و تجهیزات پیشرفته انواع گونههای
آبــزیــان را صید میکردند و ایــن اق ــدام ضمن
آسیب جدی به زیستگاه آبزیان ،ماهیان منطقه
و صیادان سنتی ،باعث افزایش قیمت ماهی و
ضعف اشتغال در دریا شده است.این اقدام به جا
و شایسته سپاه انقالب اسالمی ایران به عنوان
اقدامی جهادی و انقالبی از سوی فرزندان ملت
در نیروی دریایی سپاه مقتدر انقالب اسالمی،
بارقهای از امید و باور را در مردم به ویژه صیادان
منطقه ایجاد کرد و اطمینان به نیروهای مسلح،

رئیس اتحادیه رستورانداران تهران میگوید:
«قیمت کباب زیــر  ۱۵هــزار تومان منطقی
نیست».میرابراهیمی با اشاره به گرانی مواد
اولیه غذایی برای طبخ در رستورانهابه تسنیم
اظهار کرد :متاسفانه در ماههای اخیر قیمت
مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته و همین
امر عالوه بر کاهش مشتریان رستورانها ،باعث
مشکالتی برای همکاران ما شده است.
بهخصوصسپاهرابیشازگذشتهنمایانساخت.
امید است دستگاه قضایی نیز اشد مجازات برای
کسانی که با استفاده از رانتها ،قصد اخالل
و نارضایتی در مــردم را داشته و دارنــد اعمال
کند.ما نمایندگان مجلس به نمایندگی از ملت
ایران اسالمی ضمن تشکر و قدردانی از فرمانده
محترمسپاهپاسدارانانقالباسالمی ونیروهای
تحت امر به ویژه نیروی دریایی ،از خداوند متعال
موفقیت روز افزون و توفیق خدمت صادقانه به
مردم عزیز را مسئلت داریم.

چلوکباب زیر۱۵هزارتومانکباب نیست

▪تعطیلی یک چهارم رستوران های تهران

وی با اشــاره به تعطیلی یک چهارم رستوران
های تهران در پی گران شدن گوشت،بر افزایش
قیمت تمام شــده غــذا بــرای رســتــورانداران
در ما ههای اخیرتاکید کرد و در پاسخ به این
سوال که آیا فروش چلوکباب و چلوجوجه با
قیمتهای  8تا  10هزار تومان ،دارای کیفیت
است یا خیر؟ گفت :من هم با شنیدن این موارد
تعجب میکنم چراکه این قیمتها با عقل و
منطق جور درنمیآید؛ شما نگاه کنید وقتی

جوجه کیلویی  30هزار تومان است ،راسته
گوسفندی کیلویی  120هــزار تومان یا مغز
راسته کیلویی  180هزار تومان ،چطور چنین
قیمتهایی امکان دارد؟
میرابراهیمی افزود :مث ً
ال گوشت مورد نیاز برای
طبخ کباب کوبیده کیلویی  74هــزار تومان
است؛ خب برای کباب  200گرمی ،تنها باید
 15هزار تومان گوشت مصرف شود؛ پس کباب
کوبیدهای که با قیمتهایی پایینتر از این رقم
عرضه میشود ،کیفیت الزم را ندارد.

 2شغله بودن پزشکان غیر قانونی است
این که همه باید مالیات را به درستی و متناسب
با درآمـدهــای خود بدهند گفت :در دنیا این
پذیرفته شده است که هیچ گروه شغلی نباید
فرار مالیاتی داشته باشد و این موضوع ،پزشکان
و سایر قشرهای جامعه را هم شامل میشود .وی
دربــاره دو مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر

...



پالسکو

سعیدیکیا :پالسکوی جدید مهرماه  ۹۹افتتاح میشود
رئیسبنیادمستضعفانگفت:ساختمانپالسکویجدیددر
مهرماه سال  ۹۹افتتاح می شود و به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش آنا ،محمد سعید یکیا دیروز در حاشیه مراسم
بازآفرینی باغ وثوقالدوله در جمع خبرنگاران در خصوص
وضعیتساختساختمانپالسکواظهارکرد:فراینداجرایی
گودبرداری در حال انجام و  48شمع برای سازه نگهبان
نصب شده است و امیدواریم قبل از سال جدید کار گودبرداری به طور کامل به اتمام برسد.وی با
بیان این که زیربنای این ساختمان همچون گذشته  ۲۲هزار متر است ،افزود :ساختمان پالسکو
باتوجهبهمصوبهکمیسیونماده ۵در ۱۵طبقهرویزمینو ۵طبقهمنفی احداثمیشود.رئیس
بنیاد مستضعفان درخصوص زمان تکمیل ساختمان پالسکوی جدید گفت :تکمیل ساختمان
پالسکو از زمانی که مجوز گودبرداری آن صادر شده تا دو سال زمان خواهد برد و تا مهر  ۹۹این
ساختمان به بهره برداری میرسد .سعیدیکیا افزود :در ساختمان پالسکوی جدید نمادهایی
برای آتشنشانان به صورت گالری در نظر گرفته شده است.

دستگیری عامالن سایت «یارانه» و ارسال کنندگان
پیامک انبوه«سهام عدالت»
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا
از پیگیری برای دستگیری عامالن ایجاد سایت
جعلی  YARANEH.COMو ارسال کنندگان
پیامک انبوه سهام عدالت خبر داد.سرهنگ
حسین رمضانی در گفتوگو با ایسنا گفت :طی
دو هفته گذشته پلیس فتا به دو پرونده که عامالن
آن قصد داشتند تا به شکل گسترده اقــدام به
کالهبرداری از شهروندان کنند ورود کرد که با
اقدامات انجام شده جلوی خسارت به شهروندان
گرفته شــد.وی در توضیح این پروندهها گفت:
مورد اول با ایجاد سایت جعلی یارانه به نشانی
 yaraneh.comواعالماینکهاینسایت وابسته
به سازمان هدفمندی یارانه هاست ،اطالعات
هویتی شهروندان نظیر کدملی سرپرستان
خانوار ،تعداد اعضای خانوار ،میزان درآمــد و
اطالعات کــارت بانکی ،شماره کــارت ،شماره
حساب ،رمز دوم ،تاریخ انقضای کارت و CVV2
را دریافت و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب
شهروندان می کردند.رمضانی با اشاره به ورود
پلیس فتا به این موضوع اظهار کرد :گردانندگان
این سایت در ایام تعطیالت چند روز گذشته اقدام
به راه اندازی آن کردند و تصور میکردند که در
ایام تعطیالت کسی متوجه آنان نمیشود ،در
حالی که پلیس فتا وارد عمل شد و با همراهی
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وزارت ارتباطات با این سایت جعلی برخورد
کرد.معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا
ادامه داد :عامالن راه اندازی و ایجاد این سایت
شناسایی شدهاند و پس از دستگیری ،جزئیات
بیشتر از اقدامات آنــان اعــام خواهد شد.وی
دومینپروندهرامربوطبهاوایلهمینهفتهاعالم
کرد و گفت :پیامکی انبوه از یکی از سامانههای
ارسالپیامکبرایبسیاریازشهروندانارسالو
در آن ادعا شده بود که برای دریافت سهام عدالت
و عیدی باید یک سری اطالعات خود را در اختیار
آن ها قرار دهند که خوشبختانه قبل از هرگونه
اقدام و خسارت به شهروندان این سامانه نیز با
همکاری وزارت ارتباطات و پلیس فتا مسدود
شد.معاون پلیس فتای ناجا ادامه داد :مسئله
دیگر آدرس سایت هاست ،شهروندان الزم است
توجهداشتهباشندکهبهطورکلیتمامسایتهای
رسمیوخدماتیدرداخلکشوربهدامنه IRختم
میشوندوسایتهاییبادامنه COM.و...سایت
نهادهایی مانند سازمان هدفمندی یارانهها
و ...نیست.مهمتر از همه این است که هیچ نهاد
رسمی از شهروندان تقاضای رمز دوم کارت،
 CVV2و نظایر آن را نمیکند و اگر سامانهای
چنین مشخصاتی را بخواهد قطع ًا جعلی است و
با هدف جرایم مالی ایجاد شده است.

نصب کارت خوان در مطب پزشکان و پرداخت
 ۱۰درصــد از کارمزد آ نهــا به عنوان مالیات
گفت :همه باید مالیات را به درستی و متناسب
با درآمدهای خود بدهند .باید ساختاری در
کشور ایجاد شود که هیچ کسی در هیچ جایگاه
و مقامی نتواند از پرداخت مالیات فرار کند.وی



ادامــه داد :در دنیا این پذیرفته شده است که
هیچ گروه شغلی نباید فرار مالیاتی داشته باشد
و این موضوع ،پزشکان و سایر قشرهای جامعه
را هم شامل میشود .هر کسی بسته به درآمد و
سرمایهای که دارد باید مالیات بدهد .در غیر این
صورت باید با آنها برخورد شود.

...

ثبت احوال

ابوترابی:هیچ دستگاهی جزثبت احوال حق ندارد آمار ازدواج و طالق
را اعالم کند
دانش پور-درحالیکهسازمانثبتاحوالکشوربارهااعالم
کرده  ،این سازمان تنها مرجعی است که می تواند آمار چهار
واقعه حیاتی ازدواج ،طالق ،وفات و والدت را ثبت ،استخراج
و اعالم کند اما هر از گاهی مسئوالن دستگاه ها و بخش های
مختلف با اعالم آماری که معموال با اعداد و ارقام سازمان
ثبت احوال کشور همخوانی ندارد ،جامعه را دچار تشویش و نگرانی می کنند .از جمله آخرین
اظهارنظرها در این خصوص اظهارات رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق است که اعالم کرد
یک سوم ازدواج ها در سال  96به طالق انجامیده است .علی مظفری همچنین اظهار کرد :در
شش ماه نخست امسال عالوه بر کاهش 12درصدی طالق شاهد افزایش 7درصدی ازدواج بوده
ایم .اعالم این آمار در حالی است که سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با خراسان
تصریح کرد :بر اساس قانون ،مرجع اعالم آمار ازدواج ،طالق ،والدت و وفات سازمان ثبت احوال
کشور است و دستگاه های دیگر حق ندارند درباره این وقایع حیاتی آمار بدهند.

بررسی بازارکارایران درشرایط تحریم؛

رشد۴۶درصدی استخدا م درکسبوکارهای دیجیتال
گزارش تازهای از آمار بازار کار ایران در مقایسه
ســال هــای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸نشان میدهد
که بهرغم افزایش تحریم ها ،کسب وکارهای
دیجیتال و استار تآپ ها رشد  ۴۶درصدی
را در موضوع استخدام تجربه کــرده اند.به
گزارش مهر ،با وجود این که در روزهای تحریم،
گران شدن لحظهای ارز و نوسان بازار ،خیلی
از کسب و کارهای ایرانی را با مشکل مواجه
کرد و بسیاری از شرکتهای بــزرگ ایرانی
مجبور به تعدیل نیرو شدند و بعضی استخدام
نــیــروی جــدیــد را متوقف کــردنــد ،امــا طبق
تازهترین گزارش منتشر شده از سوی شرکت
دانــش بنیان ای ــران تلنت ،درس ــال ۲۰۱۸
کسبوکارهای دیجیتال و استار تآ پهای
ایرانی  ۴۶درصــد رشد استخدام داشتهاند
و تقاضای بــازار کار بــرای متخصصان حوزه
رایانه  ۱۴درصد افزایش داشته است.طبق
ای ــن گــــزارش ،کــس ـبوکــارهــای دیجیتال
و اســتــارتآپهــا  ۴۶درصــد رشــد استخدام
داشتهاند .تقاضا بــرای بعضی شغلها مثل
 Developerهم نه تنها افت نداشته ،بلکه
همچنان سهم باالیی از نیاز کسبوکارها را
به خود اختصاص میدهد.آمارها میگویند
برخالف انتظار ،در روزهای بحران بزرگترین

...
جامعه

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:
استقبال پایین جامعه دانشگاهی
کشور از طرح فرصت مطالعاتی
صنعتی

نایبرئیس مجلس:

نایب رئیس مجلس درخصوص دوشغله بودن
و ُمهر فروشی پزشکان گفت :دوشغله بودن
از نظر قانونی مشکل دارد .حتی در قانون ما
نوشتهایم که پزشکان فقط باید یک جا کار کنند
ولی متاسفانه این قانون را از باال اجرا نکردند.
به گزارش دانشجو،مسعود پزشکیان با تاکید بر
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تعدیل نیروها در شرکتهای بــزرگ اتفاق
افتاده است .میزان استخدا مها بهطور کلی
 ۶درصد افت داشته است که این افت برای
شرکتهای باالی  ۱۰۰نفر  ۱۳درصد بوده
و برای کسبوکارهای زیر  ۱۰۰نفر  ۵درصد
اعــام شــده اســت .امــا در مقایسه سا لهای
 ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸بیشترین کاهش استخدام
مــربــوط بــه شــرک ـتهــای مــخــابــراتــی بــا ۷۷
درصد ،نیروگاهها با  ۷۰درصد و شرکت های
دارویــی وتجهیزات پزشکی با  ۵۸درصــد و
شرکتهای خودروسازی با  ۳۷درصدبوده
وتنها شغلهایی که میزان استخدامشان کم
نشده است ،شغلهای مربوط به حوزه فناوری
اطالعات بوده است .به نحوی که استخدام
گــروه شغلی مهندس کامپیوتر ،نــر مافــزار
و طــراح وب در ایــن بــازه زمانی افزایش ۱۴
درصدی داشته است.در میان صنایع مختلف،
شرکتهای دیجیتال و استارت آپها با رشد
چشمگیر  ۴۶درصد در میزان استخدام ،رتبه
اول را به خود اختصاص دادهاند.

زهرا حاجیان  -معاون آمــوزش ،پژوهش
و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با اشــاره به اجــرای طرح فرصت مطالعاتی
صنعتی از اعالم  ۱۳۰درخواست از سوی
واحدهای صنعتی به دانشگاه ها و استادان
خبرداد و گفت  :متاسفانه تنها چهار نفر از
دانشگاهیان بــرای مشارکت در این طرح
اعالم آمادگی کردند.دکتر برات قبادیان
روزگذشته در همایش ملی «تعامل نظام
دانشگاهی در فضای اجتماعی» با تاکید
بر این که دیوار بیاعتمادی از سوی هر دو
طرف صنعت و دانشگاه کشیده شده است،
خاطرنشان کرد :ابرچالش امروز ما آن است
که چرا دانشگاهها نقش خود را در جامعه ایفا
نمیکنند.وی با اشاره به وجود پنج میلیون
دانشجو و صد هزار استاد هیئت علمی در
کشور ،اظهارکرد  :چالشهایی چون تغییر
اقلیم ،خشکسالی ،ریزگردها و بیکاری
دانش آموختگان دانشگاهی ،چالشهایی
نیستند که یک شبه در کشور ایجاد شوند.
ما باید برنامهریزیهای الزم برای اشتغال
دانش آموختگان دانشگاهی را داشته باشیم.
وی ادامه داد  :در دانشگاهها تنها به تربیت
دانشجویان پرداخته میشود و هر موضوعی
که به عنوان پایا ننامه پیشنهاد میدهند،
بــه تصویب م ـیرســد و اع ــام م ـیشــود که
مقصران اصلی نبود تعامل میان دانشگاهها
با فضای جامعه خود دانشگا هها هستند،
چرا که دانشگاهها میتوانند پایاننامههای
دانشجویان را در جهت رفع مشکالت کشور
اجرایی کنند.قبادیان سپس به تدوین طرح
فرصت مطالعاتی صنعتی اشاره کرد و گفت:
درقــالــب ایــن طــرح که قــرار بــود با اجــرای
آن شاهد پیوند دانشگاه وصنعت باشیم
هم اکنون  130درخــواســت بــرای حضور
دانشگاهیان در بخش صنعت ارائــه شده
است در حالی که متاسفانه تنها چهار نفر از
دانشگاهیان کل کشور برای مشارکت اعالم
آمادگی کردند.

امکان پاسخگویی به شکایات
کاربران در شبکه های اجتماعی
فراهم شد

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نحوه ثبت
و پاسخ گویی به شکایات کاربران در حوزه
هــای مختلف  ICTگفت :امکان پیگیری
شکایات از طریق شبکه های اجتماعی نیز
برای کاربران فراهم است.به گزارش مهر،
حسین فــاح جوشقانی در اینستاگرام
نوشت:عالوه بر سامانه  ، ۱۹۵امکان ارائه
شکایت از طریق تماس با تلفن گویا و شبکه
هــای اجتماعی نیز فــراهــم شــده اســت و
کاربران می توانند سواالت و شکایات خود
از اپراتورها را از طریق درج هشتگ ۱۹۵
(#صد و نود و پنج #نام اپراتور) در شبکه های
اجتماعی نیزپیگیری کنند.

مرحلهجدیدشمارهسیمکارتهای
شاتلموبایلدرراهبازار
مدیرعامل شاتل موبایل اعالم کرد :با توجه
به مجوز صادر شده از سوی سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی ،سومین مرحله
شماره سیمکار تهای ایــن اپــراتــور تلفن
همراه کشور با پیششماره  ۰۹۹۸و کد12
به زودی به بــازار ارتباطات کشور عرضه
خواهد شد.به گــزارش ایسنا ،آرش کریم
بیگی ،مدیرعامل شاتل موبایل گفت :این
سیمکارتها به زودی از طریق  ۴۰۰مرکز
خدمات شاتل و نزدیک به هزار نمایندگی
مجاز فروش و خدمات پس از فروش در سراسر
کشور ،به متقاضیان عرضه خواهد شد.

