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 ناجا با کارهای نامتعارف در چهارشنبه
آخر سال برخورد میکند

تسنیم -سردار اشــتری فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که برنامهریزیهای الزم برای چهارشنبه آخر سال
انجام و هشدارهای الزم برای این شب به مردم و جوانان داده شده است ،اظهار کرد :نیروی انتظامی کنار مردم بوده
و اگر افرادی با انجام کارهای نامتعارف مردم را نگران کنند ،برابر قانون و بهخواست مردم با آنها برخورد میشود .

...

علمیوفناوری
آغاز ثبت «آنالین» گوشیهای
مسافری در سامانه گمرک
بر اســاس اعــام گمرک ،ثبت گوشیهای
مسافری در سامانههای رجیستری از دیروز
جمعه به صــورت آنالین آغــاز شده اســت .به
گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،گمرک
ایران در اطالعیهای به مسافران و متقاضیان
ثبت اطالعات تلفن همراه مسافری اعالم
کــرد ثبت گوشیهای مسافری در سامانه
رجیستری آنــایــن شــده و ضـــروری است
متقاضیان ثبت گوشیهای مسافری ،نکاتی
را در نظر داشته باشند.در این اطالعیه آمده
اســت :به اطــاع میرساند در بهروزرسانی
اخیر سامانه «اظهارنامه گمرکی تلفن همراه»
این امکان اضافه شده است که بعد از ثبت
اطالعاتو پرداختعوارضگوشی ،بهصورت
آنالین اطالعات به سامانه همتا ارسال شود
و کد فعال سازی از طرف همتا در همان روز
پیامک خواهد شد .گوشی هایی که قبل از این
تاریخ در سامانه ثبت شده و شناسه پرداخت
دریافت کــردهانــد ولــی بعد از بهروزرسانی
سامانه ،اقــدام به پرداخت عــوارض کردهاند
در مرحله آخر با پیغام «خطا در استعالم imei
از سامانه همتا :کد متناظر گمرکی برای
ایــن شناسه ( )IMEIتعریف نشده اســت»
مواجه میشوند که اطالعات این دسته بعد از
بررسیهای الزم به همان روش قبل و با ارسال
فایل از سمت گمرک به همتا انجام خواهد شد
و فعال سازی نیز از سمت همتا خواهد بود.

جریمه  13میلیاردی برای متهم
رجیستری غیرقانونی
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از
جریمه  ۱۳میلیارد ریالی متهمی خبر داد
که  ۹۰۴تلفن همراه را بهصورت غیرقانونی
در سامانه گمرک و همتا رجیستر کرده بود.
به گزارش زومیت ؛ بهگفت ه اسفنانی گزارش
این تخلف برای رسیدگی به شعب ه  ۲۲بدوی
رسیدگیبهتخلفاتقاچاقکاالوارزتعزیرات
حکومتی تهران ارجاع شد و فرد متهم ۱۳
میلیارد و ۶۴۳میلیون ریال ،معادل یک برابر
ارزش کاالی قاچاق و بهای مال ازدسترفته
بهنفع صندوق دولت جریمه شد.

زنگ خطر جدی  ۳برابر شدن
جرایم مالی در فضای مجازی
معاون دادستانی کل کشور در امور فضای
مجازی گفت :افزایش  140درصــدی آمار
جرایم رایانهای در سال  97و افزایش 300
درصدی آمار جرایم مالی در فضای مجازی،
زنگ خطر جدی است.به گزارش ایرنا از قوه
قضاییه«،جاویدنیا»افزود:هماکنوندرفضای
مجازی ،مقررات مختلفی برای احراز هویت
سیم کارتها وجــود دارد ولی این الزامات
عملینشدهوباوجوداعطایمهلتهایمکرر،
دستگاههای دولتی و خصوصی متولی که از
بودجههایکالنهمبرخوردارند،اینتکالیف
را انجام نمیدهند و از این منظر حقوق عامه
مردم در حال تضییع است.

بودجه  98معاونت علمی رئیس جمهور
کاهش نمییابد

افزایش پلکانی10تا  20درصدی حقوق معلمان
درسال98

زمزمه کاهش بودجه پیشنهادی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری برای سال  ،98موجب
نگرانی اهالی علم و فناوری کشور شــده بود
که با رایزنیهای انجام شده مسئوالن مرتبط
 ،رقم بودجه پیشنهادی این معاونت به میزان
سال گذشته برگشت.به گزارش ایرنا ،چندی
پیش در بسیاری از رسانههای آنالین و مکتوب
خبرهایی مربوط به کاهش  37درصدی بودجه
پیشنهادی سال  98معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری دیده شد ،کاهشی که به گفته
بسیاری از متخصصان این حــوزه ،میتواند بر
روند رو به رشد اقتصاد دانشبنیان در کشور آثار
منفی بگذارد.بررسی عددی الیحه پیشنهادی
بودجه سال  1398معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری که بخشهای مختلفی از جمله
چندین ستاد علمی و فناوری را مدیریت میکند،
نشان میدهد  477میلیارد و  300میلیون
تومان بودجه این نهاد ،در سال  1398به 303
میلیارد و  960میلیون تومان کاهش یافته است.
اما اکنون به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با
رایزنیهای صــورت گرفته از سوی مسئوالن

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش
و پــرورش گفت :با توجه به افــزایــش حقوق
کارکنان دولــت بــرای ســال ۴۰۰ ،98هزار
تومان به حقوق ثابت معلمان افزوده میشود
که این مقدار با حفظ درصد افزایش حقوق
به میزان  ۱۰تا  ۲۰درصد ،به صورت پلکانی
خواهدبود.حجتاالسالمتیمورعلیعسگری
در حاشیه گردهمایی مشترک معاونان ،
مــشــاوران و مــدیــران کــل آم ــوزش و پــرورش
استان ها افــزود :افزایش حقوق ،از حمایت
نسبی خوبی برخوردار شده است و دربــاره
برخی معلمان که حقوق پایینی میگیرند و
در آغاز استخدام هستند ،در حدود  ۴۵درصد
افزایش حقوق خواهیم داشت .وی از افزایش
سه برابری بودجه  98آمــوزش و پــرورش در
حــوزههــای نــوســازی  ،بــازســازی و عمرانی
مدارس خبر داد و با اشاره به مصوبه معافیت
آموزش و پرورش از پرداخت قبوض برق و آب
و گاز مدارس گفت :اگر برای مدرسهای قبض
برود و مطلع شویم ،میتوانیم شکایت کنیم
چــون طبق مصوبه مجلس ،مــدارس در این
خصوص معاف شده اند.



معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز
تصمیمات کمیسیو نهای تخصصی مجلس،
بودجه پیشنهادی سال  98این معاونت به رقم
ســال  97بازگشته اســت« .علیرضا دلیری»
ابــراز امــیــدواری کــرد با مساعدت و همراهی
ســازمــا نهــای متولی ،تخصیص بودجه سال
آینده به گــونـهای باشد که توجه بیشتری به
حــوزه علم و فناوری شود و به پیشبرد اهداف
این عرصه کمک کند .این گزارش حاکی است،
«سعید سرکار»دبیر ستاد توسعه فناوری نانو از
زیرمجموعههای معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری چندی پــیــش در خصوص کاهش
بودجه سال  98گفته بود که کاهش بودجه نانو
به معنی از بین رفتن زحمات سالهای گذشته
است.

...



پژوهشگاه فضایی

مردم بلیت گران نخرند
▪معوقات این هفته پرداخت می شود

الهیار ترکمن معاون پشتیبانی وزیر آموزش
و پرورش هم از پرداخت بخشی از مطالبات
فرهنگیان در این هفته خبر داد و گفت :برخی
مطالبات مانند خرید خــدمــات آمــوزشــی،
حقوق معلمان خارج از کشور ،حقالتدریس
شاغالن ،اضافه کار کارکنان اداری و برخی
معوقات سال  ۹۶مانند حقالزحمه امتحانات
و م ــواردی از ایــن دســت منوط به تخصیص
اعتبار است که خوشبختانه اجازه تخصیص
اعتبار را از سازمان برنامه گرفتیم و در خزانه
است که اگر آن را هر چه زودتر پرداخت کنند،
این موارد سریع تر تسویه خواهد شد .تجربه
نشان داده است که این معوقات معموال در
روزهای پایانی سال پرداخت میشود.

...
پلیس

ماهواره مخابراتی «ناهید  »۲تا پایان سال  ۹۸ساخته میشود
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت :ماهواره مخابراتی «ناهید  »۱در سال  ۹۸در مدار قرار
میگیرد و ماهواره مخابراتی «ناهید  »۲تا پایان سال  ۹۸تحویل کارفرما میشود.به گزارش
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،حسین صمیمی با اعالم این که مدل پروازی ماهواره
«ناهید  »۱ساخته شده است و در سال  ۹۸در مدار قرار میگیرد ،افزود :مدل مهندسی پروژه
ماهواره سنجشی پارس  ۱ساخته شده و سال آینده ،باید مدل پروازی این ماهواره آماده تحویل
شود .وی یکی دیگر از پروژههای مهم پژوهشگاه را سامانه بلوک انتقال مداری (سامان) اعالم
کرد و گفت :مدل پروازی این طرح باید در سال  ۹۸آماده شود و همچنین بالن مخابراتی (بام)
در نیمه اول سال  ۹۸به بهره برداری میرسد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت ،با بیان این که مالکان انبارهایی که مکان
خود را به نگهداری و تولید این نوع مواد تبدیل کنند با پلمب و ابطال دایمی جواز مواجه خواهند
شد ،گفت :از خانوادهها در خواست می کنیم در روزهای پایانی سال به هشدارهای انتظامی
درباره پیشگیری از آسیبها و سوانح ناشی از استفاده از مواد محترقه توجه کنند تا در آستانه سال
نو ،بدون خسارت مالی و جانی به استقبال عید نوروز برویم .به گزارش مهر ،سرهنگ تقی افرند
گفت :در جلساتی که با اتحادیههای مرتبط داشته ایم ،صنوف توجیه شده اند تا از فروش و عرضه
مواد اولیه محترقه ،منفجره و همچنین خرید و فروش هرگونه مواد محترقه وارداتی قاچاق،
صنعتی یا دست ساز خودداری کنند که در صورت مشاهده برابر قانون اقدام میشود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین
سند هویت معتبر در فضای مجازی خبر داد
و گفت :در صورتی که این نظام در کشور
حاکم شود کسب و کارهای نوپا توسعه پیدا
میکند.ابوالحسنفیروزآبادیدرگفتوگو
با مهر با بیان این که نظام هویت معتبر در
فضای مجازی در دستور کار شورای عالی
فضای مجازی قرار دارد و در چند جلسه نیز
بررسی شده است  ،افزود :هدف از ایجاد
این نظام استقرار زیست بوم زیرساخت
تعامالت آزادانه ،سالم و پویا با رعایت حقوق
فردی و اجتماعی در فضای مجازی است.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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جامعه

رئیس سازمان هواپیمایی
کشوری در گفت وگو با خراسان:

ابطال دایمی جواز کسب مالکان انبارهای مواد محترقه

هویت در فضای مجازی
معتبر میشود

5

دانــش پــور -مدیر کل تعزیرات حکومتی
استان تهران در حالی اصــرار دارد که به
منظورجلوگیریازافزایشسرسامآورقیمت
بلیت هواپیما باید برای آن سقف تعیین شود
که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید
دارد قیمت دو تا سه برابری بلیت هواپیما در
آستانه نوروز واقعی نیست و مردم باید نرخ ها
را بر اساس قیمت های تعیین شده توسط
انجمن شرکت های هواپیمایی بررسی کنند
و اگر گران بود ،نخرند.
به گفته علی عــابــدزاده دامنه نــرخ بلیت
هــواپــیــمــا تــوســط انــجــمــن شــرکــت هــای
هواپیمایی تعیین شــده و سقف نــرخ ها
مشخص اســت.در این خصوص اسفنانی
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران
اظهار کرد :گفته میشود در بحث قیمت
بلیت هواپیما باید عرضه و تقاضا ،قیمت
را تعیین کند و ما اصــرار داریــم باید سقف
قیمتی مشخص شــود ،چون وقتی تقاضا
زیـــاد و عــرضــه کــم بــاشــد طبیعتا قیمت
بلیتها سرسام آور میشود و همین موجب
سوءاستفاده برخی شرکتهای هواپیمایی
خواهد شد.در عین حال مسئوالن سازمان
هواپیمایی کشوری همچنان معتقدند با
نزدیک شدن به عید بر افزایش قیمت بلیت
هواپیما که حتی  2تا  3برابر هم شده است،
نظارت دارنــد و با آن بــرخــورد می کنند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این
بــاره در گفت وگو با خراسان تاکید کرد:
دامنه نرخ های بلیت هواپیما توسط انجمن
شرکت های هواپیمایی تعیین شده و سقف
نرخ ها مشخص است.

