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رئیسسازمانمدیریتبحرانکشوربابیاناینکه ۵درصدبودجهکلکشوربهمدیریتبحراناختصاصدارد،افزود:آگاهیهرقدربیشتر
باشد ،تلفات کمتر میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،نجار با اشاره به این که ۵درصد بودجه کل کشور به مدیریت بحران اختصاص
داده میشــود ،گفت ۳ :درصد این بودجه برای پیشــگیری و  ۲درصد برای مقابله اســت که رقم کلی آن  ۲۰هزار میلیارد تومان است.

...
اخبار

سامانه ثبت گوشی مسافری
دوباره مختل شد
هفته گذشته سامانه ثبت گوشیهای
مسافری گمرک ،امکان اتصال آنالین به
سامانه ثبت و رجیستری تلفن همراه (همتا)
را فراهم کرد .اما اکنون  ،چند روزی است
که برخی مسافران برای رجیستری گوشی
خود در سامانه گمرک ،با پیام خطای «کد
متناظر گمرکی برای این شناسه ()IMEI
تعریف نشده اســت» مواجه میشوند.به
دنبال مشکل پیش آمده برای این مسافران
در زمینه ثبت گوشی تلفن هــمــراه خود
در سامانه گمرک ،سامانه اطــاع رسانی
ثبت و رجیستری تلفن همراه (همتا) ،در
اطــاعــیـهای در این باره توضیح داد.در
این اطالعیه آمده است« :مسافر گرامی،
در صــورتــی کــه در زم ــان ثبت دستگاه و
گوشی تلفن همراه خود در سامانه گمرک،
با خطای «کــد متناظر گمرکی بــرای این
شناسه ( )IMEIتعریف نشده است» مواجه
میشوید ،به این نکته توجه داشته باشید
که ایــن خطا به دلیل آن اســت که شناسه
 IMEIدستگاه شما ،پیش از برقراری ارتباط
آنالین گمرک و همتا ،در گمرک ثبت و
شناسه پرداخت برای آن تولید شده ولی
بعد از بــرقــراری ارتــبــاط برخط (آنــایــن)،
برای پرداخت عوارض آن اقدام شده است.
هــم اکــنــون بــا اتــصــال ایــن دو ســامــانــه ،در
صورت ثبت موفق شناسه  IMEIدر گمرک و
پرداخت عوارض ،کد فعال سازی به صورت
آنــی ،بــرای شــمــاره هــمــراه مسافر پیامک
شده و کاربر تلفن همراه میتواند از طریق
درگا ههای سامانه همتا ،دستگاه را برای
سیم کارت خود فعال کند.

درخواست ۲میلیاردی برای
برنامه های نوروزی پلیس
درتلویزیون

وزیر کشور خواهان برخورد
شدیدتر با متخلفان رانندگی شد
وزیر کشور گفت :باید با متخلفان رانندگی
شدید و قوی برخورد شود و به هیچ عنوان به
آن ها رحم نشود .باید با افرادی که از قانون
تخطی میکنند ،برخورد جدی تری شود.
بــه گ ــزارش مهر ،رحمانی فضلی اظهار
کــرد :تعداد خودروها روز به روز افزایش
می یابد و به مراتب سفرها هم بیش از پیش
و به تبع تصادفات هم زیاد میشود ولی ما
باید کاری کنیم که آمار تصادفات کاهش
پیدا کند .وی گفت :از وظایف ذاتی صدا و
سیما اطال عرسانی است و این نهاد نباید
تقاضای پول برای تبلیغاتی مانند تبلیغات
پلیس داشته باشد ،پول را باید از نهادهای
خصوصی بگیرد نه نهادهای حاکمیتی ،ما
این موضوع را حتم ًا پیگیری میکنیم.
▪ماجرای فرهاد مجیدی

وی گفت :من همان موقع که متوجه شدم
بازیکن فوتبال در برابر مأمور راهور گردن
کشی کرده است ،از دادستان خواستم که
با او شدیدترین رفتار را داشته باشند ولی
بعد دیدیم که آن بازیکن خود به اشتباهش
پی برد و از پلیس عذرخواهی کرد و موضوع
بین آن بازیکن فوتبال و پلیس رفع شد.

اختصاص  ۵درصد بودجه کل کشور
به مدیریت بحران

...

هشدار وزیر بهداشت درباره اچ آی وی:

جامعه

اگر همین طور پیش برویم،آینده ایدزدرکشور بسیارغم انگیز خواهد بود

وضع بهداشت روان درکشور پریشان است

اچ آی وی غم انگیزخواهد بود.وزیر بهداشت
همچنین با بیان این که هم اکنون برای تهیه دارو
و تجهیزات پزشکی نگرانی نداریم ،افزود :قطعا
سال  ،۹۸سال نسبتا پرتالطمی است و ما با فشار
تحریمهای ظالمانه ممکن است شرایط ویژهای
را تجربه کنیم اما تمهیداتی را در زمینه تهیه دارو
و تجهیزات اساسی اندیشیدهایم .وی افزود :هم
اکنون نگرانی برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی
نداریم و سازوکارهایی برای دور زدن تحریمها
اندیشیدهایم بنابراین نگرانی عمدهای در زمینه

دانــش پــور -وزیــر بهداشت ،درمــان و آمــوزش
پزشکی بــا تاکید بــر ایــن کــه دربــــاره ویــروس
اچ آیوی راه هایی را که باید می رفتیم ،نرفتیم
گفت :متاسفانه الگوی تزریقی با الگوی جنسی
جــای خــود را عــوض مــی کند و ایــن شاخص
خطرناکی اســت .سعید نمکی روز گذشته در
جمع خبرنگاران حوزه سالمت تصریح کرد :اگر
با این روند پیش برویم ،من وضعیت گرفتاری
با ویروس اچ آی وی را بسیار غم انگیز می بینم.
▪ 59هزاربیمار ایدز در کشور

وی با اشاره به شناسایی  38هزار مبتال به ایدز
در کشور گفت :ما پیش بینی می کنیم  59هزار
نفر در کشور مبتال به ایدز باشند .به عبارتی 42
درصد بیماران را هنوز شناسایی نکرده ایم که
رقم کمی نیست .وزیر بهداشت خاطرنشان کرد:
راه پیشگیری از ابتال به اچ آی وی آموزش است
و اگر با همین روند پیش برویم ،وضعیت شیوع



تامیندارووتجهیزات
پــزشــکــی بـــه ویـــژه
در حـــوزه داروهـــای
اساسی مانند داروهای
بــیــمــاران خــاص و صعب
العالج نداریم.نمکی دربــاره
وضعیت سالمت روان در کشور تصریح کرد:
وضع بهداشت روان در مملکت بسیار پریشان
است و ما یکی از افسردهترین جوامع درجهان
هستیم .متاسفانه در کشور ما برنامه های فرحزا
به مراتب کمتر از برنامههای ماتمزاست .وزیر
بهداشت همچنین دربــاره چگونگی پرداخت

وزیر بهداشت:متاسفانه در
کشور ما برنامه های فرحزا
به مراتب کمتر از برنامههای
ماتمزاست

...



علمی

یک زن ،نخستین مسافر احتمالی مریخ

رئیس ناسا ضمن ابراز امیدواری از حضور بیشتر زنان در برنامه های آژانس فضایی آمریکا (ناسا)
اعالم کرد ،به احتمال زیاد نخستین کسی که قدم روی کره مریخ می گذارد ،یک زن خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،برایدنستاین از شخص خاصی برای حضور در این برنامه نام نبرد اما گفت :این
زنان هستند که در خط مقدم برنامه های آژانس فضایی آمریکا (ناسا) هستند .وی در پاسخ به
سوال یک کاربر در توئیتر که گفته بود آیا زنان هم می توانند در سفر بعدی ناسا به کره ماه حضور
داشته باشند ،گفت« :قطعا ،زنان در این کار پیشتاز خواهند بود».وی در واقع از احتمال حضور
یک زن در سفر بعدی به ماه خبر داد.

همسانسازی حقوق
بازنشستگان تامیناجتماعی
به کجا رسید؟

هزینه ها از جیب مــردم در قالب طــرح تحول
سالمت اظهار کرد :کاهش آسیب
پــذیــری مــردم و حمایت از
ساکنان نقاط محروم و
فرودستان به ویژه در
تحوالت سال آینده،
مــد نظر اســت .بــر همین اســاس
سه بسته اصلی شامل کاهش
پــرداخــت از جــیــب بــیــمــاران،
حمایت از بیماران خاص و صعب
العالج و ماندگاری طبیب در نقاط کمتر برخوردار
را مد نظر داریم.
▪پرداخت معوقات پرستاران قبل از سال ۹۸

وزیر بهداشت درباره پرداختی های پرستاران
نیز اظهار کرد :پرداخت معوقات پرستاران قبل
از شروع سال  ۹۸در اولویت وزارت بهداشت
قرار دارد.

...

نظام وظیفه

فراخوان مشموالن متولد سال  ۸۰برای تعیین تکلیف
وضعیت سربازی
سازمان وظیفه عمومی ناجا ،کلیه مشموالن غایب و غیر غایب متولد سا لهای  ۱۳۵۵تا
 ۱۳۸۰را برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی فراخواند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطالعیهای اعالم کرد :کلیه مشموالن
غایب و غیر غایب متولد سالهای  ۱۳۵۵تا  ۱۳۸۰با توجه به قانون خدمت وظیفه عمومی،
باید برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
(پلیس  )۱۰+اقدام کنند.

واکنش های طنز کاربران فضای مجازی به گرانی خریدهای نوروزی

از پروژه مهمانگریزی تا کشف مضرات آجیل!
گروه اجتماعی«-پسته ،بادام زمینی،
انواع تخمه کدو و ژاپنی ،بادام ،بادام
زمینی  ،انجیر ،فندق و »...جمع
دوست داشتنی گران قیمتی که این
روزها نه تنها باعث شده تا همه ایرانی
ها یک صدا پویشی علیه نخریدنشان
طبع خوش
ایجاد کنند بلکه باز هم
ِ
طنز برخی از مــردم را برانگیخته تا
حتی ماجرای نخریدن این خشکبار
خوشمزه را با شوخی و خنده برگزار
کنند .پویشی که این بار به نظر می
رسد به دالیل مختلف ،مردم زیادی
را با خود همراه کــرده تا شاید برای

یــک بــار زور مــردم بــه گــرانــی برسد.
گرانی افسارگسیخته آجیل و به ویژه
پسته همزمان با نزدیک شــدن ایام
عید واکنش طنز مــردم را به دنبال
داشته است .کافی است به پیام هایی
که در فضای مجازی دست به دست
می شــود ،نگاهی بیندازیم .گاهی
انگار مــردم به دنبال بهانه ای بوده
اند تا بتوانند از زیر بار سنگینی هزینه
خرید آجیل عید شانه خالی کنند.
کاربران شبکه های مجازی در این
پیام ها نوشته انــد :«بــابــام از دیشب
پروژه مهمون گریزی برا عید رو کلید

زده و داره از مضرات خوردن آجیل و
شیرینی مطلب می فرسته تو گروهای
فامیلی و بعدشم خ ــودش ریپالی
میزنه می نویسه التماس تفکر.»...
«میگه کمپین راه انداختیم آجیل
نــخــریــم .کــار بــزرگــی نــکــردی چون
بخوای هم نمی تونی بخری.»...
«همچین هر کی می رسه می پرسه
امسال عید آجیل می خرید یا نه؟ انگار
مثال حق انتخاب داریــم و می تونیم
بخریم ولی نمی خریم».
«آن چـــنـــان رونـــــق اقــتــصــادی
ایــجــاد شــده کــه دم عید قصاب ها

رئیس سازمان زندانها خبرداد:

شبکه اطالع رسانی راه دانا

جــانــشــیــن فــرمــانــده نــاجــا بــا اشــــاره به
برنامههای ناجا برای نوروز  ۹۸گفت :صدا
و سیما برای  ۲۰روز تعطیالت نوروزی به
منظور اجرای برنامه از ما حدود دو میلیارد
تومان پــول خواسته اســت که ایــن هزینه
زیادی است .به گزارش مهر ،سلیمانی در
نشست مشترک شورای عالی هماهنگی
ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی
را هها اظهار کرد :از شهریور سال گذشته
تاکنون صــدا و سیما برنامههای پلیس
راهــور را قطع و تقاضای پول کــرده است
و میتوان گفت به همین دلیل است که
تصادفات جادهای از شهریور سال گذشته
تا امروز بیشتر شده است.
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و آجیل فــروش هــا و لباس فــروش
ها هم ماهی قرمز می فروشن ».
«ی ــادش بــه خیر یــه زمــانــی عیدا یه
چیزی می خریدیم به اسم آجیل،
خیلی هم خوشمزه بود ولی تازگی
ها متاسفانه دانشمندا فهمیدن
سرطان زاست».

«تصمیم جــدی گرفتم کــه عید به
هیچ عنوان و تحت هر شرایطی بودم
«آجیل» نخرم و فقط با شیرینی و میوه
پذیرایی کنم؛ البته با این فرمون که
قیمت میوه داره جلو میره ،مجبورم
ویفر با طعم موز و توت فرنگی بگیرم که
هم شیرینی باشه هم میوه».

با اشاره به نرخ  270تا  360میلیونی دیه

بهرهمندی  92هزار و  500زندانی
از بخشنامه عفو گسترده

دادستان تهران:نرخ واقعی دیه باید بیشتر از
 ۵۰۰میلیون باشد

در ادام ــه اج ــرای بخشنامه عفو گسترده ،تا
پایان روز  24اسفند ،آمــار زندانیان مشمول
این بخشنامه به  92هزار و  500نفر رسید.
به گزارش خراسان به نقل از سازمان زندان
ها ،اصغر جهانگیر افــزود :طبق آخرین آمار از
مشموالن بخشنامه عفو گسترده زندانیان تا
پایان روز بیست و چهارم اسفند، 92هزار و500
نفر مشمول اجرای این بخشنامه شدند که از این
تعداد  56هزار زندانی آزاد و  36هزار و  500نفر
مشمول تخفیف مجازات شدند.رئیس سازمان
زندان ها گفت :این اقدام ارزشمند و پدرانه مقام
معظم رهبری«مدظله العالی» در اعطای عفو
گسترده به زندانیان که بر اساس رافت اسالمی
و در راســتــای کاهش آسیب هــای اجتماعی
بود ،حالوت خاصی به جامعه به ویژه خانواده
هــای زندانیان بخشید که بازتاب آن در پیام
های قدردانی آنان به ویژه از رهبر بزرگوارمان
کامال مشهود است .رئیس سازمان زنــدان ها
در ادامــه با اشــاره به برخی از آمارهای مربوط
به اجرای بخشنامه عفو گسترده گفت :استان
های تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،فارس
و کرمان به ترتیب پنج استان اول کشور هستند
که بیشترین تعداد محکومان مشمول عفو را
در اختیار دارند.جهانگیر در خصوص بیشترین
درصــد آزادی در هــر اســتــان نسبت بــه تعداد

دادستان تهران با اشــاره به این که نرخ دیه
انسان  270تا  360میلیون تومان در ماههای
حرام است ،گفت :اگر میخواستیم به صورت
واقعی عمل کنیم این مبلغ باید بیش از 500
میلیون تومان باشد.
به گزارش   فارس ،جعفری دولتآبادی   در
نشست مشترک شــورای عالی هماهنگی
ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی
را ههــا با بیان ایــن که در کاهش تصادفات
بهترین موضوع اجــرای مــوارد پیشگیرانه
اســت  ،افــزود :این موضوع نه سیاسی است
نه جناحی؛ بلکه به جان مردم بستگی دارد
و هرچه در ایــن زمینه سرمایهگذاری شود
کم است.

محکومان همان استان نیز گفت :بر اساس
آخرین گزارش ها به ترتیب استان های سمنان،
خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،قزوین و
آذربایجان شرقی باالترین درصد مشموالن عفو
نسبت به محکومان کل استان را دارند.وی تعداد
زندانیان اتباع بیگانه را که تا پایان دیروز مشمول
این عفو گسترده و رافــت اسالمی قــرار گرفته
اند 1230 ،نفر اعالم کرد و افزود :از این تعداد
 1193نفر مرد و  37نفر زن هستند.این مقام
ارشد قضایی در خصوص زنان زندانی مشمول
ایــن بخشنامه نیز گفت :تا پایان وقــت بیست
و چهارم اسفند  2601زن زندانی مشمول
این بخشنامه شدند.رئیس سازمان زندان ها
همچنین اظهار کرد :گروه سنی  33تا  39سال
بیشترین تعداد زندانیان بهره مند از بخشنامه
عفو گسترده هستند.

▪برخورد با خودروهای مزاحم و رانندگان
مست

وی افــزود :همان طور که پیشگیری بهتر از
درمان است باید از بروز تصادفات جلوگیری
و پیشگیری به عمل آورد .ما در تهران برای
خودروهای مزاحم اقداماتی انجام دادیــم و
یکی از مهم ترین مشکالت ،رانندگی در حین
مستی است.
همان طور که رانندگی در حین مستی در
همه دنیا جرم تلقی میشود و یکی از جرایم

پرخطر اســت ،در کشور ما نیز باید اولویت
قرار گیرد .دادستان تهران ادامــه داد :ما از
دستگاهها خواهشمندیم اقدامات پیشگیرانه
تنها برای نوروز نباشد و تمرکز رسیدگیهای
تخصصی بــرای کاهش تصادفات در کنار
بیمهها کاری مهم تلقی میشود.
جعفری دول ـتآبــادی دادســتــان تهران در
ادامــه با اشــاره به مزایای بیمه گفت:بیمه
یکی از ارکان مهم تصادفات است تا به موقع
خسارات پرداخت شود و دستگاه قضایی را
کمتر درگیر خود کند.
برای امسال نرخ دیه  270تا  360میلیون
در م ــا هه ــای حــــرام تعیین شـــده کــه اگــر
میخواستیم به صــورت واقعگرایانه عمل
کنیم ،باید این مبلغ بیش از  500میلیون
تومان باشد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره
به بار مالی  12هزار میلیارد تومانی همسان
ســازی حقوق بازنشستگان در ســال اول
گفت :طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت
مکلف است همسان ســازی را اجــرا کند.
براین اساس در حال مذاکره برای تامین
منابع مالی هستیم.محمدحسن زدا درباره
سرانجام تصمیمات گرفته شده درخصوص
همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی به ایسنا گفت :با کمیته مشترکی
که بین نمایندگان بازنشستگان و تامین
اجتماعی تشکیل دادیـــم ،سناریوهای
مختلفی را بررسی کردیم و در نهایت به
یک یا دو سناریو که قابلیت اجرایی باالتری
دارد ،رسیدیم.وی افزود :اولین بار است که
تصمیمی بر اساس مشارکت و نظر مستقیم
شرکای اجتماعی گرفته میشود.سرپرست
سازمان تامین اجتماعی درباره سناریوهای
همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت:
همسانسازی با یک نرخ برای همه ،همسان
سازی با دونرخ برای حداقلی بگیران و دیگر
سطوح و همسان سازی حقوق بازنشستگان
بــاشــاغــان ازجــمــلــه ایــن ســنــاریــوهــا بود
ولــی در نهایت آن چه مــورد قبول کانون
بازنشستگان و سازمان بود ،یک سناریوی
ترکیبی اســت.زدا با اشــاره به این که این
طرح تهیه شده و برای سال اول  12هزار
میلیارد تومان بار مالی دارد ،گفت :در حال
ارائه این طرح هستیم و طبق قانون برنامه
ششم توسعه دولت مکلف است آن را اجرایی
کند .در حال مذاکره بــرای تامین منابع
مالی هستیم .به لحاظ امکانات سخت
افزاری و نرم افزاری مشکلی نداریم و اگر
تامین منابع صورت بگیرد ظرف دو روز آن
را عملیاتی می کنیم.وی در پاسخ به این که
با توجه به بودجه مستقل تامین اجتماعی،
چرا دولت باید بار مالی اجرای این طرح را
برعهده بگیرد؟ اظهار کرد :اکنون وضعیت
نقدینگی سازمان طوری است که در نقطه
سربه سری قــرار داریــم و تامین این حجم
از نقدینگی امکان پذیر نیست.سرپرست
سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این
که آیا دولت قرار است از محل بدهی اش
به تامین اجتماعی این مبلغ را بپردازد و
بخشی از آن را تسویه کند؟ گفت :خیر ،ما
میخواهیم دولت کمک کند .همین طور
که برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
کشوری و لشکری کمک کــرد ،به تامین
اجتماعی هم کمک و منابع خود را تزریق
کند و اجــازه دهــد ما منابع خــود را صرف
گسترش و بهبود کیفیت خدمات کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش

تربیت در مدارس تحت تاثیر
تبلیغات بیرویه مؤسسات در
تلویزیون قرار گرفته است

مــــعــــاون آمـــــــوزش ابـــتـــدایـــی وزارت
آمــــوزشوپــــرورش اظــهــار کــــرد :برخی
سیاستگذار یهای خــاف سند تحول
مانند تنوع مدارس و طبقاتی کردن مدارس
نمی تواند فرصتهای خــوب یادگرفتن
را برای همه بهطور یکسان فراهم کند.به
گزارش میزان ،رضوان حکیمزاده با اشاره به
موضوع چالشهای تحقق اهداف پرورشی
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،افزود:
تربیت تمام ساحتی در سند تحول بنیادین
مورد تأکید است اما آیا فضاهای مناسبی اعم
از کارگاه هنری ،ورزشی ،آزمایشگاه و  ...در
مدارس در اختیارداریم؟
مــــعــــاون آمـــــــوزش ابـــتـــدایـــی وزارت
آمـــوزشوپـــرورش افــــزود :اگــر بخواهیم
نقش تربیتی را فقط بــه معلم پــرورشــی
بسپاریم باعث مـیشــود فرصتهایی را
که میتوانستیم از رهگذر نقش تربیتی
معلمان داشته باشیم ،از دست بدهیم».وی
افزود« :حرکتهایی در آموزشوپرورش و از
دوره ابتدایی شروعشده است که اگر دیگر
سازمانها با آن همجهت نباشند صد درصد
توفیق نمییابد .تعلیم و تربیت فقط بر عهده
وزارت آموزشوپرورش نیست .هماکنون
تحتتاثیر قرار گرفتن تربیت از سوی رسانه
ملی را با تبلیغات بیرویه مؤسسات که حتی
پیشدبستانیها را هدف قرار داده است،
شاهد هستیم».

