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همه ایرانیان تا خرداد دارای پرونده
الکترونیک سالمت می شوند

ایرنا -نمکی وزیر بهداشت گفت :استقرار پرونده الکترونیک سالمت از تکالیف برنامه پنجم و ششم توسعه بود که قرار
است تا پایان بهار امســال همه ایرانیان و نیز غیرایرانیان مجاز به حضور در ایران ،دارای پرونده الکترونیک سالمت
شوند .این کار تا دو ماه آینده انجام و پس از آن اطالعات این پرونده به تدریج تکمیل می شود.

...

پست صفحه رهبر انقالب به مناسبت روزخلیج فارس

جامعه

بخش دیگری از ویالی دختر
وزیر سابق در لواسان تخریب شد

درصفحه اینستاگرامی رهبر انقالب دیــروز به
مناسبت 10اردیبهشت روز ملی خلیج فارس
مــاجــرای کتاب اطلس تــاریــخ اســام کــه امیر
کویت به رهبر انقالب هدیه داد و در آن نام خلیج
فارس تحریف شده بود ،روایت شده است.

جزئیات موارد افزایش جانبی
حقوق بازنشستگان

سرپرست سازمان تامین اجتماعی ضمن
اعـــام افــزایــش ه ــای جــانــبــی مستمری
بازنشستگان طی امسال گفت :با افزایش
مستمری ها در ســال  98سعی کــرده ایم
ق ــدرت خرید بازنشستگان حفظ شــود.
محمد حسن زدا در خصوص افزایش حقوق
بازنشستگان طــی امــســال بــه مهرگفت:
حداقل دستمزد سال گذشته یک میلیون
و  ۱۱۱هزار و  ۲۶۹تومان بود که مزایای
جانبی مانند حق همسر (عائلهمندی) ۴۴
هــزار و  ۴۹۱تومان بــود و ایــن مبلغ برای
مستمری بگیران با سابقه کاری ۲۵، ۲۰
و ۳۰سال به ترتیب سه هــزار ۴۵۰۰ ،و ۹
هــزار تومان افزایش پیدا کــرده اســت .وی
همچنین بیان کرد :حق اوالد هشت هزار
و  ۹۸۵تومان اســت که به بازنشستگان
دارای سه فرزند این مبلغ تعلق میگیرد و
برای بازماندگان و از کارافتادگان دو هزار
تومان به این مبلغ اضافه میشود .وی تأکید
کــرد :حق عائلهمندی همسران بازمانده
نصف مبلغ اعــام شده اســت .زدا تصریح
کرد :سال گذشته مبلغ بن  ۴۳هزار تومان
بود که امسال به  ۴۸هــزار تومان افزایش
یافت و همچنین حق سنوات طی امسال
نیز شش هــزار و  ۴۵۰تومان اســت و حق
مسکن نیز از  ۱۸هــزار و  ۵۰۰تومان در
ســال گذشته به  ۲۲هــزار تومان در سال
 98افزایش یافته است.وی افزود :حداقل
مستمریهای امسال به یک میلیون و ۵۱۶
هزار و  ۸۸۱تومان رسیده است که حق بن
و حق مسکن نیز در قالب بودجه سازمان
پیشنهاد شده اما مجوز حق اوالد باید از
سوی هیئت دولت صادر شود .وی افزود:
پس از تصویب هیئت دولت هم افزایش
مستمر یها و هم افــزایــش مــوارد جانبی
در حــقــوق بازنشستگان اعــمــال خواهد
شد.سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با
اشــاره به این که مبالغ اعالم شده طبیعت ًا
پاسخ گوی نیاز بازنشستگان و خانوادههای
آنــان نیست ،گفت :سعی میکنیم قدرت
خرید برای بازنشستگان حفظ شود.

ثبت نام وام ازدواج فرزندان
بازنشستگان کشوری آغاز شد
ثبت نــام بــرای پرداخت  ۱۰۰۰فقره وام
 ۲۰میلیون تــومــانــی ازدواج فــرزنــدان
بازنشستگان کشوری از دیروز سه شنبه   در
سایت  www.cspf.irآغاز شد.در اطالعیه
صندوق بازنشستگی کشوری آمده است:
با تالش صــورت گرفته از سوی همکاران
صندوق بازنشستگی کــشــوری ،ایــن وام
با مدت بازپرداخت  ۶۰ماه (پنج ســال) و
کارمزد ۸درصد با مبلغ نهایی اقساط ماهانه
به میزان  ۴میلیون ریال خواهد بود.

ماجرای کتاب اطلس تاریخ اسالم که امیر کویت
به رهبر انقالب هدیه داد و تحریف نام خلیج
فارس در آن
رهبرانقالب در ســال «:۱۳۶۸به تازگی کویتی
ها اطلس تاریخ اسالم را درست کردهاند که از
محتوایش اطالعی نــدارم؛ ولی از لحاظ طبع،
کتاب خیلی بزرگی است .پارسال ،امیر کویت
دو نسخه از آن را بــرای من فرستاد که من یک

حضور رهبر انقالب در کرانه خلیج فارس در مرداد ۱۳۹۰

نسخهاش را به کتابخانه نهاد ریاست جمهوری
دادمونسخ هدیگررادرکتابخان هخودمنگهداشتم.
اطلس تاریخ اسالم توسط کویتی ها درست شده
که تقریب ًا بدون استثنا مورد استفاد ه هم ه مسلمان

هاست .این که می گویم تقریب ًا ،به این دلیل است
که «خلیج فارس» را «خلیج عربی» نوشته است که
اگراالنبهماپولدستیهمبدهند،حاضرنیستیم
این کتاب را در کتابخانههای خودمان ترویج یا

به فارسی ترجمه کنیم؛ چون خلیج عربی دروغ
است .اگر یک وقت خواستیم این را برگردانیم،
حتم ًا «خلیج فارس» خواهیم نوشت .البته ،یک جا
هم از دستشان در رفته و تصویر یکی از نقشههای
قدیمیراچاپکردهاندوالخلیجالفارسی رابهکار
بردهاند.با این که همه جا و در همان نقشههای
قدیمی ،این اصطالح را عوض کردهاند ،ولی یک
جا تصادف ًا برای اتمام حجت ،در این کتاب به این
بزرگی و با این همه خرج چاپ ،اصطالح «الخلیج
الفارسی» را نوشتهاند.غرضم این بود که گاهی
اوقات تاریخ و جغرافیا را می نویسند ،اما نکتهای
در آن هست که ما نسبت به آن حساسیم .حاال این
از جهت ملی اش بود که البته االن خلیج فارسی
و عربی برای ما فقط ملی هم نیست؛ سیاسی و
»1368/۰۷/30
اعتقادی هم است .

ادامه واکنش ها به انتشارپیام توئیتری جعلی توسط مهناز افشار و قتل طلبه همدانی

تله ضد انقالب برای سلبریتیها درفضای مجازی
گــروه اجتماعی -انتشار ناآگاهانه یــک پیام
توئیتری در فضای مجازی ،امــروز عامل و باعث
بخشی از التهابات جامعه شده است .در پی بازنشر
یکپیامتوئیتریتوسطمهنازافشاردربارهنیروهای
حشدالشعبی (نیروهای مردمی عراق) که درآن به
بانوان ایرانی اهانت شده بود ،یک قتل در همدان
اتفاقمیافتدوطلبهایبیگناهکهپدرسهفرزندبود
جانش را از دست داد .پس از آن بسیاری از کاربران
درفضایمجازیانگیزهقاتلراانتساب محتوایآن
پیام توئیتری به طلبه ها دانستند و این قتل را عامل
تحریک و انتقام جویی قلمداد کردند .در ادامه دو
روز قبل معاون دادستان به ماجرا وارد شد و ضمن
تاکید براین که این صفحه توئیتری جعلی بوده
است ،از تشکیل پرونده برای مهناز افشار به دلیل
انتشار این پیام خبر داد.
▪شکایت صاحب عکس پیام جعلی از افشار

در ادامه این ماجرا ،دیروز در خبرها آمد ،سیدغفار
دریــابــاری طلبه مــازنــدرانــی کــه ضدانقالب از
تــصــویــرش بـــرای ســاخــتــن یــک صفحه جعلی
سوءاستفاده کــرده بــود از مسببان بازنشر آن،
شکایت کرد .او به فارس گفت «:من با کسی که با
استفاده از تصویر من سوءاستفاده میکند حرفی
ندارم ،او یک فرد معاند و بیمعرفت است اما حرف

حساب من با سلبریتیهایی است که مطالب را
بدونتحقیقمنتشرمیکنندومنجربهیتیمشدن
فرزنداناینطلبههمدانیشدند».
▪سخنگوی قوه قضاییه :اگر تصمیمی اتخاذ
شود ،اعالم میکنیم

اسماعیلی ،سخنگوی دستگاه قضا دیــروز در
پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره اقدام این
دستگاه پرسیدند ،گفت :اگر تصمیم قضایی در
این باره اتخاذ شود ،حتما اعالم میکنیم  .معاون
دادستانی روز گذشته نظر خود را اعالم کرده که
موضع قوه قضاییه همان است و تاکنون تصمیم
خاصی اتخاذ نشده است.
▪بازنشر یک پیام جعلی و جان یک انسان

خیلی ساده اتفاق افتاد ،بازنشر یک پیام جعلی که
بسیاریمعتقدندمحتوایآنعاملتحریکیک
قتل شده است .شاید بسیاری ازما هم بخشی
از همین گروهیم که جزو انتشار دهندگان
پیام های درست یا نادرست در فضای مجازی
هستیم .برای مثال در این شبکهها به مطالب
تاریخی یا یک اظهارنظر سیاسی یا مذهبی
با استناد به چندین کتاب برخوردهاید .در
بسیاری موارد نتایج جالبی بهدست میآید که

اص ً
ال مطالب مذکور در سندهای متعدد قرار داده
شده وجود خارجی نــدارد ،یا لینکی که از سایتی
معروف و معتبر به آن استناد شده مربوط به مطلب
دیگری است که به دلیل بی حوصلگی ،مخاطب
به آن لینک نمیرود یا در اغلب مواقع سند ارائه
شــده اص ـ ً
ا معتبر نیست .امــروز به دلیل شرایط
خاص جامعه ،شبکه معاندین و ضد انقالب بیش
از گذشته در تالش هستند تا با   تولید محتوای
جعلی در فضای مجازی ،فضا و ذهن مخاطبان و
کاربران را ملتهب کنند .به طور قطع شخصیت
های تاثیرگذاربه ویژه سلبریتی ها بیشتر کانون
توجه این فضا هستند .در ماجرای اخیر ،بی دقتی
،هیجان زدگــی و نداشتن ســواد رسانه ای کافی
توسط یکی از همین سلبریتی های فضای مجازی
باز ،عامل واکنش در بخشی از بدنه مردم شده است
که خواستار محاکمه این سلبریتی شده اند.

...

ازمیانخبرها

ماجرای تحریف نام خلیج فارس درهدیه امیرکویت

▪خلیج عربی دروغ است

بــراســاس حکم قضایی و رای کمیسیون
مــاده  ۱۰۰بخش دیگری از ویــای دختر
وزیــر سابق دیــروز در لواسان تخریب شد.
به گــزارش فــارس ،روز گذشته با نظارت
شهرداری و پیگیری حوزه قضایی شهرستان
لــواســان بخش دیگری از تخلفات ویالی
دختر وزیر سابق در لواسان براساس رای
کمیسیون ماده  100تخریب شد که طی آن
دو قسمت سقف و دیوارهها هم از بین رفت.
با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات و در
اجرای رای کمیسیون ماده  ۱۰۰به تخریب
حدود  ۱۰۰۰متر بنای غیر مجاز دختر وزیر
سابق در لواسان اقدام شده بود.
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▪اظهارنظر معاون قوه قضاییه

در همین زمینه ،محسنی اژه ای معاون اول قوه
قضاییه دیروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه
توصیهای به برخی سلبریتیها دارید تا با اظهارات
و مواضعشان موجب ایجاد تنش در جامعه نشوند؟
به خبرگزاری صدا وسیما گفت :البته این موضوع
اختصاص به این افــراد نــدارد و هر کسی وقتی
صحبتی میکند باید تــوأم با اخــاق و مطابق با
شئون خود و جامعه باشد و اگر چنان چه مسائل
جنبهتهمت،افتراوشایعهپراکنیپیداکندطبیعی
است که اگر جنبه خصوصی داشته باشد شاکی
خصوصی میتواند مدعی شود و اال مدعی العموم
باید پیگیری کــنــد.وی گفت :نباید اجــازه داد
برخی با حرفهای بی پایه و گاهی اوقات تهمت
و افترا فضای سالم و امن کشور را به هم بزنند و
دستمایهای برای جریان ضد انقالب شوند.

60درصد کودکان سیگاری نحوه
مصرف را از والدین آموخته اند

روان پزشک کــودک و نوجوان گفت :تازه
ترین تحقیقات انجام شده روی بیش از دو
هــزار نوجوان که به مصرف سیگار و مواد
مخدر اعتیاد داشتند ،نشان می دهد که 40
تا  60درصد کودکان و نوجوانان مصرف
کننده سیگار و مواد مخدر برای اولین بار
در منزل یا از سوی پدر و مادر نحوه مصرف
مواد دخانی را آموخته اند .مهشید رابطیان
به ایرنا ،گفت :رشد و تکامل جسم و عقل هر
فردی از بدو تولد همزمان با یکدیگر صورت
می گیرد و در این مسیر چنان چه والدین
با تربیت صحیح و هدفمند کودکان گام
بردارند ضمن پیشگیری از انحرافات بعدی،
راه دستیابی فرزندان به آینده ای درخشان
را تضمین خواهند کرد.

احداث بیمارستان مختص
معتادان ایدزی تا 2ماه آینده
وزیــر بهداشت گفت :در نشستی با ستاد
مبارزه با مواد مخدر مقرر شد بیمارستان
هایی برای پذیرش معتادان مبتال به ،HIV
بیماری های خاص و زخم های باز و مزمن
ایجاد شود .سعید نمکی دیروز سه شنبه در
حاشیههمایشدبیرانشوراهایهماهنگی
مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور افزود:
توافقات اولیه در این زمینه انجام شده و امید
است حداکثر طی دو ماه آینده ،ایجاد این
محل ها به سرانجام برسد.

