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جامعه

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد:

موافقت رهبر انقالب با برداشت
 ۵هزار میلیارد از صندوق توسعه
ملی برای بازسازی مناطق سیلزده

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :رهبر معظم
انقالب موافقت کردند که مبلغ پنج هزار میلیارد
تومان از صندوق توسعه ملی بــرای بازسازی
مناطق سیلزده استفاده شود .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،واعظی دیروز در حاشیه جلسه
هیئت دولت با اشاره به آخرین وضعیت مناطق
سیل زده ،افــزود :دستگا ههای مربوط و بنیاد
مسکن تالش بسیار زیادی برای تسریع بازسازی
مناطق سیل زده انجام میدهند .وی ادامه داد:
به تازگی نامهای خدمت رهبر معظم انقالب
تقدیم کردیم و ایشان موافقت کردند که مبلغ پنج
هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای
بازسازی مناطق سیلزده استفاده شود.

آخرین ماه گرفتگی قرن
بــامــداد دی ــروز ،پدیده مــاه گرفتگی جزئی در
آسمان ایران روی داد .به گزارش شبکه خبر ،این
ماه گرفتگی از  32دقیقه بامداد آغــاز شد که
پس از رسیدن به حداکثر گرفتگی در ساعت 3
و  30دقیقه بامداد به پایان رسید .مردم بیشتر
بخشهای اروپا ،آسیا ،استرالیا ،آفریقا ،جنوب و
شرق آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی حداقل
بخشهایی از خسوف بامداددیروز را مشاهده
کردند .ماه گرفتگی یا خسوف زمانی روی می
دهد که ماه در فاز کامل (بدر) و در حال عبور از
بخشی از سایه زمین باشد .این نوع ماه گرفتگی
تا سال  1402در آسمان ایران تکرار نخواهد
شد .با روی دادن پدیده ماه گرفتگی ،خواندن
نماز آیات واجب است.
واکنش

واکنشابطحیبهاظهاراتوزیر
بهداشتدربارهتوئیتهای20میلیونی

محمد علی ابطحی فعال سیاسی اصالح طلب
در واکــنــش بــه اظــهــارات چند روز پیش وزیــر
بهداشت در توئیتر خود نوشت« :وزیر بهداشت
گفته بــرای هر توئیت علیه نمکی  ۲۰میلیون
میدهند .دروغ چــرا؟ دنــبــال آدرس اونایی
هستم که  ۲۰میلیون می دهند .می ارزد یک
توئیت علیه وزیری که نمی شناسمش .وزیر جان
یا نمی دانند توئیت چیست یا  ۲۰میلیون خیلی
پول خرده است .کالس حرف زدن با مردم برای
وزرا بگذارند.الزمه به موال».به گزارش خراسان،
نمکی وزیر بهداشت طی روزهای گذشته در پی
افشاگری هایش درباره فساد در حوزه دارو ،گفته
بود« :جو سنگینی را تحمل کــردم و می کنم،
شبکه رانت و فساد اقتصادی بین برخی افراد و
شبکه های مجازی هزینه میلیاردی می کنند که
مث ً
ال بنده و وزارت بهداشت را تخریب کنند۲۰ ،
میلیون تومان برای هر توئیت علیه نمکی خرج
میکنند ،این پول ها از کجا آمده است؟»

انتقاد بی سابقه پلیس راه
از خودرو سازان
حمیدی:گاهی اجساد را از داخل خودرو نمی توانیم خارج کنیم

گفته میشود ،اما در عمل مردم و پلیس در
ادوار گذشته چیزی ندیدند.

فــرمــانــده پلیس راه کشور در اظهاراتی
شدیداللحن از فاجعه خــودروهــای بی
کیفیت و نقش پررنگشان در ایجاد تصادفات
وحـــوادث ج ــاده ای انتقاد ک ــرد .ســردار
حمیدی گفت :تاثیر این خودروها در حوادث
جادهای غیرقابل انکار است .در بیشتر موارد
خودرو به دلیل این که بدنه ضعیفی دارد و
از آلیاژ مقاومی تولید نشده است ،بدنه آن
به طور کامل جمع شده و حتی نمیتوان
اجساد را از داخل خودرو خارج کرد.

▪ مرض واردات الستیک بی کیفیت

ســردار حمیدی با اشــاره به واردات ،گفت:
به طور مثال ،ما الستیک تولید میکنیم و
تولیداتداخلیبهمراتببهترازالستیکهای
وارداتــی است ،اما باز هم این مرض واردات
دس ـتبــردار نیست و ایــن فساد در واردات
وجوددارد،درنتیجهبهطورمداومباترکیدگی
الستیکها در جاده ها مواجه هستیم.

▪پای فساد در تولید خودروی بی کیفیت

سردار حمیدی درباره لزوم استفاده صنایع
خــودروســازی از ظرفیتهای دانشگاهی
بــرای تولید خــودروهــای باکیفیت به ایلنا
گفت :به غیر از فساد ،وابستگی و مسائل این
چنینی موضوع دیگری درخصوص استفاده
نکردن از ظرفیتهای دانشگاهی وجود
ندارد .متاسفانه تولید چنین خودروهایی
توجیه اقتصادی ،فنی و ایمنی ندارد ،اما باز
هم تولید میشود و کشور را با آن به چالش
میکشند و معتقدم جز فساد چیز دیگری
در میان نیست.

▪ چرا پالک گذاری می کنیم؟

وی با بیان این که پلیس طبق قانون بیش
از این کاری نمیتواند انجام دهد ،تصریح
کرد :برخی از کارشناسان مطرح کردهاند
که اگــر پلیس به تولید خـــودروی داخلی
ایراد میگیرد ،پس چرا آن را شمارهگذاری
میکند؟ من در پاسخ به این افراد میگویم،
پلیس طبق قــانــون عمل میکند .قانون
میگوید وقتی دولت ،صنعت و استاندارد
خــودرویــی را تایید کــرد ،پلیس مکلف به
شمار هگذاری است.
▪صف برای خودروی بی کیفیت

▪حرف های پوپولیستی دست اندرکاران

سردارحمیدیتصریحکرد:وقتیتولیدکننده
میبیند ،مردم برای جنس بیکیفیت آن در
صفهای طویل ایستاده و هزینه خودرویی را
که قرار است ،سال آینده دریافت کنند امسال
مـیپــردازنــد ،بنابراین به دنبال ارتقای آن
نیست ،چراکه مردم با این کار نشان میدهند
که همین محصول را میخواهند.

وی با بیان این که بیکیفیتترین خودروها
با گرانترین قیمت به مردم فروخته میشود،
خاطرنشان کرد :متاسفانه کنترل و نظارتی
بر خودروسازی وجود ندارد و واردات محدود
است ،افرادی که مسئول استاندارد ،صنعت
و اقتصاد هستند ،در ایــن وادی نیستند.
متاسفانه شعار و حرفهای پوپولیستی زیاد

مجلس

حقوق ۲۰میلیونییکیازمعاونانفعلیآموزشوپرورش
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت:
روز گــذشــتــه حــکــم یــکــی از مــعــاونــان فعلی
آمــوز شوپــرورش را به من دادنــد که ماهانه
 ۲۰میلیون و  ۸۰هــزار تومان دریافتی دارد
و ایــن فقط حقوق اســت و  ۱۷۵ساعت هم
اضافه کار میگیرد و با این سطح  ۲۰میلیون
محاسبه کنید چــقــدر م ـیشــود.بــه گــزارش
تسنیم ،حاجی بابایی در نشست با جمعی از
فرهنگیان افــزود  :آن وقت بنده باید با رئیس
سازمان برنامه و بودجه دعوا کنم که میگوید
حقوق  20میلیون تومانی نداریم.وی ادامه
داد:همچنین بازنشستهای در دستگاه دیگر
داریــم که 29میلیون حقوق میگیرد و پنج
میلیون هم به حقوقش اضافه شده است؛ در
این شرایط به هر فردی که پایینترین حقوق را
میگیرد از  10درصد افزایش  2.7درصد داده
اند و به باالترین حقوق  16درصد! این نشانه
ناجوانمردی است.وی همچنین گفت :باالخره
بعد از چهار مــاه ایستادگی ،رئیس مجلس
نــامـهای صــادر و اعــام کــرد که تخلف دولت
در افزایش حقو قها محرز اســت ،هماکنون
حقوقهای  2.5تا  5میلیون تومان را  18درصد

افزایش داد هانــد که  620معلم در این گروه
هستند متأسفانه شرایطی را شاهد هستیم
که مسئوالن میگویند هرچقدر برمیداریم
حقمان است چرا که ما نخبه هستیم!
▪حقوق دانشجو معلمان  ۴۰۰هزارتومان
افزایش مییابد

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس از ابالغ
دســتــور ص ــدور احــکــام حــداقــل حــقــوق بــرای
دانشجو معلمان بــه آمـــوزش و پـــرورش خبر
داد .وی افــزود :دانشجو معلمان نیز مشمول
مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان
و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال
 1398میشدند که به رغم تاکید مکرر اجرای
مصوبه بــرای این گــروه از متعهدان خدمت با
موانعی مواجه شده بود .وی ادامه داد :پس از
ارائه ادله و اسناد معتبر در جلسات مشترک با
دستگاه های مرتبط پذیرفتند که مصوبه مجلس
شامل دانشجویان متعهد خدمت دانشگاه های
فرهنگیان نیز میشود که با نامه سازمان امور
اداری و استخدامی کشور مبلغ  440هزار
تومان برای دانشجو معلمان اجرا شد.

با آغاز افزایش 5درصدی رایگان حجم بسته ها

مخابرات:بخشی ازاجحاف درحق
مشتریان را جبران میکنیم
گــروه اجتماعی -آن طــور که مخابرات
اعالم کرده است وعده افزایش  5درصدی
حجم بسته هــای اینترنت از دوروز قبل
محقق شــده اس ــت .ایــن  5درص ــد بــرای
«اجحافی» است که شرکت ها و مخابرات
در کم فروشی به مشترکان داشته اند.
کم فروشی بسته های اینترنت و زودتمام
شدن البته موضوعی بود که مدت ها رسانه
ها به نمایندگی از مــردم فریاد می زدند
و در اغلب مــوارد نیز مسئوالن مخابرات
آن را قبول نداشتند .قول آذری جهرمی،
وزیر ارتباطات برای پیگیری این موضوع
به نتیجه رسید و دو هفته قبل بود که وزیر
قبول کرد شرکت ها در ارائــه بسته های
اینترنت حدود  5درصد کم فروشی داشته
اند .حاال می خواهند آن را جبران کنند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این
باره گفته است :با توجه به این که رویکرد
اصلی شرکت مخابرات توجه به مشترکان
و ارائ ــه خــدمــات خــوب اســت و بــا توجه به
قطعیهایی که در ماه گذشته داشتیم و
تاکید وزیر ارتباطات مبنی بر این که حقی
از کسی ضایع نشود با هماهنگی سازمان
تنظیم مقررات مقرر شد بخشی از اجحافی
که در حق مشتریان شده است جبران شود.
▪افزایش خودکار  5درصد

صــدری گفت :بر همین اســاس  5درصد
به حجم همه مشترکان اینترنت مخابرات
اضــافــه کــردیــم کــه بــه صـــورت خــودکــار و
اتوماتیک اضافه میشود.مدیرعامل شرکت

مخابرات ایــران گفت :ایــن کــار از 25تیر
آغاز شد و همه بستههای مصرفی مشمول
افــزایــش  5درص ــدی وضعیت میشوند.
صدری گفت :ما نخستین شرکتی هستیم
که این کار را کرده ایم.
▪کم فروشی 5تا8درصد

آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات پیش از این
گفته بــود :گــزارش هایی از دستگا ههای
نظارتی به دست ما میرسید که میگفتند
همه چیز عالی است اما گزارشی که از مردم
میگرفتیم میگفتند حجم زود بــه زود
کم میشود و ناراضی بودند .هنگامی که
تناقض میان گزارش ها را مالحظه کردم
گروهی را به صــورت مخفیانه به تعدادی
از استان ها فرستادم تا به طور ناشناس
سرویس را خریداری کنند .آن چیزی که
پنل مصرفیشان با آن چیزی را که به صورت
واقعی در رایانه ثبت میشد مقایسه و در این
 ۱۴استان مغایرتهایی در برخی شرکتها
مشاهده کردیم که بین ۵تا  ۸درصد بود.
وی ادامــه داد :ایــن شرکتها توضیحی
که به ما دادند این بود که اینها «اورلــود»
است و پروتکلهای اینترنتی شرکتها در
درون شبکه است که ما گفتیم این استدالل
بیجایی اســت و مصرف کننده که نباید
هزینه «اورلود» را بدهد!
آذری جهرمی گفت :مگر شما نمیگویید
بــرای «اورل ــود» است پس بنابراین باید ۵
درصد تمامی ظرفیتها را اضافه کنید که
این اتفاق افتاد.

5
مسئوالن می گویند

آغاز ثبت نام در کاروان های
عتبات ویژه ایام عرفه از شنبه
محمد جواد رنجبر -ثبت نام در کــاروان های
عتبات ویــژه ایــام عرفه از شنبه آینده آغــاز می
شود.به گزارش خراسان ،ثبت نام از متقاضیان
تشرف به عتبات عالیات در بازه زمانی  14تا 31
مردادماه امسال در قالب کاروان های سازمان
حج و زیــارت از ساعت  9صبح روز شنبه 29
تیرماه جاری آغاز می شود  .بر پایه این خبر ،بازه
مذکور شامل اعزامهای مربوط به روز عرفه ،عید
قربان و عید غدیر است که ثبت نام در این دوره از
طریق سایت  atabat.haj.irیا مراجعه به دفاتر
زیارتی بــدون پیش ثبت نام است و متقاضیان
میتوانند برای ثبت نام نهایی و انتخاب کاروان
در همان روز شنبه اقدام کنند.همچنین باتوجه
به برنامه اقامتی هر کــاروان و ترتیب حضور آن
ها در شهرهای زیارتی عراق ،امکان اسکان همه
زائران در روز عرفه در کربالی معلی وجود ندارد.
مدت سفر هفت شب شامل سه شب اقامت در
کربال ،سه شب در نجف و یک شب در کاظمین
است.هم اکنون هزینه سفر هوایی به عتبات از
تهران و مشهد به ترتیب حدود سه میلیون و 600
هزار تومان و سه میلیون و 800هزار تومان است.

ایران از بیماری آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان پاک است
سازمان جهانی بهداشت دام به طور رسمی اعالم
کرده است که ایران از بیماری آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان عاری است .به گــزارش سازمان
دام پزشکی« ،علیرضا اکبرشاهی» مدیرکل
دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور این
سازمان اعالم کرد :با استناد به گزارش سایت
رسمی سازمان جهانی بهداشت دام ( )OIEو با
توجه به این که آخرین کانون آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان سه ماه پیش (یعنی  ۱۹فروردین )۹۸
به سازمان جهانی بهداشت دام گزارش شده بود
و ازآن هنگام تا سه ماه بعد ،نتیجه رصد هفتگی و
ارسال گزارش پایانی ،نشاندهنده عاری شدن
ایران از هرگونه کانون ابتال به این بیماری بوده
است؛ روز سه شنبه اعالم پاکی ایران از آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان ،روی سایت رسمی سازمان
جهانی بهداشت دام ثبت شده و مشهود است.

