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جامعه

وزیر آموزش و پرورش  :در سال
آینده کاهش بودجه نداریم

گزارش ها از ادامه تخلفات سایت دیوار حکایت دارد

گالیهپلیسازرسیدگینشدنبهپروندهدیواردردستگاهقضا

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه
نشست دولت در گفت وگو با خراسان ضمن رد
کاهش 20درصــدی بودجه این وزارتخانه در
سال  ، 1399خاطرنشان کرد  :باید صبر کنیم
تا ارقام بودجه نهایی شود اما تا این لحظه به هیچ
وجه کاهش بودجه در وزارت آموزش و پرورش
نداشتیم .وی افزود  :االن واقعیت هایی در کشور
وجود دارد از جمله این که می خواهیم بودجه را از
نفت جدا کنیم و همین موضوع محدودیتهایی
بــرای همه دستگاه ها ایجاد کــرده امــا بودجه
آموزش و پرورش خوب است.

محمد جــواد رنجبر /تخلفات بسیاری که
در بستر سایت دیــوار اتفاق می افتد ،برای
چندمین بــار صــدای رئیس پلیس پایتخت
را هــم در آورد و او از رسیدگی نــشــدن به
پرونده سایت دیوار در دستگاه قضایی گالیه
کرد .سایت دیوار یکی از سایتهایی است که
در حوزه خرید و فروش و درج آگهی فعالیت
میکند .البته این سایت همچنان که جای
کمهزینهای برای درج آگهی است ،بستری
است که تخلفاتی هم در آن انجام میگیرد؛
به گونهای که پلیس خواستار مسدودسازی یا
سامان دهی فعالیت های این سایت از مقامات
قضایی شده است.

حاجی میرزایی دربــاره اقداماتی که برای
تبدیل وضعیت نیروی انسانی در آمــوزش و
پــرورش در دستور کار است ،گفت :تعدادی
از مربیان پیش دبستانی و حق التدریسان
آزاد کــه در ســا لهــای گذشته بــا آمـــوزش و
پرورش همکاری می کردند ،آیین نامه برای
تبدیل وضعیت آنــان ابــاغ شــده و همه آنان
باید در یــک دوره یــک ساله شرکت کنند و
متناسب با جنس ،رشته و منطقه و نیازی
کــه آمــوزش و پــرورش دارد ،ظــرف ســه سال
آینده یعنی تا پایان برنامه ششم توسعه ،به
استخدام در بیایند.وی گفت :در سال 98
ما رتبه بندی را اجــرا کردیم که در آن رتبه
بندی پیش بینی شده فرهنگیانی که بیش از
دوسال سابقه کار دارند تحت عنوان آموزگار،
دبیر ،مربی پرورشی ،مراقب سالمت ،مشاور
واحد آموزشی و مدیر و معاون مرکز آموزشی
متناسب با صالحیتهای علمی و تخصصی
خود از امتیازاتی بهره مند می شوند و در رتبه
های اول تا پنجم قرار میگیرند.

▪پلیس :تخلفات دیــوار درحــال افزایش
است

▪جزئیات افــزایــش یــک میلیون تومانی
دریافتی معلمان

بی اطالعی شهردار از منشأ بوی
عجیب در تهران
محمدی – پیروز حناچی شهردار تهران روز
گذشته پس از شرکت در جلسه هیئت دولت با
سوال اصلی این روزهای خبرنگاران درباره بوی
نامطلوب اخیر در تهران روبه رو شد اما پاسخ وی
هم گره این ابهام را باز نکرد  .وی اظهارکرد  :این
دومین بار است که این بو منتشر میشود و چند
فرضیه درباره آن وجود دارد که در این زمینه باید
عوامل موثر در آن را مانند جهت باد و آالیندههای
شهر تهران مورد توجه قرار داد.وی با بیان این
که هر کدام از فرضیه ها ادله ای برای خود دارد
که هنوز قطعی نشده و نیاز به بررسی دارد،
ادامه داد :همکاران در کمیتهای که قرار شد در
استانداری تشکیل شود ،در حال بررسی هستند
اما عاملی که نشان دهد این بو زیانآور باشد به
دست نیامده است وهمکاران در تالش هستند
منشأ آن را پیدا کنند.

فرمانده انتظامی تــهــران بــزرگ ســه شنبه
گذشته در حاشیه طرح رعد  ۳۱با اشــاره به
فروش باتری های قالبی به اسم تولید کشور
کره در سایت دیوار به عنوان یک نمونه ،گفت:
تخلفات سایت دیوار در حال افزایش است.
ســردار حسین رحیمی افــزود« :انتظار دارم
دستگاه قضایی به این موضوع توجه ویژه ای
کند که ما چهار -پنج بار درخواست کرده ایم
و خیلی رسمی عرض می کنم اقدامی انجام
نشده است».
▪تخلفات متنوع

بر اساس این گــزارش ،تخلفاتی که از طریق
سایت دیوار انجام می شود ،روز به روز در حال
افزایش است و هر روز نمونه های متنوعی از
آن دیده می شود.اواخر مهر امسال نیز رئیس
پلیس فتا در گفتوگو با اعتماد درباره آخرین
پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر بازداشت
شد.به گزارش فارس ،این در حالی است که
وی سه شنبه گذشته طی نامهای خطاب به
رئیس جمهور از سمت خود استعفا کرد.وی
دلیل استعفای خود را مشکالت شخصی
بیان کــرده بود.ایسنا نیز نــوشــت ،رئیس

از میان خبرها

خوش نمکی از فروکش کردن
خبر
ِ
موج آنفلوآنزا تا  10روز آینده

▪از مالخری تا یافتن هم خانه

جزئیات رسیدگی به جرایم در سایت دیوار دهند ،است؛ البته به تازگی سایت دیوار انتشار
اظهارکرد:تخلفاتانجامگرفتهرابهدادستانی برخی از آگهی ها را منوط به درج کد ملی آگهی
دهنده کــرده اســت.آن طور که رئیس پلیس
گزارش کردهایم ،اما هنوز پاسخی نگرفتهایم.
سرهنگ تورج کاظمی درباره آخرین جزئیات فتا اعالم کرده بیشترین مواردی که به مردم
از درخواست مسدودسازی سایت دیــوار از آسیب رسانده است در بحث کالهبرداری
سوی پلیس گفت :برای دادستانی تخلفات بوده تا محتوا« :کالهبرداران با عناوین مختلف
انجامگرفته در دیوار را بازگو کرده بودیم ،البته و با سناریوهای مختلف به کالهبرداری از
تاکنون پاسخی از سوی دادستانی نرسیده شهروندان اقــدام میکنند .بیشتر در حوزه
جرایمی که ارقام سنگینی
فرمانده انتظامی تهران
ندارند طعمه خود را فریب
بزرگ:تخلفات سایت دیوار
مــیدهــنــد؛ مــثــل آگــهــی
فروش پلیاستیشن ،مبل
در حال افزایش است
و ...معمو ًال بعد از پرداخت
پول از سوی خریداران هم
است که چه دستوری دارند و چه اقدامی باید کالهبرداران ناپدید میشوند و دیگر پاسخگو
انجام شود.یکی از مشکالتی که پلیس فتا با نیستند».بر اساس آمارها ،بیشترین میزان
سایت دیوار دارد موضوع قابل شناسایی نبودن کالهبرداری های اینترنتی از طریق سایت
کاربران آن و در واقع افرادی که در آن آگهی می های دیوار و شیپور انجام می شود.

بازداشت رئیس جمعیت هالل احمر
مستعفی جمعیت هالل احمر عصر سهشنبه
توسط نیروهای ســازمــان اطــاعــات سپاه
بازداشت شده است.همچنین به گزارش
ایسنا ،واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور

پرداخت ۳۶۰تا ۴۸۰هزارتومانبهمعلوالنشدیددهکهایصفرتا3
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :در
اجرایماده ۲۷نیزباتوجهبهاعتبارتخصیص
یافته بــرای افــراد دارای معلولیت شدید و
خیلی شدید که در دهک صفر ،یک ،دو و سه
درآمدی بودند  ۱۹۱هزار و  ۵۰۰خانوار را
شامل میشوند و مبلغ  ۳۶۰هزار تومان تا
 ۴۸۰هزار تومان هر سه ماه یک بار عالوه بر
مستمری به آنان پرداخت خواهد شد که در
مهر ،آبان و آذر این مبلغ به آنان پرداخت شده
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است .به گــزارش ایسنا ،وحید قبادی دانا،
افزود :درخصوص یارانه مراکز شبانه روزی
که نزدیک به ۴۷هزار نفر از قبیل سالمندان ،
معلوالنذهنی معلوالندارایضایعهنخاعی
و جسمی و حرکتی را شامل می شود و حدود
هشتهزارپشتنوبتیاین مراکزراداشتیم،
خوشبختانهباپیگیریهایانجامشدهازطریق
سازمانبرنامهوبودجهوتامیناعتبارالزم،آنان
نیزمیتوانندیارانهخودرادریافتکنند.

در حاشیه جلسه هیئت دول ــت در جمع
خبرنگاران همچنین درباره اینکه آیا رئیس
مستعفی جمعیت هالل احمر قصد خروج
از کشور را داشته است؟ اظهار کرد :بله وی

طی ایــن چند ســال جرایم زیــادی از جمله
کالهبرداری ،سرقت و  ...در بستر سایت
دیــوار اتفاق افتاده اســت؛ از خرید و فروش
امــوال مسروقه توسط مالخران بیهویت
گرفته تا فروش کد و کارت ملی ،موضوعات
ضداخالقی ،نوبت فروشی ویزیت پزشکان
متخصص و  ...که به مدیران آن ها تذکراتی
هم داده شده است .جدا از این موارد نمونه
هــای دیــگــری از آگهی هایی کــه در دیــوار
منتشر شده ،نشان از نبود سیستم نظارتی در
محتوای این سایت است .مواردی از قبیل:
یــک خانم بــی سرپرست ،حــدود  30ساله
بــرای تحت پوشش قــرار دادن با محرمیت.
یک دست دندان مصنوعی کامال نو و تمیز.
فروش جلیقه نجات ویژه مسافران هواپیما.
دعانویس  100درصــد تضمینی با موکل،
آگهی ماساژ رایگان برای بانوان باالی 40
سال در منزل خودتان که البته وقتی تماس
می گیری آقا پاسخ می دهد یا آگهی هم خانه
خانم که بازهم آگهی دهنده آقاست .کمک
به خانم های تنها ،این ها همه نمونه هایی از
آگهی هایی است که در دیوار دیده می شود.
همچنین جرایمی همچون فروش طالهای
تقلبی ،فروش خودرو و موتورسیکلت سرقتی
و نیز سرقت اموال از جمله جرایمی است که
در بستر سایت دیوار اتفاق افتاده است.در
برخی موارد نیز کاالیی در این دو سایت تبلیغ
می شود و خریدار بــرای آن که آن کاال را از
دست ندهد ،بخشی از پول را به عنوان بیعانه
به فروشنده پرداخت می کند ،اما بعد از آن
دیگر گوشی تلفن فروشنده خاموش می شود
و کسی پاسخ گو نیست.
چند روز پیش برای این که در اجالسی در ژنو
شرکت کند ،اجازه گرفت ،ما موافقت کردیم
ولی نمیدانستیم که ممنوع الخروج بود
اگر می دانستیم میگفتیم معاونش برود.
صبح هم که از اجالس بیمه بازگشتم شنیدم
بازداشت شده است.

هادی محمدی – سعید نمکی وزیر بهداشت در
حاشیه نشست دولت یک خبر خوب بهداشتی
داشــــت  .وی در پــاســخ بــه ســــواالت متعدد
خبرنگاران درباره نگرانی مردم از شیوع آنفلوآنزا
در روزهای اخیر  ،گفت  :بیماری آنفلوآنزا شیوع
باالیی در سال  ۹۴با ویــروس H1N1داشت که
نسبت به ویــروس هــای دیگر نــوع کشند هتری
اســت؛ در ســال  ۹۶ ،۹۵و  ۹۷نــوع  H3N2را
داشتیم که تهاجم کمتری داشــت ،امسال دو
هفته زودتــر از پیشبینیمان درگیر ویــروس
 H1N1شد هایم ،البته از بین بیماران تنفسی
که بیش از چهار هــزار نفر در بیمارستا نهای
ما بستری شدند  ،تعدادی نمونه مثبت داشتند
اما هم اکنون بیماری قابل کنترل است و پیک
بیماری تا حدود  ۸تا  ۱۰روز دیگر فروکش خواهد
کرد.وی با بیان این که تزریق واکسن بر اساس
نتایج علمی بیش از  ۲۸تا  ۳۰درصد نمیتواند
پیشگیری از بیماری را سبب شــود ،تصریح
کرد :واکسن را ما برای افراد پر ریسک که نقص
ایمنی دارند مانند افراد باالتر از  ۶۵سال توصیه
میکنیم که در وزارت بهداشت و مراکز بهداشت و
درمان آن را در اختیار مردم گذاشتهایم.نمکی با
تاکید بر این که قیمت واقعی این واکسن زیر ۴۰
هزار تومان است ،گفت :پیگیری کردهایم تا از این
هفته مجدد وارد بازار شود و قیمت باالی آن هم به
دلیل بازار سیاه است.
▪ایجاد یک مرکز ناباروری در هر استان

وزیر بهداشت در خصوص اقدامات این وزارتخانه
در خصوص بحث درمان ناباروری نی ز اظهار کرد:
به تمام استا نها و دانشگا ههای علوم پزشکی
ابــاغ کــرد هایــم که هر استان یک مرکز مجهز
درمان ناباروری داشته باشد و این مراکز را تحت
پوشش بیمه رایگان برد هایم و قرار است تا سه
نوبت حتی داروها هم رایگان ارائه شود.

