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اجتماعي

وطن امروز شماره 2484

نبضجامعه
رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد

صدور  18هزار
روادید الکترونیکی حج

رئیس س��ازمان ح��ج از آغاز ص��دور روادید
الکترونیک��ی زائران ح��ج تمتع  97خب��ر داد و
گفت :تاکنون حدود 18ه��زار روادید برای زائران
و کارگ��زاران حج صادر ش��ده اس��ت .به گزارش
«وطنامروز» ،حمید محمدی با اشاره به فرآیند
ص��دور روادید الکترونیکی حج تمت��ع  97افزود:
در هفتههای گذشته کار ثبت اطالعات زائران در
سامانه «مسار» عربستان سعودی انجام شد و این
اطالعات تایید ش��ده است .رئیس سازمان حج و
زیارت اعالم کرد :تاکن��ون  18هزار برگ روادید
الکترونیکی صادر شده و سایر روادیدها هم بتدریج
در روزهای آینده صادر میش��ود .معاون توسعه
مدیریت و منابع س��ازمان ح��ج و زیارت پیش از
این گفته بود که در عملیات حج تمتع  ۹۶ویزای
الکترونیک��ی در اختی��ار زائران ق��رار گرفت که
تجربهای بسیار مثبت و مناسب در حج تمتع بوده
است .اعزامهای حج تمتع  ۹۷در  ۲۷تیرماه انجام
میگیرد و عوامل ستادی نیز زودتر اعزام میشوند.
با حکم فرمانده ناجا

سردار نوریان
معاون اجتماعی ناجا شد

سردار نوریان با حکم فرمانده نیروی انتظامی
به عنوان معاون اجتماعی جدید ناجا معرفی شد.
به گزارش فارس ،سردار نوریان با حکم فرمانده
نیروی انتظامی به عنوان معاون اجتماعی جدید
ناجا معرفی شد .این در حالی است که با حکم
فرمان��ده نی��روی انتظامی س��ردار نورینژاد به
س��مت رئیس کل بازرسی ناجا ،سردار درویش
به سمت مدیرعامل بنیاد تعاون ،سردار کاکاوند
به سمت فرمانده یگان حفاظت از شخصیتهای
ناجا و سرداران منتظرالمهدی و مجرد به سمت
مشاوران فرماندهی ناجا منصوب شدند.

اجرای «سرشماری اجتماعی
خانوارهای ایرانی»

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
از تشکیل «پرونده خدمات اجتماعی خانوارهای
ایران��ی» برای نخس��تین بار در کش��ور خبر داد.
حبیباهلل مسعودیفرید در توضیح روند تشکیل
پرون��ده اجتماع��ی خانوارهای ایرانی به ایس��نا
گفت :کارشناسان سازمان بهزیستی با در دست
داشتن برگه پرسش��نامه به در منازل شهروندان
مراجعه میکنند که پایلوت طرح از ش��هریورماه
از اسالمش��هر آغاز میش��ود و تا پایان سال ادامه
مییابد .از س��ال  ۹۸به بعد نیز ب��ه مرور به کل
مناطق حاشیهای و کمبرخوردار شهری و روستایی
کشور تسری مییابد .وی با تاکید بر اینکه اجرای
ط��رح سرش��ماری اجتماعی خانواره��ای ایرانی
رایگان و بدون هزینه برای خانوارهاس��ت ،افزود:
اساس این طرح مبتنی بر خانواده و خانوادهمحور
اس��ت ،لذا افراد خانواده در این طرح مورد توجه
قرار گرفتهاند .برای مثال در این طرح میخواهیم
ببینیم آیا فرد معلول یا زن سرپرست خانواری در
خانواده حض��ور دارد یا نه؟ وضعیت آنها از لحاظ
دریافت خدمات سازمان بهزیستی چگونه است؟
آیا بچ��ه مهدکودکی دارند؟ و آی��ا در غربالگری،
بینایی کودک کنترل ش��ده اس��ت یا نه؟ و دیگر
موارد بررس��ی میش��ود .به گفته وی در مرحله
بعدی ،این طرح برای سایر خانوارهای ساکن در
شهرها نیز اجرا خواهد شد .مسعودیفرید یکی از
اهداف اجرای ای��ن طرح را ایجاد بانک اطالعاتی
اجتماع��ی و لینک آن با بان��ک اطالعاتی وزارت
بهداشت خواند و اظهار داشت :رایزنیهایمان را
درباره اینکه نیروی بهزیستی یا وزارت بهداشت در
این بخش مستقر شوند انجام میدهیم و در این
باره موضوعی وجود ندارد .معاون بهزیستی کشور
افزود :این برنامه به دنبال مصوبه شورای اجتماعی
کشور درباره تجمیع خدمات اجتماعی است.

کوتاه وگویا

مدیر مرکز فرهنگی تبلیغی آیندهسازان گفت:
دوره متمرکز آموزش مبلغان دانشآموزی ویژه
طالب مستقر در استانها به همت مرکز فرهنگی
تبلیغی آیندهسازان برگزار میشود .حجتاالسالم
جالل��ی گف��ت :دوره متمرکز آم��وزش مبلغان
دانشآموزی ویژه طالب مس��تقر در اس��تانها
به همت مرکز فرهنگی تبلیغی آیندهسازان قم
برگزار میشود .در این دوره آموزشی که با هدف
مهارتافزایی طالب عالقهمند فعالیت در حوزه
تبلیغ دانشآموزی برگزار میش��ود ،با استفاده
از تدریس اس��اتید کش��وری و مج��رب تبلیغ
دانشآموزی موضوعاتی مانند شیوههای مدیریت
کالس ،آشنایی با اصول پاسخگویی به سواالت
دانشآم��وزی ،آش��نایی با اصول و ش��یوههای
راهنمایی و مش��اوره و مخاطبشناسی نوجوان
مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

شنبه  23تیر 1397

نماینده کرمانشاه در گفتوگو با «وطنامروز» آخرین وضعیت زلزلهزدگان استان را تشریح کرد

ی مردم به زلزلهزدگان
کمکها 
کماکان در حساب سلبریتیها!

محسن پورعرب :حدود  8ماه از زلزله مهیب آبانماه
سال گذشته غرب کشور گذشته است؛ حادثهای که
خس��ارات و تلفات فراوانی را در اس��تان کرمانش��اه و
شهرستان سرپلذهاب به بار آورد.
با وجود کمکهای دولتی و غیردولتی ،مشکالت
و مصائب مردم زلزلهزده کرمانشاه این روزها همچنان
ادام��ه دارد .اگر چه حجم کمکها کم نبوده اس��ت
ام��ا متغیرهایی باعث ش��ده تا این روزه��ا حال این
مردم��ان خوب نباش��د .نوس��انات ارزی در چند ماه
گذش��ته و افزایش بهای کاالهای مصرفی باعث شده
تا زلزلهزدگان غرب کش��ور که تحت تاثیر این حادثه
کار و کاسبی مناس��بی ندارند ،نتوانند کاالهای مورد
نیاز خود را تامین کنند .یکی از این کاالها بدون شک
مصالح س��اختمانی مورد نیاز برای بازسازی و ساخت
کاشانههای جدید است البته که در این باره تسهیالتی
از سوی دولت برای ساکنان شهرهای زلزلهزده در نظر
گرفته ش��ده است اما افزایش نرخ مصالح ساختمانی
باعث ش��ده تا روند س��اخت و سازها به کندی پیش
رود .با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان و اسکان
زلزلهزدگان در چادر و کانکس ،تحمل شدت گرما در
این وضعیت سخت است .در همین باره ،فرهاد تجری،
نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس به «وطنامروز»
گفت :پرداخت وامها در حال انجام اس��ت اما زمانبر
بودن مراحل اداری و از طرفی تغییرات ثانیهای نرخ ارز
باعث شده تا مشکالتی برای مردم زلزلهزده کرمانشاه
ایجاد شود.
■■درخواست افزایش تسهیالت

تجری با اش��اره به روند ساختوس��از در مناطق
زلزلهزده ،افزود :افزایش نرخ مصالح ساختمانی باعث
شده تا روند بازسازی و ساخت خانههای زلزلهزدگان
کن��د ش��ود .وی در ادام��ه درب��اره پرداخ��ت وام به
زلزلهزدگان گف��ت :پرداختها در حال انجام و به هر
حال زمانبر است اما بیش��تر مردم تاکنون وام مورد
نیازش��ان را دریافت کردهاند .نماینده مردم کرمانشاه
در پاس��خ به این پرس��ش که آیا ب��ا توجه به افزایش
نرخ مصالح ساختمانی میزان وامهای پرداختی کافی
است یا خیر؟ بیان کرد :درخواست برای افزایش مبلغ
وامهای پرداختی داشتهایم اما متاسفانه تاکنون هیچ
سازوکار اجرایی در نظر گرفته نشده است.
■■پیشنهاد رایگان شدن بهای برق

ک ماه از فصل
از س��وی دیگر با توجه به گذشت ی 

برای تس��کین بخش��یدن به آالم م��ردم زلزلهزده
غرب کش��ور در نظر گرفته ش��د ،تعیین سهمیه
ب��رای زلزل��هزدگان ش��رکتکننده در کنکور بود.
اردیبهشتماه سال جاری مجتبی زینی وند ،معاون
وزی��ر آموزشوپ��رورش از اختص��اص  5درصد از
سهمیه کنکور به دانشآموزان مناطق زلزلهزده خبر
داد؛ فرهاد تجری با اشاره به این موضوع بیان داشت:
اگر چه در نظر گرفتن میزان مشخصی از سهمیهها
برای زلزل��هزدگان اقدامی قابل تقدیر اس��ت اما با
توجه به گستردگی مناطق زلزلهزده و تعداد باالی
شرکتکنندگان در کنکور انتظار میرود تا مدیران
سهمیه بیشتری را به این مناطق اختصاص دهند.
به همین دلیل به عنوان نماینده مردم کرمانشاه از
مدیران آموزشوپرورش و وزارت علوم میخواهم تا
تدبیری برای این مهم بیندیشند.
■■کمکسلبریتیهاهمچنانبیسرانجام!

نماینزدیک
حبس میلیاردها تومان کمک مردم در حساب هنرمندان
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با تشریح دلیل ورود دستگاه قضایی به موضوع حبس کمکهای
نقدی مردمی در حساب سلبریتیها ،از نیاز هر کدام از خانوادههای زلزلهزده به  ۱۵میلیون تومان جهت
تکمیل منازلشان خبر داد .سیدجواد حسینیکیا ،نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس در انتقاد نسبت
به نحوه هزینهکرد کمکهای مردمی توسط افراد مشهور به خانه ملت گفت :متاسفانه نگاههای سیاسی و
اغراض شخصی در این باره باعث شد تعدادی از این افراد به جای اینکه مبالغ اهدایی از سوی مردم را در
اختیار زلزلهزدگان قرار دهند ،اقدام به ساخت مجتمعهای فرهنگی کرده یا حتی دهها میلیارد تومان در
حساب خود نگه داشتهاند و این در حالی است که مردم زلزلهزده در این هوای گرم طاقتفرسا هنوز در
چادر یا کانکس مستقر بوده و نیاز مبرمی به حمایت مالی دارند .وی افزود :این افراد نه تاکنون جوابی پس
دادهاند و نه اقدام به بازگرداندن مبالغی که تحت عنوان کمک به زلزلهزدگان جمعآوری کردهاند ،میکنند
و نه این مبالغ را در اختیار هاللاحمر یا سایر نهادهای حمایتی قرار میدهند .به همین دلیل قطعا دستگاه
قضایی به عنوان مدعیالعموم به این حوزه ورود پیدا کرده است ،ضمن اینکه سازمانهای امنیتی همچون
وزارت اطالعات گزارش�ی را آماده کردهاند که نش�ان میدهد مبالغی که تحت عنوان کمکهای مردمی
جمعآوری شده بود ،هنوز در حساب افراد مشهور وجود دارد.

تابس��تان و زندگ��ی زلزلهزدگان در کانک��س و چادر،
انتظار میرود تا تدابیری برای تسهیل زندگی این افراد
اندیشیده شود .از بین رفتن شرایط کسبوکار در این
مناطق و درآمد ناکافی زلزلهزدگان س��ختی زندگی را
دوچندان کرده است .به باور تجری یکی از موثرترین
راهها برای کاهش فش��ارهای ناش��ی از شرایط سخت
زندگی ،رایگان شدن بهای برق مصرفی در این مناطق
برای مدتی معلوم است .نماینده مردم کرمانشاه با اشاره

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح:

تقاضا برای معافیت فوتبالیستها غیرقانونی است
چهره روز گ�روه اجتماعی :رئی��س اداره
سرمایه انسانی سرباز ستادکل
نیروهای مسلح گفت :تقاضای وزیر ورزش برای
معافیت  7فوتبالیست کش��ور کاری غیرقانونی
و غیرقابل اجراس��ت .به گزارش فارس ،س��ردار
موس��ی کمال��ی ،رئی��س
اداره س��رمایه انسانی سرباز
س��تادکل نیروهای مس��لح
درب��اره نام��ه وزی��ر ورزش
برای معافیت  7فوتبالیست
از خدمت مقدس س��ربازی
گف��ت :تقاضای وزی��ر ورزش ب��رای معافیت 7
فوتبالیست کش��ور کاری غیرقانونی و غیرقابل
اجراس��ت و س��تاد کل نیروه��ای مس��لح هیچ
اقدامی ب��رای معافیت انجام نخواهد داد .کمالی
در پست اینس��تاگرامی خود نوشت :معافیت از
خدمت سربازی تنها برای ورزشکارانی است که
قهرمان جهان میش��وند .گفتنی است ،در نامه
وزی��ر ورزش و جوانان به س��ردار باقری ،رئیس
س��تاد کل نیروهای مسلح آمده است :همانگونه
گزارش  2گ�روه اجتماعی :دبی��رکل حزب
مردم��ی اصالحات گف��ت :برخی
اعضای ش��ورای ش��هر پنج��م ته��ران در زمینه
ساختوساز ،زد و بندهایی دارند که در صورت لزوم،
افشاگری خواهد شد.
حجتاالسالم محمد زارعفومنی با بیان اینکه
افرادی وارد مجلس و شورای شهر تهران شدند که
توانایی اداره یک دکه را هم ندارند ،به تسنیم گفت:
آنچه درباره بسته شدن لیست نمایندگان مجلس
با عنوان لیست امید و شورای شهر تهران خبرساز
شد ،چندان امیدوارکننده نبود؛ انتخاب نمایندگانی
غیرمردمی! درالبهالی اخبار و برخی افش��اگریها
خواندیم که برخی نمایندگان ذکر شده با پرداخت
مبالغ هنگفتی به روس��ای جناحشان وارد لیست
ش��دند ،افرادی به عن��وان نماینده راهی مجلس و
شورای شهر شدند که حتی توانایی اداره یک دکه
را هم ندارند ،چه رس��د به قانونگذاری و اداره یک
شهر یا کشور!
■■داللها در شورای شهر

وی با تاکید بر داللی و زدوبندهای برخی اعضای
ش��ورای شهر تهران افزود :پس از آنکه چشم مردم

که مستحضرید تیمملی فوتبال ایران متشکل از
فرزندان رشید این سرزمین در جامجهانی روسیه
با غی��رت مثالزدنی و اراده آهنی��ن جلوهای از
عظمت و قدرت ایرانیان را به رخ جهان کشیدند
و زمین فوتبال را به آوردگاهی برای درخش��ش
ن��ام ای��ران اس�لامی بدل
ساختند .از آنجایی که آقایان
سعید عزتاللهیآفاق ،سردار
آزمون ،سیدمجید حسینی،
علیرضا جهانبخش جیرنده،
علیرضا صفربیرانوند ،مهدی
ترابی و علی قلیزاده از بازیکنان ارزنده این تیم
ب��رای ادامه فعالی��ت خود در داخ��ل و خارج از
کشور و درخش��ش دوباره در صحنه رقابتهای
بینالمللی به دلیل انجام نشدن خدمت وظیفه با
مشکل مواجه هستند ،لذا استدعا دارد به منظور
قدرشناس��ی از این بازیکنان ،دس��تور فرمایید
اقدام��ات الزم درب��اره اعطای معافی��ت از انجام
خدمت وظیفه این فرزندان غیورو افتخارآفرین
میهن عزیزمان با اذن رهبر انقالب صورت پذیرد.

به مشکالت زلزلهزدگان با توجه به قرار گرفتن در فصل
تابس��تان ،اظهار داش��ت :انتظار میرفت دولت بهای
برق مصرفی م��ردم در مناطق زلزلهزده را برای مدتی
رایگان در نظر بگیرد ،در ش��رایط فعلی مبالغ قبوض
ب��رق مصرفی هزینه زیادی را به مردم تحمیل کرده و
از مدیران میخواهیم تا فکری برای این موضوع کنند.
■■درخواست افزایش سهمیههای کنکور

یکی دیگر از اقداماتی که در چند ماه گذش��ته

عضو هیأترئیسه کمیسیون قضایی مجلس:

بیشترین دعوای حقوقی برای صدور چک است
قضایی گروه اجتماعی :عضو هیاترئیسه
کمیس��یون قضای��ی و حقوق��ی
مجلس با اش��اره به طرح اص�لاح قانون صدور
چک ،گفت :متأسفانه بیشترین دعوای حقوقی
در کش��ور که فش��ار س��نگینی به دادگاهها و
دادس��راها وارد میکن��د،
مربوط ب��ه صدور چکهای
بالمح��ل اس��ت .جلی��ل
رحیمیجهانآبادی با اشاره
به طرح اصالح قانون صدور
چک ک��ه به امضای  45نفر
از نمایندگان مجلس رسیده است ،این طرح را
راهکاری برای رفع مشکالت این حوزه اقتصادی
کش��ور عنوان کرد و به آنا گف��ت :صدور چک
بالمحل عالوه بر آنکه به بخش اقتصادی کشور
آس��یبهای فراوانی وارد میکند ،از بیش��ترین
حجم تشکیل پروندههای قضایی در دادگاهها و
دادسراها برخوردار است؛ ضمن آنکه  75درصد
زندانیان غیرعم��د را بدهکاران مالی ناش��ی از
چک تشکیل میدهند .نماینده مردم تربتجام،

دبیرکل حزب مردمی اصالحات با انتقاد از مدیریت شورا و شهرداری اعالم کرد

خیمه باند مخوف بر شهرداری و شورا

به لیست امید روشن شد،
به تب��ع آن برخی اعضای
شورای شهر نیز با پرداخت
ت و هزینههای سنگینی
ران 
به عن��وان نماینده ش��هر
تهران ب��ه م��ردم معرفی
ی از آنه��ا توانایی نمایندگی
ش��دند که نهتنها برخ 
شورای ش��هر را ندارند ،بلکه بعضی اعضای شورای
پنجم دالل هستند و کار اصلی آنها ساختوساز و
خرید و فروش ملک در تهران است .برخی اعضای
یادشده در زمینه ساختوساز و زد و بندهای اینگونه
مدارک سنگینی دارند که در صورت لزوم افشاگری
خواهد ش��د .حجتاالسالم فومنی با تایید خرید و
فروش پست در شهرداری تهران عنوان کرد :نظارت
نداشتن بر انتخاب مدیران و دعواهای سیاسی بین
احزاب اصالحطلب بر س��ر انتخاب شهردار ،همه و
همه منجر به ایجاد زدوبندهای بسیاری در ردههای

کمکه��ای مردم��ی جمعآوری ش��ده توس��ط
س��لبریتیها و مشخص نبودن سرانجام این کمکها
حاش��یههای فراوان��ی را در چند ماه گذش��ته ایجاد
کرده است .پیگیری رسانهها و نمایندگان مجلس تا
به امروز موثر نبوده و این افراد حاضر نیس��تند مبالغ
جمعآوری ش��ده را برای مردم رنج کشیده کرمانشاه
هزینه کنند .نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس در
ادامه اظهاراتش با اش��اره به این موضوع ،گفت :هنوز
ماجرای پولهای جمع شده توسط این افراد بالتکلیف
است و به سرانجام مشخصی نرسیده است .متاسفانه
پ��س از پیگیریهای مکرری که در این باره داش��تم
هجمههایی علیه بنده ش��کل گرفت .ب��ا این حال با
گذشت چندین ماه هنوز اثری از پولهای جمع شده
در مناط��ق زلزلهزده دیده نمیش��ود و امیدواریم هر
چه سریعتر با پیگیریهای مسؤوالن قضایی تکلیف
کمکهای جمع شده مشخص شود .تجری در پاسخ
به این پرس��ش که «آیا رقم  30میلیارد تومان درباره
کمکهای مردمی در دست سلبریتیها درست است
یا خیر؟» افزود :رقم دقیق کمکها را نهادهای امنیتی
و اطالعاتی میتوانند با ورود به این موضوع مشخص
کنند .آنچه که هماکنون مهم است مجاب شدن این
افراد برای هزینه کردن مبالغ جمعآوری ش��ده برای
زلزلهزدگان است .متاس��فانه در این ماجرا به اعتماد
مردم خدش��ه وارد ش��ده است و باید هر چه سریعتر
تکلیف پولها مشخص شود.

میانی مدیریتی شهرداری
ش��د بهنحوی ک��ه تاکنون
خری��د و فروش پس��ت در
شهرداری ادامه دارد.
■■خیم�ه باند مخ�وف بر
شهرداری و شورا

دبیرکل حزب مردمی اصالحات با اشاره به تعطیل
بودن کار در ش��هر ته��ران گفت :عملکرد مجلس و
شورای شهر نشان میدهد کشور و شهر در بازیهای
سیاس��ی آقایان فرصتهای بزرگی را از دست داده
است .بس��یاری از مشکالتی که در کشور و در شهر
تهران وج��ود دارد حاصل ناالیقی مدیریتی آقایانی
است که لیستی وارد مجالس قانونگذاری شدهاند! وی
با تاکید اینکه باند مخوفی بر شهرداری و شورای شهر
چیره شده است ،بیان کرد :با آنکه شهرداری تهران
بدهکار اس��ت اما هر روز خب��ری از خریدن تبلت و
کولرهای درجه یک تا اتومبیل برای مدیران شورای

تایب��اد و باخزر در مجلس به مش��کالتی که در
زمینه صدور چک در کشور اتفاق میافتد اشاره
کرد و گف��ت :وجود چندین میلیون برگه چک
برگشتی در کش��ور هرچند تا حدودی به دقت
نداش��تن کافی از سوی برخی افراد یا باال رفتن
نرخ ت��ورم بازمیگردد ولی
معلول موضوعات دیگری در
حوزه قوانین هم هست که
قانون جدید صدور چک این
مش��کالت را مرتفع خواهد
ک��رد .رحیمیجهانآبادی
از طرح اس��تفاده از چکهای الکترونیکی خبر
داد و اف��زود :مکل��ف ک��ردن بان��ک مرکزی به
تهیه زیرس��اختهای الزم جهت کنترل بیشتر
تعه��دات مالی و ع��دم امکان س��رقت یا جعل
چکها و مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن
مالی آنها از جمله مواردی است که تحت عنوان
مزایای استفاده از چکهای الکترونیکی در موارد
مختلف طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته
است.
شهر و شهرداری به گوش میرسد .این اخبار باعث
حساس شدن مردم میشود .فضای مدیریت شهری
این روزها نشان میدهد در شهرداری و شورای شهر
تهران با باند مخوفی مواجه هس��تیم که متشکل از
س��ودجویان سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی
فرهنگی است که توسط چند تن از سیاسیون کشور
اداره میشود .دبیرکل حزب مردمی اصالحات افزود:
با اینکه بیان این خبر تاسفبار است اما باید بگویم که
متاسفانه دست برخی اعضای شورای شهر نیز با این
گروه در یک کاسه است و آلوده به موضوعاتی است
که به هیچوجه در شأن نمایندگی نیست.
■■تالش برای احقاق حق مردم

حجتاالس�لام فومنی با تاکید بر ارائه مدارک
تخلف مدیران اظهار داشت :در شرایط فعلی کشور
اینکه اصولگرا باشیم یا اصالحطلب اهمیتی ندارد،
بلکه مهم دف��اع از حقوق مردم اس��ت ،بنابراین با
قاطعیت تمام عنوان میکن��م تا احقاق حق مردم
کوتاه نمیآییم و اگر ش��ورای ش��هر و ش��هرداری
همچنان به روال فس��ادی ک��ه در آن افتادند ادامه
دهند ،ناچار به ارائه مدارکی هستیم که بسیاری بر
آن تاکید دارند.

آوای شهر
مدیر روابط عمومی سازمان فاوا اعالم کرد

جزئیات حمله هکرها
به شبکههای اجتماعی شهرداری

مدیر روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری
ته��ران جزئیات حمله هکرها به اکانتهای این
شهرداری در شبکههای اجتماعی را تشریح کرد.
سینا علیمحمدی درباره جزئیات حمله هکرها
به شبکههای اجتماعی شهرداری تهران به باشگاه
خبرنگاران گفت :در ساعت  ۲۳:۲۲سهشنبهشب
گذشته بعضی از حسابهای کاربری شهرداری
تهران در شبکههای اجتماعی دچار اختالل و از
دسترس خارج ش��د .وی افزود :هکرها توانسته
بودند به ایمیلی که حساب توئیتر و اینستاگرام
ش��هرداری تهران به آن متصل بود ،نفوذ کنند
و برای چند س��اعت کنترل این حس��ابها را
به دس��ت گیرند .مدیر روابط عمومی س��ازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران با
بیان اینکه اداره حساب اینستاگرامی و توئیتری
ش��هرداری در اختی��ار مرکز ارتباطات اس��ت،
گفت :در حقیقت ما به عنوان مغز الکترونیکی
ش��هرداری به کمک آنها آمدیم و توانس��تیم با
پاتک به هکرها بالفاصله مدیریت حس��ابها را
پس بگیریم .علیمحمدی خاطرنشان کرد :در
مرحله نخست و به سرعت ،تمام دسترسیها به
این حسابها محدود شد تا مانع از نفوذ بیشتر
هکرها به این حسابهای کاربری شود و در گام
بعدی و در کمترین زمان ممکن ،بازپسگیری
حس��ابها و حذف اطالعات ارس��الی از سوی
هکرها صورت پذیرفت .وی درباره هویت هکرها
گفت :آنهایی که توانس��ته بودند به حسابهای
کاربری شهرداری در شبکههای اجتماعی نفوذ
کنن��د ،مدع��ی بودند همانهایی هس��تند که
فرودگاه مشهد و تبریز را هک کردهاند.
نیمکت

آغاز ثبتنام اینترنتی کتب درسی

مدی��رکل دفتر چ��اپ و توزی��ع کتابهای
درس��ی گفت :ثبتن��ام اینترنت��ی کتابهای
درس��ی دانشآموزان پای��ه اول ابتدایی از امروز
آغاز میشود .احمدرضا امینی با اشاره به اینکه
ثبتنام اینترنتی کتابهای درسی دانشآموزان
کالس اولی از روز شنبه  23تیرماه آغاز میشود،
به تس��نیم اظهار داشت :برای ثبتنام اینترنتی
کتابهای درس��ی نیاز اس��ت خانوادههایی که
فرزندش��ان مهر امس��ال به کالس اول میروند
ابتدا به مدرس��ه مراجعه ک��رده و ثبتنام کرده
باش��ند .وی اف��زود :پس از ثبتن��ام دانشآموز
در مدرس��ه اطالعات او در س��امانه سناد ثبت
میشود و از طریق اطالعات ثبت شده میتواند
به س��امانه فروش کتابهای درس��ی به آدرس
 www.irtextbook.comمراجعه و نسبت
به ثبت سفارش اینترنتی کتابهای درسی اقدام
کنند .مدیرکل دفتر چ��اپ و توزیع کتابهای
ب درسی
درس��ی گفت :برای ثبت سفارش کتا 
دانشآم��وزان کالس اولی نیازی به س��نجش
سالمت آنها نیست و خانوادهها حتی اگر هنوز
برای سنجش سالمت اقدام نکردهاند میتوانند
برای سفارش کتابهای درسی متقاضی شوند.
امینی بیان کرد :برای ثبت س��فارش اینترنتی
کتابهای درس��ی نی��از به کد ملی و س��ریال
شناسنامه دانشآموز است .خانوادهها برای ثبت
سفارش کتابهای درسی تا  20شهریور فرصت
دارند اما هر چه زودتر این کار انجام ش��ود بهتر
اس��ت چون در این صورت با تاخی��ر در توزیع
کتابهای درس��ی مواجه نخواهیم بود .گفتنی
است ،قیمت کتابهای درسی پایه اول ابتدایی
 14هزار و  400تومان اعالم شده است.
سالمت
سخنگوی سازمان غذا و دارو مطرح کرد

قیمت مصوب داروها
در دسترس مردم

س��خنگوی س��ازمان غ��ذا و دارو از ام��کان
دسترس��ی مردم ب��ه قیمت مصوب تم��ام اقالم
داروی��ی خب��ر داد .به گزارش می��زان ،کیانوش
جهانپ��ور از دسترس��ی مردم ب��ه قیمت مصوب
تم��ام داروها خبر داد و اظهار داش��ت :با توجه به
ضرورت اطالعرس��انی بهنگام درباره فهرس��ت و
قیمت مصوب اقالم دارویی و حسب دستور وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و تاکید رئیس
سازمان غذا و دارو ،جزئیات لیست و قیمت مصوب
تمام اقالم دارویی قابل عرض��ه در داروخانههای
سراس��ر کشور در قسمت جس��توجوی دارو در
س��امانه اطالعات دارویی س��ازمان غذا و دارو به
نشانی اینترنتی  http://irc.fda.gov.ir/nfiقابل
جستوجو و بازیابی است .سخنگوی سازمان غذا
و دارو در ادامه افزود :همچنین فهرست و قیمت
مصوب اقالم مورد اشاره از طریق قسمت اطالعات
دارویی اپلیکیشن  TTACبه صورت برخط قابل
جستوجو و در دسترس خواهد بود.

