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جواد آگاهی

دستور درباره کارتن خواب ها
پس از انتشار مطلب و تصویری از کارتن خوابی در زیر یک پل در بجنورد ،استاندار خراسان شمالی صبح
زود پس از رویت این کارتن خواب به شهرداران و فرمانداران دستور داد این موضوع سروسامان بگیرد و
گفت :حتی حضور یک کارتن خواب در شهر نیز قابل تحمل نیست.
تصویری از این کارتن خواب چند شب گذشته در فضای مجازی منتشر شد که واکنش سریع استاندار را
به همراه داشت.

واکنش ها به حضور پیش از موعد برخی نامزدهای احتمالی
در حالی که چند ماه تا انتخابات مجلس شورای اسالمی باقی مانده است برخی نامزدهای احتمالی،
خودشان را پیش از موعد و بیشتر به مردم نشان می دهند و در جلسات مختلف شرکت می کنند و حتی
تریبون را نیز در اختیار می گیرند .در این بین ،یکی از نامزدهای احتمالی که مشخص نیست کم شانسی یا
شانس آورد ،بیشتر در فضای مجازی درباره حضور او در یک مراسم واکنش صورت گرفت .برخی نوشتند:
اکنون چون قرار است فردی کاندیدا شود باید گوشه نشین شود و در اجتماع ظاهر نشود یا مسئوالن و
مردم نباید به دلیل این که او قرار است در آینده کاندیدا شود دیگر به او نزدیک شوند؟!
برخی دیگر نوشتند :مگر ما در مورد مردم چه فکری کردهایم! چون مدیری با یکی از کاندیداها چند قدمی
راه برود ،ناهار بخورد یا صحبت کند میشود بگوییم مردم ترغیب به ریختن آرای خود به نفع آن کاندیدا
میشوند؟!
برخی دیگر هم نوشتند :اجازه دهیم مردم بررسی و خود انتخاب کنند و نگذاریم برخی افکار روند و جریان
انتخابات را تغییر دهد .نباید از امکانات دولتی به نفع کاندیدایی استفاده کرد اما چند قدم راه رفتن و سالم
کردن به فردی که شاید کاندیدا شود که گناه نیست!

طرحی که کاربردی ندارد
یکی از کانالهای فضای مجازی نوشت :طی سالهای گذشته طرحی برای نصب صندوقچههای پستی
روی در منازل اجرا و در ازای آن مبلغی از شهروندان دریافت شد؛ طرحی که از همان ابتدا مورد استقبال
چندانی قرار نگرفت .این روزها صندوقهای بسیاری روی درهای منازل شهر و حواشی شهر بجنورد
نصبشده است که تقریب ًا هیچ کاربردی ندارد.

گوناگون

رتبهبندی معلمان قطع ًا امسال اجرا میشود

وزیر آموزش و پرورش گفت :دوباره تأکید میکنم رتبهبندی معلمان قطع ًا امسال اجرا میشود .به گزارش
فارس ،محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت :با عنایت به
نگرانیهای معلمان عزیز که با من در میان گذاشتند ،دوباره تأکید میکنم رتبهبندی معلمان قطع ًا امسال اجرا
می شود و هر زمان مصوب شود از ابتدای مهر  ۹۸برای فرهنگیان اجرا خواهد شد .تبدیل وضعیت مربیان
پیشدبستانی ،خریدخدمت و حقالتدریس هم با رفع ابهامات طی چند هفته آتی اجرا میشود.

اجباری کردن استفاده از رمزپویا هم اکنون مقدور نیست
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :بیش از  ۳۰بانک ،فعالسازی رمز پویا را شروع کردهاند ،اما به دلیل
هوشمند نبودن خیلی از موبایلها ،اجباری کردن استفاده از رمزپویا هم اکنون مقدور نیست .به گزارش ایرنا،
«عبدالناصر همتی» در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانک ها در مورد رمز پویا ،به مواردی در مورد فیشینگ
اشاره کرد و افزود :مسئولیت حفاظت از اطالعات مشتریان بر عهده بانکها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارد
شده از این ناحیه بر عهده آن هاست .وی با بیان این که بانکها اطالع رسانی در خصوص مزایای استفاده
از رمز پویا را آغاز کرده اند ،اظهارکرد :هم اکنون رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و مشتریان به دلیل
راحتی ،ترجیح می دهند از رمز ایستا استفاده کنند.
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گزارشگران فساد باید مورد تشویق قرار گیرند

زندانیان را نگاه کنند و ببینند چند بازداشتی
دارد و آیا میشود از تعداد آنها بکاهند؟ وی با
تاکید بر دفاع از تولید و تولید کننده ،کارآفرین
و تالشگر عرصه اقتصادی گفت :شفافیت
اقتصادی میتواند بسیار موثر باشد .کاسبی
مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت اقتصادی
است .رئیس قوه قضاییه تاکید کرد :شفافیت
اقتصادی پشت ویترین قرار گرفتن تمام روابط
اقتصادی در چشم همه مردم است؛ نه برای
بیگانگان .این موضوع از بسیاری از نارساییها
و کــژیهــای اقتصادی میکاهد .همچنین
سامانههایی در این خصوص باید طبق قانون
فعال شوند که ایــن موضوع به کاهش جرم
میانجامد .دادستانها ایــن جهت را حتم ًا
دنبال خواهند کرد.

 6نفر در زلزله «ترک»
آذربایجان شرقی جان باختند
زمین لرزهای به بزرگی  5.9ریشتر بامداد
جمعه حوالی ترک در استان آذربایجان
شرقی را لرزاند که لرزش آن در  ۶استان
احساس شد و بر اثر آن  ۶نفر از هموطنان
جــان خــود را از دســت دادنــد و  ۳۱۲نفر
راهی مراکز درمانی شدند .گــزارش ایرنا
حاکی است ،شدت زمین لرزه ای که ساعت
 2:17جمعه در عمق  ۸کیلومتری زمین
در  ۱۹کیلومتری شهر «ترک» شهرستان
میانه روی داد ،به اندازه ای بود که عالوه بر
تمام شهرستان های آذربایجان شرقی ،در
استان های اردبیل ،زنجان ،قزوین ،گیالن
و آذربایجان غربی نیز احساس شد .در این
زمین لرزه  5.9ریشتری ۶ ،شهر و ۱۴۵
روستا تحت تاثیر بوده اند .رئیسجمهور در
پی وقوع زلزله در آذربایجان شرقی و تماس
تلفنی با استاندار این استان  ،دستور بسیج
امکانات و امدادرسانی موثر به زلزلهزدگان
را صادر کرد.

فعالیت مجدد سایت فردو برای غنیسازی
اورانــیــوم با ابــاغ رئیس جمهور و رئیس
شــورای امنیت ملی آغــاز شد .به گزارش
ایرنا ،پس از انتقال مخزن حاوی  2هزار
کیلوگرم  uf6از سایت شهید احمدی
روشن (نطنز) به سایت شهید علیمحمدی
(فــــــردو) و ات ــص ــال مــخــزن ب ــه خــطــوط
خــوراکدهــی و انجام موفقیتآمیز کلیه
عملیات فنی مرتبط شامل خأل سازی
نهایی کنترل ماشین های سانتریفیوژ و
شیرها و چک نمودن سیستم های کنترل
و اتوماسیون و راه انـــدازی بخش های
جمعآوری و اتمام عملیات پسیواسیون،
پس از دقایق اولیه روز پنج شنبه عملیات
گ ــازده ــی زنــجــیــره هــا و مــاشــیــن هــای
سانتریفیوژ و تولید و جمع آوری اورانیوم
غنی شده در سایت فردو آغاز شد و تمام
اقــدامــات تحت نظر آژان ــس بینالمللی
انــرژی اتمی انجام پذیرفته است .آژانس
بینالمللی انــرژی اتمی روز پنج شنبه با
صدور بیانیه ای اقــدام ایــران در خصوص
انتقال یــک سیلندر گــاز هگزافلوراید
اورانــیــوم به سایت فــردو و اتصال آن به
سانتریفیوژها در این مرکز را تأیید کرد.

روسیهازطرحامنیتیایرانبرایتنگههرمزحمایتمیکند
ایرنا :معاون وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد :مسکو از طرح
امنیتی ایــران با عنوان صلح هرمز حمایت میکند« .سرگئی
ریابکوف» روز جمعه در کنفرانس خبری در حاشیه کنفرانس عدم
اشاعه در هتل لوته مسکو افزود :طرح ایران تمام کشورهای منطقه
را در برمیگیرد و روسیه نیز همزمان با مقامات کشورهای منطقه
به منظور اجرای طرح امنیتی خود برای خلیج فارس ارتباط دارد.

حفظ منافع ایران مهم تر از حفظ یک توافق است
مهر :معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت :ایران به اندازه کافی
به دیپلماسی فرصت داده و اگر شرایط تغییر نکند ،در مسیر
کاهش تعهدات حرکت خواهیم کرد .سید عباس عراقچی ،معاون
وزیر امور خارجه در حاشیه «کنفرانس بین المللی منع گسترش
تسلیحات هستهای و خلع ســاح» با بیان این که حفظ منافع
جمهوری اسالمی ایران مهم تر از حفظ یک توافق است ،افزود:
ایران از یک سو اراده خود برای عمل به تعهدات برجامی و از سوی
دیگر کاهش تعهدات در صورت عمل نکردن دیگر کشورها به
تعهدات شان را به طور شفاف نشان داده است.

خودداری «بولتون» از شهادت در پرونده تحقیقات
استیضاح «ترامپ»

از میان خبرها
آغاز تولید مجدد اورانیوم
غنیشده در فردو

اخبار

روی خط سیاست

رئیس قوه قضاییه:

رئیس قــوه قضاییه در هجدهمین همایش
تخصصی دادستانهای سراسر کشور ،با تاکید
بر این که گزارشگران فساد باید مورد تشویق
قــرار گیرند ،گفت :آنهــا باید بدانند در این
جامعه کسی که گزارشگر فساد است مورد
تشویق قــرار می گیرد؛ البته سخن از عیب
جویی و رفتن در زندگی این و آن نیست که
این مسئله مردود است ،اما اگر کسی فسادی
را در جامعه به قانون و اهلش اعــام کرد،
حتم ًا باید مورد تشویق قرار بگیرد .به گزارش
خبرگزاری مــیــزان ،آیــت ا ...رئیسی گفت:
نظارت بر زندانها بر عهده دادستان است .هر
روز که قاضی به محکمه میرسد ،باید فهرست
زندانیان را چک کند و دادستانها هر روز
که وارد دادســرا میشوند ،باید اول فهرست
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انهدام یک پهپاد متجاوز
خارجی قبل از رسیدن به
اماکن حساس
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت:
بامداد دیروز یک فروند پهپاد متجاوز توسط
سامانههای بومی نیروی پدافند هوایی
ارتــش مستقر در منطقه عمومی ماهشهر
تحت هدایت شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند
هوایی کشور منهدم شد .به گزارش ایسنا،
امیر سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد
تصریح کرد :این اقدام قاطع و شلیک موشک
در واکنش به تجاوز یک فروند پهپاد متجاوز
خارجی به حریم هوایی کشورمان بوده
است و پهپاد متجاوز قبل از رسیدن به اماکن
حساس با هوشیاری کامل شبکه یکپارچه
پدافند هوایی کشور منهدم شد.

طال در مسیر ثبت بزرگ
ترین کاهش هفتگی
ایــســنــا:قــیــمــت طــا پــس از ســقــوط 2
درصدی در روز پنج شنبه که تحت تاثیر
دورنــمــای توافق تجاری آمریکا و چین
روی داد ،در معامالت روز جمعه بازار
جهانی تغییر چندانی نداشت و در مسیر
ثبت بــزرگ ترین کاهش هفتگی در 2
سال و نیم گذشته قرار گرفت.

مهر« :جان بولتون» مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهور آمریکا
از حضور در جلسه مجلس نمایندگان بــرای شهادت در مورد
تحقیقات استیضاح «دونالد ترامپ» خودداری کرد.

از گوشه و کنار
خسارت  ۶میلیارد دالری حوادث اخیر به عراق

تسنیم :عبدالکریم خلف ،سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح
عراق از وارد آمدن دست کم  ۶میلیارد دالر خسارت به این کشور
در نتیجه حوادث اخیر خبر داد.

داور سریالنکایی به جای «مخادمه» اردنی

ایرنا :داور سریالنکایی به جای «ادهم مخادمه» اردنی قاضی
دیدار عراق و ایران شد .با اعالم فیفا« ،کریشانتا دیالن پررا» ،داور
شناخته شده سریالنکایی قاضی مسابقه عراق و ایران در خاک
اردن خواهد بود.

ایران خودرو :قطعات ایمنی خودروها حذف نشده است
تسنیم :ایران خودرو در اطالعیه ای اعالم کرد :قطعات ایمنی
محصوالت ایــران خــودرو هرگز از تولیدات خودروهای تحویل
فــوری حــذف نشده اســت و ایــن خــودروهــا همچنان با دریافت
استانداردهای موجود و مانند گذشته واگذار میشود.

سوریها با سنگ و لنگه کفش به استقبال نیروهای
ترکیه رفتند

ایرنا :سوریها در یکی از مناطق استان کردنشین الحسکه واقع در
شمال سوریه با سنگ و لنگه کفش به پیشواز نیروهای ترکیه رفتند.

