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عصر ديجيتالي شدن رسانه
ــيما روز پنجم بهمن ماه پس  ــبكه نمايش س ش
ــي به طور رسمي كار خود را  از 8 ماه فعاليت آزمايش
آغاز كرد. شبكه 24 ساعته نمايش كه فيلم و سريال 
ــراي مخاطبان پخش مي كند از  ايراني و خارجي ب
ــري شبكه هاي نسل جديد ديجيتال است كه بر  س
ــت تاپ باكس) دريافت مي شود  روي مبدل ها (س
ــانه ملي در جهت  ــه گوياي توانايي و قابليت رس ك
راه اندازي نسل جديد شبكه هاي تلويزيوني است.

ــته ها و منابع در اختيار به خصوص  مديريت داش
ــاختار چابك و كوچك،  ــيو بي بديل رسانه، س آرش
ــه  ــتيابي ب ــص، دس ــد و متخص ــاي متعه نيروه
ــزم و اراده جدي  ــانه اي و ع فناوري هاي نوين رس
ــپهر راهبردي نسل  براي تغيير و تحول را بايد در س

جديد شبكه ها مورد توجه قرار داد.
ــانه ملي به دنبال پاسخگويي  افزون بر اين، رس
ــت مخاطبان و  ــراي جلب رضاي ــه مطالبه ملي ب ب
ــازوكارهاي بهتري براي تماشاي  فراهم كردن س

تلويزيون است.
رسانه ملي به عنوان رسانه اي پاك و اخالق گرا 
در ميان رسانه هاي جهان رويكرد و اهداف متعالي 
را دنبال مي كند و صيانت از فضاي معنوي و اخالقي 

در كانون خانواده را همواره مدنظر دارد.
شبكه نمايش اين فرصت را فراهم مي سازد كه 
ــينماي كشور ارتقاي كمي و كيفي يابد و  صنعت س
توليدات سينما فضاي گسترده تري را براي نمايش 
ــته باشد.  در مقياس ميليوني در خانه هاي مردم داش
ــدت چرخه نمايش توليدات  ــالوه آنكه در دراز م بع

داخلي بر خارجي غلبه خواهد يافت
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فرصتي براي همكاري
ــس  ــان آژان ــه بازرس ــات عالي رتب ــور هي حض
ــت  ــي در ايران فرصتي اس ــي انرژي اتم بين الملل
دوباره براي يك همكاري مهم و موثر ميان طرفين. 
ــالمت فعاليت هاي  ــت به دليل باور به س اين فرص
ــته اي ايران و عدم انحراف آن به سمت مقاصد  هس
ــورمان ايجاد  ــووالن و مردم كش ــزد مس نظامي ن
ــده و مقامات آژانس اتمي بايد قدردان آن بوده و  ش
استفاده الزم را ببرند. پس از صدور گزارش مغرضانه 
ــه در آن به ادعاهاي ثابت  ــركل آژانس اتمي ك مدي
ــده و غيرمستند آمريكا و همراهانش توجه نابجا  نش
ــه فعاليت هاي  ــي بود كه ايرانيان ب ــده بود، طبيع ش
ــي در حال اجرا  ــر از پادمان هاي نظارت ــژه و فرات وي
ــان ندهند. با وجود اعالم  ــوش به آژانس نش روي خ
ــا اما ايرانيان  ــح ايران و اظهار گاليه ه موضع صري
ــه نفس و يقين به  ــورداري از اعتماد ب ــه دليل برخ ب
سالمت و درستي كار خود در زمينه انرژي صلح آميز 
ــن نيت و كذب  ــان دادن حس ــته اي و براي نش هس
ــودن آنچه آمريكا و غرب درباره فعاليت هاي ايران  ب
ادعا كرده اند اكنون بار ديگر ميزبان هيات عالي رتبه 
ــده اند. اين هيات به دليل سطح عالي كه از  آژانس ش
ــت مي تواند از فرصت مذكور براي  آن برخوردار اس
ــه راه همكاري جديد  ــزي يك مداليته و نقش پايه ري
ــي بر تجربه هاي قبلي ايران و آژانس براي رفع  مبتن
همه ابهام هاي خود اقدام كند به طوري كه اگر پاي 
بهانه گيري و اعمال استانداردهاي دوگانه به صورت 
ــران و آژانس مي توانند  ــد، اي افراطي در ميان نباش
ــته و  ــه پرونده ابهام هاي موجود را بس براي هميش

حل و فصل كنند.
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رايانه ها
 در 100 سال آينده

حقوقگفت وگو

714

مجازات، آن سوي مرزها 
سنگين تر است

كسي نمي تواند  
به ايران حمله كند

21

بررسى فناورى هاى آتي 
در عرصه رايانه

اظهارات متناقض مقامات آمريكايي درباره فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران كماكان ادامه دارد. 
در جديدترين اين اظهارات سفير آمريكا در تركيه گفته است: ايران مي تواند صاحب قدرت هسته اي شود، 

اما به شرطي كه دنبال سالح هاي هسته اي نباشد.
به گزارش فارس از تركيه، فرانسيس ريكاردون، سفير آمريكا در تركيه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: 
به عقيده مقامات آمريكا، ايران بايد راه خود را انتخاب كند. ايران مي تواند به قدرت هاي بين المللي ملحق 

شود، داراي قدرت هسته اي شود؛ اما نبايد به دنبال سالح هاي هسته اي باشد.
سفير آمريكا در تركيه  مدعي شد: ولي ايران در پي ساخت سالح هسته اي است.

ــت. در حال  ــت، اما همه گزينه ها كماكان مطرح اس وي افزود: آمريكا به دنبال گزينه هاي نظامي نيس
حاضر آمريكا درصدد استفاده از روش هاي ديپلماتيك براي حل مساله هسته اي ايران است و راه اين كار 
نيز اعمال تحريم هاست. گفتني است، مقامات آمريكايي دچار تناقض هاي گفتاري شديد شده اند، چنانچه 
ــت آنها باشد، ايران هيچ مشكلي براي برخورداري از توان  ــفير آمريكا در تركيه مالك و سياس اگر گفته س
مسالمت آميز هسته اي بدون سالح اتمي ندارد و تا به حال نيز فرمول هاي متعددي در اين چارچوب روي 
ميز مذاكره قرار گرفته كه اغلب با مخالفت آمريكا مواجه شده است. بايد ديد اين اظهارات مقام آمريكايي 
يك ژست سياسي خواهد بود يا  اين كه غربي ها در روزهاي آينده حاضر خواهند بود با اين دستور كار پاي 

ميز مذاكره با ايران بيايند.

سفير آمريكا در تركيه:
 ايران مي تواند قدرت هسته اي بدون سالح اتمي باشد

رونمايي از دستاوردهاي فضايي و موشكي در دهه فجر 
ــرد: جديدترين  ــالمي ايران اعالم ك ــلح جمهوري اس ــتيباني نيروهاي مس ــر دفاع و پش وزي
دستاوردهاي فضايي و موشكي كه از سوي متخصصان ايراني طراحي و توليد شده است همزمان 
با دهه مبارك فجر رونمايي مي شود.به گزارش ايرنا، سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي در حاشيه 
ــتاورد  ــازماني وزارت دفاع افزود: طي روزهاي آينده همچنين چند دس همايش تعالي فرهنگ س

جديد الكترونيكي، مخابراتي، پدافند هوايي، دريايي و مهمات هوشمند رونمايي مي شود.
ــيده است، همزمان  ــتاوردهاي مهم كه به توليد انبوه رس وزير دفاع اظهار كرد: برخي از اين دس

با رونمايي آنها در اختيار نيروهاي مسلح قرار خواهد گرفت.
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ايرانيان زنداني در خارج كشور 
عالوه بر مجازات هاي سنگين، از 
نداشتن وكيل و
 امكانات ارتباطي نيز
 در رنج اند

آتش بازار سكه
بر جان محكومان 

مهريه
كارشناسان معتقدند با توجه

 به شرايط موجود بايد اقساط 
پرداخت سكه هاي مهريه 

تعديل شود
مستوره برادران نصيري/ گروه جامعه

ــماي كارمند و كارگر كه  ــايد براي من و ش ش
ــتيم،  ــكه داريم و نه اهل خريد و فروش هس نه س
ــكه در هفته هاي اخير فقط يك  افزايش قيمت س
ــورم بود، اما براي  ــر خبر و نگراني از افزايش ت تيت
آنها كه محكومان مهريه محسوب مي شوند، اين 

صعود قيمت بيشتر به يك سقوط شبيه است.
ــهروندي بود كه هفته گذشته در  نمونه اش ش
ــال  ــي تلفني با روزنامه تعريف مي كرد، 2 س تماس
پيش كه قيمت سكه حدود 250 هزار تومان بود، از 
همسرش جدا مي شود و براساس حكم دادگاه قرار 
ــود ماهي يك سكه از 100 سكه مهر شده را  مي ش

به همسرش برگرداند.
اين شهروند با گاليه از افزايش قيمت سكه در 
ــه اگر به قيمت فعلي ماهي  اين روزها مي گفت ك
ــرش برگرداند، نه تنها چيزي  ــكه به همس يك س
ــه بايد مبلغي هم  ــغ درآمدش نمي ماند، بلك از مبل

اضافه كند تا بتواند حكم دادگاه را اجرا كند.
ــوص حق طالق يا  ــكالت قانوني درخص مش
ــده تا زنان براي تحت فشار قرار  حضانت سبب ش
ــار  ــر خود از مهريه به عنوان اهرم فش دادن همس

استفاده كنند.
ادامه در صفحه 17

آغاز رقابت بانك ها براي جذب سپرده ها
ــك مركزي براي  ــان با اجراي برنامه بان همزم
ــت ارز تك نرخي، بانك هاي كشور نيز  اجراي سياس
ــود سپرده ها، رقابت جدي  با آغاز اعالم نرخ جديد س
ــذب نقدينگي موجود در  ــود را با يكديگر براي ج خ

جامعه آغاز كرده اند. 
ــه گزارش خبرنگار  جام جم، كمتر از 4 روز پس  ب
ــتي بانك  ــته جديد سياس ــمي از بس از رونمايي رس
ــنت  ــبكه بانكي كه برخالف س ــراي ش ــزي ب مرك
ــال اخير اين بانك، امسال دومين بسته در طول  س  5
ــمار مي رود، بانك هاي دولتي و  حدود 9/5 ماه به ش
خصوصي بالفاصله فرآيند محاسبه و اعالم نرخ سود 

سپرده هاي بانكي را آغاز كردند.
ــزي نيز از  ــه بانك مرك ــت ك ــن در حالي اس  اي
ــرخ 1226 تومان براي دالر، برنامه  ديروز با اعالم ن
ــد  ــت ارز را آغاز كرده و به نظر مي رس ــش قيم كاه
ــپرده هاي بانكي در  ــود س اعالم نرخ هاي جديد س
ــرگرداني كه باعث آشفتگي  ــت نقدينگي س بازگش
ــده، به بانك ها و عنان زدن به  ــكه ش بازار دالر و س
ــد؛ چرا كه بازگشت پول هاي سرگردان  آن موثر باش
ــه بانك ها باعث افت تقاضا در اين بازارها و كاهش  ب

قيمت ها خواهد شد. 
ــر از 4 ماه پس از  ــس كل بانك مركزي كمت رئي
ابالغ نخستين بسته سياستي نظام بانكي كه سقف 
ــود سپرده ها در آن به 15 درصد كاهش يافته  نرخ س
ــر آن در خروج نقدينگي از  ــود، به ناكارآمدي و تاثي ب
ــالح آن برآمد،اما به  ــرد و درصدد اص ــا پي ب بانك ه
ــن نيست شوراي پول و اعتبار  داليلي كه هنوز روش
ــت كم 2 بار با پيشنهاد رئيس شورا براي افزايش  دس
نرخ سود سپرده ها مخالفت كرد تا در نهايت بازار ارز 

و سكه چنين روزهايي را تجربه كند.
ــت از تالش  ــك مركزي دس ــال بان ــا اين ح  ب
برنداشت و سرانجام بنابر برخي شايعات حتي  تهديد 

به استعفا و قهر رئيس كل بانك مركزي كرده بود و در 
حالي كه رئيس جمهور در سفر آمريكاي التين به سر 
مي برد، اقدام به تصويب نرخ هاي جديد سود بانكي 
ــپرده ها و نرخ سود تسهيالت در  ــامل نرخ سود س ش
ــال 90 نظام بانكي  ــته سياستي س قالب دومين بس
ــرد. با اين حال ظاهرا احمدي نژاد از تصميم گيري  ك
درباره چنين امر مهمي در غياب خود در كشور دلخور 
ــه الجرم از اختيارات  ــته ك بود، چراكه ابالغ اين بس
ــت، چندين هفته به طول انجاميد،  رئيس جمهور اس
ولي سرانجام سه شنبه هفته گذشته رسما ابالغ شد.

 مكانيسم هاي جديد سود سپرده ها
ــتي بانك مركزي مكانيسم  ــته جديد سياس بس
ــپرده هاي بانكي را زير و رو كرد،  پرداخت سود به س
ــم دريافت سود از تسهيالت پرداختي به  اما مكانيس
ــاس  مردم به  رغم افزايش رقم، ثابت باقي ماند. براس

ــم جديد، بانك مركزي هيچ رقمي را براي  مكانيس
ــف نمي كند و  ــپرده ها به بانك ها تكلي ــود س نرخ س
ــازه مي دهد بر  ــناور» به آنها اج ــا افزودن لغت «ش ب
ــور كه برابر آخرين اعالم  ــمي كش پايه نرخ تورم رس
21 درصد است، به طور رقابتي و به تناسب توان خود، 
ــپرده هاي بانكي  ــود س رقم هاي متفاوتي را براي س
ــتر  ــابقه اي براي جذب هر چه بيش اعالم كنند تا مس
سپرده ايجاد شود. به اين ترتيب جدولي كه در بسته 
ــال براي نرخ سود سپرده ها  ــتي نخست امس سياس
ــده و بانك ها   بايد  ــاقط ش ــت، از اعتبار س وجود داش
نرخ هاي جديد سود سپرده هاي بانكي خود را بر پايه 

تورم 21 درصدي ارائه دهند.
 آغاز اعالم ها

ــود  ــروز 3 بانك خصوصي نرخ هاي جديد س دي
ــاير بانك ها  ــپرده هاي بانكي را اعالم كردند. س س

ــالم كردند كه در حال  ــز در تماس خبرنگار ما اع ني
ــبه نرخ هاي جديدي بوده و ظرف امروز و فردا  محاس

نرخ هاي جديد را در جرايد آگهي خواهند كرد.
ــك قوامين و بانك  ــهر، بان ــا اين حال بانك ش ب
ــن  ــارت ظاهرا زودتر از بقيه تكليف خود را روش تج
ــاس اطالعيه هاي منتشر شده ظاهرا  كرده اند. براس
ــهرداري تهران  ــهر كه متعلق به ش تاكنون بانك ش
ــپرده هاي  ــود به س ــا پرداخت 25 درصد س ــت ب اس
ــترين  ــورددار پرداخت بيش ــاله رك ــدت 5 س بلندم
ــت.البته اين بانك ضوابط خاصي را براي  ــود اس س
ــي به اين رقم سود تعيين كرده است. بر اين  دسترس
ــاس هر قدر مبلغ سپرده گذاري افزايش يابد، رقم  اس

سود نيز افزايش خواهد يافت. 
مثال در بخش سپرده گذاري كوتاه مدت زير يك 
سال، سرمايه گذاري تا 50 ميليون تومان براي مدت 

9 ماه شامل 17 درصد سود است، براي سپرده گذاري 
ــراي همين مدت 19  ــارد تومان به باال ب ــك ميلي ي
درصد سود پرداخت مي شود. در بخش سپرده هاي 
ــا 50 ميليون تومان  ــرمايه گذاري ت بلندمدت نيز س
ــال 23 درصد سود  ــال 19 درصد و در 5 س در يك س
ــود اين بانك كه 25  دريافت مي كند. اما حداكثر س
ــت براي سپرده گذاري يك ميليارد تومان  درصد اس
ــال خواهد بود. به طور كلي  ــه باال براي مدت 5 س ب
كف سپرده هاي اين بانك15 درصد و سقف آن 25 

درصد است. 
اين گزارش مي افزايد: اما بانك قوامينـ  متعلق 
ــود  ــهر كه س به نيروي انتظاميـ  برخالف بانك ش
ــتري براي سپرده هاي بلند مدت در نظر گرفته  بيش
ــپرده كوتاه مدت و حداكثر يكساله نگاه  به جذب س
ــپرده  ــتري را براي اين نوع س ــود بيش مي كند  و س
ــپرده  ــود س مي پردازد. به اين ترتيب حداقل نرخ س
ــال 18 درصد و سود  ــپرده هاي زير يك س براي س
ــاله 22 درصد در نظر گرفته شده  ــپرده هاي يكس س
ــايت  ــك تجارت نيز با وجود آن كه در س ــت. بان اس
رسمي خود اعالم كرده نرخ جديد سود سپرده هايش 
ــده اما در تماس ما با مركز اطالعات  ــخص ش مش
ــد ابالغيه نرخ هاي  ــتريان اين بانك اعالم ش مش
ــرار خواهد  ــترس عموم ق ــود امروز در دس جديد س

گرفت. 
ــاير بانك هاي  به اين ترتيب احتمال مي رود س
ــا 3 روز آينده تكليف  ــي و خصوصي ظرف 2 ت دولت
ــپرده ها روشن كنند،  ــود س خود را با افزايش نرخ س
به ويژه آن كه نخستين بانك ها به عنوان پيشقراول 
ــده اند و اگر قرار  ــبت به اين اعالم پيش قدم ش نس
ــي در اين باره به منظور آگاهي از برنامه  بود احتياط
ــون ديگر  ــورت بگيرد، اكن ــب ص ــاي رقي بانك ه

موضوعيت ندارد.

ديروز 3 بانك خصوصي نرخ جديد سودسپرده هاي خود را اعالم كردند كه بيشترين آن 25 درصد است

سسكككسسيسي نمنممسي نم
ييرارانبه ايرانحمحمحم بهبببه ايره

با محمد مجيدالشيخ 
سفير عراق 
در تهران

كدخدايي: تاييد 
صالحيت 

نامزدها بيش از 
دوره قبل است

ــوراي نگهبان با بيان اين كه در  ــخنگوي ش س
ــاي انتخابات نهمين دوره  تاييد صالحيت نامزده
ــوراي اسالمي 17 درصد رشد نسبت به  مجلس ش
ــته ايم، گفت: شوراي نگهبان  ــتم داش مجلس هش
فارغ از مسائل سياسي درخصوص روند بررسي ها و 

تاييد صالحيت ها اظهارنظر خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار جام جم، عباسعلي كدخدايي 
ــتي خبري با اصحاب رسانه  ــته در نشس روز گذش
ــزود: تاكنون 55 درصد داوطلبان انتخابات تاييد  اف

صالحيت شده اند.
ــي صالحيت ها در  ــاره به روند بررس ــا اش وي ب
هيات هاي نظارت استاني و هيات مركزي گفت: از 
ــن تا 21 بهمن فرصت 20 روزه اي در اختيار  2 بهم
ــكايت ها را دريافت  و در  ــوراي نگهبان بود تا ش ش

جلسه عمومي شورا به آنها رسيدگي كند.
ــان اين كه  ــوراي نگهبان با بي ــخنگوي ش س
ــوراي نگهبان براي بررسي  جلسات فوق العاده ش
صالحيت ها از هفته گذشته آغاز شده است، افزود: 
اين جلسات همچنان ادامه دارد تا در روز 21 بهمن 
ــي صالحيت ها از سوي شوراي  نتيجه نهايي بررس

نگهبان اعالم شود.
ــد بر اين كه اخبار خوبي براي  كدخدايي با تاكي
ــش از 2700 نفر از  ــدگان دارد، افزود: بي ثبت نام ش
4877 نفري كه ثبت نام كرده اند صالحيتشان تاييد 

شده است
ادامه در صفحه 2

مراسم اختتاميه و اهداي جوايز 
دومين دوره مسابقه ملي 
طراحي و ساخت هواپيماي 
بدون سرنشين روز گذشته در 
سالن جابر بن حيان دانشگاه 
صنعتي شريف برگزار شد.
در اين مسابقات كه با حضور 
بيش از 50 تيم از دانشگاه هاي 
سراسر كشور آغاز شد در 
نهايت پس از انجام مراحل 
مختلف مانند طراحي و 
ساخت نمونه غير پروازي و 
ساخت هواپيما، 14 تيم 
توانستند در آزمون هاي 
پروازي شركت كردند.
عكس:ايسنا

برگزاري 
دومين دوره 
ساخت 
هواپيماي 
بدون سرنشين 
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 تجمع معتادان و موادفروشان 
در پارك ها

ــي از شوش دانيال: تنها مركز مخابرات راه دور شهر  شوش
توريستي شوش دانيال به علت مشكالت مالي در حال تعطيل 
شدن است. از مسووالن مخابرات مي خواهيم با كمك به اين 

مركز از تعطيل شدن آن جلوگيري كنند.
ــالمي از تهران: در خيابان  ابوذر غربي، ميدان بهاران،  اس
ــكري پاركي قرار دارد كه به علت تجمع  انتهاي خيابان عس
ــد از آنجا  ــي نمي توانن ــان در آن اهال ــادان و موادفروش معت
ــي مي خواهيم به اين  ــووالن انتظام ــد، از مس ــتفاده كنن اس

مشكل رسيدگي كنند. 
ــن دوره يك خانواده 4 نفره،  ــور از قم: قبض آب اي لطف پ
ــت. وقتي به اداره آبفا براي شكايت  750هزار تومان آمده اس
ــت و  ــده اس ــم، مي گويند حتما مصرف ش ــه مي كني مراجع

رسيدگي نمي كنند. چرا؟
يك شهروند: براي گرفتن ارز دانشجويي به وزارت علوم 
ــه كرديم، ولي مي گويند ارز مورد نياز 6 ماه ديگر ارائه  مراجع

مي شود. آيا اين مقدار زمان مناسب اين كار است؟
رضايي از تهران: آيا قيمت طرح ترافيك آن هم به صورت 

علي الحساب 660 هزار تومان، زياد نيست؟
ــون نتايج  ــازمان حج تاكن ــرا س ــاه: چ ــق از كرمانش بري

قرعه كشي سفر عمره را اعالم نكرده است؟
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
ــن مواردي اگر مرد توان پرداخت مهريه را كه در  در چني
ــكه است، نداشته باشد  ــاخص س اكثر موارد ميليوني و با ش
ــود به زندان برود. البته با افزايش موارد طالق  مجبور مي ش
ــال هاي اخير  ــيط مهريه در س و زندانيان مهريه، بحث تقس

توانسته مشكل به زندان رفتن اين محكومان را حل كند.
ــكه، تاثير منفي  اما اين روزها افزايش ناگهاني قيمت س
ــت. در واقع  ــته اس ــكه هاي مهريه داش بر روند پرداخت س
ــكه است كه حاال با  ــاس قيمت روز س ــاط دادگاه براس اقس
ــكه طال، توانايي مرد در پرداخت آن كمتر  افزايش قيمت س

مي شود.
 3000 زنداني مهريه

ــوب ازدواج  ــاني كه در حال حاضر چ ــر چند تعداد كس ه
ــان را با پرداخت ماهانه سكه مي خورند، مشخص  اشتباهش
ــتاد ديه كشور بيش از 3000 نفر  ــت، اما براساس آمار س نيس
ــر  ــتن توانايي پرداخت مهريه در زندان ها به س به دليل نداش
مي برند. آمار طالق هم اين روزها افزايش چشمگيري داشته 
ــط از حدود 7 ازدواج در كشور، يكي به  ــت و به طور متوس اس
ــان  ــود. كنار هم قرار دادن اين عددها نش طالق منجر مي ش
مي دهد تعداد كساني كه افزايش قيمت سكه آتش ديگري به 
زندگي شان انداخته، كم نيست. از طرفي افزايش قيمت سكه 
اميد زندانيان سكه براي آزادي از زندان را هم كمرنگ مي كند 
و محكوماني كه در حال پرداخت اقساط مهريه هستند هم با 

اين روند خود را به زندان نزديك تر مي بينند.
 چاره كار :درخواست تعديل اقساط مهريه

ــه محكومان مهريه با توجه به  ــت ك اما چاره كار اين اس
ــكه دوباره به دادگاه مراجعه و درخواست  افزايش قيمت س
ــر و حرج در  ــاط مهريه كنند، چرا كه بحث عس تعديل اقس
مهريه قطعي نيست و قابل تغيير است. در واقع ميزان آن به 

شرايط روز افراد بستگي دارد.
ــناس و حقوقدان با اشاره  محمدعلي نجفي توانا، جرم ش
ــكه طال روي محكومان  ــه اثرات منفي افزايش قيمت س ب

ــكل به مهر مي گويد: با افزايش قيمت  مهريه و حل اين مش
ــكه طال محكومان مي توانند از دادگاه تقاضا كنند نسبت  س
ــاره به  ــاط محكومان تجديدنظر كند. و با اش به تعديل اقس
ــي افراد ادامه  ــاده 2 محكوميت مال ــزوم اصالح قانون م ل
ــت. نمي شود  مي دهد: در اين زمينه حقوق زن هم مطرح اس

او را از حقش محروم و طلبكار را به حال خود رها كرد.
ــان تعيين  ــردان بايد در زم ــن حقوقدان، م ــه گفته اي ب
ــند. نخست عندالمطالبه  ــته باش مهريه به 2 نكته توجه داش
ــت. يعني پس از عقد، زن هر زمان مي تواند  بودن مهريه اس
ــف به پرداخت  ــت كند و مرد موظ ــه خود را درخواس مهري

ــاس نرخ روز  ــت. دومين موضوع تعيين مهريه براس آن اس
ــكه طال باعث فراز و فرود  ــت. تعيين مهريه براساس س اس
در آن مي شود. افرادي كه سال گذشته با سكه طالي 400 
هزار توماني مهريه تعيين كردند، اگر همسرشان درخواست 
مطالبه مهريه كند، آن را بايد براساس نرخ كنوني سكه طال 

پرداخت كنند.
 از قيمت سكه تا ازدواج نكردن

ــكه نه فقط بر  ــرات منفي افزايش قيمت س ــرا تاثي ظاه
ــتانه ازدواج  ــاني كه در آس ــان مهريه بلكه بر كس محكوم

هستند نيز تاثير نامطلوبي گذاشته است.

ــتاد دانشگاه،  ــناس و اس طبق پيش بيني يك جامعه ش
افزايش قيمت سكه و طال كاهش چشمگير ازدواج را در پي 

دارد و بزودي با بحران ازدواج روبه رو مي شويم.
امان اهللا قرايي مقدم مي گويد: افزايش قيمت سكه طال 
ــمي و افزايش ازدواج هاي  ــبب كاهش ازدواج هاي رس س
موقت مي شود كه در آينده بحران هاي خانوادگي بي شماري 
ــاره به اين كه گراني  را براي جامعه ايجاد مي كند. وي با اش
ــود، ادامه  ــبب افزايش آمار طالق در جامعه مي ش ــكه س س
مي دهد: اين افزايش سبب ايجاد ناامني در ميان مردان شده 

و ناسازگاري را در زنان شوهردار بيشتر مي كند.

آتش بازار سكه بر جان محكومان مهريه
به گفته برخي كارشناسان، ا فزايش قيمت سكه طال باعث كاهش ازدواج هاي رسمي شده است

جم 
جام 

س: 
عك

مريم يوشي زاده/ گروه جامعه

ــي عمره مفرده 28 دي امسال انگار قرار  غائله قرعه كش
ــت ختم به خير شود و خبرهايش همچنان بايد در صدر  نيس
اخبار مربوط به حج باقي بماند. موضوعي كه اين روزها يك 
ــي و ايجاد فهرست 10 ساله  بار ديگر ماجراي اين قرعه كش
انتظار براي متقاضيان عمره را بر سر زبان ها انداخته، تاخير 
ــازمان حج و زيارت در اعالم نتايج اولويت هاي  11 روزه س

تعيين شده اين قرعه كشي است.
ــكانس آغاز سريال دنباله دار قرعه كشي عمره مفرده  س
امسال، 2 روز مانده به بهمن امسال كليد خورد، يعني همان 
ــي بدون حضور نماينده ولي فقيه و  زماني كه اين قرعه كش
سرپرست حجاج ايراني انجام شد و اولويت اعزام 6 ميليون 
ــخص  ــال آينده مش و 500 هزار نفر متقاضي عمره تا 10 س
ــووالن اين سازمان خودشان را به فراموشي زدند  شد و مس
ــاي صورت گرفته با  ــاس توافق ه تا به ياد نياورند كه براس
ــت فقط  ــتر اعالم كرده بودند كه قرار اس بعثه رهبري، پيش
ــي امسال انتخاب شوند  2/5 ميليون نفر از طريق قرعه كش
ــا مراجعه كنند و  ــپرده گذاران به بانك ه ــا بود ديگر س و بن

سپرده هاي خود را پس بگيرند.
 مخالفيم، انتظار 10 ساله ايجاد نكنيد!

ــي در حالي برگزار شد كه بعثه مقام معظم  اين قرعه كش
رهبري و رسانه ها با اين شيوه قرعه كشي و پر شدن فهرست 
اعزام عمره تا 10 سال آينده بشدت مخالفت كردند و هشدار 
دادند اشتباهي كه زماني باعث ايجاد صف انتظاري 18 ساله 

براي تمتع شد نبايد بار ديگر درباره عمره تكرار شود.
ــمول اختيارات  ــادات ديني ما، حج از ش ــاس اعتق براس
ــت و نماينده ويژه ايشان سرپرستي  ــلمين اس ولي امر مس
حجاج را به عهده دارد و طبيعي است كه سياستگذاري هاي 
ــورت با اين  كالن در حوزه حج و زيارت نيز بايد پس از مش
نماينده باشد، اما سازمان حج و زيارت درباره اين قرعه كشي 
آنقدر مصمم بود كه حتي مخالفت بعثه مقام معظم رهبري 
ــم  ــد و به اين ترتيب، مراس ــز باعث تغيير تصميمش نش ني
ــد كه به دليل اختالف نظر مسووالن  در شرايطي برگزار ش
ــري، نماينده رهبري در  ــارت و بعثه رهب ــازمان حج و زي س
سازمان حج و زيارت به نشانه اعتراض در مراسم حاضر نشد. 
رئيس سازمان حج و زيارت در مراسم قرعه كشي به رسانه ها 
و مردم وعده داد كه سازمانش با بانك ها توافق كرده است، 
سي دي حاوي نتايج قرعه كشي را در اختيار آنها قرار دهد و 
ــامي تعيين اولويت شده ها را به مردم اعالم  اين بانك ها اس
ــت و  ــته اس كنند، اما از آن وعده تا امروز، دقيقا 11 روز گذش

خبري از اسامي تعيين اولويت شده  نيست.
 احتمال هايي درباره طوالني شدن اعالم نتايج

ــدن دليل اين تاخير  ــن ش هر چند «جام جم» براي روش
نسبتا طوالني، با روابط عمومي سازمان حج و زيارت تماس 

گرفت و كسي حاضر به پاسخگويي نشد اما يك منبع آگاه در 
اين حوزه كه نخواست نامش فاش شود، در اين باره توضيح 
ــازمان حج و زيارت به دليل مخالفت بعثه  مي دهد: شايد س
ــدن جو  ــي، قصد دارد پس از آرام ش رهبري با اين قرعه كش
ــدن ماجرا، اسامي را به بانك ها تحويل  حاكم و فراموش ش

دهد.
به گفته او، احتمال ديگر اين است كه به دليل انتقادهاي 
ــي بدون حضور  برخي صاحب نظران به برگزاري قرعه كش
ــدن از اعتبار آن، سازمان حج و  ــته ش نماينده رهبري و كاس

زيارت فعال از ادامه كار دست نگه داشته است.
 اين 28 هزار ميليارد تومان چه مي شود؟

ــج و زيارت براي  ــازمان ح ــتابزده و ناگهاني س اقدام ش
ــت انتظاري 10 ساله و تاخيرش در اعالم نتايج  ايجاد فهرس
ــائبه ها و انتقادهايي در ميان مردم  ــث به وجود آمدن ش باع

شده است.
مـ  احمدي، يكي از متقاضيان عمره است كه با استفاده 
ــهيالت وزارت آموزش و پرورش براي كاركنانش در  از تس

ــت. او مي گويد به بانك  ــركت كرده اس ــي ش اين قرعه كش
ــت كم 20 روز ديگر اسامي  مراجعه كرده و آنها گفته اند دس

را اعالم مي كنند.
اين شهروند با اشاره به اين كه قرار شده وزارت آموزش 
ــاط از او و گروهي  ــكل اقس و پرورش، هزينه عمره را به ش
ــد: حتي نمي دانيم  ــر از همكارانش بگيرد، ابراز مي كن ديگ
ــال ديگر به  ــت چند س ــتيم و قرار اس كه اولويت چندم هس
ــاط  ــغول پرداخت اقس ــال مش عمره برويم، اما از پاييز امس

عمره شده ايم!
ــاني مانند احمدي كه هزينه عمره شان را  ــمار كس اما ش
ــاطي مي پردازند، چندان زياد نيست و بيشتر  ــكل اقس به ش
ــركت در  ــش از 800 هزار تومان پول نقد را براي ش ــا بي آنه
ــپرده اند و به عبارتي ديگر حدود  ــي به بانك ها س قرعه كش
28 هزار ميليارد تومان به واسطه اين قرعه كشي در بانك ها 

ذخيره شده است.
ــه درباره  ــت ك ــر متقاضيان عمره اس ــفـ  ش  از ديگ ال
ــازمان حج و  ــد: س ــن 28 هزار ميليارد تومان مي پرس همي

ــپرده هاي كساني كه  ــخص نكرده س زيارت تكليف را مش
ــال هاي آينده موكول شده است  ــان به س اولويت اعزام ش
ــود يا قرار است همان طور كه روزي  به آنها برگردانده مي ش
ــتگي بانك ها را  ــپرده هاي مردم براي تمتع، راه ورشكس س
بست، اين سپرده ها نيز در بانك ها بماند و صرف حمايت از 

نظام بانكي كشور شود؟
ــزام زائران عتبات،  ــهروند مي گويد: در نظام اع ــن ش اي
ــي ثبت نام مي كنند و چند ماه پيش از  مردم براي قرعه كش
ــازمان حج و زيارت  ــفر را مي پردازند. چرا س اعزام، هزينه س
ــات را در انتخاب زائران عمره  ــام اعزام زائران براي عتب نظ

دنبال نكرد؟
ــاره مي كند: گرچه هنوز  ــه نكته مهم ديگري نيز اش او ب
بانك ها و سازمان حج و زيارت مشخص نكرده اند كه ميزان 
سود سپرده هاي عمره چقدر است، اما ما از منابعي شنيده ايم 
ــود 21 درصدي مورد تاييد  ــه ميزانش احتماال كمتر از س ك
ــت، با اين حال هنوز  ــپرده هاي عادي بانكي اس دولت به س

نمي دانيم تفاوت ميزان سودها بر چه مبنايي است!
ــت كه  ــم» اس ــان «جام ج ــر مخاطب ــي از ديگ قره خان
ــت.  ــركت كرده اس ــي ش ــن قرعه كش ــش در اي مادربزرگ
ــد و مي گويد: از  ــي انتقاد مي كن ــيوه اين قرعه كش وي به ش
ــته اند در  ــرف خيلي ها بنا به داليلي مختلف نتوانس يك ط
ــه ديگر نبايد  ــركت كنند و حاال تا يك ده ــي ش قرعه كش
ــند و از طرف ديگر  ــته باش ــدي به زيارت خانه خدا داش امي
ــاله من كه در  ــالمنداني مانند مادربزرگ 70 س وضعيت س
ــركت كرده اند و امكان دارد 10 سال ديگر  ــي ش قرعه كش
نوبتشان شود نامعلوم است. محروميت گروهي از متقاضيان 
ــي ديگر از اين  ــدن نوبت اعزام گروه ــره و طوالني ش عم
ــت كه بعيد نيست شماري از آنها  ــي اس منظر نيز قابل بررس
ــال آينده موكول شده يا كساني كه  ــان به 10 س كه نوبت ش
ــركت كنند به راه هاي  ــته اند در قرعه كشي اخير ش نتوانس
ديگري همچون سفر به كشورهاي همسايه و زيارت عمره 

از طريق آنها متوسل شوند.
 سكوت رسانه اي را پايان دهيد

ــج و زيارت كمتر  ــازمان ح ــت كه از رئيس س مدت هاس
ــود و حتي او روال معمول  ــانه ها مطرح مي ش خبري در رس
ــت خبري در سازمان را پس از پايان مراسم  برگزاري نشس
ــانه ها  ــمار معدودي از رس ــت و تنها با ش تمتع لغو كرده اس
ــرايط كنوني و  ــو مي كند، با اين حال با توجه به ش گفت وگ
ــرانجام اين قرعه كشي و عواقب احتمالي  نگراني مردم از س
ــوول  ــيده كه اين مقام مس ــد وقتش رس آن به نظر مي رس
ــن حوزه را  ــكند و ابهامات اي ــانه اي اش را بش ــكوت رس س
ــازمان در اعالم  ــد و درباره داليل تاخير اين س ــرف كن برط
نتايج اولويت هاي تعيين شده، تكليف سپرده هاي 6 ميليون 
و 500 هزار نفر متقاضي عمره در بانك ها و سرانجام آنها كه 

از قرعه كشي بازمانده اند به مردم توضيح دهد.

ابهام در نحوه قرعه كشي اولويت هاي عمره
قرعه كشي شتاب زده سازمان حج و زيارت، منجر به ا يجاد شبهاتي در ميان مردم شده است

 رتبه زيست محيطي ايران
 36 پله سقوط كرد

ــال  ــت محيطي س ــرد زيس ــي عملك ــاخص جهان ش
ــران در ميان  ــده كه اي ــر ش ــالدي در حالي منتش 2012 مي
ــبت به سال 2010  ــقوط نس ــور جهان با 36 پله س 132 كش
ــت.  به گزارش  ــالدي در رتبه 114 جهان قرار گرفته اس مي
ــاس گزارش شاخص عملكردي محيط زيست  فارس، براس

ــران   EPI ( 2012 Environmental Performance Index) اي
از ميان 132 كشور جهان با كسب نمره 42/73 در مقام 114 
جهان قرار گرفته است، اين در حالي است كه در سال 2010 
با كسب نمره 60 در مقام 78 جهان و در سال 2008 ميالدي 

با نمره 76/9 در رتبه 67 جهان قرار داشته است.
در اين فهرست جديد سوئيس، التويا و نروژ در رتبه هاي 
ــتان و ازبكستان به ترتيب در  ــوم و عراق، تركمنس اول تا س

پايين ترين رتبه جهان قرار دارند.
ــته و  در اين بين آمريكا نيز در اين رده بندي رتبه 49 داش
بدترين روند آن در حفاظت از منابع آبي و اثرات اكوسيستمي 
ــا جنگل ها و تخريب آن با  ــا 43/7ـ و پس از آن در ارتباط ب ب

31/4ـ بوده است.
ــورد  ــت محيطي م ــاخص زيس ــزارش 22 ش ــن گ در اي
ــتفاده از آب،  ــري قرار گرفت كه ايران در بخش اس اندازه گي
ــار گاز CO2 و گازهاي گلخانه اي و  ــظ منابع آبي، انتش حف
ــار ذرات معلق كمتر از 2/5 ميكرون عملكرد ضعيفي را  انتش

در ميان ساير شاخص ها به خود اختصاص داده است.
ــاخص EPI 2012 ايران توانسته در گروه  ــاس ش براس
بهداشت محيط به 58/2 درصد و در گروه پويايي اكوسيستم 

به 36/1 درصد اهداف دست يابد.

دكل هاي برق فشار قوي بزودي 
جمع  مي شود

ــدار كارشناسان برق و اعتراض اعضاي شوراي  در پي هش
ــبت به افزايش خطر ابتال به بيماري هاي خطرناك  ــهر نس ش
ــرطان براي ساكنان اطراف محدوده و محل هاي  همچون س
ــار قوي، معاون فني عمراني شهردار تهران پيش بيني  برق فش
ــات جمع آوري دكل هاي  ــرد كه ظرف روزهاي آينده، عملي ك

برق فشارقوي آغاز شود. 
ــيد مازيار حسيني در خصوص بازديد  ــنا، س به گزارش ايس
ــورت ميداني از  ــح داد: اين بازديد به ص ــهردار تهران توضي ش
ــرقي بزرگراه صدر در محل تقاطع با بزرگراه  انتهاي بخش ش
ــد از بخش هاي مختلف  ــد و پس  از بازدي ــي(ع) آغاز ش امام عل
اجرايي پل صدر، با سركشي به كارگاه هاي نونهاالن، گلشهر و 

نيايش از پروژه احداث تونل  نيايش ادامه  يافت. 

انتقاد از مظلوم نمايي مسووالن 
اصلي آلودگي هوا

ــاد از بي تفاوتي  ــهر تهران با انتق ــوراي ش نايب رئيس ش
ــوا گفت:  ــي ه ــوص آلودگ ــوول درخص ــتگاه هاي مس دس
ــوخت و خودروي بي كيفيت  ــت اندركاران مربوطه كه س دس
ــث آلودگي هوا پيش  ــد، هنگامي كه بح ــهر مي كنن وارد ش
ــند و طوري مظلوم نمايي مي كنند  مي آيد خود را كنار مي كش
ــي در آلودگي هوا ندارند و تازه  ــه انگار آنها هيچ گونه دخالت ك
ــهري انتظار دارند آلودگي  ــرايطي از مديريت ش در چنين ش

هوا را رفع كند.
ــر اين نكته كه  ــن بيادي با تاكيد ب ــنا، حس به گزارش ايس
ــك در تهران عدم  ــل و ترافي ــكل حمل و نق ــن مش عمده تري
ــت، افزود: راه حل مشكل ترافيك تحقق  مديريت يكپارچه اس
ــن منظور بايد  ــت و به اي ــه حمل و نقل اس ــت يكپارچ مديري

تالش ها و پيگيري هاي جدي تري صورت گيرد.

اعالم نحوه پذيرش بدون آزمون 
در كارشناسي ارشد 

ــون  ــدون آزم ــرش ب ــام و پذي ــوه ثبت ن ــط و نح ضواب
ــي در دوره كارشناسي  فارغ التحصيالن ممتاز دوره كارشناس

ارشد دانشگاه آزاد اعالم شد. 
ــنا، مهلت ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد  به گزارش ايس
ــنبه 15 بهمن ماه ادامه دارد  ــگاه آزاد در حالي تا روز ش دانش
كه متقاضيان دوره هاي بدون آزمون نيز براي استفاده از اين 

تسهيالت بايد در آزمون ثبت نام كنند. 
فارغ التحصيالن واجد شرايط پذيرش بدون آزمون در هر 
سال تحصيلي فقط براي يك بار و فقط در همان دوره امكان 

استفاده از اين امتياز را دارند. 
ــا متجانس  ــته همنام ي ــط در رش ــجو فق پذيرش دانش
ــه داراي دروس  ــجوياني ك ــت و دانش ــر اس امكان پذي
ــازي شده باشند، هرچند كه داراي معدل كل باالي  معادل س

17 باشند مشمول پذيرش بدون آزمون نمي شوند. 
ــد فارغ التحصيالن برتر  ــزو 10 درص ــي كه ج داوطلبان
ــدگان محل دانشگاهي در رشته  ــاس تعداد ثبت نام ش بر اس
ــمول استفاده از اين دوره  ــال ورود باشند مش مربوطه و در س

هستند. 
در پذيرش بدون آزمون رتبه اكتسابي داوطلب در آزمون 
ــرار نمي گيرد،  ــالك عمل ق ــي م ــع كارشناس ورودي مقط
ــي پيوسته بايد حداكثر طي  فارغ التحصيالن دوره كارشناس
مدت 8 نيم سال و متقاضيان فارغ التحصيل دوره كارشناسي 
ــته بايد حداكثر طي مدت 4 نيم سال دوره هاي مذكور  ناپيوس
ــه از مرخصي  ــجوياني ك ــند. دانش ــانده باش را به پايان رس
ــد در صورتي  ــتفاده كرده ان ــنوات اس ــاب در س بدون احتس
ــوند كه مجموع تعداد  ــمول پذيرش بدون آزمون مي ش مش
ــال هاي تحصيلي آنها از 8 براي كارشناسي پيوسته و  نيم س

 4 براي كارشناسي ناپيوسته تجاوز نكرده باشند. 
ــرايط ثبت نام  ــاس اين گزارش، صرف دارا بودن ش براس
ــت، چرا كه  ــراي پذيرش بدون آزمون به منزله قبولي نيس ب
ــت،  ــود و اولويت افراد اس ــاس ظرفيت موج ــرش بر اس پذي
ــي در آزمون در  ــتفاده از امكان قبول ــه منظور اس ــن ب بنابراي
ــه داوطلبان  ــرش از طريق بدون آزمون ب ــورت عدم پذي ص
توصيه مي شود كه در آزمون دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 

نيز شركت كنند. 
 ثبت نام تحصيل دانشجويان انصرافي تا 22 بهمن 
ــت به تحصيل مقاطع كارداني،  ثبت نام متقاضيان بازگش
ــگاه هاي كل كشور تا  ــي ناپيوسته و پيوسته دانش كارشناس

22بهمن ماه ادامه دارد. 
به گزارش ايسنا، وزارت علوم در نظر دارد با تدوين ضوابط 
و مقررات زمينه بازگشت به تحصيل آن دسته از دانشجويان 
ــي ناپيوسته  منصرف از تحصيل در مقاطع كارداني، كارشناس
ــته را كه حائز شرايط زير هستند در دانشگاه ها و مراكز  و پيوس
آموزش عالي غيردولتي، دانشگاه پيام نور و دانشگاه جامع علمي 
كاربردي فراهم كند. اين طرح در 2 مرحله به اجرا گذاشته شده 
ــه اول جمع آوري اطالعات متقاضيان و مرحله دوم  كه مرحل
ــه امكانات، ظرفيت ها و  ــي تقاضاهاي واصله با توجه ب بررس
ــت. متقاضيان مي توانند تا مهلت مقرر  شرايط متقاضيان اس
 براي ثبت نام به سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم به نشاني
http://www.msrt.ir / sites / ddstu / default. 

aspx مراجعه كنند. 

رانندگان 120 خودروي 
پالك  مخدوش به مراجع قضايي 

معرفي شدند
ــاره  رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با اش
ــاي پالك مخدوش و  ــي برخورد با خودروه ــه طرح ضربت ب
ــتكاري پالك براي ورود به محدوده طرح ترافيك از روز  دس
ــتقرار 40 تيم ويژه در اين خصوص طي  ــته  گفت: با اس گذش
روز گذشته با بيش از 120 دستگاه خودروي متخلف برخورد 
ــف و اعمال قانون، رانندگان  ــد و اين خودروها ضمن توقي ش

آنها نيز به مراجع قضايي معرفي شدند.
ــردار حسين رحيمي در گفت و گو با ايسنا از به كارگيري  س
ــاي ثبت تخلف طرح  ــيار مجهز به دوربين ه خودروهاي س
ــهر  ــطح ش ــك خبر داد و گفت: اين خودروها نيز در س ترافي
تهران از امروز به كارگيري شده اند كه با گشت زني نسبت به 

ثبت تخلف براي رانندگان متخلف اقدام مي كنند.
ــون ورود غيرمجاز به محدوده  ــح كرد: هم اكن وي تصري
ــان جريمه براي  ــزار توم ــاعت 20 ه ــرح ترافيك هر س ط
رانندگان به همراه دارد لذا توصيه مي كنيم رانندگان به هيچ 

عنوان نسبت به انجام اين تخلف اقدام نكنند.

تبليغات «اعطاي ديپلم فوري» 
غيرقانوني است

ــرورش درباره برخي  ــنجش آموزش  و پ رئيس مركز س
ــمي و فوري  ــگاه ها مبني بر صدور ديپلم رس تبليغات آموزش
ــاس قانون هيچ يك از آموزشگاه هاي آزاد مجاز  گفت: براس
ــمي نيستند و تنها مي توانند كالس هاي  به صدور ديپلم رس

آموزشي و تكميلي را براي دانش آموزان برگزار كنند.
ــزود:  ــنا، اف ــا ايس ــو ب ــي در گفت وگ ــر عرف عبداالمي
ــرورش مجوز  ــوزش و پ ــه از وزارت آم ــگاه هايي ك آموزش
ــاس قانون مجاز به برگزاري  فعاليت دريافت كرده اند، بر اس
ــي و تكميلي هستند و براي امتحانات و  كالس هاي آموزش
ــمي  ــزاري آزمون ها، دانش آموزان را به محيط هاي رس برگ
ــتان ها معرفي  ــدارس و هنرس ــرورش يعني م ــوزش و پ آم

مي كنند.
ــدور ديپلم يا  ــگاهي حق ص ــه داد: هيچ آموزش وي ادام
ــته هاي تحصيلي را در هيچ يك از  ــمي براي رش گواهي رس
ــدارد و تنها مي تواند  ــري و فني و حرفه اي ن ــاخه هاي نظ ش

كالس هاي تكميلي را طبق ضوابط برگزار كند.
ــدارس و مراكز  ــتيباني م ــاط مدير دفتر پش ــن ارتب در اي
ــاس  ــنا گفت: بر اس ــي آموزش و پرورش نيز به ايس غيردولت
ــه ديپلم يا گواهي  ــگاه ها حق صدور هيچ گون قانون، آموزش
ــمي را ندارند و تنها درس هاي مصوب آموزش و پرورش  رس

را مي توانند در اين مراكز برگزار كنند.
ابوطالب حافظي با بيان اين كه هر مركز يا واحد آموزشي 
كه اقدام به صدور ديپلم يا گواهي رسمي كرده باشد، اقدامش 
ــازمان  ــت، اضافه كرد: آموزش و پرورش و س غيرقانوني اس
ــز غيردولتي اين گونه مراكز را تاييد نمي كنند و چنانچه  مراك
گزارشي از اين مراكز مبني بر صدور ديپلم عنوان شود با آنها 

طبق قانون برخورد مي شود.

ــرقت از طريق بانكداري  ــگيري پليس فتا از افزايش س ــخيص و پيش ــت معاونت تش سرپرس
الكترونيكي خبر داد و گفت: ضعف كاربران در استفاده از اين سيستم مهم ترين علت ارتكاب سرقت 

اينترنتي از حساب بانكي است. 
سروان علي نيك نفس در گفت وگو با مهر افزود: سيستم بانكداري الكترونيكي كشور از ضريب 
ــف كاربران بانكداري  ــم رخ داده در اين حوزه به ضع ــت و عمده جراي ــي بااليي برخوردار اس امنيت
ــيار از حساب افراد  ــود؛ ضعف هايي كه باعث جابه جايي و انتقال مبالغ بس الكترونيكي مربوط مي ش
ــارقان اينترنتي به داليل فني و نظارت قوي امكان نفوذ به  ــود. وي توضيح داد: هكرها و س مي ش
ــتفاده از  ــتم ها با اس ــتم هاي بانكي را ندارند و به جاي به كارگيري نرم افزارها و حمله به سيس سيس
ــرقت مي كنند. فشينگ يكي از  ــتن كاربران اينترنتي اقدام به س ــي اجتماعي و اطالع نداش مهندس
ــت كه بايد به مقابله با آن پرداخت.  ــتم بانكداري الكترونيكي اس ــرقت از سيس مهم ترين راه هاي س
سرپرست معاونت تشخيص و پيشگيري پليس فتا بر لزوم آموزش كاربران تاكيد كرد و گفت: بيشتر 
كاربران بانكي را مشتريان سنتي تشكيل مي دهند كه امروز قصد دارند خود را به روز كنند. بانك ها 
بايد با اطالعيه، بروشور و تبليغات آموزشي اين نقطه ضعف را برطرف كنند. نيك نفس از همكاري 
پليس فتا و بانك ها خبر داد و افزود: به منظور جلوگيري از افزايش جرايم اينترنتي در بانك ها سطح 
ــاي الكترونيكي بانك ها افزايش مي يابد. البته با وجود پيش بيني تمامي تمهيدات،  ــي درگاه ه امنيت

جلوگيري از سرقت اينترنتي به آگاهي كاربر ختم مي شود.

ــي پرونده  ــر آموزش و پرورش از بررس ــاون حقوقي وزي مع
ــه در دادگاه در حال حاضر خبر داد و  اختالفات ملكي 109 مدرس
گفت: ماهيت مدارس قلع و قمعي به گونه اي است كه اين مشكل 

به صورت «يك بار براي هميشه» حل شدني نيست.
احمد حيدري به فارس توضيح داد: آمار مدارس قلع و قمعي 
ــت كه با اقدامات  ــال پيش، حدود يك هزار مورد بوده اس در 4 س
ــر از 150 مورد  ــار در حال حاضر به كمت ــورت گرفته، اين آم ص

كاهش يافته است.
ــه ُپلمب  شده اي  وي با بيان اين كه در حال حاضر هيچ مدرس
ــور نداريم، عنوان كرد: در حال حاضر حدود 109  ــطح كش در س
مورد اختالفي در دادگاه داريم كه در دست بررسي است و تاكنون 
نه آموزش و پرورش بر اين مدارس حاكم است و نه طرف ديگر 
ــده، اما دانش آموزان در اين مدارس حضور دارند. حدود 30  پرون
مورد نيز در استان ها وجود دارد كه به نفع افراد رأي صادر شده و 
بر اين اساس، ادارات آموزش و پرورش استان ها در حال مذاكره 
ــكل هستند.معاون حقوقي وزير  با مالكان براي توافق و حل مش

ــن وزارتخانه براي حل  ــوزش و پرورش درباره طرح جامع اي آم
هميشگي مشكل مدارس قلع و قمعي گفت: ماهيت اين مشكل 
به گونه اي است كه نمي توان يك بار براي هميشه آن را حل كرد.
ــاله افزود: مشكل مدارس قلع و قمعي به  وي در توضيح اين مس
ــط يك نهاد قانوني در  اين صورت به وجود مي آيد كه زمين توس
اختيار آموزش و پرورش قرار گرفته و اين وزارتخانه نيز با استفاده 
از اعتبارات دولتي در آن زمين مدرسه ساخته است، اما در مراحل 
ــخصي مدعي زمين شده و رأي دادگاه را به نفع خود به  بعدي ش
ــه قلع و قمعي  ــت مي آورد كه به اين ترتيب، وضعيت مدرس دس
مي شود، بنابراين ممكن است چند سال بعد نيز شخص ديگري 
راجع به زمين مدرسه ديگري ادعا كند. به همين دليل اين مشكل 
براي هميشه قابل حل نيست. حيدري تصريح كرد: در هر صورت 
ــكل مدارس قلع و  ــوزش و پرورش آمادگي كامل دارد تا مش آم
ــق «تهاتر» (تصاحب مدارس در قبال واگذاري  قمعي را از طري
امالك بالاستفاده به مالكان) حل كند و به استان ها نيز بخشنامه 

داده ايم كه اين موارد را پيگيري و رفع كنند.

افزايش سرقت الكترونيك از حساب هاي بانكي  مشكل مدارس قلع و قمعي حل شدني نيست




