
در س�ال تحصيلي 93-92 تعداد دانشجويان 
كش�ور چهار ميليون و 803 هزار نف�ر بود، اما 
جديدترين آمار دانشجويان سه ميليون و 616 
هزار نفر است. در حالي كه تعداد عالقه مندان به 
پزشكي همچنان فراوان است، به عنوان نمونه 
تعداد دانش�جويان مهندسي حدود 40درصد 
كاهش يافته است. اوضاع بقيه رشته ها به غير 
از پزشكي هم كم و بيش به همين منوال است. 
در سال هاي اخير صندلي هاي مقطع كارشناسي 
ارش��د و دكتري با ش��يب زياد كاهش يافته، اما 
هم اكنون تعداد صندلي هاي دانش��گاه ها خالي 
مانده و تع��داد ش��ركت كنندگان آزمون مقطع 

تحصيالت تكميلي هم كاهش يافته است. 
 صندلي هاي خالي تحصيالت تكميلي

نگاهي به آمار صندلي هاي خالي دانشگاه ها كه از 
سوي رئيس سازمان سنجش كشور منتشر شده، 
حكايت از آن دارد كه در س��ال قبل 15درصد از 
14هزار صندلي مقطع دكتري خالي مانده است، 
اما اين تمام ماجرا نيست. تعداد ثبت نام كنندگان 
آزمون مقطع دكتري در س��ال جاري نسبت به 
سال گذش��ته كاهش چش��مگيري يافته است. 
در حالي كه تعداد داوطلبان اي��ن آزمون در دو 
س��ال پيش ۲۲۳ هزار نفر بود، در س��ال قبل به 
رقم 1۹5هزار نفر رسيد و امسال به گفته مشاور 
سازمان سنجش آموزش كشور كمتر از 150هزار 

نفر بوده است. 

  از بازار كار تا كيفيت آموزش
در واقع با توجه به اينكه در مقطع كارشناس��ي 
ارشد و كارشناسي، باالترين ظرفيت صندلي هاي 
خالي مربوط به دانش��گاه هاي غيردولتي بوده، 
پيش بيني مي شود كه صندلي هاي خالي مانده 
در مقطع دكتري هم مربوط به دانش��گاه هاي 
غيرانتفاعي، پيام نور و پرديس هاي خودگردان 

باشد. 
بدون ش��ك باالبودن هزينه ه��اي تحصيل در 
دانش��گاه هاي غيردولتي نمي تواند تنها عامل 
كاهش رغبت متقاضي��ان تحصيل براي مقطع 
دكتري و خالي ماندن صندلي هاي دانشگاه ها 
باش��د. نبود بازار كار متناس��ب با رشته، پايين 
بودن كيفيت آموزش در دانشگاه هاي غيردولتي 
هم از مهم ترين داليلي است كه مي تواند در اين 

بي رغبتي تأثيرگذار باشد. 
 سراشيبي 4 ساله

در س��ال تحصيلي ۹۳- ۹۲ تعداد دانشجويان 
كش��ور چهار ميليون و 80۳ هزار و ۳7 نفر بود 
كه از اين جمعيت، تعداد ۲48 هزار و 80۲ نفر 
پزش��كي، يك ميليون و 577 هزار و ۲۳0 نفر 
فني و مهندسي، ۲ ميليون و 14۹هزار و 110 
نفر علوم انساني، ۲۹1 هزار و 668 نفر علوم پايه 
و ۲۳5 هزار و ۹7۳ نفر در رشته هاي كشاورزي و 

دامپزشكي تحصيل كرده اند. 
از سال تحصيلي ۹۳- ۹۲ تاكنون هم با كاهش 

جمعيت دانش��گاهي روبه رو بوده ايم. به شكلي 
كه جمعيت كل دانش��جويان كش��ور در سال 
تحصيلي ۹7- ۹6 به سه ميليون و 615 هزار و 
114 نفر مي رسد، در چهار سال اخير سيستم 
آموزشي كش��ور هم حدود يك ميليون و ۲00 
هزار نفر از جمعيت دانشجويان در حال تحصيل 

خود را از دست داده است. 
 مشتاقان حقوق هاي نجومي

كاهش جمعيت دانشجويان در بين رشته هاي 
مختلف و با تناسب متفاوت بوده است. به طور 
نمونه رشته هاي پزش��كي همچنان مشتاقان 
خود را حفظ كرده و در شرايطي كه كشورمان 
تنها ۲5هزار دندانپزشك دارد و برخي پزشكان 
عمومي با درآمد 17 ميلي��ون توماني حاضر به 
كار در شهرهاي محروم نيستند، درآمد برخي 
پزشكان متخصص هم نجومي است كه اين همه 
عالقه مند به رشته پزشكي جاي تعجب ندارد. 

ركورد بيش��ترين كاهش جمعيت دانشجويان 
به رش��ته كش��اورزي و دامپزش��كي با كاهش 
41/۳درصدي تعلق دارد. پس از آن گروه هاي 
فني و مهندس��ي با ۳4/۹درصد، عل��وم پايه با 
۲5/6درص��د و علوم انس��اني ب��ا ۲1/1 درصد 
بيشترين كاهش را در گروه هاي جمعيتي خود 

تجربه كرده اند. 
 آمارها چه مي گويند؟

نخس��تين علت كاهش دانشجويان رشته هاي 

فني ومهندس��ي، علوم پايه و علوم انس��اني را 
مي توان ناشي از افزايش نااميدي نسبت به آينده 
شغلي اين رشته ها دانست. نگاهي به رشته فني 
و مهندس��ي نش��ان مي دهد كه طي 10 سال 
اخير بيكاري در اين گروه درس��ي 176درصد 
رشد داش��ته و جمعيت بيكار فارغ التحصيالن 
فني ومهندس��ي از 117 هزار و 717 نفر بيكار 
در اين رش��ته به ۳۲5 هزار و 4۳7 نفر در سال 

۹6 رسيده است. 
همي��ن موضوع باعث ش��ده در كن��ار افزايش 
بي��كاري، تمايل ب��ه تحصيل در رش��ته هاي 
تحت نظ��ر وزارت عل��وم كاهش ياب��د و تعداد 
بيكاران هم افزاي��ش پيدا كند ك��ه در نتيجه 
داوطلبان از خير درس خواندن در اين گروه هاي 

درسي بگذرند. 
جالب اس��ت كه نرخ بيكاري علوم كامپيوتر و 
علوم پايه هم بسيار باالس��ت و طي سال هاي 
گذشته در سطوح بااليي پايدار مانده است. اين 
رشته در كنار رشته محافظت از محيط زيست 
بيشترين نرخ هاي بيكاري را به خود اختصاص 

داده است. 
  معضل حضور دولت

رشته هاي علوم زيستي در س��ال هاي گذشته 
بيكاري فزاينده اي داش��ته اند. از 16 درصد در 
سال 87 تا ۲5درصد در سال ۹7. علوم فيزيكي 
هم همين طور در س��طحي بدتر! نرخ بيكاري 
علوم فيزيكي در س��ال قبل حدود ۲۲ درصد 

بوده است. 
يكي از داليل مه��م اين بيكاري ه��ا و كاهش 
دانش��جويان اين اس��ت كه آموزش بر مبناي 
تقاضاي اجتماعي صورت مي گيرد نه نيازهاي 
اقتصادي! اگر روند فعلي متكي بودن صنعت و 
دانشگاه به دولت و درآمدهاي نفتي تداوم داشته 

باشد، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. 
در حال حاضر صنعت و دانش��گاه به دو عامل 
مجزا تبديل شده اند. اگر اساتيد و دانشجويان 
براي رسيدن به فرصت هاي مطالعاتي خود را 
نيازمند صنعت مي ديدند و در صنعت هم نياز 
به علم احساس مي شد، اكنون گرفتار مشكالت 

فعلي در اين زمينه نبوديم. 
در واق��ع حضور دول��ت و حمايت ه��اي آن از 
دانشگاه و صنعت سبب ايجاد احساس بي نيازي 

و عدم تعامل اين دو عامل شده است. 
اكنون دانشگاه هايي در كشور داريم كه تعطيلي 
آنها به اندازه تعطيلي ي��ك نانوايي در محله اي 
ش��لوغ نمي تواند تأثيرگذار باشد و دليلش هم 
اين است كه برخي دانش��گاه ها هيچ گرهي از 
مشكالت شهر يا كشورشان را حل نمي كنند. 
اگر سيس��تم آموزش عالي خود را با تغييرات و 
نيازهاي كنوني وفق ندهد، اوضاع ناگوار آموزش 
عالي و بيكاري فارغ التحصيالن همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
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جوابيه هالل احمر به گزارش »جوان«

تخريبهاللاحمرموجبضربهخوردنبههمهمردماست

عصريخبنداندانشجوييبهغيرازپزشكي!
محاسبات آماري »جوان« نشان مي دهد در 4 سال اخير تعداد داوطلبان و دانشجويان در همه رشته ها

 25 درصد كاهش يافته است، به غير از داوطلبان ورود به رشته پزشكي كه تعدادشان ثابت باقيمانده است

پ�س از انتش�ار 
گزارش »جوان« با   جوابيه

عنوان »مافياي سياه در هالل سرخ!« در روز 
ش�نبه 9ش�هريور 1398 و در همين صفحه، 
جمعي�ت هالل احمر جوابي�ه اي را ب�ه دفتر 
اس�ت.  ك�رده  ارس�ال  روزنام�ه 
متن جوابي��ه جمعيت هالل احمر به اين ش��رح 

است:
گزارش روزنامه »جوان« درباره تخلفات مالي در 
يكي از سازمان هاي جمعيت هالل احمر متأسفانه 
براساس هيچ مس��تند قابل دفاعي نوشته نشده 
اس��ت. اين گزارش به گزارش ديگري از روزنامه 
شرق در روز 6شهريور ۹8استناد كرده كه البته 
همان روز ب��ا واكنش رواب��ط عمومي جمعيت 
هالل احمر مواجه ش��د و در روزنامه روز بعد هم 

منتشر شد. 
در اين گ��زارش نوش��ته ش��ده »ح. ال��ف« در 
رس��انه هاي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي به 
عنوان سر شبكه مافيايي در هالل احمر معرفي 
ش��د. روزنامه ش��رق درباره تخلفات اين فرد به 
نقل از يك منبع آگاه نوش��ت: »او از كشورهاي 
اروپايي اقدام به خري��د دارو و پروتز با ارز دولتي 
مي كرده و با سندس��ازي قيم��ت آن را باالتر از 
قيمت واقعي ثبت و حتي براي فروش آزاد بخشي 
از آن نيز اقدام به سندسازي مي كرده است. اين 
تخلفات در ح��وزه واردات دارو، اس��تنت قلب، 
پروتز، داروي سالك و داروهاي فوريتي بود.« اين 
منبع آگاه درباره حجم تخلف��ات در اين پرونده 
گفت: »تاكنون حدود 1/5ميليون دالر از تخلفات 
صورت گرفته در بخش سازمان تداركات پزشكي 
هالل احمر مشخص ش��ده و اين ميزان تخلفات 

مربوط به دو سال گذشته است.«
جالب اينجاس��ت كه در ادامه پاس��خ س��ازمان 
تداركات پزش��كي درب��اره رد ارتب��اط اداري و 
پرس��نلي با اين فرد هم آمده است، اما هنوز هم 
نويسنده مجاب نشده كه اين فرد را بي ارتباط با 

جمعيت هالل احمر بداند. 
از س��وي ديگر گزارش به توئي��ت و مصاحبه دو 

نفر از نمايندگان محترم مردم در مجلس اشاره 
كرده كه هر دو هم اشاره هايي به بازداشت رئيس 
سازمان تداركات پزشكي داشته اند. هرچند كه 
ادعاهاي آنها درباره كش��ف سرشاخه هاي فساد 
در هالل احمر با توضيح س��خنگوي قوه قضائيه 
در اين باره همخواني ندارد، ضمن اينكه گزارش 

رسمي در اين باره وجود ندارد. 
س��خنان غالمحس��ين اس��ماعيلي، سخنگوي 
قوه قضائيه در اين باره چنين اس��ت: »اصل اين 
خبر را تأييد مي كنيم هم به لحاظ اقداماتي كه 
در حوزه واردات دارو با تخصيص ارز دولتي انجام 
ش��ده و هم در نح��وه واردات دارو و گران نمايي 
داروها موضوعاتي مطرح  و هم برخي از داروهاي 
وارداتي ب��ا ارز دولتي، با ن��رخ ارز آزاد در بازار به 
فروش رفته است، پرونده اي تشكيل شده و مدت 
زيادي نگذشته و اخيراً تعدادي از افراد بازداشت 
ش��ده اند و پرونده هن��وز در مرحل��ه تحقيقات 

مقدماتي است.«
در ادامه اين گ��زارش به »برخ��ي گزارش هاي 
غيررسمي« استناد شده است، شنيده هايي كه 
عمدتاً در روزهاي گذشته در فضاي مجازي دست 
به دست شده و هيچ مس��تند قضايي و انتظامي 
تاكنون درباره آنها منتشر نشده است: »با توجه 
به اعترافات رئيس س��ازمان تداركات پزشكي، 
بازپرس پرون��ده، حك��م احضار و دس��تگيري 
»ح.ال��ف« معاون اقتص��ادي س��ازمان، »م. و« 
مديرعامل شركت بازرگاني س��ها كيش، »الف. 
ف« مديرعامل ش��ركت پخش سها هالل، »ف. 
س« مديرعامل شركت تجهيزات پزشكي هالل 
ايران و »ك. ي« مدير عامل شركت دارو سازي 

سها صادر شده و به زودي اجرايي مي شود.«
اعترافات رئيس سازمان تداركات پزشكي چگونه 
به دست نويسنده گزارش رسيده است كه غير از 
ايشان، كس ديگري از آن خبر ندارد. كدام منبع 

قضايي چنين اعترافاتي را منتشر كرده است؟
در پايان گزارش البته نويس��نده به تلخي موردي 
را يادآور ش��ده كه اتفاق��اً م��ورد تأكيد جمعيت 
هالل احمر جمهوري اسالمي ايران است: »با انتشار 

اخبار مربوط به فساد در هالل احمر، جامعه با شوك 
تازه اي مواجه شد؛ حاال اگر دوباره بالياي طبيعي 
سيل و زلزله به سراغ كشور بيايد چگونه مي توان 
م��ردم را قانع ك��رد و كمك هايش��ان را از طريق 

هالل احمر به دست آسيب ديدگان برسانند؟«
نكته اينجاس��ت كه هالل احمر، جمعيتي است 
متش��كل از چند س��ازمان بزرگ كه هر كدام با 
هيئت مديره هاي مجزا و مديريت كالن فعاليت 
مي كنند. بزرگنمايي تخلفي )كه هنوز در حال 
بررس��ي اس��ت( در يك��ي از زيرمجموعه هاي 
هالل احمر و تعميم دادن آن به كليت مجموعه 
هالل احم��ر آيا ب��ه اعتم��اد عمومي م��ردم به 
بزرگ ترين نهاد امدادرسان در ايران كه اتفاقاً در 
سيل امسال چند برابر شد، لطمه وارد نمي كند؟ 
نكته مهم تر اينكه،  تأكيد بر استفاده از كلمه فساد 
- كه بار معنايي و حقوقي بزرگ��ي دارد- درباره 
تخلفي كه هنوز در حال رس��يدگي است، آيا به 

بي اعتمادي عموم مردم منجر نخواهد شد؟
اگر با چنين گزارش هاي اغراق آميزي در اعتماد 
مردم به س��ازمان هاي امدادي چون هالل احمر 
مشكالتي پيش بيايد، قطعاً ضرر آن بيش از همه 
متوجه آسيب ديدگان حوادث و باليا خواهد بود. 
جمعيت هالل احمر ي��ادآوري مي كند چنانچه 
نهادهاي ام��دادي از هالل احم��ر و اورژانس تا 
پليس، آتش نش��اني، كميته امداد و بهزيس��تي 
تخريب شوند، به اعتماد مردم ضربه بخورد، در 

نهايت همه افراد جامعه ضرر خواهند ديد. 
انتظار جمعيت هالل احمر از رسانه ها، نه كتمان 
واقعي��ات بلكه مواجهه صحيح براس��اس منافع 
ملي با موضوعاتي از اين قبيل، عدم برچسب زني 
و حفظ آب��رو و كرامت افراد تا زم��ان اثبات يك 

تخلف است. 
پاس�خ جوان: همانگون��ه كه رواب��ط عمومي 
جمعي��ت هالل احم��ر در جوابيه اي ك��ه براي 
روزنامه »جوان« ارسال كرده، برخالف معمول 
عيناً مطالب مندرج در روزنام��ه را تكرار كرده، 
روزنامه »جوان« نيز در روند گزارش به بخش��ي 
از يك پاراگراف از گزارش ش��رق استناد كرده و 

همانگونه كه در جوابيه مذكور درج شده، در ادامه 
پاسخ سازمان تداركات پزشكي درباره رد ارتباط 
اداري و پرسنلي با فردي كه به عنوان سر شبكه 
مافيايي در هالل احمر معرفي شده آمده است كه 
با وجود اين دليل پاسخ يا به عبارت دقيق تر تكرار 

اين نوشته تحت عنوان جوابيه روشن نيست. 
از س��وي ديگر اس��تناد ب��ه توئي��ت و مصاحبه 
نمايندگان مجلس در گزارش��ي درباره تخلفات 
صورت گرفته در جمعيت هالل احمر به خصوص 
وقتي در كن��ار نقل ق��ول كام��ل صحبت هاي 
سخنگوي دس��تگاه قضا در اين باره قرار گرفته، 
روندي معمول در گزارش نويس��ي است. درباره 
اعترافات رئيس مركز تداركات پزشكي و احتمال 
بازداشت هاي آتي نيز بر غيررسمي بودن منبع 

خبر تأكيد شده است. 
در نهايت اينكه روزنامه »ج��وان« همانگونه كه 
تاكنون در پوش��ش فعاليت ها و اقدامات خوب 
جمعي��ت هالل احم��ر هم��كاري الزم را با اين 
جمعيت داشته با عنايت بر رسالت رسانه اي خود 
وظيفه دارد تا س��اير رخدادها را هم در راستاي 
شفافيت و تنوير افكار عمومي اطالع رساني كند. 
همانطور كه در گزارش اش��اره شده اين نگراني 
وجود دارد ك��ه با تكرار اخبار تلخ فس��اد در اين 
جمعيت، اعتماد عمومي جامعه خدشه دار شود، 
به خصوص اينكه سوابقي از تخلفات ديگر در اين 
جمعيت وجود دارد و پرونده شيرخش��ك هاي 
فاسد وارداتي در يكي از شركت هاي زيرمجموعه 
س��ازمان تداركات پزشكي هالل احمر همچنان 
مفتوح اس��ت. در كنار اين ماج��راي اعالم جرم 
وزارت اطالعات عليه مسئوالن سازمان تداركات 
پزشكي هالل احمر ايران نيز پابرجاست. بديهي 
اس��ت در اين ميان پرداختن رسانه هاي رسمي 
و داخلي به اين موضوعات و روش��نگري روابط 
عمومي جمعي��ت به جاي اتخاذ سياس��ت هاي 
سلبي، مي تواند مانع از جريان سازي رسانه هاي 
غيررسمي و جايگزين عليه اين جمعيت شود و 
تا حد امكان باقيمانده اعتماد عمومي جامعه به 

هالل احمر را حفظ كند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

  علي كريمي با انتش�ار اين عكس نوش�ت: مگر مجوز واردات 
تراريخته توس��ط مديران همين دولت صادر نمي شود؟ مگر دولت در 
اختيار شما نيست پس چرا جلو اين واردات را نمي گيريد؟ چرا حقيقت 
را به مردم نمي گوييد؟ اينقدر به دانشمندان متعهد و انقالبي كه مخالف 

واردات تراريخته هستند توهين و بي احترامي نكنيد. 
-----------------------------------------------------
 نويد كمالي نوش�ت: شنيدم بعضي آقايان پيش��نهاد پولي شدن 
خطوط ويژه اتوبوسراني را براي اقشار مرفه مطرح كرده اند!اين دست 
طرح ها به صورت عامدانه موجب ايجاد و تشديد شكاف هاي اجتماعي 

در جامعه مي شود. 
-----------------------------------------------------

 يك كارب�ر اين عك�س را منتش�ر ك�رد و نوش�ت: روز اول 
محرم1441ه�. در ابوجا، نيجريه. 

-----------------------------------------------------
 محمد ملكي نوشت: از يه طرف بايد نام سيدمحمد باقر هاشمي 
شاهرودي را در دادگاه بانك سرمايه بشنويم، از يك طرف هم زيرنويس 
تبليغ س��خنراني اش را در ماه محرم در تلويزي��ون ببينيم! در روزگار 

پيچيده اي قرار داريم. 
-----------------------------------------------------

  يك كاربر با انتش�ار اين عكس نوش�ت: امريكا تحريم نيست 
فقط قراره چند روز آينده توفان دورين سواحل فلوريدا رو درهم بكوبه 
قفسه هاي فروشگاه خالي ش��دند، اون وقت همين امريكايي ها وقتي 
سيل مياد يا اتفاقي مي افتد، كل رسانه هاشون از بي تدبيري در اقتصاد 

مي گويند و تحليل مي كنن كه فرهنگ مردم ما پايينه. 
-----------------------------------------------------

 شهرام غروي با انتشار اين عكس نوشت:  ديروز تشييع مرحوم 
مهدي شادماني از خبرنگاران ورزشي كشور بود. از بهرام داداشم كه در 
مراسم شركت داشت پرسيدم گويا  آقاي قاليباف هم شركت كرده بود. 
داداشم گفت من نديدمش! بعد اين عكس رو براش فرستادم. اوني كه 

عينك داره  بغل دست قاليباف داداشمه! 

»دژفا«يايراني
39ميليونحملهاينترنتيراشناساييکرد

س�پر امنيت�ي فض�اي س�ايبري كش�ور )دژف�ا( از شناس�ايي 
و  مش�كوك  برخ�ورد  و  اينترنت�ي  حمل�ه  ميلي�ون   39
غيرمجاز در ش�بكه س�ايبري كش�ور خب�ر داد و اعالم ك�رد: 10 
ميلي�ون حمل�ه اينترنتي از مبدأ ايران شناس�ايي ش�ده اس�ت. 
»س��امانه دژفا« كه به عنوان س��د نفوذ ناپذير اي��ران در برابر حمالت 
سايبري فعاليت رس��مي خود را از ارديبهشت امسال آغاز كرده است، 

عملكرد چهار سامانه مرتبط با خود را منتشر كرد. 
عملكرد س��امانه هاي ذيل »س��پر دژف��ا« مربوط به ارزياب��ي امنيتي 
سامانه ها، وب سايت ها و برنامك هاي تلفن همراه، شناسايي و رصد نقاط 
آسيب پذير، پاسخگويي و خدمات مشاوره تلفني، امداد و رسيدگي به 
مراكز آسيب ديده از رخدادهاي هكري و نيز بررسي، پيشگيري و مقابله 

با حمالت هدفمند در مقياس ملي مي شود. 
در اين راستا »س��امانه تله افزار دژفا« از شناس��ايي 1۹ ميليون حمله 
اينترنتي از مبدأ ۲4 كش��ور خبر داده و همچني��ن 10 ميليون حمله 

اينترنتي از مبدأ ايران شناسايي شده است. 
عملكرد »سامانه كاوشگر« نيز از تحليل و بررسي ۳ هزار فايل مشكوك 
حكايت دارد كه در اين راس��تا 140 اپليكيش��ن نيز تحليل و ارزيابي 
شده است. ۳۲۲ مورد اعالن و هش��دار و ۲هزار و 550 مورد مكاتبه با 
مجموعه هاي در معرض آسيب از ديگر عملكردهاي اين سامانه است. 

»سامانه دانا« نيز با پوشش سراسري فضاي IP كشور ۲0 هزار تجهيزات 
آسيب پذير را شناسايي كرده است. 

عملكرد »سامانه تشخيص و مقابله« نيز از شناسايي ۳۹ ميليون حمله 
اينترنتي و برخورد مش��كوك و غيرمجاز حكايت دارد. در همين حال 
اين س��امانه 18 هزار بدافزار را شناس��ايي كرده و عملكرد اين سامانه 
مربوط به شناسايي انواع بات ها و باج افزارها و نيز استخراج آي پي هاي 

آلوده است. 
»دژفا« به عنوان س��پر امن ش��بكه ملي اطالعات در ارديبهش��ت ماه 
امسال توسط معاونت امنيت سازمان فناوري اطالعات ايران راه اندازي 

شده است. 
-----------------------------------------------------

يكخيرتهراني
۱3زندانيجرائمغيرعمدراآزادکرد

نايب رئيس هيئت مديره س�تاد ديه اس�تان تهران گفت: هموطن 
نيكوكار تهراني 13مددجوي جرائم غيرعمد  را از زندان آزاد كرد. 
حشمت اهلل حيات الغيب گفت: يك خير نيكوكار بدون اينكه حاضر باشد 
حتي نامي از وي ذكر شود، با پرداخت مبلغ يك ميليارد و 60۹ ميليون 
ريال توانست 1۳ زنداني جرائم غيرعمد را كه يكي از زندانيان آن از سال 
۹1 در زندان تحمل حبس مي كرد و شرايط مالي نامناسبي داشت، آزاد 

و به آغوش خانواده بازگرداند. 
وي اف��زود: مبلغ بدهي اي��ن زندانيان در مجم��وع 4۹ميليارد و ۳84 
ميليون و 1۲0 هزار ريال بود كه با اخذ رضايت از شكات و پذيرش اعسار 
مددجويان از س��وي مراجع قضايي با مبلغ اهدايي اين نيكوكار زمينه 

آزادي زندانيان فراهم شد. 
حيات الغيب ضمن تقدير و تشكر از همراهي خيرين افزود: اگر دست 
ياري مردم در اين امر خداپسندانه نباشد، كمك به نيازمندان گرفتار در 

بند به كندي و سختي انجام مي شود. 
نايب رئيس هيئت مديره ستاد ديه استان تهران يادآور شد: نيكوكاران 
براي آزادي زندانيان غيرعمد مي توانند از طريق واريز وجوه به شماره 
حس��اب 1414 بانك تجارت يا ش��ماره كارت هاي 5۹16- ۹۹67- 
۹۹18- 60۳7 بان��ك مل��ي و 551۹- 000۹- 8۳70- 585۹ بانك 
تجارت به نام س��تاد ديه اس��تان تهران يا ب��ا تماس با ش��ماره تلفن: 
8886۲0۲7 و 8886186۳ و مراجعه حضوري به نشاني: پل كريمخان 
زند، خيابان سنايي، نبش اعرابي 6، پالك ۲5، طبقه سوم همچنين به 
 http://tehipro. ir سايت نمايندگي ستاد ديه استان تهران به نشاني
https://www. instagram. com/ يا لينك اطالع رساني اينستاگرام
setaddiye. tehran/ با فعاليت هاي اين نمايندگي و نيز نحوه ارسال 

كمك هاي مالي و آزادي زندانيان استان آشنا شوند.

چهکسانيدرتهرانآپارتمانهايمبلهرا
روزانهاجارهميکنند؟!

فرقي نمي كند كدام محله باشد؛ به سراغ سايت هاي اجاره روزانه آپارتمان 
مبله در تهران كه برويد در تمامي محالت پايتخت آپارتمان هاي مبله اي 
براي اجاره روزانه در اختيارتان قرار مي گي��رد. از الهيه و نياوران گرفته 
تا نظام آباد و خيابان صفا، اما خب براي اج��اره روزانه آپارتمان مبله هم 
ضرب المثل هميش��گي »هر چقدر پول بدهي  آش مي خوري« مصداق 
دارد و قميت ها نسبت به محله ها متفاوت است. نكته قابل تأمل قيمت 
باالي كرايه اين خانه هاس��ت. در ميان خانه هايي كه روزانه كرايه داده 
مي شوند كمتر از ۲00- ۳00 هزار تومان براي يك شب پيدا نمي كنيد. 
بعضي هايش��ان هم به قيمت هاي��ي خيلي بيش��تر از اي��ن كرايه داده 
مي شوند. با يك حساب سرانگش��تي با متراژ خانه و رهن ساالنه متري 
يك تا ۲ميليون تومان مي توان دريافت، كرايه يك شبه اين آپارتمان ها 
گاهي چيزي معادل يك چهارم يا يك پنجم اجاره س��االنه خانه است و 
افرادي هستند كه حاضرند بابت يك شب اقامت در تهران چنين مبلغي 

را هزينه كنند. 
از اين دس��ت آگهي ها در س��ايت هايي نظير ديوار و س��اير سايت هاي 
مربوط به اجاره منزل كم نيست. اجاره روزانه آپارتمان مبله در شهرهاي 
توريستي يا زيارتي اتفاق عجيبي نيست. به خصوص اينكه خيلي وقت ها 
هزينه اقامت در يك خانه مبله نسبت به هزينه هاي اقامت در هتل يا حتي 
مسافرخانه ها به صرفه تر است و به همين خاطر هم اقامت در خانه هاي 
مبلمان و اجاره روزانه اين منازل در ش��هرهاي توريس��تي كشور امري 
معمول محسوب مي شود، اما تهران شهري توريستي محسوب نمي شود 
و از سوي ديگر هزينه يك ش��ب اقامت در اين آپارتمان ها هم از هزينه 
يك شب اقامت در هتل يا ديگر مراكز اقامتي كمتر و به صرفه تر نيست. 
پس چه كساني به دنبال آن هستند تا اين آپارتمان هاي مبله را به صورت 

روزانه اجاره كنند؟
 قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران درباره اجاره روزانه 
خانه مبله در تهران گفته بود:»اجاره چنين خانه هايي به صورت يك روزه 
بين مش��اوران امالك به هيچ عنوان رخ نمي دهد و اين اتفاق از س��وي 
اشخاصي به جز مشاوران امالك صورت مي گيرد.« از نگاه وي اينكه در 
تهران اجاره خانه براي يك روز وجود دارد، عجيب است. به هر حال در 
شهرهاي ديگر مانند شهرهاي شمال اين اتفاق به دليل بودن مسافران 
موضوعي طبيعي است، اما در تهران خير و بايد اين موارد از سوي اداره 

اماكن مورد بررسي قرار گيرد. 
اگر به سراغ سايت ها و كانال هاي مجازي برويد، حتي مي توانيد خانه هاي 
مبله اي را پيدا كنيد كه به صورت ساعتي اجاره داده مي شوند. حكايت 
افرادي ك��ه خانه هاي مبله را روزانه يا س��اعتي اج��اره مي كنند هر چه 
كه باشد، حكايت مسافران خسته اي نيس��ت كه به دنبال مأمني براي 
اقامتي كوتاه مي گردند و انتشار روزانه هزاران آگهي از اين دست نشان 
مي دهد عمق اين ماجرا آنچنان زياد ش��ده كه ش��ايد نتوان به سادگي 

جمعش كرد. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

 مركز ارتباطات و اطالع رس��اني معاونت علمي و فناوري رياس��ت 
جمهوري در اطالعي��ه اي اعالم كرد: »معافيت گمركي ش��ركت هاي 
دانش بني��ان در م��اده )۳( قانون حمايت از ش��ركت ها، مؤسس��ات 
دانش بنيان و تجاري س��ازي نوآوري ها و اختراع��ات به صراحت بيان 
شده است و اين معافيت گمركي زماني لغو مي شود كه اين ماده قانوني 
لغو شود و تاكنون چنين موضوعي اتفاق نيفتاده است.« گفتني است 
روزگذشته حكمي از سوي ديوان عدالت اداري منتشر شد كه طبق آن 

معافيت هاي گمركي شركت هاي دانش بنيان لغو شده است. 
 سخنگوي سازمان اورژانس كشور با اشاره به غرق شدگي هزار و 81 
نفر در محيط هاي آبي در 16۳ روزگذشته در سطح كشور گفت: 677 

نفر از اين افراد جان خود را از دست داده اند. 
 الهام فخاري عضو شوراي شهر تهران گفت: حدود 40درصد ظرفيت 
مراكز بهاران شهرداري خالي است يا به افراد غير از گروه هدف اختصاص 

داده شده است. 
 مديركل كميته امداد اس��تان ته��ران گفت: در پوي��ش »تا مهر با 
همدلي« لوازم التحرير هزار دانش آموز به ارزش 400 هزار تومان تأمين 
شد و تاكنون با برگزاري جشن عاطفه ها توانسته ايم، لوازم التحرير ۳5 

درصد از محصالن نيازمند را تأمين كنيم. 
 مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه گفت: در حال حاضر 
ما پيگير انتخاب مشاور براي طراحي تقاطع خط ۲ و ۳ مترو هستيم و 
اگر اعتبار آن تأمين شود، به احتمال زياد ساخت اين تقاطع سال آينده 

اجرايي خواهد شد. 
 زهرا بهروز مدير كل امور بانوان شهرداري تهران افزايش ۳0 درصدي 
سهميه زنان در پست هاي مديريتي را از برنامه هاي اين اداره كل عنوان 
كرد و گفت: جامعه هدف در برنامه هاي س��ال ۹8 زنان خانه دار، زنان 

سرپرست خانوار و دختران جوان هستند. 
 مع��اون درمان وزارت بهداش��ت گفت: تا پايان س��ال، 6هزار تخت 

بيمارستاني با اولويت مناطق محروم به حوزه درمان اضافه مي شود. 
 سرپرست امور مجلس سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه كمك 
مستقيم به كودكان كار و خيابان و متكديان باعث افزايش تعداد آنها در 
فضاهاي عمومي مي شود، گفت: در كالنشهر تهران روزانه حدود 1/5 

ميليارد تومان پول به متكديان از سوي مردم پرداخت مي شود. 


