
همه يك دس�ت و يك رنگند؛ پاك و معصوم با 
س�ربندهاي يا صاحب الزمان. بعضي هايشان 
ب�ا آرام�ش در آغ�وش م�ادر خوابيده اند. نه 
تش�نه اند، نه گرس�نه و نه دغدغه اي دارند و 
بعضي ديگ�ر بيدارند و كنجكاوانه اين س�و و 
آن سو سرك مي كش�ند. بعضي هايشان هم 
بي قرارند؛ ناله مي زنند و گريه مي كنند. شايد 
گرسنه اند و شايد تشنه! شايد هم مي خواهند 
ب�ا ش�يرخوار كربال همن�وا ش�وند و دل هاي 
معصومش�ان كرباليي ش�ده؛ درس�ت مانند 
مادران عاشورايي ش�ان كه آمده ان�د تا نداي 
هل من ناصر حسين )ع( را كه تا هميشه تاريخ 
بلند است پاس�خ دهند و شيرخوارگانشان را 
نذر قي�ام منتقم خون حس�ين)ع( كنند. 100 
هزار مادر حسيني در ورزشگاه آزادي تهران 
همزم�ان با 6 ه�زار و 200 نقطه از 32 اس�تان 
كش�ور و در 45كش�ور جهان رأس ساعت 10 
صب�ح روز جمعه ب�ا ذكر »لبيك يا حس�ين« 
بزرگ ترين تجمع جهاني شيعيان و عاشقان 
حسيني را آغاز كردند تا با شيرخوارگانشان 

پيام عاش�ورا و قيام حس�ين را به تم�ام دنيا 
مخابره كنن�د و وجدان هاي بي�دار را در برابر 
اين پرس�ش قرار دهن�د كه يك ش�يرخوار 
ش�ش ماهه ب�ه كدامين گناه كش�ته ش�د؟!

يك عهد و نذر قديمي 17س��ال است، مادران و 
شيرخوارگانشان را در نخستين جمعه دهه اول 
محرم گرد هم جمع مي كند تا بزرگ ترين اجتماع 
شيعيان و عاشقان حسيني در جهان بعد از مراسم 
پي��اده روي اربعين ش��كل بگيرد. اي��ن همايش 
17س��ال پيش در مهديه تهران برگزار شد و در 
سال دوم به هشت جلسه و سال سوم به ۵۶جلسه 
رسيد و حاال به يك گردهمايي جهاني تبديل شده 
است.  روزگذش��ته نيز طبق روال سال هاي قبل 
همايش شيرخوارگان حسيني به طور همزمان 
در تهران و ۶هزار و 200نقطه از كشورمان برگزار 
شد. اين مراسم تنها به ايران محدود نمي شود و 
گردهمايي عاشقان حسين و شيرخوارگانشان در 
4۵كشور دنيا كشور برگزار شد تا اثبات كند، مرام 
آزادگي خط و مرز نمي شناس��د و متعلق به تمام 

آزادگان دنياست. 

 قرار عاشقي 
قرار آغاز تجمع س��اعت 8:30 صبح اس��ت و 
ش��هرداري تهران هم خدمات��ي را براي نقل و 
انتقال ش��يرخوارگان حس��يني و مادرانشان 
فراهم ك��رده، اما خيلي زوت��ر از اينها مي توان 
مادراني را ديد كه مهياي حضور در ميعادگاه 
شده اند. برخي نوزادانش��ان را سبزپوش كرده 
و بعضي ديگر بچه هاي دو، سه س��اله را براي 
تجديد بيع��ت آورده اند.  همزمان با مراس��م 
اس��تاديوم 100ه��زار نف��ره آزادي، م��ادران 
عاش��ورايي و ش��يرخوارگان حسيني شان در 
مهديه و مصالي تهران نيز جمع ش��دند. بقاع 
متبركه امام زادگان در سراس��ر كش��ور، حرم 
مطهر امام رض��ا)ع( حض��رت معصومه )س( 
و ش��اه عبدالعظيم حس��ني)ع( هم ميعادگاه 

شيرخوارگان حسيني بود. 
آستان مقدس حضرت احمد بن موسي الكاظم 
)ع( )شاهچراغ( در شيراز و حرم امامزاده محمد 
هالل بن علي)ع( در آران و بيدگل هم با اجراي 
برنامه ه��اي مختلف پذيراي ره��روان راه باب 

الحوائج حضرت علي اصغر )ع( بودند. 
در ورزش��گاه آزادي گروه هاي مديحه سرايي 
و جمع خواني ق��رآن محمدرس��ول اهلل )ص( 
و الغدير اجراي بخش��ي از مراس��م اين تجمع 
حسيني را بر عهده داش��تند و نريمان پناهي 
و علي انس��اني در رثاي حض��رت علي اصغر و 
مادر بزرگوارش��ان حضرت رباب مرثيه خواني 
كردند. در اين مراسم همچنين 2۵ هزار لباس 
سبز ويژه شيرخوارگان توزيع شد.  اين تجمع 
در ساير نقاط كشور نيز با سخنراني و مداحي و 

مرثيه خواني ذاكران اهل بيت)ع( همراه بود. 
 مهمانان غيرشيعه و غيرمسلمان

اگرچ��ه ش��ركت كنندگان اصل��ي هماي��ش 
و  م��ادران  حس��يني  ش��يرخوارگان 
شيرخوارگانش��ان هس��تند، اما اين مراس��م 
ميهان��ان ديگري ه��م دارد؛ حاجتمنداني كه 
به اميد برآورده شدن درخواستشان به حرمت 
پاكي و معصوميت شيرخوارگان حسيني به اين 
ميعادگاه آمده اند. بعضي ها هم كه دست پر از 
اين گردهمايي رفته اند و با خود عهد كرده اند 
كه همه ساله در اين جمع حسيني حاضر شوند 
و خدمتگزار باشند. جالب اينجاست اين مراسم 
خيلي وقت ها مهمانان غيرش��يعه يا حتي غير 
مسلمان دارد. آن گونه كه داود منافي پور دبير 
مجمع جهاني حضرت علي اصغ��ر )ع( روايت 
مي كند، در بسياري از كشورهاي منطقه اهل 
سنت از س��اعت ها قبل پش��ت درهاي محل 
برگزاري مراسم به انتظار مي ايستند تا درهاي 
عاشقي به رويشان باز شود و آنها هم پيام رسان 

عاشورا شوند. 
 بيعتي با امام عصر )عج(

همايش شيرخوارگان حسيني يك مراسم ويژه 
داشت. نذرخواني  كه رأس ساعت 10 صبح به 
صورت همزمان در تمام مجالس برپا شده به جا 
آورده شد تا مادران عاشورايي شيرخوارگانشان 

را نذر ياري حضرت ولي عصر)عج( كنند. 
در اين مراس��م م��ادران شيرخوارگانش��ان را 
روي دست گرفتند و زير لب زمزمه كردند.»يا 
صاحب الزم��ان، من فرزن��دم را ن��ذر قيام تو 

مي كنم او را بپذير و حفظ كن.«
اين نذرنامه كه به 11 زبان زن��ده دنيا ترجمه 
شده همراه با لباس هاي اهدايي مجمع جهاني 
حضرت علي اصغر)ع( به 4۵ كشور برگزاركننده 
همايش ش��يرخوارگان حس��يني فرس��تاده 
مي شود و عهد و پيمان با حضرت ولي عصر در 

تمامي اين مراسم ها به جا آورده مي شود.  
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رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: به بيماران رسيد مي دهيم، خودشان از بيمه پولشان را دريافت كنند

ناراضي سازي به سبک آزار بيماران تأمين اجتماعي!

پیام عاشورایی علی اصغرهای زمان
هم نوايی ميليونی شيرخوارگان حسينی در 45كشور جهان

برخي از مسئوالن به 

عليرضا سزاوار
نظر تنها هدفشان   گزارش  2

و  دلس�ردكردن 
س�رخورده كردن مردم اس�ت؛ به خصوص در 
حوزه هايي كه بيشترين ارتباط و اصطكاك را 
هم با مردم دارند. كالف سر درگم نظام سالمت 
در اين روزها موجبات بسياري از دلخوري ها و 

ناراحتي ها را فراهم آورده است. 
به تازگي رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
در مصاحبه اي گفته اس��ت: »ممكن است ناچار 
شويم در صورت عدم دريافت مطالبات از تأمين 
اجتماعي و برقرارش��دن يك مكانيسم مطمئن 
براي پرداخت منظم، از اول مهرماه از بيمه شدگان 
تأمين اجتماعي هزينه را دريافت كنيم و به آنها 
گواهي پرداخ��ت دهيم تا خودش��ان مبالغ را از 

سازمان بيمه تأمين اجتماعي دريافت كنند.«
سال هاست كه سيستم بهداشت و درمان كشور 
گرفتار چنين مديراني اس��ت. سيستم عريض و 
طويلي كه هم متولي سالمت جامعه و هم آموزش 

پزشكان است. 
اينكه فردي در جايگاه رئيس دانش��گاه اينقدر 
راحت بي قانوني را فرياد زن��د و بي اخالقي كند، 
جاي تعجب ندارد. اكنون در سخت ترين شرايط 
اقتصادي كش��ور، س��ازمان تأمين اجتماعي نه 
معاون بيم��ه اي دارد، نه مع��اون اقتصادي و نه 
معاون حقوقي و پارلماني و چن��د اداره كل اين 

سازمان هم بدون مدير كل اداره مي شود. 
چرا در كش��ورمان با وجود توسعه علومي چون 

اقتصاد سالمت، بهداشت، سياستگذاري سالمت 
و ايمني بهداشت و دهها رشته مرتبط با مديريت 
نظام س��المت و اجراي اعتباربخشي همچنان 

گرفتاري هاي بهداشتي داريم؟!
واقعيت اين است كه فلسفه سالمت به درستي 
مطالعه نشده و متأسفانه چندين دهه است كه 
بر اصالح رفتار با صدور بخش��نامه اصرار دارند. 
مديراني داريم غرق در تعارض منافع كه نان شان 

استمرار همين سيستم است. 
 مديراني كه هيچ گاه بخش��نامه هاي آنها از دل 
نظرات كارشناس��ي و آراي بدن��ه درمان صادر 

نمي شود، چه برس��د علم آن را داشته باشند كه 
بفهمند نيازمند آن هس��تند ك��ه از دريچه نگاه 

بيمار به بيمارستان نگاه كنند؟!
در چنين محيط��ي بيمار تبديل ب��ه يك بمب 
سيار مي ش��ود كه محيط ناآشناي بيمارستان و 
ضعف دانش، آگاهي و اس��ترس بيماري، از وي 
بمب خطرناكي مي س��ازد كه هر لحظه در حال 

انفجار است. 
برخي مديران در كش��ورمان در حوزه هايي كه 
با مردم در ارتباط  هس��تند از بان��ك، آموزش و 
پرورش، شهرداري ها و به خصوص مراكز بيمه اي 

و درماني نيازمن��د افزايش مهارت هاي ارتباطي 
پرسنل هستند. مديران بايد بدانند كه برخالف 
س��ينما و رس��توران با طيفي از مردم مواجه اند 
كه از فقير تا غني و از مطلع ت��ا بي اطالع به آنها 

مراجعه مي كنند. 
از طرف��ي و بنا ب��ر اخب��ار منتش��ره، مصطفي 
ساالري كه دو ماه از انتصابش گذشته در مدتي 
كه در مديري��ت عاملي تأمي��ن اجتماعي بوده، 
پررنگ ترين استراتژي اش انكار مشكالت و ذوب 
شدن در تيم مديريتي قبلي )كه سازمان را به مرز 

بحران كشانده  اند( بوده است. 
واقعيت اين اس��ت كه س��اختار و سيستم نظام 
درماني م��ا به گونه اي اس��ت كه ام��كان توليد 
بي عدالتي و بي اخالق��ي در آن وجود دارد و اين 

ساختار بايد اصالح شود. 
از سويي مجلس در انتهاي كار خود است و بعيد 
است نمايندگان تن به درگيري با دولت بدهند، 
به خصوص اينك��ه با توجه ب��ه عملكرد ضعيف 
مجلس و نارضايتي مردم از وضع موجود، برخي 
از نمايندگان شانسي در انتخابات آينده نداشته 
و براي آينده ش��غلي خود بايد دس��ت به دامان 

دولت شوند. 
آگاهي و روش��نگري در براب��ر بي قانوني برخي 
مديران را بايد گسترده و عمومي تر كرد؛ امروز به 
مدد شبكه هاي اجتماعي مي شود همه مردم را 
براي مبارزه با هر متخلف و زياده خواهي دعوت 
كرد، اما  اي كاش در چنين شرايطي، ديگر برخي 

مديران بي دليل نارضايتي نتراشند. 

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. 
-----------------------------------------------------
 عبداهلل گنجي نوش�ت: فرزند ش��هيدي به نام حس��ين قدياني كه 
دلنشيني قلمش بسياري از جوانان را به خود جذب مي كند و تيزي قلمش 
اصحاب قدرت و ثروت را- بدون مالحظه جناح ها – مي نوازد با ش��كايت 
رياست جمهوري و با حكم قطعي بايدشش ماه به زندان برود. حزب اهلل در 
نظام جمهوري اسالمي هم مهجور است. علت حكم اصاًل باورپذير نيست. 
-----------------------------------------------------

  عليرضا دوستدار اين عكس را منتش�ر كرد و نوشت: فرزند 
پنج ساله را فرستاده ايم پيش دبستاني در امريكا، روز اول يك دفترچه 
داده اند كه حقوق و مسئوليت هاي دانش آموز را توضيح داده. گفتند كه 
آوردن اين اقالم به مدرسه قدغن است: چماق، پنجه بكس، تيزر، گاز 

اشك آور، رولور، مسلسل و نارنجك.
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با هشتك »دوربين شما كاسبي ما« نوشت: خريد 
خونه يك ميلي��ون و 700ه��زار دالري توي نيويورك توس��ط مصي 
علينژاد رو به همه دلقك هاي خودفروخته اي كه براش فيلم فرستادن و 

وحشي بازي خودشون رو به رخ كشيدن، تبريك ميگم. 
-----------------------------------------------------

 خبرگ�زاري ايمنا نوش�ت: داروي سوئيس��ي س��اخت ايران در 
ناصرخسرو! سازمان غذا و دارو: ما داروهايي را از بازار كشف كرده ايم كه 
تقلبي هستند. به عنوان مثال دارو را با نام داروي سوئيسي مي فروشند، 
اما در خود تهران و به صورتي زيرزميني توليد ش��ده است. اين داروها 

مي توانند بسيار مضر باشند. 
-----------------------------------------------------

  اسماعيل آذري با انتشار اين عكس نوشت: آموزش رياضي با 
بازي توسط دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف يكي از اتفاقات خوب 

اين روزهاي كودكان روستاهاي ديشموك است. 
-----------------------------------------------------

 غالمحسين محمدي نوشت: س��فير امريكا در آلمان در آستانه 
ورود حناچي به برلين خواستار تحريم وي شد. وي نوشت: »همانطور 
كه پيش بيني شده بود امريكا از سفر مؤثر شهردار تهران به اروپا با وجود 
تحريم ها و فشار حداكثري بر دولت و ملت ايران عصباني است و ديدارها 

و گفت وگوها حاكي از اراده اروپا براي كار جدي با شهر تهران است.«
-----------------------------------------------------

 مرصاد نيوز با انتشار اين عكس نوشت: اين حسين كيست كه 
عالم همه ديوانه اوست... انتش��ار تصاويري از آشپز مسيحي و مشهور 
لبناني، ريچارد خوري در پخت نذري مراسم عزاداري حضرت اباعبداهلل 

الحسين)ع( مورد توجه كاربران لبناني قرار گرفته است. 
-----------------------------------------------------

 محمدرضا باقري با انتش�ار اين عكس نوش�ت: حرمله، هنوز 
هست و هنوز كودك كش است. يمن

-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتش�ار اين عكس نوشت: مراس��م شير  خوارگان 
حسيني در نيجريه 

-----------------------------------------------------
 سيد محمدحسيني  نوشت: تعهد كاپيتان هندي مايه شرمندگي 
وطن فروشان داخلي!بي بي سي:»وزارت خارجه امريكا تأييد كرد مسئول 
ايران در وزارت خارجه امريكا به كاپيتان هندي نفتكش ايراني پيشنهاد 
كرد در ازاي »چند ميليون دالر«، نفتكش را به كشوري ببرد كه امريكا 

بتواند توقيفش كند«، اما كاپيتان هندي اين خيانت را مرتكب نشد!
-----------------------------------------------------

 كانال خبري ايسنا نوشت: بيشترين كارمندان دكتري و زيرديپلم 
در كدام شهرها فعال  هس��تند؟وضعيت كاركنان دولت از اين حكايت 
دارد كه بيشترين تعداد در تهران و كمترين در قم و ايالم فعاليت دارند. 
از لحاظ تحصيالتي نيز باالترين تعداد كاركنان زيرديپلم و دكتري در 

خوزستان و تهران مشغول به كارند. 

بيژن سوراني

4 سازه آبي ایراني ثبت جهاني شد
چهار س�ازه تاريخي آبي ايران ش�امل مجموعه قنات بلده، س�د 
تاريخي كريت، سازه هاي تاريخي شوشتر و مجموعه آبي عباس آباد 
خوزس�تان جهت ثبت در بخش س�ازه هاي آب�ي تاريخي آبياري 

كميسيون بين المللي آبياري و زهكشي انتخاب شدند.  
»فيليكس ريندرز« رئيس ش��وراي جهاني آب در مراس��م افتتاحيه 
هفتادمين اجالس ساالنه آبياري و زهكشي و سومين اجالس جهاني 
آبياري كه از اول سپتامبر )10شهريور( در كشور اندونزي آغاز شده و تا 
هفتم سپتامبر )1۶ شهريور، امروز( در حال برگزاري است، با اشاره به 
تأثيرات تغيير اقليم، بالياي طبيعي، تخريب منابع آبي و محيط زيستي 
و در نهايت برخوردها و رفتار هاي غيرحرفه اي و غيراخالقي در ارتباط 
با مقوله آب، بر اهميت حكمراني آب در موضوع مديريت بهم پيوسته 
مناب��ع آب تأكيد ك��رد.  وي همچنين ب��ه زنجيره آب، غ��ذا، انرژي و 
محيط زيست اشاره و توضيحاتي در خصوص امنيت آب و غذا با تأكيد بر 

حفاظت از محيط زيست از طريق مديريت پايدار منابع ارائه كرد. 
رئيس شوراي جهاني آب، احداث مخازن ذخيره آب براي حفاظت از 
منابع آب و ذخيره آب براي آينده بشريت را ضروري دانست و با اشاره به 
حق دسترسي همگان به آب سالم از جمله كودكان و زنان، درخصوص 
همكاري شوراي جهاني آب با كميسيون بين المللي آبياري و زهكشي 
در زمينه هاي كاري مشترك اعالم آمادگي كرد.  در اين اجالس كه با 
حضور مقام هاي بلندپايه شامل وزرا، معاونان وزرا و رؤساي سازمان هاي 
بين المللي عضو كميس��يون بين المللي آبياري و زهكشي چالش هاي 
حكمران��ي آب، مديريت بحران و تصميمات سياس��تي ب��راي بهبود 
وضعيت فعلي مورد طرح و بررسي قرار گرفت و نماينده بانك اسالمي 
نياز به سرمايه گذاري بيشتر براي ارتقا و بهبود وضعيت مديريت منابع 
آب در سطح كش��ور هاي عضو را يادآور شد.  همچنين در مراسمي در 
حاش��يه برگزاري هفتادمين اجالس ساالنه كميس��يون بين المللي و 
سومين ش��وراي جهاني آبياري، جوايز و لوح تقدير به عليرضا سالمت 

نماينده كميته ملي آبياري و زهكشي ايران اهدا شد. 

 معاون بهداش��ت وزير بهداش��ت گفت: در آس��تانه حذف ماالريا و 
سرخك هستيم و در پنج س��ال گذش��ته حتی يك مورد فلج اطفال 

گزارش نشده است.
  شهردار وين در ديدار با شهردار تهران گفت: به رغم تحريم هاي يك جانبه 
امريكا عليه ايران، امكان��ات و عالقه مندي زيادي براي توس��عه و نزديكي 
مناسبات گسترش همكاري هاي عمراني و شهري وين با تهران وجود دارد. 
  ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت در خصوص بازار دارويي 
كش��ور گفت: بازار مصرف دارو در س��ال 97، 23 هزار و 100 ميليارد 

تومان و از نظر عددي 42ميليارد و 771 ميليون عدد دارو بوده است.

بازگشایي مرز خسروي براي اربعین
 وزير كشور از افزايش 200 درصدي

زائران ايراني خبر داد
مرز خسروي نزديك ترين نقطه از كشورمان به بغداد، كربال، كاظمين 
و سامرا بازگشايي شده است. امسال با تمهيدات در نظر گرفته  شده 
و حذف رواديد پيش بيني شده، تعداد زائران اربعين حسيني در ايام 
محرم به 3ميليون نفر برسند. وزير كشور در مراسم بازگشايي از مرز 
خسروي از افزايش 200 درصدي زائران نسبت به مدت مشابه خبر داده 
است. اربعين سال گذشته از مبادي خروجي كشور حدود 2ميليون 
و اندي خود را به س�االر و سرور ش�هيدان و اهل بيت )ع( رساندند. 
روزگذشته مرز خسروي با حضور وزير كشور ايران و عراق باز گشايي شد. 
بازگشايي اين مرز كه نزديك ترين مسافت براي دسترسي به عتبات را فراهم 

كرده است، سبب خواهد شد تا زائران ايراني راحت تر به عراق بروند. 
 رشد 200 درصدي زائران عتبات

عبدالرضا رحماني فضلي در جريان بازديد از مرز خس��روي شهرس��تان 
قصرش��يرين با بيان اينكه حضور زائران كربال در پنج روز اخير نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته 200 درصد افزايش را نشان مي دهد، افزود: 
فقط پنج شنبه گذشته از طريق مرز مهران 1۵ هزار نفر عازم كربال و نجف 
شده اند.  وزير كشور اضافه كرد، براس��اس پيش بيني استاندار كرمانشاه 
احتمال مي رود حدود 300 تا 400 هزار نفر از زائران اربعين امس��ال از 
مرز خسروي عازم كربال شوند.  وي تصريح كرد، تمام مقدمات، اقدامات، 
تسهيالت و خدمات در مرز خسروي براي تردد زائران اربعين فراهم است.  
رحماني فضلي گفت: با بازگشايي مرز خسروي مي توانيم بار ديگر مرزهاي 
كش��ور را تخليه كنيم. ضمن اينكه اين مس��ير براي برخي از استان ها 

نزديك تر است و مي تواند براي زائران مفيد واقع شود. 
 پيش بيني 3 ميليون زائر ايراني در اربعين

وزير كشور گفت: اگرچه نمي توانيم به صورت دقيق تعداد زائران اربعين 
امسال را برآورد كنيم، اما براساس آمارها احتمال حضور 3ميليون زائر در 

اين مراسم را مي توان پيش بيني كرد. 
مرز خسروي نزديك ترين نقطه از كشورمان به بغداد، كربال، كاظمين و 
سامراست كه اين مرز تا بغداد پايتخت كشور عراق 190، نجف 380، كربال 

300، كاظمين 203 و تا سامرا نيز 32۶ كيلومتر فاصله دارد. 
هم اكنون به طور ميانگين روزانه 3هزار مسافر و زائر عراقي از طريق مرز 

خسروي به ايران و عراق تردد مي كنند. 
گفتني است، شهرستان قصرشيرين داراي 14 واحد اقامتي شامل هتل و 
مهمانپذير درجه يك تا سه با 322اتاق و يك هزار و 200 تخت است. مرز 

خسروي در 20 كيلومتري شهر قصرشيرين واقع شده است. 
 حذف ويزاي اربعين

طبق توافق چندي پيش دوجانبه بين ايران و عراق براي ايام اربعين، صدور 
ويزا حذف شده و زائران مي توانند با داش��تن پاسپورت و برگه بيمه نامه 
از مرز عبور كنند.  براين اساس خروج از كشور براي شركت در مراسم با 
شكوه اربعين حسيني )ع( منوط به سه شرط است. ارائه گذرنامه معتبر، 
دريافت و ارائه بيمه نامه معتبر و تعيين مرز خروجي كه براساس سازوكار 
جديد ايجاد خواهد شد. البته گرفتن ويزا از سفارت عراق ضروري است، 

اما صدور اين ويزا هزينه اي ندارد. 
  افزايش 60 تا ۸0 درصدي صدور گذرنامه 

رئيس پليس امنيت عمومي پايتخت ه��م از افزايش ۶0 تا 80 درصدي 
صدور گذرنامه خبر داده است. سردار علي ذوالقدري به اقدامات پليس 
براي تسهيل دريافت گذرنامه نيز اشاره و خاطرنشان كرد: در تهران بزرگ 
دو محل صدور گذرنامه و مراجعات مردمي در خيابان شهيد مطهري و 
شهرري وجود دارد. همچنين 137 دفتر پليس +10 آماده دريافت مدارك 

صدور گذرنامه از شهروندان هستند. 
اين مقام انتظامي افزود: شهروندان در صورت مفقود شدن گذرنامه بايد به 
دو محل مذكور )خيابان شهيد مطهري و شهرري( مراجعه كنند، توقف 
گذرنامه هاي مفقود شده پيش از اين شش ماه طول مي كشيد كه اكنون 

به 20 روز كاهش پيدا كرده و اين 20 روز نيز قابل كاهش است. 
ذوالق��دري درب��اره گذرنامه هاي مخ��دوش نيز گف��ت: در صورتي كه 
مخدوش بودن گذرنامه غيرعمد باشد، صدور گذرنامه صورت مي گيرد، 
اما اگر مخدوشي به عمد صورت گرفته باشد، افراد به مقام قضايي معرفي 
مي شوند.  رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ افزود: اكنون نسبت 
به ماه گذشته حدود ۶0 تا 80 درصد افزايش صدور گذرنامه داشته ايم و 
نيروهاي صدور گذرنامه را افزايش داديم تا در اسرع وقت گذرنامه ها صادر 

شود و مردم نيز براي سفر اربعين نيز مشكلي نداشته باشند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

دادستان كل بخشنامه صادر كرد |    بانک ها مسئول كالهبرداري با رمز دوم ثابت

حجت االس��الم    قضایي
جع�ف��ر  محم�د
منتظري در بخشنامه اي خطاب به دادستان هاي 
عمومي و انقالب سراس�ر كش�ور اعالم كرد: در 
پرونده هاي كالهبرداري رايانه اي در صورت احراز 
انجام تراكنش مجرمانه با رمز دوم ايستا، دستور 
پرداخت خسارت بزه ديده صادر و از طريق سامانه 
كاش�ف ب�ه بان�ك متخل�ف اب�الغ گ�ردد. 
دادستان كل كش��ور حجت االسالم و المسلمين 
محمدجعفر منتظري دادس��تان كل كش��ور در 
بخش��نامه اي خطاب به دادس��تان هاي عمومي 
و انقالب سراس��ر كش��ور اعالم كرد: » با توجه به 

ممنوعي��ت اس��تفاده از رمز هاي دوم ايس��تا در 
تراكنش هاي غي��ر حضوري، مقتضي اس��ت در 
پرونده هاي كالهبرداري رايانه اي در صورت احراز 
انجام تراكنش مجرمانه با رمز دوم ايس��تا، دستور 
پرداخت خسارت بزه ديده صادر و از طريق سامانه 

كاشف به بانك متخلف ابالغ گردد.«
 در بخشنامه دادستان كل كش��ور آمده است: » با 
توجه به اينكه به موجب بخش��نامه بانك مركزي، 
ارائه خدم��ات غير حضوري )نظي��ر تراكنش هاي 
بانكي اينترنتي( در بانك ها ضرورتاً مستلزم استفاده 
از رمز هاي پويا بوده و از تاري��خ 1/ 3/ 98 هرگونه 
اس��تفاده از رمز هاي دوم ايس��تا در تراكنش هاي 

غير حضوري ممن��وع اعالم و ادام��ه به كارگيري 
رمز دوم ايستا از مصاديق آس��يب پذيري امنيتي 
خدمات بانكي محسوب ش��ده و به عنوان ضمانت 
اجرا مقرر داشته است كه »هرگونه سوءاستفاده از 
حساب هاي مشتريان به دليل آسيب پذيري هاي 
امنيتي )ناشي از عدم اجراي الزامات رمز هاي پويا( 
در سرويس هاي بانكي مستقيما به عهده بانك بوده 
و در اين موارد تأييد مرجع قضايي )دادسرا(، براي 

جبران خسارت مشتريان كفايت مي كند.«
لذا مقتضي اس��ت در پرونده ه��اي كالهبرداري 
رايانه اي )برداشت غيرمجاز از حساب هاي بانكي( 
كه پس از الزامي شدن اس��تفاده از رمز هاي پويا 

تشكيل شده است بررس��ي هاي الزم انجام شود و 
در صورت احراز انجام تراكنش مجرمانه با رمز دوم 
ايستا به لحاظ عدم رعايت بخشنامه بانك مركزي 
وعدم رفع آسيب پذيري امنيتي، دستور پرداخت 
خسارت بزه ديده صادر و از طريق سامانه كاشف به 

بانك متخلف ابالغ گردد.«
رمز دوم ايستا همان رمز دوم ثابت است كه قرار بود 
خرداد98 متوقف شود. بر همين اساس مشتريان 
براي تأييد هويت، شماره تماس و اطالعات بانكي 
خود تنها يك بار براي هميشه به بانك مراجعه كنند 
و پس از آن رمزهاي دوم يك بار مصرف براي هر بار 

استفاده از دو طريق براي آنها ارسال مي شود. 

رضا دهشيري |  جوان


