
يك روي فض�اي مجازي به محلي ب�راي وقوع 
انواع جرم از ش�رط بندي و قماربازي گرفته تا 
توهين به مقدس�ات تبديل ش�ده است. نظام، 
مسئوالن و كسي هم براي ساماندهي آن كاري 
انجام نمي دهد. خوشبختانه در اين زمينه خأل 
قانوني نداريم، اما دولت و بخش هاي متولي بايد 
با آموزش و آگاهي بخشي چالش هاي اين حوزه 
را رص�د و پيگيري كنند. بدي�ن ترتيب فضاي 
مجازي مي تواند ب�ه جاي تهديد براي كش�ور 
به فرصتي براي رش�د و بالندگي تبديل شود. 
 براساس آمارها 75 درصد مردم كشور به اينترنت 
دسترس��ي دارند و از نظر حجم مصرفي هم ايران 
بزرگ ترين استفاده كننده از اينترنت در غرب آسيا 
را به خود اختصاص داده است. همين امر ضرورت 
توجه به استفاده از فضاي مجازي در همه زمينه ها 
را مي طلبد و كم كاري در اي��ن زمينه مي تواند به 

چالش هاي جدي منجر شود. 
 جالب اينكه پيام رسان تلگرام همچنان بيشترين 
كاربر را در ايران دارد. عالوه بر اين طي س��ال هاي 
گذشته با روي آوردن تعداد بيش��تري از كاربران 
ايراني به اينستاگرام و توئيتر شاهد رشد ۱۸درصدي 
ش��بكه هاي اجتماعي در داخل كشور بوده ايم كه 
باعث ارتقاي رتب��ه ايران در اس��تفاده از اينترنت 

شده است. 
  افزايش 130 درصدي جرائم

اقدامات پليس در ش��ش ماهه نخس��ت سال ۹۸ 
نشان مي دهد كه متأسفانه در حوزه فضاي مجازي 
شاهد روند روبه رشد جرائم هستيم. در واقع بخش 
زيادي از مجرمان به فضاي مجازي كوچ كرده اند و 
۱۳۰درصد افزايش جرائم در فضاي مجازي در اين 

بازه زماني نسبت به سال گذشته ثبت شده است. 
در همين زمينه نايب رئيس كميسيون قضايي و 
حقوقي مجلس، با تأكيد بر ضرورت س��اماندهي 
فضاي مجازي گفت: پررنگ شدن جرائم در فضاي 

مجازي زنگ خطري براي كشور است.
يحيي كمالي پور، در رابطه با ضرورت مقابله با جرائم 
فضاي مجازي افزود: متأس��فانه فضاي مجازي در 
كشور ما از ساز و كار نظام مندي برخودار نيست به 
نحوي كه افراد به فراخور شرايط خودشان در فضاي 

مجازي فعال شده اند.
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي 
اس��المي با تأكيد بر ضرورت س��اماندهي فضاي 
مجازي گفت: امروز در فض��اي مجازي هر جرمي 
و توهيني اتفاق مي افتد، متأسفانه مديريت كنترل 

فضاي مجازي را در اختيار نداريم و اين زنگ خطري 
براي كشور است.

  دستگاه هاي دولتي ورود كنند
اين نماين��ده مردم در مجلس ده��م تصريح كرد: 
معتقدم فضاي مجازي مي تواند ب��ه جاي تهديد 
براي كشور به فرصت تبديل شود، برهمين اساس 
بايد افرادي كه متولي و عهده دار رصد و ساماندهي 
فضاي مجازي هس��تند از جمله وزارت ارتباطات، 
پليس فتا و قوه قضائيه با افزايش نظارت، متخلفان 
را شناسايي و دستگير كرده و مطابق قانون با آنها 
برخورد كنند تا شاهد رشد بي رويه تخلفات و جرائم 

در حوزه فضاي مجازي نباشيم.
نايب رئيس كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس 

ش��وراي اس��المي، با بيان اينكه ب��راي برخورد با 
متخلفان در فضاي مجازي خأل قانوني وجود ندارد، 
گفت: خأل قانون��ي به صورتي كه مان��ع برخورد با 
متخلفان شود به هيچ عنوان وجود ندارد، از طرفي 
دستگاه هاي دولتي بايد به اين مباحث ورود كرده 
و اگر در محلي خأل قانوني شناسايي شد در حوزه 

قانونگذاري به آن پرداخته شود.
  كاربران آموزش نديده

حضور در فضاي مج��ازي براي طيف س��ني زير 
2۰س��ال و باالي 45 س��ال در كش��ور م��ا بدون 
آموزش هاي الزم رو به افزايش بوده است. حال آنكه 
طيف آموزش نديده به راحتي هم به ديگران اعتماد 
مي كند. اين اطمينان در حالي به  وجود مي آيد كه 

كاربران همچنان شناخت الزم از اين فضا را ندارند 
و به س��ادگي طعمه كالهبرداري و ش��يادان واقع 
مي شوند.  شيادان س��ايبري حسب تجربه شان به 
دنبال اين هستند كه به شيوه هاي مختلف از افراد 
ديگر سوءاستفاده كنند و فضاي مجازي به دليل 
اعتماد بيش از اندازه كاربران برخي كاربران ناآگاه 
به راحتي فرصت كالهبرداري و سوء استفاده را در 

اختيار مجرمان قرار مي دهد. 
  آسيب ها را به اشتراك بگذاريد

در واقع جرائم هاي فضاي سايبري بايد به كاربران 
اطالع داده ش��ود و بايد كاربران فضاي مجازي از 
چالش هاي فضاي مجازي آگاه باش��ند. از س��وي 
ديگر افراد بايد آسيب هايي كه از اين فضا ديده اند 
را با ديگران به اشتراك بگذارند تا فرصت تكرار را از 
مجرمان بگيرند. اين در حالي اس��ت كه افراد فكر 
مي كنند به علت س��ادگي خود مورد سوءاستفاده 
قرار گرفته ان��د، اما مجرمان فض��اي مجازي براي 
انجام جرم برنامه ريزي مي كنند و بدون اطالع خود 

مخاطب، ذهنش را بازي مي دهند. 
  مهار باهوش هاي رواني

امير محمود حريرچي، جامعه ش��ناس با اشاره به 
اينكه انگيزه اين مجرمان متفاوت و انگيزه بسياري 
از اين مجرمان سوءاستفاده از ديگران است، گفت: 
مجرمان مجازي كار خود را به خوبي بلدند و اغلب 
مجرمان فضاي مجازي افراد باهوشي  هستند، اما 
در عين باهوش��ي يا به نوعي بيمار رواني بوده يا به 
دنبال انتقام گيري از جامعه هستند، زيرا از قابليت 
و استعداد خود آگاهند، اما زمينه فعاليت در آن در 

جامعه براي آنها فراهم نيست. 
ناگفته نمان��د كه توانمندي كش��ف پليس فتا در 
جرائم فضاي مجازي آمار بااليي است، اما بايد به اين 
موضوع نيز توجه داشت كه گاهي روند رسيدگي 
به ش��كايات آنقدر طوالني اس��ت كه بس��ياري از 
مالباختگان از ش��كايت خود صرف نظر مي كنند. 
بنابراين به نظر مي رس��د  بايد امكان ش��كايت از 
مجرمان فضاي مجازي راحت تر ش��ود، اما از همه 
مهم تر آموزش و آگاهي رساني براي كاربران است. 

در حال حاضر جرائم فضاي مجازي پاشنه آشيلي 
اس��ت كه همه اقش��ار جامعه را مورد تهديد قرار 
مي دهد. در اين ميان از نوجوانان گرفته تا س��اير 
اقش��ار جامعه در معرض اين آسيب ها هستند. بر 
اين اساس الزم است تا در مراكز آموزشي همچون 
وزارت آم��وزش و پ��رورش، وزارت علوم و س��اير 

بخش هاي آموزشي به اين مهم اهتمام ورزند.  
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3 هفته پس از آغاز سال تحصيلي جديد والدين بايد كتاب ها را چند برابر قيمت از بازار آزاد بخرند!

بازار سياه كتب درسي!

 اعالم ويژه  برنامه جاماندگان اربعين پايتخت

افزايش جرائم سايبري در خأل برنامه هاي آموزشي
نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، پررنگ شدن جرائم در فضاي مجازي را زنگ خطري براي كشور دانست

يك بازار سياه تازه؛ 

زهرا چيذري 
امس�ال بايد بازار   گزارش  2

آزاد ي�ا همان بازار 
سياه كتب درسي را هم به بازارهاي سياه موجود 
در كش�ور اضافه كنيم. بازار سياهي كه موجب 
شده تا با سپري شدن بيش از سه هفته از آغاز 
س�ال تحصيل�ي جدي�د هن�وز بس�ياري از 
دانش آموزان كتب درسي به دستشان نرسد و 
والدين ناگزيرشوند براي پيداكردن كتاب هاي 
درسي فرزندانشان راهي بازارهاي آزاد شوند و 
كتاب هاي درس�ي را به چهار برابر قيمت اصلي 
تهيه كنند! بنا به تأكيد رئيس سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي كش�ور، شكل گيري اين 
بازار س�ياه هم مانن�د بازارهاي س�ياه ديگر از 
تخلفات برخي مس�ئوالن حكايت دارد. در اين 
ميان مدي�ركل نظارت بر نش�ر و توزي�ع مواد 
آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
از والدين مي خواهد به س�راغ بازار آزاد نروند. 
سال هاي اول انقالب، دهه 6۰ و سال هاي آغازين 
دهه 7۰ شايد دير رس��يدن برخي عناوين كتب 
درس��ي براي دانش آم��وزان آن دوران عادي بود، 
اما در سال ۹۸ و در شرايطي كه از فروردين امسال 
سامانه ثبت نام كتاب هاي درس��ي فعال شده و با 
عنايت به اينكه آماده س��ازي و چاپ كتب حدود 
يك سال زودتر شروع مي شود،  نرسيدن كتاب هاي 
درسي به دس��ت دانش آموزان با سپري شدن سه 
هفته از آغاز س��ال تحصيلي جديد هيچ توجيهي 
ندارد مگر آنكه تخلفي ج��دي در اين ميان اتفاق 
افتاده باشد كه مس��ئوالن آموزش و پرورش هم 
اي��ن تخل��ف را پذيرفته اند. حجت االس��الم علي 
ذوعل��م رئيس س��ازمان پژوه��ش و برنامه ريزي 
آموزشي ضمن آنكه بخشي از مشكل پيش آمده 
را ناش��ي از تأخير ثبت نام دانش آموزان در سامانه 

سفارش كتاب هاي درس��ي مي داند، اما در عين 
حال تصري��ح مي كند:»متأس��فانه گزارش هاي 
معدودي داريم كه نشان مي دهد برخي مسئوالن 
توزيع كتاب هاي درسي احتماالً تخلف كرده اند كه 
بازرسي وزارت آموزش وپرورش مسئله را بررسي 
كرده و با متخلفان برخورد مي كند. كتاب درسي 
حق دانش آموزان اس��ت و نبايد از انبار مناطق به 
بازار آزاد و كتاب فروشي ها منتقل شود.« احمدرضا 
اميني مديركل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي هم با تأكيد 
بر اينكه سامانه ثبت سفارش كتب درسي تا زمان 
تكميل ثبت نام ها باز است، به خانواده ها توصيه كرد 
كه براي دريافت كتاب به بازار آزاد مراجعه نكنند. 

 220 هزار دانش آموز بي كتاب مانده  اند
حاال ديگر مدارس توجيهي منطقي براي گرايش 
به كتاب هاي كمك آموزشي دارند و برخي معلم ها 

كه دلسوزترند جزوه مي گويند و با كپي و پرينت 
فايل هاي پي دي اف س��عي مي كنن��د درس ها را 
جلو ببرند. بنابراين توصيه هاي مديركل نظارت 
بر نش��ر و توزيع مواد آموزشي سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزش به خانواده ها براي تهيه نكردن 
كتاب هاي درسي از بازار آزاد شايد چندان عملي 
نباش��د! جالب اينجاس��ت كه برخالف اظهارات 
برخي مس��ئوالن آم��وزش و پرورش و مش��كل 
نرسيدن كتاب ها به دس��ت بچه ها به گردن خود 
دانش آموزان و تأخير در ثبت نام در س��امانه ثبت 
سفارش كتب درسي، به س��راغ دانش آموزان كه 
برويد متوجه خواهيد شد كتاب ها حتي به دست 
آنهايي كه به موقع ثبت نام كرده اند، نرسيده است. 
جالب اينجاس��ت كه ثبت نام كتاب هايي كه حاال 
سر از بازار آزاد درآورده اند با كد ملي دانش آموزان 
انجام شده اس��ت! در حال حاضر هنوز 2درصد از 

دانش آموزان كتاب ندارند كه اين 2درصد شامل 
22۰ هزار نفر مي شود. 

 شناسايي متخلفان
مديركل نظارت بر نش��ر و توزيع مواد آموزش��ي 
س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي درباره 
چرايي نرس��يدن كتاب ها به دست دانش آموزان 
مي گويد:»ما در حال بررس��ي موضوع هس��تيم، 
چرا كتب درسي به موقع و به درستي تحويل داده 
نشده اند؟ متأسفانه شماري از كتاب هاي درسي به 
بازار آزاد رفته اند و تعدادي از همكاران ما مرتكب 
تخلف شده اند. آمار ثبت نام ها و روند دريافت كتب 
درسي در سامانه مشخص است. برخي متخلفان 
را شناسايي كرديم و با آنها برخورد جدي صورت 

خواهد پذيرفت.«
اميني با اش��اره به تغيير رشته و جابه جايي محل 
سكونت و اشكاالتي كه امس��ال در دريافت كتب 
درسي به علت اش��كاالت س��امانه به وجود آمد، 
مي افزايد:»نزديك به ۸65 هزار جابه جايي رشته، 
پايه و محل تحصيل داش��تيم. ما محل سكونت 
5۰۰ تا 6۰۰ هزار نفر را به صورت سيستمي تغيير 
داديم. اگر محل تحصي��ل تغيير كند ما خودمان 
مي توانيم در س��امانه مدرس��ه دريافت كننده را 
جابه جا كنيم، اما اگر تغيير رش��ته صورت گرفته 
باشد خود دانش آموز بايد آن را تأييد كرده و حتماً 

در سامانه اصالح مي كرد.«
وي به خانواده ها توصيه مي كند:»الزم نيس��ت 
براي دريافت كتب درس��ي به بازار آزاد مراجعه 
كنند.« اميني با تأكيد بر اينكه فعاًل سامانه ثبت 
سفارش كتب باز اس��ت، مي افزايد:»اگر كتاب 
در منطقه موجود باش��د يك ت��ا دو روزكاري و 
اگر از سوي پست تحويل ش��ود، حداكثر هفت 
روز كاري به طول مي انجامد تا كتاب به دس��ت 

دانش آموزان برسد.«

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. 
-----------------------------------------------------

 عطيه همتي با انتشار اين عكس نوشت: نظام بايد تكليفش را با 
خودش مشخص كند. نمي شود به سلبريتي سرويس بدهي . روسريش 
را جلو بكشي برنامه تلويزيوني دعوتش كني. بازي اش بدهي. بعد صاف 
صاف راه برود و اينطور تمس��خرت كند. نمي شود گشت ارشاد داشته 
باش��ي. هفته حجاب و عفاف بگيري، اما س��لبريتيت اينطور بچرخد ! 

نمي شود كه نمي شود!
-----------------------------------------------------

 ميالد موسوي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش درباره 
سيل ژاپن نوشت: سيل ژاپن هنوز هم داره قرباني مي گيره حداقل 
پنج روز از شروع اين سيل گذشته. شدتش در شهر فوكويا دهها برابر از 
سيل شيراز شديدتر بوده و با اين شدت امدادرساني با جديت ادامه داره. 
در يك مورد امدادرسان براي رساندن مردم به كمردرد دچار شد  كه 

بقيه نيروهاي امدادي مستقيم به بيمارستان رسوندنش.
-----------------------------------------------------

 مريم تقوي با انتش�ار اين عكس در اينس�تا گرامش از يك 
اتفاق جالب در پايتخت خبر داد و نوشت: خانه مينايي به عنوان 
خانه موزه به دست شوراي شهري ها افتتاح ش��د.   اين خانه قرار است 
روايتگر قصه ها و خاطرات خيابان وليعصر باش��د ت��ا فرزندان ما هم از 
تاريخچه بزرگ ترين خيابان خاورميانه اطالع پيدا كنن. بچه هايي كه 
تو آپارتمان هاي تنگ تهران بزرگ مي شوند واقعاً نياز به رفتن به چنين 
اماكني دارند تا يادي از تهران قديم در ذهنشون شكل بگيره. اي كاش 

اين كار شهرداري ادامه دار باشه. 
-----------------------------------------------------

  زهرا هاب نوشت: به نظرم سايت هاي فروش بليت هواپيما جو الكي 
ميدن )كه صندلي ها تموم شده( تا غالب مردم بليت رو گرون تر بخرن. 
مثاًل ميگه دو تا بيشتر نمونده. شمام با قيمت باال ميخري و وقتي سوار 

ميشي ميبيني چند تا صندلي خالي هست!
-----------------------------------------------------

 سيدسجاد حسيني نوشت: نشس��ته بودم روي صندلي تا كمي 
اس��تراحت كنم، متوجه يك جوان عراقي پشت سرم شدم! فكر كردم 
چيزي نياز داره، پرسيدم: شي تريد خويه؟)چيزي ميخواي داداش؟(

گفت: من براي خدمت به زوار حسين چيزي ندارم به جز سايه ام... اينجا 
ايستادم تا شما توي سايه استراحت كني. 

 امداد جاده اي  براي زائران در مرز چذابه
فرمانده هنگ مرزي دشت آزادگان از حضور تعميرگاه سيار و امداد جاده اي 
براي ارائه خدمات مطلوب مرزبانان و مرزداران به كاروان هاي راهپيمايي 
بزرگ اربعين حس��يني در مرز چذابه خبر داد. به گزارش ايسنا، سرهنگ 
محمدحسن حيدريان در تش��ريح اين خبر گفت: به منظور ارائه خدمات 
مطلوب و بهتر به زائران حسيني، مرزداران هنگ مرزي دشت آزادگان اقدام 
به برپايي تعميرگاه سيار در جاده ها و مسيرهاي منتهي به مرز چذابه كردند. 
فرمانده هنگ مرزي دشت آزادگان عنوان كرد: به منظور رفاه حال زائران، 
خدمات تعميرگاه سيار تا بازگشت آخرين زائر دائر خواهد بود و با گشت هايي 
كه اين خودروي سيار در سطح حوزه استحفاظي و شهرستان خواهد داشت 
به زائراني كه وسايل نقليه آنها دچار نقص فني است، كمك رساني مي كند. 
-----------------------------------------------------

نذر قدم هاي زينب)س(
نذر قدم هاي زينب )س( براي دومين س��ال اس��ت كه توس��ط اتحاديه 
انجمن هاي اس��المي دانش آم��وزان برگزار مي ش��ود؛ اين ط��رح ويژه 
دانش آموزان دختر اس��ت و البته آن دس��ته از دختراني كه در پياده روي 
اربعين حضور ندارن��د. علي جانباز معاون فرهنگ��ي و اجتماعي اتحاديه 
انجمن هاي اس��المي  دانش آموزان درباره اين طرح مي گويد: همزمان با 
آغاز س��ال تحصيلي و در آستانه اربعين حس��يني طرح ويژه اي با عنوان 
نذر قدم هاي زينب)س( ويژه دختران انجمن اسالمي راه اندازي شد. وي 
گفت: انگيزه بخش��ي به دانش آموزان جهت حضور در پياده روي اربعين 
به عنوان يك عنصر تربيتي ويژه، در دس��تور كار قرار دارد و بر اين اساس 
عالوه بر تسهيل حضور دانش آموزان در مراسم پياده روي اربعين، پويش 
دانش آموزي نذر قدم  هاي  زينب )س( براي دومين سال ويژه جاماندگان 
اربعين برگزار كرديم. جانباز خاطر نش��ان مي كند: در اين پويش تالش 
مي شود آن دس��ته از دلدادگان حس��يني كه امكان حضور در پياده روي 
اربعين حس��يني را ندارند، س��همي  در قدرداني از ميزبانان اين اجتماع 
عظيم يعني نوجوانان عراقي داشته باشند. وي مي افزايد: دختران انجمن 
اسالمي  مي توانند هداياي خود را شامل دست س��ازه هاي دانش آموزي، 
محصوالتي فرهنگي، نامه به دوست عراقي ام و رزق معنوي  را به اتحاديه 
انجمن هاي اسالمي دانش آموزان شهر خود تحويل بدهند تا به نيابت از آنها 

در طريق الحسين)ع( در بين نوجوانان عراقي توزيع شود. 
-----------------------------------------------------
آماده سازي شهر نجف و كربال  براي مراسم  اربعين

رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران گفت: آماده سازي شهر نجف 
و كربال براي اربعين برعهده شهرداري تهران است. محمدجواد حق شناس با 
بيان اين مطلب كه در ستاد مركزي اربعين ۱۳ كميته وجود دارد كه مسئوليت 
يك كميته با شهرداري است و آن كميته خدمات شهري است، افزود: در اين 
كميته به نوعي وظيفه آماده سازي ش��هر نجف و كربال و به خصوص هسته 
مركزي اين دو شهر كه عتبه حضرت امير)ع(، حضرت اباعبداهلل)ع( و حضرت 
عباس)ع( برعهده شهرداري تهران اس��ت و شهرداري هاي كالنشهرها هم 
وظيفه كمك به شهرداري تهران را دارند. وي گفت: مديريت شهري پايتخت 
همانند سال گذشته با تمام توان و انگيزه در خدمت زائران حسيني )ع( و انجام 
وظايف محوله به شهرداري اس��ت و در اين ميان طرف هاي عراقي و زائران، 

رضايت كاملي از خدمات رساني شهرداري دارند. 
-----------------------------------------------------

 آماده باش مديريت بحران در مرزهاي عراق
مديركل مديريت بحران كشور گفت: نيروهاي مديريت بحران در مرزهاي 
منتهي به عراق در آماده باش كامل قرار دارند، ولي از زائران درخواس��ت 
مي شود كه بازگشت خود را مديريت كنند. مصطفي نجار مديركل مديريت 
بحران كشور درباره اقدامات صورت گرفته در مراسم اربعين اظهار داشت: 
اميدواريم افرادي كه آماده س��ازي زمينه حضور زوار در اربعين حسيني 
را دارند و نمي توانند خودش��ان در اين راهپيمايي حضور داشته باشند به 
عنوان زوار امام حسين )ع( محسوب شوند. وي افزود: مسئوليت مديريت 
بحران در مراسم اربعين حسيني غيرمستقيم است و يكي از اعضاي ستاد 
اربعين محسوب مي شود. نجار خاطر نشان كرد: يك آمادگي درخصوص 
مراسم اربعين حسيني در بين نيروهاي مديريت بحران ايجاد شده است 
و اگر حادثه اي در داخل كشور يا آن سوي مرز خارج از كشور اتفاق بيفتد 
بالفاصله نيروهاي مديريت بحران وارد عمل خواهند شد و مديريت بحران 
مرزهاي كشور در آماده باش كامل قرار دارند. وي خاطرنشان كرد: امسال 
بيش از ۳ ميليون زوار ايراني در جمع ديگر مسلمانان و شيعيان دنيا در اين 
پياده روي حضور دارند. مديركل مديريت بحران كش��ور يادآور شد: سال 
گذشته بعد از برگزاري مراسم اربعين ستاد اربعين سال ۹۸ بالفاصله برگزار 
شد و نقاط ضعف و قوت را مش��خص كرديم و امسال نسبت به سال هاي 

گذشته با سهولت بيشتري اقدامات انجام شد. 

دست بنگاه هاي معامالت امالك 
از نوشتن قولنامه كوتاه مي شود

رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كش�ور از تدوين پيش نويسي 
خبر داد ك�ه بر مبن�اي آن بنگاه ه�اي معامالت ام�الك و خودرو 
ب�ه كار اصل�ي خ�ود يعن�ي دالل�ي مي پردازن�د و خري�دار و 
فروش�نده، س�ند را در دفترخانه اسناد رس�مي تنظيم مي كنند. 
ذبيح اهلل خدائيان در پاسخ به سؤالي درباره سوء استفاده هاي برخي دفاتر 
اسناد رسمي و اخذ پول هاي زياد از مردم به بهانه هاي مختلف اظهار كرد: 
يكي از برنامه هاي ما در سازمان ثبت اس��ناد ارتقاي سالمت اداري است 
و برخورد با اين افراد ش��ديد خواهد بود و در اي��ن زمينه هماهنگي هايي 
نيز با دادستان تهران و ساير استان ها صورت گرفته و تأكيدي كه رئيس 
قوه قضائيه مبني بر مبارزه با فساد دارد، اين موضوع در دستور كار است. 
معاون رئيس قوه  قضائيه همچنين به اعتباربخش��ي به اسناد رسمي در 
قبال اسناد عادي اشاره كرد و گفت: سند عادي، اعتباري به آن شكل در 
جهان ندارد، زيرا منشأ بسياري از جرائم از جمله پولشويي، فرار مالياتي 
و كالهبرداري س��ند عادي است. در بند 67سياس��ت هاي كلي نظام نيز 
تصويب و مقرر شده كه بايد اعتبار سند رسمي ارتقا پيدا كند و با توجه به 
تجربيات گران سنگ رئيس قوه قضائيه در اين زمينه، برتوسعه سند رسمي 
تأكيد شده و اين موضوع در طرح تحول قوه قضائيه پيش بيني شده است 
و پيگيريم تا از طريق مجلس اعتبار اسناد رس��مي را ارتقا ببخشيم. وي 
افزود: خوشبختانه طرحي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با همين 
عنوان مطرح است و سازمان ثبت نيز پيش نويس��ي در اين زمينه تهيه و 
تدوين كرده است. در طرحي كه پيش نويس كرده ايم مخالف با بنگاه هاي 
معامالت ملكي و خودرو نيستيم. اين بنگاه ها به كار اصلي خود كه داللي و 
واسطه گري است، مي پردازند و پس از توافقات با خريدار و فروشنده، سند 
در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود. خدائيان تأكيد كرد: در اين رابطه 
هزينه اي اضافه نمي شود و متناسب با فعاليت انجام شده هزينه اخذ مي شود 
و حتي هزينه ها قدري نيز پايين مي آيد. فردي كه مي خواهد اجاره نامه اي 
تنظيم كند و اگر همزمان سند را در دفاتر اسناد رسمي تنظيم كند شايد 
كمتر از يك دهم مبلغي كه در بنگاه هاي معامالت��ي مي پردازد در دفاتر 
اسناد رسمي پرداخت كند. وي گفت: در اين زمينه ساماندهي بنگاه هاي 
معامالتي و طراحي سامانه  اي براي برقراري ارتباط بين دفاتر اسناد رسمي 
و بنگاه ها در دستور كار است. اگر اين طرح به تصويب برسد، آمادگي داريم 
ظرف مدت دو تا سه ماه آن را عملياتي كنيم. رئيس سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور با اشاره به وجود بيش از 7 هزار دفتر اسناد رسمي در سراسر 
كش��ور گفت: بخش��ي از قوانيني كه مربوط به دفاتر اسناد رسمي است، 
ايرادات و نواقصي دارد كه بر اين اس��اس روي اصالح و به روز رس��اني اين 

قوانين كار مي كنيم و در حال تهيه پيش نويس هستيم. 

 ش��هردار تهران با بيان اينكه در سال گذش��ته بيش از 2ميليون 
كنترل معاينه فني در شهر تهران انجام گرفته است، گفت: از تعدادي 
شهرها مانند كراچي، دهلي، قاهره، كلكته، بمبئي، پكن و شانگهاي 
جلو هستيم و از ش��هرهايي مانند بانكوك، س��ئول، كيوتو، لندن و 
نيويورك عقب هس��تيم. وي با اش��اره به نقش آاليندگي خودروها 
در آاليندگي هواي تهران خاطرنش��ان كرد: 4ميليون و 2۰۰ هزار 
وسيله نقليه در تهران است كه ۳ ميليون و ۳۰۰هزار خودروي سبك 
وجود دارد و هر موتورسيكلت  كاربراتوري معادل 6 خودروي يورو6 

آلودگي دارد. 
محمدرضا شهبازي مدير دفتر توانمندسازي معلوالن گفت: تمامي 
شهريه هاي ادوار تحصيلي نابينايان تحت پوشش سازمان بهزيستي به 

صورت كامل پرداخت مي شود. 
 وزير بهداشت از برنامه وزارت بهداشت براي ايجاد 4۰۰ خانه بهداشت 
عشايري خبر داد و گفت: براي جامعه محور كردن خدمت در نيمه دوم 
امسال طرح هر خانه يك پايگاه سالمت را دنبال مي كنيم و به افرادي كه 
در خانواده ها برگزيده مي شوند آموزش هاي پيشگيري و مراقبت هاي 

اوليه را ارائه مي دهيم. 
 وزير بهداش��ت در باره برنامه  وزارت بهداش��ت در خصوص كمبود 
پزشك در مناطق محروم خاطرنشان كرد: ظرفيت براي نقاط محروم 
از يك سو و ايجاد انگيزه براي ماندگاري پزش��كان در مناطق محروم 
برنامه اي است كه ما آن را دنبال مي كنيم؛ چراكه اعتقاد داريم با توزيع 
مناسب و ايجاد انگيزه مي توانيم چنين كاري را انجام دهيم. وي اظهار 
داشت: از اواخر سال ۹۹ كشور با چالش كمبود پزشك در مناطق محروم 

روبه رو نخواهد شد. 
 رئيس انجمن روماتولوژي ايران گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه 
4۳ درصد افراد باالي ۱5 سال در كشور از دردهاي استخواني شكايت 

دارند. 
 دبيران ش��وراي صنفي دستياران و دانش��جويان دكتري تخصصي 
پزشكي خواستار »اصالح آيين نامه دستياري و كوريكولوم«، »كاهش 
س��اعات طوالني كش��يك دس��تياران«، »وحدت رويه هيئت امناي 

دانشگاه ها« شدند. 
 متقاضيان واجد شرايط مي توانند در تاريخ مقرر با مراجعه به سامانه 
ثبت نام مش��مولين متقاضي امريه س��ربازي در قوه قضائيه به نشاني 

www. amrie. qazahrm. ir نسبت به ثبت نام اقدام كنند. 
 معاون فني و نظارت سازمان نوس��ازي مدارس كشور با بيان اينكه 
يك سوم مدارس كشور ايمن نيست، گفت: هرميزان مدرسه مي سازيم 
از آن طرف به مدارس تخريبي اضافه مي شود زيرا مدرسه اي كه داراي 

سن باالست به مرور زمان به آمار مدارس تخريبي اضافه مي شود. 

مع�اون خدم�ات 
شهري ش�هرداري   از شهر

تهران از پيش بيني و تمهيدات ويژه ش�هرداري 
تهران براي برگزاري باش�كوه پياده روي اربعين 

حسيني در تهران خبر داد. 
مجتبي يزدان��ي در جلس��ه هماهنگ��ي برگزاري 
مراسم پياده روي اربعين حسيني در تهران گفت: با 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته تمهيدات و تدابير الزم 
براي برگزاري پياده روي اربعين حسيني در تهران 
انديشيده شده است. يزداني تصريح كرد: پياده روي 

اربعين حسيني امسال نيز همچون سنوات گذشته از 
ميدان امام حس��ين)ع( تا حرم حضرت عبدالعظيم 
حسني)ع( و در مسيرهاي س��ه گانه، مسير شماره 
يك ) ميدان امام حس��ين )ع(، خيابان ۱7شهريور، 
ميدان شوش، خيابان فدائيان اسالم، حرم حضرت 
عبدالعظيم حس��ني )ع((، مسير ش��ماره دو )حرم 
مطهر امامزاده حسن )ع( خيابان امين الملك، خيابان 
قزوين، ميدان حق ش��ناس، مي��دان بهمن، خيابان 
شهيد رجايي، حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسني 
)ع((، مس��ير شماره سه )مس��جد جامع جمهوري، 

بزرگراه نواب، ميدان حق شناس، ميدان بهمن، خيابان 
شهيدرجايي، حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسني 
)ع(( برگزار خواهد ش��د.  وي اف��زود: مناطق درگير 
در برگزاري مراس��م پياده روي اربعين حسيني در 
تهران مناطق 7، ۱2، ۱۳، ۱4، ۱5، ۱6 و2۰ هستند 
و معاونت حمل و نقل و ترافيك )مترو، اتوبوسراني و 
تاكسيراني( نقش محوري را در جابه جايي راهپيمايان 
مراسم اربعين حسيني بر عهده دارند. معاون شهردار 
تهران به تمهيدات مترو و سازمان اتوبوسراني براي 
جابه جايي راهپيمايان اشاره كرد و افزود: براي تسهيل 

در ت��ردد و جابه جايي راهپيمايان، مت��رو با كاهش 
سرفاصله حركت قطارها به ويژه در خط ۱ و 2 به شكل 
رايگان به راهپيمايان عزيز خدمات رس��اني خواهد 
كرد. همچنين س��ازمان اتوبوس��راني و تاكسيراني 
نيز در مسيرهاي پيش بيني شده و با آمادگي كامل 
در خدمت راهپيمايان خواهند ب��ود. وي در ادامه به 
استقرار نيروهاي شهربان در طول مسير پياده روي 
اربعين اشاره كرد و گفت: طبق سنوات گذشته اين 
نيروها در راستاي نظم بخش��ي در مسيرها، نقاط و 

محورهاي تعيين شده مستقر خواهند شد.

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک


