
برخ�اف وعده وزي�ر ارتباطات امس�ال هزينه 
مكالمات زوار اربعين حسيني نه فقط هيچ گونه 
كاهش�ي نداش�ت بلكه افرادي كه بس�ته هاي 
اينترنت خريداري كرده بودند با قبض هاي نجومي 
تلفن همراه مواجه ش�دند و در عوض بسته هاي 
خريداري شده از سوي آنها دست نخورده باقي 
مانده است. حجم اعتراضات به هزينه هاي نجومي 
درج شده در قبض هاي تلفن همراه زائران اربعين 
آنچنان زياد است كه وزير را به واكنش واداشته 
است.  وزير جوان كابينه اين بار براي آرام كردن 
اعتراض�ات زواري ك�ه با وج�ود خريد بس�ته 
اينترنت هزينه هايشان به صورت آزاد محاسبه 
ش�ده در صفح�ات اجتماعي خ�ود از اپراتورها 
خواست كه »با كسب رضايت سهامداران عمده 
خود، همه مصارف را در قالب بس�ته محاس�به 
و پول هاي اخ�ذ ش�ده را ب�ه زوار بازگردانند.«

اربعين امس��ال تعداد زوار ايراني كه راهي زيارت 
عتبات عاليات ش��دند، نس��بت به س��ال گذشته 
1/5 ميليون نفر بيشتر بود و در شرايطي كه همه 
دس��تگاه ها براي خدمت رس��اني ب��ه زوار اربعين 
حسيني تسهيالتي را تدارك ديدند، اما اپراتورهاي 
تلفن همراه نه فقط هيچ تسهيالتي نداشت بلكه از 
ظرفيت زوار اربعين براي افزايش درآمدهايشان بهره 
گرفت. در اين ميان وزير ارتباطات هم به رغم نقش 
نظارتي و توانايي رايزني ب��راي كاهش تعرفه هاي 
رومينگ بين المللي به انتش��ار تصاوير شخصي، 
خانوادگي و وعده و سخن بس��نده و در نهايت به 
زائران توصيه كرد: از سيمكارت هاي عراقي استفاده 
كنند! با وجود اي��ن زائراني كه براي رفاه بيش��تر 
حاضر شده بودند بس��ته اينترنت يك گيگابايتي 
ويژه اربعين را با قيمت 180هزار تومان خريداري 
كنند، حاال با بازگشت به وطن با قبض هاي نجومي 
تلفن همراهشان مواجه شدند و اينكه استفاده آنها 
از اينترنت از بسته محاس��به نشده بلكه به صورت 
آزاد محاسبه شده است. زائراني كه گويا شكايت اين 
ماجرا را به محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات هم بردن��د و وي در صفحات 
اجتماعي اش با اش��اره به اين ماج��را از اپراتورها 
خواسته با كس��ب رضايت سهامداران عمده خود، 
همه مصارف را در قالب بسته محاسبه و پول هاي 

اخذ شده را به زوار بازگردانند. 

 درد دل مردم پاي پيام وزير
اگر سري به صفحه اينستاگرام و توئيتر آذري جهرمي 
بزنيد و كامنت هاي مردمي را پيگيري كنيد، دستتان 
مي آيد اوضاع از چه قرار بوده و اپراتورهاي تلفن همراه 
عالوه بر فروش بسته هاي اينترنت در نهايت اينترنت 
مصرفي زائراني را كه بسته داشته اند را هم به صورت 

آزاد محاسبه كرده است. 
يكي از كاربران نوشته اس��ت:» آقاي وزير من بسته 
خريدم اصاًل مصرف نشده و 100درصد باقي مونده 
اون وقت ۲۶0هزارتومان قبض برام اومده در صورتي 

كه 1۲0هزارتومان بس��ته خريدم .« كاربر ديگري 
هم نوشته اس��ت:» وزير محترم و جوان،  بسته يك 
گيگابايتي ويژه اربعين شما را خريدم. بدون حتي 
يك تماس با ايران سفر سه روزه به عراق نزديك 800 
هزار تومان قبض موبايل برايمان خرج برداشت. دريغ 
از يك پيامك هشدار. از ما كه گذشت،  هواي خلق اهلل 

را داشته باشيد.«
پيام ه��اي ديگر هم ح��ول و ح��وش همين محور 
مي چرخي��د و از س��رويس دهي ضعي��ف و گران 
اپراتورهاي تلفن همراه حكايت داش��ت. همه اين 

كامنت ها هم ذيل اين پيام وزير ارتباطات آمده بود 
كه » ديشب با ۳0زائر درباره كيفيت خدمات ارتباطي 
صحبت كردم، گاليه اصلي اينترنتي است كه خارج 
از بسته و با نرخ آزاد محاسبه شده است. از اپراتورها 
مي خواهم با كسب رضايت سهامداران عمده خود، 
همه مصارف را در قالب بسته محاسبه و پول هاي اخذ 

شده را به زوار بازگردانند.«
 توصيه توئيتري وزير و پاسخ توئيتري يكي 

از سهامداران
اينكه چقدر منطقي است كه يك وزير در كسوت 
وزارت با اختيارات وزارتي اش به جاي نامه نگاري 
رسمي و دستور مكتوب و قابل پيگيري با يك پيام 
در شبكه هاي اجتماعي از زيرمجموعه اش بخواهد 
اگر شد و توانس��تند تخلفش��ان را جبران كنند، 
موضوعي اس��ت كه خودش نيازمند يك تحليل 
و بررسي عميق و طوالني اس��ت، اما قدر مسلم از 
وزير ارتباطات انتظار مي رفت اگر تخلفي صورت 
گرفته كه با عنايت به حجم شكايت كاربران و زوار 
اربعين،  تخلف اپراتورهاي تلفن همراه در محاسبه 
هزينه هاي اينترنت به صورت آزاد و خارج از بسته 
محرز به نظر مي رسد، به ش��كلي قاطع رسيدگي 
كند. بگذريم از اينكه با عنايت به وظايف و اختيارات 
وزارتي آقاي وزير مي شد چنين تخلفي اصاًل اتفاق 
نيفتد، اما حاال ك��ه اتفاق افت��اده قواعد مديريتي 
ايج��اب مي كرد وي ماج��را را از مج��اري اداري و 
قانوني پيگيري كند نه با پيام و درخواست توئيتري 
و اينستاگرامي!  با وجود اين انگار مخاطبان اين پيام 
و س��هامداران اپراتورهاي تلفن همراه پيام وزير را 
ديده اند و برخي هايش��ان هم به اين پيام واكنش 
نش��ان داده اند كه يكي از اين س��هامداران ستاد 

اجرايي فرمان امام )ره( است. 
 در پاسخ به اين پيام توئيتري وزير حجت اهلل نيكي 
ملكي، رئيس مركز اطالع رساني ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( در صفحه توئيتر خود نوشت: »پس 
از انتشار خبري از محاسبه هزينه بخشي از اينترنت 
زائران در قالبي خارج از بسته هاي تخفيف، از طرف 
ستاد اجرايي فرمان امام )ره( )سهامدار 1۹درصدي 
مخابرات( به همراه اول دستور داده شد، پس از جلب 
رضايت سهامدار عمده )دولت( و ديگر سهامداران 
نسبت به محاس��به اين هزينه در قالب بسته هاي 

تخفيف اقدام كند.«
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هوشياري كاربران در معامات مجازي بهترين جايگزين انفعال نهادهاي مسئول در مقابله با كاهبرداري اينترنتي است

نيمي از كسب و كارهاي اينستاگرامي كالهبرداري است

شركت مجدد  در كنکور با وجود  قبولي قبلي ممکن شد

كاله گشاد اپراتورهاي تلفن همراه بر سر زوار اربعين
در پاسخ به توصيه توئيتري وزير ارتباطات مبني بر بازگشت پول اينترنت زائران در قالب بسته 

 رئيس مركز اطاع رساني ستاد اجرايي فرمان امام )ره(  براي استرداد پول اينترنت زائران اعام آمادگي كرد

فرآين�د  هن�وز 

عليرضا سزاوار
مناس�بي ب�راي   گزارش  2

و  پيش�گيري 
مقابله با كاهبرداري ه�اي اينترنتي فراهم 
نشده است. هوش�ياري خريداران در فضاي 
مجازي و هشدارهايي كه پليس فتا هر از گاهي 
مي دهد از مهم ترين مكانيسم هاي پيشگيري 
از كاهبرداري در فضاي مجازي است. هر چند 
كه وزارت صمت نم�اد اعتماد الكترونيكي را 
ايجاد ك�رده، ام�ا ناآگاهي بس�ياري از افراد 
موجب شده كه نيمي از معامات اينستاگرام 
باش�د.  داش�ته  كاهب�رداري  جنب�ه 
افزايش ضريب نفوذ اينترنت و رش��د ش��بكه هاي 
اجتماعي زمينه را براي كالهب��رداران و مجرمان 
سايبري مهيا كرده است، حتي با توجه به شرايط 
فراهم ش��ده براي خريد و فروش كاالهاي دس��ت  
دوم، افراد شياد از اين موقعيت سوءاستفاده كرده و 
اقدام به فروش كاالهاي سرقتي يا ديگر روش هاي 

كالهبرداري مي كنند. 
 از وزارت صمت تا جهاد كشاورزي

نظارت بر همه سايت ها و تبليغات فضاي مجازي هم 
با توجه به گستردگي آن، كار سختي است به همين 

دليل دست كالهبرداران در اين حوزه باز است. 
نايب رئيس كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس 
ش��وراي اس��المي درب��اره كالهبرداري ه��اي 
فروش��گاه هاي اينترنتي، با بيان اينك��ه در فروش 
محصوالت فروش��گاه هاي اينترنتي بايد در فضاي 
مجازي نظارت ها تش��ديد ش��ود، گفت: متأسفانه 
متناس��ب با تكنولوژي روز س��ازمان ها، نظارتي بر 
فروش اينترنتي محصوالت ندارند در صورتي كه اگر 
مغازه داري اقدام به كالهبرداري و فروش غيرقانوني 
كند به سرعت مي توان آن را پيگيري و با فرد متخلف 

با اعمال جريمه برخورد كرد. 
به گفته فري��دون احمدي، مس��ئوليت نظارت بر 
كار فروشگاه هاي اينترنتي بس��ته به نوع كاالها بر 
عهده وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و نيز جهاد 

كشاورزي است. 

 مجلس پيگير است
احمدي افزود: متأسفانه س��از و كار مناسبي براي 
رسيدگي به كالهبرداري هاي اينترنتي فراهم نشده 
اس��ت، در صورتي كه اين فروش��گاه ها براي ادامه 
فعاليت نياز به داشتن مجوز دارند؛ صدور مجوز خود 
راهكاري براي نظارت دقيق تر است. با فروشگاه هاي 
اينترنتي كه به راحتي كالهبرداري مي كنند و تنها 
به فكر س��ودآوري خود هس��تند، برخورد قانوني 
خواهد ش��د و مجلس شوراي اس��المي هم پيگير 

جدي برخورد با چنين كالهبرداري هايي است. 
نماد اعتماد الكترونيكي البته راهكاري اس��ت كه 
دولت ب��راي مقابله ب��ا كالهبرداري هاي اينترنتي 
ايجاد كرده. نش��انه اي كه از طرف مرك��زي با نام 
توس��عه تجارت الكترونيكي كه وابس��ته به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است، به عنوان تأييديه به 

فروشگاه هاي اينترنتي داده مي شود. 
 نمادي براي سوء استفاده

اين نماد نشانه اي نمادين است كه منحصراً توسط 
مركز توس��عه تجارت الكترونيكي صادر شده و به 
كسب و كارهاي مجازي قانوني با هدف ساماندهي، 

احراز هويت و صالحيت آنها اعطا مي شود. اين نماد 
پس از بررسي وب سايت و احراز هويت و صالحيت 
مالك )حقيقي يا حقوقي( آن براي مدت يك سال 

صادر مي شود. 
طبق مصوبه ۲88 كميس��يون تنظي��م مقررات و 
ارتباطات كه در اسفند سال ۹7 به تصويب رسيده، 

مدت اعتبار نماد به دو سال افزايش يافته است. 
س��ايت هاي كالهب��ردار از عالمت نم��اد اعتماد 
الكترونيك سوء استفاده مي كنند و اين نماد حالتي 
تزئيني و فريبكارانه براي آنها دارد، هرچند كه بنا به 
ضوابط در صورتي كه اين نحوه  گذاش��تن نماد در 
سايتي ديده شود، مورد پيگرد قانوني خواهد بود. 
نكته جالب اينجاست بسياري از افراد نمي دانند كه 
اين نماد قابليت كليك شدن را بايد داشته باشد و بعد 
از كليك روي آن كاربر بايد بتواند سايت مركز توسعه 

تجارت الكترونيك را رؤيت كند!
 در دام فيشينگ

كالهبرداري سايبري آنقدر ابعاد پيچيده اي دارد كه 
فقط با نماد الكترونيكي هم رفع و رجوع نمي شود. 
فيشينگ به منظور گمراه كردن كاربران اينترنتي 

براي به دست آوردن اطالعات محرمانه آنان نمونه 
ديگري از اين دست است. 

فيش��ينگ براي فري��ب دادن كارب��ران در زمينه 
افشاي جزئيات مالي و شخصي طراحي شده است. 
مجرمان س��ايبري با طراحي س��ايت هاي جعلي 
تالش مي كنند طعمه خود را ب��ه منظور بازديد از 
اين س��ايت و تايپ كردن اطالعات محرمانه خود 
نظير اطالعات ورود به سايت، كلمه عبور و حساب 

بانكي فريب دهند. 
پليس فتا بارها توصيه كرده كاربران از سايت هايي كه 
اطالعات مبادله شده بين آنان و سرور را رمزنگاري 
مي كنند، استفاده كنند كه مشخصه اين سايت ها 

شروع آدرس با https به جاي http  است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عرفان مهري 
يكي از فعاالن بازار پوشاك در همين زمينه با بيان 
اينكه در اينس��تاگرام صفحات فروش محصوالت 
متعددي وجود دارد ك��ه بي��ش از 50درصد آنها 
كالهبرداري است، مي گويد: س��ازمان حمايت از 
مصرف كنن��ده و توليد كننده )زي��ر مجموعه اي از 
وزارت صمت( بايد بر كار اين فروش��گاه ها نظارت 
كند. در واق��ع نظارت بر معام��الت فضاي مجازي 
بايد همچون فضاي واقعي مستمر و برخط باشد؛ در 

صورتي كه اين چنين نيست. 
 هم اشتغالزايي هم نظارت مالي!

در اين ميان بعض��ي از كارشناس��ان معتقدند كه 
برطرف ش��دن مش��كل كالهبرداري هاي فضاي 
مجازي اين است، مركزي مانند ثبت شركت ها بايد 
راه  اندازي شود تا شركت ها و بنگاه هاي اينترنتي در 
آنجا ثبت ش��وند و در واقع بايد ضوابطي براي آنها 
تعريف كرد كه براساس آن هم اشتغالزايي ايجاد و 
هم سازمان امور مالياتي بر تراكنش هاي مالي آنها 

نظارت داشته باشد. 
در حالي كه ب��راي همين راهكار ه��م ترفندهاي 
كالهب��رداري خاص��ي وج��ود دارد. در مجم��وع 
هوشياري كاربران و آگاه سازي افراد براي معامالت 
اينترنتي از مهم ترين گام هاي مقابله و پيشگيري با 

اين مشكل است. 

ب�ا رأي ديوان عدال�ت اداري ادام�ه تحصيل 
از طري�ق آزم�ون سراس�ري ب�راي افرادي 
كه دوب�ار كنك�ور داده بودند، بامانع ش�د. 
هيئ��ت عمومي دي��وان عدالت اداري ب��ا ابطال 
يك بند از دفترچ��ه راهنماي ثبت ن��ام آزمون 
س��ال ۹7، ش��ركت داوطلباني كه در دوره هاي 
قبلي كنكور پذيرفته ش��ده اند را براي سال هاي 
بعد بالمانع دانست. در پي ش��كايت از سازمان 

سنجش آموزش كشور با خواسته ابطال بند اول 
صفحه چهار دفترچه شماره يك راهنماي ثبت نام 
شركت در آزمون و اجازه شركت در آزمون سال 
۹8 با وجود دو بار قبولي در سال هاي قبل، هيئت 
عمومي ديوان عدالت اداري، با نظر به اينكه قيد 
ممنوعي��ت ادامه تحصيل در آزمون سراس��ري 
براي افرادي كه دو بار در رشته هاي روزانه قبول 
شده باش��ند، محدوديت بالوجه و مغاير بند)۳( 

اصل سوم و س��ي ام قانون اساسي و نياز به اجازه 
قانونگذار داشته است، آن را ابطال كرد. 

 بر اي��ن اس��اس ثبت نام اف��رادي ك��ه دوبار در 
آزمون هاي سراس��ري دوره هاي قب��ل پذيرفته 

شده اند در كنكور سال هاي بعد بالمانع شد. 
اين در حالي است كه روزگذشته رئيس سازمان 
سنجش آموزش كشور گفت: رأي هيئت عمومي 
ديوان عدالت اداري مبني بر بالمانع شدن شركت 

در كنكور سراسري پس از دو بار پذيرفته شدن 
در اين آزمون ها، در حكم قانون است، اما هنوز به 

اين سازمان ابالغ نشده است. 
ابراهيم خدايي، درباره حكم ديوان عدالت اداري 
در مورد بالمانع شدن شركت در كنكور سراسري 
براي افرادي كه دو بار در آزمون پذيرفته شده اند، 
افزود: اين حكم هنوز به سازمان سنجش آموزش 

كشور ابالغ نشده است. 

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

 وحيد رواقي توئيت زد: كارنامه يك دندانپزشك: مرگ دختر بچه 
سه س��اله و فلج مغزي براي كودك ديگر. علت مرگ: خفگي به دليل 
خونريزي بيني و استفاده از نيروي انس��اني صرفاً جهت مهار فيزيكي 
كودك )گرفتن دست و پا(. حكم نظام پزشكي: يك سال محروميت از 
طبابت و ممنوعيت هميشگي از درمان كودكان. رأي دادگاه تجديدنظر 
براي قصور دندانپزش��ك اراكي كه در شهريور س��ال گذشته »روناك 
رضايي زاده« را در آستانه تولد سه س��الگي به دست مرگ سپرد و در 
بهمن ماه نيز »اميرعلي ترابي« را به كما برد، صادر شد. در رأي صادره 
در مرحله تجديد نظر، دندانپزش��ك خاطي به محروميت يك سال از 
طبابت براي بزرگساالن )افراد باالي 1۴ سال( و محروميت مادام العمر 

از طبابت براي اطفال )افراد زير 1۴سال( محكوم شده است !
-----------------------------------------------------

  لعيا آبنوس با انتشار اين عكس نوشت: قبض ميان دوره خودمو 
گرفتم و برق از سرم پريد! جناب جهرمي قبض 5۲0هزار تومني، براي 
سفر عراق با سه دقيقه مكالمه و يك بسته يك گيگ، حتي يك پيامك 

هشدار هم نيومد!
-----------------------------------------------------

  سيامك اردالن اين عكس را منتشر كرد و توئيت زد:  مشكل 
مسكن در بعضي جاهاي اروپا وضعيتي را به وجود مي آورد كه مثاًل در 
آگهي هاي معامالت ملكي به اين اتاق در جنوب فرانسه كه ماهي ۲00 
يورو اجاره مي رود، مي گويند جمع و جور. اتاق جمع و جور اتاقي است 

كه توش مي تواني همزمان با رفع حاجت آشپزي هم بكنيد. 
-----------------------------------------------------

  اكبر شهبازي با انتش�ار اين عكس نوشت: بانك آينده كيف و 
كفش به كودكان داده و آنها را به صف كرده و تحقير مي كند. اين تصوير 
غم انگيز از روستايي در ياسوج است. اين خصلت سرمايه داري است كه 

از كنار كار خير هم بايد چند برابر سود در بياورد. 
-----------------------------------------------------

  يك كانال خبري با انتشار اين عكس و هشتگ قاچاق دولتي 
انسان نوشت: ش��اهكار جديد دولت امريكا: بچه هاي  مهاجراني را از 
والدينش��ان جدا كرده و والدين را از امريكا اخراج كرده اند، در سكوت 
خبري، به پدر و مادرهاي جديد سپرده اند. در گزارش هيل آمده يك 
زن السالوادوري بعد از اخراج از خاك امريكا از او تعهد گرفته شده كه 

فرزندش را براي هميشه فراموش كند. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتشار اين جدول نوشت: ميگه: چطور تونستيد از كنار 
سيل زدگان خوزستان و لرس��تان عبور كنيد و پولتون رو به جاي كمك 
به اونها صرف رفتن به سفر اربعين كنيد؟ بزرگوار! اينكه اين سفر هزينه 
چنداني نداره به كنار، خود مردم خوزستان رتبه سوم و مردم لرستان رتبه 

هفتم سفر اربعين امسال رو داشتن. به خدا حرف نزني نميگن اللي!
-----------------------------------------------------

  س�عيد اصغري با انتش�ار اين عكس در اينس�تاگرامش از 
يكي از دس�تاوردهاي كشور كه در راس�تاي فرمايشات مقام 
معظم رهبري بود، نوشت: كمتر از يك هفته است كه جت آموزشي 
و پيش��رفته تمام ايراني »ياس��ين« نخستين پرواز رس��مي خود را بر 
فراز پايگاه ش��هيد نوژه اجرا كرد.  اين جنگنده آموزش��ي بوده و تماماً 
توس��ط متخصصان و نخبگان ايراني طراحي و ساخته شده است. اين 
دستاورد اعتماد به جوانان نخبه كشور است و نشان دهنده سطح علمي 

دانشگاه هاي برتر داخلي كه در توليد دانشمند كم كاري نكرده اند. 

كبري فرشچي 

بانك هاي دولتي
 زير بار بخشنامه دادستان كل نمي روند!

پيامك هاي بانكي هميشه حامل خبر خوش واريز وجه به حسابتان 
نيستند و گاهي وقت ها ممكن اس�ت خبر از يك سرقت اينترنتي 
داشته باش�ند. اين ماجرايي اس�ت كه همين چند روز پيش براي 
يكي از ش�هروندان اتف�اق افت�اده و 3 ميليون تومان از حس�اب 
بانك�ي اش در يك�ي از بانك هاي دولت�ي از طري�ق درگاه يكي از 
بانك هاي خصوصي هك و برداش�ت ش�ده اس�ت، ام�ا برخاف 
دس�تورالعمل دادس�تاني و موظف ب�ودن بانك مبدأ ب�ه جبران 
خسارت، اين بانك زيربار جبران خس�ارت مالباخته نمي رود! در 
حالي كه س�خنگوي كميس�يون قضايي و حقوقي مجلس معتقد 
اس�ت:» براي برخورد با س�ارقان اينترنتي خأل قانون�ي نداريم.«

 بخش��نامه دادس��تاني پش��تيبان افرادي اس��ت كه از طريق رمز دوم 
اينترنتي حساب هايش��ان ه��ك و گرفتار كالهبرداري مي ش��وند. در 
اين بخش��نامه آمده اس��ت: با توجه به اينكه به موجب بخشنامه بانك 
مركزي، ارائه خدمات غيرضروري )نظير تراكنش هاي بانك اينترنتي( 
در بانك ها ضرورتاً مس��تلزم اس��تفاده از رمزهاي پويا ب��وده و از تاريخ 
۹8/۳/1 هرگونه استفاده از رمزهاي دوم ايستا از مصاديق آسيب پذيري 
امنيتي خدمات بانكي محس��وب 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 رمزهاي پويا( 
در سرويس هاي بانكي مستقيماً به عهده بانك بوده است. در اين موارد 
تأييد مرجع قضايي)دادس��را(، براي جبران خسارت مشتريان كفايت 
مي كند.« لذا مقتضي است در پرونده هاي كالهبرداري رايانه اي)برداشت 
غيرمجاز از حساب هاي بانكي( كه پس از الزامي شدن استفاده از رمزهاي 
پويا تشكيل شده، بررسي هاي الزم انجام شود و در صورت احراز انجام 
تراكنش مجرمانه با رمز دوم ايستا به لحاظ عدم رعايت بخشنامه بانك 
مركزي و عدم رفع آس��يب پذيري امنيتي، دس��تور پرداخت خسارت 
بزه ديده صادر و از طريق سامانه كاش��ف به بانك متخلف ابالغ شود. با 
وجود اين ظاهراً تنها بانك هاي خصوصي زير بار اجراي اين بخش��نامه 
رفته اند و بانك هاي دولتي نه براي فعال س��ازي و اطالع رس��اني درباره 
رمزهاي پويا يا همان رمزهاي يك ب��ار مصرف اقدامي مي كنند و نه در 
برابر خساراتي كه به صاحبان حساب ها وارد مي شوند، پاسخگو هستند. 
حسن نوروزي سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در اين 
باره با تأكيد بر اينكه بانك ها وظيفه دارند از سيستمي استفاده كنند كه 
قابل هك كردن نباشد، تأكيد مي كند:»بنده به عنوان قاضي و سخنگوي 
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اطمينان مي گويم كه هيچ خأل 
قانوني براي برخورد ب��ا هكرهاي اينترنتي كه به حس��اب هاي بانكي 
مردم دس��تبرد مي زنند وجود ندارد، ضمن اينكه قانون در اين زمينه 
نه از بانك ها و نه هكرها دفاع نمي كند.« ب��ه گفته وي قانون مجازاتي 
را براي اختالس يا س��رقت مال مردم تعيين كرده كه شامل سرقت ها 
يا كالهبرداري هاي اينترنتي نيز مي شود، ضمن اينكه دادستان به اين 
موضوع ورود پيدا كرده و به پليس فتا به عنوان ضابط قوه قضائيه دستور 

مي دهد تا سارقان اينترنتي را شناسايي و دستگير كند. 

 مديرعامل بيمه سالمت از پوشش بيمه اي براي تمام افراد جامعه خبر 
داد. طاهر موهبي گفته است سه تا ۹ آبان ماه كه هفته بيمه سالمت است، 
تمام افراد بيمه نشده، تحت پوشش بيمه س��المت قرار مي گيرند. بنا بر 
اظهارات وي حق بيمه خانواده هايي كه مجم��وع درآمد و دريافتي آنها 
براساس ارزيابي وسع كمتر از ۴0 درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب 
شوراي عالي كار اس��ت يا براس��اس وضعيت مالي در يكي از دهك هاي 
درآمدي يك، دو و سه قرار دارند، به صورت كامل توسط دولت پرداخت 
مي شود. همچنين 50 درصد حق بيمه خانوارهايي كه درآمد آنها براساس 
ارزيابي وسع بين ۴0 تا 100 درصد حداقل حقوق مصوب است يا براساس 
وضعيت مالي در دهك درآمدي چهار قرار دارند نيز توسط دولت پرداخت 
مي شود و خانوارهايي كه درآمد آنها بر اساس ارزيابي وسع 100 درصد 
حداقل حقوق و باالتر باش��د يا در دهك درآمدي پنج و باالتر باش��ند، با 

پرداخت حق بيمه مي توانند از بيمه سالمت استفاده كنند. 
 عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش با اشاره به 
اينكه شكاف آموزشي در كشور روبه گسترش است، گفت: براي تحقق 
عدالت، بايد تنوع مدارس تا پايان متوس��طه اول حت��ي غير دولتي ها 
حذف شود تا ش��ايد تمام دانش آموزان به آموزش باكيفيت دسترسي 

داشته باشند. 

علت مسموميت دانشجويان علم و صنعت
هنوز مشخص نيست !

دو روز قب�ل دانش�جويان دانش�گاه علم و صنعت در اعت�راض به 
مسموميت مقابل ساختمان رياست دانش�گاه تجمع و در واكنش 
به اي�ن وضعي�ت و عدم پاس�خگويي نامه ن�گاري كردند ك�ه بايد 
تا يك ش�نبه پيمانكار س�لف عوض و ب�ا متخلفان برخورد ش�ود. 
روزگذش��ته رئيس صندوق رفاه دانش��جويان با تأكيد بر اينكه تمامي 
70دانشجوي دانشگاه علم و صنعت كه به بيمارستان مراجعه كرده بودند، 
بهبود يافته و مرخص شده اند، گفت: هنوز علت دقيق اين اتفاق مشخص 
نيس��ت.  دكتر ناصر مطيعي، ضمن بيان اين مطلب به آخرين وضعيت 
دانشجويان مسموم شده دانشگاه علم و صنعت اشاره و اظهار كرد: اواخر 
هفته گذشته حدود ۶0 تا 70نفر از دانشجويان اين دانشگاه در اثر رويدادي 
كه هنوز علت آن دقيقاً مشخص نش��ده است، دچار عارضه مسموميت 
شدند كه تعدادي از آنها پس از مراجعه به مراكز درماني بهبود يافتند و در 

حال حاضر در كالس هاي آموزشي حضور پيدا مي كنند. 
وي در ادامه با تأكي��د بر اينكه هنوز علت دقيق اتفاق اخير دانش��گاه علم 
و صنعت مشخص نيس��ت، تصريح كرد: اينكه اين اتفاق مستقيم مربوط 
به غذا، ظرف يا عامل ديگري بوده اس��ت، مشخص نشده و دانشگاه علم و 
صنعت از دانشگاه علوم پزشكي تهران تقاضا كرده است كه اين موضوع را 
 علت يابي كرده و نتيجه بررسي هاي خود را به دانشگاه گزارش كنند. طبيعتاً 
بعد از مشخص شدن علل اين اتفاق، دانشگاه گزارش آن را به صندوق رفاه 
دانشجويان نيز اعالم خواهد كرد.  رئيس صندوق رفاه دانشجويان خاطر 
نش��ان كرد: تأكيدات و تمهيداتي نيز براي اينكه دقت الزم در تهيه غذاي 
دانشجويان صورت بگيرد، در قالب بخشنامه  اي از قبل به تمامي دانشگاه ها 
ارسال شده است و مجدد به دانشگاه علم و صنعت اين نكات يادآوري شده 
تا در نحوه نگه��داري و تهيه موادغذايي و رعايت بهداش��ت اقدامات الزم 
صورت بگيرد.  مطيعي درخصوص نحوه نظارت ب��ر مواد غذايي مصرفي 
دانشجويان توسط صندوق رفاه نيز تأكيد كرد: ما امكانات و منابع الزم براي 
نظارت مستقيم بر دانشگاه ها در اين زمينه نداريم، ضمن اينكه صندوق رفاه 
دانشجويان يك نهاد مالي در وزارت علوم است و در زمينه بازسازي، تجهيز 
و نوسازي ساختمان هاي خوابگاهي و آشپزخانه كمك مي كنيم. بنابراين 
نظارت مس��تقيم بر عهده خود دانشگاه هاس��ت. اگر چه از سوي معاونت 
بهداشت و درمان وزارت بهداشت در جهت بازرسي از اين مراكز مراجعاتي 
صورت مي گيرد.  وي همچنين تأكيد كرد: حتي از آب شرب دانشگاه ها كه از 
سيستم هاي داخلي تأمين  مي شود، نمونه گيري انجام شده و گزارش كيفيت 
آزمايش رسماً به دانشگاه اعالم مي شود. بنابراين نظارت مستقيم فني بر 

وضعيت بهداشت بر عهده دانشگاه  ها و مراجع قانوني ذي ربط است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

  دیوان عدالت


