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جامعه

رئیسی :با چادر سر کردن
متهمان زن مخالفم

گروه اجتماعی -پخش تصاویر دادگاه متهمان
زن در پرونده کیمیا خودرو در روزهای اخیر که
با چادر در دادگــاه حاضر شده بودند ،اعتراض
شاکیان را به همراه داشت که در روز سوم دادگاه،
این متهمان با لحاظ حجاب اما بدون چادر در
دادگاه حاضر شدند .این موضوع ضمن بازتاب
در فضای مجازی ،واکنش رئیس دستگاه قضا
را نیز در پی داشت .بنابر گزارش میزان ،حجت
االســام و المسلمین رئیسی در نشست هم
اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق
زنــان گفت :ایــن که هر کسی را که متهم شد،
چادر سرش کنند ،مورد انتقاد برخی از بانوان
دراین جلسه نیز بود؛ در خصوص چادر سر کردن
متهمان ،بنده هم معتقدم متهمان زن لزوما نباید
چادربپوشندبلکهمیتوانترتیباتیاتخاذکردکه
هر متهم زن با همان پوششی که به صورت عادی
دارد منتها با رعایت شئونات ،در دادگاه ،دادسرا
و زندان حضور یابد.
گزیده سخنان رئیس قوه قضاییه در این نشست:
تالش دستگاه قضا برای تبدیل الیحه تامینامنیت زنان به الیحهای کامل است.
 نه تنها درباره مهریه بلکه در هر دینی که مدیوناز بازپرداخت آن عاجز است ،حبس افراد مجاز
نیست.
 قانون راه های متعددی را برای استیفای حقوقپیش بینی کرده است.
 انواع بی عدالتی ها و تضییع حقوق را مصداقخشونت علیه زنان می دانیم.
 رابطه زوجین یک رابطه حقوقی است که آنمودت و محبت را ایجاد میکند .اما اگر به هر
دلیلیاینمودتومحبتآسیبببیند،راهکارش
حکم دادگــاه نیست بلکه مطابق تاکید قرآنی،
راهکارش حکمیت است.
 به حکم وظیفه ومسئولیت قانونی خود ،مدافعحقوقهمگاندرجامعههستیموازجملهحقوقی
که حتم ًا به دفاع از آن خواهیم پرداخت ،حقوق
بانوان در جامعه است.
یک مشکل یا نوسان اقتصادی باعث ایجاد ۱۵میلیون چک برگشتی میشود که برخی از
این چکهای برگشت خورده تبدیل به پرونده
قضایی میشوند و مشکالت ناشی از آنها سرریز
به دستگاه قضایی میشود.

معاون کل وزارت بهداشت:

سازمان جهانی بهداشت
به تحریم ظالمانه ایران در حوزه
سالمت اعتراض کند

معاون کل وزارت بهداشت ،درمــان و آموزش
پزشکی از ســازمــان هــای جهانی بهداشت،
یونیسف و کشورهای منطقه درخواست کرد به
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران در حوزه
سالمت و منابع دارو و تجهیزات اعتراض کنند.
ای ــرج حریرچی دیـــروز یــک شنبه در نشست
منطقهای سالمت و تغذیه کشورهای خاورمیانه،
شمال آفریقا و یونیسف  ،افــزود :ما درخواست
جدی از کشورها داریــم که در این زمینه ایران
را یــاری کنند .وی اظهار کــرد :در تحریمهای
ظالمانه علیه ایران به رغم شعارهای سالمت و
نیازهای دارویی ،پزشکی و غذایی مردم ،بخش
درمان نیز هدف قرار گرفته است و باید یونیسف،
سازمان جهانی بهداشت و کشورهای منطقه
تداوم چنین تحریمهای یک جانبه ای را محکوم
کنند.
حریرچی ادامــه داد :آن ها باید به یــاری مردم
بشتابند و عالقه مند هستیم برای تبادل دانش
بر پایه مشارکت فعال و سازنده با دنیا مشارکت
کنیم.ویدستاوردهایحوزهسالمتباهمکاری
یونیسف را تشریح کرد و گفت :تالش ایــران بر
آن اســت که بــرای همه جمعیت کشور به ویژه
کودکان ،مادران و گروههای آسیب پذیر بدون
هیچگونه سختی مــالــی ،امــکــانــات در حــوزه
بهداشت و درمان فراهم آورد.

هنرجدیددرآگهیهایسایتدیوار!
گروه اجتماعی -کلی عکس های تک نفره و
تاسفبرانگیزترعکسهایخانوادگیبهعنوان
آگهی «گمشده» در بخش گمشده های سایت
دیــوار ،چند وقتی است هنرنمایی جدید این
سایترابهرخمیکشد.حرفهاییکشهروند
که همین دیروز با ما تماس گرفت« :آقا یعنی
چه که عکس های زن و بچه مردم را به بهانه
گمشده توی این سایت آگهی می کنند ،کلی
عکس از خانم ها و حتی عکس های خانوادگی
رو گذاشتند که مثال دوست قدیمی من هست
و سال هاست از آن ها خبری ندارم و اگر کسی
صاحب این عکس را می شناسد به من خبر
بدهد .این خانم ها شاید ازدواج کرده باشند.
یعنی چه که تــوی یک فضای عمومی آگهی
میشه؟!اصالشاید یک شرخرباشد که دنبال
صاحبچکمیگرددو»...اینشهروندشماره
پیام رسان من را می گیرد و چند نمونه از این
آگهی ها را که روزهای قبل در این سایت درج
شده،برایمارسالمیکند.میگوید«:منچند
نوبت برای برخی موارد از این آگهی ها با سایت
دیوار تماس گرفتم ،تذکر دادم و آن ها هم آن
آگهی ها را حذف کردند ،چون احساس کردم
صاحب این عکس ها که آدم های محترمی
هستند حتما راضی نیستند عکس هایشان
این طرف و آن طرف پخش شود.»...

انتشارعکسهایخصوصی مردم به عنوانگمشده

این آسیب گفته است :در فضای مجازی هم
افشای اسرار و اطالعات مردم به هر شیوهای
مبنی بر سوءاستفاده از افراد جرم محسوب
میشود و حتی در قانون جرایم رایانهای نیز
به انتشار چت و حتی اسکرینشات گرفتن از
اطالعات افراد اشاره شده است.
▪انتشار بدون رضایت اطالعات مردم

▪ 10میلیون مژدگانی برای یافتن یک زوج

پس از تماس این شهروند خودم لینک مربوط
را در سایت دیوار چک می کنم ،واقعا فاجعه
است.در یکی از آگهی ها  ،آگهی دهنده 10
میلیون تومان بــرای یافتن گمشده خود که
یک زن و شوهر هستند مژدگانی تعیین کرده
است.
چندی قبل در همین صفحه انتشار آگهی
های جذب همخانه خانم مجرد برای آقا در
سایت دیواررا گزارش کردیم و از نبود نظارت
بر محتوای فضای مجازی گفتیم اما ظاهرا
این نبود نظارت نه تنها قرار نیست به سرانجام
برسد بلکه در بسترهای دارای مجوز قانونی

نیز در حال گسترش است .به طور قطع نظارت
بر تولید کنندگان محتوای غیراخالقی در
فضای مجازی به ویــژه در پیام رســان های
خارجی و شبکه های اجتماعی غیر بومی کار
ساده ای نیست اما این پرسش مطرح است که
آیا نظارت بر محتوای سایت هایی هم که مجوز
دارند ،امکان پذیر نیست؟
▪قانون چه می گوید؟

جالب این که قانون برای این موضوع پیش
بینی شده است و این جا هم مثل خیلی موارد
دیگر قانون وجوددارد اما به آن عمل نمی شود.
علی عابدینی وکیل پایه یک دادگستری درباره

و جالب تر این که قانون تصریح کرده است:
«فصل پنجم ،ماده  ۱۷قانون جرایم رایانهای
می گوید که هرکسی به وسیله سیستمهای
رایانهای یا مخابراتی ،صوت ،تصویر یا فیلم
خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون
رضایتش منتشر کند یا در دسترس دیگران
قرار دهد ،به نحوی که به ضرر یا هتک حیثیت
منجر شود به حبس از  ۹۱روز تا دو سال یا
جزای نقدی از پنج تا  40میلیون ریال یا هر دو
مجازات محکوم خواهد شد».
▪یک پرسش از دیوار

من فقط یک سوال از مسئوالن سایت دیوار
دارم؛ آیا شما خودتان حاضرید فردی ،عکسی
از اعضای خانواده تان را به عنوان گمشده و به
بهانه یافتن دوست قدیمی در فضای عمومی
منتشر کند؟

اختاللدر دسترسیبهپیامکهایتاییدکدتلگرام
گـــروه اجــتــمــاعــی -دســتــرســی بــه پیامک
هــای تلفن هــمــراه بــرای دریــافــت کــد تایید
تلگرام   دیروز چند ساعتی با اختالل روبهرو
شد.
مــاجــرا از ای ــن قـــرار ب ــود کــه ک ــارب ــران در
کشور قادر به دریافت کد فعال سازی تلگرام
نبودند.
کاربرانی که اکانت تلگرام خود را حذف کرده
یا از آن خــارج شــده بــودنــد ،نمی توانستند
کد تایید بــرای ورود مجدد با پیامک تلفن
همراهشان دریافت کنند.
برخی از سایت ها و کاربران دیروز در فضای

مجازی به این موضوع واکنش های متعددی
داشتند و برخی این اقدام اپراتورهای همراه

نکته و خبر

آموزش و پرورش :گزارش دریافت پول از اولیا برای
کارنامه بهتعدادانگشتاندستهمنمیرسد
ویژه این که والدین احساس کنند این کمک
ها در جای مناسب هزینه می شود .حاال با هم
بخشی ازاظهارات زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی
عملکرد و پاسخ گویی بــه شکایات وزارت
آموزش و پرورش را در خبر میزان مرور کنیم:
 طبق مــواد  ۳۰و  ۳۱آییننامه اجرایی،دریافت وجه اجباری در زمان ثبتنام صرف ًا
مربوط به وجه بیمه و کتاب های درسی است.
مــردم در صــورت مشاهده این اقــدام خالف
قانون ،در سامانههای آنالین پاسخ گویی به
شکایات ،اعالم کنند.
 سرانه مــدارس در دو ماه اخیر به مدارسپرداخت شده است ،این رقم از سرانه ،کفاف
مشکالت فعلی مدارس را نمیدهد ،بنابراین
جا دارد که از کمک اولیا نهایت تشکر را داشته
باشیم.

گروه اجتماعی -دریافت پول از والدین در
مدارس دولتی موضوعی نیست که بشود آن
را کتمان کرد و آن قدر علنی انجام می شود که
انکار آن شبیه یک قصه تخیلی به نظر می رسد.
حاال این پول گرفتن موقع تحویل کارنامه
نباشد ،هنگام ثبت نام برای سال بعد انجام
می شــود؛ چه بسا مبلغ هم تعیین می شود
مثال از  50هزار تومان به باال .این که مدیرکل
ارزیــابــی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات
وزارت آمــوزش و پــرورش می گوید« :تعداد
دریافت وجه در زمان تحویل کارنامه خیلی کم
بوده و به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد»،
شاید درست باشد اما به معنای پول نگرفتن از
والدین آن هم اجباری نیست .حاال بماند که
موضوع مشارکت و کمک والدین به مدرسه در
صورت توان ،اساسا کار پسندیده ای است به

خبر

 6.5میلیون موتورسیکلت سوار فاقد گواهی نامه هستند
رئــیــس پلیس راهـــور نــاجــا گــفــت :یکی از
مشکالت مــا ایــن اســت کــه از  ۱۱میلیون
موتورسیکلت سوار تقریب ًا  4.5میلیون نفر
گواهی نامه موتورسیکلت دارند.
ســـردار سید کــمــال هادیانفر   بــا اشـــاره به
مشکالتی که رانندگان موتورسیکلت برای
دریافت گواهی نامه آن دارند ،به مهر اظهار
کرد :یکی از مشکالت ما این است که از ۱۱
میلیون موتورسیکلت سوار تقریب ًا  4.5میلیون
نفر گواهی نامه آن را دارند .وی افزود :این که
این تعداد از موتورسیکلت سواران گواهی نامه

موتور ندارند ،چند دلیل دارد .شاید یکی از
دالیل آن گرانی گواهی نامه موتورسیکلت و
دلیل دیگر نبود آموزشگاه هایی برای آموزش
و امتحان گرفتن به منظور دریافت گواهی
نامه باشد.
رئیس پلیس راهــور ناجا تصریح کــرد :البته
دالیــلــی دیگر از جمله در دســتــرس نبودن
آم ــوزش دهــنــده  ،سنگین بــودن آیین نامه
موتورسیکلت و ...هــم بــاعــث م ـیشــود تا
رانندگان موتورسیکلت تمایلی برای دریافت
گواهی نامه آن نداشته باشند.

اول و ایرانسل را در ادامــه خاموش شدن
سرورهای پوسته فارسی تلگرام (هاتگرام و

تلگرام طالیی) ارزیابی کردند.
در عین حــال عصر دی ــروز ساعت 16:30
خبرگزاری دولتی ایرنا در خبری نوشت :این
اختالل از سوی اپراتورها نبوده و اکنون نیز
مشکل حل شده است .ایرنا همچنین نوشت:
«االن دسترسی به کد تایید برای تمام کاربران
وجود دارد .هنوز از این که دلیل این اختالل
چه بوده ،اطالعاتی به دست رسانهها نرسیده
است .از آن جا که اپراتورها مسدودسازی را
تایید نکردند ،حدسهایی وجود دارد که این
اختالل به دلیل تغییر روند ارسال کد کاربری
از سوی تلگرام باشد».

5
یک توئیت به یک مسئول

درخواست آذری جهرمی
و کبوتر نامه بر!
یک کاربر دیروز در توئیتر نوشت :آقای آذری
جهرمی وزیــر ارتباطات نوشته است که برای
ارتباط با من از نامه و پست استفاده کنید.
کی فکرش را میکرد در این دولت آن قدر عقب
بریم که وزیرمان به جای تقویت فضای مجازی
بگه برام نامه پستی بفرستید .دعا کنید تا 1400
نگن با کبوتر نامهبر برام پیام بفرستید!

پی نوشت :وزیر ارتباطات در روزهای اخیر در
یک پست اینستاگرامی از مردم خواست به او
نامه بنویسند .او نوشت:
«هــر روز در شبکههای اجتماعی بــه خوبی
همهباهم در ارتباط هستیم امــا نامه نوشتن
تفاوت دارد .لطفا برایم از خودتان و فرصتها و
چالشهای ارتباطات شهرتان نامه بنویسید .در
گیرنده بنویسید«:برسد به دست وزیر ارتباطات»
تا همکارانم در شرکت ملی پست به دست من
برسانند .ارســال ایــن نامهها کامال «رایگان»
است».

ازمیانخبرها

ریزشمتقاضیاندریافتوامازدواج
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان
این که امسال با وجود افزایش مبلغ تسهیالت
ازدواج ،شاهد ریزش متقاضیان این وام بودیم،
تصریح کــرد :به دنبال افزایش مبلغ این وام،
مبلغ اقساط ماهیانه آن نیز بیشتر شد که به گفته
برخی از جوانان ،آن ها در پرداخت اقساط دچار
مشکل شد هاند .به گــزارش ایسنا ،تندگویان
افــزود :این مسئله نشان میدهد که افزایش
مبلغ وام ،دیگر به حل مشکل ازدواج در کشور
کمک نمیکند ،چرا که عمده مشکل جوانان
اشتغال است.

