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اجتماعي

وطن امروز شماره 2493

نبضجامعه
معاون قضایی دیوان عدالت اداری:

نپرداختن فوقالعاده ویژه
بازنشستگان  97خالف است

سهشنبه  2مرداد 1397

سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد

برخورد با تخلف درگرفتن تعرفه پزشکی

آوای شهر
عضو سابق شورای شهر تهران تشریح کرد

«نتوانستن» دلیل ناکارآمدی
مدیریت شهری

حریرچی :در تهران تخلفات قابل توجهی در حوزه دریافت ویزیت انجام میشود

معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منابع
دیوان عدالت اداری با اشاره به قانون بودجه سال
 97گفت« :تفاوت تطبیق حقوق» و «فوقالعاده
ویژه» ک��ه جزو مبانی کس��ور بازنشس��تگی
کارمن��دان دولت اس��ت ،امس��ال در پرداخت
پاداش پایان خدمت کارکنان لحاظ میش��ود
و نپرداختن آن خالف قانون بودجه اس��ت .به
گزارش «وطن امروز» ،رضا فضلزرندی ،معاون
قضایی در امور توسعه و مدیریت منابع دیوان
عدالت اداری ،درباره ابهامات مطرح شده نسبت
به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ  28فروردین امس��ال مبنی بر
عدم احتساب تفاوت تطبیق و فوقالعاده ویژه به
عنوان حقوق و مزایای مستمر قابل احتساب در
پاداش پایان خدمت کارکنان دولت این مطلب
را عنوان کرد .وی افزود :این رأی در راس��تای
حل تعارض بین آرای تعدادی از ش��عب دیوان
مربوط به قبل از سال  1397صادر شده است و
قابلیت اجرا دارد اما درباره کارمندانی که امسال
بازنشسته میشوند ،قانونگذار به موجب «بند 2
قس��مت الف تبصره  12قانون بودجه ،»1397
موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت را در این
س��ال به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و
بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت
مصوب  1375و اصالحات آن ارجاع داده است.
معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منابع
دیوان عدالت اداری در پاس��خ به این سوال که
چرا در یکی از دس��تگاههای اجرایی بر خالف
این نظر و با استناد به رأی هیات عمومی دیوان
عدالت اداری اعالم کردهاند پرداخت فوقالعاده
ویژه و تفاوت تطبیق به بازنشستگان سال جاری
محاسبه نمیشود ،گفت :چنین برداشتی بدون
توجه به قانون بودجه امس��ال است و صحیح
نیس��ت ،ضمن اینکه این موضوع در جلس��ه
مشترک س��ازمان اداری و استخدامی و دیوان
عدالت اداری نیز مطرح شد و نظر اعالمی مورد
تأیید و تأکید قرار گرفت و مقرر ش��د سازمان
اداری و اس��تخدامی نیز بر همین اس��اس به
استعالمهای دستگاهها پاسخ دهد.

درآمدهای میلیونی سلبریتیها
از فضای مجازی

گروه اجتماعی :س��خنگوی وزارت بهداشت با بیان
اینکه ویزیت پزش��ک عمومی در بخش خصوصی
 24ه��زار و  500توم��ان ،پزش��ک متخصص 38
ه��زار و  400تومان و فوقتخصص  47هزار و 900
تومان تعیین شده است ،گفت :دریافت وجه مازاد
ب��ر این رقم تخلف ب��وده و پیگیری خواهد ش��د.
به گزارش فارس ،ایرج حریرچی ،سخنگوی وزارت
بهداش��ت اظهار داشت :متأس��فانه در مواقعی این
تخلفات در بیمارستانهایی در شهر تهران و مطبها
رخ میدهد و خوش��بختانه میزان این تخلفات در
شهرستانها بس��یار پایین است .سخنگوی وزارت
بهداش��ت افزود :در بخش خصوصی هر پزش��کی
ک��ه ویزیت را خارج از این س��ه رقم دریافت کند،
تخلف کرده اس��ت و ارقام باالتر مورد تایید نیست.
در بیشتر شهرستانها ویزیت خارج از رقم مصوب
دریافت نمیشود اما در تهران تخلفات قابل توجهی
وجود دارد .حریرچی اظهار داشت :وزارت بهداشت
و دس��تگاههای نظارتی در این زمینه برنامههایی
دارن��د؛ در ق��دم اول به ارائهدهن��ده خدمت تذکر
داده میش��ود که تعرفه مص��وب را دریافت کند و
در قدم بعدی با اینگونه تخلفات به صورت قانونی
برخ��ورد میش��ود .وی افزود :بررس��یهای وزارت
بهداش��ت در بیمارستانها نش��ان میدهد تخلف
در بیمارس��تانهای خصوصی و عمومی و دولتی
شهرس��تانها کاهش یافته و در بیمارس��تانهای
تهران نیز بهندرت دیده میش��ود .حریرچی گفت:
برای نظ��ارت بر فعالیت مطبها اقدامات جدیدی
آغاز ش��ده تا تخلف��ات تعرف��های در مطبها نیز
کاهش یابد.

آژیر

■■فعالیت برخی پزشکان به عنوان مشاور امالک

کلی��پ میگویند که فقط یک دقیق��ه برق قطع
■■ماجرای قطعی برق در اتاق عمل
وی درب��اره پخ��ش کلیپی در فض��ای مجازی شده اس��ت .وی توضیح داد :تمام اتاقهای عمل و
که نش��اندهنده قطع برق در ات��اق عمل یکی از بخشهای بیمارستانها از برق اضطراری برخوردار
هستند و تاکنون هیچ گزارشی
بیمارستانهای کش��ور بوده
است ،توضیح داد :حدود هزار س�خنگوی وزارت بهداش�ت :ویزیت از اینکه با قطعی برق به فردی
بیمارس��تان در کش��ور وجود پزش�ک عمومی در بخ�ش خصوصی آس��یب جدی رسیده باشد به
دارد که هر ک��دام از آنها از 24 4هزار و  500تومان ،پزشک متخصص دست ما نرسیده است.
ال��ی  60اتاق عم��ل برخوردار  38ه�زار و  400توم�ان و فوقتخصص ■■توزی�ع داروی  IVIGدر
هس��تند .س��خنگوی وزارت  47هزار و  900تومان تعیین شده است داروخانهها
سخنگوی وزارت بهداشت
بهداش��ت گفت :م��ا از برخی و دریافت وجه مازاد بر این رقم تخلف
درباره وضعیت داروی IVIG
هم��کاران گلهمندیم به دلیل بوده و پیگیری خواهد شد
اینکه قطع برق یک دقیقهای
در کشور توضیح داد 20 :هزار
یا چند ثانیهای در اتاق عمل را به عنوان یک نقص داروی  IVIGبا دوز  5گرم و یکهزار و  220دارو با
بزرگ عنوان میکنند و البته خودشان نیز در این دوز  2/5گرم تا تیرماه توزیع شده است اما متأسفانه

س��خنگوی وزارت بهداش��ت در پاسخ به این
پرسش که چرا برخی پزشکان در زمینه مشاوران
امالک فعالیت دارند ،گفت :ما دسترسی مشخصی
به این اطالعات نداریم و متأسفانه فعالیت پزشکان
در سایر حیطهها از دالیل خاصی برخوردار است
که انتخاب دانش��جو در دوره پزشکی یکی از این
موارد به حساب میآید .وی افزود :دانشجویی که
ب��ا اجبار خانواده و بدون عالقه به این حیطه وارد
میشود نمیتواند پزشک خوبی برای جامعه باشد.
وی گفت :اینگونه اتفاقات باعث شده در حال حاضر
 15هزار پزشک که شماره نظام پزشکی دریافت
کردهاند در مشاغل دیگر فعالیت کنند که فعالیت
در زمینه مش��اغل ساختمانی نیز از جمله آنها به
ش��مار میرود ،هر چند ما آم��ار دقیقی از فعاالن
در این بخش نداریم اما باید توجه کنیم که بخش
بهداش��ت و درمان کش��ور طی سالهای گذشته
خروج س��رمایه قابل توجهی برای س��ایر حوزهها
داشته است.

صادره توس��ط بانک مرکزی در تاریخ  21فروردین  1397حداکثر 10
هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش
از آن در اختیار هر شخص ،با مرتکب براساس قانون برخورد خواهد شد.

کاربر سادهانگار ،کالهبردار زیرک!

علی الب�رزی« :ما زیرک نبودیم،
از بیاطالع��ی و س��ادگی کاربر

استفاده کردیم!»
این بخشی از اعتراف سرکردههای  2باند بزرگ و
مشهور از کالهبرداران و سودجویان در فضای سایبر
است که پس از دستگیری و در مراحل تحقیق پرونده
و اعترافهای خود اعالم کردند .درماههای گذش��ته
خبرهای گوناگونی از جرائم رایانهای در رس��انهها و
سایتها منتشر شده است .مهمترین این خبرها هم
حول محور جرائم فضای س��ایبر و کالهبرداریهای
آنالی��ن اینترنتی به بهانه جابهجا ک��ردن وجه نقد
متمرکز ش��ده اس��ت .آمار جرائم فض��ای مجازی و
کالهبرداریهای اینترنتی تا حدی افزایش یافته است
ک��ه تا به امروز پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
نیروی انتظامی در اطالعیههای گوناگون نس��بت به
افزایش یکی از کالهبرداریهای اینترنتی درکش��ور
هشدار داده است.
«مواظب برداش��تهای غیرمجاز از حسابهای
بانک��ی و کالهبرداریهای رایانهای باش��ید ،مردم
هش��یار باش��ند» این هش��داری اس��ت ک��ه هر از
چن��د گاهی به نقل از یکی از مدیران ارش��د فضای
مجازی یا پلیس فتا در رسانههای گوناگون با هدف
پیشگیری از شکلگیری پروندههای کالهبرداری با
منتشر میشود .در این شگرد مجرمان

این موضوع
با استفاده از شیوههایی مانند فیشینگ -استفاده از
درگاه اینترنتی مش��ابه بانکها -و نصب برنامههای
جاسوس��ی و کالهبرداری اقدام به ارتکاب این جرم
میکنند .کالهبرداریهای اینترنت��ی به آن گروه از
سوءاستفاده از اطالعات افراد در اینترنت ،هک کردن
س��ایتها ،اخاذیهای اینترنتی ،ایج��اد اختالل در
حسابهای بانکی و مواردی اینچنینی گفته میشود
که این روزها به وس��یله رایانه و در فضای مجازی رو
به افزایش است .امروز با توسعه تکنولوژی در فضای
مجازی،ماهیت و شکل جرائم هم تغییر یافته است
به صورتی که دیگر الزم نیس��تکالهبرداران برای
سرقت اطالعات کاربران یا انواع روشهای مجرمانه
خود را به زحمت بیندازند ،کافی است به یک سیستم
رایانهای و یک خط تلفن متصل باشند و با این روش
امکان دسترس��ی به بیش از  ۲۰روش کالهبرداری
رایان��های ۱۲،روش هک و  7مورد ارتباط مجازی به
وس��یله هکرها براحتی فراهم است .از سالها پیش
بحث کالهبــرداری اینترنتـی نقل محافل و رسانهها
بوده اس��ت و هر از چند گاهی درب��اره خطرات این

گفت :پس از دس��تگیری این فرد ،ب��ا پیجوییها و اقدامات اطالعاتی،
مبدأ ،مقصد و افراد مرتبط با این ش��خص شناس��ایی شدند و متهم به
همراه اطالعات به دست آمده تحویل فرماندهی انتظامی خراسان شد .به
گفته اکبرشاهی ،این پرونده تحت عنوان جابهجایی ارز در داخل کشور
ی قرار گرفته است.
تحت بررس 
رئیس پلیس راهآهن کش��ور در پایان خاطرنشان کرد :مجموعه پلیس
راهآهن مجموعهای است از همه ارکان پلیس که در پلیس راهآهن تعریف
شده و بحث مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم در زیرمجموعه پلیس آگاهی
راهآهن پیگیری میشود و با تدابیر اتخاذ شده و دستورالعملهای ابالغی،
برخورد با قاچاق کاال و ارز جزو اولویتهای این پلیس قرار دارد .گفتنی
است میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل

نوع از کالهبرداریها مطالب ،گزارشها و مقاالتهای
گوناگون��ی برای هش��دار ب��ه جامعه و آگاهس��ازی
افکارعمومی منتشر شده است .اما با وجود تمام این
هشدارها و انعکاس مطالب هشداردهنده ،باز هم در
جامعه و بین کاربران فضای مجازی شاهد هستیم که
افرادی در دام افراد س��ودجو و کالهبرداران فضای
مجازی گرفتار ش��دهاند و حتی در مواردی تمام دار

عضو سابق شورای ش��هر تهران گفت :امروز
ش��هروندان متوجه این موضوع مهم شدهاند که
دلیل کارآیی نداش��تن شورای شهر و شهرداری
موضوع نخواستن نیست ،بلکه موضوع نتوانستن
اس��ت! به همین دلیل به نظر بنده بحث تحقیق
و تفحص از شهرداری موضوعی است که همواره
در دس��تور کار آقایان قرار دارد! پرویز س��روری،
عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح
دوباره موض��وع تحقیق و تفحص از ش��هرداری
تهران با هدف انحراف افکار عمومی از پاسخگویی
به مطالب��ات مردمی اس��ت ،خاطرنش��ان کرد:
اصالحطلب��ان بخوبی متوجه تاکید مردم بر حق
خود و شدت مطالبهگری عمومی از آنها شدهاند.
مطالبات مردم از دولتمردان ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی و شهر تهران به اوج خود رسیده
اس��ت ،بنابراین برای فرار از پاسخگویی راههایی
را تجربه میکنند که به نوعی سیاس��یکاری یا
حاشیهپردازی اس��ت تا پاسخگویی به مطالبات
مردمی .س��روری در این باره افزود :طبیعی است
هنگامی که اعضای شورای شهر تمایلی بر نظارت
بر فعالیتهای شهرداری و تامین مطالبات مردم
ندارند راهی جز حرکت به سمت فرافکنی و فرار
به جلو در مقابل خواس��تههای بحق شهروندان
نداشته باشند .امروز شهروندان متوجه این موضوع
مهم ش��دهاند که دلیل کارآیی نداشتن شورای
شهر و شهرداری موضوع نخواستن نیست ،بلکه
موضوع نتوانستن است!

 70درصد کودکان کار
از اتباع بیگانه هستند

کشف ارز قاچاق جاسازی شده در راهآهن

گ�روه اجتماعی :رئیس پلیس راهآهن کش��ور از دستگیری فردی خبر
داد ک��ه قصد جابهجای��ی  ۱۵۰هزار دالر و  ۴۰هزار ی��ورو را به صورت
مخفیانه و جاسازی شده از استان خراسانرضوی به تهران داشت .سردار
علیرضا اکبرشاهی با اشاره به دستگیری فردی که در حال انتقال مقادیر
قابلتوجهی ارز جاسازی شده بود ،در تشریح جزئیات این خبر به تسنیم
اظهار داشت :به دنبال اولویتهای اتخاذ شده در بحث مبارزه با قاچاق
کاال و ارز در مجموع��ه پلی��س راهآهن ،همکاران م��ا فردی را که قصد
جابهجایی مقادیر قابل توجهی ارز شامل دالر و یورو را داشت شناسایی
و دس��تگیر کردند .رئیس پلیس راهآهن کشور گفت :این فرد که قصد
داش��ت  150هزار دالر و  40هزار یورو را به صورت مخفیانه و جاسازی
ش��ده از استان خراسانرضوی به تهران منتقل کند ،دستگیر شد .وی

گزارش 2
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور با اشاره به درآمدهای سلبریتیها
در فضای مجازی گفت :س��لبریتیها در ایران
از  15ت��ا  35میلی��ون توم��ان میگیرند و در
اینستاگرام پست میگذارند که این مبلغ برای
تلگرام  ۱۰میلیون تومان است .به گزارش ایسنا،
امیر ناظمی در سلسله نشستهای «رسانه ،افکار
عمومی و بازنمایی رویداد» به جایگاه شبکههای
اجتماعی در دنیا اشاره کرد و گفت :سلبریتیها
اصلیترینبازیگرانشبکههایاجتماعیهستند.
 2نوع س��لبریتی در حوزه عمومی و خصوصی
داریم .وی افزود :شاهد کسب درآمد سلبریتیها
از شبکههای اجتماعی و اثرگذاری آنها هستیم.
باالترین درآمد از پستهای اینستاگرامی در دنیا
مربوط به خواننده مشهور «سلنا گومز» است؛
وی هر پست خود را  ۵۳۰هزار دالر میفروشد.
در واقع با س��لبریتیهایی مواجهیم که قرارداد
فیلم و ب��ازی میبندند اما بیش��تر درآمد آنها
تحتالشعاع پس��تهای اینس��تاگرامی است.
عضو هی��ات علمی مرکز تحقیقات سیاس��ت
علم��ی اف��زود :در ای��ران در ح��وزه تخصصی
فناوری ،پس��تهای وزیر ارتباطات جزو  ۵نفر
اول پربازدید است .سلبریتیهایی در این حوزه
تخصصی داریم که از وزیر پرمخاطبترند .وی
با بیان اینکه س��لبریتیها در ایران از  15تا 35
میلیون تومان میگیرند و در اینستاگرام پست
میگذارند و این مبلغ برای تلگرام  ۱۰میلیون
تومان است ،اظهار داشت :اکنون جایگزینهای
رسانههای متداول کارکردهای خود را دارند و با
افرادی مواجه هستیم که بلندگو هستند ،بدون
آنکه فکری پشت بیانات همه آنها باشد .ناظمی
افزود :در این میان برای روابط عمومیها راهبرد
اول شناسایی بازیگران کلیدی و جذب آنهاست.
تغییر از متن به تصویر راهبرد دوم است .تصویر
و ویدئو اثرگذارتر است .راهبرد سوم این است که
نمیتوان در مقابل بسیاری موضوعات بیتفاوت
بود و س��کوت حاوی پیام تایید اس��ت و دیگر
تاکتیک خوبی نیس��ت .راهبرد چهارم نیز ارائه
پیام ضمنی به جای پیام صریح است.

برخی افراد بدون اطالع از این موضوع مصاحبههایی
را انجام میدهند .وی افزود :در حال حاضر  14هزار
و  800داروی  IVIGبا دوز  2/5گرم و  5هزار واحد
با دوز  5گرم در سطح کشور موجود است .حریرچی
ادامه داد :از یکی از شرکتهای دارویی درخواست
واردات  70هزار واحد این دارو را داشتهایم که آماده
حمل هستند و  20هزار واحد دیگر آماده تخصیص
ارز اس��ت .در مواقعی ممکن است کمبود دارو در
برخی اقالم پیش بیاید اما این چند قلم نسبت به
چندین هزار قلم دارو چشمگیر نیست.

و ندار خود را به دلیل اغفال ش��دن از دست دادهاند،
براستی چرا جرائم رایانهای رو به افزایش است؟
در ح��ال حاض��ر در موضوع جرائ��م رایانهای و
اینترنتی  2موضوع اصلی مطرح است ،یکی اقداماتی
که برای پیش��گیری از این نوع کالهبرداریها انجام
میشود و دیگری میزان آگاهی افکار عمومی جامعه
از ش��گردها و تاکتیکهای کالهب��رداری در فضای

نماینزدیک
هشدار پلیس فتا درباره لینکهای آلوده
رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمانیافته پلیس فتای ناجا هشدار داد :مجرمان با تبلیغ و انتشار
لینک برنامههای غیرقانونی ،کاربران را به درگاه جعلی هدایت و ضمن سرقت اطالعات و رمز کارت ،اقدام
به برداشت غیرمجاز از حساب آنها میکنند .به گزارش میزان ،سرهنگ مصطفی نوروزی گفت :بتازگی
انتشار اپلیکیشنهای اندرویدی جعلی تحت عناوین گوناگون نظیر صیغهیاب ،دوستیاب ،ماهواره جیبی،
آپ شو و هدایت به درگاههای جعلی به بهانه فعالسازی توسط مجرمان حوزه فیشینگ افزایش یافته و
بهرغم دستگیری اعضای باندهای مجرمانه در این حوزه ،متاسفانه تعداد قربانیان این شگرد رو به افزایش
است .وی خاطرنشان کرد :از آنجایی که جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست ،لذا به شهروندان و کاربران
فضای مجازی توصیه میکنم قانون جرائم رایانهای را مطالعه کرده و هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند.
رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمانیافته پلیس فتای ناجا گفت :متاسفانه برخی از کاربران در فضای
مجازی خواسته یا ناخواسته وارد سایتهایی میشوند که دارای محتوای نامناسب و فریبنده بوده و گاه ًا
اقدام به دانلود برخی فایلهای به اشتراک گذاشته شده توسط این سایتها میکنند ،غافل از اینکه در
بیشتر موارد ،فایلهایی که روی این سایتها قرار دارد آلوده به انواع بدافزارهاست .رئیس مرکز مبارزه
با جرائم ملی و س�ازمانیافته پلیس فتای ناجا هش�دار داد :مجرمان با تبلیغ و انتشار لینک برنامههای
غیرقانونی ،کاربران را به درگاه جعلی هدایت و ضمن س�رقت اطالعات و رمز کارت ،اقدام به برداش�ت
غیرمجاز از حس�اب آنها میکنند .وی از هموطنان درخواس�ت کرد در صورت مواجهه با هر گونه مورد
مجرمانه یا نابهنجار و غیراخالقی ،آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس  Cyberpolice.irبخش مرکز
فوریتهای سایبری ،لینک ثبت گزارشهای مردمی اعالم کنند.

مجازی اس��ت .در موضوع اول در سالهای گذشته
فعالیتهای خوبی از سوی سازمانهای دست اندرکار
و مس��ؤول مشاهده میش��ود؛ تصویب قانون جامع
مبارزه با جرائم اینترنتی در مجلس و تشکیل پلیس
فتا برای رصد و مقابله با جرائم اینترنتی تنها گوشهای
از برنامههایی است که برای مقابله همهجانبه با انواع
جرائم در فضای مجازی انجام ش��ده است .هر چند
برای تصویب یک قانون جامع یا تشکیل پلیسی برای
مقابله با این نوع جرائم در کشور کمی دیر اقدام شد
اما باز هم این فعالیتها روزنه امیدی برای فعالیتهای
بعدی و برنامههای آتی در این زمینه در کشور است.
اما بحث اصلی در این موضوع درباره آگاهسازی
افکار عموم��ی جامعه بویژه جوانان اس��ت ،در حال
حاضر به دلیل تغییر روزانه شگردها و تاکتیکهای
کالهبرداران در فضای مجازی ،بس��یاری از جوانان
از روشه��ای کالهب��رداری و اخ��اذی اطالع ندارند
و متأس��فانه طعمه افراد س��ودجو در فضای سایبر
میشوند .از سوی دیگر مطالعه پروندههای این نوع
از کالهبرداریها نش��ان میدهد سادهانگاری تعداد
زیادی از کاربران اینترنت باعث میشود تا روز به روز
کالهبرداران فضای مجازی با جسارت بیشتری وارد
میدان کالهبرداری شوند تا شاهد مواردی زیادی از
این نوع از کالهبرداریها در فضای مجازی باش��یم.
در حقیق��ت اگر کارب��ران فضای مج��ازی در زمان
نقلوانتقالهای مال��ی یا هر گونه فعالیت در فضای
مجازی ،براحتی به هر س��ایت و درگاهی اطمینان
نکنن��د و پی��ش از واریز مبلغ یا ه��ر گونه فعالیت
مشکوک ،نسبت به رصد وضعیت سایتها و کاربران
مقابل اقدام کنند ،در همین مرحله بخش زیادی از
ماج��رای کالهبرداریهای حوزه اینترنت و س��ایبر
پیدا میکند و در اصالح از شکلگیری پرونده
کاهش 
پیشگیری میشود .البته ناگفته

دیگر در این حوزه
نماند که در این بین نباید از نقش رس��انهها و بویژه
رس��انه ملی برای آموزش و اطالعرسانی شگردهای
کالهبرداران در فضای مجازی به مردم غافل ش��د،
موضوعی که به باور بسیاری از اساتید ارتباطات این
روزها آنطور که باید در اولویتهای برنامههای رسانه
ملی نیست!
فراموش نکنیم که بس��ط و گسترش این نوع از
کالهبرداریها ممکن اس��ت ب��ه بحرانهای بزرگ
سیاس��ی و امنیتی تبدیل شود و حتی در سطوح
باالتر امنیتی و اس��تراتژیکی ،میتواند جنگهای
سایبری را در پی داشته باشد.

فرماندار تهران گفت :طبق آمار و اطالعات به
دس��ت آمده  70درصد کودکان کار و خیابانی از
اتباع بیگانه هستند که از راههای گوناگون مانند
کشورهای همسایه وارد کش��ور شدهاند .عیسی
فره��ادی ،فرماندار ته��ران در گفتوگو با برنامه
چ��راغ رادیو تهران با بی��ان این مطلب گفت :در
بحث تکدیگری و کودکان کار در حال حاضر 14
س��ازمان متولی هستند که بهزیستی ،شهرداری
و دانش��گاههای علوم پزش��کی از پایههای اصلی
و مهم مقابله با اینگونه آس��یبها در کالنش��هر
تهران هس��تند اما باید توجه داشت که در حوزه
کودکان کار برخورد قهری جوابگو نیس��ت و باید
در راس��تای جذب کودکان در بهزیستی فعالیت
ش��ود و از ظرفیته��ای موجود جه��ت جذب،
حمایت و مدیریت ش��ود .فره��ادی افزود :بخش
زیادی از کودکان کار ،مربوط به خارج از کش��ور
و از اتباع بیگانه هس��تند که اگر تالش ش��ود با
توجه به اطالعات��ی که وج��ود دارد ،میتوان به
صورت ضربتی باندهای تکدیگری را شناسایی
کرد؛ تصور میکنم تعداد باندها زیاد نیست اما اگر
برنامه جامع وجود داشته باشد برخورد با باندهای
تکدیگری امکانپذیر است.
رضوی

زائرسرای بزرگ رضوی افتتاح شد

همزمان با ایام دهه کرامت ،فاز یک زائرسرای
رضوی به بهرهبرداری رسید .فاز نخست زائرسرای
رضوی یکی از بزرگترین پروژههای خدمترسانی
به زائران امام هشتم علیهالسالم با حضور آیتاهلل
نوریهمدان��ی مرج��ع عالیقدر جهان تش��یع،
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی تولیت آستان
ق��دس رضوی و جمع��ی از مدی��ران اجرایی به
بهرهب��رداری رس��ید .به گزارش «وط��ن امروز»،
زائرسرای رضوی در راستای رفاه حال زائران بارگاه
منور حضرت ثامنالحجج(ع) وارد مدار ساخت و
بهرهبرداری قرار گرفت و در آینده خدمات شایان
توجهی را به م��ردم ایران ارائه خواهد داد .در این
پروژه که در مساحتی  82هزار متر مربعی انجام
میگیرد ،مس��احت کل س��اختمانهای آن نیز
حدود  50هزار مترمربع اس��ت که فاز اول آن در
فضایی بالغ بر  12هزار مترمربع و در قالب  8بلوک
در مدت  ۱۵ماه آماده شد و به بهرهبرداری رسید.
 ۴بل��وک از  8بلوک فاز یک به صورت س��وئیتی
تی��پ  Aبا ظرفیت  ۵۰۰نفر در  ۵۵۳۶مترمربع،
 ۲بلوک س��وئیتی تیپ  Bبا ظرفیت  ۱۲۰نفر در
 ۱۷۶۰مترمرب��ع و  2بلوک نیز در قالب هیاتی و
به صورت  2طبقه در مساحت  ۱۷۵۶مترمربعی
س��اخته شده است که در مجموع روزانه به بیش
از  900نفر اسکان میدهند .اولویت در بهرهمندی
از فضای این زائرسرا برای زوار کمبرخوردار مالی و
محرومان خواهد بود.

