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اجتماعی

مقدمات حج  97فراهم شده است

نماینده ولی فقیه درامور حج وزیارت گفت :مقدمات حج سال آینده فراهم شده است.به
گزارش میزان ،حجت االسالم سید علی قاضی عسکر با اشاره به اینکه با همراهی تمامی
دست اندرکاران این حوزه ،حج  ۹۶به خوبی و با موفقیت برگزار شد ،اظهار داشت :مقدمات
کار برای انجام حج در سال  ۹۷فراهم شده و روحانیون از هم اکنون باید مقدمات را برای
آماده سازی حجاج و تشکیل جلسات توجیهی آموزش فراهم سازند.

پیگیری
عضو کمیسیون شوراها:

مجلس در خصوص
طرح جدید ترافیک
قانعنشدهاست

عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون شوراها و
امور داخلی مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه توضیحات ش��هرداری تهران درباره
ط��رح جدید ترافی��ک نمایندگان مجلس
را قانع نکرد ،گف��ت :ارائه طرح رایگان به
ایثارگ��ران و جانبازان ج��زء حقوق اولیه
آنها است و باید طبق قانون برخورد شود.
اصغر س��لیمی ،نماینده مردم س��میرم در
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با آنا ،با
اشاره به طرح جدید شهرداری تهران برای
لغو فروش آرم ط��رح ترافیک اظهار کرد:
از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران دعوت کردیم تا در کمیسیون شوراها
و امور داخلی مجلس توضیحاتی را درباره
این طرح ارائه دهند .توضیحاتی ازس��وی
ایش��ان ارائ��ه و مزایا و معای��ب این طرح
برشمرده شد و در نتیجه تصمیم گرفتیم
تا ای��ن طرح مورد بررس��ی بیش��تر قرار
گی��رد .وی ب��ا بی��ان اینک��ه نمایندههای
مجل��س از توضیح��ات مع��اون حم��ل و
نقل ش��هرداری تهران قانع نشدند ،اضافه
ک��رد :به نظر م��ا در راس��تای اجرای این
ط��رح ،احتم��ال افزایش آلودگ��ی هوا به
دلیل ام��کان ورود خودروهای بیش��تر به
منطق��ه ط��رح ترافی��ک وج��ود دارد ،اما
آق��ای «محس��ن پورس��یدآقایی» معتقد
بودن��د ک��ه در یکم��دت زم��ان معین،
تع��داد ورود خودروه��ا ب��ه منطقه طرح
حت��ی از س��الهای گذش��ته ه��م کمتر
میش��ود .س��لیمی با بیان اینک��ه اعضای
مجلس قانع نشدند و قرار شد این طرح در
شورای ش��هر مورد مطالعه کاملتری قرار
گی��رد ،تصریح کرد :برای ای��ن طرح باید
مستنداتی آورده شود و قبل از نهاییشدن
گ��زارش کاملی به مجلس ارائه ش��ود.وی
درب��اره امکان حذف س��همیه جانبازان و
معلولین و اف��رادی که دارای بیماریهای
خاص هستند یا ارائه تخفیف  50درصدی
ب��ه آنها توضیح داد :با افراد نامبرده ش��ده
باید طبق قانون برخورد ش��ود ،میگویند
میخواهیم رانت را برداریم اما این سهمیه
به هیچ وجه رانت نیست؛ این جزو حقوق
اولیه جانبازان و معلوالن به حساب میآید
که باید رعایت ش��ود .به گفته عضو هیئت
رئیس��ه کمیسیون ش��وراها و امور داخلی
مجلس شورای اسالمی این طرح از لحاظ
علمی به بررس��یهای کارشناس��یتر نیاز
دارد و شهرداری تهران باید این کمیسیون
را ک��ه ناظر بر ش��هرداریها و دهیاریها
اس��ت ،درباره این طرح قانع کند .سلیمی
با تاکید بر اینکه در این طرح رانت برخی
از دس��تگاهها برداش��ته میش��ود ،گفت:
جانبازان به هیچ وجه نگران نباش��ند ،زیرا
مجلس اجازه نمیدهد ،حقوق اولیه آنها به
مشکل برخورد کند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مکث

ریش و سبیل جواب نداد؛
دستگیری دو هوادار خانم
هنگامورودبهورزشگاهمشهد

ماجرای ورود بانوان به اس��تادیومهای ورزشی
و بازیه��ای فوتبال در هفتههای اخیر س��وژه
رس��انهها بوده است و حضور دو تماشاگر دختر
در دیدارهای پرسپولیس  -فوالد در اهواز و دیدار
پرسپولیس  -تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی
که با انتش��ار تصاویر آنها پس از بازی هیاهوی
زیادی ایجاد شد .به گزارش ایلنا ،در همین راستا
خبر میرس��د در جریان دیدار پرس��پولیس -
مشکیپوشان در ورزشگاه ثامن (عج) مشهد هم
چن��د هوادار دختر با چهره مبدل قصد ورود به
ورزشگاه را داشتند که توسط ماموران شناسایی
شدند.حساسیتهاییکهاخیرا ًدراینموردایجاد
شده باعث شده ماموران ورزشگاه دقت بیشتری
در ورود اف��راد به خ��رج دهند و همین موضوع
دو هوادار خانم را دچار دردسر کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ،با بیان اینکه تعیین
تکلیف افراد بدون هوی��ت نیازمند اصالح قانون مدنی
نیست ،گفت :درحال حاضر برخی افراد دارای پدر ایرانی
نیز شناسنامه ندارند.به گزارش مهر ،شکور پورحسین
درخصوص اصالح قانون مدنی در دولت برای اختصاص
شناسنامه برای افراد بدون هویت ،گفت :اختصاص شناسنامه به افراد
بدون هویت نیازمند اصالح قانون مدنی نیست ،باید قوانین جدیدی
در این خصوص تصویب شود .قانون مدنی دچار مشکل نبوده و تنها

افزایش آمار افراد بی شناسنامه

باید مجلس شورای اسالمی قانون موردنظر را برای این
موضوعتصویبکند.نمایندهمردمپارسآباددرمجلس
شورای اسالمی افزود :افراد بدون هویت و بی شناسنامه
شرایط زندگی سختی داشته و باید با سیاستگذاری
مناسب شرایط و نوع زندگی این افراد را که به صورت
مجاز در کشور زندگی میکنند هر چه سریعتر تعیین تکلیف کرد،
متاسفانه طی سالیان گذشته افرادی که از مادر ایرانی و پدر خارجی
درکشور متولد شدهاند به دلیل نداشتن شناسنامه و هویت مشخص

دچار مش��کالت بسیاری شدهاند؛ البته تاکنون اقداماتی در راستای
قانونگذاری برای این افراد صورت گرفته اما به دالیلی کامل و جامع
نبوده اس��ت .وی با بیان اینکه مشکل اساس��ی حال حاضر کشور
نبود شناسنامه برای افراد دارای پدر و مادر ایرانی است ،تصریح کرد:
عدم اخذ شناس��نامه برای یک فرد ایرانی بنا به هر دلیلی در کشور
مجازاتهای سنگینی دارد ،یعنی اگر پدر و مادر یا سرپرست یک فرد
اقدامی درجهت اخذ شناسنامه نکند؛ به طورقطع جرمی مرتکب شده
که درقوانین فعلی مجازات آن پیش بینی شده است.

میزان عیدی  97کارگران مشخص شد

مجازی
وزیر ارتباطات:

ضرر کسب و کارها را از
فیلترینگبررسیمیکنیم

وزیر ارتباطات با اش��اره به اینکه ضرر کسب و
کارها را از فیلترینگ بررسی کرده و با مسئوالن
متولی نیز رایزنیهایی را صورت دادهایم ،گفت:
تصمیمات این چنینی میتواند بازار سرمایه را
تح��ت تاثیر قرار دهد و اگر چه همه کس��ب و
کارها وابسته به پیام رسانها نیستند ،اما باید
ت�لاش کنیم حداقل چالش را برای کس��ب و
کاره��ای نوپا ایج��اد کنیم .به گزارش ایس��نا،
محمدجواد آذری جهرمی در پاس��خ به سوالی
مبنی بر ضرر کسب و کارها از فیلترینگ گفت:
ضرر کس��ب و کارها را از فیلترینگ بررس��ی
میکنیم ،اغتشاش��ات در همه کشورها ممکن
اس��ت برخی مش��کالت را ایجاد کند و حتی
کسب و کارهای واقعی را هم تحتالشعاع قرار
دهد که بر این اساس اغتشاشات اخیر در ایران
نیز باعث شد قیمت ارز و سکه باال رود و بر روند
طبیعی کسب و کارها اثر بگذارد .البته بازارها به
رفتار دراز مدت ما نگاه خواهند کرد.

جامعه
رئیس اورژانس اجتماعی کشور:

فقط  ۶۴۴دختر فراری
در  ۶ماهه اول سال داشتیم

رئی��س اورژانس اجتماعی ب��ا تاکید براینکه
فقط  ۶۴۴دختر فراری در  ۶ماهه اول س��ال
داش��تیم ،گفت :آمار درست دختران فراری
که در بهزیستی پذیرش شدهاند ،آمار مداخله
در بحرانهاس��ت و وقتی میگوییم ،تعدادی
دختر به خودروهای خدمات س��یار مراجعه
میکنند؛ به معنای فراری بودن آنها نیست.
حسین اسدبیگی در گفتگو با ایلنا در واکنش
به آمار منتش��ر ش��ده در رابطه ب��ا دختران
فراری که تعداد آنها در  ۶ماهه اول س��ال،
 ۳هزار نفر اعالم ش��ده بود ،بیان داشت :این
آمارها در س��ه بخش عنوان میش��ود ،وقتی
میگویی��م تعداد  ۱۳۰۰نف��ر با  ۱۲۳تماس
گرفتهان��د ،باید تاکید کنم که این افراد فقط
تماس گرفتهاند ،اما مسئله اصلی آمار افرادی
اس��ت که پذیرش ش��دهاند؛ یعنی بهتر بود،
رس��انهها آمار دقیق را بر مبنای پذیرش در
مرکز مداخله عنوان میکردند که تعداد آنها
 ۶۴۴مورد بوده است .وی افزود :آمار دختران
فراری که در بهزیستی پذیرش شدهاند ،آمار
مداخله در بحرانهاست ،اما وقتی میگوییم
ای��ن تع��داد ب��ه خودروهای خدمات س��یار
مراجعه میکنند؛ ممکن است فراری نباشند!

یکی از مهمترین موارد کارمندان ،کارگران و صاحبان
کار در پایان س��ال میزان پرداخت عیدی و سنوات
اس��ت ،این موارد کامال وابسته به میزان پایهحقوق
تعیی��ن و پرداخت میش��ود .تمام��ی کارگاههای
مش��مول قانون کار موظف ب��ه پرداخت عیدی و

س��نوات به هر یک از کارگران خود میباش��ند که
مبنای محاسبه آن یک سال کار معادل شصت روز
آخرین مزد ،به عنوان عیدی و پاداش میباش��د و
مبلغ پرداختی از ای��ن بابت به هر یک از کارکنان
نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی

تجاوز کند .همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که
کمت��ر از یک س��ال در کارگاه کار کردهاند باید به
ماخذ 60روز مزد و به نس��بت ایام کارکرد در سال
محاس��به گردد و مبلغ پرداختی از این بابت برای
هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده فوق

تجاوز نماید .با توجه به حقوق و مزایای س��ال 96
کارگران ،جزئیات حقوق و عیدی سال 97کارگران
به ش��رح زی��ر اس��ت .حداق��ل عی��دی کارگران
ی��ک میلیون و 850هزار توم��ان و حداکثر عیدی
دومیلیون و  780هزار تومان برای سال 97است.

عزل مدیر مدرسه فاریابی جیرفت به دلیل تنبیه دانش آموز

مدیر مدرس��ه ش��هید فاریابی جیرف��ت به علت
تنبیه یک دانش آموز از س��مت خود عزل ش��د.
به گزارش میزان ،در پی انتش��ار خبر تنبیه بدنی
دانشآموز مدرسه شهید فاریابی جیرفت توسط
مدیر مدرسه ،آموزش و پرورش کرمان اعالم کرد:
در پ��ی تنبیه بدنی دانش آموز مدرس��ه ش��هید
فاریابی شهرس��تان جیرفت توسط مدیر مدرسه
در تاریخ پنجم دی ماه جاری ،این مدیر متخلف
هفتم دی ماه به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
کارکنان اداره کل آمورزش و پرورش استان کرمان
معرفی شده و از سمت مدیری مدرسه نیز برکنار
شده است .در ضمن دانش آموز مذکور همچنان
در همان مدرسه در حال تحصیل است و تهدید
ولی دانش آموز توس��ط رئیس حراست اداره کل

در تازهترین گزارشهای منتش��ر ش��ده از سوی
موسس��ات تحلی��ل داده و ترافی��ک اینترنت��ی،
اپلیکیش��ن واتسآپ در رتبه نخس��ت و تلگرام
در رتبه چهارم فهرست امنترین پیامرسانهای
جهان جای گرفتهاند .بهگزارش ایس��نا ،به نقل از
وبسایت  ،techworldاین روزها که بحث امنیت
پیامرس��انهای داخلی و خارجی بسیار داغ شده
است ،بهنظر میرسد اطالعیافتن از پیامرسانهای
خارجی ک��ه از ضریب امنیت باالیی برخوردارند،
کمک بسزایی به استفاده آگاهانه کاربران از آنها
خواهد کرد .در این گزارش به بررسی مختصری
از فهرست پیامرس��انهای خارجی که از ضریب
امنیت باالیی برخوردارند ،پرداخته شده است:
 -۱واتسآپ ( )whatsapp

اپلیکیش��ن پیامرس��ان واتسآپ در سال ۲۰۱۶
میالدی ،محبوبترین و پرکاربردترین پیامرسان
توس��ط کاربران در سراس��ر جهان شناخته شد.
این پیامرس��ان همچنی��ن با توجه ب��ه اینکه از
سیس��تم رمزنگاری پیش��رفته end-to-end
 encryptionبه��ره میب��رد ،از ضریب امنیتی
باالیی برخوردار اس��ت بدینگونه که مکالمات و
اطالعات مبادله ش��ده میان کاربران و مخاطبان

آم��وزش و پرورش اس��تان مبنی ب��ر این که اگر
رضای��ت ندهی��د از ادامه تحصی��ل فرزندتان در
مدرسه جلوگیری میشود کذب محض است و به
هیچ عنوان صحت ندارد و والدین این دانشآموز
هیچگونه مالقات��ی با رئیس حراس��ت اداره کل
آموزش و پرروش اس��تان نداشتهاند.الزم به ذکر
اس��ت؛ همان گونه که قبل از ای��ن بارها و بارها
اعالم ش��ده است تنبیه بدنی به هر بهانه و تحت
هر شرایطی در مدارس ممنوع است و با متخلفان
برخورد قانونی میشود.
گفتن��ی اس��ت دو هفت��ه پیش ،دانی��ال رفیعی
دانشآموز پایه هش��تم دبستان شهید «سعداهلل
فاریابی» چنان از مدیر مدرس��ه کتک میخورد
که دندان و بینیاش میش��کند و لبش هم پاره

میش��ود .پدرش میگوید« :پنجم دیماه پسرم
و دو دانشآم��وز دیگر در حیات مدرس��ه گالویز
میشوند و همهش��ان را به دفتر مدرسه میبرند.
با آن دو که از بستگان مدیر مدرسه بودهاند کاری
ندارن��د و فقط پس��ر من را نگ��ه میدارند .مدیر
مدرسه اول یک مشت به صورت دانیال میزند که
باعث میش��ود لبش پاره شود و دندانش بشکند.
دانیال به خاطر این ضربه به زمین میافتد و حتی
با این ش��رایط مدیر او را رها نمیکند بلکه شروع
میکند به لگد زدن .یکی از این ضربهها به صورت
دانیال میخورد و باعث میشود بینیاش بشکند.
بع��د او را با همان وضعیت به خانه میفرس��تند.
دانیال با پای پیاده و در حالی که از بینی و دهانش
خون میرفت به خانه آمد .خدا ش��اهد است که

امنترینپیامرسانهایدنیاکداماند؟

بهصورت کامل محافظت شده بوده و اینطور که
گزارشهای منتشر شده عنوان میکنند ،مکالمات
و اطالع��ات ش��خصی و خصوصی آنها از س��وی
نهادهای دیگر قابل رصد و ردگیری نخواهد بود.
شرکت فیس��بوک با در اختیارگرفتن و تصاحب
شرکت واتسآپ در س��ال  ،۲۰۱۴نوزده میلیارد
دالر کسب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی
و افزودن قابلیتهای جدید بهدنبال جذب و حفظ
طرفداران این پیامرسان محبوب بوده است.
 -۲سیگنال ( )Signal

این پیامرس��ان که در س��ال  ۲۰۱۴میالدی آغاز
به کار کرد ،توانس��ت در این م��دت زمان کوتاه
فعالیتش ،به ضریب امنیتی باالیی دس��ت یابد،
هرچند محبوبیت و آوازه آن چندان به اندازه سایر
اپلیکیشنهای پیامرسان معروف در جهان نشده
اس��ت ،اما بسیاری از متخصصان امنیت سایبری
اس��تفاده از آن را بهعن��وان یک پیامرس��ان امن
به کاربران پیش��نهاد میدهند .شیوه رمزنگاری
این پیامرس��ان از وآتسآپ تبعیت کرده و هیچ

اطالعاتی در س��رویسها و سرورهای اپلیکیشن
سیگنال ذخیره نمیشود.
-۳جی دیتا چت ( )G data secure chat

اپلیکیشن پیامرسان «جی دیتا چت» که بهتازگی
عرضه شده و بهصورت رایگان در دسترس عموم
کاربران قرارگرفته است ،نیز چندان از محبوبیت
س��ایر اپلیکیش��نهای معروف ،همچنین تعداد
دفعات دانلود زیادی برخوردار نشده است.
-۴تلگرام () telegram

اپلیکیشن پیامرس��ان تلگرام هم که در دو سال
اخیر از محبوبیت و اس��تقبال بینظیری از سوی
کاربران بهرهمند ش��ده است ،از سرعت و امنیت
باالیی برخوردار اس��ت و عالوه ب��ر پروتکلهای
رمزنگاری پیش��رفته از قابلیت دیگری همچون
مکالمه محرمانه (  )secret chatبرخوردار است.
 -۵سیراس ( )Ceerus

یکی دیگر از س��رویسهای پیامرس��ان اندرویدی،

نیمهبیه��وش بود .اآلن لب��ش  ۱۲بخیه خورده،
دندانش از ریش��ه شکس��ته ،بینیاش گچ گرفته
شده و بدنش به شدت کوفته و کبود است».

سیراس ) )Ceerusنام دارد که توسط یک استارتاپ
انگلیسی مجهز به سیس��تمهای  SQRمعرفی و
عرضهشدهاست.ایناپلیکیشنکهبهمنظورحفاظت
از اطالعات خصوصی و شخصی کاربران ،شرکتها و
سازمانهای مختلف طراحی و عرضه شده ،از کاربران
یک حساب کاربری کامل تهیه میکند و از سیستم
رمزنگاریپیشرفتهبهرهمیبرد.
-۶پرایویت ()Pryvate

اینسرویسپیامرساننیزکهدرسال ۲۰۱۵میالدی
طراحی شد و در دسترس عموم کاربران قرارگرفت،
از تماس صوتی و ویدئویی و مکالمات رمزنگاری شده
بهره میب��رد و به کاربران در سیس��تمهای عامل
مختلف ،خدمات ارس��ال پیام را ارائه میدهد .این
پیامرس��ان توس��ط تجار و ش��رکتهای تجاری از
استقبالبینظیریمواجهشدهاست.

 -۷فیسبوک مسنجر

پیامرس��ان فیس��بوک مس��نجر نیز از سیستم
رمزنگاریپیشرفتهend-to-endencryption
و همچنین مکالمات محرمانه استفاده میکند و
طبق گزارشهای منتشر شده ،کاربران فیسبوکی
از این پیامرسان استقبال زیادی کردهاند.

