پایان امتحانات نهایی در  ۱۶تیر

اعالم نحوه اعطای سنوات به دانشجویان مشمول سربازی

شهر خبر :معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اعالم اینکه امتحانات نهایی پایه دوازدهم از  ۱۷خرداد به صورت
حضوری برگزار میشود و تا  ۱۶تیر ادامه دارد ،گفت :دانشآموزان تا  ۱۰خرداد نیز میتوانند رفع اشکال انجام دهند .علیرضا
کمرئی با اشاره به اینکه به دنبال مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ،مدارس کشور از شنبه  ۲۷اردیبهشت بازگشایی شد ،اظهار
کرد :البته معلمان ،مدیران و کارکنان در مدارس حاضر میشــوند ولی حضور دانشآموزان داوطلبانه است و ضرورتی برای
مراجعه آنان به مدرسه وجود ندارد.
هدف از این بازگشایی این است که آن دسته از دانشآموزانی که به هر دلیلی نتوانستند از خدمات آموزش غیرحضوری بهره
ببرند بتوانند با مراجعه به مدرسه رفع اشکال کنند.

پارسیک :رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت :با توجه به شیوع بیماری کرونا و نگرانیهای به وجود آمده ،برابر
قانون خدمت وظیفه عمومی در طول تحصیل ،شرایط خاص دو ترم سنوات ارفاقی نیز تعریف شده که اختیار تصمیمگیری
در این خصوص به کمیسیون موارد خاص دانشگاهها واگذار شده است.
ســردار تقی مهری بیان کرد :حداکثر سنوات اولیه تحصیلی برای مشــموالن در مقاطع مختلف از جمله کاردانی  2/5سال،
کارشناسی پیوسته  ۵سال ،کارشناسی ناپیوسته  ۳سال ،کارشناسی ارشد ناپیوسته  ۳سال ،کارشناسی ارشد پیوسته  ۶سال،
دکتری پزشکی پیوسته  ۸سال و دکتری تخصصی  ۶سال است که دو ترم سنوات ارفاقی در صورت نیاز به این سنوات اضافه
میشود.
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جزئیات تصادف صبح شنبه در اتوبان قم

حادثه  ۹مصدوم داشت
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سودای پولدار شدن بدون زحمت و در
یک چشــم بر هم زدن ،ســودایی تازه
نیست؛ شاید به اندازه خود تاریخ قدمت
دارد .این ســودا در نهان با ناخودآگاه ما
گیسو گره زده و دست از سر آدمیزاد بر
نمیدارد .عالقه به درآمد بیشتر در ازای
کار کمتر ،عالقهای فطری اســت که در
طول تاریخ میتوان نشانههای آن را دید.
این موضوع وقتی در ابعــاد بزرگ و در
جامعه شیوع پیدا میکند ،دیگر از یک
خواست نامشروع ذهنی و شخصی فراتر
میرود و ممکن اســت ســاختارهای
اجتماعی و اقتصادی جامعه را به چالش
بکشد .اقتصاد بر این پایه استوار است که
هر کس در ازای فعالیتهای (جسمی،
علمی ،فکری) خود ،رفاه کسب کند .در
این میان اگر فرد یا افرادی توانســتند
بدون فعالیت درآمدی کسب کنند ،حتما
یک جای کار ایراد دارد یا اینکه حتما یک
جای کار ایراد پیدا خواهــد کرد .قمار،
ی و امثالهم ،همه
شرطبندی ،شرکت هرم 
روند مشابهی برای افرادی که درگیر آن
میشوند پیشــنهاد میکند :به دست
آوردن پول زیاد در ازای کمترین فعالیت.
جــدای از آســیب بزرگ اقتصــادی و
اجتماعی ،بسیاری از مواردی که افراد را
به ســمت قمار میکشــاند ،تبلیغاتی
دروغین اســت که در ســوی دیگر آن
افرادی سودجو ،به صورت مدرن دزدی
میکنند که البته موضــوع این گزارش
نیســت .آنچــه در این گــزارش به آن
میپردازیم ،مــوج جدیــدی از قمار و

دانستنیهای حقوقی
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برخورد با قمارخانههای مجازی جدیتر میشود

رشد غده قمار در فضای مجازی

شرطبندی به ویژه در ورزش فوتبال است
که عالوه بر دو آسیب فوق ،جریان ورزشی
لیگ فوتبال ملی را تحت تاثیر قرار داده
اســت .حتی در قانون مدنی هم قمار و
شرطبندی حرام شــناخته شده است.
یعنی در جرگه معامالت نامشــروع قرار
گرفته و طــرح دعــاوی در رابطه با آن
وجاهت قانونی نــدارد و قابل پیگیری
نخواهد بود .در قانون بر اســاس عناوین
مجرمانه و مجازاتهای آنها در زمینه

زن باید بخشش مهریه خود را به صورت قانونی ثبت کند

باشگاه خبرنگاران جوان :بسیاری از افراد را دیدهایم که بعد از جاری شدن عقد اقدام به
بخشیدن مهریه خود میکنند ،اما این بخشش مهریه خود دارای مراحل مختلفی است .نکته
قابل توجه این است که برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست یعنی حتی در صورتی
که زن مهریه خود را به وسیله یک دست خط با امضا و اثرانگشت ببخشد دیگر شوهر تعهدی
در پرداخت مهریه ندارد و او میتواند در آینده از همین برگ به عنوان مدرک استفاده کند،
اما باید بدانیم اگر عروس به طور جدی قصد بخشش مهریه خود را داشته باشد بهتر است با
همسر خود به دفتر اسناد رسمی برود و بخشش مهریه خود را به صورت قانونی ثبت کند.
البته کار به همین جا ختم نمیشود .زیرا برای محکم کاری بایدنامهای از آنجا برای دفترخانه
رسمی ازدواج که عقد در آن جا ثبت شده است برده شــود تا در آنجا مفاد نامه در صفحه
مالحظات عقدنامه ثبت شود.
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مهر :سخنگوی سازمان آتشنشــانی تهران،
از برخورد یک دســتگاه ون با نیوجرســی در
اتوبان قم و برجای مانــدن  ۹مصدوم خبر داد.
سیدجالل ملکی اظهار کرد :این حادثه در اتوبان
قم به ســمت تهران مقابل تیر  ۱۰۹رخ داده و
تعداد  ۹نفر مصدوم (یک زن و  ۸مرد) شــدند.
وی افزود :به دلیل آنکه ایــن محدوده پنج الی
شش کیلومتری عوارضی تهران بود ،بالفاصله
دو ایستگاه آتشنشــانی به محل اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شــهرداری تهران ادامه داد :در محل مشاهده
میشود که یک دستگاه خودروی ون که مسافر
حمل میکرده و متعلق به شهرکهای اطراف
تهران بوده است ،به دلیل نامشخصی از مسیر
منحرف میشود و پس از برخورد با بلوکهای
نیوجرسی وسط اتوبان ،در شرایطی که قسمت
جلویی خودرو به شدت آسیب میبیند ،متوقف
میشود .ملکی تصریح کرد :بالفاصله آتشنشانان
در محل حاضر میشــوند و ایمنیهای الزم را
انجام داده البته قبل از حضور آتشنشانان ۸ ،نفر
سرنشین این خودرو که مصدوم هم شده بودند،
از خودرو خارج و به کنار اتوبان منتقل میشوند.
به گفته وی ،راننده این خــودرو به دلیل آنکه
قســمت جلویی خودرو کام ً
ال جمع ،در خودرو
محبوس شــده بود .آتشنشــانان با تجهیزات
هیدرولیکی که در اختیار داشتند ،عملیات امداد
و نجات را آغاز کرده ،قطعات خودرو را برش داده
و راننده که آقای  ۶۵ساله بود را از خودرو خارج
و با دیگر مصدومــان این حادثه ،تحویل عوامل
اورژانس دادند .وی گفت :در نهایت این حادثه
 ۹مصدوم داشت که تحویل اورژانس داده شده و
محیط برای عبور و مرور دیگر خودروها توسط
مأموران آتشنشانی پاکسازی شد.
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قمار و ســایتهای قماربازی که شامل
سایتهای شــرطبندی استبرای این
گونه افراد مجازات تعیین و افراد مجرم به
شش ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲
میلیــون ریال جــزای نقــدی محکوم
میشوند.
ترغیب برای سرمایهگذاریهای بیشتر
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از
جرایم ســایبری پلیس فتا نیــز در این
رابطه گفت :گردانندگان ســایتهای

شرطبندی در ترفندی زیرکانه کاربرانی
را که بــرای بار نخســت وارد ســایت
میشوند ،با مبلغ اندکی برنده میکنند
تا فرد برای ســرمایهگذاریهای بیشتر
ترغیب شود .ســرهنگ دوم علیمحمد
رجبی با بیان اینکه در شرایط کرونا که
سیستم آموزشی بیشتر از طریق آنالین
و راه دور است و باعث شده تا نوجوانان و
جوانان زمان زیادی را در فضای مجازی
و شــبکههای اجتماعی صــرف کنند،

روانشناسی

اظهار کــرد :همین صرف زمــان زیاد
در شــبکههای اجتماعی باعث شده تا
گردانندگان سایتهای شرطبندی از این
فرصت استفاده کرده و با تبلیغات فراوان
به دنبال ترغیب جوانان برای شرطبندی
باشند .رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری
از جرایم ســایبری پلیس فتا با اشاره به
شــعارهای تبلیغاتی «چندبرابر کردن
پول» و «پولدار شدن در یک شب» توسط
سایتهای قمار شرطبندی افزود :در پی
این شــعارهای تبلیغاتی ،گردانندگان
سایتهای قمار و شرطبندی در ترفندی
زیرکانه ،کاربرانی را که برای بار نخست
وارد سایت میشــوند به صورت کامال
حساب شده و از روی فنون روانشناسی،
با مبلغ اندکی برنده میکنند تا فرد برای
سرمایهگذاریهای بیشتر ترغیب شود.
وی ادامه داد :شــیرینی بردهای اولیه
باعث میشود بهرغم باختهای بعدی،
شــخص همچنان به دنبال بازی باشد
تا بتواند برنده شــود در حالی که دیگر
امکان برنده شــدن کم و کمتر میشود.
رجبی با اشاره به اینکه درگاههای بانکی
کشور مستقیماً در اختیار قماربازان قرار
نمیگیرد ،گفت :سایتهای شرطبندی
اقدام به اجــاره درگاه بانکی میکنند؛
برخی از مجرمان ســایبری نیز در قالب
سایتهای شــرطبندی و قمار اقدام به
سرقت اطالعات حســاب بانکی قربانی
کرده و با در اختیار گرفتــن رمز پویا و
اطالعات کارت بانکی که توســط خود
قربانــی در اختیار مجرمان گذاشــته
میشــود ،اقدام به برداشــت از حساب
بانکی قربانی میکنند.

روانشناس ،مشاور و زوج درمانگر:

نحوه برخورد با همسری که قصد دارد
عادتهای ما را تغییر دهد

سالمت نیوز :مهرسا حسینی روانشناس ،مشاور و زوج درمانگر درباره نحوه رفتار با همسری که سعی در
تغییر سبک زندگی ما دارد ،اظهار کرد :بیشتر ما در زمان ازدواج میدانیم تصویری که از همسرمان در دنیای
مطلوب خود داریم ،واقعی نیست و بسیاری از ما برای تطبیق این تصویر با واقعیت موجود تالش میکنیم .وی
با اشاره اینکه هرچه بیشتر برای این تغییر تالش کنیم زندگیمان با مشکالت بیشتری مواجه میشود ،افزود:
در واقع این باور که همسر من ،فرد مناسب من نیست و اگر بخواهم به زندگی مشترکم با او ادامه دهم ،باید
تغییر کنم تا زندگی زناشویی رضایتمندی داشته باشیم ،باعث شده که عامل اصلی مشکل را شریک خود
بدانیم نه خودمان ،بنابراین هیچ تالشی برای تغییر خودمان انجام ندهیم خود را فریب داده و فکر میکنیم با
نثار عشق و محبت میتوانیم همسرمان را طبق تصویر دنیای مطلوب خود بسازیم .این روانشناس بیان کرد:
براساس تجربیات ما بیشتر مشکالت زناشویی از فروپاشی این توهم به وجود میآید ،هرچند اکثر افراد بعد
از ازدواج تغییر میکنند ،اما معموال این تغییرات در راســتای خواستههای ما نیست ،وقتی سعی میکنیم
با رفتارهای مخرب همســرمان را کنترل کنیم تا به آنچه مدنظر ماست نزدیکتر شوند ،آنها هم مقاومت
میکنند .اگر بازهم پافشاری کنیم زندگیمان را تخریب خواهیم کرد؛ بنابراین باید متوجه باشیم که ما فقط
میتوانیم خودمان را تغییر دهیم .وی اضافه کرد :البته اگر همسرتان را تهدید یا مجبور کنید ممکن است کار را
برایتان انجام دهد ،اما این دفعه از روی میل یا اشتیاق نخواهد بود و ادامه این روند به رابطه بین شما یا او آسیب
میزند و رابطه به تدریج رو به نابودی میرود .این روانشناس با بیان اینکه زوجین ابتدا توافق کنند که به تصویر
بهتری از زندگی مشترک دست پیدا کنند ،ادامه داد :بنابراین زوجین پیشنهادشان را به یکدیگر ارائه دهند
و اگر به توافق برسند حداکثر تالش خود را برای عمل به گفتههایشان انجام دهند .در واقع آنها این اعمال
را به خاطر دیگری انجام نمیدهند بلکه برای کمک به زندگی مشترکشان انجام میدهند .اگر این پیشنهاد
موفقیتآمیز باشــد از این جهت که هر دو توافق کردهاند زندگی مشترکشان برخواستههای شخصیشان
اولویت دارد و هر وقت به رابطهشان کمک کند یعنی به خودشان کمک کردهاند.

عکس خبر

بازگشایی مدارس جهت رفع اشکال دانشآموزان

در پی اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا تمام مدارس دولتی و غیردولتی از  27اردیبهشت به مدت یک ماه فعالیت
خواهند کرد .مسئوالن آموزش و پرورش تأکید کردهاند که حضور دانشآموزان الزامی نبوده و این موضوع را
به اختیار خانوادهها واگذار کردهاند تا فرزندشان برای رفع اشکال به مدرسه مراجعه کند .در این میان رعایت
پروتکلهای بهداشتی پاشنه آشیل بازگشایی موفق و سالمت دانشآموزان است.
حامد جعفرنژاد /خبرگزاری تسنیم

کوتاه از جامعه
تمام كانكسهاي مناطق
زلزلهزده كرمانشاه برق دارند

اکبر میثاقی  /گروه جامعــه :مديرعامل
شــركت توزيع برق اســتان كرمانشاه گفت:
براســاس تصويب هيئت دولت ،برق مصرفي
مناطق زلزلهزده استان كرمانشــاه در فاصله
ســالهاي  1396تا  1398به صورت رايگان،
محاسبه ميشود .اميدعلي مرآتي اظهار داشت:
برق هيچ كــدام از هموطناني كــه در مناطق
زلزلهزده ســرپل ذهاب و ثالث باباجاني ،در
كانكس زندگي ميكنند ،قطع نشــده است.
وي گفت :در حال حاضر بالغ بر يكهزار كانكس
وجود دارد كه بــرق آنها به صــورت رايگان
تامين ميشــود .مرآتي اضافه كــرد :هرگونه
تصميمگيري در خصوص وضعيت هموطنان
ساكن در كانكسهاي سرپل ذهاب و مناطق
اطــراف آن ،از طريق شــوراي تاميــن انجام
ميشود و شركت توزيع برق نيز تابع تصميمات
اين شــورا خواهد بود .وي خاطرنشــان كرد:
براســاس تصويب هيئت دولت ،برق مصرفي
مناطق زلزلهزده استان كرمانشــاه در فاصله
ســالهاي  1396تا  1398به صورت رايگان
محاسبه و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي
شــركت توزيع نيروي برق كرمانشــاه تلقي
ميشود .مديرعامل شركت توزيع برق استان
كرمانشــاه در عين حال اظهار داشــت :براي
مشــتركاني كه پس از تعمير يا نوسازي واحد
مسكوني ،در منازل خود ساكن شدهاند ،كنتور
جديد به صورت رايگان نصب شده است .برپايه
اين گزارش ،زمين لرزهاي به بزرگي  7.3ريشتر،
شامگاه يكشــنبه  21آبان  1396در نزديكي
مرز ايران و عراق در اســتان كرمانشاه و در32
كيلومتري جنوب غربي شهر حلبچه رخ داد.
براثر اين زمين لرزه ،افــزون بر  500نفر جان
خود را از دســت دادند ،بيش از  9هزار نفر نيز
زخمي و حدود  70هزار نفــر نيز بيخانمان
شدند .صنعت برق در همان ساعات اوليه پس از
زلزله ،نسبت به تامين برق مناطق اسكان موقت
اقدام كرده بــود و به گواه گزارشهاي ســاير
دستگاهها ،صنعت برق جزو نخستين نهادهاي
خدماترساني بود كه توانست مشكالت بخش
خود را رفع کند.

خطر باالی وقوع زلزله
در بیشتر نقاط ایران

ایسنا :پروفسور بهرام عکاشه درباره مخاطرات
زلزله برای ایران گفت :کشور ما در منطقه فعال
زمینساختی قرار گرفته و زلزلهخیز است .این
موضوع را هم باید بپذیریم چرا که اساســا این
موضوع دست ما نیست و ساختمان زمین به این
شکل است .وی ادامه داد:از دیدگاه مطالعات
تاریخی و زلزلهنگاری جدید نیز ما در گذشته
شاهد زلزلههای قوی در کشــورمان بودهایم.
بهطوریکه  ۸۳درصد ایــران در معرض خطر
زیاد و خیلی زیاد زلزله قــرار دارد و  ۹۹درصد
شهرها نیز در معرض خطر زلزله هستند .این
متخصص زلزلهشناسی که در یک برنامه زنده
رادیویی صحبت میکرد با اشــاره به مسائل
مطرح شده درباره تغییر پایتخت به دلیل خطر
وقوع زلزله گفت :باید جایی که زلزله خیزیاش
خیلی کم است را به عنوان پایتخت انتخاب کرد
البته پایتخت باید جایی باشــد که صدماتش
حداقل باشد.

دستگاههای  UVضدکرونا نیستند

ایسنا :سید حسین صفوی مدیرکل تجهیزات
و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در پاسخ
به سوالی در خصوص استفاده از دستگاههای
 UVدر برخی مطبهای پزشکی گفت :برخی
از اقالم و دســتگاهها کاالهایی هستند که بعد
از شیوع کرونا به بازار ارائه شدند .از جمله این
موارد دستگاه  UVبه عنوان استریل کننده هوا
یا کاالهایی مثل مهپاش را میتوان نام برد .در
مورد این دستگاهها هیچ رگوالتی تایید شدهای
در دنیا وجود ندارد ،چرا که با توجه به فضایی
که پوشش میدهند اثر ثابتی در تمام محیطها
نخواهند داشت .بنابراین تاییدیهای برای آنها
از سوی وزارت بهداشت صادر نشده است و اگر
در مرکزی استفاده شــود بر اساس مسئولیت
صاحبان آنجا خواهد بود.

کرونا برای معتادان تهدیدی
جدی است

ایرنــا :معاونــت کاهــش تقاضا و توســعه
مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر،
با انتشــار مقالهای ،این باور غلــط را که افراد
مصرفکننده موادمخدر به بیماری کرونا مبتال
نمیشوند ،رد کرد و نوشت :از آنجایی که این
بیماری به ریهها حمله میکند ،از این رو برای
کسانی که سیگاری هســتند یا ماریجوانا و
سایر موادمخدر را بهصورت تدخینی مصرف
میکنند ،تهدیدی جدی است .معاونت کاهش
تقاضا و توسعه مشــارکتهای مردمی ستاد
مبارزه با موادمخدر در این مقاله افزود :بر اساس
تحقیقات علمی انجام گرفته ،مشــخص شده
که ابتال به بیماری کرونــا میتواند در برخی
جمعیتها نظیر افرادی که موادمخدر مصرف
میکنند با عالئم و نشانههای شدیدتری همراه
باشد و مردم جامعه باید نسبت به این موضوع
هوشیار و آگاه باشند.

