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ازمیانخبرها

دوربین های لباس محیط بانان
هفته آینده تحویل می شود
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت۵۰۰ :
دستگاه دوربین قابل نصب روی لباس محیطبانان
خریداری شده است که هفته آینده همه آنها به
ادارات کل استانها تحویل میشود.سرهنگ
محبتخانی در گفتوگو با ایرنا افزود :چون این
دوربینها بر اساس تعداد محیطبانان و شرایط
منطقه حفاظتشده تقسیم خواهند شد ،از این رو
در حال تهیه طرح تقسیم آنها در استانها هستیم
که به زودی پایان می یابد و به نظر میرسد هفته
آینده آماده تحویل به استانها باشد.وی ادامه داد:
با توجه به اهمیت موضوع و مسئله حفاظت از جان
محیطبانان،هدفگذاریماتاپایانامسالتهیهدو
هزاردوربینونصبآنرویلباسمحیطباناناست
که تا حد امکان از صدمات مصون بمانند.

کاربران اندروید بدون رمز از
سرویس های گوگل استفاده می کنند
گوگل به کــاربــران دستگاه هــای انــدرویــد اجــازه
میدهد بدون وارد کردن رمز عبور و فقط با استفاده
ازحسگراثرانگشتدستگاه،ازبرخیسرویسهای
وب محور این شرکت استفاده کنند.به گزارش مهر
بهنقلازانگجت،گوگلدرراستایتالشهایخود
برای حذف رمزهای عبور ،اکنون ویژگی جدیدی
را ارائه کرده که به کاربران دستگاه اندروید اجازه
می دهد به جای استفاده از آن ،با استفاده از حسگر
اثر انگشت یا پین کد وارد سرویس های وب این
شرکت شوند.جالب آن که این نخستین باری است
که گوگل به مشتریانش اجازه می دهد با استفاده
از ویژگی های بیومتریک خود هویت شان را در وب
سایتاحرازکنند .احرازهویتآنالینهماکنوندر
کروم برای کاربران اندروید مهیاست .برای بررسی
این ویژگی ،نخست باید از طریق passwords.
 google.comوارد مرورگر آنالین پسورد شرکت
شد.هم اکنون این ویژگی در برخی از موبایل های
اندروید فراهم شده است.گوگل قصد دارد طی
چند روز آینده این ویژگی را در تمام موبایل های
مجهز به اندروید ۷و باالتر عرضه کند.

هواوی سیستم عامل منعطف
خود را روانه بازار می کند

شرکت چینی هواوی از سیستم عامل جدیدی با
نام «هارمونی او.اس» ( )HarmonyOSرونمایی
کردهکهدرصورتلزوممیتواندبیدرنگجانشین
انــدرویــد شود.به گزارش ایندیپندنت ،ریچارد
یو ،مدیرعامل بخش مصرف کنندگان این غول
فناوری چین ،از هارمونی او.اس در کنفرانس
سازندگان هواوی در شهر دونگ گوان رونمایی
کرد و گفت که این سیستم با تلفنهای هوشمند،
تلویزیونهای هوشمند ،دستگاههای پوشیدنی و
دیگردستگاههایمتصلبهاینترنتکارمیکند.به
گفته وی ،این توانایی سیستم عامل جدید را «کام ً
ال
از اندروید و آی.او.اس (اپل) متمایز می سازد».
او گفت که سیستم جدید کام ً
ال منبع باز خواهد
بود؛ «میتوانید یک بار برنامه خودتان را بسازید و
سپس به شکلی انعطافپذیر آن را روی مجموعهای
از دستگاهها اجرا کنید».هم اکنون ،تلفنهای
هوشمند و رایانه های لوحی (تبلتهای) هواوی
از سیستم عامل اندروید گوگل استفاده میکنند،
اما اوج گرفتن تنش میان آمریکا و چین این شرکت
چینی را وادار کرد به سرعت سیستم عامل خاص
خودش را فراهم کند.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی  ۴ماه پس از آغاز به کار ،برکنار شد

قربانی شفاف سازی یا انتصاب غیرقانونی؟
گروه اجتماعی-مدیرعامل جوان صندوق
بازنشستگی کشوری که به دنبال پیاده سازی
شفاف سازی در مجموعه تحت مدیریت خود
بــود ،صبح روز گذشته و تنها پس از گذشت
چهار ماه از آغاز فعالیت ،برکنار شد.به گزارش
خراسان ،سید میعاد صالحی مدیرعامل ۳۷
ساله صندوق بازنشستگی کشوری ،بعد از
چهار ماه فعالیت در صندوق بازنشستگی،
دیـــروز از سمت خــود برکنار شــد و بــا حکم
شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
نــعــمـتا ...ای ــزدی رئیس هیئت مــدیــره این
صندوق با حفظ سمت به عنوان سرپرست
منصوب شد .با حکم وزیــر کــار ،صالحی نیز
مشاور علمی و فناوری وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی شد .معارفه تودیع و معارفه دیروز
پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران
برگزار شد.صالحی 10 ،فــروردیــن امسال
به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کــشــوری منصوب شــد .طبق اع ــام برخی
خبرگزاری ها ،بر مبنای اخبار رسیده ،این
برکناری به دستور رئیسجمهور بوده است.
وی در مدت چهار ماه حضور خود در صندوق
بازنشستگی ،برای اولین بار مدارک تحصیلی
مدیران صندوق و شرکتهای تابعه را منتشر
کرد .او همچنین برای اولین بار جمع حقوق

و مــزایــای مــدیــران صــنــدوق و شرکتهای
تابعهاش را منتشر کرد.وی در قدم بعدیاش
ص ــورته ــای مــالــی شــرک ـتهــای صــنــدوق
بازنشستگی کشوری را منتشر کرد و در تدارک
انتشار جزئیات پروندهها و پروژههای چند هزار
میلیاردی زیرمجموعههای این صندوق بود که
عمر مدیریت اش بر صندوق به پایان رسید.
صــالــحــی در آخــریــن تــوئــیــت خ ــود پــیــش از
برکناریاش نوشته بود« :هرچه امور صندوق
بازنشستگی را شفا فتر میکنیم ،فشارها و
تخریبها نیز بیشتر میشود .گام مهم بعدی،
انتشار جزئیات پروندهها و پروژههای چندصد
و چندهزار میلیارد تومانی است».

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

تفاوت دیه زن و مرد همچنان برجاست
دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت:
تفاوت دیه زن و مرد همچنان پابرجاست ،هر
چند دیوان عالی کشور به این مسئله ورود کرده
است.حجت االســام عاملی به ایرنا افــزود:
مصوبه قطعی برای برابری دیه زن و مرد نداریم
و تا زمانی که تبدیل به قانون شود ،قوانین قبلی
پایدار است.دیوان عالی ،در رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی مصوب اردیبهشت
 ۹۸اعالم کرد« :با عنایت به ماده  ۲۸۹قانون
مجازات اسالمی مصوب سال  92در نحوه
تقسیمبندیجنایتعلیهنفسیاعضویامنفعت

و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده  ۵۵۱این
قانون،نظربهاینکهمکلفشدنصندوقتأمین
خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت
دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است ،لذا در
کلیهجنایاتعلیهزناناعمازنفسیااعضا،مابه
التفاوتدیهمربوطهبهآنانبایدازمحلصندوق
مذکور پرداخت شود».این رأی با استناد به
قسمت اخیر ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی
کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها و دیگر مراجع اعم از قضایی و
غیر آن الزم االتباع است.

پزشکان در  40درصد شکایت ها از قصورات محکوم شدند
مــعــاون انتظامی ســازمــان نظام پزشکی
،درباره قصورات پزشکی گفت :طبق آمار
دادسراها  ۳۹تا  ۴۲درصد شکایتهای
مربوط به قصورات پزشکی به محکومیت
کادر درمانی منجر شده است.به گزارش

فــــارس ،عــلــی فــتــاحــی افــــزود :در بخش
ســرپــایــی ،بیشترین قــصــور در قسمت
عمومی و دندان پزشکی است و در بخش
بستری  ،بیشترین قصور مربوط به زنان و
زایمان،ارتوپدی و جراحان عمومی است.

▪اعــام پایان حیاط خلوتی در صندوق
بازنشستگی کشور

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری
یک ماه پیش نیز اعالم کرده بود ،امروز پایان
حیاط خلوتی صندوق بازنشستگی اســت و
شفافیت ،فسادستیزی ،جوان گرایی و نخبه
گزینی و شایسته گزینی چهار محور رویکرد
جدید این صندوق است.حدود یک ماه است
که تعدادی از نمایندگان مجلس به بی ارتباط
بودن مدرک تحصیلی صالحی با مسندی که
اختیارکردهمعترضبودند.همچنینبهگزارش
تابناک ،برخی نمایندگان مجلس ،صالحی را
برای اداره امور مجموعه بزرگ اقتصادی که با

معیشت بازنشستگان در ارتباط است ،مناسب
نمی دانستند و حاال ظاهرا به خواسته خود
رسیده اند .نمایندگانی که برخی اسالفشان در
زیرمجموعه های صندوق بازنشستگی مشغول
کار بــوده ،هستند و احتماال خواهند بود!ماه
گذشته نیز سازمان بازرسی ،انتصاب میعاد
صالحی را غیرقانونی اعالم کرده و خواستار
برکناری وی شده بود .به تازگی اخباری منتشر
شده بود که حکایت از پول پاشی مدیر جوان
صندوق بازنشستگی کشوری بعد از طرح
ایرادات قانونی در خصوص نصب اش داشت.
پول پاشیهایی که صالحی تأکید داشــت از
جیب بازنشستگان و صندوق متعلق به ایشان
نیستوپاداشیاستکهبابتتالشهایشبانه
روزی کارکنان صندوق و نتیجه این تالشها
یعنی کاهش میلیاردی مالیات صندوق ،به
ایشان تقدیم شــده اســت.مــواردی که نشان
میدهد ،مدیر  ۳۷ساله صندوق نه صرفا بابت
شفاف ســازی هایش در ایــن مجموعه که به
دالیل دیگر نیز در کانون توجهها قرار داشته و
عزلش بعد از چند ماه حضور در این مجموعه،
اتفاقی دور از انتظار نبوده است .عزل مدیری
که با انتشار برخی مستندات نشان داد ،هنوز
حقوقهای نجومی از بین نرفته و وجود دارد،
بنابراین عزل و نصبهایی پر سر و صدا داشت.

واکنش رئیس سازمان حج به ادعای مطرح شده درباره حادثه منا
رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد :حفظ
عزت و کرامت زائــران ایرانی در صدر همه
تفاهم نامه ها با دولت عربستان قرار دارد و
هیچ کــدام از مسئوالن جمهوری اسالمی
از خــون شهیدان منا نخواهند گذشت.به
گزارش مهر ،علیرضا رشیدیان دوشنبه شب
در حاشیه مراسم بزرگداشت « شهدای منا
و مسجدالحرام» در چــادر بعثه مقام معظم
رهبری در منا ،با رد ادعــای مطرح شــده از
سوی برادر شهید غضنفر رکن آبادی افزود:
این ادعا ،دروغ محض است .تفاهم نامه های
سازمان حج و زیارت امضا شده و کامال روشن

و شفاف است و هیچ نکته پنهانی ندارد.وی
تصریحکرد:نخستینبندهمهتفاهمنامههای
ما،حفظعزت،کرامت،آرامشوامنیتزائران
ایرانی است و همواره آن را طلب کرده ایم.
کسی که برای زائران عزت و کرامت را دنبال
می کند ،آیا از حقوق شهدای خود می گذرد و
با آن معامله می کند؟رشیدیان گفت :فکر می
کنمکسیکهاینحرفرازده،حتمابیاطالع
بودهیاهنگامصحبتکردندچارخلجانشده
و متوجه نبوده است چه می گوید و گرنه می
داند هیچ یک از مسئوالن جمهوری اسالمی
از خون شهیدانشان نخواهند گذشت.

5
جامعه
رئیس سازمان محیط زیست مطرح کرد:

فتوای مراجع بر غیرشرعی بودن
فعالیت مدارس طبیعت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره
به این که مــدارس طبیعت هیچ محمل قانونی
ندارند ،گفت :بر اســاس فتوای مراجع تقلید،
فعالیت مدارس طبیعت غیر شرعی اعالم شده
است .همچنین به تازگی وزارت اطالعات اعالم
کرده که دو نفر از بنیان گذاران این مدارس جزو
حزب توده بودهاند.به گزارش ایسنا ،کالنتری
دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی
دربــاره چرایی مخالفت سازمان محیط زیست
با ادامه کار مدارس طبیعت افزود :صدور مجوز
برای فعالیت مدارس طبیعت کامال غیر قانونی
بود و هیچ مهمل قانونی برای صدور مجوز وجود
نداشت .طبق قانون اگر اتفاقی بــرای یکی از
کودکان در مدرسه بیفتد بــرای مثال اگر پای
کسی بشکند رئیس سازمان محیط زیست باید
پاسخ گو باشد و دیه آن را پرداخت کند.وی تاکید
کرد  :طبق فتوای مراجع عظام تقلید ،مدارس
طبیعت غیر شرعی اعالم شد و رسما به سازمان
محیط زیست اعالم کردند که حق صدور مجوز
بــرای مــدارس طبیعت نــداریــم.وی در پاسخ به
چرایی مخالفت مراجع با ادامــه کــار مــدارس
طبیعت تصریح کرد :گفته میشود که در مدارس
طبیعت ایدئولوژیهای غیردینی تبلیغ میشود.
برای مثال سگ به جای خواهر و گربه به جای
برادر تلقی میشود.

رئیس دانشگاه امیرکبیر:

کم شدن گرایش به ریاضی ،لطمه
بزرگی وارد می کند
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت :کم شدن
گرایش به ریاضی لطمه بزرگی به کشور است،
البته ما در دانشگاه امیرکبیر از این بابت مشکلی
نخواهیم داشــت؛ چــون ایــن دانشگاه همیشه
متقاضی زیــادی دارد.بــه گــزارش ایسنا ،احمد
معتمدی دیــروز در افتتاحیه اولین جشنواره
دانشآموزی امیرکبیر افزود :بعید است که در
کاهش گرایش به ریاضی بحث اشتغال مطرح
باشد ،زیــرا هنوز شانس اشتغال با رشتههای
ریاضی بیشتر از تجربی است.

