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گـــزارش

رئيـس كانـون بازنشسـتگان تأميـن اجتماعـی تهـران از 
پرداخـت مابه التفاوت افزايش حقوق بازنشسـتگان از 25 
خـرداد خبـر داد و گفـت: رقمی كه از سـوی دولت برای 
بازنشسـتگان سـاير سـطوح در نظـر گرفتـه شـده اسـت 

مـورد انتقـاد ما قـرار دارد.
اشـاره  بـا  تسـنيم،  بـا  گفت وگـو  در  دهقان كيـا  علـی 
بـه  مربـوط  بازنشسـتگان  حقـوق  پرداخـت  آغـاز  بـه 
خردادمـاه، اظهـار كـرد: حقـوق بازنشسـتگان بـر مبنای 
حـروف الفبـا آغـاز شـده اسـت و ايـن رونـد تا چنـد روز 
آينـده ادامـه خواهـد داشـت. وی در ارتبـاط بـا واريـز 
مابه التفـاوت افزايـش حقـوق بازنشسـتگان مربـوط بـه 
ماه هـای فرورديـن، ارديبهشـت و خـرداد، تصريـح كـرد: 
همان طـور كـه وزيـر رفـاه و مديرعامـل سـازمان تأمين 
بازنشسـتگان  حقـوق  اسـت  كـرده  اعـالم  اجتماعـی 
از خـرداد مـاه افزايـش پيـدا خواهـد كـرد و بـر هميـن 
اسـاس مابه التفـاوت افزايش حقوق خردادماه به حسـاب 
بازنشسـتگان واريـز می شـود و در ماه هـای تيـر و مـرداد 
نيـز مابه التفـاوت افزايش حقـوق بازنشسـتگان مربوط به 

ماه هـای فرورديـن و ارديبهشـت مـاه واريـز می شـود.
تهـران  اجتماعـی  تأميـن  بازنشسـتگان  رئيـس كانـون 
افزايـش  حداقل بگيـر  بازنشسـتگان  حقـوق  گفـت: 

57درصـدی افزايـش پيـدا خواهـد كـرد و ايـن در حالی 
اسـت كـه پيـش از ايـن قـرار بـود حقـوق بازنشسـتگان 
سـاير سـطوح نيز بر اسـاس مصوبه شـورای عالی كار 38 
درصـد افزايـش پيدا كنـد كه متأسـفانه اين رقـم به 10 
درصـد كاهـش پيـدا كـرده اسـت و مـورد نقـد و انتقـاد 

بازنشسـتگان قـرار دارد.
دهقان كيـا افـزود: مـا همچنان تأكيـد بر اجـرای مصوبه 
بازنشسـتگان  افزايـش حقـوق  شـورای عالی كار جهـت 

حداقل بگيـر و سـاير سـطوح هسـتيم.
مصوبـه  اجـرای  عـدم  بـه  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  وی 
حقـوق  38درصـدی  افزايـش  و  كار  شـورای عالی 
بازنشسـتگان سـاير سـطوح، قـرار اسـت فـردا جلسـه ای 
بـا حضـور رؤسـای 31 كانـون بازنشسـتگی برگزار شـود 
و در خصـوص عـدم اجـرای مصوبـه شـورای عالی كار به 
افزايـش 38درصـدی حقوق بازنشسـتگان سـاير سـطوح 

شـود. تصميم گيـری 
رئيس كانون بازنشسـتگان تأميـن اجتماعی تهران گفت: 
همچنيـن قـرار اسـت طی روزهـای آينده جلسـه ای را با 
كميسـيون اجتماعـی مجلـس برگـزار كنيـم چـرا كه ما 
همچنان نسـبت به عـدم اجرای مصوبه شـورای عالی كار 

منتقد هسـتيم.

انتقاد به رقم در نظر گرفته  شده دولت

پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان از ۲۵ خرداد
انتشــار تبليغ تازه ديگری از يك شــركت بستنی سازی 
كه پيش از اين نيز سابقه تبليغات ابزاری از زنان داشت 

دوباره در شبکه های اجتماعی با واكنش روبرو شد.
اســتفاده ابزاری از زنان در تبليغات شركت های تجاری 
داخلــی به خصــوص در شــبکه های اجتماعی هرچند 
وقت يکبــار به يکی از اخبار تلخ فضــای مجازی تبديل 
می شــود. تبليغ نوعی مايه شــوينده لباس، شــکالت 
صبحانه و حتی پوشك و محصوالت بهداشتی كودكان و 
نوزادان و استفاده از زنان بدون حجاب موج اعتراضات را 
در فضــای مجازی ايجاد كرد و كاربران نيز اعالم كردند 

كه از اين به بعد از اين برند ها استفاده نخواهند.
اما ســال گذشــته محتوای تبليغی يك نوع بســتنی 
اعتراضات را بزرگتر كرد. ويديوی تبليغی كه به شــکل 
واضحی اســتفاده ابزاری از زنان بود و موجب راه اندازی 
يك كمپين ويديويی از سوی معترضين شد. معترضين 
در اين تبليغ بســتنی با آن برنــد را می خريدند و بعد 
جلوی دوربين آن را دور می انداختند تا اعتراض خود را 

به اين نوع محتوای ضد ارزش نشان دهند.
همين اعتراضات سبب شد شركت بستنی سازی در ابتدا 
كامنت های خود ذيل پست تبليغی را ببندند و بعد از آن 
مجبور به حذف پســت مورد نظر شد. اما بعد از يك سال 
همين شــركت در تبليغ تازه خود دنبــال همان مدل 

تبليغ رفت و ويديوی جنجالی تازه ای منتشــر كرد كه 
دوبــاره واكنش ها را برانگيخت و دوباره مجبور به حذف 

پست بستنی شد.
در همين راستا محسن حدادی مدير كل دفتر تبليغات 
و اطالع رسانی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در گفتگو 
با فارس گفت: »خوشــبختانه محتواهايی از اين دست 
با وجود حجم زياد شــركت ها در شــبکه های اجتماعی 
زياد نيست اما هرساله مواردی نيز وجود دارد كه وزارت 
ارشــاد مســووليت پيگيری آن ها را دارد. اما مورد اين 
شــركت دوباره تکرار شده اســت كه پيگير آن از طريق 

دادستانی هستيم.«
حــدادی با اشــاره به عدم خــالء قانونــی در تبليغات 
افزود:»مــا بــرای جلوگيــری از وقوع چنيــن مواردی 
خــالء قانونی نداريم و در قانــون تبليغات دقيقا به اين 
موضوع اشاره شده است و استفاده ابزاری از زنان را منع 

كرده است.
در فصل هشتم اين قانون آمده است: »استفاده ابزاری از 
زنان، مردان و كودكان كه نقش اصلی را در معرفی كاال 
و خدمات ايفا می نمايند« ممنوع است. در فصل نهم هم 
باز تأكيد می شود كه »هرگونه استفاده ابزاری از زن در 
تبليغات ممنوع اســت« و »آگهی ها نبايد تداعی كننده 

ترجيح بين جنس مذكر و مؤنث باشد.«

بستنی حاشیه ساز!

حاشیه  سود به قیمت استفاده ابزاری از زنان

ناگفته های سرقت بانک ملی 

ابتدایی ترین نکات ایمنی رعایت نشده بود
 مسئولیت بانک ها 

در قبال واگذاری صندوق های امانات

مســئوليت در حقوق ايران از دو منشــاء قانونی و 
شرعی برخوردار است. مسئوليت مدنی يا بر اساس 
توافق و ناشــی  از اراده طرفين )قراردادی ( ايجاد 
می گردد و يا بر اســاس الزامات خارج از قرارداد و 

به صورت غيرمستقيم ايجاد می گردد. 
ماده 1 و 2 قانون مســئوليت مدنی هر دو تئوری 
و نظريــه جبران خســارت در مســئوليت مدنی 
پيشــرفته در دنيا را پذيرفته است. در ماهيت قرار 
داد واگذاری صندوق های امانت توســط بانك ها 
به افراد ، چنانچه  مســئوليتی برای بانکها در قبال 
صندوق ها پيش بينی شده باشد، در همان ميزان 
و محدوده احصا شــده قراردادی دارای مسئوليت 
مدنــی) قــراردادی( خواهد بــود. در قراردادهای 
واگــذاری صندوقهــای امانــات توســط بانکها و 
اشــخاص صرفاً محل نگهداری امانات به اشخاص 
واگذار  گرديده اســت.  بديهی اســت در خصوص 
اشــيا و اموالی كه در اين صندوق ها قرار می گيرد 

مسئوليتی را برای بانك نمی توان متصور شد
بنابراين در زمانی كه بانك ها صرفاً محل نگهداری 
را به اشــخاص واگذار نمايند صرفاً از باب كوتاهی 
يا ســهل انگاری در نگهداری صنــدوق ها ميتواند 
مســئول باشــد كه در آن صورت اين موضوع در 
چهارچوب  قاعده تســبيب ) رابطه ســببيت ( و 
حدود مســئوليت در صورت تعــدی و تفريط در 

نگهداری ، بايد مورد بررسی قرار گيرد.
لذا به نظر می رســد مســئوليت بانك هــا در قبال 
صندوق های امانت از نوع مســئوليت خاص بوده نه 
عام. و بايد مســئوليت بانکها را در حدود اختيارات 
قراردادی جستجو كرد و اصل مسئول بودن يا نبودن 
بانك هــا در قبال واگذاری صنــدوق ها را در حدود 

اختيارات تعدی يا تفريط جاری و ساری نمود.

اعالم نتایج اعتراض به »دهک بندی 
خانوار« طی یکی دو هفته  آینده

معــاون رفــاه اجتماعی وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعی درباره زمــان اعالم نتايج اعتراضات ثبت 
شــده پيرامون دهك بندی گفــت: احتماال نتايج 
نهايی اعتراضــات تا پايان ماه و طی يکی دو هفته 
ديگر از طريق سامانه حمايت اعالم می شود و مردم 

می توانند نتيجه بررسی ها را مشاهده كنند.
داريوش ابوحمزه در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه 
هرتعداد اعتراض ثبت شــده باشــد مبلغ يارانه در 
ارديبهشــت ماه طی دو مرحله برايشان واريز شده 
است؛ درباره زمان اعالم نتايج اعتراضات ثبت شده 
پيرامــون دهك بندی گفت: احتمــاال نتايج نهايی 
اعتراضات تا پايان مــاه و طی يکی دو هفته ديگر 
از طريق ســامانه حمايت اعالم می شــود و مردم 

می توانند نتيجه بررسی ها را مشاهده كنند.
وی ادامــه داد: اگر از طريق ســازمان هدفمندی، 
خانوارشان را تفکيك كرده باشند، اطالعات خانوار 
جديد بررسی می شود و اگر تفکيك نکرده باشند و 
به برخی آيتم ها اعتراض داشته باشند، همان موارد 

دوباره بر اساس آخرين اطالعات بررسی می شود.
معــاون رفاه اجتماعــی وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعی افــزود: نتايج همــه اعتراضات يك جا و 
احتماال تا پايان ماه خرداد اعالم می شود. اطالعات 
در حال به روز رسانی های الزم است. ابوحمزه درباره 
زمان عملياتی شدن امکان جديد ارسال پيامك به 
معترضان  برای مشــاهده شناسنامه اقتصادی شان 
كه پيش از اين از ســوی وزير رفاه اعالم شــده بود 
نيــز اظهار كرد: اين امکان هنوز فعال نشــده و در 
دست بررسی است. بر اين اساس اطالعات اقتصادی 
خانوار به صورت دقيق تری قابل مشاهده است. سعی 
می كنيم در مدت كوتاهی اين امکان را ايجاد كنيم 
تا ثبت اعتراض در موارد خاص راحت تر انجام شود.
وی در پاسخ به اين پرسش كه چرا اطالعات مربوط 
به ملك جزو معيارهای موجود دهك بندی نيست و 
چه زمانی اين اطالعات وارد پايگاه اطالعاتی رفاهی 
ايرانيان می شود؟ گفت: اطالعات امالك ناقص است 
و باعث بی عدالتی می شد به همين علت ملك را به 
صورت كلی مبنا قرار نداديم اما در حال پيگيری از 
نهادهای مربوط هستيم تا بتوانيم اطالعات امالك 
را نيز اضافه كنيم و  به محض اينکه افزوده شــود 
اطالعات امــالك را هم مبنــای دهك بندی قرار 
می دهيم. ولی فعال اطالعات مربوط به امالك ناقص 

است و نمی توان آن را اعمال كرد.

آخرین مهلت  برای بهره مندی از 
معافیت تعرفه  های آب، برق و گاز

آخرين مهلــت ثبت نام خانوارهای تحت پوشــش 
برای بهره منــدی از معافيت  تعرفه های آب، برق و 

گاز اعالم شد.
براســاس بنــد ك تبصره 15 قانون بودجه ســال 
1401 مبنی بــر اينکه »وزارتخانه های نفت و نيرو 
موظف هســتند تعرفه آب، برق و گاز مشــتركين 
خانوارهای كشــور را به گونه ای اصالح كنند كه با 
رعايت مناطق جغرافيايی كشور، تعرفه مشتركين 
كم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش كميته 
امداد و بهزيستی كشــور برابر صفر، تعيين شود«، 
خانوارهای تحت پوشش حداكثر تا پايان خردادماه 
با مراجعه به پيشــخوان مجازی سازمان بهزيستی 
كشور به نشــانی sam.behzisti.net نسبت به 

ثبت درخواست خود اقدام كنند.

یادداشت

رئيس پليس آگاهی فرماندهی انتظامی كل كشور )فراجا( 
ناگفته هايی از سرقت صندوق امانات بانك ملی را تشريح 
كــرد و گفت: ابتدايی ترين نــکات ايمنی در ورودی بانك 

رعايت نشده بود.
ســردار محمــد قنبری رئيــس پليس آگاهــی در برنامه 
گفتگوی ويژه خبری گفت: اين سرقت در نوع خود يکی از 
ســرقت های پيچيده ای بود كه در ايام تعطيل اتفاق افتاد؛ 
سارقين حرفه ای با استفاده از در ورودی پاركينگ به داخل 
بانك وارد می شوند، تجهيزات ايمنی بانك را قطع می كنند 
و دريچه ای كه به صندوق امانات متصل اســت با هوا گاز 
تخريب می كنند و حدود 250 صندوق امانت مردم را مورد 

دستبرد قرار می دهند و از محل خارج می شوند.
وی افزود: به محض اينکه روز دوشــنبه صبح به همکاران 
ما اعالم شــد عوامل بررســی صحنه و عوامل تخصصی و 
كارآگاهان ســريعاً در صحنه سرقت حضور يافتند و پليس 
آگاهــی تهران بزرگ مأموريت پيدا كرد كه به صورت ويژه 
اين ســرقت را پيگيری كند؛ اطالعات بسيار خوبی با دقت 
بســيار باال و با اســتفاده از امکانات و تجهيزات هوشمند 
استفاده شد و همه ی داده های اطالعاتی به كار گرفته شد.

رئيــس پليس آگاهی اضافــه كرد: آن هايی كــه نگهبانی 
می دادند سارقين ســابقه داری بودند و تالش كرده بودند 
هيچ ردی از خود به جــای نگذارند، اما با اطالعاتی كه از 
صحنه جرم برداشته شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 
پشتيبانی های خوبی در تجزيه و تحليل اين داده ها صورت 
گرفت. ســردار قنبری افزود: اين سرقت دوشنبه ساعت 7 
صبح به پليس اطالع داده شــد، سرقت »پنج شنبه شب« 
صورت گرفته است، اما روز دوشنبه ساعت 7 به ما اعالم و 
دســتور ويژه ای از سوی سردار فرماندهی به پليس آگاهی 

فاتب پليس تهران برای پيگيری مسئله صادر شد.

متصل نبودن سامانه هوشمند امنیتی به پلیس
رئيس پليس آگاهی افزود: ســامانه ضد سرقت بانك بايد 
به پليــس متصل می بود اما وصل نبوده و اين در دســت 
بررســی است، اگر اين ســامانه وصل بود بالفاصله هشدار 
داده می شــد، البته سارقان سيستم ها را قطع كرده بودند، 
ســامانه ها بايد به گونه ای باشد كه با قطع يك سيم، كامل 

از كار نيفتد.
وی گفت: دوشنبه صبح كه ما مطلع شديم در كمتر از 48 
ساعت هويت سارقين را با استفاده از سامانه های هوشمند 
مشــخص كرديم، پس اينکه متوجه شديم سارقين قبل از 
اعالم ســرقت از طريق فرودگاه بين المللی امام خمينی به 

يکی از كشورها سفر كردند، در كمترين زمان ممکن پليس 
بين الملل از ما اعالم قرمز اين ها را گرفت كه در نوع خود 
كار بسيار سريعی بود و با پليس آن كشور هماهنگ و محل 

اختفای سارقان در آن كشور شناسايی شد.
رئيــس پليس آگاهی اضافه كرد: دو نفری كه يکی از آن ها 
با خانواده فرار كرده بود بالفاصله دستگير شدند و اقدامات 

الزم برای انتقال شأن به كشور در حال انجام است.
ســردار قنبــری گفت: ســرقت حرفه ای بوده اســت، اما 
ابتدايی تريــن امکانات ايمنــی در ورودی پاركينگ بانك 
رعايت نشده اســت، يعنی همين اآلن به آسانی می توانيم 
از در ورودی، وارد شــويم و آنجــا يــك محيط شــلوغی 

اســت و محيطی اســت كه به سارق پوشــش می دهد و 
كســی شــك نمی كند، در راهــرو يك در چوبی بســيار 
ســاده است و پشــت آن ديوارپوش بود كه آن را باز كرده 
و ســراغ گاوصندوق رفته اند و گاوصنــدوق هم با هواگاز 
كوله ای بريده شــده است كه اين نشــان می دهد با توجه 
 به حجم اموالی كه نگهداری می شــد اين مســائل ايمنی 

بايد تقويت می شد.

سارقان ۱۳ ساعت داخل بانک بودند
وی گفت: اگر ســامانه ايمنی بــه پليس وصل بود حداكثر 
5 دقيقــه تا 10 دقيقه طول می كشــيد تا پليس به محل 
برســد اما اين سامانه به پليس وصل نبوده است و سارقين 
13 ساعت داخل بانك بودند البته اين زمان مبنای دقيقی 

ندارد و طبق اعالم سارقان است.
ســردار قنبری گفت: اســتانداردهای ايمنــی در جاهايی 
مثل بانك يا ســازمان هايی كه حافظ اموال مردم اســت 
بايد متناســب با نوع مالی كه در آنجا نگهداری می شــود، 
باشد. آيا در ورودی بانك نبايد با در ورودی منزل شخصی 
تفاوت داشته باشد؟ وقتی وارد در ورودی شدند ديگر كسی 
نمی داند كه چه كسی داخل است، يعنی هيچگونه امکاناتی 
آنجا وجود ندارد كه نشــان دهنده باشد و اگر ده تا گشت 
پليس هــم از در بانك عبور كنــد نمی داند كه داخل چه 

خبر است!
سردار قنبری گفت: ما گشتی به عنوان گشت كشيك بانك 
نداريم، اماكنی مثل بانك يا اماكن دولتی وظيفه حراســت 
و حفاظتش بر عهده خودشــان است به هر حال يك ساز و 
كار برای اين كار انجام می دهند ما امنيت عمومی را برقرار 
می كنيم، بانکی كه اين حجم پول آنجا وجود دارد بايد آن 

مسائل ايمنی و مراقبتی را لحاظ كند.

اخبـــــار

وكيل دادگستری
هوشنگمقبولی

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشــور گفت: دانش آموزان چند 
ســال در كشور خارجی تحصيل می كنند و با صرف مبالغ هنگفت با يك مدرك 

بدون ارزش قانونی به كشور باز می گردند.
به گزارش مهر، مهدی فياضی، در نشســت خبری با موضوع ثبت نام غيرقانونی 
مؤسسه تركيه ای يونس امره افزود: اين مدرسه به صورت غيرقانونی مشوق هايی 
را برای مصادره و جذب نخبگان در نظر گرفته است و به دليل جذابيت های سفر 
خارجی و تحصيل در يك كشــور ديگر، مؤسســات ايرانی و غير ايرانی مرتبط با 

سفارت ايران يك بزك برای مدارس خارجی ايجاد می كنند.
وی فرار از كنکور، ســربازی يا تحصيل در رشــته پزشــکی را از جمله مواردی 
دانست كه موجب ايجاد انگيزه در دانش آموزان برای تحصيل در مدارس خارجی 
می شود، ادامه داد: پس از آنکه اين دانش آموزان چندين سال در كشور خارجی 
تحصيــل می كنند و با صرف مبالــغ هنگفت عماًل خانواده هايشــان مال باخته 
می شــوند با يك مدرك كه حتی ممکن است ارزش قانونی هم نداشته باشد به 
كشــور باز می گردند در حالی كه برای اخذ مدرك تحصيلی در چنين ســطحی 

اصاًل نيازی به چنين هزينه ای نيست.
رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشــور افزود: خانواده ها سالی يك 
ميليــارد تومان هزينه می كنند در حالی كه تنها تعداد كمی از دانش آموزان اين 
مدرسه بورسيه می شوند و مابقی دانش آموزان بعد از 3 تا 4 سال مال باخته شده 

و با صرف مبالغ زيادی به كشور باز می گردند.
فياضــی با بيان اينکــه ما به عنوان حاكميت موظف به آگاهی بخشــی و اطالع 
رسانی به خانواده ها در خصوص اين موضوعات هستيم، گفت: ما موظف هستيم 
به خانواده ها اين موضوع را نشــان دهيم كه اين افراد ســودجو دِر باغ سبز را به 

دانش آموزان و خانواده ها نشــان می دهند. وی در خصوص افشاگری رسانه ها در 
اين خصوص اظهار كرد: امروزه رســانه ها در داخل كشور عکس العمل شديدی 
نسبت به اين ثبت نام های كالهبردارانه نشان داده است چرا كه غرب زدگی نبايد 

جايگزين خودباوری و اتکا به توانمندی های داخلی شود.
رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور به مشکالت خانواده ها بعد از 
ثبت نام فرزندانشان در اين مدارس اشاره كرد و گفت: برخی از مادران به همراه 
اين نوجوانان در خارج از كشــور می مانند و پدران تنها موظف به نگهداری ديگر 
فرزندان در داخل كشــور می شوند. در حقيقت اعضای خانواده ها مدت ها جدا از 
هم زندگی می كنند كه اين موضوع عالوه بر خســارت های مادی، خســارت های 

معنوی هم به خانواده ها وارد می آورد.
فياضــی با بيان اينکه امنيت ملی كشــور ما با ســفر دانش آمــوزان به مدارس 
خارجی غيرمجاز با چالش مواجه می شــود، اظهار كرد: ما ايرانيان هم نسبت به 
اين موضوع حساس هستيم. امسال خبرگزاری آناتولی اين موضوع را برای اولين 
بار رســانه ای كرد. البته ما در حال رصد مداوم اين اقدام مدرسه يونس امره بوده 
اما در اين دولت بود كه تصميم بر اين موضوع گرفتيم كه مقابل اين مدرســه و 
مدارســی مانند آن بايستيم. وی با تاكيد بر اينکه ما عالقه مند به كارهای علمی 

و تحقيقاتی بين المللی هستيم تصريح كرد: اين فعاليت علمی بايد با بده بستان 
همراه باشــد و با مخفی كاری صورت نپذيرد. البته فقط تركيه هم اقدام به ثبت 
نام دانش آموزان خارجی نمی كند. بســياری از كشورهای غربی در مدارسی كه 
اصاًل خارج از ضوابط هستند اقدام به ثبت نام از دانش آموزان می كنند و ساالنه 

چندين هزار يورو شهريه می گيرند.
رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور با بيان اينکه اين مدارس به 
دليل اينکه از ضوابط علمی كافی برخوردار نيستند هيچ قانون و حدنصابی برای 
پذيــرش دانش آموز ندارند گفت: اين مدارس معموالً بيش از ظرفيت خود اقدام 
به ثبت نام می كند. تعداد كمی دانش آموز بورســيه می گيرند و چندين برابر آن 
از بقيه دانش آموزان شهريه دريافت می كنند. گاهی يك دانش آموز زير 18 سال 
هم كه از اختيارات قانونی برخوردار نيســت پدر و مادر خود را مورد فشــار قرار 

می دهد تا وی را در اين مدارس ثبت نام كنند.
وی با اشاره به مدارس مجازی خارجی گفت: بدتر از اين مدارس، مدارس مجازی 
است كه دانش آموز حتی از امکانات فيزيکی مدرسه هم بهره مند نمی شود. فقط 
مدركی می گيرد كه اعتباری هم در داخل كشور ندارد. ما به اين مدارس و ساير 
مدارس غيرمجاز هشــدار و اخطار می دهيم كه اين آزمون ها و ثبت نام های غير 
قانونی را متوقف كنند. معموالً اين هشدارها اثرگذار خواهد بود زيرا اين كشورها 
اكثراً از كشورهای دوست و برادر هستند و نمی خواهند روابط خود را با كشورمان 

دچار مشکل سازند.
فياضی خاطرنشــان كرد: همه اين دانش آموزان پذيرفته شــده در اين مدارس 
بورســيه نمی شــوند. اين مدارس به بهانه جذب تعداد كمی دانش آموز بورسيه، 

تعداد زيادی از دانش آموزان را با شهريه ثبت نام می كند.

 مدرک بی ارزش مدارس

 پشت پرده تبلیغات مدرسه ترکیه ای
 در ایران

اعالم شهریه مدارس غیردولتی 
در روز دوشنبه

رئيس سازمان مدارس غيردولتی وزارت آموزش و پرورش 
ضمن اعالم اينکه شهريه مدارس غيردولتی را روز دوشنبه 
رســما اعالم خواهيم كرد گفت: امســال 35 امتياز تعيين 
شهريه در الگوی شــهريه به فعاليت های فرهنگی تربيتی 
اختصاص داده شده اســت. در صدديم شهريه به عملکرد 

مدارس گره بخورد. 

به گزارش ايســنا، احمد محمودزاده در جمع خبرنگاران 
با بيــان اينکه آموزش و پرورش ايران در راســتای تبادل 
فرهنگ ها و عمدتا در حــوزه های علمی و انتقال مفاهيم 
فعاليت می كند گفت: در اين راســتا مدارســی در خارج 
از كشــور داريم و در داخل ايران نيز كشــورهای ديگری 

فعاليت می كنند. 
وی افزود: اين مدارس اگر دولتی باشند از سوی مركز امور 
بين الملل مديريت می شوند و اگر غيردولتی باشند توسط 

سازمان مدارس غيردولتی اداره می شوند. 
رئيس سازمان مدارس غيردولتی وزارت آموزش و پرورش 

با اشــاره به فعاليت مدارس غيردولتی عادی و بين الملل 
خارجی گفت:  11 مدرســه بين المللــی با عنوان تی آی 
اس در داخــل كشــور داريم كه به دانــش آموزان عالقه 
مند كمك می كند بتوانند تحصيالتی داشــته باشند. سه 
مدرســه تی آی اس در خارج از كشور داريم. 28 مدرسه 
با نظام آموزشــی ساير كشــورها يا همان اتباع، 5 مدرسه 
 خارج از كشــور آموزش از راه دور و 11 مدرسه غيردولتی 

عادی داريم. 
محمــودزاده افزود: در مدارس تــی آی اس، برخی موارد 
درســی متفاوت از نظام آموزشی عادی ما در كشور است 

كه البته مورد تاييد شورای عالی آموزش و پرورش است و 
نوعا مجوزش به اشخاصی داده می شود كه تبعه جمهوری 
اســالمی باشــند. دانش آموزانی كه عالقه مند هستند يا 
والدين شان خارج از كشور هستند از جمله سفرا و برخی 

مشاغل ديگر دراين مدارس تحصيل می كنند. 
وی افزود: بعد از وقفه ای كه در گذشــته داشــتيم مجدد 
اقدام به صدور مجوز  برای اين مدارس كرديم كه اقدامات 
الزم برای صدور مجوز هشــت مدرسه خارج از كشور بين 
الملل و دو مدرســه اتباع در حال انجام اســت. در مناطق 

آزاد هم در صدد راه اندازی مدارسی هستيم.


