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ماجراهای جدید وام های  ۶۰میلیونی ازدواج

جامعه

ازخریدوفروشتاعقدهایصوری

ایران مهلت روادید برای هندیها
را به 90روز افزایش داد
پس از ابالغ طرح حذف روادید برای چینی ها،
روادید مسافران هندی که به ایران سفر می کنند،
از  30روز به  90روز افزایش یافت .به گزارش
تسنیم از ایکانامیک تایمز،عالوه بر روادید چند بار
ورود که هدف آن تقویت تجارت دو جانبه و ارتباط
مــردم با یکدیگر اســت ،ایــران همچنین مهلت
روادید ورودی برای هندیها را از  30روز به 90
روز افزایش داده است .این دو کشور همچنین در
حال مذاکره درباره یک قرارداد دوجانبه کمک
های قانونی هستند تا همکاری در مسائل قانونی
مربوط به شهروندان را تقویت کنند.

احتمال تغییر تصمیم برای نام
گذاری خیابان های شجریان و فروغ
در پی اختالف نظر میان شورای شهر و فرمانداری
تهران درب ــاره نــام گــذاری خیابان هایی به نام
شجریان ،فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی ،عضو
شورای شهر تهران گفت :احتمال تغییر مصوبه
نام گذاری خیابانی به اسم شجریان ،بهبهانی و
فرخزاد وجود دارد .حسن خلیلآبادی   در این باره
به فارس گفت :نامگذاریها هنوز اجرایی نشده و
نفرهنگی
درهیئترئیسهشورایشهروکمیسیو 
و اجتماعی این موضوع در حال بررسی است .وی
افزود :زماننهاییشدناینموضوعهنوزمشخص
نیست ،ولی احتمال تغییر این نامها وجود دارد که
البته هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.

 99درصد تبلیغات پزشکی و
دارویی بدون مجوز هستند
معاون کل وزارت بهداشت گفت :تمام داروهایی
که از طریق شبکه های ماهوارهای تبلیغ می شود
تقلبی است و از شبکه های غیر رسمی و قاچاق
وارد میشود .ایرج حریرچی   ،در خصوص نحوه
نظارت بر تبلیغات پزشکی در رسانه ها و فضای
مجازی با اشاره به این که ،بیشتر تبلیغات پزشکی
و دارویی کذب یا غیر قانونی هستند ،گفت :تبلیغ
داروها و ذکر خواص درمانی در تبلیغات هر نوع
مواد و محصول در رسانه های عمومی که مخاطب
آن ها عمـوم مـردم هستند ،طبق قانون ممنوع
است.وی افزود :بیش از  ۹۹درصد تبلیغات در
حوزه پزشکی و دارویــی بدون مجوز هستند در
حالی که طبق آیین نامه بند «ب» ماده ۳سازمان
نظامپزشکیهمهاینتبلیغاتبایدشمارهدریافت
مجوز داشته باشند ،آیا شما تبلیغی پیدا می کنید
که شماره مجوزش را ذکر کند؟

10میلیون نفر هنوز برای کارت
ملی ثبت نام نکرده اند
سخنگوی سازمان ثبت احــوال با اشــاره به این
که  ۶۲میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت
هوشمند ملی هستند ،گفت :تاکنون ۵۲میلیون
نفر برای دریافت کارت ملی ثبت نام کرده اند.
به گزارش مهر ،ابوترابی دربــاره صــدور کارت
هوشمند ملی با بیان این که  ۶۲میلیون نفر
جمعیت باالی  ۱۵سال واجد شرایط دریافت
کارت هوشمند ملی هستند ،افزود :با توجه به
آمار ثبت نام کنندگان کمتر از  ۱۰میلیون نفر
هنوز برای ثبت نام مراجعه نکردهاند.

مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری اعالم کرد

جرزنیدانشگاههایآمریکا
دررتبهبندیعلمی۲۰۱۸

مــوســس مــرکــز منطقهای اطـــاع رسانی
عــلــوم و فــنــاوری و اســتــاد عــلــم اطــاعــات
با بیان ایــن که یو اس نیوز و ورلــد ریپورت
در اعالمیهای از روزآمــدســازی رتبهبندی
سال  ۲۰۱۸میالدی دربــاره پنج دانشگاه
ایاالت متحده آمریکا خبر دادهانــد ،افزود:
بر اســاس ایــن اعالمیه ،ایــن پنج دانشگاه
داد ههـــای نادرستی را کــه در رتبه بندی
بهترین کالجهای ســال  ۲۰۱۹استفاده
شـــده ،گــــزارش کــردهانــد.جــعــفــر مــهــراد
موسس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم
و فــنــاوری و استاد علم اطــاعــات و دانش
شناسی دانشگاه شیراز   با بیان این که یو
اس نیوز و ورلد ریپورت که یکی از نظامهای
رتبه بندی دانشگا ههاست ،روز  ۲۵ژوئیه
امسال در اعالمیهای از روز آمدسازی رتبه
بندی ســال  ۲۰۱۸مــیــادی دربـــاره پنج
دانشگاه ایاالت متحده آمریکا خبر داده اند،
به فارس گفت :بر اساس این اعالمیه ،این
پنج دانشگاه داد ههــای نادرستی را که در
رتبه بندی بهترین کالج های
ســال  ۲۰۱۹استفاده شده،
گزارش کردهاند.به گفته مهراد
این دانشگاهها شامل دانشگاه
بــرکــلــی،کــالــج اســکــریــپــس،
دانشگاه مارس هیل،دانشگاه
کارولینای شمالی  -پمبروک و
دانشگاه جانسون و ویلز هستند
و ایــن سیستم رتبه بندی به

دلیل ارائه گزارش نادرست داده ها از سوی
این دانشگاهها ،اسامی آن ها را از جدول رتبه
بندی حذف و به بخش دانشگاه های رتبه
بندی نشده منتقل کرد.
▪اطالعاتنادرستدربارهدانشآموختگان

وی گفت :بنا به گزارش یو اس نیوز در خالل
گردآوری داده ها برای رتبه بندی دانشگاه
ها در سال  ،۲۰۲۰دانشگاه برکلی اطالع
داده است که این دانشگاه حداقل از سال
 ۲۰۱۴اطالعات نادرستی را درباره " دانش
آموختگان" ارائــه کرده است .در پاسخ ،یو
اس نیوز نام دانشگاه برکلی را از فهرست
بهترین کالج ها حذف و نام این دانشگاه را
به فهرست دانشگاه های "رتبه بندی نشده"
منتقل کرد .با این حال ،یو اس نیوز جدول
رتبه بندی را دســت نــخــورده نگه داشــت و
محل رتبه  ۲را که از آن دانشگاه برکلی بود
خالی گذاشت.گرچه امتیاز شاخص دانش
آموختگان  ۵درصــد اســت ،امــا ایــن اتفاق
شهرت و اعتبار دانشگاه برکلی
را به علت نداشتن شفافیت
مخدوش کرده است.موسس
مرکز منطقه ای اطالع رسانی
علوم و فــنــاوری و استاد علم
اطــاعــات خاطرنشان کــرد:
یو اس نیوز ،نتایج رتبه بندی
سال  ۲۰۱۹را در ماه سپتامبر
امسال منتشر خواهد کرد.

پرداخت وام  ۳۰میلیون تومانی به سربازان مهارت آموز
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :به
ســربــازانــی کــه گــواهــی نــامــه مــهــارت آمــوزی
دریافت میکنند ،بعد از خدمت  ۳۰میلیون
تــومــان وام اشتغال زایــی پــرداخــت میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار تقی
مهری افــزود :کلیه مشموالن میتوانند قبل از

اعــزام به خدمت ،مهارتها و تحصیالت خود
را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
(پلیس)۱۰+درسامانهوظیفهعمومیثبتکنندو
متناسبباآنمهارتوتوانایی،دریکیازنیروهای
سپاه،ارتش،نیرویانتظامییادیگرسازمانها،از
سویسازمانوظیفهعمومیتوزیعشوند.

شیء نورانی در آسمان کشور چه بود؟
روابــط عمومی پدافند هوایی شــرق کشور
با اشــاره به مشاهده شیء نورانی در برخی
شهرهای استان خراسانجنوبی ،گفت :این
شیء شهابسنگ بوده که در آسمان اغلب
نقاط استان دیــده شــده اســت.بــه گــزارش
فــارس ،طبق گــزارشهــای مردمی حدود
ساعت 20جمعه شب گذشته شیء نورانی در

آسمان مناطقی از بیرجند ،خوسف ،زیرکوه،
اسفدن مود و شاهرخت رویت شد .بنا به گفته
شاهدان این شیء گویا در حال سوختن بوده
که پس از دقایقی از آسمان محو شده است.به
گزارش خراسان ،این شیء نورانی جمعه شب
گذشته در برخی شهرهای خراسان رضوی از
جمله مشهد نیز رویت شده بود.

محمد جواد رنجبر« -وام  30میلیونی
ازدواج خریداریم»« ،وام ازدواج فروشی»،
«فـــروش وام هــای  4درصـــد جــانــبــازی و
ازدواج»؛ این ها عناوین آگهی هایی است
که این روزها در سایت دیوار زیاد به چشم
می خورد و با یک جست وجوی ساده می
توان به جزئیات آن ها دست یافت.به گزارش
خراسان ،پس از این که از ابتدای امسال
وام ازدواج برای هر یک از زوجین از  15به
 30میلیون تومان افزایش یافت ،خرید و
فــروش ایــن وام هــای قــرض الحسنه رونق
گرفت .در متن یکی از ایــن آگهی ها این
طــور نوشته شــده« :ســام یک وام ازدواج
۳۰میلیونی داریم از بانک  ...شعبه  ...یک
ضامن کارمند و یک مجوز کاسب می خواهد
قیمت اش ۹میلیون است ،اگر خواستید
فقط با این شماره  ...یا  ...تماس بگیرید.
»در آگهی دیگری با عنوان «خــریــدار وام
ازدواج» درج شده« :سالم وام ازدواج ۶۰
میلیونی 13و وام  ۳۰میلیونی6.5میلیون
خریدارم .برای خودم می خواهم و واسطه
نیستم .خــودم کارمند هستم و ضمانت
مــی کنم .گــواهــی کسر حقوق هــم دارم.
لطفا قیمت پیشنهادی خود را پیامک کنید
خواهش می کنم اگر نوبت وام شما شده
تماس بگیرید .تشکر»این ها نمونه ای از
این آگهی هاست که فرصتی برای برخی
سودجویان فراهم کرده است .در این میان
عــد های به امید آن که میتوان نام شخص
را بعد از طالق از شناسنامه حذف کرد ،با

انتشار آگهیهایی در فضای مجازی اقدام به
ازدواج صوری میکنند تا بتوانند وام ازدواج
دریافت کنند ،در حالی که حذف نام زوج از
شناسنامه به این آسانیها هم نخواهد بود
و الزم است برای جلوگیری از این مسئله
تدابیری اندیشیده شود تا افراد برای گرفتن
وام ازدواج ،درحالی که ازدواجــی صورت
نمیگیرد این گونه سودجویی نکنند.
▪ازدواج صوری برای وام ازدواج

ایــن گــزارش حاکی اســت ،وام ازدواج 30
میلیونی برای برخی سودای ازدواج صوری را
هم به وجود آورده است .طی روزهای گذشته
در برخی آگهی ها افــرادی تقاضای ازدواج
صوری داشتند .اگرچه تصورش سخت است
امــا برخی بــرای چنگ انداختن به وام 30
میلیونی که برای زوج 60میلیون تومان می
شود ،ظاهرا حاضرند در شناسنامه هایشان
عنوان ازدواج و طالق را ثبت کنند .موضوعی
که ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال هم
درباره آن توضیح می دهد« :بعضی افراد که
آگاهی کافی ندارند به بهانه پاک کردن ازدواج
سابق یا طالق برای گرفتن شناسنامه المثنی
اقدام میکنند در حالی که تمام اطالعات در
سازمان ثبت احوال ثبت شده است و هنگام
گرفتن شناسنامه المثنی نیز اطالعات قبلی
شناسنامه ثبت خواهد شد».بنابراین طبق
قوانین و اظهارات سخنگوی سازمان ثبت
احوال ،حذف طالق و ازدواج سابق به راحتی
امکان پذیر نیست.

5
مسئوالن می گویند

مصوبه جدید کنکور ۹۹

حق انتخاب نظام امتحانی
به داوطلبان واگذار شد
رئیس سازمان سنجش آمــوزش کشور گفت:
داوطلبان کنکور سال  ۹۹درخواست داشتند
که بتوانند نظام آموزشی خود را برای امتحان
انتخاب کنند که ایــن حق به داوطلبان داده
شد.دکتر ابراهیم خدایی به مهر گفت :یکی از
دستورهای جلسه شورای سنجش و پذیرش
دانشجو که امروز(دیروز) در دفتر وزیر بهداشت،
درمـــان و آمـــوزش پزشکی بــا حــضــور اعضای
شورا برگزار شد ،مربوط به درخواست داوطلبان
درباره نظام آموزشی امتحانی در کنکور ۹۹
بود.وی افزود :درخواست یک سری از داوطلبان
برای کنکور سال  ۹۹این بود که بتوانند نظام
آموزشی امتحانی خود را انتخاب کنند که این
حق انتخاب به داوطلبان داده شد .داوطلبان
سال  ۹۹به سواالت هر نظامی که تمایل دارند
میتوانند پاسخ دهند.خدایی یادآور شد :به این
ترتیب داوطلبان میتوانند نظام امتحانی خود
را انتخاب و آن را در زمان ثبت نام اعالم کنند
تا سازمان سنجش بر اساس آن سواالتی که
طراحی میکند را در دفترچهها مشخص کند.

کمکهای مردمی به کمیته
امداد برای سیل زدگان به
 ۳۲۰میلیارد رسید
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد
گفت :رقم واریز شده توسط مردم به کمیته امداد
امام خمینی(ره) برای سیل زدگان تاکنون ۳۲۰
میلیارد بوده است .عسگریان   ،دربــاره آخرین
آمار از کمکهای مردمی به سیل زدگان کشور به
میزان اظهار کرد :رقم واریز شده توسط مردم به
کمیته امداد امام خمینی(ره) برای سیل زدگان
تاکنون  ۳۲۰میلیارد بــوده اســت .البته این
آمار به مقدار زیادی در حال افزایش است.وی
افزود :با این میزان استقبال مردم برای کمک به
مناطق سیل زده پیش بینی میکنیم به مرز۴۰۰
میلیارد تومان کمکهای مردمی به مناطق سیل
زده تا انتهای سال برسیم.

