
كارب�ران تلفن هاي همراه كش�ورمان احس�اس 
امنيت ندارند! با حذف و فيلتر اپليكيش�ن هاي 
ايراني از س�وي دو فروش�گاه بزرگ نرم افزاري 
گوگل پلي و آپ اس�تور كاربران ايراني سيستم 
عامل هاي اندرويد و ios هر روز منتظر تحريم ها 
و محدوديت هايي تازه هس�تند، اما حاال معاون 
وزير ارتباطات از طراحي و اجراي سيستم عامل 
بومي روي تلفن ه�اي همراه خب�ر مي دهد. اين 
سيستم عامل هم اكنون روي برخي از مدل هاي 
گوش�ي ايراني نصب شده و قرار اس�ت به زودي 
فراگير تر ش�ود.  طراحي سيس�تم عامل بومي با 
هدف افزايش تاب آوري كشور در برابر تروريسم 
اقتصادي امريكاس�ت و معاون وزي�ر ارتباطات 
معتقد اس�ت، اين سيس�تم مي تواند اس�تقالل 
و امني�ت كارب�ران تلفن هم�راه را تأمي�ن كند. 

در پي تحريم و فيلترينگ معكوس اپليكيشن هاي 
ايراني براي كاربران ايراني و از سوي آپ استور بود 
كه براي نخس��تين بار دس��تمان آمد و به دليل 
فقدان اس��تقالل در فضاي مجازي، شركت هاي 
امريكايي صاح��ب و قانونگذار فض��اي مجازي 
هر وقت بخواهند، مي توانن��د ظرف مدت زمان 
كوتاه��ي كس��ب و كارهاي ايران��ي را در فضاي 
مجازي فلج كنند؛ اقدامي كه از سوي شركت اپل 
انجام شد و كاربران ايراني اين گوشي ها را براي 
استفاده از برنامه هاي كاربردي پرداخت و متصل 
به پرداخت دچار مشكل كرده تا » جنگي تجاري« 
را رقم بزنن��د. اين جنگ در فض��اي اندرويد هم 
دنبال گرفته شد و حاال مدت هاست گوگل پلي 
مشهورترين پوسته هاي ايراني پيام رسان تلگرام 
را حذف كرده است. هر چند به گفته محمدجواد 

آذري جهرمي، وزير ارتباطات حذف برنامه هاي 
ايراني در سيس��تم عامل اندروي��د تنها محدود 
به پوس��ته هاي پيام رس��ان تلگرام نب��وده بلكه 
برخ��ي برنامه هاي كس��ب و كاره��اي ايراني را 
ني��ز در برگرفته تا به تعبير وي ش��اهد تس��ري 
»تروريس��م اقتصادي امريكا« به اقتصاد فضاي 
مجازي باش��يم. در چنين شرايطي، جاي خالي 
سيستم عامل بومي كه كاربران كشورمان بتوانند 
فارغ از تصميم هاي اقتصادي و سياسي رهبران 
امريكا به كسب و كارش��ان بپردازند و از فضاي 
مجازي اس��تفاده كنند، ذهن بس��ياري از مردم 
را درگير خود كرده و ح��اال امير ناظمي، معاون 
وزير ارتباطات از طراحي و نصب سيستم عامل 
بومي روي برخي تلفن هاي همراه موجود در بازار 

خبر مي دهد. 

  تقوي�ت ت�اب آوري در براب�ر تروريس�م 
اقتصادي

با حذف اپليكيشن هاي ايراني سيستم عامل اندرويد در 
گوگل پلي، معاون وزير ارتباطات در حساب توئيتري 
خود از طراحي سيس��تم عامل بومي ب��راي مقابله با 

تروريسم اقتصادي امريكا خبر داد. 
امير ناظمي در صفحه توئيتر خود نوش��ت: »دو سال 
اس��ت كه پژوهش��گاه فاوا در حال طراحي سيس��تم 
عامل بومي است تا تاب آوري كشور در برابر تروريسم 

اقتصادي امريكا تقويت شود.«
وي در اين ب��اره گفته بود:»فراخوان��ي براي همكاري 
متخصصان در اين زمينه منتشر مي شود تا همه با هم 
از كسب و كارهاي بومي در برابر يك جانبه گرايي ها دفاع 
كنيم. رئيس سازمان فناوري اطالعات ايران تأكيد كرد 

كه راه سخت، اما ناگزير است.«
حاال آقاي معاون در گفت وگو با  مهر درباره اين سيستم 
عامل بومي اينگونه توضيح مي دهد:»اين سيستم عامل 
به صورت اپن س��ورس )كدباز( شخصي سازي شده و 
پاسخگوي نياز مردم اس��ت. اين سيستم با اين هدف 
طراحي شده كه مطمئن باشيم، اطالعات ما از آن درز 
نمي كند. در همين حال اطمينان داشته باشيم نسبت 

به اين سيستم عامل شنود و تهديدي وجود ندارد.«
  لينوكس براي امنيت و  استقالل 

به گفته ناظمي لينوكس يك سيستم عامل كد باز 
است و بيس اوليه اندرويد تلفن همراه نيز اپن سورس 
كه روي آن امكاناتي قرار گرفته است. اين سيستم 
عامل با تأكيد بر حفظ استقالل مجازي طراحي شده 
تا اگر ديگران تصميم گرفتند اپليكيش��ن هاي ما را 
حذف كنند، اختيار عمل در دست خودمان باشد و 

اپليكيشن هاي ما از آن حذف نشود. 
 ه��م اكنون اي��ن سيس��تم عام��ل روي برخي از 
مدل هاي گوشي ايراني نصب ش��ده و گويا با يكي 
از برندهاي خارجي تلفن همراه كه حدود ۸درصد 
بازار ما را در اختيار دارد نيز براي نصب اين سيستم 
عام��ل بومي روي گوش��ي هاي آن ش��ركت، وارد 
مذاكره ش��ده ايم. مع��اون وزير ارتباط��ات تأكيد 
مي كند:»اين سيستم عامل قرار نيست جايگزين 
همه سيستم عامل ها شود بلكه ما يك درصدي از 
نيازمندي هايمان كه به سيستم عامل مطمئن با دو 
فاكتور امنيت و اس��تقالل احتياج دارد را از طريق 

سيستم عامل بومي تأمين مي كنيم.«
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معاون دادستان كل كشور: مراجع قانونگذاري بايد وكال را به شفاف سازي درآمدها و حق الوكاله هايي كه از مردم مي گيرند، ملزم كنند

بعد از وكالت، نظارت كيلويي چند؟!

پاي سيستم عامل بومي به تلفن هاي همراه باز شد
معاون وزير ارتباطات:  درصدي از نيازمندي هاي مان را كه به سيستم عامل مطمئن با دو فاكتور امنيت و استقالل 

احتياج دارد از طريق سيستم عامل بومي تأمين مي كنيم

چند روز پيش نوشتيم وكالت كيلويي چند، 
اما اين بار مي نويس�م نظارت كيلويي چند؟! 
از س�خنگوي پيش�ين و جديد ق�وه قضائيه 
گرفته تا حتي رئيس اسكودا اذعان دارند كه 
برخي وكال حق الوكال�ه زياد از مردم دريافت 
مي كنن�د. اي�ن در حالي اس�ت ك�ه فراتر از 
حرف در عمل گام�ي براي اصالح برداش�ته 
نمي ش�ود و همچنان اين مردم هس�تند كه 
تاوان به صرفه نبودن وكالت را پس مي دهند. 
شايد همين خأل حرف تا عمل بوده كه باعث 
مي ش�ود وقتي از اع�داد و ارق�ام صحبت به 
ميان مي آي�د، عده اي جبه�ه مي گيرند و در 
مقام دفاع از خود قيام مي كنند. چه بس�ا كه 
واقعي�ت غيرقابل انكار اس�ت و ش�ايد بهتر 
باش�د اين افراد به جاي دفاع، رس�الت خود 
يعن�ي احقاق ح�ق و عدال�ت را ايف�ا كنند. 
در تمامي عرصه ها امكان بروز برخي انحرافات 
وجود دارد كه جامعه وكال هم مستثني نيست. 
آنچه باعث حساس��يت هر چه بيشتر اين حوزه 
ش��ده به ماهيت و نفس فعالي��ت در اين عرصه 
برمي گ��ردد؛ چراك��ه احق��اق ح��ق و حقوق و 
جاري شدن عدالت در رأس كارهاي اين حرفه 

ق��رار دارد و طبيعتاً هرگونه انحراف و لغزش��ي 
در آن، مسبب مش��كالت و چالش هاي بسياري 

خواهد شد. 
  معترضان حق الوكاله 

هرچند كه بايد گفت سر و صداي دريافت برخي 
حق الوكاله هاي نجومي هميش��ه وجود داشته 
است، اما چند وقتي مي شود كه جريان افتادن 
اين داس��تان به بعد از گله س��خنگوي دستگاه 
قض��ا از حق الوكاله ه��اي نجوم��ي برمي گردد! 
وي به عدم رعايت تعرفه ه��اي قانوني و مطالبه 
حق الوكاله هاي باال اش��اره كرد و در توضيح آن 
بيان داش��ت: ما در موضوع��ات مختلف از زبان 
مردم مي شنويم كه در فالن پرونده ۱۰۰، ۲۰۰، 
۳۰۰ ميليون يا يك ميليارد كمتر و بيشتر از آنها 
حق الوكاله مطالبه شده است. درباره اين حرف، 
صحت و س��قم آن فعاًل اظهارنظر نمي كنيم، اما 
عماًل مي بيني��م كه در فرم هاي وكالت نوش��ته 
مي شود كه »براس��اس تعرفه« يا »حق الوكاله 
۳۰هزار تومان« كه مطمئن هستيم اين ۳۰هزار 

تومان ها منطبق با واقعيت نيست. 
موضوع��ي كه س��خنگوي فعلي دس��تگاه قضا 
به آن اش��اره كرد، پيش��تر از اين هم از س��وي 

حجت االس��الم اژه اي مطرح ش��ده بود. اشاره 
به ح��ق الوكاله هاي نجومي چه��ار وكيل بابك 
زنجاني از همين حيث قابل بيان است. واكنش 
بعدي را شهبازي نيا رئيس اسكودا بيان داشت 
و گف��ت: ان��كار نمي كنيم ك��ه حق الوكاله هاي 
زيادي از س��وي معدود وكال دريافت مي شود، 
ول��ي كانون ه��اي وكال در اين زمين��ه برخورد 
خواهن��د كرد. عل��ي بهادري جهرم��ي، رئيس 
جديد مركز امور مش��اوران، وكال و كارشناسان 
رسمي قوه قضائيه نيز ديگر فردي بود كه ابتداي 
ش��روع كار خود با انتقاد از كس��اني ك��ه دم از 
اجباري شدن وكالت مي زنند، گفت: شما وكالت 
را سهل الوصول و به صرفه كنيد مردم خودشان 
سراغ وكال مي آيند و بدون مش��اوره و وكيل به 

دادگاه نمي روند. 
  ضمانت اجراي بي قانوني وكال 

اكنون محمدجواد حشمتي، معاون دادستان كل 
كشور در امور حقوق عامه نيز درباره راهكارهاي 
شفاف شدن درآمد وكال براي جلوگيري از فرار 
ماليات��ي آنها گفته اس��ت: قانونگ��ذار و مراجع 
قانونگذاري بايد وكال را به شفاف سازي درآمدها 
و حق الوكاله هايي كه از م��ردم مي گيرند، ملزم 

كنند. وي با ابراز تأس��ف از اينكه برخي از وكال 
مبالغي را به عن��وان حق الوكاله از موكالن خود 
اخذ مي كنند كه خارج از قرارداد منعقد شده با 
آنهاست و در هيچ جا هم ضبط و ثبت نمي شود، 
مي گويد: اگرچه در قانون آم��ده كه وكيل بايد 
براس��اس تعرفه مش��خص، حق الوكاله دريافت 
كند، اما چ��ون رعايت نمي ش��ود فكر مي كنم 
بايد الزام قوي تري تصويب و وضع شود و از اين 
طريق وكال ملزم شوند، اما اگر اين الزام را رعايت 
نكردند بايد ضمانت  اجرايي آن مش��خص شود؛ 
يعني معلوم باشد كه برخورد انتظامي كانون ها 
و دستگاه قضايي در قبال رعايت نكردن قانون از 

سوي وكال چه خواهد بود. 
همه يك صدا معتقد هستند در اين زمينه بايد 
شفاف سازي صورت بگيرد، اما اراده اي براي آنچه 
بيان مي شود وجود ندارد. مردم تاوان به صرفه 
نبودن وكالت را پس مي دهند و برخي وكال هم 
در رأس هرم عدالت به جاي ارائه راهكار، در مقام 
دفاع از حق  الوكاله هاي نجومي بر خواس��ته اند. 
دود ج��اي خالي نهادهاي نظارت��ي در اين بين 
به چشم مردمي مي  رود كه مستأصل شده و به 

دادگاه مراجعه كرده  اند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

  اردالن با انتش�ار اين عك�س توئيت كرد: اي��ن نتيجه حمله 
سگ هاي خياباني  اس��ت كه حاال به مناطق حفاظت شده راه يافته اند. 
اين يك جلوه كمتر مورد بحث از خطري است كه مديريت هاي اشتباه 
در ساماندهي سگ هاي خياباني ايجاد كرده. كاش براي جلوگيري از 
تكثير خطر سگ ها در مناطق حفاظت شده باز به روش هايي متوسل 

نشن كه مشكل رو بدتر كنند. 
-----------------------------------------------------

  ستاره با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: اين بخشي از تصاوير 
دانشجويان حاضر در جلسه دانشجويان با رهبر است. دشمن حق دارد 
بترسد، همه نوع تنوع فكري وقتي يك نفر را بپسندند و او را در جان و 
دل خويش بدانند بزرگ ترين خطر براي بيگانگان خواهد بود. گام دوم را 
محكم تر از قبل برخواهيم داشت. اين تصاوير دل دشمن را مي لرزاند. 
-----------------------------------------------------

  سيدعباس صالحي توئيت كرد: فتح خرمشهر)سوم خرداد ۱۳۶۱( 
پايان اشغال يك شهر نبود، نماد تس��ليم ناپذيري ايران بود. سربداران از 
نيشابور و سبزوار به خرمشهر رسيدند. امروز و فرداي ايران هم سرشار از 

سربداران است. دشمنان، تاريخ اين سرزمين را بيشتر بخوانند. 
-----------------------------------------------------

  عبداهلل گنجي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: پديده جديد در 
فروش رسمي. وزن و قيمت مشخص اما نام كاال در فاكتور مخفي است. چرا؟
-----------------------------------------------------

  ميالد گودرزي با انتشار اين عكس توئيت كرد: بچه هاي دانشگاه 
س��هند تبريز كه رهبري در ديدار دانشجويان از حركت بزرگشون تقدير 
كردند. بازپس گيري ماشين سازي تبريز از چنگال »خصوصي خواري« كه 
اتفاق افتاده بود، توسط همين بچه ها پيگيري شد و قرار شد ادامه ماجرا رو با 

هم پيش ببريم. داريم وارد عصر جديدي ميشيم. 
-----------------------------------------------------

  دستاران توئيت كرد: چند سال پيش يكي از دوستان مادرم اومد 
ايران و تو قيطريه يه خونه يك ميليارد و خرده اي خريد. ازش پرسيدم 
تو كه قصد برگش��ت نداري، چرا همون برلن خونه نمي خري تا پولت 
همونجا حفظ بشه، گفت: انقدر ماليات خونه دوم زياده كه چند ساله 
پولم رو از دست مي دم. خبر:۵۰۰ هزار واحد مسكوني خالي در تهران. 
-----------------------------------------------------

  مجيد قرباني با انتشار اين عكس توئيت كرد: خرداد پر حادثه 
اينه نه اون كاسبي ای كه راه انداختيد! ۳خرداد

-----------------------------------------------------

  خبرگزاري ايمنا با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: يك بنر 
متفاوت در مترو ته��ران در ماه رمضان. متروي تهران به جاي بس��تن 
آبخوري ها، اين بنر را نصب كرده تا كساني كه روزه دار نيستند بتوانند از 

آبخوري هاي پشت آن رفع عطش كنن. 
-----------------------------------------------------

  پريچهر توئيت كرد: در لندن، زناني براي گدايي با پوشش اسالمي 
اجيرشدن تا وجهه مس��لمانان رو تخريب كنن. خبرنگاري مي فهمه و 
ازشون ميخاد در ازاي ۱۰پوند »حمد« بخونن هيچ يك بلد نيستن و فرار 

مي كنن و در نهايت سر از بار )كافه مشروب( درميارن.

عليرضا سزاوار

  رئيس سازمان بهزيستي كشور درباره همكاري 
اين سازمان با نيروي زميني س��پاه براي ساخت 
مس��كن مددجويان گفت: ۵ ه��زار و ۲۵۲ واحد 
مسكوني براي جامعه هدف بهزيستي با مشاركت 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي احداث مي شود. 
  معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام 
خميني)ره( با بيان اينكه طرح هاي اش��تغالزايي 
كميته امداد در سال گذشته يك سوم از مشاغل 
كشور را فراهم كرده اس��ت، گفت: اين طرح ها با 
كمتر از ۰/۵ درصد از مجموع تسهيالت اشتغالزايي 

كل كشور اجرا شده اند. 
  مدير عامل سازمان تاكسيراني تهران با اشاره به 
اينكه براي سهولت در كار مسافر و راننده چاره اي 
جز رند كردن نرخ كرايه نداشتيم، گفت: متوسط 
افزايش نرخ كرايه ها ۲۰درصد است، ولي ۶۰ خط 
از خطوط كرايه تهران افزايش كرايه براي آن ۵ تا 

۱۰درصد بوده است. 
  مديركل ام��ور اداري و تش��كيالت آموزش و 
پرورش گفت: سازمان اداري و استخدامي در ۳۱ 
ارديبهشت  امسال، سهميه جديد جذب دانشجو 

در دانشگاه فرهنگيان را ۲۵ هزار نفر اعالم كرد. 
  مديركل ام��ور اداري و تش��كيالت آموزش و 
پرورش ب��ا بيان اينك��ه ن��گارش افزايش حقوق 
فرهنگيان آماده شد و در حقوق ارديبهشت  لحاظ 

شده اس��ت، گفت: افزايش ضريب حقوق ساالنه 
در ماه اول هميش��ه به نفع صندوق بازنشستگي 

كسر مي شود. 
  مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخش��ان 
و دانش پژوه��ان جوان، از تمدي��د مهلت ثبت نام 
س��نجش و پذيرش پايه هفتم مدارس س��مپاد 

خبر داد. 
  معاون عتبات عاليات مركز پزشكي حج و زيارت 
جمعيت هالل احمر از نام نويسي پزشكان داوطلب 
براي خدمت رساني به زائران حسيني در ايام اربعين 
خبر داد. و گفت:  پزشكاني كه تمايل دارند در ايام 
اربعين حسيني)ع( سال ۱۳۹۸ با اين مركز همكاري 
كنند، مي توانند براي نام نويسي در اين فراخوان به 
نش��اني اينترنتي www. HMC. IR مراجعه يا 
با ش��ماره تلفن هاي ۸۶744۱۲۳ و۸۶744۱۱۶ 

پيش شماره ۰۲۱ تماس بگيرند. 
  رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت اعالم كرد: نوع آنفلوآنزاي اخير پرندگان 
كه مواردي از آن در كشور مش��اهده شده است، 

تاكنون باعث ايجاد بيماري انساني نشده است. 
  طرح سنجش س��المت نوآموزان بدو ورود 
ب��ه دبس��تان از نيمه خردادم��اه و بع��د از ماه 
 مبارك رمضان در بيش از ۲هزار و ۲۰۰ پايگاه 

كليد مي خورد. 

دانشگاه ها ديگر پول زور نمي گيرند !
با حكم ديوان عدالت اداري، دانشجويان از 

پرداخت شهريه جبراني معاف شدند
پس از سه سال كشمكش بين دانشجويان از يك طرف و دانشگاه ها 
و وزارت علوم از طرف ديگر؛ بنا به حكم ديوان عدالت، دانش�گاه ها 
حق درياف�ت ش�هريه دروس جبران�ي را ندارند. موض�وع دريافت 
شهريه بابت دروس جبراني در سال هاي اخير به يكي از محوري ترين 
اعتراضات آموزشي دانشجويان دانشگاه هاي دولتي تبديل شده بود. 
براس��اس آيين نامه ابالغي س��ال ۹4وزارت علوم، دانش��جويان دوره 
كارشناسي ارشد مي توانند در دوره تحصيل خود حداكثر ۱۲واحد به 
عنوان جبراني بگذرانند، اما ميزان شهريه و ترتيب ارائه دروس هر دوره 

تحصيلي، رشته يا گرايش بر عهده گروه آموزشي است. 
   وقتي هيئت امنا حكم مي كند

نكته قابل توجه در اين آيين نامه كه البته با اعتراض و تجمعات بسياري 
از دانشجويان دانشگاه هاي مختلف به خصوص دانشگاه هاي برتر همراه 
بود، بحث دريافت ش��هريه از دروس جبراني اس��ت؛ زيرا دانشجويان 
معترض دريافت هزينه از اين دروس را مغاير قانون اساس��ي و رايگان 
بودن آموزش عالي تلقي مي كنند و معتقد هستند كه براساس قانون 
تحصيل دانشجويان در دوره روزانه بايد رايگان و بدون پرداخت هيچ 

هزينه اي صورت بگيرد. 
از س��وي ديگر مسئوالن دانش��گاه هاي مختلف هم داليل خاص خود 
را براي دريافت ش��هريه بابت ارائه دروس جبراني دارند. به طور مثال 
سيدحسين حس��يني، معاون آموزشي دانش��گاه تهران درباره علت 
دريافت شهريه از دانشجويان براي دروس جبراني گفته بود: »براساس 
آيين نامه، دانش��جويان روزانه نبايد ش��هريه اي را پرداخت كنند، ولي 
اگر در رش��ته اي پذيرش ش��وند كه نياز باش��د براي آنها درس هايي 
تحت عنوان دروس جبراني ارائه شود، براساس مقررات كه هم مصوب 
هيئت امناي دانشگاه است و هم تبصره ماده ۹ آيين نامه آموزشي دوره 
كارشناسي ارشد كه عنوان مي كند امكان ارائه ۱۲ واحد درس جبراني 
به اين دانشجويان وجود دارد كه هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوبه 

هيئت امناي دانشگاه دريافت مي شود.«
  افت كيفي آموزش !

هرچند دانش��گاه ها بابت ارائه اين دروس از دانش��جويان خود شهريه 
دريافت مي كنند، اما نكته جالب اينكه برخي رؤساي دانشگاه ها مانند 
سيدحسن صدوق، رئيس دانشگاه شهيد بهشتي در اسفند ۹7 حضور 
اين دانش��جويان را باعث افت كيفي آموزش و حت��ي ريزش اعتبارات 
دانشگاه ها دانسته و عنوان كرده است: »دانشجويان سنواتي، به ويژه در 
دوره كارشناسي  ارشد از جمله عوامل تأثيرگذار در افت كيفي آموزش 
و ريزش و سايش اعتبارات دانشگاه به حساب مي آيند. مشكل باز بودن 
انتخاب رشته هاي ارشد براي رش��ته هاي نامرتبط و نياز به گذراندن 
واحدهاي درس��ي اضافي و جبراني و درنتيجه ب��ار مالي و هزينه هاي 
گزاف تحميل شده بر دانشگاه به دليل ارائه دروس پيش نياز و پرداخت 

حق التدريس ازجمله مشكالت ماست.«
  بي برنامگي وزارت علوم 

مسئوالن دانشگاه هاي كشور كم و بيش اظهاراتي درباره دريافت شهريه 
دروس جبراني داشته اند، اما نكته قابل  تأمل اين است كه هيچ كدام از 
مسئوالن وزارت علوم تا امروز واكنشي نسبت به اين مسئله نداشته اند. 
حتي پيگيري برخي رسانه ها در سال گذشته از مسئوالن وزارت علوم به 
نتيجه اي نرسيد و گويي باالترين مرجع تصميم گيري در آموزش عالي 
كش��ور نيز برنامه مش��خصي براي دريافت يا عدم دريافت شهريه بابت 
اين دروس ندارد و در اين مدت ترجيح دادند دعوا بين دانش��جويان و 

مسئوالن در همان زمين دانشگاه ها  باقي بماند. 
در واقع دانشجويان در آزموني بزرگ شركت كرده و پذيرفته مي شدند، 
اما مسئوالن دانشگاه معتقد بودند كه اگر دانشجويي براي ادامه تحصيل 
وارد رشته اي متفاوت شود، بايد تعدادي از واحدها را به عنوان واحدهاي 

جبراني بگذراند و شهريه پرداخت كند. 
  تاواني به نام شهريه

در اعتراض هايي كه در سال هاي اخير در دانشگاه هاي بزرگ كشور برپا 
بود، دانشجويان معتقد بودند كه اقدام دانشگاه ها براي گذراندن دروس 
جبراني و دريافت شهريه از دانشجويان مغاير قانون اساسي است كه در 

آن تحصيل رايگان تلقي شده است. 
حرف ديگر دانشجويان اين بود كه برخي از رشته هاي كارشناسي ارشد، 
دوره كارشناسي ندارند يا حتي گاه ظرفيت پذيرش در دوره ليسانس به 
اندازه اي محدود است كه ظرفيت ارشد از آن بيشتر است. در اين شرايط 
به طور طبيعي عده اي مازاد از رش��ته هاي ديگر وارد دوره كارشناسي 
ارشد مي شوند. ضمن اينكه در قانون اساسي تأكيد شده، آموزش عالي 

در حد خودكفايي كشور بايد رايگان باشد. 
  پايان يك ماجراي غيرقانوني

با وجود اينكه در طول اين س��ال ها نه  تنها رؤس��اي دانشگاه ها حاضر 
نبودند از دريافت شهريه دروس جبراني كنار بكشند، مسئوالن وزارت 
علوم هم ك��ه قطعاً اصلي ترين دس��تگاه اجرايي ب��راي ورود به چنين 
مباحثي است، تنها به تماشاي كش وقوس هاي دانشجويان با رؤساي 

دانشگاه ها بسنده كردند. 
 اما حكم ديوان نش��ان مي دهد در تمام اين مدت حق با دانش��جويان 
بوده است و نبايد ريالي بابت ارائه دروس جبراني از دانشجويان گرفته 
مي ش��د؛ چراكه ديوان عدالت اداري دريافت اين مبلغ از دانشجويان 
را مغاير قانون دانس��ته و همين مس��ئله براي اثبات عمل غيرقانوني 
دانش��گاه ها كافي اس��ت. حاال تكلي��ف پول هايي كه در اي��ن مدت از 

دانشجويان گرفته شده چه مي شود؟!
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