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صفحات مجازی دانشجویان مالک تصمیم شوراهای
انضباطی نیست
صفحــات مجــازی شــخصی دانشــجویان بــر اســاس شــیوهنامه
جدیــد انضباطــی ،نمیتوانــد مســتند تصمیــم شــوراهای انضباطــی
دانشــگاهها قــرار گیــرد.
شــیوهنامه اجرایــی جدیــد شــورای انضباطــی دانشــجویان کــه بــر
اســاس آییننامــه شــورای انضباطــی دانشــجویان ،مصــوب شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی تنظیــم شــده اســت بــا امضــای وزیــران
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
و از طریــق معاونــان فرهنگــی و دانشــجویی ایــن دو وزارتخانــه بــه
دانشــگاههای سراســر کشــور ابــاغ شــد.
در اصــاح شــیوهنامه انضباطــی قبلی(مصــوب ســال  )۱۳۸۸و
تنظیــم شــیوه نامــه انضباطــی جدیــد ،اصــرار بــر حفــظ حقــوق
دانشــجو اســت و ایــن شــیوهنامه نســبت بــه  ۱۰ســال قبــل
بهروزتــر شــده و در تنظیــم و اصــاح آن تــاش شــده اســت تــا
حــد ممکــن حقــوق دانشــجویان بــه عنــوان عنصــر اصلــی حیــات
دانشــگاه محتــرم شــمرده شــود.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،رعایــت حریــم خصوصــی
دانشــجو الزامــی اســت و شــوراها در هیــچ مــوردی مجــاز به تجســس
در حریــم خصوصــی دانشــجو یــا ادلــه و اطالعــات و طــرح ســواالت
غیرمرتبــط بــا موضــوع تخلــف جاری بــرای تحصیل شــواهد نیســتند
و تحقیــق تنهــا در مــورد تخلــف انتســابی بــه دانشــجو مجــاز اســت.
آن دســته از رفتارهــای دانشــجو تخلــف اســت کــه در آییــن نامــه
انضباطــی یــا شــیوه نامــه اجرایــی بــه عنــوان تخلــف احصــا شــده
اســت و در احــراز تخلفــات ،مراجعــه بــه تعاریــف قانونــی تخلفــات
و تطبیــق موضــوع بــا تعاریــف الزامــی اســت.بر اســاس ایــن آییــن
نامــه ،اصــل بــر برائــت دانشــجو اســت و هرگونــه شــک در احــراز
تخلــف بــودن رفتــار ارتکابــی بایــد بــه نفــع دانشــجو تفســیر شــود.
در صــورت عــدم وجــود هــر گونــه دلیــل مبنــی بــر احــراز و انتســاب
تخلــف ،دانشــجو بــرای اثبــات برائــت خــود نیــاز بــه ارائــه دلیــل
نــدارد .دانشــجو تــا زمــان اثبــات تخلــف و قطعیــت حکــم انضباطــی
از تمــام امتیــازات دانشــجویی برخــوردار بــوده مگــر در مــواردی کــه
در ایــن شــیوه نامــه پیــش بینــی شــده است.شــوراهای انضباطــی
بایــد پــس از بررســی و صحــت ســنجی گزارشــات یــا شــکایات،
دالیــل تصمیــم خــود را بــر اســاس مســتندات ،شــواهد ،قرائــن
متقــن و منطبــق بــا شــیوه نامــه در حکــم صــادره ذکــر کنند.صــرف
گــزارش اعالمــی از ســوی هــر یــک از منابــع حقوقــی یــا حقیقــی
کــه مســتند بــه ادلــه یقینــی نباشــد یــا بــا ســایر دالیــل ،معــارض
یــا ناهماهنــگ باشــد نمــی توانــد مبنــای احــراز تخلــف قــرار گیــرد.
بــر ایــن اســاس ادلــه و شــواهدی کــه بــا نقــض حریــم خصوصــی
دانشــجویان یــا ســایر طــرق غیرقانونــی تحصیــل شــوند ماننــد
تهیــه مخفیانــه هــر گونــه فیلــم ،صــورت و تصویــر نظیــر تجســس در
وســایل و صفحــات مجــازی شــخصی متعلــق بــه دانشــجو نمــی تواند
مســتند تصمیــم شــورا قــرار گیــرد.از بــدو تــا پایــان رســیدگی بــه
پرونــده هــای انضباطــی ،دریافــت تعهــد ،ایجــاد صلــح و ســازش یــا
دریافــت رضایــت شــاکی ،حســب مــورد بنــا بــه صالحدیــد هــر یــک
از شــوراها بــه منظــور تخفیــف یــا تعلیــق در تنبیــه یــا مختومــه
شــدن پرونــده بــدون درج در ســوابق انضباطــی مجــاز اســت.
اصالحــات آییــن نامــه انضباطــی دانشــجویان اعــام شــد

 ۲۰شهریور آخرین مهلت ثبتنام بدون آزمون
کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد
مهلــت ثبــت نــام پذیــرش بــر اســاس ســوابق تحصیلی
در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی پیوســته و ناپیوســته
نیمســال اول  ۹۸-۹۹دانشــگاه آزاد اســامی تــا روز
چهارشــنبه  ۲۰شــهریور ادامــه دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،متقاضیــان تحصیــل در رشــته
هــای مقاطــع کاردانــی و کارشناســی پیوســته و
ناپیوســته دانشــگاه آزاد اســامی بایــد توجــه داشــته
باشــند کــه ثبــت نــام تمامــی مقاطــع بــر اســاس
ســوابق تحصیلــی تــا روز چهارشــنبه  ۲۰شــهریور
تمدیــد شــده اســت.
داوطلبــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه مرکــز
ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســامی بــه نشــانی
 www.azmoon.orgضمــن دریافــت دفترچــه
راهنمــا و کســب آگاهــی هــای کامــل در خصــوص
شــرایط ثبــت نــام و انتخــاب رشــته ،نســبت بــه خریــد
کارت اعتبــاری و ثبــت نــام خــود اقــدام کننــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســامی،
نتایــج ایــن دوره هــا ،اواخــر شــهریور مــاه اعــام
خواهــد شــد.

رئیس قوه قضاییه:

سامانه اموال مسئوالن فعال شد

رئیــس قوهقضاییــه از فعــال شــدن ســامانه امــوال مســئوالن
خبــر داد.
بــه گــزارش تســنیم  ،حجتاالســام ســیدابراهیم رئیســی در
جلســه شــورای عالــی قــوه قضاییــه بــا تســلیت فرارســیدن
ایــام شــهادت حضــرت اباعبــداهلل الحســین (ع) ،تصریــح
کــرد :همــه مظاهــر عالــی انســانی بــر تابلــوی عاشــورا نقــش
بســته اســت .انســانیت ،شــجاعت ،شــهامت ،ایســتادگی در
راه هــدف ،عبودیــت و بندگــی ،ایمــان ،جهــاد ،شــهادت،
صبــر ،تــوکل ،بصیــرت ،معرفــت ،دشــمن شناســی ،دشــمن
ســتیزی ،عدالــت ،بــرادری ،گــره گشــایی از زندگــی مــردم،
اقامــه صلــوه ،ایتــای زکات ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر،
از جملــه مهــم تریــن درس هــای عاشــورا بــرای همــه نســل
هــا و عصرهاســت.
رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه عاشــورا یــک حادثــه
زودگــذر نبــوده و امــروز بایــد در متــن زندگــی انســان
معاصــر باشــد ،افــزود :از جلوههــای مهــم عاشــورا ،امیــد
در زندگــی اســت؛ لــذا کســانی کــه از تبهــکاری ،فســاد،
اســتکبار و ظلــم بــه ســتوه آمــده انــد ،بــا ابتنــا بــه عاشــورا
مــی تواننــد بــا امیــد زندگــی کنند.رئیســی بــا اشــاره بــه
کلیــد زدن پــروژه ناامیدســازی مــردم توســط دشــمن از
مــدت هــا قبــل ،تاکیــد کــرد :بــی تردیــد مــردم عاشــورایی
مــا مأیــوس نخواهنــد شــد .پرچمــی کــه مقــام معظــم
رهبــری برداشــتهاند ،پرچــم مقاومــت و مبــارزه بــا فســاد
اســت .بنــده نیــز یــک طلبــه و ســرباز هســتم و ملــت

بــزرگ ،مخلــص و متدیــن ،پــای کار هســتند .دولــت،
مجلــس ،نهادهــا و رســانه هــا میداننــد کــه گســترش فســاد
موجــب ناامیــدی و مبــارزه بــا فســاد موجــب امیــدواری در
جامعــه اســت .بــه حمــداهلل بــا رهنمودهــای رهبــر معظــم
انقــاب و حضــور مــردم در صحنــه ،تــا امــروز قلــب پــروژه
دشــمن از کار افتــاده و مــردم بیــش از همیشــه امیــدوار بــه
آینــده نظــام و کشــور هســتند .ادامــه ایــن رونــد نیــز تــاش
همــگان را مــی طلبــد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در مبــارزه
بــا فســاد بایــد از افــراط و تفریــط پرهیــز کــرد ،یــادآور شــد:
هــم بــی عملــی و هــم انگشــت اتهــام بیســند بــه ســمت
کســی گرفتــن ،هــر دو بــه رونــد مبــارزه بــا فســاد ضربــه
مــی زنــد .نبایــد کســانی خواســته یــا ناخواســته امــری غیــر
مســتند را در فضــای مجــازی یــا حقیقــی بــه کســی نســبت
دهنــد .اگــر ســندی وجــود دارد بایــد بــه دســتگاه قضایــی
ارائــه شــود زیــرا اتهامزنــی در فضــای حقیقــی و مجــازی،
موجــب ســلب امنیــت روانــی و اخالقــی از جامعــه مــی
شــود و بایــد ایــن موضــوع بــه دقــت کنتــرل شود.رئیســی بــا
بیــان اینکــه دلســوزان نظــام بایــد مســتند ســخن بگوینــد،
اظهــار کــرد :دســتگاه قضایــی بــه هیــچ عنــوان ظلــم بــه
هیچکــس را روا نمــی دانــد .مــا معتقدیــم در عیــن قاطعیــت
بایــد عادالنــه و بــر اســاس آنچــه کــه منطبــق بــا حــق و
عــدل اســت ،برخــورد کنیــم زیــرا بــه اعتقــاد مــا چنیــن
برخــوردی اســت کــه مــی توانــد امیدهــا را در جامعــه
افــزون کند.رئیــس قــوه قضاییــه همچنیــن بــه کســانی کــه

بــه هــر دلیــل دچــار هــوای نفــس شــده و بــا اخــذ رشــوه و
پورســانت ،ارتــکاب اختــاس یــا کســب درآمــد از محلــی که
مشــروع نبــوده اســت بــه بیــت المــال دســت انــدازی کــرده
انــد ،توصیــه اکیــد کــرد کــه پیــش از ورود قــوه قضاییــه
بــرای رســیدگی بــه پرونــده آنــان ،خودشــان ایــن امــوال
را بــه مــردم بازگردانند.رئیســی گفــت :دســتگاه قضایــی
همچنیــن خــود را موظــف میدانــد کــه بــرای امیدآفرینــی
و برخــورد بــا عناصــر فاســد ،از همــه خدمتگــزاران عرصــه
اقتصــاد ،کارآفرینــان ،ســرمایه گــذاران و مدیرانــی کــه بــا
جســارت ،خالقیــت و شــجاعت ،تحریــم هــا را دور مــی
زننــد و اجــازه نمــی دهنــد خللــی در زندگــی مــردم ایجــاد
شــود ،حمایــت جــدی کند.رئیــس قــوه قضاییــه در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه ســامانه امــوال
مســئوالن فعــال شــده اســت ،افــزود :اگــر کســانی بــه هــر
نحــو گزارشــی دربــاره زد و بندهــا ،حیــف و میــل بیــت
المــال ،تخلــف و تعــدی بــه حقــوق مــردم دارنــد ،بایــد آن
را بــه دســتگاههای مســئول اعــام کننــد و دســتگاهها نیــز
بایــد اقــدام کننــد زیــرا اقــدام از ناحیــه ســه قــوه و نهادهــا
مــی توانــد بــرای مــردم اطمینــان بخــش باشــد.

استاندار تهران:

درآمد باالی متکدیان تهران مانع کنار گذاشتن تکدی گری آنها می شود

اســتاندار تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع
تکدیگــری در چنــد جبهــه پیگیــری میشــود
گفــت :درآمــد بــاالی متکدیــان تهــران مانــع
کنــار گذاشــتن تکــدی گــری آنهــا مــی شــود.
بــه گــزارش مهــر ،انوشــیروان محســنی بندپــی در
جمــع خبرنــگاران در خصــوص درآمــد میلیــاردی
متکدیــان در تهــران بــا بیــان اینکــه موضــوع
تکدیگــری در چنــد جبهــه پیگیــری میشــود
اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه اینکــه دولــت اعــام
کــرده اســت کــه از خانــواده کــودکان متکــدی
حمایــت و بــرای آنهــا مقــرری تعییــن میکنــد

امــا رقمهایــی کــه از محــل تکدیگــری نصیــب
آنهــا میشــود باالتــر اســت لــذا ایــن افــراد بــا
وجــود برخــورد و جمــع آوری ،بــار دیگــر بــه ایــن
کار بــاز میگردنــد.
محســنی بندپــی در خصــوص میــزان کمــک
مــردم تهــران بــه متکدیــان نیــز بیــان داشــت:
بهزیســتی در ایــن خصــوص پاســخی روشــنتر
خواهــد داشــت چــرا کــه ایــن نهــاد بــه طــور
مســتقیم بــا متکدیــان در ارتبــاط اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۸۰درصــد کــودکان
خیابانــی از اتبــاع خارجــی هســتند گفــت:
بیشــترین تــاش مــا در ایــن زمینــه در خصــوص
مبــارزه و جلوگیــری قاچــاق کــودکان از هــرات
و کابــل بــه تهــران اســت و در ایــن راســتا

وزیر ارتباطات:

به عراق پیشنهاد دادیم تعرفه مکالمات در اربعین صفر شود
وزیــر ارتباطــات گفــت :بــه عــراق پیشــنهاد دادیــم
کــه تعرفــه مکالمــات در اربعیــن در کشــور عــراق
و  ۲۸مــاه صفــر در ایــران صفــر شــود کــه تاثیــر
بســزایی در کاهــش هزینههــای ارتباطــی دو کشــور
دارد.
بــه گــزارش تســنیم ،محمــد جــواد آذری جهرمــی
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در حاشــیه
جلســه هیئــت دولــت گفــت :تیــم مذاکراتــی مــا

هفتــه آینــده بعــد از عاشــورا عــازم عــراق خواهنــد
شــد ،همچنیــن مذاکــره تلفنــی و مذاکــره حضــوری
بــا وزیــر ارتباطــات عــراق داشــتیم.
وی افــزود :بــه دولــت عــراق پیشــنهاد دادیــم کــه
تعرفــه مکالمــات بینالملــل دو کشــور صفــر شــود،
ماننــد آنچــه بــرای ویــزا صــورت گرفــت و ایــن
تعرفــه در اربعیــن در عــراق و  28مــاه صفــر در
ایــران صفــر شــود کــه تاثیــر بســزایی در کاهــش

وزیر خارجه ایران:

اقدامات ضدبرجامی آمریکا ضربه به قوانین بینالملل است

وزیــر خارجــه ایــران در گفتگــو بــا یــک رســانه روســی
هشــدار داد چنانچــه راهــی بــرای مقابلــه بــا آمریــکا پیــدا
نکنیــم ،برجــام تنهــا چیــزی نخواهــد بــود کــه ضــرر
میبیند.بــه گــزارش مهــر ،محمــد جــواد ظریــف وزیــر
خارجــه ایــران در مصاحبــه بــا «روســیه  »۲۴تاکیــد کــرد
اقدامــات واشــنگتن درقبــال برجــام ضرب ـهای بــه قوانیــن
بینالملــل تلقــی میشــود و چنانچــه ایــن توافــق حفــظ
نشــود ،برجــام تنهــا چیــزی نیســت کــه از دســت مـیرود.

وی در ایــن بــاره افــزود :اقدامــات آمریــکا فقــط ضربــه
بــه برجــام نیســت بلــه ضربــه بــه کل چارچــوب قوانیــن
بینالمللــی اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه اگــر راهــی
بــرای مقابلــه بــا آمریــکا پیــدا نکنیــم؛ فقــط برجــام نیســت
کــه از دســت م ـیرود .بــرای همیــن اســت کــه در بــاب
ایــن موضــوع بــا رســیه اشــتراک نظــر داریم.گفتنــی اســت
ظریــف در ســفری کــه دیــروز بــه مســکو داشــت ،اجــرای
کامــل برجــام از ســوی ایــران را بــه پیشــرفت مذاکــره

تمــام تــاش را بــه کار بســتهایم تــا کــودکان
کشــورهای دیگــر را بــه موطــن هایشــان
بازگردانیــم.
اســتاندار تهــران اظهــار داشــت :موضــوع مبــارزه
بــا قاچــاق کــودکان از اهمیــت زیــادی برخــوردار
اســت و در همیــن راســتا بــا وزارت امــور خارجــه
جلســات مشــترکی برگــزار کردیــم و نهایتــاً
مقــرر شــد کودکانــی کــه پــدر و مادرشــان در
کشــور حضــور ندارنــد و از اتبــاع کشــورهای
دیگــر هســتند بــه کشورشــان برگردانــده شــوند
و از ســوی دیگــر نیــز مبــارزه بــا گروههــای
قاچــاق کــه کــودکان را از هــرات و کابــل بــرای
تکدیگــری بــه تهــران میآورنــد در دســتورکار
قــرار گرفتــه اســت.
هزینههــای ارتباطــی دو کشــور دارد .امیدواریــم بــا
ایــن پیشــنهاد موافقــت بشــود ،البتــه ســیگنالهای
مثبــت اســت ولــی مهــم آن چیــزی اســت کــه بــر
روی کاغــذ میآیــد .ســال گذشــته  50درصــد
کاهــش هزینــه انجــام شــد ولــی امســال گفتیــم کــه
ایــن تعرفــه صفــر شــود.
وزیــر ارتباطــات خاطــر نشــان کــرد :بهبــود مســیر
ارتبطاتــی و توســعه شــبکه نیــز مدنظــر بــوده و
در ایــن زمینــه نیــز صحبــت شــده و گزارشهــای
طــرف عراقــی مبنــی بــر بهبــود اســت و ســال
گذشــته نســبت بــه قبــل بهتــر شــده بــود.

دربــاره اجــرای تعهــدات برجامــی اروپاییهــا مشــروط
کــرده بــود.
وی همچنیــن گفــت :نقــش روســیه بــه عنــوان یکــی
از اعضــای باقیمانــده در برجــام بــرای حفــظ و تــداوم
آن بســیار ارزشــمند اســت و مــا نقــش روســیه و چیــن
را بــا نقــش ســایر اعضــای باقیمانــده در برجــام یکســان
نمــی بینیــم ،بــه ایــن دلیــل کــه روســیه و چیــن شــرکای
نزدیــک جمهــوری اســامی ایــران از دوران قبــل از برجــام
بــه حســاب مــی آینــد و تــا بــه امــروز هــم علیرغــم
فشــارهای ایــاالت متحــده روابــط خــود را بــا ایــران حفــظ
کردهانــد.

