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ــمالي  ــتان هاي ش ــواحل درياي خزر در اس س
ــاله و بويژه در فصل هاي  ــور، در حالي همه س كش
بهار و تابستان، پذيراي ميليون ها مسافر و گردشگر 
است كه امكانات الزم و كافي هنوز در اين سواحل 
ــا نيز كه  ــازي دري ــت و طرح سالم س ــم نيس فراه
ــال پيش  به منظور جبران همين كمبودها از 20 س
ــواحل اجرايي شده، هنوز نتوانسته است  در اين س

در رفع كامل اين نواقص موثر واقع شود.
ــرگ مادري كه پره هاي قايق موتوري كمتر  م
از يك هفته پيش در سواحل چمستان شهرستان 
ــمتي از بدنش را بريد و مواردي  ــت و قس آمل، دس
ــت كه هر از گاهي در جاي جاي سواحل  از اين دس

كشور رخ مي دهد  
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سفرهاي تابستاني به خطه شمال در حالي آغاز شده كه سواحل اين مناطق 
امكانات و آمادگي پذيرش مسافر را ندارد

صف آرايي نامزدها درفضاي مجازي
همزمان با نزديك شدن به روز راي گيري، رقابت نامزدها در فضاي مجازي بسيار داغ شده است

 معادل يابي
 38 هزار واژه 

بيگانه در يك دهه
مردم تا 3 سال پس از تصويب 

 واژه هاي فرهنگستان 
مي توانند به آن اعتراض كنند

ــويم  ــري نزديك مي ش ــه روز راي گي ــه ب ــر چ ه
ــور شفاف تر و فضاي  صف بندي هاي سياسي در كش

انتخاباتي داغ تر مي شود.  
ــيما ادامه دارد و  تبليغات نامزدها از طريق صدا و س
البته همان طور كه از قبل انتظار مي رفت مناظره هاي 
ــر برنامه ديگري باعث  ــي نامزدها بيش از ه انتخابات

گرمي فضاي انتخابات شد.
ــيما باعث شده  اگرچه تبليغات نامزدها از صدا و س
ــتر و  ــنتي از جمله چاپ و توزيع پوس ــت تبليغات س اس
ــور تا حد زيادي به حاشيه برود اما نامزدها در حد  بروش
ــراي تبليغات بهره مي برند  امكان از فضاي مجازي ب
ــايت ها، وبالگ ها و شبكه هاي  و تبليغات از طريق س
ــي دارد و بخش  ــق فراوان ــن روزها رون ــي اي اجتماع
ــانه ها از جمله  ــوراك خبري  ديگر رس ــده اي از خ عم
ــتفاده از شبكه هاي  روزنامه ها را نيز تامين مي كند. اس
ــت  ــي در تبليغات از دوره قبلي انتخابات رياس اجتماع
جمهوري مرسوم شد و در اين دوره نيز بشدت متداول 
است و نامزدها و هوادارانشان حساب ويژه اي براي اين 
ــت سري به يكي از شبكه  بخش بازكرده اند. كافي اس
هاي اجتماعي بزنيد تا به اهميت اين ظرفيت تبليغاتي 

ميان هواداران نامزدها پي ببريد. 
ــتره مخاطبان تبليغات مجازي نسبت به  البته گس

گستره تبليغات نامزدها در صدا و سيما بسيار محدودتر 
ــار خاصي را به عنوان  ــت و اين نوع از تبليغات، اقش اس

مخاطب در بر مي گيرد. 
ــاوت ديگري هم با  ــات از فضاي مجازي تف تبليغ
ــته  ــانه ملي دارد و آن اينكه نامزدها بس تبليغات از رس
به ارتباطشان با سايت ها و پايگاه هاي مجازي مختلف 
مي توانند از امكانات آنها استفاده كنند و بر اين اساس، 
ــيما وجود  ــي كه در تبليغات نامزدها در صدا و س توازن
ــاله  ــت.همين مس دارد در فضاي مجازي برقرار نيس
ــا در فضاي مجازي  ــا برخي نامزده ــود ت باعث مي ش
نسبت به  ديگر نامزدها موقعيت باالتري داشته باشند 
اما كارشناسان معتقدند كه نمي توان دست باالي يك 

نامزد در فضاي مجازي را به كل جامعه ارتقا داد. 
ــي و  ــن زمينه كاظم انبارلويي ، فعال سياس در همي
رسانه اي  با تاكيد بر اينكه برتري يك نامزد در استفاده 
ــه نمي توان به جامعه  ــاي مجازي را به هيچ وج از فض
تعميم داد معتقد است:  در شهرهاي كوچك و روستاها 
ــاي مجازي ندارند،  ــي زيادي به فض كه مردم دسترس
ــتر در مورد  اين ميدان اصال وجود خارجي ندارد و بيش
ــايت ها و فضاي  ــهرها و شهرهاي بزرگ، س كالن ش

مجازي مي تواند تاثيرگذاري داشته باشد.
ــنجي هايي هم كه از  ــن درباره نظرس وي همچني

ــود مي گويد: با توجه به  ــايت ها انجام مي ش ــوي س س
ــمار زيادي  ــه هر ايراني يك راي دارد، بنابراين ش اينك
ــي ندارند در  ــي كه به فضاي مجازي دسترس از مردم
ــنجي هاي اينترنتي حضور ندارند كه ما بتوانيم  نظرس

يك داوري درست درباره آنها داشته باشيم. 
ــنجي هاي  ــر اينكه نظرس ــا تاكيد ب ــي ب انبارلوي
ــه كه در  ــت: آنچ ــت معتقد اس ــي واقعي نيس اينترنت
ــود دارد با  ــاي علمي وج ــنجي هاي با روش ه نظرس
ــت، دليل آن  ــي متفاوت اس ــنجي هاي اينترنت نظرس

ــي  ــت كه به فضاي مجازي دسترس هم جامعه اي اس
ــير وسلوك  دارد. وي تاكيد مي كند: فضاي مجازي س
ــت جمهوري  خاص خودش را در زمينه انتخابات رياس
ــوان گفت قدرت فضاي مجازي به قدرت  دارد و نمي ت
ــا و خيابان ها و در متن ــاي حقيقي كه در كوچه ه  فض

 مردم و در ستادهاي انتخاباتي وجود دارد برتري داشته 
باشد.  

 كدام سايت ها از كدام نامزدها 
حمايت مي كنند

ــان مخاطباني  ــال فضاي مجازي با هم ــا اين ح ب
ــخگويي  ــي براي پاس ــا به محل ــن روزه ــه دارد اي ك
ــبت  ــايعات درباره خود يا واكنش آنها نس نامزدها به ش
ــان تبديل شده است و بخصوص  به اظهارات رقيبانش

ــته و انتقاد نامزدها از مواضع  پس از مناظره جمعه گذش
ــايت هاي مختلف در حمايت از نامزد مورد  يكديگر، س
ــغولند تا شائبه هايي را كه  نظر خود به توليد محتوا مش
احتماال پس از برنامه در مورد آن نامزد ايجاد شده است 

به نوعي برطرف كنند.  
ــني از يك  ــايت ها به روش ــن ميان برخي س در اي
نامزد حمايت مي كنند اما بعضي در اين زمينه صراحت 
ندارند و فقط از چينش اخبار و تيترهايي كه براي اخبار 
ــوط به هر يك از نامزدها انتخاب مي كنند مي توان  مرب
ــد كه آن سايت به كدام يك از نامزدها تمايل  متوجه ش

و نزديكي بيشتري دارد. 
ــت جمهوري  ــاي انتخابات رياس از ميان نامزده
به نظر مي رسد محمدباقر قاليباف در استفاده از فضاي 
مجازي پيشتاز است و سايت هايي كه از سال ها قبل از 
سوي برخي حاميان اين نامزد ايجاد شده و به او وابسته 
ــدت براي تبليغ نامزد مورد نظر  ــتند اين روزها بش هس
خود فعالند. سايت هاي فردا، شفاف و فرارو از جمله اين 
ــايت ها هستند و برخي كارشناسان معتقدند با توجه  س
به نوع و چينش اخباري كه از سوي سايت مشرق نيوز 
منتشر مي شود اين سايت نيز قاليباف  و جليلي را نسبت 

به ديگر نامزدها ترجيح مي دهد. 
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 ترفندهاي جديد 
براي فريب كنكوري ها
سازمان سنجش در اطالعيه اي نسبت به سوءاستفاده 

برخي  افراد و موسسات از كنكوري ها هشدار داد
امين جاللوند /  گروه جامعه

ــري  ــروع آزمون سراس ــك به دو هفته به ش نزدي
ــت و در همين مدت، اگر سري به برخي  باقي مانده اس
موسسات كنكور بزنيد يا گشتي در خيابان هاي معروف 
تهران مثل انقالب و ديگر كالنشهرها داشته باشيد، با 
ــوه وعده ووعيدهاي مختلف درباره قبولي تضميني  انب

در كنكور 92 ، فروش سواالت و... روبه رو مي شويد.
ــواالت كنكور را  ــي ادعا مي كند كه مي تواند س  يك
در ازاي دريافت مبلغي در اختيار فرد كنكوري قرار دهد و 
ديگري مي گويد كه سواالت احتمالي كنكور در دستان 
اوست.روز گذشته، سازمان سنجش در اطالعيه اي به 
ــري 92 درباره تبليغات كذب و  داوطلبان آزمون سراس
فعاليت هاي اغواگرايانه افراد سودجو و برخي موسسات 
آموزشي كنكور هشدار داد و از آنان خواست در اين مدت 
ــور، فريب اين گونه بازار  ــاه مانده به برگزاري كنك كوت

گرمي ها را نخورند.
ــت كه افراد سودجو  در اين اطالعيه آمده اس

ــگاه هاي  ــات و آموزش ــي موسس  و برخ
به اصطالح علمي و آموزشي، با انجام 

ــوم و غيرواقع و با  تبليغات موه
اتخاذ شيوه ها و شگردهاي 

ــدام  ــود، اق ــص خ مخت

ــان كرده و از اين  ــه فريب داوطلبان و خانواده هاي آن ب
رهگذر، سودهاي هنگفتي به صورت غيرقانوني كسب 
ــگردهاي اين افراد و موسسات در  مي كنند. از جمله ش
ــان، دادن وعده هاي واهي  ــت اغوا و فريب داوطلب جه
ــواالت  از قبيل قبولي 100 درصد تضميني، فروش س
ــي كنكور با مبالغ  ــت هاي احتمال  كنكور يا فروش تس
ــته  ــت يا اين كه خود را به نوعي وابس ــام  آور اس سرس
ــنجش معرفي و در تبليغات، همكاري  ــازمان س به س
ــنجش را القا مي كنند. بنابراين، سازمان  ــازمان س با س
ــان در باره اين گونه  ــنجش به داوطلبان و خانواده آن س
ــب آنها را  ــدار داده تا فري ــات هش ــال اين موسس اعم

نخورند.
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محمدباقر قاليباف
ساعت 23/30- شبكه 1

مستند 2
ساعت00/30- شبكه جام جم

تكرار مستند 2

پيام نامزد
 راديو پيام18 تا 22 خرداد

17-16/30-16-12-11/30-11-10/30 -10
پيام سه دقيقه اي نامزدها به ترتيب پخش خواهد شد. 

(هرنامزد در مجموع پنج پيام سه دقيقه اي)

برنامه امروز نامزدهاى انتخابات 
در  راديو و تلويزيون

محمدرضاعارف
ساعت 30/ 22

 شبكه خبر
گفت و گوي ضبط شده

علي اكبر واليتي
ساعت 30/ 17- راديو ايران
 معرفي خود و برنامه هاي
 هر نامزد (متكلم وحده)

محمد غرضي
ساعت 30/ 9- راديو ايران

تكرار مستند تلويزيوني يا توليد يك مستند راديويي (2) 

حسن روحاني
ساعت 00/ 16
 راديو جوان

مصاحبه با راديو  

سعيد جليلي
ساعت 10/ 19

  شبكه 3
پاسخ به سوال جوانان

محسن رضايي
ساعت 10/ 18- شبكه 4
ساعت9/00-راديو ورزش
پاسخ به سه كارشناس و 

مصاحبه با راديو

ذخيره قطعي طالي كشور 
به 340 تن رسيد

ــازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني  رئيس س
ــور به ــه ذخيره قطعي طالي كش ــاره به اين ك ــا اش  ب
ــان برنامه پنجم  ــت، گفت: تا پاي ــيده اس  340 تن رس
ــعه هدف گذاري شده كه به توليد ساالنه پنج تن  توس

طال برسيم، اما توقع ما رسيدن به توليد 27 تن است.
ــره اي ديروز در  ــنا، محمدتقي ك به گزارش ايس
نشستي با اشاره به توليد ساالنه 2700 تن طال در دنيا، 
ــتن يك درصد از خاك و جمعيت  گفت: ايران با داش
ــك درصد از توليد  ــه طور طبيعي بايد حدود ي دنيا ب

جهاني طال معادل 27 تن را در اختيار داشته باشد.
ــاره به اين كه توليد طالي تركيه از سه به  او با اش
ــت، گفت: افزايش قيمت طال در  ــيده اس 15 تن رس
بازارهاي جهاني باعث اقتصادي شدن فعاليت ها در 

معادن و ذخاير طالي كشور شده است.

ــد در انتظارمان  ــغلي جدي 200 هزار فرصت ش
ــت. فقط در صورتي اين رويا جامه حقيقت برتن  اس
ــان دارويي در بازارهاي،  ــد كه صادرات گياه مي كن
ريشه بدواند؛ اما ايجاد فرصت هاي شغلي فقط يكي 
ــنتي است و عالوه  از خبرهاي خوب در حوزه طب س
بر آن قرار است ماساژ و حجامت نيز كه جزو خدمات 
اين طب است، زير پوشش بيمه قرار بگيرد و با عملي 
شدن اين طرح مسلما مشتري هاي مطب هاي سنتي 

چند برابر خواهند شد.
ــال بيش از سه ميليارد دالر صرف  در ايران هر س
واردات دارو و تجهيزات مي شود و استدالل محمود 
ــورمان  ــت كه كش ــژاد اين اس احمدي ن
ــد معادل همين ميزان واردات را با  مي توان
ــان دارويي جبران كند و از  صادرات گياه
اين طريق است كه مي توان فرصت هاي 

شغلي جديد هم ايجاد كرد.
  2 طب، سايه به سايه هم

ــورمان رويكرد  گرچه مسئوالن كش
ــرفت طب سنتي  ــبت به پيش مثبتي نس
ــنتي  ــا بايد پذيرفت كه طب س ــد، ام دارن
ــايه هم  ــايه به س ــه س ــدرن هميش  و م
ــا برخي  ــد و خيلي وقت ه ــش رفته ان پي
ــكان طب  متخصصان طب مدرن، پزش
ــيوه هاي  ــنتي را متهم به دخالت در ش س
ــي  خود كرده اند و در مقابل گروهي  درمان
ــم، برخي  ــنتي ه ــب س ــكان ط از پزش
ــر و ناكارآمد  ــدرن را هزينه ب ــا م روش ه
ــاختار وزارت  ــا كه س ــته اند و از آنج دانس
ــر پايه طب  ــك محور و ب ــت پزش بهداش
ــا وجود قدمت  ــنتي ب مدرن بوده، طب س
ــته به جايگاه  ــاله اش نتوانس چندهزارس
واقعي خود در حوزه درمان دست پيدا كند.

«ماساژ» و «حجامت» 
بيمه مي شود

بي توجهي به طب سنتي در كشورمان 
آن قدر زياد بوده است كه داروهاي اين نوع 
طب و خدمات ديگرش حتي تحت پوشش 
ــر بيماري قصد  ــرار نمي گيرد و اگ بيمه ق
ــكان مدرن  كند تبليغات منفي برخي پزش

ــيوه هاي اين نوع درمان نشنيده بگيرد و  را درباره ش
ــراغ طب سنتي برود، بايد همه هزينه هاي درمان  س

را به تنهايي بپردازد.
ماهي را هر وقت از آب بگيريد تازه است! متوليان 
ــاد دارند و به  ــان به اين ضرب المثل اعتق حوزه درم
همين علت چند سالي است به تكاپو افتاده اند تا طب 
سنتي را در كشور احيا كنند و جايگاه واقعي اش كه در 

گذشته هاي دور داشت به آن برگردانند.
ــك بار  ــد وقت ي ــر چن ــاس ه ــن اس ــر همي ب
همايش هايي درباره اين شيوه درمان برگزار مي كنند، 
ــته تحصيلي اش را در دانشگاه ها راه انداخته اند و   رش

درتالشند از مراكز درماني اش حمايت كنند.
ــي از همايش ها در اين حوزه  همين همايش  يك
ــت كه امروز در حال برگزاري است و  طب سنتي اس
ــند طب سنتي ايران نيز رونمايي  ــت در آن از س بناس
ــود، اما خبرهاي اميدواركننده درباره طب سنتي از  ش
ــت؛ براي مثال ديروز ايسنا  مدت ها پيش رسيده اس
ــاد «معاونت طب  ــات وزيران با ايج ــالم كرد هي اع
سنتي ايرانيـ  اسالمي» در ساختار وزارت بهداشت 
ــازماني دفتر تعالي طب سنتي،  در قالب واحدهاي س
دفتر فرآورده هاي طبيعي و طب مكمل، دفتر توسعه 
ــنتي و دفتر نظارت و اعتبار  بخشي  سالمت طب س

طب سنتي موافقت كرد.
ــوي ديگر محمود خدادوست،  معاون طب  از س
ــت، درمان و آموزش پزشكي از  ــنتي وزير بهداش س
ــذاري خدمات  ــده براي تعرفه گ ــات انجام ش اقدام
ــال فهرست داروهاي  ــنتي و همچنين ارس طب س
ــوراي عالي بيمه به  ــنتي و گياهي به ش پرمصرف س
ــش بيمه اي خبر داده است. اين پوشش  منظور پوش
ــود كه  ــته از داروها مي ش ــامل آن دس ــه اي ش بيم
پرمصرف تر است و برهمين اساس وزارت بهداشت 
در حال تهيه فهرستي از اين نوع داروها براي ارسال 
ــت.معاون طب سنتي  ــوراي عالي بيمه اس آنها به ش
وزير بهداشت پوشش بيمه اي داروها و خدمات طب 
ــده خواند و گفت: پيش از اين  ــنتي را اتفاقي فرخن س
ــش بيمه بود.  56 قلم از داروهاي گياهي تحت پوش
هم اكنون حدود 25 قلم از داروهاي گياهي پرمصرف 
ــنتي براي پوشش  و همچنين 70 قلم از داروهاي س

بيمه اي به شوراي عالي بيمه معرفي شده  است.

ــوي  ــش از 38 هزار واژه مصوب تاكنون از س بي
ــي ارائه شده است.  ــتان زبان و ادب فارس فرهنگس
ــر واژه هاي  ــون در قالب ده دفت ــن واژگان تاكن اي
مصوب منتشر شده است.به گزارش جام جم، يكي 
از مباحثي كه در سال هاي اخير حرف و حديث هاي 

بسياري را در حوزه زبان فارسي به دنبال داشته 
ادامه در صفحه5

همكارگرامي جناب آقاي حسين محمدي فهمي
ــه و  از خداوند متعال براي  ــليت  گفت ــادر گراميتان  را تس ــت م درگذش
ــكيبايي و براي آن مرحومه  ــواده محترمتان  صبر و ش ــي و خان جنابعال

غفران و رحمت واسعه الهي را خواستاريم.
روزنامه جام جم

لرستان، چهار محال و بختياري، شرق استان گلستان و 
 شهرستان هاي اسالمشهر، بهارستان و  رباط كريم

طب سنتي زير چتر بيمه مي رود
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چمدان سالمت گفت و گو
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 كوچك كردن شكم
 آسان يا سخت؟ 

 گفت و گو با
 مسعود آب پرور 
كارگردان سريال 
«هوش سياه2»

 پياده روي پيوسته
  به مدت 30 دقيقه تا
 يك ساعت در روز، 
موثرترين ورزش براي 
كوچك كردن شكم است

 نمادهاي شهري بين 
افرادي كه درآن  شهر 
زندگي مي كنند، تعلق 
مشترك ايجاد مي كند

نمادهاي شهري، جاذبه 
گردشگري
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سالم سازي دريا؛ ديرهنگام و كم امكانات

 كرش: همه با پيراهن سفيد
 به ورزشگاه بيايند
صفحه18

آخرين تمرين تيم ملي فوتبال ديروز برگزار شد
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حق با شماست
تنها استخر بيجار تعطيل است

ــت و خرداد  ــوق ارديبهش ــان: حق ــهروند از اصفه ــك ش ي
بازنشستگان ذوب آهن پرداخت نشده است. علت چيست؟

ــهرداري مارليك مي خواهيم  ــهروند از مارليك: از ش يك ش
ــاد در فاز 3 مارليك و  ــفالت و ترميم خيابان شمش ــبت به آس نس
ــاز 3 اقدامات الزم را انجام  ــطح ف همچنين جمع آوري زباله از س

دهد.
ــت 20 روز از ماه هنوز  ــهروندان: چرا با گذش جمع كثيري از ش

يارانه ها واريز نشده است؟
اسحاقي از جاده  ساوه: با وجود كسر حق بيمه تكميلي از حقوق 

ما بازنشستگان، اين بيمه را مراكز درماني قبول نمي كنند. چرا؟
ــتاي رضوان در  ــاس: خيابان اصلي روس ــي از بندرعب رضوان
بندرعباس را بيش از ده ماه است كه براي تعريض و ترميم تخريب 
ــي از اين  ــور به حال خود رها كرده اند. گرد و خاك ناش و همين ط
تخريب باعث آزار و اذيت ساكنان شده است. از مسئوالن ذي ربط 

مي خواهيم نسبت به ترميم اين خيابان اقدام كنند.
ــال است كه تنها استخر  ــبي از بيجار: بيش از يك س طهماس
ــده و خيل عظيم دوستداران شنا  ــتفاده ش بيجار تخريب و بالاس
ــرگردان كرده است. چرا مسئوالن امر براي بهسازي آن  را نيز س

اقدامي انجام نمي دهند؟
ــرداد  تحت عنوان  ــي در پنجم خ ــي درج پيام ــه:  در پ جوابي
ــركت توزيع نيروي برق  «تعويض كابل برق» روابط عمومي ش
تهران بزرگ با ارسال دورنگاري اعالم كرد: با توجه به بازديدهاي 
صورت گرفته از محل مذكور موردي مشاهده نشد، لذا از مشترك 
ــت خود و ذكر  ــود به منظور پيگيري درخواس محترم تقاضا مي ش

دقيق آدرس با تلفن 88055472 تماس بگيرد.
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
ــه دفترچه اي  ــت ك ــگردها اين اس مثال يكي ديگر از ش
ــان فروخته  ــري به داوطلب ــه آزمون سراس ــابه دفترچ مش
ــنده ادعا مي كند اين دفترچه، دقيقا همان  ــود و فروش مي ش
ــباهت ظاهري  ــت كه به دليل ش ــه اصلي كنكور اس دفترچ
ــت فريب  زياد به دفترچه واقعي، برخي داوطلبان ممكن اس
ــوند براي خريد اين  ــن كالهبرداري را بخورند و حاضر ش اي

دفترچه پول بپردازند.
ــز درباره  ــنجش ني ــازمان س ــم خدايي، رئيس س ابراهي
ــم مي گويد: اين روزها  ــد ديگر كالهبرداران به جام ج ترفن
ــال دارد گروه هايي ادعا كنند كه با روش هاي حرفه اي  احتم
ــت را به  ــوه انتخاب جواب درس ــد نح ــي مي توانن و مهندس
ــاس غلط است  داوطلب آموزش دهند كه اين حرف ها از اس
ــال هاي اخير،  ــواالت كنكور طي س ــدن س و با مفهومي ش
ــدون درس خواندن و  ــت ب ــخيص جواب درس احتمال تش

فهميدن سوال وجود ندارد.
ــه مثال با  ــود ك ــه داوطلب گفته مي ش ــن روش، ب در اي
ــيم دو جواب بر همديگر، جواب درست  ــتن يا تقس جمع بس
ــي بر پايه  ــاس اين روش مهندس را مي توان حدس زد و اس
ــان نيز ممكن  ــياري از داوطلب ــت كه بس حدس و گمان اس

است اسير اين كالهبرداري ها شوند.
ــال همه  ــن با اين كه امس ــد: همچني ــه مي ده وي ادام
ــوند، از داوطلبان  ــور 92 پذيرفته مي ش ــان در كنك داوطلب
ــي 100 درصد در كنكور» را  ــم گول ترفند «قبول مي خواهي
نخورند و بدانند با توجه به افزايش ظرفيت آموزش عالي، هر 

داوطلبي با هر رتبه اي مي تواند در دانشگاه پذيرفته شود.
ــده  ــنجش نيز تاكيد ش ــازمان س در انتهاي اطالعيه س
ــكاري خود را  ــازمان هرگونه ارتباط و هم ــت كه اين س اس
ــته از افراد و موسسات بشدت  ــكلي با اين دس به هر نوع و ش
ــورد با اين  ــا دارد در صورت برخ ــد و تقاض ــب مي كن تكذي
ــودجو، داوطلبان يا خانواده هاي آنان، تخلف را  گروه هاي س
به اداره كل حراست و حفاظت آزمون هاي سازمان سنجش 

اطالع رساني كنند.
 احتمال فروش سواالت واقعي كنكور، صفر 

است
ــاي مختلف به دليل  ــت كه باندها و گروه ه ــالي نيس س
ــودجويي از طريق كنكور سراسري دستگير نشود و البته  س
هر ساله هم با نزديك شدن به ايام كنكور، فعاليت اين افراد 

شديدتر مي شود.
ــا مي كنند مي توانند با  ــي برخي باندهاي كنكور ادع حت
نفوذي كه در سازمان سنجش دارند، نتيجه كنكور داوطلب 

را تغيير دهند.
جالل طباطبايي، معاون پيشين اجرايي سازمان سنجش 
ــازمان  ــال ها كاركردن در س به جام جم مي گويد: در طول س

ــدم كه ادعا مي كردند  ــنجش، با افراد مختلفي روبه رو ش س
ــيد هيچ  ــواالت كنكور را در اختيار دارند، اما مطمئن باش س
يك از اين ادعاها واقعيت ندارد و هيچ فردي هم در سازمان 

سنجش با اين افراد در ارتباط نيست.
وي مي افزايد: مثال ساخت دفترچه تقلبي كنكور از سوي 
ــواالت  ــودجو كه ادعا مي كردند اين دفترچه س باندهاي س
ــت  ــگردهاي اين افراد اس ــت، از جمله ش واقعي كنكور اس
ــواالت تقلبي را  ــي داوطلبان ناآگاه نيز اين س ــه البته برخ ك

مي خرند.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: حتي ما موردي داشتيم 
ــه كنكور مي نشست و چند دقيقه پس از  ــر جلس كه فردي س
ــه خارج مي شد،  ــواالت از جلس ــروع آزمون، با دفترچه س ش
ــل برگزاري  ــه در بيرون از مح ــا كمك گروهي ك ــپس ب س
آزمون تشكيل داده بود، جواب سواالت را به فرد ديگري در 
ــه انتقال مي داد، اما با پيگيري سازمان سنجش،  داخل جلس
ــد، يا حتي هنوز هم افرادي هستند  ــتگير ش اين فرد نيز دس
ــواالت كنكور هستند كه تمام اين  كه ادعا مي كنند طراح س

ادعاها بكلي كذب است.
طباطبايي با اشاره به وجود چند اليه امنيتي در كنكورها، 
ــود: حتي طراحان سواالت كنكور هم نمي دانند  يادآور مي ش
ــتفاده مي شود يا خير. به همين  ــان در كنكور اس از سواالتش
ــان اين اطمينان را بدهم  ــل با قدرت مي توانم به داوطلب دلي
كه فردي جز رئيس سازمان سنجش يا نماينده انتخابي او كه 

ــازمان است، از متن سواالت خبري  معموال مدير اجرايي س
ــي نمي تواند ادعا كند از سواالت كنكور 92  ندارد و هيچ كس

باخبر است.
معاون پيشين اجرايي سازمان سنجش تصريح مي كند: 
ــواالت، در چاپخانه،  ــي در حين طراحي س ــد اليه امنيت چن
ــور وجود دارد و  ــاي امتحاني كنك ــه و در حوزه ه در قرنطين
حتي رئيس حراست سازمان سنجش هم كه مسئول امنيت 
ــواالت بي خبر است و به همين  ــت، از محتواي س آزمون اس
ــان اين اطمينان خاطر را بدهم كه  ــل مي توانم به داوطلب دلي
ــي و برگزار  ــالمت كامل، طراح ــواالت كنكور 92 در س س

خواهد شد.
  مشكل از كجا آب مي خورد؟

ــال بالغ بر يك ميليون و 83 هزار و 571 داوطلب در  امس
ــال گذشته، كنكور  ــركت مي كنند. با آن كه س كنكور 92 ش
ــد، اما بيشتر  ــته محل كم متقاضي حذف ش 11 هزار كدرش
ــته هاي پرطرفدار  ــال، متقاضي رش ــان كنكور امس داوطلب

آزمون سراسري هستند.
عبدالوحيد فياضي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
ــودجو در كنكور  مجلس ضمن انتقاد از حضور گروه هاي س
ــي كه به كذب هم ادعا  ــه «جام جم» مي گويد: هر كس 92 ب
كند سواالت كنكور را در اختيار دارد، بالفاصله بايد دستگير 
ــخت تر با اين گروه ها مي توان از  ــود. با برخورد سفت و س ش

افزايش تعداد اين افراد سودجو جلوگيري كرد.

ــام پذيرش  ــاي فعلي نظ ــد: نقص ه ــد مي كن وي تاكي
ــور باعث شده است كه سرنوشت تحصيلي  دانشجو در كش
ــد و همين  ــاعته مرتبط باش ــجو به يك آزمون چند س دانش
موضوع، باعث بزرگ شدن كنكور شده و تب و تاب منفي در 

كشور ايجاد كرده است.
فياضي با بيان اين  كه تنها راه قطعي حذف اين گروه هاي 
ــودجو، اصالح نظام پذيرش دانشجوست، عنوان مي كند:  س
هرقدر هم با اين گروه ها تند برخورد شود، باز هم نمي توانيم 
ــودجويي مي كنند به  بگوييم تعداد افرادي كه از كنكورها س
ــد، بلكه بايد كار به صورت ريشه اي حل شود و  صفر مي رس
ــجو تنها متكي  به گونه اي عمل كنيم كه نظام پذيرش دانش

بر كنكور نباشد.
ــور، برخي  ــواالت كنك ــاي فروش س ــداي از ادعاه ج
ــر قانوني تالش مي كنند  ــات نيز با ترفندهاي بظاه موسس
ــده از كنكور 92  ــن روزهاي پاياني، به هر نحوي كه ش در اي
ــته باشند؛ مثال اگر به آگهي هاي اين موسسات  درآمدي داش
ــا تبليغاتي مثل «در ده  ــانه هاي مختلف توجه كنيد ب در رس
ــي را باالي 90 درصد بزنيد» يا «تضمين  روز، زبان انگليس
ــي 90 درصد در دو هفته» تنها نمونه اي از صدها تبليغ  رياض
ــت. بديهي است اين قبيل آگهي ها نيز با واقعيت  فريبنده اس
مطابقت ندارد و هيچ معلم يا دارويي نمي تواند سطوح علمي 
ــمان  داوطلبي را در اين دو هفته مانده به كنكور، زمين تا آس

دگرگون كند.

ترفندهاي جديد براي فريب كنكوري ها
ساخت دفترچه هاي تقلبي، تضمين100درصد قبولي و امكان تغيير دادن نتيجه كنكور 92 از جمله ادعاهاي برخي افراد سودجوست

 تمهيدات ويژه ترافيكي 
در ايام انتخابات

ــران، از اتخاذ  ــي و رانندگي ته ــس راهنماي ــس پلي رئي
ــنبه و جمعه همزمان  تدابير ويژه ترافيكي در روزهاي پنجش
ــت جمهوري و  ــات دوره يازدهم رياس ــزاري انتخاب ــا برگ ب

شوراهاي اسالمي شهر تهران خبر داد.
ــنا افزود: راهنمايي و  ــين رحيمي در گفت وگو با ايس حس
ــب از  رانندگي تالش مي كند تا با ارائه خدمات ترافيكي مناس

ايجاد شلوغي در محدوده هاي تردد جلوگيري كند.
ــده  ــي هاي انجام ش ــي با بيان اين  كه طبق بررس رحيم
ــه راه اندازي كارناوال در  ــون تخلفات انتخاباتي از جمل تاكن
ــتيم، گفت: وضع انتخابات و بحث تردد و  داخل تهران نداش
ــبي است و  ــرايط انتخابات وضع مناس ترافيك با توجه به ش
ــي از تخلفاتي مانند راه اندازي كارناوال تاكنون  هيچ گزارش

گزارش نشده است.
ــراي روز قبل و روز  ــاد تدابير ويژه ب ــاره به ايج وي با اش
ــاعت 6 صبح  برگزاري انتخابات تصريح كرد: روز جمعه از س
صددرصد نيروهاي پليس راهنمايي و رانندگي تهران در تمام 
سطح شهر بويژه در محل برگزاري انتخابات مستقر خواهند 
شد كه اين تدابير ويژه در اطراف وزارت كشور، فرمانداري ها 

و مراكز اخذ راي با شدت بيشتري اجرا خواهد شد.
ــي تهران تصريح كرد:  ــس پليس راهنمايي و رانندگ رئي
ــزاري انتخابات و  ــالش مي كنيم در مقابل محل هاي برگ ت
ــته  ــتقرار نداش اخذ راي، خودروها تجمع و به طور بي نظم اس
ــند و تا لحظه اي كه اين صندوق ها از فرمانداري ها اخذ و  باش
ــمارش به فرمانداري ها بازمي گردد، اين طرح ويژه  پس از ش

ترافيكي همچنان ادامه خواهد داشت.

پرداخت مابه التفاوت افزايش 
 حقوق بازنشستگان؛ 

اواخر خرداد
ــازمان تامين  ــر مديرعامل س ــدي از اظهارنظ هنوز چن
ــه تعويق افتادن پرداخت افزايش حقوق  اجتماعي مبني بر ب
ــس كانون  ــت كه رئي ــته اس ــتگان تا مرداد نگذش بازنشس
ــازمان تامين اجتماعي  ــتگان و مستمري بگيران س بازنشس
ــر از پرداخت مابه التفاوت افزايش 25 درصدي حقوق  بار ديگ

بازنشستگان تامين اجتماعي از اواخر خرداد خبرداد. 
ــاس  ــا در گفت وگو با ايرنا  افزود:  بر اس ــر خبازه علي اكب
ــد از ابتداي فروردين امسال  25 درصد  مصوبه دولت قرار ش
ــود كه اين  ــتگان تامين اجتماعي اضافه ش به حقوق بازنشس
ــابقه  ــتگان و با هر ميزان س ــه بازنشس ــامل هم افزايش ش

پرداخت حق بيمه خواهد بود.
وي تاكيد كرد: در سازمان تامين اجتماعي حقوق دريافتي 
ــه ميليون و 400 هزار  ــتگان از 130 هزار تومان تا س بازنشس
ــر اين افزايش حقوق ها در  ــان بوده و به همين دليل تاثي توم

فيش هاي حقوقي، متفاوت خواهد بود.
ــر داد اين افزايش  ــتگان اطمينان خاط ــه بازنشس وي ب

حقوق ها با احتساب فروردين خواهد بود.

توقف 15 روزه اعزام زائران به عتبات
ــزده روزه اعزام زائران ايراني به عتبات  ــازمان حج و زيارت از توقف پان ــركل عتبات عاليات س مدي

عاليات خبر داد.
مسعود اخوان به ايرنا گفت: از ابتداي ماه مبارك رمضان اعزام زائران ايراني به مدت 15 روز متوقف 
ــازمان حج و زيارت علت توقف اعزام زائران ايراني به عتبات عاليات  ــود.اين مقام مسئول در س مي ش
ــي هتل هاي محل اقامت زائران ايراني در عراق عنوان كرد. ــازي و سمپاش را ايجاد فرصتي براي بازس

اخوان توضيح داد: با توجه به اعزام زائران ايراني به عتبات در طول سال، اين فرصت به هتلداران عراقي 
داده شده تا نسبت به بازسازي و سمپاشي هتل هاي خود اقدام كنند.

مشاغل خانگي مشمول 
نظارت هاي بهداشتي مي شود

ــت، درمان و آموزش  ــس اداره كارآفريني وزارت بهداش رئي
ــاغل  ــت كنندگان مش ــكي اعالم كرد: 75 درصد درخواس پزش
خانگي در زمينه توليد فرآورده هاي خوراكي و آشاميدني فعاليت 
ــراي صدور مجوز  ــتي ب ــد كه نياز به نظارت هاي بهداش مي كنن

فعاليت از سوي اين وزارتخانه دارند.
ــغل  غضنفر ميرزابيگي در گفت و گو با ايرنا افزود: 24 نوع ش
ــاميدني براي صدور  ــد فرآورده هاي خوراكي و آش خانگي تولي
ــف و آيين نامه هاي  ــت تعري ــت در وزارت بهداش ــوز فعالي مج
ــگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور ابالغ  مربوط به آن به دانش

شده است.
ــور، توليد و بسته بندي  ــته بندي ترشي و ش وي، توليد و بس
ــيريني سنتي، رشته آشي، پاك كردن و  انواع مربا، نبات پزي، ش
بسته بندي حبوبات، خردكردن و بسته بندي قند و پاك كردن و 

بسته بندي غالت را از جمله اين مشاغل برشمرد.
ــان كرد:  ــت خاطرنش رئيس اداره كارآفريني وزارت بهداش
ــه هاي بهداشتي به اين گونه مشاغل مانند  ارائه مجوزها و شناس
مشاغل در كارخانه ها، سختگيرانه نيست، بلكه دارابودن حداقل 

شرايط بهداشتي براي اين گونه مشاغل كافي است.

جم 
جام 

س:  
عك
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