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اعالم راه خالصي از پيامك هاي تبليغاتي

حال 3 نفر ديگر از مجروحان وخيم گزارش شده است

ظريف: مذاكرات با مانع مواجه شده است 
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 پرونده

 قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر مي گويد
 موج روانگردان هاي گياهي در راه است

مريم خباز / گروه جامعه 

ــت، اما به همين زودي ها  ــايه اس هنوز مثل س
ــد. توليدكنندگان عمده  ــودش نيز از راه مي رس خ
ــل چهارم موادي را بتازگي  مواد مخدر در جهان نس
ــازار كرده اند كه در آينده اي نه چندان دور به  وارد ب

بازار مصرف ايران راه مي يابد.
هشدارها جدي است، صحبت از روانگردان هايي 
ــتاد مبارزه  ــئوالن س ــت كه مس  جديد در ميان اس
بامواد مخدر نسبت به عوارض آن هشدار مي دهند. 
ــه فارس مي گويد:  ــتاد ب طه طاهري، قائم مقام س
ــل چهارمي كه پايه  ــوز اين روانگردان هاي نس هن
گياهي و دارويي دارند و مهم ترين تاثيرشان ايجاد 
ــت، وارد ايران نشده، اما  ــادي و نشاط كاذب اس ش
چون زنگ خطر آن در جهان به صدا در آمده است، 

ما نيز بايد هوشيار باشيم. 
ــبد،  اين كه لفظ گياهي به روانگردان ها مي چس
ــت مي كند، اما  ــودن آن را تقوي ــائبه بي خطر ب ش
معاون كاهش تقاضا و مشاركت هاي مردمي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر مي گويد، اين روانگردان هاي 
ــا ــوان ان. پي. اس ه ــا عن ــا ب ــه از آنه ــد ك  جدي

  ياد  مي شود، به اندازه كانابيس ها و حتي بيشتر از آنها 
عوارض دارند. 

كانابيس ها تركيبات گياه شاهدانه اند كه از گل 
ــده آن ماري جوانا مي سازند و از  ــك ش و برگ خش

صمغ آن حشيش يا بنگ. 
بابك دين پرست به جام جم توضيح مي دهد كه 
ــاخته  از اوائل دهه 90 ميالدي كه روانگردان ها س
ــد تاكنون فقط دانش تركيب  ــان توزيع ش و در جه
ــده تا  ــاخت آنها تغيير كرده و باعث ش ــد س و فرآين
ــي ماده اي جديد كه تاثيرات مخرب تري  هرازگاه

بر مصرف كنندگان دارد، وارد بازار شود. 
ــتين بار كه روانگردان ها به بازار مصرف  نخس
ــان، محرك بودن آنها بود  ــد ويژگي ش معرفي ش
يعني موادي كه انرژي، هوشياري ذهني و فعاليت 
ــن حال باعث  ــش مي داد و در عي ــمي را افزاي جس
ــنگي مي شد.  ــركوب گرس ــتگي و س كاهش خس
ــد  ــركوبگر توليد ش ــس از آن روانگردان هاي س پ
كه انرژي، هوشياري ذهني، ضربان قلب، سرعت 
ــي داد و نوعي  ــس و عكس العمل را كاهش م تنف

حالت رويا را به مصرف كننده القا مي كرد.
ادامه در صفحه 17 

 وزير امور خارجه كشورمان در تماس تلفنى وزير خارجه آمريكا ،  اعتراض شديد ايران را نسبت به تحريم هاى جديد  اين كشور اعالم كرد
ــركت هاي  ــدام اخير آمريكا در افزودن برخي ش اق
ــا واكنش  ــت تحريم ها، همچنان ب ــه فهرس ايراني ب
ــئوالن كشورمان روبه رو است و وزارت امور خارجه  مس
ــورمان از اعتراض شديد ايران به وزير امور خارجه  كش
ــان كري با  ــوي ج ــاس تلفني كه از س ــكا در تم آمري
محمدجواد ظريف برقرار شد خبر داد؛ در عين حال وزير 
خارجه كشورمان با بيان اين كه مذاكرات با مانع مواجه 
ــده است، برضرورت پايبندي همه طرف ها برتوافق  ش

ژنو تاكيد كرد.
ــود ايران  ــد كرده ب ــش از اين تاكي ــف كه پي  ظري
ــب و هوشمندانه نشان  ــى مناس به هر اقدامي، واكنش
ــنگتن پست گفته است  مي دهد در گفت وگويي با واش
ــه پيرو تحوالت اخير در زمينه اجراي توافق ژنو، وزير  ك
ــته و وزير امور  ــه آمريكا با وي تماس تلفني داش خارج
ــورمان مراتب نارضايتي ايران را نسبت به  خارجه كش

اقدام اخير آمريكا اعالم كرده است.
ــه، ظريف در همين  ــاس اعالم وزارت خارج براس
زمينه با اشتون مسئول سياست خارجي اروپا نيز تبادل 
ــت. گفت وگوهايي كه با هدف اطمينان  نظر داشته اس
ــه توافق ژنو  ــردن از پايبندي طرف مقابل ب ــل ك حاص

صورت گرفته است.
ــي  ــه آمريكاي ــا روزنام ــو ب ــف در گفت وگ ظري

ــت: با وجود گره اي كه هفته  ــت گفته اس واشنگتن پس
ــازنده» وزارت  ــديدا غيرس ــته به دليل اقدام «ش گذش
ــته اي ايجاد شد؛  خزانه داري آمريكا، در مذاكرات هس
ايران خود را صددرصد متعهد به رسيدن به يك توافق 

نهايي مي داند.
ظريف در عين حال تصريح كرد: وقتى شما صداهايى 
از داخل دولت آمريكا مى شنويد كه اصل مذاكرات را زير 
سئوال مى برند موضوع كامال غيرقابل تحمل مى شود 
و بيانيه هايى كه از سوى دولت آمريكا صادر مى شود با 
هدف اصلى مذاكرات در تضاد است و اين اقدام بشدت  

غير سازنده است.

ــور خارجه از رايزني هاي  ــه گزارش مهر، وزير ام ب
ــق ژنو خبر داده و اضافه  ــدن تواف تازه براي اجرايي ش
ــته با جان  ــت: پس از تماس هاي هفته گذش كرده اس
ــه آمريكا و  ــرگئي الوروف، وزراي خارج ــري و س ك
ــيه و همچنين كاترين اشتون، مسئول سياست  روس
ــتون به من گفتند  ــه اروپا، كري و اش ــي اتحادي خارج
ــريع فرآيند ژنو مي دانند و  ــود را متعهد به تكميل س خ
ــق جامع دارند. من نيز  ــيدن به تواف نيم نگاهي به رس

همين هدف را دارم.
ــن در  ــورمان همچني ــه  كش ــور خارج ــر ام وزي
ــبكه  خبري سي .بي. اس گفت،  گفت وگويي ديگر با ش

ــت،  ــته اي ايران نمرده اس مذاكرات درباره  برنامه  هس
گرچه ايران از دور جديد تحريم هاي وزارت خزانه داري 

آمريكا عصباني است.
به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف با اشاره به اقدام 
ــنبه فهرست  وزارت خزانه داري آمريكا كه روز پنجش
ــياهش عليه شركت ها و افراد ايراني را گسترش داد،  س
گفت: اين اقدام بسيار اشتباهي بود كه او را «غمگين» 
ــت، ولي وي به توافق كوتاه مدتي كه امكان  كرده اس
ــتر را فراهم  ــش ماهه براي مذاكرات بيش يك دوره  ش
ــت: ما به طرح اقدام  ــت. ظريف گف مي كند، متعهد اس
ــي معتقديم  ــتيم، ول ــق ژنو متعهد هس ــراي تواف و اج
ــت.  ــل هر دو طرف الزم اس ــن كار تماي ــه براي اي  ك
ــه از مسير خارج  وزير امور خارجه ايران افزود: اين پروس
ــده  و با مانع مواجه شده است، ولي نمرده است. ما در  ش
ــير قبلي قرار دهيم و اين مسير را  ــيم آن را در مس تالش
اصالح كنيم و مذاكرات را ادامه دهيم، زيرا من معتقدم 
پاي منافع زيادي براي دو طرف در ميان است.  همزمان 
ــت  ــتگاه سياس ــئول دس ــا اين اظهارات ظريف، مس ب
ــي اتحاديه اروپا تاكيد كرد: مذاكرات فني، دوباره  خارج
آغاز خواهد شد. مي دانيد كه اغلب جزئيات را هماهنگ 
كرديم، اما يكي، دو موضوع در مورد نحوه اجرا مانده كه 

بايد به دقت در مورد آن فكر و روي آن كار كنيم. 

وزير ارتباطات: تا پايان سال 

ــاوري اطالعات از برنامه  ــر ارتباطات و فن وزي
ــش 20 تا 30 درصدي  ــن وزارتخانه براي كاه اي
قيمت فروش پهناي باند به شركت هاي خصوصي 
ــال خبر داد و گفت: البته كاهش نرخ  تا پايان امس
فروش پهناي باند به شرط ارزان فروشي شركت ها 

خواهد بود.
ــد از ايرنا در  ــي در جريان بازدي ــود واعظ محم
نشستي خبري، افزود: براي كاهش قيمت اينترنت 
ــركت هاي  ــدا هماهنگي هاي الزم با ش ــد ابت باي

ارائه كننده خدمات صورت گيرد.
ــان آن كه وزارت ارتباطات هم اكنون  وي با بي
ــداري و در اختيار  ــي را خري ــد خارج ــاي بان پهن
ــركت هاي داخلي قرار مي دهد و اين شركت ها  ش
نيز آن را در اختيار مردم قرار مي دهند، اظهار كرد: 
ــات مي تواند  ــات و فناوري اطالع وزارت ارتباط
ــركت ها  قيمت واگذاري پهناي باند خود به اين ش

را 20 تا 30 درصد كاهش دهد.
ــاس سازمان تنظيم  واعظي افزود: برهمين اس
ــت مذاكراتي  مقررات و ارتباطات راديويي قرار اس

ــزان تخفيف ها  ــام دهد تا مي ــركت ها انج را با ش
مشخص شوند.

ــات و فناوري اطالعات با انتقاد از  وزير ارتباط
ــي و بين المللي، اظهار  ــم  بودن پهناي باند داخل ك
ــترده اي براي افزايش  كرد: برنامه ريزي هاي گس
ــه و اميدواريم  ــد تاكنون صورت گرفت ــاي بان پهن

بزودي افزايش باند عملي شود.
ــاي باند بين المللي  ــي تصريح كرد: پهن واعظ
ــي صد روز  ــت كه ط ــر ثانيه اس ــت ب 71/7 مگابي
ــت دولت يازدهم به اين رقم 40 مگابيت  اول فعالي
ــت در صد روز دوم  ــد و قرار اس ــه اضافه ش در ثاني
ــود البته  150 مگابيت بر ثانيه ديگر به آن اضافه ش
ــاي باند در آينده نيز  ــم روند افزايش پهن اميدواري
ــت ها  ــاره به افزايش درخواس ادامه يابد. وي با اش
ــور و  ــر كش براي بهره گيري از اينترنت در سراس
ــه داد: اكنون ميزان تقاضا  ــتاها، ادام حتي در روس

و مطالبات بيش از عرضه است.
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آمارها نشان مي دهد 
بيش از 60درصد 
جنايت ها به دليل ناسزا 
و درگيري رخ مي دهد

 هاشم بيگ زاده
 از تخريب هاي فيسبوكي 

و مسببان آن مي گويد

در پي تصادف خونين يك دستگاه  ميني بوس با 
ــتگاه كاميون در مسير صالح شهرـ  شوشتر  يك دس

در استان خوزستان، 11 نفر كشته شدند.
ــنا گفت:  ــد به ايس ــدار گتون ــور، فرمان محمدپ
ــي از  ــهر (يك ــي صالح ش ــل اهال ــوس حام ميني ب
ــتان گتوند) به مقصد شوشتر بود  شهرهاي شهرس
كه اين حادثه رخ داد و 9 نفر از سرنشينان ميني بوس 
ــوى   ــل جان باختند و مجروحان حادثه  از س در مح
ــتر و دزفول ــتان هاي شوش ــه بيمارس ــس ب  اورژان

 اعزام شدند. 
ــدار گتوند افزود: پيش از اين برخي خبرها  فرمان
به دانشجو بودن قربانيان اشاره داشته است، در حالي 
ــه قربانيان و زخمي هاي اين تصادف، افراد عادي  ك

و از اهالي صالح شهر بوده اند. 
ــور نيز در  ــان، رئيس اورژانس كش ــر طالبي دكت
ارتباط با اين حادثه به جام جم گفت: پس از اين حادثه 
معلوم شد 9 نفر جان باخته اند. با انتقال مجروحان به 
بيمارستان هاي شوشتر و دزفول پنج نفر از آنها كه در 
شرايط بد جسمي بودند در بخش مراقبت هاي ويژه 
ــدند كه دو نفر ديگر از مجروحان حادثه  ــتري ش بس

به دليل شدت جراحات جان باختند.
ــش  ــخ به پرس ــور در پاس رئيس اورژانس كش

ــودن قربانيان و  ــجو ب ــاط با دانش ــم در ارتب جام ج
ــهركي  مجروحان حادثه گفت: اين ميني بوس از ش
ــافران را به  ــت مس كه در نزديكي محل تصادف اس
مقصد شهرستان شوشتر سوار كرده بود و مسافران 
ــكيل مي داد كه ممكن است  آن را افراد مختلف تش
دانشجو نيز ميان آنها باشد. طالبيان خاطرنشان كرد: 
ــي، رئيس اورژانس  ــن تماس با دكتر رفيع در آخري
ــتر وي عنوان كرد، حال سه نفر از مجروحاني  شوش
ــي.يو بستري هستند نيز وخيم  كه در بخش آي.س

است و تالش پزشكان براي نجات آنها ادامه دارد.
ــود پليس راه علت حادثه را سبقت  يادآور مي ش

غيرمجاز راننده ميني بوس اعالم كرد.

ــررات رگوالتوري  ــاون نظارت و اعمال مق مع
ــراه در صورت  ــتركان تلفن هم ــرد: مش ــالم ك اع
ــاي تبليغاتي  ــتن به دريافت پيامك ه تمايل نداش

مي توانند لغو ارسال آن را تقاضا كنند.
ــازمان تنظيم  ــط عمومي س ــزارش رواب ــه گ ب
ــن رضواني  ــات راديويي، حس ــررات و ارتباط مق
 افزود: با پيگيري رگوالتوري و به منظور پايه ريزي

ــال پيامك تبليغاتي با  ــازو كار دائم در زمينه ارس  س
ــامانه اي در اپراتورها طراحي  رضايت مشتري، س
ــده است كه براساس آن مشتركان همراه  اول در  ش
ــتن به دريافت پيامك تبليغاتي  صورت تمايل نداش

عدد «1» را به شماره 8999 ارسال كنند.
ــت  ــل داش ــتركي تماي ــر مش ــت: اگ  وي گف
ــال  بار ديگر پيامك تبليغاتي بگيرد، مي تواند با ارس
ــبت به فعال سازي ــماره 8999 نس  عدد «2» به ش

 آن اقدام كند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم 
ــتركان  ــات راديويي درباره مش ــررات و ارتباط مق
اپراتور دوم تلفن همراه (ايرانسل) اظهار كرد: اكنون 
ــل صرفا پيام هاي اطالع رساني  مشتركان ايرانس
ــور را دريافت  ــرويس هاي اين اپرات ــات و س خدم
ــتن به دريافت  ــد كه در صورت تمايل نداش مي  كنن
آن نيز مي توانند عدد «2» را به شماره 5005  ارسال 

كنند تا اين سرويس براي آنها لغو شود.
ــك تبليغاتي  ــال پيام ــرد: ارس ــح ك وي تصري
ــوي شركت هاي  ــل از س ــتركان ايرانس براي مش
ــدون هماهنگي با  ــك انبوه، ب ــال كننده پيام ارس
اپراتور تخلف محسوب شده و مشتركان مي توانند 
ــه بخش ثبت و  ــن زمينه ب ــود را در اي ــكايات خ ش
ــازمان تنظيم  ــخگويي به شكايات پورتال س پاس
ــس كنند تا  ــات راديويي منعك ــررات و ارتباط مق

به شكايات آنان رسيدگي شود.
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ناكامي بزرگ تكواندوى ايران در منچستر
 تيم چين تايپه با  مربيگرى رضا مهماندوست، عملكردي بهتر از تيم پرستاره ايران داشت

ــال اخير روند نزولي  تكواندوى ايران كه طي يكي دو س
ــت، در اولين مرحله از رقابت هاي انتخابي  به خود گرفته اس
المپيك ره آوردي جز سه مدال برنز نداشت تا مشخص شود 

تصميم هاي عجوالنه نتيجه اي جز شكست در بر ندارد.
ــين تاجيك، سجاد مردانى،ميثم  اين تيم با تركيب  حس
باقرى، عليرضا نصر آبادانى، فرزاد عبداللهى، هادى مستعان، 
ــبقى در رقابت هاى انتخابى  محمد باقرى معتمد و بهنام اس
ــه نفر آخر موفق به كسب  ــركت كرد  اما فقط س المپيك ش
ــر كادر فني در فاصله 20 روز  ــدند. در اين ميان تغيي مدال ش
ــا اعزام به رقابت هاي انتخابي المپيك 2016، بزرگ ترين  ت
ــوال را در ذهن دوستداران اين رشته پرتحرك و  عالمت س
ــت كه با  مدال آور ايجاد كرد. بعد از بركناري رضا مهماندوس
حرف و حديث هاي فراواني روبه رو بود، فدراسيون از فريبرز 
عسكري هم حمايت الزم را نكرد تا سكان هدايت تيم ملي 
تكواندو به مرتضي كريمي برسد. با اين حال اين مربي هم در 

فاصله 20 روز به اعزام تيم ملي تكواندو به منچستر بركنار شد 
تا حكم سرمربيگري تيم ملي براي بيژن مقانلو زده شود.  

مرتضي كريمي، سرمربي 
ــه خود  ــي ك ــم مل ــين تي پيش

ــات عجوالنه  ــي تصميم قربان
ــورد اين  ــد، در م ــيون تكواندو ش فدراس

نتايج ضعيف به ايسنا گفت: كسب 
ــي بود.  ــج تقريبا طبيع ــن نتاي اي
ــي در اوج تمرينات، مربي تيم  وقت

ــرد جديدي وارد تيم  ــر مي كند و ف تغيي
ــم مي ريزد و  ــرايط به ه ــود، همه ش مي ش
ــورد. همان زمان كه  ــم ملي ضربه مي خ تي

ــتند به مسئوالن گفتم عجله  قصد تغيير داش
نكنيد، اما آنها عجله كردند تا مرا تغيير دهند و به اين 

هشدار توجه نكردند. وي با اشاره به اين كه ملي پوشان و 

كادر فني در كسب اين نتايج بي تقصيرند، افزود: ملي پوشان 
و كادر فني كاري نمي توانستند انجام دهند. فدراسيون مقصر 
است كه به  دليل خصومت هاي شخصي، مربيان را تغيير داد 

و به تيم ضربه زد. 
ــه در  ــب آن ك جال
ــن رقابت ها تيم  همي
ــه رضا  ــن تايپه ك چي
سرمربي  ــت،  مهماندوس
اسبق تيم ملي تكواندوي 
ــت  ايران را در اختيار داش
ــدال طال و يك  ــت يك م توانس
نقره كسب كند. مهماندوست حدود 9 ماه 
ــت كه سرمربيگري اين تيم را برعهده  اس
گرفته و با تكواندوكاران چين تايپه نتيجه اي 

بهتر از ايران به دست آورد.
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حق با شماست
كمبود برخي داروها در داروخانه ها

ــهيد  ــهروندان كرج: در خيابان ش ــع كثيري از ش جم
ــوار جمهوري  ــل زيرگذر طالقاني تا بل ــتي، حد فاص بهش
اسالمي به دليل پهناي يكباره خيابان و عرض زياد و نبود 
ــرعت گير، مكررا شاهد تصادفات جدي  پل هاي عابر  و س
ــياري  ــوري با عابران   بوده  ايم كه در بس ــاي عب خودروه
ــده است. از راهنمايي و  موارد به فوت عابران هم منجر ش
رانندگي و شهرداري تقاضا داريم نسبت به ايجاد امكانات 

مناسب براي عابران و شهروندان اقدام كنند.
ــتگان سال  محمدي از زنجان: قرار بود حقوق بازنشس
ــازي پرداخت شود، ولي اين گونه  86 طبق طرح همسانس

نشده است. چرا؟
ــترون در  ــول تستس ــران: آمپ ــهروند از ته ــك ش ي
ــئوالن مي خواهيم به  ــود. از مس داروخانه ها يافت نمي ش

اين موضوع رسيدگي كنند.
ــهر: بلوار منتظريه شاهين شهر  ــنيان از شاهين ش حس
ــهرداري مي خواهيم نسبت  ــياري دارد،  از ش ترافيك بس
ــهرك  به احداث  پل هوايي عابر  در اين بلوار روبه روي ش

ميالد اقدام كند.
ــتاني از اسالمشهر: ورودي شهرك مسكن مهر  اردس
اسالمشهر بسيار نامناسب است و در ورودي آن فاضالبي 
قرار دارد كه خودروها هنگام ورود درون آن گير مي كنند. از 

مسئوالن امر مي خواهيم به اين مشكل رسيدگي كنند.
ــهروندان: قرص رپاگلينايد كه براي  جمع كثيري از ش
بيماري قند استفاده مي شود در داروخانه ها يافت نمي شود. 

مسئوالن وزارت بهداشت پيگيري كنند. 
ترابي از اسالمشهر: در منطقه زندگي ما در اسالمشهر 

پنج شبكه سيما دريافت نمي شود. علت چيست؟
جوابيه: به دنبال چاپ پيامي با عنوان «چند وقتي است 
ــعبه 8 تهران براي بازنشستگي مراجعه كرده ام» در  به ش
ــان، روابط عمومي تامين اجتماعي اعالم  تاريخ چهارم آب
ــتگي مورد نظر مشاراليه (احراز 60  كرد: موضوع بازنشس
ــال براي زنان و حداقل ده سال  ــال براي مردان و 55 س س
ــابقه پرداخت حق بيمه) صرفا در قوانين بودجه ساالنه  س
كل كشور (از سال 1386 لغايت سال 91 به استثناي سال 
87) طرح و اجرا شد، ليكن از آنجا كه در قانون بودجه سال 
ــده بود، اقدامي از سوي اين  92 موضوع مذكور لحاظ نش

سازمان در اين جهت انجام نشد.
ــن تكليف تامين  ــون «تعيي ــه اين كه قان ــا عنايت ب ب
ــخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت  اجتماعي اش
ــوي مجلس شوراي  كرده اند» در تاريخ هفدهم مهر از س
ــوي  ــت ويكم آبان از س ــالمي تصويب و در تاريخ بيس اس
ــده، بخشنامه مربوط در  ــت محترم جمهور ابالغ ش رياس
دست تهيه و اقدام است كه به محض صدور براي اجرا به 
واحدهاي تابعه ابالغ خواهد شد. بنابراين نام برده مي تواند 
پس از صدور بخشنامه در صورت تمايل با در دست داشتن 

مدارك معتبر به شعبه ذي ربط مراجعه كند.
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
ــه باعث تغيير و  ــد ك ــه بعد توهم زاها عرضه ش در مرحل
ــنوايي  ــق و خو، ادراك و حواس بينايي و ش ــالل در خل اخت
ــا را براي افراد  ــان حالت القاي روي ــد كه باز هم هم مي ش

در پي داشت. 
ــل جديد  ــد مي كند كه نس ــت تاكي ــا حاال دين پرس ام
ــيون  ــه پايه گياهي دارد و اجالس كميس ــا ك روانگردان ه
ــتوار  ــر همين موضوع اس ــال 2014 نيز ب ــواد مخدر س م
ــادي و نشاط فراوان به مصرف كننده  شده، گرچه وعده ش
ــي آن زياد  ــمي و رواني ناش ــكالت جس ــد، اما مش مي ده
ــديد منجر مي شود و حتي  ــموميت هاي ش ــت و به مس اس
براساس گزارش هاي جهاني، برخي خودكشي ها با داليل 

نامشخص را نيز مي توان به مصرف اين مواد ربط داد. 
ــر جهان كاري  ــه او، مقابله با اين مواد در سراس ــه گفت ب
دشوار است، چون معموال در قالب هاي قانوني و با نام هاي 
ــادي بخش هاي قانوني داد  نمك حمام، غذاي گياهي يا ش
ــتد مي شود يا با مواد گياهي تركيب مي شود و با اسامي  و س
ــي هاي جاودانه، آقاي  ــياه، خوش فريبنده ادويه طال، مار س
ــاس و صخره هاي ماه در بازار به فروش  ــدان، ادويه الم خن

مي رسد. 

 روانگردان هاي ارزان 
ــع  ــد و توزي ــه تولي ــه چرخ ــراي اين ك ــان ب قاچاقچي
ــان همواره سودآور باشد، به طور مرتب در بازار  مواد مخدرش
نيازسنجي مي كنند و در فواصل زماني مشخص، محصوالت 
ــه در بازار مواد  ــتند. تنوعي ك جديد به بازار مصرف مي فرس
ــايد درباره هيچ  ــژه در روانگردان ها وجود دارد ش ــدر بوي مخ
ــون در جهان 250 ماده  ــد ( اكن ــته باش محصولي وجود نداش

روانگردان شناسايي شده است.) 

مغز متفكر توليد روانگردان ها در مرحله اول در قاره اروپا 
ــيا و  ــت، قاره آس فعاليت مي كند و پس از آن به گفته دين پرس
ــترين روانگردان را توليد مي كنند و بديهي است  آمريكا بيش
ــه نقطه  كه عمده ابتكارات در توليد محصوالت نيز از اين س
ــل  ــتاد مبارزه با مواد مخدر، ظهور نس بروز مي كند. معاون س
چهارم روانگردان ها را به اين مراكز نسبت مي دهد و مي گويد 
ــان اين مواد را با قيمت هاي ارزان توزيع مي كنند تا  قاچاقچي

مانعي براي مصرف كنندگان وجود نداشته باشد.

ورود نسل چهارم مواد مخدر
قاچاقچيان اين مواد را با قيمت ارزان و به عنوان شادي آور عرضه مي كنند

ــده كه  ــايي ش در ايران يك ميليون و 325 هزار معتاد شناس
ــمي معتادان را تشكيل مي دهد، اما گفته مي شود تعداد  آمار رس
معتادان شناسايي نشده چند  برابر اين رقم است و به گفته وزير 
ــش ميليون نفر (خانواده معتادان) نيز به طور مستقيم  كشور ش

با اعتياد درگير هستند.
ــان مي دهد كه  ــتاد مبارزه با مواد مخدر نش گزارش هاي س
ــور  ــه و كراك در صدر مواد مخدر مصرفي در كش ترياك، شيش
قرار دارد و پس از آن حشيش و گراس كه مردان و زنان به يك 
اندازه نسبت به آن رغبت نشان مي دهند. از مجموع يك ميليون 

ــور بيش از 90 درصد  ــده در كش ــايي ش و 325 هزار معتاد شناس
مردان و كمتر از 10 درصد زنان هستند كه البته تبعات اعتياد در 
زنان شديدتر از مردان است و زنان براي ترك اعتياد نيز مقاومت 
بيشتري از خود نشان مي دهند.  اين در حالي است كه بررسي ها 
ــهر تهران از نظر تعداد معتادان و نقاط آلوده و  ــان مي دهد ش نش
استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان از نظر ميزان مصرف 
مواد مخدر، آلوده ترين نقاط كشورند. همچنين بررسي ها حاكي 
است كراك بيشترين ماده اعتيادآور مصرفي  بين جوانان تهراني 

است و شيشه در رتبه دوم قرار دارد.  

تهران داراي بيشترين آمار معتادان

ــوادآموزي با بيان اين كه پوشش  ــازمان نهضت  س رئيس س
واقعي كودكان شش تا پانزده ساله رشد چشمگيري يافته، گفت: 
در دوره ابتدايي جذب خالص كودكان الزم التعليم به بيش از 97 

درصد رسيده است.
ــنا، افزود: درصد افراد باسواد  علي  باقر زاده در گفت وگو با ايس
ــش سال از حدود 50 درصد در زمان پيروزي انقالب به  باالي ش
بيش از 85 درصد افزايش پيدا كرده و قدر مطلق افراد بيسواد نيز 

كاهش چشمگيري يافته است.
ــني  ــواد در گروه س وي ادامه داد: هم اكنون درصد افراد باس
ــيده و  ــال، از حدود 48 درصد به بيش از 94 درصد رس زير 50 س
ــهري و روستايي از 39 به 8  ــوادي در نقاط ش اختالف درصد باس
درصد كاهش يافته است. همچنين اختالف درصد باسوادي بين 
ــان دهنده  زنان و مردان از 26 به 3/5درصد كاهش يافته كه نش

جهتگيري سوادآموزي براي تحقق عدالت آموزشي است.
ــوادآموزي با بيان اين كه با وجود  ــازمان نهضت س رئيس س
ــت آمده،  همه تالش هاي صورت گرفته و موفقيت هاي به دس
هنوز راه هاي نرفته زيادي مانده است، گفت: براساس اطالعاتي 
ــماري نفوس مسكن سال 90 استخراج شده،  كه از نتايج سرش
متاسفانه در كشور 9 ميليون و 719 هزار نفر خود را بيسواد مطلق 
ــواد (با تحصيالت  ــون و 600 هزار نفر كم س ــش از ده ميلي و بي
ــطح  ــدود 9 ميليون و 200 هزار نفر نيز س ــي) معرفي و ح ابتداي

تحصيالت خود را حداكثر دوره  راهنمايي اعالم كرده اند.
ــازي اين گروه با  ــاره به اين كه آموزش و توانمندس وي با اش
ــي از اين وضع،  ــت، افزود: پيامدهاي ناش چالش هايي مواجه اس
ــاني و مادي كشور را درگير خود كرده  بخش زيادي از منابع انس
ــنگين به جامعه  ــارت هاي س ــاهد تحميل خس ــه روزه ش و هم
ــاس پژوهش ها، معضالتي همانند  ــتيم، به طوري كه براس هس
ــال هاي  اعتياد، بي انضباطي اجتماعي و بزهكاري با ميانگين س

تحصيلي افراد پيوند جدي دارد.

ــزه و آمادگي يادگيري در جامعه  ــه گفته باقرزاده، نبود انگي ب
ــويق  ــازوكارهاي قانوني براي ايجاد الزام و تش ــدف و نبود س ه
ــن نبود نگاه حرفه اي و تخصصي  ــواد همچني موثر در افراد بيس
ــرا و نبود  ــات و اج ــطح عملي ــوادآموزي در س ــوع س ــه موض ب
تشكل هاي مردمي داوطلب از چالش هاي سازمان براي مقابله 

با بيسوادي است. 

 باسواد شدن بيش از 700 هزار تبعه خارجي 
ــوادآموزي تاكنون توانسته در راستاي  ــازمان نهضت س س
ــر از اتباع  ــش از 700 هزار نف ــتانه، بي ــاي انسان دوس فعاليت ه

خارجي را باسواد كند.
ــوادآموزي با بيان اين كه در طول  رئيس سازمان نهضت س
ــته بيش از 35 ميليون نفر تحت پوشش خدمات  ــه دهه گذش س
ــت: افرادي كه با معيار  ــوادآموزي قرار گرفته اند، گف مختلف س

سازمان باسواد شده اند، كمتر از اين مقدار است.
ــش واقعي تحصيلي كودكان شش تا  باقرزاده ادامه داد: پوش
ــاله رشد چشمگيري يافته و فقط در دوره ابتدايي جذب  پانزده س

كودكان الزم التعليم به بيش از 97 درصد رسيده است.
ــورت گرفته و  ــام تالش هاي ص ــرد: با تم ــح ك وي تصري
ــده، هنوز راه هاي نرفته زيادي باقي  موفقيت هايي كه حاصل ش
است و ادامه مسير تا تحقق كامل فرامين امام و رهبري، سخت و 

نيازمند توجه بيشتر و همگرايي ظرفيت هاي موجود است.
ــماري  ــاس آنچه كه از نتايج سرش ــه گفته باقرزاده، براس ب
ــفانه در كشور 9  ــال 90 استخراج شده، متاس ــكن س نفوس مس
ــواد مطلق، بيش از ده ميليون  ميليون و 719 هزار نفر خود را بيس
ــد دوره ابتدايي و حدود 9  ــواد يعني در ح ــزار نفر كم  س و 600 ه
ــالت خود را حداكثر  ــطح تحصي ــون و 200 هزار نفر نيز س ميلي

دوره  راهنمايي اعالم كرده اند.
ــرد: براي ما  ــوادآموزي تاكيد ك ــازمان نهضت س رئيس س
ــن است كه آموزش و توانمندسازي اين گروه با چالش ها و  روش
گاهي غفلت هاي جدي مواجه است و كمتر در برنامه ريزي هاي 
ــن جمعيت توجه  ــه نيازهاي اي ــور، ب ــي و فرهنگي كش آموزش

شده است.

 تاسيس نظام آموزشي بزرگساالن در دستور كار
سازمان نهضت سوادآموزي در تالش است تا بانك اطالعات 
ــوابق ثبتي جمعيتي زير 50 سال را تكميل كند، اين  ــمي و س اس
ــازي روش هاي شمارش و آمارگيري تعداد  اقدام براي بهينه س

افراد بيسواد، كم سواد و كودكان خارج از مدرسه است.
ــوادآموزي، به تقويت مشاركت   ــازمان نهضت س رئيس س
ــي و مردمي به منظور  ــي و نهادهاي مدن ــتگاه هاي اجراي با دس
ــاي موجود و تمركز جدي تر براي آموزش  هم افزايي ظرفيت ه
ــاره كرد و گفت: كاهش تصديگري  ــترك، اش جامعه هدف مش
ــتر در مديريت و  ــز بيش ــي و تمرك ــش غيردولت ــت  بخ و تقوي
ــت گذاري كالن و راهبردي و استانداردسازي روش ها و  سياس
ــاس اطلس نيازهاي گروه  ــنجش سطح سواد براس ابزارهاي س
ــت هاي ديگري  ــرزميني از سياس هدف و يافته هاي آمايش س

است كه سازمان خود را ملزم به اجراي آن مي داند.

افزايش باسوادان باالي 6 سال
تعداد بيسوادان مطلق در كشور 9 ميليون و 719 هزار نفر است

كانابيس ها تركيبات گياه شاهدانه اند كه از گل و برگ خشك شده آن ماري جوانا مي سازند و از صمغ آن حشيش يا بنگ/ عكس: جام جم

 اعطاي تسهيالت بالعوض
 به مخترعان و مبتكران 

ــاور امور مجلس و مجامع معاونت برنامه ريزي و  مش
نظارت راهبردي رياست جمهوري  از اعطاي تسهيالت 
ــرايط خاص به برخي از  ــتن ش بالعوض در صورت داش

مخترعان و مبتكران كشور خبر داد.
سيدكاظم دلخوش در گفت و گو با فارس، با بيان  اين 
كه يكي از اولويت هاي مهم در سال آينده حمايت مؤثر از 
ــركت هاي دانش بنيان است، افزود: برنامه هاي خوبي  ش
ــان و فناوري و نيز  ــراي حمايت از طرح هاي دانش بني ب

ايجاد فن بازار پيش بيني شده است.
ــع صندوق نوآوري  ــش 20 برابري مناب وي به افزاي
ــركت هاي دانش بنيان  ــكوفايي براي حمايت از ش و ش
اشاره كرد و گفت: سقف تسهيالت در گذشته 25 ميليارد 
ــا 20 برابر افزايش  ــال 93 ت ــان بود، اما در بودجه س توم

يافته است.

ــنگين  ــاره به بدهي س ــاون اداري مالي وزارت علوم با اش مع
ــي، از علت افزايش و كاهش  ــگاه ها به افراد حقيقي و حقوق دانش
بودجه دانشگاه ها، بدهكاري مراكز آموزش عالي به پيمانكاران و 

كسري بودجه دانشگاه ها، خبر داد.
ــنا، معاون اداري مالي وزير علوم با بيان اين كه  به گزارش ايس
ــور از نظر اعتبارات مالي، سال  ــال 92 براي آموزش عالي كش س
ــيار بدي بود، افزود: تخصيص اعتبارات آموزش عالي در سال  بس
گذشته زير 64 درصد و در واقع از تمام دستگاه ها بدتر بود. از همين 
ــگاه ها سال 91 را با سختي و بدهي به پايان بردند و سال  رو، دانش

92 را هم با سختي و با تخصيص هاي پايين آغاز كردند.
ــنگين  ــكالت مالي را بدهي س ــه اين تجميع و مش وي نتيج
ــرد و گفت: در  ــي و حقوقي اعالم ك ــراد حقيق ــگاه ها به اف دانش
ــك به هزار ميليارد تومان به  ــگاه ها نزدي هزينه هاي جاري، دانش
ــركت هاي  ــتگاه ها، آب، برق، گاز و ش افراد حقيقي و حقوقي، دس
ــتند. در بخش عمراني هم سال  ــان بدهكار هس طرف قراردادش
ــد و  ــته تخصيص ها در حد 10 درصد بود و پروژه ها راكد ش گذش

دانشگاه ها 300 ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار هستند.
به گفته اميد، 90 درصد اين كسري بودجه مربوط به سال 91 
ــال 90 است.اين مقام مسئول وزارت  و 10 درصد آن مربوط به س
ــرايط مالي سه ماهه آخر امسال دانشگاه ها، اظهار  علوم، درباره ش
ــگاه ها افزوده  ــال حدود 20 تا 30 درصد به بدهي دانش كرد: امس
مي شود و در سه ماهه سوم نيز به جاي اين كه 75 درصد بودجه خود 
را دريافت كنند تاكنون 60 درصد بودجه به دانشگاه ها اختصاص 

يافته است و در واقع هنوز 15 درصد عقب هستند.
وي با بيان اين كه رشدي كه دانشگاه ها دارند آن چيزي نيست 
كه بر اساس اختصاص سرانه باشد، تاكيد كرد: اين رشد بر اساس 
ــازمان مديريت و برنامه ريزي است و بر اساس صالحديد  نظر س
ــان به يك بخش رشد 25 درصد و به بخش ديگر رشد 15  خودش
ــگاه ها  ــدي كه در بودجه دانش درصد داده اند؛ بنابراين تفاوت رش
وجود دارد به علت نظر كارشناسي اين سازمان بود و آن فرمولي كه 
ما براي بودجه سرانه داشتيم نشان مي دهد بسياري از دانشگاه ها 

كمتر يا بيشتر از حقشان دريافت مي كنند.

بدهكاري 1300 ميليارد توماني دانشگاه ها  تمديد مهلت ثبت نام
 ازدواج دانشجويي تا 10 دي

ــجويي در سامانه نهاد رهبري  فرآيند ثبت نام ازدواج دانش
در دانشگاه هاي كشور تا دهم دي تمديد شد.

ــدن ثبت نام  ــال به علت مصادف ش به گزارش مهر، امس
ازدواج دانشجويي با ايام محرم و صفر، مهلت ثبت نام ازدواج 
ــجويي تا دهم دي در سامانه ثبت نام ازدواج دانشجويي  دانش
ــد.به گفته مجيد  ــاني www.nahad.ir تمديد ش ــه نش ب
ــي، معاون سياسي فرهنگي نهاد نمايندگي رهبري در  قريش
دانشگاه ها 30 هزار زوج دانشجو براي سفر سه روزه به مشهد 
ــفر دوره ها و كارگاه هاي  ــوند و در اين س مقدس اعزام مي ش
آموزشي براي زوج ها برگزار مي شود.وي عنوان كرد: بخشي 
ــته موفق نشدند به سفر  ــجو كه سال گذش از زوج هاي دانش

مشهد اعزام شوند، اين سفر را هديه مي گيرند.
قريشي درباره آمار طالق ميان زوج هاي دانشجو، اظهار 
كرد: طبق آمار ثبت احوال، از ميان 3000 زوج دانشجو، تنها 

2 درصد به مرحله طالق رسيده اند. 

به گفته قائم مقام كميته امداد امام خميني(ره)، پيش بيني 
ــال طبق تعهدات انجام شده، 120 هزار خانوار  مي شود امس
تحت پوشش اين نهاد با ايجاد شغل مناسب و توانمندسازي، 

خودكفا و از چرخه حمايتي خارج شوند.
ــمي در جمع  ــيد محمدعلي هاش ــنا، س ــه گزارش ايس ب
ــازي  ــگاران با بيان اين مطلب، افزود: بحث توانمندس خبرن
ــش كميته امداد از زمان  و خودكفايي خانوارهاي تحت پوش
ــن طرح در  ــد، اما اجراي اي ــاد دنبال مي ش ــكيل اين نه تش
ــت و تاكنون 600  ــته به اوج خود رسيده اس ــال هاي گذش س
هزار خانوار از چرخه حمايت كميته امداد امام خارج شده اند.

وي بيان كرد: بر اساس برنامه ريزي و اهداف كميته امداد 
ــش از حمايت  ــال بايد 10 درصد از جمعيت تحت پوش هر س
ــال هاي 90 و 91 به  ــوند، از اين رو در س ــاد خارج ش ــن نه اي
ــتفاده از  ترتيب حدود 80 و يكصد هزار نفر از مددجويان با اس
تسهيالت بانكي و آموزش هاي الزم شغلي توانمند شده اند.

ــهيالت  ــقف تس ــه امداد اظهاركرد: س ــام كميت قائم مق
ــوراي اشتغال به مشاغل خانگي با در نظر گرفتن  پرداختي ش
ــاغل كارآفرين  ــغل بين 30 تا 50 ميليون ريال و مش نوع ش

150 ميليون ريال است.
ــت،  وي با بيان اين كه كميته امداد يك نهاد حمايتي اس
ــون و 300 هزار نفر در  ــش از چهار ميلي ــزود: هم اينك بي اف
ــش دائم  ــون و 800 هزار خانوار تحت پوش ــب يك ميلي قال
ــون و 500 هزار مراجعه كننده  ــتند و دو ميلي كميته امداد هس
ــاي بالعوض  ــهيالت و كمك ه ــوردي نيز با گرفتن تس م

مشكلشان برطرف مي شود.
ــور، هم اكنون  ــداد كش ــام كميته ام ــه قائم مق به گفت
ــر،  ــت خانوار به دليل فوت همس ــك ميليون زن سرپرس ي
ــر، مطلقه يا متواري شدن همسر، تحت  زنداني بودن همس
ــتند و از خدمات كامل اين نهاد  ــش كميته امداد هس پوش

بهره مند مي شوند.

خروج 120 هزار خانوار از چرخه حمايتي كميته امداد 


