
ــدوره اي آمريكا حاكي است  نتايج انتخابات ميان
ــراي اولين بار از سال 2006، جمهوريخواهان با  كه ب
كسب كرسي هاي بيشتر توانستند كنترل مجلس سنا 
و مجلس نمايندگان آمريكا را به دست بگيرند و اكنون 
با توجه به سياست هاي متفاوت حزب جمهوريخواه در 
عرصه سياست خارجي، اين پرسش مطرح است كه 
آيا تغيير تركيب كنگره تاثيري در مذاكرات هسته اي 

خواهد گذاشت. 
براساس توافق ژنو، ايران و 1+5 تا سوم آذر براي 
ــد و طرفين با  ــق جامع فرصت دارن ــدن به تواف رسي
برگزاري نشست هاي دوجانبه و چندجانبه در آخرين 
ــده تالش دارند قبل از ضرب االجل  روزهاي باقيمان
تعيين شده به توافق برسند كه نشست هاي هفته آينده 
ــن فرصت ها براي خروج  ــان را مي توان آخري در عم
 گفت وگوها از بن بست تلقي كرد.  در چنين شرايطي

 با توجه به انتخابات روز سه شنبه، اكثريت كنگره آمريكا 
ــه) در اختيار جمهوريخواهاني  ــا دو ماه ديگر (ژانوي  ت
ــه تندروي  ــه در سياست خارجي ب ــرار مي گيرد ك ق
ــاري از تحليلگران  ــاس بسي ــد و بر اين اس معروفن
ــد كه اگر اوباما قصد دارد به توافق هسته اي با  معتقدن
ايران دست يابد و در انتخابات آينده رياست جمهوري 
ــن توافق به عنوان يكي  ــا در سال 2016 از اي آمريك
ــده دموكرات ها استفاده كند، بايد از  از برگ هاي برن

فرصت باقيمانده حداكثر بهره را ببرد. 
ــناس مسائل  در همين زمينه فواد ايزدي، كارش
ــا اظهار كرد: دو ماه تا آغاز   ــا در گفت وگو با ايرن آمريك
كار اعضاي جديد سناي آمريكا مانده و با توجه به نظر 
مثبت اعضاي فعلي به ادامه مذاكرات هسته اي، اين 

فرصت دو ماهه مي تواند تعيين كننده باشد. 
ــروزي جمهوريخواهان در  ــه پي ــاره ب وي با اش
انتخابات مياندوره اي كنگره گفت: در ساختار سياسي 
ــور كنگره مي تواند در حوزه سياست خارجي  اين كش

ــد. وي با تاكيد بر  ــر از قوه مجريه عمل كن قدرتمندت
اين كه كنگره آمريكا طبق ساختار اين كشور قابليت 
ــه نظرش را به دولت تحميل كند، افزود:  آن را دارد ك
ــته منتقد  ــو كنگره، از گذش ــان عض جمهوريخواه
ــور بودند و رضايت چنداني  سياست خارجي اين كش

نيز از مذاكرات ايران با آمريكا نداشتند. 
ــناس مسائل آمريكا ادامه داد: در طول  اين كارش
ــه ايران در  ــته طرح هاي تحريم علي يك سال گذش
ــد كه به دليل در اكثريت بودن  كنگره آمريكا ارائه ش
دموكرات ها در سنا به راي گذاشته نشد و دموكرات ها 

چنين اجازه اي ندادند. 
به گفته وي، اكنون كه جمهوريخواهان اكثريت 
ــه دست گرفتند اجازه راي گيري براي اين قوانين  را ب
ــت كه قطعا خالف توافق ژنو  تحريم را خواهند داش

بوده و براي مذاكرات مشكل ساز خواهد بود. 
اشاره ايزدي به طرح تحريمي است كه نمايندگان 
ــتند  كنگره چندي قبل بر خالف توافق ژنو قصد داش
عليه ايران به تصويب برسانند كه با توجه به مخالفت 
ــرح از سوي  ــوي اين ط ــد و تهديد به وت ــاخ سفي ك

رئيس جمهور، اين طرح كنار گذاشته شد. 
ــد عليه  ــع تحريم جدي ــق ژنو، وض ــق تواف طب
جمهوري اسالمي ايران، ناقض توافق است و اوباما 
ــه در صورت اصرار كنگره بر اين  ــد كرده بود ك تهدي
ــرح، آن را وتو مي كند.  اما براساس قانون اساسي  ط
ــا، يك طرح را كه از سوي  ــا، اگر سناي آمريك آمريك
رئيس جمهور آمريكا وتو شده است بار ديگر با دوسوم 
آراي سنا تصويب كند رئيس جمهور ديگر قادر به وتو 
ــردن آن نيست و با توجه به اين كه اكنون اكثريت  ك
ــاده است عمال  ــت جمهوريخواهان افت سنا به دس
ــره به وتوي يك طرح،  ــع اوباما در تهديد كنگ موض

ضعيف تر شده است.  
ــو با فارس،  ــزدي، همچنين در گفت وگ ــواد اي ف
ــا را براي مذاكرات  ــروزي جمهوريخواهان در سن پي
ــد و گفت:  ــدان خوب خوان ــه اي خبري نه چن هست
انتقادات جمهوريخواهان به عملكرد دموكرات ها در 
ــار بيشتري به اوباما وارد  عراق و سوريه، مي تواند فش

كند تا هم نظر با آنها عمل كند. 
ــد جمهوريخواهان در  ــه نق ــاره ب ــزدي با اش اي
ــت خارجي به اوباما اظهار  حوزه هاي مختلف سياس
ــان در  ــرد: با وجود اين آنها نمي توانستند از قدرتش ك
ــره استفاده كنند، زيرا كنگره دست دموكرات ها  كنگ

ــرات بود اجازه نمي داد كه  ــود و رئيس سنا كه دموك ب
آنچه جمهوريخواهان مي خواستند دنبال كنند. 

ــوه مقننه  ــدرت دموكرات ها در ق ــه ق وي نتيج
اياالت متحده را صادر نشدن قطعنامه عليه جمهوري 
اسالمي ايران طي يك سال گذشته خواند و افزود: اما 
ــان اعالم كرده اند كه بحث تحريم ها  جمهوريخواه
ــال خواهند كرد و در سنا قوانين جديد را به راي  را دنب
ــد كه به نظر مي رسد راي بياورد و اين براي  مي گذارن

مذاكرات مشكل ايجاد خواهد كرد.  
ــناس مسائل آمريكا خاطرنشان كرد:  اين كارش
نتيجه اي كه از انتخابات روز گذشته آمريكا مي توان 
گرفت اين است كه نتايج ملموسي بر سياست خارجي 
آمريكا و بخصوص بحث مذاكرات هسته اي، موضوع 

عراق و نيز سوريه خواهد داشت. 

 تهديد جمهوريخواهان به تحريم بيشتر
ــن، عضو هيات  ــال عليرضا كوهك در همين ح
علمي دانشگاه عالمه طباطبايي و كارشناس روابط 
ــروزي جمهوريخواهان  ــل با بيان اين كه پي بين المل
ــات مياندوره اي آمريكا مي تواند رسيدن به  در انتخاب
ــد، گفت: اين رخداد  ــق هسته اي را سخت تر كن تواف
ــود  مي تواند باعث تقويت كساني در داخل كنگره ش

كه با رسيدن به هر توافقي با ايران مخالفند. 
ــروزي  ــزود: پي ــارس اف ــا ف ــو ب وي در گفت وگ
جمهوريخواهان در انتخابات كنگره قطعا مانع بزرگي 
ــه اي مدنظر اوباما ايجاد مي كند و  بر سر توافق هست
ــه جمهوريخواهان بخوبي  ــش هم اين است ك دليل
ــد كه توفيق اوباما در به دست آوردن توافق با  مي دانن
جمهوري اسالمي ايران در مذاكرات هسته اي برگ 
برنده بزرگي براي حزب دموكرات محسوب مي شود 
و در انتخابات بعدي دو سال بعد هم از اين برگ برنده 

استفاده بيشتري خواهند كرد. 
ــق منطق رقابت هاي  كوهكن تصريح كرد: طب
ــي در آمريكا هر مساله اي كه به نفع حزب رقيب  حزب
باشد بايد مانعي از سوي جمهوريخواهان بر سر راهش 
ــود و يكي از اين مسائل، مذاكرات هسته اي  ايجاد ش

با ايران است. 
ــگاه عالمه طباطبايي اظهار كرد: در  استاد دانش
ــده آمريكا به موضوع مذاكرات هسته اي  ايالت متح
با ايران با نگاهي حساس نگريسته و سعي مي شود تا 
براساس گروه بندي و يارگيري هاي گروهي به دنبال 

ــند و البي ها و گروه هاي  تدوين راه هاي مختلف باش
فشار در آن نقش زيادي را بازي مي كنند. 

ــل گفت: حزب  ــناس روابط بين المل ــن كارش اي
ــته در  ــرات با اين كه اكثريت كنگره را در گذش دموك
ــاهد تدوين قوانيني  ــت در آن زمان هم ش اختيار داش
بوديم كه كامال در تضاد با سياست دولت آمريكا مثل 
تدوين تحريم هاي بيشتر بود كه برهمين اساس اوباما 
كنگره را تهديد كرده بود كه قانون تحريم بيشتر ايران 
ــل تدوين اين قانون از  ــو مي كند و به همين دلي را وت

دستور كار كنگره خارج شد. 
ــد به توافق هسته اي  ــن با بيان اين كه باي كوهك
ــر از رقابت هاي حزبي آمريكا نگاه  ايران با 1+5 فرات
ــروزي جمهوريخواهان در انتخابات  ــرد، افزود: پي ك
مياندوره اي آمريكا مي تواند رسيدن به توافق هسته اي 
ــكل گيري  ــر كند، اما مي تواند تا قبل از ش را سخت ت
ــره جديد و در حين مذاكرات هسته اي در مسقط  كنگ
عمان حصول به توافق نهايي را تسريع بخشد و تا قبل 
ــروع كنگره جديد، دولت از اين امر بهره ببرد و به  از ش

توافق نهايي برسد. 
از سوي ديگر حميد ابوطالبي، معاون سياسي دفتر 
ــر دو حزب آمريكا به  ــور با بيان اين كه ه رئيس جمه
ــل با ايران براي انتخابات 2016، نياز دارند گفت:  تعام
ــه تفاهم هسته اي و تحصيل  ــا به دنبال رسيدن ب آنه
ــران در مسائل منطقه بويژه  همكاري استراتژيك اي
در مبارزه با داعش خواهند بود و ضرورت آن، احترام به 
حقوق ملت ايران است.  به گزارش فارس، ابوطالبي در 
صفحه توييتر خود ضرورت هاي اين تعامل را احترام به 
حقوق ملت ايران، اعتراف آمريكا به قدرت منطقه اي 
ــوان اصلي ترين بازيگر در  ــران و پذيرش آن به عن اي
تعامالت منطقه اي خواند و افزود: اين تحول الزاماتي 
دارد، گرچه باز هم، اين مي تواند فرصت خوب تعامل و 
حل مساله هسته اي و مقابله با افراطي گري و سركوب 
تروريسم در عراق و سوريه باشد.  علي خرم، كارشناس 
مسائل بين الملل هم معتقد است: اگر اوباما در مذاكرات 
ــدن است، موفق به  ايران و 1+5 كه در حال نهايي ش
ــروزي كنوني جمهوريخواهان در  ــود، با پي توافق نش
ــل با ايران و ادامه  ــاي آمريكا بسختي امكان تعام سن
مسير گذشته را خواهد داشت.  وي در گفت وگو با ايرنا 
اظهار كرد: اوباما بايد از فرصت باقي مانده براي رسيدن 

به توافق با ايران استفاده كند. 
گزارش انتخابات سناى آمريكا را در صفحه 6 بخوانيد
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 خواندن
 شغلم نيست 
نذر حنجره است

 با غالمعلى كويتي پور 
حماسه خوان 
جنگ و عاشورا 

حزب دموكرات در انتخابات آمريكا شكست خورد

 نقشه
  پرستار خانگي 

براي سرقت 
صندوقچه 
جواهرات

روابطى كه در شبكه هاى اجتماعى 
فاجعه مى آفريند

اين روزها انواع كالهبردارى هاى مالى و اخالقى چاشنى 
استفاده نامناسب از شبكه هاى اجتماعى شده است

فيلم شيار 143  از چهارشنبه آينده 
اكران مى شود

زاينده رود امروز سيراب مى شود

كاهش دوباره قيمت طال

رهاسازي آب در بستر زاينده رود تاثير شگرفي در ايجاد شور و نشاط 
دوباره شهروندان اصفهاني و جذب گردشگران داخلي و خارجي خواهد داشت

 در حالي كه تب استفاده از گوشي هاي هوشمند 
ــي افراد جامعه و  ــاي سهل الوصول ارتباط و ابزاره
ــر روز خبرهايي  ــرا گرفته است، ه ــا را ف خانواده ه
ــري  ــي از بهره گي ــاي ناش ــوادث و آسيب ه از ح
ــود و نگراني ها را  ــر مي ش ــاوري منتش ــن فن  از اي

دامن مي زند.
ــا صفحات حوادث  ــرايط، اين روزه ــن ش در اي
ــه در بستر فضاي  ــا پر است از وقايعي ك روزنامه ه
مجازي رقم خورده است. براي نمونه رئيس پليس 
ــور مدتي قبل از  فضاي توليد و تبادل اطالعات كش
ــي فعال در بحث  ــناسايي 135 صفحه فيسبوك ش
ــدار داد اخاذي به  ــري خبر داد يا بايد هش روسپيگ

ــي افراد در  ــار عكس هاي خصوص بهانه انتش
فضاي مجازي اين روزها شاكيان زيادي دارد، 
ــش بود كه آزار و اذيت دختر هفده  چند روز پي
ساله اي كه از طريق وايبر با مرد جواني آشنا شده 

و به اين شكل مورد اذيت و آزار 9 نفر قرار گرفت، 
 خبرساز شد. ماجرا از اين قرار بود كه دختر نوجوان

ــي  ــرات ممتازش از پدرش يك گوش ــه دليل نم  ب
ــرد، اما استفاده  ــمند جايزه مي گي تلفن همراه هوش
ــراي او و  ــي زود ب ــه خيل ــن وسيل ــب از اي نامناس
خانواده اش به دردسري بزرگ تبديل مي شود، زيرا 
ــبكه هاي اجتماعي با مرد جواني به نام  در يكي از ش
آرمان آشنا شده و عكس هاي خصوصي اش را براي 
او ارسال مي كند، داستان زماني رنگ فاجعه به خود 

ــان دختر نوجوان را تهديد مي كند  مي گيرد كه آرم
ــه اگر به خانه مجردي وي نرود، عكس هايش را  ك
ــان داده و آنها را در فضاي  ــه والدين دخترك نش ب
مجازي منتشر مي كند، به اين شكل دختر نوجوان 
به خانه آرمان رفته و آنجا مورد اذيت و آزار مرد جوان 

و هشت نفر ديگر قرار مي گيرد.
 نكته اينجاست كه اگر والدين دختر نوجوان كمي 
ــط او را در دنياي  ــده تر عمل كرده و رواب حساب ش
ــن حادثه اي رقم  ــرل مي كردند، چني مجازي كنت

نمي خورد.
ادامه در صفحه 17

با افزايش خروجي آب سد زاينده رود از دوازدهم 
ــه، آب زالل  ــازي آن در رودخان ــاه و رهاس ــان م آب
ــته در بستر  ــي چند روز گذش ــمه هاي دز ط سرچش
ــهر اصفهان  ــده و امروز به ش ــده رود جاري ش زاين
ــهر غم زده  ــور و حيات را به اين ش  خواهد رسيد و ش

باز خواهد گرداند.
كام تشنه و تفتيده اراضي و مزارع خشك اصفهان، 
ــا آب زاينده رود را  ــت ت امسال مسئوالن را بر آن داش
ــاورزان در بستر اين رودخانه  ــت پاييزه كش براي كش
ــي  ــازي كنند و چنانچه پاييز و زمستان پربارش رهاس
ــن آب تا خرداد آينده  ــد رهاسازي اي ــد، رون در راه باش
ــهر اصفهان خواهد رسيد  ادامه يابد.اين آب ابتدا به ش
ــوازش پايه هاي ترك خورده سي و سه پل  و پس از ن
ــم شهروندان اصفهاني، با  و پل خواجو و نواختن چش
ــرق اين  ــاورزي ش گذر از اين رودخانه به اراضي كش

شهر در پايين دست اصفهان مي رسد.رهاسازي آب 
ــده رود در استان اصفهان گرچه به نيت  در بستر زاين
آبرساني به اراضي كشاورزي اصفهان صورت گرفته 
است، اما بي شك تاثير شگرفي در ايجاد شور و نشاط 
دوباره و افزايش روحيه شهروندان اصفهاني و جذب 
ــگران داخلي و خارجي خواهد داشت. به گفته  گردش
ــناس مسئول در سازمان ميراث فرهنگي  يك كارش
ــي حيات اصفهان و  ــان، حيات زاينده رود يعن اصفه
ــي سال هاي اخير كه آبي و  ــد ط اين را براحتي مي ش
ــي در اين رودخانه جاري نبود، در چهره غمگين  حيات
شهروندان اصفهاني، در كاهش تعداد گردشگران و 
ــاورزي اين  طول اقامت آنها و در نابودي اراضي كش
استان مشاهده كرد، حاال اما همه منتظر ورود آب به 
اين رودخانه و حيات به فالت مركزي ايران هستند.
مشروح اين خبر را در صفحه 15 بخوانيد

ــش مجدد قيمت جهاني طال ديروز باعث   كاه
شد بهاي انواع سكه و طال در بازار غيررسمي ايران 

بار ديگر با كاهش نسبتا زياد مواجه شود.
ــه گزارش جام جم، قيمت هر اونس طال ديروز  ب
در بورس هاي بزرگ كااليي جهان با حدود 30 دالر 
كاهش به محدوده 1140 دالر رسيد. همين ميزان 
ــي  ــت كاف ــش قيم كاه
ــه تمام  ــود تا بهاي سك ب
ــا 13 هزار  ــار آزادي ب به
ــه مرز 900  تومان افت ب
ــان رسيده و در  هزار توم
ــه كمتر  ــي از روز ب ساعات
ــن قيمت نيز كاهش  از اي
ــن حال نيم  يابد. در همي
ــع سكه هم هر  سكه و رب
كدام حدود 5000 تومان 
ــت را تجربه  كاهش قيم
ــرم طالي  ــد. هر گ كردن
18 عيار نيز با افت قيمت،  
ــدود 91 هزار و  ــروز ح دي
600 تومان دادوستد شد.

ــتي آراي،  محمد كش
ــال  ــه ط ــس اتحادي رئي
در  ــران  ته ــر  جواه و 

ــد اخير قيمت طال  ــو با جام جم درباره رون گفت و گ
ــود.  اظهار كرد: اين روند نزولي امروز متوقف مي ش
ــاخص هاي اقتصادي  دليل اين توقف هم اعالم ش
ــاع اقتصادي  ــت. وي افزود: بهبود اوض آمريكاس
ــش ارزش دالر در برابر  ــه تبع آن افزاي ــا و ب آمريك
ــش سرمايه گذاري هاي  ــا موجب كاه ديگر ارزه
ــده است.وي ادامه  جايگزين از جمله قيمت طال ش
ــا كه قيمت طال در داخل نيز تابع قيمت  داد: از آنج
ــس جهاني است، با تغيير هر كدام از آنها،  دالر و اون
ــت طال و سكه نيز تغيير خواهد كرد. اكنون نيز  قيم
با كاهش قيمت اونس جهاني شاهد كاهش قيمت 

طال و سكه در بازار داخلي هستيم. 
ــن پرسش كه اين  ــتي آراي در پاسخ به اي كش
ــي ادامه دارد، گفت: اكنون  نزول قيمت تا چه زمان
قيمت نفت كاهش يافته و شرايط اقتصادي جهان 
ــن مساله در كاهش  ــدا كرده كه همي ــز تغيير پي ني
ــوي ديگر زماني  ــت طال بي تاثير نيست. از س قيم
ــاخص  هاي اقتصادي آمريكا اعالم مي شود،  كه ش
ــود را در آن مسير قرار  ــذاران خ ــي سرمايه گ برخ
ــادي خود را منطبق  ــد و فعاليت هاي اقتص مي دهن
ــود  بر آن انجام مي دهند، بنابراين پيش بيني مي ش
ــن روند نزولي امروز  ــرايط موجود، اي با توجه به ش
متوقف شود و تا دو روز ديگر نيز قيمت ها در همين 

پايه ها قرار داشته باشد.

ــراي تصاحب صندوقچه طال   پرستار خانگي ب
ــه سرقت  ــاي قيمتي زن سالخورده، نقش و سنگ ه

را طراحي كرد.
 به گزارش جام جم، چندي پيش زن جواني براي 
استخدام يك پرستار جهت نگهداري از مادرش كه 
ــود، با يك مركز خدماتي  ــه بيماري آلزايمر مبتال ب ب
ــيوا از  تماس گرفت و روز بعد زني ميانسال به نام ش
ــه زن سالمند مراجعه و كارش را  ــان مركز به خان هم
شروع كرد.  با گذشت چند ماه از حضور پرستار در آن 
خانه، زن سالخورده و دخترش به او اعتماد كردند. اما 
ــد و  يك روز پرستار ديگر در محل كارش حاضر نش
تلفن همراهش را هم خاموش كرد. دختر صاحبخانه 
كه به موضوع مشكوك شده بود، متوجه شد طالهاي 
مادرش به ارزش50 ميليون تومان و چند قطعه سنگ 

قيمتي هم از خانه دزديده شده است. 
مشروح اين خبر را در صفحه 19 بخوانيد

فرصت محدود اوباما براى توافق با ايران
لغو ديدار

 ايران و زيمبابوه
سرپرست كميته بين الملل فدراسيون فوتبال 
اعالم كرد طبق قوانين فيفا تيم ها بايد بين دو بازي 
ــه در دو قاره مختلف برگزار مي كنند، حداقل سه  ك
ــته باشند، به همين دليل بازي  روز استراحت داش

تيم هاي ملي ايران و زيمبابوه لغو شد.
به گزارش مهر،  اميد جمالي در خصوص ديدار 
تداركاتي تيم ملي فوتبال ايران و زيمبابوه، ضمن 
ــي براي انجام  ــان اين مطلب گفت: به طور كل بي
ــاز به دريافت  ــاي تداركاتي بين المللي ني ديداره
ــت كه پس از انجام  ــوز رسمي از سوي فيفاس مج
ــاز براي كسب  ــرات اوليه فرم هاي مورد ني مذاك
ــد و فيفا اعالم كرد  ــوز از فيفا تهيه و ارسال ش مج
ــوه پيش از اين، ديداري تداركاتي  تيم ملي زيمباب
ــور نهايي  ــم ملي اين كش ــا تي ــش و ب  را در مراك

كرده است.
سرپرست كميته بين الملل فدراسيون فوتبال 
افزود: با توجه به اين كه زيمبابوه پيش از اين 
مجوز برگزاري ديدار تداركاتي خود را با تيم ملي 
مراكش در روز شانزدهم نوامبر (بيست و پنجم 
آبان) دريافت كرده، اين تيم ديگر نمي تواند براي 
حضور در ايران و برگزاري ديدار دوستانه با تيم 
ملي ايران در روز دوازدهم نوامبر (بيست و يكم 

آبان) تائيديه فيفا را دريافت كند.

شهادت حضرت امام زين العابدين (ع) را تسليت مي گوييم
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همكار گرامى 
جناب آقاى رضا سجاديان

ــان تسليت  گفته  از خداوند منان  ــدر  عزيزتان  را به جنابعالي و بازماندگ ــت پ درگذش
براي آن مرحوم علّو درجات و آمرزش الهي و براى بازماندگان صبر و شكيبايى  مسالت 

مي نماييم.
موسسه فرهنگى جام جام

گيالن، كردستان،شهرستان مشهد و شهرهاى باقر شهر، 
كهريزك و حسن آباد و نيازمندى هاى استان  قم
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گفت وگو

هوشيار و هوشمند به بازار 
اسباب بازي برويد

 قهرماني آسيا 
دواي درد فوتبال 
نيست
با وحيد هاشميان كه اين روزها 
براي گرفتن باالترين مدرك 
مربيگري تالش مي كند



ــرح تحول نظام سالمت در  ــرار است از امروز گام سوم ط ق
همه مراكز درماني دولتي و خصوصي اجرا شود؛ گام مهمي كه 

مي خواهد بساط زيرميزي را از نظام سالمت كشور برچيند.
ــرو سياست هاي كلي  ــت پي ــر همين اساس، وزير بهداش ب
ــات در بخش  ــري از وقوع تخلف ــه منظور جلوگي ــت و ب سالم
ــيوه نامه اجرايي بسته نظارتي اجراي كتاب ارزش  سالمت، «ش
نسبي خدمات سالمت» را ابالغ كرد كه اين شيوه نامه از امروز 

اجرايي خواهد شد.
ــكان  ــيوه نامه، نوع برخورد و ميزان محكوميت پزش اين ش
ــخص كرده  متخلف در مراكز درماني دولتي يا غيردولتي را مش
ــكان،  است و در حقيقت، از امروز هرگونه تخلفي از سوي پزش

مجازاتي براساس اين شيوه نامه خواهد داشت.
ــيوه نامه  ــزارش داده، براساس اين ش ــه مهر گ ــه ك آن گون
هرگونه دريافتي باالتر از سقف تعرفه خدمات سالمت مصوب 
ــده  ــه هر طريقي از جمله قيد خدمات ارائه نش ــات وزيران ب هي
ــت هرگونه وجه بدون ارائه رسيد  ــاب بيمار، درياف در صورتحس
ــي، هرگونه دريافتي خارج از بيمارستان ها و مراكز جراحي  رسم
محدود بابت ارائه خدمات در اين موسسات، عقد هرگونه قرارداد 
ــاي مصوب هيات وزيران از سوي  ــا پرداخت باالتر از تعرفه ه ي
ــاي خريدار خدمات  ــا ساير سازمان ه ــاي بيمه گر ي سازمان ه
سالمت و هرگونه تباني مالي بين موسسات و مراكز ارائه دهنده 

خدمات سالمت، تخلف محسوب مي شود.
ــيوه نامه، در صورت وقوع تخلف در هريك  براساس اين ش
ــز خصوصي و خيريه و عمومي غيردولتي، مراكز دولتي  از مراك
ــگاه يا دانشكده هاي علوم پزشكي و نيز تخلف  وابسته به دانش
پزشكان شاغل در بخش خصوصي و خيريه و عمومي غيردولتي، 

مجازات هاي متفاوتي در نظر گرفته شده است.
ــخاص حقيقي و حقوقي  ــيوه نامه، همه اش براساس اين ش
مي توانند از طريق تماس با سامانه تلفني 1690 يا ثبت شكايت 
ــكايات خود را اعالم و كد  در سايت اينترنتي www.1690.ir ش

رهگيري دريافت كنند.
ــكايات از طريق دريافت اطالعات از  شروع رسيدگي به ش
ــاكي، يا گزارش مراجع  ــه تلفني يا اينترنتي، يا مراجعه ش سامان

ذي صالح خواهد بود.
ــز ملي  ــوي مرك ــت از س ــس از درياف ــور پ ــكايات مزب ش
پاسخگويي و رسيدگي به شكايات حداكثر ظرف دو روز كاري، 
ضمن اعالم موضوع به شاكي، جهت تكميل مستندات و تهيه 
گزارش نظارتي به كميته كارشناسي ستاد استاني ارجاع مي شود 
و كميته كارشناسي حداكثر ظرف ده روز كاري پرونده را تكميل 

ــهرستان و كميسيون  ــكي ش و به دادسراي انتظامي نظام پزش
ماده 11 تعزيرات حكومتي ارسال مي كند.

ــده است،  ــكايت ش ــكي كه از او ش البته در صورتي كه پزش
ــد، همزمان  ــي و قراردادي) دولت باش ــد (رسمي، پيمان كارمن
ــان مربوط در استان  ــگاه يا رئيس سازم ــده به رئيس دانش پرون

ارجاع مي شود.
ــامل هيات هاي  ــكايت ها نيز ش مراجع رسيدگي به اين ش
ــاده 11 قانون  ــكي، كميسيون م ــي سازمان نظام پزش انتظام
ــتي، هيات هاي  ــور درماني و بهداش ــرات حكومتي در ام تعزي
ــت و هيات هاي  ــات اداري كاركنان دول ــه تخلف ــي ب رسيدگ
انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاست كه پس از صدور 
راي عالوه بر روش هاي قانوني موجود، از طريق سامانه هم به 

شاكي اطالع رساني مي شود.

 تفكيك محكوميت پزشكان در مراكز دولتي
 و خصوصي

ــكده هاي علوم پزشكي و سازمان  ــت و دانش وزارت بهداش
ــكي در اعمال اختيارات قانوني خود، مجازند كه براي  نظام پزش
تخلف مراكز خصوصي و خيريه و عمومي غيردولتي، مجازاتي 

ــد به منظور توسعه مركز،  ــل جلوگيري از صدور پروانه جدي مث
ــي،  ــو پروانه مسئول فني، كاهش امتياز يا درجه اعتباربخش لغ
ــا توسعه تجهيزات سرمايه اي و لغو قرارداد از  موافقت نكردن ب

سوي بيمه هاي پايه و تكميلي را اعمال كنند.
همچنين براي تخلف مراكز دولتي وابسته به دانشكده هاي 
ــكي نيز مجازات هايي مثل قطع پاداش و امتيازهاي  علوم پزش
ــس و ساير مديران بيمارستان، لغو پروانه مسئول  مديريتي رئي
ــر مديران بيمارستان و معرفي مديران  ــي، عزل رئيس و ساي فن
ــات اداري كاركنان يا هيات هاي انتظامي  ــه هيات هاي تخلف ب

اعضاي هيات علمي درنظر گرفته شده است.
ــكان شاغل در بخش خصوصي، خيريه و  براي تخلف پزش
عمومي غيردولتي نيز مجازات هايي مثل ارجاع پرونده به هيات 
ــكي شهرستان، ارجاع پرونده به كميسيون  انتظامي نظام پزش

ــدن پروانه مطب از  ــرات حكومتي، تمديد نش ــاده 11 و تعزي  م
ــكي، لغو پروانه مسئول فني مؤسسات درماني،  سوي نظام پزش
تائيد نشدن صالحيت حرفه اي براي تاسيس مراكز درماني، لغو 
قرارداد بيمه هاي پايه و تكميلي از سازمان هاي بيمه گر و گزارش 
 براي تشكيل پرونده ويژه در دواير مالياتي اداره دارايي پيش بيني

 شده است.
ــاغل در مراكز دولتي وابسته به  ــكان ش در مورد تخلف پزش
دانشكده هاي علوم پزشكي هم پيش بيني شده است كه عالوه 
بر اعمال اقدامات انضباطي مربوط به پزشكان شاغل در بخش 
خصوصي و خيريه، مجازات هاي ديگري مثل ارتقا پيدا نكردن 
مرتبه و ترفيع پايه پزشكان عضو هيات علمي، ترفيع پيدا نكردن 
ــكان غير هيات علمي و انتصاب نشدن در سمت هاي  پايه پزش
ــگاه، رياست يا معاونت  ــگاه (مثل معاونت دانش مديريتي دانش
ــكده ها، مديريت مراكز تحقيقاتي و پژوهشي، رياست يا  دانش
معاونت شبكه بهداشت درماني، رياست يا معاونت بيمارستان، 

مديريت گروه يا رياست بخش) اعمال شود.
ــكان متخلف، عضو نشدن  همچنين براي اين گروه از پزش
ــوراها و كميته هاي وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم  در ش
ــكي، هيات هاي بورد تخصصي و فوق تخصصي، رياست  پزش
ــت در هيات مديره  ــي و عضوي ــاي علم ــري همايش ه و دبي
انجمن هاي علمي تخصصي، موافقت نشدن با ماموريت هاي 
ــي و فرصت هاي مطالعاتي، كاهش يا قطع پاداش هاي  آموزش
ــكان  ــي و كارانه بيمارستاني، جابه جايي محل خدمت پزش مال
ــال مجازات هاي ديگري مثل  ــمول خدمات قانوني و اعم مش
ــغل از يك  ــغل و انفصال موقت از ش كسر حقوق و فوق العاده ش

ماه تا يك سال درنظر گرفته شده است.

 محروميت پزشكان زيرميزي بگير از طبابت
ــت نيز در گفت وگو با  ــن معاون درمان وزير بهداش همچني
ــاره كرد و گفت:  ــيوه نامه اش ايسنا، به برخي ديگر از مفاد اين ش
ــوراي عالي نظام پزشكي نيز مصوب كرده كه مجازات هاي  ش
تخلفات تعرفه اي از بند «د» قانون اين سازمان اعمال شود كه 
شامل سه ماه محروميت از طبابت است. يعني در صورت اثبات 
ــك در دادگاه، سه ماه محروميت از  اولين تخلف تعرفه اي پزش
طبابت را از سوي دادگاه نظام پزشكي به دنبال خواهد داشت. 
محمد آقاجاني تصريح كرد: تكرار تخلف نيز شامل بندهاي 
ــامل محروميت هاي طوالني تر و  ــود كه ش بعدي قانون مي ش
ــت. البته اين جرايم جدا از  ــا محروميت دائم از طبابت اس نهايت

ــدي است كه از سوي  جرايم نق
ــرات حكومتي  ــان تعزي سازم
ــد.وي تاكيد  ــال خواهد ش اعم
ــرد: از امروز پرداخت هر گونه  ك
وجهي در مطب بابت حق العالج 
ــان و همچنين خارج از  بيمارست
ــداري بيمارستان ممنوع  حساب
بوده، تخلف است و بايد در قبال 
ــد ممهور به مهر  هزينه ها رسي

بيمارستان به بيمار ارائه شود.
ــروز نبايد  ــوع از ام در مجم
پولي خارج از تعرفه از بيمار اخذ 
ــود. از سوي ديگر، رئيس كل  ش
سازمان نظام پزشكي ايران نيز 
ــي اين سازمان  ــالم آمادگ از اع
ــكان  ــا پزش ــورد ب ــراي برخ ب
ــه  ــر داد و ب ــر خب زيرميزي بگي
ــاد يك  ــد: ايج ــر يادآور ش مه
ــي در فرآيندهاي  ــاط مال انضب
ــات و تعامل دوسويه  ارائه خدم
ــاران و ارائه دهندگان  ــن بيم بي
ــا  ــزان پرداخت ه ــات، مي خدم
ــز  ــي را ني ــش خصوص در بخ
ــش مي دهد. ضمن اين كه  كاه
ــكي و  ــاري جامعه پزش با همي
ــاي تخصصي، بساط  انجمن ه
ــز  ــارف ني ــاي غيرمتع تعرفه ه

برچيده خواهد شد.
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حق با شماست

قبض هاي تلفن در شهريار گم مي شود
ــاد، از پل مديريت  ــران: در منطقه سعادت آب ــدي از ته احم
ــت. مسئوالن امر در  ــوار فرحزادي هيچ بازار تره باري نيس تا بل

اين باره چاره انديشي كنند.
ــت از كودكان  ــيزي از سبزوار: مسئوالن وزارت بهداش ترش
ــان طوالني مدت، حمايت  ــام و نيازمند درم ــكاف ك مبتال به ش

كنند.
ــي در مستمري  ــرا امسال افزايش ــن: چ ــوري از تنكاب منص

جانبازان 25 درصد صورت نگرفت؟
محمد حسن  از تهران: از مسئوالن امر مي خواهيم بيشتر به 
وضع امنيت پارك هاي درون شهر به دليل  وجود اراذل و اوباش 

و معتادان رسيدگي كنند.
ــي در بيست و هفتم مهرماه، روابط  ــه: در پي درج پيام جوابي
ــهرداري تهران با ارسال دورنگاري اعالم  عمومي منطقه 15 ش
ــع آوري و حمل  ــان عمليات جم ــاد دفترچه پيم ــرد: وفق مف ك
پسماندهاي تر در نيمه اول سال از ساعت 22 شروع و حداكثر تا 
ساعت 4 بامداد و در نيمه دوم سال از ساعت 21 شروع و حداكثر 
تا ساعت 3 بامداد بايستي به اتمام برسد و پس از آن گشت و كنترل 
ــهروندان محترم منطقه  در صورت  مضاعف صورت مي گيرد. ش
ــاهده هرگونه تخلف از ساعات ياد شده حتما با سامانه 137  مش
ــاس گرفته و با تعيين محدوده اي كه كار جمع آوري زباله را با  تم

دقت و راس ساعت انجام نداده اند، اطالع رساني كنند.
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يك شهروند از شهريار: حدود يك سال است كه قبض تلفن 
ــهريار به دست آنان نمي رسد و هرچه پيگيري  ــتركان در ش مش

كرديم هم نتيجه نداشته است.
ــماره 411 تهرانـ  اهواز  ــران پرواز ش ــهروند: مساف يك ش
ــت 6 صبح، در تاريخ چهارم آبان از ساعت 6 صبح تا ساعت  ساع
14 و 30 دقيقه در ترمينال 2 فرودگاه مهرآباد بالتكليف نشسته 

 بودند و هيچ كس هم پاسخگوي اين تاخير نبود.
ــهروندان: بازنشستگان نيروهاي مسلح از تاخير  جمعي از ش
ــان در ماه هاي اخير گاليه دارند. لطفا رسيدگي  پرداخت حقوقش

شود.
يك شهروند: چند سال است كه پاداش ازدواج فرهنگيان 

پرداخت نشده است. كي پرداخت مي شود؟
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
ــد  كم نيستند نوجوانان پسري  افزون براين بايد يادآور ش
كه در دام كالهبرداراني كه با ساخت پروفايل هاي غيرواقعي 
ــه بهانه هاي مختلف  ــرده افتاده و ب ــود را دختر معرفي ك خ
ــراي نمونه مدتي قبل  ــول واريز كرده اند. ب ــاب آنها پ به حس
ــبكه  ــگرد در ش پليس مرد جواني را دستگير كرد كه با اين ش

الين از ده ها نفر كالهبرداري كرده بود.
ــي از طريق  ــايعه پراكن ــت كه بازار ش ــن درحالي اس  اي
محيط هايي مانند وايبر، الين، تانگو و واتس آپ نيز داغ است 
ــايعاتي كه درباره مشخصات افراد  براي نمونه مي توان به ش
ــر شد اشاره كرد. هرچند پليس  اسيد پاش و فعاليت آنها منتش
خيلي زود اين شايعات را تكذيب كرد، اما نكته اينجاست كه 
اين اطالعات نادرست نه فقط باري از روي دوش خانواده ها 
ــتر كرد، به  ــا را دچار ترس و واهمه بيش ــت بلكه آنه بر نداش
ــاي ساختگي كه درباره  ــي تصاوير يا فيلم ه ــور مثال برخ ط
ــر شد خيلي ها را آن قدر  ــي در فضاي مجازي منتش اسيدپاش

ترساند كه به سختي از خانه هاي خود خارج مي شوند.
ــت از اين محيط ها  ــن است كه   استفاده نادرس ــه اي مسال
ــاي اطالع رساني و  ــه ج ــده كه ب ــايعاتي ش ــب رونق ش سب
ــدن افراد  ــه، زمينه را براي گمراه ش ــدن ابعاد حادث روشن ش

فراهم مي كند.
ــا بدرستي براي  ــا خانواده ه ــرد اين روزه ــد تاكيد ك باي
ــي را مانند  ــاي واقعي نكات ــان در دني ــت از فرزندانش مراقب
شناسايي دوستان يا گرفتن سرويس مطمئن مدرسه رعايت 
ــادي را در دنياي  ــه نوجوانان وقت زي ــد، اما با اين ك مي كنن
مجازي و شبكه هاي اجتماعي مي گذرانند، نسبت به روابطي 

كه در اين محيط ها شكل مي گيرد بي تفاوت هستند.

 ورود براى همه آزاد است
فضايي كه محدوديتي براي ورود ندارد؛ هرشخص با هر 
ــرز فكري مجوز ورود مي يابد؛ هيچ  نظارتي نيز  فرهنگ و ط
ــده و معياري نيز براي سنجش خوب و بد  بر عملكرد آنها نش
ــا تا دلتان بخواهد زرق و برق هايي هست كه  وجود ندارد، ام

كاربران را اغوا مي كند. 
ــبكه هاي اجتماعي مانند وايبر،  ــه اين ويژگي ها از ش هم
ــه كه براي  ــاط خلوتي ساخت ــن و تانگو حي ــس آپ، الي وات
ــرا آنها خيلي راحت جذب  ــان حكم دامگاه را دارد، زي نوجوان
ــده و ساعات زيادي را با افرادي مي گذرانند  اين محيط ها ش
ــته و سن،  كه ممكن است هزاران كيلومتر با آنها فاصله داش

فرهنگ و عقايد كامال متفاوتي با نوجوانان داشته باشند.
ــك حرف ها و  به همين دليل در چنين محيط هايي بي ش
ــا سبك زندگي آنها در تضاد  ــود كه ب مطالبي رد و بدل مي ش
ــت باور هاي نوجوانان دچار آسيب  است، بنابراين خيلي راح
ــتن ارزش هاي خانواده  ــده و آنها را نسبت به زير پا گذاش ش

تشويق مي كند.
ــي را در زندگي  ــبكه هاي اجتماع ــه نقش ش ــن ك  در اي
ــن محيط ها كاركرد هاي  ــروز نمي توان ناديده گرفت و اي ام
ــد  ــكي نيست، اما نكته اينجاست كه رش ــي نيز دارد ش مثبت
ــد فناوري و  ــا سرعت رش ــي جامعه ما ب ــاي فرهنگ بستره
ــرايطي كه  ــبكه هاي اجتماعي تناسبي ندارد. در چنين ش ش
مسئوالن به اندازه كافي به برنامه هاي فرهنگي نپرداخته اند، 
ــبكه هاي  ــت ش ــي راح ــاران خيل ــان و تبهك فرصت طلب
ــدن ــراي رسي ــد ب ــرار مي دهن ــزي ق ــي را دستاوي  اجتماع

 به اهداف شوم خود.

  كودكاني كه وايبر تربيت مي كند
ــگاه درباره آسيب  ــا قاسمي كبريا، مدرس دانش غالمرض

ديدن نوجوانان در فضا هايي مانند وايبر  به جام جم مي گويد: 
ــي در واقع حياط  ــبكه اجتماع ــس آپ و ديگر ش ــر، وات وايب
ــي براي  خلوت هايي است كه در آنها هيچ گونه معيار و ارزش
ــاط وجود ندارد، بنابراين در اين محيط ها هرگونه  برقرار ارتب

ارتباطي مجاز شناخته مي شود.
وي يادآور مي شود: اكنون اغلب نوجوانان بدون كمترين 
ــبكه ها حضور دارند، نكته اينجاست در اين  نظارتي دراين ش
ــاي مختلف و  ــا فرهنگ ه ــخاص مختلف ب ــا اش محيط ه
ــي  گرايش هاي منفي نيز فعال هستند، به همين دليل بخش
ــر اطالعات موجود دراين  ــخصيت نوجوانان تحت تاثي از ش
محيط شكل مي گيرد، بنابراين به نوجوانان آسيب مي رسد. 
ــد كرد  ــد تاكي ــع باي ــد: در واق ــا مي افزاي ــي كبري قاسم
ــي به فرزندان  ــدون هيچ قاعده و نظارت ــي كه ب خانواده هاي
ــند بخشي از  ــبكه ها فعال باش خود اجازه مي دهند در اين ش
ــبكه ها سپرده اند، زيرا به اين  تربيت فرزندان خود را به اين ش
ــبكه ها تربيت شده و ديگر به  ــكل نوجوان از طريق اين ش ش

ارزش هاي خانواده اش پايبند نيست.
ــبكه هاي اجتماعي بين  ــرش افراطي استفاده از ش گست
ــده اين روزها اين گروه از جامعه  نوجوانان و جوانان سبب ش
دچار افت تحصيلي و مشكالت خانوادگي زيادي شوند، زيرا 
ــبكه هاي اجتماعي  ــادي از وقت خود را در ش ــا بخش زي آنه
ــودن ديگر براي آنها  ــل و در كنار خانواده ب ــده، تحصي گذران

اولويت نيست.
گرايش به حضور در جمع دوستان زمينه را براي معاشرت 
ــن دليل احتمال ــم مي كند، به همي ــراد ناباب نيز فراه ــا اف  ب

ــن نوجواناني  ــاد و روابط نامتعارف بي ــدن به اعتي  گرفتار ش
ــبكه هاي اجتماعي استفاده مي كنند،  ــده از ش كه كنترل نش

بيشتر است.
ــا بايد برفعاليت  ــي كبريا عنوان مي كند: خانواده ه قاسم
ــه پي بردند  ــند و زماني ك ــته باش كودكان خود نظارت داش
ــد، بالفاصله اوضاع  ــر رفتار داده ان ــان و جوانان تغيي نوجوان
ــند. به نظر  ــرده و به دنبال اصالح رفتار آنها باش ــرل ك را كنت

ــي آگاه كردن  ــا  راه مقابله با چنين آسيب هاي ــد  تنه مي رس
ــاده از اين  ــت به خطرات استف ــان نسب ــا و نوجوان خانواده ه
ــج و نامحسوس  ــه آن قدر بتدري ــبكه هاست كه متاسفان ش
ــاه اول دور از ذهن به نظر مي رسد.  ــاق مي افتد كه در نگ اتف
ــن آسيب هايي،  ــدن چني ــه حداقل رسان ــراي ب ــن ب بنابراي
ــد برنامه هاي ويژه اي را براي ــور باي  مسئوالن فرهنگي كش

ــورد با اطالعات  ــه كنند، زيرا برخ ــردن خانواده ارائ ــاه ك  آگ
نادرست فقط با ارائه اطالعات صحيح امكان پذير است.

ــناس جامعه شناسي نيز دراين باره  سعيد اسالمي، كارش
ــود  ــم مي گويد: مساله زماني نگران كننده تر مي ش به جام ج
ــان استفاده هاي نامتعارف از اين  ــت زمان همچن كه با گذش
شبكه ها صورت بگيرد، اما بايد يادآور شد در فرهنگ شفاهي 
ما نيز معموال صحبت هاي شفاهي و درگوشي مطالب جدي 
نيست، درواقع استفاده صحيح نكردن از اين ابزار ها به نوعي 
ريشه در فرهنگ ما دارد. بايد يادآور شد با اين كه چند سال از 
به كارگيري تلفن همراه در كشور ما مي گذرد، اما افراد زيادي 

هنوز از اين وسيله استفاده مناسب نمي كنند.
قاسمي كبريا درباره استفاده افراطي اشخاص از شبكه هاي 
اجتماعي مي گويد: سوژه هايي كه در چنين محيط هايي مطرح 
ــا را برمي انگيزد چون  ــود، معموال كنجكاوي انسان ه مي ش
ــت و حرف هايي كه با ارزش هاي جامعه ــي در كار نيس  نظارت

ــان كرد در  ــا نمي توان آنها را بي ــت و هيچ كج ــاد اس  در تض
ــخاصي كه  ــود، به همين علت اش  اين محيط ها مطرح مي ش

به دنبال چنين مسائلي هستند به آن هجوم مي برند.

 فردگرايي مزمن
افزون براين بايد تاكيد كرد استفاده افراطي از شبكه هاي 
اجتماعي سبب شده ارتباط مستقيم افراد بايكديگر به حداقل 
ــتر  ــخاص بيش برسد، زيرا تا پيش از اين ارتباط حضوري اش
ــون اين وسيله به نوعي جايگزين ديد و بازديد ها  بود، اما اكن
ــده و اشخاص ترجيح مي دهند با استفاده از دنياي مجازي  ش
ــيوه با  از يكديگر احوالپرسي كنند، نكته اينجاست كه اين ش

ــه زمينه را براي  ــاوت دارد و همين نكت ــك زندگي ما تف سب
ــد، زيرا بسياري از افراد  ــخاص فراهم مي كن آسيب ديدن اش
جامعه تمايلي به استفاده ازاين ابزارها نداشته و وقتي درجمع 
ــايندي به آنها  چنين افرادي قرار مي گيرند، احساس ناخوش
ــوه تنهايي و  ــن دليل اين روز ها انب ــت مي دهد. به همي دس

فردگرايي بيشتر در جامعه به چشم مي خورد.
آسيب هاي استفاده افراطي از شبكه هاي اجتماعي مانند 
ــدن روابط  سوء استفاده جنسي و مالي، كالهبرداري، سرد ش
ــدن نقش خانواده ها در تربيت فرزندان  زوجين و كمرنگ ش
ــل درك نيست، درست مانند  ــا براي خيلي ها قاب اين روزه
ــرات سيگار خبر  ــخصي از مض ــد دهه پيش كه كمتر ش چن
ــت و شركت هاي توليد كننده نيز تمام سعي خود را براي   داش
ــه كار گرفته و سعي  ــتن آسيب هاي سيگار ب مخفي نگه داش
داشتند بازار اين محصول را با زرق و برق هاي زياد و استفاده 
ــر چند اين روزها استعمال  ــه ها گسترش دهند، ه از هنرپيش
سيگار در فضاهاي عمومي ممنوع شده و تصاوير هشدار دهنده 
 مصرف سيگار روي پاكت هاي اين محصول منتشر مي شود، اما

 به دليل گسترش بي رويه استفاده آن در چند دهه گذشته هنوز 
افرادي هستند كه روي استفاده از آن پافشاري مي كنند. 

ــبكه هاي  ــن درحالي است كه مي توان آسيب هاي ش اي
ــن روزها خانواده ها را با  ــي مانند فردگرايي را كه اي اجتماع
چالش رو به رو كرده با مضرات سيگار مقايسه كرد، بنابراين 
ــراي استفاده از  ــت كه تا چند سال ديگر ب ــن نيس دور از ذه
ــاي عمومي محدوديت  ــبكه هاي اجتماعي در مكان ه ش
ــه برخورد هاي قهري و  ــوند، اما نكته اينجاست ك ــل ش قائ
ــبكه ها  ــتابزده مانند فيلتركردن نيز چاره برخورد با اين ش ش
ــذاري در بخش فرهنگي و  ــد با سرمايه گ ــت، بلكه باي نيس
برنامه ريزي براي آموزش خانواده و نوجوانان آنها را از آسيب 
دور نگه داشت، بايد تاكيد كرد اگر مسئوالن فرهنگي كشور 
ــد برخورد با اين آسيب  ــراي مقابله با اين مساله تعلل كنن ب
ــار خيلي سخت پيش  ــد كنترل مصرف سيگ ــده مانن در آين

خواهد رفت.

روابطى كه در شبكه هاى اجتماعى فاجعه مى آفريند
 كالهبرداري، سرد شدن روابط زوجين و كمرنگ شدن نقش خانواده ها در تربيت فرزندان از مهم ترين آسيب هاي استفاده از شبكه هاي اجتماعي است

وزارت بهداشت:
 شعب دانشگاه هاي خارجي

 در ايران وجود ندارد
ــت در اطالعيه اي بر  ــي وزارت بهداش مركز خدمات آموزش
ــور در ايران ــگاه هاي خارج از كش ــعب دانش  فاقد مجوز بودن ش

 تاكيد كرد.
ــه گزارش فارس، در اين اطالعيه آمده است:  نظر به اين كه  ب
ــجو در  اخيرا در فضاي مجازي تبليغاتي درخصوص پذيرش دانش
ــگاه هاي خارج از كشور  ــته هاي علوم پزشكي در شعب دانش رش
مستقر در ايران منتشر شده است، به اين وسيله به اطالع مي رساند 
ــگاه هاي خارج از  ــعبه از سوي دانش هرگونه فعاليت و تاسيس ش
ــور در داخل ايران با مجوز دفتر گسترش دانشگاه هاي علوم  كش

پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميسر است.
ــعبه در  ــوزي از سوي آن دفتر جهت تاسيس ش ــون مج تاكن
ــده است، بنابراين فعاليت ايشان در داخل  ــور صادر نش داخل كش
ــگاه ها قابل  ــور غير قانوني بوده و مدارك صادره از اين دانش كش

ارزشيابي نخواهد بود.

 كمبود 300 مدرسه 
در پروژه هاي مسكن مهر تهران

مديركل نوسازي مدارس استان تهران گفت: اكنون 42 
ــده يا در دست  ــي در مسكن مهر تحويل ش ــاي آموزش فض
ــي  ساخت است، اما هنوز با كمبود بيش از 300 پروژه آموزش

در سايت هاي مسكن مهر مواجهيم.
ــو با فارس با بيان اين كه  ــوش ورناصري در گفت وگ داري
ــكل فضاي  ــر در استان تهران مش ــن مه ــت مسك 19 ساي
ــي دارد، افزود: پرند، پرديس، رباط كريم، اسالمشهر،  آموزش
ــوا، پاكدشت، دماوند، رودهن و فيروزكوه از جمله  مالرد، پيش
سايت هاي مسكن مهر است كه فضاي آموزشي كافي ندارد 
كه اگر برايش چاره اي انديشه نشود دانش آموزان ساكن اين 

مناطق دچار مشكل مي شوند.
ــهرسازي و معاونت  ــه وزارت راه و ش ــا بيان اين ك وي ب
ــزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بايد براي  برنامه ري
سايت هاي مسكن مهر فكري عاجل كنند، خاطرنشان كرد: 
ــر در استان تهران وجود  ــون 330 هزار واحد مسكن مه اكن
ــه ازاي هر واحد يك دانش آموز در نظر بگيريم  ــه اگر ب  دارد ك
ــود دارند كه اگر جهت  ــوع 330 هزار دانش آموز وج در مجم
ــود به 385 مدرسه  ــه كالس درس براي آنها فكري نش تهي

دوشيفته نياز خواهيم داشت.
مديركل نوسازي مدارس استان تهران برآورد فعلي براي 
ــي در سايت هاي مسكن مهر را  ــل 300 پروژه آموزش تكمي
ــوان و اظهار كرد: افرادي كه  ــغ بر 600 ميليارد تومان عن بال
ــن مهر فعاليت دارند، انبوه ساز هستند و  در سايت هاي مسك
ــي  موظفند به ازاي هر 200 واحد مسكوني يك واحد آموزش
ــد و به آموزش و پرورش تحويل دهند كه فعال اين كار  بسازن

انجام نمي شود.
ــون را دور مي زنند و  ــراد قان ــه ورناصري، اين اف ــه گفت ب
ــد مي كنند كه به 200 واحد  ــاي 190 واحدي منعق قرارداده

نرسد و ملزم به ساخت فضاي آموزشي نشوند.

 بدون رواديد
 به مرزهاي ايران و عراق نرويد

ــام زائران توصيه  ــارت گفت: به تم ــس سازمان حج و زي رئي
ــه نكنند، زيرا در  ــتن رواديد به مرزها مراجع ــم بدون داش مي كني
ــد و ممكن است در  ــا از فرصت استفاده مي كنن ــن ايام دالل ه اي
ــود كه احتمال گم شدن  مرزها وعده گرفتن رواديد به آنها داده ش

گذرنامه ها در اين صورت بيشتر است.
سعيد اوحدي در گفت وگو با فارس افزود: زائران عتبات عاليات 
ــت رواديد به مرزها مراجعه  ــام اربعين حسيني به اميد درياف در اي
نكنند، زيرا وعده هايي كه از سوي كشور عراق براي دادن رواديد 
در مرزها عنوان مي شود فقط باعث سردرگمي زائران شده است، 
ــنبه براي راهپيمايي  در صورتي كه متقاضيان مي توانند از روز ش
ــرد: رواديدي  ــام مسئول تاكيد ك ــام كنند. اين مق ــن ثبت ن اربعي
ــام رواديد اضطراري ــود با ن ــه از طرف دولت عراق صادر مي ش  ك

ــران مي توانند براحتي با  ــور زائ ــا در كش ــه دارد، ام  82 دالر هزين
پرداخت 40 دالر رواديد خود را دريافت كنند. اوحدي خاطرنشان 
كرد: ستاد دائمي اربعين حسيني از روز شنبه در سازمان حج و زيارت 
ــود و بر اساس برنامه نرم افزاري كه در اختيار تمام  ــكيل مي ش تش
كارگزاري ها قرار مي گيرد، متقاضيان مي توانند از شنبه براي حضور 
ــد. اوحدي درخصوص ثبت نام  ــي اربعين ثبت نام كنن در راهپيماي
متقاضيان اعزام به عمره مفرده نيز اظهار كرد: از روز گذشته مرحله 
ثبت تقاضا براي اعزام به عمره مفرده آغاز شده است و تا اين لحظه 
ــام كرده اند و افراد تا ده روز فرصت  ــروه براي اعزام ثبت ن 1500 گ
دارند با مراجعه به سايت http: /  / fakher.haj.ir درخواست خود 
را ثبت كنند.  وي يادآور شد: امسال براي اولين بار امكان ثبت نام 
ــده است و متقاضيان  اينترنتي براي زائران عمره مفرده فراهم ش
ــزل انجام دهند.  رئيس  ــاي ثبت نام خود را از من ــد كاره مي توانن
ــان ثبت نام قطعي عمره مفرده  ــان حج و زيارت در مورد زم سازم
ــام قطعي عمره مفرده از بيستم آبان آغاز  و  ــز توضيح داد: ثبت ن ني
اعزام ها نيز از دهم آذر شروع مي شود كه ايام عيد نوروز شامل اين 

دوره از اعزام ها نمي شود.

هواي تهران زمستاني مي شود
ــدار سريع سازمان هواشناسي گفت: تا  مدير پيش بيني و هش

پايان هفته دماي هواي تهران به زير صفر خواهد رسيد.
ــزود: آسمان تهران امروز  ــد وظيفه در گفت و گو با ايسنا اف اح
ــاره اي نقاط همراه با غبار  ــي همراه با وزش باد و در پ ــاف، گاه ص
صبحگاهي خواهد بود. همچنين حداقل و حداكثر دماي امروز به 
صفر و 14 درجه سانتي گراد باالي صفر مي رسد. به گفته وي، فردا 
ــراه با وزش باد و در پاره اي  ــز آسمان پايتخت صاف، گاهي هم ني
ــاط همراه با غبار صبحگاهي خواهد بود، ضمن اين كه حداقل  نق
ــر و 14 درجه  ــه به يك درجه زير صف ــا در روز جمع ــر دم و حداكث

سانتي گراد باالي صفر خواهد رسيد.

آزادي 8000 زنداني غيرعمد 
نيازمند 480 ميليارد تومان

مديرعامل ستاد ديه كشور گفت: هم اكنون براي آزادي 8000 
زنداني در سراسر كشور نيازمند 480 ميليارد تومان هستيم.

ــه گزارش مهر، اسداهللا جواليي با بيان اين كه از مرداد 69 تا  ب
ــهريور امسال بيش از 85 هزار نفر از هموطناني كه در اثر  پايان ش
ــده   ــك حادثه ناخواسته يا يك اتفاق غيرمترقبه راهي زندان ش ي
ــزود: در ماه رمضان امسال حدود  ــده اند، اف بودند، از زندان آزاد ش
200 جشن گلريزان در كشور برگزار و 35 ميليارد تومان جمع آوري 
شد كه زمينه آزادي 512 زنداني را مهيا كرد، اما براي آزادي همه 

زندانيان جرايم غيرعمد به بيش از ده برابر اين مبلغ نياز است.
ــي  ــتر محكوميت هاي حبس را ناش ــي بيش ــت اصل وي عل
ــت: طبق تحقيقات ــه قانون دانست و گف ــي مردم ب  از كم توجه
ــه عمل آمده يك چهارم تصادفات رانندگي كه درصد بااليي از   ب
پرونده هاي موجود در ستاد ديه را شامل مي شود بر اثر بي سوادي 
يا كم سوادي رانندگان اتفاق مي افتد كه اين نشان مي دهد ارتقاي 

آموزش به دارندگان وسايط نقليه تا چه اندازه مهم است.
ــن كم سوادي كه فقط به سواد خواندن و  ــه گفته جواليي، اي ب
نوشتن خالصه نمي شود در محكوميت هاي مالي ناشي از مهريه 

و صدور چك نيز ديده مي شود.

 پاسخ «نه» دستفروشان مترو
 به ساماندهي

ــان متروي پايتخت  ــر روز به تعداد دستفروش ــي كه ه در حال
ــركت بهره برداري مترو  ــود، مدير روابط عمومي ش افزوده مي ش
ــان به طرح ساماندهي و غرفه دار شدن آنان  از پاسخ رد دستفروش

خبر داد.
ــزود: در زمان مديريت  ــدم در گفت و گو با ايسنا اف احسان مق
ــد غرفه هايي براي فعاليت اين افراد در  ــته تصميم گرفته ش گذش
ــول نكردند و گفتند  ــان قب ــود، اما دستفروش ايستگاه ها تعبيه ش

درآمدشان در قطار بيشتر از درآمد غرفه داري است.
ــوران مترو از ورود  ــا بيان اين كه برنامه اين است تا مام وي ب
دستفروشان شناخته شده جلوگيري كنند، ادامه داد: قانوني براي 
مقابله با اين افراد وجود ندارد، اما چون جلوگيري از ورود اين افراد 
به مترو خواسته مردم است از ورود آنها به مترو جلوگيري خواهيم 

كرد، ولي برخورد قهري در دستور كار نيست.

جريمه زيرميزي پزشكان؛ كسر از حقوق تا محروميت از طبابت
شيوه نامه اجرايي برخورد با پزشكان زيرميزي بگير ابالغ شد كه اين دستورالعمل از امروز الزم االجراست
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