
سرگروهى ايران در دقيقه90
 قوچان نژاد  تك گل ايران مقابل امارات را به ثمر رساند

ــورمان در آخرين ديدار  ــال كش ــم ملي فوتب تي
ــه هرآنچه  ــيا ب ــه گروهي جام ملت هاي آس مرحل
ــيد؛ پيروزي، صعود با صدرنشيني  مي خواست رس

و ميدان دادن به بازيكنان ذخيره.
ــه تكليف  ــس از آن ك ــزارش جام جم، پ ــه گ  ب
تيم هاي صعود كننده گروه هاي اول و دوم به مرحله 
ــنبه  ــنبه و يكش ــارم نهايي در روزهاي ش يك چه
ــش صعود كرده  ــد ديروز دو تيم از پي ــخص ش مش
ايران و امارات فارغ از دغدغه مرگ و زندگي و حذف 
شدن، برابر هم صف آرايي كردند تا تكليف نهايي و 
كيفيت صعود خود به يك چهارم نهايي را مشخص 
كنند؛ ديداري كه امارات به لطف اندوخته گل بهتر 
صرفا با كسب يك تساوي مي توانست صدرنشيني 
ــجل كند و شاگردان كارلوس كي روش  خود را مس
ــه امتياز مي توانستند صدرنشين  ــب س فقط با كس
شده و راه نسبتا هموارتري را براي فيناليست شدن 
درپيش بگيرند، هدفي كه با تك گل پيروزي بخش 
دقيقه 90 قوچان نژاد محقق شد. در ديگر بازي اين 
ــريفاتي بود بحرين 2 بر يك  گروه كه يك ديدار تش

قطر را شكست داد.
ــور مي كردند كارلوس  ــي كه برخي تص در حال

ــكي  ــت به هيچ ريس ــن ديدار دس ــي روش در اي ك
ــه ميدان  ــوان تيمش را ب ــا تمام ت ــد زد و ب نخواه
ــتد، اما مرد چشم زاغ پرتغالي مثل هميشه  مي فرس
ــتاد. او با  ــده را به ميدان فرس ــي غافلگيركنن تركيب
ــين كردن چند بازيكن اصلي خود نشان  نيمكت نش
ــدار حرف هاي تازه اي براي گفتن  داد كه هر در دي
ــدار احتمالي با ژاپن  ــه دليل خطر باالي دي دارد و ب

همه برنامه هاي خود را به هم نمي ريزد.
ــماري از  ــي روش در حالي در اين بازي به ش  ك
ــره و عمدتا جوان خود ميدان داد كه  بازيكنان ذخي
ــابقه به  ــي در صورت نبردن پيروزي در اين مس حت
ــي از اهداف خود يعني ميدان دادن به بازيكنان  يك
ــتفاده از آنها در روز مبادا دست  جوان و ذخيره در اس

مي يافت. 
ــكار نيز با  ــروزي در اين پي ــي پي ــه طورطبيع ب
ــيني تيم ملي و  برآورده كردن اين هدف به صدرنش
ــش اطمينان خاطر تيم براي هدف اصلي خود  افزاي
ــال انجاميد و امارات پرقدرت  ــيدن به فين يعني رس
ــانزدهم است، عمال مقابل  كه از خوب هاي جام ش

ذخيره هاي ايران تسليم شد.
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ظريف:نگاه غلط آمريكا مذاكرات را طوالنى كرده
 وزير خارجه از آمادگى  ايران براى دستيابى به توافق،  تا سالگرد پيروزي انقالب  خبر داد

 فروش اينترنتى
 مواد مخدر!

 برخى سايت هاي فارسي زبان به جذب مشتري و فروش 
انواع مواد اعتيادآور مشغولند 

مريم خباز  /  گروه جامعه 

ــوخاري و جوجه و  ــرغ س ــزا و م ــتريان پيت مش
ــاني نيستند كه در خانه مي نشينند و  كباب تنها كس
ــفارش آنها از راه مي رسد كه مشتريان انواع مواد  س
مخدر و محرك نيز با چند كليك، سفارش مي دهند 
ــس را دِرمنزل تحويل مي گيرند؛ اين حكايِت  و جن
ــد مواد، بدون َچك و چانه زدن و بدون در خطر  خري

افتادن است. 
ــايت هاي فروش مواد سال هاست در فضاي  س
ــت از اين طريق  ــازي فعاليت دارند و مدت هاس مج
مشتري جذب مي كنند؛ البته پليس همواره در كمين 

ــته و سالي چند  آنها نشس
ــايت را بسته و چند  س
ــروه از گردانندگان  گ

ــي با  ــتگيركرده، ول را دس
ــاز هم  اين  ــن حال ب اي
ــتند  ــان هس قاچاقچي

ــبكه هاي  كه بارديگر ش
فروش و توزيع مواد مخدر  
ــازى ــاى مج  را در فض

 راه مى اندازند.

ــد صرامي، مديركل  ــاس آمارى كه حمي براس
ــارزه با مواد مخدر در  ــتاد مب تحقيقات و آموزش س
اختيار فارس قرار مي دهد تاكنون 51 سايت فارسي 
ــش سايت علمي، جذب مشتري  زبان كه زير پوش
ــتاقان دانستن، شيوه مصرف  مي كردند و براي مش
ــرح مي دادند، شناسايي شده اند، اما حتي  مواد را ش
خوشبين ترين آدم ها هم مي دانند كه شناسايي اين 

تعداد، پايان كار قاچاقچيان اينترنتي نيست. 
سرچ مي زنم، كليد واژه هاي خريد، فروش و مواد 
ــايت باز مي شود و چند  مخدر را تايپ مي كنم، چند س
وبالگ و چند صفحه كه فيلتر 
شده. سايت ها و وبالگ هايي 
ــت از  ــاال مي آيد پر اس ــه ب ك
ــاخت انواع  ــتورالعمل س دس
ــواد، ماالمال از اطالعات در  م
مورد تركيبات مواد محرك، 
ــي و  ــم هاي علم ــر از اس پ
بازاري؛  انگيزه ساخت مواد 
كه باشد از روي اين فرمول ها 
ــده ــود توليدكنن  مي ش

 مواد شد.
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ــته اي ايران و 1+5 درحالي  ــازه مذاكرات هس دور ت
روز يكشنبه در ژنو به پايان رسيد كه دو طرف از تشريح 
جزئيات اين دور از گفت وگوها پرهيز كردند، ولي ديروز 
ــورمان به  ــف، وزير امور خارجه كش ــواد ظري محمدج
جزئيات بيشتري از گفت وگوهاي صورت گرفته اشاره 
ــدن مذاكرات  ــرد و گفت كه آنچه باعث طوالنى ش ك
ــده، نگاه غلط آمريكايى ها به  ــال هاى اخير ش طى س

گفت وگوهاست.
ــت    وى تصريح كرد: به نظر من چهار ماه كافى اس
ــيم، ولى مى تواند چهار سال هم كافى  تا به نتيجه برس
ــد كما اين كه با نگاه غلطى كه آمريكايى ها كار را  نباش
ــم كافى نبوده.  هرچند معتقدم  ــال ه دنبال كردند ده س
ــا آماده ايم تا  ــد م ــته باش  اگر طرف مقابل آمادگى داش

22 بهمن به نتيجه برسيم.  

 ديدار وزراي خارجه ايران و 1+5 در بهمن
ــتگاه  ــروز در روز هواي پاك از ايس ــف كه دي ظري
تجريش به مقصد ايستگاه ميدان امام خميني(ره) براي 
رسيدن به محل كار خود سوار مترو شد، در گفت وگويي 
با خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه آيا در هفته هاي 
آينده قرار است مجددا با جان كري مالقات داشته باشد، 

بيان كرد: آخر اين هفته من و آقاي كري و تعداد ديگري 
ــران 1+5 براي اجالس مجمع جهاني اقتصاد در  از وزي

داووس خواهيم بود. 
ــه، اما  ــي صورت نگرفت ــزي قطع ــوز برنامه ري هن
ــور در داووس بتوانيم  ــت كه در زمان حض فرصتي هس
ــته باشيم. در دوران مجمع جهاني  مذاكره كوتاهي داش
ــات متعدد، سخنراني و ميزگردهاي  اقتصاد همه جلس
ــدد دارند.  وزير امورخارجه گفت: بنده بايد الاقل در  متع
ــركت كنم و حضور ما هم در آنجا خيلي  ــه ميزگرد ش س
ــور ما مدت كوتاهي  ــت؛ همزماني حض طوالني نيس

ــت و احتمال اين كه با آقاي كري ديدار كنم يا با  اس
ديگر اعضاي 1+5 ديدار داشته باشم، وجود دارد.

ــز كنفرانس امنيتي  ــد از اجالس داووس ني  بع
ــه در آن زمان نيز  ــود ك ــخ برگزار مي ش موني

آن طور كه شنيده ام همه يا بيشتر وزيران 
1+5 در مونيخ هستند و احتمال دارد كه 
ــك دور ديگر مذاكرات ايران و 5+1  ي

در مونيخ برگزار شود.

وي تاكيد كرد: در سفري كه به بروكسل داشتم، در 
ــتيم كه در داووس  مذاكره با خانم موگريني قرار گذاش
نيز مذاكراتي داشته باشيم. با ديگر وزيران نيز مذاكراتي 
ــه الزاما همه گفت وگوها با  ــورت خواهد گرفت، البت ص
ــت، در يك جلسه ويژه سوريه  ــته اي نيس موضوع هس
شركت خواهم كرد كه در مورد وضع ژئوپلتيك سوريه 
ــرد، بنابر اين  ــي گفت وگو خواهيم ك ــا خانم موگرين ب
ــاي مذاكره و گفت وگو در اجالس داووس زياد  زمينه ه
ــت.  ظريف گفت: رئيس جمهور امسال در اجالس  اس

داووس شركت نخواهد كرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا درباره 
ــندي به دست آمده كه ايران و  مذاكرات س
آمريكا بخواهند به 1+5 ارائه دهند، گفت: 
البته ما با 1+5 مذاكره مي كنيم و 
مذاكره با آمريكا در كنار اين 
گفت وگوهاست. همان طور 
كه ما گفت وگوهاي خيلي 
ــتيم  خوبي با روس ها داش
ــه  ــه ب ــفرهايي ك و در س

ــورهاي اروپايي از جمله فرانسه داشتم، بحث هاي  كش
خيلي خوبي داشتيم و تقريبا همان بحث ها نيز با آمريكا 

صورت مي گيرد. 
ــنهادهاي خيلي خوبي مطرح  چيني ها در وين پيش
ــا ايران در حوزه  ــد و روس ها در بحث همكاري ب كردن

غني سازي و توليد سوخت نظرات جالبي دارند.
ــوي ها در مورد گداخت هسته اي ايده هاي   فرانس
ــد و به طور كلي زمينه هاي مختلفي  ــي ارائه داده ان خوب
مطرح شده، حتي به صورت غيررسمي نوشته هايي هم 
ــن طرف ها درباره زمينه هاي همكاري گاهي اوقات  بي
ــه در نهايت بايد صورت  ــده، اما آن كاري ك ردوبدل ش
ــا كل اعضاي 5+1  ــترك ب گيرد، تدوين يك متن مش

است و نه فقط با آمريكايي ها.

 توضيحات ظريف درباره پياده روي با كري
ــري درباره  ــش ديگ ــه پرس ــخ ب ــف در پاس ظري
ــنهاد  ــاده روي با جان كري و اين كه آيا اين به پيش پي
وزير امورخارجه آمريكا بود، بيان كرد: پيشنهاد ايشان 
ــيار صريح و با  ــه بس ــود بلكه به اين دليل كه جلس نب

بحث هاي جدي برگزار شد
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 مازندران ، آذربايجان شرقى
  و نيازمندى هاى 
استان قم و البرز
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ــت بنويسي  سخت اس
ــاس كي منش و پيش  عب
ــاد به   بند مرحوم يا روانش
آن بيافزايي، اما به همين 
دشواري شايد زيبا باشد كه 
بنويسي مشفق كاشاني 
ــن ثانيه هاي  آخري
ــي اش نيز با  زندگ
ثبت  ــعرخواني  ش
ــم خورد،  ــد و رق ش
ــنبه  ــامگاه يكش ش
بيست وهشتم دي 
ــه  ــي ك او در حال
ــون  ــت تريب پش
رفته بود تا براي 
عالقه مندانش در 
ــاعران  انجمن ش
ــران يك رباعي  اي
ــان  ناگه ــد  بخوان

سرش فرود آمد

ــت از اين طريق  د و مدتهاس
د؛ البته پليس همواره در كمين 
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 دست مردها  را 
با نقش فاني رو كردم

گفت و گوجهان

 گفت و گو 
 با سام درخشاني
  بازيگر سريال 
«همه چيز آنجاست»

وحشت صهيونيست ها
 از پاسخ 
احتمالي
 حزب اهللا

نقش مرگ 
بر خالق 

نقشبندان 
غزل

استاد مشفق كاشاني  شاعر 
 پيشكسوت كشور، يكشنبه شب 

بر اثر ايست قلبي درگذشت
  يادداشت هايى  از :

  دكتر على موسوى گرمارودى
 محمد على بهمنى، حسين اسرافيلى 
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ننيني در جامج يياسماعيل ام

نعمت زاده: واردات برنج 
ممنوع و شكر آزاد است

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش 
ــده، اما واردات  ــج از آخر مرداد ممنوع ش واردات برن

شكر آزاد است.
ــر، محمدرضا  ــزي خب ــزارش واحد مرك ــه گ ب
ــيه همايش پنجاه سالگي  نعمت زاده ديروزدر حاش
پتروشيمي در جمع خبرنگاران با بيان اين كه وارداتي 
ــفارش شده است، اجازه  كه پيش از مرداد ماه ثبت س
ــتراتژيك برنج خيلي  ورود دارد، افزود: موجودي اس
ــت كه نشان مي دهد و دولت حداكثر  كمتر از آن اس
تالشش را كرده كه در فصل توليد برنج از برنجكاران 

داخلي حمايت كند.
ــاره به آزاد بودن واردات  نعمت زاده در ادامه با اش
ــكر توليد داخل با  ــكر، افزود: قيمت تمام شده ش ش
نرخ مبادله اي بيشتر از شكر وارداتي است و دليل آن 
افزايش قيمت خريد چغندرقند از چغندركاران است.

را  خبـر  ايـن   مشـروح 
 در صفحه 5 بخوانيد.



ــارت راهبردي رئيس جمهور با  ــاون برنامه ريزي و نظ مع
ــپاري مدارس حمايت  ــت برون س بيان اين كه دولت از سياس
ــا دو هفته آينده ــات فرهنگيان ت ــد، از پرداخت معوق  مي كن

 خبر داد. 
ــت  به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت در هفته گراميداش
ــته در مركز  ــه روز گذش ــرورش ك ــوزش و پ ــوراهاي آم ش
ــد، در جمع خبرنگاران  ــيما برگزار ش ــاي صدا و س همايش ه
ــد كه شامل 838  گفت: اليحه بودجه 94 به مجلس تقديم ش
ــزار ميليارد تومان  ــان بودجه كل و 260 ه ــزار ميليارد توم ه
بودجه عمومي است كه كليات اليحه در كميسيون تلفيق به 
ــيد و بتازگي مجلس وارد بررسي جزئيات اليحه  تصويب رس

بودجه شده است. 
ــتمزد با توجه به تورم  ــت با بيان اين كه حقوق و دس نوبخ
14 درصد افزايش داشته است، عنوان كرد: ميزان سهمي كه 
ــت به دليل  به وزارت و آموزش و پرورش تخصيص يافته اس

بي مهري ما نيست بلكه دولت در شرايط نداري است.
ــارت راهبردي رئيس جمهور با  ــاون برنامه ريزي و نظ مع
تاكيد بر اين كه دولت از سياست برون سپاري مدارس به بخش 
خصوصي حمايت مي كند، ابراز كرد: دولت در هزينه هايي كه 
آموزش و پرورش مشكل داشته باشد كمك مي كند و تا پايان 

سال مازاد بر سقف هم عمل مي كند.
ــد كرد: طي توافقي كه با وزير آموزش و پرورش  وي تاكي
شده است همه معوقات در ارتباط با اضافه كار، سرباز معلمان 

و موارد ديگر از اين دست از طريق دولت اعتبار داده شده است 
و تا دو هفته آينده قابل وصول است.

 اختصاص 1000 ميليارد تومان براي اشتغال جوانان 
ــور،  ــازمان مديريت و برنامه ريزي كش به گفته رئيس س
ــتغال جوانان و  ــزار ميليارد تومان اعتبار خاص براي اش يكه

فارغ التحصيالن در بودجه سال 94 اختصاص يافته است.
ــردي رئيس جمهور  ــزي و نظارت راهب ــاون برنامه ري مع
ــدور مجوز آزمون  ــه قانوني براي ص ــا بيان اين ك ــه ب در ادام
ــرورش هر گاه  ــدارد، گفت: آموزش و پ ــتخدامي وجود ن اس
ــاني داشته باشد براساس قانون مي تواند  نيازي به نيروي انس
ــر آموزش و پرورش  ــتخدام كند.نوبخت تصريح كرد: اگ اس
ــد نيرو جذب كند از رفاه و منابعي  بيش از نياز خود مجبور باش

كه در اختيار نيروهاي خود گذاشته است، كاسته مي شود.

 آموزش و پرورش منع قانوني براي استخدام ندارد
ــه ريزي تاكيد كرد: هيچ  ــازمان مديريت و برنام رئيس س
ــتگاه اجرايي منع قانوني براي جذب نيروي انساني ندارد  دس
ــته باشد، مي تواند  و آموزش و پرورش هر گاه نياز به نيرو داش

جذب كند.
ــه با وزير آموزش و پرورش  ــت افزود: طي توافقي ك نوبخ
ــتخدام با فرزندان  ــت در شرايط برابر، اولويت در اس ــده اس ش
ــذب نيروهايي كه الزم دارد هيچ  ــت و براي ج فرهنگيان اس

ــد كرد: آموزش و  ــر قانوني ندارد. وي تاكي ــي از نظ محدوديت
ــاني جذب  پرورش اين اختيار را دارد هنگام نياز به نيروي انس
ــس در چارچوب قانون  ــورت دائم، موقت و حق التدري ــه ص ب

مديريت خدمات كشور انجام دهد.
ــد وزارت آموزش و پرورش  ــت با تاكيد بر اين كه باي نوبخ
چابك تر شود، اظهار كرد: آموزش و پرورش براي هر بخشي 

كه احساس نياز كند طبق قانون اجازه استخدام دارد.
ــرو در آموزش و پرورش  ــوص كمبود ني ــت در خص  نوبخ
ــرو در وزارت آموزش و پرورش را وزير  ــح داد: كمبود ني توضي
تائيد نمي كند، بلكه وي بيان كرده است كه از نظر كمي حدود 

50 هزار نيروي مازاد دارد.
 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درباره صدور 
ــتاني، اظهار كرد: در رابطه با  ــوز آزمون مربيان پيش دبس مج
ــتاني قانوني وجود  ــان پيش دبس ــوز آزمون مربي صدور مج
ــاني  ــوزش و پرورش ميزان نياز به نيروي انس ــدارد و در آم  ن

محدود است.
نوبخت افزود: رشد منابع عمومي در اليحه بودجه 6 درصد 
بوده است در حالي كه در آموزش و پرورش در منابع جاري 11 
ــته ايم و بودجه آموزش و پرورش 23 درصد  ــد داش درصد رش
ــت و رشد عمراني آموزش و پرورش 38 درصد  رشد يافته اس
ــت كه با توجه به محدوديت منابع دولت تالش شده است  اس
نيازهاي فرهنگيان واقع بينانه ديده شود و منابع را به گونه اي 

تنظيم كنيم كه فرهنگيان رضايت شغلي داشته باشند.
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حق با شماست
 جاي خالي نظارت بر

 فعاليت رانندگان اتوبوس
يك شهروند از كرج: چرا شهرداري منطقه گوهردشت با 
ــاني كه در خيابان اوقافي گوهردشت پياده روها را  دستفروش
ــدود كرده و عبور و مرور را براي عابران مشكل كرده اند،  مس

برخورد قانوني نمي كند؟
ــكوت شهرداري كردكوي در  نجار از كردكوي: علت س
مورد ساخت وساز غيرمجاز كنار سنديكاي كاميون داران اين 

شهر چيست؟
جعفري از ساوه: منطقه خرقان از نقاط محروم ساوه است 
ــفالت نشده باقي مانده است. از  كه هنوز جاده آن خراب و آس

مسئوالن امر مي خواهيم به اين موضوع رسيدگي كنند.
شريفي از تهران: نانوايي سنگكي كه در خيابان ميرداماد 
ــان  بي كيفيت  ــت ،  ن ــه  قول معروف آزادپز اس ــرار دارد و ب ق
ــتريان خود مي دهد؛ آيا از طرف اتحاديه نبايد  ــت مش به دس
ــن نانوايي ها كه به  ــت فعاليت اي ــر كيفيت و كمي ــي ب نظارت

اصطالح آزادپز هستند، صورت گيرد؟
ــير  مس ــاي  اتوبوس ه ــرج:  ك از  ــهروند  ش ــك   ي
ــتگاه ابتدايي  ــهر (كيانمهر)،  در ايس ــدان آزاديـ  مهرش مي
ــوار آزادي است، بدون هيچ گونه نظارتي، توقف  كه پارك س
 طوالني و خسته كننده اي دارند، به طوري كه گاهي اين زمان به

 50 دقيقه مي رسد! خواهشمنديم اگر سازمان مسئولي وجود 
دارد، نظارت كند!

 روي خط 162
ــراني  اتوبوس ــط  خ ــران:  ته از  ــهروند  ش ــك   ي
ميدان صنعتـ  نيايش (در شهرك غرب) در ساعت مقرر وارد 
ــود. به همين دليل امكان تعيين وقت براي  ــتگاه نمي ش ايس

مسافران جهت رسيدن به مقصد وجود ندارد.
ــهروند از تهران: از مسئوالن راهنمايي و رانندگي  يك ش
و شهرداري منطقه 10 تقاضا مي شود فكري به حال ترافيك 
ــت و  ــنگين خيابان كميل در تقاطع خيابان هاي قصردش س

كارون كنند. 
ــتگي به اجبار در  ــهروند از تهران: پس از بازنشس يك ش
بانك رفاه كارگران (شعبه نيروي هوايي در پيروزي) حساب 
باز  كردم. بنابر اين براي صدور كارت عابربانك 4300 تومان 
ــازي پيامك 8000 تومان پرداخت كردم، چرا  و براي فعال س

در بانك هاي ديگر چنين مبالغي دريافت نمي شود. 
ــع در خيابان برادر  ــران: نانوايي واق ــهروند از ته يك ش

شريفي در گاندي شمالي قيمت نان را افزايش داده است. 
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ــدان به مرز 2/5 ميليون  ــت يك دن وقتي هزينه جراحي كاش
ــد و براي جبران اين هزينه ها هم آبي از بيمه هاي پايه  تومان برس
ــه حداقل در برابر  ــورت مردم توقع دارند ك ــود، در آن ص گرم نش
ــالمت دندانشان هزينه مي كنند، نتيجه  پول هنگفتي كه  پاي س

مطلوبي بگيرند. 
اما آمارهاي سازمان پزشكي قانوني، خالف اين انتظار منطقي 
را مي رساند. روز گذشته، مديركل آموزش و همكاري هاي علمي 
سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به افزايش 15/9 درصدي 
ــت ماهه اول امسال به فارس  ــكي در هش موارد قصور دندانپزش
ــك  ــال از 306 دندانپزش ــت ماه ابتدايي امس توضيح داد:  در هش
ــيون هاي  ــكايت و در كميس ــكي ش ــل قصور دندانپزش ــه دلي  ب
پزشكي قانوني بررسي شد كه از اين تعداد 170 مورد  به محكوميت 

دندانپزشك و 136 مورد نيز منجر به تبرئه شده است. 
ــكي از جمله  ــور دندانپزش ــا، قص ــعود قادي پاش به گفته مس
ــكي قانوني  ــيون هاي پزش ــي در كميس موضوعات مورد بررس
ــاس آمارهاي موجود در هشت ماهه امسال قصور  است كه براس
دندانپزشكي از نظر فراواني تعداد موارد بررسي در مقايسه با ديگر 

رشته هاي تخصصي در رتبه چهارم قرار داشته  است. 
يعني براساس آمارهاي سازمان پزشكي قانوني، امسال پس 
ــي و جراحي ارتوپدي،  ــان و زايمان، جراحي عموم ــي زن از جراح
بيشترين شكايت هاي پزشكي به شاخه دندانپزشكي مربوط بوده 
ــبت به هشت ماهه سال قبل نيز ميزان قصور و اشتباهات  كه نس

دندانپزشكان، حدود 16 درصد افزايش داشته است. 
مبناي محاسبه اشتباهات دندانپزشكي بر اساس شكايت هايي 
است كه از دندانپزشكان واصل شده است؛ البته شكايت هايي كه 

به محكوميت قطعي دندانپزشكان منجر بشود. 
ــداد واقعي  ــود كه تع ــاده، معلوم مي ش ــن تعريف س ــا همي ب
اشتباهات دندانپزشكي، قطعا بيشتر از آمارهاي رسمي است، زيرا 
ــود به طور منطقي پيش بيني كرد كه بسياري از اشتباهات  مي ش
دندانپزشكي، اصال به مرحله شكايت از دندانپزشك نرسد. به تعبير 
ديگر، وقتي بيمار باوجود نارضايتي از مراحل درمان از دندانپزشك 
خود شكايت نمي كند، در نتيجه آن قصور دندانپزشكي هيچ وقت 

به گوش مسئوالن پزشكي قانوني هم نخواهد رسيد. 

 از باال رفتن ديه تا افزايش آگاهي مردم
اگر بخواهيم تحليل كنيم كه چرا آمار اشتباهات دندانپزشكي 
باالتر رفته، برداشت اول اين است كه فكر كنيم دقت دندانپزشكان 

پايين آمده است. 
ــازمان نظام  ــن خليلي، قائم مقام معاون انتظامي س اما محس
پزشكي در گفت وگو با جام جم، اين استدالل را قبول ندارد و معتقد 
ــت كه سطح كيفي خدمات دندانپزشكي يا دقت دندانپزشكان  اس
نسبت به سال هاي قبل، پايين نيامده است، بلكه اين روزها مردم 
ــايل ارتباط جمعي، نسبت به حق و  ــانه ها و ديگر وس از طريق رس
حقوق پزشكي خود آشنايي بيشتري دارند و همين عامل هم باعث 

افزايش شكايت هاي دندانپزشكي شده است. 
ــود به اين  ــتدالل هم جلو برويم، مي ش البته اگر با همين اس
ــزان قصورهاي  ــته هم مي ــال هاي گذش ــيد كه در س نتيجه رس
دندانپزشكي، نزديك به تعداد قصورهاي دندانپزشكي سال هاي 
ــاران بوده اند كه در  ــت، اما در حقيقت اين خود بيم ــر بوده اس اخي
ــته، رغبت يا آگاهي چنداني نسبت به شكايت از  ــال هاي گذش س
ــي، آن را در  ــته اند.  نكته ديگري كه خليل ــان نداش دندانپزشكش
افزايش تعداد قصورهاي دندانپزشكي بسيار موثر مي داند، بحث 

افزايش مبلغ ديه انسان است. 
به اعتقاد او، هرچقدر ميزان اين ديه باالتر برود، مي شود انتظار 
داشت كه ميزان شكايت از دندانپزشكان هم باالتر برود، زيرا رقم 

خسارتي كه به بيمار پرداخت مي شود، قابل توجه خواهد بود. 
ــكي معموال  ــاي دندانپزش ــون قصوره ــر، چ ــرف ديگ از ط
قصورهايي است كه ديه اي زير 20 درصد ديه كامل انسان را شامل 
ــت كه به باور خليلي،  ــود، همين موضوع دليل ديگري اس مي ش
آمار قصور و شكايت هاي دندانپزشكي را افزايش داده است، زيرا 
ــر 20 درصد ديه كامل را تائيد  ــا معموال قصورهاي زي در دادگاه ه
ــاي تجديدنظر هم معموال اين گونه  ــد و حتي در دادگاه ه مي كنن
ــاـ  براي پرداخت ديه هاي زير 20 درصد ديه كاملـ  تائيد  حكم ه

نهايي مي شود. 

 عمل هاي زيبايي دندان؛ صدرنشين شكايت ها
ــتباهات  ــكي قانوني در آماري كه از ميزان اش ــازمان پزش س
ــر كرده، به ريز جزئيات آن اشاره اي  ــكي امسال منتش دندانپزش
ــترين قصور و  ــت كه بيش ــده اس ــت. مثال اعالم نش ــرده اس نك
ــوع درمان هاي  ــكي، مربوط به كدام ن ــكايت هاي دندانپزش ش

دندانپزشكي بوده است. 
ــازمان نظام پزشكي با استناد  اما قائم مقام معاون انتظامي س
ــترين  ــه جزئيات آمارهاي قبلي، عنوان مي كند كه معموال بيش ب
ــكي به عمل هاي زيبايي  ــكايت هاي دندانپزش ميزان قصور و ش
ــاي درماني مثل  ــن، عمل ه ــت و در اين بي ــوط اس ــدان مرب دن
ــكايت ها را به خود  ــار قابل اعتنايي از ش ــي دندان، آم عصب كش
ــئول، بيشترين ميزان  اختصاص نمي دهد.  به گفته اين مقام مس
شكايت هاي دندانپزشكي از ساكنان شهرهاي بزرگ تر و عمدتا 
در بين جمعيت جوان اتفاق مي افتد كه آگاهي بيشتري نسبت به 
ــري كه وجود دارد اين  ــائل حقوقي دارند.  موضوع مهم ديگ مس
است كه اين شكايت هاي دندانپزشكي كه از آنها صحبت كرديم، 
ــت كه دندانپزشك حتما از جيب خودش،  اصال به اين معني نيس

مبلغ ديه را پرداخت كند. 
مثال فرض كنيد كه بيماري به دليل خراب شدن چند دندان و 
آسيب فك، 20 درصد ديه به او تعلق گرفته باشد كه با احتساب ديه 
ــان، او مي تواند تقريبا بين 30 تا 40 ميليون تومان  كامل يك انس
ــك نيست كه ديه را  ــط اين دندانپزش ديه دريافت كند، اما اين وس
پرداخت مي كند، بلكه دندانپزشك به دليل عضويت در بيمه هاي 
ــكان، مبلغي پرداخت نمي كند و  ــئوليت پزشكان و دندانپزش مس

معموال همه مبلغ ديه را اين گونه بيمه ها تقبل مي كنند. 
ــكان مثل بيمه  ــراي دندانپزش ــئوليت ب ــن بيمه هاي مس  اي
شخص ثالث مي ماند كه اشتباهات دندانپزشك را جبران مي كند. 
ــك  ــت و به قول خليلي، دندانپزش مبلغ اين بيمه ها هم متغير اس
ــئوليت، از  ــد با پرداخت  500 هزار تومان به بيمه هاي مس مي توان

خدمات اين بيمه ها استفاده كند. 
ــغ 500 هزار تومان هم در برابر درآمد ماهانه چند ميليوني  مبل

كه دندانپزشك دريافت مي كند، رقم قابل توجهي نيست. 
همه اينها را گفتيم كه بگوييم نبايد حضور بيمه هاي مسئوليت 
ــت كمتري، كار  ــه آنها با دق ــود ك ــكان باعث ش  براي دندانپزش
درماني شان را انجام دهند و در اين ميان، وظيفه نهادهاي نظارتي 
ــكان نظارت داشته  ــت كه با تمركز بيشتري به كار دندانپزش اس
باشند و اجازه ندهند كه دقت كار دندانپزشكي، فداي ويزيت سريع 

مراجعان و افزايش درآمد ماهانه دندانپزشك شود. 

ادامه از صفحه اول
قاچاقچيان مجازي يادمان مي دهند كه چطور توليدكننده 
باشيم كه البته مطمئنم آنها زير و بم كار را لو  نمي دهند و فوت 
ــاخت،  ــري را پيش خود نگه مي دارند. بجز فرمول س كوزه گ
ــايت ها موجود است. اينها قدم به  ــيوه مصرف هم در اين س ش
ــانند به  ــتري صفر كيلومتر را پيش مي برند و مي رس قدم، مش

مصرف حرفه اي.
ــخه هاي اينترنتي، كلك هايي هم هست  در البه الي نس
ــمش را گذاشته فريب فرهنگي. منظور  كه حميد صرامي اس
ــت به طوري كه شيشه را معرفي  مغلطه كاري اين سايت هاس
مي كنند و توجيه مي آورند كه شيشه مضر نيست يا ماري جوانا 
ــد كه اين ماده  ــمان مي بافن ــمان و ريس عرضه مي كنند و آس

كسي را معتاد نمي كند. 
همه اين كارها اما تحت الشعاع چرخه فروش انواع مواد در 
ــت كه هدف اصلي همه قاچاقچيان اينترنتي  اين سايت هاس
ــت. سايت هاي فروشنده البته اغلب فيلتر شده است، اما به  اس
كمك فيلترشكن ها راه هيچ سايتي بسته نمي ماند و مشتريان 

اين سايت ها، قفل شكن هاي خوب را مي شناسند. 
ــده، معاون  ــه و تقاضا را فريد براتي س ــن فرآيند عرض اي
ــدر در گفت وگو با ما  ــتاد مبارزه با موادمخ ــين درمان س پيش
ــايت ها  ــه بگويد تعداد اين س ــت ك ــد مي كند و مصر اس تائي
ــايت ها را آدم هاي  ــتريان اين س ــت. او البته مش واقعا زياد اس

ــترياني خاص مي داند كه در  عادي نمي داند، بلكه آنها را مش
ــتورالعمل هاي ساخت انواع مواد بويژه  سايت ها به دنبال دس
ــروش انواع مواد مخدر و  ــواد تازه به بازار آمده مي گردند. ف م
محرك نيز كاري است كه تجربيات براتي سده نشان مي دهد 
ــه بازاريابي براي انواع  ــت و البت تمركز اصلي اين سايت هاس
ــت برخي از  ــازهاي توليد روانگردان ها كه ممكن اس پيش س

آنها در دسترس نباشد. 

 مشتريان مدرن، بازاريابي مدرن 
ــت  ــروش اينترنتي انواع مواد اعتيادآور ايرادش اين اس ف
كه فروشنده مواد و قاچاقچيان را تا خانه هاي مردم مي آورد. 
ــايت شود،  ــد و كاربري كه بتواند وارد س هرجا كه رايانه باش
ــتند و بدون جلب توجه، جنس خود  قاچاقيان هم همانجا هس
را مي فروشند. پس با اين شيوه هيچ جا امن نيست، حتي اتاق 
ــك نوجوان و دفتر كار يك جوان كه مي تواند محفلي براي  ي

رد و بدل جنس باشد. 
ــاد به ما  ــناس حوزه اعتي ــاس ديلمي زاده، كارش ــا عب ام
ــدر نيز مثل هر كاالي  ــد اگر قبول كنيم كه موادمخ مي گوي
ــن همه از فروش اينترنتي  ــت، ديگر اي ديگر قابل عرضه اس
ــح مي دهدكه وقتي  ــدر تعجب نمي كنيم. او توضي مواد مخ
اعتياد همه گروه هاي جامعه را درگير مي كند و بخش زيادي 
ــغول مي كند، طبيعي  ــرده را به خود مش ــار تحصيلك از اقش

ــاني را  ــود. او نيز كس ــت اگر فروش مواد نيز اينترنتي ش اس
ــد كه از طريق همين سايت ها مواد مي خرند و مثل  مي شناس
يك ساندويچ سفارشي، دِر خانه تحويل مي گيرند. اين شبكه 
ــته است، حتي  ــه وجود داش حرفه اي توزيع مواد البته هميش
ــت و با  قبل از آمدن اينترنت، زماني كه فقط تلفن وجود داش
ــاقي را تا در خانه، محل كار يا هرجاي  ــد س يك تماس مي ش
ــود دارد و همچنان  ــاند. هنوز هم اين روش وج ديگري كش
ــود بدون حضور در پاتوق ها يا پرسه زدن در پارك ها و  مي ش
قرار و مدار گذاشتن با ساقي ها، مواد را با كمترين جلب توجه 

خريد و مصرف كرد. 
ــدر گوياي تالش  ــه مواد مخ ــي ب ــهولت دسترس اين س
ــه آنها را  ــت كه هميش ــتگي ناپذير باندهاي قاچاق اس خس
ــبب خلق روش هاي  ــو انداخته و س ــاي امنيتي جل از نهاده
ــتن سايت ها، فيلتر  ــده است. بنابراين بس نوين بازاريابي ش
ــگاه هاي مجازي يا دستگيري گردانندگان اين  كردن فروش
ــكيالت، اقداماتي موقتي خواهد بود، چون ضربه زدن به  تش
ــترده، موجب غيبت موقتي آنها از  ــي از اين شبكه گس بخش
بازار فروش مي شود كه مقدمه اي است بر بازگشت قدرتمند 

قاچاقچيان در آينده اي نزديك. 
ــر كاهش تقاضا و آگاه  ــت بجز تمركز ب پس چاره اي نيس
كردن مردم از فالكت هاي پس از آلوده شدن به مواد كه اين 

راه هم دراز است و گوش منطق خيلي ها بسته.

فروش اينترنتى  مواد مخدر!
تاكنون 51 سايت فارسى زبان كه در فضاى مجازى در زمينه فروش  مواد مخدر فعاليت مى كردند شناسايى شده اند

پرداخت معوقات فرهنگيان تا 2 هفته آينده
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور: دولت از سياست برون سپارى مدارس به بخش خصوصى حمايت مى كند

ــرايط  ــروي انتظامي درباره نحوه و ش ــي ني ــده مرزبان فرمان
ــربازان  ــت: نيروها و س ــا، گف ــربازان در مرزه ــري س به كارگي
جديدالورود به مرزباني مستقيم به مناطق عملياتي و درگير اعزام 

نشده و قبل از آن در مناطق ديگر به كار گرفته مي شوند.
ــنا افزود: اكنون كشور را به  ــم رضايي در گفت وگو با ايس  قاس
چهار منطقه تقسيم كرده ايم و نيروها با توجه به اين تقسيم بندي 
در مرز به كار گرفته مي شوند و اين طور نيست كه فردي به عنوان 
مثال از جنوب غرب كشور در مرزهاي شمال شرق خدمت كند.

ــه چهار بخش  ــاس  مناطق ب ــرد:  بر همين اس ــار ك وي اظه
ــاكنان اين  ــيم شده و س ــرقي، غربي و جنوبي تقس ــمالي، ش ش
ــربازي خود را  ــا در مرزهاي همين بخش ها خدمت س بخش ه
انجام مي دهند. رضايي درباره اين كه آيا نيروهاي مرزباني بويژه 
ــربازان آموزش هاي خاصي را براي حضور در مرز مي بينند يا  س

خير، توضيح داد: قطعا اين طور است كه ما آموزش هايي را به اين 
افراد مي دهيم. اين طور نيست كه نيروهاي جديدالورود مستقيما 
از پادگان به نقاط عملياتي مرز بروند، بلكه پس از دوران آموزشي 
ــق نيمه عملياتي به كار گرفته و پس از  ــدا اين افراد را در مناط ابت

مدتي آنان را به مناطق عملياتي و درگير منتقل مي كنيم.
ــدت حضور  ــي درباره م ــروي انتظام ــي ني ــده مرزبان فرمان
ــرزي عنوان  ــاط صفر م ــي در نق ــاي مرزبان ــربازان و نيروه س
ــرباز،  ــده و نيروهاي س ــيده ش ــرد: در اين باره تدابيري انديش  ك
ــخصي را  ــي و غيربومي هر كدام مدت مش ــه دار، كادر، بوم درج
ــاره به مراكز آموزش  ــت خواهند كرد.رضايي با اش ــرز خدم در م
سربازان در مرزباني بيان كرد: ما مراكز آموزش سربازان را داريم 
كه در تابعيت مرزباني فعاليت مي كنند و نيروهايمان در اين مراكز 

آموزش مي بينند.

فرمانده مرزبانى نيروى انتظامى:
سربازان مستقيم به مناطق عملياتى فرستاده نمى شوند 

افزايش 16 درصدي اشتباهات دندانپزشكي
بيشترين ميزان قصور و شكايت هاي دندانپزشكي به عمل هاي زيبايي دندان مربوط است

 حداقل و حداكثر قيمت حج 
سال 94 اعالم شد

ــازمان حج و زيارت از  ــج، عمره و عتبات عاليات س ــاون ح مع
ــال خبر داد و گفت: قيمت هاي حج  ــدن قيمت حج امس نهايي ش

سال 94 نسبت به امسال حدود 5 درصد كاهش خواهد داشت.
ــزود: باالترين نرخ ده  ــر خدرنژاد در گفت وگو با فارس اف ناص
ــت ميليون و  ــزار تومان و پايين ترين نرخ هش ــون و 760 ه ميلي
ــده است كه بايد اين هزينه در دو قسط  980 هزار تومان برآورد ش
ــال 94، نيز ــه وي، ميانگين قيمت حج س ــود. به گفت  پرداخت ش

 9 ميليون و 900 هزار تومان است.معاون سازمان حج اظهار كرد: 
ــط اول در زمان ثبت نام و تا 72 ساعت پس از آن بايد پرداخت  قس
شود كه پيش بيني مي شود قسط اول با احتساب سود سپرده زائران 
در حدود دو تا سه ميليون تومان خواهد بود و قسط دوم نيز در اوايل 

ارديبهشت بايد پرداخت شود. 

 جزئيات نحوه انتقال
 حق بيمه مستخدمان رسمي دولت

ــازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد: حق  معاون فني و درآمد س
بيمه سهم مستخدم و كارفرما براي مستخدمان رسمي دولت كه 
ــوي سازمان تامين اجتماعي وصول شده است، به روزرساني  از س
ــتخدم تحميل كند، از اين  ــده و بدون اين كه بار اضافي بر مس ش

سازمان به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل مي شود.
به گزارش ايسنا، محمدحسن زدا افزود: مشموالن اين قانون 
آن دسته از مستخدمان رسمي دولت هستند كه در دوران پيماني يا 
قراردادي مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و به حكم قانونگذار 
و به تبع رسمي شدن، صندوق بيمه اي آنها به صندوق بازنشستگي 
كشوري تغيير يافته و حق بيمه شان قبل از الزم االجرا شدن قانون 
ــال 1392) به صندوق  ــال 1393كل كشور (تا پايان س بودجه س

بازنشستگي كشوري منتقل نشده باشد.
ــال حق بيمه آنها به  ــدگاني كه انتق وي تصريح كرد: بيمه ش
ــتگي كشوري در سال 93 انجام شده يا مي شود  صندوق بازنشس
ــال ثبت دفتر واحد  ــت آنها در اين س ــروط بر اين كه درخواس مش
ــمول بهره مندي از مزاياي مندرج در  ــده باشد نيز مش اجرايي ش

ضوابط مربوط خواهند بود.
ــار كرد: مجموع  ــي و قراردادي اظه ــاره دوران پيمان زدا درب
ــي از خدمت ــمي دولت در مقطع ــتخدم رس ــي كه مس  دوره زمان

 به عنوان پيماني، قراردادي، خريد خدمت و ديگر عناوين به موجب 
قرارداد مستقيم با وزارتخانه ها و  ديگر  دستگاه هاي مشمول قانون 
استخدام كشوري يا قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري 
شده و به تبع آن حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده 
ــد در اين صورت سوابق دولتي اين قبيل مشموالن نزد ديگر   باش

دستگاه هاي دولتي يا اجرايي نيز تابع ضوابط مذكور است.

تشديد برخورد با خودروهاي دودزا
جانشين رئيس پليس راهور تهران از تشديد برخورد با تخلفات وسايل نقليه دودزا و بدون برگه 
ــتري به اين موضوع داشته باشند و  ــت رانندگان توجه بيش معاينه فني خبر داد و گفت: ضروري اس
ــت نسبت به رفع مشكل  ــان داراي آاليندگي يا بدون برگه معاينه فني اس در صورتي كه خودرويش

دريافت برگه معاينه فني اقدام كنند.
ــنا تاكيد كرد: موضوعي كه بايد به آن توجه شود اين است كه  ــن عابدي در گفت وگو با ايس حس
ــيله نقليه ندارد و اگر خودرويي برگه  ــتن برگه معاينه فني ارتباطي با دودزا بودن يا نبودن وس داش

معاينه فني نيز داشته باشد، اما آالينده هم باشد قطعا ماموران راهور با آن برخورد خواهند كرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه همزمان با روز هواي پاك ( روز گذشته ) چه تعداد از شهروندان 
ــتفاده كردند، بيان كرد: درباره اين كه چه تعداد از  ــفر اس ــايل نقليه عمومي براي س تهراني از وس
ــايل نقليه استفاده كرده اند نمي توان آماري اعالم كرد، اما درباره وضع ترافيكي  ــهروندان از وس ش
ــكل ترافيكي  ــكالت آن كمي بهتر از روزهاي قبل بود و مش ــرايط ترافيك و مش بايد گفت كه ش

خاصي وجود نداشته است. 
جانشين رئيس پليس راهور تهران، با بيان اين كه صبح ها داراي بار ترافيكي در برخي از راه ها 
ــتيم، افزود: مشكل ترافيكي ما عمدتا ترافيك عصرگاهي است كه من از شهروندان خواهش  هس
مي كنم در اين باره نيز توجه الزم را داشته باشند و در بازگشت از محل كار يا تحصيل به منزل نيز 

از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند تا شاهد كاهش بار ترافيكي عصرگاهي نيز باشيم.

ــوراي شهر  ــالمت ش ــيون س در پي اعالم رئيس كميس
ــت مرغ 47  ــرب در گوش ــي بر اين كه ميزان س ــران مبن ته
ــاورزي ــت، معاون وزير كش ــتاندارد اس ــتر از اس  درصد بيش

 اين موضوع را رد كرد.
حسن ركني در گفت وگو با ايسنا، درباره باال بودن ميزان 
ــد طيور به هيچ  ــت مرغ تصريح كرد: در تولي ــرب در گوش س
ــودن ميزان  ــود و باال ب ــتفاده نمي ش ــوان از هورمون اس عن

ــده در دو سال پيش ــرب در آن مربوط به آزمايش انجام ش  س
 بوده است.

ــي  ــال پيش آزمايش و پايش وي عنوان كرد: حدود دو س
ــي كيفيت محصوالت كشاورزي از جمله گوشت  براي بررس
ــد، اما در  ــرب اعالم ش ــد و باال بودن ميزان س مرغ انجام ش
ــد و  ــس از آن، اين موضوع رد ش ــي پ ــاي تكميل آزمايش ه

اعتبارسنجي آن آزمايش نيز بعدها زير سوال رفت.

وزارت كشاورزي باال بودن سرب در گوشت مرغ را رد كرد


