
جزئيات ثبت نام پرداخت جريمه مشموالن غايب
اخبار كوتاه يادداشت

سالمت

ثبت نام نوروزى عتبات 
مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت كشور، 
اعالم كرد: ثبت نام متقاضيان اعزام به عتيات عاليات در 
ــنبه 18 بهمن ماه امسال  ايام تعطيالت نوروز، از روز ش
ــود. به گزارش ايرنا «محسن نظافتى» افزود:  آغاز مى ش
ــفر عتبات عاليات در ايام نوروز مى توانند  متقاضيان س
ــاعت 9 صبح تا روز 25 بهمن ماه  از 18 بهمن ماه از س
ــاعت 16 عصر با مراجعه به سايت پيش ثبت نام به  س
نشانى www.atabat.haj.ir نام نويسى كنند. وى افزود: 
براساس برنامه ريزى انجام شده 30 بهمن ماه قرعه كشى 
متقاضيان به عتبات در دوره جديد انجام مى شود كه اين 
ــفند ماه نتايج قرعه كشى را  عزيزان مى توانند از دوم اس
از نشانى ذكر شده مشاهده و جهت ثبت نام قطعى خود 
اقدام كنند. نظافتى اظهار داشت: اعزام هاى دوره جديد 
و نوروزى عتبات عاليات از 21 اسفند ماه امسال آغاز و 
تا 25 خرداد ماه سال آينده ادامه خواهد داشت. وى ادامه 
داد: در نوروز امسال براى سفرهاى هوايى بسته هاى سه، 
چهار و هفت روزه و براى سفرهاى زمينى بسته 6 روزه 
ــده است، اما بسته 10 روز به دليل ظرفيت  پيش بينى ش
ــكان و تقاضاى باال از 25 اسفند ماه تا پايان  محدود اس
ــالت نوروزى متوقف و مجددا پس از اين ايام راه  تعطي

اندازى خواهد شد.

درخواست تعويق انتخابات شورايارى
ــت فرماندارى براى به  ــتاندار تهران از درخواس اس
تعويق افتادن انتخابات شورايارى ها خبر داد. به گزارش 
ــيه مراسم افتتاحيه طرح  ايلنا، حسين هاشمى در حاش
ناجيان زمين در پاسخ به سوالى در مورد نحوه همكارى 
ــوراى شهر در انتخابات شورايارى ها  استاندارى ها با ش
گفت: قرار است كه امشب جلسه اى با حضور شهردار 
ــهر در رابطه با تصميم گيرى اين  ــوراى ش و اعضاى ش
موضوع داشته باشيم. وى ادامه داد: دولت محترم اجازه 
داده اند كه استاندارى ها در زمينه انتخابات شورايارى ها 
ــى  همكارى كنند. بنابراين اين بحث در معاونت سياس
ــد، اما از آنجا كه مجوز قانونى براى  پيگيرى خواهد ش
همكارى در اين انتخابات وجود ندارد، در جلسه امروز 
ــد كه نحوه همكارى استاندارى و  مشخص خواهد ش
ــكل خواهد بود. استاندار تهران در  فرماندارى به چه ش
ــب براى برگزارى انتخابات گفت:  ارتباط با زمان مناس
ــزارى اين  ــت كه برگ ــت كرده اس فرماندارى درخواس
انتخابات يكماه از زمان اعالم شده به عقب بيفتد اما نتيجه 

نهايى بررسى ها در جلسه امشب مشخص خواهد شد.

حذف فرانشيز داروهاى سرطانى
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى با اشاره به اينكه 
ــاران صعب العالج در ماه هاى اخير  عمده داروهاى بيم
تحت پوشش قرار گرفته اند، از حذف فرانشيز داروهاى 
ــرطانى خبر داد. به گزارش ايسنا سيدتقى نوربخش  س
ــم افتتاحيه ساختمان جديد بيمارستان آيت اهللا  در مراس
كاشانى خزانه تهران در پاسخ به پرسشى درباره پوشش 
بيمه اى داروهاى گرانقيمت گفت: بسيارى از داروها در 
ماه هاى اخير از سوى دولت تحت پوشش قرار گرفتند. 
اخيرا در شوراى عالى بيمه نيز مصوب شد كه فرانشيز 
ــرطانى حذف شود كه مراحل قانونى اش  از داروهاى س

را مى گذراند. 

نگاهى با واقعيت
دكتر سيدحسن هاشمى* 

در سفرى كه چندى پيش به ورامين، پيشوا و قرچك 
داشتم، در كنار مسائل مختلف اين منطقه، يك موضوع 
ــتر درگير خود كرد. اين منطقه از يك سو  ذهنم را بيش
ــكل گيرى انقالب  ــدارى مردم و ش ــر نهضت بي آغازگ
ــاكنان كنونى آن را  ــوى ديگر س ــالمى بوده و از س اس
كارگران زحمت كش، شريف و عزيزى تشكيل مى دهند 
كه با مشكالت اقتصادى فراوانى دست به گريبان هستند. 
در چنين شرايطى قرچك با 300هزار و پيشوا با 100هزار 
نفر جمعيت، حتى يك تخت بيمارستانى هم ندارند و 
مردم براى دريافت ابتدايى ترين خدمات درمانى مجبورند 
ــران بيايند و به  ــير جاده اى نه چندان ايمن به ته از مس

بيمارستان امام خمينى (ره) مراجعه كنند.
ــن 450هزار نفرى هم 120 تخت داريم كه  در ورامي
ــاختمان جهاد! مستقر شده اند؛ مجموعه اى كه 35  در س
سال پيش ساخته شده است. به كالمى ساده تر، 850هزار 
نفر در نزديكى پايتخت يك بيمارستان ندارند. در سوى 
ديگر تهران، شهرستان هاى بهارستان، رباط كريم و پرند 
ــرايطى كمابيش همين گونه دارند و فقط در رباط  نيز ش
كريم يك بيمارستان 100 تخته وجود دارد كه پاسخگوى 
نيازهاى مردم منطقه نيست. به واقع امروز كسانى بايد به 
چرايى وجود اين معضالت پاسخ دهند كه طى 30 سال 
گذشته يا مسئوليت مهمى در وزارت بهداشت داشته اند 
ــالمت بوده اند؛ اما به  ــتگذاران حوزه س يا يكى از سياس
جاى دريافت پاسخ، در چنين شرايطى دولت يازدهم و 
مجريان طرح تحول نظام سالمت را به درمان نگر بودن و 

عدم توجه به حوزه بهداشت متهم مى كنند.
بايد از اين ها پرسيد آيا براى ساكنان اطراف تهران و 
ديگرانى كه در چهارگوشه كشور چنين وضعيتى دارند، 
نبايد بيمارستانى ساخته و تجهيز شود؟ زنان باردار اين 
مناطق نبايد يك مركز مجهز زايمان داشته باشند؟ آيا اين 

هموطنان مان به دارو نياز ندارند؟
ــانى هاى غلط و  ــاى مغالطه، دادن نش اى كاش به ج
سعى در انحراف افكار عمومى، منتقدان، پاسخى براى 

اين سؤال ها و ده ها پرسش نظير آن ارائه مى دادند.
*وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

نظر بازپرس پرونده «مردم امروز»
ــردم امروز» از  ــئول روزنامه «م وكيل مدافع مديرمس
اعالم نظر بازپرس پرونده مبنى بر مجرم بودن متهم خبر 
داد. سيدمحمود عليزاده طباطبايى در گفت وگو با ايسنا 
ــعبه دوم دادسراى  گفت: در مراجعه اى كه ديروز به ش
ــانه داشتم، بازپرس پرونده اعالم كرد كه  فرهنگ و رس
ــئول روزنامه «مردم  نظرش مبنى بر مجرميت مديرمس
ــتان نظرش را در اين  ــت و قرار است دادس امروز» اس
ــرد: در صورت موافقت  ــه اعالم كند. وى تاكيد ك رابط
دادستان قرار مجرميت براى مديرمسئول روزنامه «مردم 
امروز» صادر مى شود كه تاكنون دادستان نظرش را اعالم 
نكرده است و در صورت موافقت كيفرخواست صادر 
مى شود. به گزارش ايسنا، روزنامه مردم امروز با دستور 
ــانه به دليل انتشار  ــعبه دوم دادسراى فرهنگ و رس ش
مطلبى تحت عنوان «من هم شارلى هستم» توقيف شد. 

جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا ضمن تشريح جزئيات بيشتر 
طرح ثبت نام مشموالن غايب متقاضى پرداخت جريمه ريالى به جاى خدمت 

سربازى، به سواالت و پرسش هاى مخاطبان ايسنا پاسخ داد.
ــنا درباره جزييات فراخوان  ــردار ابراهيم كريمى در گفت وگو با ايس س
ــموالن غايب واجد شرايط به جاى انجام  پرداخت جريمه ريالى طرح مش
ــده اما براى  ــربازى گفت: تاكنون مبلغ اين جريمه تصويب نش خدمت س
ــرعت دهى به اين موضوع آمديم و زمانى را براى پيش ثبت نام متقاضيان  س
ــد تا كليه مشموالن واجدشرايط كه تا  ــاس بنا ش در نظرگرفتيم و براين اس
ــال 94، هشت سال از مدت غيبت شان از سربازى گذشته باشد در  پايان س
ــفندماه امسال به دفاتر پليس 10+ مراجعه و درخواست  15 بهمن تا 15 اس

خود را ثبت كنند. وى با بيان اينكه اولويت اول ما اعزام به سربازى است و 
موضوع جريمه ريالى مشموالن راهكار دومى است كه در نظر گرفته شده، 
گفت: اگر افراد در اين بازه زمانى ثبت نام كرده اما پس از اعالم مبلغ جريمه 
منصرف شوند، مى توانند انصراف خود را اعالم كنند و ما در اين خصوص 

فراخوانى اعالم خواهيم كرد.
جانشين سازمان وظيفه عمومى ناجا در عين حال افزود: اما زمان فرصت 
ــت معافيت به مشموالن غايب واجدشرايط داده  دوباره براى ثبت درخواس
نخواهد شد و تمامى متقاضيان مى بايست ظرف بازه زمانى تعيين شده براى 

ساخت درخواست خود به دفاتر پليس 10+ مراجعه كنند.
ــربازى تا پايان سال 94 در نظر  كريمى درباره اينكه چرا مدت غيبت س
گرفته شده، گفت: اين تصميمى است كه گرفته شده و در اينجا بنا نداريم 
درباره جزييات صحبت كنيم اما برابر اين تصميم كليه مشموالن غايبى كه تا 
ــال 94، هشت سال از غيبت شان گذشته باشد مى توانند درخواست  پايان س
خود را ثبت كنند. به عنوان مثال ممكن است فردى هم اكنون داراى 7 سال 
غيبت از سربازى باشد اما چون تا پايان سال 94 سال هاى غيبتش از سربازى 
ــت خود را ثبت كرده و پس از  ــد مى تواند درخواس ــت سال مى رس به هش

تصويب قطعى رقم مبلغ با پرداخت جريمه از سربازى معاف شود.
وى درباره مشموالن خارج از كشور نيز اظهار كرد: اين افراد نيز مى بايست 
به سفارتخانه ها، كنسولگرى ها و يا دفاتر حافظ منافع كشورمان مراجعه كرده و 
درخواست شان را ثبت كنند، البته راهكار ديگرى نيز وجود دارد كه والدينشان 
يا بستگان درجه يك شان به وكالت از اين افراد براى تحت اين درخواست در 
كشور اقدام كنند. جانشين سازمان وظيفه عمومى ناجا در پاسخ به سوال ايسنا 
درباره اينكه آيا سربازان فرارى نيز مى توانند با پرداخت جريمه ريالى از انجام 
خدمت سربازى معاف شوند يا خير؟ گفت: آن دسته از سربازان فرارى نيز كه 
هشت سال از تاريخ فرارشان از يگان خدمتى گذشته باشد، مى توانند در اين 

بازه زمانى به دفاتر پليس 10+ مراجعه و درخواست خود را ثبت كنند.
وى با اشاره به محدوديت ها و ممنوعيت هاى اجتماعى كه برابر ماده 10 
قانون وظيفه عمومى براى مشموالن غايب پيش بينى شده، گفت: آن دسته از 
افرادى كه در موعد مقرر خود را براى انجام خدمت سربازى معرفى نكرده 

باشند، غايب محسوب شده و طبق قانون محدوديت ها و محروميت هايى تا 
زمان تعيين تكليف سربازى برايشان اعمال مى شود.

ــال تا پانزدهم  ــى از پانزدهم بهمن ماه امس كريمى درباره اينكه اگر كس
اسفندماه امسال به دفاتر پليس 10+ مراجعه نكرده و درخواست خود را براى 
پرداخت جريمه ريالى ثبت نكند، چه خواهد شد؟ به ايسنا گفت: اين فرصت 
به هيچ عنوان قابل تمديد نيست. بنابراين تمام آن افرادى كه در مهلت تعيين 
ــت خود مراجعه نكرده اند، از نظر ما جزو افرادى  ــده براى ثبت درخواس ش
هستند كه مى خواهند به سربازى بروند و در همين راستا همان محدوديت ها 
و ممنوعيت هاى اجتماعى نيز برايشان وجود دارد. البته بايد توجه داشته باشند 
كه از سال 94 محدوديت ها بيشتر اعمال شده و قابليت كنترلى ما براى اين 
دسته از مشموالن غايب تشديد خواهد شد. جانشين رييس سازمان وظيفه 
عمومى ناجا درباره هدف از اجراى اين طرح خاطرنشان كرد: هدف ما تعيين 
تكليف مشموالن غايب است و مى خواهيم اين افراد هرچه سريع تر مشكل 

غيبت سربازى خود را حل و فصل كنند.
وى درباره اينكه پيش بينى مى كنيم چه تعداد مشمول واجدشرايط براى 
ــربازى به دفاتر پليس 10+  طرح پرداخت جريمه ريالى به جاى خدمت س
مراجعه كنند؟ گفت: قاعدتا تمام آن 1,5 ميليون تا 2 ميليون نفرى كه واجد اين 
شرايط هستند براى ثبت درخواستشان مراجعه نمى كنند اما با توجه به رصدى 
كه از مجموعه دستگاه هاى مختلف و نيز كامنت هاى مختلف خبرگزارى ها 

داشته ايم، به نظر ما درصد قابل توجهى از اين افراد مراجعه خواهند كرد.
كريمى در پاسخ به اينكه برخى از مشموالن نگران ثبت درخواست خود 
هستند و نگرانند كه ممكن است پس از ثبت تقاضاى پرداخت جريمه ريالى 
و اعالم مبلغ مصوب امكان پرداخت رقم مصوب را نداشته باشند و از اين 
رو در اولويت سازمان براى تشديد برخورد قرار بگيرند، به ايسنا گفت: اين 
كار براى كل نيروهاى مسلح انجام مى شود و ما به جز چند اطالعاتى كه آن 
ــبرد كار خود مشموالن نظير وضعيت تاهل و تعداد فرزندان  هم براى پيش
ــيم به اطالعات ديگرى نياز نداريم چراكه تمامى اين اطالعات در  مى پرس

سامانه ما موجود است، بنابراين ترس اين افراد بيهوده است. جانشين رييس 
سازمان وظيفه عمومى ناجا با بيان اينكه كد ملى كليد تمام سامانه هاى ماست 
ــتند، گفت: همين كه ما مى دانيم  ــهروندان نيز داراى كد ملى هس و تمام ش
ــمول غايب در كشور وجود دارد، يعنى به اطالعات اين افراد  چه تعداد مش
دسترسى داريم بنابراين طرح چنين مواردى شبيه به شايعه است و صحت 
ندارد. وى ادامه داد: ما شرايط فرد مشمول را رسيدگى مى كنيم و اتفاقا گاهى 
ديده شده فرد با ترس اينكه ممكن است به سربازى اعزام شود نسبت به تعيين 
ــت  تكليف وضعيت خود اقدام نكند، اما زمانى كه به ما مراجعه و درخواس
و شرايطش مورد بررسى قرار مى گيرد، مشخص مى شود كه داراى يكسرى 
شرايط است كه براساس آن امكان معافيتش وجود دارد. به عنوان مثال اگر 
فردى داراى فرزند معمول باشد، مى تواند مراجعه كرده و معافيتش را بگيرد 
ــت كه وارد  اما برخى از اين افراد از چنين موضوعى بى اطالعند و سال هاس
ــده اند. كريمى درباره اينكه آيا ممكن است طرح پرداخت جريمه  غيبت ش
مشموالن در مجلس به تصويب نرسد؟ گفت: ممكن است چند تغيير جزيى 
ــود اما كليات موضوع تصويب خواهد شد. جانشين رييس  در آن اعمال ش
سازمان وظيفه عمومى ناجا درباره نحوه تعامل با سفارتخانه هاى خارجى به 
ايسنا گفت: هماهنگى با وزارت امور خارجه انجام شده و همين امروز نيز 
جلساتى براى هماهنگى با سفارتخانه ها و ابالغ اين موضوع به آنان داشتيم 
كه ان شاءاهللا سفارتخانه ها و دفاتر حافظ منافع در كشورهايى كه سفارتخانه 
نداريم به اين موضوع زودتر رسيدگى خواهند كرد. وى درباره مدارك ثبت 
درخواست نيز گفت: اصل و كپى شناسنامه و كارت ملى، اصل آخرين مدرك 
تحصيلى، اصل و كپى شناسنامه همسر و فرزندان به همراه چند قطعه عكس 

و 10 هزار تومان وجه از متقاضيان دريافت مى شود.
كريمى با بيان اينكه بعد از ثبت نام و ثبت درخواست مشموالن ديگر نبايد 
به دفاتر پليس 10+ و سازمان مراجعه كنند، خاطرنشان كرد: در مرحله دوم 
طرح امكان ويرايش اطالعات و نيز انصراف از درخواست را فراهم خواهيم 
كرد و آن را طى فراخوانى به اطالع متقاضيان مى رسانيم. همچنين تك تك 

مراحل نيز از طريق پيامك به متقاضيان ارسال خواهد شد.
جانشين رييس سازمان وظيفه عمومى ناجا با اشاره به آن دسته از افرادى 
ــرايط يا به هر دليل ديگر  ــتند اما يا به دليل نداشتن ش كه داراى غيبت هس
نمى توانند با پرداخت جريمه ريالى از انجام خدمت سربازى معاف شوند، 
گفت: اين دسته از افراد در صورتى كه تا 22 بهمن ماه امسال نسبت به تعيين 
تكليف خدمت سربازى اقدام كنند، عالوه بر اينكه 21 ماه خدمت خواهند 

كرد، اضافه خدمت هاى ناشى از غيبت شان نيز بخشيده خواهد شد.
وى افزود: همچنين ممكن است فردى هم اكنون واجد شرايط پرداخت 
ــربازى باشد اما برگه اعزام به خدمتش را  جريمه ريالى به جاى خدمت س
گرفته باشد. اين دسته از افراد نيز مى توانند در مهلت مقرر با مراجعه به دفاتر 
پليس 10+ درخواست خود را براى پرداخت جريمه ريالى به جاى خدمت 

سربازى ثبت كنند.
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ــى وزارت  ــيبهاى اجتماع ــر امور آس مديركل دفت
ــن تاكيد بر ضرورت  ــاون كار و رفاه اجتماعى ضم تع
ــبكه هاى اجتماعى گفت: تحقيقات  ــى ش آسيب شناس
ــبكه هاى اجتماعى  ــت كه ش ــى مويد اين اس بين الملل
ــادار دارد. روزبه  ــژه «فيس بوك» بر طالق تاثير معن بوي
ــنا افزود: بر اساس يكى از  كردونى در گفت وگو با ايس
ــج مورد طالق در آمريكا، فيس  اين تحقيقات از هر پن
بوك عامل يك طالق بوده است. در انگلستان نيز مشابه 
ــده است. در  چنين آمارى در پى تحقيقات گزارش ش
سال 2010 نيز يك پيمايش در آمريكا انجام شده است 

ــه اعالم مى كند از هر پنج وكيل كه پيگير امور طالق  ك
است، چهار نفر شواهدى را در دست داشته اند كه نشان 
مى داده شمار طالق به دنبال استفاده از فيس بوك افزايش 
يافته است. كردونى ادامه داد: آنچه مسلم است اين است 
كه فيس بوك و ساير شبكه هاى اجتماعى بر روى كيفيت 
رابطه زناشويى اثر مى گذارند لذا بايد محافل دانشگاهى 
و محققان به صورت علمى اين تاثيرات را بررسى كنند. 
كردونى درباره وضعيت ايران و تاثير شبكه هاى اجتماعى 
ــو شمار  بر زندگى زوج هاى ايرانى عنوان كرد: از يكس

ــت سال اخير پنج برابر  كاربران اينترنتى ايران طى هش
ــت و از هفت ميليون نفر در سال 1384 به 36  شده اس
ميليون نفر در سال 1392 رسيده است و از سوى ديگر 
ــبت طالق به ازدواج هم در همين بازه زمانى از 10  نس
درصد به 18 درصد رسيده است. با اين وصف مى توان 
اين سوال را مطرح كرد كه آيا افزايش كاربران اينترنتى و 
فعالين شبكه هاى اجتماعى بر افزايش طالق تاثير داشته 
است يا خير؟ وى افزود: البته طالق يك مسئله پيچيده 
ــت و نبايد رويكرد تقليل گرايانه به آن  و چندبعدى اس

داشت و تنها از يك منظر به آن نگريست، اما مى توان 
اين نكته را بيان كرد كه در كنار ساير مسائل موثر بر طالق 
ــبكه هاى اجتماعى را هم در نظر گرفت.  بايد مقوله ش
ــيب شناسانه انجام شده در  كردونى درباره اقدامات آس
اين خصوص گفت: گروه «فضاى مجازى و آسيب هاى 
نوپديد» در دفتر امور آسيبهاى اجتماعى وزارتخانه فعال 
ــت و با تاكيد وزير رفاه يكى از سياست هاى  ــده اس ش
ــن دفتر ايجاد يك گفت وگوى اجتماعى و همفكرى  اي
ــگاهيان براى كاهش آسيب ها ى  با صاحبنظران و دانش

اجتماعى مرتبط با شبكه هاى اجتماعى است.

تاثير معنادار شبكه هاى اجتماعى بر طالق


