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پیش نویس طرح سامان دهی
پیامرسانهای اجتماعی بررسی می شود
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اخبار

هشداراپراتورهایموبایلبهمشترکان؛

باشمارههایبینالمللیناآشناتماسنگیرید!
بهتازگیمشترکانتلفنهمراهباپدیدهاینادرروبهروشدند
کهباعثهزینهسرسامآورقبضموبایلشانشدهاست.گویا
تماس هایی از شماره های بین المللی با مشترکان موبایل
گرفتهوباتماسمجددبهآنهاهزینهزیادیدرقبضمشترک
درجمیشود.بهگزارشایسنا،طیسالهایاخیرمشکلیبا
نام«»WangiriFraudیا«»WangiriScamبرایاپراتورها
به وجود آمده است که در آن مهاجم یک سری شمارههای
ویــژه یا پرمیوم ( )premiumتهیهمیکند (شمارههای
پرمیوم شمارههایی هستند که برای ارائه سرویس خاصی
ایجادشدهاندوهزین هتماسباآنهابیشترازحالتمعمولی
است)وازآنهابهصورتتصادفیبهشمارههایسراسردنیا
تماسهایی را برقرار و بالفاصله قطع میکند تا یک تماس
ترفته()MissedCallدرگوشیقربانیمشاهدهشود.
ازدس 
درصورتیکهقربانیبهبرقراریتماسمجدد()CallBackبا
مهاجماقدامکند،یکپیامضبطشدهبرایویپخشمیشود
و بدون این که فرد متوجه باشد درگیر قبوض باال میشود؛
نسعیمیکنندباطرحموضوعاتجذابمانند
اغلبمهاجما 
برنده شدن مشتری در التاری و  ...قربانی را برای صحبت
بیشترترغیبوهزینهبیشتریرابهویتحمیلکنند.

اجرای دادنامههای بدوی دیوان عدالت
درباره افزایش مرخصی زایمان
پس از ابالغ دادنامههای صادرشده از شعب بدوی دیوان
عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان ،مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی دستور داد ،چنان چه بیمه شده
حائزشرایطقانونیباشد،برایاجابتخواسته ُشکاتاقدام
و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود.به گزارش
دیوان عدالت اداری ،براساس تبصره  2ماده واحده قانون
اصالح قوانین تنظیم جمعیت خانواده ،مصوب 1392
به دولت اجازه داده شده است ،مرخصی زایمان مادران
را به  9ماه افزایش دهد و هیئت وزیران نیز در راستای این
اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره /92091ت
 46527تاریخ  ١٩تیر  ،١٣٩٢مدت مرخصی زایمان را
از  6ماه به  9ماه افزایش داده است .بر این اساس دعاوی
متعددی علیه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت
اداری در خصوص موضوع افزایش مرخصی زایمان از 6
ماه به  9ماه مطرح شده است که در پروندههای یادشده،
شعب دیوان عدالت اداری بدون تبادل لوایح رای به ورود
شکایت و الزام سازمان به اجابت خواسته شکات صادر می
کنند.در نهایت مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی
به استناد این نامه و به منظور حفظ منافع و مصالح سازمان و
پیشگیری از پرداخت هزینه دادرسی غیر ضرور ،از مدیریت
درمانتامیناجتماعیاستانهاخواستهاستترتیبیاتخاذ
شود تا در مواردی که آرای بدوی دیوان عدالت در خصوص
بهره مندی از سه ماه مازاد بر شش ماه مرخصی زایمان،
منجر به صدور رای به نفع شاکیه میشود و بیمه شده نیز
حائز شرایط قانونی دریافت کمک بــارداری است ،برای
اجرای دادنامه بدوی و اجابت خواسته وی اقدام و از ثبت
دادخواست تجدیدنظر خودداری شود .مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی دستور داد پس از ابالغ دادنامههای صادر
شده از شعب بدوی دیوان عدالت اداری دربــاره افزایش
مرخصی زایمان به این سازمان ،چنان چه بیمه شده حائز
شرایط قانونی باشد ،برای اجابت خواسته ُشکات اقدام و از
ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود.

...

بالتکلیفی دانشجویان پزشکی؛ از بخشنامه دانشگاه آزاد تا اظهارات وزیر بهداشت:

دانشجویانی که قربانی تخلف دانشگاه شدند

دانش پور -دانشگاه آزاد بخشنامه پذیرش مهمانی دایم
پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال  ۹۷گروه پزشکی
را که در اعالم نتایج  ۲۳مهرماه محل قبولی شان تغییر
کرده ،ابالغ می کند و سرپرست دانشگاه هفت تن از روسا
و معاونان آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی را به
دلیل محرز شدن تخلف در پذیرش غیرقانونی داوطلبان
پزشکی عزل می کند اما از طرف دیگر وزیــر بهداشت
به فاصله یک روز آب پاکی را روی دست دانشگاه آزاد
می ریزد و اعالم می کند :ما نمی توانیم مقررات را زیرپا
بگذاریم بنابراین ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی
دانشگاه آزاد تغییر نمیکند .و باز هم دانشجویان بازمانده
از تحصیل می مانند و بالتکلیفی.
▪چه بر سر دانشجویان پزشکی آمد؟

دانشجویان ورودی  97رشته های پزشکی و پیراپزشکی
که بعد از مدت ها استرس کنکور ،خوشحال از پذیرش در
رشته مورد عالقه خود ،یک هفته ای در کالس های درس
شرکت کرده اند ،ناگهان می شنوند که در پذیرش آن ها
اشتباهی صورت گرفته است .گویا این دانشجویان در
هفته دوم مهر ماه  ،طبق قانون و دستورالعمل های مرکز
سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ،اقدامات مربوط به ثبت
نام را انجام داده ،شهریه دانشگاه را پرداخت کرده و با
دریافت کارت دانشجویی در کالس ها حاضر شده اند اما
هنوز مدت زیادی از شروع تحصیل نگذشته که  23مهر به
آن ها اعالم می شود دیگر دانشجو نیستند! اعتراض آن
ها حتی به گوش فرمانداری و امام جمعه شهرهایشان
هم می رسد.
گفته می شود این اتفاق در برخی از شهرها از جمله در
تهران ،یــزد ،سمنان و شاهرود رخ داده اســت .یکی از
دانشجویان واحد شاهرود که ساکن مشهد است درباره
این ماجرا توضیح داد :از  23مهرماه که کالس مان را
تعطیل کردند و گفتند سیستم اشتباه کرده و دانشجویان

ندارد و اصال از خانه بیرون نمی آید گفت :هیچ کس به ما
و مشکالت روحی که برای فرزندمان پیش آمده پاسخی
نمی دهد ،ما هم امیدمان را از دست داده ایم.

واقعی که پذیرفته شده اند کسان دیگری هستند ،به
دنبال احقاق حق تضییع شــده مــان هستیم امــا هنوز
جوابی نگرفته ایم و می خواهیم همگی به تهران برویم
شاید به نتیجه برسیم.
اتفاقاخیردانشگاهآزاددرزمینه
تــا ایــن مرحله عــزل 7
وی با بیان این که اتفاق
جذبدانشجودررشتههای
مسئول
رخ داده بسیاری از این
پزشکیباعثنخواهدشدوزارت
در حالی که به نظر می رسد
دانشجویان را در شرایط
بهداشتمقرراترازیرپابگذارد،
تجمع دانشجویان مقابل
روحــی بــدی قــرار داده
بنابراینظرفیتهابرایپذیرش
ساختمان مرکزی دانشگاه
اســت ،افـــزود :ما حتی
دانشجوهمانیاستکهدرابتدا
بهایندانشگاهاعالمشدهوقابل آزاد و حتی مجلس شورای
به امــام جمعه مشهد و
اسالمی که ایــن روزهــا در
امــام جمعه شــاهــرود و
تغییرنخواهدبود
تعطیلی به سر می برد هنوز
فرماندار شاهرود نامه
راه به جایی نبرده اما انگار سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی
نوشتیم و آن هــا هــم تا
حدی که در حیطه وظایفشان بوده اقداماتی انجام دادند تمام تالش خود را انجام داده تا دانشجویان کمترین آسیب
اما هنوز پاسخی نگرفته ایم .مادر یکی دیگر از دانشجویان را ببینند ،به نحوی که دیروز به نقل از سرپرست دانشگاه
دختر نیز با بیان این که این روزها دخترم حال و روز خوبی آزاد اسالمی خبر رسید به دلیل پذیرش غیرقانونی

ازمیانخبرها
در پاسخ به نامه شورای عالی استان ها

داوطلبان پزشکی؛ هفت تن از روسا و معاونان آموزشی
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی پس از محرز شدن تخلف
در پذیرش غیرقانونی داوطلبان پزشکی عزل شدند.
گویا این مدیران دانشگاه آزاد اسالمی بــدون توجه به
دستورالعمل هــای سازمان مرکزی اقــدام به ثبت نام
داوطلبان گروه پزشکی کرده اند .اما روز شنبه خبری
منتشر شد مبنی بر این که بخشنامه ای با موضوع پذیرش
مهمانی دایم پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۹۷
گروه پزشکی که در اعالم نتایج  ۲۳مهرماه محل قبولی
شان تغییر کرده توسط سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی
ابــاغ شــده اســت .بر اســاس ایــن بخشنامه واحدهای
دانشگاهی اعم از واحد مبدأ یا واحد مقصد موظف هستند
در هنگام مراجعه پذیرفته شدگان در سامانه منادا برای
ثبت درخواست مهمانی دایم پذیرفته شدگان طبق ماده
 ۱۷الحاقیه موضوع این بخشنامه اقدام کنند .این خبر در
حالی منتشر شده است که گفته می شود افزایش ظرفیت
رشته های مذکور در گرو تصمیم مجلس شورای اسالمی
مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش است.
▪ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه
آزاد تغییر نمیکند

البته این خبر خوش حتی یک روز هم دوام نیاورد و دیروز
وزیر بهداشت آب پاکی را روی دست دانشگاه آزاد ریخت و
اعالم کرد :ما نمی توانیم مقررات را زیرپا بگذاریم بنابراین
ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه آزاد
تغییر نمیکند .قاضی زاده هاشمی روز گذشته در جلسه
اجالس معاونان آموزشی دانشگا ههای پزشکی کشور
گفت :اتفاق اخیر دانشگاه آزاد در زمینه جذب دانشجو
در رشتههای پزشکی باعث نخواهد شد وزارت بهداشت
مقررات را زیر پا بگذارد ،بنابراین ظرفیتها برای پذیرش
دانشجو همانی است که در ابتدا به این دانشگاه اعالم
شده و قابل تغییر نخواهد بود.

ُبعدخانوارراکه 1.8استدرنظرگرفتهایمودرآمدخانواررا
مالکقراردادهایم.

سرپرست وزارت رفاه گفت :بسته حمایتی دولت یک بسته
اجتماعیوغیرنقدیاستبهاینصورتکهدرکارتبانکی
سرپرست خانوارها واریز می شود اما به صورت نقدی قابل
برداشت نیست .انوشیروان محسنی بندپی درباره آخرین
وضعیتبستهحمایتاجتماعیدولتبهفارسگفت:یکی
ازمسائلیکهباعثبهتأخیرافتادناینبرنامهشدهافزایش
ضریب اطمینان ما از افــرادی است که تحت حمایت قرار
خواهندگرفت.

▪ازقلمافتادههابهبهزیستیوکمیتهامدادبروند

محسنی با تأکید بر این که مشموالن معرفی شده با ضریب
اطمینانباالییشناساییشدهاند،گفت:بندیدرآییننامه
بسته حمایتی دولت آمده که هر فردی که گمان میکند
نیازمنداستامادرگروههایمعرفیشدهقرارنداردوازقلم
افتاده میتواند به سازمان بهزیستی و کمیته امداد خود را
معرفیکند.ویگفت:افرادیداریمکهبیمهنیستندوشاید
هنوزدرآمدشانازمستمریکهمادرکمیتهامدادوبهزیستی
پرداختمیکنیمهمکمترباشد،فرصتبرایاینافرادنیز
وجودداردکهبهایننهادهامراجعهکنند.

▪کــارگــران فصلی و حقوقبگیران یــک میلیون و
۱۰۰هزارتومانی

افرادتحتحمایتاجتماعیدولتقراربگیرند.
ویدرپاسخبهاینکهآیااینکمکهافقطبهسرپرستخانوار
داده میشود یا مشمول زوج ها هم میشود ،گفت :تعداد
افرادی که هم زن و هم مرد در گروه حداقلبگیرها باشند یا
هر دو بازنشسته باشند کم است ،ما برای ارائه این بستهها

▪مبلغ«غیرقابلبرداشت»است

وی در پاسخ به این که آیا این کمکها به حساب یارانهشان
واریز میشود یا نه؟ گفت :بسته حمایتی دولت یک بسته
اجتماعیوغیرنقدیاستبهاینصورتکه درکارتبانکی
سرپرستانخانواردرقالبحمایتاجتماعیواریزمیشود

بهارستانتکلیف افشانی راروشنکرد

معاونقوانینمجلسشورایاسالمیدرپاسخبهنامهرئیس
شورایعالیاستانهابااعالماینکه«انتخابافرادبازنشسته
یا بازخرید شده به عنوان شهردار ممنوع است» تاکید کرد
که «شهردار فعلی تهران باید استعفا دهد» .به گزارش ایسنا
به نقل از دفتر رئیس شورای عالی استان ها معاون قوانین
مجلس شورای اسالمی با ارسال نامهای خطاب به مرتضی
الویریرئیسشورایعالیاستانهااعالمکردکهشهرداران
کالنشهرهایکشورمشمولقانونممنوعیتبهکارگیری
بازنشستگان هستند.در این نامه تصریح شده است؛ عبارت
«به کارگیری بازنشستگان» شامل تمامی مصادیق آن از
جمله:استخدام،انتصابوانتخاباستودربرگیرندههرنوع
همکاریازاستخدامرسمی،قراردادی،خریدخدمتوسایر
انواع همکاری است و تفاوت در ساز و کار انتخاب شهردار و
واگذاریاختیارآنبهشورایاسالمیشهرنمیتواندمجوزی
برایاستثنابودنشهردارازحکمممنوعیتقانونتلقیشود.
▪ 15شهرداردرسراسرکشوربازنشستههستند

ایندرحالیاستکهپیشازاینسخنگویوزارتکشوربابیان
این که  15شهردار در سراسر کشور بازنشسته هستند و باید
بروند،گفت:افرادمشمولقانونمنعبهکارگیریبازنشستگان
درشهرداریپایتختازمدیرانگرفتهتاکارمنداندقیق ًا 34نفر
هستند.بنابرخبراعتمادآنالین ،سیدسلمانسامانیافزود:از
اینتعداددرشهرداریتهرانششنفردارایشرایطاستثنائات
اینقانونهستندومیتوانندبهفعالیتخودادامهدهند،اما28
نفردیگربایدطیمهلتقانونیازسازمانشهرداریجداشوند
کهازبیندونفرازمعاونانشهردارضمنارائهاستعفانامهخود
ازشهرداریجداشدندوافراددیگرهمبهزودیپستهایخود
را تحویل میدهند .سخنگوی وزارت کشورادامه داد :با توجه
به بررسیهای به عمل آمده تعداد  14استاندار 11 ،معاون
استاندار 5 ،فرماندار 12 ،نفر از مدیران ستاد وزارت کشور،
 12نفر از ستاد 31استانداری کشور و 15شهردار بازنشسته
هستندکهبایدصندلیهایمحلخدمتخودراترککنند.
▪اظهارنظرمطهری

مشموالن بسته حمایتی دولت کدام اند؟

ویادامهداد:کسانیدرجامعهکارمیکنندکهممکناست
درآمد و معیشت خوبی نداشته باشند برخیها فصلی کار
میکنندوکارگرانیداریمکهحداقلحقوقودستمزدشان
یکمیلیونو ۱۰۰هزارتوماناست.
محسنی گفت :خانوارهایی با درآمد کمتر از سه میلیون
مشمول این طرح هستند ،سه میلیون و  200هزار نفر
مستمریبگیر تأمین اجتماعی هستند کــه میانگین
حقوقشان یک میلیون و  600هزار تومان است ،باید این

5

که به صورت نقدی قابل برداشت نیست و تنها برای تأمین
اقالماساسیسبدکاالییقابلهزینهاست.
▪خانوارهایتکنفره

سرپرست وزارت رفاه همچنین در پاسخ به این که آیا تعداد
جمعیت مشموالن قابل تخمین است یا خیر؟ گفت :هنوز
نمیتوانیمدقیقبگوییمچراکه ُبعدخانوارهامتفاوتاست،به
عنوان مثال در بهزیستی که 800هزار نفر مستمریبگیر که
شامل 74درصدمیشودتکنفرههستندیادرکمیتهامدادبا
مستمریبگیرانیکمیلیونو 800هزارنفرحدود 43درصد
تک نفره و در صندوق بازنشستگی کشوری بسیاری از افراد
در سن خانوار تک نفره هستند .سرپرست وزارت رفاه گفت:
دولت 13.5میلیارددالربرایتامین ۲۵قلمکاالیاساسیکه
شامل برنج ،مرغ ،گوشت ،روغن ،لبنیات و ...میشود ،صرف
کرده وحمایتهایاجتماعیرادنبالمیکندتاحداقلفشار
بهمردمواردشود.ویافزود:بستهحمایتاجتماعیدولتبه
صورتمشترکوضربتیتوسطبانکمرکزی،سازمانبرنامه
و بودجه ،وزارت صمت ،جهاد کشاورزی و وزارت تعاون ،کار و
رفاهاجتماعیاجراییمیشود.

علی مطهری دیروز گفت :به نظر من قانون منع به کارگیری
بازنشستگان شامل شهرداران نمی شود چون شهرداران
توسطشوراهایاسالمیشهرهاانتخابمیشوندوباتوجه
به این که شوراها منتخب مردم اند در واقع شهرداران با یک
واسطهمنتخبمردمهستندومقاماتانتصابینیستند.
▪طرح 2فوریتیکهردشد

سیدفریدموسویرئیسفراکسیونجوانانمجلس درگفت
وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره طرحی دو فوریتی برای
اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان  ،اظهار کرد:
«نمایندگان پس از بازگشت از حوزههای انتخابیه به مجلس
و همانگونه که انتظار می رفت بر صیانت از مصوبه اصلی
اصالح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان تاکید کردند و
عمالمطرحشدناینطرحدوفوریتیمنتفیشد» .

جدول متوسط [شماره ]7242

افقی:

طراح جدول :امید موسوی

-1تاالب آب شیرین کردستان – از توابع مثلثاتی – دستور
زبانخارجی-2مکانیبراینگهداریپولواشیایگرانبها
– مرفق – شاعر نوپرداز– آشوب -3ممتاز – بر لبان درویش -
درخت اعدام – تونلی که فرانسه را به انگلیس وصل می کند
– عصب  -4آب روستایی – درود – درخت انگور – سوار – دو
یارهمقد-5عمر–ویژگیبرخیدرختان–بازار –جوشیکه
در جوانی روی صورت پیدا می شود -6وسط  -منزل  -پیکر
–غذایبیمار-7پارچه–مهمانی–دایم–چیز-8پایاننامه
–سیاه–سگبیمار–کج– جدید-9برگبرنده–ارابه–توشه
– رها – گیاه پرچین  -10جذاب – سرزمین – شهری روی
آب–ترسواحتیاط-11شهریدراستاناصفهان–تثبیتو
تحکیم–ازشهرهایوالیتتوسدرقرونپیشین
عمودی:

-1جراحت–دستبرد–شکمبندطبی-2نگهبانباغانگور–
امتیازات -3فالنی – بوی رطوبت – مخفی -4از مارک های
معروفخودرو–عنوانیدردولتعثمانیبود–ازحروفندا-5

سودای ناله -شمشیر -مظهر وفا در حیوانات -6از میوه های
هستهدار–بخشنده-7ارفاق–بحر-8خیس–آموزگار–گل
نومیدی  -9عدد مجهول – مهمل – برهنه -10رهایی – رمز
 -11کله – شهری در استان کرمان  -12لحظه – چکش در
خانه – قله زاگرس-13نصف – گذشتگان – مساوی عامیانه
 -14خرما فروش– ازاعیاد باستانی  -15مخلوقات – طایفه
-16تردید– فلزگلوله–آبعرب-17ازچاشنیها–دفعه–
دوستدار-18کوه اروپا – اندک – باند -19گریه کنان – آش
-20عالمتمفعولی–رام–پسوندمکان
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جدول سخت [شماره ]452
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
  - 1با تجربه  -پوست میش دباغی شده  -معادل فارسی
قیام  -سالخورده  - 2مشروطه خواه فاتح تهران در عهد
محمدعلیشاهقاجار-جاللوشكوه-هفتمینماهقمری3
آژیرخطر-نوعیاسباببازی-ازبزرگترینجزایرایتالیا - 4برگ برنده  -ماچ آبدار  -مرکز استان مرکزی  -نقاش
نامدار اسپانیایی - 5بلند و رفیع  -از مركبات  -بخیل – چه
چیز- 6نظرمجتهددراحکامشرعیفرعی-ازآثاربالمنازع
سینمای وسترن که فیلمی جذاب و تماشایی با کارگردانی
هاواردهاکساست-لگد- 7پولتایلند-هنرپیشه-نمازدو
ركعتیمستحب-هربخشازمسابقهتکواندو- 8بازرگانان
 وزیدن باد  -واحد پول اتریش  -ستاره ای کم نور در دباکبر - 9از باشگاه های فوتبال اسپانیا  -از آثار مشهور گوته
آلمانی  -هشتمین پادشاه کیانی - 10لباس رزم  -میزبان
جام جهانی 1994فوتبال  -کنایه از مردگان - 11به طور
ناگهانی-رعد-پسرامامحسن(ع)وشهیدکربال–دایمی.
عمودی
 - 1شیپور گوش میانی  -خرس شجاع و باهوش کارتونی

 - 2طال  -نوعی اسپری برای حفظ حالت موی سر -ابزار
درودگری  - 3پایداری در انجام كاری  -پرنده لذیذ گوشت
 - 4پارچه حریر  -زیباترین پلتاریخی ایران  - 5تكنیك
نواختن سازهای زهی مضرابی  -كوهی در تركیه  - 6برادر
حضرت موسی (ع)  -از طوایف ایرانی  - 7خرید و فروش
اشیای دســت دوم  -نــام چند تن از پادشاهان اشكانی
 - 8حرف همراهی عرب  -آش حلیم  -زمین آذری - 9
دستی  -رایانه کتابی  - 10ضروری – کاغذ فروش - 11
فرشته شب اول قبر  -میل و خواست قلبی  - 12فركانس
رادیویی  -نقطه تقاطع دو ضلع زاویه  - 13کتف  -معادل

فارسی دراور  -زهر  – 14بد خلق  -جشن میالد ائمه(ع)
 - 15افزونی  -پایتخت كشور زیمبابوه  - 16شهری در
فرانسه – هر چیز سبك وزن  - 17مالل آور  -بی درنگ

 - 18قابل مشاهده  -مأمور تعویضنگهبانان  - 19زندان
 زنخدان  -تخم مرغ خارجی  - 20گیاهی  -رودی جاریدر بوشهر.
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