
  خبر کوتاه

نامه شش وزير به دادستان كل كشور.  شايد در 
نگاه نخست تصور كنيد، موضوع اين نامه آنچنان 
حياتي است كه دخالت و نامه نگاري شش نفر از 
اعضاي هيئت دولت را توجيه كند، اما موضوع اين 
نامه نگاري ها چيزي نيست جز تقاضاي رفع فيلتر 
يك پيام رسان! در برابر تمام اين نامه نگاري ها. 
ام�ا آقاي دادس�تان با اش�اره به رص�د و پايش 
فضاي مجازي و مش�اهده آسيب هاي امنيتي و 
اخالقي شبكه هاي اجتماعي همچون تلگرام و 
اينس�تاگرام تأكيد مي كند: »من زيربار نرفتم، 
چون مي بينم شريك در ظلم و جرم خواهم شد.«

كم نيستند، كس��اني كه در فضاي مجازي قرباني 
سايت هاي ش��رط بندي يا كالهبرداران اينترنتي 
ش��ده اند. ماجرايي كه روزگذش��ته محور همايش 
مقابله با جرائم مالي در فضاي مجازي بود و بهانه اي 
تا يك بار ديگر آسيب هاي استفاده مديريت نشده از 

اين فضا در فضايي كارشناسي شده، بيان شود. 
  مطالب�ه مدعي العم�وم براي سالم س�ازي 

فضاي مجازي
حجت االسالم والمس��لمين محمدجعفر منتظري 
دادس��تان كل كش��ور، در همايش مقابله با جرائم 
مالي در فضاي مجازي كه در مجتمع شهيد بهشتي 
تهران برگزار ش��د، با بيان اهمي��ت بهره گيري از 
فضاي مجازي گفت: بايد راه ه��اي مبارزه با جرائم 
و آس��يب هاي فضاي مج��ازي را ب��ه روز كنيم كه 
متأسفانه در اين زمينه عقب هستيم.  وي با اشاره 
به اهتمام ويژه مقام معظم رهبري به مسئله فضاي 
مجازي و با طرح اين س��وال كه آيا م��ا از ابزار مهم 
فضاي مج��ازي و مركز ملي فض��اي مجازي براي 
مديريت اين فضا بهره جس��ته ايم، اف��زود: به نظر 
من كوتاهي كرده ايم و آنجا كه بايد اراده قوي براي 
ساماندهي اين فضا باشد، وجود ندارد.  حجت االسالم 
منتظري تأكيد كرد: تلگرام و اينستاگرام براي مردم 
ما از لحاظ اخالقي و امنيتي مشكالتي ايجاد كرده 
اس��ت. اين حقيقت غيرقابل انكاري اس��ت كه اگر 
زمينه و بستر را فراهم كنيم، جوانان مي توانند كشور 
را از اين شرايط نجات دهند. اما مديراني كه عزم آن 

مي تواند كارساز باشد، جزم الزم را ندارند. 
دادستان كل كشور با بيان اينكه من دور از واقعيت 

فضاي مجازي نيستم و مس��ائل را مي بينم و دنبال 
مي كنم، تصريح كرد: گاه برخي از شبكه ها را كه فيلتر 
مي كنيم، مي بينيم بعضي آقايان صدايش��ان بلند 
مي شود و شش وزير نامه مي نويسند كه بياييد رفع 
فيلتر كنيم، من زيربار نرفتم، چون مي بينم شريك 
در ظلم و جرم خواهم شد.  حجت االسالم منتظري 
گفت: به عنوان مدعي العم��وم مطالبه مي كنم كه 

فضاي مجازي از آلودگي ها نجات داده شود. 

  به دنبال بستن فضاي مجازي نيستيم
دادس��تان كل با بيان اينكه م��ا نمي گوييم فضاي 
مجازي را ببنديد،  تأكيد ك��رد: اين اتوبان باز نبايد 
بدون كنترل باش��د و در هر كش��وري يك كنترل 
حساب ش��ده بر اين فضا وجود دارد ك��ه اگر انجام 
نشود، عرصه هاي مختلف زندگي را تحت تأثير منفي 
قرار مي دهد.  وي افزود: با بگير و ببند نمي توانيم بر 
اين مشكالت در اين فضا فائق آييم و بايد متناسب با 

سالح هاي اين فضا خود را مجهز كنيم. 
بنا به تأكيد حجت االس��الم والمسلمين منتظري 
مبارزه ب��ا جرائم مالي در فض��اي مجازي همچون 
رباخواري، قماربازي و كالهبرداري بايد عملي شود 
و مس��ئوالن بايد با هم افزايي و مساعدت راهي باز 

كنند تا به اين آسيب ها فائق بيايند. 
1200 س�ايت    ج�والن قماربازه�ا در 

شرط بندي 
عبدالصمد خرم آبادي معاون دادستان كل كشور در 
امور فضاي مجازي نيز در اين همايش با بيان اينكه 
قمار و ش��رط بندي در فضاي مجازي رشد داشته، 
افزود: حدود ۱۲۰۰مورد را دادس��تاني كل كشور 
شناسايي كرده است.  به گفته وي، دومين جرم كه 
هر روز نحوه ارتكاب آن عوض مي شود، كالهبرداري 
در فضاي مجازي است. در مدت يكسال در استان 
گيالن 3۰۰م��ورد كالهب��رداري از طريق تلفن و 
كشاندن مردم به دستگاه هاي پرداخت اتفاق افتاده 
است.  خرم آبادي با اشاره به راه اندازي سامانه كاشف 
گفت: با استفاده از اين س��امانه قضات مي توانند با 
تمام شعب سراسر كشور به صورت آنالين ارتباط 
برقرار كنند و درگاه هاي پرداختي كه به جرائم مالي 
مربوط است را مسدود كنند و مبالغ مربوط به جرم 
را توقيف كنند.  به گفته وي، معاونان مركز استان 
به اين سامانه دسترسي خواهند داشت، اما سامانه 
متعلق به كل استان است. امكان توقيف حساب در 
ايام تعطيل و اس��تفاده آفالين هم ميسر است و در 
مرحله بعد اين سامانه را در اختيار ضابطان هم قرار 

خواهيم داد. 
  پاسخ به گستاخي مدير تلگرام

ابوالحس��ن فيروزآبادي دبير شوراي عالي و رئيس 
مركز ملي فضاي مجازي نيز در اين همايش گفت: 
زماني كه مدير تلگرام با گس��تاخي مطرح كرد كه 
مي خواهيم تلگرام را ب��ه گونه اي طراحي كنيم كه 
فيلترش��كن ها به آنها اثرگذار نباشد و مي خواهيم 
در نظام اقتصادي كش��ور ايران پ��ول وارد كنيم، 
تصميم گرفتيم اين پيام رسان بايد در كشور فيلتر 
شود. رئيس مركز ملي فضاي مجازي تصريح كرد: 
بايد ۵۰درصد اس��تفاده از پيام رس��ان ها از طريق 

شبكه هاي داخلي باشد. 
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شریکقماربازیورباخواریشبکههایاجتماعینمیشوم
محمدجعفر منتظري: به دنبال بستن فضاي مجازي نيستيم، اما مسئوالن بايد با هم افزايي مبارزه با جرائم مالي را در 

فضاي مجازي همچون رباخواري، قماربازي و كالهبرداري عملي كنند و من در اين رابطه تسليم نامه 6 وزير نخواهم شد

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 شبنم رحمتي توييت كرد: قباًل تو دورهمي ها درباره زندگي و آينده 
خودمون حرف مي زديم، االن درباره بچه هامون. سالمندي همينه ديگه. 

ولي انگار خيلي زود بهش رسيديم.

صابر ابر با انتش�ار اين عكس توييت زد: در روزهاي فيلمبرداري 
پروژه هفت خانه آنورتر، خانه مادري رفتيم كه پيراهن پسرش را قاب 
كرده بود و به ديوار زده بود. وقتي پرس��يدم چ��را از اين خانه قديمي 
نمي روي مادر؟ گفت: پسرم از همين خانه رفت جنگ، مي ترسم خانه 

را عوض كنيم پشت در بماند. 

سعيده راضيه حس�يني توييت كرد: آقايوني كه براساس ظاهر، 
مدرك و موقعيت اجتماع��ي انتخاب مي كنن و ميان خواس��تگاري، 
طبيعيه براساس شغل و درآمد و امثالهم ارزيابي بشن. نيست؟ انتخاب 

با هر معياري باشه، ارزيابي هم با همون معيار خواهد بود طبيعتاً. 

سارا معصومي با انتشار اين عكس توييت زد: كمپين هاي مردمي 
در تركيه براي حمايت از لير راه افتاده اس��ت. مردم ساعت ها در صف 
مي ايستند تا دالرها را فروخته و لير بخرند. در قطر نيز وقتي عربستان 
سعودي دستور به حصر دوحه داد، اتفاق هايي مشابه رخ داد. در ايران 
مردم صف كش��يدند تا ريال فروخته و دالر بخرند. اي��ن تصاوير مايه 

رشك است. 

رزنانس با انتشار اين عكس توييت زد: اعتماد مردِم تركيه به اردوغان 
رو تو سر ملت نزنيد، ما همون نسلي هستيم كه ساعت ها، قلك به دست تو 
صف »كمك هاي مردمي به جبهه ها« مي ايستاديم و همه داراييمون رو 

مي بخشيديم. مردم همون مردمن، مسئوالن عوض شدن. 

جاللي با انتشار اين عكس توييت كرد: اين تصوير و تقسيم بندي 
دوره ها در جهت تطهير افتضاحي كه به وجود آورده اند، توصيف دقيقي 
از سطح عقل، منطق، اس��تدالل، صداقت و تدبير دولت است. به جاي 

كار، كارنامه سازي بچه گانه مي كنند.

 

فاميل دور با انتشار اين عكس توييت زد: بعد شش سال خون دل خوردن 
برا مغازه، بعد شش سال استرس و خوشي و بدي، بعد شش سال كاسبي كردن 
كه اين دو سه سال آخرش خرج مغازه هم به زور درميومد حدود ۹۰ميليون 

جنس دارم ميبندم كه برم از اين شغل مرداد اومدم و مرداد هم ميرم.

 زهير موسوي با انتشار اين عكس توييت زد: فرزندت كجاست؟ 
پاسخ جهرمي هم كه در عكس مشخصه.

فرشاد مهدي پور توييت زد: كمپين خوب، اونيه كه در سطح شواف 
باقي نمونه و كمك كنه به حل مشكالت. اينكه بدونيم بچه فالن مقام 
كجاس��ت و چه مي كنه، حس فضولي رو ارضا مي كنه و فرعيه، وقتي 
نمي دونيم اون مقام يا سرمايه دار يا س��لبريتي، دارايي هاش رو از كجا 

آورده. به  جاي فرزندت كجاست، بايد پرسيد از كجا آوردي؟

عليرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

پرستارانخانگيدردميدهندیادرمان؟!
فقط كافي اس��ت، نگاهي به آگهي هاي شبكه هاي اجتماعي يا حتي ديگر 
رسانه ها بيندازيم تا انبوهي از آگهي هاي پرستار خانگي جلوي چشم مان 
بيايد. اين نوع آگهي ها مخاطبان زيادي هم دارد از خانواده هايي كه سالمند 
يا عضوي بيم��ار دارند تا والديني كه به دنبال ش��خصي ب��راي مراقبت از 
فرزندان شان هستند. مشكل اينجاست كه بسياري از اين مثاًل پرستاران 
هيچ دوره تخصصي را نگذرانده اند. وضعيت نامساعد خدمات پرستاري در 
منزل و نبود نظارت بر مراكز ارائه كننده اين خدمات باعث شده تعداد اين 
مراكز غيرمجاز، رشدي عجيب داشته باش��د و مردم هم از روي ناچاري، 

مجبور هستند بين موارد موجود، يكي را انتخاب كنند. 
بس��ياري از اين پرس��تاران تنها از روي تجربه اي كه دارند كار مراقبت از 
بيماران را انجام مي دهند و تخصصي در حرفه خود ندارند. اين افراد با توجه 
به معضالت اقتصادي و بيكاري در جست وجوي شغلي آبرومند هستند و 
با تصور اينكه نگهداري از س��المندان و كودكان در حد  تر و خشك كردن 

آنهاست، به دنبال پرستاري در منزل هستند. 
 هزينه هايي هم كه اين افراد دريافت مي كنند، كفاف سپري شدن بخشي از 

روزهاي زندگي را مي دهد، بي آنكه دوره اي تخصصي گذرانده باشند. 
بسياري از افرادي كه به عنوان پرس��تار به منزل مردم مي روند از طبقات 
نيازمند جامعه هس��تند كه توس��ط ش��ركت هاي عرضه كننده خدمات 
پرستاري اس��تثمار مي ش��وند. هر چند كه اندكي از آنها هم مجرم از آب 
درمي آيند.   اگرچه مس��ئوالن اين ش��ركت ها اذعان دارن��د، آنها همواره 
آدم ه��اي مطمئني را براي پرس��تاري در من��زل اعزام مي كنن��د، اما در 
صورت بروز كوچك ترين مش��كلي مثل سرقت، اين شركت ها پاسخگوي 
خانواده هاي بيمار نيستند.  ضمن اينكه س��ود اصلي اين كار به جيب اين 
مؤسسات غيرمجاز مي رود و آنها از تنگدستي نيروهايشان كه نياز به حمايت 

جدي دولت دارند  به بدترين شكل سوءاستفاده مي كنند. 
اكنون نظارت  بر اين مراكز بر عهده وزارت بهداش��ت است. هرچند كه در 
قانون سازمان نظام پرستاري نيز موضوع نظارت بر اين مراكز آمده است. از 
طرفي هم تا وقتي پوشش بيمه اي براي اين خدمات برقرار نشود، خدمات 
مراكز مراقبت در منزل نهادينه نخواهد شد. بايد بيمه ها در اين زمينه ورود 
كنند تا پولي كه االن در بيمارستان ها هزينه مي شود، براي خدمت پرستاري 
در منازل هزينه شود؛ چراكه هزينه خدمات پرس��تاري در بيمارستان ها 
بسيار گران است. به طوري كه هزينه نگهداري يك تخت بيمارستاني، به 

گفته رئيس سازمان نظام پرستاري يك ميليارد تومان است. 

فراخوان
آگـــهی منـاقصـه عمومی یک مرحله اي 

نوبت اول

اداره کل منابع طبیعى وآبخیزدارى استان آذربایجان شرقى

 با حماي��ت معاون��ت علمی و فناوری رياس��ت 
جمه��وری و تفاهم ب��ا بيمه ايران، ش��ركت های 
دانش بني��ان می توانن��د از چهار بس��ته حمايتی 

بيمه های بازرگانی بهره مند شوند.
 سخنگوی سازمان تعزيرات حكومتی از تشكيل 
۲3۰پرونده مهم و ملی برای محتكران خبر داد و 
گفت: آهن و ميلگرد، لوازم خانگی و برنج در صدر 

كاالهای احتكار شده قرار دارند.
  مديركل توسعه مؤسس��ات و مراكز غيردولتي 
س��ازمان بهزيس��تي گف��ت: مؤسس��ات خيريه 
معتبر، وارد خيابان نمي ش��وند و جلوي كسي را 

نمي گيرند. 
  معاون امداد مس��تضعفان آستان قدس رضوي 
از اختصاص اعتبار 6۰۰ميليارد ريالي كمك هزينه 
خريد جهيزيه ويژه زوج هاي جوان محروم سراسر 
كشور به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علي )ع( 

و حضرت زهرا)س( خبر داد. 
  سرپرس��ت معاونت نظارت، ارزيابي و تضمين 
كيفيت دانشگاه فرهنگيان گفت: حدود 7هزار نفر 
در سال ۹۵ وارد دانشگاه فرهنگيان شدند و از آنها 
تعهد گرفتيم كه الزاماً فرآيند كار ش��ما با آزمون 

اصلح و جامع پايان خواهد پذيرفت. 
  مديرعام��ل صندوق بازنشس��تگي كش��وري 
اعالم كرد: 67صندوق زيان ده و كم بازده به بخش 
خصوصي واگذار مي شود كه در اين ميان هلدينگ 
ان��رژي، غذايي و داروي��ي و آتيه صب��ا از صندوق 

بازنشستگي خارج مي شوند. 
  بزرگراه شهيد نجفي رس��تگار در شرق تهران 
بعد از رف��ع معارضات باقيمانده ظرف ش��ش ماه 

تكميل مي شود. 
   ابوالفضل قناعتي عضو سابق شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه شوراياري محله ها قرباني بي توجهي 
ش��وراي ش��هر تهران ش��دند، اظهار كرد: انتظار 
مي رفت از ش��وراياري ها با توجه به ظرفيت هاي 

مناسب استفاده شود، ولي اين امر رخ نداد. 
  رئيس مركز ملي فضاي مجازي گفت: تصميم 
گرفته شده است كه بايد ۵۰درصد استفاده از پيام 

رسان ها از طريق شبكه هاي داخلي باشد. 
  كارشناس حوزه دارويي كشور بيان كرد:  وقتي 
مي گويند قيمت دارو افزايش پيدا نمي كند، بايد 
مشخص كنند هزينه هاي افزايش يافته نهاده هاي 

توليد را چه كسي قرار است جبران كند؟
  فرماندار تهران ب��راي رفع ترافيك منطقه ونك 

گفت: به زودي در ميدان ونك تونل احداث خواهد 
شد تا ازدحام كم ش��ود؛ همچنين پاركينگ هاي 

طبقاتي در چند محله ساخته  مي شود. 
  معاون وزير بهداش��ت با بيان اينك��ه در ايران 
۱8ميليون نفر دچار كم تحرك��ي و ۹ميليون نفر 
دچار توده بدني باال هس��تند، گفت: ب��ا ورزش و 
فعاليت هاي بدني مي توان بر بسياري از بيماري هاي 

غيرواگير فائق آمد. 
  يك محيط بان گفت: ما ضابط قضايي هستيم، 
اما قوه قضائيه از ما حمايت نمي كند. اسلحه ما مثل 
چوب دستي است، وقتي در دست محيط بان اسلحه 

مي گذارند بايد حمايت الزم را هم انجام بدهند. 
  مديرعام��ل ش��ركت س��رمايه گذاري تأمين 
اجتماعي اعالم كرد: با تفاهمنامه اي كه با سازمان 
تأمين اجتماعي منعقد كرده ايم، بازنشستگان اين 
سازمان مي توانند نسبت به خريد سهام بعضي از 

شركت هاي »شستا« اقدام كنند. 
  مشاور وزير و سرپرست دفتر طب ايراني وزارت 
بهداشت، با اشاره به وجود مقاالت علمي بسيار در 
زمينه تأثير حجامت بر دريافت مشاوره از پزشك 
آگاه و متخصص طب س��نتي، ب��ر انجام حجامت 

تأكيد كرد. 
  مع��اون اجتماع��ي و پيش��گيري از وقوع جرم 
قوه قضائيه اظهارك��رد: معت��ادان متجاهري كه 
جمع آوري و به مراكز ماده ۱۵ انتقال داده مي شوند، 
بايد دوره حرفه آموزي و ارتقاي مهارت را بگذرانند 
كه متأسفانه چنين مراكز توانمندسازي از سوي 
س��ازمان هاي مسئول مانند ش��هرداري ها، ايجاد 

نشده است. 
  رئيس اداره س��رمايه انساني س��رباز ستاد كل 
نيروهاي مس��لح از برگ��زاري چهارمي��ن آزمون 
سراس��ري مهارت آموزي كاركنان وظيفه در ۲7 
مرداد با ش��ركت حدود 7۰ هزار نف��ر از كاركنان 
وظيفه داوطلب واجد شرايط در 3۱ استان كشور 

خبر داد. 
  وزير بهداشت گفت: ميزان تأمين داروي بيماران 
خاص هيچ تغييري نمي كند و م��ا نبايد در مردم 

نگراني ايجاد كنيم. 
  با توج��ه به نگراني ه��ا از غيراس��تاندارد بودن 
»آزمون ريون« ب��راي پذي��رش دانش آموزان در 
متوسطه اول مدارس س��مپاد، شبكه كانون هاي 
تفكر ايران پيش��نهاد برگزاري آزمون اس��تاندارد 

باهدف غربالگري ثانويه راداد. 

تأیيدزندانكرباسچيبهاتهامتوهينبهشهدا
غالمحس�ين كرباس�چي كه به ج�رم تبليغ علي�ه نظ�ام در دادگاه 
انقالب اسالمي اصفهان محاكمه ش�ده بود، به يكسال حبس تعزيري 
محكوم ش�د. حكم ص�ادره با اعت�راض وكيلش مواجه ش�د و پس از 
بررس�ي اين پرونده در دادگاه تجديدنظر به اس�تناد ماده ٥00 قانون 
مجازات اس�المي حب�س قطعي وي ص�ادر و ب�راي اجرا ابالغ ش�د. 
دبيركل حزب كارگزاران س��ازندگي كه تاكنون چندين مورد محكوميت 
قضايي داش��ته و س��ابق بر اين ش��هردار اصفهان نيز بوده، سال پيش در 
مراس��م افتتاحيه س��تاد انتخاباتي روحاني در اصفهان، با زيرسؤال بردن 
مجاهدت هاي شهداي مدافع حرم با اظهاراتي موهن گفته بود: »چرا بايد 

وقتي تروريست با ديپلماسي دفع مي شود، جوانان را به كشتن دهيم«؟
غالمحس��ين كرباس��چي در بخش��ي از صحبت هاي خود سياست هاي 
جمهوري اسالمي در سوريه را مورد انتقاد قرار داد و گفته بود: »ما هم دلمان 
مي خواهد كه در سوريه، لبنان و يمن صلح برقرار بشود، دفاع از مظلوم شود، 
شيعيان آنجا تقويت شوند، ولي آيا اين كار فقط با پول دادن، اسلحه خريدن، 

كشتن، زدن و اينها درست مي شود«؟!
اين اظهارات توهين آميز كرباسچي اعتراضات وسيعي را در سراسر كشور به 
همراه داشت تا جايي كه جمعي از خانواده ها خواستار برخورد قاطع قضايي 
با وي شدند.  به دنبال اين واكنش ها بود كه احمد خسروي وفا رئيس كل 
دادگستري استان اصفهان ۱۲ارديبهشت  سال گذشته از تشكيل پرونده 
براي دبيركل حزب كارگزاران سازندگي خبر داد و گفت: نسبت به اظهارات 
اين فرد كه جنبه جزايي داشته اعالم جرم  شده و پرونده نی ز تشكيل شده 
اس��ت.  اكنون طبق اخبار منتشرش��ده حكم قطعي پرونده غالمحسين 
كرباسچي به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسالمي در تاريخ ۹7/۵/۲۲ 
صادر و براي اجرا ابالغ شده، حكمي كه مطابق آن غالمحسين كرباسچي 

به يكسال حبس تعزيري محكوم شده است. 

مسعود نصرت آبادي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي 
استرس و ساير مشكالت مربوط با هيجان را وجه مشترك ۷0تا 
۹٥درصد از عمده ترين بيماري هاي بش�ر، مانند بيماري هاي 
قلبي، سرطان، سكته مغزي، بيماري هاي تنفسي و تصادفات 
و همچنين اختالالت رواني دانس�ت و گفت: در واقع استرس 
عامل ايجاد و عامل تش�ديدكننده اختالالت و بيماري ها و به 
عنوان مانعي براي بهبود اختالالت و بيماري هاي مطرح است. 
به گفته وي، مطابق گزارش دولت امريكا اس��ترس به يك اپيدمي 

يك هزار ميليارد دالري تبديل ش��ده اس��ت. رقمي كه از مجموع 
هزينه هاي س��رطان، دخانيات، ديابت و بيماري هاي قلبي بيشتر 
است. با توجه به اينكه در ايران سطح استرس باالست، ضرر اقتصادي 
ناش��ي از اس��ترس نيز باال خواهد بود. بنابراين توجه به سيس��تم 
اقتصادي نظام سالمت در كشور ضروري است.  نصرت آبادي با انتقاد 
از اينكه بيمه ها خدمات نوروسايكوتراپي و خدمات روان را پوشش 
نمي دهند، خاطر نشان كرد: اميدواريم بيمه ها به بيمارهاي روان 
و استرس توجه بيش��تري كنند.  وي با اشاره به شيوه هاي درماني 

نوروسايكوتراپي افزود: بسياري از عملكرد بدن براساس مؤلفه هاي 
الكترونيكي است، زيرا بدن انس��ان داراي برق بسيار است و حتي 
مي توان با برق بدن يك المپ 4۰وات را روش��ن كرد، خاطرنشان 
كرد: بنابراين براساس عملكرد الكترونيكي، مهم ترين قسمت بدن 
كه با آن درگير است، مغز است و درمان هاي نوروسايكوتراپي نيز 
بدون استفاده از دارو براس��اس تكنيك هاي تكنولوژي كه تاكنون 
روي ۱۱هزار ايراني اين تكنيك هاي درماني بررس��ي و آزمايشات 

باليني شده است. 
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