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كارت اهداي خون را ارسال كنيد
برزگري از كرج: چرا حق عائله مندي و اوالد  را  سازمان هاي 

مربوطه ديرتر از حقوق به بازنشستگان مي دهند؟
قانون  مي خواهيم  مسووالن  از  اصفهان:  از  ميزباني 

بازنشستگي پيش از موعد را امسال نيز اجرا كنند.
فتوحي از كرج: در مورد امتحان نهايي سال سوم رياضي 
با توجه به جواب سواالت در سايت سازمان آموزش و پرورش 
نمرات برخي از دانش آموزان از حد انتظار پايين تر است. لطفا 
مسووالن آموزش و پرورش به اعتراض اين دانش آموزان 

رسيدگي كنند.
راهي از صباشهر: از شوراي شهر و شهرداري صباشهر 
خواهشمند است نسبت به احداث فضاي سبز و سينما و 

مكان هاي تفريحي در اين شهر اهتمام ورزند.
يك شهروند از فرديس: در شهرك ناز محله موتورآب 
از اهالي  توزيع كنندگان مواد مخدر و مزاحمان نواميس 
شهرك سلب آسايش كرده اند. از نيروي انتظامي براي رفع 

اين معضل درخواست كمك دارم.
صيام پور از تهران: در مورد صحبت هاي مسوولي از 
وزارت نيرو كه گفته بودند آب متر مكعبي 160 تومان براي 
دولت هزينه دارد و از مردم كمتر از اين رقم مي گيريم با توجه 
به قبض آب منزل مبلغ پرداختي آن باالي 160تومان براي 

هر متر مكعب درمي آيد.
اشرفي از شبستر: براي جابه جايي يك تير چراغ برق كه 
در وسط منزل ماست بيش از 7 ماه است به اداره برق شبستر 
مراجعه مي كنم ولي جوابي دريافت نكرده ام. از مسووالن 

وزارت نيرو درخواست كمك دارم.
محسن از مازندران: قبوض برق بدون يارانه دولتي به 
درب منازل ارسال شده است، در صورتي كه هنوز قانون 
حذف يارانه ها اجرايي نشده است. از مسووالن تقاضاي 

رسيدگي داريم.
تيموري از تهران: از ارديبهشت ماه موتوري خريداري 
كردم كه هنوز كارت سوخت آن برايم ارسال نشده است. 

لطفا مسووالن مربوطه به اين مشكل رسيدگي كنند.
مختاري از تهران: سالي 2 تا 3 بار در مراكز انتقال خون، 
خون اهدا مي كنم ولي هيچ وقت كارت شناسايي خون به 
درب منزل ارسال نشده است. از مسووالن سازمان انتقال 

خون درخواست راهنمايي دارم.
بستن  به جاي  بهداشت  وزارت  شهروندان:  از  جمعي 
انجمن وسواس كساني را كه به ما شوك الكتريكي براي از 

بين بردن وسواس وارد مي كردند محاكمه كند.
باللي از سبزوار: شبكه قرآن در سبزوار بسيار بد دريافت 

مي شود. مسووالن رسيدگي كنند.
اسدي از تهران: خطوط اتوبوس تندرو در اتوبان چمران 
ترافيك اين بزرگراه را بيشتر كرده است. مسووالن شهرداري 

فكري در اين مورد كنند.
گنجعلي از دزفول: چرا در شهر دزفول نبايد يك كارخانه 
صنعتي باشد تا جوانان بيكار اين شهر در آنجا مشغول كار 

باشند؟
ــراد  ــت اف ــورد معافي ــهروندان: در م ــي از ش جمع
ــاي مربوط  ــروي انتظامي و ارگان ه ــال 55 ني ــد س متول

ــاني كنند. اطالع رس

حق با شماست
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يك سال پيش مديركل وقت بهزيستي استان تهران 
اعالم كرد حدود 90 درصد كمپ هاي ترك اعتياد در اين 
استان غيرقانوني اند؛ از آن پس، تصميم متوليان مبارزه با مواد 
مخدر براي تعطيلي اين كمپ ها در كل كشور آغاز شد، اما 
انگار اين بحث در حد تصميم باقي ماند و سازمان هاي متولي 
اين امر از قبول مسووليت سر باز زدند تا جايي كه كمپ هاي 
اعتياد همچنان در سطح كشور مشغول   غيرمجاز ترك 
سگ درماني، كتك درماني، آب درماني، خواب درماني و... 

هستند و معتادان هنوز هم مشتري آنها مي شوند.
  پاشنه آشيل در برخورد با مراكز غيرمجاز

به گفته مقامي آگاه در نيروي انتظامي كه خواست نامش 
فاش نشود، اصلي ترين دليلي كه دست پليس را در برخورد 
با كمپ هاي غيرمجاز بسته است، تعدد مراكز صادركننده 
مجوز براي فعاليت اين كمپ هاست؛ به طوري كه برخي 
از اين كمپ ها از وزارت كشور مجوز گرفته اند و برخي از 
بهزيستي و مراجع ديگر و به همين دليل گاهي يك كمپ 
از ديد بهزيستي يا وزارت بهداشت، غيرمجاز و از ديد وزارت 

كشور مجاز است.
بر همين اساس سال گذشته به كمپ هاي ترك اعتيادي 
كه مجوز فعاليت از سوي بهزيستي را نداشتند، تا پايان سال 
مهلت داده شد با مراجعه به بهزيستي براي گرفتن مجوز 
اقدام كنند اما فقط شمار ناچيزي از آنها مراجعه كردند و 
بقيه كمپ ها ترجيح دادند به  رغم خط و نشان كشيدن هاي 
مسووالن بهزيستي در مورد تعطيلي آنها به وسيله نيروي 
انتظامي در سايه ضعف نظارت متوليان درمان اعتياد، به 

فعاليت بدون مجوزشان ادامه دهند.
آخرين واكنش به مساله كمپ هاي غيرمجاز، گفته هاي 
مديركل سازمان هاي مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر 
است كه  روز گذشته به فارس گفته است وزارت بهداشت 
و سازمان بهزيستي را مسوول اصلي نظارت بر كمپ هاي 
ترك اعتياد مي داند و معتقد است اين دو متولي درمان 
 اعتياد به بهانه نداشتن بازرس كافي از قبول اين مسووليت 

شانه خالي مي كنند.
محمدصادق فتح اللهي مي گويد: تجربه ثابت كرده كه 
بازكردن دوباره يك بيغوله در كنار گاوداري متروكه در 
حاشيه شهر اصال كار سختي نيست و اين اتفاق در حال 
افتادن است لذا نبايد فكر كنيم با بستن اين مراكز، مشكل 

درمان معتادان را در كشور حل مي كنيم.
با  يا  براي كسب مجوز  مراكز درماني  او مي افزايد: 
سختگيري هاي بيش از حد مواجه مي شوند يا كار دريافت 
براساس  است.  مواجه  زيادي  زمان  مدت  با  مجوزشان 
با مواد مخدر، ميانگين زمان  گزارش هاي ستاد مبارزه 
دريافت مجوز 1/5 تا 2 سال است كه اين نشان مي دهد ما 
حجم تهديد اعتياد را نشناخته ايم و خودمان را براي مواجهه 

با آن آماده نكرده ايم.
فتح اللهي تصريح مي  كند: با نگاه معنوي ـ اخالقي 
كه در كشور ما وجود دارد، مي توانيم شيوه پرهيزمدار را 
در كنار روش هاي درمان مدار با كم كردن سختگيري ها 

و كوتاه كردن پيچ وخم هاي اداري، ثبت مجوز و اندكي 
اغماض گسترش بدهيم.

مواد  با  مبازه  ستاد  مردم نهاد  سازمان هاي  مديركل 
مخدر درباره سازمان اصلي نظارت كننده روي كمپ هاي 
اعتياد  ترك  درماني  كمپ  اسم  مي گويد:  غيرمجاز 
غيرقانوني نشان مي دهد كدام سازمان ها مسوول هستند. 
در همه امور مربوط به درمان، وزارت بهداشت و سازمان 
بهزيستي مسووليت مستقيم دارند. اين سازمان ها بايد 
به عنوان شاكي مراكز قانوني را درگير ماجرا كنند تا ضابط 
به  و  انجام دهد  را  بستن كمپ ها  كار  دستگاه قضايي 
عبارت ديگر، شناسايي و نظارت با سازمان هاي متولي 

درمان است.
او اضافه مي كند: براحتي مي توان از معتمدين محل، 
روحانيون، هيات هاي امناي هر منطقه و... در حوزه پايش 
محل، نظارت و پيگيري كمك گرفت. لذا وقتي نيروي 
انساني كم است چه اشكالي دارد كميته نظارت و ارزيابي 
سازمان هاي مردم نهاد را با استفاده از كارشناسان همين 

سازمان ها راه اندازي كرد.
به گفته اين مسوول، ستاد مبارزه با مواد مخدر سال 
گذشته 2500 بازديد را در سطح كشور از مراكز درماني 
انجام داده و گزارش هاي آنها به  مراتب از گزارش هاي 

سازمان هاي دولتي دقيق تر است.

آشفتگي در صدور مجوز مراكز ترك اعتياد
فراواني مراكز صدور مجوز، يكي از داليل رشد شمار كمپ هاي غير مجاز در كشور است

 پرداخت نقدي
 پاداش پايان خدمت 

بازنشستگان قبل از 79 
واگذاري  از  بازنشستگي كشوري  سرپرست صندوق 
مالكيت سهام پتروشيمي جم به منظور پرداخت پاداش 
پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال 79 تحت پوشش اين 
صندوق خبر داد و گفت: به اين ترتيب مطالبات بازنشستگان 

قبل از 79 با حقوق شهريور ماه پرداخت مي شود.
ايراندخت عطاريان در گفتگو با ايسنا، پرداخت پاداش 
پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال 79 را قطعي دانست و 
افزود: با توجه به مصوبه هيات وزيران، اين مطالبه به صورت 

نقدي پرداخت خواهد شد. 
وي با اشاره به پرداخت ماهانه 580 ميليارد تومان بابت 
حقوق به بازنشستگان تصريح كرد: بر اساس ماده 100 
قانون استخدام كشوري، دولت مشكل كسري هاي ناشي از 
پرداخت حقوق ماهانه را تامين و پرداخت مي كند كه تاكنون 

اقدامات الزم را در اين رابطه انجام داده است. 
وي با اشاره به ديگر مطالبات بازنشستگان كه ناشي از 
اجراي قانون خدمات مديريت كشوري است، گفت: اين 
مطالبه 2 هزار ميليارد توماني نيز تعيين تكليف شده و در 
بودجه 89 رديفي براي آن لحاظ و تمهيدات الزم براي 

پرداخت آن در قالب سهام پيش بيني شده است. 

فقط 11 دانشگاه به دانشجويان خوابگاه مي دهند
برخي از اين دانشگاه ها اعالم كرده اند كه حداكثر به 40 درصد از پذيرفته شدگان دوره روزانه خوابگاه تعلق مي گيرد

تسهيالت 30 ميليون توماني 
خريد مسكن براي خبرنگاران

ــهيالت  ــالمي از اعطاي تس ــاد اس ــر فرهنگ و ارش  وزي
30 ميليون توماني به خبرنگاران براي خريد مسكن خبر داد.

به گزارش فارس، سيدمحمد حسيني، در گفتگوي ويژه 
با شبكه دو سيما طي سخناني به مناسبت روز خبرنگار اعالم 
ــهيالت 30 ميليون توماني  كرد: با موافقت رئيس  جمهور تس
ــگاران قرار مي گيرد.  ــكن بزودي در اختيار خبرن خريد مس
ــدن  ــخص ش وي گفت: پس از تصويب بانك مركزي و مش
ــهيالت مراجعه و  بانك عامل، خبرنگاران براي دريافت تس

اقدام مي كنند.
ــالوه بر اين  ــالمي افزود: ع ــاد اس ــر فرهنگ و ارش وزي
ــهام عدالت، قانون سخت و زيان آور بودن شغل  واگذاري س
خبرنگاري و بيمه تكميلي در مورد خبرنگاران اجرا مي شود. 
حسيني تاكيد كرد: نظام جامع رسانه  اي بزودي پس از نهايي 

شدن در دولت تقديم مجلس شوراي اسالمي خواهد شد.
 مصوبه جديد براي خبرنگاران

وزير رفاه نيز در حاشيه جلسه هيات دولت گفت: براساس 
مصوبه جديدي به ازاي ايامي كه هر خبرنگاري به اين شغل 
اشتغال داشته باشد، براي مستمري بازنشستگي آن ايام، در 
ضريب 1/5 ضرب مي شود و جزو سنوات او محسوب خواهد 
ــاني  ــد. صادق محصولي گفت: اين قانون مربوط به كس ش

است كه بيمه تامين اجتماعي هستند.

خودروي روزه خوران در ماه 
مبارك رمضان توقيف مي شود

ــاره به تمهيدات  ــين فرمانده نيروي انتظامي با اش جانش
ــان از توقيف خودروي روزه خوران در  ويژه ناجا در ماه رمض

اين ماه خبرداد.
ــنا، سردار احمد رادان در جمع خبرنگاران  به گزارش ايس
ــاره تمهيدات پليس در ايام ماه مبارك رمضان، افزود: با  درب
ــه به اين كه مردم در ايام ماه مبارك رمضان منازل خود  توج
ــت هاي پليس به صورت  را براي عبادت خالي مي كنند، گش
ويژه تر فعاليت خواهند كرد.وي تصريح كرد: در ماه رمضان 
جرايم خرد كاهش پيدا مي كند، اما انتظار و مطالبات مردمي 
ــاي صورت گرفته  ــه طبق پيش بيني ه ــش مي يابد ك افزاي
ــدي برخورد مي كند، به  ــس با روزه خواري به صورت ج پلي
ــوري كه اگر افرادي در خودرو اقدام به روزه خواري كنند،  ط

خودروي آنها توقيف خواهد شد. 

به گفته رادان، پليس در ماه مبارك رمضان با بدپوششي و 
بدحجابي هم به صورت ويژه برخورد خواهد كرد.

ــه  ــين فرمانده نيروي انتظامي تاكيد كرد: هميش جانش
ــن و جدي خواهيم  ــان برخورد خش گفته ايم كه با گردنكش
داشت و با مردم رئوف هستيم، اميدواريم اين كار به خوبي از 

سوي ماموران پليس انجام شود.

اردوگاه هاي كار براي زندانيان 
ساخته مي شود

دادستان كل كشور خواستار حركت در مسير حبس زدايي شد.
ــين محسني اژه اي با اشاره  به گزارش فارس،  غالمحس
به برنامه ساماندهي وضعيت اردوگاه هاي سازمان زندان ها 
گفت: اين برنامه با مسووليت رئيس سازمان زندان ها در حال 
انجام است و قرار است نتيجه كار منجر به ساخت اردوگاه و 
تامين امكانات آن شود تا از اين طريق بهتر بتوانيم زندانيان 
را طبقه بندي كنيم و تغييرات اساسي در زندان ها انجام شود.

ــاخص ها و معيارها به  وي به عفوهاي هدفمند و احصاي ش
ــوان يكي از راه هاي آزادي زندانياني كه بيرون رفتن آنها  عن

براي جامعه مضر نباشد، تاكيد كرد.
ــاره به آيين نامه اعطاي مرخصي  ــني اژه اي با اش محس
ــان اجرا  ــه بايد در همه جا به طور يكس ــزود: اين آيين نام اف
شود و دادستان ها موظف به اجراي آيين نامه جديد مرخصي 

هستند و نبايد خارج از چارچوب آيين نامه عمل كنند.
ــب جرم مجازات شود  وي تاكيد كرد: مجرم بايد به تناس
ــتي اجرا شود  و در كنار اين اصالح و تربيت  و مجازات بدرس
ــازي براي برگشت به جامعه فراهم  صورت گيرد تازمينه س

شود.

 حل مشكل نقل و انتقال دانشجويان
 تا 2 هفته آينده

معاون دانشجويي وزيرعلوم، تحقيقات وفناوري از ابالغ آيين نامه انتقال دانشجويان به 
دانشگاه ها تا دو هفته آينده خبرداد. 

محمود مالباشي در گردهمايي معاونان دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها و موسسات عالي 
كشور با بيان اين كه آيين نامه انتقال دانشجويان به زودي به دانشگاه ها ابالغ مي شود به ايسنا 
گفت: اين آيين نامه قرار است ظرف دو هفته آينده به دانشگاه ها ابالغ شود و در سال تحصيلي 

جديد مشكالت مربوط به دانشجويان در شهرهاي غير بومي برطرف شود. 
مالباشي با اشاره به اين كه وزارت علوم براي راحتي تحصيل دانشجويان به وي ژه دختران 
تمهيدات ويژه اي را درنظر گرفته است، تصريح كرد: يكي از اهداف اصلي وزارت علوم تحصيل 
عاليه دختران در كنار خانواده با آرامش و اطمينان است. وي با اشاره به اين كه اين وزارتخانه به 
دليل برخي از مشكالت و معضالت اجتماعي و فرهنگي براي ادامه تحصيل دختران اقدامات 
خود را آغاز كرده است، گفت: دانشجويان دختر 
به سهولت مي توانند با درخواست خود به صورت 
موقت يا دائمي در دانشگاه هاي استان يا شهر خود 

به تحصيالت عاليه ادامه دهند. 
مالباشي گفت: دانشجويان مي توانند اعم از 
دختر و پسر به صورت مهمان يا دائمي انتقالي 

بگيرند و در شهر و ديار خود تحصيل كنند. 
آيين نامه  اين كه  بيان  با  علوم  وزير  معاون 
انتقال دانشجويان به زودي به دانشگاه ها ابالغ 
مي شود، تصريح كرد: قرار است اين آيين نامه ظرف 
دو هفته آينده به دانشگاه ها ابالغ شود تا در سال 
تحصيلي پيش رو مشكالت مربوط به دانشجويان 

در شهرهاي غير بومي برطرف شود.

ادامه از صفحه اول
ساير دانشگاه هاي استان تهران به طور صريح اعالم 
كرده اند كه خوابگاهي براي دانشجويان مهر 89 درنظر 

گرفته نشده است.
به طور نمونه دانشگاه تهران، عبارت «دانشگاه تهران به 
علت محدوديت خوابگاه، تعهدي براي اسكان دانشجويان 
ندارد» را استفاده كرده است و دانشگاه شهيدبهشتي نيز 
بهشتي  شهيد  «دانشگاه  كه  است  كرده  اعالم  صراحتا 
فاقد خوابگاه براي كليه دانشجويان در مقطع كارشناسي 

است».
خودگردان،  خوابگاه هاي  ترويج  توجه  جالب  نكته 
خصوصي يا ساير روش هاي زندگي در شهرهاست و در اين 
ميان دانشگاه هاي غير تهراني بارها از اين موضوع براي 
تشويق دانشجويان استفاده كرده اند.  يكي از دانشگاه هاي 
كشور با تاكيد بر اين كه اين مركز فاقد هرگونه امكانات 
خوابگاهي است، اظهار داشته است: «در صورت وجود 
ظرفيت تعداد محدودي از دانشجويان مي توانند از امكانات 
خوابگاه هاي خودگردان و استيجاري با پرداخت اجاره بهاي 

مصوب بهره مند گردند.»
شرايط جالب توجه تعيين درصد براي پذيرش در خوابگاه 
نكته ديگري است كه برخي از دانشگاه هاي مستقر در مراكز 

استان كه طبعا از امكانات بهتري هم بهره مند هستند به آن 
پرداخته اند. برخي از اين دانشگاه ها اعالم كرده اند: «حداكثر 
 به 40 درصد از پذيرفته شدگان دوره روزانه سال 1389

مكتسبه  امتيازات  ساير  و  علمي  رتبه  اولويت  براساس 
خوابگاه تعلق مي گيرد.»

اما در اين ميان اعتماد به نفس كاذب برخي دانشگاه ها در 

تبليغ اين نداشته ها جالب توجه است. يكي از دانشگاه هاي 
مركزي ايران ارائه خوابگاه هاي دولتي را تنها براي داوطلبان 
داراي رتبه زير هزار امكان پذير دانسته است. زماني كه هنوز 
معلوم نيست چه رتبه هايي اين دانشگاه را براي تحصيل 
خود انتخاب مي كنند اين شرط بيشتر به مثال سنگ اندازي 

در برابر اعطاي خوابگاه مي ماند.
عنوان  به  را  عباراتي  كه  دانشگاهي   119 ميان  از 
شرايط خود در زمينه اعطاي امكانات اعالم كرده بودند 
71 دانشگاه به طور قطعي اعالم كرده اند كه تعهدي براي 
اسكان دانشجويان ندارند. از اين تعداد 37 مركز آموزشي 
شرايط متعددي را براي اعطاي خوابگاه اعالم كرده بودند 
و تنها 11 دانشگاه و مركز آموزشي اعالم كرده بودند كه 
 خوابگاه داشته و شرايط اسكان را براي افراد غيربومي 

فراهم كرده اند. 
ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  سي ام   اصل 
اشعار مي دارد «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش 
رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد 
و وسايل تحصيالت عالي را تا سر حد خودكفايي كشور 
به طور رايگان گسترش دهد.» با اين حال به نظر مي رسد 
دانشگاه هاي بزرگ كشور نبود امكانات و بودجه را توجيهي 

براي عمل نكردن به اين اصل قانوني مي دانند.

حضور متكديان و دستفروشان به معضلي براي بزرگ ترين 
ــتان پايتخت تبديل شده است و در اين ميان كمك هاي  گورس
از سر دلسوزي شهروندان به اين افراد از يك سو و عدم برخورد 
جدي سازمان هاي متولي از سوي ديگر موجب شده هر روز به 

تعداد آنها افزوده شود.
ــو با مهر، با  ــت زهرا(س) در گفتگ ــازمان بهش مديرعامل س
ــازمان  ــي از مهم ترين چالش هاي اجتماعي س ــان اين كه يك بي

ــت زهرا(س) متكديان و دستفروشان هستند، گفت: هرچند  بهش
دژبان ها با سختگيري، دستفروشان و متكديان را از داخل گورستان 
بيرون مي كنند؛ اما هر روز به تعداد آنها اضافه مي شود.  اسد فاضل 
ــت زهرا(س) هيچ گونه مشكلي بابت  تصريح كرد: سازمان بهش
ــازمان هايي مانند بهزيستي، كميته امداد و انجمن هاي  حضور س
ــت زهرا(س)  ندارد و از حضور سازمان هاي متولي  خيريه در بهش

آسيب هاي اجتماعي براي حل اين معضل استقبال مي كند.

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور از اعالم نتايج 
نهايي آزمون  دوره هاي مختلف فراگير دانشگاه پيام نور در 

25 مرداد ماه خبر داد. 
محمدحسين سرورالدين در گفتگو با ايسنا، با اشاره به 
شركت حدود 135 هزار نفر در مقطع كارشناسي، 11 هزار 
نفر در مقطع كارشناسي ناپيوسته و 103 هزار نفر در مقطع 
كارشناسي ارشد در دوره هاي فراگير، افزود: نتايج نهايي آزمون 

اين دوره ها روز دوشنبه 25 مرداد ماه از طريق سايت سازمان 
 www.sanjesh.org سنجش آموزش كشور به نشاني
اعالم مي شود. حسن زياري، رئيس دانشگاه پيام نور پيش از 
اين از افزايش 10 و 35 درصدي ظرفيت آزمون دوره هاي 
كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه خبر داده و گفته 
بود: براين اساس ظرفيت مقطع كارشناسي ارشد 35 درصد 

افزايش خواهد يافت. 

اعالم نتايج آزمون فراگير پيام نور 25 مردادافزايش متكديان و دستفروشان در بهشت زهراس
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