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مسوول خرابي خودپرداز بانك ها كيست؟
حيدري از تهران: به جاي پنجشنبه ها كه مدارس تعطيل 
ــاعت هر روز به ساعت كار  ــده است در طول هفته يك س ش
ــت. سوالم از مسووالن اين است كه  ــده اس مدارس اضافه ش
ــاعت درس خواندن در  ــا دانش آموزان ابتدايي قدرت 6 س آي

طول روز را دارند؟
عباسي از انديشه: مسووالن شركت واحد، اتوبوس  هاي 
ــه آزادي را به علت  ــالردـ  كرج و همچنين تا پايان ــوط م خط

خرابي تعويض كنند.
ــتگان را  ــرا مطالبات بازنشس ــاد: چ ــان از خرم آب عطاري

پرداخت نمي كنند؟
ــون تامين اجتماعي،  ــي از قزوين: چرا ماده 10 قان كريم

يعني بازنشستگي با 25 سال سابقه اجرا نمي شود؟
ــووالن بانك ها در اين  استان در مورد  قجر از قزوين: مس

خرابي خودپردازها  اقدامي انجام دهند.
يك شهروند از مازندران: شبكه هاي سراسري به صورت 

ديجيتال در استان دريافت نمي شود. علت چيست؟
ــهريار: قرار بود در روز جهاني كارگر، كارت  ــفيعي از ش ش

خريد اعتباري به كارگران بدهند؛ ولي اين طور نشد. چرا؟
ــهروندان اراك: از كارگران شهرداري اراك  جمعي از ش

هستيم كه بعد از گذشت 2ماه هنوز با ما قرارداد نبسته اند.
ــي به  ــهرداري دسترس ــووالن ش رضايي از تهران: مس

خيابان اجاره دار را از بزرگراه صياد، مجددا برقرار كنند.
يك شهروند از تهران: مسير شرق به غرب بزرگراه حقاني 
براي رسيدن به متروي حقاني خروجي ندارد و بايد از چهارراه 
ــث ترافيك در  ــن كار صورت گيرد كه باع ــان كودك اي جه
ــود. مسووالن شهري در اين زمينه فكري  اين منطقه مي ش

اساسي كنند.
ــهروندان: از كارگران خدماتي شركت پست  جمعي از ش
ــال گذشته  ــتيم كه حقوقمان بدون افزايش و همانند س هس

پرداخت مي شود. چرا؟
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خودداري از واردات مخازن CNG به كشور
ــور با اعالم خودداري از واردات  ــوخت كش ــتاد حمل و نقل و مديريت مصرف س رئيس س
 CNG ــت، جلوي واردات مخازن ــت: ادعا مي كنم، حدود چهار ماه اس ــازن CNG گف مخ
ــده و اين امر به شدت در گمرك و بازرگاني كنترل مي شود. محمد رويانيان در  ــته ش كامال بس
ــور در قزوين،  ــتين كارخانه توليد مخازن CNG كش ــخ به اين كه با توجه به وجود نخس پاس
مي توان خودروسازان را به نصب مخازن گاز تشويق كرد؟ به ايسنا گفت: بله مي توانيم. چنانچه 
ــاالنه  ــايد بتوانيم س ــد، ش كارخانه توليد مخازن CNG قزوين به ظرفيت كامل توليد برس
ــده است، متاسفانه  ــايت قزوين راه اندازي نش 300 هزار مخزن گاز توليد كنيم. تا زماني كه س

نيازمند واردات اين مخازن هستيم. 

 موافقت ديوان عدالت اداري
 با ساعت كار كارمندان تا 14/30 
ــتان هاي معاونت توسعه  معاون حقوقي امور مجلس و اس
مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: هيات عمومي 
ــت را مبني بر تغيير  ــت اداري مصوبه اين معاون ــوان عدال دي

ساعت كار كارمندان از 8 تا 14:30 تاييد كرد.
عبدالعلي تاجي در گفت وگو با فارس افزود: ديوان عدالت 
ــوان عدالت اداري،  ــام عمومي دي ــات عالي مق اداري و هي
ــعه مديريت  ــوي معاونت توس ــنامه هاي صادره از س بخش
ــاعت كار  ــاني رئيس جمهور راجع به تغيير س ــرمايه انس و س
ــته و بر قانوني  ــدان از 8 تا 14/30 را قابل ابطال ندانس كارمن

بودن آن بخشنامه ها مهر تاييد گذاشتند. 
ــوان در  ــن دي ــات اي ــه قض ــه داد: از روزي ك وي ادام
ــيون هاي تخصصي هيات عمومي از اينجانب و ساير  كميس
نمايندگان دستگاه هاي اجرايي دعوت كردند تا داليل صدور 
بخشنامه را جويا شوند، از نوع بررسي و نگاه آنان اين اطمينان 
ــانه اي  ــازي رس ــد كه اين قضات به دور از فضاس حاصل ش

بر مبناي عدالت، انصاف و قانون راي خواهند داد. 

نرخ رشد ساالنه پذيرش 
دانشجوي دكتري؛ 31 درصد

دبير هيات موسس دانشگاه آزاد از تصويب شاخص هاى 
ــس خبر داد  ــگاه در هيات موس ــى جديد براى اين دانش كيف
ــاالنه براى پذيرش دانشجوى  ــد متوسط س و گفت: نرخ رش

دكترى تخصصى 31 درصد به تصويب رسيده است. 
ــا بيان اين مطلب با  ــرزاده در گفت وگو با مهر ب ــد مي حمي
ــاره به مصوبات اولين جلسه هيات امناى دانشگاه آزاد در  اش
سال 90 درباره شاخص هاى كيفى جديد اين دانشگاه افزود: 
ــد شاخص هاى جديد برنامه 5 ساله اين دانشگاه در دوره  رش
ــگاه آزاد تا  ــتراتژيك دانش زمانى 1390 تا 1394 و برنامه اس
ــه هيات موسس دانشگاه مطرح و اهداف  افق 1404 در جلس

كمى اين برنامه در هيات موسس تصويب شد.
ــرد: از جمله  ــگاه آزاد اضافه ك ــس دانش دبير هيات موس
ــگاه و  ــعه كيفى دانش ــاخص هاى مصوب در جهت توس ش
ــط ساالنه كارشناسى  ــد متوس تحصيالت تكميلى، نرخ رش
ــد  ــد، دكترى تخصصى 31 درصد و نرخ رش ــد 30 درص ارش
متوسط ساالنه هيات علمى تمام وقت دانشگاه آزاد 17 درصد 

تعيين و به تصويب هيات موسس دانشگاه آزاد رسيد.

 افزايش نرخ كرايه ها 
از ابتداي تابستان

ــد موضوع افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در  به نظر مي رس
ــتانداري و شوراي شهر  ــال 90 كه موجب اختالف نظر اس س
ــت، بزودي تعيين تكليف خواهد شد؛ چرا كه  تهران شده اس
ــور  ــهر تهران بزودي با وزير كش ــوراي ش به گفته رئيس ش
ــه حمل و نقل عمومي  ــه اي با موضوع تعيين نرخ كراي جلس
برگزار مي شود كه در اين نشست مشكالت در اين زمينه حل 

و از ابتداي تابستان نرخ كرايه ها افزايش مي يابد.
ــه گزارش فارس، مهدي چمران افزود: اخيرا در ديدار با  ب
رئيس جمهور در مورد افزايش نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس ها 
ــي صورت گرفت و  هماهنگي هاي الزم براي تحقق  توافقات

اين موضوع با وزارت كشور در دست اجراست.
ــازي نرخ  ــرد: اميدواريم مناسب س ــح ك ــران تصري چم
ــوخت مصرفي وسايل  ــبت به افزايش هزينه س كرايه ها نس

نقليه عمومي از ابتداي تابستان محقق شود.

صاحبان حيوانات بدون مجوز 
به دادگاه مي روند

ــت استان تهران گفت:  رئيس اداره حفاظت محيط زيس
شهرونداني كه مجوز نگهداري از حيوانات را ندارند، به دادگاه 

معرفي مي شوند.
ــول اشرفي پور در گفت وگو با مهر، ضمن بيان اين كه  رس
ــد با مجوز  ــوان در باغ وحش باي ــه نقل و انتقال حي ــر گون ه
ــامل حال  ــت: اين قانون ش ــود، گف ــت انجام ش محيط زيس

حيوانات خانگي هم مي شود. 
ــهرونداني كه به صورت قاچاق يا غيرقاچاق،  همچنين ش
ــا و غيرتزئيني را در خانه نگهداري مي كنند،  حيوانات چهارپ
ــت مجوز داشته باشند؛ در غير اين  ــوي محيط زيس بايد از س
ــته ده ها  ــال گذش ــوند كه س صورت به دادگاه معرفي مي ش

شهروند به اين جرم به دادگاه معرفي شدند.

 2 ميليون بازنشسته 
بيمه تكميلي مي شوند

ــت: زمان مناقصه  ــتگي گف مديرعامل صندوق بازنشس
ــتگان 26 ارديبهشت است و براساس  بيمه تكميلي بازنشس
آن 2 ميليون و 300 هزار نفر از بازنشستگان از بيمه تكميلي 

بهره خواهند برد.
ــاره به  ــان در گفت وگو با فارس، با اش ــت عطاري ايراندخ
ــه تكميلي  ــه اي در مناقصه بيم ــركت هاي بيم ــام ش ثبت ن
ــت  ــركت ها تا تاريخ 13 ارديبهش ــزود: ش ــتگان اف بازنشس
ــنبه و جمعه فرصت دارند در اين مناقصه  ــتثناء پنجش به اس

شركت كنند.
ــده  ــا برنامه ريزي و تدابير انجام ش ــه گفته عطاريان، ب ب
حداقل يك ميليون نفر و حداكثر 2 ميليون و 300 هزار نفر از 

بازنشستگان از بيمه تكميلي استفاده خواهند كرد.
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هر چند سرپرست سازمان بهزيستي از پيش بيني اعتبار 
4 ميليارد توماني براي بخشي از خانواده هاي نيازمند داراي 
بيمار رواني مزمن، مبتال به ضايعه نخاعي يا سالمند با شرايط 
خاص خبر مي دهد، هنوز مشخص نيست اين اعتبار براي چه 

تعداد از مددجويان بهزيستي خرج خواهد شد.
به گفته علي اسفندياري، اعتبار 4 ميليارد توماني كه در 
3 ماهه پاياني سال گذشته از سوي سازمان هدفمندسازي 
ارزيابي  براساس  بزودي  است،  شده  پيش بيني  يارانه ها 
مددكاران بهزيستي در اختيار خانواده هاي واجد شرايط قرار 
مي گيرد، اما اين مسووالن در پاسخ به پرسش جام جم درباره 
شمار تحت پوششي هايي كه قرار است از اين اعتبار بهره مند 

شوند، گفت: هنوز آمار دقيقي از تعداد آنها نداريم.
اسفندياري، سرپرست سازمان بهزيستي است؛ مسوولي 
كه كمي كمتر از يك سال از انتصابش در اين سمت مي گذرد، 
اما هنوز حكمي از سوي وزارت رفاه به دفترش فرستاده نشده 
است تا سمت سرپرستي او به رياست تغيير كند، اما او در پاسخ 
به خبرنگاراني كه چرايي اين ماجرا را جويا مي شوند مي گويد، 

رئيس يا سرپرست چه فرقي مي كند مهم عملكرد است.
گزارش از همين عملكردي كه رئيس سازمان بهزيستي 
درباره اش حرف مي زند، بهانه اي است كه روز گذشته باعث شد 
نخستين نشست خبري سرپرست اين سازمان در سال جديد 

برگزار شود.
 معلول معرفي كنيد، جايزه بگيريد!

هر خبرنگاري بتواند معلول يا نيازمند ياري را پيدا كند كه 
حضانتش از طرف قاضي به بهزيستي واگذار شده باشد و ما 
او را پذيرش نكرده باشيم، از من جايزه مي گيرد! اين نيز پاسخ 
سرپرست سازمان بهزيستي به آنهايي است كه مي گويند مراكز 

بهزيستي، معلوالن را پذيرش نمي كنند.
گفته هاي اسفندياري خطاب به همه آن خانواده هايي است 
كه در تماس هاي مكرر با ما اعالم مي كنند، به دليل كهولت سن 
يا مشكالت مالي توانايي نگهداري از معلولشان را ندارند، اما در 
مراجعه به مراكز شبانه روزي نگهداري از معلوالن بهزيستي، 
به آنها گفته شده است، ظرفيت اين مراكز تكميل است و آنها 

بايد معلول را به مراكز خصوصي يا خيريه ببرند.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار «جام جم»، درباره اين كه 
بسياري از خانواده ها استطاعت نگهداري از معلوالنشان را 
ندارند و مراكز بهزيستي نيز آنها را پذيرش نمي كنند، گفت: 
سياست اصلي ما اين است كه خانواده ها را براي نگهداري از 
معلوالن در جمع خانواده ترغيب كنيم و آنها از مراكز روزانه ما 

خدمات دريافت كنند.
اما خبرنگار جام جم بار ديگر پرسيد: خانواده هايي در كشور 
وجود دارند كه سال ها معلولشان را نگهداري كرده اند، اما به 
واسطه كهولت سن ديگر قادر به اين كار نيستند، آيا اين معلوالن 
نبايد در مراكز بهزيستي نگهداري شوند؟ و اسفندياري در اين 
باره توضيح داد: سياست ما سپردن مسووليت هاي بهزيستي 
به مراكز خصوصي و خيريه است و در همين جهت تاكنون 
بيش از 90 درصد مراكز تحت پوشش سازمان، به بخش 
خصوصي و خيريه واگذار شده اند و هر چند بخش خصوصي در 

ازاي نگهداري از معلوالن هزينه دريافت مي كنند، اما مراكز 
خيريه اي هزينه اي از مردم نمي گيرند.

با اين حال جام جم درخواست كرد: لطفا آمار مراكز خصوصي 
و خيريه اي را به تفكيك ارائه كنيد! و سرپرست بهزيستي بدون 
ارائه آمار، اظهار كرد: به طور كلي شمار مراكز خيريه اي از 
خصوصي بيشتر است. اين پاسخ اسفندياري در حالي است 
كه همچنان بسياري از شهروندان در تماس با تحريريه ما 
ادعا مي كنند، مراكز خيريه براي نگهداري از معلوالن بسيار 
اندك هستند و مراكز خصوصي نيز هزينه اي كالن در ازاي 
خدماتشان دريافت مي كنند كه اين خانواده ها قادر به پرداختش 

نيستند.
 وزارت نفت اعالم كند، من خودم سهميه را 

تحويل مي گيرم
از ديگر پرسش هايي كه سرپرست سازمان بهزيستي به 
آنها پاسخ داد، زمان پرداخت سهميه بنزين معلوالن بود كه طي 
سال گذشته پرداخت نشده است، او در اين باره گفت: تمامي 
مصوبات قانوني براي پرداخت اين سهميه پيش بيني شده و 
معاون اول رئيس جمهور نيز اين موضوع را ابالغ كرده است، اما 
وزارت نفت هنوز سهميه را در اختيار بهزيستي قرار نداده است.

اسفندياري تاكيد كرد: پيگيري هاي الزم در اين باره از سوي 
بهزيستي به طور مداوم انجام مي شود و اگر وزارت نفت همين 
امروز اعالم كند كه سهميه بنزين معلوالن را تحويل مي دهد، 

شخصا براي تحويل آن مراجعه مي كنم.
 حكايت ماهي، آب گل آلود و هانيه

نمي شد سرپرست سازمان بهزيستي نشست خبري برگزار 

كند و درباره هانيه، دختربچه 8 ساله اي كه ناپدري معتادش 
او را شكنجه كرده است، چيزي نگويد. اسفندياري در اين 
زمينه توضيح داد: همه پيگيري هاي اين پرونده از ابتدا از سوي 

اورژانس اجتماعي انجام شد.
او از ماجراي غم انگيزي پرده برداشت كه جام جم پيشتر 
بارها به آن اشاره كرده است و آن، فرآيند طوالني و گاهي 
ناممكن دريافت حكم از سوي قضات براي دخالت مددكاران در 
پرونده هاي كودك آزاري است. اسفندياري در اين باره توضيح 
ماجراي  از  اجتماعي  اورژانس  كارشناسان  كه  زماني  داد: 
كودك آزاري مطلع شدند تالش كردند تا حكم قضايي دريافت 
كنند، اما قاضي از اعطاي حكم خودداري كرده بود، بنابراين 

موضوع به كالنتري ارجاع شد.
او از برخي افرادي كه از طريق رسانه ها ادعا مي كنند در 
مورد پرونده هانيه نخستين اقدامات را انجام داده اند و سپس 
اين موضوع را به بهزيستي اطالع داده اند، انتقاد كرد و هشدار 
داد: برخي قصد دارند از آب گل آلود ماهي بگيرند، اما به آنها 

توصيه مي كنم كه اخالق را رعايت كنند.
پرونده  اين  به  بايد  قضايي  دستگاه  افزود:  اسفندياري 
رسيدگي كند و اگر مددكار بهزيستي نيز مرتكب كوتاهي شده 

باشد، قطعا بايد با وي برخورد شده باشد.
 افزايش تعداد مراكز اقامتي ترك اعتياد

 در سال گذشته
نشست  اين  در  كشور  بهزيستي  سازمان  سرپرست 
اعتياد  ترك  اقامتي  مراكز  شمار  افزايش  از  همچنين 
زيرمجموعه بهزيستي در سال گذشته از 174 به 192 خبر 

داد و گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، تعداد 
مراكز اقامتي ترك اعتياد امسال به 255 مركز خواهد رسيد.
به گفته او امسال نيز رويكرد اصلي بهزيستي، افزايش 
ويژه  تخصصي  مراكز  ايجاد  بخصوص  و  اقامتي  مراكز 
نوجوانان، زنان و نيز ترك اعتياد به محرك ها و مخدرهاي 

صنعتي است.
 تمديد مهلت نام نويسي ثبت نام

 براي مسكن معلوالن
براي  مسكن سازي  نهضت  ادامه  از  اسفندياري 
تحت پوششي هاي سازمان بهزيستي نيز خبر داد و گفت: 
هزينه مسكن، بيش از نيمي از هزينه هاي سبد خانوار را به 
خود اختصاص مي دهد و به همين دليل ما قصد داريم طرح 

مسكن معلوالن و مددجويان بهزيستي را ادامه دهيم.
او افزود: در سال گذشته براساس تعهد پيش بيني شده، 
احداث 60 هزار واحد مسكوني آغاز شد و اولويت هاي امسال 
نيز بزودي اعالم و فرآيند احداث مسكن براي آنها نيز آغاز 

خواهد شد.
به گفته او از خرداد سال جاري، تحويل بخشي از واحدهاي 
است،  شده  آغاز  آن  احداث  گذشته  سال  كه  مسكوني 
شروع مي شود و تا پايان سال كل 60 هزار واحد مسكوني 

تعهد سال 89 به مددجويان تحويل داده خواهد شد.
اسفندياري خطاب به آن دسته از مددجويان كه در دوره 
قبلي موفق به ثبت نام نشده اند، گفت: سايت ثبت نام مسكن 
معلوالن و مددجويان تا 15 ارديبهشت جاري پذيراي افراد 

جامانده از ثبت نام خواهد بود.

4 ميليارد تومان اعتبار براي كمك به خانواده هاي نيازمند
سرپرست سازمان بهزيستي:  افزايش مراكز تخصصي ويژه نوجوانان، زنان و ترك اعتياد مخدرهاي صنعتي در اولويت كار است

ــزاري آزمون  ــرورش در حالي از برگ ــوزش و پ ــر آم وزي
استخدامي اين وزارتخانه در روز سوم تيرماه سال جاري خبر 
مي دهد كه هنوز بسياري از معلمان حق التدريس، قراردادي 
و آموزشيار نهضت سوادآموزي براي ثبت نام در اين آزمون با 

مشكل روبه رو هستند.
ــم روز معلم به  ــرورش ديروز در مراس ــر آموزش و پ وزي
ــتخدامي معلمان سوم تيرماه امسال به  ايرنا گفت: آزمون اس

صورت همزمان در سراسر كشور برگزار مي شود.
حميدرضا حاجي  بابايي افزود: تدابير الزم براي برگزاري 
ــيده شده تا افراد واجد شرايط براي  مطلوب اين آزمون انديش

فعاليت در آموزش و پرورش جذب شوند.
ــكلي برگزار  ــه گفته حاجي بابايي، اين آزمون بايد به ش ب
ــود كه نهايت كمك و مساعدت در آن وجود داشته باشد تا  ش

هيچ كس احساس نكند حقي از او ضايع مي شود.
ــود كه برخي نيروهاي  ــخنان در حالي بيان مي ش اين س
ــي روزهاي اخير با  ــوزش و پرورش ط ــراردادي وزارت آم ق
ــتار  ــتان ها خواس مراجعه به ادارات كل آموزش و پرورش اس
ــد، اما با موانع جديدي  ــتخدامي بوده ان ثبت نام در آزمون اس

روبه رو شده اند.

ــابقه كار در  ــال س به گفته يكي از اين معلمان كه با 7 س
مدارس به عنوان نيروي قراردادي براي شركت در آزمون با 
ــكل مواجه است، ادارات كل استان ها هم گيج شده اند و  مش
براي تعيين تكليف شركت كنندگان دائم با وزارتخانه تماس 

مي گيرند و كسب تكليف مي كنند.
ــار قانوني براي  ــال ها در انتظ ــت كه س اين معلم بهداش
استخدام بوده، مي گويد: وزارتخانه ابالغ كرده معلماني حق 
شركت در آزمون را دارند كه سالي 9 ماه كار كرده باشند، اين 
ــت كه بسياري از نيروهاي قراردادي از سال 79  در حالي اس

تاكنون به طور ساالنه كمتر از 9 ماه در مدارس مشغولند.
ــت  وي توضيح مي دهد: به عنوان نمونه با مربيان بهداش
از آخر آبان تا خرداد سال بعد قرارداد بسته مي شود و ما از قيد 
ــت كم 9 ماه در سال كه از سوي آقاي وزير ابالغ  خدمت دس

شده بيرون مانده ايم.
با وجود چنين انتقاداتي حاجي بابايي ديروز ابراز اميدواري 
كرد تا اما، اگرها و صحبت هاي مختلف و مباحثي كه در حاشيه 
ــود تعريف شود و نظام آموزش به سمتي حركت  مطرح مي ش
ــف و به كارگيري و همچنين جايگاه  ــد تا از اين پس، تعري كن
ــخص باشد و هيچ گونه بحث حاشيه اي در  ــأن معلم مش و ش

ارتباط با معلم و نوع استخدام معلم وجود نداشته باشد.
 امكان ادامه تحصيل فرهنگيان در تمام 

دانشگاه ها
ــت ادامه تحصيل  ــوزش و پرورش درباره وضعي وزير آم
ــه تحصيل  ــون براي ادام ــزود: هم اكن ــز اف ــان ني فرهنگي
فرهنگيان، هيچ مشكل خاصي وجود ندارد و فقط يك بحث 
ــده ولي با  ــت كه در قانون پيش بيني ش ماموريت معلمان اس
وجود دانشگاه هاي متعدد در كشور، اكنون شرايط براي ادامه 
ــده تا در هر شهري بتوانند  ــان ش تحصيل معلمان خيلي آس

ادامه تحصيل دهند.
ــراي ادامه تحصيل  ــكل ما ب وي گفت: بزرگ ترين مش
ــان دوره ابتدايي بود كه به دليل  ــان مربوط به معلم فرهنگي
ــه، امكان ادامه تحصيل را به هيچ وجه  ــت در هفت 6 روز فعالي
نداشتند كه اين مشكل نيز با تعطيل شدن روزهاي پنجشنبه 
ــركت كنند و در  ــده تا آنها نيز بتوانند در آزمون ش بر طرف ش

شهرستان هاي محل سكونت خود ادامه تحصيل دهند.
ــتان ها گفت: بايد در  وي درباره مهارت آموزي در دبيرس
ــه اي كه دانش آموز در 3 سال پاياني تحصيلي خود  هر مدرس

وارد مي شود زمينه كسب يك مهارت فراهم شود.

حاجي بابايي افزود: دانش آموزان رشته هاي علوم انساني، 
ــب كنند،  رياضي و علوم تجربي بايد حداقل يك مهارت كس
ــوزش و پرورش هم بايد امكانات مورد نياز را براي اجراي  آم

اين طرح فراهم كند.
 فرهنگيان هيچ مطالبه اي از آموزش و پرورش 

ندارند
ــات فرهنگيان در هفته معلم،  ــاره پرداخت مطالب وي درب
ــوزش و پرورش  ــان هيچ مطالبه اي از آم ــه كرد: معلم اضاف

ندارند.
ــاره اقدام هاي دولت دهم براي معلمان  حاجي بابايي درب
ــي در واقع  ــور مالي حرف بزنم ول ــم در ام ــت: نمي خواه گف
ــال گذشته  قدم هايي كه دولت، رئيس جمهور و مجلس در س
ــالي بدون دغدغه را در آموزش و  ــد ما س ــتند باعث ش برداش

پرورش پشت سر بگذاريم.
ــال اعتبارات در حوزه  وزير آموزش و پرورش افزود: امس
تجهيزات مدارس و مدرسه سازي تا 7 برابر براي مقاوم سازي 
افزايش پيدا مي كند، بنابراين امسال سال توجه به تجهيزات 
ــگاه تعليم و تربيت و ارتقاي آموزش  ــدارس، باال بردن جاي م

در سراسر كشور است.

برگزاري آزمون استخدامي معلمان سوم تيرماه؛ بدون اما و اگر
وزير آموزش و پرورش ديروز اعالم كرد كه فرهنگيان هيچ مطالباتي ندارند

ــت وزارت بهداشت پيگر عوامل  ــت با بيان اين كه حراس وزير بهداش
ــراد، مخدوش كردن آبروي  ــت، گفت: هدف اين اف رها كننده 2 بيمار اس

بيمارستان بوده است.
ــيه جلسه عصر  ــتجردي در حاش به گزارش فارس، مرضيه وحيد دس
ــده در  ِ ي هاي 2 بيمار رها ش ــاره آخرين پيگيرِ  ــنبه هيات دولت درب يكش
بيابان هاي تهران، اظهار كرد: براساس بررسي هايي كه كرديم، يك بيمار 
در 20 فروردين در بيمارستان امام خميني بستري شده و در 23 فروردين 

درمان او تكميل و دستور ترخيص او صادر مي شود.
وي تصريح كرد: با توجه به وضعيتي كه اين بيمار داشته است، هزينه 
ــب اورژانس و به  ــتور مدير ش ــود، اما اين بيمار با دس درمان رايگان مي ش
ــته، سوار بر  ــاني منزل در پرونده اش وجود داش كمك چند نفر با اين كه نش
ــت، به  ــت از كجا آمده اس يك وانت به همراه بيمار ديگري كه معلوم نيس

يكي از بيابان هاي اطراف تهران منتقل مي شود.
وزير بهداشت افزود: اين در حالي است كه لباس بيمارستان به تن هر 
ــده و در كنار آنها برگه راديولوژي و نسخه بيمار كه مهر  ــانده ش دو نفر پوش
بيمارستان امام خميني را داشت نيز گذاشته بودند و جالب است كه همزمان 

افرادي پيدا مي شوند كه از اينها عكس و فيلم تهيه مي كنند.
ــايي  ــده اند، شناس وي گفت: 6 نفر از افرادي كه اين عمل را مرتكب ش
ــرو و حيثيت  ــت كه آب ــد كه هدف اين بوده اس ــه نظر مي رس ــده اند و ب ش
ــتان امام خميني را مخدوش كنند. من در اين زمينه از رئيس كل  بيمارس
ــت كردم كه در اين  ــتان تهران و وزير اطالعات درخواس ــتري اس دادگس

زمينه تحقيق كنند.
ــب از بيمارستان ترخيص  ــتجري افزود: بيمار اول همان ش وحيد دس
ــت چگونه وارد ماجرا شده است، بيمار  ــود و فرد دوم كه معلوم نيس مي ش

مغزي تشخيص داده شده كه توانايي پاسخگويي ندارد و او را به بهزيستي 
منتقل مي كنند.

ــت به عنوان شاكي و مدعي، اين پرونده  وي تاكيد كرد: وزارت بهداش
ــتاني است كه در آن  ــتان امام خميني، بيمارس را پيگيري مي كند. بيمارس
بيماران عفوني ايدز كه بيماران پرخطري هستند و هيچ كس نمي تواند به 

آنها نزديك شود، مورد درمان قرار مي گيرند.
ــت اعالم كرد: حتي كارتن خواب ها كه فاقد پول، مسكن  وزير بهداش
ــتند، در بيمارستان هاي ما  رايگان مورد درمان قرار مي گيرند،  و بيمه هس
البته ما بايد فكري براي بعد از ترخيص بيماران بكنيم تا اين افراد دوباره در 

محيط هايي قرار نگيرند كه بيمار شوند.
 جزئيات ماجراي بيمار سوم رهاشده

ــگاه خيريه كهريزك نيز  در واكنش به اظهارات دادستان  مدير آسايش
ــوم رها شده در  ــگاه هيچ كوتاهي در قبال بيمار س تهران گفت: اين آسايش

اطراف كهريزك نكرده و برابر شرح وظايف خود اقدام كرده است.

محمدرضا صوفي نژاد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه بيمار سوم 
ــده، پيرزني مبتال به آلزايمر است، اظهار كرد: آسايشگاه كهريزك  رها ش
با توجه به آزاد بودن ساعات مالقات، وسعت 40 هكتاري كهريزك و نيز 
ــكان نگهداري از بيماران مبتال به  ــود درهاي متعدد ورود و خروج، ام وج

آلزايمر را ندارد.
وي ادامه داد: پيش از اين، كهريزك 2 بيمار مبتال به آلزايمر را پذيرش 
كرده بود كه اين افراد از آسايشگاه خارج و گم شده بودند، بنابراين دادستاني 
ــوارد به كهريزك تكليف كرده كه از پذيرش بيماراني كه امكان  ــن م در اي

نگهداري از آنها را ندارد، خودداري كند.
وي درباره خانم ش.مـ  بيمار سوم رها شده در اطراف كهريزكـ  اظهار 
ــتي و فرد بيماربري  كرد: اين بيمار روز 30 فروردين همراه با نامه بهزيس
ــگاه كهريزك مراجعه كرد كه مسووالن اين  كه همراه وي بود به آسايش
ــگاه به آنها توضيح دادند كه با توجه به ابتالي اين فرد به آلزايمر،  آسايش
امكان پذيرش وي وجود ندارد، اما از آنجا كه ساعت كاري به پايان رسيده 
بود، مقرر شد كه پاسخ رسمي و كتبي، فرداي آن روز در اختيار بيمارستان 

قرار بگيرد.
ــده به كهريزك  وي ادامه داد: روز بعد نيز آن افراد مجددا با بيمار ياد ش
مراجعه كردند، در حالي كه قرار نبود بيمار مجددا به كهريزك منتقل شود، 
با اين وجود پاسخ كتبي و رسمي در اختيار آنها قرار گرفت و مقرر شد كه آنها 
با مراجعه به سازمان هاي ذي ربط، فرد مورد نظر را به مركز كوچك تري كه 

امكان نگهداري از مددجويي با اين شرايط را داشته باشد، انتقال دهند.
به گفته صوفي نژاد، در حال حاضر اين فرد دربخش قرنطينه آسايشگاه 
ــود و خدمات ويژه اي كه بايد در اختيار وي قرار  كهريزك نگهداري مي ش

گيرد نيز براي او پيش بيني شده است.

اظهارنظر وزير بهداشت درخصوص عوامل رهاكننده 2  بيمار
مدير آسايشگاه كهريزك: امكان نگهداري افراد مبتال به آلزايمر را نداريم

57 درصد ورودي به زندان ها 
 سوء مصرف موادمخدر دارند

ــازمان زندان ها و اقدامات  ــت و درمان س مديركل بهداش
تاميني و تربيتي گفت: 57 درصد از جمعيت ورودي به زندان ها 
ــاس در زندان ها  ــوء مصرف موادمخدر دارند و بر همين اس س
ــم زدايي، روان درماني و  ــات درماني اعتياد به صورت س خدم

درمان نگهدارنده با متادون ارائه مي شود.
ــا در افتتاحيه  ــم»، دكتر مرضيه فرني ــه گزارش «جام ج ب
ــي «ارتقاي  برنامه هاي پيشگيري و  دوره دوم كارگاه آموزش
ــراي زنان مصرف كننده تزريقي  ــت از اچ آي وي/  ايدز ب مراقب
ــور كه در مجموعه  ــواد» ويژه كاركنان زندان هاي كل كش م
فرهنگي شقايق برگزار شد،  گفت: حدود 7500 نفر از زندانيان 
ــتند كه اين رقم 4 درصد از زندانيان كل  ــور زنان هس كل كش
ــترين تراكم اين جمعيت نيز  ــور را تشكيل مي دهد و بيش كش

بين 19 تا 40 سالگي است.
ــازمان زندان ها با اعالم  ــت و درمان س ــركل بهداش مدي
ــتند، افزود: از نظر  اين كه 76 درصد از زنان زنداني متاهل هس
سطح تحصيالت نيز 31 درصد اين زنان بي سواد هستند و اين 
ــوادي يكي از عواملي است كه فرد را مورد سوء استفاده  بي س

قرار مي دهد و وي را به سمت جرم و بزهكاري مي كشاند.
ــكي زندان ها  براي زنان اشاره كرد و  فرنيا به خدمات پزش
ــت به منظور ايجاد آگاهي با موضوعات  گفت: آموزش بهداش
ــت فردي،  مبارزه با بيماري هاي واگير و  متنوعي نظير بهداش
غيرواگير بخصوص بيماري هاي پرخطر و ايجاد كلينيك هاي 
ــدز و بيماري هاي مقاربتي در  ــراي كنترل اعتياد، اي مثلثي ب
ــاوره، درمان و حمايت از افراد  زندان ها با اهداف آموزش، مش
ــت كه  ــر، پرخطر و آلوده از جمله خدماتي اس ــرض خط در مع
ــگيري از ايدز و اعتياد  ــراي زنان در جهت پيش ــا ب در زندان ه

انجام مي شود.
ــان مي دهد 57 درصد از جمعيت  ــه گفته وي، آمارها نش ب
ورودي به زندان سوء مصرف مواد دارند كه بر همين اساس در 
زندان خدمات درماني اعتياد به صورت سم زدايي، روان درماني 
و درمان نگهدارنده با متادون ارائه مي شود و در حال حاضر نيز 
ــر از زندانيان مرد و 699 نفر از زندانيان زن  ــزار و 554 نف 37 ه

تحت درمان نگهدارنده با متادون هستند.
ــازمان زندان ها گفت:  ــان س ــت و درم ــركل بهداش مدي
ــدز، اعتياد و بيماري هاي  ــه ضلع اي كلينيك هاي مثلثي با س
ــر نگرش زندانيان،  ــور ارتقاي آگاهي و تغيي مقاربتي به منظ
ــان عفونت هاي  ــيب و درم ــالت كاهش آس ــراي مداخ  اج
فرصت طلب و بيماري هاي مقاربتي، در زندان هاي كل كشور 

ايجاد شده اند.
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