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رهبر معظم انقالب:

استعفاي انتخاباتي 50 مسوول دولتي
با توجه به اين كه تنها 5 روز از آخرين فرصت استعفاها مي گذرد، احتماال هنوز برخي از موارد استعفا گزارش نشده است

درج گزينه اهداي داوطلبانه در گواهينامه هاي رانندگي براي 
توسعه و فرهنگ سازي پيوند اعضا در ايران در حال بررسي است

ايران؛ رتبه برتر مسابقات بين المللي قرآن
بيست و هشتمين دوره مسابقات بين  المللي قرآن كريم در تهران پايان يافت

مراسم پاياني بيست و هشتمين دوره مسابقات 
ــنبه  با حضور  ــامگاه دوش بين  المللي قرآن كريم ش
آيت اهللا آملي الريجاني رئيس قوه قضاييه در حالي 
ــد كه براساس راي هيات داوران، نمايندگان  برپا ش
ــته حفظ، قرائت و پژوهش  مانند  ايران در هر 3 رش

چند سال اخير اول شدند.
ــمي، قاري  ــم، عباس هاش در ابتداي اين مراس
ــابقات از ايران به تالوت قرآن  برتر اين دوره از مس
ــس از او هم مرتضي محمدن ژاد،  حافظ  پرداخت و پ
ــالوت آياتي از  ــن دوره از رقابت ها با ت ــر اي كل برت
ــه حال و هوايي  ــم اختتامي كالم اهللا مجيد به مراس

ــيد.به گزارش خبرنگار ما، آيت اهللا آملي  ويژه بخش
الريجاني در اين مراسم، در سخناني قرآن را كتاب 
ــراء به اين  ــوره اس هدايت معرفي كرد و گفت: در س
ــيوه  ــده و قرآن بيانگر بهترين ش ــاره ش موضوع اش
ــان مي دهد كه  ــت و راه و برنامه اي را نش زندگي اس

هدايتگر انسان است.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش 
ــرآن كريم يافت  ــات متعددي در ق ــد كرد: آي تاكي
مي شود كه بر اين نكته داللت مي كند كه اين كتاب 

آسماني، هدايت كننده بشر به نور و سعادت است.
ادامه در صفحه 5

حسين نيك پور/ گروه سياسي

ــن مهلت تعيين  ــت 5 روز از آخري پس از گذش
ــه قصد حضور در  ــتعفاي افرادي ك ــده براي اس ش
ــوراي اسالمي را  انتخابات نهمين دوره مجلس ش
دارند، گزارش ها حكايت از استعفاي بيش از 50 نفر 

از مقامات دولتي دارد.
ــس  رئي ــوي،  مرتض ــيدصولت  س ــروز  دي
ــور در گفت وگو با ايسنا گفت:  انتخابات كش ــتاد  س
ــون انتخابات بايد  ــر از مقامات كه طبق قان نف  52
ــووليت خود استعفا  براي حضور در انتخابات از مس
ــم كرده اند و با  ــود را تقدي ــتعفاهاي خ ــد،  اس دهن

استعفاي آنها موافقت شده است.
ــدار،  ــتاندار، 7 فرمان ــاون اس ــزود: 4 مع وي اف
2 بخشدار و 30 نفر از مديران كل ستادي و استاني 
از دستگاه هاي مختلف اجرايي، 3 نفر از ائمه جمعه 

و همچنين برخي از معاونان فرمانداران و وزرا براي 
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي استعفا داده اند.

ــتاد  ــط س ــه اي كه توس ــتين اطالعي در نخس
ــن دوره انتخابات  ــور در مورد نهمي انتخابات كش
ــد، فهرستي  ــالمي منتشر ش ــوراي اس مجلس ش
ــراي نامزدي  در  ــه متصديان آنها ب ــاغلي ك از مش
ــتعفا در مدت قانوني هستند،  انتخابات، ملزم به اس

منتشر شده بود.
اين اشخاص به استناد ماده 29 قانون انتخابات 
ــغل خود از داوطلب شدن  مجلس به دليل مقام و ش
ــتاد انتخابات تاكيد شده  محرومند و در اطالعيه س
ــورت تمايل به حضور در  ــن افراد بايد در ص بود اي
ــمت  ــات، حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام، از س انتخاب
خود استعفا كرده و به هيچ وجه در آن پست شاغل 
ــند.آخرين مهلت استعفاي افراد مشمول ماده  نباش
29 قانون انتخابات مجلس، نهم تيرماه اعالم شده 

ــته اين مهلت  ــنبه گذش بود و به اين ترتيب، پنجش
پايان يافت.

 استعفاي معاونان پارلماني 5 وزارتخانه
ــده، تاكنون  ــه عمل آم ــاي ب ــر پيگيري ه بناب
ــي 5 وزارتخانه براي  ــده معاونان پارلمان معلوم ش
كانديداتوري در انتخابات مجلس شوراي اسالمي 

استعفا داده اند.
ــي وزارت رفاه،  ــف پور معاون پارلمان علي يوس
ــن  ــروي معاون پارلماني وزارت نفت، حس علي م
نوعي اقدم معاون پارلماني وزارت راه، ايرج نديمي 
ــعدون زاده  معاون پارلماني وزارت صنايع و جواد س
ــوم، معاونان پارلماني  ــاون پارلماني وزارت عل مع

مستعفي هستند.
 محمد صادقي معاون پارلماني سازمان تربيت 
ــت اداره كل امور مجلس  ــي، كاوياني سرپرس  بدن
ــن وند مشاور امور مجلس معاونت  وزارت راه و حس

توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز 
ــووالن مرتبط با مجلس شوراي اسالمي  جزو مس
هستند كه براي كانديداتوري در انتخابات مجلس 

نهم از سمت خود استعفا داده اند.
بر پايه گزارش هاي دريافتي، صادقي و سيدعلي 
ــاض نيز از حوزه معاونت پارلماني رئيس جمهور  ري
ــت در مجلس براي اين كه در انتخابات  و دفتر دول
مجلس نهم شركت كنند، از سمت هاي خود استعفا 
داده اند. برخي از اين افراد همچون نديمي و رياض، 
ــالمي، نماينده  ــوراي اس در دوره هفتم مجلس ش

بودند؛ اما از حضور در مجلس فعلي جا ماندند.
ــي را كه  ــداد افراد دولت ــزاري فارس تع خبرگ
ــووليت خود استعفا  براي حضور در انتخابات از مس
ــد، به نقل از صولت مرتضوي، 53 نفر اعالم  كرده ان

كرده است.
ادامه در صفحه 2

ــر معظم انقالب  ــرت آيت اهللا خامنه اي، رهب حض
ــاتيد، داوران، ُحّفاظ  ــالمي صبح ديروز در ديدار اس اس
ــتمين دوره  ــت و هش ــركت كننده در بيس و قاريان ش
ــم و جمعي از جامعه  ــي قرآن كري ــابقات بين الملل مس
ــيله و عامل  ــرآن را «مهم ترين وس ــور،  ق قرآني كش
وحدت، عزت و اقتدار امت اسالمي» و «قيام ملت هاي 
منطقه را از نشانه هاي روشن تحقق قطعي وعده هاي 

قرآني پروردگار» خواندند.
ــاني دفتر مقام معظم  ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
ــابقات  ــه اي، مس ــت اهللا خامن ــرت آي ــري،  حض رهب
ــان دهنده ظرفيت عظيم  بين المللي قرآن كريم را نش
ــراي اجتماع و وحدت  ــماني ب و بي پايان اين كتاب آس
مسلمانان دانستند و خاطرنشان كردند: همه ملت هاي 
ــي نظير الهي خاضع و  ــلمان در مقابل اين هديه ب مس
ــيار مهمي را  ــد و اين حقيقت، فرصت بس درس آموزن

براي وحدت مسلمانان ايجاد مي كند. 
ــدت بخش  ــه ظرفيت وح ــي ب ــان، بي توجه ايش
ــلمان  ــزرگ ملت هاي مس ــت ب ــد را غفل قرآن مجي
ــمردند و افزودند: «باور نداشتن به مفاهيم قرآني  برش
و وعده هاي پروردگار»، غفلت ديگري است كه عمال 

مانع وحدت، عزت و اقتدار امت اسالمي شده است.
ــن تحقق قطعي  ــالمي در تبيي ــر انقالب اس رهب
وعده هاي قرآني خداوند، به تغيير سرنوشت ملت ايران 
اشاره و خاطرنشان كردند: ما ملت ايران، آيه شريفه انَّ 
م را در عمل  ــهِ اهللا ال يَغيُر ما بَِقوٍم َحّتي يَغيروا ما بِاَنُفِس
آزموده ايم و با قيام هللا و ياري دين خدا، نصرت الهي را 

كامال درك كرده ايم.
ــران دوران طاغوت  ــرت آيت اهللا خامنه اي اي حض
ــت ها  ــته به صهيونيس را «ايراِن آمريكا» و ايران وابس
ــل ايران به قطب  ــان كردند: تبدي خواندند و خاطرنش
ــم، معجزه اي  ــتكبار و صهيونيس قدرتمند مقابله با اس
عيني و تحقق وعده نصرت الهي است كه خداوند كريم 
آن را در قرآن، بشارت داده است. ايشان قيام ملت هاي 
ــانه هاي بارز  ــه از جمله ملت مصر را از ديگر نش منطق

حتمي بودن وعده هاي قرآن برشمردند و افزودند:
ادامه در صفحه 2

مستوره برادران نصيري/ گروه جامعه

ــور ما به  ــرخ اهداي عضو در كش ــال حاضر ن در ح
ــت، آمار ايده آل  ازاي هر يك ميليون نفر 4/4 پيوند اس
ــرخ اهداي عضو 15 پيوند به ازاي هر يك ميليون نفر  ن
جمعيت است و همه فاصله اي كه ما با اين آمار ايده آل 
ــف قانوني و فرهنگي اين  ــم به كمبود اعتبار، ضع داري

مساله در كشور برمي گردد.
ــور ما، پيوند قرنيه در سال  اولين مورد پيوند در كش
ــت، اما تا سال 1379 كه قانون پيوند اعضا از  1314 اس
ــال بعد آيين نامه  ــاران مرگ مغزي تصويب و 2 س بيم
ــد، درخصوص پيوند عضو از جسد،  اجرايي آن ابالغ ش
قانون و برنامه مشخصي در كشور وجود نداشته است.

ــده  با وجود  اجازه  ــفانه در اين قانون تاكيد ش متاس
كتبي يا داشتن وصيت نامه فرد مرگ مغزي شده براي 
استفاده از اعضايش، اگر اولياء متوفي، اجازه اين كار را 

به تيم پزشكي ندهند، امكان اين كار وجود ندارد.
ــما در حال حاضر وصيت نامه يا حتي  در واقع اگر ش
كارت اهداي عضو داشته باشيد باز هم اجازه استفاده از 
اعضاي شما براي نجات ساير بيماران منوط به رضايت 

اوليا يا همان ولي دم شماست.
ــكل وقتي خودش را نشان مي دهد كه معموال  مش
ــبت به اين  ــت قلبي نس ــي رضاي ــاي ايران خانواده ه
ــت عنوان شود كه هنوز  ــايد بهتر اس ماجرا ندارند و ش

فرهنگ سازي الزم در اين خصوص وجود ندارد. 
ــت  ــا حاال به  رغم اين منع قانوني وزرات بهداش ام
درصدد است كه درج اهداي داوطلبانه پيوند از جسد در 
ــاي گواهينامه رانندگي را با كمك راهنمايي و  كارت  ه

رانندگي انجام دهد.
ــداي داوطلبانه در  ــه اه ــاس اگر گزين ــر اين اس ب
ــود و فرد دچار سانحه  گواهينامه هاي رانندگي درج ش
ــود با وجود رضايت آگاهانه  و در پي آن مرگ مغزي ش
بيمار و البته دريافت رضايت خانواده مي توان نسبت به 

پيوند اعضا اقدام كرد.

ــس اداره پيوند و بيماران  ــر محمد عقيقي،رئي دكت
ــن موضوع به  ــاره به اي ــت با اش خاص وزارت بهداش
ــد: هرچند كه قانون در هر صورت  «جام جم» مي گوي
ــده را منوط به  ــتفاده از اعضاي فرد مرگ مغزي ش اس

اجازه اولياء متوفي مي كند،
ادامه در صفحه 17

گفت و گو  با
 سيدرضا غالمي
 معاون بهداشت محيط كار 
وزارت بهداشت

نمايشگاه آثار بزرگان چوب و معرق: گالري موسسه فرهنگي اكو در تهران  نگاره هاي چوبي بزرگان را به نمايش گذاشته است.

انتخاب مجدد دكتر مخبر 
به دبيري شوراي عالي
 انقالب فرهنگي

masa
長方形
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حق با شماست

مدارس همچنان پول مي گيرند
دهقان لو از كرمانشاه: چرا آموزش و پرورش با مدارسي كه 
هنگام ثبت نام، وجه نقد دريافت مي كنند و در مقابل حتي رسيد 

نيز مي دهند، برخورد قانوني نمي كند؟
ــتفاده از مواد گندزدا  ــهرداري با اس ــراقي از تهران: ش اش
ــطل هاي زباله را كه در گرماي تابستان بيشتر  بوي نامطبوع س

ثصصمي شود از بين ببرد.
ــعري از تهران: چرا مسووالن سازمان سنجش انتخاب  اش
ــركت كنندگان را به صورت پراكنده و  ــاي امتحاني ش حوزه ه
ــكونت آنها با اين وضعيت حمل ونقل و كمبود  دور از محل س

بنزين انجام داده اند؟
بي طرفان از قم: تلفيق نشدن 2 مجمع امور صنفي، توزيعي 
ــدي در قم بار مالي زيادي را بر دوش اصناف  ــي و تولي و خدمات
گذاشته است، از مسووالن مي خواهيم اين دو مجمع را هر چه 

زودتر با هم ادغام كنند.
نوزاد از شهرك گلستان: آب شرب شهرك گلستان در جاده 
ــاوه چند صباحي است كه مكررا قطع مي شود و مشكالتي  س
را براي ساكنان اين شهرك به وجود آورده است. از مسووالن 
سازمان آب براي رفع اين مشكالت تقاضاي رسيدگي داريم.

22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
ــاله و درج گزينه اهداي  ــتفاده از اين مس اما معتقديم با اس
داوطلبانه در گواهينامه هاي رانندگي مي توانيم فرهنگ سازي 

خوبي در خانواده هاي ايراني انجام دهيم.
ــت با فراگير شدن اين عنوان در گواهينامه ها،  او معتقد اس
ــوع فكر مي كنند و از طرفي با  ــك طرف افراد به اين موض از ي
ــدن موضوع در خانواده ها فرهنگ سازي الزم انجام  مطرح ش

مي شود.
هرچند در كشور ما ثبت دقيق مرگ مغزي وجود ندارد، اما 
ــاالنه در كشور رخ  ــاس، آمار بيش از 30 هزار تصادف س براس
ــكل غيرمستند پيش بيني مي شود به همان  مي دهد كه به ش

نسبت تعداد مرگ هاي مغزي مي تواند زياد باشد.
ــاس عقيقي ادامه مي دهد: مشكل اساسي در  بر همين اس
كشور ما عالوه بر گسترش نيافتن فرهنگ اهدا، نبود امكانات 
ــخيص و نگهداري از بيماران مرگ مغزي است، حتي آمار  تش
باالي مرگ هاي ناشي از تصادفات رانندگي نيز كمكي به اين 
ــت، چند نفر از  ــص نمي كند، چون به طور دقيق معلوم نيس نق
قربانيان ناشي از تصادفات رانندگي در جاده، چند نفر در مسير 
انتقال و چند نفر در بيمارستان جان مي دهند و بخصوص چند 

نفر آنها مرگ مغزي بوده اند.
ــاس، اگر آمارگيري و اطالع رساني از مرگ هاي  بر اين اس
مغزي درست انجام نشود، مراكز فعال درخصوص پيوند اعضا 
كه تعدادشان در كشور به 10 مركز مي رسد، نمي توانند عملكرد 

مناسب و به موقعي داشته باشند.
ــنهاد درج گزينه اهداي داوطلبانه عضو در  هرچند كه پيش
ــوي وزارت بهداشت مطرح شده  گواهينامه هاي رانندگي از س

اما هنوز مسووالن راهنمايي و رانندگي كشور واكنش شفافي 
نسبت به اجراي اين طرح نداشته اند، اين در حالي است كه در 
حال حاضر حدود 30 ميليون گواهينامه در ايران وجود دارد كه 

رقم خوبي براي اجراي چنين طرحي محسوب مي شود.
 آمار ها چه مي گويند؟

به گفته رئيس اداره پيوند و بيماران خاص وزارت بهداشت 
ــاس پيوند از جسد به ازاي هر  ــور براس ميزان پيوند در هر كش
ــود، اين آمار در سال 86  ميليون نفر جمعيت اندازه گيري مي ش
در ايران حدود 2/3 در ميليون بوده و در حال حاضر به بيش از 4 
نفر در هر يك ميليون نفر رسيده است. اما اين شاخص در اسپانيا 
كه بيشترين ميزان در دنياست 35 پيوند به ازاي هر ميليون نفر 

است و در آمريكا 25 پيوند به ازاي هر ميليون نفر است.
ــران در رتبه 42 جهاني  ــت اعالم مي كند اي وزرات بهداش
ــن ارقام به نظر  ــد قرار دارد، اما اي ــد از جس ــه اي پيون و 5 منطق
ــان اين حوزه چندان مطلوب به نظر نمي رسد چراكه  كارشناس
ــاالنه تعدادي از  ــت و س ــم برطرف كننده نياز موجود نيس رق
بيماران در صف انتظار، به دليل كمبود عضو اهدايي جان خود 
را از دست مي دهند. به طور متوسط ساالنه از 19 هزار بيمار در 
ــت انتظار پيوند، تنها حدود 2700 مورد پيوند كه بيشتر  فهرس
مربوط به كليه است، در كشور صورت مي گيرد. اين آمار نشان 
مي دهد كه تقريبا يك پيوند به ازاي هر 7 مورد نيازمند به پيوند 
ــت در حالي كه اين آمار در دنيا يك پيوند به 2 يا 3 بيمار در  اس
ــت.  در 40 سال گذشته بيش از 29 هزار و 700 پيوند  انتظار اس
ــور صورت پذيرفته است كه بيشترين موارد نيز مربوط  در كش
به پيوندهاي كليه است. از اين ميان 1200 مورد پيوند كبد، 362 

پيوند قلب و 79 پيوند پانكراس و موارد ديگر بوده است.

 داستان تكراري بودجه و اعتبار
هرچند رئيس اداره پيوند و بيماران خاص وزارت بهداشت 
ــور  تاكيد مي كند انجام عمل جراحي پيوند تنها جراحي در كش
ــت بودجه  ــود و وزارت بهداش ــت كه رايگان انجام مي ش اس
ــه اي در اين خصوص دارد، اما ظاهرا رايگان بودن اين  جداگان
جراحي نتوانسته مشكل بيماران در فهرست انتظار پيوند را حل 
ــال 89 اعتبار مورد نياز وزارت بهداشت درخصوص  كند.در س
ــا 5 ميليارد و 800  ــارد ريال بوده كه تنه ــد اعضا 15 ميلي پيون
ميليون ريال به واحد پيوند تعلق گرفته است، در واقع هر چقدر 
كه از اين اعتبار كاسته شود به همان نسبت امكان انجام جراحي 

پيوند براي بيماران كاهش مي يابد.
ــب و كبد هركدام 40 ميليون تومان، پيوند  هزينه پيوند قل
ــه تقريبا 20 ميليون تومان  ــه 30 ميليون تومان و پيوند كلي ري
است كه بيمه تنها 3 ميليون و نيم آن را مي پردازد، پس بيماران 
يا بايد براساس توانايي مالي خود اقدام كنند يا منتظر كمك و 
اعتبار وزارت بهداشت بمانند كه با اعتبار اختصاص يافته خيلي 

از بيماران امكان پيوند نخواهند داشت.
ــاخت هاي الزم براي  در مجموع، ضعف قانون، نبود زيرس
ــازي، كمبود اعتبار و  برخي  ــام پيوندها، ضعف فرهنگ س انج
ــر پيوند اعضا در كشور  ــكالت قانوني از موانع موجود بر س مش
است كه بايد ساماندهي شود اما اقداماتي نظير اعالم موافقت 
فرد با اهداي عضو خود در گواهينامه از نگاه برخي كارشناسان 
ــك گام مثبت و فراگير در زمينه ترويج و  ــي تواند به عنوان ي م
گسترش فرهنگ اهداي عضو در ايران تلقي شود؛ موضوعي 
ــرآن در حال بحث و  ــت و پليس بر س كه هنوز وزارت بهداش

بررسي هستند .

گامي بلند براي اهداي عضو
ساالنه از 19 هزار بيمار در فهرست انتظار پيوند عضو، تنها حدود 2700 نفر موفق به پيوند مي شوند

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي با اعالم هشدارهاي 
ــري 90 رشته هاي غيرپزشكي دانشگاه  حفاظتي آزمون سراس
ــركت در تمامي  ــال از ش ــت: متخلفان از يك تا 10 س آزاد گف

آزمون ها چون آزاد و دولتي محروم مي شوند. 
ــجادي جاغرق در گفت وگو با ايسنا، ضمن  ــيدعبداهللا س س
ــه آزمون تا فردا  ــاره به مهلت رفع نقص كارت ورود به جلس اش
ــرد: داوطلبان بايد هنگام دريافت  ــنبه 15 تير، اظهار ك چهارش
ــه نسبت به انطباق اطالعات فردي مندرج  كارت ورود به جلس
ــته شهر انتخابي جداً  در كارت و همچنين عكس الصاقي و رش
ــاهده هرگونه مغايرت، به باجه هاي  دقت كنند و در صورت مش

رفع نقص مراجعه كنند. 
ــتن هرگونه وسيله ارتباطي و  وي با بيان اين كه همراه داش
ــركت در  ــه آزمون برابر با محروميت از ش الكترونيكي در جلس
ــتن و همچنين  ــت، تصريح كرد: همراه داش ــه آزمون اس جلس
ــايل الكترونيكي و مخابراتي نظير تلفن  ــتفاده وس هرگونه اس
ــب ابطال نتيجه آزمون  ــراه  حتي به صورت خاموش موج هم
ــركت در تمامي آزمون هاي سراسري اعم از  و محروميت از ش

آزاد و دولتي از يك تا 10 سال خواهد شد. 
ــخ دادن به  ــجادي افزود: داوطلبان بايد قبل از آغاز پاس س
سواالت، شماره داوطلبي درج شده روي پاسخنامه را با شماره 
ــماره صندلي  ــه و همچنين ش مندرج روي كارت ورود به جلس
خود مطابقت داده و در صورت مغايرت، موضوع را بالفاصله به 
مسوول حوزه اطالع دهند. وي با بيان اين كه استفاده از ماشين 
حساب براي تمامي داوطلبان رشته هاي مختلف ممنوع است، 
ــان تا پايان زمان آزمون حق خروج از حوزه  تاكيد كرد: داوطلب
ــگاه آزاد با تاكيد بر  برگزاري را ندارند. رئيس مركز آزمون دانش
ــرد ديگري به جاي داوطلب اصلي  ــه در صورت حضور ف اين ك
ــه آزمون، فرد جايگزين به مراجع قضايي تحويل داده  در جلس
ــود، اظهار كرد: در اين صورت با داوطلب مطابق مقررات  مي ش

برخورد قانوني خواهد شد. 

ــجويي وزير علوم با اشاره به رفع محدوديت  معاون دانش
ــكا، كانادا و  ــور آمري ــجويان ايراني در 3 كش تحصيل دانش
انگلستان گفت: دانشجويان ايراني مي توانند از دانشگاه هاي 
ــر آن بايد از  ــا عالوه ب ــرش بگيرند، ام ــور پذي ــه كش اين س

كشورهاي ديگر هم پذيرش داشته باشند.
محمود مالباشي در گفت وگو با مهر افزود: در حال حاضر 
ــجو فرستاده  ــه كشور دانش ــود كه به اين س اگر گفته مي ش
مي شود، به اين معني است كه رشته ها و دانشگاه هاي خاص 

مي توانند پذيرش آمريكا و كانادا را نيز داشته باشند.
ــورهاي ديگر هم  وي افزود: اين افراد بايد پذيرش از كش
عالوه بر آمريكا و كانادا داشته باشند كه اعزام آنها عملي شود. 
ــته اي كه مورد نياز كشور  ــجويان  مي توانند در هر رش دانش

باشد، در هر نقطه اي از دنيا، پذيرش بگيرند.
ــخص است كه يك كشور به طور مثال در  وي گفت: مش
ــته MBA و يك كشور ديگر در رشته هوا فضا موفق تر  رش
است و سعي ما اين است كه به بهترين كشورها دانشجويان را 
ــيه  اعزام كنيم.معاون وزير علوم درباره رفع محدوديت بورس
ــور آمريكا، كانادا و انگلستان گفت: اين محدوديت  در 3 كش
ــه  ــجويان ايراني به اين س ــده بوديم كه دانش را ما قائل نش
كشور نروند؛ اين محدوديت را آن كشورها براي دانشجويان 
ايراني قائل شده بودند.مالباشي افزود: اين سه كشور پذيرش 
ــجويان اعالم  مي دادند، اما ويزا نمي دادند، لذا ما نيز به دانش
ــان را صرف كشورهايي نكنند كه پذيرش  كرديم كه وقت ش

مي دهند و ويزا نمي دهند.

ــات مجلس پس از  ــيون آموزش و تحقيق ــس كميس رئي
ــماره  نمابر كميسيون براي رسيدگي گفت: اولياي  اعالم ش
ــي در رابطه با  ــوزان مي توانند تخلف مدارس دولت دانش آم
ــده را به شماره   ــه و هزينه اخذ ش ــامل نام مدرس اخذ وجه ش
ــوزش و تحقيقات  ــيون آم ــر33440066 دفتر كميس نماب

مجلس اطالع دهند تا هرچه سريع تر بررسي شود.
ــي در گفت وگو با مهر، درخصوص  ــپور تهران علي عباس
تاثير هدفمندي يارانه ها در هزينه هاي جانبي مدارس اظهار 
ــارات الزم را براي هزينه هاي  ــرد: دولت وظيفه دارد اعتب ك
ــارات تامين  ــا اين فرض كه اعتب ــدارس تامين كند اما ب م
ــده، مديران حق ندارند وجهي را از اولياي دانش آموزان  نش

دريافت كنند.
ــوزش و پرورش خالف  ــفانه وزارت آم وي افزود: متاس
ــورد مي كند و از اولياي  ــدارس هيات امنايي برخ ــون با م قان

دانش آموزان شهريه مي گيرد.
ــات مجلس با اعالم  ــيون آموزش و تحقيق رئيس كميس
اين كه برخي تخلفات مدارس را به وزارت آموزش و پرورش 
اطالع داده ايم، عنوان كرد: اين وزارتخانه نيز بازرس دارد اما 
ــده است كه مدارس هيات امنايي مي توانند  طوري وانمود ش
ــت و اگر اين روند ادامه پيدا  وجه نقد بگيرند كه اين گونه نيس
ــات از مكانيزم هاي قانوني  ــيون آموزش و تحقيق كند كميس

استفاده مي كند.

10 سال محروميت از تمام آزمون ها براي متخلفان كنكور آزاد

ممنوعيت بورسيه دانشجويان به آمريكا و انگليس لغو شد

تخلفات مدارس را تلفني به مجلس خبر دهيد
شماره نمابر 33440066 براي تخلفات مدارس در نظر گرفته شده است 

شكايت مردم براي آلودگي هوا 
در حال رسيدگي است

ــت اداري گفت: پرونده اي در خصوص  رئيس ديوان عدال
شكايت مردم از برخي سازمان ها در زمينه آلودگي هوا تشكيل 

شده كه در حال رسيدگي است.
به گزارش فارس، حجت االسالم محمدجعفر منتظري افزود: 
ديوان عدالت اداري تنها مرجع قضايي است كه لزومي ندارد مردم 
به طور مستقيم به آن مراجعه كنند؛ چرا كه با تسهيالتي كه فراهم 
ــود، مردم مي توانند از طريق اينترنت و تبادل لوايح با ديوان  مي ش
عدالت اداري ارتباط برقرار كنند.منتظري در پاسخ به اين سؤال  كه 
ــوي مردم عليه  ــكايتي از س آيا تاكنون در خصوص آلودگي هوا ش
ــازمان هاي مربوطه مانند محيط زيست و وزارت بهداشت شده  س
است، بدون اين كه به ارگان خاصي اشاره كند، گفت: در اين زمينه 

شكايتي شده كه در حال رسيدگي است.
بالتكليفي 11 ساله طرح جامع كاهش آلودگي

 هواي تهران
در همين حال، با تداوم شرايط ناسالم در هواي شهر تهران، 
ــركت كنترل كيفيت هوا شهر تهران بار ديگر از  مديرعامل ش
بالتكليفي 11 ساله طرح جامع كاهش آلودگي هوا انتقاد كرد 
و گفت: از ابتداي سال تاكنون حتي يك روز هم هواي پاك در 
تهران نداشته ايم. يوسف رشيدي در گفت وگو با فارس با اشاره 
به اين كه در بحث آلودگي هوا در چند سال گذشته كاري انجام 
ــت،  افزود:  قرار بود طرح جامع كاهش آلودگي هوا  ــده اس نش
 سال گذشته به تصويب برسد كه اين امر رخ نداد. به گفته وي
ــال است كه طرح جامع كاهش آلودگي هوا بالتكليف   11 س
مانده و قرار بود در 22 بهمن سال گذشته از اين طرح رونمايي 

شود كه اين امر محقق نشد. 
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