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پرسش از دانشگاه آزاد فراهان
ــفانه هزينه پست بعد از سال جديد به  ــايي از كرج: متاس پاش
طور صددرصد افزايش داشته است، طوري كه حتي مسووالن 
ــتي نمي دهند. علت  ــورد جواب درس ــت نيز در اين م ــود پس خ

چيست؟
ــلمان فارسي  عربي از تهران: در كوچه اعرابي در خيابان س
ــان نامجو تير برقي وجود دارد كه با وجود تعريض  ــع در خياب واق
ــت، طوري كه  ــبي اس ــفانه اين تير در جاي نامناس كوچه متاس
ــت. لطفا  ــته اس مراجعات مكرر ما به اداره برق نيز ثمري نداش

مسووالن در اين زمينه اقدام كنند. 
خاوري: در بهمن سال گذشته براي تعويض شناسنامه خود 
به يكي از ادارات پست مراجعه ولي تاكنون شناسنامه به دست 
من نرسيده است. به هركجا هم مراجعه مي كنم جوابي دريافت 

نمي كنم. از مسووالن امر تقاضاي رسيدگي دارم. 
ــهر چندين نانوايي  ــت در هر ش ــي از مالير: خوب اس عباس
ــالمت افراد جامعه  ــدار مبادرت كنند تا س ــه پخت نان سبوس ب

تضمين شود.
ــتاندار مازندران مي خواهيم كه  ــر: از اس حاجي پور از رامس
هياتي را براي پيگيري امور مربوط به دستورات ومصوبات خود 

تعيين كند تا اين دستورات بهتر نتيجه بدهد.  
دانشجوي پتروشيمي از فراهان: دانشگاه آزاد واحد فراهان 
ــجويان  ــه خاطر كاهش تعداد دانش ــت كه به عمد ب ــي اس مدت
ــروط يا در  ــجويان را مش ــش هزينه ها دانش ــگاه و افزاي دانش
ــجويان مجبور شوند،  ــي مردود مي كند تا دانش واحدهاي درس
ــال 87  ــهريه اين واحدها را بگذرانند. از س دوباره با پرداخت ش
ــا بر عملكرد  ــگاه نيامده ت ــي به اين دانش ــون هيچ بازرس تاكن
ــي دانشگاه آزاد واحد فراهان نظارت  مديريت و معاونت آموزش
ــيده است، چطور  ــجويان هم به جايي نرس كند و اعتراض دانش
ــت تا ترم هاي قبل ميانگين نمرات يك واحد درسي  ممكن اس
كمتر از 17 نباشد و حاال باالترين نمره 13 باشد و جمع زيادي از 

دانشجويان از واحدها بيفتند؟
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پوران محمدي   / گروه جامعه 

ــته رانندگاني هستيد كه ماهانه دست كم چندين  اگر از آن دس
تخلف رانندگي در برگه خالفي خودرويتان خودنمايي مي كند، اگر 
ــن راهنمايي و رانندگي صرفا  ــما براي رعايت قواني تنها مالك ش
مشاهده حضور فيزيكي ماموران در فالن چهارراه يا خيابان است، 
اگر آنقدر زرنگ هستيد كه مكان دقيق دوربين هاي ثبت تخلف در 
مبادي ورودي محدوده طرح ترافيك و برخي بزرگراه هاي شهر را 
به خوبي شناسايي كرده ايد و مي دانيد به دليل كمبود اين دوربين ها 
در بسياري از خيابان ها و معابر شهر از دستشان در امان هستيد، بايد 
بدانيد كه از اين پس ديگر تخلف كردن براي شما بسيار سخت تر 

خواهد شد. 
از اين به بعد نه تنها  110 دوربين  ثبت تخلف سرعت،  بلكه 700 
دوربين   نظارت تصويري در سطح شهر به طور لحظه اي تخلفات 

رانندگي را ثبت خواهند كرد. 
 اعمال قانون به روش 50 سال پيش 

ــهرهاي دنيا  ــياري از كالنش ــه  هم اكنون در بس ــي ك در حال
ميزان حضور ماموران راهنمايي و رانندگي در معابر و خيابان هاي 
ــت، اما در كشور ما به دليل فراهم نبودن  ــهر كمتر از 2 درصد اس ش
ــزات و ابزارهاي كنترل  ــان تجهي ــاخت هاي الزم كه هم زيرس
ــمند و مكانيزه است، همچنان ماموران راهنمايي و رانندگي  هوش
ــتند تا تردد خودروها را  ــر چهارراه ها مي ايس مانند نيم قرن پيش س

كنترل كنند!
اين وضعيت عالوه بر اين كه وقت و انرژي زيادي را از ماموران 
مي گيرد امكان كنترل و نظارت دقيق از يك سو و شناسايي و اعمال 
قانون براي برخورد همزمان با چندين راننده متخلف را با دشواري 

بسياري مواجه مي كند.
ــض جريمه رانندگي در تهران صادر  ــه حدود 50 هزار قب روزان
ــووالن راهنمايي و  ــت كه به گفته مس ــود و اين در حالي اس مي ش
رانندگي به دليل كمبود نيرو امكان پوشش مستمر تمام تقاطع ها 
ــي و رانندگي وجود  ــط ماموران راهنماي ــهر توس و خيابان هاي ش
ــته و به همين دليل در شرايط فعلي اين امكان وجود دارد كه  نداش
ــت، همزمان  وقتي ماموري در حال جريمه يك راننده متخلف اس

 10 راننده متخلف ديگر از كنار او رد شوند و اين مامور به عنوان اهرم 
كنترلي نتواند آن چنان كه بايد نقش خود را به درستي ايفا كند.

 كاركرد جديد دوربين هاي نظارت تصويري 
ــتا از آغاز ثبت تخلفات  ــس پليس راهور تهران در اين راس رئي
رانندگي توسط دوربين هاي نظارت تصويري نصب شده در سطح 
ــهر خبرداد و  گفت: مدتي است برخي رانندگان متخلف فقط به  ش
ــاهده مي كنند  ــور فيزيكي پليس اكتفا كرده و زماني كه مش حض
ــه تخلف مي كنند به همين  ــي پليس حضور ندارد اقدام ب در محل
ــته  ــودجويي متخلفان از هفته گذش منظور و براي جلوگيري از س
فاز جديد پليس الكترونيك در پايتخت به مرحله اجرا گذاشته شده 
كه بر اين اساس تخلفات رانندگان عالوه بر كنترل هاي ماموران، 

ــطح شهر نيز به صورت لحظه اي  از طريق دوربين هاي نظارتي س
ثبت مي شود.

ــين رحيمي با اشاره به اين كه اين طرح در راستاي  سردار حس
ــوس در تهران است،  ــتر پليس نامحس ــازي هرچه بيش فعال س
ــتفاده از  ــده پليس راهور تهران با اس ــزود: ماموران آموزش دي اف
ــالوه بر كنترل ترافيك  ــش از 600 دوربين كنترل ترافيك، ع بي
ــت با تخلفاتي مانند تجاوز به گذرگاه عابر پياده، توقف هاي  پايتخ
 دو و سه رديفه، توقف در محل هاي ممنوع و داخل و حريم ميادين، 

عبور از چراغ قرمز و... برخورد مي كنند.
رئيس پليس راهور تهران با اشاره به اين كه در چند ماه گذشته 
ــهروندان بيش از 90 درصد عابران، رانندگان  با همكاري خوب ش
ــواران قوانين و مقررات رانندگي را رعايت كرده و  خودرو و موتورس
ــوند، تصريح كرد: بحث  ــت گذرگاه عابرپياده متوقف مي ش در پش
ــت و  ــذرگاه عابرپياده از برنامه هاي اصلي پليس اس ــازي گ پاكس
ــواري روي  ــت آن زماني كه راننده خودرو يا راكب موتورس گذش
گذرگاه عابرپياده بايستد و پس از حضور مامور بگويد كه حواسش 

نبوده است.
به گفته سردار رحيمي قطعا هر خودرو يا موتورسيكلتي كه روي 

گذرگاه عابرپياده توقف كند، برابر قانون جريمه مي شود.
 ما مدرك داريم 

ــته در نهايت خونسردي  اگر فكر مي كنيد مي توانيد مثل گذش
ــويد و وقتي هم كه قبض جريمه تان به  مرتكب تخلف رانندگي ش
ــال شد، براحتي تخلف خودتان را با اين بهانه هميشگي  منزل ارس
ــته ايد  ــاعت و روز مذكور اصال در آن محل حضور نداش كه در س
ــتباهيد چراكه تصوير خودروي شما  ــخت در اش كتمان كنيد، س
هنگام ارتكاب تخلف در ساعت و روز مورد نظر در بانك اطالعات 

پليس راهور تهران ثبت شده است. 
سردار رحيمي اين را هم مي گويد كه شهروندان در صورتي كه 

ــبت به تخلف خود اعتراض دارند، مي توانند با مراجعه به مركز  نس
كنترل ترافيك راهنمايي و رانندگي تهران، عكس خودروي خود 

را هنگام ارتكاب تخلف مشاهده كنند.
اين روزها وقتي كمي دقيق تر به ماموران راهنمايي و رانندگي 
ــتقر در سر چهارراه ها و خيابان هاي شهر نگاه مي كنيم كمتر  مس
ــت  ــر راهنمايي و رانندگي را با قبض جريمه و خودكار به دس افس
ــت كه قبض هاي جريمه جاي خود  مي بينيم، دليلش هم اين اس
را به دستگاه هاي كوچكي شبيه كارتخوان داده اند تا ديگر بتدريج 
ــنتي جريمه كردن كه همان نوشتن قبض ها به صورت  روش س
ــت، حذف و به جاي آن شيوه الكترونيكي  ــتي و با خودكار اس دس

صدور قبض جايگزين شود. 
رئيس پليس راهور تهران با تاكيد بر اين كه يكي از برنامه هاي 
اصلي پليس راهور تهران در سال جاري حذف كامل صدور قبض 
جريمه به شيوه سنتي و به جاي آن صدور قبض جريمه الكترونيكي 
است، گفت:  در حال حاضر تمامي افسران كادر در پايتخت مجهز 
ــده اند و قبوض  ــت تخلف ش ــتگاه هاي الكترونيكي ثب ــه دس  ب

جريمه دستي جمع آوري شده است.
 كنترل محدوده زوج و فرد بزودي  با دوربين 

ــردد خودروها در محدوده طرح ترافيك و  هم اكنون كنترل ت
بخصوص ورودي هاي آن با كمك دوربين هاي نصب شده در اين 
محدوده انجام مي شود و به گفته سردار رحيمي قرار است تا سال 
آينده با تجهيز تمامي ورودي هاي محدوده زوج و فرد به دوربين، 
ــرل تردد خودروهاي غيرمجاز در اين محدوده و اعمال قانون  كنت

براي آنها نيز به طور الكترونيكي پوشش داده شود. 
ــاي كنترل  ــان به خودروه ــر و كارت ــون س ــم تاكن نمي داني
محسوس يا نامحسوس پليس راهنمايي و رانندگي افتاده يا نه، اما 
رانندگان متخلفي كه تاكنون به دليل سرعت و سبقت غيرمجاز، 
ــيدن و حركات نمايشي بخصوص در بزرگراه ها جريمه  اليي كش

ــوس پليس بزرگراه را  ــده اند حتما گشت هاي كنترل نامحس ش
بخوبي مي شناسند. 

ــتاي جلوگيري از بروز تخلفات و تصادفات همزمان با  در راس
ــديد برخورد با تخلفات  ــراي طرح كنترل بزرگراه ها، طرح تش اج
ــتور كار پليس راهور قرار گرفته  ــي در بزرگراه ها نيز در دس رانندگ

است. 
 تشديد برخورد با تخلفات در بزرگراه ها 

ــت داخل خودروهاي محسوس و نامحسوس پليس  قرار اس
ــود. ــز دوربين هاي ثبت تخلف نصب ش ــاي تهران ني  بزرگراه ه

ــن دوربين ها ضمن  ــران، اي ــس راهور ته ــه رئيس پلي ــه گفت  ب
ــامانه استعالم پالك خودرو  فيلمبرداري از تخلف رانندگان به س
ــه خودرويي تخلف  ــتند و در صورتي ك ــره منفي مجهز هس و نم
حادثه ساز داشته باشد و تعداد نمرات منفي اش به 30 رسيده باشد از 
طريق سيستم مركزي به اطالع افسر حاضر در تيم گشت پليس 

بزرگراه مي رسد. 
ــوران راهنمايي و  ــن را هم گفت كه به مام ــردار رحيمي اي س
رانندگي دستور داده شده  بدون هيچ اغماضي با متخلفان برخورد 
و نمره منفي را در سوابق رانندگان ثبت كنند، همچنين رانندگان 
ــاهده  ــف مي توانند به طور همزمان فيلم تخلف خود را مش متخل

كنند. 
ــت آخرين وضعيت  ــدگان تهراني مي توانند براي درياف رانن
خالفي شان شماره (وي. آي. ان) خودروي خود را كه پشت كارت 
خودرو به طور عمودي نوشته شده و براي اطالع از نمره منفي شان 

شماره گواهينامه خود را به شماره 30005151 پيامك بزنند.  
 كنترل 75 درصد بزرگراه ها با دوربين 

ــت تا  ــي كه به گفته رئيس پليس راهور تهران قرار اس در حال
ــدوده زوج و فرد نيز با دوربين  ــال تردد خودروها در مح پايان امس
كنترل شود، مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران 
ــز 75 درصد بزرگراه هاي پايتخت به دوربين هاي كنترل  از تجهي
سرعت تا پايان امسال خبرداد و گفت: در حالي كه قرار بود تمامي 
ــه دوربين هاي كنترل  ــال ب ــهر تهران تا پايان س بزرگراه هاي ش
ــوند اما امسال اين سيستم تكميل نخواهد شد  سرعت تجهيز ش
و پيش بيني مي شود تنها 75 درصد بزرگراه هاي شهر زيرپوشش 
ــرد. به گفته حجت اهللا بهروز،  ــرعت قرار بگي دوربين هاي ثبت س
ــرعت با بزرگراه هايي  ــت نصب دوربين هاي ثبت تخلف س اولوي
است كه بيشترين ميزان تردد خودروها و همچنين بيشترين آمار 

تصادفات و حوادث رانندگي را دارند. 
ــدن پوشش بهتر دوربين هاي نظارت تصويري در  با فراهم ش
ــووالن راهنمايي ورانندگي و متوليان  ثبت تخلفات رانندگي، مس
ــد امكان نظارت و برخورد  ــهرداري تهران اميدوارن ترافيك در ش
ــهر فراهم شود،  ــطح ش هرچه بهتر با تخلفات رانندگي در تمام س
چراكه تجربه نصب اين دوربين ها در سطح خيابان ها و معابر شهر 
ــرعت در شهر  ــان داده كه اين دوربين ها در كاهش تخلف س نش

بسيار موثر بوده است.

هشدار به رانندگان پرتخلف پايتخت

خالف نكنيد، 800 دوربين عكستان را مي گيرد

ــركت هايي خبر  ــي ش ــف و فروپاش ــر تا ديروز از كش اگ
ــيد كه بي نام و نشان در شلوغ ترين نقاط شهر به خريد  مي رس
ــي مي پرداختند، از وزارت آموزش  ــروش مدارك تحصيل و ف
ــد مدرك تحصيلي  ــد كه اين بار خري ــرورش خبر مي رس و پ
ديپلم به امر رايج در برخي موسسات آموزش از راه دور و فني 

وحرفه اي تبديل شده است.
ــطه وزارت  ــاون آموزش متوس ــحرخيز، مع ــم س ابراهي
ــه برخي تخلفات مراكز  ــاره ب آموزش و پرورش، ديروز با اش
ــارس گفت:  ــه ف ــگاه هاي آزاد ب ــوزش از راه دور و آموزش آم
ــا در اين مراكز  ــدرك و فروش ديپلم عمدت ــكل جعل م مش

اتفاق مي افتد.
ــته موضوع  ــال تحصيلي گذش ــن در س ــش از اي وي پي
ــدارس غيردولتي تكذيب كرده  ــروش ديپلم را در برخي م ف
ــش (آموزش از  ــا 2 مركز متخلف كاردان ــايي تنه و با شناس
ــود. اين در حالي  ــه خوانده ب ــان يافت ــوع را پاي راه دور) موض
ــات آموزش از راه دور  ــتفاده برخي موسس ــت كه سوءاس اس
ــان را در  ــاتي كه برخي واحدهايش ــته از موسس بويژه آن دس
ــگاه هاي آزاد برگزار مي كنند، همچنان منجر به بروز  آموزش
ــده  نگراني هايي در بين متقاضيان اخذ ديپلم غيرحضوري ش
ــكل در مراكز آموزش از  ــت.وي افزود: دليل بروز اين مش اس
راه دور  اين است كه اين مراكز برخي واحدهاي درسي خود را 
در آموزشگاه هاي علمي آزاد مي گذرانند، البته اين نكته نافي 
ــت و بايد  ــووليت همكاران ما در آموزش و پرورش نيس مس
ــحرخيز ادامه داد: مراكز آموزش  دقت الزم صورت گيرد. س
ــتند و به صورت خصوصي  ــي هس ــا غيردولت از راه دور عمدت
ــا چنين اتفاقاتي در اين  ــوند، به همين دليل بعض اداره مي ش

مراكز مي افتد. 
ــحرخيز تصريح كرد: اگر مواردي از اين تخلفات وجود  س
داشته، مطابق قانون با آنها برخورد شده است، از جمله اين كه 
ــيوه به  ــده و اگر ديپلمي نيز به اين ش مجوز اين مراكز لغو ش

برخي افراد اعطا شده باشد، آن مدرك باطل مي شود. 
ــوزش و پرورش تاكيد  ــطه وزير آم معاون آموزش متوس
ــت «تاييديه  ــوارد، آنچه مهم اس ــر از اين م ــرد: صرف نظ ك
ــط آموزش و پرورش آن  ــت كه فق صالحيت تحصيلي» اس

ــد، بنابراين نگراني خاصي  ــه طور محرمانه صادر مي كن را ب
وجود ندارد، چرا كه اگر شخصي در آزمون ورودي دانشگاه ها 
ــور محرمانه  ــگاه محل قبولي بايد به ط ــركت كند، دانش ش
ــرورش بگيرد و در  ــخص را از آموزش و پ ــه ديپلم ش تاييدي
دفاتر آن با انجام راستي آزمايي و براساس استانداردهايي كه 
حراست دنبال مي كند، تالش شده است كه بيشترين ضريب 

امنيت براي اين مدارك فراهم شود. 
 الزام دانشگاه ها و مراكز استخدامي

 براي دريافت تاييديه ديپلم 
ــتفاده ها از ديپلم هاي جعلي يا  با توجه به افزايش سوءاس
ــدور ديپلم در قبال دريافت وجه نقد، آموزش و پرورش بر  ص
ضرورت اخذ تاييديه ديپلم براي ورود به بازار كار و دانشگاه ها 

تاكيد كرده است.
ــاره توضيح داد: در  ــطه وزير در اين ب ــاون دوره متوس مع
ــت ادامه تحصيل يا  ــگاه جه ــر صورت براي ورود به دانش ه
ــتخدام در بخش هاي خصوصي و دولتي  ــتغال و اس براي اش
ــتگاه مربوط بخواهد صحت و سقم مدرك تحصيلي  اگر دس
را بررسي كند، الزاما بايد از آموزش و پرورش تاييديه مدرك 

تحصيلي شخص را به طور محرمانه بگيرد.
ــواردي كه جعل مدرك  ــرد: در رابطه با م ــه ك  وي اضاف
ــن كار را از طريق تطبيق  ــف كرده ايم نيز اي تحصيلي را كش
ــوابق تحصيلي موجود در آموزش و پرورش  اين مدارك با س

انجام داده ايم.

هشدار نسبت به  فروش  ديپلم  در مراكز آموزش از راه دور

خروج 40 درصدي 
المپيادي هاي طاليي از كشور

ــور طالآوران المپيادهاي  آمار 40 درصدي خروج از كش
ــوي قائم مقام بنياد ملي نخبگان  دانش آموزي در حالي از س
ــير نزولي خروج  ــوول از س ــود كه اين مقام مس اعالم مي ش

نخبگان المپيادي طي سال هاي اخير خبر مي دهد. 
ــادآوري آغاز  ــهراب پور در گفت وگو با مهر با ي ــعيد س س
ــال 65 گفت: با كمك باشگاه  المپيادهاي دانش آموزي از س
دانش پژوهان جوان، آمار دارندگان مدال طالي المپيادهاي 
ــخص شد از سال 65 تا كنون  دانش آموزي جمع آوري و مش
بيش از 900 نفر دارنده مدال طالي المپيادهاي دانش آموزي 

كشوري هستند.
ــه وضعيت دارندگان مدال طال  ــزود: در صورتي ك وي اف
ــاب كنيم مالحظه مي كنيم كه تقريبا يك  تا سال 84 را حس
سوم آنها در ايران و دو سوم  درخارج از كشور هستند و خيلي 
ــتادان دانشگاه هاي كشور و خيلي ها  از آنها در حال حاضر اس

هم استاد دانشگاه صنعتي شريف اند.
ــان كرد: دارندگان  قائم مقام بنياد ملي نخبگان خاطرنش
ــالي المپيادهاي دانش آموزي معموال پس از پايان  مدال ط

مقطع كارشناسي تصميم به خروج از كشور مي گيرند.
ــدال طالي  ــت دارندگان م ــاره وضعي ــهراب پور درب س
ــت: اكثر  ــال 84 گف ــس از س ــوزي پ ــاي دانش آم المپياده
دارندگان مدال طالي المپيادهاي دانش آموزي پس از سال 
ــر مي برند و علتش هم اين است كه در داخل  84 در ايران بس

كشور دانشجو هستند.
ــدگان مدال طالي المپيادهاي  وي درباره وضعيت دارن
ــش از 500 نفر  ــال 65  تاكنون گفت: بي ــوزي از س دانش آم
ــجوي مقاطع  ــتند و خيلي از آنها دانش ــران هس ــا در اي از آنه
ليسانس، فوق ليسانس و دكتري اند. بقيه هم در خارج كشور 

به سر مي برند.
ــگان افزود: 60 درصد دارندگان  قائم مقام بنياد ملي نخب
ــور و ــاي دانش آموزي در داخل كش ــدال طالي المپياده  م

 40 درصد در خارج كشور هستند. البته آن دسته از طاليي ها 
كه در خارج كشورند نيز بتدريج برمي گردند. به عنوان نمونه 
سال گذشته يكي از طاليي ها به ايران بازگشت و به دانشكده 
ــاه پيش نيز  ــريف رفت و 2 م ــگاه صنعتي ش مكانيك دانش
ــت به ايران در دانشكده برق  يك طاليي ديگر پس از بازگش

دانشگاه صنعتي شريف مشغول شد. 
ــاي آماري درباره  ــه نتيجه ارزيابي ه ــهراب پور در ارائ س
ــت: ارزيابي  ــگان المپيادي گف ــور نخب آهنگ خروج از كش
وضعيت دارندگان مدال طالي المپيادهاي دانش آموزي در 
سال هاي 82، 83 و 84 نشان مي دهد كه خروج طاليي هاي 
ــال نسبت به سال هاي قبل از  ــور در اين 3 س المپيادها از كش

82 كمتر شده است.
 ايران در المپياد جهاني رياضي دهم شد

ــي در پنجاه و دومين دوره المپياد  تيم دانش آموزان ايران
ــدال طال و4 مدال نقره  ــب 2 م جهاني رياضي موفق به كس
ــال دومين دختر ايراني صاحب مدال طال در  و پس از 10 س

المپياد رياضي شد. 

 اخراج دستياران بيمارستان 
در صورت عدم پذيرش بيماران 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: طبق بخشنامه 
معاونت آموزشي دستياران بيمارستان هايي كه از پذيرش بيماران 
ــوند. به  ــي خودداري كنند به عنوان متخلف اخراج مي ش اورژانس
گزارش فارس، مرضيه وحيد دستجردي در مصاحبه با خبرنگاران 
افزود: تمام مراكز بيمارستاني موظف هستند طبق دستورالعمل هاي 
ــتان ها بيماران اورژانسي را به طور ويژه پذيرش كنند.وي  بيمارس
ــد با  ــتان ها مواجه ش افزود: هر بيماري كه با عدم پذيرش بيمارس
ــكايت خود، مراتب را به  ــماره 09678 تماس گرفته و ضمن ش ش
ــت، درمان و آموزش پزشكي  ــووالن اطالع دهد.وزير بهداش مس
ــگاه ها موظف هستند طبق  ــتاد هدايت درمان دانش بيان كرد: س

دستورالعمل ها نسبت به پذيرش بيماران اقدام كنند.

 اعالم ضوابط استراحت پزشكي 
ــتراحت پزشكي از سوي سازمان تامين  ضوابط تاييد اس

 اجتماعي تشريح شد. 
ــتراحت پزشكي حسب مورد  به گزارش خبرگزاري مهر، اس
بايد به تاييد پزشك معتمد يا شوراي پزشكي برسد و در كميسيون 
پزشكي آن هم در شرايط خاص مطرح نمي شود.بر همين اساس 
نوع بيماري و مدت بستري در بيمارستان و يا استراحت در منزل 
ــخص شود و گواهي استراحت پزشكي بايد  بايد به تفكيك مش
ــعبه تامين اجتماعي مربوطه  طي مدت 7 روز پس از صدور به ش
ــتراحت ايام  ــود.همچنين اس ــت اقدامات بعدي تحويل ش جه
ــروط بر آن كه در هر نوبت از 7 روز و در مجموع يك  بيماري مش
ــال از 15 روز تجاوز ننمايد و همچنين استراحت ايام بارداري  س
براساس گواهي پزشك معالج معتبر بوده و نيازي به تاييد ندارد.

ــوي ديگر اعتبار گواهي تجويزي مازاد بر 15 روز لغايت 60  از س
روز در سال و استراحت هاي مازاد بر 7 روز در يك نوبت منوط به 
تاييد پزشك معتمد خواهد بود و استراحت مازاد بر 60 روز در سال 

پس از تاييد شوراي پزشكي معتبر است.

برخورد قاطع با سارقان 
صندوق هاي صدقات

ــداد امام خميني(ره)  ــاون حقوقي و امور مجلس كميته ام مع
ــارقان صندوق هاي  ــته از برخورد قاطع با س ــي روز گذش در حال
ــات خبر داد كه ديدن معتادان در حال دزدي از صندوق هاي  صدق
ــت و خبر  ــده اس ــات براي مردم به يك امر عادي تبديل ش صدق
ــت از سوي مسووالن كميته  نصب صندوق هاي ايمن سال هاس
امداد تكرار مي شود. با اين حال باز هم روز گذشته منصور قوشه در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين برخورد ها براساس گزارش هاي 
مردمي رسيده و از سوي نيروي انتظامي انجام مي شود، قوه قضاييه 
ــارقان و صدور حكم آنها بدون  ــيدگي به پرونده اين س هم در رس
ــامحه  اتالف وقت عمل مي كند. وي با تاكيد بر اين  كه هيچ مس
ــارقان صورت نمي گيرد، گفت:  ــتي در زمينه برخورد با س و گذش
ــردم انتظار دارند از صدقات  آنها كه حكم امانت را دارد به خوبي  م
ــعه مشاركت هاي  ــود و به همين خاطر معاونت توس محافظت ش
ــي كميته امداد صندوق هايي جديد را طراحي كرده و نصب  مردم

مي كند كه از ميزان امنيت بااليي برخوردار هستند.

افزايش مدت اقامت زائران عتبات 
ــده  ــاس برنامه ريزي هاي انجام ش ــازمان حج و زيارت گفت: براس مديركل عتبات عاليات س
ــر مدت اقامت تعدادي از كاروان هاي اعزامي به عتبات عاليات عراق افزايش يافته  ــال حاض در ح

است.
حجت االسالم مهدي شهسواري در گفت وگو با مهر افزود: مدت اقامت كاروان هاي اعزامي 
ــت به طوري كه زائران 3 روز در كربال، 3  ــات عاليات عراق از 5 به 8 روز افزايش يافته اس ــه عتب ب

روز در نجف و 2 روز در كاظمين و بغداد اقامت خواهند داشت.
ــووالن عراقي اشاره كرد و گفت: براساس اين تفاهم نامه  ــده با مس وي به تفاهم نامه منعقد ش
ــرايط و امكانات  ــدند ش طرفين موافقت كردند كه مدت اقامت زائران افزايش يابد و آنها متعهد ش

الزم براي اين امر را تهيه كنند.
ــفر براي زائران خبر داد و  ــته هاي متنوع س ــازمان حج از تدوين بس مديركل عتبات عاليات س
ــدت 3 يا 4 روزه، ميان مدت 7 يا 8 روزه و بلند مدت  ــته هاي كوتاه م ــد كرد: به اين منظور بس تاكي
ــته ها را براي  ــده و زائران مي توانند به دلخواه هر يك از اين بس 10 تا 12 روزه طراحي و تدوين ش

سفر زيارتي خود انتخاب كنند.
به گفته شهسواري، برنامه ريزي هاي سفرهاي متنوع براي زائران انجام شده و بزودي اجرايي 

مي شود و زائران مي توانند از اين بسته ها استفاده و مدت اقامتشان را انتخاب كنند.
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