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 100 هزار تومان براي تزريق 
آمپول مفصلي

ــهروند از يزد: بيمه طاليي فرهنگيان بعد از مدتي از  يك ش
ــت ولي هيچ يك از پزشكان طرف  ــت برقرار شده اس ارديبهش

قرارداد با اين بيمه كار نمي كنند. علت چيست؟
ــراي جلوگيري از  ــووالن نبايد ب ــزد: آيا مس ــدري از ي حي
ــياهي كه بنگاه هاي  ــه اجاره خانه ها و بازار س ــش بي روي افزاي

مسكن راه انداخته اند، فكري  كنند؟
ــمند است شهرداري قائمشهر  ــهر: خواهش قدس از قائمش
براي احداث كانال جوي آب خيابان دكتر بهشتي از عدالت 13 

به بعد اقدام كند. 
ــده  ــيرين ش ــجاع از قم: از وقتي به اصطالح آب قم ش ش
ــي آب مواجه  ــار و گاهي با قطع ــا با افت فش ــت، هر روز م اس

هستيم، چرا؟
ــن اجتماعي 10درصد  ــووالن تامي ــي از املش: مس هدايت
ــتگان را يكجا به آنان  ــه بازنشس ــوق اين چند ماه ــه حق اضاف

پرداخت كنند.
ــاعات كاري كتابداران در ماه  ــدي از اصفهان: چرا س احم

رمضان كم نشده است؟
ــلح  ــات از تهران: چرا بيمه خدمات درماني نيروهاي مس بي
ــش ندارد و بايد قيمت  ــاز را تحت پوش قرص هاي غضروف س

آن را آزاد بپردازيم؟
ــتري را روي  ــووالن نظارت بيش ــدي از همدان: مس احم
ــندتا حداقل يك روز قيمت اجناس  ــته باش قيمت اجناس داش

يكسان باشد. 
ــك آمپول مفصلي در  ــهر: براي تزريق ي ــوران از قائمش گ
ــك مبلغ يكصدهزار تومان پرداخت  ــط يك پزش تهران توس
ــت  ــوع تزريقات وزارت بهداش ــد براي اين ن ــم. آيا نباي كردي

ضوابطي را در نظر بگيرد؟
خسروي از مالرد: ابتداي خيابان شهيد راغب در سرآسياب 
ــدن تلفات جاني بهتر است شهرداري مالرد  مالرد براي كم ش

نسبت به نصب يك پل هوايي عابر پياده اقدام كند.
رئيسي از كرج: از شهرداري فرديس مي خواهيم كه بيشتر 
ــاي اين خيابان  ــهيد رجايي و كوچه  ه ــه وضعيت خيابان ش ب

رسيدگي كند. 
ــت عنوان  ــي در 22تيرماه تح ــي درج پيام ــه: در پ جوابي
ــا مراجعه به منازل ضمن تهديد  ــركت آب و فاضالب قم ب «ش
ــردن مبني بر قطع آب....» روابط عمومي و آموزش همگاني  ك
ــال نمابري اعالم كرد: طبق  ــركت آب و فاضالب قم با ارس ش
ــالب الزم و ملزوم يكديگرند و كليه  ــتن آب و فاض قانون داش
مالكان واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضالب ظرف 
ــركت هاي آب و فاضالب  اخطار يا  ــتگاه ها و ش مدتي كه دس
اعالن مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضالب ملك خود را 
به مرجع مربوط تسليم و هزينه آن را پرداخت كنند، در غير اين 
صورت شركت هاي آب و فاضالب مجاز به قطع آب اين گونه 
امالك خواهند بود و برقراري مجدد آب موكول به درخواست 

نصب انشعاب فاضالب و پرداخت هزينه آن مي باشد.
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ادامه از صفحه اول
ــردرگمي شده و به  ــفانه اين دانشگاه دچار يك س متاس
ــود را مخاطب قرار داده   ــه جمعيت مورد نظر خ ــاي اين ك ج
ــجو  ــگاه هاي دولتي، دانش ــود را مجهز كند، مثل دانش و خ

مي پذيرد.
ــپور، افزايش ظرفيت پذيرش در دانشگاه  به گفته عباس
پيام نور در حالي است كه كيفيت اين دانشگاه افزايش نيافته 

است و فاصله زيادي با كيفيت دانشگاه هاي دولتي دارد.
وي افزود: البته در ابتدا عنوان مي شد كه پذيرش در اين 
ــگاه مربوط به رشته هاي علوم انساني است كه احتياج  دانش
ــگاه ندارند، اگرچه اين مساله براي ما قابل هضم  به آزمايش
ــا در حال حاضر  ــد؛ ام ــت قابل قبول باش نبود؛ اما مي توانس
ــگاه در رشته هاي علوم مهندسي كه  مي بينيم كه اين دانش

احتياج به آزمايشگاه دارد نيز وارد شده است.
ــب واحدهاي  ــه اين كه اغل ــاره ب ــده تهران با اش نماين
ــات الزم را ندارند، گفت: به عنوان  ــگاه پيام نور، امكان دانش
ــگاه كه  ــات علمي يك واحد از اين دانش ــال اعضاي هي مث
چندين هزار دانشجو دارد، به تعداد انگشتان دست نمي رسد. 
ــيار محدود  ــي بس ــگاه فضاي آموزش همچنين در اين دانش
ــتم هاي VIT نيز در اين دانشگاه موجود  ــت و نيز سيس اس

نيست.
ــال 90 بيش از 40 ميليارد  ــپور با بيان اين كه در س عباس
ــده است، اضافه  ــگاه افزوده ش تومان به اعتبارات اين دانش
ــگاه را مورد  ــاه در مجلس وضعيت اين دانش ــرد: در تيرم ك
ــم پيگيري هاي  ــفانه به  رغ ــي قرار داديم؛ ولي متاس بررس
ــگاه دريافت  ــي از وضعيت اين دانش ــدد، گزارش دقيق متع
ــي وزارت علوم  ــم و اين امر را به وزير و معاون آموزش نكردي
ــخ  ــتيم كه پاس منعكس كرديم و همچنان به جد منتظر هس

الزم را در مورد وضعيت دانشگاه پيام نور دريافت كنيم.

 پيام نور ؛ دانشگاهي معتبر
ــر روابط عمومي  ــداد محمودي، مدي ــوي ديگر، مق از س
ــال حاضر تمامي  ــاره به اين كه در ح ــگاه پيام نور با اش دانش
ــگاه پيام  ــته هاي تحصيلي داير در مقاطع مختلف دانش رش
ــور  ــترش آموزش عالي كش ــوراي گس نور با تاييد و مجوز ش
ــده براي راه اندازي يك  ــاس شاخص هاي تعريف ش و براس
ــگاه فعاليت دارند، گفت: براساس مصوبات  ــته در دانش رش
ــگاه پيام  ــي، ماموريت دانش ــوراي عالي انقالب فرهنگ ش

ــا، همه وقت و براي  ــعار آموزش در همه ج ــور با توجه به ش ن
همه كس نيمه حضوري  است  و كيفيت سنجي دانشگاه پيام 
نور براساس محتواي الكترونيكي بايد صورت گيرد، نه مشابه 

سيستم آموزشي مرسوم ساير دانشگاه ها. 
ــه صورت مرتب در  ــگاه پيام نور  ب ــد كرد: دانش وي تأكي
حال بررسي زيرساخت هاي موجود و بازمهندسي شعب خود 
ــت تا به معيارهاي باالي دانشگاه هاي باز دنيا دست يابد. اس

ــور گفت: داوطلباني كه  ــگاه پيام ن مدير روابط عمومي دانش

ــده اند، بايد بدانند در  ــب امتياز انتخاب رشته ش موفق به كس
حال حاضر دانشگاه پيام نور يكي از معتبرترين دانشگاه هاي 

كشور است. 
ــتراتژي هاي بنيادي در  ــزود: با توجه به اس محمودي اف
ــگاه  ــعه يافتگي بر آموزش باز، دانش حوزه آموزش از بعد توس
پيام نور نيز در راستاي ارتقاي كيفيت با تكيه بر اصول بنيادين 
آموزش، اهتمام جدي داشته و تمامي اقدامات و حركت هاي 

اين دانشگاه در جهت رسيدن به يك ثبات علمي است.

زنگ خطر براي دانشگاه پيام نور
مجلس با وجود پيگيري هاي مكرر از وزارت علوم، همچنان در انتظار گزارش وضعيت دانشگاه پيام نور است

اصالح فرم هاي انتخاب رشته 
كنكور؛ 24 و25 مرداد

ــور،  زمان حذف و اضافه  ــنجش  آموزش كش ــازمان س س
ــته كنكوري ها را 24 و25 مرداد  ــته ها در فرم انتخاب رش رش
ــته  ــر، داوطلباني كه انتخاب رش ــرد. به گزارش مه ــالم ك اع
كرده اند، مي توانند با كد رهگيري 15 حرفي خود روزهاي 24 و 
ــازمان سنجش آموزش كشور،  ــايت س 25مرداد با ورود به س

نسبت به حذف يا اضافه كد رشته هاي دلخواه اقدام كنند.
انتخاب رشته كنكور سراسري از 17 مرداد آغاز شده است 
و تا 23 مرداد ادامه دارد و داوطلبان توجه داشته باشند كه تنها 
ــته كرده و  ــار مي توانند به صورت اينترنتي انتخاب رش يك ب

پس از انجام آن يك كد رهگيري 15 حرفي دريافت كنند.
احسان سبزجو، مشاور تحصيلي به داوطلبان توصيه كرد 
انتخاب رشته خود را بدون آگاهي و احساسي انتخاب نكنند. 
وي درخصوص انتخاب رشته به مجازين انتخاب رشته تاكيد 
كرد: هر داوطلب مجاز براي آن كه بتواند آينده كاري خوبي در 
رشته تحصيلي خود به دست آورد، نيازمند يك انتخاب رشته 
صحيح بر اساس آگاهي و به دور از احساسات و صحبت هاي 
ــت. به گفته اين كارشناس، بسياري از داوطلبان  اطرافيان اس
ــته انتخابي خود هيچ آگاهي ندارند و براساس  ــبت به رش نس
ــم مهندس يا دكتر در ابتداي خود دارد  ــته، يك اس آن كه رش
ــته ها را انتخاب مي كنند.سبزجو توضيح داد: بسياري  اين رش
ــوابق تحصيلي در رتبه  ــه 25درصد س ــان از اين ك از داوطلب
داوطلب تاثير داشت، شكايت كردند واين علت ديگري است 
ــب رتبه برتر افت داشته  ــال در كس كه برخي داوطلبان امس
باشند. اين مشاور تحصيلي گفت: امسال ظرفيت دانشگاه ها 
ــكي افزايش 546  ــته پزش افزايش يافته به طوري كه در رش
ــيم  ــت و بايد اميدوار باش ــگاه خواهيم داش نفري را در دانش
ــووالن تدابيري براي خروجي دانشگاه ها از نظر بازار كار   مس

را در نظر بگيرند.

 وزارت علوم، مخالف
يكسان سازي لباس دانشجويان

ــي وزارت علوم، تحقيقات و  ــركل اداره امور فرهنگ مدي
ــجويي توسط  فناوري در مورد اعالم تهيه يونيفرم واحد دانش
ــز امور اجتماعي  ــج فرهنگ عفاف و حجاب مرك اداره تروي
ــور، گفت: تهيه يونيفرم و لباس واحد دانشجويي  وزارت كش

در دستور كار وزارت علوم نبوده و نيست.
ــن زمينه اعالم  ــنا، در اي ــو با ايس ــل دارا در گفت وگ جلي
ــته نيز اين بوده است كه  ــنهاد وزارت علوم از گذش كرد: پيش
ــور در نظر  ــگاهي كش ــش واحدي براي مجموعه دانش پوش
ــش و  ــاره به مهم بودن بحث پوش ــود.وي  با اش ــه نش گرفت
ــگاه ها، گفت: مهم  ــاب در وزارت علوم و دانش ــاف و حج عف
ــود و در  ــت كه به بحث عفاف و حجاب توجه جدي ش اين اس
اين زمينه نيز فرهنگ سازي صورت گيرد. دارا با بيان اين كه 
ــگاه ها لزوما از طريق  راهكار تقويت عفاف و حجاب در دانش
ــود، اضافه كرد: ما در وزارت علوم به  ــه يونيفرم نخواهد ب تهي
ــازي پوشش هاي دانشجويي نيستيم، بلكه  دنبال يكسان س

معتقديم استانداردهاي پوشش بايد رعايت شود.

 جريمه سنگين 
در انتظار متكديان

ــت هر روز جدي تر  ــي كه معضل متكديان پايتخ در حال
ــووالن و متوليان امر هنوز نتوانسته اند راهكار  ــود، مس مي ش
ــرايطي  موثري براي مقابله با اين معضل بيابند؛ در چنين ش
ــهرداري تهران از  ــازمان رفاه ش معاون خدمات اجتماعي س
اعمال جريمه سنگين براي متكديان خبر مي دهد تا  شايد به 

اين ترتيب اين راهكار موثر واقع شود.
ــارس از جريمه متكديان  ــا جاگيري در گفت وگو با ف رض
دستگير شده خبر داد و گفت: 90 درصد پول متكديان دستگير 
شده از آنها گرفته مي شود.وي با بيان اين كه مناطق يك، دو، 
ــه، پنج و شش بيشترين متكدي را دارند، گفت: واحدهاي  س
گشتي را اضافه كرده و از مناطق خواسته ايم اقداماتي در اين 

زمينه انجام دهند.
ــراي جمع آوري  ــه طرح ضربتي نيز ب ــا بيان اين ك وي ب
ــدي را جمع آوري  ــت: 900 متك ــته ايم، گف ــان داش متكدي
ــا صادر و  ــم، احكام قضايي آنه ــز منتقل كرده اي ــه مراك و ب

پيگيري  هاي الزم براي اجراي حكم انجام مي شود.
ــده و در  به گفته جاگيري در برخي از حكم ها فرد تبرئه ش

برخي نيز جريمه در نظر گرفته مي شود.
ــوارد متكديان دوباره  ــتر م جاگيري تصريح كرد: در بيش
ــالش مي كنيم طوري  ــد، اما ت ــهر برمي گردن ــطح ش به س
ــد و كمتر اقدام  ــرايط براي  آنها ناامن باش ــل كنيم كه ش عم

به تكديگري كنند.

ــاوراء بنفش  ــعه م ــراي خطرناك بودن يا نبودن اش ماج
ــت. به رغم اظهار نظر رئيس سازمان  ــاز اس همچنان خبرس
هواشناسي كه دليل هشدارها را بهانه اي براي فروش عينك 
ــت  ــاب عنوان كرده بود، وزير بهداش ــي و كرم ضدآفت آفتاب
ــعه براي سالمت مردم  ــال اين اش اعالم كرد: وضعيت امس

خطرناك است.
ــاني وزارت بهداشت، مرضيه  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــتجردي گفت: هشدارهاي وزارت بهداشت درباره  وحيددس

خطرات اشعه UV براي فروش هيچ كااليي نيست.
وي افزود: وقتي كارشناسان و مسووالن وزرات بهداشت، 
ــكي درخصوص موردي كه به سالمت  درمان و آموزش پزش
ــدار مي دهند به فكر فروش هيچ  ــاند هش مردم ضرر مي رس

كااليي يا رسيدن به هيچ سود اقتصادي نيستند.
ــت گفت: اگر مي گوييم در فضاي باز و آفتابي  وزير بهداش
ــتان كودكان را به خيال اين كه بدنشان از ويتامين هاي  تابس
ــه آنان بگوييد از كاله  ــتفاده كند، برهنه نكنيد يا ب آفتاب اس
ــالمتي آنان در برابر  ــتفاده كنند، منظوري جز س نقاب دار اس

اشعه UV نداريم.
 ،UV ــعه ــر و در وضعيت بحراني بودن اش ــراي مض ماج
ــي گوراني،  ــال عل ــه اوايل تيرماه امس ــد ك ــروع ش از آنجا ش
ــالمت محيط و كار  ــت پرتوهاي مركز س ــناس بهداش كارش
ــاخص UV يا همان  ــش ش ــورد افزاي ــت در م وزارت بهداش
ــت كه از  ــردم خواس ــدار داد و از م ــش هش ــاوراء بنف ــعه م  اش
رفت و آمدهاي بي مورد در طول روز و در سطح شهر بپرهيزند.

ــناس بهداشت همچنين به مردم توصيه كرده  اين كارش

ــك آفتابي، كرم  ــور در فضاي باز از عين ــود كه هنگام حض ب
ضدآفتاب  با SPF باالي 30 و كاله و لباس مناسب استفاده 

كنند.
ــي  ــازمان هواشناس ــار اين خبر، رئيس س به دنبال انتش
ــاخص UV را اغراق آميز دانست و گفت  كشور، افزايش ش

كه وزارت بهداشت در اين باره اغراق مي كند.
ــام اخبار مربوط  ــزارش مهر، بهرام صناعي با رد تم به گ
ــي  ــازمان هواشناس به افزايش UV عنوان كرده بود كه س
ــعه  ــات ميزان UV يا اش ــت كه اطالع ــازماني اس  تنها س
ــتم  ــت و سيس ــته ثبت كرده اس ــش را در گذش ــاوراء بنف م

اندازه گيري آن نيز در اختيار سازمان هواشناسي قرار دارد.
ــوول همچنين گفته بود: در فصل تابستان  اين مقام مس
ــاعت 14/30 تا 14/40  ــه از روز يعني بين س ــط 10 دقيق فق
ــعه ماوراءبنفش به شرايط بحراني مي رسد و در اين  ميزان اش
ــايه قرار بگيرند و اين مساله  ــت كه مردم در س زمينه نياز اس

موضوع خاصي نيست كه جديد اتفاق افتاده باشد.
 فروش عينك و كرم ضدآفتاب 

ــت  ــوءظن به وزارت بهداش ــن خبر موجب س ــار اي انتش
ــاب و  ــاي ضدآفت ــدگان كرم ه ــدگان و واردكنن و توليدكنن
ــد و حتي رئيس سازمان هواشناسي از  عينك هاي آفتابي ش
ــت هايي پشت پرده خبر داد: در پشت اين حرف ها  وجود دس
ــود  ــائل ديگري وجود دارد؛ بايد به جامعه آرامش داده ش مس
چرا كه امسال شرايط ويژه اي در خصوص اشعه ماوراء بنفش 
(UV) براي ما اتفاق نيفتاده است بلكه اين شرايطي بوده كه 

در گذشته هم اتفاق افتاده است.

مديركل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ضعف مراكز درماني در حوزه روان درماني 
ــتاد مبارزه با مواد مخدر بر نوشتن پروتكل هاي  ــت و س معتادان، گفت: با وجود تاكيد وزير بهداش

درماني معتادان، راه اندازي اين دوره هاي آموزشي با ضعف روبه رو شده است. 
سعيد صفاتيان در گفت وگو با ايسنا با اشاره به تعريف مقوله  اعتياد، افزود: اعتياد يك بيماري 
رواني اجتماعي و شخصيتي است كه در حوزه درمان بايد به همه ابعاد آن توجه كرد. دارودرماني 
ــامل روان درماني  ــته و 80 درصد بقيه ش ــا 20 درصد پروتكل درماني را در اختيار داش ــد تنه باي
ــراي روان درماني فرد  ــه اين كه مراكز خصوصي ب ــاره ب ــد.وي با اش ــكاوي فرد معتاد باش و روان
ــز درمان با متادون وجود دارد، گرچه در اين  ــور 2000 مرك ــاد وجود ندارد، تاكيد كرد: در كش معت
ــت اما در حوزه روان درماني معتادان و درمان  ــده اس ــك ها آموزش درماني داده ش مراكز به پزش
روانگردان ضعيف هستيم.به گفته وي، اگر بتوانيم يك مركز درماني ايجاد كنيم كه دارودرماني 
ــد يك روش تاثيرگذار خواهد بود، اما در حال حاضر به خاطر  ــته باش و روان درماني را با هم داش

نبودن پروتكل درماني آن جاي اين دو خالي است.
ــه درماني معتادان در  ــي با بيان اين كه بيم ــه دانش  اعتياد و روان شناس ــل موسس مديرعام
ــتي هنوز به جمع بندي نهايي نرسيده  ــت و وزارت رفاه با سازمان بهزيس ــات وزارت بهداش جلس
ــتاد  ــات س ــال 89 فقط مصوب جلس ــان كرد: بيمه درماني معتادان تا قبل از س ــت،  خاطرنش اس
ــت، اما حدود 8 ماه قبل با اصالح قانون مبارزه با موادمخدر، تبصره  مبارزه با موادمخدر بوده اس
ــات  ــت.صفاتيان افزود: در جلس ــن قانون، دولت را به بيمه معتادين مكلف كرده اس ــاده 15 اي م
ــت.وي  ــده اس ــت و  رفاه هنوز ميزان هزينه بيمه اين افراد جمع بندي نش وزارتخانه هاي بهداش
اشاره به فعاليت بخش خصوصي در مراكز دارودرماني خاطرنشان كرد: 7 درصد بخش درمان  با 
كشور در اختيار بخش خصوصي، 15 درصد در اختيار سازمان هاي مردم نهاد و 15 درصد در اختيار 
ــتم هاي دولتي است.صفاتيان با اشاره به هزينه بردار بودن سيستم هاي دولتي گفت: يكي  سيس
از توسعه يافته ترين بخش هاي خصوصي در حوزه درمان اعتياد است.وي با تاكيد بر مديريت بر 
ــت و ستاد مبارزه با موادمخدر، شربت  ــوءمصرف موادمخدر گفت: با وجود تاكيد وزارت بهداش س
ــي  ــوءمصرف موادمخدر هنوز به صورت آزمايش ترياك به عنوان يكي از راه هاي مديريت بر س
ــرد: با وجود برنامه ريزي هاي  ــت.وي تاكيد ك ــت و هماهنگي مربوط به آن اتفاق نيفتاده اس اس
سال 88 انتظار داشتيم در سال 1390 حداقل بيش از 300 مركز از شربت ترياك استفاده كنند.

مراكز روان درماني معتادان؛ آموزش نديده و نابلد

تاكيد وزير بهداشت برخطرناك بودن اشعه ماوراء بنفش
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 تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت
 توسعه نيشكر با حمايت بانك صادرات

مديرعامل بانك صادرات ايران اعالم كرد: طرح هاي نيمه تمام شركت نيشكر، از اين پس 
ــكر خام و  ــود.جهرمي با تاكيد بر اين كه واحد توليد ش با حمايت بانك صادرات تكميل مي ش
ــد، افزود: بانك صادرات با توجه به تاثير  ــال راه اندازي خواهد ش ــكر از دي ماه امس تصفيه نيش
ــتغالزايي در كشور، به صورت كامل از آن  ــزاي بالندگي اين طرح در خودكفايي، توليد و اش بس
پشتيباني خواهد كرد.وي در ادامه با بيان اين كه تمامي واحدهاي اين شركت داراي تكنولوژي 
روز دنيا هستند، گفت: شركت مذكور هم اكنون در خصوص ميزان توليد در واحد سطح نسبت 

به كشورهاي ديگر دنيا مانند كوبا و برزيل به مراتب وضعيت بهتر و باالتري دارد.

برگزاري مسابقه آشپزي با مايكروويو ال جي
چهارمين مسابقه بزرگ آشپزي با مايكروويو ال جي برگزار شد.

در اين مسابقه 350 نفر از خريداران لوازم خانگي ال جي، جمعي از هنرمندان و خبرنگاران 
ــد در 50 دقيقه،  ــور 15 گروه دو نفره باي ــپزان ايراني بودند.در رقابت مذك ــت آش ــاهد رقاب ش

پيش غذا، غذاي اصلي و دسر خود را فقط با سوالردام ال جي طبخ و آماده سرو مي كردند.

رانا، مهمان خيابان هاي مسكو
ساالنه 150 هزار دستگاه خودروي رانا با هدف كسب بازارهاي داخلي و خارجي توليد مي شود. 
جواد نجم الدين، مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اين مطلب، توليد 15 هزار دستگاه 
از اين خودرو، در سال جاري را مورد توجه قرار داد و گفت: اين ميزان طي سال هاي آينده افزايش 
چشمگيري خواهد داشت. وي با اشاره به اين كه تست هاي فني و عملكردي و ايربگ رانا در مراكز 
تست كشورهاي اروپايي در حال انجام است، افزود: قرار است اين خودرو در نمايشگاه بين المللي 
ــيه كه در شهريور ماه در مسكو برگزار مي شود، به نمايش درآيد. نجم الدين تاكيد  خودروي روس
ــتاندارد محافظت از عابر پياده در  كرد: اين خودرو اولين خودروي ايراني در تطابق با الزامات اس

هنگام تصادف است.

مشكل تامين مدرسه در شهرك هاي مسكن مهر
مدارسي كه در آن امكان انتقال دانش آموزان به نوبت صبح نيست، امسال همچنان در 2 نوبت فعاليت مي كنند

ــمتي مي رويم  وزير آموزش و پرورش با بيان اين  كه به س
ــال هيچ دانش آموز دختر راهنمايي در نوبت عصر  كه از امس
ــهرك هاي  ــه در ش تحصيل نكند، گفت: براي تامين مدرس

مسكن مهر مشكل داريم.
ــا حاجي بابايي درخصوص  ــارس، حميدرض ــه گزارش ف ب
ــت  «راهنمايي و  ــودن نوبت فعالي ــا ثابت ب ــي بودن ي چرخش
ــال تحصيلي جديد، گفت: اصل سياست ما  ــتان» در س دبيرس
ــت كه تا مي توانيم در نوبت بعدازظهر اصال دانش آموز  اين اس
ــه در 3 مقطع  ــيم، بنابراين تا امروز هزاران مدرس ــته باش نداش
ــح آمده اند، چون هم فضا و هم  ــي از نوبت عصر به صب تحصيل
ــن رابطه خط قرمز ما «حفظ  ــته ايم كه البته در اي امكانات داش
ــت. وي با بيان اين  كه در  ــم» كالس هاي درس بوده اس تراك

ــه (7 درصد) از مجموع 5000 مدرسه  شهر تهران 403 مدرس
دولتي و غيردولتي در نوبت عصر فعاليت مي كنند، اعالم كرد: 
ــي كه فعال امكان انتقال دانش آموزان به نوبت صبح  در جاهاي
ــال قبل بوده اند، امسال نيز در  ــت، گفته ايم هر طور كه س نيس
ــان وضعيت بمانند. وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: تا  هم
ــور به نوبت صبح  ــروز 80 درصد مدارس نوبت عصر در كش ام
ــار در نوبت  ــدادي از مدارس نيز ناچ ــده اند و اگر تع ــل ش منتق
ــال آينده تالش مي كنيم  ــر باقي  بمانند، طي يك س بعدازظه
ــدارس نيمه كاره، امكان انتقال  ــازي يا تكميل م تا با مدرسه س
ــم كنيم. وي ادامه  ــوزان را به نوبت صبح فراه ــام دانش آم تم
ــه خانواده ها و انجمن  ــر اين، گفته ايم در هر جا ك ــالوه ب داد: ع
ــه راهنمايي و  ــا و مربيان با هم توافق دارند، فعاليت مدرس اولي

ــتان به صورت چرخشي باشد و اگر توافقي در اين رابطه  دبيرس
ندارند، در همان نوبت ثابت بمانند. حاجي بابايي در مورد فعاليت 
ــر و احتمال برخورد به  ــر در نوبت بعدازظه ــوزان دخت دانش آم
ساعات شب خاطرنشان كرد: امسال به سمتي حركت مي كنيم 
ــه راهنمايي دخترانه نداشته باشيم كه در نوبت  كه هيچ مدرس
بعدازظهر درس بخوانند، در حالي كه در سال هاي قبل هزاران 
ــه راهنمايي و دبيرستان دخترانه در نوبت بعدازظهر داير  مدرس
بود كه يك  ساعت پس از اذان در فصل پاييز تعطيل مي شدند، 

اما امسال ديگر اين طور نيست.
ــدارس موردنياز  ــرورش درباره ميزان م ــر آموزش و پ وزي
ــوي  ــده از س ــكن مهر و اقدامات انجام ش در پروژه هاي مس
ــور  ــرد: توافقي با وزراي كش ــان ك ــن وزارتخانه، خاطرنش  اي

ــازي داشته ايم تا در محل اين پروژه ها، اسكلت  و راه و شهرس
مدرسه را وزارت راه و شهرسازي بسازد و ما آن را تكميل كنيم 

كه البته اين مساله براي ما چندان قانع كننده نيست. 
وي توضيح داد: قبال در قانون شوراهاي آموزش و پرورش 
ــف مي كرد تا در اين  ــت كه دولت را موظ ــره وجود داش 4 تبص
ــال قرار بود در بودجه اين موضوع  ــه بسازد؛ امس اماكن مدرس
ــد، اما اكنون در حال  ــفانه نش ــود كه متاس دوباره پيگيري ش

پيگيري آن هستيم.
ــه در شهرك ها  حاجي بابايي تصريح كرد: در بحث مدرس
ــكل را  ــتيم و تالش مي كنيم تا اين مش ــكل هس  داراي مش
حل كنيم، اما در حال حاضر آماري در رابطه با ميزان مدارس 

مورد نياز ندارم.


