
JAM-E-JAM  Vol.12 - No. 3301.SAT \DEC .17.2011 شنبه 26 آذر   21/1390محرم   1433/ 17 دسامبر    2011/سال دوازدهم/  شماره  3301/ قيمت 200تومان

www.jamejamonline.irروزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران 20 صفحه +قاب كوچك  16 صفحه+  ضميمه نيازمندي ها ويژه استان هاي تهران و البرز در  12صفحه 

ران
پ ته

چا

قاب كوچك

21

داستان آتش
 و خاكستر

با دست اندركاران 
مجموعه مناسبتي 
«فرات» 

قزوين(8صفحه)، كرمانشاه (8صفحه)، زنجان 
و شهرستان دورود (لرستان)

16

11

127

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا:

خواجه حافظ هم 
مي داند آمريكا 
مشتاق رابطه
 با ايران است

ــكا گفت: ما  ــه آمري ــخنگوي وزارت خارج س
ــتاق  مذاكره با ايران  ــروه 1+5 همچنان مش و گ
ــتيم. حتي خواجه حافظ شيرازي هم مي داند  هس

كه ما مشتاق مذاكره با ايران هستيم.
ــي  ــبكه تلويزيوني بي بي س ــن اير كه با ش آل
گفت و گو مي كرد در پاسخ به اين سوال كه چگونه 
ــاط برقرار كنيد در  ــد با ملت ايران ارتب مي خواهي
حالي كه تحريم هاي شما مردم را هم دچار مشكل 
ــد،  گفت: بله، تحريم ها تاثير بر مردم دارد و  مي كن
مردم ايران هم آسيب مي بينند، ولي ابزار ديگري 
ــتيم در هدفمند كردن تحريم ها  ــم و نتوانس نداري
موفق باشيم. هرچند بخشي از تحريم ها هم هيچ 

ربطي به مساله هسته اي ايران ندارد.
ــوال كه چرا  ــن س ــيد اي ــگار از وي پرس خبرن
ــار قرار نمي دهد در  ــرائيل را تحت فش آمريكا، اس
ــت، در حالي كه  ــكار عمومي جهان مطرح اس اف
ــرائيل عضو NPT نيست ولي ايران هست و  اس

فعاليت هاي هسته اي آن زير نظر آژانس است.
ــخي  ــخنگوي وزارت خارجه هيچ پاس اما س
ــط گفت ايران بايد  ــرائيل نداد و فق به موضوع اس
ــرا اقتصاد ايران بايد  ــا آژانس همكاري كند و چ ب
ــته اي بشود؟آلن اير در پاسخ به  فداي مساله هس
ــفارت مجازي  ــوالي درخصوص راه اندازي س س
ــفارتخانه مجازي،  گفت: نيت ما در راه اندازي س

پاك(!) است.
ــراري روابط ديپلماتيك  ــه دليل عدم برق ما ب
بين ايران و آمريكا فرصت هاي زيادي را از دست 
داده ايم. من مي خواهم گاليه ها و انتقادات مردم 

ايران را بشنوم. وي بارديگر تاكيد كرد:  
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روش جديد 
عرضه سكه

بانك مركزي از اين پس در بورس كاال، سكه مي فروشد

سكوت قانون در برابر خريد و فروش 
حيوانات وحشي

تحويل آخرين پايگاه نظامي آمريكا 
در عراق

ــكه همچنان  ــب تقاضا در  بازار س ــه ت در حالي ك
ــتي دگر آمده و بانك  ــتي بان را سياس ــت، كش باالس
ــكه در  ــزي اين بار در نظر دارد با عرضه نقدي س مرك
ــخ داده و قيمت ها  بورس كاال به تقاضاي موجود پاس

را كنترل كند.
به گزارش خبرنگار جام جم، داستان بانك مركزي 
ــته داستاني پركشاكش و  و بورس كاال در هفته گذش
ــس كل بانك مركزي در  ــت. وقتي رئي ماجرا بوده اس
ــت صبحانه اتاق تهران، معامالت آتي سكه در  نشس
ــد و آن را يكي از عوامل  ــار» خوان ــورس كاال را «قم ب
ــوان كرد و  ــكه در بازار عن ــي قيمت س ــش روان افزاي
ــد،  ــه با واكنش مقامات اين بورس مواجه ش بالفاصل
كمتر كسي تصور مي كرد كه اين دو ، چند روز بعد دور 
يك ميز بنشينند و عالوه بر فراموش كردن اختالفات، 
همكاري هاي تازه اي را نيز كليد بزنند. باورش سخت 
ــن چند روز پيش  ــت، اما بانك مركزي كه تا همي اس
ــورس كاال را قمار خواند، كمي  ــكه ب معامالت آتي س
ــكه هاي طالي تحت  بعد نه تنها پذيرفت برخي از س
ــود را در قالب اين معامالت در بورس كاال  مالكيت خ
عرضه كند، بلكه پا فراتر گذاشت و خبر از عرضه نقدي 

سكه طال در بورس كاال داد.
 راهي براي تقويت بورس

ــه اي  ــكيل جلس مقامات بورس كاال ديروز از تش
ــاون اول  ــزي در حضور مع ــك مرك ــترك با بان مش
رئيس جمهور خبر دادند كه براساس آن توافقاتي جديد 
ــكه طال در بورس كاال صورت گرفته  براي عرضه س
ــورس در تركيب  ــه تقويت موقعيت اين ب ــايد ب كه ش
ــور و اقبال بيشتر سرمايه گذاران به  ــرمايه كش بازار س
ــاير حاشيه هاي اين جلسه كه  ــود، بجز س آن منجر ش

ــي و رفع كدورت ها بوده است، بورس  احتماال روبوس
ــت خود و ميزباني  ــالش براي تثبيت موقعي كاال در ت
ــتراتژيك تر از  براي پذيرش كاالهاي باارزش تر و اس
كاالهايي كه تاكنون عرضه مي كرده، موقعيتي از اين 
جلسه به دست آورده است.توافقي كه ديروز رسانه اي 
شد، مي تواند توجه سرمايه گذاران خرد به بورس كاال 

را جلب و به معامالت آن رونق ببخشد.
ــين پناهيان، مديرعامل بورس كاال در همين  حس
ــت: در جلسه هفته گذشته در حضور  رابطه  اظهار داش
ــت جمهوري،  وزير امور اقتصادي و  معاون اول رياس
ــازمان  ــي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس س داراي

ــث و تبادل نظر  ــس از بح ــادار، پ ــورس و اوراق به ب
ــازار معامالت نقدي  ــن وضعيت ب درخصوص آخري
ــكه طال در  ــد عالوه بر عرضه س ــكه مقرر ش و آتي س
ــي از معامالت نقدي سكه به اين  معامالت آتي، بخش
بورس منتقل شود.وي درخصوص اهداف اين تصميم 
اظهار كرد: به منظور تنوع بخشي به ابزارهاي معامالتي 
بازار سكه طال و تعميق اين بازار و انسجام دهي هرچه 
بيشتر و كمك به ايجاد تعادل در معامالت اين بازار اين 

تصميم اتخاذ شد.
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ــمي پايان حضور نظاميان   يك روز پس از اعالم رس
ــغالگر آمريكايي در عراق، آمريكا روز گذشته پايگاه  اش
نيروي هوايي در شهر ناصريه را به بغداد تحويل داد. اين 
ــاب مي آمد كه تحت اختيار  آخرين پايگاه نظامي به حس

نيروهاي آمريكايي در عراق بود.
ــين االسدي، نماينده نوري   به گزارش فارس، حس
مالكي برگه هاي تحويل اين پايگاه نظامي آمريكايي را 

امضا كرد و از نماينده ارتش آمريكا پايگاه نيروي هوايي 
ــري جنوب بغداد را  ــي(ع) واقع در 305 كيلومت امام عل
ــل اين پايگاه  ــتانه تحوي ــدي در آس تحويل گرفت. اس
ــن روز مهم ترين روز عراق  ــي آمريكايي گفت: اي نظام
ــال اشغالگري آمريكاست. امروز روز وحدت  پس از 9 س

ملي عراق است. 
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ــدن 2 توله شير طي هفته گذشته در تهراني  پيدا ش
ــه محل زندگي  ــباهتي ب ــه هواي آلوده اش هيچ ش ك
ــلطان جنگل ندارد، از فعاليت گروه هاي قاچاقچي  س
حيوانات وحشي در كشور حكايت مي كند؛ فعاليتي كه 
سازمان محيط زيست به برخورد قاطع با آنان قول داده 

است.
بعد از پيدا شدن يك قالده  توله شير در خيابان هاي 

ــرق تهران و انتقال آن به پارك پرديسان در  ــمال ش ش
ــته، بامداد پنجشنبه راننده  روزهاي مياني هفته گذش
ــهيد  ــواري هنگام گذر از بزرگراه ش يك خودروي س
ــگل لويزان، حيوان  ــيه جن زين الدين ناگهان در حاش
ــه الي درختان در حال  ــاهده كرد كه الب بزرگي را مش

حركت بود. اين راننده كه به شدت متعجب شده بود
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آموزش

تلخي رياضيات را 
شيرين  مي كنيم

14

اقتصاد

11

گرانفروشي اينترنت 
دربخش خصوصي
هزينه اينترنت به صورت 
نامعقولي گران است كه 
به گرانفروشي دولت 
ربط داده مي شود

گفت و گو با 
دكتر وحيد عالميان
مولف كتاب هاي 
درسي رياضي

«شيدايي» عاشقانه اي
 براي شب هاي بلند زمستان
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2ماه براي گرفتن خط تلفن ثابت
ــووالن جديد  ــت مس ــين زاده از مازندران: خوب اس حس
ــركت هاي  ــركتي ش وزارت نفت وضعيت كاري نيروهاي ش
ــال است بالتكليف هستند  ــته به وزارتخانه كه چند س وابس

را روشن كنند.
ــو از ملكان: حدود 2 ماه پيش براي گرفتن يك خط  عينال
ثابت براي منزل مبلغ مورد نياز را به حساب شركت مخابرات 
ــده  ملكان واريز كردم ولي تاكنون اين خط براي ما وصل نش
است. علت را هم نبود امكانات عنوان مي كنند. آيا اين بهانه 

درستي است؟
ــهر  ــي از اليگودرز: 3جايگاه CNG موجود در ش جهان
ــبب  ــيفتي كار مي كنند و همين س ــه صورت ش ــفانه ب متاس
طوالني شدن صف هاي گاز شده است. از مسووالن تقاضاي 

رسيدگي به اين موضوع را دارم.
ــووالن توجه بيشتري به پروژه هاي  رزمجو از مالير: مس

مسكن مهر در مالير داشته باشند.    
ــاي وياليي ــد از تبديل خانه ه ــدان: بع ــكوهي از هم  ش
 به آپارتمان هاي چند واحدي، اداره برق بايد براي تامين برق 
ــاني كند،  مورد نياز اين منازل اقدام به ارتقاي كيفيت برق رس

زيرا شاهد نوسانات برق در اين مناطق هستيم.
ــود اين همه آلودگي در  ــهروند از تهران: آيا با وج يك ش
سطح شهر نبايد مسووالن حداقل فكري براي دانش آموزان 

و افراد مسن در اين خصوص كنند؟  
ــازمان  ــاغل در س ــم: جمعي از فرهنگيان ش ــي از ق نجف
ــتيم كه چند  ــور در قم هس ــتثنايي كش آموزش و پرورش اس
ــال است عالوه بر اين كه حق و حقوق فوق العاده استثنايي  س
ما را قطع كرده اند، سنوات ارفاقي ما را هم نمي دهند. در اين 
ــت. از مسووالن مي خواهيم  ــي جوابگوي ما نيس  زمينه كس

به اين موضوع رسيدگي كنند. 
محمدي از قم: چند ماه است كه چراغ راهنمايي چهارراه 
ــي هم به اين مساله  ــت و كس ــكل اس هفتم تير قم دچار مش
ــي و رانندگي قم  ــووالن راهنماي ــيدگي نمي كند. از مس رس

درخواست رسيدگي داريم.
ــهر به وضعيت  ــهرداري نسيم ش ــهر: ش ندرلو از نسيم ش

آسفالت خيابا ن هاي نسيم شهر بيشتر توجه كند. 
عربي از تهران: چرا بعد از گران شدن اقالم، مسووالن به 

فكر اصالح قانون هدفمندي افتاده اند؟
خان بابايي از قم: اي كاش مسووالن راهنمايي و رانندگي 
ــده و بد برخي ماموران خود با مردم ،برخوردي  با برخورد زنن

قاطع كنند. 
ــووالن نظام وظيفه مي خواهيم  زارعي از همدان: از مس
ــه متاهل و داراي فرزند  ــال 60 ك به حال متولدين قبل از س
ــد معافيت خود را دريافت  ــتند، فكري كنند تا آنها بتوانن هس

نمايند. 
22262142info@jamejamonline.ir

ورود افراد با گذرنامه مخدوش 
به ايران، ممنوع!

رئيس پليس اتباع و گذرنامه گفت: پليس از ورود افراد داراى 
گذرنامه مخدوش به كشور جلوگيرى مى كند.

سردار محمود صادقى در گفت وگو با مهر افزود: تمامى افراد 
خارجى كه قصد ورود به كشور را دارند، بايد داراى گذرنامه معتبر 
ــده از سوى سفارت يا كنسولگرى هاى ايران  و ويزاى صادر ش
ــند. در صورتى كه گذرنامه اتباع خارجى و ايرانى مخدوش  باش

باشد، پليس از ورود آنها به كشور جلوگيرى مى كند.
ــاره به اين كه صدور گذرنامه المثنى 6 ماه به طول  وى با اش
ــده براى صدور  ــيدگى به پرون ــه رس مى انجامد، گفت:  پروس
ــت، ضمن اين كه امكان پيدا شدن گذرنامه  گذرنامه زمان بر اس
ــدت وجود دارد.رئيس پليس اتباع و گذرنامه  مفقودى در اين م
از راه اندازى سيستم پيامكى پليس گذرنامه خبر داد و افزود: در 
ــد، با ارسال پيامك از  صورتى كه مدارك متقاضيان ناقص باش
ــوند.  ــه از نقص مدارك خود مطلع مى ش ــوى پليس گذرنام س
ــخگويى به سواالت  ــامانه گويا 09680 آماده پاس همچنين س

شهروندان در مورد گذرنامه است.

 20 دانشگاه فيليپيني
 بي اعتبار اعالم شد 

ــركل امور دانش آموختگان وزارت  علوم، از بي اعتباري  مدي
20 دانشگاه فيليپيني از تعيين شرط جديد براي ارزيابي مدارك 
تحصيلي دانشگاه هاي قبرس خبر داد و گفت: متقاضيان براي 
ــاله ديپلم آنها  ــور قبرس بايد معدل 12 س ادامه تحصيل در كش

باالي 14 باشد. 
ــنا، از كاهش  ــين مجلس  آرا در گفت وگو با ايس محمدحس
ــور فيليپين از فهرست دانشگاه هاي  ــگاه هاي كش تعداد دانش
ــاس تعداد  ــوم خبر داد و افزود: براين اس ــورد تاييد وزارت عل م
ــد وزارت علوم بودند از 24  ــگاه هاي فيليپين كه مورد تايي دانش
ــد. وي درخصوص داليل كاهش  ــگاه كاهش مي ياب به 4 دانش
ــور  ــگاه هاي فيليپين گفت: با توجه به اين كه در كش تعداد دانش
ــازي به ميزان كافي در مقطع كارشناسي انجام  ايران ظرفيت س
 گرفته است بنابراين در نظر داريم كه بيشتر دانشجويان را براي 
ــور خودمان سوق دهيم. مجلس آرا با  مقطع كارشناسي به كش
ــي و ارزيابي مجدد دانشگاه هاي خارجي  ــاره به برنامه بررس اش
ــگاه هاي  ــوم گفت: در حال حاضر دانش ــورد تاييد وزارت عل م
ــزي، هند، بالروس، قبرس، فيليپين و... مورد ارزيابي مجدد  مال

قرار گرفته اند. 

اعالم اولويت هاي امسال عمره 
تا آخر هفته

مديركل حوزه رياست سازمان حج و زيارت گفت: اولويت هاي 
امسال عمره مفرده تا 30 آذر ماه مشخص مي شود.

ــارس افزود: اعزام هاي  ــر غيرتي در گفت وگو با ف  علي اكب
ــود و ــرده از اوايل بهمن 90 آغاز مي ش ــم جديد عمره مف  موس

 در اين موسم نيز مانند سال گذشته حدود 800 هزار زائر ايراني 
ــرف خواهند شد.وي با بيان اين كه در سال  به اين مناسك مش
ــت، اضافه كرد: تالش  ــده اس ــته تا اولويت 220 اعالم ش گذش
ــا 30 آذز ماه اعالم  ــاي جديد عمره مفرده را ت ــم اولويت ه داري
ــاس اين خبر، در ثبت نام هاي جديد عمره مفرده كه  كنيم.براس
ــد، 6 ميليون و 500 هزار نفر  ــال از شهريور تا مهر انجام ش امس
ــه تا پايان آذر جاري  ــي ك ثبت نام كردند كه از طريق قرعه كش
ــر در اولويت اعزام از  ــون و 400 هزار نف ــود 2 ميلي  انجام مي ش

سال 93 قرار خواهند گرفت.

مستوره برادران نصيري/ گروه جامعه

ــد  ــكان عمومي مطرح ش اوايل دهه 80 بود كه بيكاري پزش
ــر  ــت از كار آنها به عنوان راننده در آژانس ها بر س ــي صحب و حت
زبان ها افتاد، كار به جايي رسيد كه اواخر همين دهه اعالم شد كه 
ــري در رشته علوم تجربي، دندانپزشكي  داوطلبان كنكور سراس
ــال اول دهه 90  ــكي ترجيح مي دهند اما حاال كه در س را به پزش
هستيم، همان ماجرا، به گونه ديگري در حال تكرار شدن است 

اما اين بار براي دندانپزشكان.
ــومين همايش سراسري دندانپزشكان كشور  دبير علمي س
ــتي خبري در جمع خبرنگاران اعالم كرده  پيش از اين در نشس
ــكان كشور به سرنوشت شغل هاي كاذب  بود: بزودي دندانپزش

دچار شده و مجبور مي شوند راننده تاكسي بشوند.
ــفانه امكان تقسيم بندي صحيح  به گفته علي يزداني متاس
ــور وجود ندارد. به طوري كه تمامي  ــك در كش نيروي دندانپزش
فارغ التحصيالن دندانپزشكي فقط به دنبال اين هستند كه خيلي 

زود طرح خودشان را بگذرانند و به تهران بيايند.
ــران 10 برابر  ــكان حاضر در ته ــداد دندانپزش ــزود: تع او اف
ــتاندارد جهاني است و تقريبا بيش از 50 درصد دندانپزشكان  اس

كشور در تهران فعاليت مي كنند.
ــود، در واقع  ــي، مطرح مي ش ــوي يزدان ــاله اي كه از س مس
ــكاني  ــو دندانپزش ــت، يعني از يك س ــي چندپهلو اس موضوع
ــكان در  ــوي ديگر اين دندانپزش ــد اما از س ــتند كه بيكارن هس
ــب ترجيح  ــتند چرا كه اغل ــي تقصير هم نيس ــود ب ــكاري خ بي
ــهرهاي كوچك و مناطق محروم در  مي دهند به جاي كار در ش

ــند تا در ازاي كار انجام شده مبلغ  ــغول باش ــهر ها مش  كالن ش
ــتري دريافت كنند. وزارت بهداشت هم در نهايت زورش به  بيش
ــال طرح فارغ التحصيالن دندانپزشكي مي رسد كه آن هم  2 س
بخاطر تجهيزات محدود دندانپزشكي در بخش دولتي چندان به 

مناطق محروم نمي رسد.
ــازمان نيز در مراسم  ــهاب الدين صدر، رئيس اين س سيدش
ــومين همايش علمي دندانپزشكان اعالم مي كند:  افتتاحيه س
ــك در كل كشور فعاليت  در حال حاضر حدود 25 هزار دندانپزش
ــك وجود  مي كنند بنابراين به ازاي هر 3000 نفر يك دندانپزش
دارد اما متاسفانه توزيع دندانپزشكان در همه نقاط كشور مطلوب 
نيست، به گونه اي كه در برخي از نقاط به ازاي هر 10 هزار نفر و 
در برخي ديگر از نقاط به ازاي هر 100 هزار نفر، يك دندانپزشك 

قابل دسترسي است. 
صدر مي افزايد: متاسفانه دستگاه هاي اجرايي گمان مي كنند 
توزيع نيروي انساني مانند توزيع ساير مواد و اقالم معيشتي است. 
ــك الزم است  ــت كه براي توزيع بهتر دندانپزش اين در حالي اس
ــرايط استقرار او و خانواده اش و ارائه خدمات تخصصي فراهم  ش
ــك به مناطق ديگر  ــود بنابراين با اقداماتي مانند اعزام پزش ش
ــكل حل نشده و  ــاني در مناطق محروم مش يا طرح نيروي انس

نمي شود.

 50 ميليون تومان براي تاسيس مطب دندانپزشكي
ــكي حائز  ــوزه دندانپزش ــائلي كه در ح ــر از مس ــي ديگ يك
ــكي به  ــجوي دندانپزش ــت، ظرفيت پذيرش دانش اهميت اس
ــكالت موجود در اين حوزه است تا جايي كه يزداني  ــبت مش نس
معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نظام پزشكي ضمن اين كه 
امكانات بيشتر براي داشتن مطب و فشار خانواده را از مهم ترين 
ــاير  ــكي در تهران و س داليل حضور فارغ التحصيالن دندانپزش
ــد: قطعا با توجه به وجود  ــهرهاي ايران مي داند، مي گوي كالنش
بيش از 50 دانشكده دندانپزشكي در كشور كه هر كدام آنها سالي 
40 تا 50 فارغ التحصيل دندانپزشكي تحويل جامعه مي دهند، به 

10 سال نمي كشد كه اين دانشكده ها تعطيل مي شود.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور نيز با طرح اين پرسش 
كه آيا ضرورت دارد كه با توجه به هزينه هاي سنگين راه اندازي 
ــكده هاي دندانپزشكي، براي خوش آمد عده اي اين كار را  دانش
ــته توجه  ــت فارغ التحصيالن اين رش انجام بدهيم و به سرنوش
كافي نكنيم، مي افزايد: به جاي افزايش كمي دانشكده ها به نظر 
ــد الزم است كه دانشكده هاي قوي داشته باشيم و روي  مي رس
آنان سرمايه گذاري خوبي صورت گيرد تا به نتايج مطلوب دست 
ــكده هاي دندانپزشكي بايد از  يابيم چرا كه براي راه اندازي دانش

بيت المال هزينه صرف كرد. 
ــكده دندانپزشكي در  ــال 57 حدود 6 دانش به گفته وي در س

ــكده افزايش  ــران فعاليت مي كرد ولي هم اكنون به 40 دانش اي
يافته است.

ــته از اين، موضوع گران بودن هزينه هاي تاسيس يك  گذش
مطب دندانپزشكي يكي از داليل بيكاري دندانپزشكان محسوب 
مي شود. دكتر محمدامين نريماني، عضو هيات علمي دانشگاه و 
متخصص ارتودنسي با تاييد اين مطلب،به «جام جم» مي گويد: 
تجهيزات يك مطب دندانپزشكي حدود 30 ميليون تومان است 
ــه هزينه اجاره مطب هم حدود 20 ميليون تومان تخمين زده  ك
ــود كه بر اين اساس يك فارغ التحصيل دندانپزشكي بايد  مي ش

حدود 50 ميليون تومان براي تاسيس مطب داشته باشد.
ــكالت اين حوزه از ابعاد  ــك معتقد است مش اين دندانپزش
ــت  ــت، چرا كه از ابتدا توجه به بهداش ــف دچار چالش اس مختل
ــرد و آموزش هاي الزم  ــدان مورد توجه قرار نمي گي دهان و دن
دراين خصوص محدود است.دكتر نريماني مي افزايد: عالوه بر 
موضوع بي توجهي به آموزش بهداشت دهان و دندان، مشكالت 
بيمه اي، تجهيزات و نحوه عملكرد برخي از دندانپزشكان هم به 
مشكالت اين بخش دامن مي زند و حل اين مشكالت منوط به 

برنامه ريزي درست و پايه اي است.
ــال اخير در قالب  ــت كه دولت ظرف چند س اين در حالي اس
ــنه مهر امام رضا (ع)» اقدام به اعطاي وام  «صندوق قرض الحس
ــتغالزايي در كشور كرده و اين فرصت  با مبالغ باال براي ايجاد اش

براي دندانپزشكان نيز تا حد زيادي فراهم بوده است.
 خدمات دندانپزشكي، بدون تعرفه و بيمه

متاسفانه دندانپزشكي در ايران تعرفه شفاف و درستي ندارد 
ــكي باشد كه در منطقه مرفه نشين شهري مطب  و اگر دندانپزش
ــط تعرفه متصور،  ــد، مسلما مي تواند بيشتر از متوس ــته باش داش
دريافت كند.از طرفي تعرفه زماني معنا پيدا مي كند كه خدماتش 
ــران 90 درصد از  ــود در حالي كه در اي ــوي بيمه حمايت ش از س
ــكي از سوي مردم پرداخت مي شود و بيمه  هزينه هاي دندانپزش
نقشي در اين خدمات ندارد.رئيس كل سازمان نظام پزشكي نيز 
در اين خصوص معتقد است: الزم است صندوق هاي بيمه نسبت 
ــكي توجه  ــش قرار دادن خدمات حوزه دندانپزش به تحت پوش
ــند و عملكرد خود را در اين زمينه بازنگري  ــتري داشته باش بيش
ــا 2 تا 3 درصد  ــه در حال حاضر اين صندوق ها تنه ــد چرا ك كنن

هزينه هاي خدمات دهان و دندان را مي پردازند. 
ــل بيمه قرار دادن  ــش كام ــه گفته صدر منظور تحت پوش ب
ــاي كارآمد در  ــت اما بيمه ه ــات دهان و دندان نيس ــه خدم هم
ــار اعتبارات مطلوب تخصيص يافته مي توانند باعث كاهش  كن

تحميل بار هزينه هاي درماني بر دوش مردم شوند. 
در واقع بيمه ها مي توانند خدمات مربوط به حوزه پيشگيري 
و غربالگري دهان و دندان را تحت پوشش قرار دهند و با اين كار 

50 درصد از بار هزينه ها از دوش مردم برداشته مي شود.

انتقاد از توزيع نامتناسب دندانپزشكان در كشور
دندانپزشكان جوان يا پول تاسيس مطب ندارند، يا بيكاري را به رفتن به مناطق محروم ترجيح مي دهند

ادامه از صفحه اول
بالفاصله طي تماسي با سامانه 125 موضوع را اطالع داد 
ــاني نيز با اعزام به محل اين توله شير را  و ماموران آتش نش

 به دام انداختند.
   توله شيرهاي خياباني از كجا آمده اند؟

ــوولي پاسخ دقيقي درباره اين كه    هرچند هنوز هيچ مس
ــور از خيابان هاي پايتخت  ــرگردان چط ــيرهاي س توله ش
ــردرآورده ، نداده اند، اما برخي آنها را فروخته شده از سوي  س
ــت قاچاقچيان عنوان  باغ وحش و عده اي نيز فراري از دس

مي كنند.
سرهنگ حميدرضا خيلدار، فرمانده يگان گارد سازمان 
 حفاظت محيط زيست با بيان اين كه 2 تا 3 نفر ادعاي مالكيت 
ــيرها از طريق مرز  ــد، گفت: توله ش ــير را كرده ان ــه ش 2 تول

پاكستان و افغانستان با خودرو قاچاق شده  بودند.
ــتان و  ــيرها از طريق مرز پاكس ــه وي، توله ش ــه گفت  ب
ــده و از طريق  ــا خودروهاي عبوري منتقل ش ــتان ب افغانس
ــوند چرا كه از طريق هواپيما نمي توان  خودرو، قاچاق مي ش
ــمي نيز اجازه  ــن حيوانات را منتقل كرد و از مرزهاي رس اي

اين كار وجود ندارد.
ــت در  ــازمان حفاظت محيط زيس فرمانده يگان گارد س
مورد افرادي كه اين دو توله شير را رها كرده اند، گفت: فعال 
ــتيم چرا كه اين اقدام  در حال تحقيق روي اين موضوع هس
ــوده و احتمال مي دهيم كه اين دو  توله  ــه خاصي ب در منطق

شير توسط خانواده مرفهي نگهداري مي شدند.
ــت آموز بودن توله شيرها و  ــرهنگ خيلدار درباره دس س
ــير طبيعتا حيوانات  ورود آنان به محيط آزاد گفت: 2 توله ش
ــت، هرچند در پارك  ــتند و ذات آنها درنده اس ــي هس وحش
ــوول  ــم وجود دارد. اين مس ــير بزرگ تري ه ــان ش پرديس
همچنين توضيح داد: قانون، ميزان جريمه قاچاق حيوانات 
ــت ولي اطالعات كافي را هم اكنون  ــخص كرده اس را مش
ــراي نگهداري همه حيوانات جريمه  در اختيار ندارم البته ب

وجود ندارد.
ــازمان ــال حاضر چند نفر به س ــود كه درح  گفته مي ش

 محيط زيست مراجعه و ادعا كرده اند كه بچه شيرها به آنان 
تعلق دارد اما تا روشن شدن اين ادعا از طريق مراجع قانوني 

حيوانات به آنان تحويل داده نمي شود.
عشق نگهداري حيوانات وحشي

ــن عقيده اند كه عده اي از  ــي صاحبنظران هم براي برخ
شهروندان در منازل شخصي خود امكاناتي فراهم كرده اند 

كه از حيوانات وحشي نگهداري مي كنند.
ــا مي گويند: گرايش و عالقه برخي مردم به حيوانات  آنه
ــود آنها بچه هاي حيواناتي خطرناك مانند شير  باعث مي ش
ــدند و  را در منزل خود نگهداري كنند و وقتي آنها بزرگ ش
ــود، آنها را در معابر عمومي و  ــخت مي ش حفاظت از آنها س
خيابان ها رها مي كنند و با اين عمل خود سالمت شهروندان 

و حيوانات را به مخاطره مي اندازند.
 توله شيرها؛ كاالي فروشي باغ وحش؟

ــد رئيس انجمن  ــري دارند، مانن ــده اي نظر ديگ ــا ع ام
ــت اين شيرها توسط  حمايت از حيوانات كه گفته ممكن اس
ــند. به گفته  ــده باش ــتريان فروخته ش باغ وحش ارم به مش
ــال هاي گذشته  ــيدجاويد آل داوود، باغ وحش ارم طي س س

شيرهايي را به مردم فروخته و ممكن است اين شيرها همان 
شيرها باشند كه كامال اهلي و دست آموز شده اند.

ــت؛ بعضي از  رئيس انجمن حمايت از حيوانات معتقد اس
ــدند و افراد در همان  ــيرها از باغ وحش خارج نمي ش اين ش
ــاي باغ وحش از آنها نگهداري مي كردند و بعضي را  قفس ه

هم از باغ وحش خارج مي كردند.
ــوند و  وي گفت: البته بايد صاحبان اين حيوانات پيدا ش
ــود كه آنها اين حيوانات را از كجا آورده اند. آل  ــخص ش مش
داوود ادامه داد: البته شير با نگهداري در خانه، اهلي مي شود 
و در حال حاضر براي نگهداري از آنها بايد دقت بيشتري از 

سوي مسووالن صورت پذيرد.
 نگهداري از شير در منازل مسكوني...

ــدن توله شيرها از وجود بازار جديد خريدوفروش  پيدا ش
ــور پرده برداشته چراكه اسماعيل  ــي در كش حيوانات وحش
ــير  ــت نيز عقيده دارد كه ش ــناس محيط زيس كهرم، كارش
ــت بلكه مانند حيوانات  ــور ما جزء حيات وحش نيس در كش

ــير ــات وحش نيز در مورد ش ــت و مقررات حي ــي اس  خانگ
 اعمال نمي شود.

ــارس، در مورد اين كه آيا در قانون  ــو با ف وي درگفت وگ
ــير وجود دارد، توضيح داد: اين  جريمه اي براي نگهداري ش
طور نيست كه هركس هر حيواني را در منزل نگهداري كند؛ 
ــي حيواناتي را مانند توله خرس يا پرندگان شكاري  اگر كس
كه از سوي حيات وحش حمايت مي شوند، از طبيعت بگيرد 
ــازمان حفاظت محيط زيست  و در قفس قرار دهد بايد از س

جواز بگيرد.
ــي و  ــور ما به طور وحش ــير در كش وي ادامه داد: ولي ش
طبيعي وجود ندارد. بنابراين شير جزء حيات وحش ما نيست 
ــس مقررات حيات وحش در  ــت پ و مانند حيوان خانگي اس

مورد شير اعمال نمي شود.
 حيوان وحشي ديديد، خبر بدهيد

ــازمان حفاظت ــرفي پور، رئيس س ــا اين حال علي اش  ب
ــاره توضيح داد: در  ــتان تهران در اين ب ــت اس  محيط زيس
ــيار زياد شده كه يگان  ــال هاي اخير قاچاق حيوانات بس س
ــته  ــال گذش ــتان تهران در س ــت اس حفاظت محيط زيس
ــج خيابان آزادگان  ــفيات خوبي بخصوص در بازار خلي كش
ــات قضايي همزمان  ــه در اين مورد اقدام ــته ك تهران داش
ــده است. البته در مواردي كه بتازگي رخ داده قطعا  انجام ش
ــايي و به مقامات  ــد تا قاچاقچيان شناس پيگيري خواهد ش

قضايي معرفي شوند.
ــتان تهران اضافه  ــت اس مديركل حفاظت محيط زيس
ــورت غيرقانوني از  ــيرها به ص كرد: احتمال مي رود اين ش
خارج كشور وارد شده باشند يا اين كه دالل ها و قاچاقچيان 
آن را به فردي فروخته و فرد توان نگهداري از آن را نداشته 

و شير رها شده يا فرار كرده باشد.
ــود آمده كه  ــت جديدي به وج ــال گويا وضعي ــه هرح  ب
پاي وحشي ترين حيوان جنگل را هم به منازل مسكوني باز 
 كرده تا بتدريج جاي سگ و گربه و طوطي را بگيرد، هرچند 
ــير به مردم  روابط عمومي باغ وحش ارم فروش هرگونه ش
ــاني كه  را تكذيب كرده، ادامه خأل قانوني در برخورد با كس
حيوانات وحشي را در قفس نگهداري مي كنند، حيات وحش 

ايران را با تهديد تازه اي روبه رو كرده است.

سكوت قانون در برابر خريد و فروش حيوانات وحشي
پيدا شدن 2 توله شير دست آموز در تهران، از بازار زيرزميني خريدوفروش حيوانات وحشي خبر مي دهد

ــازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به  معاون اجرايي س
ــر داد كه مهلت ثبت نام در  ــان مهلت ثبت نام كنكور 91 خب پاي

كنكور سراسري تا فردا، يكشنبه 27 آذر تمديد شد.
جالل طباطبايي در گفت وگو با مهر افزود: داوطلبان كنكور 
تا ديروز جمعه فرصت داشتند كه در اين آزمون ثبت نام كنند كه 

اين مهلت زماني تمديد شد.
ــيوه اينترنتي و  ــد كرد: داوطلبان مي توانند از 2 ش وي تاكي
ــبت به خريداري و دريافت كارت  ــت نس مراجعه به ادارات پس
ــايت  ــد و پس از آن بايد با مراجعه به س ــاري ثبت نام كنن اعتب
ــام كنند.  ــور در آزمون ثبت ن ــنجش آموزش كش ــازمان س س
ــد كه عالوه بر  ــور بايد مراقبت كنن ــن داوطلبان كنك همچني
ــه قرار ندهند، مدارك  ــه رمز خود را در اختيار افراد غريب اين ك
ــد و همچنين پرينت  ــاي ثبت نام جا نگذارن ــود را در مكان ه خ

نهايي از ثبت نام را فراموش نكنند.
ــده به  ــر،  داوطلباني كه تا زمان اعالم ش ــاس اين خب براس

ــي خود را  ــوابق تحصيل ــت ثبت نام، اطالعات س ــوان مهل عن
ــفند  ــت نكنند نيز مي توانند در روزهاي 30 بهمن تا 3 اس درياف
ــاير داوطلبان كه در  ــون ثبت نام كنند. همچنين س 90 در آزم
ــبت  آزمون ثبت نام نكرده اند، مي توانند در اين مهلت زماني نس
ــد.كارت اعتباري آزمون  ــه ويرايش اطالعات خود اقدام كنن ب
ــري سال 91 به مبلغ 85 هزار ريال است كه هر داوطلب  سراس
ــد يك كارت اعتباري  ــي باي براي ثبت نام در هر گروه آزمايش
ــام در 2 يا ــه داوطلبي متقاضي ثبت ن ــد. چنانچ ــداري كن  خري
ــد الزم است به ازاي هر گروه آزمايشي  ــي باش  3 گروه آزمايش

يك كارت اعتباري به مبلغ 85 هزار ريال، خريداري كند.
هر داوطلب مي تواند عالوه بر انتخاب گروه آزمايشي اصلي 
ــاني) در گروه  ــي و فني، علوم تجربي و علوم انس ــوم رياض (عل
آزمايشي هنر و زبان خارجي نيز متقاضي شود اما هيچ داوطلبي 
نمي تواند به طور همزمان، در گروه هاي آزمايشي علوم رياضي 

و فني، علوم تجربي و علوم انساني شركت كند.

ــكي گفت:  ــازمان نظام پزش رئيس هيات عالي انتظامي س
ــكايت و گاليه هاي مردم از جامعه  ــترين ش در حال حاضر بيش
ــخگو نبودن  ــكي، مربوط به برخوردهاي نامطلوب و پاس پزش

برخي پزشكان به بيماران و مراجعان است.
ــفانه  ــين بدخش افزود: متاس ــنا، محمدحس به گزارش ايس
ــكان،  ــامحه و قصور پزش برخي مواقع در كنار كوتاهي ها، مس
ــان نيز  زياده خواهي و توقعات تعدادي از بيماران يا خانواده هايش
ــكيل پرونده براي اعضاي جامعه  ــكالت و تش موجب بروز مش
پزشكي مي شود. در اين ميان سازمان نظام پزشكي طبق قانون، 

خود را مدافع و حافظ منافع و حقوق بيماران و مردم مي داند.
ــفانه برخي بيماران يا خانواده هايشان  وي توضيح داد: متاس
ــكايت خود پافشاري مي كنند و پزشك، ماه ها و  همچنان بر ش
ــال ها در محاكم قضايي مختلف سرگردان و بالتكليف  حتي س
ــود كه اين روند عوارض جدي نيز به دنبال دارد، بنابراين  مي ش
براي پيشگيري از چنين معضالتي بايد به فكر انتظام بخشيدن 

ــائل بود. در واقع بيماري كه حق و حقوقي دارد،  به اين گونه مس
ــد؛ اما افرادي كه فاقد حق هستند،  بايد به حق و حقوق خود برس
ــكان  ــوي برخي افراد بويژه حرفه اي ها براي آزار پزش نبايد از س

تحريك شوند. 
 بدخش تصريح كرد:  در اين شرايط بايد با فرهنگ سازي قوي 
رسانه اي به سوي اهداف مورد نظر گام برداشت تا ارتباط معنوي و 

مطلوب حكيم گونه ميان طبيب و بيمار خدشه دار نشود.
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيان اين كه بيشترين 
ــكايت هاي مطرح شده از جامعه پزشكي مربوط به گروه هاي  ش
ــت اين موضوع نيز به طور كامل  ــت، اضافه كرد: عل جراحي اس
ــن است؛ زيرا همه بيماران و خانواده هايشان انتظار درمان  روش
ــد؛ اما بايد پذيرفت كه  ــايد منطقي باش قطعي دارند. اين توقع ش
ــت؛ چراكه هميشه  اين روند درباره همه بيماران امكانپذير نيس
ــته اي از بيماري ها غيرقابل درمان هستند يا ريسك بااليي  دس

دارند، بنابراين توقعات نيز بايد منطقي باشد.

تمديد مهلت ثبت نام كنكور تا فردا برخورد نامطلوب، مهم ترين شكايت مردم از پزشكان

 دانش آموزان بيمار 
در آلودگي هوا ماسك بزنند

رئيس گروه سالمت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
ــتان تهران  ــتان هاي اس اداره كل آموزش و پرورش شهرس
ــت به مدارس اعالم كرده ايم  گفت: از طريق مربيان بهداش
كه دانش آموزان داراي بيماري آسم، حساسيت، بيماري هاي 
خاص و خوني در مواقع آلودگي هوا از ماسك استفاده كنند.

ــگيري  ــالمت و پيش ــس گروه س ــن پور، رئي ــه حس اله
ــرورش  ــوزش و پ ــي اداره كل آم ــيب هاي اجتماع از آس
ــتان تهران در گفت وگو با فارس، با بيان  ــتان هاي اس شهرس
ــكالت اساسي زندگي شهري  اين كه آلودگي هوا يكي از مش
به شمار مي رود، افزود: دانش آموزان از اقشار ضعيف در جامعه 

هستند كه بيشتر تحت  تاثير اين معضل قرار مي گيرند.
ــم آموزش هاي ــعي كرده اي ــد كرد: همواره س  وي تاكي

 الزم را در خصوص آلودگي هوا به مربيان بهداشت ارائه دهيم 
تا آنها نيز در مدارس آموخته هاي خود را به دانش آموزان ارائه  

كنند.
ــن پور ادامه داد: از طريق مربيان بهداشت به مدارس  حس
اعالم كرده ايم دانش آموزان داراي بيماري آسم، حساسيت، 
بيماري هاي خاص و خوني، در مواقع آلودگي هوا كمتر خارج 
ــته باشند ضمن اين كه در مدرسه و خارج از  از منزل تردد داش

آن از ماسك استفاده كنند.
 در روزهاي آلوده ورزش مدارس؛ تعطيل

ــگيري از  ــالمت و پيش ــه ابطحي، رئيس گروه س محبوب
آسيب هاي اجتماعي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران 
ــوزان در مواقع اضطراري آلودگي  ــز توصيه كرد: دانش آم ني
ــي در حياط مدرسه خودداري  هوا از انجام فعاليت هاي ورزش

كنند.
ــار  وي اضافه كرد:  با توجه به اين كه دانش آموزان از اقش
ــتند، آلودگي هوا مي تواند تاثيراتي بر  آسيب پذير جامعه هس
سالمت آنها بگذارد؛ در خصوص وضعيت هشدار آلودگي هوا 
ــتورالعمل هايي را به مربيان بهداشت آموزش داده ايم كه  دس

آنها نيز به دانش آموزان ارائه مي  دهند. 

 پليس اين هفته رانندگان را 
با افزايش جريمه آشنا مي كند

ــي تهران بزرگ اعالم  ــس پليس راهنمايي و رانندگ رئي
ــدگان تهراني  ــوان هفته آموزش رانن ــرد: اين هفته به عن ك
ــاس ماموران راهنمايي  ــده است كه بر اين اس نامگذاري ش
ــي رانندگان را از نرخ  ــورهاي آموزش و رانندگي با ارائه بروش

جديد جرايم با خبر مي كنند. 
ــين رحيمي با بيان  ــردار حس به گزارش خبرگزاري ها، س
اين كه در مرحله اول اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي 
ــته معادل 9 درصد كاهش و كاهش  ــاهد كاهش 62 كش ش
ــي در پايتخت  ــروح در تصادفات رانندگ ــزار و 480 مج 3 ه
ــيدگي به  بوده ايم، گفت: اجراي مرحله دوم قانون جديد رس
ــر كشور اجرايي مي شود،  تخلفات كه از اول دي ماه در سراس

گامي بزرگ در اجراي قانون خواهد بود. 

 كمبود قاضي
 در دادگاه هاي تهران

ــا بيان اين كه  ــتان تهران ب ــت دادگاه كيفري اس سرپرس
ــه روز وضعيت را وخيم تر مي كند، گفت:  ــود قاضي روز ب كمب

ميزان استخدام نيروي انساني با خروجي ها تناسب ندارد.
ــاره به  ــو با فارس با اش ــاري در گفت وگ ــن افتخ  محس
ــن مجتمع قضايي  ــدادي از قضات اي ــدن تع ــته ش بازنشس
ــاني  ــي از كمبود نيروي انس ــكالت به وجود آمده ناش و مش
ــت كه با اين مشكل مواجه هستيم و ــاليان سال اس  افزود: س

 روز به روز وضعيتمان وخيم تر مي شود. 
ــت اختصاص نيروي انساني  وي توضيح داد: درخواس
ــت كه اساسا نيروي انساني  ــكل اينجاس كرده ايم اما مش
مورد نياز را نداريم. سرپرست دادگاه كيفري استان تهران 
با بيان اين كه در تهران مشكل كمبود قاضي داريم، گفت: 
ــه محاكم از جمله دادگاه هاي  ــكل مربوط به هم اين مش
ــت و آنها هم  ــد نظر و حتي دادگاه هاي عمومي اس تجدي
ــتند.افتخاري درباره امكان  ــه رو هس ــكل روب با اين مش
اختصاص نيروي انساني تحت عنوان سهميه ويژه گفت: 
ــاني باشد تا آن را اختصاص دهند اما  ابتدا بايد نيروي انس
ــاني مواجه  ــه طور كلي قوه قضاييه با كمبود نيروي انس ب

است.
ــاالنه نيروهاي جديد در قوه  ــاره به استخدام س وي با اش
ــتخدام اين نيروها يك مقدار  قضاييه  افزود: اميدواريم با اس
ــود هر چند اين اميدواري بجا نيست زيرا  وضعيتمان بهتر ش
ميزان استخدام نيروها با خروجي ها اصال قابل مقايسه نيست 

و وضعيت موجود هم مناسب نخواهد بود. 

تعيين پايتخت ادارى كشور 
در دستور هيات دولت

ــت: محققان و  ــران گف ــتاندار ته ــاون عمرانى اس مع
دانشگاهيان در حال بررسى طرحى با عنوان ايجاد پايتخت 

ادارى در كنار پايتخت فعلى كشور هستند.
ــودى در گفت وگو با مهر، ضمن بيان  ــا محم محمدرض
ــهر تهران با تهديد هاى ناشى از زلزله  بزرگ  اين كه كالنش
ــى و همين طور محدوديت منابعى چون آب و زمين  احتمال
ــرت در تهران  ــد جمعيت و مهاج ــت، افزود: باي روبه روس

كاهش پيدا كند.
ــراى مطالعه طرحى كه  ــتور رئيس جمهور ب وى از دس
ــار هزينه اى پايتخت روى تهران را كاهش دهد،  بتواند فش
ــا اختصاص بودجه  ــتاندارى تهران ب ــر داد و گفت: اس خب
ــى و  ــوع، به نهادهاى پژوهش ــى براى اين موض تحقيقات
ــكيل  ــور ماموريت داده ابعاد مختلف تش ــگاهى كش دانش
ــى و نتايج آن را  ــهر ادارى» در اطراف تهران را بررس «ش

براى اقدامات بعدى دولت ارائه كنند.
ــودى با تاكيد بر اين كه تهران به 2 دليل نمى تواند  محم
بيش از اين پايتخت كامل باقى بماند، تاكيد كرد: از يك سو 
ــزرگ احتمالى و  ــوص زلزله  ب ــوادث غيرمترقبه بخص ح
ــت و از سوى  ــهر تهران مطرح اس ــل هاى فعال زير ش گس
ــى و خدماتى تهران همچون آب و زمين  ديگر منابع طبيع
ــت  كفاف جمعيت پايتخت كه روزبه روز در حال افزايش اس
را نمى دهد. به اين منظور بايد «شهر ادارى» در كنار تهران 
ــورها، ايران به 2 پايتخت  ايجاد كنيم تا همچون برخى كش

تجارى و ادارى تجهيز شود.
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