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200 قلم 
داروي بيماران 
صعب العالج 
زير چتر بيمه 

مي رود
اگر تاكنون بسياري از بيماران صعب العالج مجبور 
بودند براي تهيه چند قلم دارو، هزينه هاي چند صد هزار 
ــش قرار گرفتن 200  توماني را تحمل كنند، با زيرپوش
داروي بيماران صعب العالج از سوي بيمه ها، قرار است 

آرزوي كهنه تامين بي دغدغه دارو به حقيقت بپيوندد.
ــتاني هيات دولت به استان  ديروز از جلسه سفر اس
گلستان خبر رسيد كه با دستور رئيس جمهور از اين پس 
ــاران صعب العالج را بر  ــا بار تامين داروهاي بيم بيمه ه

دوش مي كشند. 
به گزارش خبرگزاري ها، مرضيه وحيد دستجردي، 
ــالم كرد: بنا به  ــان در اين باره اع ــت و درم وزير بهداش
دستور احمدي نژاد، تعداد 200  داروي بيماران سرطاني و 
صعب العالج تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد كه اين گام 
بزرگي در راستاي سالمت و ارائه خدمات كيفي، كاهش 
هزينه و كمتر شدن درد و رنج بيماران است. دستجردي 
ــك  ــخه جديد برنامه پزش اين را هم درباره امكانات نس
ــراي بيماران خاص، اضافه كرد  ــواده و نظام ارجاع ب خان
كه در برنامه پزشك خانواده بايد براي تمام بيماري ها از 
جمله بيماران خاص اقدامات الزم صورت گيرد كه تدابير 

مربوط به اين موضوع در نظر گرفته شده است. 
ــامانه اي براي بيماري «ام.اس»  به عنوان مثال س
ــش بيمه اي در اين  ــت تا پوش ــدن اس در حال فراهم ش
ــي كه در مورد داروي  ــاري افزايش يابد مانند اقدام بيم
«هرسپتين» براي درمان بيماري سرطان سينه انجام 
ــدن تصميم هيات دولت در روزگذشته  ــد. عملي ش ش
هرچند با توجه به سابقه دولت در پرداخت بدهي هايش 
به شركت هاي بيمه به چانه زني بيشتري نيازمند است، 
ــياري از خانواده ها روشن مي كند تا  اما اميدي در دل بس
ــش از حد دارو و نبود چتر بيمه اي، دليلي  بلكه گراني بي

نباشد تا عزيزانشان را دو دستي تقديم مرگ كنند.
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برنامه زمان بندي هشتمين همايش جهاني حكمت مطهر در سالن همايش ها
9/20 ارائه مقاله اولين مهمان خارجي آقاي محمد نوردقان (تركيه)

9/40 ارائه مقاله دومين مهمان خارجي آقاي محمدصادق بوعالق (تونس)

10/00 ارائه مقاله سومين مهمان خارجي آقاي منصور ليمبا (فيليپين)

10/20 سخنراني جناب آقاي دكتر علي الريجاني

11/20 ارائه مقاله چهارمين مهمان خارجي آقاي ميرمحمد ابراهيم مير (هندوستانـ  كشمير)

11/40 سخنراني جناب آقاي مهندس سيدعزت اهللا ضرغامي

12/20 تقدير از برگزيدگان

 تغيير نام 
بدون حكم قضايي 

استاد مطهري چگونه ترور شد؟ مهلت عدم انصراف از يارانه امروز تمام مي شود

ساالنه حدود7000 نفر در ايران درخواست تغيير نام مي دهند
مستوره برادران نصيري /گروه جامعه

ــازمان ثبت احوال  از زماني كه براي اولين بار س
ــورت تصويب، اين  ــه اي خبر داد كه در ص از اليح
ــرد ايراني پس از  ــم مي كند تا هر ف ــكان را فراه ام
ــوض كند، بيش از  ــار نامش را ع ــالگي يك ب 18 س

8 ماه مي گذرد.
ــت اما به  ــد تصويب آن اليحه خبري نيس از رون
ــور آيين نامه  ــازمان ثبت احوال كش گفته رئيس س
اجرايي تغيير نام به مراكز ثبت احوال ابالغ شده و بر 
ــاس اين آيين نامه، فرآيند تغيير برخي از اسامي  اس
ــدون حكم قضايي  ــر گردش قضايي ندارد و ب ديگ
ــود. ساالنه حدود  در مراكز ثبت احوال انجام مي ش
ــت تغيير نام مي دهند؛  7000 نفر در ايران دادخواس
ــاني كه تمايل  ــواهد نشان مي دهدتعداد كس اما ش
ــتر از اين تعداد است.  ــيار بيش به تغيير نام دارند بس
ــت و با حكم  تغيير نام كوچك تنها با ارائه دادخواس
ــودن با عرف و فرهنگ  ــي، در صورت مغاير ب قضاي
ــات مذهبي، زننده و مستهجن بودن  غالب و مقدس
اسم، نامتناسب بودن با جنس و در مجموع مواردي 

خاص و نادر امكان پذير است.
ــروان، سرتيپ،  ــعيد بهزاد، شهره فاطمه، س س
ــلطان،  ــوكت الملك، حاجيه س ــهردار، ش دكتر، ش
ــكا، ژاكاردو، شاهدوست، قلي، غالم، گرگ  وانوش
و زلف از جمله اسامي اي است كه در سايت سازمان 
ــده  ــاره و اعالم ش ثبت احوال به صراحت به آنها اش
ــا با اين وجود،  ــامي را تغيير داد، ام ــوان اين اس مي ت
ــامي نيازمند حكم قضايي  ــراد صاحب اين اس باز اف

براي تغيير اسمشان بودند.
ــازمان ثبت  ــد ناظمي اردكاني، رئيس س محم
ــنا مي گويد: از اين پس فرآيند  ــور به ايس احوال كش

ــدارد و آيين نامه اجرايي  ــر نام گردش قضايي ن تغيي
ــت  ــده اس ــتان ها ابالغ ش تغيير نام نيز به مراكز اس
ــاس كتاب  ــردم مي توانند نام هاي خود را براس و م

فرهنگ نام گزيني، تغيير دهند.
ــي  ــع كتاب ــي در واق ــگ نام گزين ــاب فرهن كت
ــتي از  ــت كه فهرس ــوال اس ــت اح ــازمان ثب در س
ــت.  ــراي ايرانيان در آن موجود اس ــامي مجاز ب اس
ــازمان  ــايت س ــه با مراجعه به س ــد ك ــه نمان  ناگفت
ثبت احوال نيز مي توانيد از اين اسامي مطلع شويد.

 آيين نامه تغيير نام چه مي گويد؟
ــازمان ثبت احوال  ــر چند كه در خبر رئيس س ه
ــده براساس آيين نامه اجرايي جديد، مردم  اعالم ش

ــاس كتاب فرهنگ  ــد نام هاي خود را براس مي توانن
ــامل همه  نام گزيني تغيير دهند اما اين آيين نامه ش

افراد نمي شود.
 محسن اسماعيلي، مديركل اسناد هويتي سازمان
ــن خصوص به «جام جم»  ــور در اي  ثبت احوال كش
ــات اين  ــدن جزئي ــانه اي ش ــد: امكان رس مي گوي
ــن آيين نامه  ــت؟ اما اي ــه هنوز فراهم نيس آيين نام
ــامل همه افراد نمي شود و تنها كساني مي توانند  ش
ــان را تغيير  ــدون طي كردن مراحل قانوني نام ش ب

دهند كه  شرايط اين آيين نامه را داشته باشند. 
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بازخواني يك پرونده ترور بعد از 33 سالكساني كه پيامك دريافت كرده اند حتما بايد به سايت رفاهي مراجعه كنند
ــي و سومين سالگرد شهادت مظلومانه  امروز س
ــر انقالب  ــري،  مغز متفك ــي مطه ــت اهللا مرتض آي
ــي گروهك  ــت خوارج زمان، يعن ــالمي به دس اس
ــت.  در اين سال ها از مطهري زياد سخن  فرقان اس
ــده است، از مقام علمي و نقش بارز استاد در  گفته ش
پيروزي انقالب اسالمي و مقابله با تفكرات انحرافي 
ــد خود حادثه ترور استاد  و التقاط، ولي به نظر مي رس

مطهري كمتر به طور خاص و جداگانه مورد بررسي 
قرار گرفته است.

  جام جم به مناسبت سي و سومين سالگرد شهادت 
ــتاد مطهري در پرونده اي به بررسي چگونگي و  اس

ابعاد و جزئيات اين ترور پرداخته است.
مشـروح ايـن گـزارش را در صفحـات 10 و 11 

بخوانيد.

ــايت رفاهي براي انصراف  مهلت مراجعه به س
ــدگان پيامك يا  ــراف دريافت كنن ــدم انص ــا ع ي

متقاضيان 28 هزار تومان تا امروز است.
ــاس اطالعيه  ــر اس ــارس، ب ــزارش ف ــه گ ب
ــت مراجعه  ــا،  مهل ــدي يارانه ه ــازمان هدفمن س
ــي(www.refahi.ir) براي  ــايت رفاه به س
ــا متقاضيان 28 هزار  ــدگان پيامك ي دريافت كنن

تومان تا 12 ارديبهشت است.
ــتن تمكن مالي براي  پيامك هاي مبني بر داش
ــوي سازمان هدفمندي  تعدادي از هموطنان از س
ــال و از آنها خواسته شده بود، از دريافت يارانه  ارس
28 هزار تومان مرحله دوم هدفمندي يا كل يارانه 

يا نيم يارانه يا يارانه 2مرحله انصراف دهند. 
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ــتقرار جنگنده هاي آمريكا در امارات  ــلح با اشاره به اس ــتيباني نيروهاي مس وزير دفاع و پش
ــت و امنيت  ــاي F22 آمريكا در يك پايگاه اماراتي، اقدامي مضر اس ــتقرار هواپيماه گفت: اس

منطقه را به هم مي زند.
ــم تاكيد كرد:  ــبكه خبري العال ــردار احمد وحيدي در گفت وگو با ش ــزارش فارس، س ــه گ  ب
كشورهاي منطقه، خودشان بايد تامين كننده امنيت منطقه باشند و بومي سازي امنيت از مسير 
همكاري بين كشورها مي گذرد. وي با اشاره به حضور نيروهاي خارجي در منطقه تصريح كرد: 
اين حضور در منطقه بي فايده و مضر و بيشتر در جهت ايجاد يك جو رواني و جو ناامني در منطقه 
ــته برخي رسانه ها از استقرار چندين فروند  ــت و ما اينها را مفيد نمي دانيم. طي چند روز گذش اس

جنگنده  F22 آمريكا براي اولين بار در يكي از پايگاه هاي هوايي امارات خبر داده  بودند.
 دستيابي ايران به فناوري طراحي هواپيماهاي سنگين

ــلح همچنين با بي تاثير خواندن تحريم ها گفت: امروز  ــتيباني نيروهاي مس وزير دفاع و پش
ــلط پيدا  ــنگين تس مي توانيم با افتخار اعالم كنيم به فناوري طراحي بالگردها و هواپيماهاي س

كرده ايم.
وحيدي اين مطلب را در مراسم روز كارگر در سازمان صنايع هوايي اصفهان عنوان كرد. 

وزير دفاع، دريافت گواهينامه تكميلي نوع هواپيماي گشت دريايي و گواهينامه توليد بالگرد 
ــتاورد كار و تالش كارگران و متخصصان صنعت هوايي كشور و گام بلندي در  ــاهد» را دس «ش
طراحي و توليد هواپيما و بالگرد ملي عنوان كرد. سردار وحيدي با بيان اين كه هواپيماي گشت 
ــود، افزود: هواپيماي  ــورهاي محدودي طراحي و توليد مي ش ــط كش دريايي 20 تا 25 تن توس
گشت دريايي ساخت كشورمان يكي از 3 يا 4 نوع هواپيما از اين مدل در دنيا است. وزير دفاع و 
ــتيباني نيروهاي مسلح اضافه كرد: اين گواهينامه نخستين گواهينامه  اي است كه در كشور  پش

براي هواپيماي ترابري سنگين صادر مي شود. 

واكنش وزير دفاع به استقرار جنگنده هاي  F22 آمريكا 
در امارات

 گفت و گوراديو و تلويزيون

37

 برگزاري همايش حكمت مطهر
 با حضور انديشمندان جهاني

نوروز و رمضان، المپيك 
 برنامه سازان
 تلويزيون
 با مهدي فرجي
 مدير شبكه يك سيما

تعظيم دوباره آسيا 
در برابر وزنه برداري

 ايران 
صفحه 18

ــافر روز دوشنبه با توفان سهمگين  ــتي با حدود 250 نفر مس پليس هند اعالم كرد يك كش
در شمال شرقي اين كشور غرق شد.

ــه، پليس هند گفت 50 نفر از مسافران اين كشتي توانسته اند  به گزارش خبرگزاري فرانس
ــاس اعالم پليس، اين كشتي دو طبقه در رودخانه  ــانند.بر اس ــنا به مكاني امن برس خود را با ش
ــام غرق شده است.پليس همچنين اعالم كرد در خصوص  ــان براهماپوترا در ايالت آس خروش
ــت نيست.دوردارشان يكي از شبكه هاي تلويزيوني  ــت 200 نفر ديگر اطالعي در دس سرنوش
دولتي هند اعالم كرد بيم آن مي رود كه بيش از 100 نفر در اين  حادثه غرق شده باشند.سانحه 

حدود 300 كيلومتري شهر گواهاتي بزرگ ترين شهر ايالت آسام روي داده است.
ــتايي دور دست هند است و به سبب  ــيله اي رايج براي حمل و نقل در مناطق روس  قايق وس

فقدان معيارهاي ايمني و سوار شدن بيش از اندازه مسافر، حوادث زيادي روي مي دهد.

كشتي مسافربري هند با 250 مسافر غرق شد


