
 وام مسكن خبرنگاران 
منتفي نيست

ــر مخالفت نمايندگان مجلس با  ــي اعالم خبري مبني ب در پ
مصوبه اعطاي وام مسكن به خبرنگاران، معاون امور مطبوعاتي 
ــاني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تاكيد كرد: تاكنون  و اطالع رس
ــكن به خبرنگاران و  ــه اي مبني بر لغو مصوبه اعطاي وام مس نام
هنرمندان از سوي مجلس شوراي اسالمي دريافت نشده است. 

ــا افزود: بتازگي  ــدزاده در گفت و گو با ايرن ــر محم محمدجعف
ــه دولت براي اعطاي  ــده مصوب ــمي اعالم ش در اخباري غير رس
ــگاران و هنرمندان در  ــكن به خبرن ــون توماني مس وام 30 ميلي
ــيون تطبيق مصوبات مجلس لغو شده اما تاكنون مطلبي  كميس
ــت. وي ابراز  ــده اس در اين خصوص به صورت كتبي دريافت نش
ــكن به  اميدواري كرد خبر لغو مصوبه دولت براي اعطاي وام مس
خبرنگاران و هنرمندان صحت نداشته باشد، زيرا دريافت اين وام 
توقع فضاي رسانه اي كشور است. به گفته معاون مطبوعاتي وزير 
ــالمي، نمايندگان مجلس بايد توجه داشته  ــاد اس فرهنگ و ارش
ــد، دنبال وام مسكن نمي رود بويژه  ــند اگر كسي نيازمند نباش باش
اين كه دريافت اين وام شرايط خاصي دارد. محمدزاده تاكيد كرد: 
ــار مردم نياز دارند  ــگاران نيز مانند تمامي اقش ــدان و خبرن هنرمن
ــوند. وي افزود: البته راهكارها بسته نيست و  ــكن ش صاحب مس
ــس توافقاتي صورت گيرد و اين وام  ــم بين دولت و مجل اميدواري

بزودي پرداخت شود.

پاسخ نظام مهندسي به گودبرداري هاي غيراصولي:

مهندس ناظر اختيار ندارد
ــار خبر ريزش شبستان زنانه مسجد حضرت رقيه  پس از انتش
ــته شدند، گودبرداري غيراصولي  در تهران كه در پي آن 6 نفر كش
ساختمان مجاور مسوول حادثه شناخته شد و طبق معمول شورا، 
ــازمان نظام مهندسي هر يك ديگري را مسوول  ــهرداري و س ش
ــهر تهران، سازمان نظام  ــوراي ش نظارت عنوان كرد، اعضاي ش
مهندسي را مسوول اين حادثه خواندند كه اين سازمان نيز ضعف 

عملكرد شهرداري را علت تكرار حوادث مشابه اعالم مي كند.
ــي در نامه اي خطاب به شوراي شهر  ــازمان نظام مهندس س
ــال 1383 آيين نامه ماده 33 قانون نظام  ــران توضيح داد: از س ته
مهندسي و مقررات ملي ساختمان منتشر شده است كه براساس 
ــاختمان است و  ــهرداري مكلف به رعايت مقررات ملي س آن، ش

رعايت نشدن آن تخلف از قانون محسوب مي شود.
ــط مهندسان داراي  ــاختمان ها بايد توس همچنين اجراي س
ــهرداري در اين بخش  ــرد كه عملكرد ش ــت صورت گي صالحي
ــدن حضور مجريان يا اجراي ساختمان ها  نيز منجر به صوري ش
ــخاص بي صالحيت شده است. موارد مهم ديگر نظير  توسط اش
ــه تضمين كيفيت و  ــاخت، ارائ ــه هايي چون س الزام به تهيه نقش
ــده و  ــنامه فنيـ  ملكي نيز عمال از فرآيند كار خارج ش ارائه شناس
الزامات مقررات ملي ساختمان نيز رعايت نمي شود. حال در چنين 
ــت كه اعضاي محترم شوراي شهر به جاي  ــرايطي چگونه اس ش
ــهرداري به دليل عدم رعايت تكاليف قانوني، تيغ  ــت ش بازخواس

حمالت خود را متوجه اين سازمان يا مهندسان نموده اند؟
سازماني كه از معرفي ناظر، كنترل طراحي، بررسي مطالعات 
ــده است، چگونه  ــاختمان حذف ش ژئوتكنيك و كنترل اجراي س
ــاني  ــن اجراي اين موارد بپردازد. كس مي تواند به نظارت بر حس
ــند كه از انجام تكاليف قانوني خود و  ــخگوي حادثه باش بايد پاس
ــت  ــاني كه به جاي بازخواس اجراي قانون خودداري كرده و كس
ــخنان متناقض  آنان، از اين فرآيند غيرقانوني حمايت كرده اند.س
ــهرداري وظيفه نظارت بر  ــخنگوي شوراي شهر در اين  كه ش س
ــهرداري  ــاز ها را ندارد از يك طرف و حق مداخله ش ــاخت و س س
ــان ناظر از سوي ديگر، آشكارا  در گودبرداري ها و تذكر به مهندس
نشاندهنده خط مشي عدول از قانون و نقض تكاليف قانوني مقرر 
در مقررات ملي ساختمان است.همچنين اجراي ساختمان امري 
فني، تخصصي و بسيار پيچيده است و براساس قانون بايد توسط 
اشخاص داراي صالحيت قانوني به انجام رسد، متاسفانه در شهر 
تهران هر شخصي با هر مقدار سواد و اطالعات و بدون تخصص 
و صالحيت قانوني، علمي و تجربي اجازه دارد، در اجراي ساختمان 
ــا عهده دار شود. در اين حالت طبيعي است  دخالت كند و آن را راس
ــع از تخلفات  ــر برنيايد و نتواند مان ــت مهندس ناظ كاري از دس

ساختماني و بروز حوادث شود.
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 به جاي افزايش يارانه، قيمت ها
 ثابت شود

رضايي از شهريار: خوب است كه مسووالن يارانه را افزايش 
ــردم بتوانند قدرت  ــي قيمت ها را ثابت نگه دارند تا م ــد، ول ندهن

خريد خود را حفظ كنند.
ــازمان تامين اجتماعي فكري  ــهروندان: چرا س جمعي از ش
براي افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران نمي كند؟
ــرعت گيرهاي محله آدرگان  ــهروند از اصفهان: س يك ش
ــت. چند بار با  ــا بي تاثير اس ــان براي  خودروه ــهر اصفه زيباش
ــه كرده ايم كه  ــن موضوع مكاتب ــهر براي اي ــهرداري زيبا ش ش
ــهري مي خواهيم به اين  ــته است. از مسووالن ش تاثيري نداش

موضوع رسيدگي كنند.
يك شهروند از تهران: خوب است مسووالن ورزشي كشور 
ــان بي انگيزه تيم هاي  ــغ كالني كه برخي بازيكن ــورد مبال در م

بزرگ و پرطرفدار مي گيرند، تجديدنظر كنند.
ــلماس: چرا هيچ مراسم و تشييع جنازه اي براي  حضرتي از س

مرحوم ايرج قادري از سوي معاونت سينمايي برگزار نشد؟
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بتازگي خبري در حوزه گردشگري با عنوان صدور رواديد 
درمان اعالم شده كه با وجود همه چالش هاي موجود در اين 
خصوص، گام قابل مالحظه اي در مسير گردشگري سالمت 

محسوب مي شود.
ــاي كميته   ــه اي به امض ــر توافق نام ــاس اين خب براس
گردشگري سالمت، انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري 
استان تهران و وزارت امور خارجه ايران رسيده است تا از اين 
 (Treatment) پس به گردشگران سالمت، رواديد درمان

يا نوع «T» داده شود.
اعتبار رواديد گردشگري ايران معموال 15 روزه است، در 
حالي كه براي رواديد درمان، سه ماه اعتبار در نظر گرفته شده 
ــت. براساس اين توافق نامه، آژانس هايي  كه قابل تمديد اس
ــگري سالمت كار كنند بايد از  كه قصد دارند در زمينه گردش

وزارت بهداشت مجوز و استانداردهاي الزم را بگيرند. 
بيمارستان ها و مراكز درماني نيز كه مي خواهند گردشگر 
سالمت جذب كنند، بايد استانداردهايي داشته باشند كه آنها 
ــن خواهد كرد و اين مراكز  ــت و درمان تعيي را وزارت بهداش
ــاي داراي مجوز  ــتان ها را نيز به آژانس ه ــي و بيمارس درمان

معرفي مي كند.
ــازمان جهاني جهانگردي يكي  بر اساس تعريف هاي س
ــگر را برانگيزد تا عزم سفر كند،  از اهدافي كه مي تواند گردش
ــت. چيزي كه از آن به  ــالمتي اس ــافرت براي كسب س مس

گردشگري سالمت تعبير مي كنند.
ــران حتي به  ــالمت در اي ــگري س  البته تاريخچه گردش
يك دهه هم نمي رسد.اواسط دهه 80 خورشيدي گردشگري 
ــالمت در سازمان گردشگري عنوان شد و از سوي وزارت  س
ــتغالزايي براي دانش آموختگان  ــت بيشتر با هدف اش بهداش

پزشكي مورد توجه قرار گرفت.
 گردش مالي 40 ميليارد دالري از توريسم درمان 
ــگري سالمت در  ــت كه تاريخچه گردش اين درحالي اس
ــتري دارد تا جايي كه در سال 2004 حدود 40  دنيا غناي بيش
ــم درماني در دنيا بود  ميليارد دالر گردش مالي صنعت توريس
ــت اين ميزان در سال 2012 به 100  ــده اس كه پيش بيني ش
ــد. هر گردشگر سالمت، سه برابر گردشگر  ميليارد دالر برس
ــور مي كند كه تنها 30 درصد هزينه در  معمولي ارز وارد كش
ــگري مي شود با وجود اين  بخش درمان و بقيه صرف گردش
ــاس اعالم كميته گردشگري سالمت وزارت بهداشت  بر اس
ــهم ساالنه ايران از گردشگري سالمت معادل  حال حاضر س

50 هزار نفر است كه 10 ميليون دالر درآمد ارزي دارد.
ــان حوزه سالمت و گردشگري  ناگفته نماند كه كارشناس

چندان با اين رقم موافق نيستند.
ــائل گردشگري در ــناس مس ــين فالح نژاد، كارش  حس

ــالمت در  ــگران س ــت: اغلب گردش  اين خصوص معتقد اس
ــتند كه به خاطر  ــور ما ايرانيان مقيم اروپا يا آمريكا هس كش
ــتن بيمه يا هزينه هاي باالي درماني در آن كشورها به  نداش

ايران مراجعه مي كنند.
به گفته او اين كه همه اين 50هزار نفر را گردشگر سالمت 
ــت اين موضوع  ــه آن معنايي كه تداعي كننده تعريف درس ب
است، معرفي كنيم اشتباه است هر چند كه همين گردشگران 

نيز ارز خارجي وارد كشور مي كنند.
ــا بيان اين كه پايين بودن تعرفه هاي درماني  فالح نژاد ب
ــت به  ــگر خارجي اس ــور ما دليلي براي جذب گردش در كش
ــورها  ــاير كش «جام جم »مي گويد: تعرفه جراحي قلب در س
ــزار دالر يعني چيزي  ــا 10 ه ــران 8 ت ــزار  دالر و در اي 40 ه
معادل يك چهارم دنياست و از اين جهت مي تواند براي جذب 
ــالمت غير ايراني، خصوصا كشورهاي همسايه  گردشگر س

اقدام كنيم.
 وزارت بهداشت چه كرده است؟

ــالمت كاري  ــگري س هر چند كه توجه به صنعت گردش
بين بخشي و نيازمند همكاري چند وزارتخانه و سازمان است 
ــن صنعت به وزارت  ــعه اي ــا يكي از قطب هاي اصلي توس ام

بهداشت بر مي گردد.
ــان مي دهد اين  از اين جهت انتقادهايي وجود دارد كه نش
ــت محسوب نمي شود. موضوع از اولويت هاي وزارت بهداش
هر چند كه تماس تلفني ما با معاون درمان اين وزارتخانه براي 

پيگيري موضوع بي پاسخ ماند اما حسن امامي رضوي پيش از 
اين اعالم كرده بود: اظهارنظرهايي مبتني بر ضرورت ارتقاي 
ــطح گردشگري سالمت در وزارت بهداشت وجود دارد كه  س
اگر ساختارهاي موجود در وزارتخانه اين امكان را فراهم كند 
ما با اين موضوع مخالفتي نداريم هرچند كه در وضعيت موجود 

اين كار به خوبي در وزارت بهداشت مديريت مي شود.
ــعه  ــت، براي توس ــه گفته معاون درمان وزارت بهداش ب
ــم درماني كشور به برخي مراكز درماني واجد شرايط  توريس
ــت خالي خود را به  ــده كه 10 درصد ظرفي ــن اجازه داده ش اي
جذب بيماران خارجي اختصاص دهند. ضمن اين كه وزارت 
بهداشت از جذب تسهيالت بانكي به بيمارستان هاي دولتي 
و خصوصي به منظور ايجاد امكانات آبرومند و استاندارد براي 

جذب بيمار خارجي حمايت مي كند.
ــتان  ــت كه حداقل 20 بيمارس ــي رضوي معتقد اس امام
ــذب بيمار خارجي را  ــي و خصوصي در تهران امكان ج دولت
ــتان نيز در شهرهاي ديگر مي توانند  دارند و حدود 50 بيمارس
ــد. بنابراين در حال حاضر  ــذب بيمار خارجي اقدام كنن به ج
ــتان و مركز درماني در كشور مي توانند در  بيش از 70 بيمارس
ــوند كه البته بين آنها ضعيف  ــم درماني فعال ش زمينه توريس

و قوي وجود دارد.
ــكان  ــكي در ايران و پزش  با توجه به وجود نخبگان پزش
ــته هاي مختلف پزشكي از جمله انواع  حاذق و مجرب در رش
پيوندها، جراحي قلب، كبد، انواع جراحي هاي ارتوپدي مانند 

ــتخوان و درمان بيماري هاي  تعويض مفصل، پيوند مغز اس
چشم پتانسيل جذب بيمار خارجي در كشور وجود دارد. 

ــذب بيماران  ــراي افزايش ج ــه ب ــاره به اين ك ــا اش او ب
ــور بايد كيفيت  ــترش توريسم درماني در كش خارجي و گس
ــور را افزايش دهيم،به مهر مي گويد:  ــتان هاي كش بيمارس
ــر ظاهر فيزيكي بايد  ــتان ها بخصوص از نظ كيفيت بيمارس
ارتقا يابد همچنين خدمات جانبي و رفاهي به بيماران خارجي 

نيز بايد تقويت شود.
 گستردگي گردشگري سالمت 

ــگري،  ــازمان جهاني گردش ــا در ميان تعريف هاي س ام
ــگري  ــات ديگري هم وجود دارند كه دامنه گردش اصطالح
ــترده تر مي كنند. گردشگري تندرستي يكي  سالمت را گس
ــت كه به مسافرت گردشگر براي استفاده  از همين واژه هاس
ــي طبيعي مانند آب هاي معدني، نمك و لجن  از منابع درمان
ــاره مي كند.علي رغم اين كه زير ساخت هاي اوليه چنين  اش
ــمال غربي  ــران مانند منابع آب گرم در ش ــگري در اي گردش
ــه طبيعت ايران را در ميان  ــور و خصوصا لجن درماني ك كش
كشورهاي همسايه بشدت محبوب كرده، وجود دارد اما اين 

نوع گردشگري نيز همچنان مهجور است.
ــالمت يا  ــگري س ــت كه گردش ــير الزم اس  با اين تفاس
ــفاف و جدي تر در ايران دنبال شود  ــكلي ش ــتي به ش تندرس
ــوان در بحث بهبود كيفيت خدمات  ــا با رونق اين صنعت بت ت

درماني براي هموطنان نيز سرمايه گذاري كرد.

گردشگران سالمت رواديد درمان مي گيرند
آژانس ها و دفاتر مسافرتي كه قصد فعاليت در زمينه گردشگري سالمت دارند، بايد از وزارت بهداشت مجوز بگيرند

امين جاللوند/ گروه جامعه

«يك ميليون نفر از دانشجويان دانشگاه هاي كشور مايلند 
كه از خدمات خوابگاه ها استفاده كنند، اما فقط 300 هزار نفر از 

آنها از امكانات خوابگاه هاي دانشجويي استفاده مي كنند.»
ــي از گفته هاي رئيس صندوق رفاه دانشجويان  اينها بخش
ــه از كمبود تعداد  ــت ك ــوم، تحقيقات و فناوري اس وزارت عل

خوابگاه هاي دانشجويي در كشور حكايت دارد.
ــه براي رفع اين گونه  ــاره كرد ك وي به اين موضوع نيز اش
مشكالت خوابگاهي، ايجاد كارگروه ساماندهي خوابگاه هاي 

دانشجويي در تمامي استان هاي كشور الزامي است.
ــت خبري  ــه گزارش«جام جم»، كيوان مراديان در نشس ب
ــد، با  ــه خوابگاه ها برگزار ش ــبت هفت ــته به مناس كه روز گذش
ــي مشكالت خوابگاهي،  ــاره به اين كه در بحث حل اساس اش
ــوي دستگاه هاي دولتي و مردم هستيم،  نيازمند عزم ملي از س
ــياري از ظرفيت هاي  تاكيد كرد: ما معتقديم كه هنوز هم از بس
ــكالت خوابگاه هاي كشور  ــتاني و منطقه اي براي رفع مش اس

استفاده نشده است و با تشكيل كارگروه ها در تمامي استان ها، 
مي توان از امكانات و ظرفيت هاي استاني براي حل مشكالت 

خوابگاه ها بهره برد.
 بومي گزيني؛ راه حلي منطقي

ــور»  ــرزمين آموزش عالي كش گرچه در «طرح آمايش س
ــجويان دانشگاه ها تاكيد شده،  بصراحت بر بومي گزيني دانش
ــايد، رنگ و بوي  ــان آن طور كه بايد و ش ــا اين طرح همچن ام

عملياتي به خود نگرفته است.
ــاي بومي گزيني براي حل  ــان درخصوص مزيت ه مرادي
ــجويان اضافه كرد: بايد تالش كنيم تا  ــكل خوابگاه دانش مش
ــورت يك فرهنگ درآوريم؛ زيرا تا وقتي  بومي گزيني را به ص
ــود تحصيل كند،  ــجويي در همان منطقه زندگي خ ــه دانش ك
ــي از خدمات رفاهي كاهش مي يابد و از طرف  نيازش به بخش
ــم كيفيت خدمات خود  ــر، ما هم به همان ميزان مي تواني ديگ

را ارتقا دهيم.
 خيرين به كمك خوابگاه ها بيايند

ــجويان،  ــي و صنفي از دانش ــت مال ــه حماي ــه وظيف گرچ

ــا رئيس صندوق رفاه  ــت، ام ــام و كمال از وظايف دولت اس تم
دانشجويان معتقد است كه در اين راه، مجموعه آموزش عالي 
به كمك خيرين و حمايت هاي مالي آنان براي رفع مشكالت 

خوابگاه ها نياز دارد.
ــا در حال حاضر حدود 4 ميليون و  ــاره به اين كه م وي با اش
ــجو در سراسر كشور داريم و يك چهارم آنها به  117 هزار دانش
ــا نياز جدي دارند، تصريح كرد: ما حدود 630 ميليارد  خوابگاه ه
ــجويان داريم كه اين  ــده در بين دانش ــان اعتبار توزيع ش توم
ــرمايه هاي صندوق است، اما عالوه  اعتبارات، درواقع همان س
بر سرمايه هاي صندوق، به كمك خيرين نيز نياز مبرم داريم.

ــن باره افزود: در تهران حدود 20 واحد خوابگاه  وي در همي
ــجويي  ــه با كل خوابگاه هاي دانش ــي داريم كه در مقايس وقف

سراسر كشور تعداد قابل توجهي نيست.
 زشت و زيباي خوابگاه هاي خصوصي

ــور  ــال اجاره بهاي خوابگاه هاي كش به گفته مراديان، امس
3000 تا 5000 تومان افزايش يافته، اما بي شك در بسياري از 
ــوز هم وزارت علوم بر عملكرد  خوابگاه هاي خصوصي كه هن

ــتر از اين  ــا نظارتي ندارد، رقم واقعي افزايش كرايه ها بيش آنه
ــويق  ــا بيان اين كه ما براي تش ــت. وي همچنين ب ــغ اس مبال
بخش خصوصي براي ساخت خوابگاه ها تالش ويژه اي انجام 
داده ايم،  عنوان كرد: براي باال بردن مشاركت بخش خصوصي 
ــاخت خوابگاه ها، طرح هاي مختلفي ارائه كرديم و  در زمينه س
براي مثال، ارائه زمين رايگان و اعطاي وام هاي 4 تا 6 درصدي 

به بخش خصوصي، از جمله اين اقدامات است.
ــت از بخش هاي  ــراي حماي ــوول اضافه كرد: ب ــن مس اي
ــا فعاليت مي كنند،  ــاخت خوابگاه ه خصوصي كه در زمينه س
ــون 160 ميليارد تومان اعتبار در قالب وام 4 تا 6 درصدي  تاكن
ــت 10 تا 15 سال بخش  ــت. البته پس از گذش ــده اس اعطا ش
ــاخته  ــد، مي تواند كاربري خوابگاه س خصوصي اگر مايل باش

شده را هم تغيير دهد.
ــان نيز از اعطاي  ــجويان در پاي ــس صندوق رفاه دانش رئي
ــكن 25 ميليون توماني به دانشجويان نخبه متاهل  وديعه مس
و افزايش 50 درصدي تسهيالت رفاهي به دانشجويان داراي 

معلوليت سراسر كشور نيز خبر داد.

700 هزار دانشجو خوابگاه ندارند
در حال حاضر 300 هزار دانشجو در 900 بلوك خوابگاهي اسكان يافته اند كه اين ميزان كافي نيست

 ميني بوس هاي فرسوده
  در دست انداز نوسازي 

ــي ميني بوس هاي فرسوده را نمي بيند، همان هايي كه  كس
ــان با عمري باالي 20 سال نفس هاي آخرشان را  خيلي هايش
مي كشند، همان ارابه هاي آهني متحركي كه با دود سياه سمي 
اگزوزشان هواي آلوده شهرمان را آلوده تر مي كنند، همان هايي 
ــده اند كه وقتي به  ــوار در رفته ش ــان آنقدر زه ــه خيلي هايش ك
ــود،  ــان به هوا بلند مي ش حركت درمي آيند، دود و غبار از داخلش
صندلي هايشان شكسته، شيشه هايشان به سختي باال و پايين 

مي رود و ... 
ــوده اي كه مسافرانشان اگر  ميني بوس هاي قراضه و فرس

 از سر ناچاري نبود، شايد حاضر نبودند تن به سفر اجباري با آنها 
بدهند. ميني بوس هاي فرسوده اي كه با وجود وضعيت اسفباري 
ــه از لحاظ ايمني دارند، باز هم انتخاب اول خيلي از خانواده ها  ك

براي سرويس مدارس دانش آموزان هستند.  
اما مالكان بيش از يكهزار ميني بوس فرسوده در اين سال ها 
ــان  ــد بي خيال نبوده اند، خودش ــا هم كه به نظر مي رس آنقدره
ــهيالت حمايتي در كار باشد، قطعا آنها هم از  مي گويند اگر تس
ــان با يك دستگاه ميني بوس نو  تعويض ميني بوس فرسوده ش
استقبال مي كنند، اما برخي مشكالت و سنگ اندازي ها، مالكان 
ميني بوس هاي فرسوده را براي نوسازي خودرويشان بي رغبت 

كرده است. 
ــوول براي  ــازمان هاي مس ــه س ــي ك ــهيالت حمايت تس
ــازي ميني بوس هاي فرسوده به مالكان آنها ارائه كرده اند   نوس
ــت كه تاكنون  ــايد به همين دليل اس چنگي به دل نمي زند و ش
ــتگاه ميني بوس فرسوده اي كه در نوبت نوسازي قرار  از 77 دس

دارند، تنها 10 دستگاه نوسازي شده اند.  
ــه ميني بوس هاي  ــت، آنهايي ك ــكل فقط اين نيس اما مش
ــت كه همچنان  ــان را تحويل داده اند، حاال ماه هاس فرسوده ش
ــو مانده اند، اين وضعيت را  ــار تحويل ميني بوس هاي ن در انتظ
بگذاريد در كنار خواب تازه اي كه مديرعامل شركت اتوبوسراني 
ــركت هاي خودروساز براي مالكان  تهران و حومه مي گويد ش
ــدارك ديده اند؛  ــي را ت ــوده برنامه هاي ــاي فرس ميني بوس ه
ــد 10 ميليون  ــال جدي ــم گرفته اند در س ــازان تصمي خودروس
ــود در ازاي جايگزيني  ــت خودروهايي را كه قرار ب ــان قيم توم
ــود،  ــوده به صاحبان آنها تحويل داده ش ــاي فرس ميني بوس ه

گران تر كنند !
هرچند پيمان سنندجي ابراز اميدواري كرده است با همكاري 
ستاد مديريت سوخت و سازمان  حفاظت محيط زيست مشكل 
اين افزايش غيرمنتظره قيمت حل و فصل شود تا فشار كمتري 
ــازي  ــوده اي كه در طرح نوس به صاحبان ميني بوس هاي فرس
شركت كرده اند، وارد شود و همچنين روند خروج ميني بوس هاي 
فرسوده از چرخه حمل و نقل عمومي نيز شتاب بيشتري به خود 
بگيرد، اما مالكان ميني بوس هاي فرسوده مطمئن نيستند كه آيا 

مي توانند به اين كاهش قيمت اميدوار باشند يا نه! 
ــتين ماه هاي آغاز سال جديد و در شرايطي كه  حاال در نخس
ــراي چندمين روز متوالي در  ــت آلودگي هواي پايتخت ب وضعي
ــت و آخرين تصميمات كارگروه  ــرايط ناسالم قرار گرفته اس ش
ــوده  ــي هواي تهران از ممنوعيت تردد خودروهاي فرس آلودگ
ــت دارد، چنين تصميمات  ــاه در پايتخت حكاي ــداي تيرم از ابت
ــي در روند  ــنگ اندازي و مانع تراش غيرمنطقي و ضربتي جز س
ــته  ــوده چه نتيجه اي مي تواند داش ــازي خودروهاي فرس نوس
ــه حركت قطار  ــنجيده اي ك ــد؟ اقدامات و تصميمات نس باش
ــازي ناوگان ــوده و در راس آن نوس ــاي فرس ــروج خودروه  خ

 حمل و نقل عمومي را كندتر مي كند. 

 ثبت نام مشروط
 دانش آموزان تيزهوش

ــرورش گفت:  ــوزش و پ ــي عملكرد آم ــركل ارزياب مدي
ــتعدادهاي درخشان  دانش آموزان متقاضي آزمون مدارس اس
ــه اي  ــروط در مدرس ــد به طور مش ــي مي توانن ــه دولت و نمون
ــون، پرونده خود را ــورت قبولي در آزم ــوند و در ص  ثبت نام ش

ــتقيم در گفت وگو با فارس، به هزينه  ــم مس  منتقل كنند.قاس
ــرايط ثبت نام  ثبت نام دانش آموزان در مدارس غيردولتي در ش
مشروط اشاره كرد و افزود: مدارس غيردولتي مقرراتي دارد به 
ــروع نشده باشد، مدرسه  ــكل كه اگر سال تحصيلي ش اين ش
ــهريه دانش آموز را نگه دارد  اجازه ندارد كه حتي يك ريال از ش
اما اگر سال تحصيلي آغاز شده باشد، بستگي به مدت زمان طي 

شده و بر اساس مقررات، درصدي از شهريه كسر مي شود. 

 ثبت نام اتباع خارجي مجاز 
براي اعزام به حج تمتع

مديركل اتباع و مهاجران خارجي استان تهران اعالم كرد: 
اتباع خارجي مجاز مي توانند با مراجعه به اداره كل اتباع نسبت 

به ثبت نام براي حج تمتع اقدام كنند.
ــب در گفت وگو با فارس، درباره اعزام  عيسي موسوي نس
اتباع خارجي مجاز به حج تمتع گفت: ثبت نام حج تمتع براي 
ــان از امروز  ــت و متقاضي ــي مجاز نامحدود اس ــاع خارج اتب
ــاع و مهاجران خارجي  ــدارك به اداره كل اتب ــد با م مي توانن
ــتان تهران مراجعه كنند.به گفته وي مدارك الزم جهت  اس
ثبت نام از اتباع، كپي كارت يا گذرنامه اقامت دار و يك قطعه 
عكس است. متقاضياني كه همراه دارند حتما (كپي كارت يا 

گذرنامه اقامت دار ويك قطعه عكس ) داشته باشند.

نصب دوربين هاي الكترونيكي 
براي كنترل طرح زوج و فرد  

ــران از جايگزيني  ــور ته ــس راه ــس پلي ــين رئي جانش
ــاي الكترونيكي به جاي ماموران در محدوده طرح  دوربين ه

زوج و فرد خبر داد.
ــان در گفت وگو با مهر اظهار كرد:  ــرهنگ جمال بذرافش س
ــي در محدوده طرح ترافيك تا  ــا نصب دوربين هاي الكترونيك ب
پايان سال جاري اين محدوده نيز توسط دوربين كنترل مي شود 
و ماموران از ورودي هاي اين محدوده جمع آوري و براي كنترل 
بيشتر در محدوده مستقر مي شوند. به نظر مي رسد اين محدوده 
با نصب دوربين ها از نظم بهتري برخوردار شود.وي تصريح كرد: 
اين محدوده رينگ دوم طرح ترافيك است، اما به محدوده طرح 
ترافيك افزوده نمي شود و خودروها مي توانند همانند گذشته در 

اين محدوده براساس  شماره آخر پالك تردد كنند.

ــا 20 هزار ماما در برنامه  ــت از به كارگيري 11 ت وزير بهداش
پزشك خانواده شهري خبر داد.

ــتجردي در مراسم روز  ــنا، مرضيه وحيد دس به گزارش ايس
ــهيالت زايماني  ــي ماما به فعاليت 800 ماما در مراكز تس جهان
كشور اشاره كرد و گفت: به دنبال فعاليت اين تعداد ماما در سال 
ــهيالت زايماني  ــزار زايمان طبيعي در مراكز تس 1389، 125 ه
انجام شد. اين زايمان ها با كمترين ميزان عوارض و مرگ و مير 

همراه بوده است. 
ــووليت ماماها در ترويج زايمان  ــتجردي با تاكيد بر مس دس
ــور  ــي ادامه داد: در حال حاضر 60 درصد زايمان هاي كش طبيع
به صورت طبيعي انجام مي شود. مسووليت ترويج زايمان طبيعي 
بر دوش ماماهاست. از شغل مامايي بايد در جهت ارتقاي سالمت 
ــت باروري توسعه يافته و همچنين مشاوره براي  جامعه و بهداش

زنان استفاده شود.
ــطح تحصيالت  ــده براي ارتقاي س وي به اقدامات انجام ش

ماماها در كشور اشاره كرد و گفت: با وجود بسياري از مخالفت ها 
ــاوره مامايي را در شوراي عالي  ــتيم كارشناسي ارشد مش توانس
ــود ماماها در  ــه بايد از وج ــب كنيم، چرا ك ــزي تصوي برنامه ري
ــاوره  ــت بارداري به عنوان مش  تمام بخش هاي مرتبط با بهداش

استفاده شود. 
وزير بهداشت افزود: گفته مي شود اكنون حدود 50 هزار ماما 
ــور حضور دارند كه البته تنها 25 هزار نفر از آنها در بخش  در كش

دولتي و تعدادي نيز در بخش خصوصي فعال هستند. 
ــت بنا بر آن است كه  ــتجردي، در وزارت بهداش به گفته دس
عالوه بر اتاق زايمان در بخش زايمان و زنان نيز از وجود ماماها 
استفاده كنيم. به اين ترتيب جايگاه ماما در بخش زنان و زايمان 
ــود. اين موضوع قطعا به كارگيري تعداد بيشتري از  تبيين مي ش
ماماها را به دنبال خواهد داشت. در سال جاري بيش از 10 هزار 
و 600  نفر براي بيمارستان هاي تازه تاسيس جذب مي شوند كه 

قطعا بخشي از اين نيروها را ماماها تشكيل خواهند داد.

رئيس دانشگاه آزاد از تمركززدايي در اين دانشگاه و اصالح 
حقوق استادان حق التدريس خبر داد.

فرهاد دانشجو با اشاره به بازنگري ساختار سازماني دانشگاه، 
ــتم  ــكيالت جديد گفت: با توجه به سيس ــاختار و تش اصالح س
ــب تمركزگرايانه فعلي، اين بازنگري براي  ــاختار نامتناس و س
ــرايط جديد و متناسب با سياست  ــاختار دانشگاه با ش اصالح س
ــه واحدها انجام  ــتر ب ــي و واگذاري اختيارات بيش ــز زداي تمرك
مي شود. وي با بيان اين كه براي تحقق اين راهبردها بايد منابع 
ــگاه ايجاد شود، اضافه  جديد مالي براي تامين هزينه هاي دانش
ــازي تحقيقات،  كرد: منابعي از قبيل ارتباط با صنعت، تجاري س
ــزوده بر  ــه، ايجاد ارزش اف ــورد نياز جامع ــات م ــام تحقيق انج
دارايي ها از طريق گردش پولي مناسب از طريق سيستم بانكي 
و صندوق هاي حمايتي انجام مي شود. اين منابع با هدف كمك 
ــجويان، افزايش حقوق اعضاي هيات علمي،  ــهريه دانش به ش

مطابق با افراد مشابه در دانشگاه هاي دولتي انجام مي شود.

وي افزود: كارمندان دانشگاه بعضا حقوق هايي كمتر از افراد 
مشابه خود در دانشگاه هاي دولتي دريافت مي كنند كه اين امر 
ــن بايد از طريق ايجاد منابع  ــت، بنابراي عادالنه و منصفانه نيس

مالي جديد براي رفع اين تبعيض قدم برداشت.
ــتادان  ــاره به تفاوت حقوق اس ــگاه آزاد با اش ــس دانش رئي
ــت: بايد اين  ــگاه هاي دولتي گف ــبت به دانش حق التدريس نس
ــود كه اميد است پس از 2 سال با ايجاد منابع  موضوع اصالح ش

مالي جديد بتوانيم به اين امور جامه عمل بپوشانيم.
ــاه آينده براي دوره  ــراز اميدواري كرد كه تا 3 م ــجو اب دانش
ــاره به آيين نامه  ــود.وي با اش دكتري تخفيفي درنظر گرفته ش
ــكونت خود اضافه كرد: از  ــجويان به محل س نقل و انتقال دانش
ــت ماه اين امكان فراهم شده است كه دانشجويان  15 ارديبهش
ــت  ــرايط انتقالي از طريق واحدهاي خود درخواس با توجه به ش
ــرايط انتقالي را  ــجوياني كه ش ــا تمام دانش ــد و ب ــي دهن  انتقال

داشته باشند، موافقت خواهد شد.

به كارگيري ماماها در برنامه پزشك خانواده دانشجو: حقوق استادان دانشگاه آزاد اصالح مي شود

ــه 4000 درخت چنار در  ــران با بيان اين ك ــهردار ته ش
ــت، از انجام  ــت اس ــي عصر(عج) در حال كاش ــان ول خياب
ــات اوليه براي انتقال زندان اوين و تبديل اين منطقه  توافق

به فضاي سبز خبر داد.
ــته در  ــر قاليباف روز گذش ــزارش مهر، محمدباق به گ
ــگاه بين المللي نخل و  ــه كار دهمين نمايش ــم آغاز ب مراس
ــتان گفتگو برگزار شده بود، شهردار تهران  گياه كه در بوس
ــهرداري براي گسترش و توسعه حمل  با تاكيد بر تالش ش
ــراني تصريح  ــت مترو و اتوبوس ــل عمومي با محوري و نق
ــفانه روزانه بيش از 450 خودرو در تهران پالك  كرد: متاس

مي شود كه البته اين كار در اختيار شهرداري نيست.
ــرد: در خيابان هايي كه با پول مردم  ــاف تصريح ك قاليب
ــود، اولويت بايد با حمل و نقل عمومي باشد ــاخته مي ش  س

 نه با خودروهاي خصوصي.
ــبز و  ــرانه فضاي س ــران تصريح كرد: س ــهردار ته ش

ــتان ها رو به گسترش است ودر كنار آن بخش گل كه  بوس
ــادابي و نشاط را به دنبال دارد بايد رونق داده شود، امروز  ش
حاشيه بزرگراه ها با گل هايي متنوع پوشيده شده كه موجب 
آرامش و روح نوازي شهروندان مي شود، چرا كه ما در مقابل 
روح و روان شهروندان مسووليم و بايد از بعد كيفي و كمي 

آن را توسعه دهيم.
ــن دركه و  ــيم دره اوي ــرد: در تالش ــان ك وي خاطرنش
ــبز تبديل  ــه تملك درآورده و به فضاي س ــات كن را ب باغ
ــم. همچنين توافقات اوليه براي انتقال زندان اوين نيز  كني
ــبز شهر تبديل  صورت گرفته و اين منطقه نيز به فضاي س

مي شود.
ــت چنار در  ــرد: بيش از 4000 درخ ــاف اضافه ك قاليب
ــت است. همچنين در  خيابان ولي عصر(عج) در حال كاش
ــيه اتوبان چمران نيز درختان چنار كاشته خواهد شد تا  حاش

طي چند سال آينده مسير زيبايي ايجاد شود.

زندان اوين فضاي سبز مي شود
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