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 مبارزه با فساد اقتصادي
 از حرف تا عمل

ــكيل نظام  ــتقرار «عدالت» مهم ترين هدف تش اس
ــاد  ــاد»، خصوصا فس ــت و «مبارزه با فس ــالمى اس اس
ــق «عدالت»  ــاد تحق ــن ابع ــادى از ضرورى تري اقتص
ــارزه با  ــخن از مب ــود و قطعا وقتى س ــوب مى ش محس
ــادهاى كالن و  ــان مى آيد، فس ــاد اقتصادى به مي فس
ــاد صاحبان قدرت اولويت پيدا مى كند.از افتخارات  فس
ــت  ــالمى ايران نيز اين بوده و هس ــام جمهورى اس نظ
ــده است و عالوه  ــاد همواره تاكيد ش كه بر مبارزه با فس
ــالمى  ــر رهبرى نظام كه از ابتداى پيروزى انقالب اس ب
ــتى و پرچمدارى  ــمبل ساده زيستى، پاكدس تاكنون س
مبارزه با فساد بوده است، بسيارى از مسئوالن عالى رتبه 
ــته و در  ــته و حال اين نظام، بر اين مهم تاكيد داش گذش
ــن واقعيت را نيز  ــه آن پايبند بوده اند. البته اي ــل نيز ب عم
نمى توان و نبايد كتمان كرد كه بوده و هستند مسئوالنى 
كه با سوءاستفاده از موقعيت خود آلوده به فساد گرديده اند 
ــفانه غالبا هم با برخورد قاطعى مواجه نشده اند.از  و متاس
ــت كه با  ــته ها و مطالبات جدى مردم هم اين اس خواس
ــئوالن فاسد و با آقازاده ها و ديگر بستگان آنها كه از  مس

منصب پدر، برادر و... 

پل رفت و آمد ها را 
خراب نكنيم
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كوچ دوسوم پزشكان عمومي به مشاغل ديگر
به گفته سرپرست وزارت بهداشت از 80 هزار پزشك عمومي حدود 50 هزار نفر در حرفه خودشان كار نمي كنند

نبرد تك تيراندازها با موش هاي پايتخت

در نامه رئيس جمهور و بيانيه مجلس مطرح شد

 اعالم تبعيت مجلس
 و دولت از بيانات رهبري

حكم اعدام
 4 متهم پرونده  

فساد بانكي 
قطعي شد

 قاضي سراج: اين احكام، نهايي
 و آماده اجراست

ــه اي از تائيد حكم  ــور در اطالعي ــوان عالي كش دي
ــاد  ــا چهارم پرونده فس ــان رديف اول ت ــدام متهم اع

اقتصادي خبر داد. 
ــط دفتر سخنگوي  ــاس اين اطالعيه كه توس بر اس
قوه قضاييه منتشر شد شعبه 13 ديوان عالي كشور ديروز، 
نظر و رأي خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ 
ــروف به 3000ميلياردي) اعالم و پرونده را به  بانكي(مع

دادگاه صادركننده احكام بدوي ارسال كرد.
ــعبه سيزدهم  ــوي ش ــاس آراي صادره از س براس
ــدام و جزاي نقدي متهمان  ــور احكام اع ديوانعالي كش

رديف اول تا چهارم اين پرونده تائيد شده است.
ــنا، «مه آفريد اميرخسروي» مدير  به گزارش ايس
ــرمايه گذاري اميرمنصور  ــعه س ــركت توس عامل ش
ــركت گروه ملي صنعتي  ــا و رئيس هيات مديره ش آري
فوالد ايران، «بهداد بهزادي» معاون حقوقي شركت 
ــروه ملي فوالد  ــركت گ ــا و عضو هيات مديره ش آري
ــعه  ــجاعي» معاون منابع مالي و توس ايران، «ايرج ش
ــرمايه گذاري گروه اميرمنصور آريا و «سعيد كياني   س
رضازاده» رئيس بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز 
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پرونده

بدقول ها دروغگو مى شوند

7

گفت وگو

مي خواهم خلبان شوم!  

10

هر آنچه در مورد خلباني و راه هاي 
خلبان شدن در ايران مي خواهيد بدانيد

بررسى ناهنجارى هاى 
 رفتارى ايرانيان 
درگفت وگو با 
كارشناسان

ــس در بيانيه اي با  ــر از نمايندگان مجل 265 نف
ــر معظم انقالب  ــه رهنمودهاي اخير رهب ــاره ب اش
به سهم خود از آنچه در حوزه استيضاح وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در مجلس گذشت، عذرخواهي  
و تبعيت خود را از اوامر رهبري اعالم كردند. رئيس 
جمهور هم در نامه اي به رهبر انقالب اطمينان  داد 
كه دولت كوچك ترين قدمي برخالف مصالح كشور 

بر نخواهد داشت.
ــر، در بيانيه  ــزي خب ــد مرك ــزارش واح ــه گ ب
نمايندگان مجلس آمده است: بيانات الهام بخش و 
رهنمودهاي راهگشا، تاريخي و ماندگار مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهللا العظمي خامنه اي (دامت 
بركاته) در جمع مردم غيور آذربايجان شرقي، نقشه 
ــالمي ايران را در دو  راه نظام مقدس جمهوري اس
حوزه و قلمرو سياست خارجي و داخلي به شايستگي 
تبيين كرد و بار ديگر جايگاه رفيع و بي بديل واليت  
ــاختار سياسي نظام و هدايت و رهبري  فقيه را در س
ــاي حاكميت در برابر  ــته ملت و تمام ارگان ه بايس

ديدگان جامعه جهاني تثبيت كرد.
ــفاف  ــن و ش نمايندگان افزوده اند: مواضع روش
ــت امام  ــور وصي ــام، تبل ــور نظ ــداي خدامح ناخ
ــار كبير انقالب  ــي معم ــان و كالم نوران عظيم الش
ــتيبان واليت فقيه باشيد تا  ــت كه فرمودند پش اس

آسيبي به مملكت تان نرسد.
ــا نمايندگان  ــت: م در ادامه اين بيانيه آمده اس
ــتمداد از خداوند  ــالمي با اس ــوراي اس مجلس ش

ــواي خود  ــبحان، گوش جان به نداي الهي پيش س
ــرلوحه  ــپرده، اميد آن داريم كه تقوا و صبر را س س
ــي و  ــرار داده و در اوج همدل ــش ق ــات خوي اقدام
هم افزايي با وحدت و انسجام حداكثري گام برداريم 
ــهم خود از آنچه  در مجلس شوراي اسالمي  و به س
ــت، عذرخواهي كرده و  ــتيضاح گذش ــوزه اس در ح
ــات رهبر عاليقدر را بر خود واجب  اطاعت از فرمايش

شرعي و قانوني مي دانيم.
ــريف و بزرگوار،  ــدگان افزوده اند: ملت ش نماين
ــمند، متعهد و شجاع 22 بهمن  خلق كنندگان هوش
ــند نهاد مقتدر مجلس كه برآمده از  91 مطمئن باش
خون مقدس شهداي عاليقدر و  ايثارگران سلحشور 
ــن رهبري معظم  ــت با الهام از خط روش و مقاوم اس
همچون گذشته با اقتدار در برابر زياده خواهي نظام 
ــركردگي آمريكاي جنايتكار خواهد  ــلطه به س س
ــا قدرت دفاع خواهد كرد و  ــتاد و از منافع ملي ب ايس
دانش هسته اي براي اهداف صلح آميز را حق مسلم 
ــود براي تبديل  ــته و از تمام ظرفيت خ ــت دانس مل
ــه تحريم به فرصتي  ــاني و نابخردان تهديد غيرانس
ــربلندي ايران  ــرفت همراه با عزت و س براي پيش

اسالمي استفاده خواهد كرد.
 الريجاني: مجلس براي حل مشكالت 

معيشتي تالش مي كند
ــه علني  ــس مجلس هم ديروز در آغاز جلس رئي

ضمن تشكر از نقد مشفقانه رهبري، تاكيد كرد
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 265 نفر از نمايندگان در بيانيه اي از آنچه در مجلس
  در  روز  استيضاح گذشت، عذرخواهي كردند

پوران محمدي / گروه جامعه

موش هاي شهرمان هر روز چاق تر و سرحال تر 
ــان هم رو به افزايش است،  ــوند و جمعيت ش مي ش
ــموم شيميايي هم روي آنها  ــام س ديگر انواع و اقس
ــيده كه شهرداري  ــت، كار به جايي رس بي تاثير اس
براي نابودي موش هاي پايتخت به تك تيراندازها 

متوسل شده است.
ــاي  موش ه ــب   ش در  ــداز  تيران ــروه  گ ده 
ــد، تك تيراندازها  ــين را هدف مي گيرن پايتخت نش
ــته اند 2205 موش را در  ــته توانس طي دو ماه گذش

تهران نابود كنند.
به گفته رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار 
ــهرداري تهران، مبارزه با موش ها در ساعات روز  ش
ــب ها با كمك گروهي از  ــيميايي و ش به صورت ش
تيراندازان حرفه اي و با استفاده از تفنگ هاي بادي 
ــود و در واقع مبارزه با اين جانور موذي  انجام مي ش

شبانه روزي شده است.
ــد: تمام اين  ــدرزاده مي گوي ــد هادي حي محم
ــز به تفنگ هاي بادي با دوربين هاي  گروه ها مجه

مادون قرمز هستند
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مريم يوشي زاده / گروه جامعه

ــر از زمان  ــي، پنج نف ــك عموم ــت پزش از هر هش
فارغ التحصيلي، روپوش سپيد پزشكي را تا كرده اند و ميان 
ديگر يادگارهاي دوران دانشجويي گذاشته اند توي كمد، 
چون بيماراني كه بايد بيايند سراغ شان، براي ساده ترين 
ــراغ متخصص ها و  ــت مي روند س ــا يكراس بيماري ه
ــاندن تب  ــن اميد براي فرونش ــا. آخري فوق تخصص ه
ــدن طرح پزشك  ــكان عمومي اجرايي ش بيكاري پزش
ــاي توقفش در  ــت زمزمه ه ــت كه مدتي اس خانواده اس
ــد؛ يعني تب بيكاري پزشكان  پايتخت به گوش مي رس

خانواده، قرار نيست به اين زودي ها به عرق بنشيند. 
ــت وزارت  ــن طريقت منفرد، سرپرس محمد حس
ــانه ها گفت وگو مي كند  ــت اين روزها زياد با رس بهداش
ــه از برنامه هايش  ــه آن وقت ها ك ــش، چ و حرف هاي

ــار ماه آينده مي گويد و چه آن وقت ها كه كمبود ها  تا چه
را گوشزد مي كند مورد توجه ويژه مخاطبان است، مثل 
حرف هاي ديروزش درباره پزشكان عمومي كه اعالم 
ــك عمومي نزديك به50 هزار نفر  كرد از 80 هزار پزش
در حرفه خودشان كار نمي كنند و پزشكي عمومي رو به 
ــت چرا كه مردم و در نگاهي كلي تر سيستم  نابودي اس

درماني در كشورمان تخصص گراست. 
او در گفت وگو با مهر، اعالم كرد  امروز طب عمومي 
ــالمت  و مراقبت هاي اوليه از جايگاه بااليي در نظام س
ــكان  ــت و اگرچه بيش از 60 درصد پزش برخوردار نيس
ــالمت به تك تك  ــتند، اما نظام س عمومي بيكار هس
ــان براي سيستم سالمت  آنها نياز دارد كه يعني نبودش

گران تمام مي شود. 
ــن جا بود كه باز هم طريقت منفرد ياد بحث  از همي
ــال مغفول ماندن اين  ــك خانواده افتاد و از 17 س پزش
ــد ام آر آي و  ــت و انتقاد كرد كه خدماتي مانن ــرح گف ط
ــكن به تجارت تبديل شده است تا جايي كه   سي تي اس
ــته بيش از 40 هزار ميليارد تومان در بخش  سال گذش
ــت و درمان كشور هزينه شد كه 15 هزار ميليارد  بهداش
ــود و 25 هزار ميليارد  ــان آن از اعتبارات عمومي ب توم
ــده است و وعده داد  اگر طرح  تومان به مردم تحميل ش
ــود هم پزشكان عمومي در  ــك خانواده اجرايي ش پزش
رشته تحصيلي شان شاغل خواهند شد و هم هزينه هاي 
ــده و   ــكان كمتر ش مردم با مراجعه به اين گروه از پزش
بيماري شان در مراحل ابتدايي حل خواهد شد و كارشان 

به صرف هزينه هاي كالن نمي رسد. 
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بيشترين تعداد موش هاي تهران در محدوده خيابان وليعصر زندگي مي كنند

ــتانداري تهران اعالم  ــاون برنامه ريزي اس مع
كرد: تالش مي كنيم بعد از مشخص شدن دهك ها 
ــفند ماه واريز  يارانه عيدي تهراني ها تا هفته دوم اس

شود.
نعمت اهللا تركي در مورد قول رئيس جمهور براي 
ــوز دهك هاي  ــب عيد گفت: هن ــت يارانه ش پرداخ
واجد شرايط دريافت يارانه ويژه سال نو به استانداري 

اعالم نشده  است و به محض مشخص شدن، طبق 
ــهروندان، يارانه شب عيد  آمار و اطالعات موجود ش
تهراني ها همزمان با آغاز به كار نمايشگاه هاي بهاره 

به دست شهروندان مي رسد. 
ــب با  ــرانه دريافتي هر فرد متناس ــت: س وي گف
ــي از دهك ها از  ــود. برخ دهك وي پرداخت مي ش
ــازمان بهزيستي و كميته امداد رقم  جمله خانواده س

كامل يكصد هزار تومان را دريافت خواهند كرد. 
ــاي محتكران تهراني  ــي در مورد پرونده ه ترك
ــوس و  ــكل محس ــا به ش ــاي م ــت: بازرس ه گف
ــلط دارند و با مشاهده  ــوس بر وضع بازار تس نامحس
انبارهاي احتكار شده، بعد از حكم تعزيراتي كاالها با 

حضور بازرس ها حراج مي شود. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تعداد بازرسان 

ناظر در سطح تهران كافي است، گفت: در سال هاي 
ــي مواجه بوديم اما از ابتداي  ــته ما با كمبودهاي گذش
ــفند ماه جاري، حدود 500 بازرس در شهر تهران  اس
ــود را آغار مي كنند، عالوه بر اين براي هر  نظارت خ
پنج منطقه يك شعبه تعزيرات در نظر گرفته شده كه 
ــط بازرسان به اين مناطق گزارش  موارد تخلف توس

مي شود.

پرداخت يارانه شب عيد تهراني ها در هفته دوم اسفند
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حق با شماست
ترافيك اتوبان آزادگان، سنگين است

رنجيده از تهران: از مسئوالن ذي ربط مي خواهيم نسبت 
به حل معضل ترافيك سنگين اتوبان آزادگان در هر دو مسير 

چاره اي بينديشند.
ــديد  ــت به علت ترافيك ش ــف از تهران: خوب اس منص
ــفند، طرح سراسري زوج و فرد سراسري در تهران مجدد  اس

اجرايي شود.
ــالرد در پل فرديس كرج،  ــي از كرج: ابتداي جاده م پنج
ــد كه ديگر ما  ــدري در پياده رو پارك كرده ان ــا به ق خودروه
ــبان اين محل نمي توانيم در مغازه هايمان را باز كنيم. از  كاس
مسئوالن راهور منطقه مي خواهيم به اين موضوع رسيدگي 

كنند.
يك  شهروند از سومار: اداره آب شهر قصرشيرين، شماره 
ــوماري را به علت بدهي آب  ــاب يارانه اي كشاورزان س حس
ــدود كرده و با اين كار باعث ايجاد مشكالت  ــاورزي مس كش
ــت. از مسئوالن ذي ربط  ــده اس زيادي براي اين عزيزان ش

مي خواهيم به اين مشكل رسيدگي كنند.
ــدن پل كن  زواري از تهران: ترافيك حاصل از خراب ش
ــت كه عمر ما رانندگان تاكسي خطي  به قدري آزاردهنده اس
ــير عبور مي كنيم، هدر مي دهد. از مسئوالن  را كه از اين مس
ــبت به ترميم هرچه سريع تر پل  ــهرداري مي خواهيم نس ش

اقدام كنند.
ــعادت از اصفهان: در كنار مجتمع مسكوني فرهنگيان  س
ــير اصفهان، خيابان مشتاقي دوم، زمين بايري قرار  در جي ش
ــت. شهرداري  ــده اس ــغال ش دارد كه محل تجمع زباله و آش
ــئوالن  ــز در رفع اين معضل اقدامي انجام نمي دهد. از مس ني

ذي ربط مي خواهيم به اين مشكل رسيدگي كنند.
ــهروندان: گراني گوشت و مرغ و قيمت  جمع كثيري از ش
ــار مضاعفي بر قشرهاى ضعيف، كارگران  باالي اجناس فش
ــد در اين زمينه اقدامي  ــت. آيا نباي و كارمندان وارد كرده اس

عاجل صورت گيرد؟
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
ــا مي تواند هم تعداد موش هاي  ــري اين تيم ه و به كارگي
ــده را مشخص كند و هم اين كه در كاهش استفاده از  تلف ش

سموم موثر است.
 بيشترين موش ها، ساكن خيابان وليعصر

ــترين تعداد موش هاي شهرمان در محدوده خيابان  بيش
وليعصر زندگي مي كنند.

ــتاد محيط زيست و توسعه پايدار  به گزارش مهر، رئيس س
ــت خبري روز گذشته خود با اشاره  ــهرداري تهران در نشس ش
ــران در زمينه جانوران جونده ــكل ته  به اين كه مهم ترين مش

ــت، توضيح مي دهد: اين جانور از كشورهاي   «رت نروژي» اس
خارجي و از طريق بنادر وارد كشور شده و عمده آنها رت قهوه اي 
ــن جانوران در  ــكل اي ــت كه مش ــكي اس و پس از آن رت مش
خيابان هايي مانند وليعصر و بلوار كشاورز كه داراي تعداد زيادي 
اغذيه فروشي است به وضوح ديده مي شود كه تالش مي كنيم 
با ساماندهي اين اغذيه فروشي ها تعداد موش ها در اين محدوده 
ــش دهيم. به گفته حيدرزاده، هم اكنون ده گروه تيرانداز  را كاه
ــران را هدف مي گيرند كه بزودي قرار  حرفه اي موش هاي ته

است تعداد اين گروه ها تا 40 گروه افزايش پيدا كند.
 كجا دفن مي شوند؟

ــا تك تيراندازهاي  ــگ ب ــه در جن ــه موش هايي ك الش
ــوز  ــت مي دهند يا در زباله س ــان را از دس ــهرداري جانش ش
ــود يا اين كه در محل جداگانه  ــتان ها سوزانده مي ش بيمارس
ــي قرار گرفته، دفن بهداشتي  در كهريزك كه مورد آهك پاش

مي شود.
 موش ها در راه شوراي شهر

ــئوالن  ــه افزايش موش هاي پايتخت مس ــت رو ب جمعي

ــهر  ــوراي ش ــته تا اليحه اي را به ش ــهرداري را برآن داش ش
ــكيل شوراي  ــتار تش ــاس آن خواس تهران ارائه دهند و براس

عالي مبارزه با جانوران موذي شهري شوند.
ــت اين اليحه تا پايان امسال تقديم شوراي شهر  قرار اس
ــده تا با هماهنگي بين بخشي  ــود و برنامه ريزي ش تهران ش

موضوع جانوران موذي در پايتخت مديريت شود.
 وزارت بهداشت همكاري نمي كند

گويا براي مهار جمعيت رو به افزايش موش هاي پايتخت 

ــهرداري به تنهايي كاري ساخته نيست. مسئوالن  ديگر از ش
ــاير دستگاه هاي  ــهرداري مي گويند همكاري نكردن س ش
مرتبط با اين موضوع باعث شده كه شهرمان با وجود سال ها 
ــگير همچنان با معضل موش ها دست  ــخت و نفس مبارزه س

به گريبان باشد.
رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران 
ــازمان هاي دخيل بخصوص وزارت بهداشت در  از اين كه س
ــه موش ها منفعالنه عمل  ــورد با جانوران موذي از جمل برخ

ــت بايد در  ــت وزارت بهداش مي كنند، انتقاد كرده و معتقد اس
رويه خود براي مهار موش هاي پايتخت تجديد نظر كند.

رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران 
از نهايي كردن معاهده اي در خصوص موش با سازمان بنادر 
ــورت تائيد نهايي  ــر داده و مي گويد: در ص ــوردي خب و دريان
ــازمان بنادر موظف مي شود شاخص هايي در  اين معاهده، س
خصوص پهلو گرفتن كشتي ها در بنادر ايران را رعايت كند.

 توافق براي سرشماري موش ها
ــت نيست،  آمار دقيقي از تعداد موش هاي پايتخت در دس
اما اين طور كه پيداست شهرداري تهران با يكي از دانشگاه ها 
توافق كرده تا جمعيت موش هاي شهرمان را سرشماري كند.

رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران 
با تاكيد بر اين كه هيچ آماري از جمعيت موش در تهران وجود 
ــگاه شهيد بهشتي براي  ندارد از تدوين توافق نامه اي با دانش
تخمين زدن جمعيت موش هاي پايتخت خبر داده و مي گويد: 
با نهايي شدن اين توافق نامه موش هاي پايتخت سرشماري 
ــد در برنامه هاي آينده مبارزه با  ــوند كه اين امر مي توان مي ش

اين جانوران بسيار موثر باشد.
ــهر  به گفته حيدرزاده، هم اكنون تمام مناطق و نواحي ش
ــده و 26 ناحيه كه از نظر وجود موش ها  تهران طبقه بندي ش

بسيار آلوده بوده، شناسايي شده است.
ــا بيان اين كه  ــهرداري تهران ب ــئول در ش اين مقام مس
ــتن موش ها نيز در  ــه كار رفته براي كش ــموم ب تركيبات س
حال بازبيني است، توضيح مي دهد: نوع سموم مورد استفاده 
ــي قرار مي گيرد  ــراي موش ها در كميته علمي مورد بررس ب
ــردن موش را انجام  ــن پيمانكاراني كه كار تلف ك و همچني

مي دهند رتبه بندي شده اند.

ادامه از صفحه اول
ــت وزارت بهداشت در هفته گذشته نيز در حمايت  سرپرس
ــك خانواده گفته بود حقوق پزشكان عمومي بايد  از طرح پزش

ــكان  ــد، اما او در حالي درباره حقوق پزش  9 ميليون تومان باش
ــن چاره براي حل  ــده مي دهد و اين طرح را آخري ــواده وع خان
ــش هزينه هاي  ــي و كاه ــكان عموم ــكل بيكاري پزش مش
پرداختي از جيب مردم در مطب متخصص ها و فوق تخصص ها 
ــد كه حدود دو هفته پيش  ــگاه هاي تخصصي مي دان و آزمايش
احمدرضا فرسار، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي اعالم كرد طرح پزشك خانواده در تهران متوقف شده 
ــرح در پايتخت به معناي كند  ــت كه توقف اين ط و طبيعي اس

شدن يا توقف آن در ديگر استان ها نيز هست. 
فرسار در آن زمان نخواست به علل توقف اين طرح اشاره اي 
ــد، محمد شريعتي، رئيس  كند و وقتي جام جم پيگير علت آن ش
ستاد اجراي  طرح پزشك خانواده خبر را رد كرد اما پيگيري هاي 
ــار گزارش هاي مردمي  ــي آگاه در كن ــدي و گفته هاي منبع بع
ــده است و براي اجراي  ثابت كرد اين طرح در تهران اجرايي نش
ــر ايراني، حدود  ــت كه دولت در ازاي هر نف ــن برنامه الزم اس اي
ــردازد، اما اين پرداخت  ــازمان هاي بيمه گر بپ 4000تومان به س
ــا تاخير مواجه  ــده و به همين علت اجراي آن ب ــوز كامل نش هن

شده است. 
ــود نتيجه  همه اين اطالعات را كه كنار هم بگذاريم، مي ش
ــته هايي  ــاغل در رش ــكان عمومي بيكار يا ش ــت كه پزش گرف
ــان نبايد فعال اميدي به  ــگاهي ش غيرمرتبط با تحصيالت دانش

اجرايي شدن طرح پزشك خانواده داشته باشند. 
 پزشك خانواده، پزشكان را سركار مي گذارد

 يا سركار.... 
ــيون بهداشت و درمان  ــيامك مره صدق، عضو كميس س
مجلس در گفت وگو با جام جم درباره وضع پزشكان عمومي در 
ــور توضيح مي دهد كه اشتغال پزشكان عمومي فقط يكي  كش

ــك خانواده است. به واسطه اجرايي شدن  از مزاياي طرح پزش
اين طرح از هدر رفتن منابع مالي در كشور جلوگيري مي شود، 
ــاران به متخصص ها و  ــوع غير ضروري بيم ــون ميزان رج چ
ــود و مردم پول كمتري را در بخش  فوق تخصص ها كم مي ش
ــن نماينده مجلس  ــات پاراكلينيكي خرج مي كنند اما اي خدم
ــت وزارت بهداشت در  ــدت از برخي ابراز نظرهاي سرپرس بش

اين حوزه گله دارد. 
ــك خانواده به بودجه  مره صدق مي گويد: اجراي طرح پزش
ــت  مي گويد بدون  ــت جديد وزارت بهداش نياز دارد، اما سرپرس

بودجه هم مي توان اين طرح را اجرايي كرد.
ــمار زيادي از  ــراي اين طرح بايد ش ــراي اج ــد: ب او مي افزاي

پزشكان عمومي را استخدام كرد و بدون بودجه چگونه مي شود 
ــاز و  ــت چه س ــت وزارت بهداش چنين كاري انجام داد و سرپرس

كاري در اين باره ارائه داده است؟
ــراي بيكار ماندن  ــره صدق همه تقصير ها را در ماج البته م
ــك خانواده  ــم ماندن طرح پزش ــكان عمومي گردن عقي پزش
نمي اندازد و تاكيد مي كند كه بيشتر پزشكان عمومي تمايل دارند 
ــت  ــت كار كنند واگرچه همين حاال هم وزارت بهداش در پايتخ
ــت آنها را با حقوقي كالن در مناطق محروم استخدام  حاضر اس

كند، اين گروه ميلي به ترك پايتخت ندارند. 
ــاره  ــن نماينده مجلس به آنها اش ــر عللي كه اي ــزون ب اف
ــد نبود سيستم ارجاع در  مي كند در نگاهي كلي به نظر مي رس

كشور نيز باعث شده است مردم براي درمان بيماري هاي شان 
ــا مراجعه  ــا و فوق تخصص ه ــه متخصص ه ــرانه ب خودس
ــند كه  ــد و با صرف هزينه هاي كالن به همانجايي برس كنن
ــر و ارزان تر به آن  ــر مي زدند زودت ــك عمومي س اگر به پزش
مي رسيدند. البته اين نكته را هم بايد در نظر گرفت كه اجرايي 
شدن سيستم ارجاع نيز در كشور، با اجراي كامل طرح پزشك 
ــبي  ــود. با اين حال با توجه به توقف نس خانواده ممكن مي ش
ــور، بايد ديد آيا طريقت منفرد و گروهش در  اين طرح در كش
وزارت بهداشت مي توانند در چهار ماه باقيمانده طرح پزشك 
ــره اي خوش از خود  ــانند و خاط ــرانجام برس خانواده را به س

باقي بگذارند.

كوچ دوسوم پزشكان عمومي به مشاغل ديگر
يكي از راه ها براي اشتغال پزشكان عمومي در رشته تحصيلي شان، اجراي طرح پزشك خانواده است

نبرد تك تيراندازها با موش هاي پايتخت
شهرداري تهران با يكي از دانشگاه ها توافق كرده تا جمعيت موش هاي شهرتهران را سرشماري كند

 سومين تنديس اشتغالزايي 
براي پديده شانديز

ــانديز تنديس  ــگري پديده ش ــركت بين المللي گردش ش
طاليي سومين جشنواره تجليل از مديران صنعتي اشتغالزايي 
را به خود اختصاص داد.به گزارش روابط عمومي اين شركت، 
تنديس مذكور سومين تنديسي است كه در راستاي كارآفريني 

و اشتغالزايي به مديران مجموعه ياد شده تعلق گرفته است.

 بهسازي معابر پيرامون 
حرم حضرت عبدالعظيم

ــه 20 از آغاز دور  ــهرداري منطق معاون فني و عمران ش
ــار 92 و رفع يكصد و  ــتقبال از به ــات عمراني اس دوم عملي
ــاي 22 گانه اين  ــر اصلي محله ه ــي در معاب ــاز عمران 84 ني
ــني(ع)  ــرت عبدالعظيم حس ــون حرم حض ــه و پيرام منطق
ــهرداري اين منطقه،  ــزارش روابط عمومي ش خبر داد. به گ
ــاز دور دوم اقدامات عمراني  ــاره به آغ ــم  بابازاده با اش ابراهي
ــر خيابان هاي فدائيان  ــتقبال از بهار 92 گفت: معاب طرح اس
اسالم، شهيد رجايي، امين آباد، ورامين، زكرياي رازي، شهيد 
غيوري، كميل، امام حسين(ع)، ميدان نارنج، ورودي شرقي 
ــني(ع) و روستاهاي اسالم آباد،  حرم حضرت عبدالعظيم حس
ــاد، غني آباد و تقي آباد از جمله محل هايي بوده كه در  زمان آب

دور نخست استقبال از بهار 92، بهسازي شده است.

كودكان و نوجوانان بى سرپرست 
شناسنامه دار مي شوند

ــوال را مكلف كردند  ــس، اداره ثبت  اح ــدگان مجل نماين
ــناد  ــتى در اس تا ضمن ثبت كودك يا نوجوان تحت سرپرس
سجلى زوجين، شناسنامه جديدى براى او با درج نام زوجين 

سرپرست و نام و نام خانوادگى سرپرست صادر كنند.
ــنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در  به گزارش ايس
ادامه بررسى ايرادات شوراى نگهبان در مورد اليحه حمايت 
ــت، ضمن  ــت و بدسرپرس از كودكان و نوجوانان بى سرپرس
ــه تبصره را به اين ماده الحاق كردند كه  اصالح ماده 22، س
ــج راى مخالف و 12 راى  ــن اليحه با 180 راى موافق، پن اي

ممتنع از مجموع 250 راى به تصويب رسيد.
ــتى،  ــس از صدور حكم قطعى سرپرس ــاس پ بر اين اس
ــوى دادگاه به اداره ثبت احوال ابالغ مى شود.  مفاد حكم از س
ــا نوجوان  ــت كه نام كودك ي ــوال مكلف اس ــت اح اداره ثب
ــناد سجلى زوجين سرپرست وارد كند  بي سرپرست را در اس
ــنامه جديدى براى كودك يا نوجوان تحت  و همچنين شناس
ــت با درج نام زوجين سرپرست و نام و نام خانوادگى  سرپرس

سرپرست صادر كند.
ــده است كه اداره ثبت  در تبصره ذيل اين ماده نيز ذكر ش
ــت سوابق هويت و نسبت واقعى طفل را در  احوال مكلف اس

پرونده وى حفظ كند.
در تبصره 2 اين ماده نيز آمده است در صورتى كه والدين 
ــتى مشخص بوده وليكن در  كودك يا نوجوان تحت سرپرس
ــخيص دادگاه، تغيير نام والدين به  ــند و به تش قيد حيات نباش
ــر نام والدين در  ــد، مفاد حكم بدون تغيي مصلحت وى نباش

شناسنامه كودك يا نوجوان تحت سرپرست درج مى شود.
ــت، اجراى اين  ــده اس در تبصره ذيل اين ماده نيز قيد ش
ــت كه به وسيله سازمان ثبت   ماده به موجب آيين نامه اى اس
ــور با همكارى سازمان بهزيستى تهيه مى شود و  احوال كش
ــه ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون به تصويب  ظرف س

هيات وزيران مى رسد.

 تمديد مهلت ارائه مدارك
 آرم طرح ترافيك تا 15 اسفند

ــهرداري تهران از تمديد  معاون حمل و نقل و ترافيك ش
دريافت مدارك آرم طرح ترافيك سال آينده تا پانزدهم اسفند 
ــفند  ــت: براي آخرين بار اين مهلت تا نيمه اس ــر داد و گف خب
ــود تا تمام متقاضيان دريافت طرح ترافيك كه  تمديد مي ش
ــناخته شده اند بتوانند مدارك خود را به دفا تر  واجد شرايط ش

خدمات الكترونيك شهر ارائه دهند.
ــمي افزود: بنا  ــيدجعفر تشكري هاش به گزارش ايلنا، س
ــد خبرنگاران و  ــي گروه ها و نهاد ها مانن ــت برخ به درخواس
ــكالتي  آژانس ها كه براي ثبت نام و ارائه مدارك خود با مش
ــدارك آرم طرح ترافيك  ــد، مهلت دريافت م ــه بوده ان مواج
ــفند تمديد شد كه از  ــال 92 براي آخرين بار تا پانزدهم اس س
متقاضيان درخواست مي شود در مهلت تعيين شده نسبت به 

ارائه مدارك خود اقدام كنند.
ــام مجوزهاي طرح  ــفند تم ــا پايان اس ــه وي، ت ــه گفت ب
ــال 92 توزيع خواهد شد و هيچ آرم طرح ترافيك  ترافيك س
ــده اي باقي نمي ماند، زيرا از ابتداي سال آينده فقط  توزيع نش
دارندگان مجوز اين سال مي توانند در محدوده طرح ترافيك 

تردد كنند.

ممنوعيت تاسيس پرديس 
دانشگاه هاي خارجي در ايران

ــوم از ابالغ  ــترش وزارت عل ــوراي گس مديركل دفتر ش
ــگاه هاي داخلي و خارجي طي  ــعب دانش آيين نامه جديد ش

اين هفته خبر داد.
ــني در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين كه اين  ابوالفضل حس
آيين نامه به معاونت آموزشي دانشگاه تحويل داده شد، افزود: 
ــگاه هاي ايراني مي توانند  ــه جديد، دانش ــاس آيين نام بر اس
ضمن همكاري مشترك با دانشگاه هاي كشورهاي خارجي، 

در كشور ديگري فعاليت آموزشي داشته باشند.
وي با بيان اين كه بر اساس آيين نامه قبلي، دانشگاه هاي 
ــگاه هاي ايران در داخل كشور  ــتند با دانش خارجي مي توانس
ــترك برگزار كنند، تصريح كرد: امكان ايجاد  دوره هاي مش
پرديس مستقل دانشگاه هاي خارجي در كشور وجود ندارد.

ــني يادآور شد: آموزش عالي ما در دوره هاي كارداني  حس
و كارشناسي كارايي خوب و ظرفيت خالي دارد، بنابراين فقط 
بحث در دوره هاي تحصيالت تكميلي مطرح است كه آن را 
ــترك با دانشگاه هاي خارجي  نيز با راه اندازي دوره هاي مش

برطرف مي كنيم.

برگزاري 3 روزه جشن نيكوكاري

معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) 
ــفند  ــن نيكوكاري روزهاي 16، 17 و 18 اس از برگزاري جش
ــود در اين روزها  ــت: پيش بيني مي ش ــال خبر داد و گف امس

40 ميليارد تومان كمك جمع آوري شود.
سعيد ستاري در گفت وگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: 
روز 16 اسفند جشن نيكوكاري در يكصد هزار مدرسه برگزار 
ــازمان دانش آموزي و  ــود كه اين اقدام با همكاري س مي ش

انجمن اوليا و مربيان خواهد بود.
وي اظهار كرد، در روز دوم جشن نيكوكاري نيز 15 هزار 
ــجد در تمامي  ــه امداد و همچنين 30 هزار مس ــگاه كميت پاي
ــبت به جمع آوري كمك هاي مردمي  استان هاي كشور نس

اقدام مي كنند.
ــفند نيز پايگاه هاي كميته امداد با  به گفته وي، روز 18 اس
ــتقرار در مصالهاي نماز جمعه، كمك هاي نمازگزاران را  اس
ــرد و اين كمك ها در مدت زمان كمي  ــع آوري خواهند ك جم

پس از برگزاري به نيازمندان اهدا مي شود.

 دانشجويان نمونه كشور
 امروز معرفي مي شوند

معاون دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان اعالم كرد: 
مراسم بيست و يكمين دوره معرفي دانشجويان نمونه وزارت علوم 
ــجويان نمونه وزارت بهداشت،  و شانزدهمين دوره معرفي دانش

سي ام بهمن 91 با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود.
ــان مقدم در گفت وگو با ايرنا افزود: در مراسم  مجتبي بذرافش
ــت از حدود  ــه وزارت علوم و بهداش ــجويان نمون ــي دانش معرف
ــجويان  ــد كه 65 نفر آنها از دانش ــجو تجليل خواهد ش صد دانش
دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم و حدود 35 نفر از دانشجويان 
ــگاه هاي تحت نظارت وزارت بهداشت هستند.وي عنوان  دانش
ــه در فرآيند انتخاب  ــجويان از ميان 6310 نفر ك ــرد: اين دانش ك
دانشجوي نمونه سال 91 ثبت نام كرده بودند با راي هيات داوران 
ــجويان نمونه عالوه بر لوح  ــدند.به گفته وي، به دانش انتخاب ش
يادبود، جوايز نقدي و كمك هزينه سفر زيارتي تعلق خواهد گرفت.

معاون سازمان امور دانشجويان يادآور شد: تا قبل از سال 86 تعداد 
30 دانشجوي نمونه دانشگاه هاي زيرنظر وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري معرفي مي شدند كه در سال 86 اين تعداد به 50 نفر رسيد 

و امسال هم به صد نفر افزايش يافته است.

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي از تمديد مهلت 
ــگاه آزاد تا سي ام  ــي ارشد 92 دانش ثبت نام آزمون كارشناس

بهمن خبر داد.
ــزود: آخرين فرصت  ــر اقبالي اف ــنا، ناص ــه گزارش ايس ب
ــي  ــري كارشناس ــراي جاماندگان از ثبت نام آزمون سراس ب
ــنبه سي ام بهمن  ــگاه آزاد اسالمي تا پايان دوش ــد دانش ارش
ــته اند  ــد بود و داوطلباني كه به هر دليل تاكنون نتوانس خواه
ــايت ــون ثبت  نام كنند، مي توانند با مراجعه به س ــن آزم  در اي

ــته محل هاي موردنظر را بر   www.azmoon.org رش
ــت كنند.رئيس مركز  ــاس عالقه انتخاب كرده و آن را ثب اس
ــگاه آزاد عنوان كرد: در اين آزمون انتخاب حوزه  آزمون دانش
امتحان با داوطلب است و هر فرد مي تواند نزديك ترين شهر 

را به محل زندگي خود در بين 46 حوزه اي كه مركز آزمون در 
سطح كشور تعيين كرده است، گزينش و در سايت ثبت كند.

ــري 92  ــان برگزاري آزمون سراس ــورد زم ــي در م اقبال
ــال 92  ــون در نهم، دهم و يازدهم خرداد س ــت: اين آزم گف
ــدگان در شهريور  ــود و اعالم نتايج پذيرفته ش برگزار مي ش
ــرد: متقاضيان  ــان ك ــود. وي خاطرنش ــد ب ــال 92 خواه س
ــدند،  ــا ابهامي مواجه ش ــوال ي ــر در مراحل ثبت نام با س اگ
ــايت www.azmoon.org و ــق س ــد از طري  مي توانن

 www.pubr-azmoon.com سوال خود را مطرح 
ــه آدرس porsesh@azmoon.net ايميل  كرده يا ب
ــال كنند تا كارشناسان مركز در كوتاه ترين زمان  خود را ارس

به آنها پاسخ گويند.

ــازمان بهزيستي از متوقف شدن  مديركل درمان و اعتياد س
ــراي معتادان به علت  ــاي ميان راهي ب ــرح راه اندازي خانه ه ط
ــفانه اعتبار الزم براي اجراي  كمبود اعتبار خبر داد و گفت: متاس

اين پروژه تامين نشد.
فريد براتي سده در گفت وگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: 
ــاس برنامه ريزي هاي انجام شده امسال قرار بود به منظور  براس
حمايت هاي اجتماعي از معتادان، تعدادي خانه ميان راهي براي 
ــتان هاي مختلف ايجاد شود كه البته اين  ــطح اس اين افراد در س
ــه اعتبار الزم براي  ــاره به اين ك ــد.وي با اش برنامه عملياتي نش
اجراي اين پروژه تخصيص داده نشد، اظهار كرد: اعتبارات ما در 

بخش درمان و پيشگيري از اعتياد براي اجراي تمامي برنامه ها 
كافي نيست، به همين دليل مجبور شديم براي ارائه خدمات به 

معتادان اولويت ها را درنظر بگيريم.
ــتي  ــازمان بهزيس ــگيري و درمان اعتياد س ــركل پيش مدي
ــادان تاكيد كرد: معتادان  ــورد حمايت هاي اجتماعي از معت درم
ــي دارند، اما براي  ــاز به حمايت هاي اجتماع ــد از ترخيص ني بع
ــناختي اعتباري درنظر گرفته نشده  خدمات مددكاري و روان ش
و اين چرخه اي معيوب است. همچنين ستاد مبارزه با مواد مخدر 
حتي يك ريال هم براي حمايت هاي اجتماعي پس از ترخيص 

پرداخت نمي كند.

تمديد مهلت ثبت نام كنكور ارشد دانشگاه آزاد تا امروز

توقف طرح ايجاد خانه هاي ميان راهي معتادان

جم 
جام 

س:  
عك

بيش از 250 مدرسه پايتخت اجاره اي و وقفي استمخالفت فرماندارى با افزايش كرايه حمل و نقل عمومى
فرماندار تهران تاكيد كرد: با افزايش بيش از 16 درصدى 
ــل عمومى مخالفيم و اجازه اجراى آن  كرايه هاى حمل و نق

را نمى دهيم.
عيسى فرهادى در گفت وگو با مهر با بيان اين كه هرگونه 
افزايش كرايه حمل و نقل عمومى بايد ابتدا در شوراى شهر به 
تصويب برسد و سپس از سوي دستگاه باالدستى به تصويب 
نهايى رسيده و اجرا شود، تصريح كرد: امسال نيز فرماندارى 

همانند گذشته از افزايش غيرمنطقى كرايه هاى حمل و نقل 
عمومى بويژه تاكسى جلوگيرى مى كند.

ــكل براى  ــا تاكيد بر اين كه فرماندارى از ايجاد مش وي ب
شهروندان و پرداخت هزينه هاى اضافى جلوگيرى مى كند، 
ــل و نقل  ــش از 16 درصدى حم ــازه افزايش بي ــزود: اج اف
ــى را نمى دهيم و از اجراى هرگونه مصوبه مغاير با آن  عموم

هم  جلوگيرى مى كنيم.

ــران گفت:  ــهر ته ــوزش و پرورش ش ــس اداره كل آم رئي
ــتيجاري،  موقوفي يا داراي مدعي  ــد مدارس تهران اس 10درص

دولتي يا افراد حقيقي است.
ــزود: با وجود  ــنا  اف ــواه در گفت وگو با ايس ــيدعلي يزديخ س
اين كه حدود 10 درصد مدارس شهر تهران استيجاري يا موقوفه 
است، اما امسال هيچ مدرسه اي را از دست نداده ايم. همچنين با 
مذاكراتي كه با دستگاه هاي دولتي و افراد حقيقي مدعي صورت 

ــه اي نداريم كه حكم تخليه داشته  گرفته، در حال حاضر مدرس
باشد. به گفته وي، از 2659 مدرسه دولتي شهر تهران حدود 274 
مدرسه به صورت استيجاري يا موقوفه بوده كه زمين يا ساختمان 

برخي از آنها متعلق به آموزش و پرورش است.
ــه داد: تاكنون 36 ميليارد تومان براي تملك  يزديخواه ادام
مدارس موقوفه يا داراي مدعي پرداخت شده و حداكثر تا دو سال 

آينده اين فضاها خريداري مي شود.


