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حق با شماست
48 هزار تومان، مستمري معلوالن

ــهروندان: چرا هيچ ارگاني جلوي تردد برخي از  جمعي از ش
خودروهاي سنگين مانند اتوبوس و كاميون را كه دود و آلودگي 

زيادي توليد مي كنند،  نمي گيرد؟
ــتم كه  ــتي هس ــتمري بگيران بهزيس ــي: يكي ازمس نعمت
ــم. چگونه با اين  ــزار تومان حقوق دريافت مي كن ــه 48 ه ماهان
ــت و  ــي كنم؟ در ضمن دچار معلوليت دس ــوق گذران زندگ حق

پا نيز هستم.
ــهر: سريال «ويالي من» را خريدم و در  ــفيان از قائمش يوس
مجموعه دوم برنده شدم كه قرار بود تا پانزدهم اسفند 91 جايزه 
ــركت  ــد چهار بار هم با ش ــد، اما تا امروز هيچ خبري نش را بدهن
ــا نمايندگي در مازندران تماس  ــانه در تهران و هم ب گلرنگ رس

گرفتم، اما باز هم هيچ خبري نشد. 
ــد دروازه قديم) با  ــتان دامغان (ص ــي از دامغان: شهرس بيگ
ــيار  ــتاني بس ــت و تمدن و  دارا بودن آثار باس ــال قدم 7000 س
ــگري و يك موزه ندارد  زياد هنوز اداره ميراث فرهنگي و گردش
ــتان  ــده در موزه مركز اس ــف ش ــيا و آثار باارزش كش و تمام اش
ــئوالن ميراث فرهنگي و گردشگري  نگهداري مي شود. از مس

كشور خواهشمنديم رسيدگي فرمايند. 
ــت باعث  ــه در وزارت بهداش ــود بودج ــهروند: كمب يك ش
ــخيص بيماري ها در  ــايل جديد تش ــده است كه لوازم و وس ش
بيمارستان ها و مراكز دولتي نباشد و تهيه آن نيز با مشكل همراه 

باشد. خوب است مسئوالن به اين موضوع رسيدگي كنند.
ــال  ــتن بيش از 25 س ــهروند از اراك: برادرم با داش يك ش
ــر اثر تصادف در  ــن اجتماعي، هم اكنون ب ــابقه بيمه در تامي س
ــده است، اما بيمه هزينه بسيار ناچيزي از  بيمارستان بستري ش

درمان او را مي پردازد.
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
 تدابير ويژه ترافيكي در ايام ارتحال امام (ره)

همزمان با نزديك شدن به ايام ارتحال بنيانگذار انقالب 
ــالمي و تعطيالت چند روزه پيش رو، پيش بيني مي شود  اس
ــور در تهران،  ــر كش عالوه بر حضور ميليون ها زائر از سراس

جاده ها نيز با افزايش تراكم مسافران مواجه شوند. 
ــاره به تمهيدات ترافيكي  ــس پليس راهور ناجا، با اش رئي
پليس در اين ايام با بيان اين كه 40 هزار نيرو در طرح ترافيكي 
ــت، گفت:  ــاركت خواهند داش ــم ارتحال امام(ره) مش مراس
ــزار و هماهنگي ها براي  ــات الزم در اين خصوص برگ جلس

كنترل هرچه بهتر ترددهاي جاده اي انجام شده است. 
ــروج خودروهاي  ــي خودروها و خ ــي ارتقاي ايمن مومن
ــتم هاي  ــعه سيس ــاي فرهنگ ترافيكي، توس ــن، ارتق ناايم
ــمند و افزايش و ارتقاي حرفه اي پليس را از مهم ترين  هوش
برنامه هاي پليس راهنمايي و رانندگي در سال 92 عنوان كرد 
ــتان برخورد با  و توضيح داد: با توجه به نزديكي به فصل تابس
تخلفات حادثه ساز مانند سرعت و سبقت غيرمجاز و انحراف 
ــتفاده نكردن از  ــن همراه و عدم اس ــه چپ، صحبت با تلف ب
كمربند ايمني در حين رانندگي مهم ترين اولويت هاي پليس 

در تابستان امسال خواهد بود.
ــاره به اين كه پيش بيني مي كنيم طرح تابستانه  وي با اش
ــته زودتر آغاز شده و طوالني تر  ــال نسبت به سال گذش امس
ــال از نيمه دوم خرداد و طي  ــد، گفت: طرح تابستانه امس باش
دو مرحله آغاز مي شود كه مرحله اول آن تا پيش از ماه مبارك 
ــه دوم آن پس از ماه مبارك رمضان اجرايي  ــان و مرحل رمض

خواهد شد.
ــه دليل باال  ــزار راننده ب ــردار مومني ده ه ــه س ــه گفت  ب
ــتانه ضبط گواهينامه هستند كه اين  بودن نمره منفي در آس
ــش ماه تخلف نكنند تمام  نمرات منفي آنها  رانندگان اگر ش
ــان  ــده و در صورت انجام تخلف جديد گواهينامه ش پاك ش

ضبط و از سفرهاي تابستاني محروم مي شوند.
 كنترل محور كرج – چالوس با دوربين 

قرار است امسال 2000 كيلومتر ديگر از جاده هاي كشور به 
سيستم هاي هوشمند  نظارت تصويري مجهز شود. 

ــان اين كه نصب دوربين در  ــس پليس راهور ناجا،  با بي رئي
ــت، گفت:  اين  ــيده اس ــور كرج – چالوس نيز به اتمام رس مح
دوربين ها هم اكنون در مرحله آزمايش قرار دارند كه اميدواريم 
ــفرهاي تابستاني بتوانيم از اين دوربين ها براي  پيش از آغاز س
ــرل ترافيك و برخورد با تخلفات رانندگان در جاده چالوس  كنت

استفاده كنيم.
ــي درباره وانت  ــخ به پرسش رئيس پليس راهور ناجا در پاس
ــركت  ــوي ش پرايد و ايمني اين خودرو، توضيح داد:  هنوز از س

ــخصات فني وانت پرايد به پليس اعالم نشده  توليد كننده، مش
است تا بتوانيم ايمني اين خودرو را بررسي كنيم، اما قطعا تالش 
ــم كرد تا هيچ خودروي ناايمن جديدي وارد چرخه حمل  خواهي

و نقل كشور نشود. 
ــل و نقل  ــته موضوع حم ــال گذش ــي تاكيد كرد: س مومن
ــت و  ــافربري در اولويت پليس قرار داش ــي ناوگان مس عموم
ــختگيري هايي در اين زمينه انجام شد به طوري كه دفترچه  س
ــد، با  ــتند ابطال ش رانندگاني كه تصادفات فوتي و جرحي داش

اين حال قطعا در تابستان امسال موضوع ناوگان بار نيز در كنار 
ناوگان مسافربري در دستور كار قرار دارد و با رانندگان متخلف 

ناوگان بار كشور به طور جدي برخورد خواهد شد. 
ــخ به پرسشي درباره برخورد ماموران پليس  مومني در پاس
ــي در ناجا عالوه بر  راهور با رانندگان بدحجاب، گفت: هر پليس
كار خود اقدامات بين بخشي هم انجام مي دهد و قطعا ماموران 
ــز در چارچوب قوانين و مقررات  ــس راهنمايي و رانندگي ني پلي

مصوب دولت و مجلس وظايف خود را انجام مي دهند.

بخشودگي ديركرد جرايم رانندگي تا پايان سال 90
امسال 2000 كيلومتر ديگر از جاده هاي كشور به سيستم هاي هوشمند  نظارت تصويري مجهز  مي شود

قدرداني از كاريكاتوريست 
«جام جم» در جشنواره ديابت

ــنواره  ــتين جش نخس
ساالنه پيشگيري از ديابت  
در حالي ديروز اختتاميه اش 
ــه  ك ــت  گرف ــن  جش را 
مسئوالن در آن به بيماران 
ــان دادند در  ديابتي اطمين
ــدود 35  ــاي اخير ح ماه ه
ميليون يورو داروي ديابت 
ــده و آنها  ــور وارد ش به كش
ــچ وجه با كمبود دارو  به هي

مواجه نخواهند شد.
ــنواره  ــتين جش دكتر آرش نصرتي، عضو كميته داوران نخس
ساالنه پيشگيري از ديابت تاكيد كرد: اين جشنواره در ادامه حركت 
ــاني  ــور و در جهت تالش براي اطالع رس اتوبوس ديابت در كش
ــتر به جامعه درخصوص عوارض و داليل ابتالي شهروندان  بيش

به ديابت برگزار شده است.
به گفته وي، بيش از 316 هزار و 900 نفر از شهروندان با ارسال 
آثاري مانند فيلم كوتاه، شعر و داستان، تجربياتشان در زمينه ديابت 
را به تصوير كشيده اند و در اين جشنواره مشاركت كردند و ده نفر از 
شهروندان نيز در آن قدرداني شدند. همچنين در بخش كاريكاتور 
جشنواره، عليرضا كريمي مقدم، كاريكاتوريست روزنامه جام جم 

نيز برگزيده و از وي قدرداني شد.
ــهروند ايراني تاكنون  نصرتي اعالم كرد: بيش از 15 هزار ش
ــورد غربالگري ديابت قرار گرفته اند و با آموزش هاي الزم براي  م
جلوگيري از ابتال به اين بيماري و در صورت ابتال، با راه هاي مقابله 

با پيشرفت اين بيماري آشنا شده اند. 

آخرين وضع مصوبه افزايش 
مرخصي زايمان

معاون سرمايه هاي اجتماعي مركز امور زنان رياست جمهوري 
درخصوص اجراي مرخصي زايمان زنان، گفت: اين موضوع بايد 
ــوراي اسالمي مورد بررسي قرار گيرد، اما چون اين  در مجلس ش
ــيده مدت مرخصي زايمان  افزايش مرخصي هنوز به نتيجه نرس

زنان همچنان شش ماه است.
ــزود: مرخصي زايمان  ــن هدايتي در گفت وگو با مهر اف پروي
زنان در هيات وزيران به تصويب رسيد و حاال اين موضوع بايد در 
مجلس مورد بررسي و تائيد نمايندگان قرار بگيرد و پس از آن نيز 
از سوي شوراي نگهبان تائيد شود تا به مرحله اجرا برسد. وي اضافه 
ــود پس از بررسي بودجه سال 92، موضوع  كرد: پيش بيني مي ش

مرخصي زايمان در مجلس مطرح شود.

 اهداكنندگان عضو
 از سربازي معاف مي شوند

جانشين اداره منابع انساني ستادكل نيروهاي مسلح از معافيت 
سربازان اهداكننده عضو از انجام خدمت سربازي خبرداد.

ــي كمالي درباره معافيت اهدا كنندگان  به گزارش ايسنا،موس
عضو از انجام خدمت سربازي، گفت: در صورتي كه فرد اهداكننده 
عضو به موجب اين كار از كارايي بيفتد، ما وي را از خدمت سربازي 
ــاف مي كنيم.به گفته وي، به عنوان مثال افرادي كه يك كليه  مع
ــكي قرار گرفته و  ــمول معافيت هاي پزش خود را اهدا كنند در ش
ــين اداره منابع انساني  ــربازي معاف مي شوند.جانش از خدمت س
ستادكل نيروهاي مسلح افزود: كساني كه عضو بدن خود را اهدا 
ــوند. ــربازي معاف مي ش كنند، حتي در حين خدمت از خدمت س

ــتن كارت اهداي عضو، دليلي بر معافيت از  كمالي تاكيد كرد: داش
خدمت سربازي نيست.

مدارس راهنمايي به دبيرستان 
عمومي تغيير نام مي دهد

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش گفت: از مهر 
92، نام مدارس راهنمايى تغيير خواهد كرد.

ابراهيم سحرخيز در گفت وگو با ايرنا افزود: هرچند ديدگاه هاى 
مختلفى در مورد نامى كه قرار است بر مدارس راهنمايى گذاشته 

شود، وجود دارد، اما تاكنون تصميم قاطعي گرفته نشده است.
ــتان  ــتان عمومى» يا «دبيرس وى ادامه داد: عناوين «دبيرس
ــورد نامگذارى  ــت كه در م ــنهاداتى اس دوره اول» از جمله پيش
ــتان هاى  ــده تا از اين طريق دبيرس ــدارس راهنمايى مطرح ش م
ــمار مى رود، به عنوان  ــال دوم دبيرستان به ش ــه س كنونى كه س
دبيرستان تخصصى فعاليت كنند.معاون وزير آموزش و پرورش 
ــا بيان اين كه هم اكنون حدود دو ميليون و 600 هزار دانش آموز  ب
ــى تحصيل مى كنند،  ــع راهنمايى در 25 هزار مركز آموزش مقط
ــند تحول آموزش و پرورش از اين پس نظام  ــاس س افزود: براس
ــاله، سه سال اول و دوم  ــى كشور شامل چهار دوره سه س آموزش
ــه ساله اول و دوم متوسطه مى شود. سحرخيز با بيان  ابتدايى و س
ــال فرصت خواهيم  اين كه براى تغيير نام مدارس راهنمايى دو س
داشت، گفت: هزينه ناچيزى براى اين تغيير نام نياز است كه انجام 

آن بتدريج انجام خواهد شد.

امروز، آخرين مهلت ثبت نام 
بورسيه دستگاه هاي اجرايي

ــاره به اتمام مهلت  ــيه وزارت علوم با اش  مدير كل امور بورس
ــتگاه هاي اجرايي از سه شنبه  ــيه دس ثبت نام در فراخوان بورس
ــت، گفت: تاكنون 12 هزار 227 نفر در اين  ــي ويكم ارديبهش س

فراخوان ثبت نام كرده اند.
ــنا، با بيان اين كه  ــلمي نائيني در گفت و گو با ايس حسن مس
ــط  پس از ثبت نام داوطلبان و صدور تائيديه براي متقاضي توس
ــت علمي و عمومي و  ــي مدارك و صالحي ــوزه كاربرد، بررس ح
ــود،  ــوراي ويژه اي انجام مي ش احراز توانمندي هاي الزم در ش
ــه موسسه معرفي  ــرايط، حداكثر به س اظهار كرد: افراد واجد ش

مي شوند.
ــي تقاضا در هيات و  ــل بعدي نيز بررس ــزود: در مراح وي اف
ــاله تقاضا محور و داليل نياز  ــال نتيجه به همراه عنوان رس ارس
حوزه كاربرد به انجام اين رساله و اسامي استادان راهنما و مشاور 
ــاله به اداره كل بورس توسط موسسه آموزش عالي مجري  رس

دوره دكتري اجرا مي شود.
ــرد: پرداخت  ــورس وزارت علوم تاكيد ك ــور ب ــر كل ام مدي
ــان و متخصصان در مقطع  تمام هزينه هاي تحصيلي كارشناس
ــهريه و هزينه اجراي طرح و دريافت تعهدات  دكتري اعم از ش
ــناس و  ــازمان معرفي كننده كارش ــه عهده كارفرما (س الزم، ب

متخصص) خواهد بود.

 بودجه گرمايش مدارس
 200 ميليارد تومان كم شد

ــق مجلس با  ــيون تلفي ــش از اين در كميس ــي كه پي در حال
اختصاص بودجه 400 ميليارد توماني به گرمايش مدارس موافقت 
شده بود، اما ديروز نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به بندهاي 
ــامانه گرمايشي مدارس با  هزينه اي اليحه بودجه با اختصاص س
ــتاها به منظور استانداردسازي فقط تا سقف  اولويت مدارس روس

2000 ميليارد ريال موافقت كردند.
به گزارش ايسنا، در جريان رسيدگي به اين بند مصوب شد تا 
ــقف 2000 ميليارد ريال متناسب با وصولي ها از منابع حاصل،  س
براي تامين و استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت 

مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش  اختصاص  يابد.
ــه ازاي مصرف  ــوه دريافتي ب ــد عين وج ــن مقرر ش همچني
ــتركان بابت احداث  ــب گاز طبيعي يكصد ريال از مش هر مترمكع
تاسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها با اولويت 
مناطق سردسير، نفتخيز، گازخيز و استان هاي كه برخورداري آنها 

از گاز، كمتر از متوسط كشور است، هزينه شود.

 آغاز ثبت نام مدارس شاهد
  از 16 خرداد 

ــاهد و ايثارگران آموزش و پرورش از ثبت نام  مديركل دفتر ش
دانش آموزان شاهد از شانزدهم خرداد تا پنجم تيرماه خبر داد.

ــاهد  مريم خليلوند در گفت وگو با مهر افزود: دانش آموزان ش
ــاهد تحويل دهند  ــد مدارك خود را در اين تاريخ به مدارس ش باي
ــي مدارك، نتيجه قطعي براي ثبت نام قطعي آنها  و پس از بررس

به خانواده هايشان اعالم مي شود.
ــام در پايه اول  ــه دانش آموزان براي ثبت ن ــه داد: البت وي ادام
ــطه دوم از اول تا پانزدهم تير براي  ــطه اول و پايه اول متوس متوس
ــاهد فرصت دارند  ارائه مدارك و ثبت نام موقت خود در مدارس ش
ــان، ثبت نام دائم  ــي مدارك و كارنامه تحصيلي ش و پس از بررس
آنها انجام مي شود. به گفته خليلوند، بررسي مدارك دانش آموزان 
شاهد در 15 روز انجام مي شود و پس از آن با اطالع خانواده نسبت 

به ثبت نام دائم آنها اقدام مي شود.

 رونمايي از سرديس
 پدر علوم ارتباطات ايران

ــي از رونمايي  ــتاد برگزاري هفته روابط عموم رئيس س
ــرديس پروفسور كاظم معتمدنژاد به عنوان يكي از مفاخر  س
ــاره به اين  بزرگ ايران خبر داد. غالمرضا كاظمي دينان با اش
ــتاد برگزاري هفته  ــترك س كه اقدام مذكور با همكاري مش
ــازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران،  روابط عمومي و س
در هفته روابط عمومي، صورت گرفته است، افزود: رونمايي 
از سرديس اين شخصيت علمي در آستانه سالروز تولد و ورود 

وي به 80 سالگي صورت گرفته است.

امين جاللوند  /  گروه جامعه

 جواد هروي، يكي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات 
ــوراي اسالمي روز گذشته  از تهيه طرح يك فوريتي  مجلس ش
براي يكسان سازي حقوق استادان دانشگاه آزاد با دانشگاه هاي 

دولتي خبر داد.
ــغول  ــگاه آزاد مش ــتاد در دانش هم اكنون، بالغ بر30 هزار اس
ــتادان  ــوق دريافتي آنها با اس ــا ميزان حق ــتند، ام تدريس هس

دانشگاه هاي دولتي بسيار متفاوت است.
ــگاه آزاد، طبق قرارداد و ضوابط  ــاي هيات علمي دانش اعض
ــه قول هروي،  ــي حقوق مي گيرند و ب ــازمان تامين اجتماع س
حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد برابر با شمول كارگري 
ــيون آموزش و  ــود.همچنين اين عضو كميس محسوب مي ش
تحقيقات مجلس نسبت به حقوق بازنشستگي استادان دانشگاه 
آزاد با استادان دانشگاه هاي دولتي نيز انتقاد كرده و به مهر گفته 
ــوي اعضاي هيات علمي  ــت: درخواست هاي بسياري از س اس
دانشگاه آزاد براي برداشته شدن سقف تامين اجتماعي و مساوي 
شدن حق اين استادان با استادان دانشگاه هاي دولتي در دريافت 

حقوق مطرح شده است.
ــت به ماده 39  ــن نماينده مجلس تاكيد كرده كه قرار اس اي
ــاس آن  ــون تامين اجتماعي تبصره اي الحاق كنيم كه براس قان
ــتادان دانشگاه آزاد  ــقف تعرفه حقوقي اين سازمان براي اس س
حذف شود و به بيان ديگر، مجلس در تالش است كه با اهرم هاي 

قانوني، سقف حقوق استادان دانشگاه آزاد را بدون در نظر گرفتن 
تعرفه هاي فعلي سازمان تامين اجتماعي، تعيين كند.

ــي است و به گفته اين  البته اين طرح همچنان در حال بررس
عضو كميسيون آموزش، مجلس در حال هماهنگي و تهيه طرح 
يك فوريتي براي سازمان تامين اجتماعي و دايره قوانين است تا 
بتوان از طريق قانون اين مشكل اختالف حقوق را برطرف كند.

 لزوم رتبه بندي استادان دانشگاه آزاد
ــطح  ــت كه س ابهامي كه در اين طرح وجود دارد اين اس

ــتادان دانشگاه آزاد، قابل قياس با دانشگاه  علمي برخي از اس
ــطح علمي استادان دانشگاه آزاد هم  دولتي نيست و حتي س
ــتادان و  ــت كه بتوان براي همه اس ــان نيس با يكديگر يكس

حقوق هاي دريافتي شان، يك نسخه پيچيد.
ــگاه  دكتر فاطمه عزيز محمدي، عضو هيات علمي دانش
ــاني  ــور در حوزه علوم انس ــگر برتر كش آزاد اراك و پژوهش
ــرح مي تواند به  ــه «جام جم» مي گويد: اين ط ــال 91 ب در س
كمك ما بيايد و با اجراي طرح يكسان سازي حقوق استادان 

ــتادان دانشگاه  ــگاه هاي آزاد و دولتي، ميزان حقوق اس دانش
ــت كه در  ــود، اما بحث اصلي اينجاس ــم اضافه مي ش آزاد ه
ــود كه به همه استادان دانشگاه آزاد به  اين طرح، بايد دقت ش

يك چشم نگاه نشود.
ــس براي اجراي  ــح مي دهد: نمايندگان مجل وي توضي
ــگاه آزاد  ــتادان دانش موفق اين طرح بايد به جامعه آماري اس
ــند و با توجه به رتبه بندي استادان دانشگاه  ــته باش توجه داش

آزاد، ميزان افزايش حقوق را تعيين كنند.
ــه بانك اطالعاتي همه  ــاره به اين ك عزيز محمدي با اش
ــگاه آزاد در معاونت پژوهشي سازمان مركزي  استادان دانش
ــتفاده  ــود دارد و بايد در اين طرح از آن اس ــگاه آزاد وج دانش
ــود، ادامه مي دهد: اگر به توليدات علمي استادان دانشگاه  ش
آزاد، اعم از توليد مقاله هاي علمي بين المللي و پژوهش هاي 
كاربردي آنان دقت شود، آنگاه توجه به اين معيارها مي تواند 
ــگاه آزاد و استادان  ــتادان دانش حقوق هاي دريافتي بين اس
ــد و در آن صورت، هر  ــگاه هاي دولتي را عادالنه تر كن دانش
استادي در هر دانشگاهي اعم از دولتي يا آزاد كه تدريس كند، 

فقط با توجه به سطح علمي اش حقوق مي گيرد.
ــان سازي  ــد طرح يكس با توجه به اين كه به نظر مي رس
ــتادان دانشگاه آزاد با استادان دانشگاه هاي دولتي،  حقوق اس
ــه دولت تحميل كند، محل تامين  ــار مالي قابل توجهي را ب ب
ــت كه بر  ــرح پرهزينه نيز دغدغه ديگري اس ــار اين ط اعتب

ابهام هاي اجراي اين طرح مي افزايد.

طرح يكسان سازي حقوق استادان در مجلس
كارشناسان آموزشي معتقدند هر استاد دانشگاه بايد با توجه به «سطح علمي اش» حقوق بگيرد

ــالمت وزارت تعاون، كار و  به گفته مديركل بيمه هاي س
رفاه اجتماعي، هرچند تعرفه هاي درمان در بخش خصوصي 
ــش خصوصي در  ــت، اما مراكز درماني بخ ــده اس اعالم ش
استان هاي مختلف مي توانند بنا بر ميزان محروميت استان، 
ــاي درمان را كاهش دهند، اما نمي توانند تعرفه را به  تعرفه ه

باالتر از سقف تعيين شده افزايش دهند.
ــنا، اعالم سقف  ــنگي در گفت وگو با ايس محمدباقر هوش
تعرفه هاي خدمات تشخيصي درماني در بخش خصوصي را 
ــت و افزود: سقف تعرفه هاي درمان خصوصي  قطعي ندانس
بايد مجددا از سوي استان ها تعيين شود و سقف اعالم شده، 

نهايي نيست.
ــقف تعرفه هاي  ــودن س ــي نب ــت قطع ــورد عل وي در م
ــت يك  ــان در بخش خصوصي توضيح داد: ممكن اس درم
ــتان هاي محروم كشور باشد و بايد بر اساس  ــتان جزو اس اس

ــتان، تعرفه هاي درمانش  محروميت و وضع اقتصادي آن اس
مشخص شود.

ــروه معين در مركز  ــاره به اين كه يك گ ــنگي با اش هوش
ــان در بخش خصوصي  ــقف تعرفه هاي درم ــتان س هر اس
ــاي خدمات  ــقف تعرفه ه ــد، گفت: س ــخص مي كن را مش
ــتان ها  ــخيصي درماني در بخش خصوصي در مراكز اس تش
و شهرستان هاي تابعه با توجه به وضع اجتماعي و اقتصادي 
ــده كشوري  ــقف تعرفه هاي مصوب اعالم ش منطقه و در س

تعيين مي شود.
ــالمت وزارت تعاون، كار و  به گفته مديركل بيمه هاي س
ــقف تعرفه هاي درمان در بخش خصوصي  رفاه اجتماعي، س
ــط رئيس دانشگاه و رئيس سازمان نظام پزشكي استان  توس
ــتاني تعيين و  ــازمان هاي بيمه گر پايه اس و يك نماينده از س

پس از تائيد استاندار، توسط استاندار ابالغ مي شود.

ــناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور از تغيير  مديركل اس
نام ده هزار و 500 ايراني طي سال گذشته خبر داد.

ــال 91 حدود  ــان اين كه در س ــماعيلي با بي ــن اس محس
ــه ادارات ثبت احوال  ــت تغيير نام ب ــزار و 500 درخواس 13 ه
رسيد، به ايسنا گفت: از اين تعداد با ده هزار و 500 درخواست 

موافقت شده است.
ــامي  ــت ها مربوط به تغيير اس وي ادامه داد: اين درخواس
ــتر بوده كه  ــدك به نام هاي با فراواني بيش ــي ان داراي فراوان

بر اين اساس، مطابق ضوابط با آنها موافقت شده است.
به گفته مديركل اسناد هويتي سازمان ثبت احوال، 3500 
متقاضي تغيير نامي كه اين سازمان با درخواستشان موافقت 
نكرده است نيز در صورت اعتراض مي توانند از طريق دادگاه 
ــماعيلي با بيان اين كه فرآيند  تقاضاي خود را دنبال كنند.اس
ــريع تر انجام مي شود،  ــامي قدسي معموال س تغيير نام به اس
ــط موجود، امكان تغيير  ــد كرد: در عين حال برابر ضواب تاكي

نام هاي قدسي به اسامي ديگر وجود ندارد.

كاهش تعرفه هاي درماني بخش خصوصي در استان هاي محروم

تغيير نام بيش از 10 هزار ايراني در سال گذشته

ــد  ــته  كنندگان آزمون كارشناسي  ارش ــار انتخاب رش آم
نا پيوسته سال 92 به 69  درصد    رسيد.

ــته، تعداد  ــاعت 8 صبح روز گذش به گزارش فارس، تا س
252 هزار داوطلب از تعداد 362  هزار و 938 داوطلب مجاز به 
انتخاب رشته نسبت به انتخاب كد رشته  محل هاي تحصيلي 
ــته  ــته  محل هاي انتخابي در فرم انتخاب رش ــت كدرش و ثب
ــن ارقام، آمار  ــد كه با توجه به اي ــي اقدام كرده ان الكترونيك

انتخاب رشته كنندگان تاكنون به 69 درصد رسيده است.
ــده كه  ــر ش ــه به اطالعيه هاي منتش ــن با توج همچني
ــنجش آموزش كشور  ــازمان س ــايت س هم اكنون روي س
ــت، داوطلباني كه انتخاب رشته كرده اند،  ــده اس قرار داده ش
ــاهده فرم انتخاب رشته خود، در صورت  مي توانند ضمن مش
ــته محل هاي انتخابي  ــبت به اصالح برخي كد رش لزوم نس

حداكثر تا ساعت 24 امروز اقدام كنند.

ــات و فناوري از  ــاه وزارت علوم، تحقيق ــس صندوق رف رئي
ــال  ــجويي از مهر امس ــش اجاره بهاي خوابگاه هاي دانش افزاي

خبر داد و گفت: اين افزايش هزينه چشمگير نخواهد بود. 
ــكايت برخي  ــاره به ش به گزارش مهر، كيوان مراديان با اش
ــاره بهاي  ــش 40 درصدي اج ــه افزاي ــبت ب ــجويان نس دانش
ــته، به ارائه برخي توضيحات در اين  ــال گذش خوابگاه ها طي س
ــت است كه اجاره بهاي خوابگاه ها در  باره پرداخت و گفت: درس

ــت، اما سر جمع اين  ــال 40 درصد افزايش يافته اس ــه س اين س
افزايش بين 4000 تا 5000 هزار تومان بيشتر نيست. وي ادامه 
ــكونت در خوابگاه ها  ــجويان بابت س داد: اجاره بهايي كه دانش
ــود. ــكن مي ش پرداخت مي كنند، صرف بودجه وديعه و وام مس

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تاكيد كرد: از سوي 
ديگر هزينه خوابگاه ها از رديف بودجه تعمير و تجهيز دانشگاه ها 

و بخشي از مبلغ اجاره بها تامين مي شود.

افزايش اجاره بهاي خوابگاه در سال تحصيلي آيندهانتخاب رشته 69 درصد از داوطلبان مجاز كارشناسي ارشد


