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حق با شماست
افزايش 62 درصدي كرايه اتوبوس

ــتيم كه  ــركت هواپيمايي هس ــدي: از كاركنان ش محم
ــت مي كنيم و طي  ــود را درياف ــكام حقوقي خ ــاه اح مردادم
ــا اين تورم  ــته خود ب ــال گذش ــدت نيز بايد با حقوق س اين م

زندگي را بگذرانيم. آيا اين كار صحيح است؟
ــذر انتهاي اتوبان  ــايي زيرگ ــان از تهران: با بازگش آزادي
ــاهد  ــد، ش ــي متري جي مي رس يادگار امام كه به خيابان س
ــنگيني در اين منطقه هستيم. مسئوالن  ــيار س ترافيك بس

ذي ربط در جهت رفع اين ترافيك اقدام كنند.
ــهروند از كرج: كرايه اتوبوس هاي رجايي شهر به  يك ش

ميدان آزادي چرا بايد بيش از 62 درصد اضافه شود؟
ــر پياده به نام هفت تير  ــهر: پل عاب موحدي از مشگين ش
ــاندند  را كه با بودجه عمومي چندي پيش به بهره برداري رس
ــا اين تضييع  ــب اش كرده اند. آي ــدون دليل تخري ــون ب اكن

بيت المال نيست؟
ــه براي من رخ  ــاله اي ك ــي از تهران: به علت مس رحيم
ــون حدود 500 هزار تومان حقوق  ــده و اكن داد ازكارافتاده ش
ــوق كفاف زندگي مرا مي دهد؟  ــت مي كنم. آيا اين حق درياف

مسئوالن در اين باره جوابگو باشند.
نصيري از بندرانزلي: متاسفانه وجود افراد معتاد به شيشه و 
رواني باعث از بين رفتن امنيت شهروندان و آزار و اذيت آنان شده 

است. مسئوالن امر نسبت به جمع آوري اين افراد اقدام كنند.
ــر تامين اجتماعي  ــني خواه از الهيجان: حقوق بگي حس
ــا اين حقوق  ــتم. آيا ب ــوق ماهانه 281 هزار تومان هس با حق
مي توان زندگي كرد؟ مسئوالن در اين باره چاره جويي كنند.
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ادامه از صفحه اول
ــروي، رئيس اتحاديه  ــد را مصطفي قلي خس ــن موضع تن اي
مشاوران امالك در گفت و گو با مهر با بيان اين جمله كه بنگاه هاي 
ــده اند، نشان داد. او حتي با  معامالت امالك، نوكر دفترخانه ها ش
باال گرفتن اين بحث ها و پس از آن كه مذاكراتش با سازمان ثبت 
ــيد از تمام بنگاه هاي امالك  ــردفتران به نتيجه نرس و كانون س
زيرمجموعه اتحاديه خواست تا اگر سازمان ثبت، دفاتر اطالعاتي 
ــرد، بنگاه ها هيچ اطالعاتي در اختيار  ــا را از آنها مطالبه ك بنگاه ه

آنها قرار ندهند. 
 كدام به نفع مردم است؟ 

ــالك حاصل تفاهم نامه  ــه در بنگاه هاي ام ــم اجاره نام تنظي
ــازمان ثبت با وزارت بازرگاني است كه طي آن  ــين س رئيس پيش
سربرگ مبايعه نامه ها در اختيار بنگاه ها قرار گرفت. همين شد كه 
ــتاجران  ــاوران امالك از آن زمان تا امروز ميان موجران و مس مش
ــي را ايفا مي كنند و از اين  ــندگان، نقش دالل و خريداران و فروش
ــت مي آورند و حاال كه  رهگذر درآمدهاي قابل مالحظه اي به دس
ــا به عنوان جايگزين مطمئن بنگاه ها به مردم معرفي  دفترخانه ه

شده اند، اعتراض دارند. 
ــاره بنگاه ها از چرخه معامالت امالك به نفع  البته حذف يكب
ــت، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نيز هيچ گاه  هيچ كس نيس
ــته است، بلكه موضوع اين است كه نقل و انتقاالت  اين را نخواس
ــك بايد با مطمئن ترين روش صورت بگيرد و تبعات حاصل از  مل

ثبت اسناد عادي در بنگاه ها دامنگير مردم نشود. 
اين در حالي است كه هزينه هاي مربوط به تنظيم اجاره نامه ها 
كه بنگاه ها از مردم دريافت مي كنند نيز يكي از مهم ترين ايرادهاي 
ــت؛ هرچند همواره اتحاديه مشاوران امالك  وارده به بنگاه هاس

دريافت اين وجوه را حق قانوني بنگاه ها مي داند. 
ــر دريافت كميسيون يك درصدي بنگاه ها  در واقع ايراد بر س
از طرفين معامله است كه در معامالت بزرگ، مبلغ كالني را عايد 
ــم بي آن كه آنها براي عقد اين قرارداد  ــگاه داران مي كند، آن ه بن

زحمت زيادي متحمل شده باشند. 
ــي، رئيس كانون  ــتي اردكان ــور كه محمدرضا دش ــا آن ط ام
سردفتران و دفترياران به جام جم مي گويد؛ با تنظيم سند اجاره در 
ــيار ناچيزتر را بابت تنظيم اجاره نامه  دفترخانه ها مردم مبالغي بس
مي پردازند، به طوري كه تمام هزينه هاي تنظيم سند اجاره شامل 
حق الثبت، حق التحرير و ماليات بر ارزش افزوده براي يك ملك 

حدود يك دهم هزينه آن در بنگاه مي شود.
ــردفتران غرب تهران نيز در گفت و گو با  ــيني، از س رضا حس
جام جم با بيان اين تفاوت دستمزدها توضيح مي دهد كه اگر ملكي 
به ارزش ده ميليون تومان وديعه و ماهانه 400 هزار تومان به اجاره 
ــرود، دفترخانه بابت وديعه هيچ مبلغي دريافت نمي كند و فقط با  ب
ضرب مبلغ اجاره در 12 ماه سال و تقسيم آن بر نيم درصد، 24 هزار 
ــان از هركدام از طرفين معامله دريافت مي كند. اين در حالي  توم

است كه اكثر قريب به اتفاق بنگاه ها در چنين معامله اي، يك ماه 
اجاره را مبنا قرار مي دهند و از هركدام از طرفين 200 هزار تومان 
ــرايطي است كه آنها بابت مبلغ وديعه  دريافت مي كنند. اين در ش

نيز مبالغي را از طرفين مطالبه مي كنند.
ــا از مردم مطالبه  ــه اين قيمت ها با مبالغي كه بنگاه ه مقايس
مي كنند، بخوبي نشان مي دهد كه ثبت اجاره نامه در دفترخانه ها 
به نفع مردم است، آن هم در شرايطي كه به جاي يك سند عادي 
كه براحتي قابل جعل است سندي رسمي و قابل استناد در محاكم 

را در اختيار مي گيرد. 
 يك جاي كار مي لنگد 

ــه چيزش به نفع مردم و  ــه اين موضوع كه بظاهر هم در ميان
ــود، اما يك جاي كار مي لنگد. يعني  نظم در معامالت تمام مي ش
حاال كه ثبت سند اجاره در دفترخانه ها جدي تر شده و بخشنامه اي 
ــخص نيست كه كار داللي اجاره (و  ــده، مش نيز براي آن صادر ش
فروش) امالك بايد به چه كسي سپرده شود؛ به بنگاه ها كه بابت 
ــول مي گيرند يا به دفترخانه ها كه فعال ظرفيت ارائه خدمات  آن پ

به مردم را ندارند. 
ــت با سپردن كار  ــت كه اگر قرار اس در واقع جان كالم اين اس
تنظيم سند اجاره به دفترخانه ها گامي به نفع مردم برداشته شود، 
ــوان مراحل قبل از تنظيم اجاره نامه يعني همان زمان هايي  نمي ت
كه موجران به دنبال مستاجر و مستاجران به دنبال خانه مي گردند، 

ناديده گرفت و از داللي موثر بنگاه ها در اين ميانه غافل شد. 

ــود و امور مربوط  ــته ش به اين معنا، اگر بنگاه ها از ميان برداش
ــپرده شود، مردم نمي دانند  به خريد و اجاره ملك به دفترخانه ها س
ــدا كردن ملك مورد نظر خود يا اجاره و فروش آن بايد به  ــراي پي ب
ــت كه اگر براي  ــكلي اس كجا مراجعه كنند و اين دقيقا همان مش
ــا ادامه مي دهند و  ــود، بنگاه ها همچنان به بق ــل آن فكري نش ح

انتقادهاي موجود تكرار مي شود. 
ــم با چند دفترخانه  ــت كه تماس هاي جام ج اين در حالي اس
ــان داد كه صدور اين بخشنامه هنوز نتوانسته است  تهران نيز نش
ــند اجاره در دفترخانه ها ببرد، زيرا مردم  ــمت ثبت س مردم را به س
ــور در بنگاه و تنظيم اجاره نامه  ــنتي پذيرفته اند كه حض به طور س
ــر چند همگان به اتفاق باور دارند  ــت؛ ه در اين مكان راحت تر اس
ــتريان دريافت مي كنند، منطقي  ــي كه بنگاه ها از مش هزينه هاي
ــبي با ميزان زحمت آنها براي به سرانجام رساندن  ــت و تناس نيس

يك معامله ندارد. 
البته براي رفع اين مشكل، گزينه هايي مطرح است. از جمله، 
عده اي پياده كردن روش كشور فرانسه يا ساير كشورهاي اروپايي 
ــن عموزاده از سردفتران شرق  در اين حوزه را مفيد مي دانند. حس
تهران نيز چنين پيشنهادي را ارائه مي دهد. او به جام جم مي گويد: 
كسي موافق حذف كامل بنگاه ها نيست بلكه بحث بر سر محدود 
ــت، به طوري كه مثال دولت بانك هاي  كردن اقدامات بنگاه هاس
اطالعاتي از امالك را طراحي كند و همه خريداران، فروشندگان، 
ــه بنگاه ها به اين بانك  ــتاجران به جاي مراجعه ب ــران و مس موج

اطالعاتي مراجعه كنند و معامله موردنظر را صورت دهند. 
ــي را بنگاه ها نيز  ــن بانك اطالعات ــه او، اطالعات اي ــه گفت ب
ــد يعني هر بنگاه در محدوده  ــد در اختيار دولت قرار دهن مي توانن
ــد و هر گاه  ــامانه قرار ده ــات را در اين س ــود، اطالع ــت خ فعالي
ــتفاده مردم  ــامانه مورد اس ــده يك بنگاه در س اطالعات ثبت ش
ــت آن مبلغي در حدود 2000 يا 3000 تومان عايد  ــرار گرفت باب ق

بنگاه ها شود. 
ــن وظيفه به دفاتر  ــه مي گويد محول كردن اي ــوزاده البت عم
ــت چون دفترخانه ها كه روز به روز  ــدني اس ــناد رسمي نيز ش اس
ــود، مي توانند با گماردن يك كارمند،  ــان كمتر مي ش مشتريانش
ــالك را آن هم به صورت  ــات مربوط به فروش و اجاره ام اطالع

مجاني در اختيار مردم قرار دهند. 
البته اين گفته هاي عموزاده و ساير كارشناسان كه اين روش 
را اقتباسي از سيستم مرسوم در كشور فرانسه مي دانند در شرايط 
ــز اطالعاتي كه در  ــك اطالعاتي امالك بج ــي كه هيچ بان فعل
ــت، وجود ندارد، نمي توان به تقويت جايگاه  اختيار بنگاه داران اس

دفترخانه ها در ثبت اسناد اجاره اميدوار بود. 
ــه به اصالح جايگاه  ــاخت هايي ك در واقع آماده نبودن زيرس
ــكل امروز جامعه  ــود، مش ــا در معامالت امالك منجر ش بنگاه ه
ــت كه اگر قرار است كشمكش هاي دائم ميان سازمان ثبت،  ماس
كانون سردفتران و اتحاديه مشاوران امالك خاتمه يابد، بهتر است 

راه حلي براي باز شدن اين گره كور پيدا شود.

دفترخانه ها هم اجاره نامه مي نويسند
تنظيم اجاره نامه در بنگاه هاي امالك، حاصل تفاهم نامه رئيس  پيشين سازمان ثبت اسناد با وزارت بازرگاني است

 پيش ثبت نام كالس اولى ها
 از اول خرداد

ــوزش و پرورش با بيان  ــاون آموزش ابتدايى وزير آم مع
ــام كالس اولى ها را از  ــه مدارس مى توانند پيش ثبت ن اين ك
ــرداد آغاز كنند، گفت: براى ميان پايه ها نيز امكان  ابتداى خ
ــمى در مدارس براى  پيش ثبت نام وجود دارد، اما ثبت  نام رس

سال تحصيلى جديد از پانزدهم خرداد آغاز خواهد شد.
ــا بيان اين كه براى  ــنا ب فاطمه قربان در گفت وگو با ايس
ــنجش  ــام دانش آموزان كالس اول، گواهى پايگاه س ثبت ن
ــزود: خانواده ها  ــت، اف ــالمت دانش آموزان مورد نياز اس س
ــام و از پانزدهم  ــراى پيش ثبت ن ــرداد ب ــد از اول خ مى توانن
خردادماه براى ثبت نام قطعى فرزندان خود براساس كروكى 

محل سكونتشان به مدارس مراجعه كنند.
ــون و 300 هزار  ــك ميلي ــال ي ــه وي، مهر امس ــه گفت ب
دانش آموز بدو ورود به دبستان به كالس اول مي روند كه اين 

تعداد نسبت به سال 91 افزايش اندكى را نشان مى دهد.

تمديد مهلت انتخاب رشته 
آزمون ارشد 92 تا دوشنبه

ــنجش از تمديد مهلت انتخاب  ــاور عالي سازمان س  مش
ــي ارشد تا ساعت 24 دوشنبه (سي ام  رشته آزمون كارشناس
ــون 47 درصد از مجازان  ــت) خبر داد و گفت: تاكن ارديبهش

انتخاب رشته كرده اند.
ــزود: به منظور  ــنا اف ــي در گفت وگو با ايس ــين توكل حس
فراهم كردن تسهيالت بيشتر براي داوطلباني كه در آزمون 
ــد مجاز به انتخاب رشته شده اند، اين مهلت  كارشناسي ارش

تعيين شده است.
ــس از دريافت دفترچه  ــرد: مجازان بايد پ ــوان ك وي عن
ــازمان  ــايت س ــته هاي تحصيلي از س راهنماي انتخاب رش
ــته  ــن دفترچه حداكثر صد رش ــه دقيق اي ــنجش و مطالع س
محل را از ميان كدرشته محل هاي مجاز انتخاب و به ترتيب 

اولويت عالقه مرتب كنند.
ــا وارد كردن اطالعات  ــه داد: مجازان بايد ب ــي ادام توكل
كارت اعتباري ثبت نام يا شماره پرونده و كد رهگيري ثبت نام 
ــته محل هاي انتخابي به ترتيب  ــبت به ثبت كد رش اوليه نس

اولويت عالقه در فرم انتخاب رشته اقدام كنند.
ــدن 362 هزار و 938 داوطلب،  ــاره به مجاز ش  وي با اش
ــت: تاكنون 170 هزار داوطلب معادل 47 درصد مجازان  گف

نسبت به انتخاب رشته اقدام كرده اند.

خدمات درماني اعتياد تحت 
پوشش بيمه ها قرار مي گيرد

ــاون، كار و رفاه  ــالمت وزارت تع ــركل بيمه هاي س مدي
اجتماعي گفت: خدمات درماني اعتياد بزودي تحت پوشش 

بيمه ها قرار مي گيرد.
ــاره به  ــنگي در گفت وگو با فارس با اش ــر هوش محمد باق
ــت و  ــكاري وزارت بهداش ــم با هم ــال بناداري ــه امس اين ك
ــوزه بيمه اي به  ــتگاه هاي مربوط خدمات خوبي را در ح دس
ــرد: در همين خصوص  ــم، اظهار ك ــدگان ارائه كني بيمه ش
ــوراي عالي بيمه با حضور مسئوالن  ــات منظمي در ش جلس

مربوط برگزار مي شود. 
وي تصريح كرد: يكي از برنامه هاي امسال شوراي عالي 
ــت كه البته  بيمه، تعيين تكليف تعرفه هاي درماني اعتياد اس
ــده كه  ــال ش ــخيص مصلحت نظام ارس اين موضوع به تش

منتظر پاسخ آنها هستيم.
ــنگي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از برنامه هايي كه  هوش
براي امسال پيش بيني شده، پوشش بيمه اي خدمات درماني 
ــت كه در همين خصوص جلساتي در شوراي عالي  اعتياد اس

بيمه برگزار شده است.

مريم يوشي زاده  /  گروه جا معه

ــوردي از ابتال  ــت مي گويد هنوز هيچ م ــد وزير بهداش هرچن
ــت، اما از آنجا كه  ــده اس ــور گزارش نش به بيماري كرونا در كش
ــترين شمار مبتاليان به اين بيماري را دارد و هنوز  عربستان بيش
ــوند خطر ابتالي  ــور اعزام مي ش عمره گذاران ايراني به اين كش

زائران ايراني به اين بيماري و انتقال آن به كشور وجود دارد.
ــم  ــكان اس ــا يك هفته پيش به گوش خيلي از پزش ــا ت كرون
ــكان در سراسر دنيا با  ــته همه پزش ــنايي بود، اما هفته گذش ناآش
ــت جهاني، گوش به زنگ شدند كه مبادا  ــدار سازمان بهداش هش
ــكالت تنفسي به آنها مراجعه كرده  ــان كه با مش يكي از بيمارانش

است كرونا داشته باشد و كار دستشان بدهد.
ــدار، اعالم كرده بود كه  ــازمان بهداشت جهاني در آن هش س
ــان است.  ــان به انس ــي و قابل انتقال از انس كرونا بيماري ويروس
ــتان بود، اما دقيقا  ــور عربس گرچه ظاهرا كانون اين بيماري كش
ــد دومين فرد مبتال به اين  ــدار منتشر ش همان زمان كه اين هش
ويروس در فرانسه شناسايي شد، اما او هم بي ارتباط با اعراب نبود 
و بيماري اش را از هم اتاقي اش گرفته بود كه در سفرش به دبي با 

خودش، ويروس كرونا سوغات آورده بود.
ــاس  ــروع كرد و بر اس ــان قتل عام را ش ــان زم ــا از هم كرون
ــت  ــز مديريت بيماري هاي واگيردار وزارت بهداش گزارش مرك
ــده اند كه نيمي از  ــر در دنيا به اين بيماري مبتال ش ــون 34 نف تا كن
ــت كه 20 نفر از اين بيماران  آنها فوت كرده اند. نكته مهم اين اس
ــتند يعني همان جايي كه بيماري از آن آغاز شده  ــتاني هس عربس

است بيشترين شمار مبتاليان را نيز دارد. 
 قاتلي شبيه سارس 

ــاس گزارش هاي منتشر شده از مراجع علمي در سراسر  براس
دنيا، ويروس كرونا شباهت زيادي با ويروس سارس دارد و با ايجاد 
ــي باعث از كار افتادن كليه ها و سپس  ــتگاه تنفس عفونت در دس
ــا، رئيس مركز مديريت  ــود. دكتر محمدمهدي گوي مرگ مي ش
ــت در گفت وگو با جام جم  ــردار وزارت بهداش ــاي واگي بيماري ه
ــي  توضيح مي دهد: راه انتقال اين بيماري،  از طريق قطرات تنفس
ــرفه و دست دادن نيز قابل انتقال  ــت و با عطسه، س فرد  آلوده اس
است. كرونا واكسن و درمان دارويي ندارد و به همين علت تقريبا 
ــه آن تا كنون فوت كرده اند، اما نبايد اين طور  ــي از مبتاليان ب نيم

برداشت كرد كه همه مبتاليان به آن حتما فوت مي كنند.

ــي  منظور گويا قابل انتقال بودن كرونا از طريق قطرات تنفس
ــود دارد و  ــرد مقداري بخار آب وج ــه در بازدم هر ف ــت ك اين اس
ويروس كرونا از طريق آنها از ريه هاي فرد بيمار به بدن فرد سالم 

منتقل مي شود.

 و اما ايران ...
ــتان  هرچند فاصله ايران با كانون اصلي بيماري يعني عربس
چندان زياد نيست، اما به گفته محمدحسن طريقت، وزير بهداشت 
ــورمان موردي از ابتال به كرونا شناسايي نشده است.  هنوز در كش

اين گفته را محمود نبوي، معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداشت نيز تائيد مي كند و در گفت وگو با فارس مي گويد: 
ويروس اين بيماري، عامل يك نوع اسهال آبكي است و اگر بموقع 
درمان نشود، ممكن است كشنده هم باشد، اما تاكنون موردي از 

ابتال به اين بيماري در كشور گزارش نشده است.
ــت و  ــت درباره كرونا نگران اس ــا به هر حال وزارت بهداش ام
ــهال آبكي در كشور در بيمارستان ها  اگر نگران نبود، هر مورد اس
ــد تا نوع ويروس و عامل ابتالي آن  ــت نمي ش نمونه گيري و كش
ــود. معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت  شناسايي ش
ــت نيز تاكيد مي كند گرچه هنوز در منطقه مديترانه شرقي  بهداش
ــور ما عضو آن است، موردي از  ــازمان بهداشت جهاني كه كش س
ــده است، با گرمتر شدن هوا در تابستان  ــاهده نش اين بيماري مش
امكان دارد اين بيماري در كشورهايي مانند افغانستان و پاكستان 

مشاهده شود و كشور ما هم بايد آماده باشد.
 ما در خطر هستيم 

يكي از مسئوالن نگران از ورود كرونا به كشور، محمدمهدي 
ــاي واگيردار وزارت  ــز مديريت بيماري ه ــت. رئيس مرك گوياس
ــاني كه به كشورهاي  ــت مي داند كه بيماري از طريق كس بهداش
عربي حاشيه خليج فارس و عربستان سفر كرده اند، وارد اروپا شده 
است و بنابر اين بعيد نيست از اين كشورها به ايران هم منتقل شود 
و از آنجا كه هنوز فصل عمره گذاري ادامه دارد امكان دارد در رفت 
وآمد زائران به كانون بيماري، برخي از آنها به ويروس آلوده شوند.  
گويا البته تاكيد مي كند كه با همكاري سازمان حج و زيارت، براي 
ــورها  ــگيري از ابتالي زائران به كرونا از طريق پخش بروش پيش
ــاني  ــب تابلوهاي تبليغاتي در فرودگاه ها، به آنها اطالع رس و نص

كرده ايم. 
به گفته او زائران تا ده روز پس از بازگشت به كشور در صورت 
ــرفه و به طور كلي اختالالت  ــاهده عالئمي همچون تب، س مش
ــد و حتما درباره  ــك مراجعه كنن ــد بالفاصله به پزش ــي باي تنفس

سفرشان به عربستان، به كادر درماني بيمارستان تذكر بدهند. 
ــردار وزارت  ــز مديريت بيماري هاي واگي ــدار مرك بنابر هش
بهداشت، زائراني كه به عربستان سفر مي كنند بايد حداقل فاصله 
را كه يك متر است با افرادي كه مشكوك به بيماري هستند، حفظ 
ــي يا قلبي  كنند و از آنجا كه ابتالي افراد داراي بيماري هاي تنفس
به كرونا خطرناك تر است، اين گروه بايد بيشتر از ديگر زائران در 

رعايت نكات پيشگيرانه مراقب باشند.

«كرونا» در كمين زائران ايراني
بيشترين شمار مبتاليان به بيماري ويروسي «كرونا» در عربستان گزارش شده  و نيمي از مبتاليان به آن در سراسر دنيا فوت كرده اند 

 اعالم تعرفه هاي پزشكي 
بخش خصوصي در سال 92

ــترك وزارتخانه هاي  ــنهاد مش هيات وزيران بنا به پيش
ــت، درمان و آموزش  ــاه اجتماعي و بهداش ــاون، كار و رف تع
ــردي  ــارت راهب ــزي و نظ ــت برنامه ري ــكي و معاون پزش
ــور،  ــالمت كش ــوراي عالي بيمه س رئيس جمهور و تائيد ش
تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي 

را در  سال 92 تصويب كرد.
ــنهاد مشترك  به گزارش فارس، هيات وزيران بنا به پيش
وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان 
ــكي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  و آموزش پزش
رئيس جمهوري و تائيد شوراي عالي بيمه سالمت كشور اين 

تعرفه ها را تصويب كرد.
ــكان و دندانپزشكان عمومي  ــاس ويزيت پزش براين اس
ــكان و دندانپزشكان متخصص  127 هزار ريال، ويزيت پزش
ــيپ 228 هزار و  ــكان فلوش ــال، ويزيت پزش ــزار ري 202 ه
ــكان  ــكان فوق تخصص و روانپزش 500 ريال، ويزيت پزش
ــكان فوق تخصص روانپزشك  253 هزار ريال، ويزيت پزش
ــناس ارشدهاي پروانه دار 109  286 هزار ريال، ويزيت كارش
هزار ريال و ويزيت كارشناس پروانه دار 95 هزار ريال است.

آغاز توزيع كارت آزمون ارشد 
دانشگاه آزاد از هفته آينده

ــد  ــي ارش ــه آزمون كارشناس توزيع كارت ورود به جلس
دانشگاه آزاد از هفته آينده آغاز مي شود.

ــز آزمون  ــر اقبالي، رئيس مرك ــنا، ناص ــه گزارش ايس ب
ــگاه آزاد افزود: حدود 70 هزار نفر در اين دوره از آزمون  دانش
ــوند و آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 92  پذيرفته مي ش

طي روزهاي نهم، دهم و يازدهم خرداد برگزار مي شود.
ــاره به افزايش 49 درصدي رشته  محل هاي  اقبالي با اش
ــگاه آزاد اظهاركرد: در آزمون  ــي ارشد دانش آزمون كارشناس
ــته به  ــال گذش ــته محل ها از 2155 در س ــال تعداد رش امس

3220 رشته محل افزايش يافته است.
ــاره نحوه گزينش  ــگاه آزاد درب رئيس مركز آزمون دانش
داوطلبان در آزمون كارشناسي ارشد اين دانشگاه  يادآور شد:  

مالك گزينش داوطلبان، نمره كل آزمون است.

يك پنجم مدارس كشور 
دونوبته است 

ــعه و تجهيز  ــازمان نوسازي، توس ــتيباني س معاون پش
مدارس كشور گفت: اكنون 20 درصد مدارس در سطح كشور 
دونوبته است كه اين موضوع به هيچ عنوان با عدالت آموزشي 
ــاخت مدارس بايد تا جايي ادامه پيدا كند  همخواني ندارد و س

كه ديگر هيچ مدرسه اي به صورت دونوبته نباشد.
ــال  ــلمي افزود: تا پنج س ــيدباقر مس به گزارش مهر، س
ــش از 40 درصد بود كه با  ــداد مدارس دونوبته بي ــته تع گذش
ــت دولت و خيرين اكنون تنها 20 درصد مدارس دو نوبته  هم

هستند.
وي ادامه داد: اگر روند كنوني ساخت مدارس ادامه داشته 
ــترده در عرصه مدرسه سازي  ــد و خيرين حضوري گس باش
ــته باشند، تا پنج سال آينده تمام مدارس كشور تك نوبته  داش

خواهد شد.
ــعه و تجهيز  ــازمان نوسازي، توس ــتيباني س معاون پش
ــور گفت: بسياري از مدارس كشور قديمي است  مدارس كش
كه بايد پس از پايان عمر مفيد خود تخريب و بازسازي شود. 
اكنون مدارس بسياري در سطح كشور بويژه در تهران وجود 
دارد كه نيازمند تخريب و بازسازي است كه اميدواريم در اين 
حوزه نيز خيرين مدرسه ساز حضوري گسترده داشته باشند.

 اجراي طرح ويژه برخورد
 با رانندگان وسايل نقليه باري

رئيس پليس راه كشور از آغاز طرح ويژه برخورد با رانندگان 
متخلف وسايل نقليه باري در جاده هاي كشور خبر داد.

ــدار در گفت وگو با فارس با  ــرهنگ محمدرضا مهمان س
ــان اين كه اين هفته طرح ويژه برخورد با رانندگان متخلف  بي
ــايل نقليه باري در دستور كار پليس راه قرار گرفته است،  وس
افزود: رانندگان كاميون و كاميونت هاي باري بايد به رعايت 
ــته باشند زيرا بيشترين تردد  كامل قوانين رانندگي توجه داش

در جاده هاي كشور از سوي اين رانندگان انجام مي  شود.
ــايل نقليه باري  ــور به رانندگان وس رئيس پليس راه كش
ــي و كارت بيمه  ــدارك كامل مانند معاينه فن ــه كرد م توصي
به همراه خود داشته باشند و از رانندگي بيش از 9 ساعت طي 

شبانه روز خودداري كنند.

صادرات 8 تا 10 ميليون دالري 
تجهيزات پزشكي ايران

ــذا و داروي  ــازمان غ ــكي س ــركل تجهيزات پزش  مدي
وزارت بهداشت با اشاره به اين كه ميزان صادرات تجهيزات 
ــت تا ده ميليون دالر است، عنوان كرد:  پزشكي حدود هش
ــكي  ــت كه ميزان واردات تجهيزات پزش ــن در حالي اس اي

به كشور به 800 ميليون دالر در سال مي رسد.
ــون كمبودي در  ــان اين كه هم اكن ــين كيوان با بي حس
ــكي در كشور وجود ندارد، عنوان كرد:  حوزه تجهيزات پزش
ــه ملزومات مصرفي  ــد نياز مراكز درماني ب ــا 80 درص 70 ت
پزشكي در داخل كشور تامين مي شود كه همگي آنها داراي 

تائيديه هاي الزم از سوي وزارت بهداشت هستند.
ــركت توليد كننده  ــا بيان اين كه هم اكنون 160 ش وي ب
ــكي در داخل كشور فعاليت مي كنند، گفت:  تجهيزات پزش
ــت  ــم اكنون دو نوع تائيديه CE و تائيديه وزارت بهداش ه
ــكي وجود دارد كه تائيديه هاي وزارت  براي تجهيزات پزش
بهداشت براي ما معتبرتر است و ما آنها را براي توليد لحاظ 
ــه ورود برخي  ــه علت اين ك ــه داد: ب ــوان ادام مي كنيم.كي
ــكي به داخل با مشكالتي مواجه شده است،  تجهيزات پزش
ــتگاه هاي داخلي ما براي توليد  با توجه به اين كه برخي دس
ــتگاه هاي توليد داخل  نياز به قطعات خارجي دارند، اين دس
ــعاع قرار گرفته و توليد آنها با مشكالتي همراه  نيز تحت الش

شده است.
ــت حداكثر تسهيالت را  وي با بيان اين كه وزارت بهداش
براي توليدات داخلي تجهيزات پزشكي در نظر گرفته است، 
ــهيالت هم به توليدكننده هاي گروهي و هم  گفت: اين تس

توليد كننده هاي انفرادي اختصاص دارد.

ــازمان بهزيستي از اجراي طرح  معاون امور اجتماعي س
ــال  درجه بندي كلينيك هاي مددكاري خبر داد و گفت: امس
ــازمان  ــش اين س ــارات مربوط به كودكان تحت پوش اعتب

44 درصد افزايش پيدا مي كند.
ــزود: كمك هزينه  ــه در گفت و گو با مهر اف ــد نفري محم
ــود،  ــبه خانواده هزينه مي ش ــص كه براي فرزندان ش ترخي

به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا مي كند.
ــه فرزندان  ــداد و ياران ــش ام ــه، در بخ ــه نفري ــه گفت ب
ــش بهزيستي نيز دو گام اساسي برداشته شده كه  تحت پوش
ــش 20 درصدي يارانه  ها از 700 ميليون تومان به هفت  افزاي

ميليارد تومان از جمله آنهاست.
ــرد: طرح  ــتي عنوان ك ــئول در بهزيس ــام مس ــن مق اي

درجه بندي كلينيك هاي مددكاري با همكاري كارشناسان 
ــاس اين طرح مشخص شد كه 14 درصد اين  اجرايي و براس
ــه و 12 درصد  كلينيك ها درجه يك، 27 درصد درجه دو و س
ــتند. وي از افزايش پايگاه هاي خدمات  ــز بدون درجه هس ني
ــال براساس برنامه ريزي هاي  اجتماعي خبر داد و گفت: امس
انجام شده، قصد داريم تعداد پايگاه هاي خدمات اجتماعي را 

با تمركز بر محالت آسيب خيز افزايش دهيم.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي درباره برنامه هاي 
ــاماندهي نيروهاي مراكز اورژانس  امسال نيز تاكيد كرد: س
ــيب هاي  اجتماعي، ايجاد رديف بودجه اي خاص در حوزه آس
اجتماعي و اجتناب ناپذير و محاسبه بودجه اورژانس اجتماعي 

از جمله اولويت هاي اين معاونت براي سال 92 است.

معاون آموزشي سازمان نهضت سوادآموزي با اعالم اين كه 
ــه ميليون نفر بايد تا دو سال آينده باسواد شوند، گفت:  بيش از س
ــه كني بي سوادي معني ندارد و برخي  صفر مطلق در زمينه ريش
افراد با توجه به شرايط خاص جسمي و رواني امكان سوادآموزي 

ندارند.
ــا مهر درباره تحقق برنامه  ــد مهدي زاده در گفت وگو ب محم
ــوادي افزود: به دليل معلوليت هاي جسمي و  ــه كني بي س ريش
ــتانداردهاي  ــاس اس ــوزش برخي افراد براس ــي امكان آم روان
ــده سازمان بهزيستي وجود ندارد. از سوي ديگر برخي  تعيين ش
ــوادآموزي ممكن است تا  ــازمان نهضت س گروه هاي هدف س
ــن  ــده و به س ــعه از گروه هدف خارج ش پايان برنامه پنجم توس
ــند.وي درباره اين كه تا پايان برنامه پنجم  ــال برس باالي 50 س

ــعه قرار بود بي سوادي در كشور ريشه كن شود، اظهار كرد:  توس
ــاندن بي سوادي در  ــد به صفر رس با توجه به مواردي كه ذكر ش
ــور نمي تواند معناي خاصي داشته باشد. منظور از ريشه كني  كش
ــواد كردن اكثريت قريب به اتفاق افراد جامعه  ــوادي، با س بي س
ــم با همين روال كاري  ــت.مهدي زاده ادامه داد: اگر بخواهي اس
ــدان نمي توان به  ــردن افراد را ادامه دهيم، چن ــواد ك امروز با س

ريشه كني در دو سال آينده خوشبين بود.
ــوادآموزي درباره تعداد  ــي سازمان نهضت س معاون آموزش
ــت تا پايان پرنامه پنجم توسعه باسواد شوند،  افرادي كه قرار اس
گفت: سه ميليون و 456 هزار و 181 نفر بايد تا پايان برنامه پنجم 
باسواد شوند. البته بايد انگيزه افراد را براي سوادآموزي باال برد و 

سياست هاي تشويقي را براي سوادآموزي در نظرگرفت.

نرخ بي سوادي هيچ وقت صفر نمي شودافزايش 44 درصدي اعتبارات كودكان بهزيستي
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