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حق با شماست

تيمار آهو در اداره محيط زيست
ــت كه  ــهروندان از قروه: بيش از دو هفته اس جمعي از ش

برنامه هاي صدا و سيما در قروه دريافت نمي شود. چرا؟
ــكن مهر ماهدشت از لحاظ  ــت: مس موالنايي از ماهدش
ــه هيچ وجه  ــبز و پاكيزگي ب ــهري و فضاي س ــات ش امكان
ــبي ندارد. از مسئوالن مي خواهيم به اين مشكل  وضع مناس

رسيدگي كنند.
ــت عالوه بر پرداختن به  ــاه: خوب اس جعفري از كرمانش
ــت از چشمه هاي آبگرم به انسان  بيماري هايي كه ممكن اس

برسد، از مزاياي چشمه هاي آبگرم نيز صحبت شود.

 روي خط 162
برچيني از ابهر: از مسئوالن شهرداري ابهر تقاضا مي شود 
ــهر را در دستور كار خود  ــگ هاي ولگرد اين ش جمع آوري س

قرار دهند.
ــخ توليد و انقضايي كه روي  ــهروند از تهران: تاري يك ش
بسته كاالها درج مي شود، خوانا نيست. لطفا به توليدكنندگان 

تذكر بدهيد تاريخ را داخل كادر سفيد درج كنند.
ــتخوار: جا دارد از اداره محيط زيست  ــهروند از رش يك ش
ــي كه پايش قطع  ــي كنيم كه از بچه آهوي ــتخوار قدردان رش
شده، نگهداري و هزينه اش را از حقوق مدير اين اداره تامين 

مي كنند.
22262142info@jamejamonline.ir

نيكوكاران به كمك انجمن خيريه 
حمايت از بيماران كليوي بيايند

ــاركت هاي مردمي انجمن بيماران  ــعه مش معاون توس
كليوي ايران گفت: اين انجمن با 30 سال سابقه خدمت رساني 
اكنون به بيش از 75 هزار بيمار كليوي (دياليزيـ  پيوندي) در 

170 شعبه سراسر كشور خدمات ارائه مي كند.
ــه به نياز اين گروه از  ــلطان محمدي افزود: با توج اميرس
ــي، اين مركز در نظر دارد  ــاران به خدمات مختلف درمان بيم
ــتان فوق تخصصي بيماري هاي  ــبت به تاسيس بيمارس نس
ــاخت و تجهيز كلينيك هاي  ــه در تهران و همين طور س كلي

تخصصي در سراسر كشور اقدام كند.
ــتان هاي  ــاس تاكنون در اس ــر اين اس ــد كرد: ب او تاكي
ــالم و  ــل، اي ــوي، اردبي ــان رض ــزي، خراس ــران، مرك ته
ــاران تحت  ــده و به بيم ــاخته ش ــالن اين درمانگاه ها س گي
ــوم مردم با تعرفه  ــه صورت كامال رايگان و به عم ــش ب  پوش
ــد. اين درمانگاه ها به بخش هاي  خيريه خدمات ارائه مي كن
ــكي، آندوسكوپي و...  مختلف از جمله دياليز، قلب، دندانپزش

مجهز هستند.
ــن كامال غيردولتي بوده  ــدى عنوان كرد اين انجم محم
ــت و صرفا از  ــت دولتي اس ــه بودجه و حماي ــد هرگون و فاق
ــود و مردم مي توانند  ــق كمك هاي مردمي اداره مي ش طري
ــدي و غيرنقدي در اين فعاليت خيرخواهانه  با كمك هاي نق

مشاركت كنند.

 احتمال افزايش ساعت
زبان انگليسي دانش آموزان متوسطه

ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كشور با  رئيس س
بيان اين كه در حال مطالعه روي طرحي هستيم كه براساس 
ــاعات آموزش زبان انگليسي را در مقطع متوسطه اول  آن، س
ــي  ــع كنيم، گفت: اگر اين اتفاق رخ دهد زبان انگليس تجمي

دانش آموزان تقويت خواهد شد.
ــنا با تاكيد  محي الدين بهرام محمديان در گفت و گو با ايس
بر اين كه آموزش زبان انگليسي به ساعات بيشتري نياز دارد، 
ــاعت، در دوم  افزود: دانش آموزان در پايه اول ابتدايي 11 س
ــاعت، در پايه هاي سوم، چهارم و پنجم ابتدايي  ابتدايي 9 س
ــاعت و در مقطع راهنمايي و متوسطه چهار ساعت  ــش س ش
ــي مي آموزند، چون ما معتقديم  در هفته زبان و ادبيات فارس
ــي نيز مثل انگليسي در ساعات محدودي تدريس  اگر فارس
مي شد، حتما فراموش مي شد. به همين علت است كه برخي 
ــي  ــاعات آموزش زبان انگليس صاحب نظران معتقدند اگر س

تجميع شود، پيشرفت در اين درس بيشتر خواهد بود.
وي با اشاره به اين كه يكي از داليل موفقيت آموزشگاه هاي 
زبان اين است كه فاصله ميان ساعات آموزشي در آنها كوتاه است، 
عنوان كرد: اگر بتوانيم ساعات زبان انگليسي را تجميع كرده و به 
مقطع متوسطه اول بياوريم و دانش آموز به جاي دو ساعت در هفته 

شش ساعت انگليسي بياموزد، زبانش تقويت مي شود.
محمديان تصريح كرد: اين موضوع اكنون در دست مطالعه 
است، البته فعال قرار نيست ساعات آموزشي زبان انگليسي در 
مقطع متوسطه دوم كم شود، ولي خوب است اگر بتوان آموزش 

زبان انگليسي را در دوره متوسطه اول متمركز كرد.

ادامه از صفحه اول
ــده است، اما در بررسي هاي اخير مشاهده كرديم  و قطع نش
هنوز برخي كارخانه ها از روغن پالم استفاده مي كنند و همچنان 

با اين تخلف برخورد مي شود. 
ــه تعدادي از  ــكل را فقط ب ــئول اين مش ــه اين مقام مس البت
ــد و مي گويد: نه اين كه بگويم تخلف  كارخانه ها محدود مي دان
ــت، يعني اكثر بازديدهايي  وجود ندارد، اما اين تخلف دائمي نيس
ــان مي دهد كه مشكلي وجود ندارد، اما  كه ما انجام مي دهيم نش

در تعدادي از كارخانه ها نيز كماكان اين مشكل وجود دارد. 
ــده است، اما  درواقع، نمي توانيم بگوييم كه تخلف حذف ش
ــت، زيرا در آن زمان  ــته نيس ميزان تخلف همانند چهار ماه گذش
ــخص شده كه  ــده مش ــي هاي انجام ش فراگير بود، اما در بررس

تخلفات كمتر شده است. 
نكته ديگري كه در گزارش سازمان غذا و دارو وجود دارد اين 
ــت كه وجود روغن پالم در لبنيات مربوط به همه نمونه هاي  اس
لبنيات بررسي شده در كشور نيست، بلكه ديناروند تاكيد مي كند 
ــي از شش استان را دريافت  كه طي روزهاي اخير گزارش بازرس
ــات بعضي از اين  ــان مي دهد روغن پالم در لبني ــم كه نش كردي

كارخانه ها وجود دارد. 

 تقلب ها پيچيده تر شده است
طي چند ماه اخير و با باال گرفتن بحث پالم، سطح نظارت ها 
بر تركيبات محصوالت لبني بيشتر از قبل شده است، اما محمد 
ــازمان غذا و دارو در گفت وگو با جام جم  ــمي، سخنگوي س هاش
ــد: با وجود آن كه طي اين چند ماه، تالش زيادي كرديم  مي گوي
ــطح نظارت ها افزايش پيدا كند و اين اتفاق هم حاصل شد،  تا س
اما مشكل اينجاست كه متاسفانه هرچقدر تالش هاي ما بيشتر 
ــود، تقلب ها هم پيچيده تر مي شود و تخلف هاي اخير هم  مي ش

محصول همين مشكل است. 
ــمگير ميزان  ــئول، با وجود كاهش چش به گفته اين مقام مس
پالم در لبنيات، همواره عده اي متخلف پيدا مي شوند كه از دست 
نظارت هاي قانوني ما خارج مي شوند و از قوانين تخطي مي كنند، 

اما سازمان با همه آنها برخورد قاطعانه خواهد كرد. 
ــوارد معدود تخلف،  ــا وجود اين م ــمي تاكيد مي كند ب هاش
همچنان نظارت ها در سطح عرضه افزايش پيدا مي كند و تالش 

مي كنيم كه بازرسي هايمان روز به روز قوي تر شود. 

 از كاهش واردات تا عرض اندام دوباره
روغن پالم در حقيقت روغن نوعي گياه نخل است كه به دليل 
ــالم تر  ارزان بودن، در برخي صنايع غذايي به جاي چربي هاي س

و گران تر استفاده مي شود. 
ــيع اين  ــتفاده وس در حالي كه تا همين چهار ماه قبل هم اس
ــير (بخصوص از انواع پرچرب آن)  ــت و ش روغن مضر در ماس
بوفور وجود داشت، اما به گفته كارشناسان، استفاده از اين روغن 
ــت و مي تواند  ــت و شير، خطرناك اس ــباع در ماس غيرقابل اش

بيماري هاي قلبي عروقي را براي مصرف كننده ايجاد كند. 
ــائبه وجود اين روغن خطرناك در لبنيات پرچرب، اولين  ش

ــئوالن وزارت بهداشت اعالم شد و پس از  ــوي خود مس بار از س
ــتين بار با اسم اين روغن  ــياري از مردم براي نخس آن بود كه بس

آشنا شدند. 
در نهايت، وزارت بهداشت اسامي شركت هاي متخلف توليد 
ــرد و حتي رئيس  ــتگاه قضايي اعالم ك ــده لبنيات را به دس كنن
ــنا  ــازمان غذا و دارو نيز در تاريخ دوم مهر در گفت وگو با ايس س
ــدن افزايش ميزان مصرف روغن پالم  تاكيد كرد كه «مطرح ش
ــي واردات اين روغن  ــر به كاهش 300 هزار تن ــور، منج در كش
ــير و لبنيات به طور  ــد و همچنين كاربرد چربي گياهي در ش ش

كلي حذف شد.»

ــت نيز در گفت وگو با خبرگزارى ها  عالوه بر اين وزير بهداش
اعالم كرد از ابتداى ماه مهر پالم از همه صنايع لبنى حذف شده 

است و مردم نگران نباشند.
ــت دوباره روغن پالم به محصوالت لبني،  اما حاال با بازگش
اين بار خواسته عموم مردم اين است كه اگرچه وزارت بهداشت 
ــده و موارد  ــر از چهار ماه قبل ش ــد كه اوضاع بهت ــالم مي كن اع
ــطح نظارت ها بيشتر از  ــت، اما بايد س ــده اس تخلف هم كمتر ش
ــور كلي عاري از پالم  ــل افزايش پيدا كند تا بازار لبنيات به ط قب
ــود و مردم بدون دغدغه خاطر، اين مواد غذايي ضروري را به  ش

خانه هايشان ببرند.

پالم نرفته بازگشت
عوارض استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنى، بيمارى هاى قلبى و عروقى است

بازرس انجمن حمايت از زندانيان گفت: متاسفانه حمايت از 
خانواده زندانيان نيازمند از سوي انجمن چندان مناسب نيست و 
فقط30 هزار تومان در ماه به اين خانواده ها پرداخت مي شود.

ــاالركيا در گفت وگو با فارس افزود: پيش بيني  محمود س
شده بود تا پايان برنامه سوم، صد در صد خانواده هاي زندانيان 
نيازمند تحت پوشش اين انجمن قرار بگيرند، اما متاسفانه اين 
اتفاق نيفتاد و هم اكنون نيز كه به پايان برنامه پنجم رسيده ايم 
هنوز نتوانسته ايم حتي يك چهارم اين جمعيت را تحت پوشش 

قرار دهيم.
معاون سابق دادستان تهران تصريح كرد: ما به خانواده هاي 
زندانيان نيازمند فقط ماهي 30 هزار تومان پرداخت مي كنيم و 
به جاي اين كه ما به آنها مراجعه كنيم و گره از مشكالتشان باز 

كنيم آنها به سراغ ما مي آيند.

ساالركيا ادامه داد: براي رفع اين مشكالت بايد ابتدا ساختار 
ــنامه آن را تغيير دهيم چون اگر به طور متوسط  انجمن و اساس
جمعيت كيفري را 200 هزار نفر در نظر بگيريم، از اين جمعيت 
ــا حدود 140هزار  ــتند و ما ب ــد خانواده ها نيازمند هس 70 درص
ــخگوي  ــتيم كه بايد پاس ــواده زنداني نيازمند طرف هس خان

نيازهاي آنها باشيم.
بازرس انجمن حمايت از زندانيان خاطرنشان كرد: زير پوشش 
گرفتن خانواده زندانيان نيازمند البته فقط در بُعد مادي خالصه 
نمي شود. وقتي فرزند يك زنداني در مدرسه تحصيل مي كند اگر 
والدين همشاگردي هاي او بفهمند پدر يا مادر اين كودك، زنداني 
است فرزندشان را از ارتباط با وي منع مي كنند و اين طرد شدن 
رفته رفته باعث ترك تحصيل كودك مي شود. به همين دليل بايد 

به همه ابعاد حمايت از خانواده زندانيان توجه كرد.

ــيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي شهر  رئيس كميس
ــن وزارت نيرو و مديريت  ــده بي ــران از مذاكرات انجام ش ته
شهري براي جمع آوري دكل هاي برق فشار قوي در مناطق 

شهرداري تهران خبر داد.
ــتي كه  ــاره به نشس عليرضا دبير در گفت وگو با مهر با اش
ــران و برخي  ــركت نيروي برق ته ــور مديرعامل ش با حض
ــهرداران مناطق در كميسيون برنامه و بودجه شورا برگزار  ش
ــد، گفت: همان طور كه دكل هاي فشار قوي برق در زمان  ش
احداث پل صدر جمع آوري شد، مديريت شهري در نظر دارد 

ــهر تهران نيز جمع آوري و  ــن دكل ها را در ديگر مناطق ش اي
شبكه هاي انتقال برق را به زير زمين منتقل كند.

ــوراي شهر تهران با  ــيون برنامه و بودجه ش رئيس كميس
ــالمت ساكنان منطقه  تاكيد بر عوارضي كه اين دكل ها بر س
ــرژي حاصل از  ــهروندان نمي توانند ان ــار كرد:  ش دارد، اظه
ــار قوي را مشاهده يا لمس كنند، اما تحقيقات  برق هاي فش
ــان مي دهد ميدان هاي الكترو مغناطيسي كه اين دكل ها  نش
ــان از  ايجاد مي كنند بنابر مدت زمان پرتوگيري و فاصله انس

اين منابع انرژي، بر سالمت شهروندان تاثير منفي دارد.

مستمري خانواده زندانيان، فقط 30 هزار تومان 

مذاكره براي جمع آوري دكل هاي فشار قوي مناطق

ــازمان بهزيستي  بنا بر اظهارات معاون امور اجتماعي س
ــده و مرتبط با خط  ــد تماس هاي برقرار ش ــور، 17 درص كش
ــودك آزاري» و  ــي (123) در رابطه با «ك ــس اجتماع اورژان

«همسرآزاري» بوده است.
ــنا گفت: از ابتداي سال  ــعودي فريد به ايس حبيب اهللا مس
ــزار تماس غيرمرتبط و 120 هزار تماس  93 تاكنون 350 ه
ــي، با خط تلفن اين  ــط با فعاليت هاي اورژانس اجتماع مرتب
ــد تماس هاي  ــت كه 9 درص ــده اس ــز (123) برقرار ش مرك
ــد آنها در ارتباط  ــورد «كودك آزاري» و 8 درص ــط در م مرتب

ــرآزاري» بوده  ــا «همس ب
است.

ــه  ــان اين ك ــا بي وي ب
بيشتر تماس هاي مرتبط با 
اورژانس اجتماعي، در حد 
ــاني و راهنمايي  اطالع رس
و  ــددكاران  م از  ــراد  اف
ــز  ــن مرك ــان اي كارشناس
است، افزود: آمار تماس ها 
ــته  ــال گذش ــبت به س نس
تغييرات محسوسي نداشته 
ــز  ــاي مرك ــت. آماره اس
اورژانس اجتماعي فقط در 
ارتباط با تماس هايي است 
كه با اين مركز انجام شده و 

براي مثال نمي تواند نشان دهنده ميزان شيوع كودك آزاري 
يا همسرآزاري در كشور باشد.

ــاره  ــتي ضمن اش ــازمان بهزيس معاون امور اجتماعي س
ــي تقريبا ميزان  ــار اورژانس اجتماع ــاس آم به اين كه براس
ــان است،  ــران تقريبا يكس «كودك آزاري» در دختران و پس
ــرد: در كودك آزاري هايي كه به اين مركز گزارش  ــوان ك عن
ــنين زير پنج سال قرار دارند؛  ــود، اغلب كودكان در س مي ش
ــيب پذيرتر و داراي قدرت دفاعي  ــنين آس چون فرد در اين س

ــت. اين در حالي است كه كودك آزاري هايي كه  كمتري اس
در سنين زير پنج سال رخ مي دهد، اغلب شديدتر و با تاثيرات 

رواني بدتر و بيشتري همراه است.
به گفته مسعودي فريد، اغلب گزارش هاي كودك آزاري 
از سوي اطرافيان، همسايه ها و اقوام به اين مركز اطالع داده 
ــود، اما در همسرآزاري به علت بالغ بودن فرد در بيشتر  مي ش
ــي تماس برقرار  ــا مركز اورژانس اجتماع ــوارد، خود فرد ب م
ــادي از تماس گيرندگان اين مركز را زنان  مي كند و تعداد زي

تشكيل مي دهند.
مسعودي فريد درباره روند 
پيگيري موارد كودك آزاري از 
سوي اورژانس اجتماعي ابراز 
كرد: وقتي با مورد كودك آزاري 
مواجه مي شويم و كودك را از 
خانواده تحويل مي گيريم، در 
ــر از 24  ــرع وقت و تا كمت اس
ــد از قاضي حكم  ــاعت باي س
ــا بتوانيم  ــي اخذ كنيم ت قضاي
كودك را نزد خود (بهزيستي) 

نگهداري كنيم.
ــرد: كودك  وي تصريح ك
ــر تا 42 روز و در واقع در  حداكث
ــد نزد  دو دوره 21 روزه مي توان

بهزيستي بماند.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي ادامه داد: در اين 
42 روز بررسي هاي مددكاري، روان شناختي و پيگيري هاي 

حقوقي در مورد وضع كودك، انجام مي شود.
مسعودي فريد يادآور شد: اگر مشكلي نباشد، مي توان 
كودك را به خانواده برگرداند، اما اگر صالحيت نداشتن 
خانواده احراز شود، با صالحديد كودك، يا وي را به جد پدري 
يا اقوام درجه يك (در صورت دارا بودن صالحيت هاي الزم) 

تحويل يا وارد مراكز «شبه خانواده» بهزيستي مي شود.

«كودك آزاري» و «همسرآزاري» علت 17 درصد تماس ها با 123
ــت گفت: برنامه  قائم مقام وزير و معاون كل وزارت بهداش
پزشك خانواده بزودي در شهرهاي 20 تا 50 هزار نفر جمعيت 

اجرايي مي شود.
به گزارش ايسنا، ايرج حريرچي افزود: متاسفانه در روستاها 
ــال 84 اجراي طرح آغاز  ــهرهاي زير 20 هزار نفر كه از س و ش
ــكل كامل پياده نشده است. بسته بعدي كه  ــده، طرح به ش ش
براي نظام سالمت ونظام ارجاع تعريف خواهد شد براي حاشيه 

شهرها و بويژه براي شهرهاي زير20 هزار نفر خواهد بود.
ــته ها را از يكيـ   ــان اجراي اين بس ــئول زم اين مقام مس

ــر كرد و  ــه آينده ذك دو هفت
ــراي نظام  ــرد: اج اظهار ك
ــك خانواده شهري در  پزش
مازندران و فارس ادامه دارد 
و شهرهاي 20 تا 50 هزار نفر 
نيز بزودي اين برنامه را اجرا 
ــي زمان  ــد. حريرچ مي كنن
ــك  ــدن طرح پزش اجرا ش
خانواده در شهرهاي بزرگ 
ــت  را موكول به آينده دانس
ــرد: اجراي اين  و تصريح ك
ــهرهاي بزرگ  ــرح در ش ط
ــن منابع الزم  ــس از تامي پ

خواهد بود.
ــوان كرد: ارتقاي  وي عن

ــا و توانايي ها و  ــي از لحاظ مهارت ه ــكان عموم جايگاه پزش
ــتي از جمله رويكردهاي  ــاي جايگاه آنها در بخش معيش ارتق
ــت است. خوشبختانه عقب افتادگي هايي كه در  وزارت بهداش
ــك خانواده در روستاها و شهرهاي زير  مدل هاي اجرايي پزش
ــري هايي را سبب شده بود تا  ــت و كس 20 هزار نفر وجود داش

حدودي رفع شده است.
ــاره به اين كه مبالغ پرداختي نيز تا  ــئول با اش اين مقام مس
ــت، تاكيد كرد: اميدواريم بتوانيم  ــته اس حدودي افزايش داش

ــري ها هر چه زودتر رفع شده و اجراي طرح درحاشيه  اين كس
شهرها نيز گسترش بيشتري يابد. 

 گام چهارم طرح تحول سالمت؛ بزودي
ــارم طرح تحول  ــاز گام چه ــت از آغ ــاور وزير بهداش مش
سالمت در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: بزودي چهارمين 
ــالمت در حوزه آموزش  ــه از اجراي طرح تحول نظام س مرحل
ــود و هم اكنون جلسات كارشناسي نهايي  پزشكي آغاز مي ش

آن در حال انجام است.
ــر، عباس  ــزارش مه به گ
ــژاد افزود: چهارمين گام  زارع ن
ــالمت به  ــول س ــرح تح از ط
ــول بزرگي در حوزه  ايجاد تح
آموزش پزشكي منجر خواهد 
شد.  وي همچنين تاكيد كرد: 
ــت طرح تحول  اولويت نخس
ــه مناطق  ــه ب ــالمت، توج س
ــن طرح با  ــت و اي محروم اس
قوت تا رسيدن به اهداف مورد 

نظر ادامه خواهد يافت. 
ــان كرد:  ــژاد خاطرنش زارع ن
ــالت  ــت بنا به رس وزارت بهداش
خويش، پاسخگويي به ابهامات 
ــرح  ط ــراي  اج ــوص  درخص
ــدن اين  ــالمت را صرفا به براى جلوگيري از مخدوش ش تحول س
ــت دريافت نقدها و  ــد و معتقد اس ــي، وظيفه خود مي دان ــرح مل ط
ــود روند اجراي آن  ــا را در اصالح و بهب ــرح چالش ها مي تواند م ط
ــاره به رضايتمندي مردم از  ــئول با اش ــاند.   اين مقام مس ياري رس
ــاس نتايج  ــالمت، عنوان كرد: بر اس ــراي طرح تحول نظام س اج
ــوي مراكز خارج از مجموعه  ــنجي هاي صورت گرفته از س نظرس
ــتاني و مردم رضايت ــت، ائمه جمعه، مسئوالن اس  وزارت بهداش
 70 درصدي را از اجراي طرح تحول نظام سالمت اعالم كرده اند.

برگزاري كنكور ارشد از 15 بهمن
ــازمان سنجش و آموزش عالي كشور از ثبت نام 810 هزار و 790 داوطلب  ــاور عالي س مش

براي شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 94 خبر داد.
ــركت در آزمون ورودي  ــراي ش ــنا افزود: ثبت نام ب ــو با ايس ــي در گفت وگ ــين توكل حس
ــتمين دوره المپياد علمي دانشجويي كشور منحصرا از  ــد ناپيوسته 94 و بيس ــي ارش كارشناس
ــاني www.sanjesh.org از ساعت 20  ــبكه اينترنتي سازمان سنجش به نش طريق ش
ــده در روز چهارشنبه (بيست و هشتم آبان ) ــد و با مهلت تمديد ش ــنبه (هفدهم آبان ) آغاز ش  ش

 پايان پذيرفت.
وي ادامه داد: براساس آمار اوليه، 810 هزار و 790 داوطلب نسبت به ثبت نام در اين آزمون 

اقدام كردند كه البته آمار نهايي متعاقبا اعالم مي شود.
ــنبه شانزدهم و  ــنبه پانزدهم، پنجش اين آزمون در دو نوبت صبح و عصر روزهاي چهارش

جمعه هفدهم بهمن  امسال در حوزه هاي امتحاني برگزار خواهد شد.

اختصاص 30 ميليارد تومان وام شهريه به دانشگاه آزاد 
ــالمي از رايزني با مسئوالن صندوق رفاه دانشجويي  ــجويي دانشگاه آزاد اس معاون دانش

وزارت علوم و وزارت بهداشت براي افزايش وام شهريه اين دانشگاه خبر داد.
ــگاه آزاد  ــهريه به دانش ــاص وام ش ــاره اختص ــر درب ــا مه ــو ب ــعيد كاردار در گفت وگ  س
ــان وام  ــرد: 30 ميليارد توم ــار ك ــوم اظه ــجويان وزارت عل ــاه دانش ــدوق رف ــوي صن از س
ــه اول اختصاص  ــجويان در مرحل ــاه دانش ــوي صندوق رف ــگاه آزاد از س ــه دانش ــهريه ب  ش

داده شده است.
ــگاه آزاد يك ميليون و 700 هزار دانشجوي شهريه پرداز دارد و چون  وي تاكيد كرد: دانش
45 درصد دانشجويان كل كشور متعلق به دانشگاه آزاد هستند، بايد 45 درصد وام شهريه كل 

صندوق رفاه در وزارت علوم و وزارت بهداشت به دانشگاه آزاد اختصاص يابد.
معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي افزود: اين عدد هم اكنون تخصيص پيدا نمي كند 
ــكي و وزارت علوم،  ــت، درمان و آموزش پزش ــاس با همكاران در وزارت بهداش و بر همين اس

تحقيقات و فناوري رايزني مي كنيم تا اين تخصيص افزايش يابد.

پاي پزشك خانواده بزودي به شهرهاي پر جمعيت مي رسد

 كاهش 50 هزار نفري ظرفيت عمره
 معاون سازمان حج و زيارت از كاهش ظرفيت اعزام به عمره 
خبر داد و گفت: ظرفيت اعزام هاي جديد بيش از 50 هزار نفر 

كاهش پيدا مي كند.
به گزارش مهر، ناصر خدرنژاد افزود: شرايط مراكز اقامتي 
در مدينه منوره و كندي ساخت وساز باعث شده كه ظرفيت 

اعزام هاي عمره كاهش پيدا كند.
وي با اشاره به اين كه در عمره سال قبل 800 هزار نفر اعزام 
شدند، اظهار كرد: در دوره جديد 750 هزار نفر اعزام خواهند شد 
كه البته اعزام ها در دو نوبت انجام مي شود كه دور اول از نيمه آذر 

آغاز و دور دوم نيز در نيمه فروردين 94 انجام مي شود.
معاون سازمان حج و زيارت با اشاره به اين كه 30 درصد 
هتل هاي مدينه از گردونه خارج شده اند، تاكيد كرد: اين هتل ها 
خدمات پايين و بي كيفيتي به زائران ايراني ارائه مي كردند كه 
باعث نارضايتي آنان شده بود، به همين دليل از چرخه خارج 
شدند. خدرنژاد از افزايش 5 درصدي هزينه اعزام به عمره خبر داد و 
عنوان كرد: امسال هزينه عمره افزايش پيدا كرده است، به طوري 
كه بيشترين قيمت به دو ميليون و 677 هزار تومان و كمترين مبلغ 
نيز به يك ميليون و 872 هزار تومان رسيده؛ اين در حالي است 
كه حداقل هزينه عمره دوره قبل يك ميليون و 700 هزار تومان 
بود. به گفته وي، اين افزايش قيمت عمره به دليل كاهش تعداد 
هتل ها و ساخت وسازهايي است كه در عربستان انجام شده و نرخ 
بليت تاثيري در افزايش قيمت نداشته است.خدرنژاد يادآور شد: 
براي ثبت نام در كاروان هاي عمره ابتدا اولويت هاي يك تا 350 
اعالم شد كه البته در صورت  تكميل نشدن ظرفيت از اولويت هاي 

بعدي نيز براي ثبت نام دعوت مي شود.

 هواي پايتخت
 اين هفته سالم مي شود 

به گفته سخنگوي شركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران، 
ــهر تهران، پيش بيني  با ادامه بارندگي ها طي روزهاي آينده در ش
ــاخص كيفيت هواي شهر تهران اين هفته در شرايط  مي شود ش

سالم قرار بگيرد.
ــارس درباره كيفيت  ــطامي در گفت وگو با ف ــمت اهللا بس حش
ــته شهر تهران افزود: شاخص كيفيت هواي شهر  هواي روز گذش
تهران روز گذشته روي عدد 93 و در مرز شرايط ناسالم قرار گرفته 
ــاس پيش بيني هاي هواشناسي از اواخر  بود. وي تاكيد كرد:  بر اس
امروز بارندگي ها در شهر تهران آغاز مي شود و در اين هفته اكثرا با 
ناپايداري جوي هوا همراه است. سخنگوي شركت كنترل كيفيت 
ــهر تهران خاطرنشان كرد: پيش بيني مي شود شاخص  هواي ش

كيفيت هواي شهر تهران اين هفته در شرايط سالم قرار بگيرد.

  تامين اعتبار بيمه معتادان 
تا اواخر آذر

وزير كشور گفت: براي بيمه معتادان 30 ميليارد تومان در 
نظر گرفته شده كه تا دو يا سه هفته آينده تامين خواهد شد.

ــارس، عبدالرضا رحماني فضلي با بيان اين  به گزارش ف
كه بيمه معتادان در قانون بودجه پيش بيني شده، اما آيين نامه 
ــته شود، افزود: وزارت كار و امور اجتماعي به  آن نيز بايد نوش
ــور و ستاد مبارزه  عنوان متولي اين كار، توافقي با وزارت كش
ــته و بيمه معتادان را پيگيري و برنامه اي را  با موادمخدر داش
ــت. البته دولت نيز ايراداتي به آن وارد  به دولت ارائه كرده اس
كرد كه در نهايت اين ايرادات در شوراي اجتماعي كشور كه 

بتازگي برگزار شده، رفع شد.

هر چند نظارت وزارت بهداشت بر كارخانه هاى لبنيات سازى قطع نشده، اما بتازگى مسئوالن وزارت بهداشت از فعاليت كارخانه هاى متخلفى خبر داده اند كه همچنان از روغن پالم استفاده مى كنند / عكس:  جام جم

 چرا برويد؟
 بمانيد و خدمت كنيد 

روزي كه زيرميزي گرفتن پزشكان جرم تلقي شد و زيرميزي 
ــدند، قابل پيش بيني بود كه جامعه  ــوه گير معرفي ش بگيران رش
ــيند و تحمل نمي كند. يعني قابل انتظار بود  مخاطب آرام نمي نش
كه مرحله سوم طرح تحول سالمت باعث دلخوري عده اي و گارد 
ــود، ولي انگار اين واكنش ها تندتر از آني بوده  گرفتن برخي ها ش
ــيه بهداشت را از الك  ــد، چون وزير بي حاش كه پيش بيني مي ش
سكوت درآورده و به بيان سخناني واداشته كه به نوعي حرف هاي 

پشت پرده اي است. 
ــكان تهديد كرده اند اگر وضع همين طور  ظاهرا برخي از پزش
ــت خود را جاي  ــاط طباب ــش برود، از ايران خواهند رفت و بس پي
ديگري پهن خواهند كرد. وزير بهداشت ديروز اين تهديد را فاش 
ــكي ايران و در جمع اعضاي اين  ــان داد در جامعه پزش كرد و نش
ــرط به مردم سوگند خورده اند،  صنف كه براي خدمت بي قيد و ش
ــدن زيرميزي را برنمي تابند و اگر  ــتند كه متوقف ش كساني هس
نظارت ها سفت و سخت شود، تحمل نمي كنند و آن را مساوي با 
توهين مي دانند. ولي وزير بهداشت به اين عده پاسخي قاطع داد. 
او خطاب به آنها گفت رفتن از ايران و طبابت كردن براي خارجي ها 
بيشتر شبيه توهم است، توهمي كه قبال هم در مغز عده اي وجود 
داشته كه در نهايت ايران را به مقصد كشورهاي حاشيه خليج فارس 
ــورهاي همسايه ترك كرده اند و گمان برده اند اگر  يا برخي از كش
جالي وطن كنند بيماران با پروازهاي چارتر به سراغشان مي روند. 
ــد منظور وزير بهداشت توهم خودبزرگ بيني است  به نظر مي رس
ــند كار ايران لنگ  كه عده اي را به اين گمان انداخته كه اگر نباش
مي ماند و به نشانه اعتراض اگر بروند بهتر است. پاسخ ديروز وزير 
ــن افراد متوهم نيز جالب بود كه گفت  آن دوره اي كه ما فكر  ــه اي ب
مي كرديم منحصر به فرد هستيم و افراد ديگري نيستند كه كار ما 
را انجام دهند، سپري شده است كه الحق پاسخ قاطعانه اي است.  
ــا در وراي آنچه عده اي گفته اند و آنچه وزير گفت، يك واقعيت  ام
تلخ ذهن را مي آزارد و اين كه تهديه به ترك وطن و قطع خدمت از 
زبان كساني مطرح شده كه از دل ملت بلند شده اند و براي خدمت 
به همين ملت قسم ياد كرده اند.   شايد اين روحيه عجيب در برخي 
پزشكان را بشود به غرور كاذبي كه جامعه ايراني به كالبد پزشكان 
ــبت داد، همان غروري كه وزير بهداشت به يك زبان  مي دمد نس
ــم پزشك معروف و صاحب نام  ــمس، چش و چند ماه قبل هرمز ش
ــمس يك  ايراني به زباني ديگر آن را مطرح كرد.  آن روز هرمز ش
مصاحبه شونده بود و اين غرور كاذب را آفت جامعه پزشكي دانست 
ــه را مثال زد كه در آن پزشكي شاني باالتر از بقيه مشاغل  و فرانس
ــت. او آن روز  ــدارد و در آمريكا اصال چنين معادالتي مطرح نيس ن
ــد و اگر هدفش  ــك بايد طبيب باش در گفت وگو با ما گفت كه پزش
ــب پول است بهتر است برود دنبال تجارت، يعني حرف هايي  كس
شبيه صحبت هاي ديروز وزير بهداشت كه گفت زندگي فقط پول 

نيست، آنچه مي ماند مرام است.




