
فرونشس�ت زمين در دش�ت ورامين ساالنه 
با ۳۶ س�انتيمتر عم�ق، رتبه نخس�ت جهان 
را از آن خود كرده اس�ت. اين مش�كل آنقدر 
حاد ش�ده كه در حال نزديك شدن به مناطق 
مسكوني و بلعيدن بخش�ي از راه آهن تهران 
- مشهد است. هر چقدر سرعت قطار و لرزش 
آن بيشتر باشد، باعث مي ش�ود فرو نشست 
اليه ه�اي فوقان�ي زمي�ن س�ريع تر صورت 
بگيرد. در فاصله تهران - مش�هد چند دشت 
بحراني وج�ود دارد كه مهم ترين آنها دش�ت 
ورامين، دشت نيشابور و سپس سبزوار است. 
فرونشس�ت زمين در منطقه ابردژ ورامين تا 
نزديكي راه آهن سراس�ري تهران – مش�هد 
امت�داد يافت�ه و ادام�ه اي�ن رون�د مي تواند 
خطرات پيش بيني نشده اي را براي قطارهاي 
عب�وري از اي�ن مس�ير هم ب�ه وج�ود آورد. 
به دليل س��رعت ب��االي تخليه س��فره هاي آب 
زير زميني، كش��ور ما نسبت به اس��تانداردهاي 

جهاني، چه��ار هزار برابر س��رعت فرونشس��ت 
بيشتري دارد. اين مش��كل در استان هاي شرق 
كشور از جمله خراسان رضوي نيز بسيار چشم گير 

است. 
شكاف هاي ايجاد ش��ده در زمين هاي كشاورزي 
روس��تاي معين آباد پيش��وا و اب��ردژ ورامين تا 
آنجا ادام��ه يافته كه كش��اورزي در اين زمين ها 
امكان پذير نيست و پركردن چاله هاي ايجادشده با 
خاك نيز نمي تواند جلوي پيشروي آن را بگيرد. 

فرونشس��ت ها تاكنون زمين هاي كش��اورزي را 
تحت تأثير قرار مي داد؛ اما فرونشست در روستاي 
تقي آباد ورامين زنگ خطر فرونشست زمين در 
مناطق شهري را به صدا درآورده و اگر امروز براي 
آن چاره اي انديشيده نشود، ممكن است فردا هيچ 
اقدامي براي پيشروي اين پديده نتوان انجام داد. 

  خطر برداشت 120درصدي
معاون فني اداره كل محيط زيست استان تهران 
چندي پيش در اين باره آمار جالب��ي ارائه داد و 

گفت: »شهرستان ورامين ساالنه با ۳۶سانتيمتر 
نشس��ت زمين رتبه نخس��ت جه��ان را به خود 

اختصاص داده است.«
مهرداد كتال محسني، در جلسه مشترك استاندار 
تهران ب��ا صاحبان صناي��ع و كش��اورزان افزود: 
»برداش��ت بي رويه آب از س��فره هاي زيرزميني 
در دش��ت ورامين باعث بروز پديده فرونشست 

شده است.«
به گفته اين مقام محيط زيست استان تهران، »حد 
مجاز برداشت آب از س��طح آب هاي زيرزميني 
براساس استانداردهاي موجود ۴۰درصد مخزن 
اس��ت در صورتي كه امروز ميزان برداشت آب از 
منابع قابل اس��تحصال تا ۱۲۰درصد رسيده كه 
نتيجه آن بروز پديده فرونشست زمين هاي دشت 

ورامين است.«
اين مس��ئول در نهايت تأكيد كرد كه »اگر امروز 
براي رفع اين مشكل و جلوگيري از افزايش ميزان 
برداش��ت چاره اي انديشيده نش��ود، در آينده نه 

چندان دور از اثرات منفي فرونشس��ت زمين در 
دشت ورامين كل استان متأثر مي شود.«

 بهبود زيرساخت هاي ريلي
عضو هيئت علمي پژوهشكده گردشگري جهاد 
دانش��گاهي مش��هد هم با بيان اينكه هر چقدر 
سرعت قطار بيشتر باشد، شدت ضربه و ارتعاش 
حاصل از آن روي ريل راه آهن بيشتر خواهد بود، 
هشدار داد: »اين عامل سبب ايجاد طول موج هايي 
با تواتر خاص مي شود. هرچه ضرب آهنگ به دليل 
افزايش سرعت بيشتر باش��د، طول موج حاصل 
كوتاه تر و نفوذ آن بيشتر ش��ده و افزايش شدت 
لرزش هاي سطح زمين و تشديد فرونشست زير 

ريل را در پي دارد.«
م��ژگان ثابت تيم��وري افزود: »مس��ئوالني كه 
خطوط ريلي را مديريت مي كنند بايد با اطالعات 
دريافتي از سازمان هاي لرزه نگاري و زمين شناسي 
و بازديد از خطوط آهن، مقدار فرونشست زمين را 
با استفاده از دستگاه هاي مختلف از جمله دستگاه 
ميكروگراويمت��ر، ضخامت اليه ه��اي مختلف، 
عمق فرونشس��ت، فضاي خالي و موارد مشابه را 

شناسايي كنند.«
عضو هيئ��ت علمي پژوهش��كده گردش��گري 
جهاددانشگاهي مشهد با تأكيد بر لزوم شناسايي 
مكان هايي كه امكان فرونشس��ت وج��ود دارد، 
معتقد است: »كارشناسان مربوطه بايد اعالم كنند 
دقيقاً در چه مناطقي امكان فرونشست وجود دارد 
و با شناسايي مقدار خطر، به تعيين دقيق مسير 
ريل از منطقه يا تغيير موقعيت آن اقدام كنند يا با 
مقاوم سازي و بهبود زيرساخت هاي ريلي اهميت 

بيشتري دهند.«
 چشم اميد به پساب ها

كش��ور تايوان در اين زمينه در جهان ركورددار 
اس��ت و مي توان از تجربيات آن بهره برد. تايوان 
به دليل احتمال فرونشس��ت زمين بر اثر كاهش 
افت س��طح آب هاي زيرزميني در مسير خطوط 
ريلي سريع السير خود، هر ۱۰سال يك بار برنامه 
كارشناسي دقيق مخاطرات و مقاوم سازي خطوط 
ريلي اين كشور را در دس��تور كار خود قرار داده 

است. 
هم اكنون حفر خطوط انتقال آب فاضالب تهران 
در جريان است. با اتمام اين پروژه اگر اين پساب ها 
به ت��االب بندعلي خان برس��د، مي ت��وان تا حد 
چش��م گيري فرونشس��ت هاي اطراف تهران را 

كاهش داد. 
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اساسنامه جديد مدارس استعدادهای درخشان تصويب شد ولی منتشر نشد
بازگشت سمپادها!

عضو كميسيون اجتماعي مجلس

قدرت خريد بيش از ۲ ميليون نفر به طور كامل از دست رفته است
عض�و كميس�يون اجتماع�ي مجل�س گف�ت: متأس�فانه در 
ش�رايط فعلي كش�ور بيش از 2 ميليون نفر قدرت خريدش�ان 
را به طور كام�ل از دس�ت داده و نياز ب�ه حمايت دول�ت دارند. 
 رسول خضري، در رابطه با بس��ته هاي حمايتي دولت براي حمايت 
از اقشار كم درآمد و تحت پوش��ش كميته امداد و سازمان بهزيستي 
گفت: با توجه به شرايط حال حاضر كشور و كاهش قدرت خريد مردم 
و افزايش قيمت كاالهاي اساسي و با پيشنهاد كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي مقرر شد، مبلغ ۱۰۰الي ۶۰۰هزار تومان به 
عنوان بسته حمايتي از اقشار آسب پذير كشور تعلق گيرد.  نماينده 
مردم سردش��ت و پيرانشهر در مجلس شوراي اس��المي اظهار كرد: 

بنابر صحبت  ه��اي دولت، افرادي كه زير س��ه ميليون تومان حقوق 
دريافت مي كنند، زير خط فقر هستند. متأس��فانه در شرايط فعلي 
كشور و افزايش هزينه تأمين كاالهاي اساسي بيش از ۲ميليون نفر 
قدرت خريدشان را از دس��ت داده و نياز به حمايت دولت دارند.  اين 
نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: افرادي كه تحت 
پوش��ش كميته امام خميني )ره(، س��ازمان بهزيستي، هالل احمر، 
ستاد اجرايي امام خميني )ره( و برخي نهادهاي حمايتي شده هستند 
اين بس��ته حمايتي را دريافت مي كنند كه بين ۱۴تا ۲۰ميليون نفر 
شامل دريافت اين بسته ها مي شوند.  خضري تصريح كرد: اين كارت 
اعتباري منهاي كمك هاي نقدي و يارانه هايي است كه به 77ميليون 

نفر پرداخت مي شود. بس��ته هاي حمايتي براي رفع نياز هاي مردم 
و مشكالت اقش��ار آس��يب پذير جامعه اس��ت كه قدرت خريد شان 
كاهش پيدا كرده، اميدواريم دولت بتواند بخشي از خودتحريمي ها 
و مشكالتي كه ناشي از سوء مديريت بوده است را جبران كند. قطعاً 
اين كار مسكن بوده و بايد براي دراز مدت راهكار مناسبي انديشيده 
شود.  عضو كميس��يون اجتماعي مجلس در پايان خاطر نشان كرد: 
متأسفانه در شرايط فعلي كه وضعيت اقتصادي كشور نابسامان بوده و 
با ابرچالش بيكاري و گراني مواجه هستيم، چند وزارتخانه بدون وزير 
رها شده كه اميدواريم هرچه سريع تر وزراي مربوطه معرفي شوند و 

دولت به وعده هايي كه داده است، عمل كند. 

فرو نشست در كمین تأسیسات زیربنایی و مناطق مسکونی

جلس�ه هفته گذش�ته ش�وراي عالي انقالب 
فرهنگي با تصويب اساس�نامه سازمان ملي 
پرورش اس�تعدادهاي درخش�ان همراه بود. 
اگرچه متن اين اساسنامه مصوب منتشر نشده 
و معلوم نيست چه تفاوتي نسبت به اساسنامه 
قبلي كرده است و اساس�نامه جديد چگونه 
مي تواند حاش�يه امن فعاليت مدارس سمپاد 
را در س�ايه مدارس غيردولت�ي تأمين كند. 
اساس��نامه س��ازمان ملي پرورش استعدادهاي 
درخشان در هشتصد و نوزدهمين جلسه شوراي 
عالي انقالب فرهنگي و بعد از ۶۶9جلسه از جلسه 
يكصد و پنجاهم اين شورا كه اولين اساسنامه اين 
س��ازمان در آن تصويب شده بود، مورد بازنگري 

قرار گرفت و تصويب شد. 
در اولين اساس��نامه مصوب اين سازمان در بعد 
از انقالب كه در تاري��خ ۱۳۶7/۳/۲۲ به تصويب 
هيئت وزيران رس��يد، س��ازمان مل��ي پرورش 
استعدادهاي درخشان سازماني وابسته به وزارت 
آموزش و پرورش است كه شناس��ايي و پرورش 
استعدادهاي درخشان كشور در سطوح مختلف 

تحصيلي را برعهده دارد. 
اين سازمان در ۳۰ سال گذش��ته، فراهم كردن 
و گس��ترش تمامي امكانات الزم جهت شناخت 
و پرورش اين اس��تعدادها در س��طوح مختلف 
تحصيلي و در سطح كش��ور، پژوهش و تحقيق 
علمي در زمينه ه��اي مربوط ب��ه دانش آموزان 
س��رآمد،  فراهم آوردن امكانات كمك آموزشي 
و مادي كافي براي دانش آم��وزان كم بضاعت و 
وابس��ته به خانواده هاي مستضعف به نحوي كه 
افراد مذكور از اين جهت حداقل در رديف متوسط 
دانش آموزان مراكز سازمان قرار گيرند، تأليف و 
تدوين و انتشار كتب و نشريات آموزشي و كمك 
آموزشي در زمينه مربوط به منظور ارتقاي سطح 

علمي معلمان، كاركنان و دانش آموزان سازمان 
و تربيت و استخدام كارشناسان موردنياز و برقرار 
ساختن ارتباط دائم با معلمان و متخصصان امر 

آموزش و پرورش را در دستور كار داشته است. 
اگرچه ساختار نخس��ت  وزيري در تعيين اركان 
سمپاد نقش داشته،  اما دليل اصلي بازنگري اخير 
ماجرايي بود كه به دنبال حذف و محدودكردن 
فعاليت مدارس س��مپاد در نيمه نخس��ت سال 

جاري اتفاق افتاد. 
اگرچ��ه نوي��د اده��م، دبي��ر ش��وراي عال��ي 
آموزش و پرورش در سال گذش��ته زمينه سازي 
رس��انه اي اين امر را ب��ا عنوان س��اماندهي آغاز 
كرده بود، اما در مجموع تغيير در فرآيند فعاليت 
مدارس س��مپاد با تدوين آيين نامه ساماندهي 
مدارس استعدادهاي درخشان آغاز شد. در اين 
آيين نامه بر ضرورت فراهم آوردن زمينه رش��د 

و پرورش متوازن و همه جانب��ه دانش آموزان با 
اس��تعداد برتر و تأمين عدالت در برخورداري از 
فرصت هاي تعليم و تربيت، متناسب با استعدادها 
تأكيد ش��د، اما در نهايت اين آيين نامه به حذف 
مدارس سمپاد به بهانه شيوه نادرست سنجش 
و پذي��رش دانش آموز تيزهوش منجر ش��د كه 
آموزش و پرورش زير فش��ار افكار عمومي با يك 
گام عقب نش��يني به تعديل فعاليت اين مدارس 

تن داد. 
براس��اس ماده ي��ك اي��ن آيين نام��ه، مدارس 
استعدادهاي درخشان آن دسته از مدارس دولتي 
دوره هاي اول و دوم متوسطه است كه با پذيرش 
نظام مند دانش آموزان داراي استعدادهاي برتر 
در زمينه ه��اي گوناگون اس��تعدادي و ب��ا ارائه 
برنامه هاي ويژه آموزشي، پرورشي و پژوهشي و 
تدارك فرصت هاي غني و متنوع تربيتي، زمينه 

بروز و پرورش متعادل استعدادها و عاليق آنان و 
پيمودن بخشي از مسير نخبگي در دوره تربيت 

رسمي و عمومي را فراهم مي كند. 
همچنين براس��اس اين آيين نام��ه، دانش آموز 
داراي اس��تعداد برتر دانش آموزي اس��ت كه با 
توجه به ويژگي هاي ذاتي خود و در مقايس��ه با 
گروه همساالن، مي تواند مفاهيم ويژه يك يا چند 
زمينه را در سطح بااليي درك كرده و ياد بگيرد و 
در انجام كار ماهرانه و بروز قابليت هاي شخصي 

در آن زمينه، برجستگي خاصي نشان دهد. 
در س��اماندهي اين م��دارس ب��ر اهدافي چون 
شناس��ايي، جذب و پرورش دانش آموزان داراي 
اس��تعدادهاي برتر، مبتني بر فلس��فه تعليم و 
تربي��ت اس��المي، ايج��اد فرصت ه��اي غني و 
متنوع تربيتي متناسب با اس��تعدادها، عاليق و 
تفاوت هاي فردي دانش آم��وزان، توجه ويژه به 
تربيت ديني و برنامه ريزي الزم براي آش��نايي 
بيشتر اين دانش آموزان با فرهنگ و ارزش هاي 
اسالمي و هويت ملي در توازن با سطح برنامه هاي 
آموزشي اين مدارس و بسترسازي براي هدايت 
دانش آموزان و پاسخگويي به نيازها و اولويت هاي 

كشور تأكيد شده است. 
وجود حد نصاب حداقل س��ه ه��زار دانش آموز 
پايه شش��م ابتدايي در مجموع هر دو جنس، در 
شهرستان يا منطقه آموزش��ي، دارا بودن منابع 
انس��اني واجد صالحيت حرف��ه اي در هر يك از 
گروه هاي درس��ي به تفكيك جنسيت، به تعداد 
مورد نياز براي تأسيس و اداره مدرسه و دارا بودن 
فضا و تجهيزات آموزشي استاندارد )ويژه مدارس 
استعدادهاي درخشان( براساس ضوابط سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس از جمله شرايط 
راه اندازي اين مدارس براساس آيين نامه مصوب 

شوراست. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 عبد الملكي توئيت زد: دينار گرفتم ۱۳ تومن! يعني حدود ۴برابر 
اربعين پارس��ال! در حالي كه با پيمان دوجانبه پولي مي توانست هيچ 
افزايشي اتفاق نيفتد! زائران عزيز، شما را به خدا دعا كنيد اين آقايان از 

رؤياي دالر دربيايند!

 اميرعلي صفا توئيت زد: خيلي راحت، ش��هروند امريكايي ش��غل 
داشته باش��ه ديگه مهم نيست، خبرنگار رو س��الخي كنن يا پول اين 
شغل از ساخت بمبي بياد كه روي اتوبوس كودكان يمن ريخته مي شه. 
ديگه اينجا فقط ترامپ مقصر نيست، همه امريكايي هايي كه امكان و 
آزادي كنارزدن اين ديو رو دارند. ولي راضي به اين وضع  هس��تن هم 

شريك جنايتن. 

 عليرضا وهاب زاده با انتش�ار اين عكس توئي�ت زد: فردي در 
تاكس��تان از ۴۰ دانش آموز يك مدرس��ه با سرنگ مش��ترك اقدام به 

خونگيري كرده! همين اندازه آشفته بازار!

اكبر شاهي توئيت كرد: تصوير عباس عبدي و دكتر كچوئيان بعد از 
مناظره! يك عكس گويا از وضعيت جريان هاي سياسي مختلف كشور 
در اين سال ها. اگه مي بينيد انقدر فرياد مي زنيد ولي صداتون شنيده 

نمي شه علتش رو در همين »همسفره گي ها« جست وجو كنيد!

  ياس�من با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: اين عكس ها را از داخل 
يخچال يه نوعروسه گذاشتن اينستاگرام تا مردم ببينن!! اين رقابت هاي 
خاله زنكي كه باعث ايجاد الگوهاي اشتباه و فرهنگ تجمل گرايي شده؛ توقع 
جوونا رو ناخواسته باال مي بره و بعضاً باعث خراب شدن زندگيا ميشه. اينا 

همش نتيجه رسومات مسخره بازديد از جهيزيه، سيسموني و... است!

  سينا با انتشار اين عكس توئيت زد: گاهي حس مي كنم به زودي 
تمام ارزش هايي كه عاشقشونم كاماًل سقوط خواهد كرد. چهرم ميره 
تو هم و انگار دنيا به آخرش رسيده. ناگهان يه همچين تصويري مثل 
الماسي درخش��ان تاريكي رو كنار ميزنه و زمزمه مي كنه: به نام خدا و 

پس از آن گويي همه اش آخرت و هيچ دنيايي نبوده است. 

  هدا با انتشار اين عكس توئيت زد: در كتاب هاي جديد درسي، بر 
تن دهقان فداكار لباس پوشاندند!! يعني چي نميدونم !

زهرا چيذري 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

  مديركل حفاظت محيط زيست استان سمنان از عذرخواهي رسمي و 
عزل معاونت محيط طبيعي محيط زيست استان سمنان به دليل قصور 

و كوتاهي در پروژه انتقال گورخر ايراني خبر داد. 
  معاون شهرسازي و معماري ش��هردار تهران نسبت به صدور مجوز 
نصب دكل در امالك خصوصي بدون اخذ مجوز از كارگروه صدور مجوز 

فعاليت سايت، دكل و آنتن هشدار داد. 
  مقام مديرعامل بيمارستان ميالد گفت : روزانه ۶تا 7هزار بيمار در 
بيمارستان ميالد پذيرش مي شوند و در زمينه پيوند كليه سومين مركز 

كشوري و دومين مركز در تهران هستيم. 
»  خشكس��الي در ايران دوره هاي ۳۰يا ۲۰ساله دارد و بعد از گذر از 
اين دوره، كشور به ترسالي مي رسد«. اين از جمله ادعاهايي است كه 
هر چند وقت يكب��ار در فضاي مجازي و حتي برخي رس��انه ها مطرح 
مي شود، اما رئيس سازمان هواشناسي كشورآن را »غيرعلمي« مي داند 
و مي گويد: جامعه علمي جهان، »دوره اي بودن« خشكسالي را تأييد 
نمي كند، اما متأسفانه در كشور ما برخي به جاي پذيرش شرايط كم آبي 
كشور و س��ازگاري با اقليم خش��ك و نيمه خش��ك ايران، اين نظرات 

غيرعلمي را مطرح مي كنند. 
  دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور گفت: در حال حاضر به دنبال 
ملي كردن پلتفرم هاي فضاي مجازي هستيم، زيرا ضريب نفوذ در دنيا و 
منابع اقتصادي كافي نداريم و اين برنامه اي است كه طي آن مردم را از 

سلطه غربي فضاي مجازي خارج كنيم. 
   روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان تهران طي اطالعيه اي 
اعالم كرد: به منظور اطمينان از آب آش��اميدني سالم، در حال حاضر 
س��امانه هاي آنالين كيفي در مدار بهره برداري هستند كه به صورت 
لحظه اي كيفيت آب آش��اميدني را بر مبناي شاخص هاي كيفي رصد 

مي كنند.

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

  رفاه

 چرب شدن سبیل مسئوالن سالمت
 با شام هاي 70میلیوني !

ش��ام 7۰ميليون��ي و غرفه ه��اي ۱۰۰ت��ا ۱5۰ميليوني، بخش��ي از 
پشت پرده اي است كه مشاور وزير و مديركل تجهيزات پزشكي وزارت 
بهداشت، وقتي مي خواهد به افشاگري رئيس انجمن ارتوپدي كشور 
درباره الصاق برچسب ايراني به تجهيزات پزشكي وارداتي چيني پاسخ 
بدهد از اين زاويه ورود مي كند تا ذي نفع بودن اين انجمن براي چنين 

خبرسازي هايي را به اثبات برساند. 
اين نخستين باري نيس��ت كه دعواهاي انجمن هاي پزشكي و وزارت 
بهداشت رسانه اي مي شود. اوج اين كش��مكش ها را در جريان اصالح 
كتاب ارزش گذاري نس��بي خدمات بهداش��تي و درماني يعني همان 
ماجراي افزايش تعرفه ها مي توان رديابي كرد كه براي س��هم خواهي 
بيشتر از رشد ۱۲۰تا ۳۰۰درصدي تعرفه ها اين كشمكش ها همچنان 

ادامه دارد. 
چند روز پيش محمد رازي رئيس انجمن جراح��ان ارتوپدي ايران با 
اشاره به تحريم ها عليه كشورمان گفت: شايعاتي شنيده شده مبني بر 
اينكه در حال حاضر تجهيزات ارتوپدي از كشورهاي چين و پاكستان با 

مارك ايران در كشور توزيع مي شود. 
رازي از ط��رح تحول س��المت انتق��اد ك��رده و گفته بود: متأس��فانه 
ريخت و پاش هاي بي رويه در مراكز درماني دولتي باعث ش��د پول اين 
طرح تمام شود و اين در حالي است كه شركت هاي تجهيزات پزشكي 

هنوز ميلياردها تومان از بيمارستان ها طلب دارند. 
از نگاه رئيس انجمن ارتوپدي كشور هزينه هاي بهداشت و درمان حد 
ندارد و هيچ كشوري در دنيا نمي تواند در اين حوزه، بي رويه خرج كند. 
وي با اعالم اينكه سال گذشته تعداد 55 شركت، تجهيزات پزشكي در 
نمايشگاه كنگره حضور داشتند، گفت: اين تعداد امسال به ۲9شركت 
كاهش يافته و اين در حالي است كه ما حتي ريالي در هزينه هاي اجاره 

غرفه اضافه نكرده ايم. 
رضا مسائلي، مديركل تجهيزات پزش��كي وزارت بهداشت در واكنش 
به اظهارات رئيس انجمن جراحان ارتوپدي ايران مبني بر تغيير مارك 
برخي تجهيزات پزش��كي چيني با رد اين ش��ايعه مي گويد: در كشور 
۲۰ش��ركت توليدكننده تجهيزات ارتوپدي در زمين��ه تأمين و توليد 
ايمپلنت هاي ارتوپدي فعاليت دارند و تمام مواد اوليه اين ش��ركت ها 

توسط وزارت بهداشت نظارت و تأييد مي شوند. 
وي مي افزايد: انجمن ارتوپدي از تأمين كنندگان ايمپلنت هاي ارتوپدي 
در نمايش��گاهي كه در كنگره ارتوپدي برگزار خواهد ش��د، هزينه هاي 
بسيار سنگيني را اخذ كرده و هر غرفه حدود ۱۰۰تا ۱5۰ميليون تومان 
هزينه در برداشته است؛ همچنين شام ش��ب افتتاحيه نمايشگاه نيز با 
هزينه اي بالغ بر حدود 7۰ميليون تهيه مي شود كه  اين هزينه ها منجر به 
افزايش قيمت تمام شده محصوالت مي شود و به دليل نظارت هاي فعال 
وزارت بهداشت بر قيمت ها، طبعاً شركت هاي تأمين كننده ايمپلنت هاي 
ارتوپدي نمي توانند مانند گذش��ته در اين نمايشگاه حضور پيدا كنند و 

هزينه هاي گزافي را كه در اين زمينه تحميل مي شود، تأمين كنند. 
مسائلي در حالي از انجمن ارتوپدي كشور مي خواهد تا همايش هايش را 
به جاي برگزاري در هتل ها در دانشگاه ها برگزار كند كه بي ترديد مجوز 
برگزاري اين همايش ها از سوي س��ازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت 
صادر مي شود و شايد به جاي تسويه حساب در رسانه ها با يك بخشنامه 
بتوان اين ماج��را را مديريت كرد. اما از س��وي ديگ��ر، واقعيتي هايي 
از جنس ش��ام هاي 7۰ميليوني،  غرفه هاي ۱5۰ميليوني و س��فرهاي 
خارجي چند صد ميليوني و پورسانت هايي كه شايد به ميليارد برسد 
پشت پرده بسياري از كنگره ها و نمايشگاه هاي جانبي آنهاست؛  پشت 
پرده اي كه با عنايت به ارتباطات و مجوزهاي موردنياز براي برگزاري 
بعيد است از چشم مسئوالن سالمت كشور پنهان بماند، اما اين داستان 

همچنان ادامه دارد!

  هزينه ويزاي اربعين ۱۰7هزار تومان كاهش يافت. براين اساس بانك 
مركزي اعالم كرد: با پيشنهاد اين بانك و موافقت رئيس جمهور هزينه 
ويزاي اربعين ۱۰7هزار تومان كاهش يافت. بنابر اين گزارش، روحاني 
رئيس جمهور ضمن تأكيد بر اهميت حماسه حضور عاشقان امام حسين 
)ع( با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي موافقت كرد كه هزينه ويزاي 
زوار اربعين حدود ۱۰7هزار تومان كاهش پيدا مي كند. گفتني است، 
هزينه ويزاي اربعين در حال حاضر حدود ۳۰7 هزار تومان كه به ۲۰۰ 

هزار تومان كاهش خواهد يافت. 
 رئيس دفتر مقام معظم رهبري به امنيت مراس��م اربعين حسيني 
اش��اره كرد و افزود: در عربس��تان س��االنه بيش ۲ميليون نفر به حج 
مي روند كه حكام سعودي توان برقراري امنيت آنان را ندارند و حادثه 
اتفاق افتاده براي حجاج ايراني نمونه اي از ناتواني حكام س��عودي در 
برقراري امنيت است، اما در ايران و همين استان ايالم ساالنه بيش از 
۴ميليون زائر به صورت پياده راهپيمايي كه خطراتي نيز دارد ولي به 
همت مردم و مسئوالن در ايران و عراق، تردد در همه جا از آنان پذيرايي، 

اما كوچك ترين حادثه اتفاق نمي افتد. 
 مجيد فرجي يكي از مستندس��ازاني اس��ت كه تجرب��ه حضور در 
راهپيمايي بزرگ اربعين و توليد مس��تند را داش��ته است، مي گويد: 
يكي از اتفاقاتي كه سال گذشته براي من رخ داد اين بود كه با افرادي 
روبه رو شديم اگرچه در اربيل عراق زندگي مي كردند، اما سرمايه كل 
زندگي شان را آورده بودند و يك خانه بين نجف و كربال )مسير پياده روي 
زائران( گرفته بودند. وقتي به  س��راغ آنان رفتم، حرفش��ان اين بود كه 
مي گفتند »ما يكي دو ماه از زندگي مان وقف امام حسين )ع( است.« 
واقعاً هم بايد گفت كه در اين دو ماه زندگي شان وقف بود؛ چراكه هيچ 
درآمدي كس��ب نمي كردند و عالوه بر آن براي زائران امام حسين )ع( 

خرج نيز مي كردند. 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در رويكردي تازه و در طرحي به عنوان 
»حرفه اي امروز«،  تيتر روز چهارشنبه گذشته روزنامه »جوان« با عنوان 
» فرزندان ايران گروگان مافياي آموزش��ي« را به عنوان برگزيده روز 
انتخاب كرد و از اين روزنامه به عنوان حرفه اي ترين رسانه ۱8مهرماه 
در ميان رسانه هاي سراسر كشور با ارس��ال لوح تقديرنامه اي تقدير و 

تشكر كرد. 
گفتني اس��ت »فرزندان ايران گ��روگان مافياي آموزش��ي« تيتر 
گزارشي از گروه اجتماعي »جوان« است كه در آن زواياي فعاليت 
مافياي كنكور و تأثير آن بر سرنوش��ت آموزش و پرورش كشور به 
همراه رويكردهاي مديريتي در مواجهه با اي��ن فعاليت هاي رو به 

گسترش بررسي شد. 

دشت ورامين با ۳۶سانتيمتر در سال،  رتبه نخست فرونشست زمين را در جهان دارد!


