
با تصميم ديروز شوراي شهر تهران، شهردار 
پايتخ�ت يا افش�اني خواه�د بود ي�ا مكارم. 
صداي ش�ورايي ها هم از اين انتخاب درآمده 
است. خود اعضاي شورا مي گويند اين دو نفر 
در قد و قامت ش�هرداري پايتخت نيس�تند ! 
باندبازي و سياس�ي كاري ح�اال ديگر صداي 
شوراي شهر يكدس�ت را هم درآورده است. 
شكست در انتخاب شهردار مستعفي، اكنون 
و ظاهراً بنا اس�ت در انتخاب ش�هردار آينده 
هم تكرار ش�ود. »تك�رار مي كني�م« جريان 
سياسي خاص نگذاشته است كه افراد كارآمد 
و مدير در ميان هفت گزينه نامزدي شهرداري 
تهران ق�رار گيرن�د؛ حاال بيش�تر از هر وقت 
ديگري ش�هر تهران ره�ا و بي مدير اس�ت. 
ارائه برنام��ه نامزد ه��ا در چند روز گذش��ته در 
جلسات صبح و عصر ش��ورا نتوانست شورايي ها 

را اقناع كند تا به برنامه هاي قوي رأي دهند و باز 
هم اعضاي شورا در يك »تصميم غير منتظره« 
با نگاه محدود افراد را به جاي برنامه ها برگزيدند. 
 در جلسه روز گذشته شوراي شهر پايتخت، حجت 
ميرزايي، جوان ترين گزينه پست شهردار تهران با 
ارس��ال نامه اي به محسن هاش��مي از نامزدي اين 
سمت انصراف داد. پيش از اين هم حجتي و انصاري 
الري از نامزدي ش��هردار ته��ران اس��تعفا دادند.  
سرانجام اعضاي شورا از ميان چهار نامزد باقي مانده 
در رأي گيري بدون حضور خبرنگاران افشاني ۱۵، 

مكارم ۱۱ و حناچي ۱۰ رأي را به دست آوردند . 
   برنامه هاي 2 نامزد پايتخت 

 با نگاهي به برنامه هاي ارائه شده ازسوي دو نامزد 
برگزيده مشخص مي شود كه سطح انتخاب شورا 
چه عيار و ميزاني دارد؛ آيا اين انتخاب براي شهر 

صورت گرفته است يا براي يارگيري سياسي؟!

 در اين خصوص براي دستيابي به سابقه مديريتي 
سميع اهلل حس��يني مكارم تنها ويكي پدياست 
كه توانس��ته در چند خط سرگذشت اين مدير 
شهري را نشان دهد. در كارنامه مديريتي اين فرد 
معاونت توسعه مديريت سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري، معاونت سازمان 
سرمايه گذاري ش��هرداري تهران، معاون طرح و 
برنامه پست بانك، مدير كلي بودجه و تشكيالت 

وزارت آموزش و پرورش ديده مي شود. 
 از سوي ديگر محمد علي افش��اني، نامزد پست 
شهردار كه در حال حاضر معاون وزير كشوراست 
و تجربه استانداري فارس را در كارنامه خود دارد 
و دستي بر سازمان شهرداري ها هم دارد، مورد 

انتقادات فراوان گرفته است. 
  نامزدها ابر شهر تهران را نمي شناسند 

 شهر تهران در طو ل حيات خود در گير مسائل 

و مشكالت بسياري ش��ده و به نسبت افزايش 
جمعيت همواره از ارائه خدم��ات به دور مانده 
اس��ت. هر چند در يك دوره مديريتي مسائل 
و مش��كالت ش��هري تا حدودي جم��ع وجور 
شد، اما پايتخت ايران از مباحث ترافيكي، حمل 
ونقل عمومي و زيست شهري و بافت متراكم و 
فرسوده شهري رنج مي برد. انتخاب گزينه ها و 
توان آنان با توجه به سوابق فعاليت هاي صورت 
گرفت��ه نش��ان از آن دارد كه ش��هر كليددار با 
نفوذي مي خواه��د كه جب��ران تخصص هاي 

نداشته را بكند. 
اينكه شهر با انتخاب هر يك از اين گزينه ها در 
ش��رايط معمول باقي بماند و در مسير توسعه 
قرار نگيرد، نقطه ضعفي است كه مي تواند پاشنه 

آشيل شهر قرار گيرد. 
  به شهردار بدون كابينه اش رأي مي دهيم

رئيس شوراي ش��هر تهران گفت: دو نفر براي 
تصدي ش��هرداري تهران انتخاب شده اند كه 
اعضاي شوراي شهر 23 ارديبهشت يك نفر از 

آنها را به عنوان شهردار انتخاب مي  كند. 
محس��ن هاش��مي گفت: مكارم و افشاني وارد 
مذاكره با اعضاي شوراي شهر تهران مي شوند 
و در جلسات هم انديشي اعضا حضور خواهند 
داشت و نهايتاً در 23 ارديبهشت ماه يك نفر از 

آنها به عنوان شهردار انتخاب مي شود. 
هاش��مي درباره شاخصه هاي ش��هردار تهران 
گفت: ش��هردار بايد س��ه ويژگي داشته باشد 
كه كارا و مدير اجرايي باش��د و انسجام شورا و 
ش��هرداري را حفظ كند و همين طور نماينده 

بخش اصالح طلب جامعه باشد. 
هاش��مي در پاسخ به پرسش��ي مبني بر اينكه 
آيا نامزدهاي تصدي ش��هرداري معاونين خود 
را معرفي خواهند كرد، گف��ت: اين موضوع در 

جلسه هم انديشي با ۱4 رأي حذف شد. 
وي بي��ان داش��ت: مدارك ه��ر هف��ت نفر از 
نامزدهاي تصدي شهرداري تهران در روزهاي 
اول به وزارت كش��ور ارس��ال ش��د، ولي هنوز 

پاسخي نداده اند. 
رئيس شوراي ش��هر تهران در پاسخ به پرسش 
ديگري مبني بر اينكه بعضي ها همچنان اميد به 
حضور شما براي شهرداري تهران دارند،  گفت: 

ان شاءاهلل به اميدشان برسند!

دادس�تان كل كش�ور گف�ت: اخي�راً از س�وي رئيس جمه�ور 
محت�رم مطلب�ي در صفح�ه اينس�تاگرام منتش�ر ش�ده و ذيل 
آن ب�ه اين نكته اش�اره ش�ده بود كه گوي�ا ضمي�ر و مخاطب آن 
به رهب�ري معظم انق�اب بر مي گش�ت، ام�ا واقعًا چني�ن نبوده 
كه مقام معظ�م رهبري دس�تور تصمي�م اخير در م�ورد تلگرام 
را داده باش�ند. مس�ئوليت اي�ن كار كامًا ب�ا قوه قضائيه اس�ت. 
 حجت االسالم والمسلمين منتظري با تأكيد بر اينكه »امروز بزرگ ترين 
مش��كل جامعه ما اقتصاد است« اظهار داشت: متأس��فانه بسياري از 
آسيب هاي جامعه نيز منش��أ اقتصادي دارد.  دادستان كل كشور كه 
در قم صحبت مي كرد با اشاره به اينكه يكي دو جريان انحرافي فكري 
در حوزه هاي علميه و با حمايت و پشتيباني مالي دشمنان قصد دارد 
در حوزه ها نفوذ كند و با اين تأكيد كه »البته دادگاه ويژه روحانيت با 

قاطعيت با آن برخورد خواهدكرد و ابايي از اين مس��ئله ندارد« گفت: 
البته اين جريانات فكري انحرافي و نفوذي را نبايد لزوماً صبغه قضايي 
بدهيم. دادستان كل كشور درباره مطالبي در خصوص اينكه مقام معظم 
رهبري موضوع تصميم اخير در مورد تلگرام را مطرح كرده اند، گفت: 
اخيراً از سوي رئيس جمهور محترم مطلبي در صفحه اينستاگرام منتشر 
شده و ذيل آن به اين نكته اشاره ش��ده بود كه گويا ضمير و مخاطب 
آن به رهبري معظم انقالب بر مي گشت، اما واقعاً چنين نبوده كه مقام 
معظم رهبري دستور تصميم اخير در مورد تلگرام را داده باشند.  وي 
افزود: دو ماه قبل در جريان بازديد از دادس��راي رس��يدگي به جرائم 
رايانه اي در تهران به من اعالم ش��د كه ۱2 هزار پرونده در اين دادسرا 
در جريان رسيدگي است كه ۵۰ درصد آن مستقيماً مربوط به جرائم 
در بستر اينترنت و رايانه است و ۷۰ درصد اين پرونده ها هم به نتيجه 

نرسيده اند؛ چراكه نمي توانيم افرادي را كه از آنها شكايت شده پيدا كنيم 
و دسترسي به تلفن و آدرس آنان امكان ندارد. 

دادس��تان كل كش��ور گفت: در چند مورد از وزير محت��رم ارتباطات 
خواستم كه اطالعات مربوط به متهمان را از مدير تلگرام بخواهيد، اما 
اين فرد همكاري نكرده بود و حاضر نش��ده بود هيچ اطالعاتي به وي 
بدهد.  وي تأكيد كرد: قوه قضائيه وقتي مي بيند تلگرام اينگونه بستر 
جرم و جنايت شده و هيچ راهي جز مسدود كردن آن نيست، آيا بايد 
آن را رها كند يا اينكه بايد در اجراي وظايف و مسئوليت هاي قانوني قوه 
قضائيه اقدام الزم صورت داد.  دادستان كل كشور اظهار كرد: برخي ها 
در اين مورد مسائلي را مطرح كردند كه قابل قبول نيست، ولي شرايط 
كشور اقتضا مي كند يا س��كوت كنيم يا با تدبير عبور كنيم تا در موقع 

مناسب پاسخ مطالب غيرصحيح داده شود. 
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به رغم ابهام حذف آزمون هاي سمپاد كه منوط به امضاي رئيس جمهور بوده است، خبر جايگزيني مصاحبه به جاي 
آزمون براي جذب دانش آموزان در اين مدارس اعام شد

سمپادي ها دوباره سرگردان شدند 

تهران در چنبره نامزدهاي غیرملی
مكارم و افشاني گزينه هاي نهايي شهرداري پايتخت شدند

بع�د از اعام خبر برگ�زاري آزم�ون پايه هفتم 
براي مدارس خاص، نادرستي اين خبر به تأييد 
مس�ئوالن آموزش و پ�رورش رس�يد و تأكيد 
كردند ك�ه آزم�ون ورودي پايه هفت�م مدارس 
سمپاد برگزار نمي شود و با روش هاي جايگزين 
ديگ�ري مث�ل مصاحب�ه دانش آم�وزان جذب 
مدارس اس�تعداد هاي درخش�ان خواهند شد. 
اين خبر در حالي است كه امضاي مصوبه »حذف 
آزمون ها« توس�ط رئيس جمهور كه قرار بود به 
حذف مدارس س�مپاد ختم ش�ود، همچنان در 
هاله اي از ابهام است. حواش�ي به وجود آمده تا 
جايي ادامه يافته اس�ت كه اكن�ون باتكليفي 
دانش آموزان پايه ششم به قوت خود باقي است 
و حتي مشخص نيست مصاحبه از چه مواردي، با 
چه محورهايي و چگونه صورت خواهد گرفت؟!
 از سال ها قبل نظام آموزش��ي اينگونه برنامه  ريزي 
ش��ده بود كه دانش آموزان براي ورود به پايه هفتم 
مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان، نمون��ه دولتي 
و خاص و برخي م��دارس ويژه غيردولت��ي بايد از 
آزمون عبور مي  كردن��د، آزموني كه اكنون تصميم 
به حذف آن گرفته ش��ده است. س��ال هاي متوالي 
بود كه دانش آم��وزان براي ورود ب��ه پايه هفتم در 
سيستم آموزشي فعلي خود را براي يكي از مهم ترين 
آزمون هاي استعداد تحصيلي آماده مي كردند، اما در 
اين چندماه با خب��ر حذف اين آزمون در ش��وك 
به س��ر مي برند و همچنان نيز ابهامات موجود در 
راس��تاي برگزاري اين آزمون به گونه اي است كه 
به رغم نا مش��خص ب��ودن مصوبه ح��ذف آزمون، 
مسئوالن آموزش و پرورش خبر از حذف اين آزمون 
دادند و موارد جايگزين مثل گفت وگو و مصاحبه را 
معرفي كرده اند و معتقد هستند شيوه نامه پذيرش 
دانش آموزان پايه هفتم در مدارس خاص منتشر و 

اطالع رساني خواهد شد. 
  داليل موافقان حذف آزمون

موافقان حذف اي��ن آزمون بر اين عقيده اس��توار 
هس��تند كه آس��يب هايي مانند ترك تحصيل به 
دليل ناكامي در آزمون، استرس، فشارهاي روحي 
رواني، افس��ردگي، غرور اقلي��ت و تحقير اكثريت، 
خودكش��ي، افزايش انتظارات غلط از ش��اگردان 
مدارس خاص، مهاج��رت به خ��ارج، دخالت غير 
متخصصان تعلي��م و تربيت در فرآيند آموزش��ي، 
جايگزيني كتاب هاي غيردرسي و تستي تجاري به 
جاي كتب علمي و اصولي درسي، به حاشيه رفتن 
برنامه درس ملي، عدم كسب مهارت هاي شناختي 
توس��ط دانش آموزان، انحراف اهداف آموزش��ي و 
تربيتي، حذف عملي دروس اساسي واصلي مربوط 
به فرهنگ و هنر و ادب و خالقيت مثل هنر، نگارش، 

كاردس��تي، ورزش، دين��ي و اجتماع��ي، از جمله 
عوارضي است كه آزمون هاي ورودي مدارس خاص 
مسبب آن است. از سويي ديگر تحقق اين تصميم 
تاريخي را كام��اًل منطقي و در راس��تاي مقدمات 
اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تلقي 

مي كنند. 
اما از آنجاي��ي كه مصوبه حذف آزم��ون به امضاي 
رئيس جمهور نرسيده است، چند روز پيش خبري 
درج ش��د كه اين آزمون مجدداً برگزار مي شود، اما 
نادرستي اين خبر به س��رعت توسط رئيس مركز 
سنجش وزارت آموزش و پرورش اعالم و بيان شد 
آزم��ون ورودي پايه هفتم مدارس س��مپاد برگزار 
نمي ش��ود و مدارس مذكور با روش هاي جايگزين 

دانش آموزان را پذيرش مي كنند. 
عبدالرس��ول عمادي در توضيح اين مطلب افزود: 

آزمون س��مپاد ب��راي ورود ب��ه پايه ده��م مانند 
سال هاي قبل برگزار مي ش��ود، اما براساس دستور 
وزارت آموزش و پرورش هي��چ آزموني براي ورود 
دانش آموزان به پايه هفتم برگزار نمي ش��ود، اما با 
روش هاي جايگزي��ن مانند مصاحب��ه و گفت وگو 
دانش آموزان جذب مدارس استعدادهاي درخشان 

مي شوند. 
وي همچنين تأكيد كرد: در راستاي سياست هاي 
جديد آموزش و پرورش، در سال 9۷، هيچ آزموني 
ب��راي ورود دانش آم��وزان ب��ه پايه هفت��م برگزار 
نمي شود، اما اينكه دانش آموزان با چه روشي جذب 
مدارس استعدادهاي درخشان شوند، در روزهاي 

آينده از سوي وزارتخانه اعالم مي شود. 
 روش هاي جايگزين 

هرچند كه عمادي در گفت وگويي ديگر »مصاحبه« 
را به عنوان روش جذب دانش آم��وزان در مدارس 
اس��تعدادهاي درخش��ان معرفي كرد،  در اينباره 
توضيح داد: طبق آنچه آموزش و پرورش به مناطق 
ابالغ كرده اس��ت، برگزاري آزمون ب��راي ورود به 
مدارس ممنوع اس��ت و ادارت آم��وزش و پرورش 
مناطق بر اين موضوع مراقبت مي كنند، اما ممكن 
است مدارس با روش هاي ديگري اقدام به پذيرش 
دانش آموز كنند.  ضد و نقيض ه��ا و بالتكليفي در 
اينباره در حالي اس��ت كه پيش��تر از اين نيز گفته 
ش��ده بود، ادامه حواش��ي مذكور تحقق طرح هاي 
كارشناس��ي ش��ده در حوزه هاي مختلف ازجمله 
آموزش و پرورش را با چالش جدي مواجه مي كند، 
اما همچنان به رغم ابهام در قطعي ش��دن مصوبه 
حذف آزمون ها، آموزش و پرورش خبر نهايي حذف 
و جايگزيني را داده اس��ت، اما همچن��ان خبري از 
رف��ع ابهاماتي همچون چگونگ��ي انجام مصاحبه، 

محورهاي گفت وگو نيست!

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. 

  
توييت مهداد حسيني با انتشار اين عكس: اينقدر سرعت تحوالت 
و حوادث مختلف در منطقه و افغانستان باالست كه شايد كمتر كسي 
از انفجار مسجدي در خوست با بيش از 6۰ كشته و زخمي با خبر شده 
باشد! قبل تر از آن هم در كابل فردي انتحاري دقيقاً قبل از خودترقاني 
توسط نير وهاي امنيتي از پاي درآمده، حين حمله به كمپين اهداي 

خون !  

   سيد امير س�ياح در توييتر نوش�ت: اگر طبق قانون از خانه هاي 
خالي ماليات دريافت شود، قيمت و اجاره مسكن در كالنشهر ها خواهد 
شكست، اما وزارت راه و شهرس��ازي عماًل مانع اجراي اين حكم شده، 
چرا؟! براي اينكه ارزش دارايي با نك ها ي خصوصي سقوط نكند ؟! آتش 
بگيره ربا خانه هاي ت��ان، ميليو ن ها جوان مجرد ب��راي ازدواج معطل 

خانه اند. 
 

   حلما نعمتي با انتشار اين عكس نوشت: تعجب نكنيد چرا روحاني 
زده به سيم آخر ! خب اينا رو ديده ديگه. 

عليرضا سزاوار

اكبر محمودي
  گزارش  یک

نيره ساري
  گزارش  2

 باز شدن دست دانشگاه ها 
در پذيرش دانشجوي پولي

پذيرش دانشجوي پولي در سال هاي اخير اعتراضات زيادي را مبني بر 
حاكم شدن ارزش ثروت به جاي علم داشته است، اما اكنون اين شيوه 

ورود به دانشگاه ها مسير ساده تري را  طي مي كند. 
در همين زمينه وزي��ر علوم با بي��ان اينكه به دنبال اين هس��تيم كه 
اختي��ارات مربوط به ح��وزه آموزش را به دانش��گاه ها واگ��ذار كنيم، 
گفت: »در اين راستا تاكنون تصميم جديدي براي پرديس هاي پولي 

دانشگاه ها گرفته نشده است.« 
منصور غالمي اف��زود: تصميم گيري در خص��وص پرديس هاي پولي 
برعهده دانشگاه ها است كه تصميم به كاهش يا افزايش ظرفيت در اين 

حوزه داشته باشند.«
وي تأكيد كرد: موضوعاتي مانند پذيرش دانش��جويان شهريه پرداز به 
دانشگاه ها واگذار شده و اين مراكز خود براي اين موضوع تصميم گيري 

خواهند كرد.«
در سال هاي قبل پذيرش دانشجوي پولي به گونه اي شد كه هر فردي 
در كنكور ش��ركت مي كرد چه مجاز به انتخاب رش��ته بود و چه نبود 
مي توانست در پذيرش ش��عب بين الملل دانش��گاه ها در مناطق آزاد 
شركت كند. همين موضوع باعث شد افرادي با رتبه هاي بسيار پايين تر 

از حد انتظار وارد اين رشته ها شوند. 
اين ش��يوه پذيرش تبعات زيادي به دنبال داشت. برخي دانشگاه ها با 
وجود ادعاي جداكردن عرص��ه آموزش دو گروه پول��ي و غير پولي از 
يكديگر اما به دليل كمبود فضاي آموزشي و تحقيقاتي در عمل اين كار 
را انجام نداده بودند كه اين امر اعتراضات را به اوج خود رساند تا جايي 
كه در سال 9۱ وزير وقت دكتر مرضيه وحيد دستجردي در محاصره 
دانشجويان علوم پزشكي معترض به همنشيني با پولي ها قرار گرفت. 
در سال هاي اخير هم تفكر مديران ارشد دولتي ساختار آموزشي كشور 
از پيش دبس��تاني تا تحصيالت تكميلي را به سمت پولي شدن پيش 

برده است. 
اعتراضات دانش��جويي به پذيرش دانش��جو خارج از فرآيند كنكور و 
با پرداخت پول از اوايل دهه ۸۰ شمسي آغاز ش��د. روزهايي كه چند 
دانشگاه بزرگ با عناويني همچون دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي 
خارجي پاي پولي ها را به رشته هايي كه تنها رتبه هاي باال توان رقابت در 
آنها را داشتند، باز كردند. اين شيوه از پذيرش جدا از دوره هاي شهريه اي 
ديگر مانند شبانه، دانشگاه آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي بود؛ چراكه در اين 

دوره ها ضوابط آزموني برقرار است. 
در سال هاي ۸2 و ۸3 پذيرش دانشجوي پولي با عناوين پذيرش دانشجو 
بدون كنكور در ش��عب بين الملل و دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي 
خارج از كش��ور صورت گرفت و در آخرين شكل پذيرش پرديس هاي 
پولي دانشگاه ها مطرح شد. اعتراضات گسترده دانشجويان دانشگاه هاي 
كشور در شهرهاي مختلف به پذيرش دانشجوي پولي كه بدون توجه به 
گذشتن از سد كنكور و تنها بر اساس دريافت شهريه هاي ميليوني انجام 
گرفته بود، ادامه داشت اما اين امر موجب نشد كه برخي از دانشگاه ها 
اين روند را متوقف كنند.  هنوز بسياري از فعاالن دانشجويي نسبت به 
پذيرش دانشجوي ارش��د و دكتري پولي در پرديس هاي خودگردان 
دانش��گاه هاي بزرگ اعتراض دارند و معتقد هس��تند كه به اعتبار نام 
اين دانشگاه ها خدشه وارد شده است.  در حالي كه ساالنه بيش از يك 
ميليون نفر در كنكور ش��ركت مي كنند، در عمل بيشتر صندلي هاي 
دانشگاه ها با عناويني چون نوبت هاي دوم و پرديس هاي خودگردان، 

پيام نور و غيرانتفاعي پولي هستند. 

  سرپرس��ت ش��هرداري تهران از ارائه اليحه دوفوريتي افزايش ۱۰۰ 
درصدي سهميه طرح ترافيك خبرنگاران به شوراي اسالمي شهر تهران 

خبر داد. 
  وزير رفاه گفت: مش��كل اصلي كش��ور نه اقتصادي است نه سياسي؛ 
بلكه مش��كل كش��ور به فرهنگ، ارتباطات، نوع تعامل با كار و محيط و 
كسب منفعت براي جامعه باز مي گردد كه الزم است در اين حوزه بيشتر 

كار كنيم. 
   حبيب زاده عضو شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به اعتراض برخي 
مالكان به نظر كميسيون باغات گفت:شوراي ش��هر بايد درباره سيما و 

منظر باغات تعيين تكليف كند. 
  مديركل بهداش��ت و بيمه هاي اجتماعي كميته امداد با بيان اينكه 
42 هزار نفر از مددجوي��ان تحت حمايت اين كميته ب��ه بيماري هاي 
صعب العالج مبتال هس��تند، گفت: هزينه فرانشيز بيماران صعب العالج 

تحت حمايت كميته امداد صد درصد پرداخت مي شود. 
  بخشنامه بيمه پردازي فرزندان دختر مس��تمري بگير از سوي مدير 
عامل سازمان تأمين اجتماعي در قالب زنان خانه دار و سرپرست خانوار 
مشمول يارانه صادر و به تمامي واحدهاي اجرايي اين سازمان ابالغ شد. 
  تازه ترين آمار منتشر شده حاكي از آن است كه از سال 2۰۱۰ تاكنون، 
ميزان خودكش��ي دانش آموزان امريكايي با سه برابر رشد مواجه بوده و 

خودكشي دومين عامل مرگ و مير محصالن است. 
  يك دندانپزشك اعالم كرد: استفاده طوالني مدت از خمير دندان هاي 
سفيد كننده به دليل اثر سايندگي اين خمير دندان ها توصيه نمي شود. 

  معاون پش��تيباني وزير آموزش و پرورش از پرداخت »حق التدريس 
معلمان رسمي تا پايان اسفندماه«، بخشي از خريد خدمات و حق الزحمه 

امتحانات 9۵، 96 با اولويت مصححان خبر داد. 
  عضو كميته مشورتي توانبخشي وزارت بهداشت با بيان اينكه دولت 
هيچ حمايتي از جامعه توان خواه نمي كند، بيان داش��ت: نظام سالمت 
تا مادامي كه به توانبخشي در طرح تحول س��المت توجه نكند، موفق 

نخواهد بود. 
  كارشناس مسئول واحد شنوايي شناس��ي هالل احمر با بيان اينكه 
درمان سرگيجه هاي ناگهاني بايد توسط افراد جدي گرفته شود، گفت: 
وجود مايع در پشت گوش و عفونت، منجر به ايجاد مشكالتي مانند كم 

شنوايي، ناشنوايي و مننژيت در افراد مي شود. 
  دبيركل اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان به تشريح جزئيات 
مشاركت دانش آموزان در مراسم تكريم و غبارروبي مساجد پرداخت و از 

ايجاد پويش »كاالي ايراني بخريم« در مساجد خبر داد. 
  وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: معلمي كه مجبور است شغل دوم 
داشته باش��د، معلم شش دانگ سر كالس نيس��ت و اين معلم نمي تواند 
دانش آموز را به مراتبي از حيات طيبه برساند كه بايد راه حل اين مشكل 

را پيدا كنيم . 

 مرگ 93 بیمار تاالسمي
 به دلیل نبود دارو در يک سال!

رئيس انجمن تاالس�مي از م�رگ ۹3 بيمار تاالس�مي به دليل عارضه 
قلبي ناشي از دريافت نكردن دارو و تزريق داروي بي كيفيت خبر داد. 
ميثم رمضاني با اعالم اين خبر گفت: در س��ال گذش��ته حدود ۸۷ نفر از 
بيماران تاالسمي جان خود را از دست دادند، فروردين امسال هم هفت نفر 
از آنها فوت شدند. به جز يك مورد، مابقي بيماران تاالسمي فوت شده به 
دليل عارضه قلبي جان خود را از دست دادند كه ناشي از اين است كه بيمار 
به داليل مختلف دارو مصرف نكرده يا دارويي كه مصرف كرده  بودند عماًل 

كارآمد و مؤثر نبوده و نتوانسته است نياز بيمار را برطرف كند. 
وي خاطر نشان كرد: وقتي درصد بااليي از افراد مبتال به تاالسمي به دليل 
عارضه قلبي جان خود را از دس��ت مي دهند، بي شك اين موضوع ناشي از 

تزريق نكردن دارو يا بي كيفيتي دارو بوده است. 
رمضاني با بيان اينكه اولين خط درمان يك بيمار تاالسمي تزريق خون است، 
گفت: يك بيمار تاالس��مي براي اينكه زنده  بماند بايد خون تزريق كند. با 
تزريق هر واحد خون چيزي حدود 3۰۰ تا 3۵۰ ميلي گرم آهن در بدن جمع 
مي شود، باال رفتن ميزان آهن ابتدا روي كبد و سپس بر قلب تأثيرات منفي 
مي گذارد. كبد مي تواند با تجمع آهن مقابله كند، اما قلب نمي تواند و دچار 
عارضه مي شود.  به گزارش»ايلنا« رئيس هيئت  مديره انجمن تاالسمي ايران 
با بيان اينكه در سال گذشته با نوسانات توزيع داروي وارداتي مواجه بوديم، 
تصريح كرد: در سال گذشته دارو در دفعات متعددي در دسترس بيماران 
تاالسمي نبود و در حال حاضر نيز سه ماه است كه اصالً داروي دسفرال نيست 
و موجودي آن صفر مطلق است. مقادير محدودي داروي دسفرال نيز به دليل 
افزايش قيمت دالر در گمرك است.  رمضاني درباره توزيع نشدن مناسب 
دارو توضيح داد: در سال گذشته مراكز درماني به شركت هاي توزيع كننده 
بدهكار بودند و نمي توانستند بدهي هاي خود را پرداخت كنند، مراكز درماني 
نيز مدعي بودند كه بيمه هزينه هاي الزم را پرداخت نكرده  است. از بيمه ها 
كه جويا مي شديم مديران بيمه نيز ادعا داشتند كه وزارت بهداشت به آنها 
بدهكار است و در نتيجه مشخص نشد چه كسي بايد اين هزينه ها را پرداخت 
كند و ضرر اين سردرگمي متوجه بيماران است.  وي با بيان اينكه بسياري از 
بيماران تاالسمي در حال حاضر در دهه سوم زندگي خود هستند و تشكيل 
خانواده  داده اند، اضافه كرد: عدم مسئوليت پذيري و عدم مديريت مسئوالن 
باعث مي شود تا جان اين بيماران به خطر بيفتد. از ميان بيماران تاالسمي 
در كشور حدود ۱۸ هزار نفر دارو مصرف مي كنند و از اين ميان نيز ۱2 هزار 
نفر داروي خارجي مصرف مي كنند، فكر نمي كنم كشورمان آنقدر منابع مالي 

دارد كه بتواند اين هزينه را تأمين كند.

20 درصد جمعیت شهري  حاشیه نشین  اند
مش�اور س�ازمان اجتماع�ي وزارت كش�ور گف�ت: 20 درص�د 
جمعيت ش�هري ش�امل 1۹ ميليون نف�ر در مناطق حاش�يه اي و 
بافت ه�اي ناكارآم�د ش�هرهاي اي�ران زندگ�ي مي كنن�د. 
جمش��يد گراوند در نخس��تين كارگروه تخصصي ارتقاي اجتماعي، 
فرهنگي و سالمت استان كردستان اظهار داشت: اين مناطق حاشيه اي، 
۱3۰ هزار هكتار از گستره شهرهاي كش��ور را به خود اختصاص داده 

است و ۱9ميليون جمعيت در اين بافت هاي ناكارآمد سكونت دارند. 
وي افزود: در ۱۰۰ شهر كشور مشكل بافت ناكارآمد وجود دارد و يك 
هزار و ۷۰ محله در شهرهاي مختلف با اين معضل درگير بوده كه 42۵ 
محله مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت.  گراوند با انتقاد از اجرا نش��دن 
برنامه هاي توس��عه كش��ور تأكيد كرد: برنامه هاي توسعه اي در چند 
دهه پيش شروع شد كه تنها مسائل اقتصادي موردنظر بود و به بخش 
اجتماعي كمتر توجه داشت.  وي يادآور شد: اين مسئله باعث شده در 
برخي مناطق مردم احساس محروميت كنند، البته احساس محروميت 

از خود محروميت هم مي تواند آسيب پذيرتر باشد. 

هشدار آموزش و پرورش تهران

ديپلم آسان و فوري جعلي است 
رئيس اداره اطاع رساني آموزش و پرورش شهر تهران هشدار داد كه 
خانواده ها به تبليغات ديپلم فوري و ديپلم آسان توجه نكنند؛ چراكه 
اين مؤسس�ات به دنب�ال س�ودجويي و فري�ب مردم هس�تند. 
عليرضا راهپيما  با اشاره به مؤسساتي كه اقدام به تبليغاتي چون ديپلم 
آسان و ديپلم فوري مي كنند، اظهار داشت: ما چيزي به عنوان ديپلم 
سريع نداريم، اما برخي مؤسسات به دنبال فريب و سودجويي از مردم 

هستند. 
وي افزود:  متولي صدور مدارك رسمي تا ديپلم، آموزش و پرورش است 
و افرادي كه به دنبال كسب مدرك ديپلم هستند مي توانند به ادارات 
آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه كنن��د و اطالعات الزم را براي 

ثبت نام دريافت كنند. 
راهپيما ادامه داد: برخي با اين مدارك جعلي، س��وابق اس��تخدامي و 
تحصيلي براي خود مهيا مي كنند كه با مش��خص شدن جعلي بودن 
آنها، دچار آسيب براي خود و خانواده شان مي شوند.  وي تصريح كرد: 
چند سالي است كه در سطح استان ها، كميته اي براي مقابله با مدارك 
جعلي تشكيل شده است اما مؤسسات سودجو با استفاده از تكنولوژي 
و امكانات جديد به دنبال رسيدن به مقاصد خود هستند.  رئيس اداره 
روابط عمومي و اطالع رساني آموزش و پرورش شهر تهران تصريح كرد: 
به خانواده ها هشدار مي دهيم كه به هيچ عنوان به اين تبليغات كاذب 

توجه نكنند. 

دادستان كل كشور:

مسئوليت انسداد تلگرام با قوه قضائيه است
گندم زماني
  قضایی


