
پولدارها انگار بيش�تر به سالمتشان اهميت 
مي دهند! س�ال گذش�ته پولدارها نسبت به 
فقرا نزديك به 17برابر بيشتر براي سالمتشان 
خ�رج كرده اند. طب�ق آماري كه مع�اون كل 
وزارت بهداش�ت ارائ�ه مي ده�د، پنج�ك 
پنجم ) ۲۰درصد برخوردار جامعه( با س�رانه 
يك ميلي�ون و ۹66 هزار توم�ان، 16/7برابر 
پنجك اول ) ۲۰درص�د فقير( با س�رانه 117 
هزار توم�ان از جيب ب�راي دريافت خدمات 
درماني در س�ال ۹7 پرداخت كرده اند. دليل 
اين اختالف 17براب�ري از نگاه آق�اي معاون 
كل، اس�تفاده اقش�ار برخ�وردار از خدمات 
بخش خصوصي با تعرفه باالتر اس�ت. اين در 
حالي اس�ت كه حريرچي پيش از اين درباره 
كاهش 3۰درص�دي مراجعه م�ردم به مراكز 
بهداشتي درماني كشور با گراني ها خبر داده 
و تأكيد كرده بود:»با توجه به محدوديت هاي 
موج�ود و تحميل تحريم ه�ا، تأكيد مي كنيم 
نه تنها اقش�ار فقير و  آسيب پذير بلكه اقشار 
متوس�ط نيز در مع�رض كاهش اس�تفاده از 
خدمات بهداشتي و درماني و افزايش احتمالي 
هزينه هاي فقرزا و  كمرش�كن خواهند بود.«

سالمت رفته رفته از سبد اقشار كم درآمد جامعه 
حذف مي ش��ود. اين موضوعي است كه مدت ها 
قبل از س��وي برخي مدي��ران حوزه س��المت 

رسانه اي ش��ده بود و حاال آمار و ارقام ارائه شده 
از سوي معاون كل وزارت بهداشت يك بار ديگر 
بر آن صحه مي گذارد. ايرج حريرچي در توصيف 
وضعيت پرداخت از جيب مردم به ازاي دريافت 
خدمات درماني مي گويد:»در س��ال ۱۳۹۷ هر 
ايراني براي درياف��ت خدمات درماني ۶۷۴ هزار 

تومان از جيب پرداخت كرده است.«
وي پيش از اين نيز گفت��ه بود:»وقتي تورم باال 
مي رود، قدرت خريد مردم كاهش پيدا مي كند و  
 مردم مجبور مي شوند عمده هزينه را به خوراك، 
مسكن، حمل و نقل سوق بدهند و ميزان هزينه را 

در بهداشت و درمان و آموزش  كاهش دهند.«
بنا به تأكيد معاون كل وزارت بهداش��ت با توجه 
به محدوديت هاي موجود و تحميل تحريم ها، نه 
تنها اقشار  فقير و آسيب پذير بلكه اقشار متوسط 
نيز با توجه به تجربه جهاني در شرايط تورمي در 
معرض كاهش اس��تفاده از خدمات بهداشتي و 
 درماني، عدم مراجعه به پزشك، افزايش احتمالي 

هزينه هاي فقرزا و كمرشكن خواهند بود. 
 3۰ درصدي ك�ه براي ويزي�ت ندادن به 

داروخانه مي روند
آمار اخير آقاي معاون هم از دورش��دن بيش��تر 
عدالت در سالمت در ساختار بهداشت و درمان 
كش��وري خبر مي دهد. آماري كه مطابق با آن 
اقش��ار فقير جامعه ۱۷برابر كمتر از اقشار مرفه 

جامعه براي سالمتش��ان خرج مي كنند؛ همان 
اقش��اري كه پيش از اين هم حريرچ��ي درباره 
آنها گفته بود:»حدود ۳۰ درصد بار مراجعات به 
داروخانه ها بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه 
مجدد به پزش��ك اس��ت تا از اين طريق بتوانند 
هزينه هاي خ��ود را كاه��ش داده و پول ويزيت 
را پرداخت نكنند. حريرچي اي��ن رفتار مردم را 
»نشانه هاي نگران كننده« دانس��ته بود.« بنا به 
تأكيد وي بيش از ۴ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار نفر از 
جمعيت كشور هستند كه با يك ريال پرداخت 
در حوزه س��المت فقير مي ش��وند. آقاي معاون 
به شكس��ت وزارت بهداش��ت در زمينه كاهش 
هزينه هاي كمرشكن اذعان كرده و آن را ناشي از 
دو فاكتور اتفاقات داخل حوزه سالمت و وضعيت 

عمومي اقتصاد كشور دانسته بود. 
كوروش فرزين، معاون بيمه و خدمات سالمت 
س��ازمان بيمه س��المت از كاهش ۳۰ درصدي 

مراجعه مردم به پزشك خبر داده بود. 
به گفته وي ن��رخ خدمات به گونه اي ش��ده كه 
هزينه درمان نسبت به درآمد خانوارها چشمگير 
اس��ت. مردم براي مش��كالت عادي به پزشك 
مراجع��ه نمي كنند نه به اين خاطر كه پوش��ش 
بيمه اي وجود ندارد، زيرا همه چيز گران تر شده 
است. اگر كسي با ۷۰۰ هزار تومان امورات خود را 
مي گذراند، امروز بايد آن را صرف خورد و خوراك 

خود كند، حتي برخي پوشاك خود را نمي توانند 
تأمين كنند. 

هر چند اين خبر از سوي روابط عمومي سازمان 
بيمه سالمت به شكلي تكذيب يا به عبارت بهتر 
رفع و رجوع ش��د، اما وقتي اين صحبت ها را در 
كنار اظهارات قبلي معاون كل وزارت بهداش��ت 
بگذاريم بهتر متوجه مي ش��ويم كه كاهش ۳۰ 
درصدي مراجعه مردم به پزشك بر اثر گراني ها 

واقعيتي غيرقابل انكار است. 
 117 هزار تومان س�هم فق�را و ۲ميليون 

تومان سهم پولدارها از سالمت !
حاال معاون كل وزارت بهداش��ت ب��ا بيان اينكه 
براس��اس بررسي هاي انجام ش��ده 5/۴5درصد 
از هزينه هاي مصرفي هر خان��وار ايراني مربوط 
به هزينه هاي بهداشتي درماني در سال ۱۳۹۷ 
ب��وده اس��ت، مي افزايد:»هزينه ه��اي دارويي 
ب��ا ۲8/5درص��د و هزينه هاي دندانپزش��كي با 
۲۲/۷درص��د رتب��ه اول و دوم را در هزينه هاي 
درمان��ي خانوار ب��ه خ��ود اختص��اص داده اند. 
همچنين هزينه هاي بستري و تشخيصي شامل 
آزمايش��گاه و راديول��وژي در رتبه ه��اي بعدي 
هزينه هاي درماني خانوارهاي ايراني در س��ال 

گذشته قرار دارند.«
بنا به تأكيد معاون كل وزارت بهداش��ت پنجك 
پنجم )۲۰ درصد برخوردار جامعه( با سرانه يك 
ميليون و ۹۶۶هزار تومان، ۱۶/۷برابر پنجك اول 
) ۲۰ درصد فقير( با س��رانه ۱۱۷ هزار تومان، از 
جيب براي دريافت خدمات درماني در سال ۹۷ 

پرداخت كرده اند. 
حريرچي كه پي��ش از اين به شكس��ت وزارت 
بهداش��ت در كاهش هزينه هاي كمر ش��كن و 
عدالت در س��المت اعتراف كرده بود، اين بار در 
واكنش به چرايي اختالف زياد پرداختي از جيب 
در اقشار با درآمد باال به نسبت اقشار فقير و كم 
درآمد مي گويد:»با توجه ب��ه بهره مندي تقريباً 
يكسان افراد جامعه از اكثر خدمات درماني، علت 
اين اختالف زياد در پرداختي از جيب، استفاده 
اقش��ار برخوردار از خدمات بخ��ش خصوصي با 

تعرفه باالتر است.«
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معاون توسعه آموزش و پرورش احقاق حق دانشجويان را به برنامه هفتم توسعه )سال 14۰۰( حواله داد

»دانشجو معلمان« همچنان محروم از حداقل حقوق

پولدارها17برابرفقرابرايسالمتشانخرجكردهاند
معاون كل وزارت بهداشت:  ۲۰ درصد برخوردار جامعه، با سرانه يك ميليون و ۹66 هزار تومان

 16/7 برابر ۲۰ درصد فقير با سرانه 117هزار تومان، از جيب براي دريافت خدمات درماني در سال ۹7 پرداخت كرده اند

هزينه هاي�ي ك�ه از 

عليرضا سزاوار
حقوق دانشجو معلمان   گزارش  2

كسر مي شود به گفته 
مسئوالن آموزش و پرورش، براي تأمين بخشي 
از هزينه هاي اين دانشجويان در طول تحصيل 
است. حقوق اين دانشجويان از حداقل حقوق 
هم كمتر است و برطرف ش�دن اين مشكل را 
معاون توسعه و پشتيباني آموزش و پرورش به 
س�ال 14۰۰)آغاز برنامه هفتم توسعه( موكول 

كرده است. 
كس��ر ۴5درصدي از حقوق دانشجومعلمان در 
حالي است كه ارائه خدماتي چون تغذيه در ساير 
دانشگاه ها با مبالغ بسيار كمتري انجام مي شود و 
اين خدمات بايد به دانشجومعلمان هم ارائه شود. 
دانشگاه فرهنگيان در شروع فعاليتش در بهمن۹۱ 
حدود ۲۳هزار و 5۰۰ نفر دانشجومعلم پذيرفت كه 
اولين اقدام جهت ايجاد انگيزه و جذب دانشجويان 
نخبه و صدور حكم رس��مي آزمايشي و به طبع 

صدور فيش حقوقي براي پذيرفته شدگان بود. 
 جاذبه اي كه به دافعه تبديل شد

با تأس��يس دانش��گاه فرهنگيان، به خاطر ايجاد 
انگيزه و ج��ذب دانش آموزان با اس��تعداد براي 
انتخاب دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري، 
دستورالعملي صادر شد كه براي اين دانشجويان 
احكام استخدام رسمي آزمايش��ي صادر شود و 
در عين حال هيچ ش��رطي هم مبني برحذف يا 
كاهش س��اير امور رفاهي مانند ح��ق غذا وجود 
نداشته باش��د، اما اكنون چند س��الي است كه 
۴5درصد حق��وق اين دانش��جو ها بابت امكانات 

رفاهي كسر مي شود. 
روزگذشته در همين زمينه معاون اسبق وزارت 
آموزش وپرورش در پاسخ به علت كسر درصدهايي 
از حقوق دانش��جومعلمان گفت: »معلمان ما با 
معلمان ساير كشورها مقايسه مي ش��وند، اما تا 
انگيزه و امكانات براي آنها فراهم نشود، نمي توان 
انتظار زيادي براي حضورشان داشت. هزينه هايي 
كه از حقوق دانشجو معلمان كسر مي شود براي 

تأمين بخش��ي از هزينه ه��اي دانش��جويان در 
طول تحصيل اس��ت؛ البته اگر آنها را مانند ديگر 
دانشجويان دانشگاه هاي كشور قلمداد كنيم بايد 
گفت كه هزينه اين خدمات چون تغذيه در ساير 
دانشگاه ها با مبالغ بسياري كمتري در اختيار قرار 
مي گيرد كه  اين خدمات بايد به دانشجومعلمان 

هم ارائه شود.«
 قانون اين طور مشخص كرده !

علي زرافش��ان با بي��ان اينكه قان��ون متعهدين 
خدمت قابل تجديدنظر است، گفت: »همانطور 
كه در رديف بودجه دانش��گاه هاي كشور رديف 
س��رانه دانش��جويي دارن��د، اين موض��وع براي 
دانشجومعلمان هم قابل پيش بيني است كه اين 
پيشنهاد مي تواند از طرف وزارت آموزش و پرورش 

و دانشگاه فرهنگيان ارائه شود.«
معاون سابق وزارت آموزش وپرورش تأكيد كرد: 
»براي دانش��جومعلمان نيز بايد سرانه اي مانند 
ساير دانشگاه هاي كش��ور تصويب شود و فضاي 
آموزشي دانشگاه فرهنگيان مورد توجه باشد. در 
برنامه پنجم توسعه، دانشگاه  هاي فني وحرفه اي 

به وزارت علوم رفت. در حالي كه مختص آموزش 
و پرورش بودند، بخشي از آنها بايد براي دانشگاه 

فرهنگيان در نظر گرفته شود.«
گفتني است قوانين ناظر بر تربيت معلم در كشور 
يا همان قانون متعهدين خدمت مصوب مجلس 
به آموزش و پرورش اجازه داده تا دانشجو بگيرند 
و آنها را از سربازي معاف كنند و دوره چهارساله 
تحصيل جزو سابقه خدمت آنها باشد و حقوق هم 

دريافت كنند. 
چندي قبل هم معاون كنوني برنامه ريزي و توسعه 
منابع وزارت آموزش وپرورش ب��ا مبنا قراردادن 
همين قانون گفت: »چون نظام تربيت معلم دوره 
شبانه روزي است براي امور رفاهي، تغذيه و امور 
خوابگاهي درصدي از حقوق دانشجومعلمان كسر 
مي شود كه قانون اين طور مشخص كرده است.«

 بايد در برنامه پنجم اصالح كنيم
علي اللهيار تركمن با قبول اشتباه بودن كسر از 
حقوق دانش��جومعلم ها اين موضوع را به گردن 

برنامه توسعه پنجم انداخته است. 
وي معتقد است كه يك اشتباه سياستگذاري و 

محاسباتي در برنامه پنجم توسعه در سال ۹۰ رخ 
داده  و وزارت علوم با مجوزي كه در قانون گرفته 
سه دانش��گاه تربيت معلم تخصصي را تبديل به 
دانشگاه جامع كرده است.  معاون وزير آموزش 
و پرورش راه حل اين مشكل را هم اينطور اعالم 
كرد: »براي اصالح اين وضعي��ت بايد در برنامه 
هفتم توسعه اين اش��تباه فاحش سياستگذاري 
را اصالح كنيم. اگ��ر دانش��گاه فرهنگيان مهم 
اس��ت بايد امكانات درخور دانشگاهي براي آنها 

ارائه شود.«
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس در واكنش به 
سخنان معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت 
آموزش وپرورش گفت: »جناب اللهيار ! آيا وقتي 
مصوبه دول��ت به صراحت حداق��ل حقوق را ۱5 
ميليارد و ۶۰۰ ميليون ري��ال اعالم و ابالغ كرده 
است، كدام حجت و دليل و تفسيري بهتر از اين 

مي تواند براي شما وجود داشته باشد؟!«
 تخلف از سند تحول

حاجي بابايي، خطاب به اللهي��ار تركمن افزود: 
شما پيگيري ها براي اجراي قانون و حقوق حقه 
دانش��جو معلمان را نيازمند تفس��ير مي دانيد! و 
گفته ايد افزايش ۴۴۰هزار توماني و اجراي احكام 
حداقل حقوق نياز به تفس��ير قانون دارد؛ جاي 
سؤال اس��ت آيا زماني كه فقط ۱۰۰هزار تومان 
به حقوق دانش��جو معلمان اضافه كرديد، نياز به 

تفسير نبود؟!
به گفته حاجي بابايي تنها دو روز پس از وزارتش، 
كاه��ش ۴5درصدي از حقوق دانش��جومعلمان 

اعمال شده است. 
اين در حالي است كه سند تحول آموزش و پرورش 
بر ضرورت تربيت دانشجوي پرسشگر و مطالبه  گر 
تأكيد دارد و اينك��ه دانش��جومعلمان با حقوق 
اوليه خود آشنا هستند و درخواست مي كنند تا 
حقوق شان احيا شود هم در همين راستا بايد در 
نظر گرفته شود نه اينكه مديران آموزش و پرورش 
دانش��جويان را به برنامه توسعه هفتم كه از سال 

۱۴۰۰ به بعد اجرايي مي شود، حواله كنند. 

  اعالم خبر خطاي انس�اني به عنوان عامل سقوط هواپيماي 
اكرايني و پس از آن نشس�ت خبري فرمانده هوافضاي س�پاه 
و توضيحاتش در اي�ن رابطه، واكنش هاي زي�ادي را در فضاي 

مجازي به دنبال داشت. 

عبداهلل گنجي: مواجهه س��ردار حاجي زاده با مسئله سقوط هواپيما 
صادقانه، مسئوالنه، شجاعانه، روشنگرانه و مظلومانه بود و هيچ كس را 
در سيستم كشوري و هواپيمايي و دولت مقصر ندانست. برعكس انجام 
درست وظايف آنان را يادآور شد. همه مسئوليت را به عهده گرفت و از 

شرمندگي طلب مرگ كرد و آماده پذيرش هر تصميم قانوني شد. 

عطاءاهلل مهاجراني: توضيحات سردار حاجى زاده فرمانده نيروى هوا 
فضاى سپاه، صريح، ش��رافتمندانه و دقيق با مسئوليت پذيرى تمام و 
شرح واقعه بود. كسانى كه با سپاه به عنوان يكى از اركان حفظ امنيت 
ملى و منطقه اى ايران مس��ئله داش��ته و دارند، فرصت كينه كش��ى و 

انتقام جويى به چنگ شان افتاده كه قابل پيش بينى بود. 

امين موسوي: نزديك به دو دهه از خودزني ۱۱سپتامبر مي گذره و 
هركس در امريكا به تحقيق در مورد اون پرواز بپردازه مثل آرت اوليوير، 
محكوم به تبعيد يا زندان ميشه، اما در همين عصر پنهان ساالري، ايران 

صادقانه خطاي انساني رو اعالم مي كنه. 

سيدمحمدرضا اصنافي: حاجي زاده مثل مرد وايساد و مسئوليت همه 
اتفاقي رو به گردن گرفت كه همه اختيارش با او نبود چنين سرمايه اي 

در جمهوري اسالمي كمياب است، خيلي كمياب. 

علي صدري نيا: حاجي زاده مي توانست مثل خيلي ها مردانگي به خرج 
ندهد؛ مثل آنها كه بعد از تصادف دو قطار گفتند خوشبختانه آنها بيمه 
بودند! مثل آنها كه بعد از فاجعه تصميم بنزيني جاخالي دادند و گفتند، 
من هم مثل شما بي خبر بودم! اما او مردانگي كرد و مسئوليت خطاي 

انساني زيرمجموعه اش را هم به گردن گرفت. 

س�عيد غروي: اگر فرمانده هوا فضا س��پاه يكي از اين ليبرال ها بود 
امروز پشت تريبون مي گفت، خدا رو شكر كه همه مسافرهاي هواپيما 

بيمه بودند!

زهرا علوي: فرق فرمانده ارشد جمهوري اسالمي با مقامات تروريست 
امريكايي در همين صداقت و بشردوس��تي هست نه افتخار به كشتن 
انسان ها و دادن مدال به پرتاب كننده بمب هس��ته اي روي سر مردم 

بي دفاع و فرمانده اي كه هواپيماي مسافر بري ايران رو  زد...  

رسول شكري نيا: موضع و مسئوليت پذيري سردارحاجي زاده فرمانده 
موفق و قهرمان نيروي هوايي سپاه كه پس از عمليات موفق عين االسد 
در اوج اقتدار و اعتبار است، مسئوليت خبط يكي از اپراتورهاي پدافند 
رو پذيرفته و آبروي خود را به ميدان آورده اس��ت. دش��من از افزايش 

محبوبيت حاجي زاده به شدت ناراحت بود!

جليل محبي: سردار حاجي زاده آمد عذرخواهي كرد و گفت: هرچه 
تصميم بگيرند من مطيعم. هرچه جست وجو كردم از عذرخواهي و قبول 
مسئوليت آقاي روحاني رئيس پدافند وقت كشور در زماني كه پدافند، 
شهيدبابايي را هدف قرار داد چيزي نيافتم. اين را عرض كردم كه آقاي 

رئيس جمهور در اظهارات بعدي متوجه سابقه خودشان باشند. 

امين اسدي: فكر كنم جزو معدود دفعات بود كه در تاريخ انقالب يه 
مسئول به تلويزيون بياد و همه را مبري كنه و خودش را مقصر؛ سردار 

حاجي زاده خدا بهت عزت بده. 

صادق محرابيان:  جهاد به آبرو، باالترين درجه جهاد است؛ درست مثل 
جهادي كه سردار سرافراز و مجاهد سپاه اسالم اميرعلي حاجي زاده كرد 
و شجاعانه مسئوليت خطاي انساني در پدافند هوايي و سقوط  هواپيماي 

اوكرايني را پذيرفت. دم غيرت و شجاعت و ايثارت گرم سردار. 

فرناز شاهيان: هواپيماهاي مسافري زيادي در سال هاي ۱۹۷۳، ۱۹8۳، 
۱۹88، ۲۰۰۱، ۲۰۰۷، ۲۰۱۷ در دنيا با موشك سقوط كردند، چندساعت 
و چند روز پس از حادثه واقعيت را به مردم گفته اند؟ و رهبر كدام كش��ور 

دستور داده اصل حادثه را صادقانه و صريح با مردم مطرح كنيد؟

مهدي آقاموس�ي: وقتي اون اپراتور داشت دس��تش رو روي دكمه 
»آتش« فش��ار مي داد، يك قهرمان ملي بود كه داش��ت جان ما رو از 
موش��ك كروز حفظ مي كرد، اما حاال خودش و فرمانده س��راپا شرم و 

گناهن و آرزوي مرگ مي كنن. عجب امتحان سختيه...  

محمد پدرام:  اونايي كه براي دفاع از ش��رف و ناموس وطن يه سيلي 
هم نخورن و حتي جرئت دفاع از حق شخصي شون رو تو زندگي روزمره 
ندارن، با حادثه خطاي انساني پدافند هوايي، غيرتي شدن و از بي آبرو 
شدن جمهوري اسالمي حرف مي زنن. بله. خطاي دردناك و بزرگي بود، 

اما آبروي جمهوري اسالمي، سليماني و جهنم عين االسده. 

رعنا شهبازي: بعد۳۰ سال كه سپاه امنيت خطوط هوايي رو برقرار 
كرده و اينقدر با خيال راحت سفر كرديم اين همه فتوحات جمهوري 
اس��المي و نيروهاي مس��لح حاال چتون ش��ده با اين خطا در شرايط 
حساس و بحران جنگي همه تون ضد نظام و مخالف جمهوري اسالمي 

و نيروهاش شدين انصافم خوب چيزيه عقلم خوبه. 

محسن پورعرب: يكي مثل حاج قاسم س��ليماني نامه ميذاره براي 
صاحبخانه س��وري و شماره تماس رو مي نويس��ه و حالليت مي طلبه 
كه از خانه اش استفاده كردند. يكي هم مثل س��ردار حاجي زاده مياد 
پشت تريبون و تمامي تقصيرهاي هواپيماي اوكرايني رو به گردن از مو 

باريك ترش مي گيره. كاهش همه مسئوالن ممكلت اينجوري بودن!

 عليرضا سهرابي: ۴۱ سال آس��مان را برايمان امن كردند؛ ۴۱ سال 
نگذاشتن از آسمان ما سوءاستفاده شود؛ ۴۱ سال پر از فضاي ملتهب 
و حساس؛ ۴۱ سال ما نگاهمون به آسمان فقط براي ديدن ستاره ها و 
زيبايي هاي آن بود. با يك خطا )هر چند نبايد مي شد( زحمات پاسداران 

زحمتكش را زير سؤال نبريم. 

 تعدادي از اعضاي شوراي عالي استان ها طي نامه اي خطاب به وزير 
كشور خواهان برگزاري مجدد و فوري انتخابات هيئت رئيسه شوراي 
عالي استان ها شدند. گفتني اس��ت پيش از اين وزارت كشور با صدور 
نامه اي به شوراي عالي اس��تان ها، انتخابات هيئت رئيسه اين شورا را 
ابطال كرده بود. در همين رابطه عليرضا احمدي، نماينده مردم قم در 
شوراي عالي استان ها با اش��اره به عدم تكمين الويري به قانون گفت: 
با توجه به پيگيري ه��اي صورت گرفته پرون��ده قضايي براي تخلفات 
انتخابات هيئت رئيسه ش��وراي عالي استان ها تشكيل شده و سازمان 

بازرسي كل كشور به اين پرونده وارد شده است. 
  معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد 
كه اصالح احكام و نگارش حقوق انجام شده و همكاران ما شبانه روزي 

كار مي كنند تا رتبه بندي در حقوق دي ماه معلمان اعمال شود. 
  مديركل بيمه سالمت استان تهران گفت: شهروندان بايد سعي داشته 
باشند از ارائه اطالعات هويتي و روند درماني خود به تماس هاي تلفني، 
شبكه هاي مجازي و افراد متفرقه خودداري كنند. به گفته وي برخي افراد 
شياد با سوءاستفاده از نام بيمه سالمت از مردم كالهبرداري مي كنند. 

 ش��هردار تهران گفت: در قال��ب توافق با س��ازمان اورژانس، ۳8 پد 
بالگرد در سطح ش��هر افتتاح شد تا در ش��رايط بحراني به شهروندان 

خدمات رساني شود. 
 كبري خزعلي با رأي اكثريت اعضاي شوراي اجتماعي زنان به عنوان 

رئيس جديد شورا انتخاب شد. 

برگزاريمسابقهبينالمللي
برايساختيادمانشهيدسليماني

عضو ش�وراي ش�هر تهران از برگزاري مس�ابقه بين المللي براي 
س�اخت يادمان »سردار ش�هيد حاج قاسم س�ليماني« خبر داد. 
محمدجواد حق شناس با بيان اينكه شورا مصوب كرده كه شهرداري 
اليحه اي را براي ساخت يادمان »شهيد حاج قاسم سليماني« به شورا 
ارائه دهد، گفت: بر اين اساس مقرر شد كه اين طرح با قيد فوريت و طي 

مدت يك ماه به شورا ارائه شود. 
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران تصريح كرد: 
ساخت اين يادمان طي برگزاري مسابقه اي بين المللي صورت مي گيرد 

كه همه هنرمندان جهان مي توانند در آن شركت كنند. 
حق شناس به باش��گاه خبرنگاران جوان افزود: در طراحي اين يادمان 
محدوديتي در اينكه س��رديس س��اخته ش��ود يا المان وجود ندارد و 
مي تواند كاري فراتر از همه اينها باشد.  وي افزود: پس از آنكه اين يادمان 
ساخته شد، در مسير بزرگراه »شهيد حاج قاسم سليماني« نصب خواهد 
شد.  رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران گفت: 
عالوه بر اين احتمال دارد يك ورزشگاه و فرهنگسرا را هم به نام »شهيد 

حاج قاسم سليماني« نامگذاري كنيم. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

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. 
-----------------------------------------------------

تهيهجهيزيهبرايمددجويانعقدكرده
سازمانبهزيستيبا»حلقهوصل«

معاون مش�اركت هاي مردمي و اشتغال بهزيس�تي استان تهران 
با بيان اينكه ب�ه حدود ۲8۰ مددجويان اس�تان تهران كه توانايي 
تهيه جهيزيه را ندارند در قالب طرح »حلقه وصل« كمك مي شود، 
از توزيع پاكت هاي�ي در تمام مدارس دولتي و غيردولتي اس�تان 
تهران براي جم�ع آوري كمك هاي مردمي به اين ط�رح خبر داد. 
مهشيد چوبكار ضمن تشريح جزئيات طرح »حلقه وصل« كه از سوي 
سازمان بهزيستي كشور اجرا شده است، گفت: اين طرح از سوي سازمان 
بهزيستي كشور آغاز به كار كرده و قصد دارد تا به تمام مددجويان تحت 
پوشش اين سازمان كه عقد كرده اند، اما براي تهيه جهيزيه دچار مشكل 
هستند، كمك كند.  وي افزود: از آنجا كه برخي از مددجويان براي تهيه 
لوازم موردنياز آغاز زندگي مشترك دچار مشكل هستند، اين موضوع 
را در دس��تور كار قرار داديم تا اين افراد بتوانند هرچه سريع تر زندگي 
مش��ترك خود را آغاز كنند. پيش از اين برخي از مددجويان براساس 
دستور العمل سازمان از كمك هاي موردي بهره مند شده بودند، اما اين 

كمك ها ناچيز و حدود يك ميليون تومان بود. 
معاون مشاركت هاي مردمي و اشتغال بهزيستي استان تهران با بيان 
اينكه اين مبلغ با توجه به شرايط اقتصادي گره چنداني از مشكالت اين 
مددجويان باز نمي كرد، تصريح كرد: به همين دليل بر آن ش��ديم تا با 
راه اندازي طرح »حلقه وصل« اقدامات جدي تري انجام دهيم. از آنجا 
كه بسياري از مددجويان با وجود مشكالت موجود پيش از اين نسبت 
به آغاز زندگي مشترك خود اقدام كرده و در حال حاضر نتوانسته بودند 
لوازم اساسي خود را تهيه كنند، پايشي انجام داديم تا افراد عقدكرده اي 
كه به دليل نداشتن جهيزيه نتوانسته بودند زندگي مشترك خود را آغاز 

كنند، شناسايي كنيم. 
چوبكار با بيان اينكه براساس اين پايش حدود ۲8۰مددجو شناسايي 
شدند، اظهار كرد: اين افراد عقد كرده بودند، اما توانايي تهيه جهيزيه را 
نداشتند. اين پايش در كل كشور هم انجام شده است و در قالب طرح 
»حلقه وصل« با اصناف و اتحاديه ها و خيريه هاي گوناگون رايزني هايي 

را انجام داديم تا اجناسي را با قيمت مناسب تهيه كنيم. 
وي به ايسنا افزود: به اين ترتيب نيازهاي اوليه جهيزيه اين افراد از جمله 
يخچال، فرش، گاز و جاروبرقي در قالب بسته هاي حدوداً داراي هشت تا 
۱۰ قلم از كاالهاي اساسي تهيه شد. اين اجناس براي همه مددجويان 
به شكل يكسان تهيه شده و در اختيار آنها قرار گرفته است. همچنين 
بنا بود براي اين مددجويان جشني نيز برگزار شود كه به دليل حوادث 

ناگوار اخير در كشور اين جشن برگزار نشد. 
به گفته معاون مشاركت هاي مردمي و اشتغال بهزيستي استان تهران، 
اين طرح تا پايان سال ادامه دارد و با تهيه جهيزيه براي تمام زوج هاي 
مذكور به پايان خواهد رسيد. همچنين از هفته آينده در تمام مدارس 
دولت��ي و غيردولتي كش��ور پاكت هايي در اختي��ار دانش آموزان قرار 
مي گيرد تا خانواده ها در صورت تمايل براي مشاركت در اين طرح از اين 

طريق كمك هاي خود را به دست بهزيستي برسانند. 
----------------------------------------------------- 

امكانتحصيلهمزماندر2رشته
تحصيليدانشگاهآزادفراهمشد

آزاد  دانش�گاه  برنامه ري�زي  ش�وراي  مصوب�ه  براس�اس 
اس�المي واح�د ته�ران مرك�زي، ب�راي اولي�ن ب�ار در س�طح 
دانش�گاه هاي دولت�ي و غيردولت�ي كش�ور، ام�كان تحصي�ل 
همزم�ان دانش�جويان در دو رش�ته تحصيل�ي فراه�م ش�د. 
براساس مصوبه جديد دانش��گاه آزاد واحد تهران مركزي، دانشجويان 
پذيرفته ش��ده در اين واحد دانشگاهي و س��اير دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عال��ي مي توانند به طور همزمان در دو رش��ته در واحد تهران 
مركزي ادامه تحصيل بدهند.  همچنين، طبق اين مصوبه و به  منظور 
كمك به اين دس��ته از دانشجويان، تس��هيالت ويژه همچون تخفيف 
شهريه، امكان اس��تفاده از مرخصي و س��نوات پيش بيني شده است. 
همچنين براي اعضاي هيئت علمي كه عالقه مند به كس��ب تخصص 
در رشته هاي جديد باشند نيز تخفيف و تسهيالت ويژه منظور خواهد 
شد.  گفتني است، متقاضيان تحصيل همزمان در دو رشته دانشگاهي 
مي توانند با پرداخت شهريه مشروط بر وجود هر دو رشته در يك شهر 

ادامه تحصيل دهند. 

آمار اخي�ر آقاي معاون هم 
از دورشدن بيشتر عدالت 
در س�المت در س�اختار 
بهداشت و درمان كشوري 
خب�ر مي دهد. آم�اري كه 
مطابق ب�ا آن اقش�ار فقير 
جامع�ه 17براب�ر كمت�ر از 
اقش�ار مرفه جامع�ه براي 
سالمتشان خرج مي كنند
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