
رتبه ه�اي برت�ر 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

كنكور امسال پا 
ب�ه كالس ه�اي 
كنكور نگذاشتند. البته اگر تا هفته هاي آينده 
مؤسس�ات كنكور بگذارند! تجربه سال هاي 
قبل نش�ان مي دهد برخي از اي�ن نخبگان با 
وع�ده جواي�ز وسوس�ه كننده ب�ه ت�ور اين 
مؤسس�ات مي  افتادند. نكته ديگري كه اين 
برگزي�دگان ب�ر آن تأكي�د دارن�د مديريت 
استفاده از شبكه هاي اجتماعي است؛ معضلي 
كه بسياري از نوجوانان را گرفتار كرده است. 
ظهر روزگذشته نفرات برتر كنكور اعالم شد و نتايج 
اوليه آزمون سراس��ري هم به ص��ورت كارنامه اي 
بعدازظهر ديروز منتشر ش��د. در اين آزمون 832 
هزار نفر مجاز به انتخاب رش��ته ش��دند و فرآيند 
انتخاب رشته از 20تا 24 مردادماه انجام خواهد شد 
و تمام داوطلبان حتي غايبان جلسه مي توانند در 

انتخاب رشته با سوابق تحصيلي شركت كنند. 
 پيشتازي شهرستاني ها

روزگذش��ته س��ازمان س��نجش آموزش كشور 
اسامي نفرات برتر هر گروه آزمايشي را اعالم كرد؛ 
بر اين اس��اس از 10نفر برتر گروه هاي آزمايشي 
رياضي و فني ش��ش نفر از شهرستان هستند و 
در گروه عل��وم تجربي ماجرا جالب تر اس��ت، از 
10 نفر برتر، رتبه اول از تهران و 10 نفر ديگر از 
شهرستان است كه در اين گروه دو نفر در سكوي 

دهم به طور مشترك قرار گرفتند. 
  زبان و هنر به تهراني ها رسيد

رتبه هاي برتر گروه علوم انساني هم بين پايتخت 
و ديگر شهرها به طور مساوي تقسيم شد. پنج نفر 
از تهران و پنج نفر هم از شهرستان است. در گروه 
آموزشي زبان و گروه آموزش��ي هنر ورق به سود 
تهراني ها برگشته است. پنج نفر رتبه برتر زبان و 
پنج رتبه نخست گروه هنر پايتخت نشين هستند. 
  دست رد احمدي نژاد به مؤسسات كنكور

ايزدمه��ر احمدي ن��ژاد، رتبه برتر رش��ته تجربي 
در كنكور ۹8 با بيان اينكه در س��ال آخر مدرس��ه 
برنامه ريزي براي رسيدن به رتبه هاي برتر در كنكور 

را داشته اس��ت، گفت: »پس از كنكور نمي دانستم 
كه مي توانم به اين رتبه برس��م يا نه. از شبكه هاي 
اجتماعي هم در راستاي هدفم استفاده مي كردم. 
براي رس��يدن به اين رتبه در روز هايي كه مدرسه 
نمي رفتم، بين 10 تا 12 ساعت درس مي خواندم 
و در روزه��اي مدرس��ه ه��م حدود پنج يا ش��ش 
س��اعت مش��غول درس خواندن بودم. « رتبه اول 

رش��ته تجربي در كنكور ۹8 درخصوص حضور در 
كالس هاي كنكور هم گفت: »تنها در كالس هايي 
شركت كردم كه در مدرسه تشكيل مي شد و خارج 
از مدرسه در كالس كنكوري شركت نكردم.« وي با 
بيان اينكه انتخاب من براي دانشگاه رشته پزشكي 
دانشگاه تهران است، گفت: »برنامه اي براي مهاجرت 

يا ادامه تحصيل در خارج از كشور ندارم.«

  كنترل شبكه هاي اجتماعي با شب خيز
رتبه اول علوم انساني هم با بيان اينكه هيچ كالس 
كنكوري ش��ركت نكردم، گف��ت: »دانش آموزان 
به خودشان اعتماد داشته باش��ند و خودشان را 
درگير حواش��ي يا هزينه هاي سرسام آور كالس 
كنكور نكنند.«   فاطمه شب خيز با اشاره به اينكه 
در آزمون هاي آزمايش��ي شركت مي كرده است، 
بيان كرد: »براي موفقيت در كنكور نيازي به صرف 
هزينه  زياد نيست بلكه بايد با برنامه ريزي و هدفمند 
درس خواند.« وي درباره رش��ته انتخابي اش نيز 
گفت: »هنوز تصميم نگرفتم، اما يا دبيري يا حقوق 
را براي تحصيل انتخاب مي كنم. دانشگاه نيز اگر بنا 
باشد حقوق بخوانم، دانشگاه تهران يا شهيدبهشتي 
را انتخاب مي كنم.« ش��ب خيز همچنين درباره 
استفاده از شبكه هاي مجازي در ايام كنكور گفت: 
»به صورت محدود و كنترل ش��ده از شبكه هاي 

مجازي استفاده مي كردم.«
  فقط كالس هاي تقويتي مدرسه

رتبه اول گروه رياضي كنكور سراس��ري ۹8 هم 
با بي��ان اينكه در هيچ كالس كنكوري ش��ركت 
نك��ردم، گفت: »ب��راي درس خوان��دن در كنار 
دروس مدرسه، حداكثر از كتب كمك آموزشي 
اس��تفاده مي كردم. من در مدرس��ه تيزهوشان 
تحصيل مي كردم و در برخي كالس هاي تقويتي 
هم حاضر مي شدم. احتماالً در رشته مهندسي 
برق دانشگاه صنعتي شريف ادامه تحصيل دهم 
و طبق عالقه و تحقيق از بزرگ ترها، اين انتخاب 
را انجام مي ده��م.« عليرضا س��خايي راد افزود: 
»روزانه به صورت متوس��ط هشت تا 10 ساعت 
درس مي خواندم و معموالً بيش��تر از 10 ساعت 
مطالعه نمي ك��ردم. چند روز قب��ل از برگزاري 
آزمون سراسري س��ال ۹8 اميد داشتم كه رتبه 

اول رشته رياضي را كسب كنم.«
آزمون سراسري امسال روزهاي 13و 14تيرماه 
برگزار ش��د كه 58درصد داوطلب��ان خانم ها و 
42درصد آقايان بودن��د. تعداد 637هزار تن هم 
در گروه علوم تجربي شركت كردند كه بيشترين 

تعداد داوطلبان را شامل مي شد. 
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سوءاستفاده كنندگان از طريق ارتباط گيري با مسئوالن وزارت صمت و ثبت تقاضاي كاذب در سامانه بهين ياب به سود هنگفت رسيدند

گزارش »جوان« از معضالت ميداني در منطقه 17كه مدت هاست به اهالي اش تعلق ندارد

فساد كالن پتروشيمي با همكاري مسئوالن وزارت صمت

بوي شيشه روي روپوش مدرسه !

نه بزرگ تك رقمي هاي كنكور به مافياي كنكور
هيچ كدام از نفرات برتر كنكور 98 به كالس كنكور نرفتند 

پرون�ده جدي�د 

نيره ساري
پتروش�يمي ك�ه   گزارش  3

روزگ�ذش��ت�ه 
رسيدگي به آن كليد خورد، 17 متهم دارد كه 
اتهام آنها اخالل در نظام توليد است. متهمان 
مجموعاً 3۰هزار و ۵۰۰ تن س�هميه مواد اوليه 
پتروشيمي را در بازار آزاد به فروش رساندند و 
از اين طريق 19۰ميليارد تومان منفعت تحصيل 
كردن�د. طبق گفته ه�اي نماينده دادس�تان 
سوءاس�تفاده كنندگان ب�ا ارتباط گي�ري ب�ا 
مسئوالن وزارت صمت و ثبت تقاضا در سامانه 
بهين ياب و دريافت مواداوليه و احتكار آن به 

سود هنگفت رسيدند. 
اولين جلس��ه رس��يدگي به اتهام��ات 17متهم 
پرونده فس��اد در پتروش��يمي به رياست قاضي 
مسعودي مقام در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي 
به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادي برگزار 
ش��د. در ابتداي اين جلس��ه حس��يني نماينده 
دادس��تان تهران با حضور در جايگاه گفت: اين 
پرونده 17 متهم دارد كه اتهام آنها اخالل در نظام 
توليد است. وي افزود: متهمان مجموعاً 30هزار و 
500 تن سهميه مواد اوليه پتروشيمي را در بازار 
آزاد به فروش رساندند و از اين طريق 1۹0ميليارد 

تومان منفعت تحصيل كردند. 
 متهمان پرونده پتروشيمي 

محسن احمدي، سعيد خنداني، فرزاد محبوبي، 
هادي آزادي، حميد صداقتي، وحيد صابري، حامد 
مقدم، كاظم حاجي ابوالقاسم جوالبي مشهور به 
حبيبي، رضا رهبر، مجتبي علي عسگري، سعيد 
احمدي سرغشه، فرش��اد نجفي، شهرام پرپايي، 
عباس حاجي عمو عصا، نازيال اميركواسمي، مجيد 
ابرازه از جمله متهمان اين پرونده بودند. شركت 

مبتكران جهان نايلون، ش��ركت محبوب پالست 
به نمايندگي منصور علي��زاده و صاحب امتيازي 
محبوبي، شركت زرين پالست، شركت كيميا پلي 
استر قم و همچنين ش��ركت تك جام خاورميانه 
از ديگر اسامي بود كه نماينده دادستان در حين 
قرائت اتهامات اشخاص حقيقي به آنها اشاره كرد. 

 ارتباط گيري با مسئوالن وزارت صمت
طبق گفته هاي نماينده دادستان اخالل در اين 
پرونده در حد كالن است. وي درخصوص تشريح 
اقدامات متهمان فوق نيز گفت: عرضه محصوالت 
پتروشيمي در شركت بورس كاالي ايران انجام 
مي شود و عرضه كنندگان موظف به عرضه تمامي 
محصوالت در شركت بورس كاال هستند. با توجه 
به محدوديت ها و اختصاص شهريه براي دريافت 
مواداوليه پتروش��يمي قيمت مواداوليه با قيمت 

موجود در بازار اختالف قاب��ل مالحظه اي دارد، 
به طوري كه اين مسئله س��بب فعاليت دالالن 
مي شود. اين اختالف چندين برابري موجب شده 
سوءاستفاده كنندگان با ارتباط گيري با مسئوالن 
وزارت صمت و ثبت تقاضا در سامانه بهين ياب و 
دريافت مواداوليه و احتكار آن به س��ود هنگفتي 
برسند. در بررسي ها مشخص شد، اين افراد به نام 
خود يا شركت هاي مربوط به خود سهميه هايي 
دريافت كرده اند. اين اقدام آنها در افزايش قيمت 

اوليه مواد پتروشيمي مؤثر بوده است. 
اين در حالي است كه متهمان در دفاعيات خود 
اتهامات وارده را قبول نداشتند، اما طبق اظهارات 
نماينده دادستان با طرح سؤالي چرا با قصد اينكه 
سازمان بورس كاال هر تن پت را 7ميليون تومان 
مي فروخت، قيمت هر تن پت در سال ۹7 در بازار 

آزاد 27 ميليون تومان بوده است، ادامه داد: علتش 
آن اس��ت كه س��هميه مواد اوليه را توليدكننده 
واقعي نمي گرفت بلكه افرادي كه در اين دادگاه 
حاضر هستند، دريافت مي كردند و توليدكننده 
واقعي براي اينكه ورشكست نش��ود و توليدش 
نخوابد هر تن پت 7 ميليون توماني را 27 ميليون 

تومان مي خريده است. 
 رضوي راهي زندان شد

برگزاري اي��ن دادگاه در حالي اس��ت كه قاضي 
مسعودي مقام در پايان جلسه در جمع خبرنگاران 
آخرين وضعيت پرونده ه��اي كارمندان صمت و 

جهانباني و سامان مدلل را اعالم كرد. 
مسعودي  مقام گفت: پرونده گروه آقاي جهانباني 
در دو هفته آينده وقت رس��يدگي به آن تعيين 
مي ش��ود. پرونده رش��وه كاركنان اداره صمت 
آخرين دفاع روزگذشته اخذ ش��د و رأي آن در 
حال صادرش��دن اس��ت و پرونده هاي��ي كه در 
حوزه موبايل بود، آخرين دفاع هفته آينده اخذ و 

تصميم گيري خواهد شد. 
مسعودي مقام اختالف زمان ميان صدور رأي و 
ابالغ آن در پرونده ها را نيز منوط به تعدد پرونده ها 
دانس��ت و گفت: برخي مواقع متهم��ان ادله اي 
مي آورند كه نياز داريم اس��تعالم، صحت و سقم 
را ارزيابي كني��م.  وي در رابطه با زم��ان و نحوه 
بازداش��ت هادي رضوي احدي از متهمان بانك 
سرمايه كه به 20 سال حبس محكوم شده است، 
گفت: بعد از صدور حكم پرونده به دادسراي جرائم 
اقتصادي ارجاع و صبح دوشنبه جلب آقاي رضوي 
صادر ش��د و طبق اطالعات واصله دوشنبه شب 
توس��ط ضابطين دادگس��تري، اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي حدود ساعت 8/30 يا ۹ 

شب به بعد دستگير و روانه زندان شد. 

س�ال  مهرم�اه 

عليرضا محمدي
گذشته گزارشي از    گزارش 2

معض�الت ميدان 
 مقدم را در منطقه 17تهران منتشر كرديم. اين 
ميدان در واقع چهار راهي نسبتاً فراخ است كه 
در ابتداي خيابان اصلي منطقه، 2۰متري ابوذر 
)فالح( قرار دارد. در گزارش منتشر شده، تيتر 
اصلي گوياي همه چي�ز بود؛ »ش�ب و روز اين 
ميدان در تصرف بزهكاران اس�ت«، اما اوضاع 
همچنان مانند گذشته تأسفبار بلكه بدتر هم 
ش�د؛ تأس�فبارتر اينكه مسئوالن ش�هري و 
انتظامي نش�ان دادند اگر بخواهند مي توانند 
منطقه را از لوث س�اقي هاي موادمخدر و ساير 
ناهنجاري ها پاك كنن�د چراكه همزمان با ايام 
حضور رهبر انقالب در محله مذكور براي ديدار 
با خانواده ش�هيد بايرامي، همه چيز آنجا گل و 

بلبل شده بود، اما اين فقط مختص همان چند 
روز بود و ظاهراً اراده اي مس�تمر براي اين كار 

وجود ندارد. 
جزئيات گ��زارش »ج��وان« نش��ان مي دهد كه 
چطور صبح ه��ا كارگرهاي س��اختماني، ظهرها 
ميوه فروش ها و دستفروش ها، عصرها پيرمردهاي 
انگشترفروش، معتادها، خرده فروش ها و مالخرها 
جمع مي شوند و تا نيمه هاي شب و حتي ساعاتي 
از بامداد، ميدان مقدم در منطقه17 را در قرق خود 
نگه مي دارند. در برخي از مواقع هم كه تركيبي از 
تمامي گروه هاي ذكر شده، متفق مي شود و كار را 
به جايي مي رسانند كه ميدان مقدم از فرط شلوغي 

و ازدحام تا حد انفجار پيش مي رود. 
سال هاس��ت اين محله چنين وضعيتي دارد. مگر 
در مواقعي خاص كه خرق عادت مي شود و اوضاع 
به صورت مقطعي رو به آرامش مي رود. به عنوان 

نمونه اسفند سال 13۹6 محمدعلي بايرامي يكي 
از درجه داران نيروي انتظام��ي در فتنه دراويش 
گنابادي به شهادت رسيد، مقام معظم رهبري در 
خانه پدري شهيد كه در يكي از خيابان هاي اصلي 
منتهي به ميدان مقدم قرار دارد، حضور يافتند. اين 
اتفاق ميمون باعث شد ولو براي چند روز، ميدان 
مقدم از دس��ت بزهكاران آزاد ش��ود و به آغوش 

مردمش بازگردد!
آرامش مقعط��ي محله مقدم نش��ان داد كه مهار 
اين چهار راه مخوف امكان پذير اس��ت؛ مخوف از 
آن جهت كه محال اس��ت ش��ما اهل اين منطقه 
باش��يد و ولو براي يك ب��ار هم كه ش��ده، تمامي 
مراحل آماده س��ازي تا مصرف علن��ي موادمخدر 
توس��ط معتادان متجاه��ر دورتادور مي��دان را از 
نزديك مشاهده نكرده باش��يد! اين امر در حالي 
اس��ت كه حداقل س��ه مدرس��ه با فاصله كمتر از 

يك دقيقه، نزديك ميدان مقدم هستند و هر روز 
تعداد قابل توجهي از دانش آموزان دختر و پسر در 
شرايطي به خانه  هاي  شان مي روند كه بوي انواع 
مواد مصرفي )صنعتي و سنتي( توسط معتادان را 

روي روپوش  هاي  شان به خانه مي برند!
نگاهي دقيق تر ب��ه فضاها، فروش��گاه ها و اماكن 
پيرامون اين ميدان نش��ان مي دهد كه »مقدم« 
تمامي ابزار الزم براي تغيير را دارد؛ موقعيت خوب 
)در ابتداي خيابان اصلي منطقه( مردمي مذهبي 
و عموم��اً از خانواده هاي ايثارگر، كاس��بان اهل، 
بانك ها، مدارس، مطلب پزشكان و نهايتاً كوچه و 
خيابان هايي كه تقريباً همگي آنها مزين به نام شهدا 
هستند و بخش زيادي از 4هزار شهيد منطقه 17 
را به خود اختصاص داده اند. اينجا همه چيز براي 
تغيير وجود دارد، جز همت مسئوالن منطقه كه 
گويي سال هاست محله مقدم را فراموش كرده اند. 

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

 خبرگزاري ايمنا با انتشار اين عكس نوشت: تبليغي جالب براي 
اشاعه استفاده از فرهنگ حمل و نقل عمومي. 

-----------------------------------------------------

  يك كاربر با انتشاراين عكس نوشت: در پست بلبشويى است. 
هرچه به الزامى شدن كارت سوخت نزديك تر مي شويم، سرگردانى ها 
بيشتر مي شود. بعضى كارت سوخت ندارند، برخى هم اصاًل نمي دانند 
كه قرار است بنزين فقط با كارت سوخت داده شود. واقعاً اگر يك شخص 
عادى جز وزارت نفت ملت را اينچنين سرگردان مي كرد غير از محاكمه 

چيزى در انتظارش بود؟
-----------------------------------------------------

  حجت نوشت: انتشار اوراق مالي از سوي دولت با سررسيد 1404 
دو حالت دارد:1. معتقدند تا آن سال تحريم ها برطرف مي شود و امكان 
بازپرداخت اصل و سود آن وجود دارد. 2. فقط به گذران امور اين روزها 
فكر مي كنند و به مشكالتي كه در آن مقطع گريبان كشور و دولت بعد 

را مي گيرد، كار ندارند. 
-----------------------------------------------------

  مهدي صفدرزاده با انتش�ار اين عكس نوشت: اليوم هرگونه 
اس��تفاده از نوش��ت افزار غيرايراني در حكم خيانت به كارگران ايراني 

است. 
-----------------------------------------------------

  مينا عليرضا نوشت: در سايه فقدان ايمني محيط و شرايط كار، دو 
كارگر در شهرهاي سومار و طارم دچار حادثه شدند. در اين حوادث يك 
كارگر مصدوم و يك كارگر جان باخت. ايران در زمينه  رعايت مسائل 
ايمني كار در ميان كشورهاي جهان رتبه 102 را به خود اختصاص داده 

 كه رتبه بسيار پاييني است. 
-----------------------------------------------------

 علي صدري نيا با انتشار اين عكس نوشت: سيدمحمود دعايي 
مديرمسئول روزنامه اطالعات كاًل در حال دستبوسي! از بوسيدن دست 

ظريف تا بوسيدن چادر عفت مرعشي!
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتشار اين عكس نوشت: رونمايي از »سنگ توالت 
50ميليون توماني« به عنوان اثر هنري در نمايشگاه خانه هنرمندان. 
خانم ها مهناز افش��ار، بهاره رهنما، ترانه عليدوس��تي، ابتكار و آقايان 
فرخ نژاد، پرستويي، علي كريمي، نويد محمدزاده، محسن تنابنده و... 

حرفي سخني پندي شيرين زبوني  چيزي نداريد واسه مردم؟
-----------------------------------------------------

 محمد اميني رعيا با انتشار اين عكس توئيت كرد: چقدر اين 
اعداد و ارقام ديوانه كننده است. بانك ملت 2 هزار و 400 ميليارد تومان 
از مردم به اسم قرض الحسنه پول جمع كرده و معلوم نيست كجاست؟ 
80 ه��زار وام ازدواج 30 ميليون توماني را چه كس��ي بلعيده اس��ت؟ 
وضعيت ساير بانك ها هم همين است. جايگاه بانك مركزي و نظارت 

در كشور ما كجاست؟

زهرا چيذري

پزشك زيادي !
كمبود پزشك در كشور اگرچه نخس��تين بار از سوي وزارت بهداشت 
رسانه اي شد و وزير پيشين و معاون وي دكتر حريرچي كه حاال سمت 
معاونت كل وزارت بهداش��ت را دارد آن را رس��انه اي كردند، اما حاال 
شخص وزير بهداشت هم با مسئوالن نظام پزشكي همراه شده و مخالف 
افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي براي سال آينده است. سعيد 
نمكي احساس كمبود پزشك را به دليل توزيع نامناسب آن مي داند و 
معتقد است:»خيلي از فارغ  التحصيالن پزشكي به حرفه پزشكي وارد 
نشده اند و ممكن است اين افراد به دليل اينكه به نقاط كمتر برخوردار 
نروند، به شغل هاي ديگر وارد شده باشند.« راه حل وزير بهداشت براي 
حل مشكل كمبود پزشك در مناطق محروم، 30درصد ظرفيت پذيرش 
بومي گزيني اس��ت؛ راه حلي كه محمدرضا ظفرقندي، رئيس سازمان 
نظام پزش��كي نيز بر آن تأكيد دارد و صحه مي گ��ذارد. ظفرقندي هم 
مانند حريرچي به آمار و ارقام استناد مي كند، اما آمار و ارقام يكي نشان 
از كمبود پزشك دارد و آمار و ارقام ديگر،  بيانگر آن است كه با توجه به 
سرانه سالمت، اوضاع اقتصادي و زيرساخت هاي تعداد پزشكان نه تنها 
كافي است بلكه در برخي رش��ته ها مازاد هم هست. ظفرقندي معتقد 
اس��ت، اجرايي ش��دن طرح مجلس براي افزايش دو برابري ظرفيت 
پذيرش دانشجوي رشته پزشكي 80 هزار ميليارد تومان هزينه دارد. 
در برابر اظهارات رئيس سازمان نظام پزشكي و وزير بهداشت كه حاال 
براي همرنگي با جماعت هم كه شده، پروژه كمبود پزشك را كه در اين 

وزارتخانه كليد خورد انكار مي كند، بايد به چند نكته توجه داشت. 
 نخس��ت اينكه يكي از عوامل مهم در توزيع نامناسب پزشكان فقدان 
حضور پزشك كافي در كشور است. اگر پزشكي در شهرهاي بزرگ جايي 
براي كاركردن نداشته باشد، خواه ناخواه مي پذيرد كه با فراهم شدن 
شرايط نس��بي زندگي در مناطق كمتر برخوردار از تهران و شهرهاي 
بزرگ برود. در حال حاضر به دليل كمبود پزش��ك خدمات پزش��كي 
باكيفيت تنها در برخي مناطق ش��هرهاي بزرگ جمع شده و مناطق 

پايين شهر تهران هم از پزشك يا پزشكان حاذق خالي است. 
نكته بعدي اينكه در هر شغل و حرفه اي بروز فضاي رقابتي باعث بهبود 
كيفيت ارائه خدمت مي ش��ود، اما انحصار و محدودي��ت مراكز و افراد 
ارائه كننده خدمت موجب مي ش��ود تا آنها هيچ الزام��ي براي ارتقاي 
كيفيت خدماتشان احساس نكنند و اين اتفاقي است كه هم اكنون در 

حوزه خدمات پزشكي و بهداشتي شاهد آن هستيم. 
اما از همه مهم تر طرح مجلس و وزارت بهداشت براي بومي گزيني از 
مناطق محروم است؛ طرحي كه طبق آن 30 درصد سهميه دانشگاه هاي 
علوم پزشكي مناطق محروم به افراد بومي اين مناطق اختصاص مي يابد. 
در چنين حالتي بديهي اس��ت افرادي با توان علمي كمتر به واس��طه 
استفاه از سهميه مناطق محروم وارد رش��ته هاي پزشكي شوند و اين 
مس��ئله مي تواند منجر به كاهش كيفيت آموزش پزش��كي شود. در 
نهايت هم معلوم نيست آيا پزشكاني كه از اين مناطق برخاسته اند و با 
سهميه منطقه محروم وارد دانشگاه شده اند پس از طي مراحل تحصيل 
در مناطق محروم ماندگار ش��وند يا به نوعي قان��ون را دور زده و براي 
درآمد بيشتر و زندگي در شرايط بهتر راهي شهرهاي بزرگ و پايتخت 
شوند. از س��وي ديگر اين افراد كه به واسطه شرايط آموزشي ضعيف تر 
در مناطق محروم از توان علمي كمتري برخوردارند و در دانشگاه هايي 
با سطح علمي پايين تر تحصيل كرده اند، هر چند ممكن است حداقل 
استانداردهاي آموزش��ي را كسب كرده باش��ند، اما اغلبشان به اندازه 
دانشجوياني كه در دانشگاه هاي تراز اول كشور تحصيل كرده اند و تحت 
آموزش اساتيد حاذق بوده اند توانمند نيستند. همين هم موجب خواهد 
ش��د كه در نهايت بار مراجعه بيماران مناطق محروم به كالنش��هرها 
كاهش نيابد. كوتاه س��خن اينكه اگرچه افزاي��ش دو برابري ظرفيت 
پذيرش پزشكي آن هم به يك باره چندان معقول به نظر نمي رسد اما 
براي ارتقاي سالمت مردم الزم است تا در طرحي بلند مدت اين افزايش 
ظرفيت مدنظر قرار گيرد. در اين صورت هم به چالش زيرس��اخت ها 

برنمي خوريم و هم مناطق محروم از پزشك خالي نمي ماند. 

دولت بار مالي 
مرخصي 9 ماهه زايمان را نمي پردازد 

مدي�ركل ام�ور حقوق�ي س�ازمان تأمي�ن اجتماع�ي ب�ا بي�ان 
اينك�ه دولت ب�ار مال�ي افزاي�ش مرخص�ي زايم�ان به 9 م�اه را 
ب�راي تأمي�ن اجتماع�ي هن�وز محق�ق نك�رده اس�ت، گف�ت: 
ب�ه همي�ن دلي�ل هن�وز اي�ن قان�ون اجراي�ي نش�ده اس�ت. 
عمران نعيمي درخصوص افزايش مرخصي زايمان از شش به ۹ ماه اظهار 
داشت: مجلس ابتدائاً تصويب كرده بود كه مرخصي به ۹ماه افزايش يابد، 
ولي شوراي نگهبان با توجه به بار مالي كه اين موضوع داشت، به آن ايراد 
گرفت و اعالم كرد نحوه تأمين بار مالي آن بايد روش��ن شود و به دولت 
اجازه داده مي ش��ود در صورتي كه بار مالي آن را براي تأمين اجتماعي 

تأمين كند، مرخصي زايمان را از شش به ۹ ماه افزايش دهد. 
وي گفت:  تأمين اجتماعي به جهت اينكه ب��ار مالي اين موضوع هنوز 

تأمين نشده است، مكاتباتي را با دولت داشته است. 
نعيمي بيان داشت: اگر مصوبات دولت كه بار مالي براي صندوق هاي 

بيمه  اي دارد، تأمين نشود اجراي آن تخلف مالي محسوب مي شود. 
وي گفت: اخيراً در كميسيون اجتماعي دولت تصويب شده است، در 
بودجه سال آينده بار مالي مرخصي زايمان از شش تا ۹ ماه را ببينند تا 

بتوانيم آن را اجرا كنيم. 
مصطفي س��االري، مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماع��ي هم در اين 
نشست افزود: 18هزار ميليارد تومان از كارفرمايان و بخش هاي مختلف 
مطالبه داريم، البته در جايي كه معوقات و بدهي هايي وجود داشته باشد 
كارگاهي را تعطيل نمي كنيم. در مجموع برنامه ريزي هايي انجام داديم 
و با كمك دولت و مجلس مي توانيم درآمد و هزينه ها را به ثبات برسانيم 
و اگر دغدغه اي هست در ماه هاي آتي رفع مي كنيم. نمي گوييم مشكل، 
كسري و كمبودي نداريم منتها نواقص و نارسايي ها نگراني اساسي براي 

جامعه مخاطب ايجاد نخواهد كرد. 
وي درباره بدهي هاي دولت به تأمين اجتماعي و روند وصول آن گفت: 
هفته گذشته با سازمان برنامه و بودجه توافقي براي تشكيل كارگروه 
مشترك داشتيم. بخشي از معوقات سنوات گذشته حسابرسي شده و 
برخي هنوز حسابرسي نشده اند تا ميزان دقيق آن را اعالم كنيم. درباره 
نحوه محاسبه بدهي در كارگروه مشترك اعالم نظر مي شود و ديدگاه 
دولت اين است كه هرجا نياز اس��ت در موارد مربوط به پرداخت حق 
بيمه كارفرما و... كمك كند. تأمين اجتماعي هم به عموم مردم خدمت 
مي دهد و ما ظرفيت هاي وصول بدهي ها را در كارگروه مشترك بررسي 
مي كنيم.  مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماعي در پاس��خ به اخباري 
مبني بر خالي شدن ظرفيت 260 هزار نفري بيمه كارگران ساختماني 
و پوش��ش افراد جديد گفت: اين آمار، آمار دقيقي نيست كه بخواهيم 
260هزار نفر را جايگزين كنيم. اكنون بيش از 350هزار مشمول داريم. 
برداشت ما از روند بازرسي ها اين اس��ت افرادي مشمول اين فهرست 
هستند و از اين خدمات استفاده مي كنند كه كارگر نيستند. سامانه اي 
تعريف شده كه اطالعات افراد مشمول بيمه كارگر ساختماني دارند با 
دستگاه هاي مختلف چون اصناف كنترل شود و اگر تعارض وجود دارد 

اين افراد حذف شوند. 
 وي همچنين اعالم كرد كمتر از دو ماه ديگر امكاني فراهم مي شود كه 
هر فردي به شعب مراجعه كند مي تواند مجموعه سوابق خود را از همان 

شعبه دريافت كند. 

عليرضا سخايي راد -  اهواز
رتبه يك علوم رياضي و فني 

ايزدمهر احمدي نژاد - تهران
رتبه يك علوم تجربي

فاطمه شبخيز - الر
رتبه يك علوم انساني

صالح شاملو احمدي - تهران
رتبه يك زبان


