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رئيس سازمان بهزيستي: هزار و 100 مدير سازمان بهزيستي، صاحب مراكز غيردولتي يا مؤسسات وابسته به بهزيستي هستند

 مديريت 1100 مدير بهزيستي در بخش خصوصي وابسته !

  زهرا چيذري
آمارش دقيق نيست، اما جسته گريخته كه 
آمار مديران دولتي داراي همكاري با مراكز 
غير دولتي وابسته به كار دولتي شان بيرون 
مي آيد، مي توان عمق فاجعه را متوجه شد. 
مديراني كه يك پايشان در بخش دولتي و 
پاي ديگرشان در بخش خصوصي است. اين 
مديران كه گاهي دستي در سياستگذاري 
هم دارن�د، داده ه�ا و به بي�ان ديگر رانت 
اطالعاتي و گاهي هم رانت هايي براي دور 
زدن قانون را در اختيار دارند و با دست پر 
مي توانند در بخش خصوصي گوي سبقت 
را از رقيباني كه چنين امكاناتي در اختيار 
ندارند، بگيرند و خودشان را باال بكشند، 
اما گاهي وقت ها افش�اگري هايي دس�ت 
اين مديران را رو مي كند. اين بار هم رئيس 
سازمان بهزيستي دست به افشاگري زده 
و از هزار و 100 مدير س�ازمان بهزيس�تي 
گفته كه مراك�ز غيردولتي يا مؤسس�ات 
وابس�ته يا همكار با بهزيس�تي دارند، به 
عب�ارت دقيق ت�ر اي�ن ه�زار و 100 مدير 
خودشان با خودش�ان همكاري مي كنند. 
شايد ضعف قوانين و فقدان نظارت موجب شده 
تا در نهادها و س��ازمان هاي مختلف، مديران 
بخش هاي گوناگون در كنار مديريتشان در 
عرصه دولتي يك يا چند مديريت در مؤسسات 
و سازمان هاي وابسته در بخش خصوصي هم 
داشته باشند و با اختيارات و اطالعات بخش 
دولتي به مديراني كارآمد در بخش خصوصي 
تبديل ش��وند! ماجرا همان ماجراي قديمي 

تعارض منافع است؛ ش��رايطي كه شخص يا 
اش��خاصي از يك طرف در مقام و مسئوليت 
مورد اعتماد ديگران قرار مي گيرند و از طرف 
ديگر خود داراي منافع ش��خصي يا گروهي 
مجزا و در تقابل و تعارض با مسئوليت مورد 

نظر هستند. 
در اين ميان اغلب اوقات مديران دولتي شاغل 
در بخش خصوصي مرتبط با حيطه كاري شان 
به دليل منافع و دورهمي هاي دوس��تانه بر 
سر سفره اي كه پهن ش��ده تخلفات يكديگر 
را الپوشاني مي كنند و تا مدت ها صداي اين 
تخلف در نمي آيد، اما گاهي وقت ها هم هستند 
كساني كه در برابر اين تخلف بايستند و آمار و 

ارقامي از اين ماجرا را رسانه اي كنند. 
 نمونه هايي از تعارض منافع مديران 

يكي از پر سر و صدا ترين ماجراهاي تعارض 
منافع مديران ماجراي رئيس س��ازمان غذا 
و دارو و مديري��ت همزمان خ��ود و اعضاي 
خانواده اش در چند شركت داروسازي بود كه 
با افشاگري هايي از همراهي دولت دوازدهم 
بازماند. تعارض منافع در نظام سالمت به طور 
كلي زياد به چش��م مي خورد و اغلب مديران 
بخش دولتي در بخش خصوصي نيز مديريت 

و منافعي دارند. 
وزير بهداشت س��ابق نيز در كنار فعاليت در 
بخش خصوصي و داش��تن چند كلينيك و 
بيمارستان چشم پزشكي س��مت وزارت را 
هم قبول كرده ب��ود. س��وابق و رزومه كاري 
اغلب مديران و وزرا را هم كه بررسي كنيد با 
چنين موضوعي مواجه مي شويد. در سطوح 

پايين تر هم كه اين ماجرا بسيار معمول است، 
به گونه اي كه محمدحسين قرباني، سخنگوي 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره 
كلينيك هاي ترك اعتياد و چرايي اثربخش 
نبودنشان گفته بود:»در كلينيك هاي ترك 
اعتياد رانت هاي زيادي وجود دارد و برخي از 
مسئوالن دانشگاه هاي علوم پزشكي بين چهار 
تا پنج مركز ترك اعتياد در اختيار دارند كه اين 
رانت ها نمي گذارد درمان به صورت معمول و 
استاندارد در اين مراكز در اختيار مردم باشد.« 
اما در اين ميان هيچ سازمان و نهادي عزمي 
جدي براي مقابله با اين تعارض منافع نداشته 
است و شايد سازمان بهزيستي را بتوان در اين 
زمينه پيشقدم دانست. اين س��ازمان اخيراً 
بخشنامه منع پذيرش يا قبول منافع متعارض 
در بهزيستي را ابالغ كرده است كه طبق آن 
پروانه فعاليت و تأس�يس مراكز بهزيستي را  

براي مديران اين سازمان ممنوع است. 
 فرصت سه ماهه

خيريه ها مراكز حساسي هستند كه حكايت 
برپا شدنشان تنها براي انجام كار خير نيست. 
معافيت هاي مالياتي تنها بخشي از مشوق هايي 
است كه براي خيرين در نظر گرفته شده است. 
به همين خاطر هم خيلي وقت ها در كنار كار 
خير اقدامات ديگري انجام مي گيرد كه چندان 
سنخيتي با كار خير ندارد! طبق قانون مبارزه با 
پولشويي، بعضي از كسب و كارها و فعاليت ها 
در مجاورت پولشويي قرار دارند. پس اين حوزه 
از حوزه هاي حساس است و سازمان بهزيستي 
يكي از س��ازمان هايي اس��ت كه به خيريه ها 

مجوز مي دهد. شايد به همين دليل است كه 
وحيد قبادي دانا ، رئيس س��ازمان بهزيستي 
كش��ور بر اجراي بخش��نامه منع پذيرش يا 
قبول مناف��ع متعارض در بهزيس��تي تأكيد 
دارد و مي گويد:»با اجراي اين بخشنامه پروانه 
فعاليت و تأس���يس مراكز بهزيستي را براي 
مديران اين سازمان ممنوع مي كند و واگذاري 
مراكز به خويش��اوندان مدي��ران نيز تخلف 
محسوب مي شود. طبق بخشنامه منع پذيرش 
يا قبول منافع متعارض مديران بايد مراكز را 
به خيريه هايي واگذار كنند كه پيش تر مجوز 

احداث مراكز را دريافت كرده بودند.«
به گفت��ه وي، در ح��ال حاضر ه��زار و 100 
نفر از مديران در س��ازمان بهزيس��تي مراكز 
غيردولتي يا مؤسس��ات مختلف وابس��ته يا 
همكار با بهزيس��تي دارند. به نحوي كه  اين 
افراد خودشان با خودشان همكاري مي كردند. 
اين بخشنامه مشخص مي كند كه افراد بين 
مديريت يا مؤسسات خود بايد يكي را انتخاب 
كنند. قبادي دانا تأكيد مي كند:»اين مديران 
سازمان بهزيستي سه ماه فرصت دارند تا مراكز 

را واگذار يا پست مديريت را رها كنند.«
قب��ادي دانا متعقد اس��ت:»نمي توانيم توقع 
داشته باشيم كه تمام مش��كالت مربوط به 
تعارض منافع با يك بخشنامه حل و فصل شود. 
هر بخشنامه ما را به نقطه مطلوب نزديك تر 
مي كند. اين بخشنامه گام بلندي در چارچوب 

رفع تعارض منافع است.«
حاال بايد ديد رئيس سازمان بهزيستي چقدر 

در اجراي اين بخشنامه جدي است!

متهمرديف2:شبنمنعمتزادهمثلآمدنيوزدروغميگويد
قاضي: برخي لوايح را پدر شبنم نعمت زاده به ساير مراجع مي نويسد تا جهت پرونده را تغيير دهد

لشگري پور متهم رديف دوم پرونده شبنم 
نعم�ت زاده در دادگاه روزگذش�ته گفت: 
»توصيه مي كنم به كساني كه مي خواهند 
با به اصط�الح آقازاده ه�ا كار كنند، عقبه 
ش�خصي آنها را ببينن�د ك�ه بدانند چه 
عقده ه�ا و كمبود هايي داش�ته اند. اينها 
عادتشان اين است كه اين گونه رفتار كنند. 
هر كدام از ما كه تاريخ انقضايمان با خانم 
نعمت زاده تمام مي شد، همچون دستمال 
كاغذي بي�رون پرت مي ش�ديم و ما را له 
مي كردند.« دادگاه روزگذش�ته حواشي 
جالب ديگري هم داش�ت. قاضي پرونده   
گفت به نعمت زاده مهلت نخواهد داد و قرار 
بازداشتش به وثيقه تبديل نخواهد شد و 
حكم وي تا 25روز آينده صادر مي ش�ود. 
متهم ردي�ف دوم روز گذش�ته از احتكار 
دارو از س�وي نعمت زاده هم پرده برداري 
كرد و گفت وي به خاطر افزايش قيمت دالر 
داروها را انبار مي كرده و نمي فروخته است. 
قاض��ي اس��داهلل مس��عودي مقام در ابتداي 
پنجمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات 
ش��بنم نعمت زاده و محمدرضا لشگري پور 
ضمن اعالم رسميت جلسه از شبنم نعمت زاده 
خواست تا آخرين دفاعيات خود را مطرح كند. 
وي گفت: حجاب تان را طوري رعايت كنيد 

هم بتوانيد حرف بزنيد و هم ما بشنويم !
  بسياري از گزارش ها صحت ندارد

ش��بنم نعمت زاده در جايگاه ق��رار گرفت و 
گفت: مجموعه شركت هايي كه با ما همكاري 
داشتند در جريان هس��تند كه شروع كار ما 
فقط به دليل فروش و ايجاد يك رويه مشخص 
بود كه ش��ايد اگر به نحو ديگري بود چنين 

مشكالتي پيش نمي آمد. 
وي با بيان اين ادعا ك��ه برخي از موضوعات 
خالف واقع مطرح مي ش��د، گفت: بسياري 
از گزارش ها صحت ندارد. بدون شك زماني 
كه ش��ركتي بزرگ مي ش��ود مشكالت هم 

پيش مي آيد و توقف اين روند بسيار مشكل 
است. من هيچ گونه نيت سوئي ندارم و آبروي 
شخصي و خانوادگي خود را به خاطر ريالي به 

خطر نمي اندازم. 
  عزل مديركل با فشار نعمت زاده

ب��ه گ��زارش رس��انه ها در ادام��ه قاض��ي 
مس��عودي مقام از نماينده وزات بهداش��ت 
خواس��ت تا در جايگاه حاضر ش��ود و گفت: 
دفاعيات نعم��ت زاده را ش��نيديد، او مدعي 
است از مرجع ذي صالح مجوز داشته است،  
توضيح بدهي��د.  نماينده وزارت بهداش��ت 
بيان كرد: خانم نعمت زاده به ما گفت نماينده 
قانون��ي وزارت بهداش��ت نيس��تيم، اما اين 
نامه اي است كه صحت صحبت هاي ما را ثابت 
مي كند )نامه نمايندگي تحويل دادگاه شد(. 
حتي يكي از مديران كل ما به خاطر فش��ار 
نعمت زاده ها عزل ش��د.  اين نماينده وزارت 
بهداشت افزود: درخصوص انبار كرج معاونت 
غذا و داروي كرج نامه اي را ارسال كردند كه 
به هم��راه تعزيرات و هم��كاران ما به آدرس 
آن مراجعه كردي��م و مقادير قابل توجهي از 
شركت رسا فارمد ثبت شد كه دارو هاي تاريخ 

مصرف گذشته بوده است. 
 در ادام��ه قاض��ي مس��عودي مقام از متهم 
احمدرضا لشگري پور خواست براي آخرين 

دفاعيات در جايگاه حاضر شود. 
متهم لشگري پور مدعي شد: در مورد ۵00 
حساب كه خانم نعمت زاده گفته است، بايد 
بگويم هيچ كدام به شركت مربوط نمي شود؛ 
شركت ما حدود ۳0 حساب در سراسر كشور 
داشت و هيچ حساب پشتيباني هم نداشتيم. 

  چك هاي پدرش برگشت مي خورد
اين مته��م ادام��ه داد: مي��زان آورده خانم 
نعمت زاده ۴ميليارد نقدينگي بود كه بعد از 
ورودم به شركت متوجه شدم، اين مبلغ وام 
شركت پارس��يس كيش است كه به صورت 
درهمي بود. او  گفت: ما چك داريم كه پشت 

آن امضاي پدرش بود و برگش��ت مي خورد، 
جلسه اي گذاشتند كه بايد تقسيط شود و بعد 
از آن چك هاي شركت را دادند و ما اين وام را 
تسويه كرديم. در واقع آورده شركت از طرف 
او متعلق به خودش نبود و من از اين موضوع 

خبر نداشتم. 
لش��گري پور تصريح كرد: در يك بازه زماني 
نعمت زاده به من اعالم كرد كه دالر در حال 
افزايش قيمت اس��ت و االن برخ��ي داروها  
را نمي فروش��م، اگر بعداً بفروشم ۳ميليارد 
مي شود. خانم نعمت زاده مي داند چرا تاريخ 

داروها گذشت. 
  من كاخ نساختم شما ساختيد !

لشگري پور مدعي شد: بدهي ما 1۹0 ميليارد 
تومان به شركت هاست و ميزان مبالغ اعم از 
موجودي كاال و هزينه ها 1۳0ميليارد تومان 
بوده و ما ۶0 ميليارد تومان كم آورديم. خانم 
نعمت زاده! شما شبكه دروغ پراكني آمدنيوز 
هستيد، من حداقل عين حقايق را مي گويم، 

اما شما عين دروغ را مي گوييد!
اين متهم ادعا كرد: اتوماسيون شركت وجود 
دارد، مي توانيد اس��تعالم بگيري��د كه ما هر 
روز موجودي و تعهدات ش��ركت را به خانم 
نعمت زاده مي فرستاديم. حال او مي گويد كه 
ما در جريان نبوديم، من كاخ نس��اختم شما 
)نعمت زاده( ساختيد. او مي گفت من تومور 
مغزي دارم و با اين ترفند از ما پول مي گرفت. 

  فرار نعمت زاده ها از شركت
لش��گري پور اف��زود: س��ال ۹0 اعض��اي 
هيئت مديره رس��ا فارمد اع��م از محمدرضا 
نعم��ت زاده مديرعامل، ش��بنم نعمت زاده، 
زينب نعمت زاده و محمد محب علي همسر 
ش��بنم نعمت زاده بودند كه اين افراد س��ال 
۹7تغيير كردند. اگر شما مسئله اي نداشتيد، 
چرا ب��ه راحتي اعض��اي خانواده خ��ود را از 

هيئت مديره خارج كرديد؟
اين مته��م ادع��ا ك��رد: در دو م��ورد خانم 

نعمت زاده از پدرش پول گرفت؛  مرداد ۹۵، 
1/۵ميلي��ارد تومان از پ��درش پول گرفت و 
همان موقع هم از ما چ��ك دريافت كرد و به 
ما ش��ش ماه فرصت داد تا آن را برگردانيم، 
اما سه ماه بعد پدرش چك هاي ما را به يك 
ش��ركت داده بود. من در يك��ي از روز ها كه 
به ش��ركت رفتم، ديدم افراد زيادي تحصن 
كرده اند كه چك هاي خود را نقد كنند. ما به 
خانم نعمت زاده اعتراض كرديم كه شما به ما 
ش��ش ماه فرصت داده ايد، اما او به ما جواب 
روش��ني نداد. آقاي نعم��ت زاده كارگران را 
جلوي شركت ما فرستاده بود كه پول خود را 
از ما بگيرند. در اوج مشكالت شركت مجبور 
شديم پول اين شركت را هم پرداخت كنيم 

كه قرار بود شش ماه بعد بدهيم. 
  مادر نعمت زاده هم سوء استفاده كرد

متهم لشگري پور گفت: خانم نعمت زاده در 
صحبت هايش گفته كه  بسيار آدم درستكاري 
است، در حالي كه در قرارداد اجاره آزمايشگاه 
موجر به ن��ام آقاي محمدرض��ا نعمت زاده و 
مستأجر به نام خانم شبنم نعمت زاده است كه 
با پيش پرداخت 10ميليون تومان و پرداخت 
ماهانه يك ميليون تومان اين قرارداد به امضا 
رس��يد، اما خانم نعمت زاده درخواست كرد 
كه ماهي ۴ميليون تومان به حس��اب مريم 
بختيار)مادر ش��بنم نعمت زاده( واريز كند، 
يعني ۳ميليون تومان اضافه تر گرفت. در واقع 
از اين جيب به آن جيب پول جا به جا كردند 
و بعد هم معتقد است، پاكدست است و دين و 

دنيايش را نمي فروشد !
  وزارت بهداش�ت ب�ه وظايفش عمل 

كند
در ادامه قاضي از نماينده دادستان خواست 
تا در جايگاه قرار گيرد. نماينده دادستان به 
دفاعيات آقاي متهم لش��گري پور اشاره كرد 
و گفت: آقاي لش��گري پور! درس��ت است از 
شركت خارج شديد، اما خروج ديرهنگام بود 
كه در همين موضوع نفع شخصي داشتيد و 
زماني كه ديگر همه چيز به ضرر ش��ما بود، 
خارج شديد.  رس��ول قهرماني ادامه داد: از 
وزارت بهداشت انتظار داريم وظايف خود را 
در راس��تاي نظارت انجام بدهد. قوه قضائيه 
ملجأ نهايي اس��ت. اگر اين نظارت ها درست 
باشد اين پرونده ها به اينجا نمي رسد و نظارت 
درست آنها مصداق پيشگيري بهتر از درمان 

است، مي باشد. 
در ادامه دادگاه وكيل متهمه نعمت زاده هم 
گفت: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا 
نعمت زاده است دليلي ندارد كه در رسانه ها 

بگويند فرزند وزير سابق. 
  اليحه نويسي آقاي نعمت زاده

قاضي مسعودي مقام ضمن تذكر گفت: برخي 
لوايح را هم پدر او مي نويسد، وقتي به مراجع 
مختلف مراجعه مي كند ت��ا جهت پرونده را 
تغيير بدهد پس خودش��ان ه��م بي تقصير 
نيس��تند. اينجا مدرس��ه نيس��ت كه ولي را 
بخواهند.  در نهايت قاضي مس��عودي مقام 
گفت: تحقيقات در حال تكميل شدن است، 
س��عي مي كنيم تا 2۵ روز ديگر رأي را صادر 
كنيم. به نعمت زاده مهلتي داده نمي شود و 

قرار بازداشتش به وثيقه تبديل نخواهد شد.

88498440سرويس اجتماعي

س�خنگوي ش�وراي نگهب�ان گف�ت: 
ط�رح تش�ديد مج�ازات اسيدپاش�ي 
و حماي�ت از بزه دي�دگان ناش�ي از 
آن در جلس�ه اي�ن ش�ورا تأيي�د ش�د. 
عباسعلي كدخدايي در توئيتي نوشت: طرح 
تش��ديد مجازات اسيدپاش��ي و حمايت از 
بزه ديدگان ناش��ي از آن كه در دس��تور كار 
شوراي نگهبان قرار گرفته بود، پس از بحث 
و بررسي، عدم مغايرت آن با شرع مقدس و 

قانون اساسي به مجلس اعالم شد. 
پيش از اين درب��اره واژه جنايت كه در طرح 
اعالمي نمايندگان بود، شوراي نگهبان ايراد 
وارد كرده ب��ود. با توجه به ايرادات ش��وراي 
نگهبان، بنا بود در ماده يك طرح قبلي عبارت 
»جنايت بر نفس و عضو« اصالح شود. ظاهراً 
ايراد ش��وراي نگهبان به اي��ن موضوع بوده 
كه واژه »منفعت« هم بايد به طرح تش��ديد 

مجازات اسيدپاشي اضافه شود. 
در نهايت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
هم در جلسه علني طرح تش��ديد مجازات 
اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از 
آن را كه از ش��وراي نگهبان اعاده شده بود، 

بررسي و اصالح كردند. 
در ماده يك اين طرح عبارت »جنايت بر نفس 
و عضو« به عبارت »جنايت بر نفس، عضو يا 

منفعت« اصالح  شد. 
در تبصره2 ماده يك اين طرح بعد از عبارت 
اسيدپاشي، عبارت»به قصد ارعاب و ايجاد 
ناامني در جامعه باشد. به نحوي كه به موجب 
ناامني در محيط ش��ود« ح��ذف و عبارت 
»مش��مول مق��ررات 2۸۶ قان��ون مجازات 
اسالمي مصوب 1/ 2/ ۹2 باشد«، اضافه  شد. 
در ابتداي ماده2 اين طرح هم بعد از عبارت 
)يا به هر علتي مانن��د( عبارت )فرار مرتكب 
يا( ح��ذف و بعد از عب��ارت )پرداخت ديه يا 
 اش( عبارت )يا وجه المصالحه حسب مورد( 

اضافه مي شود. 
تبصره هاي يك و 2 ماده 2 هم حذف شدند. 
طبق تبصره يك اين ماده به منظور حمايت 
از بزه ديدگان موضوع اين قانون در مواردي 
كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب 
ممكن نيس��ت ديه از اموال وي و در صورت 
نداش��تن مال يا كافي نب��ودن آن، تمام يا 
باقيمانده ديه از بيت المال پرداخت مي شود. 
طبق تبصره 2 اين ماده هم ه��رگاه پس از 
دريافت ديه از بيت المال مرتكب دس��تگير 
ش��ود، حق قصاص براي بزه ديده يا اولياي 
دم محفوظ است ليكن بيت المال با توجه به 
امكانات مال بزه ديده يا اولياي دم، حق رجوع 

به آنها را خواهد داشت. 

   گزارش   2

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

 زهرا بينايي با انتشار اين عكس توئيت زد:  وقتي به فكر آبروي 
مردم نيستيد و همه چيز را فداي منافع سياسي خودتان و چيز مضحكي 
به اسم لزوم آگاهي رساني به همه  مي كنيد. حاال مي شود فهميد تدبير 
وزرات بهداشت در پوشيده نگه داشتن اين موضوع و پرهيز از بزرگنمايي 

آن اتفاقاً درست بوده... 
-----------------------------------------------------

  يك كانال خبري با انتشار اين عكس نوشت: بخت سياه ماهيان 
قره سو! حجم پس��آب كارخانه هاي ش��يميايي كه به رودخانه  قره  سو  
مي ريزد، به حدي زياد اس��ت كه منجر به تغيير رنگ رودخانه و پايين 
آمدن ميزان اكسيژن آب شده و  مرگ بسياري از ماهي هاي اين رودخانه 

را  رقم زده است. انسان وحشي چه بر سر حيات وحش آورده؟
-----------------------------------------------------

  مقداد همتي با انتشار اين عكس نوشت: اينجا شهرك صنعتي 
بيرجند مهم ترين ش��هرك صنعتي اس��تان خراس��ان جنوبي است. 
فقط20 درص��د كارخانجات و كارگاه هاي اين ش��هرك كار مي كنند. 
بقيه كارخانجات يا انبار ذخيره ش��ركت هاي بزرگ شده اند يا توسط 
بانك هاي مختلف مصادره! اينجا يكي از صدها شهرك صنعتي مشابه 

در سراسر كشور است. 
-----------------------------------------------------
  يك كانال خبري با ترجمه يك مقاله علمي از س�ايت نيچر 
 multiple نوشت: احتماالً اگر يكي از دوستان و آشنايان شما بيماري
sclerosis، يا MS داش��ته اند. به غير از مشكالت و عوارض روحي كه 
براي بيماران پديد مي آيد، درمان اين بيماري يا جلوگيري از پيشرفت 
آن، هزينه زيادي به اين افراد تحميل مي كند. به عالوه عوارض جانبي 
داروهاي مصرفي نيز زياد اس��ت. تحقيق پزشكي اخير نشان مي دهد 
كه از هر پنج تشخيص بيماري MS، يكي از آنها اشتباه است. كمبود 
ويتامين B12، ميگرن و عوارض سكته، نشانه هايي مشابه MS دارند و 

بعضاً پزشكان به اشتباه آنها را MS تشخيص مي دهند. 
-----------------------------------------------------

  كانال هواشناسي با انتشار اين عكس نوشت: بارش كشور طي 
دهه ابتدايي آبان چه ميزان رش��د خواهد داشت؟ براي اولين دهه ماه 
آبان در استان هاي نيمه شمالي كش��ور و همچنين نيمه غربي شاهد 
بارندگي هايي تا يك اينچ ) 2۵ ميليمتر( بيشتر از نرمال خواهيم بود. 
دامنه هاي جنوبي البرز محسوس ترين رش��د بارش را طي اين مدت 

شاهد خواهند بود. 
-----------------------------------------------------
  اين خبر در ش�بكه هاي اجتماعي بازنشر زيادي داشته است: 
كره جنوبي براي مقابله با آسيب هاي اعتياد به تلفن همراه دست به اقدامات 
درماني و پيشگيرانه زده اس��ت. به گفته كارشناسان برخي از معتادان به 
تلفن همراه ساعت ها و شايد بيش از 10 يا 1۵ ساعت به صورت مستمر به 
كار با گوشي همراه مشغولند بدون آنكه خودشان متوجه باشند. در كره 
جنوبي 1۶ اردوگاه دولتي ويژه براي معتادان به استفاده از تلفن همراه به 
راه افتاده است. كساني كه به اين مراكز ترك اعتياد خاص مي روند، روزانه 
12ساعت بدون دسترس��ي به تلفن همراه خود سپري مي كنند. آنها در 
جلسات مشاوره اي انفرادي، گروهي و خانوادگي نيز شركت و به انجام دادن 
كار هايي متفاوت به جاي استفاده از تلفن همراه مبادرت مي كنند تا اين 
اعتيادشان از بين برود. بررسي ها نشان مي دهد در سال گذشته ميالدي، 
۹۸ درصد نوجوانان در كره جنوبي از تلفن همراه استفاده مي كردند. آمار 
رسمي دولتي نشان مي دهد بيش از ۳0 درصد اين افراد به شدت به تلفن 
همراه وابسته ش��ده اند. نوجواناني كه به گوشي همراه معتاد مي شوند، از 

رفتن به كالس درس خودداري كرده و رفتار هاي تهاجمي دارند. 
-----------------------------------------------------

  يك كانال خبري با انتش�ار اين عكس نوش�ت: قيچي كردن 
پرچم ايران در افتتاحيه يك مدرسه خيرساز به جاي روبان در عنبرآباد 

)استان كرمان!(

دس��تگيري دانش��جوي تقلب��ي رش��ته 
دندانپزشكي دانشگاه شهيدبهشتي سرنخي از 
يك ماجراي قديمي و زخمي كهنه در ساختار 
نظام آموزش كشور بود كه از تخلفات گسترده 
در خريد و ف��روش صندلي ه��اي پرمتقاضي 

دانشگاه هاي معروف كشور پرده برداشت. 
حاال محم��د صادق��ي، عضو كميس��يون 
آموزش و تحقيقات مجلس از كشف حداقل 
200مورد صندلي فروشي در دانشگاه هاي 
علوم پزشكي خبر مي دهد و مي گويد:»حتي 
رد پاي برخي از مؤسس��ات كنك��ور كه در 
سيماي جمهوري اس��المي هم برنامه هاي 
تبليغاتي روي آنتن مي برند هم در اين پرونده 

ديده شده است.«
وي بر اظهارات وزي��ر علوم درباره نبود حتي 
يك مورد صندلي فروش��ي در دانشگاه هاي 
زيرمجموع��ه وزارت علوم صح��ه مي گذارد 
و مي افزايد:»منش��أ اصل��ي اي��ن فس��اد در 
دانشگاه هاي علوم پزشكي تغييرات نرخ ارز 
و بازگشت تعداد زيادي از دانشجويان خارج از 
كشور به داخل به ويژه در رشته هاي پزشكي 
بود كه اين دانش��جويان با هزينه ش��خصي 
در خارج از كش��ور تحصيل مي كردند و پس 
از بازگش��ت به كش��ور به دنبال تحصيل در 

دانشگاه هاي برتر كشور بودند.«

به گفته صادقي بازگش��ت تع��داد بااليي از 
دانش��جويان خ��ارج از كش��ور زمينه س��از 
اين تخلف ش��د، اگرچه ف��روش صندلي در 
دانشگاه ها فقط محدود به اين افراد نمي شود 
بلكه موارد ديگري بدون اينك��ه در خارج از 
كشور تحصيل كرده باشند نيز در دانشگاه هاي 

برتر مشغول به تحصيل شده اند. 
محمدنعي��م اميني فرد، عضو كميس��يون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي هم 
درباره موضوع صندلي فروشي در دانشگاه ها 
علوم پزش��كي و جا به جايي فرزندان هيئت 
علمي دانشگاه ها مي گويد:»براساس گزارشي 
ظرف دو سال حدود يك هزار نفر از اعضاي 
هيئت علمي دانشگاه ها از خدمات بهره بردند 
و از دانشگاهي به دانشگاه ديگر منتقل شدند. 
همچنين تعداد محدودي از خدمات دريافتي 

به شكل تغيير رشته بوده است.«
از نگاه وي قانون پذيرش داوطلبان با سهميه 
به ويژه در رشته هاي پزشكي بايد مورد بررسي 

مجدد قرار گيرد. 
 به گفت��ه اميني فرد در نخس��تين جلس��ه 
كميسيون بهداشت پس از تعطيالت معاون 
آموزشي وزارت بهداشت براي توضيح در مورد 
صندلي فروشي و بررسي مسائل سهميه هاي 

پزشكي به كميسيون خواهد آمد. 

صندليفروشيوزارتبهداشتمعاونوزيررابهمجلسكشاند

شوراينگهبانطرحتشديدمجازاتاسيدپاشيراتأييدكرد

كبري فرشچي

م الف: 2528

  رئيس قوه قضائيه در راستاي شفاف سازي اطالعات و سوابق متهمان و محكومان، آيين نامه 
سجل قضايي را ابالغ كرد. 

  مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره به اينكه از ابتداي هفته 
آينده بر شدت و گستره بارش ها افزوده مي شود، گفت: طي پنج روز آينده براي ارتفاعات برخي 

مناطق كشور بارش برف خواهيم داشت. 
  رئيس سازمان بسيج دانش آموزي با اشاره به آغاز اعزام دانش آموزان به اردوي راهيان نور 

از 11 آبان گفت: پيش بيني مي كنيم 700 هزار دانش آموز اعزام شوند. 
  معاون اشتغا لزايي و خودكفايي كميته امداد با بيان اينكه حساب ضمانت تسهيالت كميته 
امداد در صندوق قرض الحس��نه امداد واليت اجرا شده اس��ت، گفت: تا پايان سال جاري به 

10هزار زن سرپرست خانوار ضمانتنامه ساده براي دريافت تسهيالت ارائه مي شود. 
  رئيس سازمان بهزيستي كشور همزمان با امضاي تفاهمنامه ارائه خدمات وكيل معاضدتي 
به مددجويان سازمان بهزيستي گفت: بيش از ۶ ميليون نفر تحت پوشش بهزيستي قرار دارند 

كه حدود يك ميليون و ۴۵0 هزار نفر از اين افراد داراي معلوليت هستند. 
  دبيرس��تاد مركزي اربعين از تش��كيل كميته فناوري ارتباطات در اين ستاد در كنار 1۴ 
كميته ديگر اين س��تاد خبر داد و گفت: هزينه هاي رومينگ تحميل شده به زائران اربعين 

پيگيري مي شود. 
  رئيس سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس كش��ور از بهينه سازي و متناسب سازي 
مدارس كپري خبر داد و گفت: كپر جزو معماري منطقه اس��ت، به دنبال كپرزدايي نيستيم 

بلكه بايد سازه هاي مناسبي را جايگزين كنيم. 

رضا دهشيري |  جوان

عليرضا سزاوار
   گزارش   یک


