
صندل�ي دانش�گاه هاي معتب�ر و رش�ته هاي 
پرمتقاض�ي فق�ط مح�ل رقاب�ت بين پش�ت 
كنكوري ها نيست؛ اين صندلي ها گاهي وقت ها 
هم ب�ا تبصره هايي ب�ه افرادي كه شايس�تگي 
علمي اش را ندارند، واگذار مي شوند! اين كار غير 
قانوني هم نيست. قوانيني وجود دارد تا بخشي 
از اين صندلي ها به افراد خاصي مانند فرزندان 
اعضاي هيئت علمي دانش�گاه ها برسد. گاهي 
اين عدد و رقم ها آنچنان باالست كه نمي توان 
به س�ادگي از كنار آن عبور كرد. ب�ه طور مثال 
آنطور كه رئيس كميسيون اصل90 مجلس گفته 
تفاوت حداقل هزار نفري در تعداد دانشجوي در 
حال تحصيل ميان آمار ارائه شده توسط وزارت 
بهداش�ت و كارشناسان ش�وراي عالي انقالب 
فرهنگي ديده مي ش�ود. اين ماجرا مسبوق به 
سابقه است. س�ال 98 هم بهروز بنيادي، عضو 
كميسيون بهداش�ت و درمان مجلس از انتقال 
۱۳۴ نفر از فرزندان اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
آزاد كه در رشته دامپزشكي تحصيل می كردند  
به صورت غيرقانوني به رشته پزشكي خبر داد. 
گذراندن ۳6واحد در دانش�گاه هاي نه چندان 
معتبر خارجي و ادامه تحصيل در دانشگاه هاي 
معتبر داخل با گرفتن انتقالي هم راهكار ديگري 
بود كه پيش از اين مي شد از آن براي رسيدن به 
صندلي پزشكي اس�تفاده كرد. حراج صندلي 
رش�ته هاي برت�ر دانش�گاه هاي برتر ب�ه نفع 
افراد خاص اس�ت اما به رشته پزشكي محدود 
نمي شود. سال گذش�ته هم ۲0 نفر از فرزندان 
هيئت علمي دانش�گاه ها به دانشگاه صنعتي 
ش�ريف به عنوان يكي از برترين دانشگاه هاي 
كشور راه يافتند و خالصه اين قصه سر دراز دارد!

يك رانت موجه و قانوني يا شايد هم دور زدن قانون 
با بخشنامه و دس��تورالعمل! بي ترديد بسياري از 
داوطلبان كنكور دلش��ان مي خواهد در رشته ها و 
دانشگاه هاي برتر درس بخوانند و رقابت اصلي در 
كنكور بر سر همين صندلي هاست. در اين ميان، 
برخي پشت كنكوري ها با استفاده از يك سهميه 
يا امتياز خيلي خاص مي توانن��د با اين توجيه كه 
پدر و مادرشان عضو هيئت علمي دانشگاه هستند، 
صندلي هاي پرمتقاضي را اش��غال كنند! فرزندان 
اعضاي هيئت علمي دانش��گاه ها حتي مي توانند 
رشته تحصيلي ش��ان را هم تغيير و در رشته هاي 
برتر ادامه تحصيل دهند. آمار دقيقي از اين موارد 
وجود ندارد، اما اظهار نظرهاي افراد مطلعي همچون 
نمايندگان مجلس يا رسانه اي شدن موارد خاص 
نشان مي دهد عمق ماجرا بيشتر از چيزي است كه 

فكرش را مي كنيم!
 تصاح�ب صندل�ي دانش�گاه هاي برتر از 

مسيرهاي خاص
پذيرش دانش��جو از مس��يرهايي غير از كنكور و 
كسب رتبه الزم موضوعي است كه هر چند عجيب 
مي نمايد، اما واقعيت دارد. سال گذشته هم ۲۰ تن از 
پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي دانشگاه شريف، 
فرزندان اعضاي هيئت علم��ي بوده اند. خبري كه 
معاونت آموزش��ي و تحصيالت تكميلي دانشگاه 
ش��ريف، آن را امري كاماًل قانوني دانست، چراكه 
بر اساس مصوبه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و 
همچنين آيين نامه وزارت علوم اين كار قانوني است، 

اما نگاه كارشناسان آموزشي و حتي برخي از اعضاي 
هيئت علمي دانشگاه ها به اين ماجرا متفاوت است 
و آن را خالف روح قانون اساس��ي و نوعي دور زدن 

قانون مي دانند. 
طي سال هاي گذش��ته نيز بارها ماجراهاي مشابه 
رسانه اي ش��ده بود. به طور نمونه، بهروز بنيادي، 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس سال98 
از انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه آزاد در رشته دامپزشكي تحصيل می كردند، 

به  صورت غيرقانوني به رشته پزشكي خبر داد. 
به گفته بني��ادي در س��ال 9۶ اتفاقي عجيب در 
دانشگاه آزاد اس��المي براي تغيير رشته گروهي 
خاص از دانشجويان اتفاق افتاده است كه فرزندان 
اعضاي هيئت علمي دانش��گاه آزاد بتوانند بنابر 
انتخاب خودش��ان، اما با ش��روطي تغيير رشته 
بدهند، براي مثال فرزند يك عضو خاص از هيئت 
علمي دانش��گاه آزاد كه در رش��ته دامپزش��كي 
پذيرفته شده اس��ت، در رش��ته پزش��كي ادامه 

تحصيل دهد. 
وی گفته بود: شروط اين تغيير رشته آن بود كه بايد 
اين اتفاق در همان دوره و رشته هاي هم تراز انجام 
شود، همچنين دانشجو به دانشگاهي منتقل شود 
كه والدين در آن عضو هيئت علمي هستند و اگر 
پس از دو ترم متوالي دانشجويان معدل باالي ۱۵ 
كسب كنند، امكان ادامه تحصيل در رشته جديد 

فراهم مي شود. 
به گفته بنيادي اين مصوبه مربوط به رياست قبلي 
دانش��گاه آزاد بود، اما اجرايي ش��دن روند انتقال و 

تغيير رشته دانشجويان فرزند اعضاي هيئت علمي 
در سال 9۷ و رياست جديد دانشگاه رخ مي دهد. 

در بين اسامي منتشر شده در اين ماجرا، نام فرزند 
يكي از مس��ئوالن وقت وزارت بهداشت هم ديده 

مي شد!
 يك حباب هزار نفري در پذيرش دانشجوي 

دندانپزشكي !
حجت االسالم حسن شجاعي، نماينده مردم ابهر در 
مجلس شوراي اسالمي و رئيس كميسيون اصل 9۰ 
در ماجراي پيگيري مجلس براي افزايش ظرفيت 
رشته دندانپزشكي در مصاحبه اي گفته بود: »تفاوت 
فاحش آمار دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي و آمار دانش��جويان معرفي شده از 
سوي سازمان سنجش نشان مي دهد هم امكانات 
داريم هم ظرفيت داريم، ام��ا گويا عوامل ديگري 
تعيين مي كند چه كسي روي صندلي بنشيند، چه 

كسي ننشيند.«
به گفته وي طب��ق آمار وزارت بهداش��ت بيش از 
۱۶هزار دانشجوي دندانپزشكي در مقطع عمومي 
در حال تحصيل هستند كه معادل پذيرش ساالنه 
۲هزارو۷۵۰ دانشجوي دندانپزشكي است، در حالي 
 كه بر اساس استعالم رس��مي از سازمان سنجش 
در س��ال ۱۴۰۰ حدود ه��زار و۷۵۰ دانش��جوي 
دندانپزشكي در مجموع دانشگاه هاي دولتي و آزاد 
از طريق كنكور سراسري پذيرفته شدند. از طرفي 
بر اس��اس آمار اعالمي وزارت بهداش��ت به شكل 
ميانگين ساالنه ۱۲۰ دانش��جوي دندانپزشكي از 
خارج كشور وارد كشور مي شوند كه اين اختالف 

هزار نفري با هيچ آماري قابل توجيه نيست. 
از نگاه شجاعي وزارت بهداش��ت بايد به دو سؤال 
بزرگ پاسخ دهد، اول اينكه اين اختالف هزار نفري 
از چه مس��يري وارد دانش��كده هاي دندانپزشكي 
ش��ده اند و دوم اينك��ه اگر ظرفيتي ب��راي تربيت 
دانشجو هست، چرا وزارت بهداشت تا اين حد در 
برابر اضافه شدن ظرفيت پذيرش از طريق كنكور 

سراسري مقاومت مي كند؟
بنا به تأكيد رئيس كميسيون اصل 9۰ مجلس، آمار 
صندلي دانشجوي در حال تحصيل در دانشكده هاي 
دندانپزشكي نشان مي دهد هم امكانات داريم هم 
ظرفيت ، اما گويا اين ظرفيت براي داوطلبان كنكور 

نيست و از مسير ديگري بايد وارد شود. 
وي ادامه داد: »چگونه اس��ت كه هن��گام افزايش 
ظرفيت ۱۰ درصدي پذيرش دانشجو كه در كنكور 
سراسري سال ۱۴۰۱ معادل كمتر از ۲۰۰ نفر است 
بهانه هاي مختلفي از يونيت تا هيئت علمي گرفته 
آورده مي ش��ود، اما در كمال تعجب مي بينيم كه 
ساالنه حداقل هزار نفر از مسير نامشخصي پذيرفته 

مي شوند.«
  راه�كار س�اده اي ك�ه مناف�ع برخ�ي را 

به هم مي زند
هامون سبطي، دبير كميسيون آموزش ديده بان 
ش��فافيت و عدالت در گفت وگو با فارس از راه هاي 
قانوني مانند  سوء استفاده از سهميه هاي رنگارنگ 
براي نشستن روي صندلي پزشكي و دندانپزشكي، 
شبه قانوني مانند گرفتن تابعيت كشورهاي ديگر و 
ورود به دانشگاه هاي ايران، يا رفتن به دانشگاه هاي 
خارج از كشور و ورود به كشور و دور زدن كنكور يا 
حتي سندسازي به بهانه تحصيل در دانشگاه هاي 
خارج از كش��ور در صورت��ي كه فرد اص��اًل در اين 
دانشگاه ها تحصيل نكرده است، به عنوان راهكارهايي 
براي نشستن بر صندلي هاي پر متقاضي دانشگاه ها 
نام مي برد. ب��ه گفته وي حتي اف��رادي به صورت 
علني در فضاي مجازي در حال تبليغ هس��تند و 
اعالم مي كنند كه به ما ۵۰۰ ميليون تومان يا يك 
ميليارد تومان بدهيد تا مدرك معتبر تحصيلي در 
اختيار شما قرار دهيم. از نگاه وي يكي از راهكارهاي 
جلوگي��ري از چنين تخلفاتي اين اس��ت كه همه 
دانش��گاه ها خروجي هاي خود را ب��ا ورودي هاي 
سنجش تطابق بدهند، يعني داوطلب همچنان كه 
براي ثبت نام در دانشگاه الزم است سند معتبري 
از سازمان سنجش به دانشگاه ارائه دهد، در زمان 
فارغ التحصيلي نيز دانشجو ملزم گردد كه سندي 
از سازمان سنجش به دانشگاه ارائه دهد و سازمان 
سنجش تأييد كند كه آن فرد در آن دانشگاه و آن 
رشته پذيرش شده است. وي تأكيد مي كند: » اين 
موضوع راه حل بسيار ساده  و كم هزينه اي است كه 
اگر اجرايي شود، جلوي بسياري از تخلفات گرفته 
خواهد شد، اما افراد به ظاهر صاحب صالحي كه در 
روند سالمت آموزش كشور اخالل ايجاد مي كنند 
و مسير آموزش را به انحراف مي كشانند، گويا اجازه 
نمي دهند. متأس��فانه اين افراد ذي نفع هستند و 

منافع برخي از آنها براي ما مشخص شده است.«
با اين اوصاف بايد پذيرفت درصدي از صندلي هايي 
كه نزديك به ي��ك ميليون نفر بر س��ر آن رقابت 
دارند، به افرادي مي رس��د كه مسيرهاي قانوني و 
شبه قانوني آن را بلدند و شرايطي همچون استادزاده 

بودن را دارند!
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رئيس سازمان بازرسي كل كشور عنوان كرد 

تشكيل 3600 پرونده كيفري و تخلفاتي براي سازمان ها و ادارات

1000 صندلی دندانپزشکی دانشگاه ها سهم افراد خاص!
رئيس كميسيون اصل 90: ساالنه به طور متوسط ۲750 نفر از طريق كنكور در رشته دندانپزشكی مشغول به تحصيل شده اند

 اما اين عدد در سال ۱۴00 به ۱750 نفر كاهش يافت. اين اختالف هزار نفری با هيچ آماری قابل توجيه نيست

 رئي�س س�ازمان 

عليرضا سزاوار
بازرسي كل كشور   گزارش  2

اع�الم ك�رد ك�ه 
چنانچه مس�ئوالن در دوران تصدي خود به 
وظايف قانون�ي عمل نكنند، ب�ا آنها برخورد 
مي ش�ود. به خاطر ترك فعل برخي ادارات و 
نهادها در سال قبل ۳هزارو600 پرونده كيفري 
و تخلفاتي تش�كيل شده اس�ت. مس�ئوالن 
وزارت جهاد كشاورزي، اداره گمرك و سازمان 
غ�ذا و دارو در دول�ت قب�ل از جمل�ه همين 

متخلفان هستند. 
در دوره تحول و تعالي دس��تگاه قضا، س��ازمان 
بازرسي تالش كرده كه بازرسي ها و نظارت را به 
جاي موضوعي و محيط محوری به سمت مسئله 
محوری سوق دهد. در سازمان ها و ادارات مسائلي 
مهمي وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود و 
تا زماني كه منشأ فس��اد خشكانده نشود، صرف 

برخورد با مفسد كفايت نمي كند. 
   ترك فع�ل جهاد كش�اورزي، گمرك و 

سازمان غذا و دارو 
رئيس سازمان بازرسي كل كش��ور روز گذشته 
در نشس��ت خب��ري خود ب��ا بيان اينك��ه براي 
مسدودسازي گلوگاه هاي فس��اد حدود ۲ هزار 
مسئله را در سطح كش��ور شناسايي كرديم و به 
حدود ۲۰۰ ابر چالش رس��يديم، گفت: در سال 
گذش��ته تعداد ۵ هزار بازرسي انجام شده و يك 
هزار پرونده كيفري و ۲هزارو۶۰۰ پرونده تخلفاتي 
در اين راستا تشكيل شده است، همچنين چندين 
هزار هش��دار هم به مراج��ع ذي صالح منعكس 
شده اس��ت.  ذبيح اهلل خداييان درباره برخورد با 

ترك فعل مسئوالن گفت: چنانچه مسئوالن در 
دوران تصدي خود به وظايف قانوني عمل نكنند با 
آنها برخورد مي شود. مسئوالن جهاد كشاورزي، 
گمرك و س��ازمان غ��ذا و دارو در دولت قبل به 
وظايف خود عمل نكرده بودند. همچنين در مورد 
بورس هم پرونده هاي كيفري تشكيل شده است.  
وي افزود: ترك فعل در چند س��ال اخير به طور 
ويژه رسيدگي مي شود و اخيراً قوانيني به تصويب 
رس��يد كه براي ترك فعل، مج��ازات و تكاليفي 
تعيين ش��ده كه از جمله آنها مي توان به قانون 

جمعيت جواني اشاره كرد. 
   سامانه فروش خودرو كفايت ندارد

رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره عملكرد 

وزارت صمت در ثبت س��فارش خودرو از طريق 
س��امانه هم گفت: وزارت صمت اع��الم كرد كه 
سامانه فروش خودرو راه اندازي شد و چند هزار 
نفر در اين سامانه ثبت نام كردند. بعد از آن چند 
هزار نفر از اين افراد بع��د از مراجعه به آنها اعالم 
كردند كه ذخيره هستند و برنده اصلي محسوب 
نمي شوند اين موضوع باعث نارضايتي مردم شد. 
خداييان ادامه داد: قبل از ثبت نام و قرعه كشي 
اعالم كرده بوديم كه اين س��امانه كفايت الزم را 
ندارد و تذكرات الزم هم داده شد و وزارت صمت 
هم حرف خود را مي زد. اين پرونده در دستور كار 
بازرس كل مربوطه است. وزارت صمت با ارسال 
نامه اي عملكرد خود را توجيه كرد، اما با توجه به 

مشكلي كه براي مردم در اين راستا پيش آمده 
بود، سازمان بازرسي به مسئله ورود كرد. 

   گزارش متروپل در دست دادستاني كل
رئيس سازمان بازرسي كل كش��ور در پاسخ به 
س��ؤالي درباره پرونده حادثه متروپل هم گفت: 
بالفاصله پ��س از حادث��ه، بازرس كل اس��تان 
خوزستان را مأمور بررس��ي كرديم و بر عملكرد 
آواربرداري نظارت داشتيم. همكاران ما بالفاصله 
نسبت به تشكيل پرونده اقدام كردند و تخلفاتي 
را چه در رابطه با مسئوالن شهرداري در سال هاي 
قبل و چه ساير دس��تگاه ها احراز و گزارشي در 
اين رابطه تهيه ش��د. اين پرونده و اطالعات در 
اختيار هيئت اعزامي دادس��تاني كل كشور قرار 

گرفته است. 
   پرونده ويلموتس همچنان باز است

رئيس سازمان بازرسي كل كش��ور در پاسخ به 
سؤالي درباره اقدامات سازمان بازرسي در پرونده 
ويلموتس گفت: اين پرونده از س��وي س��ازمان 
بازرس��ي كل كشور پيگيري مي ش��ود و منتظر 
اعالم نظر مرج��ع قضايي هس��تيم.  وي درباره 
انتشار اسامي س��اختمان هاي ناايمن در كشور 
گفت: وظيفه دس��تگاه هايي كه بر ايمن س��ازي 
س��اختمان ها نظارت دارند، اين است كه تذكر 
بدهند و نسبت به رفع مش��كالت پيگير باشند. 
سازمان بازرسي مكاتباتي در زمينه ايمن سازي 
بناهاي ناايمن داش��ته و مرجع اس��تعالم ما هم 
آتش نشاني است. آمار ساختمان هاي ناايمن را 
گرفته  و دس��ته بندي كرده ايم و به دستگاه هاي 
دولتي و شهرداري ها اعالم كرديم و به آنها براي 

ايمن كردن فرصت داده ايم. 

  رئيس كانون س��ردفتران و دفترياران از رونمايي س��امانه سند من 
خبر داد و گفت: اين سامانه ابتدا در دو استان به صورت آزمايشي اجرا 
مي شود و تا پايان هفته در سراسر كشور شروع به كار مي كند. اين سامانه 
امكان تنظيم سند بدون حضور در دفتر اسناد را فراهم مي كند، به جز در 

مرحله پايان تنظيم سند براي اخذ امضا و اثر انگشتر . 
  دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: سازمان ملل بر اساس وظيفه 
و با مشاركت همه كشورهاي جهان بر اساس مسئوليت مشترك  تالش 
كند با جايگزيني كشت، جامعه بشري را به دوري از اعتياد سوق دهد. 
  يك كارشناس آب و محيط زيست با بيان اينكه ريشه بيابان زايي را 
بايد در سوءمديريت آب جست وجو كرد، گفت: »فرونشست« آخرين و 

وخيم ترين مرحله بيابان زايي است. 
  ۱۰۰ س��اختمان ناايمن در منطقه 9 به منظور رفع خطرات ناشي 
از ابنيه ناايمن و حفظ س��المت ش��هروندان غرب تهران، شناسايي و 
اخطار قانوني براي اين ساختمان ها صادر شد و ايمن سازي ساختمان 

پرمخاطره سراي محله مهرآباد جنوبي در دستور كار قرار گرفت. 
  دادستان كل كشور از نهايي شدن گزارش متروپل خبر داد و در عين 

حال تأكيد كرد انتشار اسامي ساختمان هاي ناايمن به صالح نيست!
  معاون آموزش متوسطه گفت: توليد محتواي الكترونيكي مي تواند 

بستري براي توسعه بيشتر عدالت اجتماعي آموزشي باشد. 
  عضو كميته روانپزشكي اجتماعي و اعتياد انجمن علمي روانپزشكان 
ايران  با اشاره به علل روانشناختي گرايش افراد به مصرف مواد اعتيادآور  
گفت: تحقيقات نشان مي دهد درصد بااليي از افرادي كه مبتال به اعتياد 
هستند يك اختالل روانپزش��كي همراه نظير افسردگي يا اختالالت 
شخصيت نيز دارند كه اين اختالالت مي توانند همراه با اعتياد باشند يا 

زمينه ساز گرايش افراد به مصرف مواد اعتياد آور شده باشند. 
  ثبت سفارش اينترنتي كتاب درس��ي دانش آموزان پايه اول، هفتم 

و دهم آغاز شد. 

روند افزايشي ابتال به تب كريمه كنگو
رئيس گ�روه مديري�ت بيماري ه�اي قابل انتق�ال بين انس�ان و 
حيوان مرك�ز مديري�ت بيماري هاي واگي�ر وزارت بهداش�ت از 
افزايش ش�مار مبتاليان به ت�ب كريمه كنگو به ۳۴ نف�ر خبر داد. 
بهزاد اميري، رئيس گروه مديريت بيماري هاي قابل انتقال بين انسان 
و حيوان مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت  با اشاره به 
روند افزايشي ابتال به تب كريمه كنگو طي امسال  گفت: تا ظهر دو روز 
پيش تعداد ۳۴ مورد مثبت مبتال به تب كريمه كنگو در كشور شناسايي 
شده اند كه از اين تعداد متأسفانه دو نفر نيز جان خود را از دست داده اند. 
اين در حالي است كه طي كل سال ۱۴۰۰ تنها ۱۳ مورد مبتال به تب 

كريمه كنگو و دو مرگ ناشي از آن در سامانه ها به ثبت رسيده است. 
وي افزود: افزاي��ش موارد ابتال به ت��ب كريمه كنگ��و مي تواند داليل 
گوناگوني داشته باشد و به نظر مي رس��د شرايطي فراهم شده باشد كه 
انتقال ويروس مهيا باشد. مباحثي مانند عدم كنترل موارد بهداشتي هم 
مطرح است كه در حال حاضر نامه اي به امضاي وزير محترم بهداشت 
رسيده و به دانشگاه ها ابالغ شده اس��ت تا مراقبت هاي خود را افزايش 

دهند و از تبادل دام به ويژه در مناطق مرزي جلوگيري شود. 
او با اشاره به اينكه راه هاي انتقال بيماري به سه روش است، بيان كرد: 
اول از طريق گزش نيش كنه است كه يا ممكن است خود كنه انسان را 
نيش بزند يا اينكه كنه روي بدن باشد و انسان دانسته يا ندانسته آن را 
له كند. راه انتقال بعدي از طريق خون، مايعات و ترشحات آلوده دام به 
انسان اس��ت كه اين در زمان ذبح دام يا انتقال امعا  و احشا ی دام اتفاق 
مي افتد. البته اگر فرد گوشت و احش��ای دام را به شكل خام يا درست 
پخته نشده مصرف كند هم احتمال ابتاليش به بيماري وجود دارد. راه 

انتقال سوم هم از بيمار آلوده به ساير انسان ها است. 
وي با تأكيد بر لزوم خريد دام از مراكز مجاز عرضه دام اظهار كرد: بهتر 
است دام از ميادين عرضه مجاز دام خريد شود، چراكه اين مراكز تحت 
نظر سازمان دامپزشكي است. ذبح دام بايد در كشتارگاه ها انجام شود، 
چراكه در تمامي كشتارگاه هاي مجاز دام، دامپزشكان حضور دارند و دام 
را قبل و بعد از ذبح بررسي و معاينه مي كنند. برخي از انواع بيماري در 
دام ها نظير CCHF عالئم ظاهري مشخصي ندارند و فقط دامپزشكان 

و كارشناسان بهداشتي قادر به تشخيص آن هستند. 
وي با اشاره به نزديكي به ايام عيد سعيد قربان و انجام عمل قرباني كردن 
گوسفند در كشور  اظهار كرد: به هيچ عنوان مردم نبايد دام را در منازل 
و معابر عمومي ذبح كنند، چراكه خونابه هاي جاري مي تواند منجر به 
آلودگي محيط و افزايش بروز و ش��يوع بيماري هاي قابل انتقال از دام 
به انسان شود. براي اعياد اسالمي يا ساير مناسبت هاي مذهبي توصيه 
مي كنيم ذبح دام را به كشتارگاه ها واگذار كنند. افرادي كه به ذبح دام 
مشغول هستند، بايد از وسايل محافظت كننده مانند دستكش، چكمه 
و لباس مناسب استفاده كنند و ابزارشان را بعد از ذبح، ضدعفوني كنند 

و همچنين خونابه ها نيز به طريق بهداشتي دفع شود. 
اميري تأكيد كرد: گوشت دام ذبح شده نيز قبل از مصرف بايد به مدت 
حداقل ۲۴ ساعت در دماي ۴ درجه سانتيگراد در يخچال قرار داده شود 
و جگر و ساير امعا  و احشای دام، پس از ۴8 ساعت نگهداري در دماي 

۴درجه سانتيگراد  مصرف شوند. 

حسین سروقامت

بگويم از تهديد فرصت س�اخت؛ ن�ه. . . اما قطع�ًا از موقعيتي 
ناخوشايند به موقعيتي ممتاز كوچ كرد. 

س�خن از ايران درودي اس�ت؛ كارگردان، نويس�نده و نقاش 
برجسته ايراني!

عمق  اندوه را در اين جمالت ببينيد:
-  من در خانواده اي به دنيا اومدم كه مادراَندِر )نامادري( پدرم 
به مادرم گفت براي زاييدن اين بچه زشت، چرا اين همه درد؟... 

و اين در حافظه خانواده براي هميشه باقي ماند!
او شروع كرد به جنگيدن از نقطه صفر؛ تا با خودش كنارآمده، 

خود را دوست داشته باشد. 
و ببالد به خودش كه فارغ از قضاوت ديگران به آنچه مي خواهد، 
رس�يده و به قول خودش يكي از خوش�بخت ترين موجودات 

روزگار شده است. 
پرورش هزاران شاگرد، تدوين آثار فاخر و برپايي 6۴ نمايشگاه 

نقاشي بين المللي خوشبختي نيست؟!
او اكنون مقابل ما ايستاده  مي گويد:

-  شما وظيفه داريد زندگي خودتونو خودتون بسازيد و بدونيد... 
خواستن يعني توانستن!
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سال گذشته ۸00 صندلي دستياري پزشکي
خالي ماند

يك مقام ارش�د وزارت علوم با بيان اينكه س�ال گذش�ته حدود 
800صندلي دس�تياري پزش�كي خالي ماند، گفت: در رشته هاي 
تخصصي پرمتقاضي معموالً بيش از 95 درصد ظرفيت پر مي شود. 
دبير شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در گفت وگو با 
تسنيم، در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا افزايش پذيرش دستياران 
پزشكي در دستور كار وزارت بهداشت است، اظهار كرد: يكي از اقدامات 
گسترشي در معاونت آموزش��ي وزارت بهداشت، اين بوده كه بتوانيم با 
سرعت بيشتري دانشگاه هايي را كه امكان افزايش پذيرش دستياران 
دارند، شناسايي كنيم. اين امكان هم فراهم باشد كه با رعايت كيفيت 
آموزشي، ارائه خدمات آموزشي به دستياران را افزايش دهيم تا بتوانند در 
نزديك ترين دانشگاه به محل زندگي شان دوره هاي دستياري را بگذرانند. 
بنابراين امسال نيز افزايش ظرفيت دستياري خواهيم داشت.  دكتر جليل 
كوهپايه زاده افزود: بايد پذيرش دستياران از طريق سهولت در آموزش و 
افزايش انگيزه آنها افزايش يابد. دستياران بايد بتوانند در دانشگاه نزديك 

محل سكونت خود و خانواده شان اين دوره  را بگذرانند. 
كوهپايه زاده با اش��اره به اينكه س��ال گذش��ته ح��دود 8۰۰ صندلي 
دستياري خالي ماند، ادامه داد: س��االنه حدود ۱۲ هزار نفر در آزمون 
دستياري شركت كردند و سال گذش��ته ۴هزارو۵۰۰ ظرفيت وجود 

داشت كه در نهايت حدود ۳هزارو۷۰۰ نفر پذيرش شدند. 
دبير شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزش��كي كشور با بيان اينكه 
صندلي رش��ته هاي طب اورژانس، بيهوش��ي، جراحي، داخلي، اطفال 
بيشتر از ساير رشته ها خالي مي ماند، اضافه كرد: اين رشته ها بسيار مهم 
هستند، اما متأسفانه ظرفيت آنها به دليل كمتر بودن انگيزه  پزشكان 
براي ورود به اين رشته ها پر نمي شود، زيرا پزشكان احساس مي كنند 
در صورت ورود به اين رشته ها وضعيت معيشتي خوبي نخواهند داشت. 
برخي ديگر از پزشكان نيز به دليل آنكه براي تحصيل مجبور هستند از 
خانواده خود دور بمانند، تمايلي به شركت در آزمون ندارند. رشته هاي 
راديولوژي، داخلي قلب، چشم پزشكي، گوش و حلق و بيني، پوست و مو، 
ارتوپدي و طب فيزيكي بيش از ساير رشته ها متقاضي دارند و بيش از 9۵ 
درصد ظرفيت آنها معموالً پر مي شود.  وي ادامه داد: دانشگاه ها مي توانند 
با پزشكان بومي در دانش��گاه خود، نيروي تخصصي را تربيت كنند كه 
مشكل دسترسي مردم مناطق محروم به پزشكان متخصص رفع شود. 
دستورالعمل پذيرش نيروي بومي تخصصي، در وزارت بهداشت در حال 
تدوين است و پس از ابالغ، انتظار مي رود مشكل دسترسي مردم مناطق 

محروم به پزشك متخصص را تا حدي رفع كند. 

بيمه بازنشستگي
 براي مادران داراي معلول

ب�راي خانواده ه�اي داراي دو عض�و معل�ول و بيش�تر در 
مس�كن ش�هري ۲00 ميلي�ون و ب�راي مس�كن روس�تايي 
۱50 ميلي�ون توم�ان كم�ك بالع�وض اختص�اص مي ياب�د. 
رئيس سازمان بهزيس��تي با اش��اره به موضوع نهضت ملي مسكن در 
گفت وگو با خبرگزاري صدا و سيما از حذف س��هم آورده مددجويان 
در نهضت ملي مس��كن خبر داد و گفت: بهره  تسهيالت بانكي موضوع 
اين بخش، براي مددجويان بهزيستي از ۱8 درصد به ۵ درصد تبديل 
مي شود كه اقدام بسيار خوبي براي خانه دار شدن مددجويان در طرح 
نهضت ملي مسكن اس��ت.  علي محمد قادري با اش��اره به تالش ها و 
زحمات همس��ران و مادران افراد داراي معلوليت و فداكاري هاي آنان  
افزود: در نظر داريم براي اين مادران و همسران كه رنج و سختي زيادي 
را تحمل مي كنند، بيمه بازنشس��تگي برقرار كنيم كه پس از ۱۰ سال 

بازنشسته شوند و مستمري بازنشستگي بگيرند. 
رئيس سازمان بهزيستي از ايجاد تعداد باالي معلوليت توسط تصادفات 
و سوانح رانندگي ياد كرد و گفت: متأسفانه از اعتبارات حاصل از درآمد 
بيمه هاي شخص ثالث، هيچ سهمي به بهزيستي كه بيشترين بار اين 

معلوليت ها را به دوش مي كشد، داده نمي شود. 

توقف آهنگ رشد اعتياد
 در مدارس

در حوزه پيش�گيري از اعتياد به موادمخدر، طرح هاي »ياريگران 
زندگي« با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش در بيش از ۴0 هزار 
مدرس�ه براي دانش آموزان، والدي�ن و معلمان اجرا شده اس�ت. 
دبير كل س��تاد مبارزه با موادمخدر ديروز در مراسم بزرگداشت سالروز 
جهاني مبارزه با موادمخدر كه به صورت ويدئو كنفرانس با اس��تان هاي 
سراسر كشور برگزار شد، اظهار داش��ت: بيش از ۷۰ درصد كشفيات به 
صورت تجهيزات فني و اطالعاتي انجام مي شود، اما تحريم هاي ظالمانه 

امريكا مانع از اقدامات مؤثرتر در مبارزه با موادمخدر است. 
اسكندر مؤمني با بيان اينكه اميدواريم با كمك همه دستگاه ها بتوانيم 
اين مسير رو به جلو را ادامه دهيم، گفت: جمهوري اسالمي ايران در حوزه 
مبارزه با موادمخدر، در خط مقدم قرار دارد و در چهار حوزه مقابله با عرضه، 
كاهش تقاضا، درمان، پيشگيري و توانمندسازي بهبوديافتگان به صورت 
توأمان و متوازن تالش مي كند؛ در واقع همه اركان نظام جمهوري اسالمي 

ايران در امر مقابله، بسيج شده اند. 
وي افزود: در حوزه پيشگيري يكي از طرح هاي مهم، ياريگران زندگي بود 
كه با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش در بيش از ۴۰ هزار مدرسه براي 
دانش آموزان، والدين و معلمان شروع به كار كرد و تالش داريم كه تعداد 
مدارس را به باالي ۱۰۰ هزار مورد برس��انيم. نتيجه اين اقدامات، توقف 

آهنگ رشد اعتياد به موادمخدر در مدارس بود. 
دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: در بخش درمان نيز شيوه هاي 
نوين درماني اتخاذ شده است و با همت ظرفيت هاي داخلي كشور توسط 
شركت هاي دانش بنيان زير نظر معاونت علمي فناوري رياست جمهوري، 
خط توليد داروهاي جديدي همچون بوپرنورفين كه يك شيوه تأييد كننده 
در درمان است، راه اندازي ش��د و اكنون به صورت نمونه و الگو در برخي 

مراكز شروع به كار كرده و قرار است به باقي مراكز نيز تعميم دهيم. 
وي افزود: س��تاد تالش كرد تا مبارزه با موادمخدر را مردمي سازد كه در 
اين بخش، سازمان هاي مردم نهاد و كارآفرينان حضور گسترده اي دارند 
و از ظرفيت هاي مردمي استفاده خوبي شد. همچنين گروه هاي مرجع، 
هنرمندان، ورزش��كاران، حوزه هاي علميه، ائمه جمعه و جماعات و نيز 
گروه هاي جهادي فعاليت هاي گس��ترده اي دارند و ما آينده خوبي را در 

جهت كنترل و مهار موادمخدر پيش بيني مي كنيم. 
دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اينكه حضور خيرين در اين دوره 
بسيار پيشرفت داشته است، به پروژه احداث يك مركز نگهداري معتادان 
متجاهر در مشهد اشاره كرد و گفت: بهمن سال گذشته يكي از خيرين 
اعالم كرد كه ظرف دو ماه براي ۳۰۰ نفر پنج سوله را ايجاد مي كند و همين 
هم شد و ظرف دو ماه اين س��وله ها به بهره برداري رسيد. اكنون نيز اين 
خير نيك انديش اعالم كرده است كه براي ۳۰۰ نفر در همان مكان بستر 

اشتغال را فراهم مي كند كه جاي تقدير دارد. 
مؤمني تصريح كرد: در حوزه كارهاي جهادي يكي از مشكالت ما كمبود 
ظرفيت براي مراكز نگهداري و درمان معتادان بود كه با همت دستگاه هاي 
دولتي و س��ازمان هاي مردم نهاد، اين مهم ش��تاب خوبي گرفته اس��ت. 
همچنين همكاري خوبي با وزارت ورزش داشتيم و بسياري از قهرمانان 
و ورزشكاران در پيشگيري از اعتياد با ستاد همكاري دارند. يك همت و 

انگيزه خوبي در كشور ايجاد شده است كه اين مسير را رو به جلو داريم. 
در اين مراس��م وزراي آموزش وپرورش و وزارت ورزش و جوانان، معاون 
علمي فناوري رياس��ت جمهوري، مش��اور رئيس جمه��ور در امور زنان 
و خانواده و سفراي كش��ورهاي خارجي حضور داش��تند و از نمايشگاه 
پيش��گيري از اعتياد و مب��ارزه با موادمخ��در با تأكيد ب��ر بهره گيري از 

شركت هاي دانش بنيان بازديد كردند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


