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زیباکالم:مردم  3میلیارد تومان
به حسابم واریزکردند

ایسنا -صادق زیباکالم استاد علوم سیاسی دانشــگاه تهران و فعال اصالحطلب در جمع دانشجویان دانشگاه کردستان ضمن بیان عشق و
عالقه خود به کردها ،از پروژه «دهکده امید» برای دانشــجویان سخن گفت و اظهار کرد :مردم از سراسر کشــور سه میلیارد تومان برای کمک
به زلزلهزدگان کرمانشاه به حساب من واریز کردند که در یک ماه اخیر توقیف شد و چندین بار به این دلیل شفاهی و کتبی بازپرسی شدم.

...
جامعه

آیت ا ...سبحانی:

حذف تکلیف دانشآموزان
اشتباه است

آیت ا ...سبحانی از مراجع عظام تقلید با
انتقاد از حذف تکلیف شب دانش آموزان،
خواستار تجدیدنظر وزیر آموزش و پرورش
در این مسئله شد .به گزارش ایسنا ،آیت
ا ...سبحانی دیروز در جلسه درس خارج
در مسجد اعظم ،با بیان ایــن که تجربه
به بشر ثابت کرده رسیدن به مقام باال با
زحمت میسر می شود ،بیان کرد :به تازگی
آمــوزش و پــرورش تکلیف شب بچه ها را
حذف کــرده اســت .سال ها تجربه نشان
داده ،بچه ها بعد از برگشت از مدرسه باید
مشغول کار و مرور درس شوند .این مرجع
تقلید با بیان این که نباید بچه ها را ننر
بار آورد ،ادامه داد :با این شیوه بچه ها به
جایی نمی رسند؛ باید تکلیف داشته باشند
و مغزشان کار کند .وی افزود :این شیوه و
حذف تکلیف خالف قرآن ،حدیث و سیره
بزرگان و علماست ،امیدوارم وزیر آموزش
و پرورش از این نظر برگردد .همان شیوه
سابق خوب بود.مرجع تقلید شیعیان با
اشاره به لزوم رفع مشکالت فرهنگی بیان
کرد :مطلع شدیم در تهران تئاتری برگزار
شده که دختران با کالهگیس در آن بازی
میکنند ،این حرکت در جمهوری اسالمی
چهمعنایی دارد ؟بــه معاون وزیــر ارشــاد
تذکر دادیم تا هرچه سریعتر به این مسئله
رسیدگی کند.

آموزش و پرورش:

دانشآموزان دختر متأهل به
شرط تغییر نکردن ظاهرشان
از مدرسه اخراج نمیشوند
دانــشآمــوزان دختر متأهل بــدون تغییر
ظاهر و صحبت دربــاره مسائل خانوادگی
با دانشآموزان دیگر ،میتوانند در مدارس
روزانه مانند گذشته ادامه تحصیل دهند.
ســرپــرســت مــعــاونــت آمــــوزش و پـــرورش
متوسطه وزارت آموزش و پرورش به فارس
گــفــت :دانـــشآمـــوزان متأهل از مدرسه
اخــراج نمیشوند و امکان تحصیل آن ها
به چند روش فراهم اســت .عبدالرسول
عمادی اظهار کــرد :بر اســاس مــاده ۵۳
آییننامه اجرایی مــدارس ،دانشآموزان
دختری که ازدواج میکنند ،میتوانند
بــه چند روش ادام ــه تحصیل دهــنــد .وی
ادامه داد :در روش اول ،دانشآموز دختر
متأهل بدون تغییر ظاهر و صحبت درباره
مسائل خانوادگی با دانـشآمــوزان دیگر،
میتواند در مــدارس روزانــه مانند گذشته
ادامه تحصیل دهد .عمادی افزود :در غیر
این صورت دانشآموز میتواند ،در مدرسه
بزرگ ساالن ادامه تحصیل دهد یا این که
در همان مدرسه روزانه ثبتنام کند اما فقط
در امتحانات شرکت کند و همچنین امکان
تحصیل در مراکز آموزش از راه دور نیز وجود
دارد .وی اضافه کرد :تصمیمگیری در این
خصوص بر عهده شورای مدرسه است اما در
هر حال دانشآموز متأهل اخراج نمیشود و
از تحصیل محروم نخواهد شد.

پرداخت ۷۰درصد مطالبات سال
 96بیمارستان ها تا پایان آذر
سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره
به این که ۴۰۰۰میلیارد تومان از بدهی
دول ــت پــرداخــت شــده اس ــت ،گــفــت۷۰ :
درصد مطالبات سال ۹۶بیمارستان های
دولتی و خصوصی تا پایان آذر پرداخت
میشود .انوشیروان محسنی بندپی درباره
پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی،
به مهر گفت :از ابتدای سال تاکنون ۴۰۰۰
میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان
تامین اجتماعی پرداخت شده است .وی
همچنین به پرداخت بخشی از بدهی ها از
طریق تهاتر خبر داد و گفت :بخشی از بدهی
ما به بانک ها که به دلیل پرداخت مستمری
ها صورت گرفته بود از طریق تهاتر با بانک
مرکزی انجام شد و قرار شده بقیه بدهی ها
را به مرور پرداخت کنند .سرپرست سازمان
تامین اجتماعی از افزایش  5.5درصدی
تعرفه های پزشکی و درمانی در شش ماهه
دوم امــســال خبر داد و گفت :بــا تصویب
شورای عالی بیمه این اتفاق رخ داد.

وزیر علوم:امسال بخش زیادی از دانشجویان
میتوانند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند

وقتی خیلی ساده میتوان برند و شرکت برترشد

با پول«کارآفرین»نمونهشوید!

دانش پور -اگرچه روال انتخاب برترین شرکت
ها یا مجموعه های اقتصادی و تولیدی به گونه
ای اســت که به نظر می رســد امکان تقلب در
معرفی آن ها وجود ندارد اما ظاهرا خیلی ساده
تر از آن چه تصور میکنید می توان با پول ،یک
برند و شرکت را نمونه معرفی کرد و از منافع اش
بهره برد.گزارشگر یکی از برنامه های تلویزیونی
مصاحبهای با شرکتی انجام داده که آن شرکت
مدعی بود از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مجوز دارد و زیر نظر چهار وزارتخانه است .این
شرکت از برند ها و صنعت هایی که می خواهند
مطرح شوند پول های کالن دریافت می کند ،
برای آن ها سمینار تشکیل می دهد و با دعوت از
مسئوالن کشور وحتی وزیران آن ها را به عنوان
برترین برند یا کارآفرین نمونه معرفی و به آن ها
گواهی نامه معتبر از وزارت کار اهدا می کند .در
مجوز چاپ شده
روی بــرگــه ایــن
شرکت که کامال
بــا چـــراغ روشــن
فعالیت می کند،
نام چند وزارتخانه
قید شده است.بر
ایــــن اســــاس آن
چه در این برنامه

تلویزیونی گفته شد به نظر دور از ذهن می آید
ولی در بلبشوی ضعف ها در امر نظارت در کشور
نمی توان به طور کامل روی بروز چنین تخلفاتی
خط کشید .به ویژه آن که بی اطالعی وزارت کار
از فعالیت این گونه شرکت ها ماجرایی عجیب تر
است .در این خصوص یکی از اعضای کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس از فعالیت چنین شرکت
هایی ابراز بی اطالعی کرد و گفت :درباره این
مسئله تا کنون به ما گزارشی نرسیده است.
یوسفیان مال افزود :بعید می دانم چنین مطلبی
صحت داشته باشد و شرکتی بتواند این گونه
عمل کند .پیگیری ما هم از طریق وزارت کار،
تعاون و رفــاه اجتماعی که نــام آن در گــزارش
تلویزیونی آمد ،حاکی از آن بود که این موضوع
در این وزارتخانه در حال رسیدگی است و نتیجه
بررسی ها به زودی اعالم می شود.

وزیر علوم گفت :سازمان سنجش پیش از زمان
ثبتنام کنکور امسال نحوه ورود بدون کنکور به
دانشگا هها بر اساس سوابق تحصیلی را اعالم
میکند .بــه گ ــزارش ایسنا ،غالمی دی ــروز در
حاشیه   هیئت دولت در ارتباط با حذف کنکور
گفت:حذف مرحلهای کنکور جــزو مصوبات
قانونیاستکه در شورایسنجش و پذیرش اتفاق
افتاده است .ما در سال های گذشته هم سابقه
تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال

میکردیم .با توجه به این که این روش در اجرا
نشان می داد حدود  85درصد قبولی ها بدون
تاثیر سابقه میتوانند در رشته های مد نظرشان
قبول شوند ،امسال بخش اعظمی از دانشجویان
میتوانند بــدون کنکور صرفا با ارائــه مــدارک
تحصیلی خود ،درخواست دانشگاه و رشته های
مد نظر خود را بدهند.غالمی گفت :راهکار و نحوه
انجاماینموضوعراسازمانسنجشقبلازقبولی
کنکور روی سایت خود می گذارد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره حذف مرحله ای کنکور که توسط وزیر علوم اعالم
شد با بیان این که روال اجرایی این مسئله هنوز به طور کامل مشخص نیست ،افزود :کلیات کنکور
سال  97و بخشی از کلیات کنکور سال  98شامل سوابق تحصیلی را اعالم کرده ایم و در حال آماده
کردن فهرست رشته هایی هستیم که پذیرش آن ها بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد منتها
درباره این موضوع باید جمع بندی صورت گیرد .حسین توکلی در گفت وگو با خراسان خاطرنشان
کرد :چندین سال است که سازمان سنجش در بسیاری از رشته محل ها بر اساس سوابق تحصیلی
دانشجو می گیرد و برای آن ها نمره کنکور به هیچ عنوان موثر نبوده است ولی برای بیش از 85درصد
کدرشته محل ها بر اساس سوابق تحصیلی گزینش صورت می گیرد  .وی افزود :درباره بعضی رشته
ها نیز که متقاضی زیادی دارند ،آزمون سراسری برگزار می شود و البته بعضی از داوطلبان هم
عالقهمند به شرکت در این آزمون هستند .توکلی درباره اظهارات وزیر علوم مبنی بر این که امسال
بخش زیادی از افراد میتوانند بدون کنکور صرفا با ارائه مدارک تحصیلی خود به دانشگاه بروند،
گفت :این اتفاق هر سال صورت می گیرد ولی بنا داریم امسال این بخش را جدا کنیم.

وزیر اطالعات با خانواده شهید فهمیده دیدار کرد
وزیر اطالعات شامگاه سه شنبه با حضور در منزل شهید محمدحسین فهمیده در کرج با
خانواده این شهید واال مقام دیدار کرد .به گزارش ایرنا ،حجت االسالم علوی در این دیدار با
تأکید بر پاسداشت و تکریم هرچه بیشتر خانواده های شهدا گفت :امنیت امروز کشور مرهون
خون شهداست .وی اظهار کرد :شهدا از ارزش های واالی انقالب اسالمی هستند و هر فردی
دلجویی و سرکشی از خانواده شهدا داشته باشد خود به سعادت دنیوی و اخروی می رسد.
شهید محمد حسین فهمیده متولد  16اردیبهشت  1346از رزمندگان دوران دفاع مقدس
است که در سن  13سالگی به شهادت رسید .در این دیدار دفتر یادبود شهید فهمیده توسط
وزیر اطالعات با یادداشتی به امضا رسید.

معلم یکی از مدارس ابتدایی رستمآباد رودبار توسط ولی یکی از دانش آموزان هدف ضرب و
شتم قرار گرفت .به گزارش مهر و به گفته رئیس اداره آموزشوپرورش رودبار ،ولی یکی از دانش
آموزان دبستان شهادت رستمآباد رودبار ،معلم پایه دوم مدرسه را در مقابل دانش آموزان کتک
زد .علی عطایی افزود :شنیدهشده که مادر این دانشآموز با همسرش تماس تلفنی گرفته و به
وی گفته که فرزندشان از ترس معلم به مدرسه نمیرود .وی ادامه داد :معلم مدرسه که از ناحیه
صورت زخمی شده بود ،به همراه مسئول بازرسی اداره آموزشوپرورش رودبار و پدر دانشآموز
به کالنتری رودبار مراجعه کرد .وی افزود :این معلم اعالم کرده است به شرطی رضایت می دهد
که این فرد در مقابل دانش آموزان از او معذرتخواهی کند.

 10هزار نوزاد هر سال به علت
فقر اقتصادی می میرند

روحانی :در شمال باید همانند دیگر همسایگان
ازدریای خزر استفاده کنیم

رئیس اداره سالمت نـــوزادان وزارت بهداشت
گفت :به ازای هر هزار تولد  8.27نوزاد به دلیل
فقر اقتصادی در کشور می میرند و با توجه به
تولد ساالنه حدود یک میلیون و  400نوزاد ،هر
سال بیش از  10هــزار نــوزاد به این علت از بین
می رونــد .محمد حیدری دیــروز چهارشنبه به
ایرنا گفت :استان های سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،کرمانشاه و کرمان دارای بیشترین
مرگ نــوزادان هستند .در این استان ها به دلیل
پایین بودن سطح سواد سالمت ،فقر اقتصادی
و نبود مراقبت هــای دوران بـــارداری ،نــوزادان
هنگام تولد می میرند.حیدری ادامــه داد :در
هر منطقه ای از کشور که فقر اقتصادی وجود
دارد ،مرگ نــوزادان نیز بیشتر اتفاق می افتد و
بیشترین علت مرگ آن ها ،نارسایی جنین است.
وی با بیان این که سالمت مــادر و نــوزاد یکی از
اولــویــت هــای ح ــوزه ســامــت وزارت بهداشت
است ،تصریح کرد :با اجرای برنامه های مختلف
از جمله شناسایی مشکالت مـــادران بـــاردار و
برگزاری کارگاه بهبود کیفیت سعی داریــم در
مناطق مختلف از جمله مناطق محروم برای
کــاهــش مــیــزان مــرگ نـــــوزادان ،تــاش کنیم.
حــیــدری ادام ــه دارد :ارتــقــای کیفیت خدمات
ســامــت بــه مـــــادران و نــــــوزادان و بــازنــگــری
دستورالعمل ها از اقــدام هــای مهم و ضــروری
در بــهــبــود شــاخــص هـــای حــیــاتــی مــلــی اســت
و ســعــی داریـــــم بـــا بـــررســـی عــمــلــکــرد گـــروه

رئیس جمهور با بیان این که در شمال باید همانند
دیگر همسایگان از دریــای خزر استفاده کنیم،
افــزود :اکنون دیگران در حال بهره گیری از آب
دریای خزر هستند اما ما معطل مانده ایم و تماشا
میکنیم.کشورهای همسایه در دری ــای خزر
این همه آلودگی درست میکنند به گونه ای که
در ساحل خزر در مــازنــدران  ،گیالن و گلستان
الیه نفتی روی آب بسته شده است و ما استفاده
مشروعمان از این دریا را به بهانههای بسیار جزئی
که نادرست و ناصحیح است ،انجام نمیدهیم.
به گــزارش ایسنا ،حجت االســام و المسلمین
روحانی دیروز چهارشنبه پس از رای اعتماد هیئت
دولــت به آقایان عــزیــزا ...شهبازی ،انوشیروان
محسنیبندپیوعلیرضاآشناگربهترتیببهعنوان
استانداران استان های البرز ،تهران و سمنان ،در
بخشیدیگربااشارهبهاینکهبرخیمقاالتیکهدر
دنیا نوشته اند گویی برای توسعه نیافتن ما ساخته
شدهاستوگرنهاینمقاالتبرایخودشاننیست،
گفت :ما گاهی گرفتار یک سری مقاله شدیم و
رفتیم پشت سر آن مقالهها و ملت خودمان را به
دردسر انداختیم ،آن ها هم خودشان هیچ مراعات
نمیکنند؛مگرآنهااینمسئلهوبحثهایمربوط
به گازهای گلخانهای را که میگویند ،خودشان
مراعات میکنند.
▪زندگی مردم برای ما اصل است

رئیس جمهور با بیان این که باید برای محیط

زیست و نیز رفاه مردم تالش کنیم ،افــزود :این
همه آلودگی در دنیا انجام میگیرد اما به خودمان
که میرسیم ،میخواهیم خط به خط را اجرا
کنیم ،فکر میکنیم این ها آیات قرآن است در
حالی که چنین نیست و ایــن ها توصیههایی
است که در دنیا شده و ما هم باید به آن توصیهها
توجه کنیم ولی زندگی مردم برای ما اصل است.
روحانی با تاکید بر این که حیات مردم  ،صنعت
و کشاورزی به آب وابستگی دارد ،گفت :نه تنها
صنعت و کشاورزی بلکه زندگی و حیات و راحتی
مردم به آب بستگی دارد .باید سرمایهگذار جذب
و آبها را شیرین کنیم و بیاوریم در عمق کشور و
در جاهایی که نیاز دارد و ان شاءا ...با مذاکرهای
که با محیط زیست کردیم و آن ها هم الحمدهلل
کارهای خوبی کردند و مطالعات بسیار دقیقی
انجام دادند ،راه وجود دارد که هم از آب جنوب
و شمال استفاده و هم اصول محیطزیستی را
مراعات کنیم.

وزیر ارتباطات توضیح داد

وقتی یک شرکت ارائه ارزش افزوده دست در جیب مشترکان می کند
غیراخالقی! که همه برای خالی کردن جیب
مشترکان تلفن همراه با سرویسهای ارزش
افزوده بوده است.وی ادامه داد :گزارش
به پلیس برای رسیدگی بیشتر ارجاع
شد و آن چه از مردم گرفته شده است،
عــودت داده خواهد شد.داستان
سوءاستفاده از پیامک های
ارزش افزوده با اعتراض
ه ــای مــردمــی بــه رونــد

فروش بدون تعارف اعضای بدن
در شبکه های مجازی!

روال اجرایی حذف کنکور هنوز تعیین نشده است

معلم در کالس درس کتک خورد!

نـــــوزادان و ارائــــه راهــکــارهــای مــنــاســب بــرای
بــهــبــود ســامــت آن هــا خــدمــات ارائــــه کنیم.
رئیس اداره سالمت نـــوزادان وزارت بهداشت
خاطرنشان کرد :کارگاه بهبود کیفیت برنامه ای
است که در مناطق محروم برای پیشگیری از مرگ
نــوزادان و ارتقای شاخص سالمت آنان از سوی
وزارت بهداشت در حال انجام است تا بتوانیم با
اقدامات بهداشت عمومی مادران باردار و کیفیت
ارائــه خدمات ،سالمت نــوزادان را محقق کنیم.
بــر اس ــاس گـــزارش وزارت بــهــداشــت ،درمـــان و
آمــوزش پزشکی ،با اجــرای طرح تحول سالمت
 700تخت  NICUجدید در کشور معادل یک
ســوم تخت هــای قبلی تخت جدید راه انــدازی
شــد کــه در کــاهــش مــرگ نــــوزادان مــوثــر اســت.
در دولت تدبیر و امید ،سالمت در اولویت کاری قرار
گرفت .سال گذشته ،تعداد موالید  60هزار مورد
افزایش و تعداد مرگ و میر  72هزار مورد کاهش
یافت که نشان دهنده موفقیت نظام سالمت است.

...
اخبار

فرا خبر

از میان خبرها

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که چندی
قبل درباره شناسایی  500اپلیکیشن
باجگیر سرویس های ارزش افزوده
خبر داده بــود ،دیــروز چهارشنبه
در صفحه توئیتر خود نوشت :یک
شرکت ،در مــدت کوتاهی بیش
از  500نــرم افــزار موبایلی
تــوســعــه داده اســــت ،از
پوشش ادعیه تا عناوین
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عضویت آن ها در برخی سرویس ها بدون
آن که خود کاربران تقاضای چنین عضویتی
داشته باشند ،تابستان امسال وارد مرحله تازه
ای شد و هر روز ابعاد جدیدی به خود گرفت
به طــوری که اعتراض های مردمی ،واکنش
وزیرارتباطات و فناوری اطالعات را به همراه
داشت و در همین باره وزیر ارتباطات  29مرداد
امسال در جلسهای با مدیران اپراتورهای تلفن
همراه مهلت دو هفتهای بــرای سامان دهی

وضعیت خدمات ارزش افزوده داد .با این حال
پس از سپری شدن این مهلت همچنان بازار
پرسود خدمات ارزش افزوده به کار خود ادامه
داد و تخلف ها نیز دامنه دار شد.آذری جهرمی
در واکنش به نارضایتی مردم از این تخلف ها،
هجدهم شهریورماه در یک برنامه تلویزیونی از
تشکیل پرونده ای در این باره در مرجع قضایی
خبر داد که به پرونده ای بزرگ تر در پیامک
ارزش افزوده رسیده است.

دانش پور -این روزها شبکه های مجازی،
اعضا و جوارح انسان ها را هم در زمره کاالها
قرار می دهند و گردانندگان متخلف آن ها
تالش می کنند با تبلیغات زیاد ازخرید اعضا
و جوارح افراد و فروش به کسانی که به آن
ها نیاز دارند برای خود کسب درآمد کنند.
کافی است در اینستاگرام یا دیگر شبکه
های مجازی جست وجوی کوچکی انجام
دهید تا انواع صفحات فروش کلیه،کبد و
حتی مغز استخوان و قلب برایتان باز شود.
بسیاری از پیغام دهندگان البته فروشنده
هستند و تــعــداد کــمــی هــم خــریــداران
مستاصل و نیازمند.
یکی از فروشندگان کلیه با گــروه خونی
 O+در پیامی کــه زیــر آن شــمــاره تلفن
همراهش را قید کرده ،نوشته است :کلیه
ام کامال سالم است و آن را میفروشم .فرد
دیگری هم در آگهی فــروش کلیه و کبد
خود علت فــروش را مشکالت مالی بیان
و قیمت را  60میلیون تومان مقطوع تعیین
کــرده اســت .تمام ایــن اتفاقات که بدون
هیچ تعارف و ترسی در شبکه های مجازی
صورت می گیرد ،در حالی منتشر می شود
که رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمــان
بیمار یهای وزارت بهداشت به صراحت
تاکید دارد :تبلیغ دربــاره فــروش کلیه یا
ایجاد سایت و شبکه و آگهی کردن در این
زمینه تخلف است.
▪ ۸۶۰۰بیمار در فهرست انتظار پیوند

مهدی شادنوش با اشاره به این که در حوزه
بیماران کلیوی حــدود  ۸۶۰۰بیمار در
فهرست انتظار پیوند داریم ،به ایسنا گفت:
 ۶۰درصد پیوندهایمان در پیوند کلیه از
اهداکنندگان مرگمغزی اتفاق میافتد.
اگر این فرهنگ سازی بیشتر شود و افراد
بیشتری حاضر شوند در صورت مرگمغزی
عزیزانشان اعضای آن ها را به بیماران اهدا
کنند ،از تعداد افــراد منتظر در فهرست
انتظار بیماران پیوند کلیه کاسته میشود و
بیماران هم میتوانند با آرامش بیشتری به
زندگیشان ادامه دهند.
وی درباره خرید و فروش غیر قانونی کلیه
در حــوزه پیوند ،ادامــه داد :در گذشته در
کشور پیوند کلیه از اهداکننده زنده انجام
می شد که هم اکنون تناسب آن تغییر کرده
و  ۶۰درصد پیوند کلیه از طریق بیماران
مــر گمــغــزی و  ۴۰درصـــد آن از طریق
اهداکنندگان زنده انجام میشود.
رئــیــس مــرکــز مــدیــریــت پیوند و درمــان
بیمار یهای وزارت بهداشت به برخی
تبلیغات مجازی برای خرید و فروش کلیه
یا آگهی دادن برای آن اشاره کرد و گفت:
تبلیغ درباره فروش کلیه یا ایجاد سایت و
شبکه و آگهی کردن در این زمینه تخلف
است و وزارت بهداشت روی این موضوع
نظار ت دارد امــا دستگا ههای دیگر هم
حتما باید در حــوزه نظارتی ایــن پدیده
کمک کنند.
همچنین باید قوانینی ایجاد شود تا کسی
حــق نداشته باشد در ایــن بــاره تبلیغات
انجام دهد .به عنوان مثال گاهی میبینیم
پشت دیــوار یک بیمارستان آگهی فروش
کلیه چسباند هاند یا کسی در شبکههای
مجازی این اقدام را انجام میدهد .به گفته
شادنوش هم اکنون پیوند کلیه در کشور ما
از مرز  ۵۰هزار پیوند گذشته است.

