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جامعه

پیشبینی سفیر عراق در ایران
از تعداد زائران ایرانی اربعین

سفیر عراق در ایران گفت :با توجه به حذف روادید
در ایام اربعین پیش بینی می شود تعداد زائران
ایرانیدرایاماربعینبهسه میلیوننفرافزایشیابد.
به گزارش فارس  ،سعد جواد قندیل ظهر در دیدار با
آیت ا...سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه(س)
با اشــاره به انجام اقدامات الزم برای استقبال از
زائران حرم اباعبدا...الحسین(ع) در ایام اربعین
حسینی بیان کرد :پیوندهای عمیق بین ایران و
عراق وجود دارد و این از برکات وجود حرمهای
مطهر ائمه اطــهــار(ع) در دو کشور اس ــت.وی با
اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی اظهار کرد:
ان شاءا ...شاهد یک حرکت بی نظیر خواهیم بود
و امسال هزینه روادید بین دو کشور برداشته شده
است و پیش بینی میکنیم که تعداد زائران ایرانی
به سه میلیون نفر افزایش یابد .سفیر عراق در ایران
بااشارهبهاینکهمراجعرسمیایرانوعراقارتباط
خوبی دارند ،گفت :بعد از این که یادداشت تفاهم
بین دو کشور به امضا رسیده است دستگاههای
مسئول در این زمینه همکاری و هماهنگی خوبی
دارند تا حرکت زائران تسهیل شود.

ابتالی  13.8درصد معتادان
تزریقی به ایدز
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد
مبارزه با مواد مخدر با بیان این که سهم اعتیاد
تزریقی در انتقال ویروس اچ آی وی در معتادان
طی سالهای اخیر در کشور کاهش یافته است،
افزود :طبق اعالم وزارت بهداشت  13.8درصد
معتادان تزریقی ،مبتال به ویــروس اچ آی وی
(ایدز) و حدود  ۵۰درصد معتادان تزریقی دچار
آنتی بادی هپاتیت  cهستند .حمید جمعهپور
به ایسنا اظهار کــرد :ایــن موضوع به آن معنا
نیست که توجه ستاد مبارزه با مــواد مخدر به
برنامههای کاهشآسیب،کاهشیافتهاست.وی
افزود :هم اکنون ستاد به منظور کاهش آسیبها
و عوارض سوء مصرف مواد و اعتیاد از برنامهها و
فعالیتهای متعددی همچون ارائه خدمات و
بستههای کاهش آسیب و حمایتی به معتادان
دارای رفتارهای پرخطر ،شناسایی معتادان
مبتال به اچ آی وی ،ارائــه خــدمــات تشخیصی،
مــشــاورهای و درمانی به ایــن افــراد و همچنین
واکسیناسیون هپاتیت ،حمایت میکند.

مرگ یک مادر یا نوزاد
هر  ۱۱ثانیه در جهان
گزارش سازمان ملل نشان میدهد هر  ۱۱ثانیه
یک مادر باردار یا نوزاد در نقطهای از جهان جان
خود را از دست میدهد .به گزارش ایسنا ،احتمال
مرگ و میر در میان زنان باردار و نوزادان تازه متولد
شده نسبت به گذشته کاهش یافته که عمدتا به
دلیل ارتقای خدمات درمانی و مراقبتی است .با
وجود این آمارهای سازمان ملل نشان میدهد هر
 ۱۱ثانیه یک نوزاد یا زن باردار در نقطهای از جهان
جان خود را از دست میدهد.

صندلیفروشیرشته هایپزشکی؟!

وزیر بهداشت،نماینده مجلس و دانشجوی تقلبی از صندلی فروشی در دانشگاهها می گویند
غفوریان -با سروصداهایی که از افشای
حــضــور رســمــی یــک دانــشــجــوی تقلبی
در کالسهای دانشکده دنــدان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی
روزهای گذشته در فضای مجازی به پا شد،
دوبــاره شائبه ها و بحث ها دربــاره خرید و
فروشصندلیهایرشتهپزشکیباالگرفت
که البته با واکنش بسیاری نیز مواجه شد.
ماجراازخبردستگیریایندانشجویتقلبی
آغاز شد زمانی که چهار روزقبل سرهنگ
رضــا صادقی رئیس کالنتری ولنجک از
دستگیری دخــتــری کــه بــدون شرکت در
کنکور و حتی ثبت نام در دانشگاه اقدام به
حضور در کالس های رشته دندان پزشکی
در دانشگاه شهید بهشتی کرده بود ،خبر
داد .رئیس کالنتری گفت :متهم از وضعیت
مالی خوبی برخوردار است و به همین دلیل
نیز زمانی که دیگر دانشجویان از وی درباره
حضور و نحوه قبولی اش در دانشگاه پرسیده
انــد ،مدعی شــده کــه بــا پــرداخــت چندین
میلیارد تومان به دانشگاه امتیاز تحصیل
در این رشته را خریداری کرده است ،اما در
تحقیقات ماموران مشخص شد که این ادعا
به هیچ عنوان صحت ندارد و چنین امکانی
وجود ندارد .وی درباره این که آیا این فرد
اقدام به جعل کارت دانشجویی با مدارک
دانشگاهی کــرده بود یا خیر نیز به ایسنا
گفت :هیچ گونه جعلی در ایــن زمینه رخ
نداده بود و متهم تنها با سوءاستفاده از غفلت
عواملحراستدرورودیدانشگاهدرکنترل
کارت دانشجویی وارد دانشگاه شده بود.
▪حضور در سیما به عنوان کنکوری موفق

در پی انتشار ایــن خبر ،متهم یا دانشجوی
تقلبی دســت به افشاگری زد و ماجرا وارد
مرحله جدیدی شد .همزمان برخی که انگار
همیشه از پشت پرده بسیاری از ماجراها باخبر
هستند ،تصاویری را از آرشیو صداوسیما بیرون
کشیدند که ماجرا را عجیب تر و هیجانی تر
می کرد؛ این که این دانشجوی تقلبی در یک
برنامهتلویزیونیبهعنوانیک«کنکوریموفق»

حاضر شده و از تجربه های ساختگی اش می
گوید .جالب این جاست این مهمان تقلبی آن
قدر دقیق از تجربه های ساختگی اش می گوید
که مجری و کارشناس برنامه محو آن شده اند.

▪واکنش های متفاوت

این اظهارات او که البته مفصل است و با پاره
ای دیگر از ادعاها همراه است با واکنش های
متفاوتی در فضای مجازی همراه شد .برخی
این فرد را دارای اختالالت روانــی معرفی و
برخی نیز ماجرا را پلیسی تر تلقی می کنند و
آن را به پشت پرده ماجرای صندلی فروشی در
رشته های پزشکی مرتبط می دانند.
▪وزیر چه گفت؟

در عین حال وزیر
بهداشتپنجشنبه
در توئیتی نوشت:
«سه ماه قبل پس از

معاون رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان:

حال المپیادیها خوب نیست

پیشنهاد افزایش اعضای شورای
شهر تهران به  51نفر

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

رئــیــس شــــورای عــالــی اســتــانهــا گــفــت :در
پیشنویس اصــاح قــانــون شــوراهــا پیشنهاد
دادهایــم که اعضای شــورای شهر کالن شهرها
افزایش پیدا کند و به عنوان مثال اعضای شورای
شهر تهران به  51نفر افزایش یابند .مرتضی
الویری به فارس اظهار کرد :قانون شوراها در
سال  75به تصویب رسیده و این قانون در گذر
زمان با اشکاالتی مواجه شده است و ما در شورای
عالیاستانهابهدنبالاصالحاینقانونهستیم.
وی بیان کرد :بنابراین انتخابات آینده شوراهای
شهر براساس قانون جدید برگزار میشود تا
اعضای شوراها تحرک بیشتری داشته باشند و
به واسطه افزایش تعداد اعضا ،عملکرد بهتری را
برای شهر خود به جای بگذارند.

مــعــاون توسعه مدیریت حقوقی و امــور
مجلس شورای اسالمی سازمان حفاظت
محیط زیست گفت :تا زمانی که فرهنگ
حفاظت از محیطزیست در خانوادهها وارد
نشود ،اوضاع بهبود نخواهد یافت .باید از
ظرفیت بسیج ،مدارس و نماز جمعه برای
فرهنگسازی و حفاظت از محیطزیست
استفاده کــرد و ایکــاش بـهانــدازه تبلیغ
پفک برای محیطزیست نیز تبلیغ صورت
میگرفت.به گزارش ایسنا ،اصغر دانشیان
در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفاظت
محیط زیست استان قزوین ،اظهار کرد:
اهمیت محیطزیست بر کسی پوشیده

مسئوالن می گویند

دستور شهردار تهران برای عزل
پیمانکاران خاطی در موضوع
حذف عنوان شهدا

▪افشاگری های دانشجوی تقلبی

هــمــه ایـــن مــاجــرا امــا
از زاویـــه نــگــاه این
دانشجوی تقلبی
کهبهگفتهخودش
عــاشــق پزشکی
است ،حال و هوای
دیــگــری دارد .او با
انتشار یک پست تصویری از صحبت های
خودش در فضای مجازی حرف های عجیبی
به زبان می آورد .او مدام مسئول مربوطه در
دانشگاه شهید بهشتی را تهدید به افشای
اسنادی می کند که حاکی از تقلبی نبودن او
است .وی مدعی است رزومه معتبر علمی دارد
و براساس همین رزومه او را دراین دانشگاه
پذیرفته اند و حاال که نتوانسته اند وی را در
مقاصد سیاسی شان همراه کنند ،دست به
تخریب آبرو و اعتبار اجتماعی اش زده اند.
او ادعــا می کند  30-20دانشجوی تقلبی
را با اسم و رسم می شناسد که بــرای هر ترم
50میلیون تومان به دانشگاه پول می دهند...

ازمیانخبرها

معاون رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای
درخشان با بیان این که حال المپیاد یها
خــوب نیست ،اف ــزود :ســال گذشته دانش
آموزان برای حضور در المپیادهای جهانی
با هزینه شخصی اجازه خروج پیدا کردند که
این موضوع باعث دلسردی بسیاری شد .به
گزارش تسنیم« ،عنایت ساالریان» در مراسم
تجلیل از مدالآوران المپیادهای علمی سال
 97افــزود :امــروز حال المپیادیها خوب
نیست ،اما وضعیت المپیاد خوب است از
هشت المپیاد در سال  96به  15المپیاد
در سال  98رسیدهایم .چهار میزبانی موفق
برای المپیادها داشتیم و اکنون هم برای
میزبانی پنج المپیاد دیگر تالش می کنیم.
وی افزود :حال المپیادیها خوب نیست و
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آینده سازان کشور جایشان در اداره کشور
خالی است ،المپیادیها به اندازه الزم در
آینده کشور جایی ندارند؛ امــروز به دلیل
طبقاتی شدن آمــوزش بیش از  86درصد
المپیادیها از هفت استان کشور هستند و
طی هشت سال گذشته یک میلیون نفر در
المپیادها شرکت کردند و دو هزار و 700
نفر از آن ها شخصیت های مستعدی داشتند
که جــای آن ها در چرخه مدیریتی کشور
خالی است.وی افزود :گاهی فرایند اعزام
نمایندگان ایران نیز بسیار سخت و گاهی با
استرس فراوان انجام میشود ،سال گذشته
دانش آموزان برای حضور در المپیاد با هزینه
شخصی اجــازه خــروج پیدا کردند که این
موضوع باعث دلسردی بسیاری شد.

طزیستهمتبلیغمیکردند
کاشب هاندازهتبلیغپفک،برایمحی 
نیست و در بحث حفاظت از ایــن نعمت
کوتاهی و در حق نسلهای آینده جفا
کــرد هایــم و در حقیقت امــانــتــدار خوبی
نبودهایم.وی با اشاره به این که سازمان و
مناطق متعلق به محیطزیست مظلوم واقع
شــد هانــد ،تصریح کــرد :هنوز بسیاری از
مسئوالن با محیطزیست آشتی نکردهاند
و باید توجه کــرد که محیطزیست برای
این دولت و آن دولت نیست و در حقیقت
نتوانستهایم از این میراث گرانبها به نحو
احسن مراقبت کنیم .وی مطرح کرد :تا
زمانی که محیطزیست را مانند خانه خود
تصور نکنیم ،اوضاع بهبود نخواهد یافت.

او ادعا می کند 30-20دانشجوی تقلبی را با اسم و رسم می شناسد
که برای هر ترم50میلیون تومان به دانشگاه پول می دهند...
مقابله با اخــال گــران در حــوزه دارو ،دستور
برخورد با جریانهای فساد در کنکور پزشکی
و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم.
تاکنون نتایج مهمی حاصل شده و به زودی به
قوه قضاییه ارسال خواهد شد .عوامل قدرت و
فساد در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این
راه خواهیم رفت».
▪ف ــروش صندلی پزشکی 400تـــا500
میلیون؟

محمود صادقی نماینده مجلس هم که قبال
درایــن باره اظهار نظر کرده بود در گیرو دار
افشای این دانشجوی تقلبی در فضای مجازی
نوشت« :باندهای فروش صندلیهای
پزشکی چه سر و ســری با صــدا و
سیما دارند؟!»
این نماینده مجلس پیش از این
در آذرمــاه گذشته نیز به تابناک
گفته بــود :ما گزارشهایی داریــم

که تخلفات گستردهای در حال انجام است و
فروش صندلی در این رشته وجود دارد ،حتی
گزارشها نشان میدهد ،با افزایش نرخ ارز،
قیمت ایــن کرسیها نیز افزایش یافته و هر
صندلی پزشکی بین  ۴۰۰تا  ۵۰۰میلیون
تومان به فروش میرسد .البته فروش صندلی
مختص کسانی کــه از خــارج بازگشته انــد،
نیست و به صورت کلی است؛ یعنی کسانی در
داخل این مبالغ را به کمک برخی شرکتها
و به واسطه فساد در زیرمجموعههای وزارت
بهداشت مــی گیرند و ایــن کــارهــا را انجام
میدهند .متأسفانه پس از افزایش نرخ ارز،
زندگی بــرای افـــرادی که در خــارج از ایــران
مشغول تحصیل بــودنــد ،سخت شد
و طبیعی اســت ،بــرای برگشت به
کشورانگیزهایجادشود؛امااینکه
گرایی از داخل به این افراد داده
شــود ،مشخص نیست و ما هنوز
در حال تحقیق در این باره هستیم.

مشاور شهردار تهران از دستور شهردار تهران
برای عزل پیمانکاران خاطی در موضوع حذف
عنوان شهدا خبر داد و گفت :در این خصوص
با خاطیان برخورد میشود و تفاوتی نــدارد که
آن ها نیروهای شهرداری باشند یا پیمانکاران
شهرداری.غالمحسین محمدی در این باره به
تسنیم گفت :مدیریت شهری به طور جدی به این
موضوع وارد شده است به طوری که در شورای
شهرتهراننیز«علیاعطا»باحکممحسنهاشمی
رئیس شورای شهر تهران به عنوان رئیس کمیته
ویژه بررسی موضوع تابلوهای مزین به نام و عنوان
شهدا منصوب شده و این موضوع در دست پیگیری
است.وی تصریح کرد :شهرداری تهران حتما با
کمیتهای که در شورای شهر تهران شکل گرفته
است همکاری خواهد داشت و در واقع موضوع
حذف عنوان شهدا را که به تازگی مطرح شده است
باید مبتنی بر بیدقتی و سهوی دانست.مشاور
شهردار تهران ادامــه داد :بخشی از این تابلوها
مربوط میشود به گذشته که اصــاح نشدند و
تعدادی از این تابلوه ا به مدیریت فعلی بر میگردد
که شهردار تهران در این زمینه دستور الزم را برای
اصــاح داد.محمدی گفت :آقــای حناچی طی
بخشنامهای خطاب به مجموعه معاونان ،مشاوران
و مدیران شهرداری تهران بهمنظور حفظ و اعتالی
جایگاه واالی شهدای گرامی ،برای اصالح تابلوها
تاکید کرده است .نظارت دقیق بر رفع اشکاالت
احتمالی ،تابلوهای نصب شده در کلیه اماکن،
معابر و فضاهای شهری که مزین بهنام شهدای
عزیز هستند صورت پذیرفته و باید تمهیدات و
تدابیر الزم در این خصوص به کار گرفته شود.
شایان ذکــر اســت نظارت بر حسن اجــرای این
بخشنامه بر عهده باالترین مقام هر واحد سازمانی
است و این بخشنامه ابالغ شده است.

