اجتماعی

چهارشنبه اول آبان 1398
 24صفر .1441شماره 20227

مسئوالن می گویند

2هزار تماس تلفنی
یک مزاحم به 110

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی
و دستگیری فردی خبر داد که به صورت مکرر
و تلفنی برای پلیس  ۱۱۰ایجاد مزاحمت کرده
بــود .بــه گ ــزارش پایگاه اطــاع رســانــی شبکه
خبر ،سرهنگ بهدانی فرد گفت :در پی اعالم
اپــراتــو رهــای مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰
مبنی بر این که فردی ناشناس به صورت مکرر
با تماس تلفنی با این مرکز ،ایجاد مزاحمت می
کند ،با طرح موضوع مسئوالن استان در مراجع
قضایی ،علیه این متهم طرح شکایت شد .وی
افــزود :متهم با استفاده از شش شماره تلفن
مختلف طی شش مــاه حــدود دو هــزار مرتبه با
مرکز فوریتهای پلیسی تماس گرفته که این
موضوع موجب اخالل در ماموریتهای محوله
پلیس  ۱۱۰شده است .سرهنگ بهدانی فرد
خاطرنشان کرد :در عملیاتی غافلگیرانه ،متهم
در مخفیگاه خــود دستگیر و پس از بازجویی
و اقدامات تکمیلی بــرای صــدور حکم کیفری
به دادســرای عمومی بندرعباس معرفی شد.
وی گفت :فرد مزاحم اذیت و آزار سازمان های
دیگر از جمله آتش نشانی را در سابقه خود دارد.
سرهنگ بهدانی فرد تصریح کرد :فلسفه وجودی
سامانه مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰ارتقای
خدمت رسانی و تسریع در پاسخ گویی به مردم
است و مزاحمتهای برخی افــراد و اخــال در
سیستمپیامرسانی،موجبتضییعحقوققانونی
یشود.
شهروندان م 

وزارت بهداشت:

موسسه ثبتشدهای با عنوان
«کلینیک زیبایی» در وزارت
بهداشت نداریم
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت
بهداشت با بیان این که هیچ مؤسسه ثبتشدهای
با عنوان کلینیک زیبایی در وزارت بهداشت
نداریم ،گفت :با دخالت افراد غیرمجاز در این
حوزه مطابق قانون برخورد میشود .علیرضا
عسکری دربــاره «فعالیت کلینیکهای زیبایی
توسطبرخیافرادغیرمتخصص»،بهفارساظهار
کرد :هیچ مؤسسه ثبت شدهای با عنوان کلینیک
زیبایی که مصطلح اســت و مطرح میشود در
وزارت بهداشت نداریم .وی ادامه داد :درمانگاه
پوست و مو نیز یک مؤسس و یک مسئول فنی دارد
و افــراد غیر متخصص نیز نمیتوانند درمانگاه
پوست و مو ایجاد کنند و حائز شرایط نیستند.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت
بهداشت تصریح کــرد :طبق آخرین آییننامه
ابالغی موجود در وزارت بهداشت مسئول فنی
این درمانگاهها نیز متخصص پوست معرفی شده
است و فرد باید تخصص مرتبط داشته باشد.
عسکری با بیان این که اگر فردی چنین دخالتی
کرد ،این دخالت غیرمجاز توسط فرد غیر مجاز
در امر درمان است ،تأکید کرد :این کار تخلف و
تکلیف قانونی آن مشخص است و رسیدگی به
این تخلف مطابق قانون کشور انجام میشود.

روند رو به رشد اضافه وزن و چاقی
در کشور
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت
با اشاره به این که در دو دهه گذشته سوء تغذیه
به میزان چشمگیری در کشور کاهش یافته،
گفت :دیگر همچون سال های قبل سوء تغذیه
کودکان زیر پنج سال به شکل کموزنی و کوتاه
قدی مشکل عمده ما نیست و در دو دهه گذشته
کوتاه قدی تغذیهای از  ۲۰درصد به  4/8درصد
و کموزنی از  ۱۷درصد به  4/3درصد رسیده
است.دکتر زهرا عبداللهی با اشاره به آمار ارائه
شــده از ســوی سازمان فائو در خصوص تعداد
گرسنگان در جهان ،به ایسنا گفت ۸۰۰ :میلیون
نفر در جهان از گرسنگی رنج میبرند که این
رقم معادل  ۱۱درصد جمعیت جهان است .در
عین حال نیز حدود دو میلیارد نفر در جهان به
دلیل بیشخواری دارای اضافه وزن و چاقی
هستند .نکته قابل توجه آن است که همان گونه
کهگرسنگیراسوءتغذیهمیدانیم،چاقیواضافه
وزن نیز نوعی از سوء تغذیه به حساب میآیند.وی
با اشاره به روند رو به رشد اضافه وزن و چاقی در
کشور ،افــزود :کارشناسان تغذیه مراکز جامع
خدمات سالمت که در قالب طرح تحول سالمت
به کار گرفته شدهاند ،برای جمعیت تحت پوشش
این مراکز اقدام به ارائه مباحث آموزشی میکنند.
گرو ههای هدف معموال گرو ههای آسیبپذیر
شامل مــادران بـــاردار ،کــودکــان،سالمندان و
نوجوانان هستند که در قالب آموزشهای گروهی
و انفرادی مورد تعلیم قرار میگیرند.

و اینک پرونده «آقازاده های بورسیهای
عضوکمیسیون آموزش :اسامی 98آقازاده بورسیهای دراختیارقوه قضاییه قرارگرفت

گروه اجتماعی -نیمه مهرماه گذشته ،محمود
صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس در طرح سوالی از وزیر علوم درباره
آقازاده های بورسیه ای پرسید که پس از آن،
موضوع در دستگاه قضایی به شکل جدی
تری پیگیری شد .ماجرای بورسیه ها در سال
های اخیر همواره از مسائلی بــوده است که
توسط رسانه ها پیگیری می شد اما موضوع
«آقازاده های بورسیه ای» در کنار این چالش
خبری چندان مورد توجه قرار نگرفته بود.این
نماینده مجلس در توضیح سوال خود به وزیر
علوم گفته بود« :سوال ما این است چرا وزارت
علوم اعالم نمیکند چه تعداد از بورسیهها از
مقامات و منتسبان به مقامات بوده و چرا این
وزارتخانه جسارت و شجاعت الزم برای پاسخ
به این سوال را ندارد .بنده لیست ۱۰۰نفرهای
از آقازادهها و آقاها را دارم که با رانت بورسیه
گرفتند ایــن لیست شامل نماینده مجلس
و فرزندان نمایندگان مجلس ،امــام جمعه،
فرمانده انتظامی و وزیر است .کمیته منتخب
رسیدگی به پرونده بورسیهها در وزارت علوم
با این افراد چطور رفتار کرده است کسی که
میخواهد از این طریق استاد دانشگاه شود
مگرصالحیتعلمیداردکهدانشجوراپرورش
دهد؟» (ایسنا16مهر)
▪قوه قضاییه توضیح خواست

حاال این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات

گرفت و توضیحات الزم نیز در این خصوص
ارائــه شد.نماینده تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس در مجلس افزود :همچنین
در وهله اول درخــواســت کــردم گــزارشــی که
سازمان بازرسی کل کشور در سال 93-92
درباره بورسیه ها تهیه کرده ولی آن را به مراجع
ذیربط ارائه نکرده بود ،بررسی شود.
▪ماجرای بورسیه های غیر قانونی

مجلس به اتفاقات پس از طرح سوال خود از
وزیر علوم اشاره کرده و به خانه ملت گفته است:
بعد از جلسه طرح سوال بنده از وزیر علوم در
صحن علنی مجلس مبنی بر صــدور احکام
بورسیه ،به در خواست یکی از مسئوالن قوه
قضاییه فهرست  ۹۸نفره ای از آقــازاده های
بورسیه ای در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت و
توضیحات الزم نیز ارائه شد.

صادقی:این لیست شامل نماینده
مجلس و فرزندان نمایندگان
مجلس ،امام جمعه ،فرمانده انتظامی و
وزیر است

کشف ۳۰۰هزار قلم داروی قاچاق و تقلبی در پایتخت
رئیس پلیس پایتخت از کشف بیش از ۳۰۰
هزار قلم داروی قاچاق و تقلبی در پایتخت
خبر داد .به گــزارش ایسنا ،سردار رحیمی
در اجــرای نخستین مرحله از طرح برخورد
با داروهــای تقلبی و قاچاق که پیش از ظهر
دیروز در مقر مرکزی فاتب برگزار شد گفت:
در اولین مرحله ،طرح برخورد با داروهــای
قاچاق و تقلبی و جمع آوری دالالن و خرده
فروشان دارو در نقاط مختلف پایتخت به ویژه
در محدوده ناصرخسرو به مرحله اجرا درآمد.

ویبابیاناینکهاینطرحتوسطپلیسامنیت
اقتصادی اجرا شد افزود :در اجرای این طرح
 ۴۵نفر که  ۱۳نفر آن ها از سرشاخههای
اصلی قاچاق دارو بودند شناسایی و دستگیر
شدند.همچنین ۳۲نفردیگرنیزداللوخرده
فروش دارو بودند .رحیمی گفت :این داروها
عمدتا تقلبی و تاریخ گذشته بوده و در مواردی
داروهایکمیابنیزدرمیانشانبود.همچنین
همکاران من تعداد قابل توجهی تجهیزات
پزشکی قاچاق را کشف کردند.

ازمیانخبرها

نماینده مجلس خبر داد:

کشفحداقل ۲۰۰فقرهصندلیفروشی
دردانشگاههایعلومپزشکی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از
کشف حداقل ۲۰۰فقره صندلی فروشی در
دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت:
حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در
سیمای جمهوری اسالمی هم برنامههای
تبلیغاتی روی آنتن میبرند در این پرونده
دیده شده است.محمود صادقی در واکنش
به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک
فقره صندلی فروشی در دانشگا ههای زیر
مجموعه وزارت علوم ،به خانه ملت اظهار
کــرد :مــوارد مشخص شــده در ایــن خصوص
مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت
بهداشت است که از حدود یک سال قبل این
پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش
صندلی در دانشگاهها محرز شده است.
▪منشأ اصلی این فساد چیست؟

وی بابیاناینکهدرپیگزارشهایمردمی،این
پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطالعات به
معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه
شد،افزود:منشأاصلیاینفساددردانشگاههای
علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد
زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل به
ویژه در رشتههای پزشکی بود که این دانشجویان
با هزینه شخصی در خــارج از کشور تحصیل
میکردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال
تحصیل در دانشگاههای برتر کشور بودند.
▪دانشجویان ازخارج بازگشته

صادقی خاطرنشان کرد :در واقع بازگشت

»

تعداد باالیی از دانشجویان خــارج از کشور
زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی
در دانــشــگــاههــا فقط مــحــدود بــه ایــن افــراد
نمیشود بلکه موارد دیگری بدون این که در
خــارج از کشور تحصیل کــرده باشند نیز در
دانشگاههای برتر مشغول به تحصیل شدهاند.
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی
اقتصاد و انضباط مالی مجلس تصریح کرد:
ظرف یک ماه گذشته پیگیریها در این باره در
داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص
وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر
موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به
مراجع قضایی معرفی کردند.
▪رد پای مؤسسات کنکور تلویزیونی در
پرونده صندلی فروشی

صادقی اظهار کرد :امروز این اطمینان ایجاد
شده که مسئوالن وزارت بهداشت در کنار
کمیسیون بهداشت و کمیسیون آمــوزش
مجلس بــه ایــن مسئله حساسیت دارنـــد و
پیگیر یهای الزم را در ایــن زمینه انجام
میدهند تا دانشگاهها از وجود چنین پدیدهای
پاک شود.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس تأکید کرد :برخورد مــوردی با فساد
ضرورت دارد اما مهمتر از این برخوردها اصالح
ساختار و برخورد ریش های با چنین پدیدههایی
است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت
و کمیسیون آم ــوزش نیز روی ایــن موضوع
متمرکز شوند و با اصالح ساختار زمینههای
بروز فساد را به صفر برسانند.

▪رانت برای بورسیه؟!

صادقی با اشــاره به بورسیه تحصیلی برخی
آقازادهها و آقایان گفت :بنده فهرستی شامل
اسامی  98نفر از آقازادهها و آقایانی را دارم که
با رانت بورسیه گرفته اند ،این فهرست شامل
بعضی مسئوالن در رده های مختلف است که
بعد از جلسه طرح سوال از وزیر علوم در صحن
علنی مجلس مبنی بر صدور احکام بورسیه،
به در خواست یکی
از مــســئــوالن قــوه
قضاییه این فهرست
 98نفره در اختیار
قـــوه قــضــایــیــه قــرار

پرونده بورسیهها برای نخستینبار از سوی
معاون فرجیدانا وزیرعلوم دولــت یازدهم
مطرح شد .ماجرا از آن جا آغاز شد که مجتبی
صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وقت
درنشست خبری خود در چهارم خرداد سال
 93اعالم کرد ،دانشجویانی که از سال  85تا
 92به خارج اعزام شدهاند ،شرایط اعالم شده
در فراخوان را نداشتند و در تبدیل وضعیت
بــورس خــارج بــه داخــل وزارت علوم دولــت
قبل غیرقانونی عمل کرده است.پس از این
عبارتی با عنوان" سه هزار دانشجوی بورسیه
غیرقانونی" در برخی رسانهها مطرح شد و
همزمان اسامی حدود  750نفر از دانشجویان
بورسیه شــده بــا عــنــوان "بـــورس شــدههــای
غیرقانونی" در شبکههای اجتماعی منتشر
شد .از آن زمان تاکنون این موضوع همچنان
مراحل پیگیری های قضایی مختلف را پشت
سر گذاشته و اکنون موضوع آقـــازاده های
بورسیه ای نیز به آن افزوده شده است.

اختصاص10هزار میلیارد تومان برای تجهیز و نوسازی مدارس
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفت :با مشارکت
خــیــران 10 ،هــزار میلیارد تــومــان بــرای
نوسازی ،تجهیز و احداث مدارس اختصاص
خواهد یافت تا فضای بهتری برای تعلیم
و تربیت داشته باشیم .به گــزارش فارس،
حاجیمیرزایی افزود :امکانات ما برای در
مجموع  15میلیون دانشآموز با  110هزار
واحد آموزشی کم است و به لحاظ عدالت
آموزشی و در دسترس بودن عدالت کیفیتی
یکسان عمل نکرد هایم ،بنابراین پیشنهاد

دادم که تمامی مراکزی که نیاز به تعمیر و
احــداث دارد در معرض آگاهی مردم قرار
بگیردوجمعیازخیرانقرارشدکمکهایی
کنند .امــســال بــا کمک  5000میلیارد
تومانی خــیــران و همین طــور اختصاص
 5000میلیارد تومان از سوی آمــوزش و
پرورش در مجموع  10هزار میلیارد تومان
برای تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی اقدام
خواهیم کرد و تقاضا میکنیم همه در این
کار مهم مشارکت داشته باشند.

5
جامعه

مرگ خاموش  ۲۲۳نفر
در نیمه اول سال ۹۸

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که در نیمه
نخست امسال ۲۲۳ ،نفر بر اثر مسمومیت با گاز
منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست
دادهانــد.بــه گــزارش ایسنا ،آمارهای سازمان
پزشکی قانونی کشور ،در نیمه نخست امسال
نشان می دهد ۲۲۳ ،نفر بر اثر مسمومیت با گاز
منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست
داده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل که آمار تلفات  ۱۹۴نفر بود 14.9 ،درصد
افزایش یافته اســت.در این مدت از کل تلفات
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور۱۶۰ ،
نفر مرد و  ۶۳نفر زن بودند این در حالی است که
در مدت مشابه سال قبل  ۱۴۱مرد و  ۵۳زن بر
اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.در
این مدت استان های تهران با  ،۵۰آذربایجان
شرقی با  ،۲۷خراسان رضوی با  ۱۹و اصفهان
با  ۱۷فوتی و پس از آن ها فارس با  ،۱۴کرمانشاه
با  ۱۲و مازندران با  ۱۱فوتی بیشترین تلفات
گازگرفتگی را به خود اختصاص دادند.

 ۱۹۳۸مدرسه پویا در کشور
افتتاح میشود
معاون تربیتبدنی و سالمت وزیــر آمــوزش و
پــرورش گفت :امسال  ۱۹۳۸مدرسه پویا در
کشور افتتاح میشود .به گزارش فارس ،مهرزاد
حمیدی در مراسم رونمایی طرح ملی مدرسه پویا
که در دبستان دخترانه شهید بهشتی برگزار شد،
اظهار کرد :میخواهیم دختران و پسران ما در
مدارس شاد باشند و توانایی حرکتی باال داشته
باشند.وی افزود :امسال ۱۹۳۸مدرسه پویا و
 ۳۸۰سالن ورزشــی افتتاح میشود که ۲۰۰
سالن تا پایان هفته تربیت بدنی به بهرهبرداری
می رسد.

