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سال بیستم شماره 5628
چهارشنبه  3اردیبهشت 1393

سالم ایران

برخ�ورد بد با مراجعهكنندگان :آقاي پورصال��ح از روش برخورد بعضي
از بيمارس��تانهاي خصوصي با مراجعان انتقاد كرده و گفتهاند براي بستري شدن
يكي از اعضاي خانواده به بيمارستانی در فرمانيه تهران مراجعه كرديم ،اما بسياري
از اتاقهاي اين بيمارستان نور و هواي مناسب ندارند ،حتي پزشك متخصص مغز
و اعصاب با  10ساعت تأخير یک بيمار اورژانسي را معاينه كرد .اين مخاطب ادامه
دادند« :رفتار مديران بعضي از بيمارستانها بيشتر به تجارت شبيه است تا طبابت.
آنها حتي حاضر نيستند وضعيت اتاقهاي بستري را به شرايط استاندارد برسانند و
هزينه كردن براي بيمارستان را به ضرر جيب خودشان ميدانند».
زمان تصحيح اطالعات :آقاي همتيار سؤال كردهاند آيا زماني براي اصالح
اطالعات دور دوم هدفمندي يارانهها تعيين شده است يا خير .مث ً
ال كساني كه شماره
تماس يا كد پستيشان را اشتباه نوشته باشند ،چه بايد بكنند؟ خدمت اين هموطن
عزيز بايد گفت بنابر اخبار رسيده ،قرار است مسئوالن اين سامانه در چند روز آينده
زماني را براي اصالح اطالعات درنظر بگيرند.
زمان س�فر حج عمره :آقاي كريميان از مس��ئوالن سازمان حج و زيارت
خواس��تهاند نس��بت به مدتزمان س��فر حج عمره براي مردم و مخصوص��اً زائران
شفافس��ازي كنند .به گفته اين هموطن عزيز ،سالهاي پيش حج عمره  15روزه
بود و بعد از آن  12روزه ش��د و االن با زائران قرارداد  10روزه بس��ته ميشود ،اما در
بس��ياري از مواقع اين  10روز تبديل به  9روز ميش��ود .اين كار باعث شده حجاج
نسبت به مسئوالن كاروان اعتراض كنند كه براي حجاج و البته مسئوالن كاروانها
برخورد شايس��تهاي نيست ،پس الزم است مسئوالن ارشد س��ازمان حج و زيارت
قبل از سفر ،حجاج را نسبت به مدت دقيق اين سفر معنوي توجيه كنند تا شائبه
كمفروشي به وجود نيايد.
مس�تمري اندك و تورم باال :خانم الماس��ي از مس��ئوالن سازمان تأمين
اجتماعي خواس��تهاند ،تدبيري بينديشند تا مستمري بيمهشدگان حداقل با تورم
ساالنه برابر باشد .ايشان گفتهاند« :همسر من با سه فرزند تحصيلكرده ماهيانه 274
هزار تومان مس��تمري ميگيرد كه نس��بت به سال گذشته فقط  14هزار تومان به
مستمري ايشان اضافه شده و با اين پول واقعاً نميتوان يك خانواده را اداره كرد».

جوابيه روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور :احترام ًا پيرو
مطلب منتشر شده در صفحه  4روزنامه ايران مورخ  93/1/24با عنوان «كاهش
50درصدي هزينه صدور قولنامه رسمي» خواهشمند است توضيحات ذيل را
جهت تنوير افكار عمومي در روزنامه درج فرماييد« :قولنامههاي تنظيم شده
در بنگاهها و مراكز خريد و فروش خودرو و امالك به هيچ وجه س�ند رسمي
نيستند و به كار بردن عبارت «قولنامه رسمي» صحيح نميباشد .بديهي است
بر طبق قانون درخصوص نقل و انتقال اموال ،اعم ازخودرو و غيره تنها اسناد
رسمي و قابل قبول در مراجع قضايي ،ادارات و سازمانها ،اسنادي هستند كه
در دفاتر اس�ناد رسمي تنظيم و ثبت شده باشند و لذا هرگونه سندي درباره
خري�د و فروش ،اجاره ،معاوضه و مانند آن كه در دفتر اس�ناد رس�مي ثبت
نگرديدهاند ،س�ند عادي محسوب شده و حتي تعويض پالك خودرو و صدور
كارت و شناسنامه مالكيت به نام خريدار نيز ،مالكيت او را رسميت نميبخشد.
لذا به كار بردن اصطالح «قولنامه رسمي» به هيچ عنوان صحيح نميباشد».

محیط زیست
ادامه تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز در مناطق حفاظت شده

با پيگيري س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت و حكم مراجع قضايي ،تخريب
س��اخت و س��از غير مجاز منطقه حفاظت شده <نمرك> و حاشيه رودخانه محور
كرج  -چالوس با حضور مسئوالن اجرايي شهرستان كرج صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار ايران 31،فروردين ماه امسال چند واحد خدماتي پذيرايي
مستقر در حاشيه رودخانه كرج با صدور حكم قضايي تخريب شد .حكيمي معاون
اداره كل و رئيس اداره حفاظت محيط زيس��ت شهرستان كرج در اين خصوص
اظهار كرد« :براساس مصوبات شورايعالي امنيت ملي و قوانين توزيع عادالنه آب،
هر گونه ساخت و ساز جديد در حريم كمي و كيفي رودخانه حفاظت شده كرج
به جهت اهميت آب ش��رب و پيشگيري از آلودگيهاي زيست محيطي ،ممنوع
اس��ت و از آنجايي كه اين واحدها بدون اخذ مجوزهاي قانوني در حريم رودخانه
كرج س��اخته شده ،با صدور حكم از سوي مقام قضايي ،پيگيري امور آب كرج،
بخشداري آسارا ،محيط زيست و ساير ارگانها ذيربط تخريب شدند».

كشف محموله بزرگ قاچاق <اللههاي واژگون> در تهران

فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت اس��تان تهران از كشف محموله بزرگ
اللههاي واژگون در بازار گل امام رضا(ع) تهران خبر داد.
اسماعيل ميرانزاده اظهار كرد« :از روز دوشنبه متوجه شديم كه مقداري گل الله
واژگون در سطح شهر تهران توزيع شده و توانستيم مقداري از آنها را كشف كنيم».
وي افزود« :در ادامه پيگيريها از ساعت  ۵صبح دوشنبه عملياتي را براي شناسايي
محله��اي فروش اين گلها آغاز كرديم و متوجه فروش عمده اين گل در يكي از
بازارهاي اصلي ش��هر تهران شديم ».ميرانزاده گفت« :در اين عمليات توانستيم از
بازار گل امام رضا(ع) هزار و  500شاخه الله واژگون را كه توسط عوامل سودجو از
زيس��تگاههاي زاگرس براي فروش به تهران آورده شده بود كشف و ضبط كنيم».
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان تهران با بيان اينكه گونه الله واژگون
بسيار منحصر به فرد و حائز اهميت است ،افزود« :به همين منظور براي حفاظت از
اين گونه ارزشمند گياهي منطقهاي در چهارمحال و بختياري كه رويشگاه اصلي اين
الله واژگون است به عنوان اثرطبيعي ملي اعالم شده است».

ثبت روزانه  434مورد
طالق در كشور

رئيس س��ازمان ثبت اسناد و امالك كش��ور با اعالم اينكه بر اساس آمار سازمان ثبت
اس��ناد روزانه  434طالق در كش��ور ثبت ميشود گفت :بيش��ترين رشد طالق در استان
بوشهر با  15/6درصد بوده و در مقابل آمار طالق در استان فارس  15/3درصد كاهش يافته
اس��ت .در اس��تان تهران نيز آمار طالق  1/8درصد افزايش داشته است .احمد تويسركاني
در خصوص آمار وقايع ازدواج و طالق اظهار داشت :در سال  757 ،92هزار و  197ازدواج
در كشور ثبت شد كه نسبت به سال  91حدود  4/4درصد كاهش داشته است .بيشترين

كاهش ازدواج در اس��تان يزد با  16/7درصد بوده و در اس��تان خراسان جنوبي ازدواج 2/8
درصد افزايش داشته است .در تهران نيز آمار ازدواج  3/1درصد كاهش داشته است .وي در
خصوص ثبت وقايع طالق نيز گفت :در سال  92حدود  158هزار و  753طالق در كشور
ثبت ش��د كه در مقايسه با سال  4/6 ،91درصد رش��د داشته است .بيشترين رشد طالق
در اس��تان بوشهر با  15/6درصد بوده و در مقابل آمار طالق در استان فارس  15/3درصد
كاهش يافته است ،در استان تهران نيز آمار طالق  1/8درصد افزايش داشته است.

وزير بهداشت در پاسخ به <ايران> تشريح كرد

تعرفههای درمانی با پیوست نظارتی اعالم میشود

فاطمه احمدزاده

از آنجايي كه معضالت و مشكالت حوزه بهداشت
و درمان كش��ور به نظر كارشناس��ان و مسئوالن اين
حوزه ،در س��ايه واقعيسازي تعرفهها برطرف خواهد
ش��د ،موضوع افزايش تعرفههاي درمان��ي از ابتداي
فعالیت دولت یازدهم مورد بررس��ي و تصميمگيري
قرار گرفت كه در نهايت اين موضوع در شوراي عالي
بيمه به تصويب رس��ید و براي تأیید و ابالغ به هيأت
وزيران ارجاع داده شد .با اينكه قرار بود تعرفهها قبل
از سال  93اعالم شود اما تاكنون دولت در ارتباط با اين
موضوع سكوت اختيار كرده است .به هر ترتيب وزير
بهداشت با بيان علت تأخير اعالم تعرفهها گفت :چند
روز ديگر انتظار به پايان ميرسد.
سيد حس��ن هاشمي در حاش��يه مراسم اعطاي
نشان ايمني و سالمت در دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهش��تي در پاسخ به سؤال ايران مبني بر علت تأخير
اعالم تعرفههاي درماني كه قرار بود اس��فند ماه سال
 92اعالم ش��ود اما تاكنون به صورت رس��مي اعالم
نشده ،اظهار داشت :واقعيت اين است كه مردم از وضع
موجود راضي نيستند و همه بايد همت كنيم تا در اين
ش��رايط خاص به يك اتفاق نظر برسيم .درباره اعالم
تعرفهها ،هي��أت وزيران هيچ تقصيري ندارد .موضوع
اين است كه وزارت بهداشت هنوز با بخش خصوصي
به يك اتفاق نظر نرسيده است ،اما اميدوارم ظرف چند
روز آينده اين انتظار به پايان برس��د و اعالم تعرفه با
يك پيوست نظارتي از طرف صنف و معاونان درمان
همراه باش��د .وي در ادامه افزود :ما بايد در ابتدا قدم
را درست برداريم .گرچه در ابتداي راه نياز به تدبير و
خويشتنداري است اما بطور قطع تعرفهها در سالهاي
آتي ،قبل از سال جديد اعالم خواهد شد.
دخانيات در مسير كاغذ بازي و مكاتبات
وزير بهداشت در پاسخ به سؤال ديگر ايران مبني
بر اتخاذ تدابيري براي كنترل عرضه دخانيات و نظارت
جديتر در اين حوزه گفت :تاكنون اقدامهاي صورت
گرفته دراين زمينه در قالب كاغذ بازي و مكاتبه بوده
است .علي رغم انتظارات باال در اين حوزه ،تاكنون در
اين زمينه اتفاق خاصي نيفتاده است.
وي با تأييد اينكه س��يگار عامل بروز بيماريها و
س��رطانهاي مختلف است و با اين حال به راحتي از
طريق دكههاي روزنامه فروشي قابل دسترس است،

افزود :دراين زمينه نياز است به دنبال علتها و راهكارها
برويم .در زمينه دخانيات بايد فرهنگس��ازي ش��ود
همچنين بايد راهكارهاي نظارتي براي آن انديشيده
شود .هاشمي ادامه داد :دولت ماليات دخانيات را باال
ميبرد ازآن طرف قاچاق اضافه ميشود ،به هر ترتيب
زنجيرههايي در اين زمينه وج��ود دارد كه نميتوان
با نگاه س��طحي آن را ديد .نخستين جلسه شوراي
سالمت و امنيت غذايي يكشنبه آينده بعد از مدتها
برگزار ميشود كه اميدواريم خبرهاي خوبي از توجه
دولت به بحث سالمتي و ايجاد امنيت بيشتر در زمينه
ارتزاق مردم داشته باشيم.
نظارت ضعیف بر بازار مواد غذايي
وي همچنين درباره مس��ير ناهموار نظارتها در
حوزه غذا گفت :در زمينه واردات و عرضه موادغذايي،
متأس��فانه س��ازمانهاي نظارتي وجود ندارند و اگر
هستند بس��يار ضعيف عمل ميكنند و س��از و كار
دس��تگاههاي موجود مربوط به چند دهه قبل است.
در ابتداي ورود مواد غذايي بسيار سختگيري ميكنند
و بعد از آن سهلگيري فراوان ميشود .درحال حاضر
م��واد غذايي بوي��ژه مواد غذايياي ك��ه در مدارس و
مراكز عرضه ديگر در دس��ترس فرزندان ما قرار دارد
از استاندارد كافي برخوردار نيست ،بطوري كه ميزان
نمك ،شكر و روغن آن زياد است .بايد اينها بازتعريف
ش��وند و منابعي برايشان ديده ش��ود تا دستگاههاي

نظارتي به صورت مستمر عمل كنند.
وزير بهداش��ت با اشاره به برگزاري نخستين جلسه
ش��وراي سالمت و امنيت غذايي يكشنبه هفته آينده،
افزود :ما در كشوري مسلمان هستيم .علي رغم سالمت
مواد غذايي ،بحث لقمه و غذاي حالل هم مطرح است و
بر ما واجب است به اين موضوع بهتر بنگريم.
انتقاد وزير بهداش�ت از عملكرد غيرقانوني
صدا و سيما در تبليغ مواد غذايي
هاش��مي در ادامه درباره تبليغات صدا و س��يما
و رس��انهها در حوزه مواد غذايي خاطرنش��ان كرد:
تبليغات مواد غذايي در صدا و سيما و همه رسانهها
غيرقانوني است .متأسفانه اين دستگاهها زماني كه با
كمبود بودجه مواجه ميش��وند ،دست به هر كاري
ميزنند .هيچ ك��دام از تبليغات موجود مجوزي از
وزارت بهداشت دريافت نكردهاند و هر كدام دلشان
خواسته از س��ازمان نظام پزش��كي مجوز دريافت
كردهان��د .وي با بيان اينكه در زمينه تبليغات خأل
قانوني وجود ندارد ،افزود :قانون كم نگذاشته است،
مجريان قانون از جمله ما در وزارت بهداشت در اين
زمينه كوتاهي كردهايم.
همچنين دكتر رس��ول ديناروند در اين مراسم
كه  11توليدكننده مواد غذايي داخل كش��ور نشان
س�لامت دريافت كردند ،گفت :تاكن��ون نظارت بر
س�لامت و امنيت غذايي به صورت س��نتي اعمال

افتتاح خط  3مترو
زهره رجب نيا

روزگذشته طوالنيترين خط مترو خاورميانه كه به عنوان بخش جنوبي
خط سه مترو ناميده ميشود و لقب بلندترين خط مترو خاورميانه را به خود
اختصاص داده است با حضور شهردار تهران وجمعي از مديران شهرداري و
مهدي چمران عضو شوراي شهر تهران و اما در غيبت ساير اعضاي پارلمان
ش��هري به بهرهبرداري رس��يد .با افتتاح بخش جنوب��ي خط  3مترو تهران
شهروندان تهراني ميتوانند از اين پس براي تردد از جنوب غرب تهران به
مناطق جنوبي و مركزي ش��هر تهران از ايستگاه آيتاهلل سعيدي و ايستگاه
منيريهاستفادهكنند.
اما از سوی دیگر این افتتاح حاشیهای هم داشت و احمد مسجدجامعي
رئيس ش��وراي ش��هر تهران در پنجاه و نهمين جلسه علني از چهارمين
دوره شوراي شهر با بيان اينكه جلسات شورا سهشنبهها برگزار ميشود و
در طول هفته روزهاي زيادي براي افتتاح مترو وجود دارد ،گفت :زحمتي
كه اعضاي شورا در اين دوره و دوره قبل كشيدهاند ،بسيار زياد بود و اين

تداوم مذاكرات ايران و افغانستان براي احياي تاالب هامون

در نشست مشترك يك هيأت از كشور افغانستان و جمهوري اسالمي ايران كه
در سازمان حفاظت محيطزيست برگزار شد ،طرفين بر لزوم تداوم مذاكرات براي
يافتن راهحلهاي بهبود وضع تاالبهاي بينالمللي هامون و جوامع محلي سيستان
تأكيد كردند.
به گزارش خبرنگار ايران ،در اين نشس��ت كه به رياس��ت شجاعالدين ضيايي
معاون امور آب وزارت آب و انرژي افغانستان و احمدعلي كيخا معاون محيط طبيعي
و تنوع زيس��تي سازمان حفاظت محيطزيس��ت ايران و نمايندگاني از وزارت نيرو
و وزارت خارجه برگزار ش��د ،طرفين با تأكيد بر اش��تراكهاي فرهنگي ،تاريخي و
اكوسيستمي دو كشور ،مش��تركات فرهنگي و تاريخي بين دو ملت را زمينه ساز
همكاري ايران و افغانستان براي احياي پايدار تاالبهاي بينالمللي هامون و فراهم
كردن زندگي بهتر براي مردم در دو سوي مرز دانستند.
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ب��ه گزارش اي��ران ،روز گذش��ته «علي
صابري» عضو شوراي شهر تهران در پنجاه و
نهمين جلسه اين شورا با ابراز نگراني نسبت
به از بين رفتن فضاي س��بز در ش��هرداري
منطقه  5گفت :به صحت و س��قم موضوع
كاري ندارم ام��ا اگر ملكي به عنوان فضاي
س��بز از مردم خريداري ش��ده و بعد به هر
دليلي بخواهي��م كار ديگري روي آن انجام
دهيم درست نيس��ت و بايد در اين زمينه
حساس بود.

افراد نمايندگان مردم تهران هستند و مردم دوست دارند نمايندگانشان
در مناسبتهاي مختلف حضور داشته باشند .وي با طرح اين پرسش كه
تنظيم وقت افتتاح خط س��ه مترو به چه صورت بوده كه دقيقاً همزمان
با جلسه شوراي شهر است ،اظهار كرد :بايد در اين زمينه از آقايان سؤال
ش��ود .وي با اش��اره به اينكه براي حملونقل ريلي تالش بسياري شده

ميش��د ،ام��ا با افزاي��ش آگاهي مردم ،اي��ن بعد از
س�لامت مطرح نيس��ت و س�لامت مواد غذايي به
س��مت عاري بودن از آلودگي در حركت است .وي
با بيان اينكه يك سوم مرگ و ميرها به دليل تغذيه
نادرس��ت اس��ت و اين بيماريها در كشور ما سير
صعودي داشته است ،گفت :مرگ و ميرهاي ناشي
از س��كتههاي قلبي و مغزي و سرطانها يك سوم
مرگ و ميرهاي كش��ور را به خود اختصاص دادهاند
كه عامل اصلي بروز اين بيماريها به شيوه زندگي و
نوع تغذيه وابسته است .به گفته معاون وزير بهداشت
براساس برنامهريزيهاي صورت گرفته ،در سال 93
بسياري از داروهاي وارداتي و گرانقيمت كه فناوري
پيچيدهاي دارند وارد كشور خواهد شد.
وجود قاچاق فروشي در عطاريها و پاركها
دينارون��د درب��اره عرضه داروه��اي درمان اعتياد
در عطاريه��ا گف��ت :داروي ترامادون فقط از طريق
داروخانهها و با ارائه نس��خه پزشك قابل عرضه است
و داروي متادون فقط در داروخانههاي بيمارس��تاني
براي كاهش درد بيماران صعبالعالج و در مراكز ترك
اعتياد عرضه ميشود .در غير از مراكز ياد شده ،عرضه
اين داروها تخلف است.
وي درادامه در پاسخ به اينكه عرضه اين داروها
در عطاريها براحتي قابل دسترس است ،گفت:عرضه
اين داروها مانند مواد مخدر ترياك و شيشه است كه
متقاضيان براحتي به آن دسترسي دارند .متأسفانه
نميتوان انكار كرد كه قاچاق فروش��ي در پاركها
و عطاريها وجود دارد ،گرچه تخلف اس��ت .معاون
وزير بهداشت در پاسخ به سؤال ايران مبني بر اينكه
وزارت بهداشت به عنوان متولي حوزه سالمت با هر
آنچه سالمت مردم را تهديد كند بايد مقابله و برخورد
نمايد ،گفت :ما از خودمان سلب مسئوليت نميكنيم.
مطمئن باش��يد براي عطاريها در سال  93برنامه
داريم .واقعيت اين اس��ت كه ما با داروخانه يا مطب
يا بيمارستان متخلف بسيار راحت ميتوانيم برخورد
كنيم چ��ون اختيار قانوني براي برخورد داريم ،اما با
يك عطاري كه به عنوان فروشگاه از يك صنف مجوز
دريافت ميكند مستقيماً نميتوانيم وارد شويم و بايد
از طريق دستگاه قضايي موضوع را پيگيري كنيم كه
كار س��ختي است و نياز به همكاري بين دستگاهي
دارد.

است ،عنوان كرد :اولويت آلودگي هوا و نيز اولويت دهي به مناطق محروم
از جمله مسائلي است كه مدنظر شورا بوده و اگر شوراي شهر پشتوانه اين
اقدامها نباش��د راه به جايي نميبرد و اين تذكر كام ً
ال بجاست .در ابتداي
جلسه اقبال شاكري عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر با
تأكيد بر اينكه نيمه جنوبي خط سه مترو تهران به عنوان طوالنيترين
خط مترو خاورميانه هماكنون در حال افتتاح است ،تصريح كرد :بجا بود
كه اعضاي ش��وراي ش��هر نيز در افتتاح حضور میداشتند .نبود پلههاي
برقي يكي از مهمترين کاس��تیهای اين طرح بود كه شهردار تهران هم
بر آن تأكيد كرد :تالش شد از پله برقي با تكيه بر توليد و صنعت داخلي
اس��تفاده ش��ود اما به داليل مختلف و اينكه تجربه ساخت پله برقي در
مترو ،صنعتي و س��نگين اس��ت و تكنولوژي خاص خود را ميخواهد و
تجربهاي هم در اين زمينه وجود نداشت تصميم به استفاده از پله برقي
خارجي گرفته ش��د .محمد باقر قاليباف همچني��ن وعده داد تا مهرماه
سالجاري كار نصب  100درصدي پلههاي برقي بخشهاي افتتاح شده
خط  3مترو تهران به پايان برسد.

عضو شورای شهر :خط بي.آر.تي بزرگراه امام علي(ع) توجيه ندارد
تذكر دوستي براي جمعآوري خط
بی.آر.تی بزرگراه امام علي(ع)
در اين جلسه «اسماعيل دوستي» عضو
كميسيون عمران و حملو نقل شوراي شهر
تهران نيز نسبت به جمعآوري خط بی.آر.تی
در اتوبان امام علي(ع) (خط  ،)7تعيين حريم
ص
در محدوده جنوبي ش��هر تهران و ترخي 
واگنهاي خريداري شده توسط وزارت كشور
و شهرداري ،تذكراتي را ارائه كرد.
وي گفت :بايد خط بی.آر.تی اتوبان امام

عل��ي(ع) به داليلي از جمله غيرهمس��طح
ب��ودن اين خ��ط و نبود دسترس��ي به آن،
ك��م تردد بودن ،ايج��اد اختالل در حركت
خودروهاي ساير خطوط ،بويژه در روزهاي
پنجشنبه و جمعه كه مردم به سمت بهشت
زهرا(س) در حركتند جمعآوري شود.
درگيري لفظي دبير و ساعي
جلسه دیروز ش��وراي شهر تهران بدون
حاش��يه نيز نبود .در اين جلس��ه پس از آن
ك��ه «عليرضا دبير» براي مصاحبه به بيرون

از شوراي شهر رفته بود هنگام ورود مجدد به
صحن بالفاصله اجازه خواست صحبت کند
كه «هادي ساعي» به عنوان منشي شورا به
او اجازه نداد .هادي س��اعي به عليرضا دبير
گفت« :اين نميشود كه نيم ساعت از جلسه
بیرون بروي و بيايي و دكمه را براي صحبت
كردن بزني ».دبير نيز به هادي ساعي گفت:
«من از آقاي ساعي گله ندارم چرا كه بزرگتر
از من اس��ت اما اين نميشود كه برخی سير
تا پياز شهرداري را بگويند و بعضيها اجازه

صحبت نداش��ته باشند».در حالي كه احمد
مسجد جامعی رئيس شوراي شهر به عليرضا
دبير خطاب ميكرد كه بله حق با شماست
عليرضا دبير به وي گفت« :بله بله و چش��م
چشم يعني آقاي دبير ساكت باش! بنده گله
دارم .چرا وقت صحب��ت كردن اعضا را روي
تلويزيون ش��ورا نمايش نميدهيد ».پس از
آن نيز هادي ساعي به عليرضا دبير خطاب
كرد« :من به شما وقت ميدهم ،شما روزيتان
اينجاست».

اعالم برنامههای سازمان حج و زيارت برای سال 93

بستههاي سفر به عتبات عاليات متنوع ميشود
مريم جهانپناه

سعيد اوحدي رئيس سازمان حج
و زيارت از تنوع بس��تههاي سفر براي
اع��زام زائران ب��ه عتب��ات عاليات در
سالجاري خبر داد.
وي كه در نشس��ت خبري س��خن
ميگف��ت ،با اع�لام اين خب��ر افزود:
«در فراخوان خردادماه امس��ال عالوه
بر بسته س��فر  7روزه ،بستههاي  3و
 2روزه نيز براي زائران عتبات عاليات
اعالم ميش��ود ».اوحدي تصريح كرد:
«تا پايان س��ال جاري عمليات احداث
هتل مهران با  25اتاق و بازارچه مرزي
مهران آغاز ميشود».
وي همچني��ن يادآور ش��د :كلنگ
احداث هتل ش��لمچه ب��ا  250اتاق و
زائرس��راي چزابه تا پايان ارديبهشت
ماه امس��ال به زمين زده ميش��ود .به
گفته وي ،با بهرهبرداري از  2زائرس��را
در چزابه تا اربعين امس��ال پيشبيني
ميش��ود بيش از يك ميليون زائر در
اربعين ب��ه عراق اعزام ش��وند .رئيس
سازمان حج و زيارت خاطرنشان كرد:

www.iran-newspaper.com

«بهرهب��رداري از هتلهاي ش��لمچه
و مه��ران ب��ا س��رمايهگذاري بخ��ش
خصوصي  2سال طول خواهد كشيد».
اوحدي با تشريح فعاليتهاي سازمان
ح��ج و زي��ارت در حوزهه��اي عمره،
عتبات و تمتع به اعزام نخستين گروه
حج تمتع اش��اره ك��رد و گفت14« :
شهريور ماه امس��ال نخستين گروه از
زائران براي حج تمتع اعزام ميش��وند
و  6آبان ماه نيز زمان برگشت آخرين
زائران از حج تمتع خواهد بود».
وي يادآور ش��د« :هزينه حج تمتع
امسال در دو قس��ط از زائران دريافت
ميشود كه پرداخت قسط اول بهمن

ماه سال گذشته بوده و پرداخت قسط
دوم از  6ارديبهشت ماه امسال به مدت
يك هفته آغاز ميش��ود ».وي تأكيد
كرد افرادي كه قس��ط دوم را پرداخت
نكنند ،به منزله انصراف خواهد بود.
وي تصري��ح ك��رد« :ب��ا توجه به
انتخاب��ات پارلماني عراق ،احتمال لغو
پروازه��ا از ايران ب��ه نجف و برعكس
در روزه��اي انتخابات��ي وج��ود دارد.
همچني��ن هي��چ پ��روازي از ايران به
بغداد صورت نميگيرد و ظرفيت اعزام
زائر ني��ز  50درصد كاه��ش مييابد.
همچنين برنامه كاظمين از بسته سفر
حذف ميشود».
اوحدي با اش��اره به اينكه در حال
حاضر روزانه هزار و  200زائر عراقي از
مرز شلمچه وارد ايران ميشود ،افزود:
«اين تعداد در ايام تابستان به  4هزار
نفر افزايش مييابد كه براي ساماندهي
آنها ،كارگروهي در س��ازمان ميراث
فرهنگي و گردش��گري تشكيل شده
كه براساس ساختار تعريف شده زائران
عراق��ي به صورت گروه��ي وارد ايران
شوند».

خبر کوتاه
مشكالت جوانان با
وزارتخانه حل نميشود

وزير ورزش و جوانان ،وظيفه اين
وزارتخانه را مطالبهگري از سازمانها
و وزارتهاي مختلف دانست و گفت:
وزارت ورزش و جوان��ان ب��ه تنهايي
قادر به حل مشكالت جوانان كشور
نيست.
ب��ه گ��زارش ايرن��ا« ،محم��ود
گودرزي» در نشست ستاد برگزاري
هفت��ه جوان��ان ك��ه با حض��ور 34
مع��اون از دس��تگاههاي مربوطه در
وزارت ورزش و جوان��ان برگ��زار
ش��د،افزود:حتي اگر ي��ك وزارتخانه
بطور ويژه به امور جوانان اختصاص
يابد راه حل مش��كالت آنان نخواهد
بود.
وي در ادام��ه بهب��ود وضعي��ت
اقتص��ادي كش��ور را راه ح��ل رفع
مشكالت قش��ر جوان عنوان كرد و
گفت :اگر جوان��ان راحتتر بتوانند
شغل پيدا كنند بسياري از مشكالت
آنان حل ميشود.

آغاز توزيع كارت آزمون
دوره مهندسي فناوري
ارشد علمي كاربردي

آزم��ون دوره مهندس��ي فناوري
ارش��د و دوره كارشناس��ي حرفهاي
ارشد نظام آموزش مهارتي دانشگاه
جامع علمي كاربردي س��ال 1393
جمعه در مراكز استانهاي مختلف
كش��ور برگزار ميش��ود .كارت ورود
به جلس��ه و برگ راهنماي ش��ركت
در آزمون از امروز ،س��وم ارديبهشت
روي س��ايت س��ازمان س��نجش به
نـــش��اني www.sanjesh.org
توزيع ميشود.

جشنواره <ايران >1404
در مدارس برگزار ميشود

مس��ئول اتحادي��ه انجمنه��اي
اس�لامي دانشآموزان ش��هر تهران
گفت :جشنواره ايران  1404در سه
بخش برنامههاي مدرس��ه ،مسابقه
كتابخوان��ي و حضور مروجين علم و
فناوري يكم تا  10ارديبهش��ت ماه
جاري در مدارس شهر تهران برگزار
ميشود.
به گزارش روابط عمومي اتحاديه
انجمنه��اي اس�لامي دانشآموزان
ش��هر ته��ران ،ميثم نعمت��ي اظهار
داش��ت :دس��تاوردهاي علم��ي و
فن��اوري نظ��ام مق��دس جمهوري
اسالمي ايران در حوزههاي مختلف
نفت و گاز ،س��لولهاي بنيادي ،نانو
فناوري ،مخابراتي و موشكي ،فناوري
هس��تهاي ،انرژيه��اي ن��و ،صنايع
دفاع��ي و فناوري پزش��كي در قالب
اين جشنواره در س��طح مدارس به
دانشآموزان ديگر معرفي ميشود.

ت
ت درخواس 
آغاز ثب 
انتقال دانشجويان

مديركل دانشجويان داخل وزارت
علوم با اش��اره به آغاز ثبتنام نقل و
انتقاالت دانشجويي گفت :ثبتنام تا
پايان ارديبهشت ماه ادامه دارد.
دكتر محمدحس��ن يوس��في با
اش��اره به زمان بررسي درخواستها
از س��وي دانش��گاههاي مبدأ اظهار
كرد :بالفاصله پ��س از اتمام فرصت
ثبت تقاضاها توس��ط دانش��جويان،
دانش��گاههاي مب��دأ از اول خرداد تا
 15تيرم��اه فرصت دارند نس��بت به
بررسي درخواستهاي دانشجويان و
اعالم نظر خود اقدام كنند.
مدي��ركل دانش��جويان داخ��ل
وزارت عل��وم افزود :پس از بررس��ي
درخواس��تها توس��ط دانشگاههاي
مبدأ ،دانش��گاههاي مقصد نيز از 15
تير تا پايان مرداد مهلت رسيدگي به
درخواستهاي موافقت شده توسط
دانشگاههاي مبدأ را دارند.

نهمين جشنواره
پژوهشهاي دانشآموزي
<تبيان> برگزار ميشود

نهمي��ن جش��نواره پژوهشهاي
دانشآم��وزي تبي��ان پنجش��نبه
و جمع��ه در مرك��ز همايشه��اي
بينالمللي دانش��گاه شهيد بهشتي
برگزار ميشود.
به گزارش روابط عمومي جشنواره
پژوهشهاي دانشآم��وزي ،نهمين
جشنواره پژوهشهاي دانشآموزي
تبيان با همكاري دانش��گاه ش��هيد
بهشتي پنجش��نبه و جمعه مورخ 4
و  5ارديبهش��تماه برگزار ميشود.
اي��ن جش��نواره در چه��ار بخ��ش،
نمايش��گاهي ،س��مينارهاي علمي،
مس��ابقات و كارگاهه��اي آموزش��ي
برگزار ميشود.

