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ژن ساعت مرگ انسان کشف شد
تمدید ثبتنام مرحله پنجم طرح ملی «تلفنی حافظ قرآن شوید»
حاجیبابایی به پاریس رفت
حذف کنکور کارشناسی در تمامي رشتهها از بهمن ماه
تغییر زمان برگزاری کنکور 92
آغاز ثبتنام کنکور دکتری 92از  7آذر
کمبود واکسن آنفلوآنزا در کشور
دستگیری یک شکارچی کوهستان کرکس
موافقت غضنفری با قرارگیری تجهیزات پزشکی در اولویت  2و  3ارزی
محدودیت ترافیکی هیاتهای عزاداری پایتخت

يادداشتميهمان

جیک جیک مستانه؛
و فکر زمستان !

ادامه از صفحه اول  -مشکلی که امروزه گریبانگیر اقتصاد و کشور ماست و در
اغلب کشورهای نفتی نیز مشاهده شده ،این است که در مقاطعی که درآمدهای نفت
افزایش پیدا می کند ،انبساط در سیاس��ت های مالی و پولی دولتها رخ می دهد
متعاقبا مقاطعی رخ می دهد که به دالیل مختلف درآمدها کاهش پیدا کرده وآثار
انبساطی مالی و بودجه ای قبلی ،کل عرصه های اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود
قرار می دهد .یعنی هزینه های افزایش یافته باقی می ماند لکن افزایش درآمد ها از
میان رفته و عدم تعادل بین هزینه ها و درآمد ها رخ داده منابع و مصارف را دچار بحران
می سازد .درچنین شرایطیهستکهمیبینیموزارتبهداشت همبه عنوانجزئیاز
شبکه دولت از این عدم توان اولویت بندی و عدم برنامه ریزی استراتژیک عقب نیفتاده
است ! و در روزمرگی و ناتوانی در اولویت بندی با سایر بخش های دولت هماهنگ است!
در وزارت بهداشت هم حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که کل مصرفش در سالهای
ابتدایی دولت حاضر کمتر از  700میلیون دالر بوده امروزه مصارف ارزی طبق اظهار
نظر وزیر محترم بهداشت و درمان به 2/5میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است .فروش
داروهای وارداتی از 6258میلیارد ریال در سال 1386به15434میلیاردریال در سال
 1389رسیده و بیش از246درصد افزایش داشته است .باید از وزارت بهداشت پرسید
که با چه منطقی شما اجازه واردات دارو به این میزان داده اید؟ آیا فکر نکردید چرا2/5
میلیارد دالر از درآمد ارزی کشور را به کمپانی های خارجی باید بدهید؟
بررسی وضعیت واردات دارو در طول سال های اخیر حکایت روند افزایش یابنده
واردات دارو دارد به نحوی که سهم فروش داروهای وارداتی در کل فروش داروی کشور
در سال 1390به حدود 45درصد بالغ شده در حالی که سهم عددی داروهای وارداتی
کمتر از 8درصد اس��ت .از کل مبلغ واردات دارو ،بیش از 6800میلیارد ریال مربوط
به واردات داروهایی است که مش��ابه تولید داخل دارند و حدود  400میلیارد تومان
هم به داروهایی اختصاص پیدا کرده که به صورت ترکیبی در نسخه های پزشکان
میتوانسته اند تجویز شوند و جزو دارو های ضروری تلقی نمی شوند .مجموعه عوامل
یادشده نشان دهنده غلبه سیاست های وارداتی در وزارت بهداشت( هماهنگ با سایر
بخش های دولت!) بوده است .سیاست های وارداتی که منبعث از یک اقتصاد نفتی و با
محوریت توزیع « رانت» شکل گرفته اند و منافع تولید ملی و اقتصاد مقاومتی را مورد
توجه قرار نداده اند .افزایش بی رویه واردات در سالهای گذشته ؛ طبق منطق بارها
تجربه شده « بیماری هلندی» عامل پیدایش بحران و مشکالت فعلی است ،منطقی
که پنج قرن قبل توسط شیخ اجل سعدی شیراز ،مورد انتقاد قرار گرفته است؛ آنجا که
می گوید  «:جیک جیک مستونت بود؛ فکر زمستونت نبود !»
* استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد سالمت

يادداشت

توجه امیدبخش 193کشور جهان به
حفظ حیات وحش
محمد درویش*
ّ

اخیرا ً در یازدهمی��ن اجالس متعهدین کنوانس��یون تنوع زیس��تی که در
حیدرآباد هند برگزار شد ،یک تصمیم خوش��ایند آن هم با موافقت نمایندگان
عالیرتبه تمامی  193کشور عضو ،از جمله جمهوری اسالمی ایران گرفته شد.
آن تصمیم این بود که قرار شد تا سال  ،2015بودجه ساالن ه حفاظت از زیگونگی
حیات (تنوع زیستی) با دوبرابر رشد به حدود  10میلیارد دالر برسد.
این موضوع از آنجا حائز اهمیت بیشتر است که بدانیم ،جهان در یک بحران
اقتصادی کمسابقه درگیر شده است و اغلب دولتها میکوشند تا به نحوی از
بودجهها و هزینههای مرس��وم خود بکاهند .اما با این وجود ،به نظر میرسد،
وزن مالحظات محیط زیستی چنان سنگین شده و وارد جستارهای سیاسی
در عالیترین س��طح خود گردیده که دولتمردان و زنان جه��ان ،چارهای جز
همنوایی و همراهی با این موج گس��ترده سبزاندیشی ندارند .جالب این که در
این کنفرانس ،محمدجواد محمدیزاده ،معاون رئیسجمهور و رییس سازمان
حفاظت محیط زیس��ت هم شرکت و سخنرانی نداش��تند ،اما شما اگر خبری
از این دستاورد را در خروجیهای متعدد رسانهای س��ازمان دیدهاید ،من هم
دیدهام! غمانگیزتر آن که هیچ یک از رسانههای مستقل خبری هم به این رخداد
امیدبخش نپرداختند؛ در حالی که یادش��ان نرفته ب��ود ،تناقض آماری جناب
رئیس را در مورد شمار یوزهای آسیایی موجود در ایران ،بزرگنمایی کنند! چرا؟
نکته آخر این که اختصاص  10میلیارد دالر ب��رای کمک به ارتقای امنیت
روانی زیس��تمندان موجود در کره زمین ،باید کف مطالبات ما باشد؛ به ویژه
وقتی میبینیم خسارتهای ناشی از یک رخداد طبیعی ،مانند توفان سندی،
میتواند  70میلیارد دالر هزینه روی دست مردم در آمریکای مرکزی و شمالی
بگذارد و یا وقت��ی میدانیم میزان روزان��ه هزینههای تس��لیحاتی در همین
خاورمیانه بی��ش از دوبرابر آن  10میلیارد دالری اس��ت که قرار اس��ت برای
نجات حیوانات در سال هزینه کنیم .آیا چنین موازنه حیرتانگیزی ،شرمآور
نیست؟امیدوارم ما؛ نسل حاضر روی کره زمین ،پیش از آن که چشم بر روی هم
بربندیم و راهی قرار ابدیمان شویم؛ بتوانیم روزی شاهد وارونه شدن این نسبت
شرمآور باشیم.آمین.
* عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها

چهرهروز

کسی پاسخگوی فارغالتحصیالن تربیت دبیر نیست

آموزش و پرورش به تعهدات استخدامی عمل نمیکند
میناعینیفر
گروه جامعه

دانشجویان دانش��کدهای که تا چندی پیش
زیرمجموع��ه وزارت آم��وزش و پ��رورش بوده،
میگویند این وزارتخانه به تعهدات اس��تخدامی
خود در قبال فارغالتحصیالنش عمل نکرده است.
با انتقال آموزشکده فنی دکتر شریعتی از وزارت
آموزش و پرورش ب��ه وزارت علوم ،حاال وضعیت
استخدام این دانشجویان معلق مانده است .یکی
از دانشجویان رشته کامپیوتر ورودی ۸۸دانشکده
فنی و حرفهای ش��ریعتی به« قانون» ميگويد:
«س��ال  ۸۸که ما وارد دانشگاه شدیم در دفترچه
انتخاب رشته ،برای رش��ته مهندسی کامپیوتر
دانشگاه شریعتی سی نفر دانشجوی روزانه جذب
میشد و  ۳۰نفر ش��بانه .این رش��تهها به اضافه
رش��تههای برق ،مکانیک و کامپیوتر در دانشگاه
ش��هید رجایی س��تارهدار بودند .در پیوست اين
دفترچه نوشته شده بود که  ۵۰درصد دانشجویان
رشتههای ستارهدار بعد از اتمام تحصیل ،استخدام
آموزش و پرورش میشوند .در حال حاضر تحصیل
ما در حال اتمام اس��ت و آم��وزش و پرورش هم
اعالم درخواس��ت نیروی فنی کرده است .با اين
حال خبری از دانش��گاه ما در میان دانشگاههای
اعالمشده نیست .آموزش و پرورش براي استخدام
فارغالتحصیالن دانش��گاههای ش��هید رجایی و
تربیت معلم اعالم آمادگی کرده و ۲۰آبان تقاضای
آنها به اس��تان فرستاده ش��ده اما هیچ اسمی از
دانش��گاه ما آورده نشده اس��ت .ما در سال  ۸۸با
شرایط برابر به این دانشگاه آمدیم و حتی رتبههای
بهتری بین دانشجویان ما بود .اما مشخص نیست
چرا به تعهدي كه در قبال ما داشتهاند عمل نكرده
و اولویتبندي آنها بر چه اساسی بوده است».
بخشنامهاي براي استخدام
اشاره این دانشجو به بخشنامه معاونت توسعه
مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزش و پرورش
برای استخدام حدود سه هزار نفر از ورودیهای
س��ال  ۸۸مراکز تربیت معلم و دانشکده تربیت
دبیر ش��هید رجایی اس��ت که به گزارش واحد
مرکزی خبر ،روز ش��نبه  ۲۰آبان به ادارات کل
آموزش و پرورش استانها ابالغ شده است .این
دانش��جو درباره بینتیجه مان��دن پیگیریهای
دانش��جویان ورودی  ۸۸ای��ن دانش��گاه ب��رای
اس��تخدام میگوید« :عدهای از مسئوالن اصال
از ماجرا خبر نداش��تند یا جواب ما را نمیدادند.
گزارش2

وزارتخانه در پاسخ به پیگیری خبرنگاران گفته ما
تعهدی نسبت به این دانشگاه نداریم .در حالی که
مدارک کافی برای این مدعا داری��م و وزارتخانه
نمیتواند ادعا کند که تعهدی نداشته است .این
دانشکده یک سال است که زیر نظر وزارت علوم
قرار گرفته اما مدرک ما هن��وز مدرک آموزش و
پرورش است .ما به وزارتخانه هم مراجعه کردیم
که به ما گفتند از طریق دانشگاه پیگیری کنید و
خودتان مراجعه نکنید».
ما حتی درخواست کردیم با آقای وزیر
مالقات کنیم اما به ما گفتند صورت
خوشی ندارد که سه دختر دانشجو
خودشان با وزیر مالقات کنند

اين دانش��جو ميگويد« :آقای رضایی ،رئیس
دانش��گاه هم به آق��ای وزیر نامه نوش��ته که اگر
دانشجوهای شهید رجایی اس��تخدام میشوند
دانشجویان ما هم باید استخدام شوند ،اما اين نامه
هم نتیجهای نداشته اس��ت .ما حتی درخواست
کردیم با آقای وزیر مالقات کنیم اما به ما گفتند
صورت خوش��ی ندارد که س��ه دختر دانش��جو
خودشان با وزیر مالقات کنند!»
جداييباتصميممجلس
جدای��ی ای��ن دانش��کده از وزارت آموزش و
پ��رورش در پی تصمی��م مجلس ب��رای انتقال
آموزش��کدههای فنی و حرفهای به وزارت علوم

اتفاق افتاده اس��ت .بهمنماه س��ال  ۸۹انتقال
آموزشکدههای فنیوحرفهای از وزارت آموزش
و پرورش ب��ه وزارت عل��وم در مجلس تصویب
شد .دانش��کده تربیت دبیر فنی دختران «دکتر
شریعتی» که در س��ال  ۱۳۷۷به تایید شورای
گسترش دانشگاهها و سایر مسئوالن در وزارت
آموزشو پرورش تاسیس ش��ده بود ،از ابتدای
س��ال  ۱۳۹۰و آغاز برنامه پنجم توس��عه کشور
مطابق با مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی ،به
همراه  ۱۶۷آموزشکده دخترانه و پسرانه دیگر در
سراسر کشور از مجموعه وزارت آموزش و پرورش
منفک و تحت عنوان دانشگاه فنی و حرفهای به
وزارت علوم تحقیقات و فناوری ملحق شده است.
تکلیف  ۶۰دانش��جوی ورودی  ۸۸دانش��گاه
شریعتی هنوز مشخص نشده اس��ت .نمایندگان
مجلسامامعتقدنداگرتعهدیازپیشوجودداشته،
انتقال دانش��گاه از وزارتخانهای به وزارتخانه دیگر
ناقض اجرای تعهدات قبلی نیست و وزارت آموزش
و پرورش ملزم به اس��تخدام این افراد است .قاسم
جعفری عضو کمیسیون آموزش مجلس در اینباره
ب رشته
به «قانون» ميگويد« :اگر در دفترچه انتخا 
چنین موضوعی ذکر شده بود باید به تعهدات عمل
شود و دانشجویان این دانشگاه میتوانند موضوع را
ازطریقکمیسیونآموزشمجلسپیگیریکنند».
علی عباسپور تهرانیفرد؛ رئیس کمیسیون آموزش
و تحقيقات در مجلس هشتم درباره تعیین تکلیف
تعهدات اس��تخدامی آموزش و پ��رورش در زمان
تصویب انتقال آموزش��کدههای فنی و حرفهای به

وزارت علوم به قانون ميگويد« :در زمان تصویب این
قانون قرار شد از ميان اعضای هیئت علمی ،آنهایی
که رس��می بودند ،قراردادیهای دائم و کارمندان
به وزارت علوم منتقل ش��وند .اما مسئله تعهدات
اس��تخدامی دانش��جویان فنی و حرفهای مطرح
نبود .درباره فارغالتحصیالن تربیت معلم ورودی
 ۸۸هم آموزش و پ��رورش گرچه مقاومت میکرد
اما در نهایت پذیرفت که به تعهدات استخدامی خود
عمل کند .این تعهدات با انتقال ،از بین نرفته است
عباسپور :آموزش و پرورش گرچه
مقاومت میکرد اما درنهایت پذیرفت
که به تعهدات استخدامی خود عمل کند.
این تعهدات با انتقال از بین نرفته است

و باید به آن عمل شود ».حسنی مدیرکل گسترش
آموزش عالی ،بهمن ماه ۸۹به خبرگزاري مهر گفته
بود« :مسئولیت آموزشکدههای فنی و حرفهای و
پذیرش دانش��جوی فنی و حرفهای پیش از این بر
عهده آموزش و پرورش بود که با مصوبه کمیسیون
تلفیق ،مقرر شد این آموزشکدهها با همه امکانات
به وزارت علوم واگذار ش��وند .بر اساس این مصوبه
ت علوم موظف به پذیرش دانشجوی کاردانی و
وزار 
کارشناسی فنی و حرفهای شده است».
بدقولیه�ای آم�وزش و پ�رورش در
تعهداتاستخدامی
پی��ش از این ه��م مش��کالتی در اس��تخدام

دانشآموختگان تربیت معلم به وج��ود آمده بود.
اول آبان ماه س��ال قبل ،در پی بالتکلیفی تعدادی
از فارغالتحصیالن تربیت معلم ،یک فوریت طرحی
به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن زمینه
استخدام فارغالتحصیالن مراکز تربیت معلم فراهم
شود .نمايندگان موافق این طرح اعتقاد داشتند باید
برای تس��هيل در جذب این نیروهای آزمودهشده
تدبیری اندیشیده شود .آنها تاكيد كرده بودند در
صورت تصویب نهایی طرح مذکور موانع استخدام
فارغالتحصیالن مراکز تربیت معلم برطرف خواهد
شد.آذرماهسالگذشتههمعلیکریمی فیروزجایی،
نماینده کمیسیون آموزش مجلس وقت ،با اشاره
به بالتکلیف��ی  ۶الی  ۷ه��زار نفر از دانش��جویان و
فارغالتحصیالن مراکز تربیت معلم گفته بو د۳۹۰۰
نفر از این دانشجویان ،دختران یا پسرانی هستند که
مشکل خدمت سربازی ندارند و آموزش و پرورش نیز
متعهد شده است که در نخستین فرصت ،نسبت به
استخدام آنها با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اقدام کند .در آن
زمان مجلس مصوب کرد که آموزش و پرورش باید تا
پیش از بهمن امسال کارهای مربوط به استخدام این
افراد را انجام دهد .براساس قانون متعهدین خدمت
به آموزش و پرورش ،دانشجویان تربیت معلم از زمان
تحصیل نیروی آموزش وپرورش محسوب شده و از
خدمت س��ربازی نیز معاف بود ه و در ازای آن ،پنج
سال متعهد به خدمت میشوند .این قانون در سال
 ۸۶و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری لغو
و مجددا ًدر قانون بودجه سال  ۹۰احیا شد.
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گرسنگي؛ عامل ترك تحصيل دانشآموزان

ناتوانی در خرید مواد غذایی به دلیل نبود اعتبار مالی از سوی اداره آموزش
و پرورش در حالی چند مدرسه شبانهروزی در استان گیالن را تعطیل و ۵۰
دانشآموز به دليل گرسنگی مجبور به ترک تحصیل شدهاند که وزیر آموزش
و پرورش در فرانسه به س��ر میبرد .دانشآموزان مدرسه شبانهروزی رانکوه
املش ،به دلیل نبود مواد غذایی مدرسه را ترک کردهاند.
ترک دستهجمعی مدرس��ه از س��وی دانشآموزان و بازگشت به مناطق
ییالقی ،البته منجر به واکنش مقامات محلی در گیالن ش��ده است .یکی از
مسئوالن ارشد آموزش و پرورش در اینباره به «قانون» ميگويد« :نبود غذا
در مدارس شبانهروزی را تايید نمیکنم ،اما اعتراف میکنم بازار دیگر برای
فروش مواد غذایی به ما اعتماد ندارد».
جیره  ۲۵میلیونی تامین نشد
وی تاکید میکند« :قبال ماهانه  ۲۵میلیون تومان اعتبار خرید مواد غذایی
(جیره غذایی) برای  ۴۵۰دانشآموز مدارس شبانهروزی در این شهر از سوی
دولت تامین میشد که در حال حاضر این مس��ئله با مشکالتی مواجه شده
و کمبود و حتی نبود اعتبار مدارس ش��بانهروزی را دچار مشکل کرده است،
اما باید گفت ک��ه وزارتخانه منکر دادن اعتبار نیس��ت ».نبود اعتماد در بازار
به دلیل فشارهای وارده بر اقتصاد کش��ور ،کار را به جایی رسانده که فروش
مواد غذایی مانند مرغ به مدارس شبانهروزی کشور با مشکالتی مواجه شده
و دانشآموزان مدارس ش��بانهروزی گیالن مجبور به خ��وردن نان و گوجه
شدهاند.
وضعیت پیش آمده تابعی از شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور است چرا
که به گفته اين مقام آموزش و پرورش گيالن آنها قبال از بازار خرید كرده و
میتوانستند چهار ماه بعد پول را پرداخت كنند ولی االن دیگر این اعتماد در
بازار وجود ندارد و برای مثال تهیه مرغ با وضعیت اعتباری فعلی براي آنها
ممکن نیست.
اين مس��ئول درباره اين اتفاق اينگونه توضيح ميدهد« :روز دوشنبه به
بچهها غذا دادیم ولی االن دیگر امکانش نیس��ت ۲۵۰ .دانشآموز دختر در
مقطع راهنمایی و ابتدایی داریم که امکانات براي آنها فراهم است و مدرسه را
ترک نکردهاند .تعطیالت پیشرو در ایام عاشورا و تاسوعا باعث شده بچهها به
خانههایشان بروند که با اولیای آنها صحبت میکنیم تا مشکالت رفع شود».
نان اما همیشه هست!
به گفته این مسئول آموزش و پرورش نان باید همیشه در خوابگاه باشد و
این یعنی غذا وجود دارد« .ناگفته نماند ما در خانههای خودمان هم ریخت
و پاش نداریم ،ما با اطمینان میگوییم امکانات ما در خوابگاهها از خانههای
بچههای دانشآموز بهتر است».به نظر میرسد فشارهای شدید اقتصادی و

ادبیات حماسی فرهاد
سخنرانیهای فرهاد دانشجو ،رئیس دانشگاه
آزاد ه��ر بار ادبیات خ��اص آقای رئی��س را به رخ
میکش��د .یک بار از دردها و رنجهایش صحبت
میکند و یک ب��ار با ادبیاتی حماس��ی از محبت
و دوس��تی میگوید .دی��روز فرهاد دانش��جو در
جمع دانشجویان گفت« :من از تنهایی نمینالم،
من به دنبال حمایت کس��ی نیس��تم ،من فقط
شرمنده شما هستم که مس��ئولیتی که به من
سپرده شده اس��ت را نمیتوانم به خوبی انجام
دهم .بزرگترین اس��لحه ما در براب��ر آمریکا
و صهیونیس��ت ،پ��س از ایس��تادگی ،محبت
است .به همدیگر محبت کنید ،با هم دوست
باشید و همدیگر را دوس��ت داشته باشید».
رئیس دانشگاه آزاد هفته گذشته هم در جمع

دانشجویان مشهدی درباره دشواریهای ماههای
آغازین ریاستش بر دانشگاه گفته بود« :این پدر و
دوست شما در  8ماه گذشته بسیار تنهایی و رنج
کشیده اس��ت ،برخی از داخل و خارج ندانسته و
دانس��ته اذیت کردند و به واقع هیچکس حمایت
نکرده است .به من همچون پدری دلسوز نگاه کنید
و اعتماد کنید و دست نیاز من را که به سوی شما
دراز است بفشارید .آیا کسی هست مرا یاری کند؟»
البته فرهاد دانشجو این گونه س��خنراني را از
همان روزهای اول شروع کرده و در اولین حضورش
در دانش��گاه آزاد خطاب به دانشجویان گفته بود:
«بياييد عهد ببنديد كه اش��تباهات من را به من
اعالم كنيد و دست به دست هم دهيم و كاري كه
تازه آغاز شده است را با هم به پيش ببريم».

جواد حیدریان

نبود اعتبار مالی ،مواد پروتئینی را از س��بد خرید خوابگاههای دانشآموزی
حذف کرده است .دانش آموزان مدارس هم آنطور که به «قانون» گفتهاند
از خوردن نان خسته شدهاند .این در حالی اس��ت که این مسئول آموزش و
پرورش میگوید« :مرغ در غذای بچهها وج��ود دارد و از ترکیبات پروتئينی
اس��تفاده میکردیم و چیزی از غذای آنها حذف نشده اس��ت ،اما آن نظم
گذشته دیگر از بین رفته است و ما با حداقلها مواجه شدهایم».
مردم چاییکار املش که از تابستان سال جاری ،محصوالت کشاورزی خود
را تحویل کارخانهها دادهاند هنوز پولی بابت آن دریافت نکردهاند و نمیتوانند
هزینههای درخواستی آموزش و پرورش برای تحصیل فرزندان خود را تامین
کنند .به گفته پدر یکی از دانشآموزان ،وضعیت مردم در این مناطق بسیار
سخت شده است ،آنها نمیتوانند خرج دانشآموزها خود را بدهند و بچههاي
آنها در حال ترک تحصیل هستند.
شبانهروزیها فقير شدهاند
نماینده مردم املش و رودسر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت
مالی پیشآمده برای مدارس شبانهروزی سراسر کشور به «قانون» ميگويد:

«وضعیت پیشآمده در مدارس ش��بانهروزی استان گیالن که دانشآموزان
مجبور به ترک تحصیل و فرار شدهاند ،نتیجه کاهش هزینههای جاری است
که اعتبارات جاری از ۱۰۰ه��زار میلیارد تومان به  ۸۰ه��زار میلیارد تومان
کاهش داده ش��ده و این کاهش ش��امل حال دانشآموزان املشی هم شده
است».
محمدمهدی رهبری تاکید ميكند« :اعتبار و هزینهها به غیر از حقوق و
مزایا کاهش پیدا کرده و به نظر میرسد اعتباری برای هزینههای دیگر ندارند
و همین فشارهای اقتصادی مزایا را تا  ۹۰درصد کاهش داده است .وضعیت
پیشآمده نتیجه کاهش هزینههای جاری است که در مدارس شبانهروزی
کش��ور انعکاس پیدا کرده و به خصوص در منطقه ما نمود بیش��تری داشته
است ».وی تاکید کرد برای حل این موضوع با حیدری معاون پارلمانی وزیر
آموزش و پرورش صحبت کردهايم که برای کل کشور اقدامی صورت بگیرد
ولی هنوز نتیجهای به او اعالم نشده است.
بدهکاری  ۳۰میلیونی و تعهد کتبی
با این حال دانشآموزان به قانون گفتهاند عالوه بر مدرس��ه ش��بانهروزی
امام صادق(ع) ،مدرس��ه دخترانه فاطمیه نیز به چنین سرنوشتی دچار شده
و یکی دو روز اس��ت که مديران اين مدرس��ه مش��کالت تامین مواد غذایی
دارند .همچنین یکی از معلمهای مدرسه امام صادق(ع) ميگويد« :مدرسه
شبانهروزی امام صادق (ع) بالغ بر  ۳۰میلیون تومان بدهکاری دارد و از اولیای
دانشآموزان خواسته شده هر كدام  ۴۵هزار تومان پرداخت کنند.
این در حالی است که والدین مدرسه دخترانه فاطمیه دانشآموزان خود
را به مدارس عادی بردهاند ،چون توانی برای پرداخت هزینههای درخواستی
مدارس را ندارند ».یکی از اولیای دانشآموزان هم ميگويد« :برای مسئوالن
آموزش و پرورش و متولیان تعلیم و تربیت املش بسیار متاسفم که خودشان
عاجز از تأمین غذا هس��تند ولی از دانشآموزان تعهد کتبی گرفته و آنها را
روانه خانههایشان کردهاند و گفتهاند هیچگونه مسئولیتی در قبال ترک آنها
از مدرسه ندارند».
فرماندار :با استاندار مذاکره شده
همچنین مهدی جعفری ،فرمان��دار املش در اینباره به رس��انهها گفته
که همه مدیران توان خود را برای رفع مش��کالت مدارس شبانهروزی به کار
میگیرند .وی تأکید کرده در مورد مش��کالت مدارس شبانهروزی املش با
استاندار مذاکراتی انجام شده و دس��تور کتبی به مدیرکل تجهیز و نوسازی
مدارس برای تامین اعتبار از محل بودجه عمرانی صادر شده است .فرماندار
املش مش��کل عمده مدارس شبانهروزی این شهرس��تان را بودجه و اعتبار
ناکافی برای تهیه غذای مناسب دانشآموزان عنوان کرده است.

بهداشت

سالمت

معرفی تولیدکنندگان
متخلف «شیر»

توقف عرضه پمپ تزریق
تاالسمیها

نعمت ا ...ترکی معاون برنامهریزی استاندار تهران با بیان اینکه به علت کاهش
کیفیت شیر و محصوالت لبنی از روز سه شنبه بازرسی از کارخانجات شیر در تهران
آغاز و تشدید ش��ده ،گفت :در صورتی که به طور مستند تخلف کارخانجات شیر و
عامالن آن محرز شود ،اسامی را از طریق رسانهها اعالم میکنیم .وی درباره کاهش
کیفیت شیر و محصوالت لبنی و عدم تطابق محتوی مواد لبنی با مندرجات روی
بسته محصول به ایسنا افزود :تاکنون همه قیمتها با توافق بین اتحادیه دامداران
شیر و کارخانجات تعیین شده است .مقرر شد با نهادهای که دولت در اختیار اتحادیه
دامداران قرار میدهد ،قیمت هر کیلو شیر خام بین ۷۷۰تا ۹۳۰تومان تعیین شود که
پس از آنالیز قیمتها به صورت توافقی جدول نرخ مواد لبنی اعالم شد».

عرضه پمپ تزریق داروی بیماران تاالسمی در برخی مراکز پزشکی تهران
متوقف شد .دبیر انجمن تاالس��می ایران با انتقاد از نحوه توزیع داروی تزریقی
بیماران تاالسمی و تجهیزات درمانی موردنیاز بیماران تاکید کرد« :تعدادی از
مراکز درمانی تهران عرضه تجهیزات درمانی از جمله پمپ تزریق داروی دسفرال
را متوقف کردهاند .محمدرضا مشهدی به فارس گفته است« :در شهرستانها
نیز برخی از دانشگاههای علوم پزشکی به ازای دریافت وجه ،تجهیزات درمانی
در اختیار بیماران تاالسمی قرار میدهند .وی ادامه داد« :تجهیزات پزشکی که
هم اکنون با کمبود مواجه شده شامل س��رنگ  ۲۰ccو  ،۱۰ccاسکالپ پونزی
(تاالسو) ،سرنگ انسولین ،نوار تست قندخون و پمپ دسفرال تزریقی است».

