
شــيروان   احمد      ى  مريم  جامعه/   
در حالى كه طبق آمارهاى ســازمان ملل 
متحد، ايران ميزبان 1,1 درصد از جمعيت 
مهاجران دنياست و شمار مهاجران حاضر 
در كشور از بسيارى كشورهاى پيشرفته و 
مهاجرپذير دنيا مانند سوئد، اتريش، هلند 
و… بيشتر است، هنوز سازوكارهاى مناسبى 
براى مقابله با مشكالت آن ها تعريف نشده 
اســت. يكى از مهم ترين اين مســائل كه 
مدتى است مشكالت زيادى براى مهاجران 
ايجاد  افغانســتانى  مهاجــران  بخصوص 
كرده، مســدود كــردن كارت هاى بانكى 
آن هاســت. آن هم در شرايطى كه زندگى 
بدون كارت هاى بانكى غيرممكن است و 
تمام خريد ها و پرداخت هاى ريز و درشت 
توســط آن انجام مى شود. كارت هايى كه 
بدون اطالع قبلى و بى هيچ دليل موجهى 
براى مهاجران مســدود مى شــوند. البته 
اينطور كه گفته مى شود اين اتفاق متناوب 
و تكرارى، عمل كردن به بخشــنامه بانك 
مركزى مبنى بر ممنوعيت صدور و تمديد 
كارت هاى بانكى و ارايه خدمات الكترونيك 
براى مهاجــران قانونى داراى كارت اقامت 
آمايش اســت. البته حاال بانك ها فراتر از 
اين حرف هــا رفته اند و كارت هاى موجود 
در اختيار مهاجران را هم مسدود كرده اند.  

 بانك مركزى همه را با يك چوب 
زده است

پيمــان حقيقت طلــب، مديــر پژوهش 
انجمن دياران كه در زمينه مهاجران فعاليت 
مى كنــد در اين خصوص بــه خبرنگار ما 
مى گويد: از نظر قانونى ســه گروه مهاجر 
در كشــور وجود دارد. تعــدادى كه بدون 
مدرك و غيرقانونى وارد كشــور شــده و 
فعاليــت مى كننــد و پس از طــى زمانى 
مجدد به كشور خود بر مى  گردند. مدارك 
هويتى آن ها هيچ جايى ثبت نمى شــود و 
هيچ خدماتى نيز به آن ها ارائه نمى شــود. 
آن ها به واسطه اجاره كارت هاى ايرانيان از 
خدمات كارت هاى بانكى استفاده مى كنند. 
او توضيح مى دهد: گروه ديگر آمايشــى ها 
هستند كه پناهنده هاى داخل كشور بوده 
و تعدادشــان حدود 970هزار نفر است و 
هر سال اقامت شــان تمديد مى شود. تمام 

مشــخصات و اطالعات هويتى آن ها ثبت 
شــده و مدركى به نام كارت آمايش دارند 
كه هر ســال تمديد مى شود. آن هايى كه 
اين كارت را دارند، چند دهه اســت ساكن 
ايران هستند زيرا از سال 1382 به بعد ايران 
هيچ پناهنده تازه اى را پذيرش نكرده است 
و بيشتر آن ها در ايران متولد شده اند و اجداد 
آن ها از افغانستانى هاى مقيم ايران هستند. 
افراد داراى گذرنامه  هم به دو گروه تقسيم 
مى شوند. آن ها كه گذرنامه افغانستان دارند 
و آن ها كه گذرنامه خانوار دارند. اقامت آن ها 
با ويزا تمديد شده و بيش از سه، چهار ماه 
اجازه اقامت ندارند. اما در حالى كه آمايشى ها 
و آن ها كه گذرنامه خانوار دارند تمام مدارك 
شناسايي شــان در نهادهاي مرتبط مانند 
وزارت كشور، نيروي انتظامي و وزارت امور 
خارجه ثبت شده است، بانك مركزي همه را 
با يك چشم ديده و فرقي بين مهاجر قانوني 
و غيرقانوني قائل نشده و حساب هاي آن ها را 

بدون اطالع قبلى مسدود كرده است.

 كارتى براى مهاجران صادر نمى شود
حقيقت طلب به سابقه اين كار نيز اشاره 
كرده و مى گويد: البته مشابه همين اقدام 
در بهمن ماه ســال گذشته نيز رخ داد كه 
آن زمان معاون اداره كل اتباع و مهاجرين 
خارجي وزارت كشــور قول افتتاح حساب 
مجــدد بــراي مهاجــران و پيگيرى رفع 
مشكالت «عابربانك» مهاجران افغانستاني 
را داد. قولى كه تا كنون به آن عمل نشده 
اســت. گويا حاال بر اساس آخرين تصميم 

بانك مركــزى، ديگر براى مهاجران داراى 
كارت آمايــش، كارت بانكى يا عابر بانك 
صادر نمى شــود، اما عالوه بر صادر نشدن 
كارت هاى بانكــى، كارت هاى فعال بانكى 
آن ها نيز مسدود شده است. مدير پژوهش 
انجمن دياران اضافه مى كند: اين تصميم 
مشــكالت زيادى براى جامعه و مهاجران 
به همراه دارد. بسيارى از آن ها مجبورند از 
دوست يا آشنايى بخواهند حسابى باز كرده 
و كارت عابربانك را در اختيارشان بگذارد. 
اقدامى كه خود مشــكالت و آسيب هاى 
اجتماعى زيادى مانند كالهبردارى، سرقت، 

جنايت و... را رقم مى زند.

 بخشنامه اى براى توليد ُجرم در كشور
مهاجــران خارجــى ســاكن كشــور هر 
چنــد مدت يك بار براى مســدود شــدن 
حساب هاى بانكى شــان بدون اطالع قبلى 
در مراكز خريد، مســافرت و... با مشكالت 
فراوانى مواجه شده اند. يك كارشناس امور 
مهاجرت در اين خصــوص به خبرنگار ما 
مى گويد: تمام اين مشكالت به دستورعمل 
چگونگى شناسايى مشــتريان خارجى به 
منظور مبارزه با پولشــويى و جلوگيرى از 
تامين مالى تروريســم كه در سال 1386 
مصوب شد مربوط مى شود. در تبصره ماده 
4 اين دســتورعمل به صراحت آمده است 
كه به افــراد داراى كارت آمايش كه حدود 
970 هــزار تا يك ميليون نفر مى شــوند، 
خدمات بانكدارى الكترونيك به هيچ وجه 
داده نشــود. اتبــاع خارجــي داراي كارت 

آمايش، فقط مى توانند حســاب با دفترچه 
بدون كارت بانكى افتتاح كنند. حميدرضا 
رضايــى اضافه مى كنــد: آن مهاجرانى كه 
كارت آن ها بدون اطالع مســدود مى شود 
بايد به بانك مراجعه كنند. البته به استناد 
همين دستورعمل ديگر حساب شان برقرار 
نمى شود اما بايد براى داشتن همان حساب 
با دفترچه فرم هايى خاص را پر كنند. او به 
مذاكرات متعدد بــا وزارت اقتصاد و بانك 
مركزى هم اشــاره كرده و توضيح مى دهد: 
استدالل مســئوالن براى پافشارى بر اين 
قانون، حرف هايى از جنس پولشويى است. 
در حالى كه نداشــتن كارت آن ها، تبعات 
اجتماعى فراوانى براى شــهروندان ايرانى و 
مهاجران ايجاد مى كند و با ادامه اين روند 
در آينده حتماً بيشتر آن را لمس خواهيم 
كرد. به عبارتى با اين تصميم در كشور توليد 

ُجرم مى كنيم.

بخشــنامه اى كه بدون شناخت   
پناهندگان تصويب شد

رضايى تشريح مى كند: به نظر مى رسد هنگام 
تصويب اين بخشنامه نماينده اى كه در زمينه 
پناهندگان و مهاجران اطالع داشــته باشد، 
حضور نداشــته و مهاجران نيز در فهرستى 

قرار گرفته اند كه براى آن ها 
نبايد عابر بانك صادر شود. 
تــالش بســيارى كرديم تا 
مســئوالن را متوجه كنيم 
اين بخشنامه كه با گذشت 
مدت زيادى ، ابالغ و اجرايى 
شــد ارتباطى با پناهندگان 
ندارد. زيرا آن هــا كامالً در 

كشور قانونى زندگى مى كنند. بيشتر به نظر 
مى رســد اين تصميم به دليل آشنا نبودن 
با حوزه پناهندگان بوده اســت. در حالى كه 
بيش از 90درصد امور مالى كشور از طريق 
كارت هاى بانكى صــورت مى پذيرد و صادر 
نشدن يا مسدود شــدن آن براى 970هزار 
افغانســتانى داراى كارت آمايش مشكالت 
فراوانى را به همراه خواهد داشــت، در صدد 
پيگيرى چگونگى حل اين مشكل از وزارت 
كشور و اداره امور اتباع و مهاجرين خارجى 
بوديــم كه تا لحظه تنظيم ايــن گزارش و 

پيگيرى هاى مكرر به نتيجه نرسيد.
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براى اســتقرار «پزشك خانواده» به وزارت بهداشــت آمدم ايرنا: سعيد نمكى؛ سرپرست وزارت بهداشت گفت: جدى ترين دليلى كه موجب شــد سرپرستى وزارت بهداشت را بپذيرم، 
استقرار نظام ارجاع و اجراى نظام پزشكى خانواده است. وى افزود: قول مى دهم تا پايان سال آينده، بخش عمده اى از كشور را تحت پوشش نظام ارجاع و پزشك خانواده، پرونده الكترونيك سالمت 

و راهنماهاى بالينى ببريم. وى درباره وضعيت دارويى نيز گفت: به عنوان مسئول سالمت مى گويم كه مردم كوچك ترين نگرانى در مورد تأمين دارو نداشته باشند.

آن مهاجرانى كه 
كارت آن ها بدون 

اطالع مسدود 
مى شود بايد به 

بانك مراجعه كنند

بــــــــرش

قدس گزارش مى دهد

مسدودسازى كارت بانكى مهاجران، بى مقدمه و بى منطق

خط قرمز

 مسئوالن جلوى اين تخلف عظيم را بگيرند

25 تن ذرت دولتى به جاى مرغدارى سر از بازار آزاد در آورد!

      خط قرمز/ عقيل رحمانى   با تالش كارشــناس سازمان 
صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوى محموله 25 تنى نهاده 
دامى كه به قصد عرضه خارج از شــبكه وارد مشهد شده بود، 

شناسايى و با دستور قضايى توقيف شد.

 فروش نهاده دولتى در بازار آزاد!
چند روز پيش بود كه با ارائه گزارشى مردمى به معاونت بازرسى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، كارشناسان در جريان 
نوعى دور زدن قانون در روز روشــن توسط برخى افراد سودجو 

قرار گرفتند.
بررسى مستندات حاكى از عرضه خارج از شبكه نهاده هاى دامى 
مانند ذرت، كنجاله سويا و... در بازار آزاد بود. اين اقدام در حالى 
توسط برخى سودجويان كه خودشان يا مرغدار و يا وارد كننده 

نهاده ها بودند صورت مى گرفت كه دولت براى واردات نهاده هاى 
دامــى ارز دولتى تخصيص و در اختيار آن ها قرار مى داد. كمى 
كه كار جلوتر رفت كاوش هاى كارشناسان نشان داد كه آن ها به 
راحتى هرچه تمام تر نهاده ها را از مسير اصلى خود خارج و در 

بازار آزاد به چند برابر قيمت به فروش مى رسانند.
از سوى ديگر با پيگيرى يكى از سرنخ ها مشخص شد كه برخى 
از همين افراد سود جو، كسانى هستند كه از گرانى نهاده هاى 
دامى گاليه داشته و مدعى هستند كه وقتى نهاده گران باشد 

قيمت تمام شده مرغ هم باال مى رود!

 شركتى كه بايد امين مى بود، به دنبال سودجويى 
رفت!

گزارش قدس حاكى است؛ پس از تكميل مراحل اوليه، بازرسان 
ســازمان صمت به صورت ميدانى موضوع را بررســى كردند و 
در نخستين گام موفق شدند يكى از شركت هايى كه نماينده 
واردات نهاده هــاى دامــى بوده و ارز دولتى بــراى واردات هم 
دريافت كرده بود و دست به تخلف زده بود را شناسايى كنند. 

در همين زمينه مشــخص شد متخلفان پس از آنكه محموله 
كنجاله ســويا را وارد كشــور كرده اند، آن را باالتر از قيمت به 

مصرف كننده فروخته اند.
در ادامه مشخص شد، حدود 300 ميليون تومان گران فروشى 
توسط مديران شركت مذكور صورت گرفته كه در پى آن پرونده 
اين تخلف تنظيم و براى طى شدن ديگر مراحل برخورد قانونى 

با متخلفان، در دستور كار بازرسان قرار گرفت.

 25تن نهاده دولتى، دربازار آزاد چه مى كرد!
هنوز پرونده اين تخلف بسته نشده بود كه اطالعات ديگرى روى 
ميز كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان قرار گرفت كه باز هم از عرضه نهاده دامى در بازار 
آزاد حكايت داشت. به سرعت دستور بررسى ماجرا صادر شد و 
در پى آن تيمى از كارشناسان به خيابان سرخس اعزام شدند. 
لحظاتى پس از آنكه كارشناسان به صورت پوششى در حوالى 
پنجراه پايين خيابان درجســت و جوى خودروى حامل نهاده 

دامى بودند، تريلى مذكور مشاهده و بارنامه از راننده اخذ شد.
پس از بررســى بارنامه و بازديد بار كشــنده، در كمال ناباورى 
مشــخص شــد كه 25 تن محمولــه ذرت مســتقيم از بندر 
امام خمينى(ره) به مقصد يك مرغدارى در ســبزوار بارگيرى 
شــده، اما به جاى تخليه در مقصد، بار ســر از بازار آزاد مشهد 
در آورده بود. بر همين اســاس بود كه محموله با دستور مقام 
قضايى توقيف و براى متخلفان پرونده عرضه خارج از شبكه كاال 
تنظيم شد. درحالى كه تحقيقات كارشناسان نشان مى داد اين 
اقدام يكى از شيوه هاى دور زدن قانون توسط برخى مرغدارى ها 
و واردكنندگان نهاده هاى دامى اســت، دستگاه متولى كه اين 
دست سهميه را به مرغدارى ها و... تخصيص مى دهند، مى توانند 
با ايجاد ســاختارى دقيق پى ببرند كه نهاده ها در محل خود 

تخليه شده است يا سر از بازار آزاد در آورده است.

ايسنا: وزارت اطالعات 
اعــالم كرد: ســربازان 
گمنام امــام زمان(عج) 
در اداره كل اطالعــات 
استان آذربايجان شرقى 
بانــد قاچاق ســازمان 

يافته زيورآالت نقره چينى به داخل كشــور را كشف 
و 9 نفر از قاچاقچيان را دستگير كردند.

در اين اعالميه آمده اســت: قاچاقچيان محموله هاى 
نقره را از چين به مقصد عراق و ســپس با جاسازى در 
اتوبوس به تهران منتقل مى كردند تا به صورت شبكه 
سراسرى در سطح كشور توزيع شود كه اين اقدامات به 
تعطيلى كشيده شدن واحدهاى نقره سازى و بيكارى 
فعاالن اين بخش منجر شــده بود. بر اساس اعترافات 
به دست آمده از متهمان، اين باند از سال 92 تاكنون 
حدود 23 تن زيورآالت نقره بــه ارزش 100 ميليارد 

تومان (قيمت كارخانه اى) قاچاق كرده اند.

وزارت اطالعات اعالم كرد
كشف باند قاچاق نقره از چين

 بارچوب، مواد مخدر از كار در آمد

خــط قرمز: فرمانده انتظامى اســتان خراســان رضوى از 
دستگيرى گردانندگان باند بزرگ ترانزيت مواد مخدر و كشف 

850 كيلوگرم انواع مواد افيونى در سبزوار خبر داد. 
 سردار محمد كاظم تقوى در تشريح اين خبر گفت: تيم هاى 
مركــز عمليات ويژه فرماندهى انتظامى ســبزوار در اقدامى 
اطالعاتى و هماهنگ با پليس استان گلستان به سرنخ هايى 
از ترانزيت محموله بزرگ موادمخدر در محورهاى مواصالتى 

استان دست يافتند.
فرمانده انتظامى اســتان خراســان رضوى افزود: با توجه به 

اهميت موضوع دســتورات الزم براى پيگيرى سريع موضوع 
صادر شــد و مأموران مبارزه با موادمخدر شهرستان سبزوار 

براى انهدام باند ترانزيت مواد مخدر وارد عمل شدند.
 ســردار تقوى خاطرنشــان كرد: ردزنى هاى گسترده پليس 
مبارزه با موادمخدر ســبزوار حاكى از آن بود كه ســوداگران 
مرگ در پوشــش دو دســتگاه تريلر حامل بار چوب درحال 
حمل محموله مواد افيونى هســتند. وى گفت: مأموران پس 
از چند ساعت كنترل و مراقبت هاى نامحسوس دو خودروى 
تريلر حامل موادافيونى را به محض ورود به حوزه استحفاظى 

شهرستان سبزوار توقيف كردند. 
فرمانده انتظامى خراســان رضوى بيان داشــت: مأموران در 
بازرســى از دو خودروى ســنگين 850 كيلوگرم انواع مواد 
مخدر شــامل 370 كيلوگرم ترياك، 250 كيلوگرم هروئين 
و 130 كيلوگرم شيشــه كه به صورت ماهرانه اى در محموله 
چوب جاسازى شده بود را كشف و در اين رابطه پنج سوداگر 
مرگ را نيز دستگير كردند.وى با تشكر از فرماندهى انتظامى 
شهرســتان سبزوار اظهار داشــت: تحقيقات پليسى در اين 

ارتباط ادامه دارد.

انهدام باند ترانزيت موادمخدر و  كشف 850 كيلوگرم موادمخدر

سخنگوى كميسيون قضايى مجلس:
قوه قضائيه 17 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد

ايرنا: ســخنگوى كميســيون قضايى 
مجلس شــوراى اســالمى گفت: قوه 
قضائيــه بــراى اينكه بتوانــد خدمات 
مناسبى ارائه كند 17 هزار ميليارد تومان 

بودجه نياز دارد.
حجت االســالم حســن نوروزى افزود: 
بودجه قــوه قضائيه را در كميســيون 

قضايى مجلس بررســى و حدود 20 درصد افزايش داديم كه براى بررســى به 
كميسيون تلفيق ارجاع شده است. نوروزى با بيان اينكه شوراهاى حل اختالف 
درآمد دارند، اما باوجود تأكيد قانون، درآمد آن ها به خودشان بازگردانده نمى شود، 
گفت: حداقل بايد به اندازه دســتمزد يك كارگر به افرادى كه در شوراهاى حل 
اختالف كار مى كنند، حقوق داده شــود. وى تصريح كرد: اين در حالى است كه 
شــوراهاى حل اختالف، 45 درصد كل پرونده هاى حقوقى كشــور را رسيدگى 
مى كنند، اما به هر كدام از نيروهاى آن ها، 300 تا 400 هزار تومان دســتمزد و 
حقوق داده مى شود كه درست و اخالقى نيست.  نوروزى بودجه دستگاه قضايى 
در اليحه بودجه ســال 98 را 11 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اگر به 
قوه قضائيه 17 هزار ميليارد تومان بودجه و اعتبارات داده شود، وضعيت دستگاه 

قضايى از نظر بودجه و اعتبارات تقريباً «متناسب»مى شود. 

عضو كميته كشورى بيمارى هاى عفونى:
منشأ آنفلوانزاى خوكى در كشور، گرجستان است

ايرنا: عضو كميته كشورى بيمارى هاى 
عفونى كشور گفت: منشــأ آنفلوانزاى 
خوكى در ايران، كشور گرجستان است. 
مسعود مردانى افزود: آنفلوانزاى خوكى 
در كشــور گرجستان اپيدمى شده و به 

كشور ما نيز رسيده است.
وى اظهار داشــت: ايــن آنفلوانزا، يك 

بيمارى ويروســى است و در افراد از طريق تماس با فرد مبتال سرايت مى كند و 
نشانه هاى آن تب، سرگيجه، خشكى مفصل ها و حالت تهوع است. مردانى ادامه 
داد: افرادى كه از گرجســتان به ايران مى آيند به محض اينكه با عاليم تب باال، 
آبريزش بينى و سردرد مواجه شدند، سريعاً به مراكز درمانى مراجعه كنند و تحت 

مداوا قرار بگيرند.

رئيس پليس راه راهور ناجا:
روزانه 40 تا 50 نفر در تصادفات رانندگى كشته مى شوند

ايلنا: رئيس پليس راه راهور ناجا گفت: 
روزانه بين 40 تــا 50 نفر در تصادفات 

رانندگى كشور كشته مى شوند.
پليس  افزود:اقدامات  ســردار حميدى 
به حــد نهايى خــود در كاهش تلفات 
تصادفات رســيده و بــا وضعيت فعلى 
اعتبارات، ســفرها و... نمى توان بيش از 

ايــن تصادفات رانندگى را كاهش داد. وى تأكيــد كرد: اصالح قوانين و افزايش 
بازدارندگى آن ها، كاهش مصرف سوخت، استفاده از سامانه هاى جديد و اصالح 
وضعيــت راه و افزايش ايمنى خودروها از جمله ضروريــات براى تداوم كاهش 
كشــته هاى تصادفات رانندگى است كه مســئوالن بايد در اين خصوص فكرى 

اساسى كنند.

معاون آموزشى وزير علوم خبر داد
چراغ سبز حذف كنكور تحصيالت تكميلى

ايرنا: معاون آموزشى وزير علوم مى گويد 
كه ايــن وزارتخانه موافق حذف كنكور 
كارشناسى ارشــد و دكترى در صورت 

فراهم آمدن شرايط آن است.
مجتبى شــريعتى درباره درخواســت 
كنكورهاى  واگذارى  براى  دانشــگاه ها 
مقاطع تحصيالت تكميلى به اين مراكز 

آموزشــى، تأكيد كرد: پذيرش مستقيم دانشجو توســط دانشگاه ها در مقاطع 
تحصيالت تكميلى از كيفيت بهترى برخوردار مى شــود، اما براى هر كدام بايد 
قانون خاص تدوين و تصويب شود. معاون آموزشى وزير علوم، اظهار داشت: اين 
موضوع، يك امر كلى اســت، اما در عمل ويژگى دانشگاه هايى كه قصد چنين 
اقدامى دارند بايد شاخص هاى مربوط به پذيرش دانشجو تعريف شود. اين مقام 
مسئول با اشاره به قانون برگزارى متمركز كنكور دكترى، خاطرنشان كرد: سال 
94 كنكور دكترى از حالت متمركز خارج و غيرمتمركز شد، اما با توجه به مصوبه 
مجلس شوراى اسالمى، اين آزمون بار ديگر به صورت متمركز برگزار شد، وزارت 
علوم هم تابع قانون اســت. وى با بيان اينكه هر زمان شرايط براى حذف كنكور 
تخصصى دكترى فراهم شــود، از آن تبعيت مى كنيم، افزود: حذف اين كنكور 
مســتلزم اصالح قانون است. شريعتى نياســر خاطرنشان كرد: مستقل از اينكه 
دانشگاه ها چه درخواستى مطرح كرده اند، وزارت علوم هميشه از سياست حذف 

كنكور متمركز حمايت مى كند. 

يك مقام مسئول خبر داد
لغو قانون حذف نمره مردودى از معدل كارشناسى ارشد 

مهر: مديركل دفتر برنامه ريزى آموزش 
عالى از لغو قانون «حذف نمره مردودى 
از معدل كارشناسى ارشــد» خبر داد. 
محمدرضا آهنچيان گفت: وقتى آيين 
نامه جديدى ابالغ مى شــود، در آخرين 
بند آن، لغــو آيين نامه هاى قبلى اعالم 
مى شــود. وى افزود: برخى دانشگاه ها 

«حذف نمره مردودى از معدل كارشناسى ارشد» را در شوراى آموزشى تحصيالت 
تكميلى خود مطرح كردند، ولى اين بند به دليل اعتراضى كه دانشجويان براساس 
عدالت آموزشى داشتند اجرايى نشد. وى گفت: براساس اين قانون اگر دانشجويى 
نمى توانسته بنا به شرايط و داليلى يك يا چند درس را پاس كند، مى توانست سال 
ديگر درس هاى مذكور را پاس كرده و نمره قبولى و بااليى را كسب كند كه همان 
نمره دوم و باالى دانشجو در كارنامه قرار مى گرفت اين درحالى بود كه دانشجويان 
ديگر كه در امتحان حاضر بوده و نمره متوســطى كسب كرده بودند همان نمره 
متوسط در كارنامه آن ها درج مى شد كه پايين تر از نمره دانشجويى بود كه دوبار 
امتحان داده بود. در ضمن تنها نمره قبولى دانشجو در كارنامه درج مى شد و اين 
مسئله عدالت آموزشى را زيرسؤال مى برد براى همين اعتراض زيادى به اين بند 
بويژه توسط دانشجويان اســتعداد درخشان وارد مى شد كه منجر به لغو قانون 

«حذف نمره مردودى از معدل كارشناسى ارشد» شد.

توسط جمعى از نمايندگان مجلس
تحقيق  و تفحص از سازمان محيط زيست كليد خورد 

تسنيم: جمعــى از نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى، اخيراً با تدوين طرحى 
خواســتار تحقيق و تفحص از سازمان 
محيط زيست از سال 92 تاكنون شدند.

اين طرح پس از ارائه به هيئت رئيســه 
بــه كميســيون كشــاورزى  مجلس 
پارلمان ارجاع شــده  و در دســتور كار 

اين هفته كميســيون قرار دارد. در متن اين طرح تحقيق و تفحص به مواردى 
همچون عملكرد محيط زيست انســانى در طرح هاى زيست محيطى، بررسى 
عملكرد سازمان در خصوص تعيين حقابه تاالب ها و صيانت از تاالب هاى كشور، 
عملكرد سازمان در خصوص واردات و كاشت محصوالت تراريخته،انتصابات و به 
كارگيرى افراد در اين ســازمان و بررسى صالحيت آن ها در چارچوب قوانين و 
مقررات،عملكرد معاونت هاى سازمان در انطباق با قوانين و مقررات،  نحوه فعاليت 
و عملكرد ســازمان در خصوص برنامه مديريت حفاظت از گونه هاى درمعرض 

تهديد حيات وحش و موارد ديگر اشاره شده است.

 ســخنگوى كميســيون قضايى 
مجلس شــوراى اســالمى گفت: قوه 
قضائيــه بــراى اينكه بتوانــد خدمات 
 هزار ميليارد تومان 

حجت االســالم حســن نوروزى افزود: 
بودجه قــوه قضائيه را در كميســيون 

 درصد افزايش داديم كه براى بررســى به 

عضو كميته كشورى بيمارى هاى 
عفونى كشور گفت: منشــأ آنفلوانزاى 

مسعود مردانى افزود: آنفلوانزاى خوكى 
در كشــور گرجستان اپيدمى شده و به 

وى اظهار داشــت: ايــن آنفلوانزا، يك 
بيمارى ويروســى است و در افراد از طريق تماس با فرد مبتال سرايت مى كند و 

رئيس پليس راه راهور ناجا گفت: 
 نفر در تصادفات 

پليس  افزود:اقدامات  ســردار حميدى 
به حــد نهايى خــود در كاهش تلفات 
تصادفات رســيده و بــا وضعيت فعلى 
اعتبارات، ســفرها و... نمى توان بيش از 

ايــن تصادفات رانندگى را كاهش داد. وى تأكيــد كرد: اصالح قوانين و افزايش 

معاون آموزشى وزير علوم مى گويد 
كه ايــن وزارتخانه موافق حذف كنكور 
كارشناسى ارشــد و دكترى در صورت 

مجتبى شــريعتى درباره درخواســت 
كنكورهاى  واگذارى  براى  دانشــگاه ها 
مقاطع تحصيالت تكميلى به اين مراكز 

آموزشــى، تأكيد كرد: پذيرش مستقيم دانشجو توســط دانشگاه ها در مقاطع 

 مديركل دفتر برنامه ريزى آموزش 
عالى از لغو قانون «حذف نمره مردودى 
از معدل كارشناسى ارشــد» خبر داد. 
محمدرضا آهنچيان گفت: وقتى آيين 
نامه جديدى ابالغ مى شــود، در آخرين 
بند آن، لغــو آيين نامه هاى قبلى اعالم 
مى شــود. وى افزود: برخى دانشگاه ها 

«حذف نمره مردودى از معدل كارشناسى ارشد» را در شوراى آموزشى تحصيالت 

 جمعــى از نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى، اخيراً با تدوين طرحى 
خواســتار تحقيق و تفحص از سازمان 

اين طرح پس از ارائه به هيئت رئيســه 
بــه كميســيون كشــاورزى  مجلس 
پارلمان ارجاع شــده  و در دســتور كار 

اين هفته كميســيون قرار دارد. در متن اين طرح تحقيق و تفحص به مواردى 

عضو هيئت رئيسه كميسيون 
اجتماعى مطرح كرد

سرپيچى تأمين اجتماعى از 
مصوبه حمايت از آتش نشانان

خانه ملت: عضو هيئت رئيسه كميسيون 
از بى توجهى ســازمان  اجتماعى مجلس، 
تأمين اجتماعى نســبت به اجراى مصوبه 
مجلس بــراى بهره مندى آتش نشــانان از 
مزاياى مشاغل سخت و زيان آور انتقاد كرد.

روح اهللا بابايــى صالح گفت: اين موضوع در 
قانون برنامه ششم توسعه مصوب شد، بعد 
شوراى نگهبان ايراداتى بر آن گرفت كه در 
پى آن ســهم مربوط به كارفرمايان اصالح 
شــود، ضمن اينكه قرار شــد شهردارى ها 
كه آتش نشــانى ها زيرمجموعه آن ها قرار 
مى گيرند، اين ســهم 4 درصد را پرداخت 

كنند.
وى ادامــه داد: باوجود اينكــه اين ايراد در 
صحن مجلس اصالح شد و به تأييد شوراى 
نگهبان هم رســيد، اما متأســفانه سازمان 
تأمين اجتماعــى زير بار اجراى اين مصوبه 

نمى رود.
 وى اظهــار كرد: هم اكنون تعداد محدودى 
به عنوان آتش نشان در كشور فعاليت دارند 
كه تأمين اجتماعى تنها براى پرداخت مزايا 
به كارگران اين بخش اعالم آمادگى كرده و 
حاضر نيست به كارمندان هزينه اى پرداخت 
كند، چرا كه آن ها بعد از اين بايد از مزاياى 
بازنشستگى اين شغل هم بهره مند شوند كه 

براى اين سازمان بار مالى به همراه دارد. 

عضو كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس: 

آمار دقيقى از مبتاليان 
به ايدز در كشور نداريم

خانه ملت: عضو كميســيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
پايين آمدن سن مبتاليان به ايدز در كشور 
يك هشدار است، گفت: البته آمار دقيقى از 
مبتاليان به ايدز در دست نيست و وزارت 
بهداشــت بانك اطالعاتــى دقيقى در اين 

زمينه ندارد.
پوربافرانى درباره افزايش آمار بيمارى ايدز 
در ميان نوجوانان، اظهــار كرد: مهم ترين 
نكته در خصوص بيمارى ايدز ميزان صحت 
آمارهاى ارائه شده، است كه بايد اين آمارها 
از مرجع رســمى اعالم يا مورد تأييد قرار 
گيرد؛ بنابراين در خصــوص بيمارى ايدز 
نيز تنها مرجع رســمى اعالم آمار، وزارت 
بهداشت و درمان است و آمار ساير نهادها 
ماننــد مركز تحقيقــات ايدز دربــاره اين 
بيمارى بايد توسط وزارت بهداشت و درمان 

راستى آزمايى شود.

عضو كميسيون آموزش مجلس 
بيان كرد

ساماندهى آموزشگاه هاى 
كنكور تا پايان سال

خانه ملت: عضو كميسيون آموزش مجلس 
با انتقاد از اينكه آموزشگاه هاى كنكور تمامى 
فضاى تبليغات رسانه ملى را به انحصار خود 
درآورده اند، گفت: اين اقدام صدا و ســيما 

ضربه به نظام آموزشى كشور است.
داود محمدى گفت: متأسفانه آموزشگاه هاى 
كنكور با سوء اســتفاده كالن از اين فضا و 
شــرايط، زمينه فعاليت خود را روز به روز 
گســترش مى دهند تا جايــى كه تمامى 
تبليغات رســانه ملى را بــه انحصار خود 
درآورده اند؛ صدا و ســيما نيز رسالت اصلى 
خــود را فراموش و به جــاى پرداختن به 
مسائل مهم و توليد برنامه هاى مناسب براى 
كاهش آســيب هاى اجتماعى بخش عمده 
فضاى تبليغات را در اختيار آموزشگاه هاى 
كنكور قرار داده است، البته صدا و سيما نيز 
به دليل درآمدزايى بيشتر مى خواهد حداكثر 
استفاده را از اين فضا داشته باشد در حالى 
كه اين اقدام ضربه به نظام آموزشى كشور 

است.
وى تأكيد كرد:به هيچ وجه نبايد اجازه داد 
مؤسسات به هر گونه اى كه بخواهند فعاليت 
كنند، بلكه تا پايان سال تكليف اين مراكز 

بايد روشن و ساماندهى شود.

وزارت اطالعات 
اعــالم كرد: ســربازان 
گمنام امــام زمان(عج) 
در اداره كل اطالعــات 
استان آذربايجان شرقى 
بانــد قاچاق ســازمان 

يافته زيورآالت نقره چينى به داخل كشــور را كشف 


