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اواخر دهه70، با توجه به تحوالت 

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که گفت وگو
در کشــور به وجود آمــد، جهاد 
دانشــگاهی اقدام به تأســیس مجموعــه ای از 
ســازمان ها و مراکــز فرهنگی کــرد؛ از جمله 
خبرگزاری دانشــجویان ایران )ایســنا(، مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( و سازمان 
قرآنی دانشگاهیان کشور. ســازمان دانشجویان 
جهاد دانشگاهی نیز در همان زمان تشکیل و در 
یک فاصله زمانی یک ماهه )15شهریور تا 15مهر( 
فرایند تصویب آن انجام شد. حاال نزدیک به ربع 
قرن از تشکیل این ســازمان می گذرد و طی این 
سال ها رشد کیفی و کمی آن، تحول فرهنگی قابل 
توجهی را در حوزه دانشجویی رقم زده است، اما 
مهم ترین خبری که این روزها از دل این سازمان و 
جهاد دانشــگاهی به گوش می رسد، برنامه ریزی 
برای ارائه تســهیالت و حمایت از مجموعه های 
نخبگانی کشور با هدف مهاجرت معکوس است 
که به زودی اجرایی خواهد شــد. رضا فریدزاده، 
سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در 
این باره و اقداماتی که طی این سال ها از سوی این 
ســازمان صورت گرفته توضیحاتی به همشهری 

داده است.

42شعبه فعال سازمان دانشجویی در کشور 
فریدزاده درباره اینکه آیا ســازمان دانشجویان 
جهاد دانشــگاهی با عمر 25ســاله، توانسته به 
سیاست ها و هدفگذاری های اولیه اش دست پیدا 
کند، می گوید: »در این باره 2مسئله مطرح است: 
رشد و توسعه کمی و توسعه کیفی فعالیت ها. در 
حوزه کمی اکنون در نقطــه ای قرار داریم که در 
تمام استان ها شعبه های این سازمان ایجاد شده  
اســت. این، رشد بسیار خوبی اســت که از زمان 
تأسیس سازمان با یک شــعبه در تهران، اکنون 
42شعبه در سراسر کشــور و در تمام دانشگاه ها 
با دریافــت مجوزهای الزم از جهاد دانشــگاهی 
ایجاد شده است. تمام این شــعب فعال هستند 
و در زیرمجموعه آنها 122کانون دانشجویی هم 

فعالیت می کند.« 

هدف؛ انجام کارهای بر زمین  مانده در حوزه 
فرهنگی 

سرپرست سازمان دانشجویان درباره فعالیت های 

کیفی این نهاد هم می گوید: »جهاد دانشــگاهی 
همیشــه یک نهاد نوآور بوده و سیاســت تسری 
فرهنگ نوآوری از اولویت های  این نهاد اســت. 
ســازمان دانشــجویان هم این رویکرد را دارد و 
تقریبا در همه حوزه های فعالیــت، نگاه نوآورانه 
و نهادینه کردن آن در سطح دانشگاه های کشور 
وجود داشته است؛ به عنوان مثال، در سال1390 
»مرکز مناظره های دانشجویی« راه اندازی شد و 
نخســتین برنامه در حوزه آزاداندیشی در سطح 
دانشگاه ها رقم خورد. اکنون 10دوره از برگزاری 
این مناظره ها می گذرد و هر ســال صدها گروه 
4نفره دانشجویی در این رویداد فرهنگی شرکت  
دارند. در قالب مرکز گردشگری علمی - فرهنگی 
هم 17 دوره »طرح ملی ایران مرز پرگهر« با هدف 
برگزاری اردوهای دانشجویی به مقصد پروژه های 
علمی - تحقیقاتی و با هدف تبیین دستاوردهای 

انقالب اسالمی برگزار شده است.« 
فریدزاده با تأکیــد بر اینکه 
تمامــی ایــن فعالیت های 
فرهنگــی با هــدف تقویت 
و  خودبــاوری  روحیــه 
هویت بخشی به جوان ها و دانشــجویان در حال 
تحصیل اســت، ادامه می دهد: »در حقیقت، طی 
این ســال ها، یکی از اهداف اصلی سازمان انجام 
کارهای مهم و بر زمین  مانــده در حوزه فرهنگی 
به عنوان مطالبه جدی نظام و رهبری بوده که سایر 
نهادهای فرهنگی به آنها نپرداخته بودند. سازمان 
دانشجویان، »فرزند زمان خود« است؛ به این معنا 
که با توجه به تغییر و تحوالت ســریع فرهنگی و 
اجتماعی، این سازمان با پیشــینه قابل قبول در 
اجرای برنامه های نوآورانه در گذشته، به روزرسانی 
در طرح های آینده را بر مبنــای همین ایده های 
نوآورانه فرهنگی پیگیری می کند. این مســئول، 
شعار امســال را هم دنباله رو همین سیاست ها و 
حمایت از گروه های نخبگان عنــوان می کند و 
ادامه می دهد: »شعار جهاد دانشگاهی برای امسال 
»زیست بوم نوآوری نخبگان ایرانی« تعریف شده 
و بر این  اساس، ســازمان دانشجویان هم با شعار 
»سازمان دانشجویان، درگاه ورود دانشجویان به 
این زیســت بوم نوآوری«، برنامه های خود را در 
سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد کرد. یعنی 
هر دانشجویی در هر نقطه از کشور بخواهد وارد 
زیســت بوم نوآوری نخبگان ایرانی شود، درگاه 

ورودی آن سازمان دانشجویان است.« 
 ظرفیت های بومی شبکه دانشجویان سازمان

ایران در فهرست کشــورهایی است که به لحاظ 
محیط زیستی با مشکالت متعددی دست وپنجه 
نرم می کند. در بحث گردشگری هم نقاط ضعف 
زیادی دیده می شــود. فریدزاده دربــاره اینکه 
آیا ســازمان دانشجویان توانســته با استفاده از 
ظرفیت اعضایش در این باره اقدامات اثربخشــی 
انجام داده باشــد، بیان می کند:  »فعالیت مرکز 
گردشگری علمی - فرهنگی سازمان دانشجویان 
از سال81 آغاز شده و تاکنون بیش از 104هزار 
نفر دانشجو در کشور در قالب اردوهای مختلف در 
این فعالیت ها شرکت داشته اند. در قالب »طرح 
ملی ایران مرز پرگهر« هــم تاکنون 2932اردو 
برگزار شده اســت. همچنین، طرحی هم برای 
دانشــجویان غیرایرانی که در حال تحصیل در 
کشور هســتند با عنوان »ایران جهانی و جهان 
ایرانی« انجام شــده اســت. این دانشجویان از 
دســتاوردهای انقالب اســالمی بازدید کرده و 
هرکدام از آنها ســفیری برای معرفی جمهوری 
اسالمی در کشورهای خودشــان خواهند بود.«  
فریدزاده درباره فعالیت های مرکز  محیط زیستی 
این ســازمان هم بیان می کنــد: »فعالیت های 
این مرکز از سال89 آغاز شــده و اکنون نزدیک 
به 420گــروه و کانون دانشــجویی در کشــور 
زیرمجموعه این مرکز در حال فعالیت هســتند. 
4گردهمایــی دانشــجویی کشــوری هم طی 
ســال های 89، 90، 95 و 97 برگزار شده است؛ 
یعنی شبکه دانشــجویان حامی محیط زیست و 
منابع طبیعی در ســازمان دانشجویان به شکل 
عملی راه اندازی شده و اینها برنامه های مختلفی 
را در سراسر کشور در قالب نشست های علمی - 
تخصصی و یا کارهای عملیاتی ازجمله پاکسازی 

سواحل دریا یا درختکاری و... انجام می دهند.«
به گفته این مســئول، یکــی از مهم ترین نقاط 
مثبت در میان این دانشــجویان، بومی بودن آنها 
و طرح هایی است که براســاس نیاز یک منطقه 
یا استان، برنامه ریزی و اجرا می شود: »مشکالت 
محیط زیستی در کشــور زیاد است، اما استان ها 
موارد مختلفــی را تجربه می کننــد، این افراد با 
توجه به مسائلی که در اســتان خودشان وجود 
دارد، فعالیت های محیط زیستی را براساس همین 
نیازها انجام می دهند. دراین باره، ارائه طرح برای 

حل مشکل، یا پیگیری رفع آن از سوی مسئوالن 
هم صورت می گیرد و برای انجام هماهنگی های 

کلی، گردهمایی کشوری برگزار می شود.« 

اقدامی برای مهاجرت معکوس نخبگان
یکی از مشــکالتی که اکنون مطرح اســت، روند 
صعــودی مهاجرت نخبگان اســت. بســیاری از 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی یا مهاجرت کرده اند 
و یا در حال مهاجرت هســتند. سرپرست سازمان 
دانشجویان در پاســخ به این ســؤال که سازمان 
دانشجویان چه طرح هایی برای توقف شیب صعودی 
این مهاجرت ها در دست دارد، می گوید: »وضعیت، 
هم اکنون به گونه ای است که اکنون از مهاجرت های 
تک نفره به مهاجرت تیم های نخبگانی رسیده ایم. 
آمار خروج گروه ها و تیم های دانش بنیان صعودی 
است و رئیس جهاد دانشگاهی هم در مصاحبه اخیر 
نسبت به این مســئله نگرانی هایی را مطرح کرد. 
شعار امسال جهاد دانشــگاهی هم بر این اساس و 
راهکاری است برای اینکه فضا برای مجموعه های 
نخبگانی کشور فراهم شــود و آنها نیازی به انتقال 
ایده هایشــان به خارج از کشور نداشته باشند.« به 
 گفته فریدزاده در این رویکرد، فضا برای فعالیت ها 
و ارائــه فناوری ها و نوآوری ها فراهم خواهد شــد 
تا جامعــه ایرانی از نوآوری های این دانشــجویان 
بهره مند شــود: »تمام تالش ها برای این اســاس 
برنامه ریزی شــده که به زودی شــاهد مهاجرت 
معکوس باشیم. در شعار امسال سازمان دانشجویان 
ایران، مسئله »درگاه بودن این سازمان برای ورود 
دانشجویان به زیست بوم نوآوری نخبگان ایرانی« 
مطرح است و بر این اساس تسهیالت و امکاناتی در 
کنار فعالیت های فرهنگی - دانشجویی به صورت 
ویژه برای نخبگان دانشجویی درنظر گرفته خواهد 
شد تا بتوانند وارد مجموعه جهاد دانشگاهی شوند. 
با این ظرفیت آنهــا می تواننــد از امکانات جهاد 
دانشــگاهی برای ارائه ایده هــا و پروژه های خود 
در حوزه های مختلف پژوهشــی و آموزشی بهره 
ببرند. در این بــاره حمایت های مــادی و معنوی 
از مجموعه نخبگان ایرانی کشــور از سوی جهاد 
دانشگاهی برنامه ریزی شــده و انجام خواهد شد. 
تمامی دانشگاهیان، دانشجویان و نخبگان کشور هم 
می توانند از طریق کانال های ارتباط سازمان، ارتباط 
خود را با این سازمان که تشــکیالتی دانشجویی 

است ایجاد و تقویت کنند.« 

نخبگانرابهایرانبرمیگردانیم
سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در گفت وگو با همشهری از 25سال سابقه اقدامات فرهنگی و رویکرد جدید این 

سازمان با هدف حمایت از تیم های نخبگان و مهاجرت معکوس می گوید

کارت اهدای عضو دارید ؟ اگر ندارید بهتر است این گزارش را تا انتها بخوانید. ممکن 
است شما نفر بعدی در فهرست انتظار 25هزار نفری دریافت عضو باشید

خانواده درجه2، مخالفان سرسخت اهدای عضو

هر10دقیقه یک نفر به فهرســت انتظار 
افرادی که نیازمند پیوند عضو هســتند 
اضافه می شود اما روزانه 7تا 10نفر از افراد 
این لیست به دلیل نرسیدن عضو پیوندی 
از دنیا می روند. ساالنه 5 تا 8هزار نفر در 
ایران جان خود را بر اثــر مرگ مغزی از 
دست می دهند که شایع ترین علت آن 
تصادفات است. این درحالی است که تنها 
3هزار نفرشان واجد شرایط اهدای عضو 
هستند و نکته مهم تر اینکه از میان آنها، 
تنها خانواده های هزار نفرشان با اهدای 
عضو فرد فوت شــده موافقت می کنند. 
یکی از مهم ترین مشکالت پزشکان در 
مواجه با خانواده فردی که مرگ مغزی 
شده این است که بسیاری از افراد تفاوت 
مرگ مغزی را با کما متوجه نمی شوند و 
حتی خود پزشــکان هم برای تشخیص 

این تفاوت، نیازمند آزمایش های دقیقی 
هستند. درصورتی که اعالم شود فردی 
مرگ مغزی شده به این معناست که دیگر 
به زندگی باز نمی گــردد و در واقع فوت 
شده  است اما همچنان خانواده بیماری 
که مرگ مغزی شده با تصور اینکه قلب 
بیمارشان همچنان در حال تپش است، 
در پذیرش مرگ بیمارشان دچار تردید 
می شــوند و این طور تصور می کنند که 
شاید معجزه ای رخ دهد و فرد بیمار نجات 
پیدا کند. در کشــور اسپانیا که رتبه اول 
اهدای عضو در جهان را دارد، شاید چند 
دقیقه زمان الزم است تا خانواده فرد مرگ 
مغزی شــده درخصوص اهــدای عضو، 
تصمیم شان را به تیم پزشکی اعالم کنند؛ 

چرا که این فرهنگسازی از قبل صورت 
گرفته و خانواده هــا در جریان چگونگی 
پروسه اهدای عضو هستند، اما در ایران 
خانواده ها در همان بیمارســتان متوجه 
می شوند که فرایندی به نام مرگ مغزی 
وجود دارد و ممکن است حدود 90ساعت 
طول بکشد تا متوجه شوند مرگ مغزی 
چه مفهومی دارد و بعــد از آن بخواهند 
تصمیم بگیرنــد. این را دکتــر کتایون 
نجفی زاده، مدیرعامــل انجمن اهدای 
عضو ایرانیان به همشــهری می گوید. او 
توضیح می دهد: »در کشورهای غربی، 
هر بیمار تنها یک یا 2نفر همراه دارد اما 
در ایران اغلب فامیــل درجه یک، 2 و یا 
حتی 3 و 4 همراه، در کنار فردی که مرگ 

مغزی شده در بیمارستان حضور دارند 
و همه شــان می خواهند نظر بدهند.« او 
تأکید می کند: در مطالعاتی که در ایران 
انجام شــده، خانواده درجه2 بیشترین 
افراد در ممانعت از اهــدای عضو دارند. 
درحالی که پدر و مادر جزو افرادی هستند 
که راحت تر اهدای عضــو را می پذیرند، 
چرا که خودشان را مســئول می دانند 
و می خواهند بهترین تصمیــم را برای 
فرزندشــان بگیرند. آنهــا در آن لحظه 
می دانند که عزیزشان دیگر بر نمی گردد 
و می ترسند که زمان کافی نداشته باشند 
و این فرصت خیر را برای فرزندشــان از 
دست بدهند؛ بنابراین رضایت می دهند 
اما خانواده درجه 2 می گویند اعضای بدن 

بیمارتان را اهدا نکنید، می خواهند تکه 
تکه اش کنند. بنابراین در آن لحظه ای که 
مرگ مغزی اتفاق می افتد و پروسه اهدا 
آغاز می شــود. تعداد کسانی که مداخله 
می کنند بسیار زیاد هســتند. باید این 
توضیح را بدهم که روش های درســت و 
استانداردی برای جداسازی اعضای بدن 
فرد مرگ مغزی وجود دارد و خوشبختانه 
جراحان ایرانی در این شــیوه ها پیشرو 
هســتند. رضایت گیری از خانواده بیمار 
مرگ مغزی هم امری اســت که بدون 
اعمال هیچ گونه فشاری به خانواده باید 
انجام شــود و خانواده باید درک کند که 
اهدای عضو، بهترین تصمیمی  است که 

می توانند برای عزیزشان بگیرند.

فیلم 
گزارش را  با 
اسکن این 
کد ببینید.

مهال داریانگزارش 
روزنامه نگار

پایانی بر آغاز یک شغل عجیب 
پاسخ قوه قضاییه به گزارش روزنامه همشهری درباره 

شاهدان قالبی 

روزنامه همشهری در گزارشــی با عنوان »مشاغل عجیبی که 
درآمد توپ دارند« این ادعا را مطرح کرد که »شــاهدان قالبی 
مقابل مراکز قضایی این روزها حســابی بازار کسب وکارشــان 
گرفته... نرخ هایشان از 500هزار تومان شروع می شود و تا ده ها 

میلیون تومان هم می رسد«.
درخصوص این مطلب باید به این نکته اشاره نمود که دستگاه 
قضایی عالوه بر تشــدید اقدامات معمول در برخورد با پدیده 
شــهود حرفه ای که توســط مرکز حفاظت و اطالعات این قوه 
صورت می پذیرد، از چندی پیش و در راستای تحقق سند تحول 
قضایی اقدامات زیرساختی مهمی را در جهت حل این معضل 
و مشــکل قدیمی آغاز کرده که متأســفانه در گزارش روزنامه 

همشهری مورد توجه قرار نگرفته است.
بر همین اساس با دستور رئیس عدلیه و ذیل سند تحول، دستگاه 
قضایی به سمت هوشمند شدن و اســتفاده از فناوری های روز 
برای برخورد با چالش ها و مشکالت پیش رفته که ازجمله آنها 

راه اندازی تعداد قابل توجهی سامانه خدمات الکترونیک است.
یکی از این سامانه ها»سامانه شــهود و مطلعین« است که در 
راستای حذف تبانی و تقلب در امر شهادت راه اندازی شده است.

این ســامانه از طریق اســتعالم کد ملی، افرادی که به صورت 
حرفه ای اقدام به شــهادت می کنند را شناســایی و به قضات 

معرفی می کند.
سامانه شهود و مطلعین به صورت خودکار تعداد دفعاتی که یک 
شخص به عنوان شاهد در تمام محاکم کشور حاضر شده را ثبت 
می کند و در هنگام ثبت مجدد آن شخص به عنوان شاهد، قاضی 

هشدار این موضوع را از طریق سامانه دریافت می کند.
با راه اندازی این سامانه در سال جاری حدود 8هزار نفر که بیش 
از 3بار اقدام به شهادت کرده اند، شناسایی شدند و با آنها برخورد 

قضایی و قانونی صورت گرفته است.
قابل ذکر است، دستگاه قضایی همواره بر مقابله با بسترهای فساد 
چه درون و چه در بیرون از قوه قضاییه تأکید داشته و در همین 
راستا اقدامات متعددی را از ایجاد سامانه های برخط تا تشدید 

نظارت و بازرسی ها انجام داده است.
موضوع شهود حرفه ای و جعلی نیز هرچند پدیده ای قدیمی است 
اما با استفاده از راهکارهایی همچون سامانه شهود و مطلعین و 
تشــدید برخوردهای مراکز نظارتی در حال مدیریت و ایجاد 

محدودیت های بسیار شدیدی برای متخلفان است.

افزایش وثیقه خروج از کشور 
دانشجویان پزشکی

براساس اعالم معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وثیقه خروج از 
کشور دانشجویان پزشکی به 150میلیون تومان افزایش یافت. 
براساس آنچه در این نامه آمده و به امضای معاون آموزشی وزارت 
بهداشت رســیده، درصورتی که دانشجویان پزشکی بخواهند 
قبل از پایان خدمت و بدون پرداخــت هزینه های تحصیلی و 
کمک های دریافتی جهت ادامه تحصیل یا به صورت موقت به 
خارج از کشور بروند باید با تنظیم تعهدنامه رسمی و ضمانت نامه 
شخص دیگری با ســپردن وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی تعهد 
کنند که پس از انقضای مدت معین بــه ایران بر می گردند. در 
همین نامه تأکید شده که: »امکان خروج از کشور دانشجویان در 
تمام مراحل تحصیلی باید با پرداخت وثیقه 150میلیون تومانی 
برای مقطع دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی 
و وثیقه 60میلیون تومانی برای مقطع کارشناسی فراهم شود. 
میزان وثیقــه مورد نیاز هــر مقطع از طریق محاســبه تعداد 
سال های تحصیل در میزان وثیقه ساالنه آن، مشخص می شود.«

خانه نشینی ۱۰هزار پرستار طرحی 
رئیس سازمان نظام پرستاری از خانه نشینی 10هزار پرستار 
طرحی در دوره کرونا خبر داد و گفت: »این پرستاران جوان 
قبل از کرونا طرح عادی خود را به پایان رسانده بودند اما از آنها 
خواسته شد صبر کنند و با همان حقوق طرحی خدمت کنند. 
حدود 17هزار نفر از پرستاران جوان تمدید طرح دوران کرونا 
شدند و پای کار آمدند و قبول کردند با حقوق طرحی مجددا 
خدمت کنند اما حاال با فروکش کردن موج کرونا 10هزارنفر 
از این افراد را خانه نشین کردند.« محمد محمدمیرزابیگی با 
اعالم این موضوع از وضعیت موجود انتقاد کرد و گفت:»مگر 
اینها که طرحشان تمام شده بود نمی توانستند جان خود را 
بردارند به خانه بروند؟ اما تمدید طرح کردند و حاال کسی که 
در دوره کرونا خودش دورکاری کرده است، می آید و سرباز 
دوره کرونا را به خانه می فرستد.« به گفته او، اگر جلوی این 
روند گرفته نشود ممکن است تا 17هزارنفر ادامه داشته باشد: 
»بخشی از این جوانان متاهل هستند. مطلقا نباید فرد متاهل 
را خانه نشین کرد اما چرا این جوان باید به خانه برود؟ باید از 
اینها به عنوان قهرمان ملی یاد می شد که فداکاری کردند. اگر 
این افراد به کار برنگردند بداخالقی بدی با آنها شده است که 
اگر بحرانی مشابه رخ دهد، شاید دیگر انگیزه ای در نیروهای 
پرستاری نماند. این 17هزار نفر جنس شان جنس شرکت در 
آزمون نیست، آنها در آزمون سخت کرونا خود را اثبات کردند. 
چه کســی در دوره کرونا با حقوق طرحی کار می کند؟« به 
گزارش ایسنا، میرزابیگی در ادامه به ماجرای کمبود اعتبارات 
اشاره کرد و گفت: »اگر پولی در کرونا به بدنه وزارت بهداشت 
داده شد معلوم نیســت در کجا هزینه شد. پول های کمک 
مقام معظم رهبری در دوره کرونا کجا رفت؟ قرار شد صرف 
انگیزه سازی نیروهای درگیر کرونا شود که در حوزه پرستاری 
در این زمینه هزینه خاصی نشــد. هزینه درســت برای کار 
درست انجام شود نه اینکه این هزینه تنها صرف ساخت وساز 
شــود. ما نمی گوییم پول ها را بردند یا خوردنــد اما در زمان 
درست، کمک ها مشمول نیروهایی که در حال خدمت بودند، 
نشد و این آمار را هرکسی خواست ارائه می دهیم که ببینند 

چقدر به پرستاران کمک شده است؟«

 مهدی فیاضی
 رئیس مرکز مدارس خارج از کشور 

آموزش و پرورش
دربــاره فعالیــت مؤسســه های ترکیه ای 
در ایــران برای پذیــرش دانش آمــوزان در 
مدارس خــارج از کشــور، بــا وزیــر ترکیه 
گفت وگــو شــد. وزیــر ترکیــه گفــت بــه 
مؤسسه »یونس امره« که این آزمون ها 
را برگزار می کرد  اعــام می کنیم دیگر از 

این امتحانات برگزار نکند./ایسنا

 محسن زراعتی 
 رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت 

آموزشی
تاکنــون بیــش از ۷۰۰هــزار معلــم واجــد 
شــرکت در طرح رتبه بندی مــدارک خود 
را بــرای ارزیابــی در ســامانه بارگــذاری 
کرده انــد. ایــن تعــداد معــادل بیــش از 
۹۰درصد فرهنگیان مشمول شرکت در 
طرح اســت. در مجموع ۸۳۰هزار معلم 
شرایط شرکت در رتبه بندی را دارند./ایلنا

شناســنامه بــرای کــودکان دارای مادر 
ایرانــی صــادر شــده اســت. براســاس 
اعــام رئیــس ســازمان ثبــت احــوال، 
این ســازمان تنها مســئول صــدور این 
شناسنامه هاســت و رســیدگی بــه 
پرونــده ایــن کــودکان، بــر عهــده آنهــا 

نیست.

شناسنامه جدید به طور ساالنه صادر 
می شود که البته برخی از  درخواست ها 
تکراری اســت. یعنی مثا مــواردی که 
فرد قصد عکس دار کردن شناسنامه را 
دارد و یا شناسنامه مخدوش یا مفقود 

شده است.

کم برخــوردار در پایتخــت شناســایی 
شده اند و با طرح بیمه رایگان ۳دهک 
درآمدی پایین در این مناطق، ۱۷۶هزار 
نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. بر 
اين اساس، سرپرســت اداره کل بیمه 
سامت اســتان تهران می گوید با این 
وضعیــت دیگــر نبایــد هیــچ فــردی در 

تهران بدون بیمه باشد.

از بیمه شــدگان از اســفند ســال قبــل 
تاکنــون، از ۳دهــک پاییــن جامعــه 
بوده انــد. حــاال نزدیــک بــه ۵میلیون  و 
۳۰۰هــزار بیمه شــده در اســتان تهران 
وجــود دارنــد که ایــن عــدد در اســفند 
ســال قبل حــدود ۲میلیــون  و ۹۰۰هزار 
نفــر بــود. ۴میلیــون  و ۱۰۰هــزار نفــر از 
۵میلیون  و ۳۰۰هزار نفر بیمه شــده ما 

در پایتخت بیمه رایگان هستند.
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 گرمازدگی ۹۷هزار زائر 
در عراق 

رئیس جمعیت هالل احمــر از مراجعه 97هزار 
و 249زائــر با عالئم شــدید گرمازدگی در 4روز 
گذشته به درمانگاه های هالل احمر در عراق خبر 
داد. پیرحسین کولیوند افزود: »از تاریخ هفدهم 
شهریور امسال و همزمان با آغاز مراسم پیاده روی 
ویژه اربعین در عــراق، تاکنون بیش از 554هزار 
مورد خدمت درمانی در مراکــز و درمانگاه های 
هالل احمر در سراسر نجف، مسیر نجف تا کربال 
و کربالی معلــی و دیگر شــهرهای زیارتی ارائه 
شده  اســت.«  براســاس اعالم او، تاکنون تعداد 
401هزار و 887مورد ویزیت پزشــک عمومی، 
16هزار و 524مــورد ویزیت پزشــک داخلی، 
8هــزار و 70ویزیت هم به صورت اورژانســی در 
مراکز درمانی هالل احمر انجام شده است. رئیس 
جمعیت هالل احمر به ارائه خدمات تخصصی در 
درمانگاه های هالل احمر اشــاره کرد: »در کنار 
این خدمات، 8هزار و 612نفر توســط پزشــک 
متخصص زنان، 7هزار و 134نفر توسط پزشک 
متخصص قلب و عروق، 8هزار و 180نفر توسط 
پزشک ارتوپد و 7هزار و 346نفر هم توسط سایر 
پزشکان ویزیت شــده اند.« به گفته او، خدمات 
درمانی ارائه شــده به مراجعــان عالوه بر ویزیت 
رایگان، شامل 101هزار و 214مورد سرم تراپی، 
26هزار و 34مورد تزریقــات، 7هزار و 224مورد 
پانســمان و بانداژ و 2هزار و 431مورد گچ و آتل 

بوده است.

نقل قول 

عدد خبر

میز خبر

 خبر

جوابیه

 اسدهللا جوالیی
 رئیس هیأت امناي ستاد دیه کشور

هم اکنون ۱۱هزار و ۵۴۴محکوم غیرعمد 
در زندان هــای کشــور  به ســر می برند که 
۳۵۶نفر از این مددجویان، دختران و زنانی 
هستند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه 
کــه بــه صــرف ناتوانــی در تأمیــن امانات 
مالی یا تنگدســتی در تســویه اقســاط با 
طرح شکایت طلبکار یا ضامن روانه بند 
شــده اند. تهــران، فارس،البــرزو گیــان 

باالترین تعداد زندانیان زن را دارند.
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