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پورمحمدی اعالم کرد:

خبر

شهروند|روابطعمومیسازمانغذاودارو،اسامی
برخی واحدهای تولید موادغذایی که به دلیل جعل
اسناد بهداشتی غیرمجاز ش��ناخته شدهاند را اعالم
کرد.
اس��امی برخی واحدهای تولید موادغذایی که به
دلیل جعل اسناد بهداشتی از سوی اداره کل نظارت
و ارزیابی فرآوردههای غذایی ،آرایش��ی و بهداشتی
سازمان غذا و دارو غیرمجاز شناخته شدهاند ،اعالم
شد.
بنابر اع�لام روابط عمومی س��ازمان غ��ذا و دارو،
گالب با نام تجاری علیاصغر ،آب انار ش��رکت سرخ
نازگل نوش��ان با نام تجاری نازگل ،نمک با نام دیبا،
دسر تیرامیسو شکالتی با نام تجاری ملکه غیرمجاز
وتقلبیهستند.همچنینانواععرقیاتافشردههای
گیاهی(معجونمعده)موسسهدرمانگرسبز،زیتون
پرورده با نام تجاری به طعم شمال ،فالفل لبنانی با
نام تجاری یگانه ،لواش��ک میوهای ش��رکت پخش
ملکزاده با نام تجاری پالیز و جعبه مقوای بهداشتی
با نام تجاری ایلسون به دلیل جعل مستندات مورد
نظر اداره کل نظ��ارت و ارزیابی فرآوردههای غذایی،
آرایشی و بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو غیرمجاز
هستند .روابط عمومی سازمان غذا و دارو از افرادی
که محصوالت نامبرده را در س��طح عرضه مشاهده
میکنن��د ،خواس��ت معاونته��ای غ��ذا و داروی
دانشگاههای علوم پزش��کی سراسر کشور یا نیروی
انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمعآوری آنها
درکوتاهترینزمانممکناقدامشود.
شماره تلفن  66405569روابط عمومی سازمان
آم��اده دریاف��ت مکانه��ای عرض��ه فرآوردههای
غیرمجازاست.

دبیر علمی سمینار چشم پزشکی ترجمانی:

ضربه به چشم
علت مراجعه  10تا 15درصد کودکان به بیمارستان فارابی
ش�هروند| عل��ت 10
ت��ا 15درص��د مراجع��ات
کودکان و  20تا 30درصد
بزرگس��االن ب��ه اورژانس
بیمارس��تان فاراب��ی ضربه
ب��ه چش��م(تروما) اس��ت.
این را دبیر علمی بیس��ت
و یکمین س��مینار چش��م
پزش��کی فارابی اعالم کرد و گف��ت « :حوادث
شغلی و دعوا بیشترین علت مراجعه بزرگساالن
به بیمارس��تان فارابی بر اثر ضربههای چشمی
اس��ت ».علی طباطبایی که در نشست خبری
بیس��ت و یکمی��ن س��مینار چش��م پزش��کی
فارابی صحب��ت میکرد ،ادام��ه داد« :برخورد
انگش��ت یا ناخن به داخل چش��م ،ف��رو رفتن
اسباب بازی ،اجس��ام برنده مثل قیچی ،چاقو،
کارد میوه خ��وری ،مداد و ...به داخل چش��م،
کودکان را دچار مش��کل میکند که 10درصد
آنان با اقدام��ات اولیه درمان��ی بهبود مییابند
و 5درصد دیگر ب��ه دلیل ش��دت صدمات نیاز
به بس��تری ش��دن دارن��د ».علیرضا الش��ئی،
دبیر علمی س��مینار چشم پزش��کی ترجمانی
هم دراین نشس��ت حاضر بود ،او ب��ه تازههای
چشم پزش��کی اش��اره کرد و گفت« :هم اینک
از رباته��ا برای تزری��ق دارو به داخل چش��م
اس��تفاده میش��ود و پیشبینی میشود ،طی
س��الهای آینده با هدف انجام هر چه دقیقتر
اعمال جراحی چش��م تمام جراحیها توس��ط
رباتها انجام ش��ود ».او افزود« :در حال حاضر
در آزمایش��گاههای چشمپزش��کی کش��ور از
رباتهایی که از س��وی مهندسان جوان ایرانی

طراحی و س��اخته ش��ده
است ،اس��تفاده میشود».
الشئی با اش��اره به اینکه
ب��رای اس��تفاده از رباتها
هن��وز در آغ��از راه ق��رار
داریم ،ادام��ه داد« :تزریق
دارو به زیر شبکیه ازجمله
کارهای��ی اس��ت ک��ه ب��ه
کمک ربات انجام میش��ود و امید میرود ،طی
س��الهای آینده بتوانیم از رباتها بیش��تر در
بالین بیماران بهره ببریم».
به گفته او درحال حاضر در برخی کش��ورها
س��فارش تولید رباتهایی ب��رای جراحی آب
مروارید به ش��رکتهای تولیدکننده تجهیزات
پزشکی داده شده است .همچنین انجام اعمال
جراح��ی چش��م از راه دور ب��ه کم��ک رباتها
افقهای گس��تردهای را پیش روی رشته چشم
پزش��کی قرار داده اس��ت .محم��ود جباروند،
رئیس کمیته برگزاری بیست و یکمین سمینار
چشم پزش��کی فارابی نیز گفت« :بهرهگیری از
تکنیکهای جدید درمان��ی نیاز به پیوند قرنیه
را به میزان قابل توجهی کاهش داده است».
او با اش��اره به اینکه در گذش��ته بخش قابل
توجه��ی از بیماران دچ��ار قوز قرنی��ه نیازمند
پیوند قرنیه بودند ،تأکید کرد « :طی سالهای
اخی��ر و ب��ا بهرهگی��ری از تکنیک اس��تفاده از
حلقههایی که باعث استحکام قرنیه و ممانعت
از ایج��اد قوز قرنیه میش��ود و از س��وی دیگر
روش تاباندن اش��عه یو وی ایکس از آمار افراد
نیازمند پیون��د قرنیه به میزان زیادی کاس��ته
شده است».

پرونده  600نفر از بورسیهشدگان
مورد تجدیدنظر قرار گرفت

عکس :ایرنا

اسامی  9محصول غیرمجاز غذایی
اعالم شد

س

مه�ر| نماینده مردم سردش��ت و پیرانش��هر در
مجلس گفت :مبلغ هشتمیلیارد تومان در الیحه
بودجه دولت برای مستمریسال  ۹۴دانشآموزان
حادثهدیدهشینآبادیبهتصویبرسیدهاست.
رسول خضری درباره آخرین وضع دانشآموزان
ش��ینآبادی ،اظه��ار ک��رد :درم��ان دانشآموزان
ش��ینآبادی در بیمارس��تان حضرت فاطمه(س)
صورتمیگیرد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر تصریح کرد:
مبلغ هشتمیلیارد تومان برای تمامی دانشآموزان
ی س��ال  ۹۴در مجلس شورای
بهعنوان مس��تمر 
اسالمیمصوبشد.
خض��ری ادام��ه داد :این مبل��غ در الیحه بودجه
در ردیف تامی��ن اجتماعی ب��ه ن��ام دانشآموزان
شینآبادیکه ۲۶نفرهستند،اختصاصیافتهاست.
نماینده مردم سردشت و پیرانش��هر اظهار کرد:
با والدی��ن دانشآموزان ش��ینآبادی در دفتر آقای
نوبخت ،س��خنگوی دولت و معاون حقوقی ایشان
مالقاتی داشتیم تا مشکل این خانوادهها که با بیمه
ایران دارند ،حل شود .هشت نفر از این دانشآموزان
دیه کامل دریافت کردهاند و مابهالتفاوت این دیه به
مابقیدانشآموزانپرداختخواهدشد.
اویادآورشد:دربحثمستمریمادامالعمرهرسال
ردیف بودجهای مشخص میشود که برایسال،۹۴
هشتمیلیارد تومان است و ما درخواست افزایش تا
۱۲میلیارد تومان را دادیم ،اما به دلیل کمبود بودجه
دردولت،باهشتمیلیاردتومانموافقتشد.

الم
ت

۸میلیارد تومان مستمری برای
دانشآموزان شینآبادی

ساختوس��از در ارتفاعات ش��دت گرفته باش��د
چون اص��وال با وجود ط��رح جام��ع و تفصیلی و
تش��دید کنترلها نمیتواند روند ساختوساز در
ارتفاعات رو به افزایش باشد و بسیاری از ساخت
و س��ازهایی که االن هم انجام شده یا نیمهکاره و
درحال تکمیل است از س��الهای گذشته آغاز یا
پروانه آنها صادر شده است».
یکی از پیشنهادات کارشناسان برای جلوگیری
از متراکمتر شدن تهران در مناطق شمالی و حفظ
باغات و فضای سبز موجود این است که شهرداری
باغهایی که هنوز دست نخورده مانده را از مالکان
آنها بخرد و به فضای عمومی تبدیل کند .این همان
پیشنهادی است که وزیر دادگس��تری هم دیروز
روی آن تأکید کرد اما آنطور که «محمد حقانی»،
رئیس کمیته محیطزیست شورای شهرتهران به
«شهروند» ،میگوید با توجه به قیمت باالی زمین
در شمال تهران اینکه شهرداری تهران همه این
باغات را بخرد و به پارک و فضای سبز تبدیل کند
عمال شدنی نیست.
چمران ه��م میگوید ب��ا وجود اینک��ه درباره
پارک یاس در بزرگراه بابایی حکم حکومتی وجود
داشت اما باز هم ش��هرداری تهران با رایزنیهای
زیاد توانس��ت این اراضی را آزادسازی کند .مسأله
ساخت و سازها در حریم و همچنین شمال تهران
جدا از نظارت س��ازمانهای نظارتی مثل ش��ورا و
برخورد دستگاهی مثل ش��هرداری تهران ،با یک
مسأله جدی و پیچیدهتر هم روبروست و آن اینکه
بخش قاب��ل توجهی از س��اخت و س��ازها بهویژه
بارگذاری مجموعههای بزرگ در اختیار سازمانها
و نهادهای دولتی و بعضا حکومتی اس��ت .با همه
اینها «حقان��ی» ،تأکید میکند که مهم نیس��ت
این زمینها در اختیار چه کسانی است ،مهم این
اس��ت که باید کاربری فضای سبز آنها حفظ شود.
او در گفتوگو با «ش��هروند» با تأکی��د بر اینکه
مقاممعظمرهب��ری گفتهاند حتی اگر قرار اس��ت

س

درالیحه بودجهسال  94تصویب شد

اطالعیه جدید وزارت علوم درباره پرونده بورسیهها

 371نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا
نشدهاند و ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی
مواجه است

الم

با پایان مهلت  10روزه تعیین ش��ده ب��رای پرواز
هواپیماه��ای خالی ایرانی به س��مت عربس��تان و
بازگرداندنحجاجباقیماندهبهکشورتااطالعثانوی
رسماپروازهایعمرهبهتعلیقدرآمد.
ایسنا نوشت :پس از دستور وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی مبنی بر لزوم توقف پروازهای حج عمره به
مقصد عربس��تان تا زمانی که این کشور تکلیف دو
مامور خاطی خود را روشن کند ،پروازهای ایرانی از
تهران و دیگر شهرهای کشور به مقصد عربستان از
تاریخ25فروردینماهمتوقفشد.
پس از آن و به دنبال اعالم س��ازمان حج و زیارت،
فرودگاههای کشور اعالم کردند تا اطالع ثانوی هیچ
برنامه پروازی به مقصد عمره نخواهند داش��ت و تا
زمانی که سیاست کشور تغییر نکند ،در این رابطه
برنام هجدیدیاجایگزینینیزارایهنمیشود.
در شرایطی که پروازهای رفت به مقصد عربستان
به تعلیق درآمدند ،ایرالینهای ایرانی اعالم کردند
تا زمانی که تمام مسافران ایرانی حاضر در عربستان
از این کشور خارج نش��وند ،پروازهای یکطرفه خود
را به مقصد این کش��ور ادامه میدهند و با فرستادن
هواپیماهای خالی ،عمرهگزاران ایرانی باقیمانده در
عربستانرابهمقصدکشوربازمیگردانند.
در طول ماههای گذش��ته س��ه ایرالین ایرانایر،
ماهان و هواپیمایی س��عودی وظیف��ه جابهجایی
مسافران ایرانی را برعهده داشتند که طبق اعالم آنها
تا  10روز پس از تعلیق پروازهای عمره از سوی ایران
پروازهاییکطرفهشانبرایبازگرداندنعمرهگزاران
ایرانیبهکشورصورتمیگرفتهاست.
با پایان یافتن این برنامههای سفری و خالیشدن
عربس��تان از عمرهگزاران ایرانی رس��ما پروازهای
عمره به حالت تعلیق همهجانب��ه در آمد و تا زمانی
که س��ازمان حج و زیارت برنامه جدی��د خود برای
بازگردان��دن پروازهای عمره ب��ه چرخه برنامههای
زیارتی ایران را اعالم نکند ،این پروازها برقرار نخواهد
شد.

شهروند| اگرچه ساخت و سازهای شهری در
کوهستانهای ش��مال تهران تا جایی که چشم
کار میکند پیش��روی کرده و در سالهای اخیر
ساخت و سازهای عظیمی هم در مناطق شمالی
تهران آغاز شده اس��ت اما حاال وزیر دادگستری
گفته است که با ساخت و س��ازهای غیرمجاز در
این محدوده با قاطعیت برخورد میشود.
مصطفی پورمحمدی ،وزیر دادگستری دیروز
از ورود وزارت دادگس��تری ب��ه پرونده س��اخت
و س��ازهای غیرمجاز در ش��مال تهران خبر داد و
اعالم کرد هر چند مسئولیت صدور پروانه ساخت
در مناطق مختلف شهری با شهرداریهاست اما
چند س��ازمان دولتی تصمیم گرفتهاند با اجرای
برنامهه��ای هماهن��گ با س��اخت و س��ازهای
غیرمجاز در ش��مال تهران مقابل��ه کنند .آنطور
که پورمحمدی ،گفته « :دادگس��تری طرف این
موضوع نیس��ت اما در کل دس��تگاههای مختلف
دولت��ی و دادگس��تری اس��تان ته��ران تصمیم
گرفتند تا اجازه ساختوس��از ب��ه زمینهایی که
در مراکز خ�لاف ضوابط وجود دارن��د ،را ندهند
و درعوض ب��ه افرادی که اس��تحقاق دارند زمین
معوض یا س��اختمان معوض داده ش��ود تا مراکز
اینچنین��ی حتیاالمکان از س��وی ش��هرداری و
منابع طبیع��ی تبدیل به فضای س��بز و همگانی
شود».
آنچه وزیر دادگستری درباره برخورد با ساخت
و سازهای غیرمجاز در شمال تهران گفته درواقع
و همچنی��ن بوس��تان یاس ک��ه اخیرا توس��ط
واکنش��ی به س��خنان پیش از نوروز مقام معظم
ش��هرداری اجرا ش��د بخش��ی از همین اقدامات
رهبری اس��ت که در دی��دار با اعضای ش��وراها،
برای مقابله با ساختوساز در ش��مال تهران بود
مدیران شهری و فعاالن زیست محیطی با انتقاد
که هماکنون نیز مشابه آن درحال انجام است».
از شرایط زیستمحیطی کشور ،حفظ پارکها و
وزی��ر دادگس��تری درب��اره نحوه برخ��ورد با
ذخایر طبیعی تهران بهویژه در مناطق ش��مالی
متخلف��ان ،افزود« :در مناطقی که ساختوس��از
را خواستار ش��ده بود .البته این نخستینبار نبود،
غیراصول��ی انجام ش��ود دس��تور تخری��ب داده
ایشان ،در سالهای اخیر در چند نوبت از ساخت
میش��ود و برخورد قاطع نیز با متخلفان صورت
و س��ازها و تخریب باغات در ته��ران انتقاد کرده
میگیرد».
و حتی یک بار در دیدار با اعضای ش��وراها گفته
جدا از س��خنان اخیر پورمحم��دی که از ورود
بودند« :هر درختی که در تهران قطع میش��ود،
وزارت دادگستری به س��اخت و سازهای شمال
احساس میکنم نفسهای من تنگتر میشود».
ته��ران خبر داده ،در ش��ورای
توصیهه��ای مق��ام معظ��م
دادگستریطرفاینموضوع
ش��هر ه��م پیگیریه��ا برای
رهبری برای حف��ظ باغات و
نیستامادرکلدستگاههای
برخ��ورد با س��اخت و س��ازها
جلوگیری از س��اخت و ساز،
مختلفدولتیودادگستری
بهوی��ژه در مناط��ق ش��مالی
اس��فند پارس��ال از مرحل��ه
استانتهرانتصمیمگرفتند
ب��ا رویک��رد س��ختگیرانهتری
توصیه و هش��دار گذشت و در
تااجازهساختوسازبه
نس��بت ب��ه گذش��ته دنب��ال
دیدار نوروزی سال  93شکل
زمینهاییکهدرمراکزخالف
میش��ود .س��ختگیریهایی
دس��توری به خ��ود گرفت تا
ضوابطوجوددارند،راندهند
که خیلیه��ا میگویند اگرچه
جای��ی ک��ه رهب��ری گفتند
ودرعوضبهافرادیکه
ممکن اس��ت درنهایت بتواند
حتی اگر قرار اس��ت به بهانه
استحقاقدارندزمینمعوضیا
بخشی از س��اخت و سازها در
س��اخت حوزههای علمیه یا
ساختمانمعوضدادهشودتا
مناطق ش��مالی تهران بهویژه
بهانههای قابل قبول مش��ابه
مراکزاینچنینیحتیاالمکان
در ارتفاع��ات باالت��ر از 1800
ب��اغ و فضای س��بز را تخریب
ازسویشهرداریومنابع
متر را کنترل کن��د اما در عین
کنن��د ،مس��ئوالن موظفن��د
طبیعیتبدیلبهفضایسبزو
حال قیمت زمی��ن و خانههای
جلوی تخریبها را بگیرند .در
همگانیشود
موج��ود در ای��ن مناطق را هم
همان جلس��ه موضوع بخشی
افزایش داده اس��ت« .مهدی
از اراض��ی ته��ران در بزرگراه
چم��ران» ،رئی��س ش��ورای
بابایی مطرح ش��ود و ضرورت
اسالمی ش��هر تهران درباره اینکه گفته میشود
تبدیل این زمین به فض��ای عمومی مورد تأکید
بهرغم هشدارهای رهبری همچنان ساختوساز
قرار گرفت .این زمین همان بوس��تان یاس است
در ارتفاع��ات ته��ران ادامه دارد ،به «ش��هروند»
که ش��هرداری تهران در تعطیالت نوروزی آن را
گفت « :هم در ش��ورا و هم در ش��هرداری تهران
از نهادهای نظام��ی گرفت و به پارک تبدیل کرد.
س��اخت و س��ازها در ش��مال تهران و همچنین
دیروز وزیر دادگستری با اشاره به همین موضوع
در محدوده حریم ش��هر تهران ب��ا دقت کنترل
و راهاندازی پارک در ای��ن منطقه از تهران گفت:
میش��ود .ما معتقد نیس��تیم که درح��ال حاضر
«در ش��مال اتوبان بابایی پارک  1500هکتاری

درختان ی��ک باغ را ب��ه بهانه ح��وزه علمیه قطع
کنند ش��ما باید اجازه ندهی��د و قاطعانه برخورد
کنید ،ادامه داد« :کس��ی مخالفتی با ساختوساز
و توس��عه مراکز مختلف با کاربریهای گوناگون
ندارد ام��ا وقتی میت��وان این فضاه��ا را در نقاط
دیگر بدون تخریب محیطزیست توسعه داد عقل
حکم میکند ک��ه این کار را انج��ام دهیم و اجازه
دهیم باغات حفظ شوند ،دس��تور و سخنان مقام
معظم رهبری هم در این زمینه روشن است و هیچ
ابهامی ندارد».
از س��وی دیگر چمران ،رئیس ش��ورای ش��هر
ته��ران هم تأکی��د میکند که نظ��ارت بر حریم
ش��هر تهران و همچنین اراضی شمال تهران که
مس��تعد س��اخت و س��ازهای غیرمجاز یا خالف
قانون هس��تند را از طریق ماموران تحت کنترل
دارد و در عین حال بخش��ی از این مناطق هم با
دوربینهایی که در آنجا نصب ش��ده و به تدریج
هم تعداد آنها بیشتر میشود ،کنترل میشوند.
مطابق با گزارش كميته محيطزيست شوراي
ش��هر تهران ،ظرف 25س��ال اخير24 ،درصد از
مس��احت س��بز پايتخت– عرصههاي باغي -زير
بار ساختوس��از ق��رار گرفت��ه و با اي��ن ميزان
تغييركاربري ،عمال 4هزار و  500هكتار از باغات
تهران كه معادل كل فضاي سبز اين شهر در دهه
 50بوده ،به س��اختمانهاي مس��كوني و تجاري
تبديل شده است .اين ميزان عرصه سبز از دست
رفته ،تقريب��ا معادل 7/5درصد مس��احت فعلي
كالنشهر تهران است .حاال باید دید در شرایطی
که وزارت دادگستری هم میگوید برای مقابله با
ساخت و سازهای غیرمجاز در شمال تهران ،پای
کار آمده آی��ا میتوان امیدوار ب��ود روند تخریب
باغات و بلندمرتبه سازی با سرعت کمتری پیش
برود یا اینکه س��ودای سود و سرمایه همچنان با
سرعت به پیشروی در کوهستانها و ارتفاعات و
اراضی واقع در حریم تهران ادامه میدهند.

ت

تعلیق عمره کامل شد

اطالعیه

برخورد قاطع دادگستری با ساخت و سازهای شمال تهران

همه عمرهگزاران ایرانی از عربستان بازگشتند
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زنگ خطر ابتال به هپاتیت  cدر معتادان تزریقی

بیماران هموفیلی ،دیالیزی ،تاالسمی
و معتادان تزریقی بیشترین مبتالیان به هپاتیت C
ش�هروند| رئیس شبکه
هپاتیت کشور میگوید که
بیماران هموفیلی ،دیالیزی،
تاالسمی و معتادان تزریقی
بیش��ترین مبتالی��ان ب��ه
بیماری هپاتیت  cهستند.
نگرانی موید علویان ،بیش از
همهازمعتادانتزریقیاست،
کسانی که ابتالیش��ان به هپاتیت  ،Cاحتمال به
صدادرآوردنزنگخطرشیوعاینبیماریراایجاد
میکند .موید علویان ،اینها را دیروز در نشس��ت
خبریاعالمکرد.
به گزارش مهراو به بیم��اران هموفیلی و ابتال به
هپاتیت cاش��اره میکند «.از می��ان 5هزار بیمار
هموفیلی 3 ،تا 4هزار نفر هپاتیت  Cداش��تند که
بیش از  90درصدشان شناسایی و  70درصدشان
هم درمان شدهاند که این امر موفقیت بسیار بزرگی
است ،اما این بیماری در معتادان تزریقی همچنان
زنگهای خط��ر را به صدا درم��یآورد ».علویان با
اشارهبهشرایطایرانازنظرابتالبههپاتیت،Cادامه
میدهد« :در مورد این بیم��اری نیز ایران در میان
کشورهایمنطقهازکمترینشیوعبرخورداراست.
ش��یوع این بیماری در جمعیت عادی کشور زیر
نیمدرصداست.البتهبیشترینشیوعآندربیماران
هموفیلی ،دیالیزی ،تاالسمی و همچنین معتادان
تزریقی است .براین اساس کسانی که سابقه تزریق
خون قبل ازس��ال  ۷۵را داشتهاند ممکن است در
معرض این بیماری قرار گرفته باش��ند ».براساس
اعالمعلویان،درحالحاضریکمیلیونو۴۰۰هزار
نفر مبتال به هپاتیت Bو ۲۰۰تا۳۰۰هزار نفر مبتال
به هپاتیت  Cدر کش��ور وجود دارند .رئیس شبکه

هپاتیت کشور درباره شیوع
بیم��اری هپاتی��ت در ایران
نی��ز توضیحات��ی میدهد.
«شیوع هپاتیت  Bدر بیشتر
استانهای کش��ور به جز دو
استان سیستان و بلوچستان
و گلس��تان زی��ر دودرص��د
اس��ت .طی ۲۰س��ال اخیر
و از حدودس��ال  ۷۳به دنبال آغاز واکسیناسیون
هپاتی��ت  ،Bکاهش جدی ب��روز این بیم��اری را
شاهد هس��تیم .درحال حاضر ابتال به این بیماری
در سنین زیر ۲۰سال بس��یار نادر است و این نوید
را میدهیم که در ۲۰سال آینده افراد زیر ۴۰سال
مبتال به این بیماری را نخواهیم داشت .البته باز هم
تاکید میکنیم اساس این بیماری توجه به اصول
پیشگیرانه است ».به گفته علویان ،تمام داروهای
بیم��اری هپاتیت  Bدر کش��ور تولید میش��ود و
تحت پوش��ش بیمه قرار دارد .در عین حال باید به
این نکته توجه ش��ود که به هپاتیت نباید بهعنوان
انگ نگریس��ته ش��ود ،چراکه این بیماری یکی از
بیماریهایی اس��ت که میتوان با آن زندگی کرد،
ازدواج کرد و بچهدار شد .اما تمام این موارد نیازمند
اقداماتپیشگیرانهاست.علویاندرپاسخبهسوالی
درباره پیوند کبد نیز میگوید « :پیوند کبد متفاوت
از پیوندهای دیگر اس��ت .بطوریک��ه با گذر زمان
وضع بیمار بسیار بهتر از قبل میش��ود ،اما باز هم
تاکید میشود که پیشگیری همواره بهتر از درمان
است .هدفگذاری شبکه هپاتیت ایران بر آن است
که تاسال  ۲۰۳۵ایران عاری از هپاتیت  Cداشته
باش��یم .بنابراین در این جهت بای��د بیمارییابی،
درمانوپیشگیریفعالداشتهباشیم».

ش�هروند| وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
درخصوص نتای��ج نهایی رس��یدگی به پرونده
بورس��یههای بدون آزمون اطالعی��های صادر
کرد.
در این روند صرفا مواردی از پذیرفتهشدگان
که براساس بخشنامههای وقت فاقد یک یا چند
ش��رط از ش��رایط پذیرش بودند و با یک تا سه
مانع شامل کس��ری معدل ،کبر سن و اشتغال
همزمان با تحصیل روبهرو بودند ،تفکیک شده و
در مورد پروندههای دارای تخلف به این ترتیب
تصمیمگیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی
 -1ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و
رقابت با متقاضیان دورههای دکتری داخل -2
پرداخت هزینههای تحصیل از محل اعتبارات
دولتی-3استخدام در دانشگاهها بهعنوان هیأت
علمی ،امتی��از اول یعنی ادام��ه تحصیل برای
آنها حفظ ش��ود و دو امتیاز بعدی ب��ا توجه به
منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاس��بات مورد
تجدید نظر قرار گیرد.
برای��ن اس��اس بی��ش از  800نفر مش��مول
ادامه تحصیل با هزینه ش��خصی و بازگرداندن
هزینههای پرداختی به خزانه ش��دند .کمتر از
 40نفر هم که به دلیل ارایه اطالعات نادرس��ت
موج��ب اتخاذ تصمیم اش��تباه ش��ده بودند ،با
محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
ب��ه دنب��ال اطالعیه م��ورخ  2آب��ان  93این
وزارت ،قری��ب ب��ه  600نفر از مش��موالن لغو
ب��ورس درخواس��ت تجدیدنظر کردن��د .بنا به
تصمی��م وزارت ،کمیته منتخ��ب وزیر محترم
این دسته از درخواستهای متقاضیان را مورد
بررسی قرار داد .نتیجه پس از رسیدگی و تایید
ش��ورای مرکزی بورس و تنفیذ مق��ام محترم
وزارت ،از آخر فروردین ماهسال جاری به تدریج
به دانش��گاهها ارسال شده اس��ت .اکنون نتایج
رسیدگیهای مجدد به درخواستها به شرح زیر
اعالم میشود:
الف) در رس��یدگی مجدد ،از بین سه شرط
عدم اشتغال همزمان با تحصیل ،معدل و سن،
شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل
تفسیر تشخیص داده شد .بهرغم صراحتهای
موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تأکید
دیوان محاسبات کش��ور نیز قرار گرفت و تعهد
مأخوذه از همه پذیرفتهش��دگان مبنی بر عدم
اشتغال به امور غیرمرتبط با تحصیل« ،اشتغال
غیردولتی موقت» از مصادیق اشتغال همزمان
با تحصیل خارج ش��د و به این اعتبار و عمدتا به
دلیل تفس��یر مربوط به اشتغال ،قریب به 120
نفر مشمول تغییر رأی شدند 87 .نفر دیگر نیز
از این مجموعه در صورت وصول پاس��خ مثبت
در مورد استعالمهای انجام شده از محل کار یا
هیأت امنای دانش��گاه محل خدمت (مربوط به
مربیان ش��اغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی
روبهرو خواهند ش��د .از ای��ن  207نفر 78 ،نفر
دارای حکم بورس هس��تند و مابق��ی به دلیل
عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس ،کماکان
مش��مول ادام��ه تحصی��ل با هزینه ش��خصی
خواهن��د بود .بنابرای��ن ادامه ب��ورس قریب به
10درصد از مجموع حدود  800نفر اولیه تایید
شد.
ب) آمار مشموالن محروم از تحصیل به 39
نفر رسیده است.
ج) از  512نفر مربیان پیمانی دانشگاهها که
ادامه تحصیل و ماموری��ت تحصیلی آنها صرفا
با تایید هیأت امنای دانشگاه میسر است371 ،
نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نش��دهاند و
ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.
د) سایر موارد مذکور در اطالعیه آبان ماه 93
پس از رسیدگی مجدد ،بدون تغییر میماند.
ه) برای آن دس��ته از پذیرفتهشدگان تحت
عنوان «تبدیل ب��ه داخل» ،ک��ه فاقدجایابی و
حکم بورس بوده و بهرغم مساعدتهای صورت
پذیرفته درسال گذشته برای ارایه اعالم نیاز از
دانش��گاهها تاکنون موفق به این امر نشدهاند،
وفق مقررات و نظر دیوان محاس��بات کش��ور
امکان ادامه پرداخت ش��هریه دانشگاهی وجود
ندارد .بدیهی است در صورت ارایه اعالم نیاز تا
پایان تحصیل ،صدور حک��م بورس امکانپذیر
خواهد بود.
تالشهای انجام شده در طول  15ماه گذشته
مرتبط با ای��ن پرونده که عمال ب��ه نقطه پایان
رس��یده اس��ت ،ابتدائا با پیگیری نهاد نظارتی
مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد
و س��پس با بررسیهای مس��تمر در وزارتخانه
و در عی��ن انعط��اف با ه��دف حل مس��أله در
چارچوب مق��ررات و تاکیدهای نه��اد نظارتی
دنبال ش��ده و اظهارنظرهای متن��وع و متعدد
در این روند با اظهارنظرهای اعالم شده توسط
دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد ،در طرف
دیگر ،اص��رار و تأکید مقامات عالی کش��ور بر
ضرورت پیگیری مس��أله و پایبندی به قانون و
مقابله با فس��اد در همه جا و ابراز حساس��یت و
نگرانی اقشار مختلف دانش��گاهی درخصوص
اعم��ال فش��ارها و جوس��ازیهای غیرعلم��ی
برای تغییر روند رس��یدگی ،ق��رار دارد .همین
احساس مسئولیتهاست که امید برای صیانت
محیطهای دانشگاهی را تقویت میکند.

