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چند ماهي بود كه با هم در مدرس��هاي همكار شده
بوديم .ه��ر دو رياضي درس ميدادي��م ،يعني افزون بر
همكار بودن ،هم رش��ته هم بوديم .اما او چند س��الي را
در اداره كار ك��رده ب��ود و تا اندازهاي آن آگاهي بايس��ته
را از درونمايه كتابهاي تازه نداش��ت ،دس��تكم شمار
چش��مگيري از آنها را آموزش نداده بود .مانند بسياري
از فرهنگيان ديگر هم تنگناهاي اقتصادي آزارش ميداد
و بعدازظهرها با پيكان فرسودهاش ،در شهر ،مسافركشي
ميكرد .انس��ان خيلي ش��اد و شوخي هم بود و سخنان
خندهدار و بامزه بس��يار ميگفت و ميدانست .آن روز،
زن��گ پاياني كه خورد به دفتر دبيران آمدم و خس��ته و
كوفته روي راحتي نشس��تم و ش��ايد دراز كشيدم .پس
از من ،حس��ين بسيار خشمگين و عصباني و با چهرهاي
برافروخته ،به دفتر آمد و ش��روع كرد به ناسزا گفتن به
دانشآم��وزان ،به خودش و به قانونهايي كه بيپيوند با
جامعه و شرايطش ،دست آموزگاران را در برخورد جدي
با دانشآموزان درس نخوان و پررو بس��ته اس��ت! بسيار
بسيار عصبي بود .فردا صبح به مدرسه آمدم .از حسين
خب��ري نبود .زنگ تفريح ،مديرآمد و گفت كه حس��ين
ديروز بعدازظهر س��كته مغزي كرده است؛ ديروزظهر به
خانه كه ميرس��د ،ناهاري ميخورد و دراز ميكشد ،اما
پس از چند س��اعت هرچه ميخواهن��د بيدارش كنند،
بيدار نميش��ود .اكنون هم در بيمارستان بستري است.
بيمارستان نخستي كه او را برده بودند ،دولتي بود .پس
از  10روز به يك بيمارس��تان خصوصي فرس��تاده شد.
هزينه بيمارس��تان درست يادم نيست اما هنگفت بود و
ش��گفتآور 17 .شبانهروز آنجا بس��تري بود و پس از آن
به خانه رفت .در خانه به ديدارش رفتم .شنيده بودم كه
حالش خوب نيست .خودش در را باز كرد .خيلي سرحال
بود و سالم! شگفتزده گفت م اي كلك ،براي اينكه چند
روزي بيشتر مدرسه را بپيچاني ،همه جا را پركردهاي كه
سخت بيماري ،خنديد و تعارف كرد .با هم به خانه رفتيم.
داستان را پرس��يدم كه آن روز مگر چه شد؟ گفت:
بازي كامپيوتري سخت و پيچيدهاي بود .چند نفري بوديم
از بچههاي محله ،كه استخر رفتيم .آب هم آنچنان گرم
بود كه نميش��د تو رفت .من و تو و ماشين هم ،در جاده
مانده بوديم و . ...شگفتزده نگاهي به پسرش انداختم كه
روبهرويمان نشسته بود .ديدم با چشمان اشكآلود ،ندايي
داد كه پرت و پال ميگويد .راس��تش ديگرحرفهايش را
نميشنيدم و خودم را پاك باخته بودم ،نميدانستم چه
بايد كنم .او پس از س��كته هر ساعت نزديك ،نيم ساعت
پرت و پال ميگفت .پس��رش مي��وه آورد .او ميوهها را در
كنار بش��قاب و روي فرش گذاشت ،موزي را پوست كند
و پوس��تش را در بش��قاب انداخت؛ يعني از باال پرت كرد
به درون بشقاب .از رفتنم سخت پشيمان شده بودم ولي
نميدانس��تم چه كنم .پنج دقيقهاي گذشت و او ساكت
ش��د .من هم براي عادي نش��اندادن اوضاع ،از پس��رش
درباره درس و كالس و مدرسه خودش پرسيدم و حسين
خاموش خاموش ،به گل فرشها مينگريست :يك ماهي
گذشت .يك روزصبح كه به مدرسه آمدم ،دم راهرو ،عكس
حس��ين بود و خبر درگذش��تاش! اما اين رويداد تلخ و
دردآور پنج ،شش سال پيش را چرا نوشتم؟ مساله دو ،سه
فيلمي اس��ت كه به تازگي از زدن دانشآموزان در برخي
رسانهها پخش شده است؛ آموزگاراني كه شاگردانشان را
ميزنند و يكي هم كه ش��اگردان را وامي دارد همديگر را
بزنند! خش��ونت در مدرسه به ويژه در مدرسههاي ما نه
پديده تازهاي است و نه كمياب .نميخواهم بگويم خيلي
هم رايج اس��ت ،اما كمياب هم نيس��ت؛ پديده زش��ت و
آزاردهندهاي است كه مسووالن آموزش و پرورش بايد آن
را ريشهيابي و براي حل آن برنامهريزي كنند؛ نه سراسر به
انكارش برخيزند و صورت مساله را پاك كنند و نه به گردن
چند آموزگار ناشايست بيندازند .من هم بر اين باورم كه
اين مس��اله تنها به آموزگار و مدرسه برنميگردد و براي
از ميان بردن آن ،سازههاي آموزشي ،فرهنگي ،اجتماعي،
سياسي و اقتصادي گوناگوني بايد دست در دست همديگر
بگذارن��د .اما ميخواهم در اين پيوند ،دو نكته بگويم-1 :
كاش رسانهها ،همچنان كه به زدن دانشآموزان و محكوم
كردن آن ميپردازند ،به مرگ آموزگاراني همچون حسين
هم بپردازد -2 .در برخورد با پديده خشونت در مدرسه،
باي��د كمي با آموزگاران همدالنهتر برخورد كرد .نه اينكه
خشونت را درست دانست ،اما در شرايط كنوني آموزش-
حقوق ناچيز فرهنگيان ،شمار باالي دانشآموزان كالس،
كمانگيزگ��ي دانشآموزان ،نقش نداش��تن آموزگاران در
تصميمگيريهاي آموزشي و - ...نبايد همه كاسه كوزهها را
بر سر آموزگاران شكست .ناگفته نماند كار اين آموزگاري
را كه دانشآموزان خود را به زدن يكديگر واداشته است،
به هي��چ رو نميتوان توجيه كرد .من اي��ن فيلم را مايه
شرمندگي همه فرهنگيان ميبينم.
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حاجيبابايي:

فيلم تنبيه بدني دانشآموزان ساخته رژيم صهيونيستي است
محمدحسين نجاتي :وزير آموزش و پرورش كه
عادت به تكذيب بسياري از واقعيتهاي تلخ در
نظ��ام آموزش و پرورش در كش��ور را دارد ،روز
گذش��ته فيلم تنبيه بدني دانشآموزان را نيز
يك برنامه ساختگي عليه نظام دانست و آن را
كار رژيم صهيونيستي ،استكبار جهاني و شبكه
بي.بي.س��ي خوانده و البته اعالم كرد« :آمريكا
هيچ غلطي نميتواند بكند ».او البته اين فيلم
را منتسب به زمان وزارت خود ندانست و با ابراز
تعجب از اين اتفاق اظهار داشت :تا امروز هيچ
جاي كشور س��راغ ندارم حتي دوراني هم كه
دانشآموز بودم باز سراغ ندارم معلمي پيدا شود
و دستور دهد كه دانشآموزان همديگر را كتك
بزنن��د .تكذيب دوب��اره حاجيبابايي در حالي
است كه تنبيه دانشآموزان از سوي معلمان و
بعضا آسيب رساندن برخي از دانشآموزان به معلمان يكي
از واقعيتهاي تلخ سيستم آموزشي كشور است كه گرچه
در طول ساليان اخير روند رو به كاهشي داشته اما هنوز در
بسياري از شهرستانهاي كشور اتفاق ميافتد .به طوريكه
در تاريخ  19آبان ماه س��ال گذشته خبرگزاري ايلنا گزارش
داد ،دانشآموز يك مدرس��ه راهنمايي در نيكشهر استان
سيستان و بلوچستان بر اثر تنبيه بدني معلمش جان خود
را از دس��ت داد .اين حادثه هولناك در يكي از روستاهاي
نيكشهر واقع در استان سيستان و بلوچستان اتفاق افتاد كه

بر اثر آن معلم مدرس��ه راهنمايي شهيد باهنر پس از آنكه
دانشآموز اين مدرس��ه به نام سعيد كتاب درس خود را به
همراه نداشت با عصبانيت با گوشه كتاب بر سر اين نوجوان
ميكوب��د .مواردي از اين قبي��ل در حالي در نظام تعليم و
تربيت وج��ود دارد كه با توجه به حساس��يت كار معلمان
در كش��ور ،فشارهاي اقتصادي و معيشتي معلمان و برخي
مشكالت و خألهاي فرهنگي هنوز از چشم مسووالن وزارت
آموزش و پرورش دور مانده است .بر اين اساس حاجيبابايي
با اشاره به مانور رس��انههاي بيگانگان در اينباره ،ميگويد:

جدول تكذيبهاي صورتگرفته از سوي حاجيبابايي از زمان شروع وزارت تا امروز
طرح موضوع
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احمديمقدم ،فرمانده نيروي انتظامي :آموزش و پرورش دانشآموز معتاد را از مدرسه بيرون ميكند ،بعد ميگويند هيچ دانشآموز
معتادي نداريم.عمده معتادان ما تركتحصيليها هستند .آمار  30هزار دانشآموز معتاد در برخي مقاالت اشاره و عنوان شده بود
دكتر غالمرضا افروز «رييس سازمان نظام روانشناسي كشور عنوان كرده بود» بيش از  ۵۰درصد بزهكاران كان ونهاي اصالح و
تربيت شهرهاي تهران ،شيراز ،اهواز ،مشهد و زاهدان بازماندگان از تحصيل دوره راهنمايي و اخراجشدگان اين دوره هستند
رييس مركز آمار و فناوري وزارت آموزش و پرورش اعالم كرده بود كه  ۱۰۰هزار نفر از فرهنگيان اين وزارتخانه داراي مدرك
ديپلم و زير ديپلم هستند
حميدرضا حاجيبابايي :تا هفت سالگي تعليم و تربيت كودك براساس بازي است .در  9سالگي كتب درس بين دختران و پسران تفاوت
خواهد داشت و از پايان دوره ابتدايي ،كتب به سمت تخصصي سوق پيدا ميكنند كه در دوره متوسطه نيمه تخصصي ميشوند
سرپرست دفتر توانمندسازي معلولين :قانون استخدام سه درصد از معلوالن تنها شامل وزارت آموزش و پرورش
در استخدامهاي اخير نميشود ،بلكه اكثر دستگاههاي دولتي اين قانون را اجرا نميكنند
ذوعلم رييس ستاد همكاريهاي وزارت آموزش و پرورش و حوزههاي علميه :حوزههاي علميه به خصوص در تهران و قم در قالب
مجوزي كه از آموزش و پرورش گرفتهاند به مديريت مدارس ميپردازند و در مجموع مديريت و عملكرد موفقي داشتهاند
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي با انتشار گزارشي از وجود پنج ميليون دانشآموز مردودشده در كشور خبر داد
حاجيبابايي :مدارس ابتدايي در روزهاي پنجشنبه تعطيل ميشوند و يكي از اهداف اين طرح ارتقاي سطح علمي معلمان
ابتدايي است

ش�رق :علياكبر محزون ،مدير كل دفت��ر آمار اطالعاتي
جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور جديدترين
آمارهاي محاس��به ش��ده از سوي س��ازمان ثبت احوال
كش��ور را اعالم كرد .اين مقام دولتي گفته اس��ت« :نرخ
رش��د طبيعي جمعيت هماكنون  1/25درصد است ،اين
در حالي اس��ت كه بر اساس آمارهاي سال  75تا  85نرخ
رش��د طبيعي جمعيت  1/62درصد بوده اس��ت .از سال
 75تا  79دورهگذار س��ني جمعيت  15تا  29سال بوده
يعني جمعيت جواني داش��تيم اما از ابتداي امسال وارد
مرحلهگذار سني جمعيت يعني  30تا  64سال ميشويم
به طوري كه جمعيتمان ،جمعيتي ميانسال خواهد بود.
در دو دهه آينده يعني از سال  1410به بعد كشور ما وارد
مرحله كهنسالي ميشود .همچنين آمارها نشان ميدهد
كه بايد براي دو سال اخير برنامهريزي جدي انجام شود.
محزون گفت :بر اس��اس برنامه اول توس��عه پيشبيني
ميشد در س��ال  90نرخ رشد جمعيت  3/2درصد شود،
اين در حالي اس��ت كه در سالجاري نرخ رشد جمعيت
به  2/3درصد رسيده است .همچنين قرار بود ميزان كل
باروري در سال  90به چهار درصد يعني تولد چهار فرزند
براي هر مادر باش��د ،در حالي كه در اين خصوص بسيار
شتابدار پيش رفتهايم و ميزان باروري  1/8نوزاد براي هر
ش�رق :چهارم تير ،پس ازگران ش��دن عجيب كرايههاي
اتوب��وس ،محمدرضا محمودي معاون عمراني اس��تاندار
تهران از اتخ��اذ تصميم جديد درباره كرايه مس��يرهاي
طوالني خبر داد .به گفته او ،مقررشد كرايه همه مسيرهاي
طوالن��ي اتوبوسه��اي ريالي و بليتي در ش��هر تهران از
پنجم تير دو نرخي شود .او گفت كه براي مثال در مسير
«ميدان آزادي به تهرانپارس و بالعكس» ايستگاه ميدان
فردوس��ي به عنوان ايستگاه مياني مس��ير تعريف شده
اس��ت و نيازي به پرداخت همه كرايه طول مسير در حد
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قب��ل از اينكه اين اتفاق بيفتد ،راديو و تلويزيو ن آمريكا ،آن
را پخش ميكند و در داخل هم برخي مش��كوك اين كار را
انجام ميدهند ،به نظر من اين يك برنامه ساختگي نه براي
آم��وزش و پرورش ،بلكه عليه نظام بود .حاجيبابايي با بيان
اينك��ه يك ميليون معلم در اين كش��ور از فهم و درك باال
برخوردارن��د ،ملت بزرگ ايران هم داراي فهم و درك بااليي
هستند و حركات سياسي عليه نظام را كامال درك ميكنند.
وي ادامه داد :اين يك حركت سياسي بود و درست در زماني
كه جلسات در سطح بينالملل براي محكوميت و توطئه عليه
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نظام جمهوري اس�لامي ايران شكل ميگيرد،
يك امر طبيعي اس��ت .وزير آموزش و پرورش
در پاسخ به اين سوال كه چرا با معلمان و مربيان
خاطي برخورد نميشود ،گفت :از كجا ميدانيد
برخورد نميشود؟ يك نكتهاي را بايد بپذيريد،
ام��روز نه من و ن��ه در آينده هيچ وزير ديگري
نميتواند تعهد كند كه فردي در مجموعه تحت
پوشش او دچار اشتباه نشود .براساس آييننامه
آموزش و پرورش در فصل پنجم و شش��م (كه
مسايل انضباطي و تشويقي را مطرح ميكند)
ماده  68تا  85به مس��اله تنبيه پرداخته شده
اس��ت كه در ماده  76درباره ممنوعيت تنبيه
بدن��ي ،خصوص��ا در دوران دبس��تان به دليل
معصوميت و صغر سني به ش��دت تذكر داده
ش��ده است .يعني براساس ش��رايط و ضوابط
تش��ويق و تنبيه دانشآموزان كه از س��وي وزارت آموزش
و پرورش تدوين ش��ده اس��ت ،اعمال هرگونه تنبيه بدني،
اهانت و تعيين تكاليف درسي به منظور تنبيه دانشآموزان،
ممنوع است و مسووالن مدارس موظف شدهاند ،رعايت اين
ممنوعيتها را به همكاران خود گوشزد كنند ،اما آنچه شاهد
آن هستيم اين است كه اين امر نه تنها از سوي نفر اول اين
وزارتخانه با برخي از معلمان خاطي برخورد نميشود بلكه
تكذيب ميشود و وزير آموزش و پرورش حتي به دليل طرح
خبرهايي از تنبيه در مدارس از معلمان عذرخواهي ميكند.
تاريخ

موضوع تكذيب
حاجي بابايي :آموزش و پرورش يك باغ گل است و اين باغ نيازمند نسيمهاي خنك است ،اما خبرهايي
همچون باد آتشين ميآيد كه  30هزار دانشآموز معتاد وجود دارد و هر كسي اين را گفته دروغ است
چنين آماري دروغ است و اشاعه آن توسط رسانهها آن هم در آستانه هفته امور تربيتي اشتباه است
اين آمار غيرواقعي است و به شدت تكذيب ميشود

1388/10/29
1389/12/12
1389/12/12

در گفتوگو با خبرنگار واحدمركزي خبر از اساس اين اظهارنظر خود را تكذيب كرد و گفت :برخي سايتها با
جريانسازي در اين مورد سعي دارند خوراك خبري براي رسانههاي بيگانه درست كنند
من همه جا توضيح دادهام و با وجود ابهامات قانوني هر كس كه در اين آزمون شركت كرده و نمره موردنظر
را كسب كرده قبول كرديم و عدم استخدام معلوالن را به شدت تكذيب ميكنم
در جايي گفته ميشود كه  ۸۰درصد از مدارس به بخش خصوصي واگذار شده يا اينكه چهار هزار مدرسه
به حوزه علميه داده خواهد شد كه هيچ يك از اين موارد مورد تاييد ما نيست

1388/10/05
1389/11/01
1389/12/18

1389/10/30

اين آمار دروغ است و كسي كه چنين سخني را گفته آمار و اطالعات را نميشناسد

1389/11/03

1388/12/09

حاجيبابايي :طرحي براي تعطيلي مدارس روزهاي پنجشنبه وجود ندارد و تكذيب ميشود

1389/01/21

جديدترين آمارهاي سازمان ثبتاحوال نشان ميدهد

ايرانيها پيرتر شدهاند

مادر اس��ت .وي با اشاره به اينكه كاهش نرخ باروري زنگ
خطري براي آينده است ،گفت :در حال حاضر نرخ باروري
 1/8درصد برآورد شده است يعني هر مادر به طور متوسط
كمتر از دو فرزند به دنيا ميآورد .چنانچه با اين سرعت نرخ
باروري كاهش پيدا كند ممكن است رشد جمعيتمان در
سالهاي بعد به صفر نزديك شده و كاهش پيدا كند .وي
تاكيد كرد :رش��د جمعيت مطلوب آن است كه هر مادر
براي ثبات جمعيت يك دختر جايگزين خود كند.
اين اظهارات در حالي صورت ميگيرد كه بر اس��اس
آمارهاي اعالم شده از سوي سازمانهاي جهاني ،نرخ رشد
جمعيت دنيا طي س��الهاي  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۵به كمتر از
 1/1درصد خواهد رسيد .اين رقم از سال  ۱۹۹۰ميالدي
بيش از  1/3درصد بوده است .بر اساس اين گزارشها ،نرخ
رش��د جمعيت خاورميانه و شمال آفريقا نسبت به ساير
مناطق جهان باالتر است ،ولي نسبت به ميانگين  ۲۰سال
گذشته كمتر شده است .بر اساس پيشبيني بانك جهاني،

كشور قطر طي سالهاي آينده باالترين نرخ رشد جمعيت
در منطقه را در اختيار خواهد داشت و رشد جمعيت اين
كش��ور به بيش از  3/4درصد در سال خواهد رسيد .نرخ
رش��د جمعيت امارات نيز به  2/1درصد در سال ميرسد
و جمعيت اين كش��ور تا سال  ۲۰۱۵به  5/2ميليون نفر
خواهد رسيد.
در ايران اولين دوره اجراي برنامههاي تنظيم خانواده در
سالهاي  1346تا  1357صورت گرفت كه بر اساس آن
نرخ رش��د جمعيت در كشور از  3/1به  2/7درصد رسيد.
پس از انقالب اس�لامي يكباره نرخ رشد جمعيت دوباره
س��ير صعودي گرفت .اين نرخ در نيم��ه اول دهه  60به
 3/92درصد رس��يد كه باالترين نرخ رش��د ثبتشده در
تاريخ كشور است .البته حبيباهلل زنجاني ،جمعيتشناس
در اينباره معتقد اس��ت :بخش��ي از  3/92درصد رش��د
س��االنه در فاصله سالهاي  1355تا  1365ناشي از ورود
مهاجران خارجي و بخش��ي از آن ناشي از تفاوت پوشش

كرايههاي دونرخي آرامكننده غيرواقعي
فاصل مياني نيست و مسافران در صورت پياده شدن در
ايستگاه ميدان فردوسي و قبل از آن بايد 50درصد كرايه
را بپردازند نه كامل .معاون عمراني استاندار تهران مسير
اتوبوس راهآهن -تجريش را يكي ديگر از مس��يرهاي دو
نرخي برشمرد كه در آن ميدان وليعصر به عنوان ايستگاه
مياني در نظر گرفته شده است .هرچند كه با اين اقدام باز
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هم اتوبوس��راني در هر مس��ير رفت يك اتوبوس ،بيش از
پانزده هزار تومان سود ميكند ،اما اين خبر معاون استاندار
هم صحت نداشت و اجرايي نشد.
بعد از اين س��خنان بود كه رانندهه��اي اتوبوس مجبور
ش��دند براي خودداري از توضيح دادن اضافه به مسافران
با فونت بزرگ بنويس��ند «كرايه  200تومان حتي براي

سرش��ماريهاي  1355و  1365بوده اس��ت كه با حذف
اثر اين دو عامل ميزان رشد طبيعي آن دوره 2/3 ،درصد
بود».
پس از آن س��الهاي پر زاد و ولد در كش��ور با اجراي
برنامههاي كنترل جمعيتي اين نرخ رش��د به  1/6درصد
كاهش يافت ،حاال بر اساس آمارهاي سازمان ثبت احوال
اين نرخ به پايينتر هم رس��يده اس��ت .همانطور كه در
دهه اول انقالب كشور باالترين درصد نرخ رشد را تجربه
كرد در آس��تانه دهه چهارم نيز پايينترين نرخ رشد را با
 1/25درصد تجربه ميكند .بسياري از جمعيتشناسان
بر اي��ن باورند كه افزايش يا كاهش نرخ رش��د جمعيت
كشور به صورت دس��توري امكانپذير نيست ،به همين
دليل پيشبيني ميش��ود با وجود ابراز نگراني اين مقام
مس��وول در ثبت احوال اين روند كاهشي همچنان ادامه
داشته باش��د .زنجاني در اينباره نيز گفته است« :كشور
دوران شديد جواني جمعيت را پشتسر گذاشته و سهم
اف��راد كمتر از  15س��ال از  46به  25درصد تقليل يافته
اس��ت .با توجه به اين وضع و شرايطي كه افزايش سطح
س��واد و آگاهي به بار ميآورد احتمال كاهش دامنه هرم
سني در سال  1395وجود دارد و حتي اين احتمال قريب
به يقين است».
يك ايستگاه»! به اين ترتيب دريافت كرايههاي دونرخي
در مس��ير وليعصر – تجري��ش ،راهآه��ن  -تجريش و
آزادي– تهرانپارس در عمل اجرايي نشد و مسافران براي
يك ايس��تگاه هم همان مبلغ كلي را ميدهند چه برسد
براي نصف مسير.
اما شهرداري تهران با وجود همه انتقادها بهگران شدن
ناگهاني و بيش از صددرص��دي كرايه اتوبوس و حمل و
نقل عمومي موضع سكوت گرفته .شهردار «پاسخگو» گويا
ترجيح داده منتظر افتادن آبها از آسياب باشد.

دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه:

استفاده از فيسبوك جرم نيست
اما تصميمي براي رفع فيلتر نداريم

فارس :دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه
گفت :تصميمي براي رفع فيلترينگ «فيسبوك» اتخاذ
نشده اس��ت .عبدالصمد خرمآبادي در پاسخ به پرسشي
درباره برخي اظهارنظرهايي ك��ه در روزهاي اخير مبني
بر رفع فيلتر از س��ايت «فيسبوك» صورت گرفته است،
اظهار داشت :كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه
اينترنتي ،تصميمي درخص��وص رفع فيلتر از فيسبوك
نگرفته است و موضوع رفع فيلتر سايت مذكور در دستور
كارگروه نيز قرار ندارد .وي افزود :اظهارنظرهايي كه طي
روزهاي اخي��ر در رابطه با ام��كان رفع فيلتر فيسبوك
شده است با واقعيت مطابقت ندارد .دبير كارگروه تعيين
مصاديق محتواي مجرمانه خاطرنش��ان كرد :هيچ يك از
نهادهاي عضو كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه
نميتوانند به تنهايي در مورد فيلتر يا رفع فيلتر سايتي،
تصميمي اتخاذ كنند .او گفت كه جرم بودن يا جرم نبودن
اس��تفاده از فيسبوك بس��تگي به مطالب هر كاربر دارد
و تاكيد كرد :انتش��ار مطالب عليه اخالق ،عفت عمومي،
مقدسات اسالمي و امنيت و آسايش جامعه جرم است.

اختصاص بورس مالزي
به آشنايان ديپلماتها

مهر :شائبه اختصاص  200بورس تحصيلي البخاري
مالزي به دوستان و آشنايان ديپلماتهاي ايراني در مالزي
با واكنش اينچنيني معاون دانشجويي وزير علوم روبهرو
ش��د« :ما هم اخباري در مورد بورس البخاري شنيديم.
آن را دنب��ال ميكنيم تا در راه صحيحتري برود ».گفته
ميشود بنياد البخاري در مالزي  200بورسيه تحصيلي
براي ايرانيان در نظر گرفته بود ،ادعا ميشود اين بورسيهها
به نزديكان و آشنايان و مرتبطان با ديپلماتهاي شاغل
در مالزي اختصاص پيدا كرده است .محمود مالباشي در
اينباره گفت« :به عنوان يك مسوول باالتر در امور بورس
وزارت علوم ،هيچگونه اطالعي به صورت قانوني و كتبي
و از نظر تعداد و تخصص و ...از بورس البخاري نداش��ته
و ندارم .اگر موسس��ه البخاري  200بورس تحصيلي در
اختيار دولت جمهوري اس�لامي ايران گذاشته است آن
بورسها بايد در اختيار وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
قرار گيرد ،ما هم اخباري در مورد بورس البخاري شنيديم.
آن را دنبال ميكنيم تا در راه صحيحتري برود».

ورود دختران به بازار فروش كليه

مه�ر :پايين ب��ودن آمار پيوند كليه از جس��د باعث
ش��ده اهداي كلي��ه تبديل به جوالن��گاه خريد و فروش
شود بهطوريكه برخي جوانان از جمله دختران به دليل
بي��كاري و عدهاي به خاطر بدهي و پرداخت ديه و ...وارد
اين بازار غيررس��مي ش��ده و متقاضي فروش اين عضو
حساس بدن خود هستند .رشد نگرانكننده آمار بيماران
دياليزي در كشور و نياز به پيوند كليه باعث شده موضوع
اهداي كليه از افراد زنده همچنان در اولويت برنامههاي
دستگاههاي مربوطه قرار گيرد .آمارها نشان ميدهد در
س��ال  ،89دو ه��زار و  285پيوند كليه در كش��ور انجام
ش��ده اس��ت كه هزار و  690مورد آن از افراد داوطلب و
595پيوند هم از بيماران مرگ مغزي بوده اس��ت .دكتر
ايرج نجفي ،عضو انجمن نفرولوژي گفت 10 :تا 15ميليون
ايراني به بيماري كليوي مبتال هس��تند كه اين افراد از
بيم��اري خود اطالع��ي ندارند و اين مس��اله با توجه به
عوارض ناگوار بيماري كليوي ،ميتواند خطرناك باش��د.
در برخي اس��تانها ،به گفته يكي از مديران انجمنهاي
خيريه حمايت از بيماران كليوي ،پاي دختران جوان به
بازار غيررس��مي فروش كليه باز ش��ده و اين افراد بنا به
داليل گوناگون كه فقط مباحث مالي و اقتصادي است،
متقاضي پرو پا قرص فروش كليه هستند.

خشكسالي و افزايش خطر
اپيدمي وبا در كشور

ف�ارس :رييس مركز مديري��ت بيماريهاي واگير
وزارت بهداشت گفت :شرايط آب و هوايي و خشكسالي
امسال خطر شيوع وبا و بيماريهاي رودهاي را افزايش
داده و مهمترين عارضه خشكس��الي امس��ال اين است
كه دسترس��ي مردم بهخصوص در روس��تاها و مناطق
دورافتاده به آب آشاميدني سالم و بهداشتي كم ميشود
و به همي��ن علت خطر همهگيري وب��ا و بيماريهاي
گوارش��ي در تابستان و اوايل پاييز امس��ال وجود دارد.
محمد مه��دي گويا افزود:گرچه ب��روز اين همهگيري
قطعي نيست اما وزارت بهداشت با همكاري وزارت نيرو،
جهاد كشاورزي و وزارت كشور براي كنترل اين مساله تا
پايان مهر در حالت آمادهباش است.

