
در شرايطي که دانشگاه آزاد به اجراي قانون 
سلنجش و پذيلرش در تحصيلات تکميلي 
تمکين کرد، در خبري تعجب بر انگيز از سوي 
وزارت علوم، با حذف حدود 3 هزار کد رشته 
محل از دفترچه انتخاب رشلته کارشناسلي 
ارشد اين دانشلگاه مواجه شد. بسلياري از 
کارشناسان حذف بيش از 30 درصد از رشته 
محل هاي ظرفيت دوره هاي کارشناسي ارشد 
دانشگاه آزاد اسامي از سوي وزارت علوم را 
غيرقانوني و غيرکارشناسي توصيف کردند و 
معتقد هستند جز انتقام گيري سياسي هدف 
ديگري در اين راستا وجود نداشته، چراکه اين 
عمل مغاير صريح سياست هاي علمي فناوري 
اباغي رهبر معظم انقاب بلوده که در آن به 
صراحت افزايش ورود دانشجويان به دوره هاي 
تحصيات تکميلي اشاره شده است. از سوي 
ديگر وزارت علوم در شلرايطي رشلته هاي 
حذف شده دانشلگاه آزاد را به دانشگاه هاي 
غيرانتفاعي بخشيده که اين دانشگاه شرايط 
وزارت عللوم را محقلق کلرده و دليلي براي 
حلذف اين رشلته ها وجود نداشلته اسلت. 
در آستانه انتخاب رشته کارشناسي ارشد دانشگاه 
آزاد اسالمي، وزارت علوم در اقدامي عجيب 2 هزار 
و 800 کد رشته کارشناسي ارشد اين دانشگاه را 
از دفترچه کنکور حذف کرد.  از مهم ترين داليل 
ارائه شده توس��ط وزارت علوم عدم شرايط الزم 
براي ارائه اين رشته ها عنوان شده است. اين اقدام 
وزارت علوم در حالي است که سال گذشته براي 
همين رشته محل ها مجوز دوره دکتري صادر کرده 
بود و نکته عجيب و جالب تر اينجاست که در برخي 
واحد ها از جمله واحد ابرکوه، وزارت علوم مقطع 
کارشناسي ارشد را در برخي کد رشته ها به دليل 
پايين بودن کيفيت حذف کرده، اما مقطع دکتري 
در همان کدرش��ته همچنان پابرجاس��ت! اينکه 
وزارت علوم قبل از انتخابات مجوز برگزاري دوره 
دکتري برخي رشته ها را به دانشگاه آزاد مي دهد، 
اما پس از انتخابات براي دوره کارشناسي ارش��د 
همين واحد ها مجوز صادر نمي کند، اين سؤال را 
ايجاد مي کند که چگونه مي شود واحدي که مجوز 
برگ��زاري دکتراي يک رش��ته را دارد، صالحيت 
برگزاري دوره کارشناسي ارش��د همان رش��ته را 

ندارد؟!
تصميمي که تصور مي ش��د در پس آن، منطق 
و اس��تداللي قاب��ل قب��ول نهفته باش��د، بعد از 
بررسي هاي س��اده خالف اين امر را نشان داد و 
همين مهم زمينه س��از اعت��راض 107 هزار نفر 
از اس��اتيد و مديران اين دانش��گاه ش��د و شمار 
بس��ياري از متقاضيان تحصيل در اين دانشگاه 

را بالتکليف کرد. 
  وقتي وزارت علوم مجلال تدريس را از 

اعضاي هيئت علمي مي گيرد
اقدام وزارت علوم به زبان ساده به اين معني است 

که در آغاز سال تحصيلي آينده درصد زيادي از 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي مجالي 
براي تدريس نخواهند داشت و دانشگاه آزاد نيز 
به دليل حذف بسياري از رشته ها، توان پرداخت 
حقوق و مزاياي اساتيد و کارکنان خود را از دست 
خواهد داد. از سوي ديگر طي توافق مکتوب بين 
اين وزارتخانه و دانشگاه آزاد، اين دانشگاه اعضاي 
هيئ��ت علم��ي الزم را براي رش��ته هاي يک بار 
پذيرش جذب کرده اس��ت و اکنون اين اعضا در 

دانشگاه آزاد حضور دارند. 
به دنبال اين اقدام، جمع زيادي از اساتيد دانشگاه 
آزاد در نامه اي به رئيس جمهور، خواستار بازنگري 
و اصالح شرايط جديد شدند، چراکه معتقد بودند 
با حذف بي��ش از 2هزارو 900 کد رش��ته محل 
از مقطع کارشناس��ي ارشد دانش��گاه، بسياري 
از کالس ه��اي درس دانش��گاه آزاد تعطي��ل و 
غيرمس��تقيم همه آنها بيکار و درگير مشکالت 

معيشتي خواهند شد. 
  انتقام گيلري سياسلي وزارت عللوم از 

دانشگاه آزاد
ماجراي اين حذف حداکثري کد رشته محل که 

انتظار مي رفت با هماهنگي مسئوالن دانشگاه 
آزاد رخ داده و از علتي منطقي برخوردار باشد، 
با آغاز اعتراض��ات رس��انه اي و اداري مديران 
ارش��د دانش��گاه آزاد، صورت جديدي به خود 
گرفت و مشخص شد که وزارت علوم مستقل 
و بدون هماهنگ��ي تصميم به اي��ن تغييرات 
گرفته اس��ت. در پس تمامي حرف و حديث ها 
گفته مي شود برخي مسئوالن وزارت علوم که 
از اساتيد دانش��گاه اميرکبير هستند، در حال 
تسويه حساب سياسي با معاون جديد آموزشي 
دانشگاه آزاد که رياست دانشگاه اميرکبير را در 

دولت قبل برعهده داشته است، بوده اند. 
حجت االس��الم نصراهلل پژمان ف��ر، نايب رئيس 
کميس��يون فرهنگي مجلس ش��وراي اسالمي 
معتقد است رويکرد وزارت علوم با دانشگاه آزاد 
بعد از تغييرات مديريتي متفاوت شده است. وي 
مي گويد: اقدام وزارت علوم در قبال دانشگاه آزاد 
در اين دوران، شائبه سياس��ي مسئله را تقويت 
مي کند به گونه اي که برخ��ي معتقدند وزارت 
علوم مي خواهد مشکالتي را براي مديريت اين 

دانشگاه ايجاد کند. 

  برخورد دوگانه وزارت علوم با مؤسسات 
رقيب

مجتبي عل��وي فاضل س��خنگوي دانش��گاه 
آزاد با بيان اينکه حذف 2 هزار و 900 رش��ته 
دانشگاه آزاد غيرکارشناسي و غيرقانوني است، 
مي گويد: اين عمل مغاير صريح سياست هاي 
علمي فناوري ابالغي رهبر معظم انقالب است 
که در آن به صراحت افزايش ورود دانشجويان 
به دوره هاي تحصيالت تکميلي اش��اره شده 

است. 
وي در انتقاد به چني��ن اقدامي توضيح مي دهد: 
نفع اي��ن اقدام در درج��ه اول به دانش��گاه هاي 
بي کيفيت به ويژه کشورهاي منطقه مي رسد و 
زمينه ساز خروج تعداد زيادي از عالقه مندان به 
تحصيل در اين رشته ها را فراهم مي کند که اين 
مسئله با منافع و مصالح دانشگاه آزاد که سياست 
جذب نخبگان را در دستور کار دارد، مغاير است. 
سخنگوي دانش��گاه بيان کرده است: اين شائبه 
ني��ز مطرح اس��ت که چرا به س��اير مؤسس��ات 
رقيب دانش��گاه آزاد از جمله دانشگاه پيام نور و 
غيرانتفاعي بدون رعايت حداقل کيفيت مجوز 
دوره هاي کارشناسي ارش��د اعطا مي شود، ولي 
در برخ��ورد با دانش��گاه آزاد رويک��رد متفاوتي 

اتفاق مي افتد. 
هرچند که برخي معتقد هستند وزارت علوم بناي 
خود را سنگ اندازي قرار است و رويکرد تعاملي را 
از برنامه هاي خود حذف کرده است، اما نگاهي به 
گذشته نشان مي دهد که رويکرد تعاملي وزارت 
علوم با دانشگاه آزاد پيش از اين هم وجود داشته و 
گويا اين بار شکل جدي تري از قبل به خود گرفته 

که خالي از استدالل و منطق است. 
پيش از اين نيز شاهد چالش هايي از سوي وزارت 
علوم با دانشگاه آزاد نظير رشته هاي فاقد مجوز 
يا تأييد مدرك دانش��جويان در راس��تاي ادغام 
برخي واحد هاي دانشگاهي بوده ايم، اما با حذف 
کيلويي رش��ته – محل ها که منطق و استداللي 
از آن برداش��ت نمي ش��ود، اين چالش ها شکل 
جدي تري به خود گرفته است که بي شباهت به 

انتقام گيري نيست. 
اينک��ه وزارت علوم ب��ه دنب��ال افزايش کيفيت 
و رعايت اس��تانداردهاي آموزش��ي در دانشگاه 
آزاد مثل جذب اعض��اي هيئت علمي تمام وقت 
و توسعه رشته هاي تحصيلي باش��د، بد نيست 
و به طور حتم اقدام درست و س��ازنده با چنين 
استداللي مورد استقبال هم قرار خواهد گرفت، 
اما کاه��ش ناگهاني و بيش از ح��د ظرفيت اين 
دانش��گاه به ويژه در مقطع کارشناسي ارشد که 
امکان فعاليت را از اس��اتيد س��لب کند؛ نه تنها 
سازنده ارزيابي نمي شود بلکه يک بام و دو هواي 
مسئوالن وزارت علوم در قبال دانشگاه آزاد است 
که با کار کارشناسي و تصميم هاي منطقي فاصله 

زيادي دارد. 
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چه نهادي بر مراکز خالکوبي و تتو نظارت مي  کند؟

»تتو« به قيمت ايدز و سرطان!
روزگاري ديلدن خالکوبلي روي دسلت و بدن 
نمادي از شلرارت و اوباشلي گري بود، حاال اما 
مدت هاست که خالکوبي و تتو به واسطه تبليغات 
وارداتي »مد« شلده اسلت؛  مدي کله از تتوي 
آرايشلي خانم ها براي ابرو و صورت آغاز شلد، 
اما حاال وقتلي در کوچه و خيابلان راه مي رويد 
يا حتلي هنگامي که بلراي انجلام کاري به يک 
فضاي رسلمي همچون بانک وارد مي شلويد با 
کارمنداني مواجه مي شويد که نقش هاي بزرگ 
و کوچلک و رنگارنگي را بله تبعيلت از برخي 
بازيگران و ورزشلکاران خارجي روي دسلت و 
بدن خود خالکوبلي کرده اند. نکتله قابل تأمل 
اينجاست که تقريبًا تمام تتوها و خالکوبي هاي 
انجام شلده در مراکز زير زميني و توسط افراد 
غيرمتخصصي اسلت که مي توانلد خطر انتقال 
بيماري هاي خطرناکي همچلون ايدز و هپاتيت 
را به دنبال داشلته باشلد، اما افراد به تبعيت از 
مدهاي وارداتي براي شلبيه شلدن بله برخي 
چهره هاي معروفي که حتي در کشور خودشان 
بله عنوان فلردي موجه شلناخته نمي شلوند، 
حاضرند هم خطلر بيماري هايلي همچون ايدز 
و هپاتيلت را به جلان بخرند و هلم از 300، 400 
هزار تومان تلا 20 ميليون توملان هزينه کنند. 
اين بار هم پاي فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي 
در ميان است. کافي است تا س��ري به اينستاگرام 
بزنيد و کلمه تتو يا خالکوبي را جست وجو کنيد تا 
فهرست بلند بااليي از افرادي که حاضرند اين کار 
را براي ش��ما انجام دهند، پيش رويتان قرار بگيرد. 
طرح و نقش ها هم نامحدود است؛  از طرح هاي ريز و 
کوچک و نمادهاي خاصي که خيلي ها از داستانشان 
بي خبرند گرفت��ه تا نقش هاي بزرگي که سراس��ر 
بدن را فرا مي گيرد و نقش هاي عجيبي بر پوس��ته 
انساني افراد مي کشد. گرايش افراطي به خالکوبي 
و تتو در شرايطي در جامعه ما در حال فراگير شدن 
است که معاون فني اداره کل تجهيزات و ملزومات 
پزش��کي س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به عوارض 
دس��تگاه هاي خالکوبي مي گويد واقعيت اين است 
که قاطبه دس��تگاه هاي مورد استفاده در کشور به 

صورت رسمي وارد نش��ده اند و هيچ تضميني هم 
در موردش��ان وجود ندارد و حتي اپراتورهاي آنها 
افرادي هستند که صرفاً در يکسري کالس آموزشي 
ش��رکت کرده اند و از اطالعات و سواد تخصصي در 
اين خصوص بي بهره اند و البته که ايمني بسياري از 

دستگاه ها مورد استفاده آنها پايين است. 
   کساني که خالکوبي مي کنند

 Prison( فصل اول سريال مش��هور فرار از زندان
Break( مايکل اس��کافيلد که ش��خصيت اصلي 
داستان و يک مهندس س��ازه است، براي کمک به 
برادرش نقش��ه فرار را با همه جزئيات روي بدنش 
خالکوبي مي کند. بعد از فرار الکس��اندر ماهون که 
کارآگاه زيرکي اس��ت با اين سؤال که چرا يک فرد 
تحصيلکرده و باسواد روي بدن خود خالکوبي کرده 
اس��ت پي به راز اس��کافيلد مي برد و از روي همان 

خالکوبي ها رد او را مي گيرد.
داستان اين سريال مش��هور نشان دهنده آن است 
که حتي در غرب هم خالکوبي براي اقشار خاصي 
تعريف ش��ده اس��ت. هرچند حاال مدت هاست که 
با کمک ابزار رس��انه خالکوبي در فوتباليس��ت ها، 
خواننده ها و بازيگران غربي يک پديده مرسوم شده 

و به تبع آن افرادي که متأثر از اين قشر هستند هم 
به خالکوبي روي آورده اند. در برخي گروه ها نشانه 
عضويت افراد در آن گروه است. به عنوان مثال اغلب 
باندهاي مافيايي و مواد مخدر براي اينکه اعضايشان 
از باند خارج نش��وند روي بدن آنها خالکوبي هاي با 
طرح هاي خاص انجام مي دهند تا اينها نتوانند در 

جاي ديگري کار پيدا کنند. 
اگر از يکي از گروه هاي مواد مخدر در الس��الوادور 
عکس بگيريد، مي بينيد که بسياري از اعضاي باند 
س��ر تا پاي خود را خالکوبي کرده ان��د. در واقع تتو 
شيوه اي براي حفظ اعضا در اينگونه باندهاي مخوف 
اس��ت. اين تب جهاني که در ايران در حال فراگير 
شدن است در دنيا مخالفان سرسختي هم دارد. در 
بين مشاهير کريستيانو رونالدو، ستاره رئال مارديد، 
اهداکننده مستمر خون است و به همين خاطر تتو 
ندارد. در کش��ور ژاپن هم قواني��ن مانع از پذيرش 

کارمنداني با تتو در استخرهاست. 
   تبليغات اينستاگرامي 

در ايران اما ماج��را فرق مي کن��د؛ ايراني هايي که 
نقش هاي مختلف رنگي و س��ياه و س��فيد را روي 
بدنش��ان خالکوبي مي کنند، الزام��اً عضو باندهاي 

مخوف نيستند، بلکه اينجا تبعيت از تب هاي وارداتي 
است که قشر جوان را به اين سمت و سو مي کشاند. 
اين تب به خصوص در آرايش��گاه ها و باشگاه هاي 
بدنسازي بيش از پيش داغ مي شود. البته تازه کارها 
نمي دانن��د قوانين مان��ع از حضور ورزش��کاران با 
خالکوبي در مس��ابقات بدنسازي مي ش��ود و تنها 
گول تصاوير منتشر شده در شبکه هاي اجتماعي را 
مي خورند و به سراغ نقاشي روي بدن خود مي روند؛  
نقش هايي که اگر پشيمان ش��ويد پاك کردنشان 
به سادگي امکانپذير نيس��ت و اينجا هم پشيماني 

سودي ندارد!
 به گفت��ه يک��ي از تتوکاران ک��ه اولين ب��ار نقش 
خالکوب��ي را در زن��دان تجربه ک��رده و اکنون در 
يکي از آرايشگاه هاي منطقه قيطريه کار مي کند، 
قيمت خالکوبي براس��اس طرح و اندازه آن تغيير 
مي کند. قيمت ها از 50 هزار تومان شروع مي شود 
و خالکوبي کامل پشت بدن 20 ميليون تومان آب 
مي خورد. اي��ن کار هم مانند بس��ياري از کارهاي 
ديگر باالي شهر و پايين شهر دارد و قيمت ها بر اين 
اساس بسيار متفاوت است، اما ظاهراً تتوکارها از 10 
تا 100 ميليون تومان در ماه درآمد دارند و همين 
مس��ئله موجب ش��ده تا در اغلب آرايشگاه ها يک 
تتوکار حرفه اي وجود داشته باشد. برخي تتوکارها 

هم به صورت سيار فعاليت مي کنند. 
   ايدز، سلرطان و هپاتيت پايان تلخ برخي 

تتوها
اما اگر ش��ما هم قصد تتو يا همان خالکوبي کردن 
را داريد، بايد بدانيد که دکترحمزه قاسمي معتقد 
اس��ت: خالکوبي احتمال ابتال به س��رطان پوست، 
هپاتيت و ايدز را افزايش مي دهد و خالکوبي شانس 
ابتال به هپاتيت C را تا 10برابر ب��اال مي برد. وي با 
اشاره به اينکه مکان هايي که خالکوبي در آن صورت 
مي گيرد غيراستريل و بهداشتي نيست، مي گويد: 
تزريق کننده مواد خالکوبي نيز از ش��رايط استريل 
برخوردار نيس��ت که اين امر باعث ب��روز بيماري 
مي شود.  درکنار اينها اگر از خالکوبي تان پشيمان 
شويد، تنها راهکار موجود درمان با اشعه ليزر است. 

پس کمي بيشتر فکر کنيد. 

حذف  3 هزار رشته دانشگاه آزاد، خوب اما غیرمنتظره!
حذف غيرمنتظره تعداد زيادی از رشته های دانشگاه آزاد اگر به دليل نبودن استاد و امکانات تحصيلی است، خوب است، اما ای کاش اين 

موضوع از جانب وزارت علوم زودتر اعام می شد تا موجب سرگردانی داوطلبان نمی شد

بیژن يانچشمه

   احمد احمدي بافنده، مديرعامل ش��رکت بهره ب��رداري متروی تهران 
در مراسم ضيافت افطار با اصحاب رس��انه به شايعات و اخبار کذب درباره 
خط7 متروي تهران اشاره کرد و گفت: خط 7 متروي تهران به علت معايب 
کمتر و دارا بودن تجهيزات و امکانات ويژه نس��بت به خطوط ديگر مترو 

داراي برتري است. 
   مجتبي شاکري، عضو شوراي چهارم برش��مردن 10 موضوع مهم که 
شوراي پنجم بايد براي تنظيم اولويت کاري خود از آنها مطلع باشد، گفت: 
ش��وراي بعدي بايد در گام اول، خود را به دو ابزار نظارتي »دسترس��ي به 

سامانه برخط شهري« و »مرکز پژوهش هاي مستقل« تجهيز کند. 
   آتش در جنگل منگره انديمشک در اس��تان خوزستان بعد از سه روز 

همچنان مهار نشده است و مردم محلي شاهد شعله هاي آتش هستند.
   معاون پرورش��ي و فرهنگي آموزش و پرورش شهرس��تان هاي استان 
تهران گفت: براي اولين بار در حال طراحي »المپياد بازي هاي مهارتي« در 
سطح کشور هستيم و قصد داريم امسال پايلوت آن را در سطح مدارس و 

کانون هاي شهرستان هاي استان تهران اجرا کنيم. 
   متخصص تغذيه گفت: به افرادي که در معرض خطر چاقي و کم خوني 
هستند، توصيه مي ش��ود پيش از خوردن غذا چاي ننوشند و دست کم دو 

ساعت پس از صرف آن چاي بنوشند تا مانعي براي جذب آهن نشود. 
   رئيس ستاد بازس��ازي عتبات عاليات گفت: فعاليت هاي ستاد عتبات 
در استان هاي سني نشين هم به مانند استان هاي شيعه نشين بسيار جدي 
و بهتر است. بدانيد اقدامات و فعاليت هاي استان هاي سني نشين در قبال 

عتبات قوي تر و بهتر از استان هاي شيعه نشين است.
   مس��ئول س��تاد بازس��ازي عتب��ات عالي��ات گفت: صح��ن حضرت 
صاحب الزمان)عج( در طرح توس��عه کاظمين با مت��راژ ۶0 هزار مترمربع 
آغاز شده و در سامرا هم در حال خريد زمين براي توسعه حرم عسکريين 

هستيم. 
   رئيس کميسيون شهرسازي و معماري ش��وراي اسالمي شهر تهران 
گفت: ساخت و ساز بزرگ مقياسي در مجاورت سازمان انتقال خون در حال 
انجام است در حالي که با مصوبه کميسيون ماده 5 هيچ نهاد و سازماني حق 

ساخت و ساز در پرديس برج ميالد را ندارد. 
   وزير آموزش و پرورش گفت: نگاه بازرس��ي از دي��دگاه من،  مچ گيري 
نيست، بلکه همراه شدن و رفع اشکال است، چراکه امکان دارد در بخشي 

به واسطه ناآگاهي به قانون و مصوبات خالفي رخ دهد. 
   فرماندار ويژه شهرستان ري با تأکيد بر ابالغ قانون تغيير نام شوراي شهر 
تهران، ري و تجريش تأکيد کرد: اميدوارم ش��وراي پنجم با تغيير سردر و 
سربرگ شورا به نام جديد که توسط وزير کشور ابالغ شده است، پايبندي 
خود را به قانون اثبات کند و برابر قانون براي ش��هرري شهرداري مستقل 

همانند تهران انتخاب کند.

زهرا چيذري 
  گزارش 2

بازداشت لودهندگان سؤاالت امتحاني
نايب رئيس کميسيون آموزش مجلس گفت: با توجه به گستردگي 
کشلور و اينکه مرحله باز شلدن سلؤاالت و پس از آن تکثير در 
محل آزمون صورت مي گيرد، امکان لو رفتن سؤاالت وجود دارد. 
داوود محمدي، نايب رئيس کميس��يون آم��وزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اسالمي، با بيان اينکه ارزشيابي با برگزاري امتحان در آموزش و 
پرورش يک اصل است، اظهار داشت: با توجه به تأثيرگذاري امتحانات 
نهايي در کنکور بايد ارزياب��ي در چارچوب يک آزمون متمرکز صورت 
گيرد.  وي افزود: در بررسي هايي که در کميسيون انجام داديم، مشخص 
شد آموزش و پرورش در خصوص قرنطينه و طراحي سؤاالت، تمهيدات 

الزم را براي حفظ امنيت امتحانات انجام داده است. 
محمدي اضافه کرد: با توجه به گستردگي کشور و تعداد باالي حوزه هاي 
برگزاري امتحانات و با توجه به اينکه مرحله باز شدن سؤاالت و پس از 
آن تکثير در محل آزمون صورت مي گيرد، امکان لو رفتن س��ؤاالت به 
ميزان کوتاهي پيش از امتحان وجود دارد؛ البته طبق بررسي هاي انجام 

شده در موارد معدودي اين مسئله اتفاق افتاده است. 
نايب رئيس کميس��يون آموزش مجلس، ناراحتي اولي��ا را در مورد لو 
رفتن سؤاالت بجا توصيف کرد و بيان داشت: والدين معترض بودند و 
صورتجلسه هاي آنها در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و تذکرات الزم 

به مسئوالن داده شد تا اين اتفاق سال ديگر تکرار نشود. 
وي افزود: محل و تعداد حوزه هايي که در آن سؤاالت لو رفته، مشخص 
است و افرادي هم در اين زمينه بازداشت شدند و ريشه ها هم شناسايي 

شده است.  

 اخذ برائتنامه از بیماران موجب سلب 
مسئولیت پزشك و بیمارستان نمي شود

يلک وکيلل دادگسلتري دربلاره اخلذ برائتنامله از بيملاران 
تاالسلمي در برخلي مراکلز درمانلي گفلت: اخلذ هرگونله 
برائتنامله اي از بيملار در صورتلي که بلراي وي پلس از دريافت 
خدملات درمانلي مشلکلي ايجلاد شلود، هيلچ وجله قانونلي 
نداشلته و از پزشلک يا مرکز درماني سلب مسلئوليت نمي کند. 
مجيد آراسته، رئيس انجمن تاالسمي درباره اخذ برائتنامه  از بيماران 
تاالسمي گفت: متن و ش��رايط اين برائتنامه از نظر اخالقي و حقوقي 
با مشکل روبه روس��ت و ما اين موضوع را به وزارت بهداشت نيز اطالع 

داده ايم. 
او همچنين اظهار کرد: هفته آينده درباره تدوين يک رضايتنامه جديد 

با مسئوالن وزارت بهداشت جلسه اي برگزار خواهد شد. 
هوشنگ پوربابايي، وکيل پايه يک دادگستري نيز درباره اخذ برائتنامه 
از بيماران تاالسمي در هر نوبت تزريق خون به خبرنگار »ايلنا« گفت: 
هيچ گاه از پزشک يا مراکز درماني به صرف اينکه از بيمار يک برائتنامه 
گرفته شده، سلب مس��ئوليت از خطرات احتمالي نمي شود به عبارت 
ديگر در صورتي که يک پزش��ک يا مراکز درماني قب��ل از انجام امور 
درماني يا جراحي مبادرت به اخذ برائتنامه از بيمار يا همراهان سببي 
و نسبي بيمار کرده باشد، اين برائتنامه موجب از بين رفتن مسئوليت 

پزشک يا بيمارستان نخواهد شد. 
وي خاطرنش��ان کرد: چنانچ��ه مرکز درماني براس��اس مق��ررات و 
آيين نامه هاي پزشکي عمل نکرده يا پزشک تخصص الزم را نداشته يا 
طبق شرايط اقدامات الزم صورت نگرفته باشد، در صورتي که برائتنامه 
هم دريافت شده باشد، باز هم پزشک يا مراکز درماني مسئول هستند. 
پوربابايي با اشاره به ماده 319 قانون مجازات سال 1370 تصريح کرد: 
در اين ماده قانوني آمده است که هرگاه پزشک يا مرکز درماني معالجه 
را با اذن بيمار يا همراه بيمار انجام دهد و اين موضوع باعث تلف جاني، 
خسارت مالي يا نقص عضو بيمار باشد، پزشک مسئول است، اما از آنجا 
که اين تعهد، تعهد به نتيجه نيست، در قانون آمده که اين مسئوليت 
زماني سلب مي ش��ود که مقررات به طور کامل رعايت شده باشد، اين 

ماده در قانون مجازات اسالمي جديد نيز تکرار شده است. 
اين وکيل پايه يک دادگستري تأکيد کرد: دريافت هرگونه برائتنامه اي 
از بيمار در صورتي که براي بيمار پس از دريافت خدمات درماني مشکلي 
ايجاد شود، هيچ وجه قانوني نداشته و از پزشک يا مرکز درماني سلب 

مسئوليت نمي کند. 

تقدیر سردار غیب پرور از بسیج پزشکی
 سردار غالمحسين غيب پرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره 
به خدمت رساني بزرگ بس��يج جامعه پزشکي در شب هاي قدر گفت: 
کاري که شما در ش��ب هاي قدر انجام داديد و 500 هزار نفر را رايگان 

ويزيت کرديد، بسيار ارزشمند و قابل تقدير است.

 قانون حمايت از کودکان آسيب پذير نيازمند 
بازنگري است 

 سرگرداني کودکان بي سرپرست و بدسرپرست
 در سایه وعده هاي دولتي

 چرخه معيوب ساماندهی کودکان کار، خياباني و بي سرپرست سبب 
شده است تا اين کودکان و نوجوانان در بي برنامگي دولت ها همچنان 
سلرگردان بمانند و آينده متصوري را پيش رو نداشته باشند. در اين 
زمينه عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه قانون حمايت از 
کودکان کار نيازمند بازنگري است، اعام کرد: بايد همه دستگاه ها کمک 
کنند تا طرح ساماندهي کودکان خياباني شکل اجرايي به خود گيرد.

شخصيت کودکان به دليل حساسيت باال، سريع تر از محيط و افراد پيرامون 
تأثير مي پذيرد. بر اين اساس قش��ر کودکان خاص که شامل کودکان کار، 
خياباني و بي سرپرست است، نيازمند مراقبت بااليي از سوي جامعه است. 
متأسفانه به دليل نبود زبان مشترك ميان دستگاه هاي متولي بسياري از 
برنامه ها و تصميم گيري ها يا ابتر مانده يا به صورت نمادين به اجرا درمي آيد.   
در حال حاضر قوانين موجود حوزه ساماندهي و حمايت کودکان در معرض 
آسيب به دليل اجرايي نشدن ناقص رها شده است و دستگاه هاي متولي با 
بهانه جويي هاي مختلف همچون کمبود بودجه از بار مسئوليت خود شانه 
خالي مي کنند. اين روند سبب شده است تا در گذر زمان آسيب پذيري اين 

کودکان افزايش يابد. 
   قانون حمايت از کودکان کار نيازمند بازنگري است

بي سامان باقي ماندن س��اماندهي کودکان کار سبب ش��ده است تا عضو 
کميسيون اجتماعي مجلس اعالم کند قانون حمايت از کودکان کار نيازمند 
بازنگري است.   شکور پورحسين درباره اجراي طرح ساماندهي کودکان 
خياباني مي گويد: کودکان خياباني و اش��تغال آنها از جمله آس��يب هاي 
اجتماعي است که گريبانگير جامعه شده و ساماندهي آنها مي تواند به رفع 
آن کمک کند.  نماينده مردم پارس آباد در مجلس شوراي اسالمي تأکيد 
مي کند که ک��ودکان کار و خياباني نيازمند حمايت هس��تند تا بتوانند از 
حداقل امکانات از جمله تحصيل برخوردار شوند، ضمن آنکه بهترين زماني 
که اين کودکان مي توانند مشغول بازي و س��رگرمي باشند، متأسفانه در 

خيابان ها مشغول به کار هستند که بايد مورد حمايت قرار گيرند. 
 وي مي افزايد: بدون شک طرح س��اماندهي کودکان خياباني مي تواند به 
برطرف شدن آسيب اجتماعي کمک کند و با توجه به ازدياد کودکان کار و 

خياباني بايد هرچه سريع تر اجرايي شود. 
وي درباره اينکه آيا بهزيس��تي مي توان��د به تنهايي بحث س��اماندهي را 
دنبال کند، مي گويد: واقعيت آن است که براي حمايت و مبارزه با چنين 
پديده هاي اجتماعي، نيازمند چندين راهکار از جمله ايجاد ساختارهاي 
قانوني و تأمين نيروي انساني هستيم، اين در حالي است که بايد بودجه و 
اعتبارات کافي نيز براي اين مهم در اختيار داشته باشيم تا با نظارت هاي 

دقيق شاهد اجراي درست اين طرح باشيم. 
  پرداخت مسلتمري 400 هزار توماني به کودکان بي سرپرست 

خاص 
 گويا بخشي از مسائل و مشکالت کودکان بي سرپرست با اقدام اخير سازمان 
بهزيستي در حال مرتفع شدن اس��ت، هرچند هزينه ماهانه نگهداري هر 
کودك در مراکز نگهداري از کودکان بي سرپرست و بدسرپرست بيش از 
يک ميليون و 500 هزار تومان برآورد شده است؛ در اين زمينه مديرکل دفتر 
امور کودکان، نوجوانان و خانواده س��ازمان بهزيستي از افزايش مستمري 
کودکان و نوجوانان بي سرپرست داراي خانواده جايگزين )امين موقت( خبر 
داده و مي گويد: در سال جاري مستمري اين کودکان و نوجوانان از 300 
هزار تومان به ۴00 هزار تومان افزايش يافت تا در اين ش��رايط خانواده ها 

براي نگهداري آنها مشکالت مادي کمتري داشته باشند. 
محمد نفريه، با بيان آنکه در حال حاضر س��ازمان بهزيستي با ۶3۴ مرکز 
نگهداري به کودکان و نوجوانان بي سرپرس��ت خدمات رساني مي کند که 
از اين تعداد 3۴ مرکز مربوط به شيرخوارگاه هاست، مي افزايد: در مجموع 
در مراکز بهزيستي 10 هزار کودك و نوجوان زندگي مي کنند. همچنين 
آنکه در حال حاضر 15 هزار نف��ر از کودکان و نوجوانان بي سرپرس��ت يا 
بدسرپرس��ت همراه با خانواده هايي که سرپرس��تي آنها را تقبل کرده اند، 
زندگي مي کنند.  وي با تأکيد برآنکه سياست سازمان بهزيستي واگذاري  
کودکان به خانواده هاست تا مانند ديگر همس��االن خود در خانواده رشد 
کنند، مي  گويد: کودکان و نوجواناني که سرپرستي آنها واگذار شده از سوي 
کلينيک هاي مددکاري در حوزه هاي تحصيل، سالمت و روانشناسي نظارت 
مي شوند و مددکاران به صورت دقيق روند زندگي آنها را دنبال مي کنند.  
مديرکل دفتر امور کودکان، نوجوانان و خانواده سازمان بهزيستي تصريح 
مي کند که اين يارانه ۴00 هزار توماني ب��ه خانواده هاي جايگزين )امين 
موقت( تعلق مي گيرد که شامل فاميل نسبي، سببي کودك و ساير افرادي 
مي شود که تحت عنوان امين موقت سرپرس��تي کودکان بي سرپرست و 
بدسرپرست را برعهده دارند و نيازمند دريافت اين يارانه شناسايي شده اند.  
به هر حال کودکان و نوجوانان بدون سرپرست يا بدسرپرست که درگير کار 
يا در مشاغل کاذب هستند، همچنان چشم انتظار عمل به وعده مسئوالن 

دستگاه هاي متولي هستند تا از آسيب هاي روزگار در امان بمانند. 

مسئول سازمان بسيج زنان کشور: 

 مدرسه باید زیبایي ارزش ها و عفاف را 
به دختران منتقل کند

مسئول سازمان بسيج زنان کشور گفت: مدرسه بايد زيبايي ارزش ها 
و عفاف را به دختران منتقل کند و با مباحث اقناعي اين مسئله را 
براي آنها جا بيندازد که البته مقدمه آن آموزش به معلمان اسلت. 
مينو اصالني، مسئول سازمان بسيج زنان کشور با بيان اينکه داليل زيادي 
براي فاصله گرفتن برخي دختران از حجاب و عفاف وجود دارد، اظهار داشت: 
اگر به مجموع داليل پرداخته نش��ود در پيدا کردن راهکار دچار مش��کل 
خواهيم شد.  وي افزود: يکي از عوامل دخيل در تربيت ديني و تمايل دختران 
به حجاب، خانواده است و متأسفانه اکنون برخي از خانواده ها از سر غفلت 
به ماهواره رو آورده اند.  اصالني با بيان اينکه عدم مراقبت در فضاي مجازي 
هم بسيار زيانبار است، گفت: متأسفانه برخي دختران ما در فضاي مجازي 
گرفتار مواد مخدر و مشروبات الکلي شده اند و بخشي از اين مسئله به دليل 
پايين بودن سواد رسانه اي خانواده هاست که الزم است با مشارکت انجمن 
اوليا و مربيان هشدارهاي الزم به خانواده ها داده شود و براي آموزش سواد 
رس��انه اي به خانواده ها اقدامات الزم صورت گيرد.  مسئول سازمان بسيج 
زنان کشور تقويت ارتباط دختر و پدر را عامل مهم ديگر براي جلوگيري از 
بدپوششي و گرفتار شدن دختران در دام  آسيب هاي اجتماعي عنوان کرد 
و بيان داشت: کمرنگ شدن رابطه دختران و پدران در افزايش آسيب هاي 
اجتماعي که يکي از آنها بدپوشش��ي و آرايش افراطي و دور شدن از حيا و 
عفاف است، نقش دارد.  اصالني تصريح کرد: عامل مهم ديگر مدرسه است؛ 
مدرس��ه در جامعه پذير کردن دانش آموزان نقش مهم��ي دارد و با تقويت 
باورها مي تواند در مقابله با بدپوشش��ي و بي حيايي مؤث��ر عمل کند.  وي 
خاطرنشان کرد: مدرسه بايد زيبايي ارزش ها و عفاف را به دختران منتقل 
کند و با مباحث اقناعي اين مسئله را براي آنها جا بيندازد که البته مقدمه 
آن آموزش به معلمان است.  مسئول سازمان بسيج زنان کشور با بيان اينکه 
تربيت ديني تنها وظيفه معلمان ديني و پرورشي نيست، اظهار داشت: الزم 
است براي همه معلمان آموزش ضمن خدمت براي اقناع دانش آموزان برگزار 
شود کمااينکه در سال91  با برنامه ستاد صيانت وزارت کشور، وزارت آموزش 
و پرورش و بسيج برنامه اي براي ضمن خدمت معلمان ايجاد کردند که مورد 

استقبال آنها قرار گرفت و برنامه موفقي بود، اما ادامه پيدا نکرد. 

نيره ساري
  گزارش  یک

عکس: علی مختاری/جوان


