
با باالگرفتن اختالفات ميان پرستاران و وزارت 
بهداشت بر سر ماجراي تعرفه گذاري خدمات 
پرس�تاري و قانون ارتقاي بهره وري در س�ال 
93 به يك باره خبري جنجالي رس�انه اي شد. 
خبر برگزاري دوره هاي آموزش�ي يك س�اله 
تربيت 10هزار بهيار و ج�ذب آنها براي كمك 
به پرس�تاران و مديري�ت كمبود پرس�تار در 
بيمارس�تان ها و مراكز درمان�ي خبري بود كه 
براي بخشي از جامعه خوشايند و براي بخشي 
ديگر ناخوشايند بود. پرستاران و سازمان نظام 
پرستاري از برگزاري اين دوره ناخشنود بودند 
و آن را در راس�تاي سياست س�اكت كردن و 
حذف پرستار از ساختار درمان كشور ارزيابي 
مي كردن�د، اما گروه�ي از مردم ع�ادي انگار 
راهكار ت�ازه اي براي شاغل ش�دن پيدا كرده 
بودند، به همين خاطر بود كه ن�ه فقط 10هزار 
نفر بلكه چيزي حدود 18 هزار نفر با شهريه اي 
3ميليون و 750 هزار توماني به شركت تعاوني 
كاركنان سالمت يعني متولي آموزش دوره هاي 
يك س�اله بهي�اري مراجعه كردند؛  ش�ركتي 
كه برخي سياس�تگذاران ماج�راي تربيت و 
جذب 10 هزار بهيار از س�هامداران آن بودند. 
در نهايت بخشي از آموزش ديدگان اين شركت 
حاال حتي م�درك دوره بهياري را هم دريافت 
نكرده اند و به جاي عنوان بهيار، عنوان كمك 
پرستار يا كمك بهيار در مدركشان قيد شده 
است؛  مدركي كه گويا هيچ مركز درماني آن را 
نمي پذيرد و 18هزار فارغ التحصيل دوره هاي 
بهياري با وجود پرداخت هزين�ه اي و اميد به 
استخدام به حال خود رها شده اند و حاال رقمي 
حدود 100 ميلي�ارد تومان از بي�كاران گرفته 
ش�ده و به جيب وزارت بهداشت ريخته شده 
است، بدون آنكه براي افراد جوياي كار برخالف 
وعده هاي داده شده شغلي ايجاد شده باشد. 
محمد ميرزابيگي، رئيس اس��بق س��ازمان نظام 
پرس��تاري تا پيش از آنكه از س��وي سيدحس��ن 
قاضي زاده هاش��مي به عنوان معاونت پرس��تاري 
وزارت بهداشت برگزيده شود به انتقاداتش از اوضاع 
و احوال پرستاران و سياس��ت هاي ضدپرستاري 
وزارت بهداشت معروف بود. با اين انتصاب اوضاع 
تغيير كرد، اين بار ميرزابيگي طرحي را طراحي كرد 
كه جامعه پرستاري كشور آن را مقابله با اعتراضات 
خود مي ديد. اين برنامه چي��زي نبود جز تربيت و 
تأمين ۱۰هزار نيروي مهارتي غيردانش��گاهي در 

گروه پرستاري است. 
  ورود معاون�ت پرس�تاري ب�ه ج�اي

 معاونت آموزش
معاونت پرس��تاري وزارت بهداش��ت براي توجيه 

منطق تربيت اين تعداد نيز و امكان به كارگيري آنها 
نيز گفته بود:»قرار است نيروهايي كه در جريان اين 
طرح تربيت مي شوند بسته به نياز منطقه اي، بومي 
و آمايش سرزميني مناطق محروم و غيرمحروم در 
سراسر كشور با توزيعي متناس��ب تربيت شوند و 
سپس براي به كارگيري فكر بشود.« حاال گذشت 
زمان اثبات مي كن��د، ظاهراً اين دوره آموزش��ي 
شبيه بسياري از دوره هاي آموزشي ديگر متداول 
در كشور بوده و براي به كار گيري اين ۱۰هزار نفر 
كه گويا به ۱8هزار نفر افزايش يافته اند فكري نشده 
است و هر از چندگاهي ش��اهد برپايي اعتراضات 
آموزش ديدگان دوره بهياري هستيم.  اصلي ترين 
ابهام در برگزاري دوره تربيت بهيار برگزاركننده اين 
دوره بود. چراكه بحث هاي آموزشي تمام گروه هاي 
پزشكي و پيراپزشكي در وزارت بهداشت از سوي 
معاونت آموزشي انجام مي شود و اين نخستين باري 
بود كه معاونت پرس��تاري وارد اين عرصه مي شد. 

آموزش وپرورش متولي اصل��ي برگزاري آموزش 
ديپلم بهياري است و اين موضوع با مشاركت وزارت 
بهداشت انجام مي شود. در نقاطي كه پرستار كم 
اس��ت و نياز به حضور بهياري احس��اس مي شود 
نيز براس��اس اعالم معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشكي منطقه، آموزش و پرورش مجوز تأسيس 
هنرستان بهياري را صادر مي كند. برگزاركنندگان 
اين دوره هاي يك س��اله هم محل ترديد بودند. به 
گونه اي كه ميرزابيگي درباره ابهاماتي كه درخصوص 
رانتهاي موجود در اين حوزه مطرح مي شد، اينگونه 
پاسخ داده بود:» به هيچ عنوان انحصاري در واگذاري 
اين طرح به برخي نهادها وجود ندارد ضمن اينكه 
مش��خص كرده ايم نظارت براين طرح با مجموعه 
كارشناس��ي و قوي كه تركيب��ي از معاونت، نهاد 
بازرسي وزارت و دانشكده هاست، صورت مي گيرد.« 
اما حاال خروجي اين دوره آموزشي رانتهاي موجود 

در اين ميان را بيشتر آشكار كرده است. 

   هي�چ ج�اي دني�ا كم�ك پرس�تاران
بهيار نيستند

آقاي موسوي يكي از ۱8هزار نفري است كه با هزار 
اميد و آرزو تحصيل در سال آخر رشته مهندسي 
عمران را رها كرده و به اميد استخدام در دوره هاي 
تربيت بهيار اعالم شده از س��وي وزارت بهداشت 
شركت كرده اس��ت. اما در نهايت مدركي كه به او 
داده شده كمك پرستار اس��ت و با اين مدرك نيز 
نتوانس��ته در هيچ كجا كاري پيدا كند. نكته قابل 
توجه اينجاست اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا، حرفه 
پرستاري داراي چهار رده مختلف است؛ اين چهار 
رده پرستاري شامل كمك پرستار، بهيار، پرستار 

آكادميك و پرستار آكادميك پيشرفته است. 
ابراهيم محم��دي، مدي��ر بين الملل س��ازمان نظام 
پرستاري كش��ور درباره تفاوت كمك پرستار با بهيار 
اينگونه توضيح مي دهد:» براس��اس قوانين كشورها، 
دوره آموزشي كمك پرستاري بين شش ماه الي يك 
س��ال متغير بوده و براي انجام كاره��اي اوليه بيمار 
همچون پخش و س��رو غذا، حمام و كمك به تعويض 
لباس بيم��ار، مرتب  كردن تخت و تميز نگه  داش��تن 
اتاق بيمار، گرفتن عالي��م حياتي روتين، آماده كردن 
تجهيزات پزش��كي براي اقدامات توسط پرستاران و 
پزشكان و پاس��خ به تماس ها براي كمك به وضعيت 
روحي و جس��مي بيمار آموزش مي بينن��د.«  آنطور 
كه اين كارش��ناس توضيح مي دهد، بر اساس قوانين 
كشورها بهياران بعد از اخذ ديپلم بين يك تا دو سال 
در كالج هاي خصوص��ي يا دولتي ي��ا در مراكز فني و 
حرفه اي آموزش ديده و بع��د از اخذ تأييد صالحيت 
حرفه اي با ش��رح وظايف از قبل تعيين شده مشغول 
به كار مي شوند.  به گفته وي، دادن داروهاي خوراكي 
و تزريقي، چارت تغييرات يا عالئم در پرونده، گرفتن 
عاليم حياتي، پانسمان، سونداژ، مانيتور كردن بيمار، در 
صورت نياز تماس باپزشك، مراقبت از استومي و... ، از 
جمله شرح وظايف بهيار است. وي تأكيد مي كند:» هيچ 

جاي دنيا كمك پرستاران، بهيار نيستند.«
آنطور كه آقاي موسوي مي گويد، وي براي احقاق 
حقوق خود از وزارت بهداش��ت ب��ه ديوان عدالت 
اداري هم ش��كايت كرده و رأي دي��وان نيز مبني 
بر غير قانوني بودن عنوان »كمك پرس��تاري« در 
دروه آموزش��ي بهياري اس��ت. با تم��ام اينها يك 
مدرك نيم بند و حداقل 4ميلي��ون تومان هزينه 
روي دس��ت آموزش ديدگان اين دوره باقيمانده و 
وزارت بهداشت و معاونت پرستاري درباره سرنوشت 
آموزش ديدگان اين دوره ها كه مطابق دستورالعمل 
ضوابط آموزشي اين دوره زير نظر وزارت بهداشت 
معاونت پرستاري بنا بود بتوانند به عنوان بهيار در 
مراكز بهداشتي درماني و بيمارستاني مشغول به كار 

شوند، تنها موضع سكوت اختيار كرده است. 
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سياستگذاران آموزشي كشور در تدوين سند تربيت جنسي گرفتار تعارف با 2030 هستند

تدوين2030داخليبرايخوشامدسازمانهايبينالمللي

كاله وزارت بهداشت  بر سر 18هزار بهيار يك ساله !
معاونت پرستاري حدود 100ميليارد تومان از 18هزار جوياي كار گرفته تا آنها را پرستار كند، اما حاال اين عده را سر مي دواند

انتشار متن سند 2030 در دو سال اخير و ورود 
اين سند به مسئله آموزش مسائل جنسي به 
كودكان و ل�زوم آموزش هاي خودمراقبتي به 
گروه هاي آس�يب  پذير و دانش آموزان، جاي 
خالي برنامه هاي مدون آموزشي و اجتماعي 
در اين باره را بي�ش از پيش ب�ه برنامه ريزان 
آموزشي كشور يادآور ش�د. نكته قابل تأمل 
در اين رابطه پيروي از سياس�ت هاي جهاني 
در غياب برنامه اي مل�ي و بومي در اين حوزه 
است. به طوري كه اجراي سند 2030 به دليل 
مغايرت با مباني اعتق�ادي ما متوقف گزارش 
ش�ده، با اين حال عده اي از سياستگذاران و 
برنامه ريزان آموزش�ي را با خود همراه كرده 
است؛ اين همراهي چراغ خاموش باعث شده 
در تدوين اسناد باالدستي در حوزه آموزش و 
تربيت مسائل جنسي از كودكي تا بزرگسالي 
الگوي 2030 را در نظر داشته باشند. به عقيده 
برخي كارشناسان در حال حاضر سندنويسي 
در حوزه آموزش مسائل جنسي در كشور ما 
در معرض تهديد تبديل ش�دن به سند 2030 
داخلي براي جلب نظر مجامع جهاني قرار دارد. 
نمايش انيميشن كمل با موضوع تعرض به دختر 
نوجوان هندي در مدارس ش��يراز توسط سازمان 
بين المللي فيلم كودكان و نوجوانان سيفژ كه تحت 
حمايت يونسكو و سازمان ملل متحد قرار دارد، جزو 
اولين سوغات هاي سند 2۰3۰ به آموزش و پرورش 

كودكان ايراني بود! 
اين در حالي اس��ت كه به اعتقاد كارشناسان ارائه 
آموزش هاي جنسي به دانش آموزان براي پيشگيري 
از ايدز و كودك آزاري جنس��ي هيچ  وجه عقالني و 
ضروري ندارد بلكه محتواي اين آموزش ها محرك 
كنجكاوي و غريزه جنسي دانش آموزان است و به 
همين دليل مي تواند مضرات مهمي داشته باشد، 

پس بايد هزينه فايده را براي آنها سنجيد. 
عالوه بر اين، در ش��رايط كنوني از ه��ر ۱۰۰هزار 
دانش آموز ايراني، نهايتاً چهار نفر از طريق اعتياد و 
رابطه جنسي به ايدز مبتال شده اند، حال آيا معقول 
اس��ت براي جلوگي��ري از ابتالي اين چه��ار نفر، 
۱۰۰هزار نفر را در معرض آسيب زاترين محتواها 

قرار بدهيم؟ 
   آموزش كودكان يا والدين؟

در عين حال چون اغلب تجاوزات جنس��ي با زور 
و فريب صورت مي گيرد و كودك در آن س��نين، 

معموالً توان دفاع از خود و فه��م فريب ديگران را 
ندارن��د، بنابراين براي جلوگي��ري از وقوع چنين 
مسائلي بايد والدين كودك آموزش ببينند تا بچه ها 

اساساً در معرض كودك آزاري قرار نگيرند. 
طبق اصول آموزشي و تربيتي اولين كسي كه بايد 
به كودك آموزش جنسي دهد، والد همجنس است؛ 
اگر نبود مشاور همجنس و اگر در نهايت كسي نبود 
مدرسه؛ در حالي كه اكنون در همان ابتدا مدرسه 
وارد شده است.  به هر رو پاشنه آشيل آشفته بازار 
آموزش مسائل در حيطه هاي فردي و شخصي نبود 
سرفصل هاي تربيت جنسي مبتني بر مباني اسالمي 
در جامعه اس��ت.  مجموع اين مس��ائل باعث شد 
سياستگذاران آموزشي و تربيتي برخي مالحظات 
نانوشته را كنار گذاشته و دست به كار تدوين اسناد 

باالدستي در اين حوزه شوند. 
   چند بعد آموزش جنسي

آموزش جنسي در كشور ما از ابعاد مختلفي قابل 
بررسي اس��ت. بعد اول مبناي اين آموزش هاست؛ 

دوم نحوه آموزش؛ سوم مرجع آموزش. 
عالوه بر اين آموزش هاي جنس��ي در كشور ما اوالً 
تابو بوده و اين تابو از خارج از مرزهاي كشور شكسته 
شده، بنابراين الزامات ورود به آن را تدارك نديده ايم. 
دوماً آموزش مسائل جنس��ي در كشور ما در قالب 
آموزش مهارت هاي زناش��ويي پيگيري مي شود. 
بنابراين آموزش هاي فردي و خودمراقبتي آن هم 
براي افراد در سنين كودكي و نوجواني استاندارد و 

مانيفستي در كشور ندارد. يعني تمام اين آموزش ها 
شامل سال هاي تأهل و بعد از ازدواج است. بنابراين 
برنامه ريزان دقيقاً نمي دانن��د بايد چه چيزي را به 
كودكان و نوجوانان آموزش بدهند و سرفصل هاي 
آموزش��ي بايد از چه آس��يب ها و خطراتي آنها را 
مصون كند.  عالوه بر همه اينها آموزش هاي جنسي 
براي زندگي ايراني و اسالمي در آموزه هاي ديني 
و مذهبي آورده ش��ده و خ��ارج از آن يعني خروج 
پذيرفتن چارچوب هاي جديد براي زندگي كه محل 
ترديد و مالحظه است.  نرسيدن به فصل مشترك 
در ابعاد مختلف آموزش مسائل جنسي به ويژه به 

كودكان و نوجوانان آن را ناكام گذاشته است. 
   دوراهي آموزش و تربيت 

از سوي ديگر ورود به مس��ائل جنسي جايي بين 
تربيت و آموزش جنسي گير افتاده است. بنابراين 
اين حوزه به يك دو قطبي تبديل شده كه هر قطب 
نظريات و طرفداران خ��ود را دارد؛ گروه اول بيان 
اين مس��ائل در چارچوب خانواده را قبول دارند و 
گروه دوم نهادهاي آموزش��ي خ��ارج از خانواده را 
متولي آموزش مسائل جنسي مي دانند كه بايد تابع 

سرفصل هاي مصوب باشند. 
مضاف ب��ر اينكه در ش��رايط كنوني، ب��ا تغييرات 
تكنولوژيكي و دسترس��ي همگاني ب��ه ابزارهاي 
اطالعاتي و ارتباطي نظير شبكه هاي ماهواره اي، 
اجتماع��ي و موبايلي، پيام ها و اطالعات جنس��ي 
به سرعت و با سهولت در اخ��تيار تمام گروه هاي 

س��ني قرار مي گيرد كه پيامدهاي ناگواري نظير 
بلوغ زودرس و بيداري جنس��ي زودهنگام و ايجاد 
هيجانات جنسي براي كودكان و نوجوانان به دنبال 
دارد و گاه موجب كسب اطالعات نادرست در اين 
زمينه در بين نوجوانان و جوانان و ايجاد انحرافات 
جنسي در آنان مي ش��ود. ازآنجا كه آموزش هاي 
جنسي به شكل رس��مي و غيررس��مي در مراكز 
مختلف ارائه مي شود، الزم است در مورد مخاطبين 
آموزش��ي، محتواها و منابع آموزش��ي، روش هاي 
آموزش��ي، نحوه برگزاري كارگاه هاي آموزش��ي، 
نيروي انس��اني جه��ت تدريس اي��ن آموزش ها، 
مراكز ارائه خدم��ات آموزش��ي و مجوزهاي الزم 
جهت برگ��زاري دوره ها و مديري��ت كالس هاي 
آموزشي در سطح كش��ور هماهنگي الزم به عمل  
آيد. آموزش هاي جنسي بايد با رعايت حيا و عفاف و 
با هدف تربيت جنسي متناسب با جنسيت، شرايط 
سني و موقعيت فرد ارائه شود كه اين امر بر ضرورت 
سياستگذاري جهت ساماندهي آموزش هاي جنسي 

تأكيد مي كند. 
   تربيت جنسي اسالمي يا جهاني؟!

بي ترديد هرگونه سياس��تگذاري و اق��دام ملي در 
زمينه آموزش هاي جنسي بايد با توجه به قالب هاي 

فرهنگي نظام و موازين شرعي انجام شود. 
در اين بين نخس��تين نهادي كه مأموريت تدوين 
سندي براي ساماندهي تربيت و آموزش هاي جنسي 
در كشور را يافت، شوراي فرهنگي � اجتماعي زنان و 
خانواده بود. اين سند با شش هدف از جمله تربيت 
جنسي نوجوانان و جوانان پيش از ازدواج بر مبناي 
آموزش سالمت دوران بلوغ و خويشتن داري جنسي 
تا آستانه ازدواج و ايجاد وحدت رويه بين دستگاه ها 
در برنامه ري��زي و اجراي آموزش ه��اي مربوط به 
سالمت جنسي تدوين ش��د. همچنين اصول سه 
گانه آن هم بر رعايت عفاف و حفظ حيا و پايبندي 
بر هنجارها و معيارهاي اسالمي در همه آموزش ها 

و مشاوره هاي جنسي تأكيد دارند. 
اگرچه اهداف و اصول سند مزبور توسط 29 اقدام 
ملي پشتيباني مي شد، با اين حال در حضور خود در 
صحن شوراي عالي انقالب فرهنگي نتوانست نظر 
اعضا را به خود جلب كند و رأي نياورد. در نهايت نيز 
از سوي حجت االسالم سعيدرضا عاملي دبير شوراي 
عالي انقالب فرهنگي بررس��ي بيشتر اين سند به 
كميته اي كه به همين منظور تشكيل شده ارجاع 

شد و هم اكنون در دست بررسي است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------
  بطحايي، وزير آموزش و پ�رورش در واكنش به بيانيه رهبر 
انقالب توئيت كرد: در گام دوم انق��الب وزارت آموزش و پرورش به 
پشتوانه معلمان فرهيخته و خدوم با تواني مضاعف تحول در نظام تعليم 
و تربيت را در پيش خواهد گرفت. جوانان و نوجوانان مخاطبان اصلي در 

بيانيه مهم رهبري معظم انقالب هستند. 
-----------------------------------------------------

  رضا غالمي با انتش�ار اين عك�س توئيت ك�رد: نقطه كانوني 
بيانيه رهبر معظم انقالب در چهلمين سال انقالب كه مي توان از آن به 
مانيفست انقالب براي 4۰سال دوم تعبير كرد، دو ضلع دارد: يك- زنده و 
پيش رونده بودن انقالب و گرايش آن به پيشرفت همه جانبه؛ دو- جوانان 

كه از اين پس بار اصلي انقالب را از نسل اول و دوم تحويل مي گيرند. 
-----------------------------------------------------

  سيدامير سياح توئيت كرد: از زمان شاه تا حاال، مسئوالن اقتصاد 
ما مي خواهند سهم ايران از اقتصاد جهاني صادرات نفت و حق كارگري 
)مونتاژ برندهاي خارجي( باشد، اما رهبري در گام دوم به جوانان مي گويد 
با تالش علمي، صاحب فناوري پيشرفته شويد تا از كيك اقتصاد جهاني، 

سهم بزرگ تر يعني صادرات كاالهاي دانش بنيان براي ايران باشد.
-----------------------------------------------------

  فرش�ته رفيعي توئيت زد: اين چه س��ندرومي است كه بعضي 
مديران دولتي به آن مبتال هس��تند؟ مجري تلويزيون را مدير روابط 
عمومي مي كنيد كه چه ش��ود؟ يك نفر اهل فن بگذاري��د كه كار راه 

بيندازد نه اينكه خودش به منشأ چالش تبديل شود. 
-----------------------------------------------------

 محمدص�ادق عبداللهي توئيت كرد: تغييرات اساس��ي ش��هر 
رفس��نجان نش��ان مي دهد چقدر گردش نخب��گان مي تواند در حل 
مش��كالت مردم، رفاه و دميدن روح تازه به رگ هاي شهر مؤثر باشد. 
اميدوارم تجربه رفسنجان براي سراسر كشور تكرار شود و مسئوالني 
كه دهها سال در مسندها جا خشك كرده اند، به شهرها و مردم اجازه 

تنفس در هواي تازه دهند. 
-----------------------------------------------------

  فطرس با انتش�ار اي�ن عكس توئيت ك�رد: خ��دا اميد هيچ 
خانواده اي رو نااميد نكنه فرزند ش��هيد اميد اكبري بر سر تابوت پدر 

قيمت اين لحظه ها چند؟
-----------------------------------------------------

 س�عيد حاتمي توئيت كرد: جناب آش��نا تصميم در مورد انتقام 
در يد فرمانده كل قواست نه دولت فربه شما كه قادر به كنترل قيمت 

تخم مرغ هم نيست!
-----------------------------------------------------

  ياس�ين دوخت با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ترور! ترور 
سربازان واليت در دفاع از حريم و امنيت كش��ور واليي و  اي كاش ما 

مردمان اين سرزمين قدر امنيت خود را بدانيم.
-----------------------------------------------------

  فرشاد مهدي پور با انتشار اين عكس توئيت كرد: كار عكاس، شكار 
لحظه هاست و اين عكس »آني« وصف ناشدني را روايت كرده است. صدها 
نكته و توئيت در 24ساعت گذشته پيرامونش نوش��ته شده و هنوز هم باز 
تفسير آن ادامه دارد. عكسي ناآرام و شوك آور كه هر بيننده اي را فرامي خواند 

كه واكنشي نشان دهد؛ فضايي ميان عاطفه و انديشه و نگران و لرزان. 
-----------------------------------------------------

 فريد ابراهيمي توئيت كرد: برخالف رسانه هاي رسمي نمي توانم به 
اظهارات سوپرانقالبي اخير روحاني و ظريف عليه امريكا خوش بين باشم. 
به نظرم چنين اظهاراتي بعد از شش سال، بيشتر براي آن است كه شرايط 
اقتصادي فعلي، نتيجه مواضع انقالبي تلقي شود. نه بزرگواران! اوضاع 

نابسامان اقتصادي، محصول سازش، انفعال و ناكارآمدي شماست!
-----------------------------------------------------

 ابوالفضل متين با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين يعني چي؟ 
بدون گوشت چي ميشه؟

بيژن سوراني

 مهدي خاكيان قمي، رئيس كميته ملي المپياد نجوم و اخترفيزيك 
تعداد مدال هاي طال و مجموع مدال هاي طال، نقره و برنز كس��ب شده 
توسط تيم هاي ايراني در المپياد جهاني نجوم و اخترفيزيك در شش 
س��ال اخير را به ترتيب ۱9و 53 م��دال از 54 ش��ركت كننده در اين 

مسابقات ذكر كرد. 
 رئيس دبيرخانه ستاد س��اماندهي حمايت از مشاغل خانگي بيان 
داشت: براس��اس قانون مش��اغل خانگي كه مصوب س��ال 89 است، 
ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي يكي از سياست هاي اشتغالزايي 
كشور محسوب مي شود و بر اساس اين قانون، ستاد مشاغل خانگي به 
رياست وزارت رفاه و عضويت 25دستگاه اجرايي وظيفه ساماندهي اين 

مشاغل را به عهده گرفته است. 
 دبير هشتمين جش��نواره مد و لباس فجر با تأكيد براينكه پوشاك 
يكي از بهتري��ن عناصر فرهنگي ب��راي انتقال س��بك زندگي ايراني 
اسالمي است، گفت: بايد 5۰هزار ميلياردي پوشاك را در داخل كشور 

مديريت كنيم. 
 محمدرضا ظفرقندي در جلس��ه فوق العاده مجمع  عمومي سازمان 

نظام پزشكي كشور، به عنوان رئيس كل اين سازمان انتخاب شد. 
 معاون درمان وزارت بهداش��ت گفت: خدمات سرپايي گران بوده و 
هزينه بسياري را از مردم دريافت مي كند بنابراين خدمات القايي كمر 

حوزه سالمت و بيماران را خواهد شكست. 
  اس��تاندار تهران گفت: بيش��تر فروش��ندگان و مجتمع ها در موضوع 
جمع آوري و برخورد ب��ا عرضه كاالي قاچاق هم��كاري كردند و برخي از 
مغازه داراني كه به اين مهم توجه نداشتند، پس از سه بار اخطار و تكرار عرضه 

كاالي قاچاق با كمك تعزيرات در صدور رأي آنها همكاري انجام شد. 
 رئيس كميته امداد از افزايش كمك هزينه جهيزيه براي زوج هاي 
جوان مددجوي اين نه��اد خبر داد و گفت: افزايش س��رانه كمك 
هزينه جهيزيه ب��ه زودي به اس��تان ها ابالغ و از ابتداي س��ال 98 

اجرايي مي شود. 
 حدادع��ادل با بي��ان اينك��ه اس��تخدام نيروه��اي حق التدريس و 
نهضت س��وادآموزي در آموزش و پرورش غلط اس��ت، گفت: ماجراي 
حق التدريسي يك مصيبت است؛ ما در مجلس مي گوييم اين بار آخر 
است كه آموزش و پرورش را مجبور مي كنيم نيروي حق التدريس بگيرد 

باز دو سال بعد، حق التدريس هاي جديد پيدا مي شوند. 
 رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با اشاره به شناسايي 
۶5هزار كودك ديرآموز در سال تحصيلي جاري گفت: افزايش شمار 
دانش آموزان ديرآموز شناسايي شده به معناي آن است كه حتماً بايد 
آموزش به معلمان عادي براي چگونگ��ي كار با دانش آموزان دير آموز 

را گسترش دهيم. 
 پرونده الكترونيك سالمت، همان نسخه  ديجيتال پرونده هاي كاغذي 
است كه سوابق درماني و بهداشتي مردم را ثبت مي كند؛ سوابق پزشكي 
و درماني، تشخيص ها، داروها، تاريخ مراجعه به پزشك، حساسيت ها و 
آلرژي ها، تصاوير راديولوژي و آزمايشگاهي، نتايج آزمايش هاي پزشكي 
و... از زمان تولد تا مرگ افراد ثبت مي شوند تا در مسير سالمت شان به 

كار گرفته شود. 

سوخت زمان و پول مردم 
با كارت سوخت !

چندي پيش ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعالم كرد 
كساني كه كارت سوخت خودرو يا موتورسيكلت ندارند يا مفقود شده 
است، مي توانند به چند روش نسبت به ثبت نام كارت سوخت خود اقدام 
كنند. يكي از اين روش ها حضور در دفاتر پليس +۱۰ بود كه براين اساس 
دهها هزار نفر از مردم با مراجعه به اين دفاتر و ارائه اسناد و با پرداخت 
مبلغ ۱۱هزار تومان در سامانه مربوطه ثبت نام كردند، اما پس از چند 
روز اعالم شد كه سايت دفاتر بسته شده و افرادي كه ثبت نام كرده اند 
در چند هفته بعد كارت سوخت خود را تحويل خواهند گرفت. ماه ها 
گذشت و از كارت هاي ثبت نام شده خبري نشد و كسي هم پاسخگوي 
اين روش ثبت نام نيست. س��رگرداني ش��هروندان از يكسو و بدقولي 
متوليان ارائه كارت سوخت سبب شد تا نگراني ها در اين زمينه افزايش 
يابد و كس��ي هم پس از چندين ماه از اين موضوع كماكان پاسخگوي 

شهروندان نمي باشد. 
در اين خصوص چندي پيش سخنگوي شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي از ثبت نام 3ميليون نفر براي دريافت كارت سوخت 
خبر داد و گفت:از اين تعداد 2ميليون و 4۰۰هزار نفر در سامانه ثبت نام 
كرده اند و ثبت نام 5۰9 هزار نفر نيز از طريق مراجعه حضوري به دفاتر 

پليس+ ۱۰ بوده است. 
زيبا اسماعيلي همچنين با تأكيد بر اينكه پااليش اطالعات ثبت نامي 
افراد آغاز شده اس��ت، گفت: اطالعات دريافتي دسته بندي، پااليش و 
فيلتر مي شود و آمار نهايي ثبت نام كنندگان به صورت مشخص به زودي 

اعالم خواهد شد. 
سخنگوي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران تأكيد 
كرد: باز توزيع بيش از 2۶۰هزار كارت سوخت متعلق به خودروهايي كه 
از سال 93 به بعد شماره گذاري شده و در دفاتر پست معطل مانده بود، 
آغاز شده است و همچنان امكان ويرايش اطالعات و حذف درخواست 

براي ثبت نام كنندگان وجود دارد. 
وي همچنين از ابطال بيش از 3۷ هزار كارت سوخت غيرقانوني مهاجر 
خبر داد و افزود: اين كارت هاي سوخت  متعلق به كساني بوده است كه 
در سامانه ثبت نام كرده و به صورت غيرقانوني كارت سوخت خود را به 
فروش رسانده اند و در استان سيستان و بلوچستان از طريق اين كارت ها 

سوخت گيري انجام شده است. 
متأس��فانه افرادي كه در س��امانه مربوطه براي كارت سوخت ثبت نام 
كرده اند، تاكنون نتواس��ته اند به رغم پي گيري هاي متعدد مراجعه به 
سامانه مربوطه يا شماره تلفن اعالم شده پاسخ در خوري دريافت كنند. 
يكي از اين مراجعان به »جوان« گفت: همان موقع براي دريافت كارت 
سوخت به پليس +۱۰ مراجعه كردم و با ارائه اسناد و مدارك و پرداخت 
مبلغ تعيين شده وعده دادند كه تا دو هفته آينده كارت سوخت برايم 
ارسال مي شود، ولي خبري نشد. چندين بار با داشتن كد رهگيري به 
سامانه و شماره تلفن اعالم براي ثبت نام كارت سوخت مراجعه كرده و 
زنگ زدم، ولي تنها يك جواب دريافت كردم كه »كارت شماره پالك 
وسيله نقليه براي صدور ارسال شده است« و لي چهار ماهي است كه 

هيچ اتفاقي رخ نداده است. 
وي با گاليه از بي برنامگي در صدور كارت س��وخت گفت: قصد فروش 
خودروي خود را دارم، ولي به دليل نبود كارت س��وخت با مالحظاتي 
روبه رو شده ام و همچنان س��رگردان در سايت و سامانه مربوطه چشم 
انتظار خبري از كارت سوخت هس��تم، ولي خبري نيست و كسي هم 

پاسخگو اين بي نظمي و سرگرداني نيست. 
امروز و فرداكردن براي تصميم و سرگرداني مردم در شرايط كنوني به 
نوعي تحريم ارباب رجوع به جاي تكريم آن به حساب مي آيد كه مي توان 
گفت: زمان و وقت و پول مردم هم با كارت س��وخت در حال سوختن 
است! با احتساب تعداد افرادي كه به گفته شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي اعالم كرده است براي ثبت نام كارت سوخت در دفاتر 
پليس +۱۰ اق��دام كرده اند و قرار بوده هفته بعد كارت سوختش��ان را 
دريافت كنند و با در نظر داشتن پرداخت ۱۱هزار تومان براي هر كارت 
سوخت، اكنون بيش از 5/5ميليارد تومان پول در جيب يك نهاد خاص 
رفته است؛ بماند كه سود اين مبلغ طي اين مدت چقدر شده است و وقت 

و هزينه صرف شده از مردم و عالف كردنشان هم كه بيخيال !

كبري فرشچي 
  گزارش  یک

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2


