
تحريم هاي داخلي و خارج�ي روي اوضاع دارو 
و درم�ان تأثير گذاش�ته اس�ت. از ي�ك طرف 
تحريم هاي امريكا و چالش هاي انتقال ارز براي 
ثبت س�فارش و خريد دارو مش�كالتي را ايجاد 
ك�رده و از آن بدت�ر تحريم هاي داخلي اس�ت 
كه بر وضعي�ت داروه�اي بيماران ب�ه خصوص 
بيماران خاص اثر گذاشته اس�ت و شركت هاي 
پخش و توليدكنندگان به دليل انباش�ت بدهي 
و فق�دان نقدينگ�ي در مراك�ز درمان�ي ب�راي 
تسويه حس�اب،  مراكز درماني بيماران خاص و 
داروخانه ها را در ليست س�ياه گذاشته اند و به 
آنها دارو نمي فروشند؛ با وجود اين اما سخنگوي 
س�ازمان غ�ذا و دارو خبرهاي خوب�ي دارد و از 
برنامه ريزي هاي اين س�ازمان براي تأمين دارو 
تا يكس�ال آين�ده خبر مي ده�د. آن ط�ور كه 
دكتر جهانپور مي گويد درب�اره پرداخت بدهي 
بيمه ها به ش�ركت هاي پخش و مراك�ز درماني 
هم قرار است ظرف يك ماه آينده گشايش هايي 
ص�ورت بگيرد. خالص�ه اينكه به رغم س�ختي 
ش�رايط و تحريم ها، اما تدابير الزم براي مقابله 
با ش�رايط پي�ش رو انديش�يده ش�ده اس�ت. 
گزارش ها و اخبار ضد و نقيضي از اوضاع دارو و درمان 
به گوش مي رسد. يك روز از كمبود و گراني داروي 
بيماران پيون��د كليه و يك روز خبر رايگان ش��دن 
يكي از اين داروهاي گران !  اما هشدار وزير بهداشت 
درباره تشديد تحريم ها از آبان ماه مردم و به خصوص 
مش��تري هاي دائمي داروها يعني بيماران خاص و 
صعب العالج را حسابي نگران كرده است. به خصوص 
اينكه وقتي به س��راغ اين بيماران و داروخانه هاي 
عرضه اين دارو مي رويد در مي يابيد مشكالتش��ان 

مدتي است جدي شده است. 
تحريم داخلي !

احمد قويدل، مدير عامل كان��ون هموفيلي ايران 
درباره مشكالت اين بيماران به »جوان«  مي گويد: 
در حال حاضر بزرگترين مشكل ما در حوزه بيمه ها 
و تحريم داخلي اس��ت. وي مي افزايد:  ديروز براي 
داروخانه مركز ما نامه اي از سوي يكي از شركت ها  

آمده كه در حالتي به ما دارو مي دهد كه پولش را نقد 
بدهيم. اين در حالي اس��ت كه يك فاكتور ما 500 
ميليون تومان هزينه دارد و طبيعي است كه پول نقد 

نداريم به آنها بدهيم. 
وي معتقد اس��ت: آنها هم حق دارند چون پولشان 
را مي خواهند، اما ش��ركت هاي پخش داروها را در 
اختيار دارند و به خاطر بدهي سازمان هاي بيمه گر 
حاضر نيس��تند به ما دارو بدهند. جالب اينجاست 
كه سازمان هاي بيمه گر هم مدعي بدهي از دولت 
هستند و هنوز هم هيچ سازمان نظارتي پيدا نشده به 
اين پرسش پاسخ بدهد كه آيا سازمان هاي بيمه گر از 
دولت پول مي گيرند و نمي دهند يا دولت به آنها پول 
نمي دهد ؟ اين سؤالي است كه تاكنون پاسخ آن داده 
نشده و معلوم نيست چرا زنجيره تأمين دارو دچار 

مشكل شده است. 
قويدل تأكيد مي كند: بيمار ما از تحريم داخلي بيشتر 
از تحريم خارجي رنج مي كشد. داروي هموفيلي در 
انبار هس��ت، اما به دليل بدهي ای كه معلوم نيست 
مقصر اصلي اش كيست دارو به دست بيمار نمي رسد 
و ش��ركت هاي پخش در اين مدت خط قرمزهاي 
زيادي را رد كرده اند در حالي كه حبس دارو يعني 
مرگ آدم ها اما تاجر مي گويد من پولم را مي خواهم.  
به گفته وي در تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي نوع 
ارتباط شركت هاي پخش با مراكز تأمين دارو دچار 
اش��كال اس��ت. قويدل تصريح مي كند: ماه هاست  
خيلی از داروها  به  دانش��گاه علوم پزشكي لرستان 
نمی رس��د و بيمار بايد برود دارو را از مركز بگيرد. 
در ايرانش��هر داروي هموفيلي توزيع نمي ش��ود و 
بيمار بايد برود زاهدان دارو بگيرد چون پول ندارد 

مطالبات شركت هاي پخش را بدهد. 
دكتر مري��م اخوان، عض��و هيئت مدي��ره انجمن 
تاالس��مي ايران هم در پاسخ به س��ؤال گزارشگر 
»جوان« درباره اوضاع داروهاي اين بيماران مي گويد:  
مش��كالت دارو نه فقط رفع نش��ده بلكه داروهاي 
وارداتي هم محدود تر شده است. شركت هاي داخلي 
به ش��رطي كه ماده اصلي اوليه در تحريم باشد به 
سمت توليد دارو از مواد با كيفيت متوسط مي روند 

و اين داروها در دراز مدت ع��وارض قلبي – كبدي 
دارد. به گفته وي عوارض داروهاي تاالسمي عوارض 
كوتاه مدت نيست و سه تا شش ماه طول مي كشد تا 
دارو عوارض خود را نشان دهد. وي در پاسخ به رد 
شايعه مرگ 91 بيمار تاالسمي بر اثرمصرف داروي 
داخلي اينگونه توضيح مي ده��د: نمي توان به طور 
كلي قضاوت كرد كه داروهاي داخلي خوب نيست، 
داروهاي داخلي هم اگر از مواد اوليه با كيفيت تأمين 
شوند مش��كلي پيش نمي آيد، اما در حال حاضر نه 
داروي خارجي موجود است و نه داروهاي داخلي از 

مواد اوليه با كيفيت توليد مي شود. 
اخوان كه خود جزو بيماران تاالسمي است، تصريح 
مي كند: وقتي دارو خوب نيس��ت بيمار ي��ا دارو را 
مصرف نمي كند و با رس��وب آهن مواجه مي شود 
يا بر اثر مصرف با مشكالت كليوي و كبدي روبه رو 
مي ش��ود بنابراين اثرات ثانوي��ه داروي بي كيفيت 
مي تواند منجر به مرگ بيمار ش��ود ن��ه خود دارو. 
تاالسمي يك بيماري مزمن اس��ت و بيمارانی كه 
در ش��رايط ثبات نيستند و جزو قش��ر آسيب پذير 
بيماران تاالسمي هستند، در شرايط تحريم بيشتر 

آسيب مي بينند. 
وي تأكيد مي كند: داروي داخل��ي درجه يكي كه 
مواد اولي��ه اش خوب اس��ت در تم��ام داروخانه ها 
توزيع نمي شود. كاًل داروي اصلي كه غالب بيماران 
تاالسمي از آن استفاده مي كنند در همه داروخانه ها 
توزيع نمي شود و در ليست سياه است. حاال سازمان 
غذا و دارو مقصر است يا جاي ديگر به هر حال ضربه 

آن را بيمار مي خورد. 
  استراتژي ذخيره اي يك ساله 

دكتر كيانوش جهانپور، س��خنگوي سازمان غذا و 
دارو اما در رابطه با تدابيري كه س��ازمان غذا و دارو 
براي مواجهه با مش��كالت ذكر ش��ده انديشيده به 
»جوان« مي گويد: اقدامات س��ازمان غذا و دارو در 
اين حوزه زودتر از همه دستگاه ها آغاز شده است. 
هم اكنون ما حداقل بالغ بر 280 ميليون يورو واردات 
با ارز دولتي در حوزه دارو مواد اوليه و دو برابر آن در 
حوزه تجهيزات پزشكي واردات داشته ايم و تا سقف 

8/2 ميليارد يورو قولي اس��ت كه وزارت بهداشت 
براي تأمين دارو و تجهيزات پزش��كي داده اس��ت. 
وي تأكيد مي كند: همه فرايندهاي قيمت گذاري 
به س��مت منطقي س��ازي رفته و ميانگين افزايش 
قيمت ها 9 درصد و زير نرخ تورم است. همه شرايط 
به گونه اي است كه ما آمادگي آن را داريم تا قبل از 
آبان ماه بخش زيادي از نياز كشور را در حداقل يك 
بازه يك س��اله در حوزه مواد اوليه،  دارو و تجهيزات 
پزش��كي با كمك س��نديكاها و بخ��ش خصوصي 

ذخيره سازي كنيم. 
    30 كشور دنيا مشتري داروهاي وطني

وي در خص��وص مش��كل نقدينگي ش��ركت هاي 
توليد كنن��ده دارو مي افزايد:  بخ��ش خصوصي به 
دليل بدهي سازمان هاي بيمه گر مشكالتي در حوزه 
نقدينگي دارد كه در نهايت با پيگيري هاي وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو سازمان هاي بيمه گر و 
دولت قول داده اند تا يك ماه آينده بخش عمده اي از 

اين مطالبات تسويه شود. 
جهانپور درباره مشكل داروهاي داخلي براي بيماراني 
همچون بيماران تاالسمي هم مي گويد: استراتژي 
سازمان بر اساس اسناد باالدستي مثل قانون برنامه 
ششم ما را مكلف به حمايت از داروهاي توليد داخل 
مي كند. طب��ق قانون ملزم هس��تيم از داروي برند 
حمايت نكنيم مگر اينكه داروي توليد داخل در آن 
حوزه وجود نداشته باشد. هزينه نا متعارف واردات 
برندهاي خارجي در حالي است كه عموماً در سطح 
كيفي و استانداردهاي برابر با توليد داخل قرار دارند و 
ما موظفيم كه از توليد داخل حمايت كنيم و بيش از 
10 درصد بازار دارويي را در اختيار داروهاي خارجي 
داراي مشابه داخلي نمي گذاريم. جهانپور با تأكيد بر 
اينكه امروز داروهاي توليد داخل به بيش از 30 كشور 
دنيا صادر مي شود درباره اظهار نظر بيماران تاالسمي 
و پزشكان معالج آنها مي گويد:  همين زماني كه اين 
اظهار نظرها مي شود قسمت اعظم بيماران داخلي و 
همينطور بيش از 9 كشور دنيا هم داروي آهن زداي 
ايراني را بيش از هشت سال است مصرف مي كنند. 
اين اظهارات وجه منطقي ندارند. اگر موردي هست 
از طريق مراكز عوارض دارويي قابل گزارش هست و 
قطعاً اگر عارضه اي خارج از عوارض معمول دارويي 
گزارش شود بررس��ي و در صورت تأييد حتي خط 

توليد آن متوقف مي شود. 
  ليس�ت س�ياه ش�ركت هاي پخش تخلف 

است
سخنگوي س��ازمان غذا و دارو درباره ليست سياه 
ش��ركت هاي پخش هم تأكيد مي كند:  در مواردي 
به دليل بدهي هاي معوقه برخي شركت ها ارائه دارو 
را منوط به پرداخت نقدي يا با فواصل كوتاه مدت 
كردند، اگر اين اتفاق درباره داروهاي خاص بيماران 
اورژانسي و داروهاي حياتي بيفتد شركت متخلف 
است و با آن برخورد خواهد شد. شركت ها موظفند 
موجودي خ��ود را در اختيار بيماران ق��رار دهند. 
به گفته وي م��واردي بود كه از طريق كميس��يون 
ماده 11 در دانش��گاه هاي علوم پزشكي به سازمان 
تعزيرات حكومتي ارجاع شده است و ارجاع خواهد 
شد. س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو در عين حال 
تأكيد مي كند:  همه نظام سالمت در تالش است تا 
مطالبات معوقه را به نوعي تسويه كنند در اين زمينه 
همدلي وجود دارد و ما با كمترين مشكل مواجهيم.  
وي معتقد اس��ت در حال حاضر بازار دارو با ثبات و 
آرام است و ميزان اقالم كمبود دارويي از 65 قلم در 
خرداد ماه به 57 قلم در ابتداي تيرماه و امروز به كمتر 
از 52 قلم رسيده كه مطابق عرف بسياري از بازارهاي 

دارويي دنياست. 
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صالحيت هاي حرفه اي معلمان غيردولتي كارتي مي شود
خط و نشان مدارس غيردولتي براي دانشگاه فرهنگيان!

خصوصی ها بگذارند  در تحريم مشكل دارويي نداريم  
گزارش ميداني »جوان« از وضعيت داروي بيماران خاص

رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي 
مردمي وزارت آموزش و پرورش از آموزش فنون 
تدريس به آموزگاران دبس�تان هاي غيردولتي 
از مردادماه امسال خبر داد و گفت: معلماني كه 
اين دوره را طي كنند، كارت صالحيت حرفه اي 
دريافت مي كنند. اين در حالي اس�ت كه تعداد 
قابل توجهي از اين معلمان طي س�ال هاي اخير 
خارج از چارچ�وب تربيت معلم ب�ه كار گرفته 
شده اند و بسياري از كارشناسان صالحيت هاي 
حرفه اي آنه�ا را م�ورد تردي�د ق�رار داده اند. 
 بيش از 40 دانش آموز قد و نيم قد ابتدايي با چشمان 
گش��اد و دهان هاي باز بي هي��چ عكس العملي در 
برابر كنش هاي محيط��ي روي نيمكت هاي چوبي 
جاگير مي شوند، به طوري كه حتي جرئت برانداز 
كردن اتاق نامأنوس��ي به ن��ام كالس را هم ندارند 
و از آن مهم تر اينك��ه تمام رفتار غريب��ه اي به نام 
معلم را زي��ر ذره بين دارند و به س��رعت ب��ا رفتار 
مادرش��ان مطابقت مي دهند و هر لحظه آماده اند 
 كه زير گريه بزنن��د و به اصط��الح غريبگي كنند. 
اين تصويري اس��ت كه اغل��ب معلم��ان ابتدايي 
در آغازي��ن روزهاي س��ال تحصيل��ي و در جريان 
كالس بندي ها ب��ا آن مواجه مي ش��وند و مطلعي 
براي 12 س��ال آم��وزش عموم��ي و آموزش هاي 
دانشگاهي است يا با نگاه جامع تر آغاز آينده سازي 

كشور است. 
  شمش�ير غيردولتي ه�ا ب�راي دانش�گاه 

فرهنگيان از رو بسته شده است!
نوع برخورد با اين قاب و معرفي سيس��تم آموزش 
به دانش آم��وزان و ت��الش ب��راي آموزش پذيري 

آنها ب��ه گونه اي اس��ت ك��ه نه تنه��ا آموزش هاي 
دانش��گاهي و تس��لط ب��ه س��رفصل هاي علم��ي 
را مي طلب��د، بلك��ه صالحيت ه��اي حرف��ه اي از 
جمله روانشناس��ي ك��ودک، نح��وه كالس داري، 
 صب��وري و دلس��وزي ني��ز در آن ضروري اس��ت. 
بر اي��ن اس��اس آم��وزش دوره ابتداي��ي در تمام 
نظام هاي آموزشي دنيا از اهميت ويژه اي برخوردار 
اس��ت، چراكه معلمان ابتدايي ع��الوه بر آموزش 
سرفصل هاي تعيين شده به نوعي تعيين كنندگان 

زندگي آموزشي دانش آموزان هستند. 
با وجود اين، در س��ال هاي اخير دولت دس��ت به 
تغييرات اساسي در نحوه جذب و آموزش معلمان 

زده، به طوري كه در حال حاضر در آموزش و پرورش 
به رغم ادعاهاي منتشر شده، نگاه سهل و ممتنعي به 

صالحيت هاي حرفه اي معلمان ابتدايي مي شود. 
پر كردن رديف هاي اس��تخدامي اعطايي از سوي 
سازمان برنامه با فارغ التحصيالن دانشگاه ها  غير از 

دانشگاه فرهنگيان نتيجه اين نگاه است. 
  معلمان غيردولتي ها كارتي مي شوند!

خالي ش��دن مدارس دولتي از امكانات نرم افزاري 
مطلوب و محدود شدن تعداد آنها در مقابل افزايش 
كيفي خدمات آموزش��ي در م��دارس غيردولتي 
– دس��ت كم در تبليغات- و نب��ود محدوديت هاي 
منطقه اي به اضافه بهره برداري از تبليغات گسترده 

از طرفي و تغيي��ر نحوه جذب و آم��وزش معلمان 
از س��وي ديگر صورت جديدي از آموزش را براي 
تعليم و تربيت كش��ور ترس��يم مي كند. اظهارات 
مجتبي زيني وند، رئيس سازمان مدارس غيردولتي 
و مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در 
خصوص اعطاي كارت صالحيت هاي حرفه اي در 
ازاي گذراندن دوره هاي ضم��ن خدمت معلمي را 

مي توان بخشي از اين نوآوري ها دانست. 
وي در گفت و گ��و با رس��انه ها با بي��ان اينكه دوره 
آموزش فنون تدريس به آموزگاران مقطع ابتدايي 
مدارس غيردولتي در تابستان امسال آغاز مي شود، 
گفت: اين دوره ها از مرداد ماه ش��روع مي ش��ود و 

اسفند ماه بايد به اتمام برسد. 
گفتني است، سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش 
و پ��رورش روز گذش��ته در مراس��م اختتامي��ه 
چهاردهمي��ن جش��نواره علم��ي – فرهنگ��ي 
فرهنگيان بس��يجي ك��ه در س��الن اجتماعات 
ساختمان شهيد رجايي آموزش و پرورش برگزار 
ش��د با تأكيد بر اينكه باي��د در كالس ها مهارت 
بلند كردن يك زمين خ��ورده، صبوري و تحمل 
در برابر سختي ها، نگاه به چش��م انداز و افق ها و 
از خودگذشتگي را با دانش آموزان تمرين كنيم، 
گفت: جاي اين موارد در كالس هاي ما بسياري 

خالي شده است. 
اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان تغيير 
نوع نگاه به حرفه معلمي را ناش��ي از سياست هاي 
اخير آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در 
خصوص تربيت معلم و استخدام فارغ التحصيالن 

دانشگاهي در آموزش و پرورش مي دانند. 

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. 

محمد رض�ا ش�هبازي تويي�ت زد: بع��د از چند ش��ب برگزاري 
خنداننده شو در خندوانه حاال مي شه مطمئن بود كه هجو پدر و مادر به 
شوخي هاي جنسي كه از سري قبل راه افتاده بود اضافه شده. خداكنه 

تعمدي نباشه!

توييت بِنجُهوِون: يه چيزي بگم شايد باورتون نشه، تعداد مراجعين 
صندوق خيريه مون براي كمك به پ��ول پيش خونه، به اندازه جهيزيه 
باال رفته! چه خبرتونه صاحبخونه ها؟ رحم كنيد تا زمين و آس��مان به 

شما رحم كنه. 

سفير عش�ق با انتش�ار اين عكس توييت زد: نيروي انتظامي 
آرزوي يك پسربچه مبتال به س��رطان كه مي خواست پليس بشه رو 
برآورده كرد. اين كار اگه خارج از ايران بود براندازها خودش��ونو پاره 

مي كردند.

 نادر فتورچي توييت زد: پدر داماد روحاني كه پسر و عروسش 
)دختر روحاني(25س��ال  اس��ت در اتري��ش زندگ��ي مي كنند، 
درخواست 3/3ميليون يورو ارز دولتي براي»واردات موز« داشته، 
اما 2ميليون يورو به او داده اند و علت اين »ظلم«را نسبت فاميلي 
با رئيس جمهور مي داند! ما ملت ايران ش��رمنده ايشانيم، ما مردم 

بدي بوديم !

توييت مشكا: امام  جمعه رضوانش��هر بدون اطالع رفته تو جلسه 
مديرعامل آب منطقه اي شفارود و به هواداري كارگران بيكار شده 
عمامه زمين زده اس��ت. قباًل هم تو نمازجمعه ب��ه مديران دولتي 
بابت دو، سه شركت چوكا و جنگل ش��فارود تذكر جدي داده بود. 
نمي دونين م��ردم منطقه چقدر دوس��تش دارن! خ��دا ازت راضي 

باشه مرد!

  مهدي قياسي با انتش�ار اين عكس توييت زد: وقتي قطع برق 
ايران رو در مقابل توليد برق هسته اي ديگر كشورها مي بينم و مشكل 
آب آشاميدني مردمم در مقابل چرخيدن چرخ آب شيرين كن هاي 
هسته اي ديگر كشورها رو مي بينم، كساني كه با ذلت و خوش خيالي 
و براي اعتماد به استكبار مي گفتن هسته اي به درد ما نمي خوره و نياز 

نداريم رو به ياد ميارم. 

  مجتبي رحيم زاده با انتش�ار اين عكس توييت زد: نمايشگاه 
بين المللي مشهد! بعد از پپس��ي؛ اين بار فروش سگ هاي الكچري 
مش��هد را به تيتر اول رس��انه ها كش��اند؟! با مش��هد چه مي كنيد 

ابو جهل ها...

 بهمن دار الشفايي توييت زد: نوشته مفصل و )براي من( روشنگر 
چيت چيان، وزير نيرو در دولت اول روحاني، درباره بحران هاي صنعت 
برق و راه حل هاش. طبعاً علت العل��ل رو غيرواقعي بودن قيمت انرژي 
مي دونه و مي گه هرچي تو دولت سعي كرده اين رو عوض كنه با مانعي 

به نام »نوبخت« برخورد كرده. 

  رضا شعبان با انتشار اين عكس توييت زد: شهرداري مشهد در 
اقدامي عجيب و قابل تأمل نماد پهپ��اد امريكايي RQ170 را از ميان 

طرح مجسمه سيمرغ كه نماد اسطوره اي ايراني مي باشد حذف كرد!

  سيد علي موسوي با انتشار اين عكس توييت زد: ايران بيشترين 
صادرات برق را به عراق دارد و به علت قطع صادرات برق عراق اين كشور 
با بحران انرژي روبه رو ش��ده اس��ت. آنگاه وزير نيرو مي گويد: ساخت 
نيروگاه براي جوابگويي به 200 ساعت مصرف توجيه اقتصادي ندارد. 

علیرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

    رئيس شوراي شهر تهران گفت: با توجه به آخرين گزارش وضعيت 
تخلفات ساختماني مربوط به سال هاي 95 و 96 بيش از 21هزار پرونده 
و بالغ بر 5 ميليون مترمربع تخلف در شهر تهران گزارش شده است. هر 
چند اين آمار شفاف نيست، اما وضعيت توافقات نيز نامشخص است و 

مبناي قانوني اين توافقات مشخص نيست. 
    در بخش��نامه اي عيس��ي كالنت��ري، رئي��س س��ازمان حفاظت 
محيط زيست خطاب به مديران كل حفاظت محيط زيست استان ها، 
حضور محيط بانان در مراسم استقبال از مس��ئوالن و ساير تشريفات 
غيرض��روري و هزينه س��از در تمام��ي واحد هاي س��ازمان حفاظت 

محيط زيست ممنوع اعالم شد. 
    سرپرست مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت 
اعالم كرد: بيماري هاي خاص، پيوند، سرطان و ناباوري چهارحوزه عمده 
اين مركز است كه تمام تالش خود را براي حفاظت مالي و ارائه خدمات 

با كيفيت به آنها انجام مي دهيم. 
    رئيس بنياد طب ايران��ي گفت: بنياد طب ايراني قرار اس��ت براي 
مجموعه هاي دانشگاهي و مردم به عنوان يك چتر سالمت و يك پل در 

عرصه بين المللي در بين كشورهاي مختلف شناخته شود. 
    سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس اظهار كرد: تعامل بي بهره، 
مرموز و خطرناک در امور زنان با كشوري چون سوئد كه گرفتار انحطاط 
در حوزه خانواده و زنان اس��ت، نه تنها جزو اولويت هاي كنوني كشور 

نيست، بلكه مردم را از اصالح امور نااميد مي كند. 
    رئيس دانش��كده طب ايراني با بيان اينكه وزارت بهداشت با اصل 
وجود عطاري ها مخالفتي ندارد، گفت: در مواقعي مشاهده مي كنيم كه 
تجويز و تشخيص در اين اماكن صورت مي گيرد كه وزارت بهداشت با 

عملكرد متخلفانه اين مكان ها مشكل دارد. 
    يك جامعه شناس با اشاره به آسيب هاي ناشي از فضاي مجازي براي 
جوانان گفت: آسيب هاي نوين بر آسيب هاي سنتي تأثير گذار است. به 

اين شكل كه فضاي مجازي قبح انجام آنها را مي شكند. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

اي آب! به كجا چنين شتابان؟!
اعالم شفاف وضعيت، اولين مرحله براي اصالح امور است؛ چون در ادامه 
اين روند است كه مي توان چرخه برنامه ريزي و مديريت راه انداخت و 
دست به اجراي دقيق برنامه ها زد. اين آمارها و موارد را فقط يك بار از 

رو بخوانيد:
- ح��دود 10 درص��د پايتخت نش��ينان، همچن��ان آب اس��تخر و 

حوض هايشان را با آب شرب پر مي كنند؛ يعني حدود 800 هزار نفر !
- انرژي و هزينه اي كه براي تس��ويه آب شرب شهري مصرف مي شود 
دقيق��اً 10 برابر مي��زان هزينه و انرژي  اس��ت كه ب��راي آب در بخش 

كشاورزي مصرف مي شود. 
- مجتمع ه��اي س��اختماني يك كنت��ور آب دارد و هم��ه مبلغ آن را 
ميان خودشان تقسيم مي كنند. همين باعث مي شود انگيزه اي براي 

صرفه جويي در آب وجود نداشته باشد. 
- يكي از داليلي كه ما هنوز نيروگاه هاي حرارتي مان را با آب ش��يرين 

خنك مي كنيم، ارزان بودن قيمت آب است. 
- در صنعت فوالد براي اينكه دما از 450 درجه به 50درجه كاهش يابد، 
در هر ساعت هزار متر مكعب آب شيرين مصرف مي شود، در صورتي كه 

استاندارد آن 10متر مكعب است. 
- در هيچ جاي جهان براي توليد نيش��كر در هر ه��زار متر مكعب آب 
شيرين مصرف نمي كنند، ما در ايران براي توليد هندوانه و محصوالت 
جاليزي مانند خيار و گوجه فرنگي بي��ش از 10 هزار مترمكعب در هر 
هكتار مصرف مي كنيم، در حالي كه هيچ يك از كشورهاي جهان زير بار 

چنين چيزي نمي روند. 
- قيمت ارزان آب يكي از داليلي است كه براي وزارت نيرو نمي صرفد 
كه لوله هاي فرسوده خود را تعمير كند و يك سوم مصرف آب تهراني ها 

به اندازه سد كرج در پروسه قيمت گذاري هدر مي رود. 
-  بر اساس برآوردهاي مقدماتي از مجموع 147 ميليون متر مكعب نياز 
آبي فضاي س��بز تهران، حدود 33درصد يعني معادل 49 ميليون متر 

مكعب به چمن اختصاص دارد. 
- وسعت چمن كاري در تهران 10 درصد وسعت فضاي سبز درون شهري 
اس��ت و هنوز برنامه هدفمندي ب��راي كاهش طرح چم��ن كاري در 

جايگزيني گياهان بومي به شوراي شهر تهران ارائه نشده است. 
- تهران هم اكنون در آستانه يك فاجعه آبي قرار گرفته كه در 50 سال 
اخير بي سابقه بوده اس��ت، ذخيره برفي پايتخت براي نخستين بار به 

صفر رسيده است. 
- به گفته سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
حدود90درصد آب شرب كشور به فاضالب تبديل مي شود و در صورت 
بازچرخاني و تصفيه اين مي��زان از فاضالب بخش زيادي از بحران آب 

كشور حل مي شود. 
 - قيمت تمام شده آب شرب در شهر تهران بدون احتساب هزينه هاي 
سرمايه گذاري معادل هزار تومان براي هر متر مكعب است كه 50 درصد 
آن از مردم دريافت مي شود. اين آب بها نه تنها پاسخگوي هزينه هاي 
بهره برداري و نگهداري از تأسيسات گسترده آبرساني شهر نيست، بلكه 
حتي انگيزه اقتصادي الزم را براي جايگزيني وسايل كاهنده مصرف نيز 

براي مصرف كنندگان ايجاد نمي كند.

 مدارس موظف به ثبت نام
 بي قيد و شرط دانش آموزان هستند

رئي�س اداره كل ارزياب�ي عملك�رد و پاس�خگويي به ش�كايات 
آموزش و پ�رورش، ثبت نام بي قيد و ش�رط دانش آم�وزان داراي 
ش�رايط را يك اصل دانس�ت كه مديران بايد آن را رعايت كنند. 
عليرضا كمرئي با اشاره به آغاز فصل ثبت نام اظهار كرد: بر اساس ماده 4 
آيين نامه اجرايي مدارس، مدير مدرسه به عنوان نماينده آموزش و پرورش 
منطقه مسئول حس��ن اجراي فعاليت هاي آموزش��ي، پرورشي، مالي و 
اداري مدرسه است و در تمامي امور مدرسه مسئوليت دارد و موظف است 
بر اساس مقررات با برنامه ريزي مناسب و استفاده از مشاركت كاركنان و 
دانش آموزان و والدين آنها و با بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي داخل 
و خارج از مدرسه جهت تحقق اهداف مصوب دوره تحصيلي تالش كند.  
وي افزود: بر اس��اس ماده 5 همين آيين نامه مدير مدرس��ه موظف است 
با اس��تفاده بهينه از منابع مالي دولتي و با بهره گيري از مش��اركت هاي 
اختياري مردمي و كمك هاي خيرين و تقويت منابع اعتباري مدرس��ه 

شرايط الزم را براي اجراي مناسب برنامه مدرسه فراهم كند. 
 كمرئي با اشاره به ماده 8 قانون شوراهاي آموزش و پرورش مصوب سال 
1372 تصريح كرد: براساس اين ماده قانوني و همچنين آيين نامه اجرايي 
م��دارس، بهره گيري از كمك ه��اي داوطلبانه مردمي ب��ه لحاظ قانوني 
اشكالي ندارد، اما طبق ماده 4 آيين نامه اجرايي مدارس، مقررات مبناي 
تمامي فعاليت هاي مدرس��ه اس��ت.   رئيس اداره كل ارزيابي عملكرد و 
پاسخگويي به شكايات گفت: اصل بر ثبت نام بي قيد و شرط دانش آموزان 
واجد ش��رايط به عنوان يك حق است نه جلب مش��اركت مالي حتي به 
صورت داوطلبانه.  گفتني اس��ت، درحال حاضر ثبت نام دانش آموزان با 
اجراي طرح »منطقه بندي« با محدوديت هاي بسياري روبه رو است و اين 
امر مسائل و مشكالت فراواني را براي والدين دانش آموزان به وجود آورده 
است. الزم است تا آموزش و پرورش نسبت به اين موضوع نيز حساس شده 

و از سرگرداني بيشتر دانش آموزان و والدين جلوگيري به عمل آورد. 


