
ط�رح دو فوريت�ي مجل�س ب�راي افزاي�ش 
ظرفي�ت رش�ته هاي پزش�كي ب�ا اس�تقبال 
مردم�ي و مخالفت قاطب�ه پزش�كان مواجه 
ش�د. اين مخالفت ب�ا تحركاتي هم�راه بود تا 
امضاكنندگان طرح افزايش ظرفيت پزشكي 
وادار شوند امضايشان را پس بگيرند. آخرين 
خبر از اين طرح از تش�كيل كارگروهي س�ه 
جانبه براي رسيدگي به طرح افزايش ظرفيت 
پزش�كي داللت دارد؛ كارگروه�ي كه فضاي 
كلي آن در جهت مخالفت ب�ا طرح دوفوريتي 
افزايش ظرفيت پزشكي اس�ت. هر چند اين 
كارگروه ه�م مانند خان�ه ملت ب�ه تعطيالت 
تابس�تاني رفت ت�ا مخالفت خود را به ش�كل 
غيرمس�تقيم و با كش�تن زمان اجرايي شدن 
اين ط�رح دو فوريتي به مرحله اجرا برس�اند. 
روزگذشته بس�يج دانش�جويي 13دانشگاه 
علوم پزش�كي كش�ور ضمن حمايت از كليت 
طرح افزايش ظرفيت رش�ته هاي پزشكي در 
مجلس و اس�تناد به بند 13سياست هاي كلي 
سالمت و سند راهبرد گس�ترش جغرافيايي، 
خواستار تأمين نيروي انساني كافي با مهارت 
مناس�ب و ب�ا اس�تقرار در مح�ل صحي�ح به 
منظور ارتق�اي  هرچه بيش تر س�المت مردم 
شد. بسيج دانش�جويي دانش�گاه هاي علوم 
پزش�كي از نمايندگان امضاكنن�ده اين طرح 
خواس�ت تا اين آزمون حس�اس و تاريخي در 
نظام س�المت را با وجود تمام فشارهاي صنف 
پزشكان با شجاعت به نفع ملت خاتمه دهند. 

كمبود پزشك در كشور موضوعي است كه ايرج 
حريرچ��ي، مع��اون كل وزارت بهداش��ت آن را 
رسانه اي كرد و براي اثباتش به آمار، ارقام و اسناد، 
استناد كرد. در بيانيه بسيج دانشجويي 13 دانشگاه 
علوم پزشكي نيز به استناد به آمار پزشك نسبت 
به جمعيت در كشورهاي مختلف آمده است: طبق 
آخرين آمار سازمان جهاني بهداشت )WHO(، در 
ايران به ازاي هر 10 هزار نفر تنها 11پزشك وجود 
دارد. با نگاهي به همين آمار متوجه مي شويم كه 
اين آمار در كش��ورهاي پيشرو در عرصه سالمت 
نظير سوئد54، انگليس28، آلمان41، كانادا26،  
روسيه40، هلند35 و حتي كش��ورهاي منطقه 
مانند آذربايجان34، مغولس��تان32،  تركيه18، 
عربستان سعودي24 و عمان20پزشك است. اين 
آمار در مورد پزشكان متخصص وضعيت بدتري 
را نش��ان مي دهد، به طوري كه س��رانه پزش��ك 
متخصص در كش��ور ما پنج به ازاي هر 10 هزار 
نفر را نشان مي دهد، اما در بسياري از كشورهاي 

پيشرو حوزه سالمت، اين عدد باالي 20 است. 
 اگر اين روند ادامه يابد... 

كمبود پزشك به شكل شهودي نيز قابل مالحظه 
اس��ت وقتي با صف هاي طوالن��ي درمانگاه ها و 

بيمارستان ها مواجه مي ش��ويم يا مي بينم مردم 
ناگزيرند براي درمان بيمارانش��ان از شهرستان 
به ته��ران بيايند. كيفيت پايي��ن درمان به دليل 
كم آوردن وقت ب��راي معاينه بيم��ار، تعرفه هاي 
باالي پزشكي، دريافت زيرميزي و عدم دسترسي 
به خدمات پزشكي در ايام تعطيل همگي دليلي 
است بر اينكه پزشك به اندازه كافي وجود ندارد. در 
اين بيانيه با تأكيد بر اينكه كمبود پزشك سال ها 
از سوي سازمان صنفي نظام پزشكي و انجمن هاي 
صنفي پزشكي پنهان شده بود و به جاي آن دروغي 
بزرگ مبني بر اشباع بودن پزشكي و كافي بودن 
تعداد موجود توسط آنان به جامعه تزريق مي شد، 
تأكيد شده است: »با ادامه روند موجود تا 25سال 
آينده به تع��داد مورد نياز براي امروز كش��ور هم 
نمي رسيم چه برسد به تأمين نياز آينده كشوري 
كه جمعيت آن رو به پيرشدن گذاشته است و بدون 
شك در آينده نياز بيش تري به خدمات بهداشتي و 

درماني پيدا خواهيم كرد.«
 تعارض منافع و البي گري پزشكان پشت 

پرده مخالفت ها
در برابر همه اين اس��تدالل ها بسيج دانشجويي 
مخالفت قاطبه پزشكان با طرح افزايش ظرفيت 
پزشكي را ناش��ي از »تعارض منافع و البي گري 
پزشكان« دانس��ت  و در برابر استدالل مخالفان 
درباره بيكاري پزش��كان به س��خنان سيدحسن 
قاضي زاده هاشمي اس��تناد ش��د كه در اين باره 
گفته بود: »ب��ا هياهوهاي ايجاد ش��ده باور كرده 
بودم كه 20هزار نفر پزشك عمومي بيكار داريم، 
ما ب��ا پرداختي هاي ماهان��ه 15و 1۷ميليون كه 
گاهي مورد انتقاد اعضاي كميس��يون بهداشت 
مجلس نيز ب��ود، تالش خود را ب��راي حضور اين 
پزش��كان در مناطق محروم ب��ه كار گرفتيم و با 
وجود پرداخت هاي مناس��ب به پزش��كان شاهد 
بوديم كه تنها حدود هزار و 500 پزشك عمومي 
اعالم آمادگي كردند و اين خ��ود مي تواند به اين 
معني باشد كه يا پزشك عمومي نداريم يا آنها تنها 
شماره نظام پزشكي دارند و ديگر پزشك نيستند.« 
بسيج دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايراد 
ديگر مخالفان طرح افزايش ظرفيت پزشكي را نيز 
وارد نمي داند و اين گونه استدالل مي كند:»بحث 
توزيع نامتناسب پزشك در كشور عنوان كنند، در 
حالي كه خود اين موضوع معلول كمبود پزشك 
است و دس��ت سياس��تگذار در توزيع پزشك را 
بسته و اظهارات وزيرسابق بهداشت نيز مؤيد اين 

مسئله است.«
طبق اين بيانيه همچنين درباره زيرساخت هاي 
آموزش��ي الزم ب��راي افزايش ظرفي��ت پذيرش 
نيز به رغ��م اظهارات مخالف��ان افزايش ظرفيت 
رش��ته هاي پزشكي، مقايس��ه سرانه اس��تاد در 
ايران نسبت به كش��ور هاي ديگر نشان مي دهد، 
نسبت اس��تاد به دانشجو در دانش��گاه هاي علوم 

پزش��كى در كش��ورهاي دنيا از يك به 10 تا يك 
به 18 متغير اس��ت، اما در ايران اين نس��بت يك 
به هشت است كه نشان مي دهد، با وجود انحصار 
ش��ديد در جذب هيئت علمي باليني پزش��كي و 
دندانپزش��كي همچنان ظرفيت اساتيد موجود 
بيش از دانشجويان فعلي است. همچنين حدود 
620بيمارس��تان دولتي تحت نظر دانشگاه هاي 
علوم پزشكي هستند كه از اين تعداد فقط حدود 
200 بيمارس��تان دانش��جو مي پذي��رد و حدود 
420بيمارستان دانش��گاهي دانشجو نمي پذيرد 
كه براساس نقشه راه درمان )سال 95( مي تواند 
زيرساخت مناسبي براي افزايش ظرفيت تربيت 
دانشجوي پزشكي باشد. همچنين به گفته وزير 
سابق بهداش��ت در طرح تحول س��المت تعداد 

تخت هاي بيمارستاني 30درصد افزايش داشته 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ظرفيت پذيرش 
رشته پزشكي در س��ال 9۷ نس��بت به سال 94 
نه تنها افزايش نداش��ته بلكه 10 درصد كاهش 

داشته است. 
 كاهش ظرفيت پزشكي به نصف !

طبق اين بيانيه وزارت بهداش��ت موظف اس��ت 
براس��اس بند )ت( ماده ۷4 قانون برنامه شش��م 
توسعه به منظور متناسب سازي كميت و كيفيت 
تربيت نيروي انس��اني گروه پزش��كي با نيازهاي 
نظام سالمت كشور، نيازهاي آموزشي و ظرفيت 
ورودي تمامي دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش 
عالي علوم پزش��كي اعم از دولتي و غيردولتي را 
متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع 
و سطح بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور 
تعيين كرده و اقدام��ات الزم را به عمل آورد.  در 
سند راهبرد گسترش جغرافيايي آموزش سالمت 
)مصوب س��ال 94( هم عنوان شده كه الزم است 
ظرفيت پذيرش دانش��گاه ها چه در بخش دولتي 
و چه خصوصي بر اس��اس نيازهاي واقعي كشور 
تعيين شود. در همين س��ند اشاره شده است كه 
اگ��ر برنامه ريزي هاي مؤسس��ات در افق 1404 
برآورده شود ظرفيت بالقوه آموزش عالي سالمت 
به 500 هزار نفر افزايش پيدا مي كند كه حتي از 
دوبرابر ظرفيت فعلي نيز بيش تر اس��ت. با وجود 
اينها وزارت بهداشت پس از سپرده شدن اختيار 
تعيين ظرفيت رش��ته هاي علوم پزشكي، از سال 
۷4 تا 83 ظرفيت رشته پزشكي را تقريباً به نصف 
كاهش داد و اين تصميم گيري در راستاي تعارض 
منافع پزش��كان و در منافات با مصلحت مردم و 
در عوض تأمين انحصار پزش��كان اس��ت. بسيج 
دانشجويي دانش��گاه هاي علوم پزشكي در عين 
حال با دو برابر كردن ناگهاني ظرفيت مخالف است 
و در عوض تأكيد مي كند: »التزام وزارت بهداشت 
و دانشگاه هاي علوم پزش��كي به افزايش ساالنه و 
تدريجي ظرفيت تربيت پزشك و دندانپزشك با 
تأكيد بر پراكندگي صحيح آن به صورتي كه عمده 
افزايش ظرفيت به شكل بورسيه با تعهد خدمت 
در مناطق محروم باشد، مي تواند اهداف افق 1404 

را در ارتقاي سالمت مردم محقق كند.«
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انحصار و منفعت طلبي 
پشت پرده مخالفت با طرح افزايش پزشكان

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. 
-----------------------------------------------------

 در مراسم شوراي اداري شهرستان شميرانات كه با حضور محسن 
هاشمي رئيس شوراي شهر تهران برگزار شد، رئيس آموزش و پرورش 
شهرستان شميرانات با برگزاري مراسمي توسط يك دختر دانش آموز 
با لباس محلي، تولد فرماندار شهرستان شميرانات را تبريك گفت كه 

اين امر حاشيه هايي در فضاي مجازي به همراه داشت. 
محس�ن هاش�مي در واكنش به اين مراس��م گفت: ح��اال كه مردم 
مشكالت دارند و گرفتارند و چش��م آنها به ما مسئوالن است، چرا اين 

مراسم برگزار شد؟! 
محمد قمي، نماينده مجلس شوراي اسالمي هم در همين رابطه گفته 
است: به فرماندار ش��ميرانات كه تولدش بوده، تبريك مي گويم! در اين 
ش��رايط كه مردم مش��كالت اقتصادي زيادي دارند، گرفتن جشن تولد 
مناسب نيست. اينكه از آموزش پرورش بيايند و هديه بدهند، تبديل به يك 
رسم بد در كشور مي شود. از محسن هاشمي كه تذكر داد، تشكر مي كنم. 
بايد هم به فرماندار و هم كساني كه هديه دادند، تذكر و اخطار داده شود. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: رتبه ايران در نرخ 
طالق. آمارهاي مركز OECD وابسته به اتحاديه اروپا درباره كشورهاي 
داراي بيش��ترين و كمترين ميزان طالق در دنيا تا سال 201۷ نشان 

مي دهد، ايران در زمره 10 كشور كم طالق دنياست. 
-----------------------------------------------------

  علي قلهكي توئيت ك�رد: اولين جلس��ه دادگاه احمد عراقچي و 
ولي اهلل سيف )كه از خبرها نامش حذف شد( بابت بحران ارزي سال 9۷ 
برگزار شد. بايد قبول كرد كه تحريم بيروني اثر نمي گذارد وقتي مديران 
ارشد اقتصادي ما، كميت شان نلنگد!پي نوشت: بخش زيادي از 18ميليارد 

دالر، 60 تن طالي وارد شده به بازار در سال 9۷، بجا خرج نشد!
-----------------------------------------------------

  مريم رستگاري با انتشار اين عكس توئيت كرد: اينجوري از 
نخبه ها اس��تقبال ميكنين! دانش آموز نخبه حسام تاجور. دارنده تنها 
مدال طالي المپياد دانش آموزي در ژاپن هست كه چند روزي است در 
سكوت محض رسانه اي به كشور برگشته و دريغ از يك تقدير خشك و 

خالي از طرف آقايان مسئول. 

دوره آموزشي زبان عربي 
ويژه زائران اربعين برگزار مي شود

مدير دپارتمان عربي كانون زبان ايران از برگزاري دوره ويژه آموزش 
زبان عربي با گويش عراقي خب�ر داد و گفت: زائران اربعين در اين 
دوره پركاربردترين جمالت و اصطالحات مورد نياز را مي آموزند. 
ياس��ر زنگنه، مدير دپارتمان عربي كانون زبان ايران از برگزاري اولين 
دوره آموزش زبان عرب��ي ويژه زائران و كارگزاران اربعين حس��يني با 
گويش عراقي خبر داد و گفت: براي اولين بار در كشور در دو مركز جم 
)خيابان جم( و مركز وصال )خيابان وصال( كانون زبان ايران دو دوره 
آموزش��ي ويژه آموزش فش��رده زبان عربي براي زائران اربعين برگزار 
مي شود.  وي با اشاره به اينكه در ايران، زبان عربي عموماً به صورت زبان 
كتابي تدريس مي شود و اين در حالي است كه در هر كشوري گويش 
عربي مخصوص آن كشور وجود دارد، گفت: مردم عراق نيز عربي را به 
گويش خاص خود صحبت مي كنند و براي برقراري ارتباط بهتر با مردم 

عراق زائران اربعين مي توانند عربي را به گويش عراقي بياموزند. 
زنگنه اعالم كرد: در اين دوره آموزشي كه به دو صورت فشرده يك ماهه 
و فوق فشرده سه روزه برگزار مي شود، پركاربردترين جمالت و كلمات 
مورد نياز زائران اربعين به آنها آموزش داده مي شود.  وي در خصوص 
كتاب آموزشي كه در اين دوره مورد اس��تفاده قرار مي گيرد نيز اعالم 
كرد: با توجه به نبود كتاب مناسب، كتاب ويژه آموزش عربي به زائران 
اربعين در حال تدوين است. در اين كتاب عالوه بر جمالت و اصطالحات 
مورد استفاده در اربعين، لغت نامه اصطالحات مورد نياز گويش عراقي 
نيز در پايان كتاب چاپ مي شود.  مدير دپارتمان عربي كانون زبان ايران 
افزود: ثبت نام اين دوره از نيمه مردادماه، آغاز مي شود و كالس ها نيز از 
شهريور ماه، آغاز به كار مي كند و عالقه مندان براي ثبت نام مي تواند به 

شعبه جم و وصال كانون زبان ايران مراجعه و ثبت نام كنند. 
---------------------------------------------------

استخوان مصنوعي
 با   تكنولوژي پرينت سه بعدي رونمايي شد

از  اس�تفاده  ب�ا  توليدش�ده  مصنوع�ي  اس�تخوان 
تكنول�وژي پرين�ت س�ه بع�دي س�اخت داخ�ل كش�ور در 
دانش�گاه عل�وم پزش�كي ش�هيد بهش�تي رونماي�ي ش�د. 
افش��ين زرقي، معاون تحقيق��ات و فناوري دانش��گاه علوم پزش��كي 
شهيدبهش��تي در مراسم رونمايي از اس��تخوان مصنوعي با استفاده از 
تكنولوژي پرينت س��ه بعدي با بيان اينكه يك��ي از مأموريت هاي اين 
دانشگاه حركت به سمت دانشگاه نسل س��وم است، اظهار داشت: ما با 
ايجاد مراكز رشد علوم دارويي، دنداني و علوم غذايي يكي از دانشگاه هاي 
پيش��رو در عرصه هاي فناوري هس��تيم.  وي افزود: اكنون بيش از 65 
دانشگاه دانش بنيان با توليد 100 محصول دانش بنيان در اين دانشگاه 
فعاليت مي كنند.  معاون تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
با اشاره به تسهيالت درنظر گرفته به فناوران در اين دانشگاه يادآور شد: 
»حدود 5 ميليارد تومان از دو سه سال گذشته به فناوران وام اعطا شده 
است.« البته بايد گفت، حركت به سمت فناوري به معناي مسدودكردن 

پژوهش نيست بلكه هدايت به سمت فناوري است.  
زرقي خاطرنش��ان كرد: با تقاهمنام��ه اي كه با وزارت دادگس��تري 
صورت داده ايم، اتاق مالكيت فكري در اين دانش��گاه ايجاد كرده ايم 
تا فناوران از دانش خود محافظت كنند، ضمن اينكه دو مركز رش��د 
درخصوص تجهيزات پزشكي در برنامه هاي خود در نظر گرفته ايم و 
با يكي از دانشگاه هاي مطرح مهندسي كشور نيز مركز رشدي ايجاد 

خواهيم كرد. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

بت دومآگـهی منـاقصـه
نو

 POS

مدیریت بازرگانی گروه صنعتی شهید درخشان

گروه صنعتی شهید درخشان در نظر دارد تعداد 2,690,000 عدد کارتن بسته بندى مورد 
نیاز خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومی خریدارى نماید .

 به گفته شهردار تهران مترو تا سال آينده به برج ميالد خواهد رسيد. 
همچنين ايستگاه بسيج و ميدان امام حسين )ع( از خط شش نيز در 

سال آينده افتتاح خواهند شد. 
 سرانه وكيل به ازاي هر 100هزار نفردر كشور ۷6 وكيل و به ازاي هر 
10 هزار پرونده، 54 وكيل است كه با ميانگين جهاني فاصله بسياري 

دارد. 
 معاون رئيس قوه قضائيه در رابطه با چند ش��يفت كار كردن قضات 
گفت: ش��خصاً با اينكه قضات س��اعات زيادي كار كنند موافق نيستم 
چراكه كار قضايي سنگين است و آنها بايد با آرامش بيشتري به پرونده ها 

رسيدگي كنند. 
 تعدادي از معلم��ان حق التدريس و خريد خدم��ات در اعتراض به 
وضعيت حقوقي و استخدامي خود در آموزش و پرورش، در مقابل اين 

وزارتخانه تجمع كردند. 
 رئيس انجمن علمي اپتومتري دليل گراني عين��ك در بازار را عدم 
تخصيص ارز دولتي به اين دسته از كاالها دانست و گفت: حضور دالالن 

و آشفتگي بازار از ديگر علل افزايش قيمت عينك به شمار مي رود. 
 معاون شهردار تهران گفت: انجام معاينه فني منوط به پرداخت همه 
بدهي ها اعم از بدهي ساالنه خودرو و بدهي   عوارض طرح ترافيك است 

و اين موضوع براساس مصوبه شوراي شهر انجام مي گيرد. 
 مديرعامل س��ازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار گفت: حداقل تا 

پايان سال 10 بازار جديد ميوه احداث مي شود. 


