
بر این اس��اس ظاهراً این کالس های آموزشی از 
27 مرداد ماه آغاز شده است. مدیر روابط عمومی 
س��ازمان نظام پزش��کی هم در پاس��خ به سؤال 
»جوان« درباره ماجرای این نامه و درخواس��ت 
تمدید زمان ثبت نام ب��رای آموزش کار کردن با 
دستگاه کارتخوان می گوید: »این کارتخوان ها با 
کارتخوان های فروشگاهی فرق می کند و باید به 
سیستم سازمان امور مالیاتی وصل شود، به همین 
خاطر هم پزشکان با سؤاالت و ابهاماتی مواجه اند 
که باید درباره آن آموزش ببینند!« این اظهارات 
در حالی اس��ت که اتصال ای��ن کارتخوان ها به 
س��ازمان امور مالیاتی آنچنان پیچی��ده به نظر 
نمی رسد که نیاز به برگزاری دوره های آموزشی 
داشته باشد. مگر آنکه بنا باش��د در این دوره ها 

سرفصل های دیگری آموزش داده شود! 
ماج��رای مصوبه مجل��س برای ال��زام صاحبان 
محترم حرف و مشاغل پزش��کی، پیراپزشکی، 
داروسازی و دامپزش��کی برای ثبت نام در نظام 
س��امانه فروش و اس��تفاده از پایانه فروشگاهی 
)کارتخوان بانکی( حس��ابی حاشیه س��از شده 
است. آخرین موضع گیری سازمان نظام پزشکی 
برای خرید زمان و به تعویق انداختن اجرای این 
دس��تورالعمل هم نامه محمدرض��ا ظفرقندی، 
رئیس این سازمان به رئیس سازمان امور مالیاتی 
و درخواست تمدید مهلت ثبت نام در این سامانه 
برای برگزاری دوره آموزشی ثبت نام در سامانه و 
به کار گیری کارتخوان در مطب پزشکان است! 
موضوعی که با واکنش جدی م��ردم و کاربران 

ش��بکه های اجتماعی همراه بود و خیلی ها این 
اقدام سازمان نظام پزشکی را خرید مهلت برای 
فرار از الزام به نصب کارتخوان در مطب ها و مراکز 

درمانی ارزیابی می کنند. 
 زیر سؤال بردن هوشمندی پزشکان

بدیهی است گروه های پزش��کی از هوش باالیی 
برخوردارند و توانس��ته اند در کنکور رقیبان خود 
را کنار زده و به رشته های پرمتقاضی پزشکی راه 
یابند. همین مسئله هم هست که نامه ظفرقندی 
به س��ازمان امور مالیاتی را ب��رای تمدید مهلت 
ثبت نام به بهانه آموزش ثبت نام در س��امانه و کار 
با کارتخوان عجیب و غیرعادی می کند و به نوعی 
تنزل دادن ش��أن پزش��کان برای تمدید مهلت و 
کشتن زمان در اجرای قانون است. جالب اینجاست 

که کار کردن با دستگاه کارتخوان آنقدر ساده است 
که دستفروش های کنار خیابان هم با آن مشکلی 
ندارند و از س��وی دیگر ثبت نام در س��ازمان امور 
مالیاتی  هم نمی تواند امر چندان پیچیده ای باشد 

که یک پزشک نتواند از آن سر دربیاورد. 
 بقالی محله به مالیات وصل نیست!

دکتر حسین کرمانپور،  مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان نظام پزشکی در گفت و گو 
با »جوان« در پاس��خ به این نکت��ه که بقالی ها و 
دستفروش��ان هم بدون  هیچ مشکلی با دستگاه 
کارتخوان کار می کنن��د، تأکید می کند:»بقالی 
محله به مالیات وصل نیس��ت و تنها برای اینکه 
پ��ول ش��ما را بگی��رد کارتخ��وان دارد، اما این 
کارتخوان یک نظام��ی دارد و پزش��کان هم به 
همین معترضند که هیچ ش��غلی به این سامانه 
وصل نیس��ت. برای اتص��ال کارتخوان ها به این 
سامانه یک سری آموزش الزم است و این تنها یک 

کارتخوان مثل سایر صنوف نیست.«
به گفته وی از سوی دیگر بخش مالیاتی وزارت 
دارایی باید زیرساختی را برای این اتصال آماده 
می کرد که هنوز آماده نشده است. این در حالی 
است که سازمان امور مالیاتی در اطالعیه تمدید 
مهلت ثبت نام خود اش��اره ای به آم��اده نبودن 
زیرس��اخت های این سازمان نداش��ته است. در 
این اطالعیه به نقل از علی رستم پور، رئیس کل 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور آمده است: »نظر 
به تقاض��ای برخی از صاحبان محترم مش��اغل 
پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی به 
منظور ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از 
پایانه فروش، مهلت ثبت نام تا تاریخ 1398/5/31 

تمدید شد.« 
با تم��ام اینها کرمانپ��ور تصری��ح می کند: »بر 
اساس آمار باالی 80 درصد پزشکان ما دستگاه 
کارتخوان دارند و همه اینها شانتاژهای رسانه ای 
است، حتی پزشکانی که کارتخوان دارند اتصال 
به این س��امانه س��از و کاری دارد ک��ه نیازمند 
آموزش است« به گفته وی نحوه محاسبه ها نیاز 
به آموزش دارد و برای تمام مشاغل اینفوگراف 
طراحی ش��ده، اما برای پزشکان دوره آموزشی 
برگزار شده تا بدانند چگونه باید اطالعاتشان را 
وارد سامانه کنند آیا اطالعات حساب خانه شان 
را هم وارد س��امانه بکنند یا نکنند؟ همه اینها 
سؤال است، به همین خاطر یک سامانه آموزشی 
در سایت امور مالیاتی قرار داده شده که پزشکان 
می توانند آن را دانلود کنند و یک دوره ای دارد 
که پزش��کان آن را باید ببینند تا این سامانه را 

راه اندازی کنند. 
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معلوالن ناراضي، مسئوالن هم ناراضي
10 هزارنفر از معلوالن کشور با انتشار نامه اي به رئیس جمهور از اجرایي نشدن قوانین مربوط به معلوالن انتقاد کردند

مدیرعامل مؤسسه رزمندگان اسالم خبر داد

برگزاري مسابقات علمي با هدف حذف حفظ محوري

نظام پزشكي: مهلت بدهيد کارتخوان را ياد بگيريم!
مدیر روابط عمومي نظام پزشکي: کارتخوان پزشکان با کارتخوان بقال ها فرق مي کند

ح�دود 10ه�زار 

عليرضا سزاوار
معلول کش�ور با   گزارش  2

امض�اي طوماري 
خطاب به رئیس جمهور خواستار اجرایي شدن 
قانون حمایت از حقوق معلوالن و تصویب نامه 
سال ۹۴ هیئت دولت ش�دند. نارضایتي این 
اف�راد در حالي اس�ت که برخ�ي نمایندگان 
مجلس و مدیران دولتي هم از کمبود بودجه 
بهزیستي و عملکرد آن رضایت ندارند. حال 
آنک�ه بس�یاري از معل�والن ب�ه میانس�الي 
رسیده اند و نیاز به حمایت هاي بیشتر دارند. 

 قصه غصه افراد کم توان و معلول تمامي ندارد؛ 
همواره این قش��ر از جامعه با مسائل و مشکالت 
بسیاري روبه رو هستند که دستگاه هاي متولي به 
دالیل نامعلومي شانه از ارائه خدمات براي آنان 
خالي مي کنند و دس��تگاه هاي نظارتي هم فقط 
شاهد این کم کاري ها  هستند. این قشر از جامعه 
پیشتر نیز به دلیل مشکالت مالي و نامناسب بودن 
وضعیت بیمه درماني و اجرانشدن قانون استخدام 

و غیره اعتراض هایي داده بودند. 
 ماده ۶ قانون به در بسته خورد

این قش��ر کم توان کش��ور در ای��ن بیانیه تأکید 
کرده بودند که »خواهان ایجاد بستر عملي براي 
مشارکت همه جانبه افراد داراي معلولیت در روند 
تصمیم سازي و تصمیم گیري هاي کالن کشور 
و ظرفیت س��ازي براي تحقق مفاد »پیمان نامه 
بین المللي حق��وق اف��راد داراي معلولیت« در 
کشور هستیم.« گفتني اس��ت معلوالن پیشتر 

در 27 تیر امسال هم تجمعي اعتراضي در مقابل 
وزارت بهداش��ت برگزار کردند، آنه��ا به رعایت 
نش��دن قانون حمایت از معلوالن به ویژه ماده۶ 
هم معترض بودند.  ماده ۶ قانون معلوالن، وزارت 
بهداشت و درمان را موظف کرده است که  افراد 
داراي معلولیت را به ش��کلي بیمه کند که به جز 
خدمات درماني، خدمات توانبخش��ي جسمي و 

رواني نیز به آنها ارائه شود. 
 بي تفاوتي وزارت بهداشت

معل��والن مي گوین��د: »اگ��ر چه قان��ون تأکید 
بر ش��مولیت بیم��ه اي خدم��ات توانبخش��ي 
)فیزیوتراپ��ي، کاردرمان��ي و گفت��ار درمان��ي(

دارد، اما وزارت بهداش��ت تاکن��ون این قانون را 
رعایت نکرده  اس��ت و در این ش��رایط اقتصادي 
ما از پس هزینه هاي درماني و توانبخش��ي خود 

برنمي آییم.«
با ای��ن وجود نه تنه��ا وزارت بهداش��ت و دولت 
نسبت به تجمع چندس��اعته معلوالن در مقابل 
وزارت بهداشت بي تفاوت بودند بلکه چند روز بعد 
رسول خضري، نماینده سردشت و پیرانشهر در 
مجلس شوراي اسالمي در صحن علني مجلس 
از اختصاص نیافتن بودجه ب��راي اجراي قانون 

حمایت از معلوالن خبر داد. 
رس��ول خضري گفته بود که »متأسفانه بودجه 

اجراي قانون تنها روي کاغ��ذ باقیمانده و دولت 
حتي ریال��ي ب��ه بهزیس��تي پرداخ��ت نکرده 
است. سازمان بهزیس��تي در حال حاضر 150تا 
180وظیفه را بر عهده دارد که با بودجه فعلي از 

عهده انجام حتي 10وظیفه نیز بر نمي آید.«
خضري اف��زوده ب��ود: »۶/5 میلی��ون معلول 
در کش��ور وجود دارد که تعداد آنه��ا به اندازه 
جمعیت یک کشور اروپایي است.« این عضو 
کمیس��یون اجتماعي مجلس با بی��ان اینکه 
اجراي قانون حمایت از معل��والن به 12 هزار 
و 500 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، گفت: 
»متأسفانه بودجه اجراي قانون تنها روي کاغذ 
باقیمان��ده و دولت حتي ریالي به بهزیس��تي 

پرداخت نکرده است.«
این الیحه ب��ا پیگیري فع��االن حقوق معلوالن 
تصویب ش��د و در این راه چند بار برگش��ت هم 
خورد. متأسفانه مش��کل امروز معلوالن کشور 
این است که بعد از ابالغ قانون هیچ اتفاق خاصي 
صورت نگرفت و این قانون روي کاغذ باقي ماند. 

 طومار پس از طومار
این دومین طوماري اس��ت که فع��االن حقوق 
معلوالن کشور با مش��ارکت سراسري معلوالن 
برگزار مي کنند. در س��ري اول امض��اي طومار 
منجر به تصویب این الیحه در سراسر کشور شد.  
قانون حمایت از معلوالن پس از تصویب مجلس 
دهم در اسفند سال 9۶ و تأیید شوراي نگهبان، 
توسط رئیس جمهور به دستگاه هاي مرتبط ابالغ 
شد، اما همچنان مواد مهمي از این قانون اجرایي 

نشده است. 

دوم تا چهارم شهریور امس�ال مرحله نهایي 
دوازدهمین دوره مسابقات علمي بین المللي 
پیشگامان ایران )پایا( در دانشگاه فرهنگیان 
با حضور ۵۵0 نفر از برگزیدگان این مسابقات با 
هدف حذف حفظ محوري به رقابت مي پردازند. 
مرتضي فاطمي نژاد، مدیرعامل مؤسس��ه علمي 
آموزش��ي رزمندگان اس��الم در نشست خبري 
دوازدهمی��ن دوره لیگ بین المللي پیش��گامان 
ایران اس��المي گفت: مرحله نهایي دوازدهمین 

دوره مسابقات علمي با شرکت 550نفر از ۴1هزار 
نفري که براي این مسابقات شرکت کرده بودند، 
برگزار مي ش��ود.  وي اف��زود: در این مس��ابقات 
ش��رکت کنندگاني از س��وریه، عراق، پاکستان، 
لبنان، افغانستان و انگلستان نیز حضور دارند؛ به 
این شکل که مراحل ابتدایي این مسابقات براي 
شرکت کنندگان خارجي در کشور هاي آنها برگزار 
ش��ده و در تاریخ هاي دوم تا چهارم شهریورماه  
نفرات برگزیده که از هر کش��ور چهار دانش آموز 

خواهد ب��ود، با س��ایرین به رقاب��ت مي پردازند.  
امس��ال براي اولین بار بخ��ش کارآفریني هم به 
رش��ته هایي که باید در آن رقابت صورت گیرد، 
اضافه شده است.  وي همچنین با اشاره به اینکه 
بانک ایده پردازي در اختیار داریم که براي استفاده 
مي توان��د در اختیار دس��تگاه هاي متقاضي قرار 
گیرد، گفت: لیگ علمي پایا س��عي دارد فضاي 
رقابت ها را از حفظ محوري به سمت روحیه تعامل 
و کاربردي هدایت کند.  مدیرعامل مؤسسه علمي 

آموزشي رزمندگان اس��الم افزود: بسیج امیدوار 
اس��ت الگوي عملي براي به خودباوري رسیدن 
دانش آموزان باشد و دستگاه هاي مختلف هم براي 

رسیدن به این مهم بسیج را کمک کنند. 

در این ستون پیام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر این موارد هم به منزله تأیید 

یا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 
-----------------------------------------------------

 نوید نوشت: نمیدونم لباس عروس سفید سوزن دوزي بلوچي به 
این قشنگي چشه که جدیداً بین بلوچا مدشده میرن از مزون ها لباس 

عروس اجاره میکنن.
-----------------------------------------------------

 سادات ساجدي با انتشار این عکس نوشت: گفتم دنیا رو بدون 
تو نمي خوام. گفت: مامان از من دل بکن، آخرتت رو آباد کن. گفتم از 
این حرف ها نزن. گفت اون دنیا جواب حضرت زینب)س( رو میدي؟ 

دیگه جوابي نداشتم... شهید سیدمصطفي موسوي.
-----------------------------------------------------

 حاج رضوان با انتش�ار این عکس نوش�ت: محور مقاومت تور 
انداخته؛ پهپاد، نفتکش، هرچي رد میشه گیر مي کنه توش. الشه پهپاد 
 MQ- امریکا که توسط انصاراهلل منهدم شد و الشه پهپاد متجاوز MQ9

4C امریکا که توسط سپاه منهدم شد، نفتکش انگلیسي توقیف شده.
-----------------------------------------------------

   سیدسجاد با انتشار این عکس نوشت: در غرب، پدوفیل ها )عالقه مند 
به رابطه جنس��ي با کودك(خواستار حقوق مش��ابه همجنس بازان و 
دگرباشان شده اند و تعجب هم نکنید اگر در این زمینه موفق بشوند؛ 
چه اینکه روزگاري در همین غرب، همجنس گرایي به مراتب از امروز 
پدوفیلیا منفور تر بود، اما به قول ش��هید مطهري آنچه حد یقف ندارد 

همین انحراف جنسي است!
-----------------------------------------------------
 محمد مطلق نوش�ت: مش��کل جامعه ما آدم هاي عوضي نیست، 
صندلي هاي عوضي است. پند ارسطو به شاگرد ناخلفش اسکندر براي 
نشاندن آدم ها روي صندلي هاي عوضي، هنوز مثل یک کد ژنتیکي در 
جامعه ما کار مي کند. همه ما درگیر این ناخودآگاه تاریخي هستیم. آدم ها 
خوب و دوست داشتني  هستند، اما روي صندلي عوضي هیوال مي شوند. 
-----------------------------------------------------

 محسن نظري  نوشت: در دوران پهلوي، سیستان و بلوچستان داراي 
۴00 مسجد ثبت شده بود که پس از انقالب اسالمي، این استان تجلي گاه 
وحدت شیعه و سني قرار گرفت و با ۴ هزار 200 مسجد ثبت  شده اعم از 
مساجد شیعیان و اهل سنت، پایتخت وحدت ایران اسالمي لقب گرفت. 
-----------------------------------------------------

  علي سیستاني با انتش�ار این عکس نوشت: با قطع شدن آب 
ورودي با تاالب هامون. آب بخش هاي احیا شده در حال خشک شدنه و 

تصاویر دلخراش مرگ ماهي ها تلخ ترین لحظه این واقعه است!
-----------------------------------------------------

  احس�ان سروش با انتش�ار این عکس نوش�ت: مسجد یعني 
عبادتگاهي ک��ه ظاهر بنایش هم معنا و معنوی��ت رو فریاد میزنه. این 
فاصله از معماري اس��المي اثرش در جاذبه مساجد براي حضور مردم 

هم قابل تأمله.
-----------------------------------------------------

  همت شکري با انتش�ار این عکس نوش�ت: افتتاحیه اولین 
هاپیر قس��ط ایران،  این هاپیر در مجتمع نور ته��ران منفي یک دایر 
ش��د و تمام کاالها و خدمات آن به صورت اقساطي در سراسر کشور 

عرضه مي شود.

 محمدرضا قیني متخصص مغز و اعصاب گفت: جدول پرکردن، مطالعه 
داشتن، داشتن زندگي منظم، خواب سروقت، مصرف کافي آب، احتراز 
از مصرف غذاهاي ناسالم، نداشتن فشار خون باال و داشتن فعالیت هاي 

فیزیکي، در مجموع مي توانند باعث شوند آلزایمر دیرتر اتفاق بیفتد. 
 رضا ملک زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت امروز در سیزدهمین 
کنگره بین الملل��ي دانش اعتیاد با اش��اره به س��ابقه طوالني مصرف 
موادمخدر در دنیا با بیان اینکه باید اعتیاد را یک بیماري تلقي کنیم، 
اظهار داشت: این موضوع را دنیا قبول کرده و فرد معتاد مانند یک فرد 

مریض است که باید درمان شود. 
 سید حسین حسیني نژاد مدیرکل حمل ونقل عمومي و امور مناطق 
شهرداري تهران با اش��اره به اصالح خطوط ایس��ت در سطح مناطق 
بیس��ت دو دو گانه گفت: تقاطع هاي فاقد یا بدون کیفیت خط ایست 
سبب تضییع حقوق ش��هروندان و اعمال جریمه توسط دوربین هاي 

ثبت تخلف مي شوند. 
  عبدالرضا گلپایگاني معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران از 
آماده بودن سامانه مساجد و همچنین کتابچه ضوابط و راهنماي طراحي 

مساجد جهت بهره برداري هم زمان با روز جهاني مساجد خبر داد. 
  رهبر مژده اي عض��و هیئت مدیره انجمن داروس��ازان ایران گفت: 
متأسفانه کشور از مواهب سرمایه گذاري خود براي پرورش داروسازان 
جوان، نمي تواند بهره ب��رداري کند و با این تعداد مهاجرت داروس��از 
به خارج کش��ور، به موتور تولید داروس��از نخبه براي کشورهاي دیگر 

تبدیل شده ایم. 
  مدیرعامل شرکت راه آهن ش��هري تهران و حومه )مترو( افزود: در 
سال 9۶ هزینه احداث یک کیلومتر خط مترو با همه وسایل، تجهیزات 
و ناوگان آن ح��دود 250میلیارد توم��ان بود که در ح��ال حاضر این 
رقم از 550 میلیارد تومان فراتر رفته و رقم آن براي س��ال آینده قابل 

پیش بیني نیست. 
  پیمان س��نندجي، مدیرعامل شرکت اتوبوس��راني تهران درمورد 
به کارگیري اتوبوس هاي برقي در پایتخت اظهار داشت: اتوبوس هاي 
برقي ابتدا براي منطقه 12 در نظر گرفته ش��ده چراکه این منطقه در 
محدوده مرکزي شهر قرار دارد و بیشتر گرفتار آلودگي و ترافیک است. 
خط در نظر گرفته شده مسیر شوش تا میدان راه آهن است و به زودي 
15 اتوبوس برقي در ای��ن محدوده فعالیت خود را آغ��از مي کنند که 
اکنون اقداماتي همچون کابل کشي براي استفاده از اتوبوس هاي برقي 

در دست انجام است. 
  سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش گفت: کان��ون نظام پهن پیکر 
تعلیم و تربیت، دانش آموزان هس��تند و تمام تالش دس��ت اندرکاران 
این حوزه این است که دانش آموزان در فرآیند تعلیم و تربیت به حیات 

طیبه برسند. 
  حس��ن نوري معاون فني و عملیات س��ازمان اورژانس کش��ور 
گفت: یکي از مهم ترین تمهیدات، برچسب سالمت آمبوالنس هاي 
خصوصي ب��ود، یعني اگ��ر آمبوالنس ه��اي خصوصي ش��رایط و 
ضوابط فني و عملیاتي را رعایت کنند برچس��ب س��المت دریافت 
مي کنند، همچنین اگر پس از دریافت برچسب نیز تخلفاتي توسط 
آمبوالنس هاي خصوصي انجام شود، برچسب سالمتشان باطل شده 

و دیگر اجازه فعالیت نخواهند داشت.

روزي 3 نفر در کشور غرق مي شوند
تلف�ات  آم�ار  ج�اري  س�ال  نخس�ت  ماه�ه  چه�ار  در 
غرق ش�دگي در کش�ور ۶۵/7 درص�د رش�د داش�ته اس�ت. 
پزشکي قانوني اعالم کرد که در چهار ماهه نخست سال جاري آمار تلفات 
غرق شدگي در کشور با رش��د ۶5/7 درصدي مواجه بود، اما این آمار از 
3۶7 فوتي در چهار ماهه نخست سال قبل به ۶08 فوتي در چهار ماهه 
امسال رسیده است.  در چهار ماهه امسال از کل تلفات غرق شدگي، 110 
نفر زن و ۴98نفر مرد بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد 
زنان فوت شده بر اثر غرق شدگي در کشور بیش از دو برابر شده است.  
براساس این گزارش، در این مدت استان هاي فارس با ۶0، خوزستان با 
59 و مازندران با ۴8 فوتي بیشترین آمار غرق شدگي را در کشور داشتند، 
اما عالوه بر این سه استان، آمار تلفات غرق شدگي در استان هاي اصفهان 
با ۴2، گیالن با ۴1 و لرستان با 38 فوتي نیر قابل توجه بوده است.  نکته 
دیگر اینکه هر چند تقریباً طي 15سال اخیر بیشترین آمار غرق شدگي 
همواره مربوط به سه استان خوزس��تان، مازندران و گیالن بوده، اما در 
سال جاري استان هاي دیگري نیز با آمار باالي غرق شدگي مواجه بودند و 
رشد قابل توجهي را در این زمینه داشتند که البته بارش هاي ابتداي سال 
و وقوع سیل و پرحجم شدن آب رودخانه ها در افزایش این آمار بي تأثیر 
نبوده است.  طرح سالم سازي سواحل به موضوعي تکراري براي شمالي ها 
و مسافرانشان تبدیل شده است. گویي هر سال باید حرف هاي تکراري و 
آمار و ارقام مشابه را هم بشنویم و شاهد افزایش آمار غرق شدگي باشیم.  
سال گذش��ته تنها در گیالن حدود 300 نفر از پلیس هاي افتخاري در 
طرح هاي سالم سازي دریا به  عنوان ناجیان غریق همکاري داشتند که 
هنوز ریالي دریافت نکردند و به خاطر همین هم هیچ یک از آنها حاضر 

به همکاري نیستند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

به دلیل بي توجهي به ساختار مالي 
و درگیري بروکراتیکي صورت گرفت 

افت مدال آوري ايران 
رئیس مرکز ملي پرورش اس�تعدادهاي درخشان و دانش پژوهان 
ج�وان ش�رایط دانش آم�وزان ایران�ي را در المپیاده�ا تش�ریح 
کرد. توضیح�ات وي حکایت از پیش�رفت هاي خ�وب در المپیاد 
رش�ته هایي چون ش�یمي و کامپیوتر دارد، ام�ا در مقابل نجوم از 
جمله رش�ته هایي بوده که به ط�ور مش�خص در آن عقب رفتیم 
و المپیاد زیست شناس�ي نیز نس�بت به س�ال گذش�ته با دو پله 
افت مواجه ش�د. ن�گاه انتق�ادي وي در این باره متوجه باش�گاه 
دانش پژوه�ان جوان اس�ت که ب�ه اعتق�اد وي اس�تقالل مالي و 
تصمیم گیري ن�دارد و درگی�ر یك س�اختار بروکراتیك اس�ت. 
فاطمه مهاجراني رئیس مرکز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخشان و 
دانش پژوهان ج��وان درباره چرایي افت تیم ه��اي المپیادي ایران در 
مسابقات جهاني امسال گفت:  رتبه ما امسال در المپیاد زیست شناسي 
نسبت به سال گذشته با دو پله افت مواجه شد. این در حالي است که 
در سال گذشته به دلیل اینکه میزبان بودیم و دانش آموزان درگیر سفر 
نبودند و اصطکاك کمتري در این خصوص وجود داشت، رتبه چهارم 
جهاني را کسب کردیم، اما امسال رتبه ششم جهان را به دست آوردیم.  
پیشرفت در رشته شیمي و کسب ششم از رتبه 19 نسبت به سال قبل، 
کسب رتبه چهارم در رشته المپیاد کامپیوتر از جمله نقاط قوت و ضعف 
دانش آموزان مدال آور در المپیاد نجوم و رشته زیست شناسي از جمله 
موارد افت مدال آوري بوده که وي به آن اش��اره کرده است.  به اعتقاد 
رئیس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان، 
این ضعف متوجه باشگاه دانش پژوهان جوان بوده که استقالل مالي و 
تصمیم گیري ندارد و درگیر یک ساختار بروکراتیک است. مهاجراني 
ضمن انتقاد از افزایش سلطه برخي از دانشگاه هاي آموزش و پرورش 
روي باشگاه بیان مي کند: با چنین وضعیتي نه مي توانیم معلم خوب را 

نگه داریم و نه مي توانیم مدال آوران را جذب و آنها را دلگرم کنیم. 

هرچن�د ضرب االجل تعیین ش�ده ب�رای ثبت نام پزش�کان در نظام 
س�امانه فروش و اس�تفاده از پایانه فروش تا پای�ان مرداد ماه تمدید 
ش�ده بود اما روز گذش�ته نام�ه ای از رئیس س�ازمان نظام پزش�کی 
خطاب به رئیس کل س�ازمان امور مالیاتی کشور در رسانه ها و فضای 
مجازی منتشر شد که درخواس�ت تمدید دوباره این مهلت را داشت. 

دلیل این درخواس�ت تمدید مهل�ت، فراهم نبودن زیرس�اخت الزم 
در س�ازمان ام�ور مالیات�ی و بانك مرک�زی و عدم ام�کان ثبت اکثر 
کارتخوان ه�ا ب�ه دلیل اش�کاالت فنی در کن�ار تعطیل�ی عید غدیر 
و از هم�ه مهم تر زم�ان کافی ب�رای آم�وزش اعضای س�ازمان برای 
ثب�ت و اس�تفاده از دس�تگاه های کارتخ�وان عنوان ش�ده اس�ت! 

  خبر


