كبري فرشچي

واكسن كروناي روسي در راه است

آنطور كه رئيس دفتر رئيسجمهور خبر داده ظاهرا ًمحموله واكسن
كروناي روس�ي پيش از ساير واكسنها به كش�ور خواهد رسيد و
واكسيناس�يون كرونا براي گروههاي پر خطر با اين واكس�ن آغاز
خواهد شد .ويروس كروناي انگليسي هم همچنان در كشور فعال
است و وزير بهداشت از شناسايي هفتمين بيمار آلوده به اين نوع
ويروس كشنده با سرعت انتشار باال خبر ميدهد .نگراني از پيك
چهارم كرونا با نزديك شدن به تعطيالت ،افزايش سفرها و كاهش
رعايت ش�يوهنامههاي بهداش�تي حاال جدي و جديتر ميشود.

طي  24س��اعت منتهي ب��ه  ۸بهمن و بر اس��اس معياره��اي قطعي
تش��خيصي ۶ ،هزار و  ۶۰۸بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كش��ور
شناسايي شد كه  ۶۹۵نفر از آنها بستري شدند .بر اين اساس مجموع
بيماران كوويد ۱۹در كش��ور به يك ميليون و  ۳۹۲ه��زار و  ۳۱۴نفر
رسيد .در همين زمان ۹۱ ،بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجم��وع جانباختگان اين بيم��اري به  ۵۷هزار و  ۶۵۱نفر رس��يد.
تاكنون يك ميليون و  ۱۸۳هزار و  ۴۶۳نفر از بيماران بهبود يافته يا از
بيمارستانها ترخيص شدهاند ،در عين حال ۴هزارو ۲۴نفر از بيماران
مبتال به كوويد ۱۹در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
بر اساس آخرين تحليل ها ۱۸ ،شهرستان كشور در وضعيت نارنجي،
 ۱۵۴شهرس��تان در وضعيت زرد و  ۲۷۶شهرس��تان در وضعيت آبي
قرار دارند.
وضعيت ملتهب استانهاي شمالي
وضعيت اس��تانهاي ش��مالي به خصوص مازندران ملتهب است و به
گفته وزير بهداش��ت ،بيش از هزارو 100بس��تري در استان مازندران
داريم .همچنين موارد فوتي در اس��تانهاي شمالي رقمهاي غيرقابل
قبولي است و در اس��تان گلس��تان و گيالن نگراني درباره خيز دوباره
بيماري وجود دارد.
نمكي ادامه داد«:در استانهاي جنوبي هم شاهد يك مختصر افزايشي
در اس��تان هايي مانند هرمزگان با توجه به افزايش س��فرها به جزاير
جنوبي هستيم كه اميدوارم اين سفرهاي بيرويه هم كام مسافرين و
هم ميزبانان آنها را در اين استانها تلخ نكند».
وي درباره اقدامات انجام شده براي واكس��ن وارداتي كرونا گفت«:در
ثبت واكس��ن ،چهار منبع مهم جهان پيگيري ميشود كه يك منبع
اروپايي است ،يك منبع معتبر در كشور چين و يك سازنده در كشور
روسيه و همچنين دو شركت توليدكننده در كشور هندوستان هستند.
اين اقدامات عالوه بر آنچه در سبد كوواكس سازمان جهاني بهداشت
داريم ،است».
به گفته نمكي در زمينه ساخت داخل هم واكسني كه در انستيتو پاستور
با انتقال دانش فني كشور كوبا پيگيري ميشد به نهايت رسيدهاست.
كار كارآزمايي باليني در زمينه واكسن مجموعه بركت به خوبي پيش
ميرود و انستيتو رازي هم اجازه تست باليني واكسن خود را گرفته و به
زودي اين اقدام هم شروع خواهد شد.
ادامه شناسايي مبتاليان به كروناي انگليسي
وزير بهداشت با تأكيد بر شناسايي هفتمين مورد كروناي جهش يافته
در كشور افزود«:امروز اثبات شدهاس��ت ويروس به مراتب مهاجمتر از
آنچه ميگفتند است و به ش��دت بيماريزايي و مرگ و مير آن بيشتر
است .اين به ما نشان ميدهد كه مردم بايد هوشيار باشند».
نمكي تأكي��د كرد«:يك��ي از نگرانيه��اي ما در خص��وص مجموعه
كالنشهرها بخصوص تهران اس��ت .بر اس��اس گزارشها آمار رعايت
پروتكلها در اس��تان تهران به كمتر از نصف رسيدهاست؛ يعني از ۸۱
درصد به حدود  ۳۹درصد رسيدهايم و اين زنگ خطر بزرگي است كه ما
در آينده نزديك گرفتار خواهيم شد».
وي ادامه داد «:در كالنشهر تهران اتوبوس داخل شهري ،مترو ،بازارها
و مراكز خريد مراكز پرخطري هستند كه قسمتي در دست مردم است
و قسمتي از عهده آنان خارج است .در رابطه با افزايش ظرفيت حمل و
نقل عمومي ما بايد اين گرفتاري را حل ميكرديم و متأسفانه تاكنون
حل نشدهاست».
واكسن روسي در راه است
محمود واعظي،رئيس دفتر رئيسجمهور هم با تأكيد بر اينكه احتماالً
نخستين محموله واكسن كرونا ،واكسن روس��ي است ،افزود«:حدود
دو ماه اس��ت هم با روسها و هم با چينيها و هم ب��ا هنديها مذاكره
ميكنيم .سرعت مذاكرات با روسها بيشتر شده و در يك ماه گذشته
تمام اسنادي را كه داشتند براي ما فرستادند و گروه علمي ما تمام اينها
را بررسي كردهاست و در دو روز گذش��ته اين تأييد و مقدمات قرارداد
فراهم شده و اميدواريم همين امروز يا فردا امضا شود و اولين محموله
آن قبل از  ۲۲بهمن به تهران برسد».

ادغام  ۲۲مؤسسه آموزش عالي
در دانشگاههاي مادر

مع�اون آموزش�ي وزي�ر عل�وم ،تحقيق�ات و فن�اوري از
ادغ�ام  ۲۲مؤسس�ه آموزش�ي دولت�ي در دانش�گا ههاي
ب�زرگ بر اس�اس ط�رح س�اماندهي آم�وزش عال�ي خب�ر داد.

علي خاكي صديق درباره آخرين وضعيت ساماندهي دانشگاهها و مراكز
ي اظهار داش��ت :اجراي طرح س��اماندهي دانشگاهها آغاز
آموزش عال 
شدهاست و برخي مؤسسات بر اساس مصوبه شوراي گسترش وزارت
علوم در دانشگاههاي بزرگتر و مادر ادغام شدند.
وي با بيان اينكه اجراي طرح ساماندهي دانش��گاهها با احتياط پيش
ميرود ،تأكيد كرد :س��اماندهي به اينگونه نيس��ت كه ش��اهد ادغام
تعداد زيادي از دانش��گاهها باش��يم .تاكنون  ۲۲مؤسس��ه دولتي در
دانشگاههاي مادر ادغام و اين ادغام به  ۱۱مؤسسه از  ۲۲مؤسسه دولتي
ابالغ شدهاست .معاون آموزش��ي وزير علوم افزود :در واقع اين مراكز،
دانشگاههاي كوچكي هس��تند كه در جوار دانشگاههاي بزرگتر قرار
دارند و با توجه به شرايط كش��ور و نياز آموزش عالي نميتوانند رشد
كنند؛چراكه مجوز رشته و مقاطع جديد به آنها داده نميشود و متقاضي
براي ورود به اين مراكز وجود ندارد.
خاكي صديق بيان كرد :دانش��گاههاي دولتي ادغام ش��ده با دانشگاه
بزرگتر يك شبكه علمي براي استفاده از امكانات تشكيل ميدهند؛
همچنين اگر مؤسسهاي در دانشگاههاي بزرگتر ادغام شود ،دانشجو
به اسم آن دانشگاه مادر پذيرش و دانش آموخته ميشود.
وي درباره س��اماندهي دانش��گاههاي ش��عبهدار گفت :س��اماندهي
دانش��گاههايي نظير پيامنور ،علمي كاربردي و فني و حرفه اي ،طرح
متفاوتتر دارد و هر كدام از اين دانش��گاهها س��اماندهي ويژه خود را
پيش ميبرند.
به گزارش ايرنا،يك بند از سياستهاي هشتگانه سند آمايش آموزش
عالي به ساماندهي مراكز آموزش عالي اختصاص دارد كه از گسترش
بدون هدف دانشگاهها جلوگيري ميكند.
وزير علوم سال گذشته پيگيري س��اماندهي مراكز آموزش عالي را به
غالمحسين رحيمي شعرباف واگذار كرد كه هم اكنون در كسوت معاون
پژوهشي و فناوري اين وزارتخانه هم مشغول به كار است.
اين طرح باالخره بعد از كش و قوسهاي فراوان مقرر شد از سال جاري
به طور رسمي در دانشگاهها اجرا ش��ود .از مهمترين اهداف اين طرح،
پيوستن مؤسسات آموزش عالي كم توانتر به دانشگاههاي مادر استان
براي ارتقاي شبكه آموزشي و علمي كشور است.
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يک هزارم بودجه قانوني طب سنتي را ميدهند!
طبق قانون حداقل  5درصد بودجههاي وزارت بهداشت بايد مختص طب سنتي باشد
كه اين عدد براي  1400كمتر از 5هزارمدرصد درنظر گرفته شدهاست!

گزارش یک

زهرا چيذري

سهم بودجه طب سنتي در بودجه سال آينده
نظام سالمت تقريب ًا هيچ اس�ت! در حالي كه
در قانون بودجه 1400چيزي معادل  155هزار
ميليارد تومان براي بودجه سلامت سهميه
در نظر گرفته شده ،از اين مبلغ  7/5ميليارد
تومان يعني چيزي كمتر از5هزارمدرصد آن به
طب سنتي اختصاص دارد .اين در حالي است
كه در سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري
در حوزه سالمت ،بر بازشناسي ،تبيين ،ترويج،
توسعه و نهادينه كردن طب سنتي ايران تأكيد
ويژهاي ش�ده و با چنين بودجهاي تحقق اين
تأكي�دات ،امري غي�ر ممكن خواهد ب�ود .از
سوي ديگر طب س�نتي حتي در بحران كرونا
هم امتحانش را پس داد و در اوج شكست طب
مدرن براي درمان بيماران كرونايي ،آمار مرگ
و مي�ر بيماراني كه با توصيههاي طب س�نتي
درمان شدند چيزي نزديك به صفر بود .همين
مسئله هم موجب شد تا وزارت بهداشت پس
از  10ماه باالخره طب س�نتي را هم در درمان
كرونا بپذيرد و براي چند داروي گياهي مؤثر
در درمان اين بيماري مجوز صادر كند .هر چند
اين حركت ديرهنگام چندان قوي دنبال نشد.

اليحه بودجه  1400در بخش س�لامت عالمت
س��ؤالهاي متع��ددي را پيش روي خ��ود قرار
دادهاس��ت .رش��د چند برابري بودجه سالمت و
رسيدن آن به مبلغ  155هزار ميليارد تومان در
نگاه اول اهميت به سالمت مردم را به ذهن متبادر
ميكند ،اما با نگاهي دقيقتر متوجه خواهيم شد
اين بودجه بنا نيست صرف سالمت مردم شود! در
بودجه پيشنهادي نظام س�لامت در سال آينده

بيش از  ۱۰۵هزار ميليارد تومان به دانشگاههاي
علوم پزشكي تخصيص يافته و اعتبارات مربوط
به برنامه «خدمات رفاهي ،فرهنگي و ورزش��ي
دانشجويان علوم پزشكي» در اليحه بودجه سال
 ۱۴۰۰تقريباً دو برابر ش��ده و به بيش از هزار و
 ۵۰۰ميليارد تومان رسيدهاست .اين رشد در اين
رديف بودجه خاص در حالي رخ داده كه به دليل
بيماري كرونا بس��ياري از كالسها و برنامههاي
حضوري دانش��گاهها تعطيل بودهاس��ت .ماجرا
زماني جالبتر ميشود كه بدانيم دانشگاههاي
علوم پزش��كي براس��اس ماده يك قانون احكام
دائمي برنامههاي توس��عه از هرگونه حسابرسي
مالي مستثني هستند! نكته قابلتوجه اينجاست
كه دانشگاههاي علوم پزشكي ماهيتاً «بنگاههاي
اقتصادي فروش خدمات س�لامت» هستند! در
كنار ابهامات رشد عجيب بودجه خدمات رفاهي،
فرهنگي و ورزشي دانشجويان علوم پزشكي در
حوزه طب سنتي كه پش��توانه اسناد باالدستي
و تأكيد مقام معظم رهب��ري را به همراه دارد نه
فقط با رشد بودجه مواجه نبودهاست ،بلكه سهم
اين بخش از دانش س�لامت از بودجه  155هزار
ميليارد توماني وزارت بهداش��ت 5هزارمدرصد
تعيين شدهاست!
تقابل هميشگي طب مدرن با طب سنتي
نظام بودجه كش��ور نش��انهاي از درجه اهميت
مسائل در نزد مسئوالن و سياستگذاران جامعه
است .طب سنتي هم نه فقط در اولويتهاي نظام
سالمت نبودهاست ،بلكه تقابلي علني ميان طب
س��نتي و طب مدرن را در برهههاي گوناگون در
نظام سالمت شاهد بودهايم تا جايي كه در ماجراي

همهگيري ويروس كرونا ،نظام سالمت كشورمان
حاضر ش��د در كارآزمايي باليني سازمان جهاني
بهداشت و آزمودن داروهاي شيميايي خاص روي
بيماران شركت كند و شكس��ت اين كارآزمايي
را بپذيرد ،اما به طب س��نتي و محققان اين طب
مج��ال انجام فعاليته��اي تحقيقات��ي و اثبات
كارآمدي طب سنتي در درمان بيماري كرونا داده
نشد و در نهايت پس از شكست كارآزمايي باليني
سازمان جهاني بهداشت و رد اثرگذاري داروهايي
چون رمدسيوير ،در اقدامي ديرهنگام در تهران
مركزي براي ارائه خدمات طب سنتي به بيماران
كرونايي راه اندازي ش��د و چهار داروي مؤثر در
درمان كرونا مجوز توليد گرفت .اين در حالي است
كه ب ه اذعان وزارت بهداشت ،تلفيق طب سنتي و
نوين در كشورهايي مانند چين ،كمك شاياني در
درمان بيماران مبتال ب��ه كرونا و كاهش عوارض
ناش��ي از بيماري كردهاس��ت؛ همچني��ن ايران
كشوري پهناور با ريش��ههاي تاريخي و پزشكي
كهن و داراي بيش از 8هزار گونه گياهي است و
به همين دليل يكي از كشورهاي بسيار مهم در
حوزه «اتنوفارماكولوژي» محسوب ميشود و از
فرصتهاي مطالعاتي بسياري براي پژوهش در
اين حوزه برخوردار است .حاال هم از ميزان بودجه
تخصيص يافته به طب سنتي در بودجه ،1400
ميتوان به نگاه مديران وزارت بهداشت نسبت به
ب پي برد.
اين ط 
تأكيد اسناد باالدستي و توجه جهاني به
طب سنتي
در بند  12سياس��تهاي ابالغ��ي رهبر انقالب
اسالمي ايران در حوزه س�لامت ،توليد و عرضه

فرآوردههاي دارويي س��نتي تح��ت نظر وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي مورد تأكيد
قرار گرفتهاست؛ استانداردسازي و روزآمد كردن
روشهاي تش��خيصي و درماني طب س��نتي و
فرآوردههاي مرتبط با آن ،اصالح سبك زندگي
در عرصه تغذيه و برقراري تعامل و تبادل منطقي
ميان طب س��نتي و طب نوين ب��راي همافزايي
تجربيات و روشهاي درماني از ديگر سياستهاي
ابالغي مقام معظم رهبري در حوزه سالمت است
كه با توجه به «تخصيص بودجه نزديك به صفر»
به حوزه طب سنتي ذيل وزارت بهداشت ،عملي
شدن سياستهاي ابالغي از س��وي رهبري در
حوزه سالمت را عم ً
ال غيرممكن كردهاست!
علي مظفرپور ،پزش��ك متخصص طب سنتي و
عضو هيئت مديره انجمن علمي طب سنتي كشور
با اشاره به اسناد باال دستي مختلف و تأكيد آنها بر
پژوهش و تمركز در حوزه طب سنتي ميگويد«:ما
يكسري اس��ناد باالدستي در كش��ور داريم كه
در آنها تكيه زيادي بر طب س��نتي شدهاس��ت؛
اين اسناد شامل س��ند جامع علمي كشور ،سند
آمايش س��رزمين ،سند پنجس��اله برنامه ششم
توسعه ،سياس��ت ابالغي مقام معظم رهبري كه
در سياست كلي سنوات بند  12اختصاص به طب
سنتي دارد ،در تمام اين اسناد بندهاي اختصاصي
مربوط به طب سنتي وجود دارد و تكيه زيادي بر
طب س��نتي دارند .در كنار اينها صحبت از طب
سنتي مختص كشور ما نيس��ت و از سال 2002
طب سنتي در تمام دنيا در حال ترويج است؛ هر
ساله س��ازمان جهاني بهداشت ،وزارت بهداشت
كش��ورهاي مختلف را براي گزارش درباره اينكه
در طب سنتي چهكارهايي انجام دادهاند ،دعوت
ميكند».
س�هم قانوني  5درصدي طب س�نتي از
بودجه پژوهش را نميدهند
به گفته عضو هيئت مدي��ره انجمن علمي طب
سنتي كشور ،در هفت سال گذشته هيچ دانشكده
طب سنتي در كشور تأسيس نشده و هيچ كدام از
دانشكدههاي قبلي نيز نتوانستند موافقت قطعي
دريافت كنن��د .همچنين معاونت طب س��نتي
منحل ش��د و در حالي كه هفت سال پيش قرار
بود داروهاي طب سنتي تحت پوشش بيمه قرار
بگيرد و ارزان شود و رش��تههاي پشتيبان طب
سنتي تأسيس شود ،از بين  30رشتهاي كه بنا به
تأسيس آنها بود ،حتي يك رشته هم تأسيس نشد
و تماماً متوقف شدند!
وي تصريح ميكند «:در حوزه پژوهش سيستم
ديماد ،جايي اس��ت كه بازوي پژوهش��ي وزارت
بهداشت محسوب ميش��ود و بودجههاي كالن
دارد حتي يك طرح طب سنتي در اين چند سال
روي آن مصوب نشدهاس��ت! در قانون است كه
حداقل  5درصد بودجههاي وزارت بهداشت بايد
مختص طب سنتي باش��د كه اين عدد در زمان
حاضر صفر است!»

بحـران تـورم تجـرد!

گزارش «جوان» از خاك خوردن قانون تسهيل ازدواج و ايجاد آسيبهاي فراوان در اثر  15سال اجرايي نشدن اين قانون
دختران و پس�ران
گزارش 2
زي�ادي در كش�ور
مهسا گربندي
هس�تند كه بنا به
داليل مختلف نتوانستهاند ازدواج كنند؛ داليلي
كه بيربط به اجرايي نش�دن قانون «تس�هيل
ازدواج جوانان» نيست .در صورت اجراي بندهاي
اين قانون ،زندگي مشترك بس�ياري از جوانان
آغاز ميشد ،اما حاال اين افراد مجرد ماندهاند و
نميتوانن�د طعم ش�يرين پدر يا مادر ش�دن را
بچش�ند .در واقع ازدواج ،زمينه فرزندآوري را
براي اين افراد فراهم ميك�رد و هر كدام از آنها
ميتوانستند پدر و مادر چند بچه باشند ،اما به
دليل بيتوجه�ي مس�ئوالن دولتي ب�ه قانون
«تسهيل ازدواج جوانان» ،مشكالت زيادي بر سر
راه آنهايي كه قصد تشكيل خانواده داشتند ،قرار
داد و در نهايت زمينهس�از آسيبي چون كاهش
جمعي�ت ج�وان در كش�ور شد هاس�ت.

ماجرا از ديماه سال  1384ش��روع شد؛ زماني كه
مسئوالن آستين خود را باال زدند و تصميم گرفتند
كه ب��راي پاي��ان دادن به نگرانيه��ا و دغدغههاي
جوانان براي ازدواج كاري كنند؛ آنها با اولويت دادن
به تسهيل اقتصادي ازدواج جوانان ،تأمين هزينههاي
مراس��م ازدواج ،معاش آينده خانواده و لوازم اوليه
زندگي ،مواردي را در قالب قانون تنظيم و به تصويب
رساندند .اما تمام اين موارد تنها روي كاغذ باقي ماند
و هيچوقت به مرحله اجرا نرسيد!
ش��ايد كمتر كس��ي تصور ميكرد كه  15سال از
تصويب قانون «تسهيل ازدواج جوانان» بگذرد اما
اين قانون به يكي از مسكوتماندهترين و بياثرترين
قوانين كشور تبديل شود!
انباشت تجرد و كاهش تعداد تولدهايي كه
ميتوانست اتفاق بيفتد
صالح قاسمي ،پژوهش��گر تحوالت جمعيت ايران
و جهان با اشاره به بيتوجهي مس��ئوالن به قانون
«تس��هيل ازدواج جوانان» به «ج��وان» ميگويد:
«موضوع تجرد در كشور چالش جدي است و يكي از
متغيرهايي كه باعث شده ميزان فرزندآوري كاهش

حسین سروقامت

پيدا كند و ش��اخص جمعيتي به س��مت بحران با
سرعت بيشتري حركت كند ،كاهش ازدواج است و
اين يعني انباشت و تورم تجرد در كشور»
او ادامه ميدهد«:آمارها حاكي از آن است كه نزديك
به  9ميليون نفر در سن متعارف ازدواج هستند كه
اگر ازدواج ميكردند زمينهاي براي فرزندآوري ايجاد
ميش��د ،حاال اين اتفاق نيفتاده ،ب��ه اين دليل كه
عدم اجراي قانون تسهيل ازدواج كه از سال 1384
تصويب شده تا كنون معطل ماندهاست».
قاسمي با اشاره به اينكه دولتها ،شعارهاي زيادي
براي توجه به جوان��ان و ازدواج آنه��ا دادهاند،اما به
آن عمل نكردهاند ،ميگويد«:از همان سال 1384
كه قانون تس��هيل ازدواج تصويب شد ،هيچكدام
از دولتها اين قان��ون را اجرا نكردن��د ،قانوني كه
مسئوالن دولتي را موظف به ايجاد اشتغال جوانان و
تأمين مسكن آنها كرده ،در تمام اين سالها مغفول
ماندهاست».
تندتر شدن شيب كاهش تولد در كشور
اين پژوهشگر تحوالت جمعيت ايران و جهان با بيان
اينكه توجه نكردن به قانون تسهيل ازدواج نهتنها
به موضوع تجرد دامن زدهاس��ت،بلكه زمينه عدم

فرزندآوري را نيز فراهم كردهاس��ت،ميافزايد«:از
سال  1393به بعد شاهد كاهش تعداد تولدها در كل
كشور بوديم كه ش��يب آن دارد تندتر هم ميشود،
بخش��ي از علت اين موضوع مربوط به كاهش آمار
ازدواج در كشور است».
دغدغهه�اي رهبرمعظ�م انقلاب درباره
تسهيل ازدواج
مواد قان��ون «تس��هيل ازدواج جوان��ان» در حالي
مسكوت مانده و كس��ي مس��ئوليت اجراي آن را
نميپذيرد كه رهبر انقالب باره��ا حتي به صورت
مستقيم از اين قانون سراغ گرفتهاند و لزوم اجراي آن
را يادآورد شدهاند .در سال  1395وقتي رهبر انقالب
سياستهاي كلي خانواده را ابالغ كردند،صريحاً يكي
از موارد سمت و سوي حركت نظام را «ايجاد نهضت
فراگير براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان»
عنوان كردند .گذاره «نهضت ترويج ازدواج آسان»
از دل اين سياستهاي ابالغي بيرون آمد،اما به جز
بر سر زبانها و روي كاغذها به جايي نرسيد و مانند
باقي موارد ابالغي اين نامه ،از سوي دولت مسكوت
ماند .در بهمنماه سال  1397و در يكي از جلسات
بررس��ي آس��يبهاي اجتماعي هم رهبر انقالب

صراحتاً نسبت به عدم اجراي قانون تسهيل ازدواج
گاليه و از اجرايي نشدن آن ابراز نگراني كردند.
طرح جواني جمعي�ت و حمايت از خانواده
در مرحله نهايي
محمدجواد محمودي ،كارشناس جمعيت و رئيس
سابق مؤسسه مطالعات جمعيت نيز در همين رابطه
به خبرنگار «جوان» ميگويد«:قانون تسهيل ازدواج
بايد در اين  14سال اجرا ميشد تا امروز با مشكالت
ازدواج جوانان و بهدنبال آن با مسائلي چون بحران
جمعيت جوان در كشور مواجه نشويم .در حال حاضر
طرح «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» در حال
تصويب است و مراحل نهايي آن طي ميشود».
او با بي��ان اينكه در اين طرح مش��وقهايي در نظر
گرفتهش��ده كه اجراي آن ميتواند نتايج خوبي را
به دنبال داشته باشد ،ادامه ميدهد«:در اين طرح
به تمامي نكات مورد نياز ب��راي افزايش جمعيت
جوان در كشور پرداخته ش��ده ،از ازدواج به هنگام
جوانان گرفته تا بيمه افرادي كه نابارور هس��تند و
براي داش��تن فرزند ،نياز به درمان دارند .حتي در
اين طرح به تأمين مسكن جوانان نيز اهميت داده
شدهاست ».محمودي تصريح ميكند«:ما به ازدواج
به هنگام جوانان تأكي��د داريم و همانطور كه مقام
معظم رهبري بارها در اينب��اره تذكر دادند ،هر بار
كه يك جوان احساس كرد ميتواند تشكيل خانواده
دهد ،حاكميت مكلف اس��ت كه زيرس��اختهاي
الزم ازدواج را براي او فراه��م كند .به همين دليل
ما تصميم گرفتيم كه براي ازدواج به هنگام جوانان
و بعد از آن فرزندآوري زوجين مواردي را در طرح
جديد درنظر بگيريم».
كارشناس جمعيت موضوع فرهنگسازي را براي
فرزندآوري نيز مهم ميشمارد و ميگويد«:در كنار
تسهيل ازدواج جوانان در سنين كم و مشوقهايي
براي فرزن��دآوري بايد به فرهنگس��ازي در اين
زمينه نيز توجه كنيم،زيرا در حال حاضر زوجيني
هس��تند كه هم از امكانات مالي برخوردارند و هم
داراي شرايط فرزندآوري هستند ،اما قصد بچهدار
شدن ندارند».
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صداي چكش مسگرها نفس تپنده راس�ته مسگري بازار زنجان
بود .امروزه ديگر نه از رونق آن بازار خبري هس�ت و نه از پيرمرد
امانتدار قصه ما!
ماجرا از روزي رقم خورد كه يك مأمور شهرداري دوچرخه خراب
خود را گوشه بازار رها كرد و رفت تا روز بعد بيايد و ببرد.
او هرگز نيامد و «حاج حس�ن نعلچگر» ماند و يك دوچرخه 28
فرسوده.
او هر صبح د ِر مغ�ازهاش را باز ميكرد ،دوچرخ�ه را جلوي مغازه
ميگذاش�ت و غروب دوچرخه را داخل مغازه برده ،ميبس�ت و
ميرفت.
 45س�ال آزگار گذشت و حتي يك بار كسي س�وار آن دوچرخه
نشد.
اين تصوير نبايد مات ش�ود . . .كه اگر شد؛ جوانمردي نيز كيش و
مات خواهد شد!
كاش برخي سياستمداران ما س ِر سوزني امانتداري را از آن پيرمرد
لوطي بامعرفت ميآموختند.
 . . .آن روز من يكي كالهم را ميانداختم ،آسمان هفتم!

داروسازان ايراني خطاب به دبير كل سازمان ملل:

داروي ايران
همچنان در تحريم بانكهاي جهاني

 253نف�ر از داروس�ازان اي�ران در پيام�ي خط�اب ب�ه آنتوني�و
گوترش ،دبي�ر كل س�ازمان مل�ل خواس�تار اقدام�ات الزم
در اي�ن دوران كروناي�ي جه�ت رف�ع مش�كالت بانكي ش�دند
كه بر تحريمه�اي داروي�ي و لوازم پزش�كي اثر گذاشتهاس�ت.

در بخش��ي از نامه داروس��ازان ايراني خطاب به دبير كل سازمان ملل
متحد آمدهاست :جمهوري اسالمي ايران از س��ال  ۲۰۱۸و در دوران
رياس��ت جمهوري «دونال��د ترامپ» رئيسجمهور شكس��ت خورده
اياالتمتحده ،مورد تحريمهاي اين كش��ور قرار گرفته و تحريمهاي
مزبور در حوزه دارو كه ارتباط مستقيم با سالمت جامعه دارد تأثيرات
منفي و مخرب و نامطلوب بر جاي گذاشتهاس��ت .اين داروسازان در
ادامه تأكيد كردهاند :به خاطر تحريمهاي مزبور ،بسياري از كشورها در
ارسال مواد اوليه دارويي و داروهاي ساختهشده با مشكالت بانكي و غير
بانكي روبهرو هستند .اگر چه تحريمكنندگان مدعياند تحريم شامل
دارو نميشود و ليكن سيستمهاي بانكي طوري عمل ميكند كه دارو در
مدار تحريم قرار ميگيرد .داروسازان در پايان تصريح كردهاند :به منظور
مسائل انساني از شما به عنوان متولي صلح جهاني و امنيت بينالمللي
كه در مقابل سالمت همه انسانها مسئول هستيد ،ميخواهيم در اين
دوران كرونايي اقدام الزم جهت رفع مشكالت بانكي كه بر تحريمهاي
دارويي و لوازم پزشكي اثر ميگذارد ،مبذول فرماييد.

دوره پيش دبستاني ۳ساله شد

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تصويب
اساسنامه «سازمان ملي تعليم و تربيت كودك» در جلسه شوراي
عالي انقالب فرهنگي ،از سه ساله شدن دوره پيشدبستاني خبر داد.

رضوان حكيمزاده اظهار كرد :اساسنامه«سازمان ملي تعليم و تربيت
كودك» دوره كودكي را تعريف و مش��خص ميكند و در آن منظور از
دوره كودكي ،زير شش سالگي است.
وي افزود :اين اساس��نامه اصولي را مورد توجه قرار داده كه بايد در امر
تعليم و تربيت كودك لحاظ شود .اهداف ،وظايف و تركيب و ساختار
نيز مشخص شده است .موضوع ،تربيت به صورت يكپارچه است و اين
سازمان تمام امور مربوط به برنامهريزي ،هدايت ،نظارت ،صدور مجوز
و ارزيابي تعليم و تربيت كودكان زير ش��ش س��ال را به صورت يكجا و
متمركز بر عهده دارد .معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش
با بيان اينكه تمام وظايف دستگاه و سازمانهايي كه قب ً
ال در اين حيطه
مسئوليتي داشتند،از اين پس در سازمان ملي تعليم و تربيت كودك
دنبال ميشود،گفت :در اين اساسنامه ،دوره كودكي به عنوان دو دوره
در نظر گرفته ميش��ود ،يك دوره از بدو تولد تا س��ه سالگي است كه
محوريت تربيت كودكان با خانواده است و اساس��نامه تأكيد دارد كه
رويكرد اصلي تعليم و تربيت كودكان در اين دوره سني ،بودن در كنار
خانواده و توانمندسازي خانوادهها براي اتخاذ روشهاي تربيتي مناسب
كودكان است .وي افزود :دوره بعدي ،شامل دوره پيشدبستاني ميشود
كه در سيستم قبلي دوسال را دربر ميگرفت،اما اينجا به سه سال ارتقا
يافته و كودكان از سن سه تا شش سال ،مشمول دوره پيشدبستاني
ميشوند و بر عهده مراكز تعليم و تربيت كودكان است تا كودكان را از
آموزشهاي الزم برخوردار كند.
حكيمزاده در پاس��خ به اينكه آيا با تشكيل س��ازمان تعليم و تربيت
كودكان و در نظرگرفتن يك دوره سه ساله پيشدبستاني ،بحث اجباري
شدن اين دوره نيز مطرح شدهاست،گفت :در حال حاضر صحبتي درباره
اجباري شدن اين دوره مطرح نشده ،البته بايد آييننامهها و مقررات،
تدوين شوند و به تصويب برسند ،اما موضوع مهم تمايز رويكرد در اين
دو دوره سه ساله است .معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش
ادامه داد :در سه سال اول تمركز بر حضور خانواده و در سه سال دوم به
اهميت يادگيريهاي پايه و پرورش همهجانبه كودكان تأكيد شده تا
جايي كه ميتوانيم دسترسي كودكان را تسهيل ،حضورشان را تشويق و
شرايط اين حضور را در مراكز تعليم و تربيت كودكان فراهم كنيم.

رئيس مركز تحقيقات سرطان با اشاره به اينكه سرطان دومين علت
مرگ در بين مردم ايران است ،گفت :ساالنه ۳۰۰ميليارد تومان هزينه
شيمي درماني در كش��ور ميش��ود ،اما به نظر بنده تأثيري در درمان
بيماران ندارد.
حجت نظري ،عضو ش��وراي اسالمي ش��هر تهران گفت :شهرداري
براي جبران كسريها و درآمدهاي محقق نشده خود ،به فروش اموال و
امالك شهر روي آوردهاست.
ثبتنام براي شركت در آزمون سراسري سال  ۱۴۰۰از اوايل هفته
آينده از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور آغاز ميشود.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس ،با بيان اينكه افزايش  ۳۵درصدي
حقوق كارگران خط قرمز اين فراكسيون اس��ت ،تأكيد كرد :اگر وزير
تعاون با ما همكاري نكند با اختيارات قانوني كه داريم به شدت با وي
برخورد خواهيم كرد.
رئيس دبيرخانه س��تاد ويژه مديريت بحران ته��ران از رونمايي ۳۰
مخزن آب شرب اضطراري تعبيهشده در مراكز تخليه امن اضطراري
شهر تهران و مراسم كلنگزني ۷۲مخزن ديگر همزمان با گراميداشت
دهه مبارك فجر خبر داد.

