
صدور مجوز آزمايش انس�اني واكسن كروناي 
وطني خبري اس�ت كه روز گذشته از زبان وزير 
بهداشت رس�انه اي ش�د. بر اين اساس به گفته 
نمك�ي آزمايش انس�اني يكي از واكس�ن هاي 
كروناي ايراني مجوز آزمايش انساني را گرفت و 
از هفته آينده تست هاي انساني شروع مي شود. 
پيش از اين نيز هش�ت واكس�ن كروناي وطني 
جزو واكس�ن هاي كانديداي س�ازمان جهاني 
بهداش�ت ق�رار گرفته ب�ود و حاال ب�ا آزمايش 
انس�اني اين واكس�ن گامي جدي تر در مس�ير 
پژوهش هاي كرونايي برداش�ته خواهد شد. با 
وجود اين در مسير پيشگيري و درمان بيماران 
كرونايي نظام سالمت نتوانسته چندان كارنامه 
درخشاني از خود بر جاي بگذارد و آمار فوتي ها، 
بستري ها و ابتالهاي كرونايي همچنان باالست. 
از سوي ديگر افزايش بيماران كرونايي و كاهش 
درآمد بخش خصوصي موجب شده تا با تبديل 
ساير بخش هاي بيمارس�تاني به بخش بيماران 
كروناي�ي و مراقبت ه�اي ويژه و بس�تري اين 
بيماران، مس�ئوليت رس�يدگي به اين بيماران 
به نيروهايي داده شود كه تخصص الزم را براي 
اين كار ندارند؛ ام�ري كه مي توان�د بر افزايش 
آمار مرگ و مير بيماران كرونايي اثرگذار باشد. 
طي 24 ساعت منتهي به روز چهارشنبه ۵ آذر و بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۳ هزار و ۸4۳ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
شدند كه 2 هزار و ۳۷۰ نفر از آنها بستري هستند. 

حاال مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۸۹4 
هزار و ۳۸۵ نفر رسيده است. در همين زمان، 4۶۹ 
بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به 4۶ ه��زار و 2۰۷ نفر 
رسيد. ۵هزارو۸۳2 نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارند. تا كنون ۶2۵ هزار و ۶۰۶ نفر از بيماران بهبود 

يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
آمار و ارقام گزارش ش��ده از سوي وزارت بهداشت 
نش��ان مي دهد، به رغ��م ورود به پنجمي��ن روز از 
محدوديت هاي كرونايي همچنان تغيير محسوسي 
را در آمارهاي ابتال، بس��تري و مرگ و مير ش��اهد 

نيستيم. 
 جان باختن 92 بيمار كرونايي پايتخت نشين 

طي 24 
نادر توكلي، معاون درمان س��تاد كرونا در اس��تان 
تهران با اشاره به وضعيت بستري بيماران كرونايي 
در بيمارس��تان هاي تهران، از توقف روند افزايشي 
بستري بيماران كرونايي در بيمارستان ها طي چند 
روز اخير خبر مي ده��د. از نگاه وي تا زماني كه اين 
روند آماري به سطح معني داري نرسد نمي توان در 

مورد آن قضاوت و نتيجه گيري قطعي داشت. 
عليرضا زالي، فرمانده ستاد مديريت مقابله با بيماري 
كرونا در كالنشهر تهران معتقد است:» طي اين يك 
هفته در كاهش آمارمرگ و مير ها تغيير شگرفي را 
نداشتيم و روز گذش��ته ۹2 بيمار فوتي در استان 

تهران با PCR مثبت داشتيم.«
زالي تأكيد كرد:» ش��رايط بحران��ي و قرمز تهران 
پابرجاست و بررسي هاي ميداني حاكي از آن است 
كه گاهي شكستن قرنطينه توس��ط افراد با تست 
كروناي مثبت در حال انجام است كه حتي از حمل و 

نقل هوايي هم مي خواهند استفاده كنند.«
وي درباره تأثير محدوديت هاي كرونايي بر كاهش 
بيماري كرونا تصريح كرد: » به دليل اينكه بيماري 
كوويد ۱۹ از دوره نهفتگي دو هفت��ه اي برخوردار 
اس��ت آثار هرگونه مداخله در مقابله با كرونا زودتر 
از دو هفته محقق نمي ش��ود و هنوز معلوم نيست 
محدوديت ها مؤثر است با خير، اما به طور متوسط 
در مترو ۳۰۰ هزار نفر و در اتوب��وس ۳۵۰ تا 4۰۰ 
هزار نفر در روز كاهش جمعيت داش��ته ايم كه آثار 
محدوديت هاي كرونايي بوده است و حتماً تحليل 

دقيقي در پايان اين دو هفته خواهيم داشت.«
به گفته فرمانده ستاد مديريت مقابله با بيماري كرونا 
در كالنشهر تهران كار در تهران دشوار است و كنترل 
اپيدمي بيماري منوط به كنترل بيماري در پايتخت 
است؛ چراكه تردد باال و اعجاب انگيزي را در تهران 
شاهد هستيم، استقرار دستگاه هاي  ستادي و ملي و 
چگالي باالي جمعيت از ديگر عللي است كه اهميت 

كنترل اپيدمي در تهران را افزايش مي دهد. 

  افزايش مرگ به دليل اختصاص مراكز غير 
استاندارد به بيماران كرونايي 

 افزايش ش��يوع كرونا در جامعه، داليل اقتصادي و 
فرهنگي ديگري هم دارد. ش��ايد بسياري از مردم 
طبق قوانين از در خانه ماس��ك بر چهره داش��ته 
باشند، اما اين ماسك ها ش��ايد هفته اي يكبار هم 
عوض نش��ود؛ آن هم در ش��رايطي كه طبق اصول 
بهداشتي بايد هر چهار ساعت يك بار اين ماسك ها 
تعويض و دور انداخته ش��ود، ام��ا بخش ديگري از 
ماجراي افزايش مرگ و مير بيم��اران كرونايي به 
فقدان زيرساخت هاي بيمارستاني و نيروي انساني 

زبده باز مي گردد. 
بر اين اساس، پرس��تار و كادر درمان خسته توان، 
انگيزه و گاهي تخصص الزم را  براي رس��يدگي به 
بيماران كرونايي ندارند. اين مسئله به خصوص در 
بخش خصوصي و با تبديل ساير بخش ها به بخش 
كروناي��ي و مراقبت هاي ويژه اهمي��ت مي يابد، به 
گونه اي كه در بيمارس��تان هاي خصوصي معموالً 

شيفت ها پرستاران باالي هشت ساعت است. 
امير مسعود ياراحمدي، كارشناس بهياري به عنوان 
يكي از اعضاي كادر درمان فعال در بيمارس��تان ها 
معتقد است: » يكي از داليل باال رفتن مرگ و مير 
اين است كه برخي مراكز را كه استاندارد نيستند 

به بيم��اران كرونايي اختصاص داده ان��د و االن هر 
پرستاري با هر درجه اي را در بخش آي سي يو باالي 
سر مريض گذاشته اند. وقتي بيمار را به بيمارستان 
مي رسانيم،  به دليل كرونا نمي توانيم وارد بخش ها 
شويم و از كيفيت ارائه خدمات به بيمار مان باخبر 
شويم  و نمي توانيم بفهميم كه قرار است چه اتفاقي 
برايش بيفتد، بنابراين در اين موقعيت آيا پرس��تار 
حرف��ه اي و با تجرب��ه بهتر كار مي كند يا پرس��تار 

مبتدي!«
  مراجعه ديرهنگام بيماران به مراكز درماني 

و باال رفتن آمار فوتي ها
سعيد نمكي، وزير بهداشت از رعايت ۹۰ درصدي 

پروتكل هاي بهداشتي از سوي مردم خبر داد. 
وي با بيان اينكه باال بودن آمار مرگ و مير مبتاليان 
به كرونا به دلي��ل مراجعه ديرهن��گام بيماران به 
مراكز درماني اس��ت، افزود: ما در راس��تاي اجراي 
محدوديت ها با دو معضل مواجه بوديم؛ اول ترافيك 
صبحگاهي، به دليل فعاليت شركت هاي خصوصي 
و ادارات دولتي بود كه رئيس جمهور دس��تور داد 
شركت هاي دولتي از شنبه تعداد نيروها را به حداقل 
برسانند و از شركت هاي خصوصي مي خواهيم تعداد 
نيروها را كاهش دهند، اگر شركت هاي خصوصي در 
رفت وآمد ش��هري اثرگذاري منفي داشته باشند، 
برخورد خواهد ش��د. دومين معضل ما توزيع مرغ 
در بازارهاي روز و شهري بود كه اين موضوع منجر 
به ش��لوغي و ازدحام و ش��يوع بيماري مي شد كه 
رئيس جمهور به وزيران مربوطه دس��تور دادند به 
اين موضوع رس��يدگي و راهكاري ب��راي مديريت 

آن ارائه شود.«
 صدور مجوز تست انساني واكسن كرونا

وزير بهداش��ت با بيان اينكه مراحل تأمين واكسن 
كرونا از سه طريق دنبال مي شود توضيح داد:» روش 
اول خريد واكس��ن از مجموعه كواكس اس��ت كه 
رايزني هاي الزم براي خري��د و واردات ۱۸ ميليون 
و ۸۰۰ ه��زار دوز صورت گرفته اس��ت ك��ه از اين 
طريق واكسن مورد نياز ۸ميليون و 4۰۰ هزار نفر 
تأمين مي شود؛ يعني حدود ۱۰ درصد از جمعيت 
كشور. براي توليد مشترك حدود ۵/۵ ميليون دوز 
واكس��ن با يك كمپاني صاحبنام در حال مذاكره 
هس��تيم و ح��دود 2۰ ميلي��ون دوز از طريق يك 
كمپاني معتبر ديگر تأمين مي شود، با اين حساب 
4۱ تا 42 ميليون دوز واكس��ن را ب��راي 2۰ تا 2۱ 

ميليون جمعيت كشور تهيه خواهيم كرد.«
نمكي با اش��اره به تالش هاي محققان براي توليد 
واكسن كرونا در كش��ور افزود:» واكسن داخلي در 
حال پيشرفت است و به رغم ذهنيت برخي افراد كه 
به شركت هاي داخلي و توليد داخل باور ندارند در 
اين راستا اقدام خوبي قرار گرفت و سازمان جهاني 
بهداشت پيشرفت چهار شركت را قبول كرده است 
و يك شركت مجوز تست انساني را گرفته كه هفته 
آينده وارد فاز انساني مي شود و اميدوارم طي چند 
ماه آينده مژده ساخت واكسن توليد داخل را به مردم 

عزيز برسانيم.«
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گزارش »جوان« از شلوغي وسايل حمل و نقل عمومي با وجود محدوديت هاي جديد كرونايي

سفر دربست كرونا با »مترو«!

آزمايش انساني واكسن ايراني كرونا از هفته آينده
وزير بهداشت: تأمين واكسن كرونا از 3 طريق دنبال مي شود

پن�ج روز از ش�روع 

مهسا گربندي
طرح محدوديت هاي   گزارش  2

كروناي�ي  ش�ديد 
مي گذرد، طرحي كه در 160 شهر بزرگ كشور 
اجرا شد و قرار بود كه با شيوع كرونا مقابله كند. 
هرچن�د بس�ياري از مكان هاي ش�لوغ مانند 
پاساژها تعطيل ش�د و برخي از كسبه ناچار به 
خانه نش�يني ش�دند، اما كارمندان و كارگران 
همچنان به محل كار مي روند و همين مس�ئله 
موجب ش�لوغي مت�رو و اتوبوس ه�ا در زمان 
»شروع« و »پايان« ادارات شده است. متأسفانه 
در برخي از ساعات روز، حجم مسافران مترو و 
اتوبوس به قدري زياد مي ش�ود كه حتي جايي 
براي س�وزن انداختن هم وجود ندارد! براي به 
نتيجه كامل رسيدن محدوديت هاي كرونايي، 
بايد فك�ري هم به حال ش�لوغي بي�ش از حد 
ك�رد.  عموم�ي  نق�ل  و  حم�ل  وس�ايل 
آرمين كه كارمند يك شركت در خيابان ميرداماد 
اس��ت و از اتوب��ان محالتي به س��مت محل كار 
م��ي رود، درباره ش��لوغي مت��رو و اتوبوس هاي 
بي آر تي به خبرنگار »جوان« مي گويد: »شرايط 
كار من ب��ه گون��ه اي اس��ت ك��ه نمي توانم در 
محدوديت هاي كرونايي دور كار باشم و بايد هر 
روز در محل كار حاضر ش��وم، حت��ي مدير ما با 
تغيير ساعت كاري مان موافقت نكرد تا از ساعات 
خلوتي مترو استفاده كنم، براي همين ناچارم در 
اين شلوغي ها به مترو بروم تا از كار بيكار نشوم. « 
او ادامه مي دهد: »وضعيت اتوبوس هاي بي آر تي هم 
بهتر از مترو نيست، گاهي ازدحام جمعيت به حدي 

مي رسد كه در  اتوبوس بسته نمي شود. «
 ارغوان هم يكي ديگر از مس��افران مترو اس��ت 
كه نسبت به ش��لوغي قطارها گاليه مي كند و به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: »ساعت 2 بعداز ظهر 
بود كه از خانه حركت كردم و به س��مت متروي 
شادمان رفتم، حجم فشردگي مسافران در قطار به 
حدي زياد بود كه نفسم بند آمده بود. متأسفانه در 
تقاطع خطوط مترو كه مسافران خط سفر خود را 

تغيير مي دهند، جمعيت بسيار زياد است. «

مسافر ديگري به نام علي نيز ناچار است هر روز به 
محل كار برود. او كه خانه اش در كرج است و بايد 
رأس ساعت ۸ صبح در خيابان مطهري حضور 
داش��ته باش��د، به »جوان« مي گويد: »ايستگاه 
متروي گلشهر از شدت ش��لوغي قابل توصيف 
نيست، هر دو طبقه قطار پر از جمعيت است و كم 
مانده كه مسافران از سقف قطار بيرون بزنند!« 
او ادامه مي دهد: »تمام ايستگاه ها شلوغ است؛ 
گلش��هر، صادقيه، ميدان امام خميني و مفتح، 
هيچ فرقي نمي كند، س��اعت ۷ تا ۸ صبح مترو 
غلغله اس��ت، اما موقع برگشت به خانه كه شب 
مي ش��ود و همه جا تعطيل اس��ت، مترو خلوت 

مي شود. «
ش��يرين نظر متفاوت��ي دارد، او در اي��ن باره به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: »من ساعت ۸ وارد 
ايستگاه مترو مي شوم، آن زمان اكثر كارمندان 
به محل كار رسيده اند و از شلوغي جمعيت مترو 
كم شده است، البته اينطور نيست كه صندلي ها 
خالي باشد، نه! در هر صندلي سه نفره، چهار نفر 
مي نش��ينند و مسافراني كه ايس��تاده اند به هم 
خيلي نزديك هس��تند و فاصله ايمني رعايت 

نمي شود. «

  قيم�ت واقع�ي بلي�ت مت�رو را از مردم 
نمي گيريم!

دو روز پي��ش مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافيك 
شهرداري تهران علت عدم توس��عه مترو را نبود 
قيمت واقعي بليت مترو دانست  و گفت : »قيمت 
تمام شده بليت ۱۵ هزار تومان است و بايد ۵ هزار 

تومان آن را مردم بدهند«!
سيدمناف هاشمي درباره شلوغي مترو اظهار داشت: 
»در ماه هاي كرونا درآمد شهرداري تهران از محل 
حمل ونقل عمومي كاهش چشمگيري داشته است، 
اما در عين حال تالش كرديم فاصله گذاري اجتماعي 
را در ناوگان عمومي شهر اعمال كنيم. «  او با تأكيد 
بر اينكه توسعه و نوسازي ناوگان عمومي پايتخت 
نيازمند منابع مالي است، گفت: »در حال حاضر 2۵۰ 
كيلومتر مترو داريم كه بايد به ۵۰۰ كيلومتر برسد كه 
با توجه به عدم حمايت دولت در تأمين منابع و البته 
قيمت تمام شده مترو و اتوبوس كه مردم بايد پرداخت 
مي كردند، اين امر محقق نشده اس��ت. « هاش��مي 
معتقد اس��ت ش��هرداري تهران يك نهاد عمومي 
غيردولتي اس��ت و اگر يك مدير نتواند درآمدزايي 
كند، ماندن و نماندنش بي مفهوم بوده و بي خاصيت 
است! معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 

با بيان اينكه يك سوم دولت، يك سوم شهرداري و 
يك سوم شهروندان در اين زمينه سهم دارند، گفت: 
»بيشتر مسافران ما از قشر متوسط و ضعيف جامعه 
هستند بنده مي گويم ۶۰ درصد بودجه شهرداري 
به حمل و نقل اختصاص يافته است، دولت هم ۱2 
هزار ميليارد تومان به حمل و نقل اختصاص دهد و 
مردم هم 2 هزار تومان پول بليت بدهند مي توانيم 

حمل و نقل را رونق دهيم. «
هاش��مي تأكيد كرد: »در طول هشت ماه گذشته 
وظيفه دولت، شهرداري و مردم را گوشزد كرديم؛ 
اگر اين سه بخش پاي كار بيايند و سالي ۱۵ هزار 
ميليارد تومان به توس��عه مت��رو و اتوبوس تهران 
اختصاص يابد طي 2۰ س��ال حمل و نقل عمومي 

تهران سامان مي يابد. «
 پيش�نهاد ش�ناور ش�دن س�اعت كار 

كارمندان
در همين رابطه سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
از پيشنهاد شناور شدن ساعت كار كاركنان دولت 
و طرح آن در جلسه امروز دولت خبر داد. به گفته او 
»شلوغي مترو بيشتر به علت تردد كارمندان است« 
و در جلسه امروز دولت اين موضوع مطرح مي شود 
كه در صورت امكان با تفويض اختيار به وزارتخانه ها، 
ساعت كار كارمندان شناور ش��ود و باز هم تعداد 

كارمندان در ادارات كاهش يابد. «
رئيسي تأكيد كرد: »شناور شدن ساعت كار كاركنان 
در ادارات كمك خواهد كرد تا حجم تردد با وسايل 
حمل و نقل عمومي و به خصوص با مترو كاهش يابد 
و به اين ترتيب مثاًل عده اي از كاركنان ساعت ۸ تا 
۱4 و عده اي نيز مثاًل از ساعت ۱۰ تا ۱۵ در ادارات 

حضور خواهند يافت. «
در حالي كه بس��ياري از كس��به به دليل تعطيلي 
مغازه هايشان در محدوديت هاي جديد كرونايي، 
متضرر ش��ده اند و منتظر كاهش آم��ار »ابتال« و 
»مرگ و مي��ر« كرونايي مانده اند ت��ا زودتر به كار 
بازگردند و ضرر و زيان اين تعطيالت را جبران كنند، 
شلوغي وس��ايل حمل و نقل عمومي و همچنين 
برخ��ي از ادارات مانع از به نتيجه رس��يدن كامل 

محدوديت هاي جديد كرونايي شده است. 

 سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه مرجع تصويب قيمت 
بليت وسايل حمل و نقل عمومي، شوراى شهر است، گفت: شورا اخيراً 

با افزايش قيمت بليت مترو واتوبوس مخالفت كرد. 
  تهران از ابتداي س��ال همزمان با ش��يوع كرونا ۱۵ روز هواي پاك، 
۱۷۸ روز هواي قابل قبول، ۵۵ روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس 

جامعه و دو روز هواي ناسالم براي همه افراد داشته است. 
  س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو از اخذ مجوز براي مطالعات باليني 

واكسن نوتركيب ايراني آنفلوآنزا خبر داد. 
 مدير كل دفتر كنترل س��يالب و آبخوان داري س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري ضمن اشاره به اينكه شمال شهر تهران ۱۱ حوضه 
سيل خيز مخرب دارد، گفت: به طور كلي بيش از هزارو2۰۰ شهر و روستا 

در ايران در معرض خطر سيل هستند. 
 مش��اور اقتصادي و س��رمايه گذاري معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران از برنامه ريزي براي ورود نسل جديد اتوبوس هاي برقي 
به پايتخت خبر داد و افزود: تردد اين اتوبوس ها كاماًل متكي به باطري 
اس��ت، به گونه اي كه هنگام شب كه اتوبوس ها س��رويس دهي ندارند 
باطري آنها شارژ ش��ده و مي توانند در طول روز 2۰۰ تا ۳۰۰ كيلومتر 

پيمايش داشته باشند. 
 مدير كل پيش بيني و هش��دار س��ريع س��ازمان هواشناسي ضمن 
اشاره به ورود س��امانه بارشي جديد به كش��ور طي امروز و فردا گفت: 
در 2۵ استان كشور بارش داريم كه اين بارندگي در مناطق سردسير و 

كوهستاني به شكل برف پيش بيني مي شود. 

ثبت بي اخالقي پزشکي در اداره احوال!
در كم�ال تعج�ب ثب�ت اح�وال اع�الم كرده اس�ت ك�ه ب�راي 
متول�دان دو هفت�ه اول آذر، شناس�نامه ب�ه تاري�خ 99/9/9 
ص�ادر خواه�د ك�رد! اي�ن اق�دام ع�الوه ب�ر درك نادرس�ت 
ثبت اح�وال، گوي�اي فس�ادهاي ديگري هم هس�ت ك�ه ناديده 
گرفتنش�ان موج�ب بازتولي�د فس�ادهاي بيش�تري مي ش�ود. 
سيف اهلل ابوترابي، سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به تعداد 
والدت هاي ثبت شده در تاريخ هاي رند در سال هاي قبل اظهار كرد: به 
عنوان مثال در تاريخ ۸۸/۸/۸ شاهد ثبت 4 هزار و ۱۹۵ نوزاد بوده ايم كه 
از اين تعداد 2 هزار ۱۷۷ نوزاد پسر و 2 هزار و ۱۸ نوزاد دختر در تاريخ 

اشاره شده به ثبت رسيده است. 
وي تصريح كرد: در مقايس��ه اي ك��ه در اين تاريخ نس��بت به يك روز 
جلوتر ) ۸۸/۸/۷ ( انجام شده است ش��اهد ثبت ۳ هزار و ۳۹۸ نوزاد در 
۸۸/۸/۷ بوده ايم كه يك هزار و ۷4۳ نوزاد پسر و يك هزار و ۶۵۵ نوزاد 
دختر بوده ايم. همچني��ن در تاريخ ۸۸/۸/۹ هم ش��اهد ۳ هزار و۶4۰ 
نوزاد بوده ايم كه از اين تعداد يك هزار و ۸۷۶ نوزاد دختر و يك هزار و 
۷۶4نوزاد پسر به ثبت رسيده است كه اين آمار خيلي تفاوتي بين روز 
قبل و بعد با تاريخ ۸۸/۸/۸ نداشته است و شايد حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ آمار 
باشد كه در تاريخ ۸۸/۸/۸ بر اس��اس گواهي بيمارستان اقدام به ثبت 

تولد 4هزارو۱۹۵ نوزاد در سازمان ثبت شده است. 
ابوترابي در گفت و گو با تسنيم ادامه داد: سازمان ثبت احوال كشور در 
امر ثبت روز تولد ُرند دخيل نيست شايد براي تاريخ صدور شناسنامه 
بتوانيم اين كار را انج��ام بدهيم كه همين ايام ك��ه تاريخ ۹۹/۹/۹ در 
پيش رو داريم و عزيزاني كه فرزندانشان متولد مي شوند شايد بخواهند 
در روز ۹۹/۹/۹ تاريخ صدور شناسنامه شان باش��د كه اين كار شدني 

است، اما تاريخ تولد صرفاً بر اساس گواهي بيمارستان انجام مي شود. 
اين اظهارنظر شاذ باعث مي شود خانواده هايي كه تا پيش از اين فقط 
براي تاريخ ۹۹/۹/۹ تالش مي كردند تا فرزندانشان را به صورت نارس به 
دنيا بياورند، حاال اين يك روز را به دو هفته بسط دهند! يعني فرزندان 
نارس بيشتر به دليل يك اشتباه فاحش در تصميم  گيري و خبررساني 
اشتباه تر اين تصميم اشتباه. عالوه بر اين، اصل پرداختن به اين موضوع، 
يعني به رسميت ش��ناختن اقدام مجرمانه تولدهاي زودرس يا حتي 
ديررس. همچنين اين خبر يك معضل بزرگ ديگر را هم نشان مي دهد؛ 

فساد كادر درمان در به دنيا آوردن فرزندان نارس!
با اينكه از دو، س��ه هفته گذشته مسئوالن بهداش��تي اعالم كرده اند 
كه با س��زارين هاي خارج از تاريخ برخورد خواهند كرد و هر پزشك يا 
بيمارستاني كه آمار س��زارين هايش در ۹۹/۹/۹ بيشتر از حد معمول 
باشد، بازخواست خواهد شد، اما اين همه براي جلوگيري از زايمان هاي 
نارس كاف��ي نبوده اس��ت؛ چراكه خبرها نش��ان مي ده��د تخت هاي 
بيمارستاني براي سزارين ها در ۹۹/۹/۹ از مدت ها قبل رزرو شده است 

و بيمارستان ها ديگر براي اين موضوع جا ندارند!
آن طرف ديگر قضيه تولدهاي مزخرف الكچري، پزشكان بي تدبيري 
هستند كه به چنين والدين بي خردي اجازه به دنيا آوردن فرزند نارس 
مي دهند و با وي همراهي هم مي كنند و در نتيجه براي سال ها هزينه بر 
نظام سالمت تحميل مي كنند؛ حقوق شخصي يك كودك ناقص الخلقه 
هم كه فداي هوس هاي والدينش شده اس��ت، بماند! درست برعكس 
آنچه بايد باشد، فساد در بين بخشي از پزشكان به حدي رسيده است 
كه برخي هوس پرست و بي فكر با پول مي توانند پزشك را به استخدام 
خود درآورند؛ اين پزشك و ماما است كه بايد با رصد پرونده پزشكي و 
وضعيت موجود مادر، تاريخ وضع حمل را به وي بگويد و هيچ تاريخي 
غير از آن را نپذيرد، اما كاماًل برعكس، اين پدر و مادر بي خرد هستند كه 

به پزشكشان مي گويند فرزندمان را در فالن تاريخ به دنيا بياور !
اين حجم از فساد چيزي بيشتر از تذكر و اخطار قبلي مي طلبد. حاال كه 
نظام سالمت كشور درگير كرونا است، قطعاً صرف بي جاي توان پزشكي 
خطايي نابخشودني است. تحميل فرزندان ناقص به جامعه آن هم به 
خاطر ارضاي اميال شخصي والدين بي فكر با استفاده از فساد موجود در 
بين برخي پزشكان، چيزي نيست كه به سادگي و صرفاً با اخطار و تذكر 

و حتي حبس تعليقي بتوان از كنار آن گذشت. 

حسين سروقامت 150 هزار نيکوكار 
پاي كار »آجر به آجر«

رئيس سازمان نوسازي، توس�عه و تجهيز مدارس كش�ور با بيان 
اينك�ه پويش مردم�ي آجر ب�ه آجر ذي�ل برنامه تحولي توس�عه 
مش�اركت هاي مردمي با هدف جمع آوري كمك ه�اي خرد براي 
مدرسه س�ازي و ترويج فرهنگ كار خير شكل گرفته است، گفت: 
تا كنون ح�دود 1۵0 هزار خي�ر در اين پويش مش�اركت كرده اند. 
مهراله رخش��اني مهر گفت: اجراي زير نظام هاي سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش به عنوان يك تكليف براي وزارت آموزش و پرورش 
و دس��تگاه هاي ذيربط آن تعريف شده اس��ت. بر اين اس��اس سازمان 
نوسازي مدارس كشور با توجه به مأموريت هاي خود به عنوان مسئول 
اجراي زير نظام تأمين فضا و تجهيزات در قالب دو طرح تحولي »بسته 
مش��اركت هاي مردمي« و »نظام مكان يابي مدارس« در دس��تور كار 

امسال خود قرار داده است. 
وي با تأكيد براينكه طرح »آجر به آجر« كه در ش��وراي عالي آموزش 
و پرورش به تصويب رس��يده و با حض��ور مع��اون اول رئيس جمهور 
رونمايي ش��د، گفت: در كنار طرح »مكان يابي مدارس« كه به عنوان 
يكي از بس��ته هاي تحولي آموزش و پرورش براي سال جاري معرفي 
شده است؛ در راستاي گسترش مشاركت هاي مردمي در حوزه تعليم و 
تربيت و تأمين فضاهاي آموزشي آموزش و پرورش با هدف هم افزايي 
و جمع سپاري استفاده از كمك هاي اقشار مختلف مردم طرح »آجر به 
آجر« را نيز طراحي كرديم تا هر فرد با هر اندازه سرمايه، بتواند در امر 
مدرسه سازي مش��اركت كند.  به گفته معاون وزير آموزش و پرورش، 
پويش مردمي آجر به آجر ذيل برنامه تحولي توس��عه مش��اركت هاي 
مردمي با هدف جمع آوري كمك هاي خرد براي مدرسه سازي و ترويج 

فرهنگ كار خير شكل گرفته است. 
 رخشاني مهر با عنوان اينكه بسته اجرايي تحولي آجر به آجر متمركز بر 
دو محور »فرهنگ سازي« و »جلب مشاركت هاي مردمي« است، گفت: 
نشر فرهنگ كار خير در توسعه فرهنگ مدرسه سازي چه بسا مهم تر 
از خود امر مدرسه سازي است و اثرات فرهنگي و تربيتي آن در جامعه 
بسيار گسترده تر و ماندگارتر است.  وي افزود: اجراي طرح آجر به آجر 
از اوايل امس��ال كليد خورد و با راه اندازي سايت مهر مدرسه به نشاني 
http://mehrmadrese. ir/ و كد دستوري #24* امكان شركت در 
اين پويش مردمي محقق شده و امكان مشاركت از طريق سايت و ربات 
http://ajorbajor. ir/ نيز فراهم شده است.  به گفته معاون وزير آموزش 
و پرورش، تاكنون خيريني با اعتبارات خرد حت��ي به اندازه يك هزار 
تومان به اين پويش پيوسته اند و در پويش عاشورايي مهر را با محرم آغاز 
كنيم، مجموعاً حدود ۱۵۰ هزار خير در اين پويش مشاركت كرده اند.  
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور افزود: در پويش 
آجر به آجر صرفاً كمك هاي نقدي مورد توجه نيست و خيرين با ورود به 
سامانه مذكور مي توانند از طريق اهداي زمين و مستغالت يا تجهيزات 
ساخت مدرسه در اين مسير گام بردارند و از روند ساخت مدرسه اي كه 

در ساخت آن كمك مي كنند هم مطلع شوند. 

»ديشب برق رفت و اينترنت قطع شد. منم اومدم توي حال و سر 
و گوشي آب دادم. پيرمرد و پيرزني اونجا نشسته بودن. فكر كنم 
بابا و مامانم بودن. گوگوليا؛ ازشون خوشم اومد. مخصوصاً مامانم 
كه خيلي بامزه بود. حيف شد. تازه داشتيم انس مي گرفتيم كه 

برق اومد و اينترنت دوباره برقرار شد.«
شوخي است، اما تنه به تنه واقعيت مي زند!

زندگي هايمان از مدار تعادل خارج ش�ده بود؛ با دوستان خنده 
مستانه سر مي داديم و با خانواده اخم مي كرديم. 

همكار و رفيق فابريك، ماه شب چهارده بودند و خانواده عنصر 
مزاحم!

. . . تا كرونا آمد؛
و ما مفهوم امنيت را در دل خانواده فهميديم. از همه گريخته، 

به خانه پناه برديم. 
كنار همه ماس�ك زديم و آنجا ماس�ك را برداش�تيم. از سرفه 

ديگران فرار كرديم و با سرفه خانواده نگران شديم. 
دوستان! كرونا نيامده تا همين مفاهيم را يادآوري كند؟!
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هتل هاي بنياد مستضعفان براي حمايت
 از مدافعان سالمت به خط مي شوند

رئي�س بني�اد مس�تضعفان گف�ت: ب�ا توج�ه ب�ه اوج گي�ري 
ب�راي  مس�تضعفان  بني�اد  هتل ه�اي  كرون�ا،  دوب�اره 
مي ش�وند.  به خ�ط  س�المت  مدافع�ان  از  حماي�ت 
سيد پرويز فتاح گفت: بنياد مستضعفان از ابتداي شيوع كرونا در كشور 
به واس��طه امكانات در اختيارش، خدماتي را براي تأمين محل اسكان 
پزشكان، پرستاران و كادر درمان بيمارستان هاي درگير مبارزه با كرونا 
ارائه داد و عالوه بر امكان اسكان شبانه روزي، طبخ و توزيع غذاي گرم 

كادر درمان را نيز براي برخي از بيمارستان هاي درگير فراهم كرد. 
رئيس بنياد مس��تضعفان افزود:  بر همين اس��اس بنياد مستضعفان 
آمادگي دارد تا با هماهنگي ستاد ملي مبارزه با كرونا، امكانات در اختيار 
خود را براي اسكان و تأمين غذاي گرم مدافعان سالمت تا پايان مبارزه 

با كرونا به كار گيرد. 
اسكان مدافعان س��المت و كادر درمان و همچنين تأمين غذاي گرم 
بيمارستان هاي درگير كرونا، در كنار در اختيار قرار دادن 24 دستگاه 
آمبوالنس، از جمله نخستين اقدامات بنياد مستضعفان در روزهاي اول 
شيوع كرونا بود كه عالوه بر ارائه اين خدمات به كادر درمان، طي ۹ ماه 
گذش��ته بيش از 2هزارو۵۰۰ ميليارد تومان نيز به صورت نقدي براي 
حمايت از اقشار ضعيف و آسيب ديده از كرونا در كشور از سوي اين بنياد 

تخصيص داده شده است. 

تأثير 60 درصدي سوابق تحصيلي
دانش آموزان در كنکور 

عضو ش�وراي عال�ي انق�الب فرهنگ�ي گف�ت: مصوب ش�د در 
كنك�ور س�هم س�وابق تحصيل�ي دانش آم�وزان حداق�ل ب�ه 
60 درصد برس�د و س�هم آزمون تخصص�ي نيز 40 درصد باش�د. 
منصور كبگانيان، عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي گفت: ما اعتقاد 
داريم بايد عمق يادگيري داوطلبان اندازه گيري شود. در آزمون تستي 
ممكن است كه اين عمق يادگيري به درستي اندازه گيري نشود و اينكه 
چرا تا كنون اين كار انجام مي شده است، چند علت دارد. نكته اول امنيت 
امتحانات نهايي در استان ها و شهرستان هاي مختلف بود؛ گزارش هايي 
داشتيم و كنترل مي كرديم و اطمينان الزم را نداشتيم، ولي خوشبختانه 
در سال هاي اخير با استفاده از تكنولوژي هاي جديد ميزان افشاي سؤال 
به صفر رسيده است.  قائم مقام ستاد علم و فناوري تأكيد كرد: همچنين 
ما مي خواهيم سؤاالت استاندارد باشد. اگر امسال دانش آموزي رتبه و 

معدلي كسب كرد دو تا سه سال بتواند از آن استفاده كند. 
كبگانيان افزود: ما اعتق��اد نداريم دانش آموزي دو تا س��ه هفته جاي 
خود را در دانشگاه پيدا كند يا حتي مجبور شود در رشته اي كه عالقه 
ندارد، تحصيل كند و اين نتيجه بايد تا يك مدتي قابل اتكا باشد، بنابراين 

سؤاالت بايد استاندارد باشد كه اين قول هم داده شد. 
عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي اف��زود: يكي از آس��يب هايي كه 
امتحانات نهايي را تهديد مي كرد نظام ناعادالنه و ناهماهنگ تصحيح 
سؤاالت بود كه استان به اس��تان و معلم به معلم فرق مي كرد كه اين 
مشكل هم با توزيع رندوم و توزيع سؤال به سؤال در كل كشور حل شد.  
وي افزود: بر همين اساس در شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب شد 
براي ورود به دانشگاه ها حداقل ۶۰ درصد به سابقه تحصيلي تخصيص 
داده  ش��ود، آزمون تخصصي كه همان آزمون سراس��ري كنكور است 
نيز 4۰ درصد نقش خواهد داش��ت كه از اين 4۰ درصد هم بخشي به 
ارزشيابي و اندازه گيري استعداد، هوش و شخصيت شناسي اختصاص 
داده شد.  قائم مقام ستاد علم و فناوري افزود: براي دروس عمومي نيز 
حد نصاب و كفي مشخص شد كه در هر كد رشته متفاوت خواهد بود. 
دانشگاه ها براي هر كدرشته مي توانند حد نصابي را قبل از شروع مراحل 
كنكور اعالم كنند كه بايد در شوراي سنجش و پذيرش تصويب شود. 

كبگانيان با تأكيد بر اينكه اين سياست ها مربوط به كنكور سال ۱4۰۰ 
نمي شود، تصريح كرد: وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم و بهداشت 
موظف هستند كه به تدريج زيرس��اخت هاي الزم را براي پياده كردن 

سياست هاي مذكور فراهم كنند. 

صادق پارسا

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


