
قلبش تند تند مي زند و هنوز چش�مش را باز 
نكرده تا ببيند دور و برش چه خبر است. حس 
مي كند كه قرار اس�ت اتفاقات ب�دي برايش 
بيفتد، براي همين استرس مي گيرد، پاهايش 
را داخل بدنش جمع مي كند و تكان نمي خورد! 
حس بدي دارد، ضربان قلبش تندتر و اين بار 
اضطرابش بيش�تر از قبل مي ش�ود، مي داند 
كه دوس�تش ندارند، اما نمي داند كه دس�تور 
قتلش را ص�ادر كرده اند و قرار اس�ت همين 
چند روز آينده جانش را بگيرن�د و به دنياي 
چند روزه اش پايان دهن�د! نمي داند جرمش 
چيس�ت، حتي دلي�ل دعوتش را ب�ه زندگي 
نمي داند؛ مهمان ناخوانده اي كه از روز اول به 
وجود آمدنش، حس بدي به او دادند و نه تنها 
هيچ ك�س منتظر ديدنش نيس�ت، بلكه قرار 
اس�ت جانش را هم بگيرند؛ اين حال بيش از 
هزار جنين طي هر روز در كش�ور است كه به 
دنيا دعوت شده اند، اما با بي رحمي تمام كشته 
مي شوند! هيچ كس هم نيست كه از حقوق آنها 
دفاع كند و صدايشان را به گوش دنيا برساند. 
در حالي ك��ه اگر خبر س��قوط ي��ك هواپيما يا 
واژگوني يك قطار را بش��نويم، يا بفهميم كه در 
يك جاده تصادف زنجيره اي شده و هزاران نفر در 
اين حوادث جان خود را از دست داده اند، نگران 
مي شويم و مي خواهيم كه مسئوالن فكري براي 
اين موضوع كنند تا مبادا در روزهاي ديگري اين 

حوادث تكرار شود، اما جنين هاي بي گناه كه نه 
ديده مي شوند و نه صدايي براي شكايت دارند و 
حتي عكسي هم نيست كه از آنها منتشر شود، هر 
روز در سكوت خبري كشته مي شوند و هيچ كس 

نيست كه از حق و حقوق آنها دفاع كند. 
 آمار وحشتناك سقط هاي جنايي

زنگ خطر آمار س��قط جنين در كش��ور به صدا 
درآمده و رئيس سازمان پزش��كي قانوني كشور 
نيز درباره آن هشدار داده است. عباس مسجدي 
آراني در اين باره گفته اس��ت: »ما براساس قوانين 
مجلس شوراي اس��امي خدمات سقط درماني 
ارائه مي دهيم و تمام موارد سقط براساس قانون 
سال است، اما آمار سقط هاي جنايي تكان دهنده 
است و بيش از ۳۰ جلسه در اين خصوص با وزارت 
بهداشت، سازمان بازرس��ي كل كشور و سازمان 
نظام پزشكي برگزار شده و اقداماتي در خصوص 
پيشگيري از س��قط هاي جنايي كه تهديد جدي 
براي مادران و نظام سامت است، داشته باشيم.«

دكتر محمدپور، پزشك عمومي در برنامه زنده 
تلويزيوني نيز خبر از س��قط روزانه بيش از هزار 
جنين در كشور را داد و گفت كه اين آمار مربوط 
به سال 1۳98 است و س��قط هاي ديگري نيز به 
صورت زيرزميني انجام مي شود كه در اين آمار و 

ارقام درنظر گرفته نشده است. 
 جنين كشي!

آمار هولناك س��قط جنين را دكتر زهرا عامه، 

متخصص زنان و زايمان ني��ز تأييد مي كند و به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: »سقط روزانه بيش 
از هزار جنين دور از انتظار نيست و افزايش آمار 

سقط جنين، چندين علت مختلف دارد.«
عامه ريختن قبح سقط جنين را يكي از عوامل 
افزاي��ش س��قط جني��ن مي دان��د و در اين باره 
مي گويد: »وقتي كه يك خانم باردار به پزش��ك 
مراجعه مي كند و سيس��تم بهداش��ت و درمان 
كشور به او اينطور القا مي كند كه در هر دوره از 
حاملگي مي تواند به ب��ارداري اش خاتمه بدهد، 
قبح سقط جنين ريخته مي شود و اين خانم باردار 
حتي به داليل خيلي جزئي اقدام به سقط جنين 
مي كند. مثًا مي گويد االن بارداري زود است و 
آمادگي اش را ندارم! يا مثًا دلم مي خواست در 
فصل پاييز بچه دار شوم يا اينكه مي گويد در حال 
حاضر يك بچ��ه كوچك دارم و ش��رايط به دنيا 

آوردن بچه ديگري را ندارم!«
او درباره علت ديگر س��قط جنين جنايي اظهار 
مي دارد: »بايد به مردم آموزش كافي دهيم، زيرا 
وقتي بارداري هاي ناخواسته و برنامه ريزي نشده 
افزايش پيدا كند به مراتب آمار سقط جنين نيز 

افزايش پيدا خواهد كرد.«
متخصص زنان و زايمان به ضرورت آموزش اشاره 
مي كند و مي گويد: »وقتي در سيستم بهداشت و 
درمان به مردم آموزش نداده ايم كه سقط جنين 
عارضه آور است و ممكن است موجب نازايي شود، 

همچنين در دسترس بودن سقط جنين كه تنها 
با يك تماس تلفني، ش��رايطش فراهم مي شود، 
همه اين عوامل موجب بيشتر شدن تعداد سقط 

خواهد شد.«
عامه ادامه مي دهد: »به مردم ياد نداده ايم كه يك 
بچه با ورود خود به دني��ا، بركت مي آورد. اين در 
حالي است كه مذهب در زندگي مردم كمرنگ تر 
شده و آنها هيچ حس بدي نسبت به سقط جنين 
ندارند. در صورتي كه آنها با اين كار مرتكب قتل 
مي شوند، اما اهميتي به آن نمي دهند و خيالشان 

راحت است!«
 چندين دهه است كه سيستم بهداشت و 

درمان مردم را از بارداري مي ترساند!
عامه به مزاياي درماني بارداري و زايمان اشاره 
مي كن��د و مي گويد: »عم��ده مراجعه كنندگان 
تصور مي كنند كه ب��ارداري برايش��ان بيماري 
و رنج خواه��د آورد، در صورتي كه بس��ياري از 
بيماري هاي زنان مانند آندومتريوز يا عفونت هاي 
لگني با بارداري درمان مي ش��ود. اين در حالي 
است كه متأسفانه چندين دهه است كه سيستم 
بهداشت و درمان كش��ور مردم را از فرزندآوري، 
مي ترس��اند و درباره تفهيم مزاياي باردار شدن 

اقدام خاصي انجام نداده است.«
اين پزش��ك زنان و زايم��ان با بي��ان اينكه بايد 
مبان��ي علمي دنيا را ب��ه مردم آم��وزش دهيم، 
مي گويد: »ي��ك خانم ۳8 س��اله ب��ه مطب من 
آمده بود و مي گفت ك��ه از بارداري و فرزندآوري 
مي ترس��د، در ذهن اين خانم ج��ا افتاده بود كه 
از لحاظ سني، ش��انس بارداري خوب و سالمي 
ندارد! در صورتي كه در دنيا به خانم 45 ساله نيز 
به شرط س��امت قلبي و عروقي اجازه بارداري 
مي دهند. همچنين از نظر علمي ثابت ش��ده كه 
اگر فاصله دو بارداري 18 ماه باشد، هيچ خطري 
مادر را تهدي��د نمي كند،اما بس��ياري از مادران 
كه فاصله دو بارداري شان نزديك است از ترس 
اطاعات غلط��ي كه به آنها داده ش��ده به دنبال 

سقط جنين هستند.«
وي تصري��ح مي كند: »ط��رح جوان��ي جمعيت 
مي تواند كمك زيادي به كاهش آمار سقط جنين 
جنايي در كش��ور كند، زيرا كه اجبار غربالگري 
جنين، بسياري از افراد را نسبت به ناهنجار بودن 
جنين مي ترس��اند، در حالي كه ما مي دانيم 99 
درصد بارداري ها بدون هيچ مراقبتي و به خودي 
خود، فرزندي سالم به دنيا خواهند آورد، اين در 
حالي است كه صددرصد مردم را از اينكه ممكن 
است بچه اي ناسالم به دنيا بياورند، مي ترسانيم 
و اين مسئله يك وحشت را در ميان مردم ايجاد 
كرده است. بنابراين اگر اين طرح بتواند اجبار بر 
غربالگري جنين را از دوش پزشكان بردارد، باعث 
مي ش��ود كه مردم، ب��ارداري را مطلوب قلمداد 
كنند و از بسياري از سقط هاي جنين جنايي نيز 

پيشگيري خواهد شد.«
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جنين كشي با خيال راحت!
»جوان« قتل روزانه 1000 جنين را مورد بررسي قرار داده است

 ش��يوه نامه ثبت نام دانش آموزان براي سال تحصيلي 14۰۰- 14۰1 
اعام شد و بر اين اساس ثبت نام تمامي دانش آموزان به صورت الكترونيكي 

در سامانه سيدا و از درگاه pada. medu. ir انجام مي شود. 
 معاون حمايت و س��امت خانواده كميته امداد امام خميني )ره( از 
افزايش ۶۲ درصدي سرانه پرداختي به مستمري بگيران مددجوي اين 

كميته خبر داد. 
 مدير عامل شركت مترو تهران با اش��اره به افتتاح دو ايستگاه مترو 
اقدسيه و مرزداران در خط ۳ و ۶ مترو پايتخت گفت: دو ايستگاه شهرك 

آزمايش و باقرخان هم ماه آينده به بهره برداري مي رسد. 
 بنا بر آمار اعامي سازمان پزش��كي قانوني آمار فوتي هاي ناشي از 
مسموميت با گاز مونوكسيد كربن در سال گذشته 9۶۲ نفر بوده است 

كه از اين ميان ۶91 نفر مرد و ۲۳5 نفر زن هستند. 

توضيح وزارت نيرو به گزارش »جوان«

حقابه اروميه را قطع نخواهيم كرد
چندي پيش در همين صفحه مطلبي راجع به قطع حقابه درياچه اروميه 
منتشر كرديم؛ حاال وزارت نيرو توضيح داده اس��ت كه رهاسازي آب به 
منظور تأمين بخش��ي از حقابه زيس��ت محيطي درياچه اروميه و ديگر 
درياچه ها از محل آب ذخيره شده در سدها، كماكان پس از آب شرب در 

اولويت دوم وزارت نيرو است. 
مدير روابط عمومي شركت مديريت منابع آب ايران در واكنش به گزارش 
»جوان«، توضيحي را براي ما ارسال كرده است: » همانطور كه در ماده ۲5 
قانون هواي پاك و ماده 4 آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از تخريب و 
آلودگي غير قابل جبران تاالب ها نيز تأكيد گرديده، متناس��ب با شرايط 
اقليمي )ترسالي، نرمال و خشكسالي( در حقابه ها بازنگري خواهد شد. 
مضافاً اينكه بنا به پيش��نهاد وزير نيرو و موافقت رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست و دبير كارگروه ملي نجات درياچه اروميه مقرر گرديد كه 
هماهنگي و همكاري الزم براي تخصيص آب باتوجه به وضعيت اقليمي و 

ساير پارامترهاي كمي و كيفي آب حوضه در دستور كار قرار گيرد.«
محمد رضا عزيز پور با بيان اينكه با فوريت بررس��ي هاي ميداني و با حضور 
كارشناسان قرار است تا راهكارهاي ممكن براي تأمين حقابه زيست محيطي 
و ساير بخش هاي ضروري مصرف با اولويت آب شرب تعيين شود، گفت: 
»بايس��تي توجه داش��ت هر چند ميزان بارش در س��طح حوضه تا پايان 
فروردين ماه )۲4۶ ميليمتر( نسبت به ميانگين بلندمدت )۲۶4 ميليمتر( 
در شرايط نرمال )كاهش ۶ درصدي( قرار دارد، اما در مديريت مخازن سدها 
و برنامه رهاسازي، ميزان حجم رواناب توليدي ماك عمل است كه با توجه 
به تغيير رژيم بارش، كاهش ش��ديد پوش��ش برفي )كاهش 5۰ درصدي 
اسفند امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته( و همچنين باالتر بودن 
ميانگين دما در فروردين و اسفندماه نسبت به بلندمدت با كاهش شديد 

رواناب )4۰درصد كاهش( در حوضه مواجه هستيم.«
وي افزود: » با تغيير در بارش منطقه شمال غرب كشور و افزايش ورودي به 
مخازن سدها امكان ادامه رهاسازي آب براي درياچه اروميه وجود دارد. در 
صورت پايان يافتن دوره بهينه براي رهاسازي هم با توجه به شروع فصل 
آبياري در شمال غرب كشور و عدم امكان كنترل برداشت هاي غيرمجاز 
در ميان حوضه، حجم مازاد بر مصارف اباغي در برنامه رهاس��ازي سال 

آينده لحاظ خواهد گرديد.«
مدير روابط عمومي ش��ركت مديريت منابع آب ايران در نهايت تصريح 
كرد: »در مناطق نيمه خش��ك مثل حوضه درياچه اروميه، پايدارترين 
راهكار مواجهه با كم آبي، كاهش مصرف در همه بخش ها و سازگار كردن 
همه فعاليت ها و طرح هاي توسعه با شرايط كم آبي حوضه است كه براي 
تحقق اين رويكرد و در راس��تاي اجرايي نمودن م��اده ۲۷ قانون احكام 
دائمي برنامه توسعه كش��ور، وزارت نيرو ش��يوه مديريت حوضه اي آب 
كشور را عملياتي كرده است. بدين ترتيب با برجسته كردن نقش و اهميت 
ميان بخش��ي و اجتماعي فرهنگي آب و تعيين و تبيين مسئوليت همه 
ذينفعان اعم از دستگاه هاي اجرايي، متخصصان دانشگاهي، سازمان هاي 
مردم نهاد، نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسامي و غيره نقشه 
راه مديريت آب حوضه هاي آبريز كشور را تهيه و راهكارهاي سازگاري با 
كم آبي و حفظ محيط زيست توأم با توسعه پايدار را به اجرا گذاشته ايم.« 

مهسا گربندي
  گزارش  یک

حسین سروقامت

تازه ازدواج كرده بود و سراغ هر كاري كه مي رفت، به دِر بسته 
مي خورد!

تا دست روزگار او را با دوس�تي صميمي مواجه كرد و البه الي 
گفت وگو،  بحث كسب و كار به ميان آمد. 

-  مگه رفيقت ُمرده؟ ما يه كارگاه تولي�دي لباس زنونه داريم. 
حاضري بازارياب ما بشي؟

قند توي دلش آب شد و از فرداي آن روز رفت سِر كار؛ بهترين 
پيراهن منجوق دوزي شده را برداشت و برد ساختمان پالسكو  

و تا عصر جست وجو كرد. 
دريغ از حتي يك مشتري!

روزهاي بعد. . . هفته هاي بع�د. . . نه؛ انگار اين كار قس�مت ما 
نيست. 

اكنون سي سال از آن ماجرا مي گذرد. او دكتر، نويسنده و استاد 
ممتاز دانشگاه است. اگر آن پيراهن، فروش مي رفت، امروز او 

حداكثر يك بازارياب حرفه اي بود. 
با تقدي�ر نجنگيم؛ گاهي تقدي�ر ما را به س�متي مي برد كه در 

اجتماع مسئوليت مهم تري بپذيريم!
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وزارت ارشاد براي معاندان ايران

 النه ساخته؟!
روز گذشته، روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسي بود؛ مردي كه سي سال 
از عمر خود را صرف زنده كردن زبان فارسي كرد. زبان فارسي به همت 
مرداني چون فردوسي طوس��ي، پس از حمله اعراب، زبان مردم فات 
ايران باقي ماند و پيوند  دهنده قلب ايرانيان است. علت مانايي و پايداري 
زبان فارسي با وجود تداخل و تهاجم فرهنگ هاي بيگانه، همانا شيريني 
و زيبايي آن براي فارسي گويان و پيوند خوردن آن با روح و جان افراد 
است، با اين حال نگهباني از زبان فارسي متوليان ظاهري نيز دارد كه 
حقوق مي گيرند و بودجه در اختيارش��ان قرار مي گيرد تا از ُدر فارسي 

نگهباني كنند. 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امي متولي اصلي اين نگهباني است. در اين 
وزارتخانه، ش��وراي زبان فارس��ي وجود دارد و از نظر قان��ون و عرف بايد 
بيشترين دغدغه حفظ فارس��ي از آلودگي ها و انحراف ها در وزارت ارشاد 
وجود داشته باشد، ولي آيا در عمل چنين اتفاقي مي افتد؟! تنها ذكر يك 
نمونه اخير از اهمال وزارت ارشاد در حفاظت از زبان فارسي كه اتفاقاً در بطن 
همين وزارتخانه رخ داده است، مي تواند هشداري باشد براي وزير محترم 
ارشاد كه بدانند نه تنها به مسئوليت خود عمل نمي كنند، بلكه برعكس به 

وسيله اي براي خدشه وارد شدن به اصالت زبان فارسي تبديل شده اند. 
خبرگزاري كتاب ايران  كه به طور خاصه »ايبنا« ناميده مي شود، اصرار 
عجيبي بر به كار بردن واژه مجعول »كوردي« به جاي واژه رسمي و ريشه دار 
»كردي« دارد. در اخبار منتشر ش��ده در اين خبرگزاري كه زيرمجموعه 
وزارت ارشاد به شمار مي رود، چندين بار اين غلط امايي و محتوايي تكرار 
شده اس��ت. خبرگزاري كتاب ايران، زير مجموعه »خانه كتاب و ادبيات 
ايران« است كه هيئت مديره آن را وزارت ارشاد منصوب مي كند. خانه كتاب 
و ادبيات ايران كه قاعدتاً بايد در آن كساني فعاليت كنند كه فارسي نويسي 
را درست تر از ديگران بلد باشند و نگراني آنها از اشتباه و غلط نويسي واژگان 
فارسي بيش از ديگران باشد. آيا متوليان »ايبنا« دليل قانع كننده اي براي 
تكرار عامدانه يك واژه غلط كه كاربرد هاي سياس��ي آش��كاري نيز دارد، 

خواهند داشت؟! 
چرا بايد يك خبرگزاري وابس��ته به دولت از كلمه اي اس��تفاده كند كه 
گروهك هاي تروريس��تي و معاندان نظام جمهوري اسامي و دشمنان 
ايران و ايراني از آن براي تفرقه افكني استفاده مي كنند؟! ايده استعماري 
جداسازي بخش هايي از كشورهاي ايران، تركيه و عراق و تشكيل دولتي 
خيالي به نام »كوردستان« گويا در داخل وزارت ارشاد طرفداراني دارد كه 
هر چند وقت يك بار به بهانه هاي مختلف از واژه »كوردي« در خبرگزاري 
وابسته به آن استفاده مي شود. گويا جريان نفوذ كه بارها درباره خطر آن 
هشدار داده شده اس��ت با النه كردن در رسانه اي مانند »ايبنا« از امكانات 
دولتي براي ضربه زدن به زبان و مليت ايران استفاده كننده! چرا وزارت ارشاد 
كه كار رصد رسانه ها را نيز انجام مي دهد، متوجه عفونتي كه در بند خودش 
رخ داده نشده است؟ با اين وضعيت اگر زبان فارسي قرار بود به دست مديران 
بي خيال وزارت ارشاد پاسداري شود، امروز نه اسمي از ايران به جاي مي ماند 

و نه كسي در اين جغرافيا اجازه به كار بردن واژه هاي فارسي را داشت!

دانشجويان دوره تخصص پزشكي با حقوقي كمتر از يك كارگر، ويزيت بيماران و كشيك بيمارستاني را انجام مي دهند

فشار سيستم درمان روي دوش دانشجوها

وزارت بهداشت، 

عليرضا سزاوار
را   گزارش  2 رزيدنت ه�ا 

دانشجو محسوب 
مي كن�د؛ بنابراين حقوقي ب�راي آنها تعريف 
نكرده اس�ت. از طرفي كمبود نيروي پزشكي 
هم با رزيدنت ها و اينترن ها)دانشجويان سال 
آخر پزش�كي عمومي( تكميل ش�ده و فشار 
سيستم درمان روي دوش اين دانشجوهاست. 

فشارهاي رواني زيادي از سمت اساتيد و سيستم 
غلط آموزش پزش��كي به دانشجويان سال هاي 

آخر رشته پزشكي وارد مي شود. 
مبلغي كه دانش��جويان دوره تخصص پزش��كي 
دريافت مي كنند، حقوق نيس��ت، كمك هزينه  
تحصيلي اس��ت. اگر واژه  حقوق ب��راي دريافتي 
اين قشر در نظر گرفته شود، دولت موظف است 

حداقل حقوق تصويب شده را پرداخت كند. 
 تعهد بدهي در قبال مرگ نابهنگام!

دانش��جويان اين دوره بارها درخواست كرده اند 
كه دوران رزيدنتي به عنوان سابقه  كار محسوب 
و حق بيمه نيز براي آنها پرداخت شود، اما چون 
وزارت بهداشت حاضر نيست اين مسئوليت ها را 
بپذيرد به جاي كلمه  حقوق كه بار قانوني دارد، از 
عبارت كمك هزينه  تحصيلي استفاده مي كند. 

 از س��وي ديگر وزارت بهداشت مدعي است كه 
رزيدنت دانشجو محسوب مي شود و در نتيجه 
حقوقي براي اين دوران تعريف نمي كند، اما خأل 
داش��تن نيروي كار را با رزيدنت ها پر مي كند و 
تمام فشار سيستم درمان را بر عهده  اينترن ها 
و رزيدنت ها مي گذارد.  طبق مطالعات انجمن 
دستياران سراسر كشور)دانشجويان رزيدنت(، 
ميزان فعاليت يك دستيار گاهي تا ۶۰۰ ساعت 
در ماه مي رس��د  كه اين مقدار ع��اوه بر تهديد 
س��امتي وي موجب ارائه خدمات نامطلوب به 
جامعه مي ش��ود.  چندي قبل ه��م نمايندگان 
دستياران سراس��ر كشور در جلس��ه با معاون 
آموزشي سازمان نظام پزشكي با اظهار تأسف از 
اينكه گاهي شاهد از دست دادن رزيدنت هايي 
هستيم كه علت فوتشان مستقيماً با حجم كار 

درماني در ارتباط بوده اس��ت، اظهار كردند: »به 
ك��رات نيز ش��اهد به خط��ر افتادن س��امتي 
دس��تياراني هس��تيم كه به خاطر حجم كاري 
باال، فرصت پيگيري درمان خ��ود را نيافتند و 
تأس��ف بار اينكه از بيمه درماني بي بهره اند! به 
بيان ديگر عاوه بر سوء استفاده از حداكثر توان 
رزيدنت ب��راي كار رايگان در بيمارس��تان هاي 
آموزش��ي، حداقل حماي��ت از س��امتي اين 

پزشكان نمي شود.«
يكي از مواردي كه دانشجويان رزيدنت نسبت به 
آن معترض هستند، تعهدنامه هايي است كه پس 
از قبولي در آزمون رزيدنتي از پذيرفته ش��دگان 
گرفته مي  شود، يكي از دانشجويان دستياري در 
اين خصوص به خبرگزاري ايسنا گفت: »براساس 
اين تعهدنامه ها رزيدنت ها متعهد مي ش��وند كه 
در صورت مرگ آنها، خانواده شان بايد مبلغي را 
بابت مدت زماني كه به عنوان رزيدنت، تحصيل 
كرده تحت عن��وان غرامت به وزارت بهداش��ت  

پرداخت كنند!«
 بي تفاوت�ي هيئت امناي دانش�گاه ها به 

حقوق رزيدنت ها
س��ال گذش��ته در همين خصوص، محمد علي 

محسني بندپي، عضو كميسيون بهداشت مجلس 
به وزير بهداشت در مورد مش��كات دستياران 
دوره تخصص )رزيدنت( بيمارستان هاي كشور 
به خصوص بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي 
بهشتي تذكر داد. در چند هفته اخير تعدادي از 
نمايندگان كميسيون بهداشت قول پيگيري حق 

و حقوق رزيدنت ها را داده اند. 
تأثير نداش��تن تذكر به وزير موجب ش��د كه 
در روزهاي اخير، كميس��يون بهداشت باز هم 
پيگير حقوق دانشجويان دستياري شود و روز 
پنج شنبه نيز س��يد جليل ميرمحمدي، ديگر 
عضو كميسيون بهداش��ت در اين خصوص به 

وزير تذكر داد. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان 
اينكه دولت به ويژه وزارت بهداشت بايد تمهيدات 
ويژه اي براي دانش آموختگان پزش��كي به ويژه 
رزيدنت ه��ا در نظر بگيرد، گف��ت: » رزيدنتي در 
رشته پزشكي ويژگي هاي متفاوتي با بسياري از 
رشته هاي دانشگاهي ديگر دارند، دوره دستياري 
يا دوره رزيدنتي در علوم پزشكي دوره اي است 
عملي و تكميل��ي در تحصيات آم��وزش عالي 
كه در بسياري از كش��ورها پس از اخذ دكتراي 

حرفه اي توس��ط پزش��كان گذرانده مي شود. به 
شخصي كه اين دوره را مي گذراند، رزيدنت گفته 
مي ش��ود.  دانش آموختگان اين دوره به عنوان 
متخصص  با درجه تخصص رشته گذرانده شده 
وارد بازار كار مي ش��وند. پس از پاي��ان اين دوره 
پزشك قادر خواهد بود در دوره فوق تخصص به 

تحصيل ادامه دهد. «
نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس ش��وراي 
اسامي افزود: »در كنار مشكات و سختي هاي 
آموزش، مشكات معيش��تي مسئله و دغدغه 
فكري ديگري براي دانش آموختگان پزش��كي 
است كه خود مزيد بر علت است، با سختي هاي 
متعدد فوق، در اين ش��رايط سخت معيشتي 
و اقتصادي و با اين حجم از فعاليت آموزش��ي، 
درماني و پژوهش��ي به رزيدنت متأهل ماهانه 
۳ ميليون و 5۰۰ هزار تومان و مجرد حدود ۲ 
ميليون و 5۰۰ هزار تومان حق الزحمه پرداخت 
مي كنند كه در مقايس��ه با ت��ورم امروزي اين 
مبلغ بسيار ناچيز است، مشكات مالي زماني 
به اوج مي رسد كه مس��كن و اجاره بهاي آن را 
هم در نظر بگيريم. به داليل فوق و داليل ديگر 
بسياري از رزيدنت ها ترجيح مي دهند تا اتمام 

دوران تحصيل ازدواج نكنند.«
عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس در 
پايان خاطرنشان كرد: »طبق قانون هيئت امناي 
دانش��گاه ها مي توانند با نظر گرفت��ن مصوبات 
مش��كات حق مس��كن، افزايش حقوق و بيمه 
را تصويب كنند، بدون ش��ك ب��ا چنين اقدامي 
بسياري از مش��كات دانش آموختگان پزشكي 
كاهش خواه��د ياف��ت و كمتر ش��اهد اتفاقات 
ناخوشايندي نظير مشكات مالي و مهاجرت كادر 
درماني خواهيم بود.« گفتني است دانشجويان 
دس��تياري بايد تا پاي��ان فارغ التحصيلي حدود 
پنج آزمون س��نگين پزشكي در س��طح و اندازه 
آزمون كنكور همراه با آزمون هاي عملي سخت 
را پشت سر بگذرانند. به سختي هاي فوق، مسئله 
حساسيت شغلي رزيدنت ها را هم بايد اضافه كرد 
كه فقط با يك خطا يا قصور مي تواند جان بيمار را 

به مخاطره اندازد. 

محمدصادق عابديني

آغاز واكسيناسيون افراد 75 سال به باال
شهرهاي قرمز كرونايي به 3 شهر كاهش يافت

عبور از قله پيك چهارم كرونا تعداد شهرهاي قرمز كرونايي را به 
سه ش�هر كاهش داد. آمارهاي ش�يوع، بيماران سرپايي، بستري 
و فوتي ه�اي كرونايي هم طبق گزارش�ات وزارت بهداش�ت روند 
نزولي خود را حفظ كرده اس�ت. پايتخت هم اگرچ�ه با كاهش 40 
درصدي مراجعات سرپايي به بيمارس�تان ها مواجه بوده است، اما 
به گفته مع�اون درمان س�تاد فرماندهي كرونا در اين كالنش�هر، 
وضعي�ت پايتخت همچنان ش�كننده اس�ت. با وجود اي�ن از روز 
گذشته طرح ترافيك در پايتخت لغو ش�د تا نگراني ها درباره اين 
وضعيت شكننده افزايش پيدا كند. روند واكسيناسيون عمومي هم 
طبق برنامه ادامه دارد و با پايان واكسيناسيون افرا باالي 80 سال 
واكسيناسيون افراد 75 تا 80 سال از روز گذشته آغاز شد. آنطور 
كه رئيس جمهور گفته تاكنون هيچ مسئولي از جمله خود وي، خارج 
از اولويت س�ند ملي واكسيناسيون واكس�ن تزريق نكرده است. 
پس از يك ماه پر التهاب و تجربه ركوردش��كني مرگ ها و ميزان موارد 
جديد ابتا به كرونا، حاال كمي به آرامش رسيده ايم. در ۲4 ساعت منتهي 
به روز شنبه ۲5 ارديبهشت و بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۷هزار و ۷۲۳ بيمار جديد مبتا به كوويد19 در كشور شناسايي شد. در 
همين زمان، ۲۰۰ بيمار كوويد19 جان خود را از دست دادند و مجموع 

جانباختگان اين بيماري به ۷۶ هزار و ۶۳۳ نفر رسيد. 
 كاهش تعداد شهرهاي قرمز كرونايي به 3 شهر

در حال حاضر تنها سه شهر كش��ور در وضعيت قرمز قرار دارند، ۲۶۲ 
شهر در وضعيت نارنجي، 18۳ ش��هر در وضعيت زرد قرار دارند. شهر 
سلماس در استان آذربايجان غربي، شهر قلعه گنج در استان كرمان و 
شهر پارسيان در استان هرمزگان قرمز هستند.  سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا با اش��اره به كاهش تعداد شهرهاي قرمز گفت:»از مردم 
قدرداني مي كنيم كه پروتكل ها را رعايت كردند و در ايام اين تعطيات 
هم شاهد كاهش سفرها بوديم و 1۶ درصد نسبت به سال قبل در همين 
ايام كاهش تردد داشتيم.« وي با بيان اينكه روند بيماري به شكل كلي 
در كشور نزولي است، تصريح كرد:»همه اس��تان ها روند نزولي را آغاز 
كردند، اما دو يا سه اس��تان  هنوز نياز به مراقبت بيشتري دارند. استان 
آذربايجان ش��رقي، هرمزگان و سيستان و بلوچس��تان نياز به دقت و 

رعايت بيشتري دارند.«
  آغاز واكسيناسيون افراد 75 سال به باال

با س��رعت گرفتن تأمين واكس��ن م��ورد ني��از، واكسيناس��يون طبق 
برنامه ريزي در حال انجام است.  رئيسي با اشاره به روند انجام اين فرآيند 
گفت:» واكسيناسيون فاز اول كه كادر بهداشت و درمان بودند، به پايان 
رسيد و فاز دوم را آغاز كرديم و به خوبي رو به پايان است و از روز گذشته 
واكسيناسيون ۷5 سال به باال آغاز مي شود و محموله جديد واكسن هم 
امروز به دستمان مي رسد و بافاصله توزيع خواهد شد.« به گفته وي براي 
گروه سني ۷5 سال به باال واكسن به تعداد كافي موجود است.  سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا تأكيد كرد:» افراد باالي 85 سال كه هنوز واكسن 
دريافت نكرده اند، مي توانند بر اساس تماسي كه با آنان برقرار مي شود و بر 
اساس ثبت نام صورت گرفته براي دريافت واكسن مراجعه كنند. هر گروه 
سني كه اعام مي ش��ود نيازي به مراجعه حضوري براي ثبت نام نيست. 
اسامي افراد را در سامانه ها داريم و با آنان تماس مي گيريم يا پيامك مي زنيم 
تا براي دريافت واكسن به ما مراجعه كنند. اگر در مدت زمان مشخص براي 
واكسيناسيون اقدام نكنند، سهميه واكسن هيچ كس نمي سوزد و نگران 
اين موضوع نباشند.« وي افزود:»زماني كه اعام مي كنيم چه گروه سني 
به ما مراجعه كنند، اگر به فردي پيامك ارسال نشد يا با او تماس نگرفتيم 
فرد پس از يك هفته با مراجع��ه به س��ايت salamat. gov. ir اقدام به 
ثبت نام كند و شماره تلفن در دسترس و كد ملي فرد متقاضي را اعام كند 
تا همكاران من ظرف 48 ساعت با آنان تماس بگيرند و هيچگونه نيازي به 

مراجعه حضوري نيست .«
  هيچ مسئولي خارج از نوبت واكسن نزده

حجت االسام و المسلمين حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مبارزه 
با كرونا با اش��اره به ش��ايعات پيرامون واكسيناس��يون خارج از نوبت 
برخي مسئوالن گفت:»با صداقت به مردم عرض مي كنم بنده هم كه 
رئيس جمهور هس��تم، هنوز واكس��ن نزدم. ما هم در دولت عين خود 
مردم بر اساس سن واكسن تزريق مي كنيم. من مسئول سطح بااليي را 

نمي شناسم كه خارج از سند واكسيناسيون واكسن زده باشد.«
وي تأكيد كرد:» مردم عزيز ما اين را بدانند ولو اينكه سامت مسئولي 
به خطر بيفتد و آثارش از نظر سياسي و اجتماعي زياد باشد ما كامًا در 
چارچوب مقررات هستيم و مسئوالن ما همه مقررات را مراعات كرده اند 

و بر آن مبناي مقررات هم عمل مي شود.«
  توصيه هاي انتخاباتي ستاد ملي مقابله با كرونا

رئيس جمهور با اش��اره به انتخابات ه��م گفت:»ب��راي روز انتخابات 
پيش بيني الزم انجام گرفته كه مردم بتوانند به خوبي و  راحتي و با تأييد 
همه پروتكل ها انتخابات را انجام بدهند. براي دوره تبليغات هم قرارگاه 
ما اين هفته همه پيش بيني ه��ا را انجام مي دهد و هفته آينده تصويب 
مي كني��م.« وي از كانديداها تقاضا كرد ك��ه حتي االمكان اجتماعات 
نداشته باش��ند و اگر هم اجتماعي هس��ت در فضاي باز باش��د، حتماً 
چارچوب هاي پروتكلي را دقيقاً مراعات كنند و حتي االمكان از فضاي 

مجازي و تا حد ممكن از صدا وسيما استفاده شود. 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم از همه كانديداها و طرفداران آنان 
خواست ضمن برگزاري انتخابات پرشور، مراقب شيوع و انتقال بيماري 
باشند. رئيسي تأكيد كرد:» هرگونه تجمع كنترل نشده در فضاي بسته 
و با تراكم باال و بدون  ماسك و تهويه باعث شيوع بيماري مي شود و تا 
حد امكان بايد از فضاي باز استفاده، از برگزاري تجمعات جلوگيري و از 

فضاي مجازي و صدا و سيما براي تبليغات استفاده كنيم.«

زهرا چیذري 


