
تصاويري كه ديدنشان نه فقط براي كودكان 
و نوجوانان و بيماران قلبي و روحي مناس�ب 
نيس�ت، بلكه مي تواند قلب هر انس�اني را به 
درد بياورد. صدها نهنگ و دلفين كه در جزاير 
»فارو« با بدترين ش�يوه ممك�ن و با ضربات 
خنجر زجركش و سالخي مي شوند و جالب تر 
از همه اينكه كودكان و نوجوانان دانماركي از 
بازيگران اصلي اين تراژدي ترسناك هستند 
تا از همان س�نين ك�م، خوي وحش�ي گري 
در وجودش�ان پرورش يابد و نهادينه ش�ود. 
تصاويري كه نشان مي دهد وايكينگ ها هنوز 
زنده ان�د و تنها كالهخودهاي شاخدارش�ان 
را كن�ار گذاش�ته و كم�ي ظاهرش�ان تغيير 
كرده اس�ت. در قرن 21 همچن�ان فرهنگ و 
نگاه وايكينگ ها در دنياي غرب حكمفرمايي 
مي كند. ام�ا حكايت رفتارهاي غير انس�اني 
مدعي�ان آزادي و دموكراس�ي ب�ه حي�وان 
آزاري و خونين كردن س�واحل فارو محدود 
نمي ش�ود. انتش�ار گزارش ه�اي متعدد جدا 
كردن فرزندان از م�ادران به بهانه هاي واهي، 
نمونه ديگ�ري از تناقض ادع�ا و عملكرد در 
دنياي غرب است. جالب اينجاست بر اساس 
آمارها در كپنهاك دانمارك از هر پنج بچه اي 
كه توس�ط دولت از خانواده اش جدا مي شود 
چهار كودك مهاجر و مسلمان بوده اند. مادر 
يكي از ك�ودكان ربوده ش�ده توس�ط دولت 
دانم�ارك مي گويد:» چون فرزن�دم را به نماز 
خواندن تشويق مي كردم، او را از من گرفتند.«

دنياي غرب با تمام تدابيرش براي اسالم هراسي 
و اسللالم گريزي با موج فزاينده گرايش به اسالم 
مواجه اسللت. نظام باورها و جهان بيني اسالمي 
اگر جايگزين نگاه اومانيسللتي و ليبرالي دنياي 
غرب شود، چالش هاي تازه اي براي آنان به وجود 
خواهد آمد و ديگر نمي توانند به شلليوه كنوني 
اسللتعمار و اسللتثمار ملت ها با ژسللت آزادي و 
دموكراسللي ادامه دهند. به هميللن خاطر هم 
هسللت كه غربي ها از جايگزين شللدن فرهنگ 
وارداتي اسالم نگرانند و بر اين اساس خانواده هاي 
مسلمان مهاجر را به انحاي مختلف تحت فشار 
قرار مي دهند و محدود مي كنند. حتي اگر شده 
به بهانه هاي واهي كودكان مهاجران مسلمان را 
از خانواده هايشان بگيرند. اين كودك ربايي دولتي 
در دانمارك كشور وايكينگ ها به امري عادي بدل 
شده است، كشوري كه مراسم سنتي شان قتل عام 
ساالنه صدها نهنگ و دلفيني است كه در سواحل 
اين كشللور به دام صيادان افتاده اند و دريايي از 

خون را در اين مناطق جاري كرده اند. 
  ماجراي يك كودك ربايي دولتي

روايت مادري كلله مجبور شللده فرزند خودش 
را بللدزدد اين روزها بلله يكللي از پربازديد ترين 
ويدئوهاي فضللاي مجازي تبديل شده اسللت. 
حميده سالمتي)مهسا( مادري است كه دولت 
دانمارك پسللرش داريوش را وقتي يك سللال 
و نيمه بللوده از او جدا كرده و فقللط ماهي يكبار 
براي سللاعتي در حضور نماينده دولت مي تواند 
با فرزندش ديدار داشته باشد، بدون اينكه حتي 

اجازه داشته باشللد كودك پنج سللاله اش را در 
آغوش بگيرد و ببوسد. 

ماجللرا از اين قرار بللوده كه داريللوش به دليل 
بيماري اوتيسم از برنامه هاي مهدكودك عقب 
مي مانللد، اما دولللت دانمارك كلله مي خواهد 
بچه هاي مهاجرين تحت نظللارت و ارزش هاي 
اين دولت بزرگ شللوند، دخالتش را در زندگي 
اين خانواده آغاز مي كنللد و آنها را به زندگي در 
محلي اشتراكي تحت نظارت شهرداري مجبور 
مي كند تا بچه تحت نظارت دولت بزرگ شود. 
بعد از چهار ماه مشروط به اينكه فردي به طور 
دائم با آنهللا زندگي و بر وضعيللت بچه نظارت 
داشته باشد، به آنها اجازه داشتن خانه مستقل 
داده مي شود. در نهايت پليس دانمارك با اقدام 
به كودك ربايي دولتي داريوش را از پدر و مادرش 
جدا مي كند! ابتدا جدايي داريوش موقتي بود، اما 
بعد دادگاه در جلسه اي 10 دقيقه اي با استناد 
به شللواهدي همچون دادن نوتال به كودك زير 
دو سللال، خوابيدن كودك در ساعت 9 شب به 
جاي 7/30، منع كودك از سوي پدر براي بازي 
با اسللباب بازي بچه هاي ديگر و مواردي از اين 
دسللت به جدايي داريوش از خانواده اش حكم 
مي دهد. همزمان با حكم دادگاه دوباره اوتيسم 
داريوش عود مي كند و والدينش كه مي خواهند 
فرصت طاليللي درمان اوتيسللم در دو تا چهار 
سللالگي را از دسللت ندهند، ناگزير مي شللوند 
كودك خودشان را بدزدند! اما موفق نمي شوند 
و براي دو ماه به زندان مي افتند. داريوش حاال 
در حالي وارد شش سالگي مي شللود كه هنوز 
پوشك مي شود و درست نمي تواند صحبت كند 
و بيماري اوتيسمش در اسارت دولت دانمارك 

تشديد شده است. 

  80 درصد كودكان جدا ش�ده از خانواده 
مهاجران مسلمان بوده اند

مهسا تنها مادري نيست كه قرباني كودك ربايي 
دولتي شده اسللت. بسللياري از مهاجران پس از 
پذيرش در اين كشور تحت نظارت قرار مي گيرند 
و با بهانه گيري از نوع نگهداري فرزندشللان، در 
نهايت بچه ها را از والدينشللان جللدا مي كنند. 
جالب اينجاست كه بر اساس آمارها در كپنهاك 
دانمارك از هر پنج بچه اي كه توسللط دولت از 
خانواده اش جدا مي شللود چهار كودك مهاجر و 

مسلمان بوده اند!
آنطور كه مهسللا مي گويد، يكي از موارد نوشته 
شده در پرونده وي اين بوده كه او فرزندش را به 
اعمال تروريستي وادار مي كرده است! اما منظور 
از عمل تروريسللتي، نماز خواندن مهسا و تقليد 
كودكش از او در سجده و سللر به مهر گذاشتن 
بوده كه از سللوي دولت دانمللارك تحت عنوان 
تشويق به عمل تروريسللتي تلقي شده و يكي از 
بهانه هاي جللدا كردن اين كودك خردسللال از 

والدينش بوده است. 
 كودك ربايي هاي دولتي در دانمارك حتي صداي 
رسانه هاي اين كشور را هم درآورده و مورد انتقاد 
بسياري از رسانه هاي دنيا قرارگرفته اما تاكنون 
دولت دانمارك در قبال آن پاسخگو نبوده است. 

از نظر قوانين حقوق بشري و كنوانسيون حقوق 
كودك و نظر وكالي بين المللي، دولت دانمارك 
قوانين را نقض كرده و شهروند ايراني را گروگان 
نگه داشته است. بر اين اساس مهسا چند سالي 
اسللت كه تالش مي كند يكبار ديگر فرزندش را 
در آغوش بگيرد، اما كم كاري سللفارت ايران در 
دانمارك باعث شده همچنان كودك خردسالش 

در اسارت دولت اين كشور باقي بماند. 

  كشوري كه همچنان وايكينگ پرورش 
مي دهد!

به رغم اعتراض هاي سازمان هاي محيط زيستي، 
با نزديك شللدن به ماه اكتبر، بخشي از سواحل 
نروژ و دانمللارك، رنگ خون به خللود مي گيرد. 
در مراسمي موسوم به جشن كشتن نهنگ هاي 
خلبان )Grindadráp( در دانمارك، مردم اين 
كشللور بيش از هزارو۴00 دلفيللن را در جزاير 
فارو تكه تكه كردند! اهالي جنوب اسكانديناوي 
بر اساس سنتي 200 ساله، كشللتار نهنگ ها و 
حتي دلفين ها را شروع مي كنند. گوشت نهنگ 
در قديم، ذخيره غذاي زمسللتان اجداد ساكنان 
اسللكانديناوي بوده و اكنون هم ايللن مردم كه 
در رأس شاخص هاي رفاه جهان قرارگرفته اند، 
همچنان شيفته كشتارند.  قوانين نروژ و دانمارك 
دست قاتالن نهنگ و دلفين را بازگذاشته است! 
اين آبزيان، طوالني ترين مسير مهاجرتي در بين 
تمام پستانداران را دارند و با مهاجرت موادغذايي 
با ارزش را نيز با خود جابه جا مي كنند. آمارهاي 
اتحاديه بين المللي حفاظت طبيعت در ژنو نشان 
مي دهد در 30 سال گذشته 6 ميليون  نهنگ در 

جنوب اسكانديناوي قتل عام شده اند. 
تصاوير خون آلود  هزار و ۴28 نهنگ و دلفين كه 
بي هيچ دفاعي  در دريايي از خون غوطه مي خورند 
و نوجوانان خنجر به دستي كه خنجرهايشان را 
بي هيچ رحمي در بللدن نهنگ ها و دلفين ها فرو 
مي كنند و از پاشلليدن خون بر سللر و رويشان 
ابايي ندارند؛ وايكينگ هايي كه اينگونه پرورش 
مي يابند و مي توانند حيواني بي دفاع را بي رحمانه 
سالخي كنند و كودكي را از آغوش پدر و مادرش 
بربايند؛ اين اسللت تصوير تمام عيللاري از غرب 

وحشي در قرن بيست و يكم. 
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»پريميدون« كه به خاطر تحريم هاي دارويي، تأمين اصلي ترين ماده آن با مشكل مواجه شده بود، از امروز در همه داروخانه هاي كشور توزيع مي شود

داروي تحريمي ضد تشنج روي خط توليد

جاهلیتجهنمیوایکینگها
كود ك ربايی دولتی و دلفين كشی بی رحمانه در اروپای قرن بيست ويكم 

بدون دادخواه جهانی مانده است

داروي ضد تشنج »پريميدون« كه 

عليرضا سزاوار
به خاطر تحريم هاي دارويي، تأمين   گزارش  2

اصلي ترين ماده آن با مشكل مواجه 
ش�ده بود، به خط توليد بازگش�ت. اين داروي مهم با يك سوم 
قيمت نمونه هاي خارجي از امروز در همه داروخانه هاي كشور 
مي ش�ود.  توزي�ع 
چهار دهه قبل و در سال هاي نخستين انقالب فقط 2هزارو100 قلم 
دارو در كشور وجود داشت. از اين ميزان دارو هزارو300 قلم وارداتي 
و 300 تا ۴00 قلم دارو توليد تحت ليسللانس و ۵۵0 قلم دارو هم 
توسط شركت هاي داروسازي داخلي توليد مي شد. حاال بيش از 1۴ 

هزار قلم دارو در كشور بدون هيچ اتكايي به خارج  توليد مي شود. 
 صادركنندگان اقالم بشردوستانه زير فشار امريكا

با وجود اصللرار امريكا به معافيت هللاي ويژه براي اقللالم دارويي، 
تحريم ها مانع از آن مي شوند كه داروهاي حياتي به اين ايران برسد. 
بيشللترين مقدار از داروهاي اساسللي مورد نياز بيماران در داخل 
كشور توليد مي شود، اما در مورد تأمين مواد اصلي داروهاي خاص، 

نياز به واردات است. 
پس از تحريم هللاي امريكا، كمبود دارو در كشللور باعث شللده تا 
قيمت ها باال برود و در دوره اي كمبود داروهاي بيهوشي، داروهاي 

سرطان و بيماري قند حاشيه ساز شد. 
در نوامبر سال 2018 يعني تقريباً سه سللال قبل، اياالت متحده 
سللخت ترين تحريم ها را عليه بخش هاي مختلف كشللور به اجرا 
گذاشت و به شللركت هاي خارجي كه در صدد سرمايه گذاري در 

ايران بودند هم در مورد دور زدن تحريم ها هشدار داد. 
اين تحريم ها موجب شد تا صادركنندگان اقالم بشردوستانه مانند 
دارو و تجهيزات پزشللكي و شللركت هاي فعال در اين زمينه براي 

تجارت با ايران زير فشار شديد قرار بگيرند. 
 توليد 97 درصد داروها در كشور

مشكل اينجا بود كه توليد كنندگان اقالم بشردوستانه در غرب بايد 
بانكي را پيدا كنند كه حاضر باشد خط مالي و اقدامات مالي سازگار 
با تحريم ها را براي ارائه تسهيالت الزم براي صادرات دارو را فراهم 
كند. بانك ها نيز به خاطر عواقب تحريم از ارائه تسهيالت براي اقالم 

بشردوستانه واهمه دارند. 
در حال حاضر ۵۵ درصد از مواد اوليه دارويي توسللط شركت هاي 
دانش بنيان با فناوري سللطح باال در داخل كشللور توليد مي شود. 
بيش از 9۵ درصد مواد و لوازم بسته بندي هم در داخل توليد و نياز 
شركت هاي داروسازي را تأمين مي كند. ضمن اينكه 97 درصد از 
داروهاي مورد نياز كشللور از نظر عددي هم در داخل تهيه و فقط 

حدود 3 درصد به صورت داروي ساخته شده وارد مي شود. 
در هميللن راسللتا داروي ضد تشللنج »پريميدون« كلله به خاطر 
تحريم هاي دارويللي، تأمين اصلي ترين ماده آن با مشللكل مواجه 
شللده بود، به خط توليد بازگشللت و از امروز)سه شللنبه( در همه 

داروخانه هاي كشور توزيع مي شود. 
 توليد با يك سوم قيمت مشابه خارجي

روز گذشته مدير عامل شركت سللبحان دارو در اين خصوص در 
گفت وگو با صدا و سيما گفت: »پريميدون 2۵0« دارويي است كه 
اكثر پزشللكان به ويژه متخصصين مغز و اعصاب براي مبتاليان به 
صرع، آن را تجويز مي كنند، اما مدتي بود كه به خاطر مشللكالتي 
كه تحريم براي انتقال ارز دارو و مواد اوليه دارويي ايجاد كرده بود، 
ما نمي توانستيم ماده مؤثره اوليه آن را تأمين كنيم.  علي گودرزي 
افزود: داروي ضد تشللنج » پريميدون « كه بلله خاطر تحريم هاي 
دارويي تأمين ماده مؤثره آن با مشكل مواجه شده بود به خط توليد 
بازگشت و با يك سللوم قيمت نمونه هاي خارجي از امروز در همه 

داروخانه هاي كشور توزيع مي شود.  مديرعامل شركت سبحان دارو 
وابسته به گروه دارويي بركت  گفت: خوشبختانه راه هاي جديدي 
گشوده شد و اكنون ۴ تن ماده مؤثره دارويي تأمين شده و بعد از اين 
توليد داروي پريميدون به صللورت مداوم ادامه خواهد يافت، ما به 
سرعت خط توليد را فعال كرديم و از فردا هم توزيع آن آغاز مي شود.  
مدير عامل شركت سبحان دارو افزود: در حال حاضر مي توانيم 80 
هزار بسته پريميدون كه هر بسته حاوي 100 عدد قرص است در 
هر ماه توليد كنيم و قيمت تمام شللده آن براي بيماران يك سوم 

نمونه خارجي است. 
گودرزي در نهايت تصريح كرد: پريميدون جزو دارويي هايي است 
كه قطع و جايگزين كردن آن بسيار دشوار است و ممكن است باعث 
تشنج در بيماران شود، دسترسي نداشللتن به اين دارو باعث بروز 

مشكالت زيادي براي بيماران شده بود. 
 صرفه جويي 840 ميليون يورويي

گفتني است يداهلل سهرابي، نماينده داروسللازان در شوراي عالي 
نظام پزشكي هم اخيراً درباره مقابله با تحريم هاي دارويي به نكته 
جالبي اشاره و تأكيد كرد كه پزشكان متخصص نيز در اين فضاي 
تحريم بايد كمك كنند و از برندنويسي فاصله بگيرند و بيماران را 

دنبال برند نفرستند. 
در داخل وزارت بهداشللت هم يك قرارگاه دارويي وجود دارد كه 
به شدت اين موضوع يعني برند نويسي را رصد مي كند و در تالش 
هستند كه استفاده از داروهاي برند كاهشي باشد و تكيه به توليد 
داخل بيشتر مي شللود.  جالب اينكه برآورد وزارت بهداشت نشان 
مي داد كه در سللال 98 نيازمندي به ارز دارو ۵0 درصد بيشللتر از 
سللال 97 خواهد شللد! اما موفقيت دانش بنيان هاي داروسللاز در 
سال 98 موجب شللد تا نه تنها هيچ افزايش ارزي در واردات دارو 
نداشته باشيم، بلكه در همان سللال حداقل 700 ميليون دالر هم 
صرفه جويي ارزي انجام شود.  بومي سازي برخي مواد مهم و پايه اي 
در داروسازي كمك كرد تا در سال گذشته هم صرفه جويي ارزي 
20 درصد نسبت به سال 98 بيشللتر شود، يعني يك صرفه جويي 
8۴0 ميليون يورويللي؛ ركوردي كه مي تواند امسللال هم با همت 

دانش بنيان هاي صنعت داروسازي  شكسته شود. 

 دادسللتان عمومي و انقللالب پرديس گفت: در راسللتاي صيانت از 
كاربري اراضي زراعي و اعمال تبصللره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري 

اراضي زراعي و باغ ها 3۴ مورد ويالي غيرمجاز تخريب شد. 
 مدير كل دفتر طب سللنتي وزارت بهداشللت با بيان اينكه بيش از 
60 طرح در خصوص تأثيرات گياهان دارويي در درمان كرونا به اتمام 
رسيده است، گفت: از اين تعداد، 17 طرح مجوز توليد را گرفته و تاكنون 

هفت قلم دارو در بازار دارويي كشور عرضه شده است. 
 با اينكلله روز و ماه دقيللق بازگشللايي حضوري مللدارس و حضور 
دانش آموزان در مدارس در آغاز سال تحصيلي جديد به دليل ويروس 
كرونا و شيوع بيماري به طور يكسللان هنور مشخص نيست، اما با اين 
حال حمل و نقل عمومي در حالت آماده باش است تا هر زماني كه اعالم 
شد دانش آموزان مي توانند حضوري به مدرسه بروند، غافلگير نشده و 
تردد دانش آموزان چه با سرويس مدرسه و چه با مترو و اتوبوس دچار 

اختالل نشود. 
 رئيس هيئت مديره صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي افراد داراي 
معلوليت گفت: در حال حاضر مشللكلي كه در كشللور وجود دارد، اين 
است كه نظام بيمه اي كشور خدمات توانبخشي مورد نياز افراد داراي 
معلوليت را پوشش نمي دهد؛ بيمه ها ساز و كار و ادبيات خاص خودشان 
را دارند، بنابراين در درجه اول نياز به سياسللت جامعي با تفكر و نگاه 
جديد در حوزه بيمه داريم كه عالوه بر درك درست از شرايط معلوالن 
و سالمندان، بستر را براي پوشللش آنها فراهم كنند و در مقابل بايد به 

نيازهاي مؤسسات بيمه گر نيز توجه شود. 
 مدير كل دفتر حقوقللي سللازمان جنگل ها، مراتللع و آبخيزداري 
كشور گفت: مأموران منابع طبيعي بر اسللاس ماده ۵۴ قانون حفاظت 
و بهره برداري در رديف ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند و 
هر گونه تخريب و تصرف در اراضي ملي و منابع طبيعي را مي توانند با 
نظر دادستان متوقف و نسبت به تشللكيل پرونده و معرفي فرد خاطي 

اقدام كنند. 
 معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور از تدوين برنامه حمايت از 
خانواده هاي داراي فرزند چندقلو در راستاي سياست هاي افزايش نرخ 
جمعيت خبر داد و گفت: اين طرح با هدف توسعه عدالت اجتماعي و 
تأمين رفاه اجتماعي خانواده هاي داراي فرزند چندقلو و تسهيل حمايت 

و مساعدت چنداليه به آنها تدوين شده است. 
 صندوق كودكان سازمان ملل متحد »يونيسللف« با اشاره به اينكه 
دانش آموزان در سراسللر جهان به طور تقريبي 1/8 تريليون، سللاعت 
آموزشي را در دوران همه گيري كرونا از دست داده اند، از دولت ها خواست 

زمان را از دست ندهند و هر چه زودتر مدارس را بازگشايي كنند. 
 رئيس سازمان زندان ها گفت: دشمن سعي مي كند با بزرگ نمايي، 
سللياه نمايي و دروغ پراكني دستاورد هاي حقوق بشللري واقعي را در 
زندان ها زير سللؤال ببرد تا از اين طريق نظام اسللالمي را مورد حمله 

قرار دهد. 
 به گفته محققان، داشللتن يك رژيم غذايي مناسللب مغز مي تواند 
به بهبود عملكرد مغز و سللالمت قلب كمك كند. جايگزيني غذاهاي 
چرب و فرآوري شده با غالت كامل و سبزيجات سالم مي تواند احساس 

سالمتي را حفظ كند. 

استقرارهیئتتفحصدرسازمانسنجش
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از س�ازمان سنجش آموزش كشور 
از اس�تقرار گروه تفحص در اين س�ازمان خبر داد و گفت كه اين 
گروه آمادگي درياف�ت گزارش�ات مردمي و دس�تگاهي را دارد. 
نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به صدور اطالعيه شماره يك هيئت تحقيق و تفحص از سازمان 
سنجش آموزش كشور گفت كه اين اطالعيه مربوط به استقرار گروه 
تفحص در سللازمان سللنجش و آمادگي دريافت گزارشات مردمي و 
دستگاهي است.  احمد نادري، نماينده تهران توضيح داد: اعضاي اين 
هيئت در راستاي احقاق حقوق ملت شريف و داوطلبين و مخاطبين 
عزيز اين سازمان، نهايت تالش و اهتمام خود را خواهند داشت. در حال 
حاضر محورهاي متعددي در خصوص اين سللازمان و عملكرد رئيس 
آن در دستور كار رسلليدگي اين هيئت و گروه بررسي مستقر در اين 

سازمان  قرار دارد.  
به گفته نادري، راه هاي ارتباطي براي دريافت نقطه نظرات، گزارشات 
و مستندات مردمي و نهادي در ارتباط با اين سللازمان در نظر گرفته 
شده كه مخاطبين و ذينفعان مي توانند از طريق اين مبادي مستندات 
خود را بلله هيئت تفحص منعكللس كنند.   وي افللزود: خط ارتباطي 
09100202920 رايانامه reportsanjesh@gmail. com يا ارسال 
پسللتي به دفتر رئيس هيئت تفحص از سللازمان سنجش در مجلس 
شوراي اسالمي، راه هاي ارتباطي براي دريافت نقطه نظرات، گزارشات 

و مستندات مردمي و نهادي درباره سازمان سنجش است. 

پاسخ وزارت آموزش و پرورش به گزارش »جوان«

برایتبدیلوضعیتاستخدامی75هزار
نفرمکاتبهکردیم،نتیجهنداد!

پس از انتشار گزارشی با عنوان »سازمان بازرسی به داد نيروهای 
پيمانی مهرآفرين برسد« در تاريخ 24 شهريور و در همين صفحه، 
وزارت آموزش و پرورش پاسخی را به دفتر روزنامه ارسال كرده است.
متن پاسخ وزارت آموزش و پرورش به گزارش »جوان« به اين شرح است:

به استناد ماده )يك( آيين نامه اجرايی ماده)۴6( قانون مديريت خدمات 
كشوری ، استخدام رسللمی كارمندان پيمانی در پست های سازمانی 
موضوع بند )الف( ماده )۴۵( قانون مذكور با رعايت سياست های دولت 
و قوانين و مقررات مربوط، به پيشنهاد دستگاه اجرايی و تأييد و صدور 

موارد مندرج در اين آيين نامه امكانپذير است. 
همچنين به اسللتناد تبصره ذيل ماده )2( آيين نامه مذكور آن دسته از 
كارمندان پيمانی دستگاه های اجرايی كه استخدام پيمانی آنان از طريق 
شركت و قبولی در آزمون استخدامی كه با رعايت سازوكار ماده )۴۴( 
قانون ياد شده برگزار می گردد، نبوده است. برای استخدام آزمايشی بايد 
در آزمون های اسللتخدامی موضوع ماده )۴۴( قانون مذكور كه توسط 
سازمان اداری و استخدامی كشور برگزار می شود، شركت كنند و حد 
نصاب آزمون را براساس دستورالعمل مربوط كسب نمايند. با عنايت به 
اينكه نيروهای نهضت سوادآموزی بر اساس قانون تعيين تكليف معلمين 
حق التدريسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی مصوب 1388/07/1۵ 
مجلس شورای اسالمی با داشتن حداقل 60 ماه سابقه خدمت در نهضت 
سودآموزی و دارای مدرك كارشناسی و باالتر در سال 1389 استخدام 
رسمی گرديده اند، مابقی افراد نيز به دليل عدم ارائه مدرك دانشگاهی 
در موعد مقرر به صورت قراردادی با نهضت سوادآموزی ادامه همكاری 
داده و در سال 1391 با طرح مهرآفرين مصوب 176۴۴1/ ت ۴8702 
به تاريخ 1391/09/30 هيئت محتللرم وزيران به پيمانی تبديل وضع 
يافته اند،  لذا از آنجايی كه در طرح مهرآفرين تبديل وضعيت نيروهای 
قراردادی به پيمانی بدون رعايت سللازوكار مللاده )۴۴( قانون مذكور 
می باشد، هرگونه تبديل وضع استخدامی اين نيروها به پيمانی بايد بر 
اساس تبصره ذيل ماده )2( آيين نامه فوق الذكر صورت پذيرد. با توجه 
به كثرت اين نيروها در آموزش و پرورش )قريب به 7۵ هزار نفر(، وزارت 
آموزش و پرورش مكاتباتی در خصوص تبديل وضعيت استخدامی اين 
افراد با سازمان اداری و استخدامی كشور داشته، ولی تاكنون نتيجه ای 

حاصل نشده است.

زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت

کاهش50درصديقربانیانکرونا
درپایتخت

در طول 24 س�اعت منتهي ب�ه دوش�نبه، 344 بيم�ار كوويد 19 
ج�ان خ�ود را از دس�ت دادن�د و مجم�وع جان باخت�گان اي�ن 
بيماري ب�ه 117 ه�زار و ۵2۶ نفر رس�يد. مطابق آم�ار، فوتي هاي 
كرون�ا در پايتخت ط�ي روزهاي اخير نس�بت به ماه گذش�ته ۵0 
درصد كاه�ش يافته اس�ت و در مرز دو رقمي ش�دن ق�رار دارد. 
بنا بر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، تاكنون 
بيش از 30 ميليون نفر دوز اول واكسن كرونا و بيش از1۴ ميليون نفر نيز 
د وز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور 

به حدود ۴۴ ميليون و ۵00 هزار دوز رسيده است. 
وضعيت كرونايي پايتخت نارنجي شده و واكسيناسيون جهت مقابله 
با ويروس منحوس كوويد 19 سللرعت يافته است. مدير عامل سازمان 
بهشت زهرا هم خبر داده كه فوتي هاي كرونا در پايتخت طي روزهاي 
اخير نسبت به ماه گذشللته ۵0 درصد كاهش يافته و در مرز دو رقمي 
شللدن قرار دارد.  پيك پنجم كرونا يكي از سخت ترين و بحراني ترين 
پيك هاي كرونا در ايران بود كه موج ناشي از آن خانواده هاي زيادي را 
گرفتار كرد و قربانيان زيادي نسبت به پيك هاي قبلي بر جاي گذشت. 
پيكي كه اكنون از قله عبور كرده و به گفته مسئوالن وزارت بهداشت و 

ستاد مقابله با كرونا به روند نزولي رسيده است. 
طي روزهاي اخير سرعت واكسيناسيون در كشور بسيار افزايش يافته 
و گروه هاي سني مختلف نوبت واكسيناسيون آنها رسيده است. رئيس 
مركز مديريت بيماري  هاي واگير وزارت بهداشت هم اعالم كرد كه در 
روزهاي اخير شاهد كاهش تدريجي موارد ابتال، بستري و فوت ناشي از 

بيماري كوويد 19 در كشور هستيم. 
متأسفانه در طول 2۴ ساعت منتهي به دوشنبه، 3۴۴ بيمار كوويد19 
جان خود را از دسللت دادند و مجمللوع جانباختگان ايللن بيماري به 
117هزار و ۵26 نفر رسيد.  در شبانه روز گذشته يك ميليون و ۵1 هزار 

و 678 دوز واكسن كرونا در كشور تزريق شده است. 
تا روز 29 شللهريور 1۴00 و بر اسللاس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
17هزار و 397 بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور شناسايي شد 
كه 2 هزار و ۵93 نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد19 
در كشللور به ۵ ميليون و ۴۴2 هزار و 232 نفر رسلليد.  خوشللبختانه 
تا كنون ۴ميليللون 792 هزار و 117 نفر از بيمللاران، بهبود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. ضمن اينكه 6 هزار و 707 نفر از بيماران 
مبتال به كوويد19 در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند.  در حال حاضر ۵7 شهر كشللور در وضعيت قرمز، 
238 شهر در وضعيت نارنجي، 136 شهر در وضعيت زرد و 17 شهر در 

وضعيت آبي قرار دارند. 

طرف پنگوئني مي بيند كه روي يخ راه مي رود. 
-  چه حي�وان چرتي! ن�ه قيافه دارد، ن�ه راه رفتن بلد اس�ت، 
بال هايش كه افتض�اح، زانو هم كه ن�دارد. ش�ايد خداوند در 

خلقتش اشتباه كرده!
وسط اين افكار پنگوئن توي آب پريده، چنان شنايي مي كند 
كه طرف هاج و واج مي مان�د. با انرژي يك ليت�ر بنزين 2هزار 

كيلومتر شنا مي كند!
مي فهمد چقدر زود قضاوت كرده است. موجودات نقاط ضعف 
و قوتي دارند، عوض افس�وس نقاط ضعف، باي�د نقاط قوت را 
تقويت كرد. قرار نيست هر چيزي مثل بقيه باشد، مثل بقيه به 

اندازه كافي هست!
حت�ي ب�ا روان درمان�ي نمي ش�ود از پنگوئن زرافه س�اخت؛ 

روانشناس كمك مي كند كه او خودش باشد. 
. . . و اگ�ر پنگوئني در صحراي�ي گير افتاد، تقصير او نيس�ت؛ 
محيط، اشتباه است. كار درست رساندن او به محيطي است كه 

توانايي هايش را شكوفا كند. 
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یكمیلیونایرانيآلزایمردارند
تا پيش از كرون�ا نزديك ب�ه يك ميليون نف�ر در اي�ران مبتال به 
بيماري آلزايمر هس�تند كه با توجه ب�ه پاندمي كرون�ا و عوارض 
ناش�ي از آن پيش بيني مي ش�ود اين آمار بيش�تر هم شده باشد. 
وزير بهداشللت، درمان و آموزش پزشكي به مناسبت21 سپتامبر)30 
شللهريور( روز جهاني آلزايمر گفت: سالمتي بهترين نعمت خداوندي 
است و مراقبت صحيح از جسم و جان، يكي از راه هاي درست شكرگزاري 

از اين عطيه الهي است. 
بهرام عين اللهي افزود:  از طرفي بايد به ياد داشت كه با گذر عمر، توان 
انسللان تحليل رفته، جسم ضعيف تر شللده و بدن با اختالالتي مواجه 

مي شود كه امري طبيعي است و نبايد عيب شمرده شود. 
وزير بهداشت ادامه داد: آلزايمر از جمله عوارض دوران كهنسالي است 
كه در آن با باال رفتن سن، سلول هاي بافت خاكستري مغز تخريب شده 

و حافظه فرد با مشكالتي مواجه مي شود. 
عين اللهي افزود:  توجه و احترام و نيز گفت و گو با افراد كهنسال يكي 
از راهكارهايي اسللت كه مي تواند در پيشللگيري از بللروز اين بيماري 
مؤثر باشد. كالم الهي و سللفارش ائمه معصومين بر احترام به پيران و 

سالخوردگان بي ترديد توجه دادن همگان به اين مهم است. 
وزير بهداشت تأكيد كرد:  نزديك به يك ميليون نفر در ايران مبتال به 
بيماري آلزايمر وجود دارند كه با توجه به پاندمي كرونا و عوارض ناشي 

از آن بي ترديد اين آمار بيشتر هم شده است. 
عين اللهللي افزود: 21 سللپتامبر روز جهاني آلزايمللر فرصت مغتنمي 
است تا ضمن باز تعريف اين بيماري، شهروندان را آگاه كرده تا هنگام 
مواجهه با چنين بيماراني، با نهايت مهرباني و صبوري پاسخگوي نياز 

آنان باشيم. 


