بيژن سوراني

شوآف رسانهاي مدافعان بدون عمل
در حوزه معلوالن

وزير كار :دستگاههاي كمكار در رابطه با معلوالن را
شناسايي و با آنها برخورد ميكنيم
هرچندقراراستكمكهايدولتيبهمنظورتأمينمسكن،بهمعلوالن
و خانواده آنها تعلق گيرد ،اما كالف در هم تنيده مس�ائل و مشكالت
معلوالن با عملكرد ناچيز مسئوالن و دستگاههاي متولي پاياني ندارد.
اكثر اين افراد در عين توانمندي خاص ،نيازمند حمايتهاي قانوني
هستند .با وجود افزايش جمعيت معلوالن در كشور ميزان حمايت از
اينافرادباتوجهبهتورموشرايطاقتصاديبسيارناچيزاستتاآنجايي
كه برخي خانوادهها ديگر قادر به تأمي�ن نيازهاي اوليه اين افراد هم
نيستند .موج گراني تجهيزات و وسايل توانبخشي از يك سو و كاهش
پوششهاي حمايتي از سوي ديگر سبب شدهاست تا هم معلوالن و
هم مسئوالن ناراضي باشند .شوآف رس�انهاي برخي مدافعان بدون
عمل در حوزه معلوالن ،آفتي است كه با برگزاري مراسمهاي پرهزينه
براي معلوالن ،خروجيای جز سرپوش گذاشتن بر ناكارآمديها ندارد.
حاال وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي دولت سيزدهم وعده دادهاستاز
حقوق افراد داراي معلوليت در بودجه سال ۱۴۰۱به صورت ويژه حمايت
كند و تا پايان آذرماه دستگاههاي كم كار حوزه اشتغال معلوالن را به
دولت معرفي كند و توبيخ اين دستگاهها در دس�تور كار قرار گيرد.

اكثر خانوادههاي داراي فرد يا افراد معلول ب ه دليل تورم و نبود حمايتهاي
كافي دستگاههاي متولي همچون بهزيستي و ساير نهادها ،قادر نيستند
وس��ايل و تجهيزات اوليه و ضروري مورد نیاز اين اف��راد را تأمين كنند.
تأمين برخي وسايل و پرداخت مستمري ناچيز و وعدههاي عملي نشده و
طوالنيمدت ،كار را به جايي كشاندهاست كه خانوادهها شرمنده افراد معلول
خود شدهاند و با سيلي صورت خود را سرخ نگه ميدارند.
يكي از آفتهاي مس��ئوالن و دس��تگاههاي متولي در ح��وزه معلوالن،
شوآفهاي رس��انهاي و گزارشهاي بزرگنمايي شدهاست تا سرپوشي بر
ناكارآمديهاي خود بگذارند و از مسئوليتهاي ذاتي شانه خالي كنند .اين
مسئوالن حتي حاضر به پاسخگوي وظايف قانوني خود هم نيستند.
«علي اصغر» پدر يكي از افراد داراي معلوليت ش��ديد به «جوان» گفت:
فرزن��دم داراي معلوليتهاي متعددي اس��ت و به عن��وان معلول داراي
معلوليت شديد در سازمان بهزيستي شناخته شدهاست .نگهداري فرزند
 13سالهام كار بسيار دش��واري اس��ت .فرزندم به دليل معلوليت ذهني
و جس��مي هر روز بايد پوشك بش��ود .كاردرماني ذهني ،هزينه بسياري
ميطلبد .متأسفانه ماهانه مبلغ ناچيزي به فرزندم پرداخت ميشود كه
كفاف هزينههاي باالي نگهداري او را نميدهد .فقط براي سمعك فرزندم
حدود  8میليون و نيم پرداخت كردهام كه ماههاست به رغم تحويل مدارك
پول آن را سازمان نميدهد.
وي با بيان اينكه كارگر و در منزل پدرم س��اكن هس��تم و قادر نيس��تم
هزينههاي باالي فرزن��دم را تأمين كنم ،گفت :از س��ازمان بهزيس��تي
ميخواهم بستههاي حمايتي را كه براي معلوالن در نظر گرفتهاست به
همه معلوالن شديد و نيازمند بپردازد .چرا به درد ما رسيدگي نميكنند؟
شرايط اقتصادي جامعه نگهداري فرزند سالم را با مشكل روبهرو كرده ،چه
برسد به نگهداري از فرزند معلول ،آن هم افراد داراي معلوليت شديد كه نياز
دائم به كمك ،حمايت و مددكاري جسمي و ذهني دارد .سازمان بهزيستي
براي كمك به نگهداري فرزندم ،ماهانه مبلغي پول پرداخت ميكند ،با اين
هزينه حتي نميتوان پوشك تهيه كرد .براي درمان و مراقبتهاي بهداشتي
و پزشكي بايد مبلغ زيادي هزينه كنم.
كم نيستند اينگونه خانوادههايي كه با داشتن فرزند يا فرزندان معلول به
دليل شرايط اقتصادي و تورم از پس هزينهها برنميآيند .دامنه مشكالت
اين خانوادهها با افزايش تورم بيشتر و بيشتر ميشود و آنها حتي در مواردي
قادر نيستند خوراك و لوازم بهداشتي و سالمتي مورد نياز فرزندان خود
را تأمين كنند.
همايش به جاي انجام كار
روز و هفت��ه نمادين معل��والن و افراد كمت��وان در تقويم كش��ور و حتي
سازمانهاي جهاني پر رنگ ميشود .برخي دستگاهها به جاي انجام وظيفه
قانوني و ارائه راهكار براي پيشرفت و گذر اين افراد از بار مشكالت ،با دادن
لوح و تقدير ناچيز و با برگزاري مراسم با هزينههاي باال از چند نفر از اين
افراد تقدير ميكنند تا كاري كردهباشند! اين مسئوالن و دستگاهها به دنبال
مطرح شدن در رسانهها هستند تا كمكاريهاي دستگاه خود را بپوشانند.
به دليل آنكه سازمانهاي متولي درك درستي از معلول و معلوليت ندارند،
مشكالت اين افراد روي هم انباشته شدهاست .اگر اين مسئوالن به وظايف
قانوني محوله خود عمل كنند ،قطعات پازل مس��ائل و مشكالت جامعه
معلوالن يكي پس از ديگري حل خواهد شد .كارنامه عملكرد مسئوالن در
حوزه معلوالن نمره قابل قبولي نگرفتهاست ،چراكه مسئوالن و دستگاهها
متولي بازخواستي در برابر عملكردشان نميشوند.
گويا افراد كه با معلوليت خود دست و پنجه نرم ميكنند ،محكوم به زندگي
دردناك و گذراندن روزگار سخت توأم با وعدههاي توخالي هستند .در اين
خصوص رئيس جامعه معلوالن استان اصفهان گفتهاست :افراد معلول بايد
ديده شوند ،آنها افراد فراموششدني جامعه نيستند و مسئوالن بايد براي
تحقق حقوق شهروندان معلول تالش كنند .بايد در نظر داشته باشيم كه
خود ما با معلوليت فاصلهاي نداريم و چه بسا با كوچكترين اتفاقي به خيل
عظيم معلوالن افزوده شويم.
مرضيه سادات معتمدي تصريح كرد :قانون تصويبشده بايد اجرا شود.
اعتراض براي عدم اجراي قانون جامع حمايت از معلوالن به صورت كلي در
سازمانهاي مردم نهاد سراسر كشور انجام شدهاست ،اما گويا قشر معلوالن
قشري فراموششده هستند.
رئيس جامعه معلوالن اس��تان اصفهان اضافه كرد :در  ۱۲آذرماه هر سال
مسئوالن با برگزاري همايشهايي تصميم بر رفع مشكالت معلوالن دارند
و مدافع ميشوند ،نامهها و درخواستها داده ميشود و قولهايي نيز داده
ميشود ،اما هيچ اقدام خاصي انجام نميشود .حتي مث ً
ال براي گرفتن يك
جشن ،سالني در اصفهان به جز سالن بهزيستي كه مناسبسازي شده باشد
وجود ندارد كه يك معلول بتواند از آن استفاده كند.
برخورد با دستگاههاي كم كار
اجرا نكردن بندهاي قانوني در خصوص اش��تغال ،مناسبس��ازي و نبود
حمايتهاي دس��تگاهها از معلوالن سالهاس��ت به وعدههاي تكراري و
شعاري گونه مسئوالن تبديل شدهاست.
هاديپور ،مدير عامل كانون معلولي��ن توانا در اين م��ورد بيان كرد :از
 ۲هزار و  ۴۰۰ميليارد تومان بودجه س��ال  ۹۷س��ازمان بهزيستي تنها
 ۲ /۵درصد يعني مع��ادل  ۵۰ميليارد تومان براي اش��تغال افراد داراي
معلوليت هزينهشدهاست ،در حاليكه طبق آمار خود سازمان بهزيستي
از يك ميليون و  ۵۰۰هزار عضو معلول سازمان بهزيستي  ۸۸۷هزار نفر
بيكار هستند .حاال وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در آستانه روز و هفته
معلوالن اعالم كردهاست كه گزارش اجراي قانون به كارگيري  3درصدي
معلوالن توسط دستگاهها تا آخر آذر ماه جاري به دولت ارسال ميشود و
دستگاههايي كه اين قانون را اجرا نكردهباشند ،توبيخ ميشوند .حجتاهلل
عبدالملكياعالم كرد :دولت تصميم ميگيرد كه با دستگاههاي متخلف
چه برخوردي شود.
همچنين وي در نشست صميمانه با جمعي از فعاالن و نخبگان داراي
معلوليت كشور گفت :حقوق افراد داراي معلوليت در بودجه سال ۱۴۰۱
به طور ويژه ديده خواهد ش��د .من به عنوان نماين��ده و كارگزار جامعه
معلوالن در جريان تصويب بودجه سال  ۱۴۰۱تمامقد از اين جامعه دفاع
خواهم كرد .وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي افزود :قانون حمايت از حقوق
معلوالن اگر به طول كامل اجرا شود ،باز هم تكليف ما نسبت به اين جامعه
شريف ادا نميشود.
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حركت قطارهاي حومهاي به وقت مدیران!

مسافران قطارهاي حومه اي ،مشكالت خود را درباره تغيير ناگهاني ساعت حركت قطارها با «جوان» در ميان گذاشتند
گزارش یک

عليرضا سزاوار

هر روز تع�داد قابلتوجهي از افراد ش�اغل در
پايتخت خود را از گوش�ه و كنار استان تهران
به محل كار خود ميرس�انند .اكث�ر اين افراد
از قطاره�اي حوم�هاي اس�تفاده ميكنند كه
اي�ن قطاره�ا مخص�وص انتق�ال مس�افر از
ش�هرهاي اطراف به تهران اس�ت .ب�ه تازگي
تغيير س�اعت كاري اين قطارها ب�دون توجه
به ساعت كاري ش�اغالن ،موجب سرگرداني
و مشكالت زيادي براي مس�افران شدهاست.

قطارهاي حومهاي بيش از اينكه جنبه گردشگري
داشته باشند ،جنبه اش��تغالي دارند .يعني اكثر
مسافران آن افرادي هستند كه براي كار يا تحصيل
به پايتخت ميآيند و س��پس به محل س��كونت
خود برميگردند .يكي از مسافران اين خطوط به
نمايندگي از ديگر مسافران قطارهاي حومهاي در
گفتوگو با «جوان» از مشكالتشان در اين زمينه
حكايت كرد.
مسير طوالني كه مسافران سرپا هستند
يكي از مسافران كه يك خانم شاغل است ،در اين
خصوص با بيان اينكه مس��ئوالن ساعت حركت

قطار مس��ير قزوين را كه قب ً
ال در ساعت  16و 45
دقيقه از ايستگاه راه آهن تهران حركت ميكرد،
بدون اط�لاع تغيير دادهاند ،گف��ت :اين قطار كه
مسافران بسياري هم دارد حاال  25دقيقه زودتر
حركت ميكند كه هيچ ساعت تعطيلي ادارهاي
با آن همخواني ندارد .مس��افران مسير هشتگرد
هم كه در س��اعت يكربع به  5قب ً
ال ميتوانستند
از قطار اس��تفاده كنند حاال بايد تا ساعت  5و 20
دقيقه منتظر قطار بمانن��د؛ يعني بدون توجه به
برنامه كاري و اداري مسافران ،ساعت حركت قطار
قزوين را جلو و قطار هشتگرد را عقب انداختند.
وي افزود :با تغیير ساعت ،قطار قزوين در ساعت16
و  45دقيقه كه هميش��ه مملو از مسافر بود ،حاال
با ازدحام بسيار بيشتري روبهرو است .من هم از
ايستگاه تهران تا هشتگرد را سرپا ميايستم(حدود
يكس��اعت) و خانمه��اي ديگري حتي ب��ا فرزند
كوچك چنين وضعيتي دارند.
مشكل سوارشدن در ايستگاه راه آهن
اين مسافر ادامه داد :با توجه به اينكه هنوز كرونا
هم از ميان نرفته ،آنقدر ازدحام در قطارهاي قزوين
و هشتگرد زياد اس��ت كه وضعيت اين قطارها از

قطار پرند هم بدتر شدهاس��ت .قطارهاي پرند از
لحاظ ممل��و بودن از جمعي��ت در بين قطارهاي
حومهاي معروف هس��تند .البته مس��افران قطار
پرند اين شانس را دارند كه مسير آنها كوتاه است
اما مس��افران ديگر قطارها ،مسيرهاي طوالني را
بايد تحمل كنند.
وي در خصوص ديگر مشكالت مسافران در اين
زمينه گفت :مش��كل ديگري كه براي مسافران
هست ،نحوه سوار شدن در ايستگاه راه آهن است.
قطارهاي پرند پشت سر قطارهاي هشتگرد حركت
ميكنند .به همين دليل در ايستگاه يك راه آهن
تهران دو قطار از پرند در كنار س��كو ميايستند
و در انتهاي س��كو ه��م قطار قزوين و هش��تگرد
براي مسافرگيري توقف ميكند .به همين دليل
مسافران مس��ير قزوين با كيف ،وس��يله و فرزند
كوچك بايد يك مسير طوالني تا انتهاي سكو را
براي سوار شدن به قطار طي كنند و حاال شلوغي و
بينظمي براي سوار شدن كه ديگر بماند.
از دست دادن قطار با اندكي اضافه كار!
اين مسافر در اين زمينه پيشنهاد كرد :اين مشكل
سوار شدن در حالي است كه به راحتي مسئوالن

ايستگاه ميتوانند در زماني زودتر قطار قزوين را
مس��افرگيري كنند كه اتفاقاً مسافران زيادي هم
دارد و همه به سرعت خود را ميرسانند تا از قطار
جا نمانند .سپس قطارهای پرند وارد ايستگاه شود
كه آنها هم به خاطر مس��افر زياد س��ريع تكميل
ميشود.
وي ادامه داد :قطار ديگري كه براي مسير قزوين
قب ً
ال در س��اعت  18و  40دقيقه حركت ميكرد
حاال  25دقيق��ه زودتر حرك��ت ميكند .همين
حركت زودتر باعثشده افراد شاغل مثل من كه
قب ً
ال خودشان را به اين قطار ميرساندند ،حاال اين
قطار را از دست دادهاند،چون شاغالن مخصوصاً
بخش غيردولتي تا بخواهند از محل كار به راه آهن
بيايند ،اين قطار رفتهاست .شاغالن دولتي هم اگر
مجبور به اندكي اضافه كار باش��ند ،اين قطار را از
دست ميدهند.
الاقل تغيير ساعت در حد يك ربع باشد
اين مس��افر افزود :يكي ديگر از قطارهاي مسير
قزوين كه قب ً
ال در س��اعت  19و  5دقيقه حركت
ميكرد و آخرين اميد افراد ش��اغل براي رسيدن
زودتر به كنار خانواده بود حاال در تغيير س��اعتي
عجيب ،حرك��ت آن ب��ه  19و  45دقيقه موكول
شدهاس��ت .يعني اگر كار افراد ش��اغلي مثل من
طوالنيتر باشد بايد بيش از يك ساعت در ايستگاه
راه آهن منتظر س��وار ش��دن به اين قطار باشيم!
چون قطار قبلي در ساعت  18و  15دقيقه حركت
كردهاس��ت و فاصله زمان��ي اين دو قط��ار دقيقاً
يكساعت و نيم است!
وي در نهايت گفت :مشكل ديگر هم اطالعرساني
نكردن درباره مسير قطارهاست كه موجب ميشود
برخي مسافران به خاطر عجله و جا نماندن از قطار
وارد قطار اشتباهي ش��وند و در نهايت از مسيري
ديگر س��ردرآورند! مس��افران واقعاً خواستار اين
هس��تند كه برنامه حركت قطاره��اي حومهاي
برگردد به همان س��اعتهاي قبلي چون ساعت
كار افراد شاغل تغيير نكرده كه مسئوالن ساعت
حركت قطاره��ا را تغيير دادهاند .اگر مس��ئوالن
در تغيير س��اعت حركت قطارها جدي هستند و
اصرار دارند ،الاقل تغيير س��اعت در حد يكربع
باشد كه مسافران خسته از محل كار آمده بتوانن د
تحمل كنند .تمام تمركز مس��افران به اين است
كه خ��ود را زودتر به خان��واده برس��انند و تغيير
س��اعتهاي قطارها ب��ا فاصله بس��يار زياد فقط
مسافران را خستهتر به خانه ميرساند .از آنجايي
كه مس��افران قطارهاي حومهاي هر روز بايد در
مسيرهاي اطراف پايتخت تردد كنند ،رسيدگي
به اين مشكل واقعاً مهم است.

قول قاليباف براي افزايش ظرفيت رشتههاي پزشكي در كنكور1401
قاليباف :ريشه كمبود پزشك در مديريت تضاد منافع است

نامهنگاري چهار
گزارش 2
ركن نظام سالمت
زهرا چيذري
ب�ا رئيسجمهور
براي ممانع�ت از اف�زاش ظرفي�ت پذيرش
آموزش پزشكي انگار مؤثر واقع نشد ! پس از
تأكيد دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي بر
اجراي مصوبه افزايش تربيت پزش�ك ،حاال
رئيس مجل�س هم با صراح�ت از اجراي اين
مصوبه خبر ميداد .محمد باق�ر قاليباف در
گفتوگوي تلويزيوني خود به مناسبت  10آذر
ماه و روز مجل�س به مردم قول داد از س�ال
آينده ظرفيت پذيرش رش�تههاي پزشكي
افزايش يابد .وزير بهداشت هم تا حدودي از
موضع خود عقبنشيني كرده و در جلسه با
اعضاي كميس�يون اص�ل  90مجلس ضمن
پذيرش كمب�ود پزش�ك در كش�ور تأكيد
كرد«:بايد با توجه به زيرساختهاي موجود و
با اس�تفاده از امكانات دانشگاه آزاد بتوانيم
افزايش ظرفيت را با ش�يب مناس�بي انجام
دهيم تا مشكل مناطق محروم را حل كنيم».

دو س��ال اپيدمي كرونا در كشور معضل كمبود
پزش��ك و توزيع نامناسب پزش��كان موجود را
بيش از پيش به تصوير كش��يد .پزش��كاني كه
بنا به اذعان مسئوالن صنفيشان يعني وزارت
بهداش��تيها و اعضاي س��ازمان نظام پزشكي،
روزهاي س��خت و نفسگي��ري را گذراندند و
فش��ار كاري زيادي را تحمل كردند .گاهي اين
فشار تا حدي بود كه شاهد برخي حوادث براي
رزيدنتهاي كش��ور بودي��م .اف��رادي كه بايد
دس��ت تنها بار مراجعات تصاعدي به دليل اين
بيماري را به دوش ميكشيدند .حاال بر اساس
مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار است
با افزايش حداقلي پذيرش  ۳هزار دانش��جوي
پزشكي به ظرفيت موجود كشور طي بازه زماني
حداقل پنج س��ال مواجه باشيم .اين مصوبه اما
واكنش منفي سازمانهاي متولي صنف پزشكان
را به دنبال داشت به گونهاي كه بهرام عيناللهي
وزير بهداش��ت ،دكتر عليرض��ا مرندي رئيس
فرهنگستان علوم پزشكي كشور ،دكتر محمد
رئيسزاده رئيس سازمان نظام پزشكي و دكتر
حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت
و درمان مجلس شوراي اس�لامي در نامهاي از
آيتاهلل سيد ابراهيم رئيس��ي ،رئيسجمهور و

حسین سروقامت

رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي خواستند
طرح افزايش ظرفيت پزش��كي از دس��تور كار
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي خارج شود .اين
نامه اما مؤثر واقع نشد!
قاليباف :ريشه كمبود پزشك در تضاد
منافع است
س��عيدرضا عاملي ،دبير ش��وراي عالي انقالب
فرهنگي در حاشيه جلس��ه  ۸۴۹شوراي عالي
انقالب فرهنگي در واكنش��ي غيرمس��تقيم به
درخواس��ت چهار ركن نظام سالمت براي عدم
افزايش ظرفيت آموزش پزشكي به تصميم اين
شورا در خصوص مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش
دانشجوي پزشكي اش��اره كرد و گفت«:مصوبه
ستاد نقشه جامع علمي كش��ور درباره افزايش
ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در دستور
كار شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار دارد».
حاال هم محمد باق��ر قاليب��اف رئيس مجلس
شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه هم در شوراي
انقالب فرهنگي هم در مجلس مصمم هستيم كه
ظرفيت پذيرش دانشجو در حوزه پزشكي را باال
ببريم ،افزود«:مردم و جوانان با استعداد طرفدار
اين موضوع هس��تند و قول ميده��م افزايش
ظرفيت در كنكور سال بعد اجرايي شود».
به گفته قاليباف يكي از مشكالت در همه جوامع،
مديريت تضاد منافع اس��ت كه ريش��ه كمبود
پزشك در اينجاست .وي افزود « :استعدادهاي
بسياري در رشتههاي مختلف به خصوص حوزه

پزش��كي داريم ،اما ظرفيت پذيرش دانش��جو
كم است».
اختصاص  30درصد از ظرفیت پذيرش
پزشك به مناطق محروم
ماجراي كمبود پزشك و لزوم افزايش ظرفيتها
حتي جلسه ويژه كميسيون اصل نود مجلس با
وزير بهداشت را هم در پي داشت.
جلسهاي كه به گفته علي خضريان ،سخنگوي
كميس��يون اصل نود مجلس ش��وراي اسالمي
موجب شد تا كمبود پزشك مورد تأييد وزارت
بهداش��ت قرار گيرد و مقرر ش��ود براي جبران
اين كمبود ،متناسب با امكانات كشور ظرفيت
پذيرش رشته پزشكي دائماً و به شكل تصاعدي
افزايش پيدا كند.
وي توضيح داد«:اولين موض��وع بحث افزايش
ظرفيت پذيرش رش��ته پزش��كي هم در دوره
عمومي و ه��م در دوره تخصص ب��ود كه مورد
بحث قرار گرفت؛ جمعبندي اين شد كه كمبود
پزشك در كشور وجود دارد و الزم است تا وزارت
بهداش��ت ظرفيتها را افزايش ده��د .كمبود
پزشك مورد تأييد وزارت بهداشت قرار گرفت
و مقرر ش��د براي جبران كمبود پزشك كشور،
متناسب با امكانات كشور ظرفيتها دائماً و به
شكل تصاعدي افزايش پيدا كند».
سخنگوي كميسيون اصل نود اضافه كرد«:در
ادامه جلس��ه قانون برقراري عدالت آموزش��ي
نيز مورد بررس��ي قرار گرفت .مطابق اين قانون

بای��د  ۳۰درص��د از ظرفيت رش��ته پزش��كي
عمومي و دس��تياري ب��ه پزش��كان تعهدي و
مناطق محروم اختصاص پيدا ميكرد ،اما اين
سهميه در س��الهاي اخير رعايت نشدهاست
براي مثال در س��ال  ۱۴۰۰در پذيرش رش��ته
پزش��كي تنها  ۶درصد و در رشته دندانپزشكي
تنها  ۸درصد از ظرفيت به دانش��جويان بومي
اختص��اص يافتهاس��ت .همچني��ن در آزمون
دستياري تخصص هم سهميه  ۳۰درصد رعايت
نشدهاست».
خضريان ادام��ه داد«:موضوع س��وم مربوط به
آیيننامه جديد تأسيس داروخانهها بود كه بعد
از فراز و نشيبهاي فراوان در خردادماه ۱۴۰۰
آيين نامه جدي��د تأس��يس داروخانه تصويب
شده اما اجرايي نشدهاست .در اين جلسه وزير
بهداشت و درمان اعالم كرد كه آييننامه جديد
داروخانه را قبول دارد و تأكيد كرد با وجود همه
موانع و شبهاتي كه درباره اجراي اين آييننامه
وجود دارد ،عزم وزارت بهداشت براي اجراي اين
آييننامه قطعي است و هر جايي اشكالي وجود
داشته باشد ،پيگيري كند تا موانع برطرف شود
مر آييننامه مورد اجرا قرار گيرد».
و ّ
اعتراف وزير بهداشت به كمبود پزشك
بهرام عيناللهي ،وزير بهداشت هم در حاشيه
جلسه كميسيونهاي مجلس شوراي اسالمي
تأكيد كرد «:ما قبول داريم كه كمبود پزشك در
كشور داريم ،اما بايد با توجه به زيرساختهاي
موجود و با اس��تفاده از امكانات دانش��گاه آزاد
بتوانيم افزايش ظرفيت را با شيب مناسبي انجام
دهيم تا مشكل مناطق محروم را حل كنيم».
وي ادامه داد «:دغدغه نمايندگان كميس��يون
اصل نود ،وضعيت ظرفيت پزشكي به خصوص
در رابطه با پزشكان متخصص بود كه توضيحات
كافي داده شد و در پايان نيز رئيس كميسيون
اصل نود جمعبندي كردند كه ما حتماً ۳۰درصد
پزشكان متخصصي را كه بايد در مناطق محروم
حضور داش��ته باش��ند ،بتوانيم تأمين كنيم».
حاال بايد منتظر اج��راي اين مصوب��ات و صد
البته نظارت جدي مجلس براي اجراي مصوبه
سهميه  30درصدي مناطق محروم و ممانعت
از مهاجرت پزشكان مش��مول سهميه مناطق
محروم به شهرهاي بزرگ بود تا توزيع نامتوازن
پزش��كان هم در كن��ار افزايش تعداد پزش��ك
اصالح شود.

460
شخصي كفش خود را براي تعمير نزد كفاشيبرد .كفاش گفت
اين كفش س�ه كوك ميخواهد و هر كوك  10تومان؛ بنابراین
خرج تعمير كفش شما  30تومان ميشود.
مش�تري پذيرفت ،پول را داد و رفت .كفاش دست به كارشد.
كوك اول ،كوك دوم ،كوك سوم و تمام!
او با اندكي تأمل دريافت گرچه كار تمام اس�ت ،ولي يك كوك
ديگر باعث ميشود عمر كفش بيشترشود.
از س�ويي ،قراري گذاش�ته بود و نميخواس�ت وجه بيشتري
درخواست كند .از س�وي ديگر ،دو دل بود كه كوك چهارم را
بزند يا نزند.
ميان منفعت و اخالق (كه هيچكدام خالف عقل نيست) مانده
بود .اگر كوك چهارم را نزند ،به توافق عمل كرده ،اما اگر بزند،
صداي لبيك او آسمان اخالق را پر خواهد كرد.
دوستان! دنيا پر از كوك چهارم است و ما كفاشهاي دو دل. . .
اينجاست كه شيريني رفتار مسئوالنه به جان مينشيند!

سخنگوي سازمان انرژيهاي تجديدپذير خبر داد

ايران داراي ظرفيت احداث  ۶۰هزار
مگاوات نيروگاه خورشيدي است

س�خنگوي س�ازمان انرژيه�اي تجديدپذير و به�رهوري انرژي
ب�رق گف�ت :اي�ران داراي ظرفي�ت اح�داث  ۶۰ه�زار م�گاوات
ني�روگاه خورش�يدي و  ۴۰هزار م�گاوات ني�روگاه بادي اس�ت.

جعفر محمدنژاد افزود :بررسيها نشان ميدهد ،بر اساس ميزان تابش
خوب خورش��يدي در ايران ،بيش از  ۶۰هزار م��گاوات امكان احداث
نيروگاه خورشيدي داريم و به لحاظ پتانسيل بادي نيز بيش از  ۴۰هزار
مگاوات امكان توليد برق در كشور وجود دارد.
سخنگوي سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق گفت:
كمي بيش از  ۹۱۰مگاوات از برق كشور از سوي نيروگاههاي تجديدپذير
تأمين ميشود.
محمدنژاد با بي��ان اينكه  ۲۵۰مگاوات از نيروگاهه��اي تجديدپذير از
طريق بخش خصوصي در حال احداث است ،افزود :احداث نيروگاههاي
تجديدپذير از طريق بخش خصوصي از قبل شروع شده و تقريباً ۲۵۰
مگاوات از اين نيروگاهها در حال احداث است و پيشبيني ميشود تا
شروع پيك تابستان آينده به بهرهبرداري برسند.
وي افزود ۲۵۰:مگاوات ديگر نيز بر اساس تعامالتي كه به تازگي با برخي
از سرمايهگذاران انجام شده ،با مدل مالي متفاوت احداث خواهد شد.
سخنگوي سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق گفت:
خوش��بختانه در پي فراخوان براي  ۱۰هزار مگاوات ،بيش از  ۸۵هزار
مگاوات اعالم آمادگ��ي دريافت كردهايم كه در ح��ال جمعبندي آنها
هستيم.
علي اكبر محرابيان ،وزير نيرو نيز اوايل آذ ر با اش��اره به ظرفيت جديد
نيروگاههاي تجديدپذير گفت ۵۰۰ :مگاوات نيروگاه جديد انرژيهاي
تجديدپذير به توان توليد برق كشور افزوده خواهد شد.
محرابيان احداث  ۱۰هزار مگاوات ني��روگاه انرژيهاي تجديدپذير را
يكي از برنامههاي خود ،هن��گام معرفي به عنوان وزي��ر نيروي دولت
سيزدهم برشمردهبود.

رئيس مركز تشخيص و پيش��گيري از جرائم س��ايبري پليس فتا
ناجا اظهار كرد :از  ۶آذر امس��ال ،تمامی پيامكهاي ارس��الي از طرف
سامانههاي قضايي مركز شامل ثنا ،ابالغ ،نظرسنجي و اطالعرساني به
صورت پيامك و با نام  ADLIRANبه دست مخاطبان ميرسد .به
گفته سرهنگ رجبي ،هر گونه پيامكي از سرشمارههاي ديگر به ويژه
مواردي كه شامل لينكهايي براي پرداخت مبالغ به عناوين مختلف و
به حسابهاي بانكي ناشناس ،كالهبرداري است.
يك فعال محيطزيس��ت گفت ۶۰ :تا  ۹۰درصد آس��يب سگهاي
پرسهزن به حيات وحش منشأ انس��اني دارد .قانونمند شدن مالكيت
سگ و مقيد كردن سگها با قالده و ريسمان و همچنين جرمانگاري و
جلوگيري از تولهكشي و رها كردن سگها در طبيعت ،روستاها و حومه
شهرها از آسيب سگهاي پرسهزن براي حياتوحش ميكاهد.
استاندار تهران با تأكيد بر اينكه براي تأمين آب شرب تهران مشكلي
وجود ندارد ،گفت :اينكه گفته شده تهران تنها براي  ۹۰روز آب شرب
دارد ،صحيح نيست ،بنابراین شهروندان نگران نباشند.
مدير عامل ش��ركت متروي ته��ران از تش��كيل كارگروهي براي
تعيينتكليف مترو ورامين خبر داد و در خصوص توسعه متروي تهران
به پردي��س گفت :كارفرماي مت��روي پرديس ،مديريت ش��هر جديد
پرديس اس��ت كه با قرارگاه خاتم به زودي عمليات س��اخت متروي
پرديس را آغاز ميكند.
رئيس پليس فتا استان كرمان گفت :با شروع و تداوم سال تحصيلي
احتمال سوءاستفاده و كالهبرداري افراد سودجو با عناويني همچون
بهروزرساني اپليكيشن شاد و ديگر موارد در فضايمجازي وجود دارد.
داشتن حداقل  ۱۸سال تمام و حداكثر  ۶۰س��ال( ،اهداكنندگان
مستمربا سابقه حداقل دو بار اهداي خون در سال ،تا  ۶۵سال ) ،حداقل
وزن  ۵۰كيلوگرم ،فواصل اهداي خون هر هشت هفته يكبار مشروط به
آنكه تعداد دفعات آن در طول يك سال براي آقايان از چهار بار و براي
خانمها از سه بار تجاوز نكند ،از جمله شرايط اهداي خون است.
امروزه  ۴۰يا  ۴۱گونه مختلف گربه روي زمين زندگي ميكند .از اين
ميان  ۱۰گربهس��ان مانند ببر هيركاني ،شير ايراني ،يوزپلنگ ،پلنگ،
گربه شني ،گربه پاالس ،سياهگوش (كاراكال)َ ،وشَ ق (لينكس) ،گربه
وحشي و گربه جنگلي در ايران زندگي ميكنند ،البته ببر هيركاني و
شير ايراني منقرض ش��دهاند ،بنابراين اكنون هشت گونه در سرزمين
ايران زيست ميكند.
سرپرس��ت معاونت بانك و بيم��ه وزارت اقتصاد گفت :تس��هيالت
قرضالحسنهاي براي بيماران كرونايي بس��تري در بيمارستانها در
نظر گرفتهشده كه شامل سرپرس��تان خانوار فاقد شغل و درآمد ثابت
ميش��ود .مبلغ اين وام  ۱۰ميليون تومان به صورت قرضالحسنه و با
بازپرداخت سه ساله است كه اقساط ماهانه آن حدود  ۳۰۰هزار تومان
خواهد بود.

