
ساعت 12ش�ب و اتاق انتظار مملو از جمعيت 
اس�ت. چهره هاي خس�ته و رنج�ور بيماران 
اگرچ�ه زير ماس�ك پنهان ش�ده اس�ت اما 
مي توان درد و رنج بيماري را از چشمانش�ان 
خوان�د ولی پزش�ك همچنان بيم�ار ويزيت 
مي كند و قرار جراحي مي گذارد و از بعضي ها 
هم پول بيشتري طلب مي كند. اين وضعيتي 
اس�ت كه بس�ياري از ما پايتخت نشينان در 
مراجعه به پزش�ك تجرب�ه كرده اي�م اما اگر 
به مناطقي چون س�راوان و جاس�ك برويد با 
شرايطي مواجه خواهيد شد كه بيماران براي 
ساده ترين خدمات پزشكي همچون بخيه زدن 
ناگزيرند كيلومترها راه طي كنند. اين تجربه 
زيستی اغلب مردم از كمبود پزشك در كشور 
حكايت دارد. وضعيت به گونه اي است كه حتي 
رئيس سازمان نظام پزشكي هم مي گويد: »به 
دليل عدم استقبال پزشكان از ادامه تحصيل 
در رشته هاي تخصصي و فوق تخصصی ممكن 
اس�ت در س�ال هاي آينده با بح�ران كمبود 
متخصص مواجه و ناچار شويم بيماران را براي 
ادامه درمان به كشور هاي ديگر بفرستيم«، اما 
وي وقتي پاي ماجراي افزايش ظرفيت پذيرش 
دانشجويان رشته هاي پزشكي به ميان مي آيد 
بي آنكه نگران آشكار شدن تعارض منافع در 
تناقض كالمش ش�ود، مي گوي�د: »ما به هيچ 
عنوان در مقايسه با كشور هاي منطقه كمبود 
پزشك نداريم و وضعيت مان بسيار هم خوب 
است« و براي ادامه اين وضعيت خوب! وزارت 
بهداشت، فرهنگستان علوم پزشكي كشور، 
سازمان نظام پزشكي و كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراي اس�المي در نامه اي از 
رئيس جمهور خواسته اند طرح افزايش ظرفيت 
پزش�كي از دستور كار خارج ش�ود اما آنطور 
كه دبير ش�وراي عالي انق�الب فرهنگي خبر 
داده اس�ت، مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش 
دانشجوي پزش�كي به قوت خود باقي است. 

ماجراي كمبود پزشك در كشور و چالش هايي 
كه از اي��ن خ��أ گريبانگير مردم كش��ورمان 
مي ش��ود، ماجراي تازه اي نيست. اين حكايت 
ب��ه درد كهن��ه نظام س��امت تبديل ش��ده و 
صف هاي طوالني در مطب برخي پزش��كان و 
عدم دسترس��ي عادالنه مردم در نقاط مختلف 
كشور به پزش��ك را موجب شده است. با وجود 
اين مقاومتي س��خت در صنف پزشكان براي 
افزايش ظرفيت رشته هاي پزشكي وجود دارد 
و در اين مظلوم نمايي از درآمد و شرايط سخت 
زندگي پزش��كي تا حدي كه موجب مهاجرت 
پزش��كان مي ش��ود، وقتي صحبت از افزايش 
ظرفيت مي شود به يك باره شاهد گارد گيري 
عجيب سردمداران صنف پزشكان، يعني نظام 
پزشكي، فرهنگستان علوم پزشكي، كميسيون 
بهداش��ت مجلس و وزارت بهداش��ت هستيم. 
اين در حالي است كه اين چهار نهاد يا به قول 
خودش��ان چهار ركن اصلي نظام سامت خود 
بيشتر از همه بر كمبود پزشك در كشور واقفند 
اما انگار دلشان نمي خواهد انحصار از دست شان 
خارج شود و افراد تازه نفس و با انگيزه به جرگه 
نظام خدمات سامت كشور بپيوندند، به همين 
خاطر هم هر از چند گاه با هر بهانه اي ش��اهد 
مقاومت قشر خاصي از پزش��كان در برابر آمار 
و ارقام و گزارش ها از ميزان پزشك در كشور و 
برخي برنامه ها و تاش ها براي افزايش ظرفيت 

پذيرش رشته هاي پزشكي هستيم. 

 به هم ريختن 4 ركن نظام سالمت از يك 
مصوبه!

چند روز پيش بود كه رئيس جديد سازمان نظام 
پزش��كي نشس��تي خبري برگزار كرد؛ نشستي 
كه يكي از محوره��اي اصلي آن ماجراي افزايش 
ظرفيت پذيرش رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي 
از سوي ش��وراي عالي انقاب فرهنگي بود. چند 
هفته پيش منصور كبگانيان، قائم مقام ستاد علم 
و فناوري شوراي عالي انقاب فرهنگي از مصوبه 
افزايش حداقلي پذيرش 3هزار دانشجوي پزشكي 
به ظرفيت موجود كشور طي بازه زماني حداقل 
پنج س��ال خبر داد.  اين مصوب��ه آنچنان منافع 
افزايش ظرفيت پذيرش 3هزارتايي طي پنج سال 
با واكنش هاي تندي از سوي صنف پزشكان همراه 
بود، به گونه اي كه بهرام عين اللهي وزير بهداشت، 
دكتر عليرضا مرندي رئيس فرهنگس��تان علوم 
پزشكي كش��ور، دكتر محمد رئيس زاده رئيس 
سازمان نظام پزشكي و دكتر حسينعلي شهرياري 
رئيس كميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس 
شوراي اسامي در نامه اي از آيت اهلل سيدابراهيم 
رئيسي رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقاب 
فرهنگي خواستند طرح افزايش ظرفيت پزشكي 
از دستوركار شوراي عالي انقاب فرهنگي خارج 
شود. هر چند اين حركت و ادعاي اين چهار ركن 
نظام سامت حاكي از آن است كه در كشور هيچ 
كمبود پزشكي نداريم اما اس��ناد و گزارش هاي 

آماري چيزي خاف اين ادعا را اثبات مي كند. 
 كمبود پزشك به گواهي آمار

دكتر سيدمجيد حس��يني، عضو هيئت علمي 
دانشگاه تهران در اين باره به »جوان« مي گويد: 
»ما در اين زمينه آمار جهاني داريم و س��ازمان 
بهداشت جهاني اعام كرده است كشوري مانند 
ايران به ازاي هر 10هزار نفر 11پزش��ك دارد و 
كشوري مانند سوريه يا فلس��طين كه كشوري 
جنگ زده هستند 20 پزشك دارد. مغولستان از 
ما بيشتر پزشك دارد. طبق آمار سازمان بهداشت 
جهاني ما در كف تعداد پزشك هستيم. كشوري 
مثل روس��يه به ازاي هر 10هزار نفر 43پزشك 

دارد و من نمي دانم مبناي اي��ن اظهارات كه ما 
پزشك زياد داريم از كجا آمده است!«

از نگاه اين كارش��ناس زير ميزي حاصل قيمت 
تعرفه نيس��ت بلكه حاصل صف است و تا زماني 
كه در مطب يك پزشك صف وجود داشته باشد، 
تعرفه اش ميلياردي هم كه باشد، باز هم مي تواند 
زير ميزي بگي��رد. وقتي در مطب يك پزش��ك 
120نفر صبح تا شب نشس��ته اند، او زير ميزي 
مي گيرد. براي جمع ش��دن زير ميزي بايد صف 
جمع ش��ود و تعداد پزشكان زياد ش��ود و هيچ 
ربطي به تعرفه ندارد، همين طور كه طرح تحول 
س��امت با وجودي كه تعرفه ها را دو برابر كرد، 

اثري روي زيرميزي نداشت. 
وي درباره اين استدالل كه افزايش پزشك فقدان 
زيرس��اخت و در نتيجه كاهش كيفيت آموزش 
پزشكي مي ش��ود هم اينگونه پاس��خ مي دهد: 
»نخستين زيرساخت براي تربيت پزشك استاد 
اس��ت. آمارها را ببينيد، ما به اندازه اساتيد علوم 
انساني اس��تاد علوم پزش��كي داريم. ما به ازاي 
هر رزيدنتي ك��ه وارد دوره تخصصي پزش��كي 
مي شود 2/5استاد داريم، يعني دو برابر دانشجو 
استاد داريم. در مورد وضعيت زيرساخت كاس 
هم از كاس هاي وزارت علوم كه خالي اس��ت، 
استفاده كنند. به لحاظ بيمارستاني هم ما بيش 
از 600 بيمارستان دولتي داريم كه 20درصدش 
آموزش��ي اس��ت و امكان اين كار وجود دارد كه 
درصد بيشتري از اين بيمارستان ها را آموزشي 
كنيم. از س��وي ديگر مي توان با منطقي كردن 
درآمد پزش��كان منابع كاف��ي را ب��راي تأمين 

زيرساخت هاي آموزش پزشكي فراهم كرد.«
 افزاي�ش ظرفي�ت پذيرش دانش�جوي 

پزشكي در دستور كار 
س��عيدرضا عاملي، دبير ش��وراي عالي انقاب 
فرهنگي هم در حاشيه جلسه ۸4۹ شوراي عالي 
انقاب فرهنگي به تصميم اين شورا در خصوص 
مصوب��ه افزاي��ش ظرفيت پذيرش دانش��جوي 
پزشكي اشاره كرد و گفت: »مصوبه ستاد نقشه 
جامع علمي كشور درباره افزايش ظرفيت پذيرش 

دانشجوي پزشكي در دس��تور كار شوراي عالي 
انقاب فرهنگي قرار دارد.«

وي درباره استدالل اين افزايش ظرفيت اينگونه 
توضيح داد: »ب��ا نگاهي به گذش��ته، زماني كه 
2۷دانشگاه پزشكي در كشور داشتيم، ظرفيت 
جذب دانشجو همين بوده است و اكنون كه 5۷ 
دانشگاه پزش��كي )حدود 15دانشكده مستقل 
پزش��كي( داريم، باز هم جذب دانشجو تغييري 
نكرده اس��ت. ب��ه ازاي ه��ر 10ه��زار جمعيت 
16پزشك داريم. آمار پزش��كان متخصص مان 
50درصد پزش��كان عموم��ي اس��ت، بنابراين 
شاخص هاي سرانه پزشك عمومي و متخصص 

بسيار نگران كننده است.«
اين استاد دانش��گاه تهران افزود: »اگر بخواهيم 
تنها پزش��ك خانواده را با ش��اخص يك پزشك 
براي 500 نفر تا يك پزش��ك براي 2هزارو500 
نفر)آمار كشورهاي سطح پايين( اجرايي كنيم، 
در شاخص اول نيازمند 160هزار پزشك هستيم. 
برخي استدالل پزش��ك بيكار را به كار مي برند! 
بايد گفت شايد در تهران پزش��ك بيكار داشته 
باشيم اما در س��طح ملي توزيع پزشك درست 
انجام نشده است و اگر اين توزيع در سطح ملي 
با شاخص مناس��ب توزيع شود، باز هم با مشكل 

جدي مواجه هستيم.«
وي به رعايت شاخص هاي كشورهاي پيشرفته 
جهان در س��رانه پزش��كي اش��اره كرد و افزود: 
»براي رس��يدن به ش��اخص هاي بين المللي در 
س��رانه پزش��ك بايد خيزي براي جذب پزشك 
داشته باش��يم. همچنين از جهتي هم امكانات 
و ظرفيت هاي اي��ن كار را داريم. طب��ق آمار در 
گذشته تعداد تخت هاي بيمارس��تاني 6۸هزار 
عدد بوده و اكنون به 1۷0هزار عدد رسيده است، 
بنابراين طي پنج س��ال آينده افزايش س��االنه 
حداقل 3هزار نفري جذب دانشجوي پزشكي را 
خواهيم داشت. در حال حاضر 3درصد داوطلبان 
رشته هاي پزش��كي جذب دانشگاه ها مي شوند، 
در صورتي كه استعدادهاي باال حداقل 15درصد 

متقاضيان را تشكيل مي دهند.«
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خسارت 3 هزار ميلياردي فرسايش بادي

 آشفتگی 4  رکن پزشکی 
از یک مطالبه مردمی!

دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي: مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي به قوت خود باقي است

13/5ميلي�ون هكت�ار كانون    محیط زیست
فرس�ايش بادي در كش�ور به 
وجود آمده است كه 3 هزار ميليارد تومان خسارت بر جاي 

مي گذارد. 
وحيد جعفريان، مديركل دفتر امور بيابان س��ازمان جنگل ها 
گفت: بيش از 13/5ميليون هكتار كانون فرس��ايش بادي در 
كشور وجود دارد و اين پديده س��االنه 3 هزار ميليارد تومان به 

اقتصاد كشور خسارت مي زند. 
وي با تأكيد بر اينكه بيابان زايي در كشور ما آمار قابل توجهي 
دارد، اضافه كرد: س��وءمديريت و س��وء تدبير در حوضه هاي 
آبريز موجب توس��عه عرصه هاي بياباني در پايين دست شده، 
شوره زارها و ماس��ه زارها افزايش يافته و خسارت به بار آورده 
است.  جعفريان كاهش سطح آب هاي زيرزميني در سال هاي 
اخير را يكي از مهم ترين عوامل بيابان زايي عنوان كرد و گفت: 
الزم اس��ت در تدوين برنامه هفتم و بودجه سال آينده به اين 

مسئله توجه ويژه شود. 
مديركل دفتر امور بيابان س��ازمان جنگل ها خاطرنشان كرد: 
اجراي برنامه هاي بيابان زدايي در 50س��ال گذشته در كشور 
در قالب طرح هاي بيولوژي��ك، بيومكانيك و مكانيك، حاصل 
دانشي اس��ت كه مردمان در طول س��ال ها به  دست آورده اند.  
گفتني است فرسايش بادي يا بادروبي نوعي فرسايش طبيعي 
است كه فرآيند روبيدن موادي چون شن و خاك از سطح زمين 
به وسيله باد را سبب مي شود و تغيير بلندمدت و قابل توجهي 

بر سنگ ها، صخره ها و كوه ها ايجاد مي كند. 
فرسايش بادي معضلي براي اقتصاد، كشاورزي و منابع طبيعي 

يك كشور محسوب مي شود.  ش��رايط اقليمي كشور ما سبب 
شده است بخش عمده اي از مناطق كش��ور در قلمرو مناطق 

خشك قرار گيرد. 
در اين مناطق بارندگي اندك و س��االنه 25 ت��ا 30ميلي متر 
است، از سوي ديگر شدت تابش آفتاب و وزش بادهاي شديد 
سبب تشديد تبخير شده است و اين مس��ئله كمبود رطوبت 
را محسوس تر مي س��ازد.  امروزه در بسياري از مناطق بياباني 
كش��ور ما حركت ماس��ه هاي روان نه  تنها در عرصه مراتع به 
چشم مي خورد بلكه اين پديده مشكلي در راه اجراي پروژه هاي 
كشاورزي، راه سازي، شهرسازي توسعه مراكز صنعتي و ديگر 
پروژه هاي عمراني است و از اين طريق خطوط ارتباطي و منابع 
ارزش��مند اقتصادي را تهديد مي كند. اي��ن فرآيند در نهايت 
مشكات اجتماعي از جمله رها ساختن زمين و كوچ روستاييان 

به شهر ها را هم درپي دارد. 

بيشتر نوزادان بهار امسال  از »مادران« 
3۰ تا 3۴ ساله متولد شده اند

   گزیده با افزايش سن ازدواج تقويم سن باروري 
هم افزايش يافته است. بنا بر آمار منتشر 
شده از سوي مركز آمار ايران، در حالي اغلب مواليد بهار  سال گذشته 
)۹۹( از مادران 25 تا 2۹ ساله متولد شده  بودند كه بيشتر مواليد بهار 
امس�ال )14۰۰( از م�ادران 3۰ ت�ا 34 س�اله ب�ه دني�ا آمده ان�د. 
مطابق آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، در بهار  سال جاري اغلب 
مواليد يعني 6۹ ه��زار و 4۷ كودك از مادران و ۸2 ه��زار و ۹۷3 كودك از 
پدران 30 تا 34 ساله متولد شده اند.  اگرچه اغلب مواليد متولد شده در بهار 
امسال همانند بهار ۹۹ از پدران 30 تا 34 ساله متولد شده اند اما اين آمار 
در مورد مادران متفاوت است، به طوري كه در حالي اغلب مواليد بهار سال 
قبل يعني ۷2 هزار و ۸5 كودك از مادران 25 تا 2۹ ساله متولد شده اند كه 
بيشتر مواليد بهار امسال )1400( يعني 6۹ هزار و 4۷ كودك از مادران 30 
تا 34 ساله به دنيا آمده اند.  در واقع بيش��تر مواليد بهار امسال به ترتيب از 
مادران 30 تا 34 ساله، 25 تا 2۹ ساله، 20 تا 24 ساله و 35 تا 3۹ ساله و از 
پدران 30 تا 34 ساله، 35 تا 3۹ ساله، 25 تا 2۹ ساله و 40 تا 44 ساله متولد 
شده اند.  از سوي ديگر اگر نگاهي به آمارهاي چهار سال گذشته )۹6 تا ۹۹( 
بيندازيم، در حالي از  سال ۹6 تا ۹۸ اغلب مواليد از مادران 25 تا 2۹ ساله 
متولد شده اند كه اين آمار براي  س��ال ۹۹ با اختاف حدوداً 3هزارو۷00 
كودك نس��بت به مواليد متولد ش��ده از مادران 25 تا 2۹ سال به مادران 
30 تا 34 ساله معطوف مي ش��ود، با اين حال طي چهار  سال اخير يعني از  
سال ۹6 تا ۹۹ همواره بيشتر مواليد از پدران 30 تا 34 ساله متولد شده اند.  
ميانگين سني پدران و مادران در والدت هاي ثبت شده در بهار1400 نيز 
به ترتيب 34 و 2۹ سال است كه اين س��ن براي نقاط روستايي يك  سال 

كمتر گزارش شده است. 

 سرپرس��ت اداره امور بين الملل قوه قضائيه گف��ت: در پرونده ترور 
شهيد سليماني تحقيقات گس��ترده اي انجام و تا به حال به پنج كشور 
نيابت داده شده است. نيابت هاي جديد ديگري هم تنظيم شده كه در 

حال ارسال است. 
 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور رأيي اعام كرد درج شرط 

معدل در آزمون هاي استخدامي، قانوني نيست. 
 شهردار ناحيه 2 منطقه يك گفت: تخلفات مجتمع پاالديوم كه به 
ماده 100 ارسال  شده بود، در ش��عبه بدوي بعد از بررسي كارشناسي 
رأي به جمع آوري و تخريب ساختمان جنوبي و جمع آوري تونل و پل 
هوايي داده شد كه مالك اين مجتمع نسبت به رأي صادرشده اعتراض 
كرد و موضوع مورد تجديدنظر قرار گرفت و اكنون با صدور رأي نهايي، 

حكم اجرا شد. 
 رئيس مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت از توليد داروهاي 
بيماران HIV در كشور خبر داد و گفت: بخش اعظم داروهاي مورد نياز 
بيماران از سوي شركت هاي توليدكننده داخلي تأمين مي شود و بخش 
كوچكي را در ش��رايط تحريم از طريق زيرمجموعه هاي سازمان ملل 

تأمين كرده ايم. در حال حاضر كمبود دارو وجود ندارد. 
 مديركل مستمري هاي سازمان تأمين اجتماعي گفت: امكان ارائه 
خدمت برقراري مستمري ازكارافتادگي به صورت غيرحضوري فراهم 
ش��د. در حال حاضر پس از تأييد ازكارافتادگي بيمه ش��ده از س��وي 
كميسيون هاي پزشكي موضوع ماده ۹1 قانون، صدور حكم برقراري 
مستمري ازكارافتادگي به صورت كامًا غيرحضوري از طريق سامانه 
 es. tamin. خدمات غيرحضوري سازمان تأمين اجتماعي به نشاني

ir ميسر شده است. 

آقایان وزرا، یک بار با تلفن ناشناس
 با مدیران زیرمجموعه تماس بگيرید!

اين روزها با روي كار آمدن دولت سيزدهم، اميد مردم به بهبودي شرايط 
كشور بيشتر شده است. اين دولت در مقايسه با دولت قبل، اراده و انگيزه 
بااليي براي حل مشكات دارد و همين امر باعث فعاليت بيشتر مديران 

شده است. 
 موردي كه اين روزها ش��ايد كمتر مورد توجه قرار گرفته، مبحث تحول 
در ادارات و مجموعه هاي اداري است. بهتر است لزوم اين تحول را با ذكر 

مثالي بيان كنم:
»فردي در خصوص وزارت آموزش و پرورش درخواس��تي دارد. به دفتر 
نماينده مجلس مراجعه مي كند و آن نماينده محترم طي مكاتبه اي با وزير، 
درخواست او را جهت بررسي و اقدام به مقام عالي وزارت ارجاع مي دهد. 
نامه وارد كارتابل وزير مي شود. حوزه وزارتي )دفتر وزير( به معاونت امور 
مجلس ارجاع مي ده��د، دفتر معاون امور مجلس ب��ه دفتر مديركل امور 
مجلس. دفتر مديركل امور مجلس به معاون مديركل امور مجلس. معاون 
مديركل امور مجلس به كارش��ناس مربوط. كارشناس هم پيش نويسي 
تنظيم مي كند و آن را با امضای يك��ي از مديران بااليي به معاونت يا اداره 
كل مربوطه ارجاع مي دهد. مجدداً همي��ن روال در آن معاونت نيز تكرار 
مي شود«، يعني براي آن درخواست دهنده، در اصل با آن كارشناس مكاتبه 
كرده اند، نه وزير! يك روال ارجاعي زمانبر كه صرفاً كار به همان كارشناس 
يا مدير گروه مربوط ختم مي شود.  اين يكي از عيوب اصلي ساختار اداري 
كشور است كه سال هاست وجود دارد، تغييري در آن ايجاد نشده و اراده اي 

هم براي تغيير اين رويه تاكنون ديده نشده است. 
بايد به آن وزير يا معاون وزير گفت: »آن فردي كه درخواست نوشته است، 
تمايل داشته كارش به استحضار شما برسد و شما دستور حل آن را دهيد، 

نه اينكه مكاتبه با شما با آن كارشناس زيرمجموعه فرقي نداشته باشد.«
در اصل فردي كه نامه نوشته اس��ت، نامه را براي دفاتر وزير و معاون وزير 
فرستاده است، چون اصوالً چنين نامه هايي به هيچ عنوان در كارتابل وزير 
و معاون وزير جهت استحضار و اقدام قرار نمي گيرد. در همين راستا براي 
ارزيابي با يك خط تلفن همراه با تعدادي از مديران كل وزارتخانه ها تماس 

گرفتم، پاسخم يا رد تماس بود يا پيامك »با سام، شما؟«
آقاي مديركل ستادي! وقتي يك ارباب رجوع نتواند با وزير و معاون وزير 
صحبت كند، حداقل شما پاسخگويش باش! وزير را كه نمي گذاريد ببيند، 
معاون وزير هم كه جلسه اند، مديركل محترم شما كه ديگر بايد پاسخگو 

باشي! در ادارات كل استاني نيز تقريباً همين داستان است. 
در بحث ورود به مجموعه ها نيز مجدداً با همين مشكل روبه رو هستيم. در 
بدو ورود يك ارباب رجوع به وزارتخانه يا سازمان، دم در مي گويند هماهنگ  
شده بروي داخل يا خير؟ همان هماهنگي جهت ورود به يك مجموعه، خود 

داستان مفصلي است كه در اين مجال نمی گنجد. 
اين فضا متأسفانه هم اكنون در سيستم اداري كشور موجود است كه غالب 
آن ميراث مديران متكبري اس��ت كه از قبل بر جاي مانده اند، البته يقيناً 
مديران پاس��خگو و خدوم زيادي هم وجود دارند كه حساب اين عزيزان 
جداس��ت. اميدوارم دولت جديد در اين خصوص اقدامي به عمل آورد و 

مديران را ملزم به پاسخگويي به ولي نعمتان، يعني مردم عزيز بكند. 
بهترين روند براي اصاح عملكرد مديران مربوط، نظارت و ارزيابي مستمر 
و نامحسوس اين مديران است. بازرساني براي اين كار قرار دهيد كه ماهانه 
اين مديران را چك كنند. به همه مديران ارشد كشور پيشنهاد مي كنم، يك 
روز با تلفني ناشناس و غير رند، با مديران زير مجموعه شان تماس بگيرند. 
ببينند چند نفر آنان پاسخ مي دهند يا فردي را بفرستند در مجموعه اداري 

خود و ببينند چقدر او را معطل و چگونه با وی برخورد مي كنند؟
با توجه به تأكيد رئيس جمهور محترم بر تكريم ارباب رجوع و پاسخگويي 
مديران، انتظار م��ي رود متوليان مربوط در اين خص��وص اقدام عاجل به 
عمل آورند و نظارت حداكثري و ارزيابي مس��تمر بر اين مديران به عمل 
آيد. رسانه هاي كشور نيز بايد اين مسئله را از دولت و مجلس مطالبه كنند 

تا تفاوتي حاصل شود. 

زهرا چیذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

170 تکليف آلودگي هوا 
روي هوا مانده است!

 روز گذش�ته باز هم كيفيت هواي پايتخت در شرايط ناسالم براي 
گروه هاي حس�اس قرار گرفت و در 1۸ ايس�تگاه در شرايط قرمز 
قرار داش�ت. تقويم آلودگي و آاليندگي هواي پايتخت اين روز ها 
كاماًل رنگ خاكستري به خود گرفته است. به گفته مسئوالن منابع 
متحرك يا همان وسايل نقليه ۸۰ درصد در آاليندگي كالنشهر تهران 
سهم دارند. 21 دستگاه در 17۰ تكليف عهده   دار كاهش آلودگي هوا 
هس�تند اما بخش زيادي از اي�ن تكاليف روي زمين مانده اس�ت. 

كرونا در حال فروكش كردن است اما آلودگي هوا سال هاست در بيشتر 
روزهاي تقويم جا خوش كرده است. به داليل متعدد، قانون هواي پاك 
فقط روي كاغذ ثبت شده اس��ت. مديركل دفتر حمل و نقل عمومي و 
ترافيك شهري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از سهم ۷5 
تا ۸0 درصدي منابع متحرك يا وس��ايل نقليه در آاليندگي كانشهر 
تهران خبر داد و گفت: به طور خاص براي شهر تهران ۷5 تا ۸0 درصد 
آاليندگي سهم منابع متحرك يا وس��ايل نقليه است كه از اين ميزان 

حدود 11 درصد مربوط به اتوبوس هاي شركت واحد است. 
مرضيه حصاري اف��زود: به طور كل حدود 65 درصد آاليندگي س��هم 
ديزلي ها و 35 درصد سهم بنزيني هاست كه در بخش ديزل كاميون ها 
سهم 31 درصدي دارند. در بخش بنزيني ها خودروهاي شخصي سهم 

12 درصدي و تاكسي ها سهم 2 درصدي دارند. 
وي تأكيد كرد: بيشتر سهم آاليندگي بخش وس��ايل نقليه مربوط به 
ناوگان ديزل با اولويت كاميون ها و ناوگان باري است كه البته در حوزه 
ش��اخص ويژه ذرات كمتر از pm 2/5 در فصل پاييز و زمستان شاهد 

آن هستيم. 
جلو گيري از تردد وسايل نقليه آلوده كننده اولويتي است كه دستگاه هاي 
متولي بايد به آن عمل كنند. متأسفانه در سال هاي گذشته همچنان 
اين موضوع بنا به داليل متعدد از جمله گراني و تورم به حال خود رها 
شده يا با حركت الك پشتي دنبال مي شود. در اين خصوص رئيس مركز 
ملي هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت از محيط زيست از ممنوعيت 
تردد تاكسي ها و موتورس��يكلت هاي كاربراتوري بر اساس آيين نامه 
اصاحي معاينه فني از سال 1401 در كانشهرهاي در اولويت آلودگي 

خبر داد. 
محمدمهدي ميرزايي قمي گفت: بيش��تر در ش��ش ماه دوم سال و به 
خصوص سه ماه آخر س��ال منابع متحرك ديزلي بيشترين سهم را در 
توليد آالينده ها و ذرات معلق در تهران دارند. به عبارتي يك س��وم از 

آلودگي ها مربوط به تردد وسايل نقليه ديزلي است. 
وي گفت: آيين نامه جديد براي معاينه فني براي سال1401 نوشته شده 
است كه بر اساس آن تردد تاكسي ها و موتورسيكلت هاي كاربراتوري در 

سطح كانشهرهايي كه اولويت آاليندگي دارند، ممنوع است. 
رئيس مركز ملي هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت از محيط زيست 
تأكيد كرد: در برخي نيروگاه ها از سوخت مازوت استفاده مي شود اما 
پنج نيروگاه اصلي در ش��هرهاي بزرگ پلمب شدند و سازمان محيط 
زيست هيچ مجوزي درباره مازوت سوزي صادر نكرده است و نمي كند. 
وضعيت آلودگي و سامت مردم براي ما مهم است و مجوزي نيز در اين 

بخش صادر نكرديم. 
ميرزايي قمي گفت: در قانون هواي پاك 34م��اده در 25 محور اصلي 
داريم و حدود 21 دستگاه اجرايي در اين باره تكليف دارند اما 11دستگاه 
اصلي احصا شدند كه تكاليف اصلي را در اين باره دارند. 1۷0تكليف در 

اين بخش داريم كه 120تكليف مربوط به اين 11دستگاه است. 
 وي تأكي��د ك��رد: خس��ارت آلودگي بر س��امت م��ردم ني��ز بالغ بر 
106هزارميليارد تومان است، از اين رو بايد در اين بخش سرمايه گذاري 
كنيم و ت��ا زماني كه بودج��ه نگذاريم و پيگيري نكنيم، مس��ئله حل 

نمي شود. 
 همچنين رئيس كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران 
در خصوص جايگزيني خودرو هاي فرسوده اعام كرد: در حال مذاكره 
با شركت هاي خودرو سازي داخلي هس��تيم تا بتوانيم اين خودرو ها را 
براي شهر تهران تأمين كنيم، همچنين بايد ناوگان بسيار فرسوده شهر 

تهران نوسازي شود. 
سيدجعفر تشكري هاشمي در خصوص نوسازي تاكسي هاي شهر تهران 
تأكيد كرد: تقريباً 50 درصد ناوگان تاكس��ي هاي شهر تهران فرسوده 
هستند كه نزديك 35هزار تاكسي در ش��هر تهران به سن فرسودگي 
رسيده   اند و در تاش هستيم ۷هزار دستگاه تاكسي را نوسازي كنيم. 

اس��تاندار تهران هم در خصوص صنايع آلوده كنن��ده گفت: در اطراف 
تهران حتي به قيمت تعطيلي صنايع اجازه مازوت سوزي را نمي دهيم 
و بي��ن دوگانه محيط زيس��ت و صنعت ب��ه نفع محيط زيس��ت رأي 

مي دهيم. 
 به گفته محسن منصوري در صورت تشديد آاليندگي، ممنوعيت تردد 
خودروهاي گازوئيلي اجرايي مي ش��ود، ضمن اينكه پليس راهور بايد 
نسبت به جلوگيري از تردد تمامی موتورسيكلت ها و خودروهاي دودزا 

و فاقد معاينه فني نيز اقدام كند. 
 وي به موضوع قانون ه��واي پاك اش��اره كرد و گفت: هم��ه مراكز و 
دستگاه ها بايد براي پيشگيري از آلودگي هوا نظارت كنند و در صورتي 

كه كاستي مشاهده شود، نسبت به رفع آن اقدام كنند. 

»كنج خونه نشس�تي و/ َدر رو رو دنيا بستي و/ از بس شكايت 
مي كني/ به مردن عادت مي كني/ هي ميگي تقدير منه/ نميگي 

تقصير منه/ تو اين وسط چه كاره اي/ كه عمريه آواره اي«
اين تنها بخشي از قطعه »انگار نه انگار« احسان خواجه اميري 
نيست؛ استراتژي زندگي گروه زيادي از جوان هاست! آنان كه 

جرئت به چالش كشيدن خود را ندارند!
زب�ان چين�ي »مانداري�ن« جاي�گاه نخس�ت را در فهرس�ت 
س�خت ترين زبان هاي دنيا دارد. همچنين بهترين زمان براي 
يادگيري زبان هاي خارجي، كودكي يا حداكثر سنين نوجواني 
است. بزرگساالن براي يادگيري زبان جديد معضالت فراواني 

دارند. 
اكنون تص�ور كنيد كه يادگيري س�خت ترين زب�ان دنيا براي 

»مارك زاكربرگ« 3۰ساله تا چه حد دشوار است! 
اما او اين زبان را انتخاب كرد، چون »ماندارين« دشوار است و 

مارك عاشق چالش هاي دشوار!
باز هم شكايت مي كني؟ به مردن عادت مي كني!
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اشكان حاجي عبداللهي

بیژن سوراني

مدرسه مأموریت گراي پيشرفت
 افتتاح شد

مؤلفه ه�اي  ب�ا ه�دف گفتمان س�ازي  پيش�رفت  مدرس�ه 
پيش�رفت  راس�تاي  در  مس�ئله محوري  و  پيش�رفت 
ايران�ي- اس�المي در س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام)ره( و ب�ه 
اهتم�ام س�تاد پيش�رفت جام�ع منطق�ه اي افتت�اح ش�د. 
 مدرس��ه پيش��رفت با هدف گفتمان س��ازي مؤلفه هاي پيش��رفت و 
مس��ئله محوري در راستاي پيشرفت ايراني- اس��امي و فراهم كردن 
عدالت آموزش��ي براي همه فعاليت هاي مردمي، با طراحي يك نظام 

آموزشي گروه محور براي اولين بار افتتاح شد. 
در همين رابطه محمدمحسن دوباشي، مديرعامل ستاد پيشرفت جامع 
منطقه اي كه مدرسه پيشرفت زيرمجموعه آن به شمار مي آيد، گفت: 
براي اينكه بتوانيم مسئله هاي عميق و مهم كشور را كه سكون ندارد 
حل كنيم، نيازمند نگاه خاقانه و از جنس نگاه ها و مشاركت گروه هاي 

مردمي هستيم. 
به گفته وي نيازمند نوآوري در حكمراني مردمي هستيم و اين تحولي 
كه تحت عنوان پيشرفت ياد مي كنيم و شامل ساحت هاي مختلف است، 

نيازمند نوآوري است و از ساختارهاي سازماني بيرون نخواهد آمد. 
دوباش��ي گفت: براي ايران آين��ده و حركت رو به جلو بايد به س��مت 
مأموريت گرايي حركت كرد نه س��اختارگرايي. بر اين اس��اس اگر به 
مأموريت فكر كنيم مدام به مأموريت بعدي فكر مي كنيم و مأموريت ما 
اين است كه به پيشرفت روز به روز، حركت هاي مردمي و اميدآفرين 

بيش از بيش توجه كنيم. 
همچنين روح اهلل  متفكرآزاد، عضو هيئت رئيس��ه مجلس در خصوص 
اين حركت جديد و در مراسم افتتاحيه مدرسه پيشرفت بيان كرد: در 
شكل دهي مسئله پيشرفت، موضوع  باور به پيشرفت بسيار مهم است. 
وي معتقد است، نگاه تمدني جديد ساختارهاي مناسب با خود و مدل 

و طراحي جديد مي خواهد. 


