
مدت هاست كه گردش تاكس�ي هاي خالي در 
سطح شهر سؤالي را در ذهن شهروندان ايجاد 
كرده اس�ت؛ چرا با وجود مس�افران منتظر در 
حاش�يه خيابان ها براي اس�تفاده از تاكس�ي، 
برخي از اين تاكسي ها بدون توجه به آنها حركت 
مي كنند و بدون هيچ مس�افري در سطح شهر 
مي چرخند؟ تع�دادي از رانندگان تاكس�ي در 
حالي كه با خيال راحت ب�ه صندلي خود تكيه 
زده اند، به اطرافش�ان هيچ توجهي نمي كنند، 
آنه�ا پايش�ان را روي پ�دال گاز گذاش�ته اند 
و از الين  ه�اي تن�درو در حال عبور هس�تند؛ 
گويا اصاًل قصد س�وار ك�ردن مس�افر ندارند. 
در مقابل اما مس�افران زيادي منتظر تاكس�ي 
مانده ان�د و چن�د دقيقه اي معطل هس�تند تا 
شايد يكي از اين تاكس�ي ها، آنها را سوار كند. 

خانم حسني يكي از ش��هرونداني است كه هر روز 
براي رفتن به محل كار از تاكسي استفاده مي كند. 
او درباره بي توجهي رانندگان تاكسي هاي گردشي 
به خبرنگار »جوان« مي گويد: »هر روز از پل چهارم 
بلوار ابوذر به سمت پيروزي سوار تاكسي مي شوم. 
اين در حالي است كه زمان زيادي را منتظر مي مانم 
تا شايد يكي از تاكسي ها من را به مقصد برساند. « او 
با اشاره به عبور هر روزه تاكسي هاي خالي و بي توجه 
به مسافران مي گويد: »هر روز با تاكسي هاي خالي 
مواجه مي شوم كه بي توجه به اينكه كجا مي خواهم 
بروم از مقابلم رد مي شوند. اگر آنها تاكسي خطي 
با مبدأ و مقصد مشخص هس��تند كه خب بايد در 
مسير مورد نظر حاضر و مس��افر داشته باشند، اگر 
هم تاكسي گردشي هستند كه بايد مسافراني چون 
من را سوار كنند و به مقصد برسانند. مگر اينكه علت 

وجود چنين تاكسي هايي كه هيچ مسافري سوار 
نمي كنند، موضوع ديگري باش��د!« خانم حسني 
ادامه مي دهد: »خودروهاي شخصي زيادي براي 
رساندن مسافران به مقصد بوق مي زنند، اما من آنها 
را انتخاب نمي كنم، چراكه اعتماد ندارم. به همين 
دليل زمان زيادي را معطل مي مانم تا يك تاكسي 

من را به مقصد برساند.«
آقاي ربيعي نيز يكي ديگر از شهروندان تهران است 
كه نسبت به وضعيت تاكسي هاي گردشي در شهر 
گاليه دارد. او در اين رابطه ب��ه خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »تاكس��ي هاي گردشي عمدتاً مسافران 
دربستي يا مس��افران با مقصد مش��خص را سوار 
مي كنند. اين در حالي است كه آنها كرايه بيش از آن 
چيزي كه تعيين شده را از مسافران مي گيرند. « او 
ادامه مي دهد: »نه تاكسيمتر مالك سفر با تاكسي 
گردشگري است و نه نرخ تعيين شده تاكسي هاي 
خطي را مدنظر ق��رار مي دهند، اغل��ب رانندگان 
تاكسي گردشگري، نرخي كه خودشان مي خواهند 

را از مسافران طلب مي كنند.«
 زرنگ بازي به سبك تاكسي گردشي!

براي پيدا كردن پاسخ اين سؤال كه چرا رانندگان 
تاكسي گردشي اغلب خالي هس��تند و به بدون 
هيچ مسافري در سطح شهر مي چرخند به سراغ 
رانندگان تاكسي خطي مي روم. يكي از رانندگان 
خط ميدان فردوسي به س��مت خيابان ميرزاي 
ش��يرازي كه نمي خواهد نامش نوشته ش��ود، در 
پاسخ به اين سؤال مي گويد: »اين تاكسي ها اغلب 
به دنبال مسافر دربستي هستند تا پول بيشتري 
بگيرند. در صورتي كه بايد در مسير هر مسافري 
را كه مي بينند، سوار كنند و بدون مسافر در سطح 

شهر نچرخند.«

او ادامه مي دهد: »برخي از اين تاكسي هاي گردشي، 
زرنگ بازي درمي آورند. آنها وقتي مي بينند مسافر 
زيادي از ايس��تگاه »مترو« براي رفتن به خيابان 
كريمخان آمده است، اجازه نمي دهند اين مسافران 
سوار تاكسي هاي خطي شوند، اين راننده ها جلوي 
پاي مسافران ترمز مي كنند و از آنجايي كه تاكسي 
گردش��ي هس��تند، خود را محق به س��وار كردن 

مسافران خط مي دانند.«
اين راننده تاكسي با انتقاد از عملكرد تاكسي هاي 
گردشي اظها ر مي دارد: »متأس��فانه نظارت كافي 
روي تاكسي هاي گردشي وجود ندارد و رانندگان 
اين تاكسي خيال مي كنند چون تاكسي گردشي 
هستند هر كاري دلش��ان بخواهد مي توانند انجام 

دهند.«
 تاكسيمترهايي كه دكور شدند

مدت ها پيش قرار بود تاكس��يمترهاي نصب شده 
روي تاكس��ي هاي گردش��ي، نرخ كرايه مسافر را 
تعيين كند، اما اين تاكسيمترها تبديل به »دكور« 
روي داش��بورد خودروهاي تاكس��ي شده اس��ت. 
به همين دليل هر راننده تاكس��ي گردش��ي، نرخ 
دلخواه خ��ودش را براي مس��افر تعيين مي كند و 
اين مسئله موجب نارضايتي بسياري از مسافران 
شده اس��ت. خانم عبداللهي هر روز عصر از خيابان 
ميرزاي شيرازي به س��مت متروي وليعصر سوار 
تاكسي مي ش��ود. او در رابطه با نرخ هاي سليقه اي 
تاكسي هاي گردشي به خبرنگار »جوان« مي گويد: 
»تاكسيمتر تاكسي هاي گردشي قطع است و آنها 
بسته به پولي كه خودشان تعيين مي كنند، كرايه 
مي گيرند. اين در حالي است كه از خيابان ميرزاي 
شيرازي تا متروي ميدان وليعصر از 5 هزار تومان تا 

10 هزار تومان نرخ گذاري مي شود.«

او ادام��ه مي دهد: »اغلب تاكس��ي هاي گردش��ي 
برگه هاي باركدخواني روي صندلي و داشبورد نصب 
كرده اند تا مسافران بتوانند  كرايه را به صورت آنالين 
پرداخت كنن��د. اين در حالي اس��ت كه رانندگان 
اعالم مي كنند پول برايش��ان كارت به كارت شود 
و اجازه پرداخت آنالين نمي دهند! به همين دليل 
سؤال من اين است كه آيا برگه هاي پرداخت آنالين 
كرايه تاكسي، دكوري است كه تا امروز هيچ كدام از 
رانندگان اجازه پرداخت آنالين نداده اند؟ آيا نظارتي 

روي تاكسي هاي گردشي نيست؟«
 نظارتي كه كافي نيست

در حال حاضر ح��دود 27 هزار تاكس��ي خطي و 
15هزار تاكسي گردشي در تهران وجود دارد. آنطور 
كه مشخص است اغلب تاكسي هاي گردشي براي 
سوار كردن مسافران يا تعيين نرخ كرايه سفر، ساز 
خودشان را مي زنند و نظارت كافي بر عملكرد آنها 

وجود ندارد. 
مهرداد تقي زاده، كارشناس حمل و نقل و ترافيك 
درباره تاكسي هاي گردشي در شهر و سوار كردن 
مس��افر در اين تاكس��ي ها به ص��ورت گلچين به 
خبرنگار»جوان« مي گويد: »برخي از تاكسي هاي 
گردشي ممكن است زمان زيادي را بيكار بايستند 
تا مسافر دربستي سوار كنند. به همين دليل معموالً 
در نقاطي هستند كه ممكن است مسافر دربستي يا 

مسافر به تعداد حداكثر وجود داشته باشد.«
او ادامه مي دهد: »با توجه به اينكه ترافيك در تهران 
و ساير كالنشهرها به ش��دت زياد و حتي ترافيك 
در پايتخت ب��ه يك ابربحران تبديل شده اس��ت، 
تاكس��ي هاي گردش��ي يا فعالي��ت نمي كنند يا 
ترجيح مي دهند كه با كرايه هاي گران تر مس��افر 
س��وار كنند تا ارزش ماندن در ترافيكي را كه در 
انتظارشان اس��ت، داشته باش��د. به همين دليل 
»مسافر دربستي«، مسافر موردنظر تاكسي هاي 
گردشي است، چراكه نرخ سفر آن براساس توافق 
اس��ت. با چنين كاري، ماش��ين راننده تاكس��ي، 
مستهلك نمي شود، در ترافيك نمي ماند و بدون 
اعصاب خردي و با خستگي كمتر، درآمد باالتري 

هم كسب مي كند.«
او در پاسخ به اين س��ؤال كه كشورهاي پيشرفته، 
تاكس��ي هاي گردش��ي چطور فعاليت مي كنند، 
مي گويد: »در كشورهاي پيش��رفته تاكسي هاي 
گردش��ي وجود ندارد كه چنين مشكالتي ايجاد 
شود، بلكه هر تاكسي مسافر را براساس تاكسيمتر 
به مقصد مي رساند؛ اين تاكسيمترها هم برمبناي 
مس��افت و هم بر مبناي زمان كار مي كند، يعني 
وقتي كه تاكسي در ترافيك مي ماند پول ترافيك 

نيز محاسبه مي شود.«
تق��ي زاده تصري��ح مي كند: »مدت ه��ا پي��ش 
تاكسيمترهايي روي تاكسي ها نصب شد، اما از آنها 
استفاده نمي ش��ود به همين دليل بهترين راهكار 
وجود تاكس��يمتر در هر تاكسي گردشي و تعيين 

نرخ سفر براساس مسافت و زمان است.«
الزم است تا سازمان تاكسيراني، نظارت بيشتري 
روي تاكسي هاي گردشي داشته باشد و همچنين با 
تدابيري چون نصب تاكسيمتر روي اين تاكسي ها 
هم بر فعاليت آنها نظارت كند و هم چالش تعيين 

نرخ سليقه اي براي مسافران را به اتمام برساند. 
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اظهارات رئيس نظام پزشكي مبني برخالي ماندن صندلي هاي تخصص و معاون آموزش وزارت بهداشت 
درباره ركورد شكني در پذيرش دانشجوي دستياري تخصص در سال جاري متناقض است!

سناريوسازي براي افت كيفي و كمي آموزش پزشكي

گردش تاكسي هاي خالي در شهر!
نظارتي بر 15 هزار تاكسي گردشي در تهران نيست

وقت�ي به فاصله س�ه هفت�ه پ�س از اظهارات 
جنجال�ي محمد رئي�س زاده، رئيس س�ازمان 
نظام پزش�كي درباره خالي ماندن 18 صندلي 
تخصص جراحي قلب در س�ال ج�اري، معاون 
آموزشي وزارت بهداشت از ركورد زني تاريخي 
در پذيرش آزمون دستياري تخصصي 1۴۰1 خبر 
داد، معلوم شد ماجرا به همين سادگي نيست و 
پشت پرده هايي دارد. اين تناقض دست كم دو 
س�ناريو را مطرح مي كند؛ اول اينكه ماجراي 
بي رغبتي به ادامه تحصيل و مهاجرت پزشكان 
س�ناريوي تازه نظام پزش�كي ب�راي مقابله با 
افزايش ظرفيت پزشكي اس�ت تا از اين مسير 
از يك س�و جامعه را براي افزاي�ش تعرفه هاي 
درم�ان و از بين ب�ردن انگيزه پزش�كان براي 
مهاجرت و از سوي ديگر براي لغو طرح افزايش 
ظرفيت آموزش پزشكي قانع كنند؛ پزشكاني 
كه با پايه تحصيل در دوره عمومي به واس�طه 
درآمد ناچيزش�ان انگي�زه اي ب�راي تحصيل 
در دوره تخص�ص ندارن�د و مهاجرت مي كنند 
يا به تعبي�ر خود آقاي رئيس نظام پزش�كي به 
كش�ورهاي اطراف قاچ�اق مي ش�وند! اما اين 
تناقص گويي ها يك روي ديگر هم دارد. شايد 
هم حق با رئيس زاده باش�د و پزشكان تمايلي 
براي تحصيل در دوره تخصص تمايلي ندارند و 
وزارت بهداشت براي پر كردن صندلي هاي خالي 
به خصوص در رش�ته هاي كم متقاضي ناگزير 
شده است، استانداردهاي پذيرش دانشجو را 
تنزل دهد! موضوعي كه اگر در كنار دانشجويان 
پول�ي، دانش�جوياني را ك�ه از دانش�گاه هاي 
درجه چندم كش�ورهاي منطقه بر س�ر كالس 
دانشگاه هاي علوم پزشكي حاضر مي شوند، هم 
به آن اضافه كنيم، در نسل جديد پزشكانمان 
باي�د فاتح�ه آم�وزش پزش�كي را بخواني�م. 

حدود يك ماه پيش بود ك��ه محمد رئيس زاده، 
رئيس سازمان نظام پزشكي كش��ور در يكي از 
سخنراني هايش به مناسبت روز پزشك جمله اي 
جنجال��ي گفت كه بح��ث آموزش پزش��كي را 
در كش��ور به چالش كش��يد. رئيس زاده تصريح 
كرد: »تخصص جراحي قلب در سال جاري 1۸ نفر 
ظرفيت داشته است، اما هيچ كس متقاضي نشده 
و در كل كش��ور فقط دو فارغ التحصيل جراحي 
اطفال داريم.« اما چيزي نزديك به سه هفته بعد 
از اين اظهار نظر آقاي رئيس، ابوالفضل باقري فرد، 
معاون آموزشي وزارت بهداش��ت از ركورد زني 
تاريخي در پذيرش آزمون دس��تياری تخصص 

1۴01 خبر داد!
  ركورد ش�كني پذيرش دانشجو در دوره 

دستياري
به گفته آقاي معاون، براي نخستين بار در تاريخ 
وزارت بهداش��ت، ۴ هزار نف��ر در اين آزمون كه 
چهل و نهمي��ن دوره آزمون پذيرش دس��تيار 

تخصصي بود، پذيرفته شدند. 
باقري فرد تأكيد كرد:» در مقايس��ه با پارسال و 
ظرفيت مش��ابه، حدود 500 دستيار تخصصي 
در آزمون امسال، بيشتر جذب و پذيرفته شدند 
و از س��وي ديگر، صندلي هاي خالي اين آزمون 
به خص��وص در رش��ته هاي مورد ني��از، به طور 
چش��مگيري پر ش��د. به عنوان نمونه در رشته 
بيهوشي، حدود 50 درصد از صندلي هاي خالي 
پارسال، امس��ال پر ش��د و به رغم اين استقبال 
چشمگير، تعداد قابل توجهي از دستياران نيز در 
مرحله تكميل ظرفيت و پذيرش بومي پذيرفته 

خواهند شد.«
  تغيير آيين نامه براي تسهيل پذيرش

وزير بهداش��ت هم در بيان چرايي خالي ماندن 
هزار ظرفيت در آزمون دس��تياري سال گذشته 

ماجرا را اين گونه توجيه كرد:» اين ظرفيت هاي 
خالي به دليل آيين نامه هايي اس��ت كه موجب 
مي شد افراد انتخاب هاي زيادي نداشته باشند، 
چون هر داوطلب، حق 10 انتخاب رشته داشت، 
اما از امس��ال هر داوطلب مي تواند 100 رش��ته 

محل را انتخاب كند.«
حاال تسهيل و باز گذاشتن دست داوطلبان براي 
انتخاب 100 رش��ته به جاي 10 رشته توانست 
در پر كردن صندلي ه��اي خالي در آزمون چهل 
و نهم، ركوردش��كني كند و خال��ي ماندن اين 
ظرفيت ها را در سال هاي گذشته هم جبران كند، 
اما آيا اين كار به معني آسيب رسيدن به كيفيت 
گزينش دانشجو براي ادامه تحصيل در دوره هاي 
تخصص نيست و آيا اين سهل گيري موجب تنزل 
كيفيت و سطح دانش پزشكاني كه قرار است طي 
سال هاي آينده مسئوليت س��المت جامعه را بر 

عهده بگيرند، نمي شود؟
  نگران�ي از س�المت با تن�زل در كيفيت 

آموزش پزشكي
دكتر احمد رضا عص��اره، فوق تخص��ص قلب و 
عروق و عضو هيئت علمي دانشگاه جندي شاپور 
اهواز با اش��اره به تنزل در گزينش دانش��جويان 
دوره دستياري و مهاجرت پزشكان به »جوان« 
مي گويد: »كرسي هاي استادي ما در حال خالي 
ماندن اس��ت. پزش��كان متخصص و با تجربه ما 
كشور را ترك مي كنند و ما مجبوريم در امتحانات 
ارتقا و برد، نمره بدهيم. نخبگان ما كه در كنكور 
وارد مي شوند به خارج مي روند و كساني را كه در 
كنكور قبول نشده اند، بلكه با پول رفته اند خارج 
درس مي خوانند، با پول مي آوريم و در كالس هاي 

پزشكي مي نشانيم.«
اي��ن اس��تاد دانش��گاه در بي��ان تنزل س��طح 
س��واد برخي پزش��كان ج��وان از اورژانس هاي 

بيمارس��تان هايي روايت مي كند كه پزش��كان 
جديد الورودش��ان روزان��ه 10 ت��ا 15 مريض را 
بستري كرده اند، بي آنكه معلوم باشد مشكل آنها 
چيست! اين در حالي است كه يك پزشك كارآمد 
و با تجربه فق��ط بيماري را بس��تري مي كند كه 
واقعاً نيازمند درمان باشد و اين در گرو تشخيص 
درس��ت اس��ت تا بتواند هزينه هاي كشور را هم 

ذخيره كند. 
وي معتقد اس��ت ما افراد درجه ي��ك را تحويل 
خارجي ها مي دهيم و افراد درج��ه چندم را در 

رشته هاي پزشكي تربيت مي كنيم. 
عصاره با اشاره به اينكه در 10، 15 سال اخير فقط 
كساني مي توانند پزشكي بيايند كه فرزند اعضاي 
هيئت علمي دانشگاه ها يا اقشار ثروتمند هستند، 
تصريح مي كند: »در دانش��گاه اه��واز در ميان 
كل دانش��جويان پزش��كي، تنها ۳0، ۴0 درصد 
از جريان كنكور وارد دانش��گاه شده اند و بقيه يا 
از دانش��گاه هاي خارجي يا از رشته هاي ديگر با 
رانت آمده اند نشسته اند س��ر كالس پزشكي يا 
از پرديس ها هس��تند. من خودم به عنوان عضو 
هيئت علمي، براي اين ماجرا جنگيدم، چه دليلي 
دارد در حالي كه يك بچه روستايي كه درسش 
را خوانده و قبول شده نتواند وارد رشته پزشكي 
ش��ود، اما فرزند يك هيئت علمي رانت داش��ته 
باش��د. « اين استاد دانش��گاه معتقد است وقتي 
دانشجويان را از طبقه اشراف انتخاب كرديد، اين 
افراد در برابر خدشه اي به رفاه خود نمي ايستند 
كار كنند. عصاره با بيان اينكه اين افراد هنوز وارد 
سيستم پزش��كي نش��ده اند، مي افزايد: »واي به 
روزي كه اين افراد وارد سيستم پزشكي شوند. هر 
چند اكثر افرادي كه فارغ التحصيل مي شوند اصاًل 
سراغ كار نمي روند و فقط دنبال پرستيژ هستند يا 

مي خواهند مهاجرت كنند.«

مهسا گربندي
  گزارش  یک

حسین سروقامت زنگ هشدار سالمندي در تهران
 به  صدا درآمد

م�ورد  در  ته�ران  ش�هرداري  س�المت  كل  مدي�ر 
ايج�اد  از  و  هش�دار  ته�ران  در  س�المندي  وضعي�ت 
داد.  خب�ر  تهران�ي  س�المندان  ب�راي  فرآهن�گ  مراك�ز 
حميد صاحب، مدير كل سالمت شهرداري تهران در خصوص وضعيت 
جمعيت سالمندان در تهران  گفت: در حال حاضر جمعيت سالمندان 
باالي ۶0 س��ال ايران حدود 10/71 درصد از جمعيت كش��ور يعني 
نزديك به ۹/2 ميليون نفر است. از سال 55 تا ۹۸ يعني طي ۴۳ سال 
جمعيت سالمندي ايران از 5 به 10 درصد رسيده و سپس در يك شتاب 
منحصر  به  فرد جهاني تنها طي 22 سال يعني تا سال 1۴20 جمعيت 

سالمندي دو برابر و به 20 درصد مي رسد. 
وي با بيان اينكه استمرار اين رشد باعث عبور جمعيت سالمندان ايران 
از يك سوم جمعيت كشور در دهه 1۴۳5 الي 1۴۴5 يعني حدود ۳5 
ميليون نفر خواهد شد، ادامه داد: كشور ايران تا چند دهه سالخوردگي 

جمعيتي را تجربه خواهد كرد. 
مدير كل س��المت ش��هرداري تهران با بيان اينكه بر اس��اس آخرين 
سرشماري انجام ش��ده در سال ۹5، جمعيت س��المندان شهر تهران 
معادل 10/5 درص��د جمعيت كل اس��ت، گفت: بر اس��اس جمعيت 
سالمندان مناطق بيست و دو گانه، مناطق 2، 5 و ۴ داراي بيش ترين 

جمعيت سالمندان هستند. 
صاحب با بيان اينكه با توجه به س��المند ش��دن جمعيت در كشور و 
به خصوص در شهر تهران بايد در راس��تاي ارتقای سالمت اجتماعي 
مشاركت و نش��اط س��المندان تالش كنيم، عنوان كرد: در اداره كل 
س��المت ش��هرداري تهران برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي مختلفي 
را براي س��المندان برگزار كرديم كه يكي از آنها برگزاري رقابت هاي 
نشاط سالمندي با شعار »سالم پير ش��ويم« بود كه در آن هزارو200 
تيم متشكل از سالمندان باالي ۶0 س��ال در مسابقات شركت كردند. 
همچنين برپايي بازارچه توانمندي هاي سالمندان و راه اندازي مراكز 

آموزشي و نگهداري در دستور كار قرار دارد. 
مدير كل سالمت شهرداري تهران با بيان اينكه راه اندازي مراكز روزانه 
مراقبت سالمندي در راستاي ارتقاي سالمت و نشاط سالمندان با نام 
فرآهنگ )فراي آهنگ زندگي( در مناطق بيس��ت و دو گانه در دستور 
كار اداره كل سالمت ش��هرداري قرار دارد، گفت: مراكز فرهنگي ويژه 
سالمندان با هدف افزايش استقالل و ارتقای كيفيت زندگي سالمندان 
شهر تهران و همچنين افزايش و بهبود كيفيت خدمات و مراقبت هاي 
جامع و يكپارچه س��المت س��المندان، ارتقای مهارت ه��اي فردي و 
اجتماعي متناس��ب با نيازهاي س��المندان و كاهش انزواي اجتماعي 
سالمندان طراحي شده است كه در هفته سالمند مركز فرآهنگ منطقه 

21 افتتاح خواهد شد. 
صاحب با بيان اينكه در پژوهشي كه وزارت بهداشت در سطح ملي در 
مورد سالمت س��المندان در كشور در سال گذش��ته انجام داده است، 
افزود: بيش ترين ريزفاكتورهاي سالمت سالمندان و شرايط سالمندان 
با ريسك باال شناسايي شده اس��ت كه ما در اين مراكز فرآهنگ نيز در 
نظر داريم كه اين اطلس س��المت را س��رلوحه كار خود قرار دهيم و 

برنامه ريزي ها بر اساس آن انجام خواهد گرفت. 
وي با اش��اره به صدا درآمدن زنگ هشدار س��المندي در تهران گفت: 
تغيير از شبكه خانوادگي و فاميلي گسترده اما متمركز در يك محله به 
خانوارهاي هسته اي در آپارتمان هاي كوچك و پراكنده سبب شده كه 
ما با افزايش شديد سالمندان تنها يا كاهش شديد اطرافيان يك سالمند 
به داليلي مانند كاهش تعداد فرزندان خانواده ها كه معموالً اين تعداد 

فرزندان به يك يا دو فرزند تقليل يافته است يا نداشتن فرزند برسيم. 
صاحب با بيان اينكه عالوه بر نداشتن فرزند يا تك فرزندي سالمندان، 
شاهد افزايش تعداد سالمندان تنها كه دچار تجرد قطعي هستند نيز 
هستيم، اظهار كرد: اين سالمندان بدون همس��ر هستند كه يا اساساً 
ازدواج نكردند يا همس��ر خود را بنا به داليلي از جمله طالق يا فوت از 

دست داده اند. 
مدير كل سالمت ش��هرداري تهران با بيان اينكه قطعاً شاهد افزايش 
شديد سالمندان تنها يا بدون همسر به ويژه در زنان سالمند در دو دهه 
آينده خواهيم بود، گفت: اين در حالي اس��ت كه با توجه به ارزش هاي 
فرهنگي و مذهبي جامعه ما و نيز محدوديت هاي شديد زيرساختي و 
نيز كمبود ظرفيت در مراكز نگهداري � اقامتي، مش��كالت فراواني در 
مراقبت غير رسمي خانواده و اجتماع محور سالمندان در دو دهه آينده 

ايجاد خواهد شد كه نياز است مورد توجه جدي قرار گيرد. 

خرداد 1379 بود. جليل افش�ارنژاد، قديمي ترين قطعه س�از 
اتومبي�ل در ايران، ش�نيد كه صاحب�ان يك كارخان�ه توليد 

شيرخشك 1۰ سال است كه در راه اندازي آن مانده اند. 
همان روزها در يك ميزگرد تلويزيوني ديده بود كه كارشناسي 
مي گفت امكان توليد شيرخشك در ايران نيست و ما مجبوريم 

آن را از خارج وارد كنيم. 
به پس�رش گفت كارخانه را بخر. پس�رش گفت م�ا در اين كار 

سررشته نداريم. . . گفت بخر!
خود را به آب و آتش زد. يك روزه پول را ج�ور كرده، كارخانه 

را خريد. 
پيرم�ردي سوئيس�ي را مي ش�ناخت ك�ه عم�ري در زمينه 
شيرخش�ك كار كرده بود. با مبلغ گزافي استخدامش كرد، از 
او راهنمايي گرف�ت. . . و اينچنين شيرخش�ك »ب ب الك « 

وارد بازار شد!
چنان دقيق و منضبط  كه پس از چندي شركت دنون فرانسه از 

آنان درخواست مشاركت كرد. 
دوس�تان! اگ�ر موفقيت ب�ا خطرپذيري گ�ره خ�ورد. . . از آن 

نهراسيم!
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   س�والني از تهران: بيش از س��ه ماه از تحويل خودرو از 
شركت سايپا مي گذرد. متأسفانه به دليل يكي از ترفندهاي 
شركت ملي پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي براي فروش 
بنزين به ن��رخ آزاد، هنوز كارت س��وخت خودرو به دس��تم 
نرسيده اس��ت. به جاه��اي مختل��ف از جمله اداره پس��ت، 
پليس+10 نيز مراجعه كرده ام، هيچ كس پاس��خگو نيست. 

لطفاً مراجع مربوطه پاسخگو باشيد. 
  يك ش�هروند از تهران: مدتي قبل با مراجعه به س��امانه 
»سخا« و پيگيري جريمه خودرو به سايت راهور متصل شدم. 
دو مورد جريمه داش��تم. ه��ر دو را انتخ��اب و پرداخت كردم. 
متأسفانه در س��ايت راهور يكي از جريمه ها به قوت خود باقي 
است و ديگري حذف شده اس��ت. چرا بايد اينگونه باشد و يك 
جريمه را چند بار بايد پرداخت كنيم؟! وضعيت به گونه اي است 
كه براي پيگيري بايد چند برابر مبلغ جريمه و وقت مان را صرف 
كنيم تا شايد به حق مان برس��يم. لطفاً راهنمايي و رانندگي و 

بانك پاسخگو باشند. 

جوابیه

  در پی انتشار مطلبی در ستون پيام مردم در تاريخ 1۴01/۶/۹ 
با عنوان )درخواست جلوگيری از ورود آقايانی به واگن های ويژه 
بانوان( كه از سوی خوانندگان روزنامه ارسال شده بود، شركت 
بهر ه برداری راه آهن شهری تهران و حومه جوابيه ای را به دفتر 
روزنامه ارسال و به آن پاسخ داده است:  در خصوص درخواست 
جلوگيری از ورود آقايانی به واگ��ن بانوان محترم، اقدامات زير 
در ايس��تگاه های مختلف در حال انجام است؛ اطالع رسانی در 
خصوص رعايت عدم ورود آقايان به واگن ويژه بانوان از طريق 
اتاق كنترل ايستگاه به طور مرتب و مكرر انجام می گردد. مستقر 
نمودن پرس��نل جهت جلوگيری از ورود مسافران آقا به واگن 
بانوان از ابتدای ش��روع مس��افرگيری به صورت تذكر لسانی و 
راهنمايی و با رويكرد عدم ايجاد تنش و درگيری و يا ايجاد تأخير 
در حركت قطارها، صورت می گيرد) در صورت عدم توجه آقايان 
به تذكرات الزم، اين افراد به دفتر پليس مترو مستقر در ايستگاه 
راهنمايی می شوند(. حضور مسئوالن ايستگاه و كليه كاركنان 
و نيز پرس��نل محترم پليس مترو در ساعات پيك مسافری در 
سكوها، جهت راهنمايی مسافران و جلوگيری از ورود آقايانی 
به واگن بانوان، گفتنی اس��ت مجدداً به پرسنل ايستگاه ها در 
خصوص برخورد قاطع در جلوگي��ری از ورود آقايانی به حريم 

بانوان، تذكرات الزم داده شد. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰919۰9۶853۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 88۴98۴۴8 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

درج ۵8۰۰   رمزینه در ۷۰۰ كتاب درسي
رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش�ي با اشاره به اينكه 
در سال گذشته ۲هزارو۲۶8 رمزينه سريع پاسخ روي ۲8۲ كتاب 
درسي درج شده بود، گفت: امس�ال اين آمار بيش از دوبرابر شده 
و 5هزارو8۶۶ رمزينه روي 7۰۶ كتاب درس�ي نصب شده اس�ت. 
حجت االسالم علي لطيفي، رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي درباره نصب رمزينه هاي سريع پاسخ يا همان QRcodeها 
روي كتب درسي كه از سال گذش��ته آغاز شده بود، توضيحاتي ارائه 
و اظهار كرد: در سال گذشته، 2۸2 كتاب درسي داراي رمزينه هاي 
سريع پاسخ شدند كه امسال به 70۶ كتاب رسيده است.  وي افزود: در 
سال گذشته تعداد 2هزارو2۶۸ رمزينه روي 2۸2 كتاب درج كرديم 
كه امسال به 5هزارو۸۶۶ مورد رسيده و در واقع عالوه بر رمزينه هاي 
س��ال قبل، رمزينه هاي جديدي به كتب افزوده شده اس��ت.  رئيس 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با بيان اينكه تجربه سازمان 
در زمينه رمزينه ها، تجربه اي اس��ت كه بايد به مرور تكميل ش��ود، 
گفت: نيازمند خودارزيابي و بازخوردگيري بيشتري هستيم تا بتوانيم 
موفق تر عمل كنيم. اين فرايند ادامه دارد و امسال ميزان رمزينه ها 
افزايش پيدا كرده و بيشتر از دو برابر شده است.  لطيفي ادامه داد: اين 
رمزينه ها محتواهايي افزون بر محتواي كتاب درسي هستند كه در 
قالب محتواي الكترونيك،  فيلم،  گزارش،  كليپ و  موشن گرافي تهيه و 
در شبكه ملي رشد بارگذاري و به كتاب درسي متصل شده اند.  وي با 
تأكيد بر اينكه تالش مي كنيم از جهت كيفي نيز رمزينه ها را تقويت 
كنيم،  گفت: آموزش  و پرورش اين مسير را آغاز كرده است و خودمان 
هم مي دانيم در سال هاي ابتدايي ش��ايد نتوانيم به حداكثر ظرفيت 
مطلوب برسيم، اما نهايت سعي و تالشمان اين است كه به واسطه اين 
ابزار بتوانيم با تنوع بخشي به مواد و محتواي آموزشي به لذت بخش 

شدن يادگيري كمك كنيم. 
رئيس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي ادام��ه داد: يكي 
از داليلي ك��ه جامعه احس��اس مي كند محتواي آموزش��ي برايش 
مفيد و نافع نيس��ت، به اين بر مي گردد كه ن��وع ارتباطي كه معلم و 
دانش آموز با محتوا برقرار مي كند، متناسب و لذت بخش نيست. يكي 
از فوايد استفاده از محتواي چندرس��انه اي اين است كه به عيني تر 
ش��دن مضامين براي دانش آموزان كمك كرده و يادگيري برايشان 

لذت بخش تر و كاربردي تر مي شود. 

گردشگري هوشمند مي شود
وزير ارتباط�ات و فن�اوري اطالع�ات با اش�اره ب�ه ظرفيت هاي 
بس�يار گردش�گري براي اس�تفاده از فن�اوري اطالع�ات گفت: 
فن�اوري اطالعات ه�م س�فر را تس�هيل مي كند و ه�م مي تواند 
موج�ب افزاي�ش ف�روش صنايع دس�تي و اش�تغالزايي ش�ود. 
عيسي زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اظهار كرد: فناوري 
اطالعات مي تواند تمام حوزه ها را از جمله گردش��گري متحول كند. 
فناوري اطالعات با سرعت ش��تابان در حال تحول است و به اين دليل 
كه ذات آن تحول زا اس��ت، مي تواند با فناوري ها س��رعت تحول را به 
بخش هاي مختلف منتقل كند.  وي با بيان اينكه سفر به واسطه رشد و 
توسعه فناوري اطالعات تسهيل شده است از كسب اطالعات از مقصد، 
شناسايي بهترين و كوتاه ترين مسير، اطالع از آب و هوا و راه ها، اطالع از 
تجارب ديگران، اطالع از اقامتگاه ها به عنوان بخشي از ظرفيت هايي نام 

برد كه اين ابزار فراهم كرده است. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات ادامه داد: ظرفيت هاي جديدي در 
اين حوزه به وجود آمده است؛ در اين حوزه عقب نيستيم و با دنيا رقابت 
مي كنيم.  زارع پور با اش��اره به ظرفيت هاي بس��يار گردش��گري براي 
استفاده از فناوري اطالعات  افزود: فناوري اطالعات هم سفر را تسهيل 
مي كند و هم مي تواند موجب افزايش فروش صنايع دستي و اشتغالزايي 
شود.  زارع پور به آماده سازي زيرساخت هاي اينترنت در دولت سيزدهم 
براي فعاليت كسب و كارها اشاره كرد و گفت: دولت فناوري اطالعات 
را راهبردي مي بيند و در اين مسير به دنبال توسعه زيرساخت ها براي 

فعاليت كسب وكارهاي مجازي هستيم. 
زارع پور با اشاره به رشد ارتباطات ثابت و سيار بيان كرد: پيگير اجراي 
طرح فيبر نوري منازل و كس��ب و كارها هستيم كه با اجراي اين طرح 

۸0درصد مردم به سرعت باالي اينترنت دست پيدا مي كنند. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه توسعه زيرساخت هاي 
نس��ل پنجم را نيز ش��روع كرده ايم، ادامه داد: اين جه��ش در توليد و 
خدمات محتوا نقطه عطفي ايجاد مي كند  و محتوا و سرويس اين جريان 
جديد بايد توسط بخش خصوصي فراهم شود. در حوزه گردشگري نيز به 

دنبال اين هستيم اين مسير به شكل سازمان يافته دنبال شود. 
وي به تش��كيل كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال در دولت اش��اره كرد و 
گفت: به دنبال اين هستيم موانع سر راه كس��ب وكار فضاي مجازي و 
هوشمندسازي در كشور برداشته ش��ود.  وي با اشاره به اهميت مقوله 
هوش مصنوعي و تحلي��ل داده ها در حوزه گردش��گري اف��زود: بايد 
خودمان را براي اين جهش در گردشگري هوش��مند آماده كنيم، در 

حال فراهم كردن زيرساخت هاي الزم هستيم. 
عيس��ي پور همچنين به امضاي تفاهمنامه با وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي در اين راستا اشاره و ابراز اميدواري كرد از 

ظرفيت هاي مغفول مانده گردشگري در كشور استفاده شود. 

زهرا چيذري 
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