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◾

ددستچين
ستچين

نباید با
مصوبات
کنکوری
کنکور دیگری
ایجاد شود

یوسف نوری ،وزیر
آموزش و پرورش
به میزان گفت :با
مصوبه شورای عالی
انقالب فرهنگی در
مورد افزایش سهم
سوابق تحصیلی در
کنکور ،صحبتهایی
با اعضای آن برای
کارشناسی دقیق
موضوع شده تا بدین
وسیله کنکور دیگری
ایجاد نشود.
باید کم و کیف این
موضوع مشخص
شود و امیدواریم
بتوانیم در جلساتی
که با این شورا داریم
تصمیمگیری کنیم.

جامعه

واکنش

واکنشبهخبر
لولهکشیگاز
در کاخ
به گزارش برنا؛
محمدرضا کارگر،
مدیرکل موزهها در
واکنش به اظهارات
کیا پارسا ،مدیر
پیشین مجموعه
فرهنگیتاریخی
سعدآباد که گفته بود
مجموعه کاخ سعدآباد
به دلیل داشتن لولههای
گاز فرسوده در معرض
خطر انفجار قرار دارد،
اظهار کرد :هیچ گونه
گزارش کارشناسی
مبنی بر فرسوده بودن
لولههای گاز در کاخ
سعدآباد نداریم و
اظهارات مدیر پیشین
کاخ سعدآباد برداشت
فردی بوده است.
سیستم حفاظتی
موزهها در سراسر کشور
مدام در حال رصد
است.
در داخل هیچ یک از
موزههای کاخ سعدآباد
لوله گاز وجود ندارد.
این لولهها در محوطه
قرار دارند نه در داخل
موزهها.

◾ سهم ناچیز ما از آبشیرینکنهای دنیا
مــعــی ـنالــدیــن ســعــیــدی ،ن ــای ــب رئــیــس
فراکسیون محیط زیست مجلس شورای
اسالمی به برنا گفت :متأسفانه آنگونه که
باید و شاید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای رفع
مشکالت تنش آبی استفاده نشده است62 .درصد از
آبشیرینکنهای دنیا در حوزه خلیجفارس هستند که
سهم ما کمتر از 2درصد است.
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◾

◾وقتی مجری ،سیاست کالن را تعیین میکند!
غالمحسین رضــوانــی ،عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس به برنا گفت :هیچ
کجای دنیا مجریان ،سیاست کالن را تعیین
نمیکنند؛ اینکه وزارت بهداشت تصمیم بگیرد ظرفیت
پذیرش پزشکی را کاهش دهد درست نیست .از سالها
پیش این ظرفیت کاهش پیدا کرده است .آن زمان باید
مراجع قانونی برخورد میکردند که متأسفانه نکردند.

پزشکی رسالت مقدسی است و خداوند ابزار
شفادهندگی خود را در اختیار پزشکان
قرار داده ،بنابراین باید همه افرادی که با
این حرفه سر و کار دارند منزه از خطا و
لغزش باشند .با آنکه یقین دارم 80درصد

صص
روا نشناسی و پژوهشگر
و
انسا نشناسی

اعظم طیرانی شاید شما هم
گرفتن نوبت ویزیت از پزشکان
متخصص و فو قتخصصی را
که از شهرت زیــادی برخوردارند
تجربه ک ــردهای ــد؛ ب ـهویــژه وقتی
بــایــد مــاههــا منتظر بـمــانـیــد تا
نوبت به شما و یا بیمارتان برسد .نگرانید که ممکن
است حالتان وخیمتر شود و باید هرچه زودتر برای
تشخیص صحیح و درمان اقدام کنید .در این شرایط
ناگزیرید یکی از ایــن دو راه را انتخاب کنید؛ یا به
متخصص دیگری مراجعه و آقا یا خانم منشی را
متقاعدنماییدوقتیرابرایویزیتبهشمااختصاص
دهد .اینجاست که گروهی ترجیح میدهند با ُ
شل
کــردن سرکیسه مبلغی را عــاوه بر تعرفه پزشک
معالج ،به منشی مطب زیرمیزی بدهند تا خارج از
نوبتویزیتشوند.نکتهقابلتأملاینکهگاهمبالغی
کهبهاینشیوهواردجیباینمنشیهامیشودچند
برابر تعرفه پزشکان است.

◾

فعاالن این حرفه افراد با اخالقی هستند،
اما نمیتوان منکر این واقعیت شد که در
این حرفه رشوهگیری و اصطالح ًا گرفتن
زیرمیزی توسط برخی از افراد مرتبط با
درمان وجود ندارد .برخی افراد از نیاز و

چند میگیری نوبت ب ِدی؟!

به اینکه در ساختار اجتماعی ما سرمایه حرف اول را
میزند باید در گام بعدی انتظار داشته باشیم همه
چیز را میشود با پول خرید؛ حاال چه خرید امضای
کارمند یک اداره باشد چه خرید نوبت در مطب
یک پزشک.
اینمتخصصاطفالادامهمیدهد:اگرکمیدقیقتر
به مسئله نگاه کنیم به جای انتخاب سادهترین راه
یعنی گرفتن یق ه منشی که اینکار را میکند ،توبیخ
او و ارائه سخنرانی اخالقی برای وی ،باید این موضوع
را ریشهیابی کنیم که چرا کارمند یک اداره یا منشی
یــک مطب چنین کــاری میکند؟ البته ایــن بــدان
معنا نیست که زشتی کار این افــراد را منکر شویم
امــا واقعیت ایــن اســت چنین افــرادی خــود قربانی
سیستمیهستندکهحقوقکافیبهآنهانمیدهد.
ابتدا باید وضع جامعه از نظر اقتصادی بسامان شود
سپس انتظار نهادینه شدن اخالق را داشته باشیم.
بنا به فرموده امام علی(ع) وقتی فقر از در جامعهای
وارد میشود ،ایمان از در دیگر خارج میشود .وضع
سایر مسائل که جای خود دارد .بنابراین اگر میل
واقعی به اصالح وجود دارد ،باید واقعیتر به این اصل
اساسی توجه کنیم.

◾
دوش روحانیون است چرا که روحانیون بیشترین
تریبونهای عمومی کشور را در اختیار دارند.

◾

◾قانون جامع مبارزه با موادمخدر هنوز معطل است
علی بابایی کارنامی ،نایب رئیس کمیسیون
اجتماعی مجلس به فــارس گفت :قانون
جامع مــبــارزه با موادمخدر هنوز معطل
و در کمیسیون امنیت ملی اســت؛ چــون بسیاری از
موضوعات مربوط به موادمخدر در این کمیسیون مورد
بحث قرار میگیرد و کمیسیون اجتماعی ،کمیسیون
فرعی است و بنده آن را ندیدهام.

شرایط وخیم بیماران سوءاستفاده میکنند
و برخی از منشیهای پزشکان نیز جزو
همین افراد هستند و متأسفانه این رفتار
غیراخالقی به موضوعی طبیعی در مطب
برخی از پزشکان معروف تبدیل شده است.

انتشار ویروسی خطرناک توسط منشیها در مطب برخی پزشکان

به نوعی ویــروس غیراخالقی محسوب میشود به
بخش درمان و مطب پزشکان نیز سرایت کرده است.
پروفسور فرهود با بیان اینکه در مطب برخی از
پزشکان متخصص غیرجراح از جمله متخصص
اطفال و اعصاب و روان ،درآمــد منشیها از درآمد
پزشکان بیشتر است ،میگوید :در بیشتر حرفهها
و مشاغل ایــن رفـتــار بــه یــک عــادت تبدیل شــده و
نمیتوان این حرفه را از سایر مشاغل مستثنا و به
صورت جزیره جدا کرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش روحانیون در نهادینه
کردن فرهنگهای ارزشمند اخالقی اظهار میکند:
در شرایط فعلی ،جامعه ما نیازمند جراحی اساسی
در حوزه اخالق است که رسالت آن بیش از همه بر

◾

◾دانشگاههای پزشکی زیر نظر وزارت علوم باشند
جعفرقادری،عضوکمیسیونبرنامه،بودجه
و محاسبات مجلس بــه آنــا گفت :بــا جدا
شدن دانشگاههای علوم پزشکی از وزارت
علوم ،انحصاری در پزشکی ایجاد شد که این انحصار
اجازه افزایش ظرفیت پزشک متخصص را نمیدهد .اگر
دانشگاههای پزشکی زیر نظر وزارت علوم باشد ،عدهای،
تعیینکنندهتعدادپزشکمتخصصنخواهندبود.

◾

◾ویروس غیراخالقی در بخش درمان
سببشناسی این رفتار غیراخالقی را با پروفسور
داریوش فرهود؛ متخصص و پژوهشگر حوزه ژنتیک،
پزشکی ،روانشـنــاســی و انسانشناسی در میان
میگذاریم .او میگوید :ما در علم جامعهشناسی
چیزی به نام جزیره در جامعه نداریم و همه رفتارها
مانند حلقههای یک زنجیر با هم مرتبط هستند.
تهــای آمــوزش
یعنی اگــر در جــامـعـهای زیــرســاخـ 
و پ ــرورش خــراب اســت ،به طــور مشابه و به همان
نسبت زیرساختهایی در وزارت علوم و سایر
وزارتخانهها نیز خراب است و ما جزیرهای نداریم
که از معضالت و مشکالت محفوظ و در امان مانده
باشد .در این زمینه نیز رشوه گرفتن ،فرهنگی است
که در بسیاری از نهادها ،سازمانها ،مراکز علمی و
درمانی کشور بهوجود آمده و با اینکه در قرآن کریم
آمده رشوهدهنده و رشوهگیرنده هر دو گناهکارند و
موجب خشم خداوند میشوند ،اما متأسفانه این
مسئله مورد بی توجهی قرار گرفته و افرادی هستند
که در مــوارد مختلف رشوه میدهند و این را نوعی
کار راهاندازی میدانند و قبح این رفتار غیراخالقی و
غیردینی را شکستهاند .متأسفانه این معضل که
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◾وضع اقتصادی جامعه بسامان شود
بابک خطی ،فعال صنفی حــوزه پزشکی نیز در
گفتوگو با قدس میگوید :دریافت هزینه توسط
منشیها در بعضی از مطبهای خصوصی شلوغ یا
کلینیک تخصصی و فوقتخصصی بیمارستانهای
دولتی برای گرفتن و یا جلو انداختن نوبت رواج یافته
است .در بخش دولتی این مبلغ گاهی به چند برابر
ویزیت خود پزشک میرسد .در حالیکه رقم پایین
ویزیت در مراکز دولتی به این دلیل است که طبقات
آسیبپذیر اجتماعی از آن منتفع شوند .اما با توجه

◾نمیتوان انکار کرد
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور در این
خصوص میگوید :آنچه در مــورد دریافت مبلغی
بیشترازتعرفهقانونیتوسطاعضایجامعهپزشکی
در بخش خصوصی به عنوان گرفتن زیرمیزی و یا در
اصطالحشیرینیازسویبرخیازمنشیهادرمطب
پزشکانعنوانمیشودغیرقابلانکاروتخلفمحض
است ،اما آمار این نوع شکایتها در سازمانهای
نـظــارتــی ب ــاال نیست؛ چ ــرا کــه رشــوهده ـنــده خود
متخلف است و متخلف اقدام به شکایت نمیکند
مگر اینکه ا ی ــن شکایت از س ــوی ســا یــر بیماران
طـ ــرح شـ ــود ک ــه در چ ـن ـیــن ش ــرایــط ــی س ــازم ــان
نـظــام پزشکی طبق قــانــون بــا فــرد خــاطــی بــرخــورد
خواهد کرد.
محمد رضا خردمند ادامه میدهد :اگر منشی پولی
خارج از تعرفه تقاضا کند و پزشک از آن مطلع نباشد
بیمارانی که این رفتار را مشاهده میکنند باید در
مرحله نخست به پزشک اطالع دهند و در صورتی

که پزشک اقدامی نکرد ،با طرح شکایت در سازمان
نظام پزشکی موضوع را پیگیری نمایند.
به گفته وی در بیشتر موارد پزشکان از این مسئله
بیاطالع هستند و این موضوع به جایگاه پزشک
نیز خدشه وارد میکند .با این حال پزشکان موظف
به مدیریت مطب خود هستند و با اینکه در چنین
مواردی پزشک نیز دچار فریب شده ،در صورت طرح
شکایت از سوی سازمان نظام پزشکی به او تذکر داده
میشود تا با نظارت دقیقتر از وقوع چنین تخلفاتی
در مطب خود پیشگیری کند.
خردمند از ثبت شکایتهای متعدد در خصوص
برخورد نامناسب منشیها در سازمان نظام پزشکی
کشور خبر میدهد و میافزاید :با این حال تعداد
شکایتها از درخــواســت رشــوه و زیرمیزی توسط
منشی بسیار اندک بوده و تنها در مواردی شکایت
شده که سایر بیماران این تخلف را مشاهده کرده
باشند.

◾

◾معیاری برای استخدام منشی وجود ندارد
وی در پاسخ بــه ایــن پرسش کــه آیــا معیاری بــرای
استخدام منشی در مطب پزشکان از سوی سازمان
نظام پزشکی در نظر گرفته شده ،میگوید :اگر در
قانون پیشبینی شده باشد که پرسنل مطبها و
درمانگاهها دارای تحصیالت خاصی باشند به طور
حتم پزشکان ملزم به رعایت آن هستند.
به عنوان نمونه در مطبهایی که تزریقات انجام
میشود این کار حتما ًباید توسط افراد دارای مدرک
مورد تأیید دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام
شودودرمراکزرادیولوژی،دندانپزشکی،آزمایشگاهها
و مراکز ترک اعتیاد باید از افراد تحصیلکرده مرتبط
بــا همان رشته تخصصی اسـتـفــاده ش ــود .امــا در
مورد منشیها که صرفا ًکار ثبت و ضبط پروندهها
و نوبتدهی را انجام میدهند تا کنون مقرراتی
پیشبینی نشده است.
وی در خ ـصــوص دس ـت ـمــزد ت ـعــریــف ش ــده ب ــرای
منشی مطبها نیز اظهار میکند :ایــن دستمزد
بــه ص ــورت توافقی بین پــزشــک و منشی تعیین
میشود و در مواردی که قانون مشخص کرده باشد
پزشکان باید منشیهای خود را زیر پوشش بیمه
قرار دهند.

آموزش

رفاه اجتماعی

محیط زیست

بهداشت و درمان

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

۳۰درصد سند تحول آموزش و
پرورش اجرایی شده است

اعالم آخرین جزئیات مصوبه مجلس برای معلمان

کدامگروهازفرهنگیان
رتبهبندینمیشوند؟

کاربران فضای مجازی مطرح کردند

درخواستتعطیلیبازارپرندگان
فریدونکنار

عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا:

آیا افراد زیر ۱۸سال باید دُز سوم
واکسنکروناراتزریقکنند؟

بــه گ ــزارش مهر ،سعیدرضا عاملی ،دبیر ش ــورای عالی
انقالب فرهنگی درباره به تعویق افتادن اجرای سند تحول
آمــوزش و پــرورش پس از گذشت سالها ،گفت :بخش
مهمی از ایــن سند مربوط به تحوالت مربوط به حیطه
منابع انسانی آموزش و پرورش است که مستلزم منابع
مالی است که البته براساس گزارشهای آموزش و پرورش،
۳۰درصد این سند اجرایی شده و کارگروههایی تشکیل و بر
اساس شاخصهای تعیینشده چنین ادعایی وجود دارد.
اگر چه بررسیهای الزم هنوز صورت نگرفته و این میزان
اجرا تأیید نشده است.
وی خــاطــرنــشــان ک ــرد :ش ــورای تــحــول آم ــوزش و پــرورش
و ش ــورای عــالــی انــقــاب فرهنگی مشغول بــررســی این
م ــوض ــوع هــســتــنــد ،امـ ــا اگـ ــر اقـ ــدامـ ــات الزم ص ــورت
ن ــپ ــذی ــرد ،ن ــاگ ــزی ــر هــســتــیــم ف ــرای ــن ــد ارجـ ـ ــاع حــقــوقــی
را دنبال کنیم.

به گزارش تسنیم؛ عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت:
براساس مصوبه مجلس ،رتبه مربی دانشگاه تهران به
عنوان پایه رتبهبندی معلمان مدنظر قرار گرفت و حداقل
دریافتی معلمان 8میلیون و  80هزار تومان میشود.
محمد وحیدی افزود :براساس الیحه دولت ،نظام رتبهبندی
برای معلمان استخدام رسمی و پیمانی است.
وی گفت :پیشنهاد کمیسیون آموزش این بود تمام نیروهای
اداری آموزش و پرورش مشمول شوند اما مجلس مصوب
کــرد رتبهبندی مشمول اف ــرادی شــود که با حکم معلمی
در ادارات مشغول بهکار هستند یعنی همان مشموالن
آییننامه  230و افــرادی که صرفا ًاداری هستند مشمول
رتبهبندی نمیشوند.
وحیدی گفت :رتبهبندی بــرای  6ماهه امسال عملیاتی
میشود و معلمانی که از  31شهریور  1400به بعد بازنشسته
شوند ،مشمول رتبهبندی خواهند شد.

کــاربــران فضای مــجــازی بــه منظور حفاظت از گونههای
پرندگان بومی و مهاجر کمیاب ،خواستار تعطیلی بازار
پرندگان وحشی فریدونکنار شدند.
بــه گـ ــزارش تسنیم؛ بــه دنــبــال کــشــتــار و ربـ ــودن قــوهــا از
دامگاههای حفاظتشده ،تعدادی از کاربران فضای مجازی
با راهان ــدازی ک ــارزاری در اینترنت خواستار تعطیلی بازار
پرندگان فریدونکنار به منظور حفاظت از گونههای پرندگان
بومی و مهاجر شدند .در بخشی از این درخواست خطاب
به محسنی اژهای ،رئیس قوه قضائیه و سمیه رفیعی رئیس
فراکسیون محیط زیست مجلس آمده است« :متأسفانه
در شهرستان فریدونکنار ،عالوه بر شکار حیوانات حفاظت
شده ،در بازار پرندگان این شهر این حیوانات به صورت زنده
و یا کشته شده و در معرض دید عموم به فروش میرسند.
بنابراین تقاضا میشود نسبت به تعطیلی بازار پرندگان
وحشی فریدونکنار اقدام کنند».

حمید عمادی ،عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا در
پاسخ به این پرسش که آیا افراد زیر  ۱۸سال هم باید دز
سوم واکسن کرونا را تزریق کنند ،به میزان گفت :به طور
کلی این بیماری در افــراد زیر  ۱۸سال چندان کشنده و
خطرناک نیست و بنابراین شاید نیاز نباشد چنین اقدامی
را انجام دهیم.
بـ ــا تـ ــوجـ ــه بـ ــه ای ــن ــک ــه ای ـ ــن ب ــی ــم ــاری در افـ ـ ـ ــراد زی ــر
 ۱۸سـ ــال چ ــن ــدان خــطــرنــاک نــیــســت ،مــمــکــن اســت
عـ ـ ـ ــوارض ت ــج ــدی ــد واکـ ــسـ ــن ن ــس ــب ــت بـ ــه فـ ــوایـ ــدش
بیشتر باشد.
نها دهای علمی مختلف در حــال بــررســی ایــن موضوع
هستند؛ نــظــرات مختلفی در ایــن زمینه وجــود دارد و
جمعبندی آن اعالم میشود.
وی ادامه داد :هر چه سن افراد کمتر باشد ،خطر کشندگی
ویروس کرونا هم پایینتر است.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ،شایعه انتشار سویه
دلمیکرون را تکذیب کرد.
پیام طبرسی در برنامه «سالم تهران» دربــاره شایعه گسترش
سویه دلمیکرون گفت :بــه هیچ وجــه ســویـهای بــا ایــن عنوان
نداریم.
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا بیان کــرد :در اروپــا و
آمریکا چون به صورت همزمان سویه دلتا و امیکرون در حال
چرخش اســت و ممکن اســت برخی بهخصوص آ نهــایــی که
دچــار نقص ایمنی هستند به ایــن دو ویــروس گرفتار شوند،
اســم ابتالی آ نهــا دلمیکرون نامیده شــده و نه تنها در ایــران

بلکه در سایر کشورها از جمله هند هم چنین سویهای گزارش
نشده است.
وی با اشاره به خودکشی تلخ یک خانم جوان در هندوستان در
پی انتشار شایعه دلمیکرون ،گفت :پس از این اتفاق ،مقامات
علمی هند در یک سخنرانی اعــام کردند چنین ویروسی در
کشورشان دیده نشده است.
بنابراین شایعه دلمیکرون کال ًمنتفی است و این عنوان هم
برای کسانی استفاده شده که ممکن است همزمان به دلتا و
امیکرون مبتال شوند.
طبرسی تصریح کرد :کرونا تمام سیستم درمانی دنیا را درگیر

سویهای با نام
«دلمیکرون» نداریم

خود کرده است؛ فعال ًدرمان قطعی ندارد و در برخی از افراد هم
شدت میگیرد که موجب شده مورد توجه قرار گیرد.

