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گزارش
سود زباله به جیب مافیا

زبالهگردی پدیدهای است که طی سالهای اخیر
بیش ازپیش در ســطح کالنشهرها بهویژه تهران
دیده میشود؛ صحنههایی که دل آدمی را به درد
میآورد و عمدتا کودکان برای امرار معاش باید تا
کمر در مخازن زباله خم شــوند اما اینپدیده از
کجا نشات میگیرد و برای کاهش این معضل چه
باید کرد؟ یک کارشناس محیط زیست میگوید:
نبــود زیرســاختهای الزم جهــت مدیریــت و
تفکیکپسماند ،زمینه را برای فعالیتهایی چون
زبالهگردی ایجاد میکند.محمدحسین بازگیر در
گفت و گو با ایســنا گفت :مدیریتپســماند یک
موضوع کامال مشخص است که فرایند و مراحل آن
بهخوبی در قانون مدیریتپسماندها مصوب سال
 ۱۳۸۳تعریف و مشخص شده است .براساس این
قانون مدیریت اجراییپسماندها در حریم شهرها
برعهده شهرداریها است که باید به همین منظور
طرح جامع و منســجمی را برای مدیریتپسماند
تدوین کنند که شــامل تمام مراحل از ابتدا یعنی
تولیدو تفکیک پســماند در مبــدأ تا جمعآوری،
جداســازی ،انتقال اصولی و بازیافت ،اســتحصال
انرژی ،تولید کمپوســت و دفــع نهایی و آموزش
و اطالع رســانی در این زمینه میشود همچنین
ضروری است که شهرداریها زیرساختهای الزم
جهت اجرای طرحهای جامع مدیریتپســماند را
فراهم کنند.او ادامه داد :زمانیکه زیرساختهای
الزم فراهم نباشد وپســماندها بهصورت تفکیک
نشده وارد مخازن زباله در سطح شهر شوند زمینه
بــرای فعالیتهایی چون جمــعآوری غیراصولی
پسماند که بهاصطالح به آن زبالهگردی میگویند،
ایجاد میشــود .اکنــون حدود  ۵۵هــزار مخزن
زباله در سطح شــهر تهران وجود دارد اما زبالهها
بهصورت تفکیک نشــده در آنها رها میشــوند.
این کارشــناس محیط زیســت با اشاره بهپدیده
زبالهگردی در شــهرها اظهارکرد :درصد بســیار
کمی از افرادی که به جمعآوری زباله میپردازند
افراد مضطر و فقیری هســتند که از روی ناچاری
این اقدام را انجام دهند .متاسفانه بخش زیادی از
این افراد بهنوعی در قالب شرکتها وپیمانکارانی
که در این حوزه فعال هســتند ،فعالیت میکنند
بنابراین ضروری اســت که زیرســاختها جهت
مدیریت صحیح و اصولیپسماندها فراهم و تالش
شود موضوع تفکیکپسماند از مبدا به شهروندان
آمــوزش داده و انگیزه الزم در آنان ایجاد شــود
تا کمتر شــاهد این نوع فعالیتها و معضالت در
سطح شهرها باشیم.او درباره راههای ایجاد انگیزه
در بیــن مردم برای تفکیک زبالــه از مبدأ گفت:
در بســیاری از کشــورها به افرادی که تفکیک از
مبدا را جــدی میگیرند ،خدمات ارزانتر ،مالیات
و عوارض کمتر و جوایــز نقدی و غیرنقدی تعلق
میگیرد.بازگیــر ضمن تاکید بــر اینکه قوانین،
دستورالعملها ،آییننامهها و شیوهنامهها در حوزه
مدیریتپســماند باید اصالح شــوند ،خاطرنشان
کرد :اقدامات خوب و مســتمری طی ســالهای
اخیر در زمینه مدیریتپسماند انجام شده است و
نسبت به سالهای گذشتهپیشرفتهای خوبی در
تمامی مراحل مدیریتپسماند داشتهایم اما هنوز
با استقرار مدیریت اصولی و مطلوب فاصله داریم.
او تصریــح کرد :زبالهگردی متاســفانه جایگزین
غیراصولی و غیرمجاز بخشــی از مراحل مدیریت
پسماند یعنی تفکیک از مبدأ شده است؛ مرحلهای
بســیار مهم که میتوان با رعایت و اجرای اصولی
آن و بــا تفکیک زبالههای تر و خشــک همچنین
پسماندهای شیشــهای،پالستیکی ،فلزی و  ...در
مبدا ،زمینــه را برای بازگرداندن اینپســماندها
بــه چرخه بازیافت و اســتفاده مجدد فراهم کرد،
همانطور که در بســیاری از کشورها با تعبیه چند
نوع مخازن زباله جداگانه و با آموزش شــهروندان
و ایجــاد انگیزهه موفق شــدهاند زمینــه را برای
تفکیک از مبــدأفراهم کنند.بازگیر با اشــاره به
اینکه شــهرداریها باید رســیدن بــه مدیریت
مطلــوبپســماندها را در دســتور کار خود قرار
دهد ،گفت :بهنظر میرســد که شهرداری تهران
هم از ظرفیتها و هم از امکانات الزم برای تحقق
ایــن اهداف برخوردار اســت و امیدوارم مجموعه
جدید شــهرداری بتواند در این زمینه گام بردارد
و وضعیتپسماند شــهر تهران را ساماندهی کند
همچنین با جلب مشــارکت مردم و فراهم کردن
زیرساختهای الزم جهت تفکیک اصولیپسماند
از مبدأ ،کمتر شــاهد زبالهگردی در ســطح شهر
باشــیم.احمد صادقی عضو شورای شهر تهران نیز
گفت :متاســفانه موضوع زبالهگردی و جمعآوری
زبالــه به صورت غیرمتعارف و خارج از عرف اخیرا
زیاد نشــده بلکه از گذشــته زیاد بــوده و یکی از
مواردیســت که چهره شــهر را زشــت و نازیبا
میکند .او افزود :ســود و نفع این کار هم به جیب
محرومین نمیرود ،بلکه این ســود به یکســری
مافیای جمعآوری زباله میرســد و از سوی دیگر
این افراد شهر را هم از کسب درآمدهای این حوزه
محروم میکنند.او ادامه داد :درباره برخورد با این
تخلف بایــد توجه کنیم که مجموعه شــهرداری
تهران ضابط قضایی نیســت و در این جایگاه هم
نیست که بتواند به عنوان ضابط قضایی به موضوع
ورودی داشــته باشد از ســوی دیگر گستره این
کار هم انقدر گسترده اســت که شاید تشکیالت
عظیمی نیاز باشد که مشکل و معضل این بخش را
حل کند.این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:
باید شــیوه جمعآوری زبالــه را تغییر دهیم تا از
طریق تحقق این مهم ،دسترســی مافیا به زبالهها
قطع و به دنبال آن هم زبالهگردی کم شود.
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دعوت به کارزار «نه به محدودیت فضای مجازی» بیش از یک میلیون امضا کسب کرد

مخالفت میلیونی با طرح صیانت

همدلی| کارزار «مخالفت با طرح صیانت» روز بهروز
قویتر میشود .هفته گذشته با انتشار خبری مبنی بر
تشکیل اولین جلسه بررسی طرح «صیانت از فضای
مجازی» ،کاربران شــبکههای اجتماعی با انتشــار
تصاویر خود از پیوســتن بــه کارزار مخالفت با این
طرح خبر داده و از دیگران نیز دعوت کردند که به
این حرکت بپیوندند .کاربران« ،مخالفت با طرحهای
محدودکننــده اینترنت بینالمللــی و فیلترینگ
شبکههای اجتماعی» که در وبسایت کارزار   �kar
 zar.netثبت شده را به بیش از یک میلیون و 100
هزار امضا رساندهاند .این حرکت عمومی 15تیرماه
در وبسایت کارزار شکل گرفته و مثل سایر بیانیهها
و کارزارهای ثبت شده در این بستر ،توانست پس از
جذب بیشترین امضاها در جایگاه اصلیترین حرکت
عمومی این روزها قرار دهد .بر اساس مصوبه مجلس،
طرح صیانت از فضای مجازی بدون آنکه به صحن
مجلس برود ،پس از بررســی در کمیسیون ویژهای
و تصویب در این کمیسیون اجرایی خواهد شد .بر
این اســاس کمیسیون مشترکی با  ۲۳عضو که از
اعضای کمیسیونهای دیگر تشکیل شدهاند ،بررسی
این طرح را آغاز میکنند .عالوه بر واکنش به اصل
طرح ،نحوه بررسی آن هم با انتقادات زیادی روبهرو
شده ،چرا که مجلسی که با شعار شفافیت تشکیل
شده بود ،با استفاده از اصل  85این طرح را از دستور
کار صحن که امکان علنی بــودن مذاکرات درباره
آن را میدهد خارج کرده اســت .ضمن آنکه حتی
همه نمایندگان مجلس انقالبی درباره آن اظهار نظر
نمیکنند بلکه اقلیت 23نفرهای از مجلس درباره یک
جامعه  85میلیون نفری تصمیم میگیرد .هرچند
که مجلسنشینان در پاسخ به انتقادات گفتهاند این
کمیسیون مشترک امکان پوشش خبری گفتوگوی
اعضای کمیسیون را برای خبرنگاران و صداوسیما
فراهم میکند و احتمال برگشــت طرح به صحن
علنی مجلس نیز وجود دارد.
اعضای کمیسیون چه کسانی هستند؟
نام  21نفر از  23عضو این کمیســیون مشترک در
رسانهها منتشر شده است« .احمدحسین فالحی» و
«مهرداد ویسکرمی» به عنوان دو نماینده کمیسیون
آمــوزش و تحقیقات« ،احمــد امیرآبادیفراهانی»
و «محمــد باقریبنابی» از کمیســیون اقتصادی،
«غالمرضا منتظری»« ،بیژن نوباوهوطن»« ،حسین
میرزایی» و «ســیدعلی یزدیخواه» از کمیسیون
فرهنگی« ،رضا تقیپور»« ،لطفاهلل ســیاهکلی»،
«علی جدی» و «مصطفی طاهری» از کمیســیون
صنایع و معادن« ،علیاصغر عنابستانی» از کمیسیون
اجتماعی« ،محسن زنگنه» و «غالمرضا نوریقزلجه»
از کمیســیون ویژه جهــش و رونق تولید و نظارت
بر اجرای اصل  ۴۴قانون اساســی« ،الیاس نادران»
و «مهرداد گودرزوندچگینی» از کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات« ،نصراهلل پژمانفر» از کمیسیون
اصل  ۹۰قانون و «موســی غضنفرآبادی»« ،حسن
نــوروزی» و «محمدتقی نقدعلی» از کمیســیون
قضایی ،این  21نفر را تشکیل میدهند.
حضور تصمیم گیرنــده فضای مجازی در
تلگرام و توئیتر
نکته جالب توجه آنجاســت که این نمایندگان که
میخواهند درباره کاربری اینترنت و فضای مجازی
تصمیمگیری کننــد خود از کاربران شــبکههای
اجتماعی هستند که یا به دستور مقام قضایی فیلتر
شــدهاند یا تاکنون زمزمههای بسیار زیادی درباره
فیلترینگ آنها مطرح شده است .همدلی در جدول
زیر وضعیت استفاده این نمایندگان از اینستاگرام،
تلگرام و توئیتر را نشــان میدهد .اغلب این  21نفر
از توئیتر اســتفاده میکنند ،اما فقــط چند نفر از
آنها دارای تلگرام هستند .اما از آنجایی که تلگرام
به عنوان یک پیامرسان مبتنی بر شماره تلفن افراد
است و ممکن است نمایندگان عالوه بر شمارههایی

ردیف

نام نماینده

عضو کمیسیون

تلگرام

توئیتر

اینستاگرام

1

احمدحسین فالحی

آموزش

خیر

بله

خیر

مهرداد ویسکرمی

آموزش

خیر

بله

بله

احمد امیرآبادیفراهانی

اقتصادی

خیر

بله

بله

محمد باقریبنابی

اقتصادی

خیر

خیر

بله

غالمرضا منتظری

فرهنگی

بله

بله

بله

بیژن نوباوهوطن

فرهنگی

خیر

بله

بله

حسین میرزایی

فرهنگی

بله

بله

خیر

سیدعلی یزدیخواه

فرهنگی

خیر

بله

بله

رضا تقیپور

صنایع و معادن

خیر

خیر

خیر

لطفاهلل سیاهکلی

صنایع و معادن

بله

بله

بله

علی جدی

صنایع و معادن

بله

بله

خیر

مصطفی طاهری

صنایع و معادن

خیر

بله

بله

علیاصغر عنابستانی

اجتماعی

بله

بله

بله

محسن زنگنه

جهش اقتصادی

خیر

بله

بله

نوری قزلجه

جهش اقتصادی

خیر

خیر

بله

الیاس نادران

برنامه و بودجه

خیر

خیر

خیر

مهرداد گودرزوندچگینی

برنامه و بودجه

خیر

بله

بله

نصراهلل پژمانفر

اصل 90

خیر

بله

بله

موسی غضنفرآبادی

قضایی

خیر

بله

بله

حسن نوروزی

قضایی

خیر

بله

بله

محمدتقی نقدعلی

قضایی

خیر

بله

بله

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

که در اختیار خبرنگاران قرار دارند ،خطوط دیگری
هم داشته باشند ،احتمال دارد تعداد کاربران تلگرام
بیشــتر باشــد.مضاف بر این باید حضور همفکران
نماینــدگان مجلس انقالبی در شــبکه اجتماعی
کالبهاوس نیز اشــاره کرد که در چند ماه اخیر با
داغ شدن تب اســتفاده از کالبهاوس مانند سایر
کاربران این شبکه اجتماعی به بحث و جدل و دفاع
از دیدگاههای خود در برابر سایرین میپردازند.
صیانت از اینترنت و کاربران یا نرمافزارهای
ورشکستهخودی؟
در این میان طرح صیانت یک «دوپینگ» برای به
حاشیه راندن شــبکههای اجتماعی مورد استفاده
مردم به شــمار مــیرود .بر اســاس طرح صیانت
«۱۰درصد درآمد ترافیک اینترنت بینالملل کشور»
به صندوقی اختصــاص پیدا میکند که حمایت از
اپلیکیشنهای داخلی یک از کارهای آن است .البته
پیش از این هم حرف و حدیثهای در مورد این نوع
پلتفرمها و برنامهها که برخی از آنها به موسسات
همسو با نمایندگان وابستگی دارد کم نبوده است.
پیامرسان داخلی سروش یکی از این نمونههاست که
بسیاری فیلتر شدن تلگرام را رانتی برای این نرمافزار
خواندند .با وجود هزینه برای این نرمافزار از ســوی

دســتگاههای دولتی و حمایت از این نرمافزار عمال
کسی کمتر کسی از آن استفاده میکند .بر اساس
آخرین بررسی مرکز افکارسنجی ایسپا در مرداد ماه
گذشته میزان استفاده از ســروش در بین کاربران
کمی بیش از پنج درصد بود .حتی یک ســال پس
از فیلترینگ تلگرام یعنی در سال 98صداوسیما این
نرمافزار را به مزایده گذاشت که حاکی از شکستی
برای این پروژه و هدر دادن منابع کشور بود .میزان
استفاده از اپلیکیشــن چندکاره روبیکا که استفاده
از آن علنا از صدا و ســیما تبلیغ میشود نیز بنا به
گزارش ایسپا کمتر از  9درصد بوده است.مضاف بر
این باید حضور همفکران نمایندگان مجلس انقالبی
در شبکه اجتماعی کالبهاوس نیز اشاره کرد که در
چند ماه اخیر با داغ شدن تب استفاده از کالبهاوس
مانند سایر کاربران این شبکه اجتماعی به بحث و
جدل و دفاع از دیدگاههای خود در برابر ســایرین
میپردازند.
صیانت از اینترنت و کاربران یا نرمافزارهای
ورشکستهخودی؟
در این میان طرح صیانت یک «دوپینگ» برای به
حاشیه راندن شــبکههای اجتماعی مورد استفاده
مردم به شــمار مــیرود .بر اســاس طرح صیانت

«۱۰درصد درآمد ترافیک اینترنت بینالملل کشور»
به صندوقی اختصــاص پیدا میکند که حمایت از
اپلیکیشنهای داخلی یک از کارهای آن است .البته
پیش از این هم حرف و حدیثهای در مورد این نوع
پلتفرمها و برنامهها که برخی از آنها به موسسات
همسو با نمایندگان وابستگی دارد کم نبوده است.
پیامرسان داخلی سروش یکی از این نمونههاست که
بسیاری فیلتر شدن تلگرام را رانتی برای این نرمافزار
خواندند .با وجود هزینه برای این نرمافزار از ســوی
دســتگاههای دولتی و حمایت از این نرمافزار عمال
کسی کمتر کسی از آن استفاده میکند .بر اساس
آخرین بررسی مرکز افکارسنجی ایسپا در مرداد ماه
گذشته میزان استفاده از ســروش در بین کاربران
کمی بیش از پنج درصد بود .حتی یک ســال پس
از فیلترینگ تلگرام یعنی در سال 98صداوسیما این
نرمافزار را به مزایده گذاشت که حاکی از شکستی
برای این پروژه و هدر دادن منابع کشور بود .میزان
استفاده از اپلیکیشــن چندکاره روبیکا که استفاده
از آن علنا از صدا و ســیما تبلیغ میشود نیز بنا به
گزارش ایسپا کمتر از  9درصد بوده است.
اهمیــت کارزار «نه به طــرح صیانت» در
چیست؟
تجربه نشــان داده اســت که نمایندگان مجلس به
جمعآوری امضا یا به راه افتادن کمپینهای اجتماعی
به هر شــیوه آن چندان توجهی نمیکنند ،اما به راه
افتادن حرکت مخالفــت با طرح صیانت حاکی این
نکته است که تعداد امضای کاربران پای این حرکت
اجتماعی ،از تعــداد آرای اکثریت نمایندگانی که به
مجلس راه یافتهاند بیشتر است .اضافه شدن بر امضاها
حتی میتواند رایدهندگان به طراحان طرح صیانت را
تحت تاثیر قرار دهد و این موضوع برای مجلسیهایی
که در انتخابات آینده مجلس به دنبال رفتن به میان
مردم و جلب توجه آنها هســتند ،بسیار خطرناک
است.البتهشبکههایاجتماعیخودیکیازبسترهایی
به شــمار میرود که عموم نمایندگان برای فعالیت
رسانهای در آستانه انتخابات در آن فعال میشوند و
در صورت بیتوجهی به این کارزار عمومی و رای دادن
به طرح صیانت میتواند به ضرر خود طراحان تمام
شود .به این ترتیب ،طراحان صیانت از اینترنت باید
بین دو گزینه انتخاب کنند ،یا آنکه طرح صیانت را
همچنان به امید استقبال از نرمافزارهای مورد حمایت
خود ادامه دهند یا به ادامه کار خود به عنوان نماینده
مجلس در دورههای آینده مجلس فکر کنند.
اهمیــت کارزار «نه به طــرح صیانت» در
چیست؟
تجربه نشان داده اســت که نمایندگان مجلس به
جمعآوری امضا یا به راه افتادن کمپینهای اجتماعی
به هر شیوه آن چندان توجهی نمیکنند ،اما به راه
افتــادن حرکت مخالفت با طرح صیانت حاکی این
نکته است که تعداد امضای کاربران پای این حرکت
اجتماعی ،از تعداد آرای اکثریت نمایندگانی که به
مجلس راه یافتهاند بیشــتر اســت .اضافه شدن بر
امضاها حتی میتواند رایدهندگان به طراحان طرح
صیانــت را تحت تاثیر قرار دهد و این موضوع برای
مجلسیهایی که در انتخابات آینده مجلس به دنبال
رفتــن به میان مردم و جلب توجه آنها هســتند،
بسیار خطرناک اســت .البته شبکههای اجتماعی
خود یکی از بســترهایی به شمار میرود که عموم
نمایندگان برای فعالیت رسانهای در آستانه انتخابات
در آن فعال میشوند و در صورت بیتوجهی به این
کارزار عمومی و رای دادن به طرح صیانت میتواند به
ضرر خود طراحان تمام شود .به این ترتیب ،طراحان
صیانت از اینترنت باید بین دو گزینه انتخاب کنند،
یا آنکه طرح صیانت را همچنان به امید استقبال از
نرمافزارهای مورد حمایت خود ادامه دهند یا به ادامه
کار خود به عنوان نماینده مجلس در دورههای آینده
مجلس فکر کنند.

۷۰درصد از صندلیهای تخصصی حوزه بیهوشی خالی ماند

کمبود متخصص بیهوشی؛ چالش جدی بهداشت کشور
همدلی| امروز روز جهانی «بیهوشــی» اســت ،رشتهای که در ایران
مهجور مانده و عالقهمندان به تحصیل در رشتههای تخصصی پزشکی
نسبت به انتخاب آن رغبت چندانی ندارند .عدم استقبال از این رشته
در حدی است که صندلیهای رشته تخصصی بیهوشی در دانشگاهها
خالی مانده و پزشکان عمومی رغبت چندانی به ادامه تحصیل در این
رشته ندارند .آنگونه که رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران گفته است
امسال و سال گذشته حدود ۷۰درصد از صندلیهای تخصصی حوزه
بیهوشی خالی مانده است .اگر این روند ادامه پیدا کند ،بیم آن میرود
در سالهای آینده اتاقهای عمل خالی از متخصصین بیهوشی شود.بر
اساس خبری که انجمن بیهوشی ایران برای روزنامه «همدلی» فرستاده
است ،علیرضا جاللی ،رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران همزمان با روز
جهانی بیهوشی درباره چالشهای این رشته پزشکی در کشور و عدم
استقبال از این رشته اعالم کرد :در حال حاضر افراد کمتری از جامعه
پزشــکان تمایل به رفتن به دوره تخصصی بیهوشی دارند بهطوریکه
امسال و سال گذشته  ۷۰درصد از صندلیهای تخصصی حوزه بیهوشی
خالی ماند .کمبود متخصص بیهوشــی در کشور طی سالهای آینده،
سیستم بهداشت و درمان را با چالشهای زیادی مواجه میکند.به گفته
او در  ۵سال گذشته هم بهطور کلی ۵۰درصد از تمایل پزشکان برای
ورود به حوزه تخصصی بیهوشی کاهش یافته و اگر اقدامات الزم در این
زمینه انجام نشود در آینده با مشکل کمبود متخصص بیهوشی در کشور
مواجه خواهیم بود و این موضوع باید حتماً مدنظر مسئوالن قرار گیرد.
او با بیان اینکه متخصصین بیهوشی نقش بسیار مهمی در اتاقهای
عمل ،بخشهای ویژه و عملهای سرپایی دارند ،گفت :کمبود متخصص
بیهوشی در آینده میتواند سیستم درمان کشور را با چالش مواجه کند
بنابراین توجه به رفع این مشکل بسیار حائز اهمیت است.خالی ماندن
صندلیهای این رشــته در حالی است که رشته بیهوشی در دنیا جز
رشتههای پرطرفدار و پردرآمد پزشکی است ،اما در ایران مشکالت زیاد

این رشته پزشکی باعث شده رشته بیهوشی کمتر موردتوجه قرار گیرد و
در نتیجه شاهد خالی ماندن ظرفیتهای این رشته مادر باشیم.
خروجی مالی نامناسب دلیل بیتوجهی به بیهوشی
پول و درآمد کافی یکی از دالیل ســوق پزشکان به سمت رشتههای
تخصصی است .رشتههایی مانند پوست ،چشم ،رادیولوژی و ارتوپدی
به دلیل خروجی مالی مناسب بیشتر خواهان دارند ،اما رشتههای مانند
بیهوشی یا طب اورژانس در مقایسه با سایر تخصصها خروجی مالی
مناســبی ندارد و به همین دلیل از سوی عالقهمندان به تحصیل در
رشتههای پزشکی چندان موردتوجه نیز قرار نمیگیرد .رئیس انجمن
بیهوشــی قلب ایران نیز موضوع مالــی و اختالف درآمد متخصصین
بیهوشــی با بعضی از رشتههای پزشــکی مورد تاکید قرار داده است.
جاللی در این زمینه گفته« :یکی دیگر از چالشهای حوزه بیهوشــی
کمبود درآمد متخصصین بیهوشی بوده ،البته که این موضوع مسئله
کهنه بوده که سالهاست موردتوجه قرار نگرفته درحالیکه متخصصین
بیهوشی ساعتهای زیادی را بهصورت  ۲۴ساعته کشیک دارند و نسبت
به وقتیکه اختصــاص میدهند درآمد آنها جزو کمترین درآمدهای
حوزههای پزشکی است از طرفی متخصصین بیهوشی فعالیت در مطب
ندارند و ارتباط مالی آنها فقط با بیمارستانها است».اختالف درآمدی
متخصصین بیهوشی و سایر چالشهای این رشته شرایط را برای افراد
عالقهمند به این رشته ســخت کرده است .چند وقت پیش ،حسین
مســکار ،متخصص بیهوشی در خصوص شرایط این رشته به رسانهها
گفته بود« :برای ورود به این رشــته باید عالقه بسیاری داشته باشید
و بدانید که باید ساعتهای ممتد در اتاق عمل و بخش  ICUشیفت
بدهید و در آخر شاید یکدهم آنچه به همکار جراح پرداخت میشود
بهعنوان کارانه به متخصص بیهوشی پرداخت شود .محدودیت برپایی
مطب و لزوم داشتن شیفت هم یکی از دالیلی است که کنار استرس
باالی رشته تمایل به رزیدنتی را کاهش میدهد».

عدم توجه به رشتههای مادر
فقط رشته بیهوشی نیست که مورد بیتوجهی عالقهمندان تحصیل
در دوره تخصص رشــتههای پزشــکی قرار گرفته است .عالوه بر
رشته بیهوشی؛ رشتههای طب اورژانس ،عفونی و داخلی بیشترین
صندلیهای خالی را میان رشــتههای تخصصی پزشــکی دارند.
رشتههای مهمی که در شرایط حساس مانند شیوع بیماری کرونا
اهمیت آنان بیشازپیش مشخص شد.عدم استقبال از تحصیل در
رشــتههای مادر به حدی است که واکنش مقامات را نیز به دنبال
داشــته اســت .چند روز پیش امیر صدری ،مدیــر روابط عمومی
نظام پزشــکی تهران بزرگ اعالم کرد« :اکنون شــرایط بهگونهای
است که بیشتر فارغالتحصیالن پزشکی عمومی بهجای اینکه در
حوزههای درمانی جذب شــوند ،تمایل دارند که برای کسب درآمد
بیشتر در تخصصهایی مثل زیبایی فعالیت کنند که عمدتا درمانی
محسوب نمیشوند .همین مساله باعث میشود که ظرفیت پذیرش
تخصصهای مادر حوزه پزشــکی ازجمله طب اورژانس ،بیهوشی و
کودکان تا حد زیادی خالی بماند».به گفته او بیشتر تخصصهای
اصلی حوزه پزشــکی که نقش مهمی در حوزه درمان دارند و نیاز
شــدیدی به جذب دانشجویان بیشــتر در آنها وجود دارد ،دوره
رزیدنتی چهارســاله بسیار دشــواری دارند و درآمد افراد نیز بعد از
گذراندن این دورهها در ســطح ایدهآل نیست و حتی گاه پایینتر
از حوزههای فعالیت پزشــکی عمومی (مثل زیبایی) است .این در
حالی است که فارغالتحصیالن تخصصهای مادر حوزه پزشکی حتی
بعد از پایان دوره رزیدنتی هم حجم کاری بیشتری از سایر پزشکان
متخصص دارند.با توجه به وضعیت رشتههای مادر ،سوال اینجاست
با توجه به اهمیت این رشتهها ،چرا باید این رشتهها خالی از داوطلب
بمانند؟ چه کسی مقصر است؟ وزارت بهداشت چه راهحلهایی برای
این مشکل اتخاذ کرده است؟

خبر
197فوتی جدید در اثر ابتال به کرونا

در  24ساعت پنجشنبه  22مهر تا دیروز جمعه  197نفر
در اثر ابتال به کرونا جان باختند .مرکز روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در آخرین اطالعیه روزانه خود اعالم کرده :از پنجشنبه
تا دیروز  23مهرماه  ۱۱ ،۱۴۰۰هزار و  ۸۵۷بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و
 ۵۹۱نفر از آنها بستری شدند .مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به  ۵میلیون و  ۷۶۵هزار و  ۹۰۴نفر رسید .در
طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۹۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۱۲۳هزار و  ۶۹۵نفر رســید .تــا کنون  ۵میلیون
 ۲۹۴هــزار و  ۹۸۱نفر از بیمــاران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند .چهار هزار و  ۹۲۴نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.همچنین در
این اطالعیه آمده اســت :مجموع تزریق واکسن کرونا
در ایــران از مرز  ۷۰میلیون ُدز گذشــت .تا کنون ۴۷
میلیون و  ۷۱۳هزار و  ۲۵۸نفر ُدز اول واکســن کرونا و
 ۲۲میلیون و  ۸۱۶هزار و  ۵۳۶نفر نیز ُدز دوم را تزریق
کرده اند و مجموع واکســنهای تزریق شده در کشور
به  ۷۰میلیون و  ۵۲۹هزار و ُ ۷۹۴دز رســید .در حال
حاضر  ۷شهر کشــور در وضعیت قرمز ۱۰۸ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۲۴۸ ،شهر در وضعیت زرد و  ۸۵شهر
در وضعیت آبی قرار دارند.

ورود افسران زن به چرخه «کارآگاهی»

ایســنا -رئیس پلیس آگاهی ناجا از برنامهریزی برای
ورود بانوان به چرخه کارآگاهی خبر داد .ســردار محمد
قنبری با بیان اینکه برای نخســتین بار قصد داریم در
جمهوری اسالمی که داعیهدار دفاع از حقوق بانوان است،
افسران کارآگاه خانم را وارد چرخه کارگاهی کنیم گفت:
قصد داریم در آینده نزدیک آموزشهای الزم کارآگاهی
را به بانوان بدهیم ،آزمونهای علمی الزم گرفته و نشان
کارگاهی به آنها اعطا شــود تا در حوزه کشــف جرم در
زمینههایی که بانوان میتوانند کمک کنند ،یاریرسان
شــم
مجموعه پلیــس آگاهی باشــند.او افزود :بانوان
ّ
پلیسیشان قوی اســت ،در دانشکده در علوم مختلفی
تحصیل کرده و مجهزند ،از لحاظ علمی دارای توان قابل
توجهی هستند و تفاوت آنچنانی با کارآگاهان مرد ندارند.
تفاوتــی را در آموزشها و طی مراحل نمیبینیم.رئیس
پلیس آگاهی ناجا درباره «پلیس من» گفت« :پلیس من»
را برای کاهش بروکراسیهای اداری در مجموعه پلیس
آگاهی راهاندازی کردیم که اکنون در بحث سرقت خودرو
فعال شده است و با نصب یک اپلیکیشن در تلفن همراه،
فرد دیگر نیــازی به مراجعه به پلیس ندارد و به محض
اینکه خودروی فردی سرقت شد ،میتواند با مراجعه به
اپلیکیشن مشخصات خودرویش را ثبت کند.

مدارس از نیمه دوم آبان
حضوری میشود

ایسنا -سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت :انتظار
داریم از نیمه دوم آبانماه نیز با توجه به شرایطی که در
کشور حاکم خواهد شد و هماهنگی که با وزارت بهداشت
داریم بازگشــایی را با فراگیری بیشــتری شاهد باشیم.
علیرضا کمرئی درباره بازگشایی مدارس گفت :تاکنون ۸۵
درصد معلمان و حــدود  ۶۰درصد دانش آموزان  ۱۲تا
 ۱۸ساله واکسینه شده اند ،بازگشایی مدارس به صورت
تدریجی و از مناطق روستایی و کم جمعیت آغاز شده و
انتظار میرود از نیمه دوم آبانماه نیز با توجه به شرایطی
که در کشور حاکم خواهد شد و طی هماهنگی با وزارت
بهداشت مساله بازگشایی حضوری مدارس با فراگیری
بیشتری ادامه پیدا کند .کمرئی اضافه کرد :انتظار داریم
از نیمه دوم آبانماه نیز با توجه به شرایطی که در کشور
حاکم خواهد شد و هماهنگی که با وزارت بهداشت داریم
بازگشایی را با فراگیری بیشتری شاهد باشیم .اما در این
زمینه تابع سیاستهای وزارت بهداشت به عنوان مرجع
تخصصی هستیم و این امکان برای ما وجود دارد که روند
فعالیت حضوری را با توجه به سیاستهای اعالمی وزارت
بهداشت کند یا تند کنیم.

ضرغامی :پاسارگاد نماد مدنیت است

تسنیم-وزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
پاسارگاد را نمادی از مدنیت خواند .عزتاهلل ضرغامی در
حاشیه بازدید از میراث جهانی پاسارگاد گفت :منطقه
گردشگری پاسارگاد از جمله موضوعاتی است که در سفر
ریاستجمهوری به فارس مورد توجه بوده است و برای آن
اعتبار در نظر گرفت ه شده است .او گفت :پاسارگاد نمادی
از مدنیت است ،بنابراین پاسارگاد متعلق به شخصیت
جهانی کوروش است صرفنظر از اینکه در اینجا دفن
شده یا نشــده آنچه مهم اســت احترام به شخصیتی
است که متعلق به ایرانیان است .ضرغامی افزود :عمده
اعتبارات را به زیرســاختها ،مرمت و تسهیالتی که به
مردم باید داده شــود ،اختصاص میدهیم و با توجه بر
اینکه پاسارگاد یک موقعیت بینالمللی منحصربهفرد
است ،اگر نگوییم جایگاه ویژهای دارد یک نشان از تمدن
مدنی و بشری است .وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی تأکید کرد :در تحقیقاتی که انجام دادم
شــخصیت اســکندر در هالیوود نمیتواند ذیالقرنین
باشد ،کوروش شــاید اولین کسی است که تالش کرد
ازنظر قدمت تاریخی اقوام و قبیلهها را به وحدت برساند.
ضرغامی با بیان اینکه تاریخ ایرانیان قدمت 7هزار ساله
و بیشــتر دارد ،گفت :یک نقطه برجسته تاریخ اقدامات
کوروش است ،مدنیت پاسارگاد که هویت پدران ماست
ارزشمند است و آثار باقیمانده نشانههای رفتار و عبرت
مردم اســت البته دشــمنان با بهانههایی میخواهند
دوقطبی راه بیندازند باید وحدت را مورد توجه قرار دهیم.
او خاطرنشان کرد :تاکنون 20میلیارد تومان اعتبار قطعی
تخصیص دادهشده و در جاهای دیگر اعتبارات دیگری را
نیز تخصیص خواهیم داد.

