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۱۷۷ فوتی و ۶۳۱۲ ابتالی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۶۳۱۲ مبتال به کووید۱۹ در کشور طی 

۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ایســنا، دکتر سیماسادات الری گفت: از دیروز تا امروز ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 
و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۶ هزار و ۳۱۲ بیمار جدید مبتال به 

کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۸۰۵ نفر از آنها بستری شدند.
وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به یک میلیون و ۱۵۸ هزار و 

۳۸۴ نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۱۷۷ بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۵۳ هزار و ۶۲۵ نفر رسید.
وی افزود: خوشبختانه تا کنون ۸۸۵ هزار و ۵۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری گفت: ۵۵۶۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 
تحــت مراقبت قــرار دارند. به گفته وی، تا کنون ۷ میلیــون و ۴۶ هزار و ۴۴۷ 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت 
همچنین گفت: در حال حاضر و بر اســاس آخرین تحلیل ها،۲۰۵ شهرستان در 

وضعیت نارنجی و ۲۴۳ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

نامه رئیس سازمان نظام پزشکی به وزیر بهداشت برای 
خرید واکسن کرونا

رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی در نامه ای به وزیر بهداشــت ضمن اشاره به 
اهمیــت زمان در مقابله با همه گیری کووید ۱۹، تهیه واکســن این بیماری در 
مقطع زمانی مشــخص را خواستار شد و گفت: سازمان نظام پزشکی نیز در این 
خصوص اقدامات خود را با تشکیل کمیته ای آغاز کرده است. به گزارش ایسنا، 
بنابر اعالم روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی، در متن نامه دکتر محمدرضا 
ظفرقندی خطاب به دکتر سعید نمکی آمده است:» همانگونه که استحضار دارید 
طوالنی شــدن اپیدمی بیماری کووید ۱۹ در جهان و کشورمان ایران، صدمات 
جبران ناپذیری را به حوزه ســالمت و معیشت مردم وارد ساخته است. طبیعتاً 
رهایی از این بیماری و آثار مخرب آن جزو خواسته های عموم و مسئوالن کشور 
اســت. ضمن ارج نهادن بر تالش های دانشــمندان عزیز کشورمان برای تولید 
واکســن کرونا، عنصر زمان برای مقابله با این بیماری بسیار مهم و سرنوشت ساز 
اســت. با توجه به تولید و شــروع استفاده از واکســن در کشورهای مختلف به 
نظر می رســد، الزم است همه تالش ها بر خرید هر چه سریع تر واکسن و شروع 
واکسیناســیون مردم عزیز کشورمان در یک بازه زمانی مشخص متمرکز گردد. 
ســازمان نظام پزشــکی به عنوان نهاد مرجع صنفی بر اساس بند »ت« ماده ۳ 
قانون ســازمان نظام پزشکی برای تهیه و ارائه خدمات واکسیناسیون به مردم و 
کادر درمان اعالم آمادگی می نماید. همچنین این سازمان برای پیگیری ویژه تهیه 
واکســن، کمیته ای را تعیین نموده تا با هماهنگی وزارت بهداشت و دولت و در 
راستای فعال کردن دیپلماسی عمومی، اقدام عاجل در این زمینه به عمل آورد.
دســتور مساعد جنابعالی در مورد این همکاری و تسریع در زمینه تهیه واکسن 

موجب امتنان است.«

شرط برگزاری »حضوری« امتحانات اول و دوم 
ابتدایی ها، در مناطق زرد

رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت اظهار کــرد: برگزاری حضوری امتحانات 
پایه هــای اول و دوم ابتدایــی، در مناطق زرد و با اخذ مجــوز کتبی از کارگروه 
مدیریت و کنترل بیماری کرونا امکان پذیر است. به گزارش ایسنا، خسرو ساکی با 
اشاره به ابالغ بخشنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره های تحصیلی 
به ادارات کل آموزش وپرورش استان ها و مدارس اظهار کرد: در اجرای تبصره ذیل 
بند )ب( این بخشــنامه، صرفاً در خصوص برگزاری حضوری ارزشیابی تحصیلی 
و تربیتی پایه های اول و دوم ابتدایی، صرفاً در مناطق دارای وضعیت زرد و پس 
از اخذ مجوز کتبی از کارگروه مدیریت و کنترل بیماری کرونا استان امکان پذیر 
اســت. به گزارش مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، 
شایان ذکر است؛ بر اساس بخشنامه ارسالی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی 
نوبت اول از دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در دروس فارسی )خواندن 
و نوشتن( و ریاضی، آزمون عملکردی به صورت حضوری در مدرسه، با گروه بندی 

دانش آموزان و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود.

کم توجهی الیحه بودجه ۱۴۰۰ به اعتیاد و حاشیه نشینی
رئیــس انجمن مــددکاران اجتماعی ایــران با بیان اینکه موضوعــات اعتیاد و 
حاشیه نشــینی جزء پنج اولویت آســیب های اجتماعی کشور به شمار می روند، 
گفت: انتظار می رفت که در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰، برخی از بخش هایی که 
دغدغه حاکمیت و مردم اســت مورد توجه بیشتری قرار می گرفت. سیدحسن 
موســوی چلک در گفت وگو با ایسنا، ضمن بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ و 
ســهم حوزه های اجتماعی در این الیحه بیان کرد: انتظار می رفت که در الیحه 
بودجه ســال آینده، برخی از بخش هایی که دغدغه حاکمیت و مردم است مورد 
توجه بیشــتری قرار می گرفت؛ امروز کمتر کسی اســت که نگران آسیب های 
اجتماعی مانند اعتیاد و شــرایط نامناســب مردم در محالت ناکارآمد شهری و 
حاشیه نشینی نباشد. وی با اشاره به وضعیت اعتیاد در کشور تصریح کرد: براساس 
آمار ســتاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در 
کشور با اعتیاد درگیر هستند که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها معتاد دائمی 
هســتند و تاثیری که مواد مخدر روی کودک آزاری ها، همســرآزاری، سرقت ها، 
طالق و سایر جرائم بر جای می گذارد غیرقابل کتمان است. از سوی دیگر بخش 
قابل توجهی از زندانیان با موضوع مواد مخدر در ارتباط هستند. این درحالیست 
که در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ بودجه حوزه های مرتبط با اعتیاد بیش از ۱۱ 
درصد رشد منفی داشته است.به گفته وی، بودجه اعتیاد در سال ۹۹، ۵۱۹۲۶۳۱ 
میلیون ریال بود که در الیحه ســال ۱۴۰۰ این رقم به ۴۵۹۷۷۷۵ میلیون ریال 

رسید. 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشــاره به وضعیت حاشیه نشــینی در 
کشــور نیز بیان کرد: یک چهارم جمعیت کشــور در محالت ناکارآمد شــهری 
سکونت دارند، اما با این وجود بودجه حاشیه نشینی در حوزه بخش های مربوط به 
آسیب های اجتماعی حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان دهنده 
آن اســت که این مناطق که از حداقل های خدمات عمومی برخوردار نیســتند، 
می توانند بستر مناسب تری برای گسترش آسیب های اجتماعی و جرائم باشند. 
موســوی چلک همچنین گفت: بودجه ای که در سال ۹۹ برای موضوع حاشیه 
نشینی در نظر گرفته شــد، ۴۰۴۲۳۳۹ میلیون ریال بود که این رقم در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ به ۳۵۲۰۰۰۰ میلیون ریال رسید و با حدود ۱۳ درصد کاهش 
همراه بوده اســت. وی با بیان اینکه موضوعات اعتیاد و حاشیه نشینی جزء پنج 
اولویت آسیب های اجتماعی کشور به شــمار می روند، ادامه داد: ایران کشوری 
اســت که در کنار دو کشــور بزرگ تولیدکننده مواد مخدر یعنی افغانســتان و 
پاکستان قرار دارد. انتظار این بود که برای بودجه سال ۱۴۰۰ هم به موضوع مواد 
مخدر و هم به موضوع حاشیه نشینی با رویکرد اجتماعی توجه بیشتری می شد؛ 

از سوی دیگر امروز موضوع معتادین کارتن خواب مشهودتر شده است.

زمان آموزشی سربازی همچنان یک ماهه است؟
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ســتادکل نیروهای مسلح اعالم کرد که دوره 
آموزشی سربازان همچنان یک ماهه است.امیر غالمرضا رحیمی پور در گفت وگو 
با ایســنا، درباره مدت آموزش نظامی ســربازان که درپی شیوع کرونا در کشور 
کاهش یافته بود، گفت: برابر تصمیمات ســتادکل نیروهای مســلح و به منظور 
رعایت پروتکل های بهداشــتی، از ابتدای ســال طول دوره آموزش سربازان در 
پادگان ها و مراکز آموزشی نیروهای مسلح به یک ماه کاهش یافت که این مدت 

همچنان یک ماهه است و تغییری نکرده است. 
وی با بیان اینکه تا زمانی که نگرانی ها بابت کرونا در جامعه وجود داشــته باشد، 
این روند ادامه خواهد داشــت، گفت: هرگونه تغییر در این مدت به مشموالن و 
خانواده های آنان اطالع رسانی خواهد شد، اما فعال مدت یک ماهه ادامه خواهد 
داشــت. رحیمی پور درباره اینکه آیا ممکن است مدت آموزشی در برخی مراکز 
تغییر نکرده باشــد، اظهارکرد: این موضوع ابالغ شــده است. در برخی از مراکز 
آموزشی ممکن است با احتساب ایام تعطیل چند روزی بر مدت یک ماهه افزوده 
شــود، که البته مدت آن زیاد نیست و چند روز انگشت شمار است. رئیس اداره 
سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح درباره رعایت پروتکل های بهداشتی 
در پادگان ها نیز گفت: مسائل و پروتکل های بهداشتی با حساسیت و دقت باالیی 
در مراکز نظامی رعایت می شود و خوشبختانه در پی این اقدامات نیز شیوع کرونا 
منجر به ایجاد مشــکل خاصی در میان ســربازان در دوره آموزشی و پس از آن 

نشده است.

اخبار کوتاه
عادل فردوسی پور در اینستاگرام چه چیزی را گزارش کرد؟

اخراج صدا و سیما از مدار مردم 

در گفت وگوی »مردم ساالری آنالین« با دبیرکل خانه پرستار مطرح شد

تعارض منافع مدیران و دریافتی پرستاران!
گفتگو: محمد سیاح

وزیر بهداشت:

۲۰هزار پرستار امسال استخدام می شوند

گروه اجتماعی – فخری سادات مسچی: بازی فینال 
جام باشگاه های آسیا نه تنها برای پرسپولیس و هوادارانش 
پیروزی به همراه نداشت، که نشان دهنده شکستی بود که 
صدا و ســیما در عرصه رســانه خورده است. این رسانه که 
با انحصاری بودنش زمانی تنها گزینه مردم برای تماشــای 
برخــی برنامه ها از جمله مســابقات فوتبال بــود، با ورود 
رســانه های مجازی و گسترش استفاده مردم از آنها رقیبی 
قدرتمند پیدا کرده اســت اما انتظار این بود که با توجه به 
بودجه، سابقه و فراگیری اش، همچنان با فاصله بسیار اصلی 
ترین رسانه کشور باشد. با این همه سوء مدیریت و ناتوانی 
مدیرانش در طول این ســالها بالیی بر ســر این ســازمان 
عریض و طویل آورده اســت که حــاال دیگر هیچ اعتباری 
ندارد. دعوت کنفدراســیون فوتبال آسیا AFC از »عادل 
فردوســی پور« برنامه ساز و گزارشگر مغضوب صداو سیما 
)که به قول مدیر شــبکه ۳ از مدار این سازمان خارج شده 
بود!( برای گزارش فینال جام باشــگاه های آسیا در صفحه 
اینستاگرام فارســی این کنفدراسیون، و استقبال کم نظیر 
مردم از این امر نشــان داد که چطور رسانه ای که بودجه 
ای خــارج از عرف، امکانات بســیار زیاد و بیش از ۳۰ هزار 
پرسنل دارد، به وضعیتی افتاده که می توان گفت کامال از 

مدار مردم خارج شده است. 
انتخــاب فردوســی پــور تعــداد فالوئرهای ایــن صفحه 
اینســتاگرامی را در یــک روز، از کمتــر از ۱۸۰ هــزار به 
نزدیک ۳ میلیون طرفدار رساند. همچنین در زمان گزارش 
فردوســی پور ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بــا ورود به الیو 
AFC گزارش عادل فردوســی پور را دنبال کردند، ضمن 
اینکه این الیو با ۸۰۹ هزار بیننده در لحظه، رکورد منحصر 
به فردی را از خود به جای گذاشت.اتفاقی که باعث تعجب 
و حیرت عوامل رســانه ای AFC در قطر شد و باعث شد 
تا آن ها فردوسی پور را سوپراستار بنامند که توانسته چنین 
جوی را رقم بزند. جالب اینجا است که صدا و سیمای ما که 
باید از این ظرفیت فردوسی پور استفاده کند او را نه رقیب، 
که باطنا دشمن خود می داند، دشمنی که سوء مدیریت و 

ناکارآمدی در این سازمان را علنی کرده است! 
شــکل گیری این وضعیت به علت ناتوانــی مدیران و بی 
توجهی به خواســت مردم، البته بی سابقه نیست. پیش از 
این »روزنامه کیهان« هم به همین راه رفته بود. روزنامه ای 
که در زمان انقالب تیراژی میلیونی داشــت، سالها است با 
همین فرمول امروز صدا و سیما به جایی رسیده که کمتر 

از ۶۰۰ نســخه در روز تکفروشــی دارد؛ موسسه ای که با 
امکانات و تعداد کارمندان و کارگرانش می توان ده ها روزنامه 

درجه یک منتشر کرد! 
شاید برای همین هم هست که کیهان روز یکشنبه مجبور 
شد که به روش خویش این شکســت صداو سیما را انکار 
کند. این روزنامه نوشت: »برخی خبرهای غیررسمی حاکی 
اســت افزایش تعداد دنبال کنندگان صفحه اینســتاگرام 
فارسی AFC نیز طبیعی نبوده است که با توجه به خرید 
و فروش معمول )فالوئر( در فضای مجازی مسئله ای دور از 
ذهن نیست و وقتی افراد عادی می توانند براحتی این اقدام 
را انجام دهند برای تیم های سازمان یافته به مراتب راحت تر 
است.« کیهان آمار بینندگان این صفحه اینستاگرامی را هم 
جابجا کرد و خبر داد: »علیرغم همه جوســازی ها گزارش 
اینستاگرامی مذکور بطور متوسط نیم میلیون بازدیدکننده 
هم نداشــت –در باالترین زمان ۸۰۰ هزار- و این در حالی 
بود که حتی ســایت تلوبیون بیــش از یک میلیون بیننده 
داشــت که بازی دیروز را از این طریق دنبال کردند و البته 
ده ها میلیون نفر هم از طریق شــبکه سوم سیما این بازی 
را تماشــا کردند.« گویی این روزنامه نمی داند که این نوع 
آمارها در فضای مجازی برای همه قابل دسترســی است و 
چیزی نیست که کیهان بتواند آن را دستکاری کند یا چیز 
دیگری اعالم کند. ضمن اینکه همین اعتراف کافی است که 

ببینیم حتی با آمار کیهان هم ظرف یک روز چقدر بیننده 
جذب یک صفحه اینستاگرامی شده است، تا حدی که آن 
را با سایت تلوبیون با قدمت و هزینه بسیاری که صداو سیما 
برای آن می کند، مقایســه می کند. از قیاســش خنده آمد 
خلق را! همین تجاهل و خودفریبی باعث شده که کیهان به 
این روز افتاده و حاال هم دارد صدا و سیما را تشویق می کند 
که با همین فرمان جلو برود و به قول معروف » بر سر شاخ، 
بن ببرد«: یکی بر سر شاخ، بن می برید / خداوند بستان نظر 
کــرد و دید / بگفتا گر این مرد بد می کند / نه با من، که با 

نفس خود می کند!
واکنش رسانه های دیگر 

به جز استقبال عجیب و بی سابقه مردم در فضای مجازی 
از عادل فردوســی پور و بازنشر بغض او در ابتدای گزارش، 
رســانه های مختلف پس از بازی پرسپولیس، بیش از این 

بازی به مساله شکست صداو سیما پرداختند.
خبرگــزاری خبرآنالین درباره این موضوع نوشــت: اتفاقی 
که با هجوم مخاطبان به صفحه اینســتاگرام ای اف ســی و 
رکوردشکنی پربازدیدترین الیو اینستاگرام فارسی رخ داد، 
درس مهمی برای مدیران صداوســیما اســت که بفهمند 
دوران انحصار به پایان رسیده است؛ درسی که شاید منجر 
به تصمیم گیری های جدید در تلویزیون شــود اما اگر هم 
نشــد، مهم این است که آن چه در این دو روز مشخص شد 

در مدار بودن عادل فردوســی پور اســت، مداری که مردم 
تعیین کرده اند.

محمد فاضلی جامعه شــناس و عضو هیئت علمی دانشگاه 
شــهید بهشــتی نیز در یادداشــتی نوشــت: برخی هم 
رسانه داری می کنند نه رسانه بانی، حافظ و نگاهبان رسانه 
عمومی نیســتند، مالک آن شــده اند. این کار را در دنیایی 
انجــام می دهند که مدیر یک کانــال تبلیغاتی با صد هزار 
فالوئر و بدون چند هزار میلیارد بودجه از بیت المال، بیشتر 
به حفظ مخاطبانش حســاس است و بیشــتر رسانه بانی 
می کند تا رســانه داری. مدیران رســانه را برای صیانت از 
رسانه، حفظ مخاطب و جلب اعتماد عمومی می گمارند نه 
برای مال خود کردن و سوق دادن چند میلیون شهروند به 

داخل مدار خارج.
محمد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا نیز در واکنش به 
تنگ نظری های صداوســیما درخصوص عادل فردوسی پور 
گفت: مگر می شود کسی مدیر شبکه ای باشد و کارمندش 
از کشور خارج شود و در جای دیگر گزارشگری کند و او از 
ناراحتی نمیرد؟! من اگر جای آقای فروغی بودم زمانی که 

این خبر را می شنیدم، استعفا می دادم.
وی افزود: این چه افتضاحی اســت که در صداوسیما حاکم 
شده اســت؟ اگر آقای فروغی می تواند حتی به جای آقای 
علی عسگری تصمیم بگیرد پس باید ُسمبه پر زوری داشته 
باشــد. بنابراین من اگر جای آقای علی عسگری هم بودم، 
استعفا می دادم. جای تأمل دارد کسی را که تلویزیون ایران 
مدت هاست کنار گذاشته، در الیو اینستاگرامیش میلیون ها 
ایرانی منتظر شنیدن گزارشــش هستند. این مساله برای 

کسانی که او را حذف کردند بسیار خفت بار است.
 مصطفــی داننده هم در ســایت عصر ایران نوشــت: من 
اگر جای رئیس صداوســیما بودم، همین امروز راه خروج 
را به فروغی نشــان می دادم. دلیل آن همچون روز روشن 
اســت. این مدیر جوان کاری کرده است که حتی یک الیو 
اینستاگرام تبدیل به یک رقیب جدی برای تلویزیون شود. 
این مدیر جوان کاری کرده اســت که بسیاری از مخاطبان 
شبکه سه تلویزیون، دیگر پای برنامه های فوتبالی این شبکه 
نشــینند. البته این را بگویم که اگر من رئیس صداوسیما 
بودم، فروغی بدون سابقه را مدیر شبکه سه نمی گذاشتم... 
پرســپولیس فینال آسیا را باخت درســت مثل تلویزیون. 
فردوســی پور، برنده واقعی فینال آسیا بود. او نشان داد که 
باید در مدار مردم باشیم نه مدیرانی که می  آیند و می روند.

موضوع معوقات پرســتاران یکــی از بحث های قدیمی و 
طوالنی در نظام ســالمت کشور است که تا امروز برخالف 
همه وعده ها و تخصیص اعتبارات همچنان پابرجاســت. 
معوقات حداقل هشــت ماهه کادر درمان بویژه پرستاران 
ایــن روزها ابــزاری باری مانور در تبلیغاتی شــده و خبر 
رســیده که از ۱۱هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومانی که برای 
تســویه این معوقــات تخصیص یافته تنهــا ۵ درصد به 
پرستاران رسیده است! معوقات پرستاری یکی از مشکالت 
اصلی در حوزه بهداشــت و درمانی است چراکه مسئوالن 
وزارت بهداشت هیچگاه به درســتی در میان ردیف های 
بودجــه ای که دریافت کرده اند، بــرای این مورد جایی را 
در نظر نگرفتند. بدهی سیســتم سالمت به کادر درمانی 
کشور دستاویزی برای سوءاستفاده از توان پرستاران بویژه 
در دوران ســخت کرونا شده و با وعده های توخالی سعی 

می کنند آنها را در بیمارستان ها نگه دارند!
»مردم ساالری آنالین« در همین زمینه با محمد شریفی 
مقدم، دبیرکل خانه پرستار، گفتگویی داشته که در ادامه 

می خوانید.
در قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همچنین 
بازنشستگی پیش از موعد پیش بینی شده است، آیا 

اینها اجرا می شوند؟ 
پرســتاری بیشترین خدمات بهداشــتی و درمانی را ارائه 
می دهد و در گذشــته هم به همین شــکل بوده است و 
در کشورهای توســعه یافته و موفق دنیا هم پرستاری در 
تمام مسائل محوریت دارد. ســال ۲۰۲۰ میالدی که در 
روزهای پایانی آن هم هســتیم از سوی سازمان بهداشت 
جهانی به نام »پرستار« نامگذاری شده است و توصیه آن 
بــه دولت ها این بوده که اگر می خواهید در امر ســالمت 
مردم موفق باشــید، باید محوریت را پرستارها قرار دهید. 
طبیعتاً زمانیکه قرار است محوریت پرستار باشد باید توجه 

هم بیشتر باشد.
 متاسفانه این کم توجهی ها در کشور ما از قبل هم بوده و 
در همه حوزه ها پرســتاری تحت ظلم قرار گرفته است. از 
آن جمله می توان به قوانین تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
اشاره کرد که ۱۴ سال از آن می گذرد ولی عمال علی رغم 
پیگیری های مکرری که اتفاق افتاد هنوز اجرا نشده است، 
قانون مشاغل ســخت و زیان آور مصوب سال ۶۷ است و 
می گوید اگر پرســتار ۲۵ سال کارکرد باید ۵ سال ارفاقی 
بگیرد تا با ۳۰ روز حقوق بتواند ســریع تر بازنشست شود. 

عماًل پرســتاران از مزایای این قوانین استفاده نمی کنند. 
در موضوع کرونا هم بیشــترین فشار را پرستاران تحمل 
کردند به ایــن دلیل که نرم نیروی انســانی ما یک دوم 
حداقل استاندارد جهانی است، نشانه این فشارها این است 
که االن بیش از ۵۰ هزار نفر از پرســتاران به کرونا مبتال 
شده و بیش از ۱۰۰ نفر هم شهید مدافع سالمت داشتیم. 
این ها همه نشــانه این می دهد که بیشــترین بار کرونا بر 

دوش پرستاران است.
 با این مشکالت؛ چه اقداماتی برای پرستاران شده 

است؟
باید اینکه چه اقداماتی برای پرســتاران شده را دو بخش 
بکنــم، یک بخــش حمایت هــای مردمی  بود کــه واقعا 
حمایت هــای معنوی خوبی از پرســتاران صورت گرفت، 
یک بخش هم مســئوالن هستند که باید از کسانی که در 
صف اول مبارزه با کرونا هســتند، حمایت کند. حمایت ها 
شــکل های مختلفی دارد یکی اینکه تعداد نیروها را زیاد 
کنند که این کار را نکردند، در بحث معوقات هم شعارهای 
زیادی دادند که بخش زیادی از این وعده ها اجرا نشد. در 
مــورد آخرین رقمی که اعالم شــد بگم که ۲۵ روز پیش 
بود نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه از اختصاص 
۱۱/۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوقات 
کادر درمان خبر داد که همه جا هم از کادر پرستاری نام 

بده می شود! 
۶۰ درصد کادر درمان پرســتاران، حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد 
هم نیروها و کادر آزمایشگاه، رادیولوژی و گروه های دیگر 
و مابقی پزشــکان هســتند. من به ضــرس قاطع عرض 
می کنم که اگر پزشــکان را از کادر درمان جداکنیم، ۱۰ 
درصد این مبلغ هم به کل کادر درمان نرســیده است. به 

پرستاران هم حدود ۵ تا ۶ درصد نهایتا رسیده باشد. 
مشکل کجاست؟ 

این سوالی که مرتباً از مسئوالن وزارت بهداشت می پرسیم، 
ما نمی دانیم پولی که به اسم پرستاران ولی به کام دیگران 
گرفته می شــود کجا هزینه شده است! در وزارت بهداشت 
حدودا ۱۲۰ هزار نفر کادر پرستاری داریم که اگر از ۱۱/۵ 
هزار میلیارد تومان به هر پرستاری ۱۰ میلیون تومان هم 
بابت معوقات از ایــن مبلغ تعلق می گرفت، حدود ۱۲۰۰ 
میلیارد تومان می شــد! درحالیکه معوقــات ۶ تا ۸ ماهه 
پرســتاران چندان تغییری نکرده اســت. برخی از کاهش 
معوقــات صحبت می کننــد، اما می دانیــد روش کاهش 

معوقات چگونه بوده است؟ معوقات یکساله بوده و پرستار 
طرح کارانــه می گرفت که مثال ماهــی ۸۰۰ هزار تومان 
بود. االن این ۸۰۰ هــزار تومان را یکبار پرداخت کرده و 
می گویند که چهار ماه تسویه شده است یعنی ۱۲ ماه را ۸ 
ماه و کارانه را ۲۰۰ هزار تومان محاسبه می کنند! البته به 
طور میانگین ۲۰۰ هزار تومان بوده و پرســتارانی هستند 
که ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان دریافت کرده اند! می می گویم که 
حتی ۵ تا ۶ درصد این رقم هم به پرستاران نرسیده است!
یعنــی ۵ تا ۶ درصد از این کارانــه ۶۰ تا ۲۰۰ هزار 
تومانی که به صورت ماهانه برای کارانه پرســتاران 

درنظر گرفته شده، هم نرسیده است؟
بله دقیقا، جالب اســت که در سیستم بهداشت و درمان 
ما هــزاران میلیارد تومــان پول وارد می شــود که هیچ 
زمانی درباره آن حرف زده نمی شــود ولی پولی که به نام 
پرستاران گرفته می شــود و نهایتا مشخص نیست که به 
پرستاران برسد یا نرسد، کلی بر روی آن مانور می دهند.

به نظر شما دلیل اصلی این اتفاقی چیست؟
بــه نظرم دلیل اصلی تعارض منافع اســت؛ به هر صورت 
دنیا به ســمت رفته که مشکل تعارض منافع خود را حل 
کند. یعنی در کشورهای توسعه یافته امکان ندارد در یک 
ســمت مدیریتی یک فردی قرار بگیرد که خودش ذینفع 
تصمیمی  که می گیرد باشــد، این رقم در خوشبینانه ترین 
حالــت برای تهیــه دارو، بنا، تجهیزات پزشــکی و جیب 
پزشکان رفته است. چرا؟ به این دلیل که سیستم بهداشت 
و درمان ما پزشــک ســاالر اســت و این آقایان به عنوان 
ناظر  قانون گذار،  تصمیم ساز، سیاستگذار،  تصمیم گیرنده، 
در تمام الیه های حاکمیتی حضور دارند و تصمیمات شان 

به نفع گروه های خاص یا خودشان است که این شکل کار 
در هیچ کجا دیده نمی شــود. همین االن اگر سر به خیلی 
از بیمارستان سر بزنیم می بینیم که رئیس دانشگاه  صبح 
در وقت اداری در بیمارستان خصوصی خود بیمار ویزیت، 
عمل یا آنژیو می کند! مگر چنین چیزی شدنی است مگر 
دانشگاه تعطیل است که رئیس آن در اتاق جراحی حاضر 
شــود! نظارت بر بخش خصوصی بــه عهده معاون درمان 
دانشــگاه ها است ولی زماینکه خودشــان سها م دار بخش 
خصوصی هســتند چطور قرار اســت که نظارت داشــته 
باشــند؟ وقتی همه اینهــا در کنار هم قرار دارند فســاد 

اجتناب ناپذیر است. 
یعنــی وقتی که از رئیس بیمارســتان و دانشــگاه گرفته 
تا معاونان آنها که پزشــک، هیــات علمی و جراح خوبی 
هســتند در مسند مدیریت قرار می گیرند که نیازمند علم 
خود است. در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا بیش از 
۹۰ درصد مدیریت بیمارستان ها در دست افراد غیرپزشک 
قــرار دارد و ۱۰ درصــد باقی مانده هم پزشــکی را کنار 
گذاشــته اند یعنی در تصمیم گیری ها ذینفع نیستند، اما 
در اینجا این شــکلی نیست و به هر شکلی که از تصمیم 
خود منفعتی می برد، تضاد و تعارض منافع ایجاد می شود 
و متاســفانه این گروه »تمامیت خواه« آنچنان بر سیستم 
بهداشت و درمان چنبره زده اند که نمی گذارند یک قطره 
هم از دستشان بچکد! ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبلغ 
کمی نیست. نیروی انسانی ما یک دوم نرم جهانی است و 
با این مبلغ می توانیم ۱۰ هزار پرستار استخدام کنیم ولی 
این کار را نکرده و مثال ۴۰ هزار تخت وارد کرده اند چون 

این بخش پولساز است!

وزیر بهداشت با اشاره به حماسه آفرینی جامعه بهداشت و 
درمان کشور در بحران کرونا، در عین حال از لحاظ ۵۰درصد 
فوق العاده ویژه برای پرستاران از امروز و همچنین استخدام 
۲۰هزار پرستار طی امســال با اولویت پرستاران شرکتی و 
فعال در بخش های کووید،خبر داد. به گزارش ایسنا، سعید 
نمکی در مراسم بزرگداشت روز پرستار با بیان اینکه من در 
مقابل همه جامعه بهداشــت و درمان و نظام سالمت کشور 
ســر تعظیم فرود می آورم که حماسه ای بسیار بی بدیل در 
کشــور آفریدند، افزود: این حماســه را نه می توان با بیانی 
تقریر کرد، با زبانی گفت، با قلمی نگارش کرد و با وســیله 
و دوربینی به تصویر کشــید. این عظمت و حماسه را تاریخ 
قضاوت خواهد کرد که در سال های سخت تحریم با دست 
خالی و با بدترین مضایقی که بر ما تحمیل شد، چه عظمت 

و حماسه ماندگاری خلق شــد. من خودم را به عنوان یک 
شهروند و یک سرباز نظام سالمت، مدیون این جامعه شریف 
اعم از پرستار، پزشک، بهورز، علوم آزمایشگاهی و ... می بینم. 
امروز دیگر روز پرستار را فقط روز پرستار نمی بینم. همانطور 
که روز پزشک، داروساز، علوم آزمایشگاهی و... را دیگر تنها 
مختــص این افراد نمی بینم، بلکه این روزها متعلق به همه 
جامعه پزشــکی اســت. زیرا در این مدت جامعه پزشکی و 
نظام ســالمت ثابت کرد که همه در کنار هم و به عنوان ید 
واحد در خدمت مردم هســتند. این عظمت، همبستگی و 

وفاق در جامعه پزشــکی و در تاریخ این مملکت ثبت شد 
و حرمــت و عزت این جامعه را مــردم از کودک و بزرگ و 
در نسل های آتی در قلب، روح و ذهن و صفحات تاریخ این 
مملکت خواهد ماند. روز پرســتار را به این عزیزان تبریک 
می گویم. وزیر بهداشت گفت: ما در این سال سخت تالش 
کردیم، بیشــترین افزایش سنواتی را برای پرسنل بهداشت 
و درمان کشــور رقم بزنیم. در حالی که چنین پدیده ای را 
در تاریخ ســال های گذشته و افزایشی در این سطح را برای 
حقوق و مزایای این افراد نداشــتیم؛ به طوری که نسبت به 

آخرین ماه سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت که 
بار مالی سنگینی هم تحمیل کرد.نمکی افزود: برای جامعه 
شریف پرستاری هم از امروز ۵۰ درصد فوق العاده ویژه را در 
احکام لحاظ خواهیم کرد. در عین حال به معاونین توسعه، 
درمان و پرســتاری ابالغ کردم که برای پرستاران عالوه بر 
کارانه از ابتدای ســال برای عزیزانی که در بخش های کرونا 
کار می کردند، فوق العاده ویژه دیگری را به عنوان ســختی 
کار لحاظ کنیم که گرچه رقم ها باال نیســت، اما در وســع 
خودمان بتوانیم ســمبلی از قدرشناسی خودمان را خدمت 
این عزیزان اعالم کنیم. وی افزود: ضمن اینکه امســال ۲۰ 
هزار مورد اســتخدام در جامعه پرستاری را داریم که بعد از 
ســال های بعد از انقالب اولین بار در کشور چنین اقدامی را 

انجام می دهیم.

۳۷ روز تنفس هوای آلوده در تهران طی پاییز تهرانی هــا در پاییز امســال ۳۷ روز به دلیــل افزایش 
غلظــت ذرات معلق کمتــر از ۲.۵ میکرون هوای آلوده 
تنفــس کردند. به گــزارش ایســنا، تهرانی ها از ابتدای 
پاییــز تاکنون ۵۳ روز هوای قابل قبول و ۳۷ روز هوای 
ناسالم برای گروه های حساس - به دلیل افزایش غلظت 
ذرات معلــق کمتــر از ۲.۵ میکــرون - تنفس کردند. 
هوای تهران درحالی طی پاییز ۳۷ روز آلوده بود که در 
این بین ســهم آذر مــاه از آلودگی هوا ۱۹ روز گزارش 
شده، این یعنی آذر ماه آلوده ترین ماه پاییز طی امسال 
بوده است. بررسی آمار نشان می دهد که کیفیت هوای 
تهران طی پاییز ســال گذشته با درصدی تفاوت، کم و 
بیش مشــابه امســال بود. طی پاییز ۹۸ تهران ۵۸ روز 

هوای قابل قبول و ۳۲ روز هوای آلوده داشت که از این 
بین ســهم هوای ناسالم برای گروه های حساس ۲۹ روز 
و ســهم هوای ناسالم برای همه ســه روز بود.بر اساس 
این گزارش مهمترین علت آلودگی هوا در ماه های سرد 
ســال افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون 
اســت. بر اساس آخرین سیاهه انتشار شهر تهران، سهم 
منابع متحرک مانند تاکســی ها، خودروهای شــخصی، 
اتوبوس هــا و... در تولید ذرات معلق ۶۰ درصد اســت 
که در ایــن بین خودروهای دیزلــی پررنگ ترین نقش 
را دارند. ذرات معلــق یکی از خطرناکترین آالینده های 

موجود در هوا هســتند و می توانند بیماری های قلبی و 
ریوی را تشــدید کنند و در مواجهه طوالنی مدت سبب 
حمالت قلبی و آســم شــوند. اطالعات شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران نشــان می دهــد که طی پاییز ۹۷ 
کیفیت هوا در شــرایط بســیار خوبی نســبت به پنج 
ســال اخیر قرار داشــت. در این بــازه زمانی هوا هفت 
روز در شــرایط پاک، ۶۸ روز در شــرایط قابل قبول و 
تنها ۱۵ روز در شــرایط ناسالم برای گروه های حساس 
قرار داشت.در پاییز ســال ۹۶ کیفیت هوا طی ۴۷ روز 
در شــرایط مطلوب قرار داشــت که از این بین ســهم 

هوای پاک ســه روز و ســهم هوای قابل قبول ۴۴ روز 
گزارش شده اســت. کیفیت هوا در تهران طی این بازه 
زمانــی به دلیل افزایش غلظــت ذرات معلق ۳۹ روز در 
شرایط ناســالم برای گروه های حساس و چهار روز در 
شــرایط ناســالم برای همه افراد بود. بر اساس مقاله ای 
که دانشــگاه شــریف در ارتباط با ذرات معلق منتشــر 
کرده اســت تماس با ایــن ذرات به ویــژه ذرات معلق 
بــا ابعاد کمتر از ۲.۵ میکرون می تواند ســبب آســیب 
رســیدن به دستگاه قلبی -عروقی بدن، حمالت قلبی و 
سکته شــود. این آثار همچنین باعث افزایش مراجعات 
به مرکــز درمانی و افزایش تعداد بســتری و در برخی 

موارد مرگ زودرس می شود. 


