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خیلی کوتاه

وزارت بهداشت: »خمیرمرغ« همچنان ممنوع است
مدیر کل نظ��ارت و ارزیاب��ی فراورده های غذایی، آرایش��ی و 

بهداشتی سازمان غذا و دارو در واکنش به اظهارات اخیر مسئوالن 

سازمان دامپزشکی مبنی بر آنکه »از نظر سازمان دامپزشکی تولید 
آن دس��ته از خمیرمرغ��ی که در داخل کارگاه ه��ای تحت نظارت 
بهداش��تی صورت گیرد، هیچ منعی ندارد«، تاکید کرد که مصرف 
خمی��ر م��رغ در فرآورده های غذایی همچنان ممنوع اس��ت.دکتر 

هدایت حسینی در این باره گفت: سیاست های سازمان غذا و دارو 
در خصوص استفاده از خمیر مرغ تغییری نکرده است. وی همچنین 
در خصوص مجوز صدور محصوالت غذایی به خارج از کشور تصریح 
ک��رد: صادرات محصوالت غذایی با کنترل و نظارت س��ازمان ملی 

اس��تاندارد صورت می گی��رد. ضمن اینکه در راس��تای حمایت از 
صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی، اجازه تولید صادراتی صرفا 
بر اساس معیار و ضوابط کشور مقصد و پس از ارائه مستندات وتائید 

گمرکات کشور و فقط برای صادرات داده می شود.

اشتغالزایی برای 2000 کارگر فصلی و ساختمانی
مدیرعامل س��ازمان رف��اه، خدمات و مش��ارکت های اجتماعی 

ک�ن ش��هرداری تهران با اشاره به اینکه بیمه و کار دو دغدغه عمده زندگ�ي 
کارگران فصلی و س��اختمانی است، گفت: ش��هرداری تهران با 
همکاری سازمان فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 
در صدد اش��تغالزایی برای 2000 کارگر فصلی و س��اختمانی و رفع دغدغه های آنان 

وخانواده هایشان است.
فرزاد هوش��یار پارسیان مدیرعامل این سازمان با اشاره به مصوبه شورای اسالمی 
ش��هر تهران مبنی بر راه اندازی مراکزی تحت عنوان س��امانه برای کارگران فصلی و 
س��اختمانی گفت: برخ��ی از این کارگران دارای کارت مهارت فنی در رش��ته هایی از 
جمله آرماتور بندی، برق کاری و تاسیس��ات ساختمان برق کشی هستند، اما عده ای 
نیز از این تخصص ها برخوردار نیس��تند. بنابراین ش��هرداری تهران فرایند شناسایی، 

جذب و توانمند سازی آنان را نیز برعهده دارد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه پنج ساله شهرداری تهران باید تمامی مناطق 
22 تهران مجهز به سامانه هایی برای کارگران فصلی و ساختمانی شود، افزود: تا کنون 
ما توانس��ته ایم در برخی مناطق از جمله 7، 8 ، 11 ، 12 و 22 س��امانه های استاندارد 
راه اندازی کنیم.به گفته این مقام مس��ئول، س��اختمانی مجهز به امکانات سرمایشی و 
گرمایشی با متراژ مشخص برای استقرار کارگران از جمله شاخص های این سامانه های 
اس��تاندارد به شمار می آید. هوشیار پارسیان با اش��اره به راه اندازی دفاتری نیز برای 
س��اماندهی کارگران فصلی و ساختمانی در مناطق 1، 2، 5 و 6 افزود: البته در آینده 
نزدیک و تا فرصت برنامه پنج س��اله ش��هرداری تهران باید این دفاتر به س��امانه هایی 

برای ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی در سطح شهر تهران تبدیل شود.
به گفته مدیر عامل س��ازمان رف��اه، خدمات و مش��ارکت های اجتماعی هدف از 
تش��کیل و راه اندازی این سامانه ها و دفاتر تالش برای توانمند سازی کارگران فصلی 
و ساختمانی و تهیه بانک اطالعاتی براساس تخصص و مهارت آنان است تا ذی نفعان 
از جمله انبوس��ازان، شرکت ها و دستگاه های مختلف، ش��هروندان و حتی بخش های 
مختلف شهرداری تهران از جمله معاونت خدمات شهری و معاونت فنی و عمرانی در 

ساخت و سازها و پروژه های عمرانی از این نیروها استفاده کنند.

برپایی جشن »سپاس معلم« از
12 تا 19 اردیبهشت در مدارس

قائم مقام س��ازمان دانش آموزی کشور با اشاره به برپایی جشن 
»سپاس معلم« از 12 تا 19اردیبهشت در مدارس گفت: دانش ق���دردان�ي

آم��وزان در روز معلم دفترچه ای از دلنوش��ته ها و نقاش��ی های 
خود را به معلمان شان هدیه خواهند داد.

داوود روس��تایی در گفت و گ��و ب��ا می��زان، درب��اره برنام��ه های اجرای��ی برای 
پاسداش��ت روز معل��م اظهار کرد: مهم ترین برنامه ای ک��ه در حال حاضر مد نظرمان 
 اس��ت، برپایی جش��ن »س��پاس معل��م« به مناس��بت ای��ن روز در مدارس سراس��ر 

کشور است.
وی در ادامه افزود: برای این مناسبت جشن های سپاس معلم را در نظر داریم که 
از 12 تا 19 اردیبهشت برگزار می شود. براین اساس در طول مدت ذکر شده دربرخی 

از مدارس کیک جشن تولد به مناسبت روز معلم توزیع خواهد شد.
قائم مقام س��ازمان دانش آموزی کشور با بیان این مطلب که دانش آموزان به طور 
خودجوش مدرس��ه را تزئین و دفتری از دل نوشته های خود به عنوان یادگاری برای 
معلم خود در نظر گرفته اند، ادامه داد: دبیرس��تانی ها دل نوش��ته و مدارس ابتدایی به 

صورت نقاشی دفترچه ای را به معلم خود هدیه خواهند داد.
روستایی با اشاره به اینکه دفتر در قالب یادگاری از دل نوشته ها و نقاشی، مهم ترین 
یادگاری دانش آموزان به معلمان شان است، مطرح کرد: معلمان از این یادگاری در سال 
گذشته اس��تقبال زیادی کرده اند و براین اساس امسال سعی داریم به طور گسترده در 

تمام کشور این برنامه را در قالب ارائه هدیه به معلمان زحمت کش اجرایی کنیم.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی در روز 

معلم با شاخه  های گل از معلمان خود تقدیر خواهند کرد.
قائم مقام س��ازمان دانش آموزی کش��ور در خاتمه گفت: عالوه بر وزارت آموزش 
و پرورش و ادارات اس��تانی در شهرس��تان ها نیز دانش آموزان پیشتاز و فرزانه سازمان 
دانش آموزی ازمعلمان با شیرینی پذیرایی خواهند کرد، همچنین دانش آموزان سراسر 

کشور با پالکاردها به مدارس رفته و جشن می گیرند.

رهایی نوجوان تهرانی از دست آدم ربایان
یک نوجوان 14 ساله که توس��ط افراد ناشناس ربوده شده بود 

با تالش ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ از دست آدم ربایان حادث�����ه
نجات یافت.

به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، آدم ربایان که در ازای 
آزادی این نوجوان درخواست 30 میلیارد ریال کرده بودند بدون دستیابی به خواسته 

شان در عملیاتی با تالش ماموران آگاهی پلیس تهران دستگیر شدند. 
این گزارش حاکی است که پرونده این آدم ربایی درپی مراجعه فردی در ساعت هشت، 
پنجم اردیبهشت ماه به کالنتری 112 ابوسعید مبنی بر ربوده شدن پسر14 ساله اش به نام 

امیرحسین در زمان مراجعه به مدرسه، توسط فرد یا افراد ناشناس تشکیل شد. 
پدر امیرحس��ین به پلیس گفت: پنجم اردیبهشت پسرم در ساعت 6:30 صبح از 
منزل خارج ش��د تا با سرویس به مدرسه برود؛ حدود ساعت 6:45 بود که زنگ منزل 
به صدا درآمد و راننده س��رویس مدرسه عنوان کرد که چرا امیرحسین پایین نیامده، 

بالفاصله کوچه را برای پیدا کردن امیرحسین گشتیم اما از او اثری نبود. 
پدر امیرحس��ین گفت: حدود س��اعت هفت یعنی نیم ساعت بعد از مفقود شدن 
امیرحسین، فرد ناشناسی به تلفن همراه بنده تماس گرفت و عنوان کرد که پسرم در 

اختیار آنها است و در ازای آزادی وی مبلغ 30 میلیارد ریال درخواست کرد. 
کارآگاهان در اولین مرحله از تحقیقات خود به مدرسه محل تحصیل امیرحسین 
مراجعه و دریافتند که در افراد ناشناس��ی با خودروهای مختلف سیتروئن و پژو 405 
نقره ای رنگ به مدرس��ه محل تحصیل امیرحس��ین مراجعه و سواالتی را در خصوص 

زمان حضور دانش آموزان در مدرسه و تعطیلی آنها و غیره پرسیده اند. 
در ادامه مشخص شد که ربایندگان اطالعات کاملی در خصوص فعالیت اقتصادی 
پدر و نیز پدربزرگ امیرحس��ین در زمین��ه خرید و فروش آهن آالت اقتصادی دارند؛ 

پس به سمت محل کار پدر و پدربزرگ امیرحسین در بازار آهن کشیده شد. 
س��رهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده،در این مورد گفت: با انجام تحقیقات پلیس��ی، 
کارآگاهان موفق به شناس��ایی هویت افراد رباینده شده و در یک عملیات غافلگیرانه، 
س��اعت 11 دیروز دوشنبه موفق به دستگیری سه رباینده و نیز آزادی امیرحسین در 

منطقه دهکده المپیک شدند.

اعالم تعرفه های پزشکی 94
معاون درمان وزیر بهداشت از اعالم تعرفه های درمان 
94 خبر داد و میانگین افزایش نرخ تعرفه ها را 9 درصد و 

کمتر از نرخ تورم اعالم کرد.
دکتر محمد آقاجانی گفت: بر اس��اس مصوبه هیئت 
محت��رم وزیران ن��رخ ویزیت پزش��کان اعم از پزش��کان 
عموم��ی، متخص��ص و فوق تخصص در بخ��ش دولتی و 
خصوص در س��ال جاری 15 درصد افزایش یافت که مابه 
التفاوت افزای��ش نرخ ویزیت ها در بخش دولتی توس��ط 

بیمه ها تامین می شود.
وی افزود: با توجه به رشد 14 درصدی منابع بیمه ای 
و افزای��ش میانگین 9 درصدی تعرفه ه��ا، می توان گفت 
هی��چ گونه افزایش پرداختی از س��وی بیماران در بخش 
دولتی صورت نمی گیرد و پرداختی بیماران همانند سال 

گذشته است.
وی گف��ت: ب��ر این اس��اس ن��رخ ویزی��ت در بخش 
دولتی برای پزش��کان عمومی 92000 ریال، متخصصین 
115000 ری��ال و فوق تخصص ه��ا 138000 ریال و در 
بخش خصوصی برای پزش��کان عمومی 190000 ریال، 
متخصصی��ن 300000 ریال و پزش��کان ف��وق تخصص 
380000 ریال می باش��د. ب��ه گفته آقاجانی، بر اس��اس 
ای��ن مصوبه تعرفه نرخ اقامت در بیمارس��تان های دولتی 

) هتلینگ ( 20 درصد افزایش یافته است.
وی همچنی��ن گفت: در قالب مصوب��ه جدید هیئت 
محترم دولت، میانگین رش��د کل تعرفه خدمات پزشکی 
تنها 9 درصد خواهد بود. این در حالیس��ت که هموطنان 
واجد بیمه پایه سالمت در هنگام بستری تنها شش درصد 
از مبلغ صورت حساب تنظیمی را بر اساس تعرفه و قیمت 
مصوب پرداخت می کنند. از سوی دیگر روستائیان، عشایر 
و س��اکنین ش��هرهای زیر 20 هزار نف��ر )دارای دفترچه 
بیمه روستایی( و سایر افرادی که از طریق نظام ارجاع به 
بیمارستان های وزارت بهداشت مراجعه می کنند، 3 درصد 

از هزینه خدمات را پرداخت می کنند.
آقاجانی گفت: همچنین نرخ خدمات پاراکلینیک در 

بخش دولتی تغییری پیدا نخواهد کرد.

مردم سوسیس و کالباس نخورند
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از تولید 
زیرپله ای خمی��ر مرغ خبر داد و گفت: وقتی قیمت یک 
کیلو سوسیس و کالباس از یک کیلو گوشت کمتر است، 

حتما جایی اشکال دارد.
دکتر حس��ینعلی شهریاری با اش��اره به برنامه پنجم 
گفت: در این برنامه وزارت بهداشت متولی سالمت تعریف 
شده و در سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری هم در 
بحث مربوط به ایمنی غذایی، این امر به وزارت بهداش��ت 

مربوط شده است.
وی افزود: طبق قانون متولی وزارت بهداش��ت است، 
علت هم این اس��ت که هر وقت اتفاقی رخ می دهد، این 
وزارتخانه باید پاسخگو باشد ولی دو گانگی و چندگانگی 
موجب مشکالت عدیده می شود از این جهت پیشنهاد ما 

این است که متولی سالمت را مشخص کنیم.
ش��هریاری با توصی��ه به مردم ب��رای مصرف نکردن 
سوس��یس و کالباس گفت: در بررس��ی های انجام ش��ده 
30 درص��د از محصوالت جمع ش��ده از بازار مش��کل دار 

بوده اند.
وی افزود:  خمیر مرغ گاهی با استفاده از ضایعات دور 
ریز ناشی از پاک کردن مرغ در مرغ فروشی ها و گاهی با 
استفاده از خمیر کردن مرغ های پیر تخم گذار، بدون آن 

که امحاء و احشای مرغ خارج شود، تهیه می کنند.
رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجلس گفت: 
سازمان دامپزشکی هم ممکن است بگوید که در بازرسی های 
ما خمیر مرغ در چارچوب اس��تاندارد دیده شده است ولی 

تولید زیرپله ای و خالف هم خیلی انجام می شود.

تاثیر سوء صید ماهی های شکارچی بر 
اکوسیستم های مرجانی

کارشناس��ان محیط زیست این بار بر تاثیر سوء صید 
ماهی ه��ا بر دیواره ب��زرگ مرجانی در آب های اس��ترالیا 

تاکید کردند.
نتایج مطالعات جدید کارشناس��ان استرالیایی نشان 
می ده��د ک��ه صید و ماهیگی��ری تاثیر قاب��ل توجهی به 
چگونگی ش��کل گیری جمعیت گونه های مختلف ماهی ها 

و آبزیان در دیواره بزرگ مرجانی دارد.
بیش از این آش��کار ش��ده بود که پیامدهای محیط 
زیس��تی نظیر تغییرات جوی و آلودگ��ی از جمله عوامل 
موث��ر در ایج��اد دگرگون��ی در دی��واره ب��زرگ مرجانی 
هس��تند. اکن��ون متخصصان مرکز مطالع��ات حفاظت از 
صخره ه��ای مرجانی ARC در دانش��گاه »جیمز کوک« 
استرالیا دریافته اند که حذف کردن جمعیت قابل توجهی 
از ماهی ه��ای ش��کارچی مانند »اس��نپرها« ب��ر اثر صید 
کنترل نش��ده آنها، تغییرات چش��مگیری در شکل گیری 

جمعیت ماهی ها به جا گذاشته است.
به گزارش ش��بکه اخبار محیط زیس��ت، کارشناسان 
می گوین��د: ثبات و س��المت مرجان های دریای��ی در گرو 
فراوان��ی باال و تنوع زیاد گونه های آبزیانی اس��ت که با آنها 
همزیس��تی دارند. ماهی های ش��کارچی برای حفظ تعادل 
اکوسیستم صخره های مرجانی بسیار حیاتی هستند و بدون 
شک کاهش جمعیت ماهی های شکارچی که بیشتر هدف 
صید تجاری و محلی هستند بر هم خوردن تعادل و ساختار 

اکوسیستم صخره های مرجانی نقش به سزایی دارد.

تلفات زلزله نپال به بیش از 3700 تن رسید
صدها نفر از مردم نپال پایتخت این کش��ور را پس از 
وق��وع زمین لرزه مهیبی که تاکنون بیش از 3700 قربانی 

داشته، ترک کردند.
با گذشت دو روز از وقوع زمین لرزه 7.9 ریشتری در 
کاتماندو پس لرزه های ش��دید آن ادامه دارد و بازماندگان 
این حادثه مرگبار طبیع��ی با کمبود مواد خوراکی و آب 

آشامیدنی روبرو هستند.
جاده های خروجی کاتماندو مملوء از افرادی شده اند 
که هر یک تالش دارند با خانواده های خود وسیله نقلیه ای 
پی��دا کرده و به محل امنی نقل مکان کنند. بس��یاری از 
بازمان��دگان این زلزله از روز ش��نبه در خیابان ها به س��ر 
می برند چرا که خانه هایشان تخریب شده یا از ترس وقوع 
پس لرزه های دیگر و احتمال ریزش ساختمان از رفتن به 

خانه های خود واهمه دارند.
مقامات این کش��ور در تالش هستند تا با کمبود آب 
آشامیدنی، مواد خوراکی همچنین تهدید شیوع بیماری ها 
در منطقه زلزله زده مقابله کنند. مجروحان این حادثه در 
حالی روی زمین رها شده اند که تخت خالی برای پذیرش 

آنان در مراکز درمانی و بیمارستان ها وجود ندارد.

پنجمی��ن جلس��ه ش��ورای برنام��ه ریزی و 
چهار هماهنگی همایش دانش��گاهی و دانشجویی گزارش 

هفته روابط عمومی ای��ران با حضور  محمد 
صادق افراسیابی؛ دبیر همایش و مدیر گروه علمی تخصصی روابط 
عمومی دانش��کده خبر، مجید رفیعی؛ مدرس دانش��گاه و سردبیر 
همش��هری ج��وان، ابوالفض��ل جنگی؛ مدرس دانش��گاه و مش��اور 
فرهنگ��ی ایران خ��ودرو، رضا نام��ی؛ عضو گروه مدیری��ت روزنامه 
خراس��ان و هیات رئیس��ه مجمع هنرمندان خراسانی و تعدادی از 
اس��اتید و نخبگان دانش��گاه های کش��ور در رش��ته روابط عمومی 

برگزار شد.
به گزارش گروه جامعه سیاس��ت روز- محمد صادق افراسیابی 
در این نشست گفت: با برنامه ریزی انجام شده روز 30 اردیبهشت 
ماه ش��اهد حض��ور نمایندگانی از دانش��جویان، اس��اتید، مدیران 
گروه های ارتباطات و روابط عمومی و روسای دانشکده های مرتبط 
با رش��ته روابط عمومی در هم اندیش��ی »روابط عمومی و دانشگاه؛ 
گفت و گو و همدلی« خواهیم بود و گفت و گو، همدلی و همزبانی 

میان دانشجویان و مسئولین دانشگاه به معنای واقعی شکل خواهد 
گرفت.

وی افزود: همان ط��ور که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی 
خود اش��اره داش��تند دولت، کارگزار ملت، و ملت کارفرمای دولت 
اس��ت، و هر چه همکاری دولت و ملت بیش��تر باش��د، کارها بهتر 
پیش خواهد رفت. بنابراین الزم است در عرصه رشته روابط عمومی 
هم اجازه دهیم س��خن دانش��جویان با حضور اس��اتید و مسئولین 
دانش��گاه  ها شنیده شود و مسئولین دانش��گاه ها برای ارتقای سطح 
کم��ی و کیف��ی رش��ته روابط عموم��ی و حل دغدغه ه��ای فعلی 

دانشجویان برنامه ریزی کنند.
در ادامه محمد رضا پارسیان؛ رئیس انجمن علمی دانشجویان 
رواب��ط عموم��ی و قائم مقام دبی��ر همایش از فراهم ش��دن امکان 
حضور برخی از مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای 
کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات مجلس در هم اندیش��ی »روابط 
عمومی و دانش��گاه؛ گفت و گو و همدلی« خب��ر داد و تاکید کرد: 
ش��بکه های اجتماعی و رسانه های جمعی اخبار هم اندیشی را به 

صورت مستقیم و زنده پخش خواهند کرد و ما در تالش هستیم تا 
نظرات س��ایر دانشجویانی که از طریق فضای مجازی اخبار نشست 
را پیگی��ری می کنند جمع آوری کرده و دغدغه های دانش��جویان 

سراسر کشور را در این هم اندیشی مطرح کنیم.
عباس محسنی نس��ب؛ دبیر انجمن دانشجویی روابط عمومی 
و مس��ئول کمیته اجرایی همایش نیز خاطر نشان ساخت: شرکت 
کنندگان در هم اندیش��ی باید بخش��ی از اجرا را عهده دار باشند و 
فقط تماشاچی نباشند. برای تحقق این هدف می شود با ایجاد چند 
کارگاه جانبی در هم اندیش��ی راجع به موضوعات مختلف گفت و گو 

به معنای واقعی را ایجاد کرد.
دکتر حنیف غفاری؛ مدرس دانشگاه و دبیر شورای اطالع رسانی 
همایش نیز گفت: پوش��ش رسانه ای هم اندیشی کمتر از برگزاری 
اصل هم اندیش��ی نیس��ت. در حوزه رسانه باید ظرفیت هایی را که 
فک��ر میکنیم قابلیت فعال ش��دن دارند را پیدا ک��رده و فورا آنها را 
به عینیت برس��انیم. پس از این مرحله بای��د نظام گردش اخبار را 
ب��ه گونه ای طراحی کنیم که از هر رویداد اخبار متفاوتی در اختیار 

رس��انه ها قرار داده ش��ود و هر رس��انه در انتخاب خبر متناسب با 
سیاستهای خود بتواند کامال آزادانه عمل کند.

وی با ارائه گزارش��ی از روند فعالیت ش��ورای اطالع رسانی در 
یک ماه گذش��ته تاکید ک��رد: اکنون تعامل با رس��انه های جمعی 
مناس��ب است اما نباید تنها به پوش��ش خبری اکتفا کرد بلکه باید 
از ظرفیته��ای تولید محتوا در قالب تولید فیلم های کوتاه و جذاب 
از روند برگزاری جلسات و نشست های هم اندیشی در شبکه های 

اجتماعی موبایلی بهره برداری کرد.  
محمد هدایتی؛ مش��اور توس��عه و برنامه ریزی همایش ضمن 
اعالم موافقت با س��خنان دبیر شورای اطالع رسانی همایش گفت: 
هر چند پوش��ش اخبار مناسب بوده است اما موضوع روابط عمومی 
یکی از دغدغه های جدی رسانه های جمعی است که می تواند به 
شکل مناسب تری برجسته شود و از رسانه های جمعی درخواست 
شود که دغدغه های خودشان را در طول برگزاری همایش با هدف 
اصالح ش��یوه ارتباط گیری دس��تگاه های اجرایی با رس��انه های 

جمعی بیان کنند. 

 از زمان  ادغام سازمان تربیت 
چهار گزارش 

مائده شيرپور
بدنی و س��ازمان ملی جوانان 
همه چی��ز ب��ر روی کاغذ به 
نفع جوانان به نظر می رس��ید ام��ا در همان ابتدای 
کار معلوم شد که مدیریت این دو سازمان حیاتی و 
مهم به راحتی ادغامش��ان نبود، ح��ال باید ابتدا به 

این سواالت جواب داد:
چند درصد جوانان کش��ور ورزش��کار هستند؟ 
چن��د درصدش��ان ورزش را تا حد حرف��ه اي انجام 
مي دهند؟ چند درصد از این ورزش��کاران حرفه اي 
در رشته فوتبال فعالیت مي کنند؟! چند درصد ملي 

پوش هستند؟!
اینها س��واالتي اس��ت که ابتدا باید مطرح شود 
تا بت��وان نقدي منصفانه بر عملک��رد وزارت ورزش 

و جوانان داشت
از زمان تشکیل وزارت ورزش و جوانان تا کنون 
ای��ن وزارت خانه بیش��تر متولي ام��ر ورزش آن هم 
ورزش قهرماني و اکثرا در رشته فوتبال بوده است تا 

پرداختن به مسایل جوانان!
ای��ن جمله اي اس��ت که ب��ال اس��تثناء به هر 
کارشناس��ي که ب��راي نقد ای��ن وزارت خانه تماس 
مي گیریم مي ش��نویم. وزارت ورزش و جوانان غرق 
در پرداختن به حاش��یه ها و مس��ایل تمام نشدني 
فوتبال حرفه اي شده و متاسفانه باید براي این مهم 

راهکاري بیندیشد.
یک ماه به روز جوان باقي مانده است و هر ساله 
تنه��ا در این روز اس��ت ک��ه وزارت ورزش و جوانان 
یادي از جوانها مي کند. امسال هم یک ماه مانده به 
این مناسبت وزیر نامه اي را براي عفو جوانان زنداني 
غیر عمد به دادگس��تري نوشته است اما یک سوال؛ 
رقم��ي که براي جواناني که جرم غیر عمد دارند باید 
پرداخت ش��ود بیشتر از قرارداد مربي تیم ملي است 

که گفته شده مالیاتش دو میلیارد تومان است؟!

قصد مقایس��ه نداریم اما اگ��ر کمي منصفانه به 
ماجرا بیندیش��یم حتما از این تناقضات رفتاري در 
ای��ن وزارت خانه که قرار اس��ت به ام��ر ورزش آن 
هم طبق قانون اساس��ي همگاني کردن آن ومسایل 

مربوط به جوانان بپردازد،مي بینیم.
همین چن��د وقت پی��ش بود ک��ه رهبرمعظم 
انق��الب نام��ه اي را به جوانان غربي نوش��تند، حال 
سوال اینجاست وزارت ورزش چقدر تالش کرد این 
نامه حداقل بین جوانان کشور معرفي  توسط آنها به 
جوانان غربي ابالغ ش��ود؟! آیا درخواست اشاعه این 
نامه توسط جوانان با هدایت وزارت ورزش و جوانان 

خواسته نابه جایي است؟!
وزارت ورزش و جوانان به جز صدور مجوز چند 
سایت همسریابي که با حواشي گوناگوني همراه بود 
ت��ا کنون چه اق��دام عملي براي جوانان که توس��ط 

رهبري بارها تاکید ش��ده آینده کش��ور را در دست 
دارند انجام داده است؟!

آیا اش��تغال جوان��ان،ازدواج آنه��ا، پیگیري وام 
ازدواج و کاریاب��ي و مش��اوره و ..از درجه کمتري از 
اهمیت نسبت به فوتبال برخوردار است که نماینده 
ای��ن وزارت خانه براي س��ر و س��امان دادن دو تیم 
پایتخ��ت حداق��ل هفت��ه اي یکبار از رون��د این دو 
باش��گاه به جامعه پاسخگو اس��ت اما معاون جوانان 
ای��ن وزارت خانه ماهي یکبار هم درباره برنامه هاي 

جوانان از طرح هاي حمایتي چیزي نمي گوید؟! 
آی��ا رفت��ن کارلوس کي روش مهم تر اس��ت یا 
رشد چش��مگیر اعتیاد در بین جوانان که وزیر خود 
براي تعیین وضعیت این مربي جلس��ه مي گذارد و 
بارها در محافل ورزشي اینچنین حاضر مي شود اما 

در برنامه جوانان صندلي وي خالي است؟!

درست است که گودرزي در رشته تربیت بدني 
تحصیل کرده  از لحاظ ش��خصي هم شاید به ورزش 
گرایش بیش��تري داشته باشد اما چرا باید مشکالت 
فوتبالیس��تهاي حرفه اي در اولویت کاري او نس��بت 
به مس��ایل جوانان یا حتي مسایل دیگر رشته هاي 

مردمي باشد؟!

اولویت های فراموش شده جوانان
الزم به ذکر اس��ت که جوانان به عنوان سرمایه 
و آینده س��از کشور باید در اولویت این سازمان قرار 
گیرند  هر چند که فوتبال هم با توجه به طرفداران 
ب��ي حد و حص��رش باید حمایت ش��ود! اما حمایت 
ص��رف از فوتبال آن هم در س��طح قهرماني ش��اید 
ظلمي باش��د به باقي جوانان که در این سطح و این 

رشته ورزش نمي کنند.
پرورش نیروی جس��مانی و تقویت روحیه سالم 
در افراد ، توسعه و تعمیم ورزش و ه�ماهنگ ساختن 
فعالیته��ای تربیت بدنی و تفریحات س��الم ، ایجاد و 
اداره ام��ور مراک��ز ورزش وتوس��عه و ترویج ورزش 
قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام، حل مس��ائل 
جوانان ، اعتال و رش��د نس��ل جوان کشور و استفاده 
بهینه از استعداد و توانایی های نسل جوان از اهداف 
کلی سازمان مذکور است.  از بدو ریاست جناب آقای 
گودرزی تعداد جلس��ات غیر ورزشی در سازمانی که 
مهمترین هدف آن توجه به جوانان است به کمتر از 
تعداد انگشتان دست می رسد و جز جلسات ورزشی 
و حض��ور در همایش های پی��اده روی اقدامی قابل 

توجه از سوی ایشان به چشم نمی خورد.
سازمان وزارت ورزش و جوانان در نمودار مدیریتی 
خ��ود هم نظم قابل توجهی ندارد و انگار همه چیز به 
هم گره خورده اس��ت .معاونت ساماندهی امور وزارت 
ورزش وجوانان که باید بررس��ی دقیق��ی از وضعیت 
موجود داشته باشد و برای حل مشکالت جوانان برنامه 

ریزی دقیق و آینده نگرانه ای انجام دهد هنوز در زمینه 
انتخاب مدی��ران کل این حوزه نیز موفق عمل نکرده 
است و از آغاز دوران فعالیت خود در دولت یازدهم تا 
کن��ون به جز تنها یک یا دو نفر از مدیران بقیه تغییر 
ک��رده اند، به عنوان مثال دفتر ازدواج و تعالی خانواده 
وزارت ورزش و جوان��ان هم اکنون بدون سرپرس��ت 
اس��ت و یا دفتر هماهنگی و س��اماندهی امور جوانان 
نیز مسئولی ندارد که به اوضاع جوانان رسیدگی کند. 
اتمام دوره مأموریت برخی از مدیران حوزه جوانان در 
وزارت ورزش و جوانان و اس��تعفای ناگهانی از جمله 
دالیلی است که برای رفتن مدیران گفته می شود، اما 
هیچ کدام از اینها دلیلی برای بی توجهی وزیر ش��ود.
آی��ا جوانان نخبه و المپیادی از جوانان همین کش��ور 
نیستند؟ آیا جوانان تحصیلکرده جویای کار را باید تنها 
تا دم دانشگاه حمایت کنیم؟ آیا باید برای مورد توجه 
بودن مدال آور المپیک بود؟ یا ورزش را در سطح ملی 

و حرفه ای دنبال کرد؟
باید دید و امیدوار بود که اگر قرار اس��ت جناب 
وزیر اقدامی برای سرنوش��ت جوان��ان کنند هر چه 
زودتر به س��رانجام برسد چرا که آمارها بسیار نگران 
کننده اس��ت ممکن اس��ت بس��یار زود دیر شود و 
س��رمایه های بار ارزش کش��ورمان را دس��ت داده 
باش��یم؛ چرا که اگر در س��خنان رهبري و بنیانگذار 
جمه��وري اس��المي کمي ب��ا دقت بگردی��م حتما 
جم��الت کلی��دي را درباره امید جامع��ه به جوانان 
دیده و باره��ا مي توانیم تاکیدي ک��ه این دو رهبر 
بر پرداختن به امور جوانان داشتند را بخوانیم. بارها 
و بارها تاکید ش��ده که جامعه اي س��الم است که از 
جوانان سالم و هدفمند برخوردار باشد، حال از آقاي 
گودرزي مي پرس��یم شما که  مسئول سالمت جامعه 
آین��ده هس��تید براي ای��ن مهم چه کردید؟ ش��اید 
جوابي باش��د که ما از آن اطالعي نداریم بي صبرانه 

منتظر پاسختان هستیم.

وزارت ورزش يا وزارت فوتبال يا وزارت منهاي جوانان

ضرورت برنامه ریزی مسئولین دانشگاه برای ارتقاي رشته روابط عمومی

نظام  س��ازمان  مق��ام  قائ��م 
پرستاری کشور با عنوان این گ�ردش��گر

مطلب که این رس��م بوده در 
دولت های قبلی که پرس��تاران هر س��ال با رئیس 
جمهور دیدار داش��ته باشند، گفت: هنوز دیداری با 

آقای روحانی نداشته ایم.
احمد نجاتیان روز دوش��نبه در نشست خبری 
که در محل س��ازمان نظام پرس��تاری برگزار ش��د، 
به تشریح دس��تاوردهای سازمان نظام پرستاری در 
دوره س��وم پرداخت و افزود: قانون ارتقای بهره وری 
نیروهای بالینی نظام س��المت، مهمترین مصوبه ای 
ب��ود ک��ه در ای��ن دوره اجرایی ش��د. بطوریکه در 
حال حاضر مشکل س��اعت کار پرستاران در بخش 
دولتی به طور کامل حل ش��ده است. ولی متاسفانه 
بیمارستان های خصوصی هنوز در اجرای این قانون 

کارشکنی می کنند.
به گفته وی، با اجرای قانون ارتقای بهره وری، 
حداقل 15 درصد از س��اعت کار پرستاران کم شده 
است. نجاتیان از جذب 9 هزار کمک بهیار خبر داد 
و افزود: تربیت این تعداد کمک بهیار، بار س��نگینی 

از دوش نظام سالمت بر می دارد.

قائم مقام س��ازمان نظام پرس��تاری با تاکید بر 
اینکه سازمان نظام پرس��تاری وابسته به هیچ حزب 
و جریان سیاسی نیس��ت، گفت: در دولت اصالحات 
قوانین خوبی برای پرس��تاران تصویب شد ولی آنچه 
در سه دولت گذشته و فعلی به عنوان نقطه مشترک 
دیده می شود، این است که تمامی روسای جمهوری 
و وزرای بهداشت آنها، به پرستاری اهمیت می دادند.

وی در همین زمینه ادامه داد: یکی از انتقاداتی 
که به دولت های گذش��ته وارد است، این است که 
برخی وعده ها و کارهای پرستاری به سرانجام نمی 
رس��ید و خودش��ان نیز در پایان عمر دولت به این 
موضوع اذعان داش��تند. بنابرای��ن، امیدواریم آقای 
روحان��ی در پایان عمر دولت ش��ان نگویند که می 

شد کار بیشتری برای پرستاران انجام داد.
نجاتیان همچنین از انتظار دو ساله نمایندگان 
جامعه پرستاری برای دیدار با رئیس دولت یازدهم 

خب��ر داد و افزود: هر س��ال در روز پرس��تار، دیدار 
نمایندگان جامعه پرس��تاری با رئیس جمهور اتفاق 
می افتاد ولی االن دو س��ال اس��ت که نتوانسته ایم 
با آقای روحانی دیداری داشته باشیم و این به رغم 
درخواستی است که داشته ایم و در جلساتی با وزیر 

بهداشت نیز، این موضوع را اعالم کرده ایم.
قائ��م مقام س��ازمان نظام پرس��تاری در ادامه 
ب��ه موضوع انتخابات چهارمین دوره س��ازمان نظام 
پرس��تاری برای معرفی اعضای جدید هیئت مدیره 
های پرس��تاری در کش��ور، گفت: تا دوره سوم تنها 
102 ش��هر دارای هیئت مدیره پرستاری بودند که 
در ای��ن دوره تعداد ش��هرهای دارای هیئت مدیره 

پرستاری به 128 شهر افزایش یافته است.
وی همچنی��ن ب��ه اج��رای طرح تح��ول نظام 
س��المت اش��اره کرد و افزود: با اج��رای این طرح، 
فشار کاری به پرستاران در بیمارستان های دولتی 

حداقل 2 برابر ش��ده اس��ت و این به خاطر افزایش 
مراجعات و انتظارات مردم از نظام سالمت است.

نجاتیان افزود: قبل از اجرای طرح تحول نظام 
سالمت، نیروی پرستاری در کشور نصف استاندارد 
جهان��ی ب��ود اما حاال این وضعیت بدتر ش��ده و هر 
پرستار می بایست به 3 الی 4 بیمار خدمت بدهد.

وی به موضوع مهاجرت شغلی پرستاران اشاره 
کرد و گفت: در سال گذشته 350 پرستار به خارج 
از کش��ور رفته اند که این آمار نسبت به سال های 
قبل کاهش نش��ان می دهد. زی��را، آمارها به حدود 

500 نفر هم می رسید.
نجاتی��ان با اعالم اینکه ای��ن آمار نگران کننده 
نیس��ت، از س��اماندهی نیروه��ای پرس��تاری برای 
اش��تغال در خارج از کش��ور خب��ر داد و افزود: این 
طرحی اس��ت که ب��ا هم��کاری وزارت کار در حال 
انج��ام اس��ت که بت��وان از تج��ارب پرس��تاران در 

بازگشت به کشور استفاده کرد.
ب��ه گفته قائم مقام س��ازمان نظام پرس��تاری، 
تا پی��ش از این کانادا یکی از کش��ورهای متقاضی 
پرس��تاران ایرانی بود که اخیرا آلمان نیز درخواست 

کرده که پرستاران کشورمان را جذب کند.

نجاتیان درب��اره آخرین وضعی��ت تعرفه گذاری 
خدمات پرس��تاری نیز خاطرنش��ان کرد: در آخرین 
روزهای سال گذش��ته متوجه شدیم که 50 خدمت 
پرس��تاری بدون تعیین K و بیمه مشخص و بیشتر 
برای بازنگری خدمات پرس��تاری در منزل، قرار است 
در جلسه شورای عالی بیمه مطرح و بررسی شود که 
ما به صورت کتبی اعالم کردیم اینگونه تعرفه گذاری 
را به رس��میت نمی شناس��یم زیرا بای��د همان 250 
خدمت پرس��تاری تعرفه گذاری ش��ود. وی با اشاره 
به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرس��تاری 
توضیح داد: دو وزیر تعاون و بهداشت قول هایی برای 
تعیین 250 تعرفه پرستاری دادند ولی متأسفانه این 
اتفاق نیفتاد و موج نگرانی در بین پرستاران ایجاد شد 
و حتی ما نیز شوکه ش��دیم . نجاتیان ادامه داد: وزیر 
بهداشت موافق تعرفه گذاری خدمات پرستاری و وارد 
شدن این خدمات در کتاب ارزش های نسبی است اما 
در حوزه ستادی وزارت بهداشت و به خصوص معاونت 
درمان و کارشناسان شورای عالی بیمه مخالفت هایی 
برای اجرای این قانون وجود دارد. حتی برخی از این 
افراد، به خود اجازه می دهند که طرح مصوب مجلس 

را طرحی غیر کارشناسی بدانند.

آلمان متقاضی جذب پرستاران ایرانی با 
حقوقي200 برابر ایران


