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نقلقول
مهدی حاجیان
سخنگوی انتظامی کل کشور
درپــی تغییــرات اعمال شــده در پلیس
کشــور کــه ســاختار آن بــه فرماندهــی
انتظامــی کل ارتقــاء یافــت ،عنــوان
اختصــاری آن نیــز بــه «فراجــا» تغییــر
کــرد .بــه مــرور زمــان و طــی یــک ســال
آینــده اســامی ناجــا از روی خودروهــا و
تجهیزات پلیس نیز تغییر کرده و عنوان
فراجا روی آن نصب میشود.

معترضان میگویند مشکل ،اضافهشدن پرستار نیست ،حل استخدام آنهاست

سازمان نظام پرستاری در بیانیهای
بــا افزایــش ظرفیــت پذیرش
گزارش
دانشجوی پرستاری در دانشگاه آزاد
مخالفت کرد و از مسئوالن دانشگاه آزاد و معاونت
آموزشی وزارت بهداشت خواست تا در تصمیم خود
تجدیدنظر کنند .ماجرای افزایش ظرفیت رشــته
پرســتاری پس از مصاحبه رئیس دانشــگاه آزاد و
اعالم رسمی این موضوع ،حاشیهساز شد و بالفاصله
موجی از اعتراضها را همراه داشت؛ تا جایی که دهم
اردیبهشت ،دانشجویان شورای صنفی علومپزشکی
در نامهای به وزیر بهداشــت ،خواستار لغو مصوبه
افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجوی پرستاری در
دانشگاه آزاد شدند .در بخشی از این نامه آمده بود:
«رئیس دانشگاه آزاد اخیرا خبری درخصوص توافق
با وزارت بهداشت مبنی بر افزایش دوبرابری ظرفیت
رشته پرستاری داده است .این خبر با توجه به سابقه
طوالنی این دانشگاه در نابودی رشتههای مهندسی و
علومانسانی با رشد قارچگونه شعب در سراسر کشور
و مدرکپاشی در ازای دریافت شهریه موجی از یأس
و ناامیدی را در میان دانشجویان علومپزشکی کشور
و فارغالتحصیالن این رشــته ایجاد کرده است».
آنها در این نامه تأکید کردند که دانشــگاه آزاد در
24استان کشور ،حتی یک تخت بیمارستانی ندارد
و در برخی واحدها خوابگاهی برای دختران دانشجو
درنظر گرفته نشده است؛ بنابراین چگونه میتواند
آماده پذیرش ســاالنه 8هزار دانشجوی پرستاری
باشد و چه تضمین شغلی برای این افراد وجود دارد؟
آنها در این بیانیه عنــوان کردند که کمبود نیروی
پرستاری در کشور بهدلیل نبود پرستار نیست ،بلکه
به کمبود استخدام مربوط میشود!
دیروز که بیانیه ســازمان نظام پرســتاری منتشر
شــد ،در کنار این موضوعات به نکتههای دیگری
هم اشاره شــد« :با توجه به زیرساختهای موجود
و اســتانداردهای فضا و امکانات آموزشی ،تعداد و
هرم هیأت علمی ،نسبت استاد به دانشجو و کمبود
شدید فضاهای آموزشی ،این افزایش ظرفیت ،نهتنها
توجیه منطقی ندارد ،بلکه به سبب کیفیت پایین
خروجیها و فارغالتحصیالنــی که از آموزشهای
علمی و عملی استاندارد بهره نبردهاند ،تبعات زیادی
خواهد داشت و سالمت جامعه را به خطر میاندازد».
با اینکه سازمان نظامپزشکی در این بیانیه مخالفت
خود را با افزایش ظرفیت رشــته پرســتاری در
دانشــگاه آزاد اعالم کرد ،اما روز گذشــته محمد
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طبق اعــام وزارت آمــوزش و پرورش ثبت ســفارش خرید
کتابهای درسی سال تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲برای تمام پایهها
و رشتههای تحصیلی  -به استثنای پایههای ورودی اول ،هفتم
و دهم  -تا ۲۱خرداد ماه ادامه دارد.
طبق بخشنامه آموزش و پرورش ،والدین یا مدیران مدارس پایه
آمادگی تکمیلی (پیشدبستانی استثنایی) ،پایه دوم تا ششم
دوره ابتدایی (عادی و اســتثنایی) ،پایه هشتم و نهم دوره اول
متوسطه و پیشحرفهای استثنایی ،دانشآموزان پایه یازدهم و
دوازدهم دوره دوم متوسطه (نظری ،فنی و حرفهای و کاردانش)
و فراگیران پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفهای
اســتثنایی میتوانند در بازه زمانی مشخص شــده که از روز
۲۸فروردین آغاز شده ،اقدام به ثبت سفارش کتابهای درسی
کنند .مهلت ثبتنا م تا ۲۱خردادماه تعیین شده است.
ثبتنام و سفارش بسته آموزشــی دانشآموزان پایه آمادگی
مقدماتی (پیشدبستانی استثنایی) ،پایه اول دوره ابتدایی (عادی
و استثنایی) و پایه هفتم متوسطه اول پیشحرفهای استثنایی و
دانشآموزان پایه دهم دوره دوم متوسطه و حرفهای استثنایی از
 ۵تیر الی ۱۱شهریور ماه انجام خواهد شد.
در برخی موارد ممکن است دانشآموز به دالیلی همانند تغییر
رشــته تحصیلی ،تکرار پایه ،جهش به پایه باالتر یا جابهجایی
محل تحصیل خود ،خواستار اصالح سفارش در سامانه فروش
و توزیع مواد آموزشی باشد؛ بنابراین برای اصالح سفارش قبلی
خود میتواند پس از ثبتنام در مدرسه محل تحصیل از  ۱۲تیر
الی ۳۱شهریور ماه اقدام کند.
در ثبتنام امسال از شــیوههای منعطف برای ثبت سفارش
کتابهای درسی استفاده میشــود .در این راستا مخاطبان
میتوانند از طریق یکی از دو شــیوه فردی یا گروهی نسبت
به ســفارش کتابهای درســی اقدام کنند .در شیوه فردی،
والدین دانشآموزان میتوانند با مراجعه به ســامانه فروش و
توزیع مواد آموزشی بخش ســفارش دورهای دانشآموزان و
پرداخت الکترونیکی هزینه ،بســته آموزشی مورد نیاز خود
را سفارش دهند.
برای ورود به ســامانه ،کد ملی دانشآموز ،نام کاربری و  6رقم
سمت راست شماره سریال شناسنامه دانشآموز« ،رمز عبور»
ورود به سامانه است.
در شیوه گروهی ،مدیران مدارس از طریق سامانه سناد به بخش
سفارش گروهی کتابهای درسی سامانه مذکور مراجعه کرده و
بهصورت جمعی نسبت به سفارش کتابهای درسی اقدام کنند.
ثبت مجازی تمامی سفارشها و توزیع کتب درسی از طریق دو
سامانه زیر انجام میشود .همچنین دانشآموزان اتباع باید به
جای کد ملی ،کد اتباع در سامانه سیدا و به جای شماره سریال
شناسنامه ۶ ،رقم یک ( )۱۱۱۱۱۱را وارد کنند.

موج مخالفتها با افزایش ظرفیت رشته پرستاری

میرزابیگی ،رئیس همین ســازمان در نشســت
خبری ،از کمبــود بیش از 100هزار پرســتار در
کشــور خبر داد و گفت« :باید سازمان امور اداری
و استخدامی مجوزهایی به وزارت بهداشت برای
استخدام پرستار بدهد .در دولت قبل30هزار تخت
بیمارستانی اضافه شد که بیش از 60درصد آنها،
تخت ویژه بود .این افزایش ،نیاز به باال بردن تعداد
پرستار دارد ».براساس اعالم او ،باید به ازای هر هزار
نفر حداقل 4پرستار و به ازای هر تخت بیمارستانی
در 24ساعت باید 6پرستار وجود داشته باشد ،اما
در کشور 1.2پرستار به ازای هر تخت در 24ساعت
فعال است .او به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن هم
قطع همکاری دانشگاههای علومپزشکی با 5هزار
پرستار فعال در دوران کرونا بود.
مخالفان فعلی ،موافقان قبلیاند

محمد شریفیمقدم ،دبیرکل خانه پرستار هم نسبت
به این موضوع واکنش نشان میدهد .او در توضیح
بیشتر به همشــهری میگوید« :ما حدود یک ماه
پیش نسبت به این موضوع موضع گرفتیم .در دهه

 ،90معاون وقت پرستاری که حاال رئیس سازمان
نظامپرستاری است ،به بهانه جبران کمبود پرستار
در کشور ،بهطور آرام و تدریجی بدون داشتن مصوبه
شورایعالی انقالب فرهنگی ،ظرفیت پرستاری را
افزایش داد؛ بهطوریکه قبل از دهه  ،90هر ســال
نزدیک به 5هزار نفر از رشته پرستاری فارغالتحصیل
میشدند ،اما با افزایش ظرفیت این رشته ،حاال 10تا
11هزار نفر از این رشــته فا رغالتحصیل میشوند؛
یعنی حدود دوبرابــر .این اقدام از ســوی معاونت
پرســتاری قانونی نبود ».بهگفته دبیــرکل خانه
پرستار ،حاال همان شــخصی که اقدام به افزایش
ظرفیتها کرده با استخدام این افراد مخالفت کرده
اســت« :افزایش ظرفیت پرســتاری بدون تامین
زیرســاختهای الزم صورت گرفــت؛ یعنی حتی
فضای آموزشی کافی هم در اختیار نبود؛ مخصوصا
در دانشــگاه آزاد .همان وقت هم برای جبران این
کمبودها ،تعداد دانشکدههای پرستاری را افزایش
دادند و به 200دانشکده رساندند؛ یعنی افرادی که
خودشان اقدام به افزایش ظرفیت کرده بودند حاال با
آن مخالفت میکنند».

بیکاری 100هزار پرستار فارغالتحصیل

شــریفیمقدم حاال به بیکاری 100هــزار نیروی
فارغالتحصیل رشــته پرستاری اشــاره میکند و
میگوید« :نتیجه سیاستهای نادرست ،بیکار شدن
100هزار پرستار در کشــور است که برخی از آنها تا
مقطع کارشناسی ارشد هم درس خواندهاند ».بهگفته
او ،با همه اینها اما همچنان ظرفیت این رشته در حال
افزایش است و دانشگاه آزاد هم تمایل زیادی به این
اقدام دارد؛ چراکه میزان استقبال از خیلی از رشتهها
کم شده ،اما پرستاری هنوز مورد استقبال است« :به
هر حال دانشگاه آزاد هم بهدنبال تامین منابع مالی
خود است؛ درحالیکه افزایش ظرفیت برای هر رشته،
نیاز به مصوبه شورایعالی انقالب فرهنگی دارد .خانه
پرستار قبال نسبت به این موضوع اعتراض کرد؛ چراکه
اصلیترین نکته در ایــن افزایش ظرفیتها ،کاهش
کیفیت آموزشی است ».براســاس اعالم او ،افزایش
ظرفیتها بدون زیرساخت و بدون توجه به کیفیت
آموزشی و همچنین بدون داشتن مصوبه شورایعالی
انقالب فرهنگی صورت گرفته است و در نهایت هم
آسیب آن به مردم وارد میشود.

5

صادق رضادوست
مدیرکل امور اتباع وزارت کشور
طرح سرشماری اتباع جدید الورود از 22
فروردیــن آغاز و تــا  17خرداد ادامــه دارد.
افــرادی کــه در این طــرح شــرکت نکنند
بهعنــوان اتبــاع غیرمجــاز تلقــی شــده و
باید کشور را ترک کنند .بنابراین توصیه
میکنیم همه اتباع فاقد مدرک اقامتی،
مهاجریــن و آوارگان جدیدالــورود جهت
دریافــت تســهیالت اقامتــی در طــرح
سرشماریشرکتکنند.
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از ظرفیت کاروانها بــرای اعزام زائران
به حج تمتع ۱۴۰۱تکمیل شده است.

درصد

39650

ایرانــی در ســال  1401بــه ســرزمین
وحی بــرای حج تمتع اعزام میشــوند.
ثبتنــام کاروانهــای اعزامــی بــه حــج
تمتع امسال همچنان ادامه دارد.

571

صنفــی متخلــف بهدلیــل عد مرعایــت
شیوهنامههای بهداشتی طی هفته اخیر
پلمب شدند .همچنین طبق اعالم وزارت
بهداشــت هماکنون کمتر از 45درصد از
شهروندان از ماسک استفاده میکنند.

3000

از آمبوالنسهــای کشــور فرســوده
هســتند و باید از نــاوگان خارج شــوند
که باید در یک فرایند سه تا چهار ساله
این کار انجام شود.
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