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اجتماعی

تمدید آموزش اولیای بیسواد تا سال ۹۶

معاون سوادآموزی شهر تهران گفت :تمدید یک ساله برنامه پنجم توسعه فرصتی را فراهم
کرد تا گامی بلندتر برای آموزش اولیای بیسواد دانشآموزان که یکی از سیاستهای
شاخص وزارت آموزش و پرورش است ،برداشته شود.
به گزارش ایلنا ،جعفری گفت :این امر جز با حمایت جدیتر مدیران مناطق و مدیران
واحدهای آموزشی محقق نخواهد شد.

رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور تاکید کرد:
مدارس و فضاهای آموزش��ی کش��ور باید بهگونهای
طراحی و ساخته شوند که عمر مفیدشان  100سال
باش��د .اس��ماعیل نجار در گفتگو با ایسنا ،اظهارکرد:
اینک��ه در ح��ال حاضر عم��ر مفید س��اختمانها و
بناهای کش��ورمان چقدر است موضوعی اس��ت که سازمانها و
نهاده��ای مربوطه باید اعالم کنند ،اما برای ما بافت فرس��وده و
ساختمانهای فرس��وده همچنان یکی از دغدغههاستو گرچه

عمر مفید ساختمانها چقدر باید باشد؟

اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام ش��ده اما
باز هم باید اقدامات دیگر انجام ش��ود .وی با اشاره
به وضعیت ایمنی س��اختمان مدارس اظهارکرد :به
عنوان مثال مراکز آموزشی ما جزء مراکزی هستند
که باید دارای س��اختمانهای ایمن و مقاوم باشند،
س��اختمانهایی که عمر مفید باالیی هم داش��ته باشند و از نظر
ما عمر مفید مدارس باید حداقل  100س��ال باشد و در طراحی
و روند س��اخت آن این موضوعات رعایت شود .وی ادامه داد :در

مورد بیمارستانها و مراکز درمانی هم همین نگرانی وجود داشته
و باید ساختمانهایی مقاوم با عمر مفید باال ساخته شود .رئیس
س��ازمان مدیریت بحران کش��ور با اشاره به س��اختو سازها در
حوزه مس��کن نیز افزود :از ابتدای انقالب تاکنون جمعیت تهران
چن��د برابر ش��ده و اکثریت مردم در س��اختمانهایی که بعد از
انقالب ساخته شده مستقر شدهاند ،در واقع میتوان گفت حدود
 80درصد از تهرانیها در ساختمانهایی زندگی میکنند که زیر
30سال قدمت دارند.

یادداشت

آیاپاداشهاینامتعارف
توجیه دارد؟

ادامه از صفحه اول:
تئوریمباشرت

تئوریذینفعان

ای��ن تئ��وری از مطالعات مدیریت س��ازمانی،
سیاس��ت و قانون گرفته ش��ده اس��ت .در این
تئوری س��ازمانها به عنوان دارنده قراردادهای
چندجانبه با ذینفعان مختلف مطرح میشود
و س��ازمان میبایست منافع همگان را در نظر
بگی��رد از جمله مالکان ،کارکنان ،مش��تریان،
دول��ت و غیره .ایرادی که به ای��ن تئوری وارد
میش��ود این اس��ت که با نفی این موضوع که
سازمان باید به صاحبانش پاسخگو باشد ،ایده
کلیدی از حکمرانی س��ازمانی از بین میرود و
پاس��خگویی به همه تبدیل به پاسخگویی به
هیچکس میگردد.
تئوری وابسته به منابع

این تئوری از اقتصاد و جامعهشناس��ی گرفته
ش��ده اس��ت .این تئ��وری به هم وابس��تگی
س��ازمانها اش��اره دارد و اینکه س��ازمانها به
اجزای خود وابس��ته هستند .بیشتر بر مدیران
عالی تمرکز دارد و اینکه آنها چگونه میتوانند
به کمک مدیران غیراجرایی ،یعنی سهامداران،
منابع حس��اس و مهم را برای س��ازمان تأمین
کنن��د .توجه کمی نیز به کارکن��ان به عنوان
تأمی��ن کنن��دگان مناب��ع حس��اس داخلی
سازمان دارد.

مدیریتمنابعانسانی
با توجه به حکمرانی سازمانی

فعالیته��ای مدیریت منابع انس��انی در چهار
بخش روابط کارکنان ،مناب��ع مردمی ،پاداش
ب��ه کارکن��ان و رش��د و بالندگ��ی کارکن��ان
خالصه میش��ود .جدا ش��دن مالکیت از اداره
بی��ان میکند که مدیران به تنهایی مس��ئول
تصمیمات مربوط به نیروی انس��انی هستند.
در تئوری نمایندگی – که بیشتر در کشورهای
آنگالساکسون مانند انگلستان و آمریکا وجود
دارد – و در بخش پاداشها ،این عقیده مطرح
میشود که باید پاداشهای مدیران ارشد بسیار
بیش��تر از پاداشهای کارکنان عادی باش��د تا
آنها با اهداف س��هامداران سازمان همسو شده
و در جه��ت حداکثر ک��ردن منافع آنها تالش
کنند .س��ازمانهایی که تحت ایده ذینفعان
اداره میش��وند ،این فاصله از پرداخت را قبول
ندارند .آنها معتقدند همانطور که مدیران یک
س��ازمان حافظ منافع مالکین و س��هامداران
هستند ،سایر ذینفعان نیز میتوانند در این امر
دخالت داشته باشند و دلیلی برای پرداختهای
نامتعارف وجود ندارد .س��ازمانهایی که تحت
تئوری سهامداران اداره میشوند ،ارتباطات باز
کارکنان را قبول ندارند ،اما سازمانهایی که با
تئوری ذینفعان اداره میشوند ،پاداشهایی را
برای بی��ان ایده کارکنان در نظر میگیرند .در
تئوری مباشرت که در کشورهایی مانند ژاپن و
آلمان مورد توجه قرار میگیرد ،بهترین پاداش
برای مدیران ارشد ،رزومه کاری مثبتی است که
از حداکثر کردن سود سازمان و بهبود شرایط
سازمان ،حاصل میشود.
با توجه به مطالب مطرح ش��ده ،هر فردی که
تمای��ل دارد در خصوص پرداختهای مدیران
ارشد اظهارنظر نماید ،ابتدا باید مشخص کند
س��ازمان م��ورد بحث وی ،تح��ت کدامیک از
تئوریهای حکمرانی س��ازمانی اداره میشود
س��پس با توجه به فلسفه مطرح شده اقدام به
بیان موارد خود نماید.
به عقیده نویسنده ،در کشور ما و در سازمانهای
دولت��ی ،تئوری ذینفعان مورد اس��تفاده قرار
میگیرد .زیرا منافع تمامی ذینفعانی که با یک
سازمان در تعامل هستند مهم بوده و هر کدام
از آنها میتوانند تاثیر به س��زایی در سازمان
خود داش��ته باش��ند .در این قبیل سازمانها
فاصله زیاد بی��ن مدی��ران و کارکنان و حتی
سایر ذینفعان نمیتواند مورد قبول واقع شده
و پرداخت پاداش بیش از حد متعارف باید برای
کسانی باشد که ایدههایی را برای بهبود وضعیت
سازمان مطرح میکنند .این امر نیز خود باید به
صورت نظامند قابل بررسی و تایید توسط سایر
مراجع ذیربط باشد.

سامان پارسی

چن��دی پی��ش نماینده ش��وش در مجلس
ش��ورای اسالمی به س��خن آمد و مشکالت
توس��عه ش��هری را میراث فرهنگی قلمداد
کرد .البته ایش��ان بسیاری از مشکالت شهر
را یا فراموش کرده اند یا درس��ت ندیدهاند.
میراث فرهنگی میتوانست یکی از اتفاقات
خوب برای جذب س��رمایه گذاری در شهر
باش��د ،اگر ایش��ان اندکی به خ��ود زحمت
م��یداد به معرفی ش��هر و ارائ��ه فرصت به
س��رمایهگذاران در این عرصه میپرداخت.
ش��وش در حالی ثبت جهانی شده که یک
هتل برای اسکان گردشگردان خارجی ندارد
و هر گردشگری که به شوش میآید پس از
چند ساعت باید این شهر را ترک کند ،زیرا
محل��ی برای ماندن ن��دارد و این گردش او
در چند س��اعت هیچ تاثی��ر اقتصادی برای
ش��هر ندارد .ایش��ان میتوانست شرایطی را
فراهم کند تا با اسکان گردشگران آنها پول
بیش��تری را در ش��هر هزینه کنند تا رونقی
باشد برای شهری که تقریبا در حال نابودی
اس��ت .مهمترین بنای خشتی جهان یعنی
زیگورات چغازنبیل در ش��وش است و حتی
جاده مناسبی ندارد و با اینکه شبها نمایی
بس��یار زیبا دارد ولی به دالیلی نمیتوان از
این اتفاق خوب بهره برداری کرد .امنیت را
چه کسی باید تامین کند میراث فرهنگی؟
در خصوص توس��عه شهری بی شک ایشان
میدانند نیاز به س��رمایهگذاری برای ایجاد
اش��تغال امری ضروری اس��ت .شرکتهای
توس��عه نیش��کر هفت تپه و کاغ��ذ پارس
هر کدام با مش��کالت مالی بسیاری درگیر
هس��تند و با اندکی س��وال از افراد مس��ن
میتوانی��د ب��ه خوبی زمان��ی را تصور کنید
ک��ه افراد بس��یار زیادی به دلی��ل مدیریت
و اداره بهت��ر ش��رکتهای نامب��رده دارای
ش��غل بودند و با سیاس��تهای غلط و عزل
و نصب نادرس��ت هر ک��دام از اینها نه تنها
نتوانس��تند در س��طح کیفی خ��ود بمانند
بلک��ه در حال نابودی هس��تند و دیگر هیچ
س��همی در اش��تغالزایی ندارند و با گذشت
ه��ر فصل نیز بر بی��کاران اضافه میکنند و
دلی��ل مه��م آن خصوصیس��ازی بی دلیل
و مدیری��ت غل��ط ش��رکتهایی اس��ت که
روزی نه تنها برای ش��هر ش��وش که برای
ش��هرهای مجاور نی��ز تولی��د کار میکرد.
ایش��ان حتما فراموش کرده اند که شرکت
قند شوش پس از واگذاری غلط و مدیریت
ناکارآمد ورشکسته شد و نه تنها تا مدتها
باع��ث بیچارگی و مصیبت افرادی ش��د که
در آن کار میکردند بلکه کش��اورزی ش��هر
را نی��ز تا حدود زیادی از بین برد و کش��ت
چغندر قند که کش��تی موث��ر و مفید برای
زمین و س��ودمند ب��رای کش��اورزان بود را
در این منطقه تعطیل کرد و کش��اورزان به
کشتهایی روی آوردند که بهره دهی بسیار
پایینت��ری دارند .چرا ش��رکت قند تعطیل
ش��د؟ دلیلش میراث فرهنگی بود؟ بیشک
نابودی شرکت قند باعث نابودی یک درآمد
هنگفت برای کش��اورزانی شد که رونقی به
اقتصاد این ش��هر میداد و ام��روز با ازدیاد
مش��کالت بخش کش��اورزی در بخشهای
موث��ر مانن��د آب و اجاره به��ای زمینها و
حتی تاخیر در پرداخ��ت مبلغ محصوالت،
کش��اورزان با مش��کالت زیادی دس��ت به
گریبان هستند.
باید پرس��ید وقت��ی دول��ت پرداختی ذرت
را تا ماهه��ا به تعوی��ق میانداخت چه کار
موث��ری انج��ام دادند؟ هی��چ .در حالی این
پرداختها به تعویق میافتاد که کشاورزان
بس��یاری برای زندگی ب��ه آن محتاج بودند
و فکر کنید ش��خصی که ب��رای زندگی در
ش��رایط س��خت امروز کار و ت�لاش کرده
و دول��ت محصول��ش را تحوی��ل گرفت��ه و
حاضر ب��ه پرداخت پول آن نیس��ت چگونه
میتوان��د در اقتص��اد ای��ن ش��هر تاثی��ری
داشته باشد؟
اگر یک خان��واده خیر نبود اکنون ش��وش
حتی بیمارستان نیز نداشت .شوش شهری
م��رزی اس��ت و پتانس��یل آن را دارد که با
بازگشایی یک ورودی مرزی حداقل مکانی
ب��رای ورود زائران کربال باش��د .این ورودی
میتوان��د به خاطر ورود مس��افران و رفت و
آمدها تاثیری بر بازار ش��هر داش��ته باش��د.
مهم ت��ر اینکه معبری باش��د ب��رای صدور
محصوالت کش��اورزی که به دلیل بیقیمت
ش��دن هن��گام برداش��ت همیش��ه باع��ث
ضرردهی کشاورزان میشود در صورتی که
ب��ا یک مدیریت صحیح و بازگش��ایی راهی
برای صادر کردن آنها به کشور عراق رونقی
برای بازار اقتصادی این شهر و جلوگیری از
نابود شدن کشاورزی میشود.

فرجام یک طرح احمدی نژادی
برای دانش آموزان
همتی فر :با توجه به اینکه  37هفته آموزشی داریم ،در واقع با این طرح 37روز
از تعداد روزهای آموزشی کم شده است اکنون حساب کنید این مسئله چه ضربه
بزرگی میتواند به نظام آموزشی بزند .حاال در این میان تعطیالت رسمی و
تعطیالتی که ناگهانی مانند آلودگی هوا اتفاق میافتد را در نظر بگیرید
آفتاب یزد – مریم گندمکار :تا  5س��ال پیش
پنجشنبهها در مدارس یک روز عادی مثل دیگر
روزها بود و دانش آموزان با سرو صدا کالسهای
درس را روی سرشان میگذاشتند و هنگام زنگ
تفریح از س��ر و کول یکدیگر ب��اال میرفتند ،اما
حاال همه میدانند که روزهای پنجشنبه ،مدارس
کش��ور س��وت وکور اس��ت ،فرقی هم نمیکند
دانشآموزان ابتدایی باش��ند یا دبیرستان ،دیگر
خب��ری از آنه��ا در این روز در مدارس نیس��ت.
تعطیل��ی پنجش��نبههای مدارس ب��رای برخی
دانشآموزان بد نش��د و اغلب آنها از این تصمیم
بسیار خرسند شدند .در واقع دایره افرادی که از
این تصمیم متاثر شدند به دانش آموزان منتهی
نشد بلکه به نوعی معلمان و خانواده دانشآموزان
را نی��ز در بر گرفت به همین دلی��ل اجرای این
طرح از زمان آغاز آن تاکنون مخالفان و موافقان
خود را دارد.
از چه زمانی آغاز شد؟

از س��ال  89حاجی بابای��ی ،وزیر وقت آموزش و
پرورش پیشنهاد تعطیلی مدارس را مطرح و این
موضوع با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش
از سال تحصیلی  ،90نخست با تعطیلی مدارس
ابتدای��ی و در مرحل��ه بعدی ب��ا تعطیلی تمامی
مقاطع تحصیلی در روزهای پنجشنبه همراه شد
و از آن زمان تاکنون به یکی از دغدغههای نظام
آموزشی تبدیل شد.
هدف چه بود ؟

بنا به گفته حاجی بابایی هدف ازاجرای این طرح
تحکیم بنیان خانواده و برنامههای غیرآموزش��ی
ب��رای دانشآموزان بود تا آنها یک روز را بیش��تر
ب��ا والدی��ن خود س��پری کنن��د .ام��ا مخالفان
معتقد بودند مدارس نباید تعطیل و فش��ار روی
دانشآموزان زیاد ش��ود ،چرا که طبق این طرح

 5تا 6س��اعت برنامه درس��ی روز پنجشنبه روی
روزهای دیگر هفته سرش��کن میش��ود و بچهها
مجبورند س��اعتهای بیشتری در مدرسه بمانند
و با شکم گرسنه و ذهنی خسته در کالس درس
حاضر شوند.
شاهد کاهش کیفیت آموزش بودهایم

روز گذش��ته مه��دی فیض ،معاون پرورش��ی و
فرهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره تعطیلی
روزهای پنجش��نبه مدارس گفته بود« :مطالعه
پیرامون تعطیلی پنجشنبهها برعهده پژوهشگاه
مطالعات آموزش و پرورش اس��ت و هنوز نتایج
آن را ب��ه ما اعالم نکردهاند ».حال باید دید طی
این مدت طرح تعطیل��ی مدارس چه تاثیری بر
نظام آموزشی کشور داشته است .یک کارشناس
مسائل آموزش و پرورش در این باره به آفتابیزد
میگوی��د :آنچه مصوبه ش��ورای عالی آموزش و
پرورش بود ،س��اماندهی زمان آم��وزش بود و با
توجه به اهدافی که وجود داش��ت س��اعتهایی
تصوی��ب ش��د ک��ه بعده��ا ب��ه ط��رح تعطیلی
پنجش��نبههای مدارس درآمد .مجتبی همتیفر
افزود :به لحاظ رس��می آنچه توس��ط ش��ورای
آموزش و پرورش ارزیابی ش��ده اس��ت ،معلمان
و دانشآموزان از اجرای تعطیلی پنجش��نبههای
مدارس راضی بودند اما نکته اساس��ی که وجود
دارد؛ اینک��ه اگر بخواهیم این ط��رح را ارزیابی
کنی��م باید بدانیم نتیجه و زمان آموزش در یک
روز آموزش��ی چه جایگاهی دارد .وی ادامه داد:
تعطیلی پنجش��نبههای مدارس که در ش��ورای
عال��ی آموزش و پ��رورش مصوب ش��د بنابراین
بود ک��ه بتواند اهداف آموزش��ی مبنی بر اینکه
تعطیالت تابس��تان کاهش پیدا کند ،تعطیالت
در طول س��ال شکسته شود و ساعات روزانه هم
به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی ارتقا پیدا کند،
محقق شوند اما از مجموع این فعالیتهایی که

عکس تزئینی است

این تئوری که از جامعهشناس��ی و روانشناسی
اتخاذ شده اس��ت ،تکمله و بیانگری بر تئوری
نمایندگی است .در این تئوری مطرح میشود
که یک مدیر درجهای از تالش و کوشش خود
را جهت حداکثر کردن س��ود سازمان مبذول
م��یدارد که به صورت ذهن��ی تصور کند کار
فعلی اش و موفقیت در آن ،ضامن موفقیتهای
آینده اش خواهد بود .بدین صورت بدون حضور
سهامداران در سازمان نیز در امر حداکثرکردن
سود سازمان تالشهای الزم را انجام خواهدداد.
طب��ق این نظری��ه طالقی مناف��ع در جدایی
مالکی��ت از مدیریت امری ذات��ی نخواهد بود.
استفاده از ابزارهای کنترل روی مباشر میتواند
به کاهش بهرهوری وی منجر شود لذا صرفاً باید
از ابزارهای توانمندس��ازی استفاده کرد .برای
پیادهس��ازی این تئ��وری نیازمند تئوریهایی
مانند اعتم��اد ،ارتباطات باز ،توانمندس��ازی،
بلندنگری و تسهیل در عملکرد هستیم.

شوش شهری
فراموش شده

آفتاب یزد نتایج طرح تعطیلی پنجشنبههای مدارس را بررسی کرد

باعث میش��د زمان آموزش��ی پربارتر شود ،فقط
ی��ک اق��دام آن انجام ش��د که آن ه��م تعطیلی
پنجش��نبههای مدارس بود که عمال موجب شد
ی��ک روز آموزش��ی در هفته کم ش��ود.همتیفر
ادامه داد :یعنی با توجه به اینکه 37هفته آموزشی
داریم در واقع با این طرح 37روز از تعداد روزهای
آموزش��ی کم شده است اکنون حساب کنید این
مسئله چه ضربه بزرگی میتواند به نظام آموزشی
بزن��د .ح��اال در این می��ان تعطیالت رس��می و
تعطیالت��ی که ناگهانی مانن��د آلودگی هوا اتفاق
میافتد را در نظر بگیرید .این کارش��ناس مسائل
آموزش و پرورش گفت :بنابراین بخشی از کاهش
کیفیت آموزشی در سالهای اخیر بی ربط به این
مس��ئله نیست و از سوی دیگر این طرح به هدف
خود نیز طی این مدت نرس��یده و چندان موفق
نبوده است.

بهلولی:
مدارسکشورهای
دیگر از ساعت 8صبح
شروع میشود تا
4بعد ازظهر ،ولی
در این مدت زمان،
دانشآموزان فقط در
کالس درس نیستند،
همه آموزش در کالس
رخ نمیدهد ،ساعت
ناهار دارند و ...بنابراین
آموزش در کشورهای
دیگر به اندازه ایران
خستهکنندهنیست

به ضرر آموزش و پرورش تمام شده است

مهدی بهلولی دیگر کارش��ناس مس��ائل آموزش
و پ��رورش همین نظ��ر را دارد و ب��ه آفتاب یزد
میگوید :زمانی که طرح تعطیلی پنجشنبههای
مدارس را اجرا کردند انگیزهها و اس��تداللهای
پشت آن آموزشی نبود بلکه هدفش صرفهجویی
در مص��رف آب و برق و ...بود یا اینکه با تعطیلی
ب��ه کاه��ش آلودگی ه��وا کمک میش��ود .وی
اظهار کرد :مدارس کش��ورهای دیگر از س��اعت
 8صبح ش��روع میش��ود تا  4بع��د از ظهر ،ولی
در ای��ن م��دت زم��ان ،دانشآم��وزان فق��ط در
کالس درس نیس��تند ،همه آم��وزش در کالس
رخ نمیده��د ،س��اعت ناهار دارن��د و ...بنابراین
آم��وزش در کش��ورهای دیگ��ر به ان��دازه ایران
خس��تهکننده نیس��ت .این کارش��ناس مس��ائل
آم��وزش و پ��رورش با بیان اینکه متاس��فانه در
م��دارس ای��ران پنجش��نبهها را ب��ا انگیزههای
غیرآموزش��ی تعطیل کردند ،عن��وان کرد :اگر با

بس��یاری از معلمان صحبت کنی��د از اینکه روز
پنجش��نبه تعطیل هس��تند ،راضیاند اما از نظر
آموزشی زنگ چهارم مدرسهها یک زنگ مردهای
اس��ت به این دلی��ل که دانشآموزان پشتس��ر
هم در کالس درس هس��تند و معلم فقط درس
داده اس��ت به همین دلیل س��اعت آخر مدرسه
برایش��ان خس��ته کننده اس��ت .مهدی بهلولی
گفت :یکی از مش��کالتی ک��ه در نظام آموزش و
پرورش وجود دارد این اس��ت که اصال پژوهشی
صورت نمیگیرد .بعد از این س��الها باید آموزش
و پرورش پژوهش��ی را انجام دهد و بررسی کند
که این طرح چه دستاوردی داشته است .بهنظرم
تعطیلی پنجش��نبههای مدارس در این مدت به
ضرر آموزش و پرورش تمام شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد

طرح شبکه اجتماعی دانشآموزان با سرعت کمی پیش میرود

مع��اون پرورش��ی و فرهنگ��ی وزارت آموزش و
پرورش از تش��کیل دو شورا در معاونت پرورشی
تا دی ماه خبر داد و گفت« :شورای پیشکسوتان
تعلی��م و تربیت» که وظیف��ه تبیین مدلهای
مفهومی در حوزه تربیت اس�لامی و «ش��ورای
امور تربیتی» که بازخوان��ی و نقد و تجدیدنظر
در حوزه طرحها و برنامههای پرورشی را برعهده
دارند از این جمله هستند.
به گزارش ایس��نا ،مهدی فیض با بیان اینکه در
دوره جدید وزارت آموزش و پرورش دکتر دانش
برنامههایی را به مجلس ش��ورای اس�لامی ارائه
کردند ،گفت :بخش ششم فعالیتهای ارائه شده
مربوط به فعالیته��ای فرهنگی و تربیت بدنی
اس��ت که  5برنامه مربوط به معاونت پرورش��ی
میشود.
مع��اون پرورش��ی و فرهنگ��ی وزارت آموزش و
پ��رورش با بیان اینکه نخس��تین ش��عار ما این
اس��ت که پرورش مقدم بر آم��وزش و در عین
حال آم��وزش مقدمه پرورش اس��ت ،گفت :در
واقع بدون یک آموزش هدفمند ،پرورش محقق
نمیشود.

تزریق اش��تباه در بیمارستانی در ساری موجب
مرگ یک کارگر ساختمانی شد.
به گزارش ایسنا ،این کارگر اواسط آذرماه  95بر
اثر آنچه اشتباه در تزریق نامیده شده است ،جان
خود را از دس��ت داد .برادر این متوفی میگوید:
برادرم دارای ش��غل آزاد و نقاش ساختمان بود
که حدود دو ماه پیش هنگام کار روی ساختمان
دچار حادثه شد و از ساختمان دو طبقه بر زمین
افتاد ،مرحوم از ناحیه دس��ت چپ آسیب دیده
و برای درمان نزد دکتر رفته و طبق تش��خیص
پزشک به علت شکستگی دست ،گچ گرفته شد.
ظاهرا به دلیل بستن سفت بانداژ گچ روی دست
متوفی ،مرحوم احس��اس ناراحتی کرد و پس از
مدتی متوجه کبودی و آبس��ه دستش میشود،
وی ب��رای ادامه درمان دوباره نزد پزش��ک رفت
و وی نیز او را برای درمان بهتر به بیمارس��تان...
ساری پیشنهاد داد.

مع��اون پرورش��ی و فرهنگ��ی وزارت آموزش و
پرورش در ادامه در پاس��خ به پرسش��ی درباره
برنامهه��ای ویژه خود به منظ��ور تحقق اهداف
وزیر آموزش و پرورش گفت :ایشان معتقد است
باید سازوکاری تعریف شود که همه فعالیتهای

م��دارس با نگاه تربیت��ی همراه باش��د .وزیر به
کمرنگ ش��دن مرزبن��دی می��ان فعالیتهای
آموزش��ی و پرورشی تاکید دارد که برای تحقق
آنها تالش میکنیم.
فی��ض با بیان اینک��ه برنامههایی چون ش��بکه

کارگر آملی قربانی یک تزریق اشتباه

وی ادام��ه میده��د :ب��رادرم از ناحیه دس��ت
همچن��ان احس��اس ناراحت��ی میک��رد ،زیرا
دستی که شکستگی داش��ت تبدیل به آبسه و
عفونت شد تا اینکه در بیمارستان تحت درمان
ق��رار گرف��ت ،ب��ه تش��خیص پزش��ک عفونت
دس��ت این مرحوم خ��ارج و مورد درمان جدی
ق��رار گرفت .برادرم مورد درم��ان قرار گرفت و
به تش��خیص پزشک معالجش پس از چند روز
بستری و درمان کامل ،برای آخرین شب در آن
بیمارستان بستری بود.
وی اظهار کرد :آن ش��ب روحیه برادرم بس��یار
خ��وب بود و حتی آرزو کرد که پس از درمانش
در اربعین س��ال آینده به هم��راه خانواده برای
پیادهروی اربعین حسینی به کربال مشرف شود،
حتی با حرفهای ش��ادیبخش خوشحالیاش
را نس��بت به درمان دس��تش نشان میداد .وی
میافزاید :یک بار برادرم از س��وی پرستار مورد

معاینه قرار گرفت تا اینکه در ساعت  12نیمهشب
از سوی پرس��تار دیگر بخش ،دو آمپول به وی
تزریق شد ،هنوز این تزریق بیشتر از چنددقیقه
طول نکش��یده بود ک��ه برادرم دچار رعش��ه و
لرزش بدن ش��د ،تمام بدنش شروع به لرزیدن
کرد و این موجب وحش��تم ش��د ،پرستارها را
صدا کردم ،واقعا وحش��تناک بود ب��رادرم جلو
چشمم دچار تشنج ش��ده بود؛ فردی که برای
معالجه عفونت دس��تش و ب��ه امید درمان وارد
بیمارس��تان شده بود با تزریق آمپول جان خود
را از دست داد .با وجود تالش پرستاران بخش و
دکتر کشیک ،سیپیآر و دستگاه شوک ،برادرم
ساعت  12:10نیمه شب فوت شد.
برادر کارگر فوت ش��ده با اش��اره ب��ه کمبودها
و نواق��ص بیمارس��تان میگوید :جای تاس��ف
دارد ک��ه ب��ا توجه به اینکه ای��ن مجموعه یک
بیمارستان دولتی اس��ت ،از تجهیزات ناچیزی

اجتماعی دانش آموزان را با سرعت پایین پیش
میبریم تا مدل مفهومی تربیتی تدوین ش��ود،
عن��وان کرد :این برنامهها در ادامه ذیل این الگو
ق��رار میگیرن��د و در صورت ل��زوم تجدیدنظر
میش��وند .وی درباره آس��یبهای اجتماعی در
مدارس نیز گفت :آس��یبهای اجتماعی پیامد
یکسری مشکالت هس��تند .یکی از راهکارهای
پیشگیرانه این است که آموزههای تربیتی خود
را با دقت بیش��تری تدوین و ترویج کنیم .هنوز
با آموزههای پیش��گیرانه فاصله زیادی داریم که
بخش��ی به ضع��ف برنامههای م��ا بازمی گردد،
بخش��ی به ضعف نیروی انس��انی باز میگردد و
بخشی متاثر از محیط بیرون آموزش و پرورش
است .فیض ادامه داد :همه دستگاهها باید دست
به دست یکدیگر بدهند و برای حل آسیبهای
اجتماعی تالش کنند .معاون پرورشی و فرهنگی
وزارت آموزش و پرورش درباره تعطیلی روزهای
پنجش��نبه مدارس اظهار کرد :مطالعه پیرامون
تعطیل��ی پنجش��نبهها ب��ر عهده پژوهش��گاه
مطالعات آموزش و پرورش اس��ت و هنوز نتایج
آن را به ما اعالم نکردهاند.

برخ��وردار اس��ت ،به گون��های که هن��گام نیاز
به چ��راغ قوه هیچ یک از پرس��تاران چراغ قوه
ب��ه همراه نداش��تند و برای تش��خیص حرکت
مردمکهای چش��م برادرم از چراغ تلفن همراه
من استفاده کردند و حتی برای شنیدن ضربان
قلبش گوشی نداشتند.
برادر متوفی ادامه میدهد :این مرگ حق برادرم
نبود برای همین و برای شفافسازی مرگ وی
از بیمارس��تان و نظام پزشکی شکایت کردیم و
طبق حکم دادسرا دستور کالبد شکافی برادرم
داده شد تا علت مرگ وی مشخص شود ،اکنون
منتظر حکم تشخیص کالبد شکافی وی هستیم
تا نتیجه اعالم و پیگیری الزم را انجام دهیم.
روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی مازندران
اعالم کرده اس��ت که در ارتب��اط با پرونده این
بیم��ار از دس��ت رفته ،بای��د پزش��کی قانونی
پاسخ بدهد.

