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یک البرز پژوه در گفتوگو با «ایران» از ویژگیهای کهنترین روستای ایران در محوطه باستانی «ازبکی» میگوید

اسرار روستای  9هزار ساله در همسایگی پایتخت

گزارش میدانی «ایران» از بررسی و تشــخیص نمونه های آزمایشگاهی کرونا در انستیتو پاستور

جمشیدانصاری:
تولید قانون را کند و نظارت و اجرا را بیشتر کنیم

فریبا خاناحمدی
خبرنگار

رئیــس انســتیتو پاســتور ایــران در پاســخ بــه اینکــه آیا
انســتیتو پاســتور آماده مواجهه با بحران کرونا بود ،به
«ایران» میگوید« :ما هفته آخر بهمن ماه به آمادگی
کامل در رابطه با شناسایی ویروس دست پیدا کردیم.
دغدغــه ما در آن ابتدا امکان انجام تســت در سراســر
کشــور بــود که چطــور میتوانیم ایــن امــکان را فراهم
کنیم چراکه دانشگاههای علوم پزشکی کشور آمادگی
الزم را در ایــن زمینــه نداشــتند .در اســفند و فروردین
ماه بســیاری از نمونهها از سراسر کشور برایمان ارسال
میشــد و ساعت و شــب و روز برایمان معنی نداشت
و بایــد در کمتریــن زمــان پاســخگوی حجم زیــادی از
نمونههای ارسالی بودیم».
دکتــر علیرضــا بیگلــری میگویــد« :ســال گذشــته
دغدغــه دیگــری هــم داشــتیم و آن تأمین کیــت بود.

میکننــد و ســپس داخــل دســتگاهی
مخصــوص میگذارنــد .در ایــن اتاقــک
هماننــد دو اتاقــک بعــدی کــه برایتــان
خواهیم گفت همه هوش و حواس باید
در خدمــت نمونهها و مراحل حســاس
آزمایش باشد.
 ëëاتاق پاک
نمونههــا پــس از اینکه چند ســاعتی
را در اتــاق اســتخراج و زیــر دســت
متخصصان تا تعیین ســاختار مولکولی
میگذراننــد ،بعــد از آن بــا تشــخیص
ژنومــی بایــد بــرای ارزیابــی بــه بخــش
دیگــری برونــد بــه اســم master mix
 unitیــا همــان اتاق پاک .بــه گفته دکتر
توکلی؛ کســی جز متصدیــان این بخش
حــق ورود بــه آنجــا را نــدارد چراکه این
بخــش دارای حساســیت زیــادی اســت
و نبایــد هیــچ آلودگــی بــه آن راه پیــدا
کند وگرنه تشــخیص و بررســی نمونهها
تقریبــاً ناممکــن میشــود .او روپــوش
مخصوصــش را میپوشــد ،دســتکش
التکس به دســت میکند و محلولهای
مخصــوص را از داخــل یخچال کوچکی
بیــرون مــیآورد .هــر کیتــی کــه بــرای
واکنش «پی ســی آر» اســتفاده میشود،

در اوج تحریــم امکان خرید کیت نبــود و به کیتهای
اهدایــی از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی و چنــد
کشــور دیگر محدود بودیم .بعد از فراهم شــدن کیت
و رفع شــدن دغدغهها در حال حاضر برای شناســایی
ویــروس کوویــد 19در نمونههــا از دو ژن اســتفاده
میکنیم .در این مســیر شرکتهای داخلی برای تهیه
کیتهای مناســب کمکمان کردند و با فراهم شــدن
کیت در این زمینه به آرامش و قوت قلب رسیدهایم».
وی در پایــان میگویــد :مطمئناً پاییز امســال پاییز
ویــژهای خواهــد بود و مــا باید به آمادگــی الزم در این
زمینــه دســت پیدا کنیــم .از االن بــرای پاییز بــه دنبال
راهکارهایــی هســتیم تــا روشــی را بــرای تشــخیص
آنفلوانزا ،بیماریهای تنفســی حــاد و کرونا از یکدیگر
داشته باشیم.

دارای دســتورالعمل خاصــی اســت و
طبق همین دستورالعملها متصدیان
محلولهای واکنش پی ســی آر را با هم
ترکیب میکنند و ســپس این محلولها
را داخــل میکروتیــوپ ریختــه و داخــل
دســتگاه میگذارنــد کــه در پایــان ایــن
مرحلــه مخلوط اولیــه برای پی ســی آر
آماده میشــود .این مرحلــه از کار زمان
زیــادی نمیبــرد امــا حساســیت باالیی
دارد .در اتاقــک انجــام واکنش ،مخلوط
اولیه «انجام واکنش» به دســت میآید
و ســپس مخلوط و ژنوم اســتخراج شده
تحویل اتاق پی سی آر میشود.
ëëاتاق pcr
نمونههایــی کــه اســتخراج شــده در
اتــاق پــی ســی آر بــه مخلــوط واکنــش
اضافــه شــده و داخل دســتگاه گذاشــته
میشود تا پی سی آر انجام شود.
دکتــر توکلــی دربــاره ایــن مرحلــه
میگوید« :بعد از مخلوط شدن محلول
«پــی ســی آر» و نمونــه در میکروتیــوپ
توســط دستگاه ،نمونهها داخل بالکها
(ســبد مخصــوص نمونههــا) چیــده
میشــوند و بخــش پایانــی کار یعنــی
بررســی  pcrنمونههــا آغــاز میشــود.

ایــن مرحلــه بایــد با دقــت انجام شــود
تــا نمونههــای بیمــاران با هــم جابه جا
نشوند.در این مرحله واکنش نمونههای
بیمــاران به محلولها از ســوی دســتگاه
بررســی میشــود .ســپس نوبــت آنالیــز
نمونههــا میرســد که تســت پی ســی آر
کــدام نمونهها مثبــت و کــدام نمونهها
منفی اســت ».باید گفت پروســه ارسال
نمونههــای تســت کرونــا بــه انســتیتو
پاســتور تــا بررســی و آزمایــش و اعــام
نظــر متخصصان ایــن مجموعــه کمتر
از  24ســاعت زمان میبــرد و با توجه به
حجــم فوقالعــاده زیادی که در ارســال
نمونههــا بــه ایــن مجموعه اســت ،این
پاســخگوییها در کمتریــن زمان ممکن
صورت میگیرد.
ëëانســتیتو پاســتور آمادگــی الزم بــرای
شناسایی ویروس کرونا را داشت
دکتــر مصطفــی صالــح وزیــری،
اســتاد ویروس شناســی و مســئول مرکز
تحقیقات بیماریهای نوپدید و بازپدید
انستیتو پاستور از روزهای پیش از کرونا تا
شناسایی این ویروس در کشور میگوید:
مــا مــوارد مشــکوک کرونــا را در اواخــر
بهمنمــاه ،شناســایی کردیــم .در آن

وزیر آموزش و پرورش:

بازگشایی مدارس به جز مناطق قرمز حضوری است

وزیر آموزش و پرورش گفت :روز آغاز سال تحصیلی
شنبه پانزدهم شهریور ماه است.تصمیم گرفتهایم
که همــه مــدارس بهصورت حضــوری دایر باشــند
مگــر منطقــهای کــه از ســوی ســتاد ملــی مقابله با
کرونا اعالم شــود قرمز اســت که این مدارس اجازه
بازگشاییندارند.وضعیتمناطقتاقبلازروزشنبه
از ســوی مدارس بهخانوادهها اطالع داده میشــود.
محسن حاجی میرزایی در نشســت خبری با اشاره
به وضعیت متفاوت این سال تحصیلی اعالم کرد:
هیچ دانشآمــوزی نباید از تحصیل محروم شــود.
متعهد هســتیم آمــوزش را به همــه دانشآموزان
صــرف نظــر از موقعیتهــا و میــزان دسترســی که
دارند ارائه دهیم و این کار را انجام خواهیم داد .نکته
دوم آمــوزش حضــوری اســت .در تمــام دنیا اصل
بر آموزشهای حضوری اســت زیرا هیچ آموزشــی
جایگزینآموزشحضورینخواهدشد.
وی با بیان اینکه سال قبل دو سوم دوره آموزش
طی شــده بود که مدارس تعطیل شد و معلمان،
دانشآموزان خود را میشناختند گفت :اما امسال
اصــل بــر این اســت که ارتبــاط بــا معلم برقــرار و
آشنایی بین معلمان و دانشآموزان ایجاد شود.
حاجــی میرزایی به ارتباط بین خانه و مدرســه
و نقش خانوادهها نیز اشــاره کرد و گفت :سالهای
قبــل خانوادههــا بــا آســودگی خاطــر بیشــتری
فرزندشــان را بــه مدرســه میســپردند اما امســال
حساســیت بیشــتر اســت و درخواســت میکنیــم
خانوادههــا در تمــام ایــام در کنار مدارس باشــند.
بــه مــدارس گفتهایــم برنامههــای آموزشــی را بــا
خانوادههــا مرور کنند و برای آنها توضیح دهند که
میخواهند چه کنند .وزیر آموزش و پرورش درباره
شبکه شاد افزود :مدرسه تلویزیونی میتواند همه
خانههــا را بــه مدرســه تبدیــل کند .محتــوای همه
دروس در تمام مقاطع تحصیلی را تولید کردهایم
که هم روی شبکه شــاد بارگذاری میشود و هم در
اختیــار خانوادهها و معلمــان و دانشآموزان قرار

کالسهای درس مدارس تهران غیرحضوری است

برش

ادامــه از صفحه اول  /بهتدریج ما شــاهد
طــرح مفهــوم خســتگی کادر درمــان
هستیم .هرچه آنها در درمان میکوشند،
بیتوجهــی و تنبلــی جامعــه در رعایت
دســتورات بهداشــتی،بیماران بیشــتری
را روانــه بیمارســتانها میکنــد .بــه نظر
میرســد بیتوجهی و شاید تنبلی فراگیر
در رعایــت دســتورات بهداشــتی علیــه
کرونــا ،را نمیتــوان بــه قشــر خاصــی
(مذهبیهــا ،یــا اهــل ســفر بــه شــمال و
یــا فقــر و )...نســبت داد .تقریبــاً در همه
اقشــار جامعــه مــا ،ایــن مســأله جــدی
نگرفتن دســتورالعملها وجــود دارد .از
ایــنرو میتوان ســه راه را پیشــنهاد کرد:
 -1تالش همهجانبه رســانههای رسمی
و غیررســمی بــرای فرهنگســازی در
این راســتا؛  -2بهواسطه خستگی مفرط
کادر درمــان ،نمیتــوان از رهــا کــردن
وضع موجود بــرای آنکهایمنی جمعی
شــاید بتواند جلوی این بیماری را بگیرد
(تهدیدی کــه گاهــی کادر درمان مطرح
میکنند) غافل شــد؛ -3و را ه حل سوم،
ورود جدی نهادهای قانونی برای کنترل
و تنبیه کســانی کــه مراعــات نمیکنند و
همچنین ارائه تســهیالت مناســب برای
حداقلهــای پروتکلهــا بــرای مــردم.
بــه نظــر میرســد در شــرایط فعلــی اگر
ترکیبی از راه اول و سوم را نداشته باشیم؛
بیمــاری کرونا و هزینههای ناشــی از آن،
بــه شــکافهای اجتماعــی و تضادهــای
درون جامعه دامن خواهد زد و خودش
زمینهســاز بحرانهای ثانویهای ناشــی از
بحران کرونــا و ســوءمدیریت آن خواهد
شد .باید بطور جدی و گاه با شدت عمل،
وارد مدیریت بحران شد.

آماده باش برای پاییز سخت

برش

تعطیلی پروتکلها ؛ لزوم
ورود جدی نهادهای قانونی

علی محمدی /ایران

عبدالحســین میرزا فرمانفرما مؤســس
انســتیتو پاســتور ایــران؛ از درون قــاب
عکســی که از دیوار آویخته شــده چشــم
بــه محققــان و متخصصانــی دوخته که
بــا دقــت در حــال آزمایش تســتهایی
هســتند کــه به جان مردم بســته اســت.
انســتیتو پاســتور ایــران دقیقــاً  100ســال
پیش بعد از شیوع آنفلوانزای اسپانیایی
در سراســر جهان در تهران تأسیس شد
تــا محققــان نســخه شفابخشــی بــرای
بیمــاران بیابنــد .حــاال در یکصدمیــن
ســالگرد تأســیس آن ،ایــن مؤسســه
تحقیقاتــی ،تولیــدی و خدماتــی درگیــر
اپیدمــی ویــروس کرونا شــده اســت99.
سال از آخرین درگیری انستیتو پاستور با
بیماری همه گیر آنفلوانزای اسپانیایی و
وبا در ایران میگذرد .از اســفندماه سال
گذشــته آزمایشــگاههای انستیتو پاستور
شــلوغتر از همــه ســال هــا و دهههــای
پیش شــده است ،هر ساعت نمونههای
مختلفــی از بیمارســتانهای تهــران و
ت محققان
حتی شــهرهای دیگر به دس 
میرســد که بررسی شوند تا کدام نمونه
مبتال به ویروس کروناست.
تشخیص ویروس کرونا در سه اتاقک
چند متری که انتهای ســالن آزمایشگاه
کرونــا قــرار دارد ،صورت میگیــرد .این
آزمایشگاه اواخر بهمن ماه سال گذشته
پــس از تأیید نمونههایی که از دانشــگاه
تهران و چند بیمارســتان قم به انستیتو
پاســتور ارســال شــده بــود ،راهانــدازی
شــد .آن روزهــا محققــان و متخصصان
ایــن مجموعــه شــب و روزشــان را اینجا
میگذراندند تا پاسخگوی حجم زیادی
از نمونههای ارسال شده از سراسر کشور
باشــند .بررســی تســتها از روزی 100
نمونه آغاز شد و در عرض چند روز به 2
هزار نمونه در شبانهروز رسید!
اما اگر بخواهید بدانید نمونهها پس
از ارســال به آزمایشــگا ه کرونای انستیتو
پاســتور کــه جــزو  38انســتیتوی معتبر
جهان اســت چگونه بررسی و تشخیص
داده میشوند ،این گزارش را بخوانید.
 ëëاتاق استخراج ویروس
حضور ما بدون روپــوش در محوطه
تو در توی انستیتو پاستور توجه آدمهایی
را که ســراپا ســفید یــا آبیپوش هســتند
بــه خــود جلــب میکنــد .اینجــا قلــب
آزمایشــگاههای تشخیص ویروس کرونا
در کشــور اســت که از بهمن مــاه تاکنون
هیچ روز خلوت و بیدغدغهای به خود
ندیــده اســت .ســالن و اتاقها پر اســت
از دســتگاههای تخصصــی ،ســانتریفیوژ
و یخچالهــای کوچــک و بــزرگ
مخصــوص نگهــداری نمونههــا .جایی

که با نمونههای ترشــحات بزاق و بینی،
کدهــای بیمــاران مبتــا به کوویــد 19-را
شناســایی میکنند .صفر تا صد کارشان
هم با دانش و فناوری داخلی است.
فضــای آزمایشــگاه کرونــا و نــوع
پوشــش محققــان و ســطح بــاالی
مراقبتهــای بهداشــتی و امنیتــی برای
ورود بــه اتاقکهــای اســتخراج ویروس
و پی ســی آر شــبیه بــه فیلمهای علمی
و تخیلــی اســت .بــه جز محققان کســی
اجــازه ورود بــه اتاقهــای اســتریلیزه را
نــدارد .عملیــات کشــت ویــروس و پــی
ســی آر را از پشت دو الیه ضخیم شیشه
بایــد دیــد .محققانــی هــم کــه داخــل
اتاقــک اســتخراج ویــروس هســتند از
نوک پا تا سرشان لباسهای محافظتی
پوشــیدهاند .دو نفــر داخــل اتاقــک
اســتخراج ،کار ایــن بخــش را برعهــده
دارنــد .یــک نفر نمونههــای تــازهوارد را
داخــل پلیــت (ظــروف آزمایشــگاهی)
میریــزد و نفــر دوم دســتگاه را شــارژ
میکنــد .بعــد از آنکــه نمونههــا داخــل
پلیت استخراج ریخته شد ،پلیت داخل
دســتگاه ریخته میشــود و محلول مورد
نظــر را کنــارش میگذارنــد و دســتگاه
شــروع به فعالیت میکند و بعد از چند
ســاعت «آر ان ای» ویــروس اســتخراج
میشــود .نمونههــای بیمــاران داخــل
میکروتیوپهایــی کــه از دانشــگاههای
علوم پزشــکی یــا بیمارســتانها و حتی
آزمایشــگاههای دیگر به انستیتو پاستور
ارسال میشــوند بدون هیچ معطلی به
آزمایشــگاه کرونا تحویل داده میشــود.
ابتــدا بــرای هــر نمونــه یک کــد تعریف
میشــود و پــس از آن نمونههــا بــه اتاق
اســتخراج میرود .روی شیشــه اتاقی که
باالیش نوشــته شــده «اتاق اســتخراج»
عالمــت اخطــار چســباندهاند کــه ورود
بدون ماســک ،دســتکش ،شــیلد ،گان و
روپــوش کفــش ممنوع اســت .مســئول
پذیــرش ،نمونههای بیمــاران را تحویل
یکــی از دو متخصصــی کــه داخــل اتاق
هستند میدهد.
یکی از کارشناســان آزمایشــگاه کرونا
درباره عملیات اتاق استخراج میگوید:
«نمونههایــی که هــر روز از مراکز درمان
برایمــان میآیــد ابتــدا تحویــل اتــاق
اســتخراج داده میشــود .در این اتاقک
ژنوم (ســاختار) ویروس داخل دســتگاه
ســانتریفیوژ استخراج میشــود و بعد از
آنکه «آر ان ای» ویروس اســتخراج شــد
در ادامــه نمونه باید بــه اتاق پاک (اتاق
انجام واکنش) تحویل داده شود».
متخصصانی که در این اتاق هســتند
بــا دقت بــاال نمونههــا را بــا اســتفاده از
ابزاری خــاص وارد محفظههای بســیار
کوچک پالســتیکی بــه نــام میکروتیوپ

دوره به طور  24ســاعته آزمایشــگاههای
ما موارد مشــکوک را بررســی میکردند.
البتــه بایــد بگویــم پیــش از بهمنمــاه،
تســت اختصاصــی بــرای شناســایی
ویــروس کرونا را پیدا کــرده بودیم .پس
از انتشــار خبر تشــخیص ویــروس کرونا
در انســتیتو پاستور ،ســیلی از نمونههای
مشــکوک بــه ویــروس کرونا به انســتیتو
پاســتور روانه شد و حتی آن اوایل برخی
از شــهروندان بــرای انجــام تســت کرونا
مراجعه حضــوری میکردند و شــبها
صفهــای طویلــی از بیمــاران جلــوی
انســتیتو پاستور شــکل میگرفت چراکه
بــا خبــر شــیوع کرونــا موجــی از دلهــره
و نگرانــی جامعــه را بــه تســخیر خــود
درآورده بــود و بایــد گفــت که مســئوالن
کشوری ،دســتاندرکاران حوزه سالمت
و مــردم از ورود ایــن ویــروس غافلگیــر
شــده بودنــد .صالــح وزیــری میافزاید:
«بالفاصلــه پــس از آنکــه خبــر شــیوع
ویــروس کرونا در ووهان چین رســانهای
شــد ،آزمایشــگاه کرونای انستیتو پاستور
شــکل گرفــت .تیمهــای مــا در آن برهه
بالفاصلــه ظرفیــت آزمایشــگا ه را
گســترش دادنــد و چنــد آزمایشــگاه مــا
تبدیل به آزمایشــگاه بررسی تستهای
کرونا شــد ،حتــی مهدکودکی کــه داخل
مجموعه قرار داشت و از آن استفادهای
نمیشــد برای آزمایشگاه تست کرونا به
آزمایشگاههای دیگر اضافه کردیم».
وی میگویــد« :راهانــدازی شــبکه
سراســری آزمایشــگاهی در کشــور کمی
از حجــم کار مــا کاســت .در همــان
ابتــدا آزمایشــگاههای دانشــگاه تهــران،
اراک و بیمارســتان مســیح دانشــوری
بــه ایــن شــبکه اضافــه شــدند .در ادامه
آزمایشــگاه  14دانشــگاه علــوم پزشــکی
بــه بخــش کرونــا تجهیــز شــدند و در
نهایت  170آزمایشــگاهی که قادر بودند
آزمایشهــای مولکولی انجام بدهند به
این شــبکه متصل شــدند .ما این امکان
را بــرای آزمایشــگاههای دیگــر فراهــم
کردیــم که اگــر در برههای بــه هر دلیلی
با مشــکلی روبــهرو شــدند ما بــه عنوان
آزمایشــگاه پشتیبان کمکشان کنیم که
گام مهمی در این زنجیره آزمایشگاهی
بشــمار میرود .در این ارتبــاط پنلهای
ارزیابــی بــرای آزمایشــگاهها طراحــی
کردیم تا صحت عملکردشان را بررسی
کنیــم ».حــاال با تمــام این اوصــاف می
توان گفت عبدالحسین فرمانفرماییان،
واقــف انســتیتو پاســتور ایران احســاس
رضایــت میکنــد از کاری کــه  100ســال
پیــش برای مردمش انجام داده اســت.
اگر میشــد حتماً تــوی قاب قدیمیاش
لبخنــدی از روی رضایــت بــه محققــان
یزد.
ایرانی م 

ســخنگوی آموزش و پرورش شــهر تهران اعالم کرد که بازگشــایی مدارس پایتخــت از پانزدهم
شهریورماه به علت وضعیت قرمز تهران به لحاظ کرونا ،کامالً غیرحضوری خواهد بود .مسعود
ثقفی ،درباره آخرین وضعیت بازگشــایی مدارس در پایتخت از پانزدهم شــهریورماه به ایســنا،
اظهار کرد :اولویت ما برگزاری کالسها به صورت حضوری است ،اما از آنجا که طبق اعالم ستاد
کرونا ،تهران در وضعیت قرمز قرار دارد و پیش از این نیز اعالم شده است فعالً دانشآموزان را
به صورت غیرحضوری پذیرا خواهیم بود.
وی افزود :البته مدارس دایر هستند و همکاران به مدرسه میروند اما فعالً حضور دانشآموزان
را نخواهیم داشت .سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران همچنین درباره حضور کالس اولیها
در مدرسه گفت :از آنجا که برقراری ارتباط عاطفی و شناخت معلم از دانشآموز بسیار مهم است
اعالم کردیم بچههای کالس اول و دومی با هماهنگی مدرســه در دوهفته اول ،چندســاعتی را با
رعایت پروتکلهای بهداشتی در مدرسه حضور پیدا کنند.

میگیرد و روز پنجشــنبه شبکه شاد با ظرفیتهای
جدید رونمایی خواهد شد .وزیر آموزش و پرورش
دربــاره بازگشــایی مــدارس گفــت :مــا روشهــای
تلفیقــی را مدنظر قرار دادیــم .کالسها حضوری
برگزار میشوند البته اگر مساحت کالس و مدرسه
بــه گونــهای باشــد کــه فاصلهگــذاری اجتماعــی
رعایت نشــود بایــد گروهبندی کنیم .بــرای رعایت
فاصلهگذاری اجتماعــی ،دانشآموزان گروهبندی
میشــوند و ورود و خــروج و حضورشــان در قالــب
گروههــای مختلــف خواهــد بــود .کل محتــوای

آموزشی مورد بازبینی قرار گرفته و دروسی که باید
الزاماً حضوری آموزش داده شود مشخص شده و
آنها که تمرین و تکرار است به بخش غیرحضوری
منتقل میشود .امیدواریم با اقدامات انجام شده
هیچ دانشآموزی از آموزش محروم نباشــد و این
تضمین آموزش و پرورش برای همه مردم است.
 ۳۵ëëدرصدمدارسحضوریتدریسمیکنند
حاجی میرزایی درباره تعداد و شــمار مدارسی
کــه آموزش آنها در کشــور بهصــورت غیرحضوری
خواهد بــود ،اظهار کرد ۳۵ :درصــد مدارس ما که

دانشآموزان شــان کمتــر از  ۵۰دانشآموز اســت
و میتواننــد بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
فاصله را رعایت کنند ،کالسهــا طبق روال عادی
برقرار اســت .وی افزود :اما در مورد بقیه مدارس،
بحث آمــوزش حضوری منتفی نیســت و اصل بر
حضوری بودن آموزشها است .درباره  ۶۵درصد
مدارس باقی مانــده باید گفت در جایی که تعداد
دانشآمــوزان بهگونهای باشــد کــه رعایت فاصله
ممکن نباشد ناگزیر هســتیم کالسها را حضوری
برگــزار کنیم اما در قالب گــروهبندیهای متفاوت
کــه برخــی روزهای فــرد و برخــی روزهــای زوج به
مدرســه بیایند.وزیــر آموزش و پرورش با اشــاره به
اینکه اصــل بر برگزاری حضوری اســت مگر اینکه
رعایت پروتکلها تحت هیچ شرایطی امکان پذیر
نباشــد ،گفت :برنامهریزیهــای جزئی به مدارس
واگذار شده که متناسب با وضعیت تصمیمگیری
و فعالیت آموزشی را آغاز میکنند .حاجی میرزایی
دربــاره روند آموزش در حاشــیه شــهرها نیز اظهار
کرد :هرجا تعداد دانشآموزان بیش از حدی باشد
کــه فاصلهگــذاری ممکن نباشــد بایــد گروهبندی
شــوند .بــرای آنها که بــه ابزار و اینترنت دسترســی
ندارند آموزش تلویزیونی که پوشش گسترده تری
دارد ارائه میشــود حتی اگر دسترسی به تلویزیون
هم نداشــته باشــند با تولید بســتههای یادگیری و
ارتباط با معلم،آموزش را دنبال خواهیم کرد.
حاجی میرزایی درباره اینترنت شــبکه شاد نیز
گفت :بحث اینترنت مورد پیگیری ما قرار گرفته و
پیشــنهادهایی به ستاد ملی مقابله با کرونا دادیم.
کمیتــهای بــرای بررســی موضــوع تعییــن شــد که
پیشــنهاد کمیته تعیین و دریافت یک سوم هزینه
اینترنت است که هنوز در ستاد ملی مقابله با کرونا
تصمیمگیری نشده و قبل از شروع سال تحصیلی
تعییــن تکلیف خواهد شــد.البته تــاش میکنیم
هزینه اینترنت را برای استفاده از شبکه شاد کاهش
دهیم و حتی رایگان کنیم.

ادامه ازصفحه 3

کرونا زیر ذرهبین محققان ایرانی

 ëëغیرازکارکنان،درنظاماداریماحقوقمدیرانچهمیزاناستوفاصلهآنبامتوسط
حقوقدیگرکارکنانچقدراست؟
در نظــام پرداخــت دولــت مــا دو نــوع پرداخت داریــم ،پرداختهای مســتمر که
شــامل حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی اســت و مزایای غیرمســتمر مانند
اضافه کاری و کارانه که متناســب با کارکرد قابل پرداخت اســت .در خصوص حقوق و
مزایای مستمر که پرداخت مستمر ماهانه را شامل می شود و قابل بررسی و مقایسه
اســت ،طبعاً کســی که مدیر میشود ،متناسب با ســطح مدیریت خود فوقالعادهای
بهنــام فوقالعــاده مدیریت دریافــت میکند و یک کارشــناس چنیــن فوقالعادهای
دریافت نمیکند .در کنار این ،براســاس مواد قانونی ،در برخی فوقالعادهها نیز برای
ســطوح مدیریت امتیاز بیشــتری تعلق میگیرد تا برای کارشناســان .در نتیجه حقوق
و فوقالعادههــای منــدرج در احــکام کارگزینی مدیران با کارکنان عادی و کارشناســان
تفاوت دارد و این یک روال پذیرفته شده در همه نظامهای پرداخت ،چه بخش دولتی
و چه بخش خصوصی است .در نیروهای مسلح هم کسانی که درجه سرداری و امیری
دارند با کســانی که افســر ارشــد یا افسر جزء یا درجه دار هســتند دریافتیهای متفاوت
دارند .درجهبندی نظام اداری نیز شامل کارمند عادی ،کارشناس ،رئیس اداره و رئیس
گروه یا مدیر پایه ،مدیرکل و مدیر ارشــد اســت .معموالً مسئولیتهای مدیران هم به
گونهای اســت که اگر کارمندان  8ســاعت کار موظفی دارند و تعدادی از آنان یک یا دو
ســاعت اضافــه کار میکنند ،مدیــران ما بین  10تا  12ســاعت در روز کار میکنند .طبعاً
پرداختیهای غیر مســتمر آنان نیز متفاوت میشــود .در نتیجه مجموعه دریافتی که
متشــکل است از پرداختهای مســتمر و پرداختهای غیرمستمر ،در مدیران بیشتر
است تا کارشناسان یا کارکنان عادی.
ëëمیزانآنچقدراست؟
براساس اطالعاتی که من برای سال 1399در اختیار دارم ،میتوانم به این نکته اشاره
کنم که متوسط حقوق کارکنان دولت 5میلیون و 470هزار تومان است و متوسط حقوق
کارشناس و همتراز آنها (کارشناسان کسانی هستند که با مدرک لیسانس در نظام اداری
کار میکنند) نزدیک به 6میلیون تومان میباشد .سطح بعدی رئیس اداره ،رئیس گروه
و همتراز آنان (مدیران پایه) هستند که متوسط حقوق آنان  7میلیون و  200هزار تومان
است،یعنی 20درصدازکارشناسبیشترمیگیرند.باالترازمدیرانپایه،معاونمدیرکل
و همتراز معاون مدیرکل هســتند که متوســط دریافتی آنان حدود  8میلیون و  200هزار
توماناست،یعنیحدود 15درصدبیشترازسطحقبلیحقوقمیگیرند.درمرحلهبعد
به مدیرکل و همتراز مدیرکل میرسیم که حدود  5درصد اضافهتر از سطح قبل حقوق
میگیرند ،یعنی  8میلیون و  700هزار تومان .معاون سازمان و همتراز آن نیز که سطح
مدیران ارشــد هســتند 9میلیون تومان حقوق میگیرد که این بیانگر اضافه شدن بیش
از حدود  300هزار تومان یعنی  3تا  4درصد نســبت به ســطح قبلی است .یعنی اکنون
باالترین حقوقی که در نظام مدیریت ،غیر از مقامات ،دریافت میکنند از این قرار است.
بنابراین پرداختی به کارشناسان دولت ،از 6میلیون تومان آغاز شده و در باالترین سطح
مدیران ارشد به  9میلیون تومان ختم میشود .به عبارت دیگر تفاوت پرداختها برای
5رده مدیریتی نزدیک از 20تا 50درصد بیشتر از سطح کارشناسی است.
ëëاشاره کردید که پرداخت حقوق و دستمزد در همه ارکان کشور باید به تصویب شورای
حقوق و دســتمزد برســد .آیا این نظام سلســله مراتبی پرداخت حقوق در دستگاههای
خارجازدولتهماجرامیشودیاخیر؟
تعدادی از دستگاهها مقررات خاص خود را دارند ،اما وقتی تقاضایی برای افزایش
حقــوق به شــورای حقــوق و دســتمزد ارائه میدهند ،در شــورا وضعیت آنان بررســی
میشــود .تصمیم ما در این موارد مبتنی بر تبصره  3ماده  29برنامه ششــم توســعه
است که مضمون آن به این صورت است «دولت مکلف است نظام پرداخت کارکنان
در دســتگاههای مختلف را به گونهای ســاماندهی کند که دریافتی کارکنان در مشاغل
مشابه و شرایط مشابه ،بیش از  20درصد تفاوت نداشته باشد ».یعنی یک کارشناس
در یک دســتگاه که مقررات خاص دارد با کارشــناس در دســتگاه دیگری که از مقررات
عمومی تبعیــت میکند ،حداکثر میتواند  20درصد تفاوت دریافتی و حقوق داشــته
باشد و بیشتر از آن اعمال نمیشود.
ëëپس چرا مثالً کارکنان وزارت آمــوزش و پرورش میگویند وضع کارکنان وزارت نیرو یا
نفتبهترازمااستچوناینوزارتخانههادرآمددارند؟
ما در نظام اداری کشور مجموعه شرکتهای دولتی را هم داریم .از  2میلیون و 220
هــزار کارمند دولت ،نزدیک به  500هزار نفر آنان در شــرکتهای دولتی کار میکنند و
یک میلیون و  700هزار نفر در دستگاههای حاکمیتی .کارکنان شرکتهای دولتی جزو
همان کســانی هســتند که  20درصد تفاوت را شــامل میشــوند و مقررات شرکتهای
دولتی از گذشته دور ،یعنی از سال  54متفاوت بوده است .اما امروز مکلف هستیم اگر
هم تفاوتها زیاد است ،آن را کاهش دهیم.
ëëبحثیدرشــبکههایاجتماعیمطرحشــدمبنیبراینکهاز 12هــزارمیلیاردتومانیکه
قرار شــد در دوره کرونا به نظام بهداشت و درمان ما پرداخت شود ،سهم کارانه و بخشی
که به پرســتاران میرســد ،بســیار کمتر از ســهمی اســت که به پزشــکان تعلق میگیرد.
هرچند پزشــکان هم در این مدت زحمات زیادی کشیده و شــهدایی دادهاند ،اما در زمینه
پرداختها،آیاآنرامتوازنمیدانید؟
این مسأله به نظام پرداخت برنمیگردد .افزایش 50درصدی مورد اشاره ،در همان
زمان که برای کارکنان دولت اعمال شد ،برای کارکنان وزارت بهداشت و درمان ،اعم از
کادر درمانی و بهداشتی هم اعمال شد .دریافتی آنان حتی کمی بیشتر از متوسطهایی
قــرار دارد که اشــاره کــردم .اما کارکنان وزارت بهداشــت و درمان ،متناســب با کارشــان
دریافتی غیرمستمری دارند که به آن کارانه میگویند که برای پرداخت آن نیز از گذشته
مقررات خاصی وجود داشــته است .بنابراین ،آنچه شــما اشاره کردید ،مسألهای است
که درون وزارت بهداشــت و درمان تصمیمگیری میشــود و به نظام پرداخت عمومی
دولت ارتباطی ندارد .البته همکاران ما در کادر درمان دو تقاضا دارند؛ نخست این است
که تعدیلی در این پرداختها ایجاد شود که خود وزارت بهداشت باید رأساً در این باره
بررسیهای الزم را انجام دهد .اما از پرداخت نشدن برخی از پرداختهای قانونی هم
گله دارند ،مثالً اینکه اضافه کار آنان پرداخت نشده است .این امر یک بحث بودجهای
است .اکنون در برخی از دستگاههای اجرایی نیز شاید کارکنان اضافه کار خود را دریافت
نکرده باشــند که همکاران ما در ســازمان برنامه و بودجه قول دادهاند مسأله را پیگیری
و کمک کنند .البته اشــاره کنم که در وزارت بهداشــت ،برخی از این پرداختها از طریق
درآمدهای بیمارســتانی انجام میشــود .متأســفانه به خاطر کرونا و کاهش مراجعات
درمانی دیگر ،درآمدهای مراکز درمانی کم شــده است و از سوی دیگر هزینههای کرونا
باال اســت و درعین حال ،بیماران کرونایی هم رایگان پذیرش میشــوند .این دو عامل
باعث شده دانشگاههای علوم پزشکی از نظر منابعی که سال گذشته در اختیار داشتند
و از این محل پرداختها را انجام میدادند ،با مشکل مواجه شوند .آقای دکتر نوبخت
اعالم کردهاند سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد تا زمانی که درآمدهای دانشگاههای
بهنقطهمطلوببرسد،دولتمنابعیراتأمینکندتابعداًبادرآمدهایحاصلهازسوی
دانشگاهها علوم پزشکی جبران شود .این بحث بودجهای است و امیدواریم حل شود و
همکاران ما که زحمت بسیاری هم میکشند ،مزد زحمات خود را دریافت کنند.
ëëدرسالجاریاستخدامپرستارانبهچهصورتخواهدبود؟
ما در سال گذشته مجوز استخدام  10هزار نیرو را برای وزارت بهداشت و درمان صادر
کردیم که تعداد قابل توجهی از آن برای شغل پرستاری اختصاص یافت .امسال هم 10
هزارنیرویجدیدبهصورتپیمانیاستخدامخواهندشدکهتوزیعآندرمشاغلپزشکی،
پرستاری و پیراپزشکی و دیگر تخصصها برعهده وزارت بهداشت و درمان است .در کنار
این ،یک استخدام قرارداد کارمعین هم هست که تعداد آن نیز 2هزار و 280نفر را شامل
میشــود که مجموع اینها ،یعنی اســتخدام  12هزار و  280نیروی جدید در ســالجاری.
خوشبختانه با پیشنهاد ما و وزارت بهداشت و درمان ،ستاد ملی مدیریت کرونا تصویب
کردعزیزانیکهدرمقابلهمستقیمباکروناکارمیکنند،اعمازنیروهایشرکتییاقراردادکار
معین ،اولویت در استخدامها داشته باشند .در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی،
این اولویت را قائل شــدیم که این بخش از کارکنان و افرادی که طرح خدمت پزشــکان و
پیراپزشــکان را میگذرانند بتوانند برای هر یک ماه خدمــت در مقابله با بیماری کرونا از
 2درصــد امتیــاز بیشــتر در آزمونهــای اســتخدامی پیمانــی و قــرارداد کار معیــن
برخوردارشوند.

