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اجتماعی

تصویب برنامه کاهش خطرپذیری فروریزش زمین در تهران
هیئت وزیران در جلسه به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی ،رئیس جمهور
اجرای برنامه کاهش خطرپذیری فروریزش زمین در شهر تهران را تصویب کرد .به گزارش
ایلنا ،هیئت دولت برنامه کاهش خطرپذیری فروریزش زمین در شهر تهران را با هدف توجه
و اهتمام هرچه بیشتر دستگاهها به علل ،پیامدها و راهکارهای مبارزه با آن و نیز به منظور
افزایش ایمنی در حوزه شریانهای حیاتی شهر تهران با رویکرد پیشگیرانه تصویب کرد.

خبر

تشرفهمسرمریممیرزاخانی
به اسالم

به گزارش ایکنا ،حجتاالســام و المسلمین
رســول جعفریــان در مطلبــی بــه نقل از
حجتاالســام و المســلمین حســین
مدرسیطباطبایی استاد دانشگاه پرینستون
همسر مریم میرزاخانی ،مدتی پیش از ازدواج
با او به اسالم گرویده بود.
گفتنی است یان وندراک ،اهل جمهوری چک،
همسر مریم میرزاخانی ،پیشتر پژوهشگر علوم
کامپیوتر نظری مرکز تحقیقات آیبیام بوده
و هم اکنون دانشیار ریاضی دانشگاه استنفورد
است.

آتنا زنگ خطر را به صدا
درآورد

سخنگوی وزارت بهداشــت گفت :ماجرای
آتنــا اصالنی زنگ خطــر را در جامعه ما به
صدا درآورد تا بدانیم که باید آموزشها را در
خانواده ،مدارس و رسانهها آغاز کنیم.
دکتر ایرج حریرچی میافزاید :باید به بچهها
آموزش دهیم که چگونه «نه» بگویند .در اروپا
که روابط به صورت آزادانه وجود دارد باز هم
۲۵درصد کودکان دختر در معرض خشونتها
با درجات متفــاوت قرار میگیرند .ما آماری
در زمینه خشونتها نداریم ،اما آمارمان صفر
هم نیســت؛ آموزشهای صحیــح میتواند
در مســاجد ،مدارس و رســانهها به کودکان
داده شود.

علت فوت ضارب حادثه
مترویشهرری

ســازمان پزشــکی قانونی علت فوت ضارب
حادثه مترو شهرری را اعالم کرد.
به گزارش مهر ،رئیس سازمان پزشکی قانونی
کشور درباره کشته شــدن ضارب در حادثه
مترو شــهرری گفت :در بررســی های انجام
شده روی جسد مشخص شــد که گلوله به
انتهای ران مهاجم برخورد کرده و بر اثر شدت
خونریزی جان خود را از دست داده است.
وی افزود :همه تست های مواد مخدر و الکل
نیز روی جسد انجام شد که نتیجه آن منفی
بوده است.

پیگیری

آغاز طرح ساماندهی
کولبرانبانه

فرماندار شهرستان بانه گفت :طرح ساماندهی
کولبــران هم اکنــون در حال اجرا اســت و
مشکالت آنها حل میشود.
به گــزارش ایرنا محمد فالحی افزود :طرحی
برای ســاماندهی و ارائه دفترچه کولبران بانه
ارائه دادم این طــرح هم اکنون در حال اجرا
است .طبق این طرح برای تمامی روستاییان
دفترچــه کولبــری صــادر نمیشــود ،این
دفترچهها تنها برای ساکنان روستاهای واقع
در شعاع  15کیلومتری مرز صادر میشود.
فالحی گفت :در این طرح افرادی که شرایط
داشتن دفترچه کولبری را ندارند و در گذشته
دفترچه برای آنها صادر شده حذف و افرادی
که درگذشــته دفترچه نداشــتند و شرایط
داشــتن دفترچه کولبــری را دارند دفترچه
کولبری برای آنها صادر میشــود .ســاکنان
روستاهای شــعاع  15کیلومتر مرز با داشتن
کارت خدمت ســربازی و متاهل میتوانند از
دفترچه کولبری اســتفاده کنند .اجرای این
طرح تا یک ماه آینده ادامه دارد و روستاییان
میتواننــد در این فاصلــه زمانی برای صدور
دفترچه کولبری خود اقدام کنند.

بازتاب

اظهارنظرمطهریدرباره
حادثه متروی شهر ری

نائب رئیس مجلس
شورای اســامی با
اشاره به حادثه روز
شــنبه در ایستگاه
متروی شهر ری بر
لزوم تشویق پلیسی
که در ایــن حادثه
عکــس العمــل به
موقع نشان داده تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،علی مطهری در مطلبی در
اینســتاگرام خود با عنوان «لزوم تشویق سه
جوانمرد» نوشــت« :حادثه ایستگاه متروی
شــهر ری که طی آن یک روحانی مصدوم و
ضارب شرور کشته شد سه تشویق را ضروری
ساخته است ،تشویق دو جوانی که به کمک
روحانی مظلوم شتافتند و بیتفاوت نماندند و
دیگر پلیسی که به موقع عکس العمل نشان
داد  .حتی اگر تیر به پای ضارب عربده کش
میخورد و او زنده میماند حکم او اعدام بود
زیرا مطابق فقه اسالم کسی که با سالح گرم
یا ســرد مردم را ارعاب و اخافه کند و رعب و
ترس در جامعه ایجاد نماید محارب شــمرده
میشود و حکم او اعدام است .مسئوالن خوب
است این سه تشویق را انجام دهند».

سخنگوی ناجا ،از شماره گذاری خودروهای وارداتی
ثبتسفارش شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی
خبر داد .به گزارش ایلنا ،سردار سعید منتظرالمهدی
دربــاره شــمارهگذاری خودروهــای آمریکایــی و
گرانقیمت خارجی اظهارکرد :خودروهایی که ثبت
سفارش شــده باشند توسط پلیس راهور شماره گذاری خواهند
شد .وی با بیان اینکه هرگونه قوانین در این حوزه توسط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت انجام میشــود ،گفت :پلیس راهور ناجا

به طور قطع شمارهگذاری خودروهایی که از طریق
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ثبت سفارش شده
باشند را انجام خواهد داد و چنانچه ورود خودروها
از مبادی رسمی بوده و مغایر با قوانین نباشد هیچ
مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
سخنگوی ناجا افزود :البته باید در خصوص ادعایی مبنی بر این
که پلیس از شــمارهگذاری خودروهای ساخت آمریکا در حالی
ســرباز زده که سایت ثبت سفارش باز بوده است ،گفت پلیس بر

تعرض ناپدری شیطان پرست به کودک  ۷ساله

«کیمیا»«آتنا»یدیگر!

این قصه پر غصه روایت زندگی آتناهاست .دختر بچههای
پاک و معصومی که هنوز دلبسته عروسک بازی هستند اما
در تلخی ناتمام این زندگی ،قربانی هوی و هوس مردانی
میشوند که ...
به گزارش فارس ،داســتان آتنای هفت ســاله را همه
شــنیدهاند .دختر بچهای که برای آب خوردن به مغازهای
رفت که صاحبش رسم مهربانی و انسانیت را از یاد برده
بود و ...هنوز داغ آتنای پارسآبادی ســرد نشده که خبر
آزار و اذیت دخترکی هفت ساله در استان البرز سرزبانها
افتاده .دختری به نام کیمیا که از طرف ناپدری مورد تجاوز
قرار گرفت تا این روزها روی تخت بیمارســتان روزگار
بگذراند .آدرس روی کاغذ را نگاه میکنم .طبقه دوم .بخش
کودکان .اتاق  .103در اتاق باز است و مددکاری که کارهای
درمانی کیمیا را انجام میدهد کنار تختش نشسته است.
عروسکی سفید رنگ گوشــه تخت افتاده و دختری که
نامش کیمیاست آرام و بیصدا کنار عروسک خوابیده .انگار
نه انگار که دختری هفت ساله است و باید پر از انرژی باشد.
همساالنش یک جا بند نمیشوند اما کیمیا نه تنها حرف
نمیزند و بازی نمیکند بلکه با عروسک سفید رنگش هم
قهر کرده.
کنارش مینشینم .ملحفه عروسکیاش را روی صورتش
میکشد و میگوید« :با همه قهرم »...مددکارش با دیدن
این حرکت به کیمیا میگوید« :سعی کن بخوابی عزیزم.
ما چند دقیقه بعد برمیگردیم ».اتاق خلوت و آرام کیمیا
را ترک میکنیم تا برای چند لحظه پای صحبت و درددل
مددکار کیمیا بنشینم و جویای حال دختر  7سالهای باشم.
دختری که این روزها لبخندش هم درد میکند.
کیمیای  ٧ســاله به همراه مــادر و مادربزرگش در کرج
زندگی میکرد ،پس از سلب حضانت او از پدر واقعی (به
دلیل اعتیاد شــدید ،عدم حمایت مالی و عاطفی فرزند و
همســر ،آزار و اذیت و ضرب و شتم کیمیا و مادرش و)...
حضانت کودک به مادرش داده شده و پدر و مادر از هم جدا
میشوند .رقیه موسوی مددکار موسسه خیریه میگوید:
پس از گذشــت حدود یک سال ،مادر کیمیا ،برای تأمین
مخارج و دیگر حمایتها با مردی ازدواج کرد که 5سال
از او کوچکتر بود.
موسوی میافزاید :طبق بررسیهای صورت گرفته مشخص
شد بابک عالوه بر مصرف مواد مخدر (شیشه) ،دارای افکار
عجیب و توهمات خاص است .مادر کیمیا زمانی متوجه این
رفتارها میشود که با بابک ازدواج کرده بود.
وی در این خصوص توضیح میدهد :پس از اینکه مددجو
(مادر کیمیا) با همســرش عقد موقــت میکند متوجه
رفتارهای عجیبی از ســوی بابک میشــود .یکی از این
رفتارهای عجیب قرص خوابی اســت که هر شب به مادر
کیمیا میداد؛ به این بهانه که خوابی آرامتر داشته باشد.
پدر ناتنی بارها وی را اذیت کرده است .مادر از این موضوع

بیاطالع بوده و درخواست دارد به قاضی بگوییم او (مادر
کیمیا) بیگناه است.
وی ادامه میدهد :از آنجا که خواب مادر کیمیا سنگین بوده
و قرص خواب هم میخورده ،بابک از این خواب ســنگین
و مداوم سوء استفاده میکرده و به آزار دختر هفت ساله
میپرداخته اســت .چند دقیقه بعد به اتاق باز میگردیم.
کیمیا هنوز عالقهای به صحبت کردن ندارد اما وقتی مددکار
با او صحبت میکند عروسکش را در آغوش میگیرد و با
زبان کودکانه شروع به تعریف ماجرایی میکند که بارها و
بارها تکرار شده است .دخترک معصوم به راحتی در مورد
نحو ه ارتباط ناپدری با خود توضیح میدهد و این نشان از
تکرار این اتفاق و پذیرش اجباری (به دلیل ترس از تنبیه
فیزیکی به وسیله شلنگ) است .مادر نیز از زندانیشدن در
خانه توسط همسر  ،مورد ضرب و شتم قرار دادن به وسیله
شلنگ ،اجبار به استفاده از قرصهای محرک و خوابآور
خود و دخترش صحبت میکند .ناپدری پس از بازداشت
و زندانی شدن اعتراف کرده که شیطان پرست بوده و به
دختر بچهها عالقه داشته و به خاطر کیمیا با مادرش ازدواج
کرده است.
طبق گفته مددکار کیمیا ،مادر کیمیا که دچار
مشکل عصبی شدیدی شده تحت درمان قرار
گرفته و کیمیا به بهزیستی سپرده خواهد شد.
وی میافزاید :بیاطالعی و نداشتن آگاهی از
سوی مادر جهت مراقبت از کودک و ندادن
آموزش به کودک در مواقع آزار از علل بروز
این اتفاق ناگوار است .
کیمیا را با تمام دردها و تلخیهایی که بر روح
و جسمش وارد شده ترک میکنیم .کیمیایی
که برای التیام زخم هایش به زمان نیاز دارد.
آن هم نه یک ســال و دو سال ،بلکه چند
سال .شاید پس از این زمان طوالنی اندکی از
دردهایش التیام پیدا کند .شاید...

پرداخت بیش از  19هزار میلیارد دولت به متروی تهران

بر اساس مبالغ مصوب در بودجههای سنواتی با عنوان طرحهای
تملک دارایی ســرمایه ای ،دولت به تعهدات خود عمل کرده و
مبلغی بیش از  19هزار میلیارد ریال به متروی تهران پرداخت
کرده اســت .به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور؛ مرکز
اطالع رســانی و امور بینالملل وزارت کشور در یک یادداشت
رسانهای با رد برخی اخبار منتشــر شده در برخی رسانههای
خاص با تیتر« :دولت مترو را ورشکسته کرد» با مضمون عدم
حمایت دولت از متروی تهران آمده اســت :از ابتدای شــروع
طرح احداث متروی تهران تاکنون و بر اســاس مبالغ مصوب
در بودجههای سنواتی با عنوان طرحهای تملک دارایی سرمایه
ای ،دولت به تعهدات خود عمل نموده و مبلغ  19.092میلیارد
ریال به متروی تهران پرداخت نموده است .همچنین شهرداری

تهران مبلغ 10000میلیارد ریال اوراق مشارکت انتشار نموده که
تضمین باز پرداخت  50درصد اصل و ســود آن بر عهده دولت
میباشــد .به عالوه تامین مالی خط  4متروی تهران از طریق
فاینانس و به مبلغ 965میلیون دالر انجام شد که دولت در حال
بازپرداخت 50درصد اصل و هزینههای باالسری میباشد.
در خصوص کمک به شرکت بهرهبرداری ،در حال حاضر اقدامات
الزم برای تامین و خرید 630دســتگاه واگن مترویی به ارزش
630میلیون یورو توسط دولت در حال انجام میباشد .همچنین
طبق مصوبه اخیر شــورای اقتصاد به شماره  1193526مورخ
 96-3-8مبلغ  8/9سنت برای هر سفر مترویی و در کل مبلغ
1.421.500.000دالر سهم متروی تهران در نظر گرفته شده
که طی سالهای بهره برداری از طرف دولت پرداخت خواهد شد.

مجازات حبس ،شالق و جزای نقدی برای والدین کودک آزار

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه خود به بررسی
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت.
حجتاالسالم و المسلمین حسن نوروزی در گفتگو با ایسنا،
گفــت :ماده  ۹از الیحه حمایت از کــودکان و نوجوانان مورد
بررسی قرار گرفت و تصویب شد که بر اساس این ماده هرگاه بر
اثر بیتوجهی و سهل انگاری نتایج ذیل رخ دهد ،در صورتی که
مشمول مجازات حد یا قصاص نباشد مرتکب حسب به مورد
عالوه بر پرداخت دیه و جبران خسارت مجازات هم میشود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان
کرد :در صورتی که بیتوجهی سبب فوت شود مرتکب محکوم
به حبس درجه شــش یا شــاق یا جزای نقدی درجه پنج
میشــود و در شــرایطی هم که مرتکب سبب فقدان یکی از

حــواس ،قتل ،نقص و از کارافتادگی عضــو و یا بروز بیماری
صعــب العالج یا ایراد جراحت شــود محکوم به حبس درجه
هفت یا شالق درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش میشود.
نماینده مردم رباط کریــم در مجلس در ادامه اظهار کرد :در
شرایطی که مرتکب موجب نقصان یکی از حواس یا منافع یا
شکستگی استخوان یا بروز بیماری روانی شود به حبس درجه
هشت ،شالق یا جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد یا
در شرایطی که موجب جراحت سر و صورت یا گردن شود ،آن
هم در صورت عدم شهود به جزای نقدی درجه شش یا شالق
درجه هشت محکوم خواهد شد .بر اساس تبصره این ماده نیز
زمانی که بیتوجهی والدین منجر به موضوع فوق شود مرتکب
بر اساس مورد از حداقل مجازات برخوردار خواهد شد.

خبرتلگرامی
Dاحداث قبور  ۳۸درصد افزایش داشته و از سال  ۸۴با
 ۱۶۰هکتار افزایش در حال حاضر به  ۵۸۴هکتار افزایش
یافته است.
Dمحمد نفریه ،مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان
بهزیستی گفت :هر زندان که بیش از۱۰الی۱۵کودک داشته
باشد،میتواندمجوزاحداثمهدکودکدریافتکند.
Dاصغر باقری ،مدیرکل بهزیستی استان تهران۲۴۶۷ :
مورد کودکآزاری در استان تهران طی یک سال گذشته
اتفاق افتاده است.
Dدکتر پرویز افشار ،سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر:
حدود  70درصد کارتنخوابها معتاد هســتند و مابقی
ظاهری شبیه معتادان دارند.

Dعلی مالزاده ،جانشین رئیس بازرسی ستاد مرکزی
صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت
کشور 24 :دستگاه برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در
سطح کشور دارای مسئولیت هستند.
از بین تکالیف مشخصشــده برای دستگاهها در حوزه
عفاف و حجاب ،صداوسیما بیشترین رسالت را در این
حوزه دارد.
وزارت کشــور مسئول پاســخگویی عفاف و حجاب
دستگاهها نیست ولی هماهنگی ،پیگیری و نظارت بر این
حوزه بر عهده این وزارتخانه است.
Dرحمتاهلل حافظی ،رئیس کمیســیون ســامت و
محیطزیست شورای شــهر تهران :نواقص خط  ۷مترو
هنوز برطرف نشــده .برای ادامه کار باید جان مردم را
تضمینکنند.

تشریح جزئیات شمارهگذاری خودروهای لوکس خارجی

اساس قوانین و آییننامهها عمل میکند و شمارهگذاری هر نوع
خودرویی را که به صورت قانونی انجام شده و ثبت سفارش شده
باشد را انجام خواهد داد.
به گفته منتظرالمهدی ،در حال حاضر بر اســاس قانون مصوب
مجلس شــورای اســامی ،واردات خودروهــا ،دارای ضوابط و
آییننامههای مشخص اســت و پلیس در موضوع شمارهگذاری
خودروها هیچ تفسیری نداشته و بر اساس آییننامههای شفاف
عمل میکند.

آفتاب یزد گزارش میدهد

متجاوزانبیمارروانینیستند

آفتاب یزد – گروه اجتماعی :افرادی
که به کــودکان رحم نمیکنند و
روح آنها را میشــکنند ،آنها که
تن معصوم آنهــا را مورد تعرض
قرار میدهند ،اگر دستگیر نشوند،
به کارشان ادامه میدهند و برای
آن که شناخته نشوند گاهی هم
دست به قتل و قتلهای زنجیرهای
میزننــد .اما بعد از دســتگیری
ســعی میکنند خــود را بیمار
روحی  -روانی نشان دهند .هرچند
که در بعضی پروندهها متعرض در
گذشته خود قربانی تعرض بوده اما
این دلیلی نمیشود برای شکستن
کمر مردی به نام پدر ،دل زنی به
نام مادر و خراب کردن آینده دختر یا پسری به نام کودک.
حاال بعد از ســتایش و آتنا ،سومین پرونده هولناک سال  96به
نام «کیمیا» ثبت شــده اســت .کیمیا دختری  7ساله که بارها
و بارها در دســتان ناپدریاش گرفتار شد و نمیدانست چه باید
بکنــد و حاال ناپدری میگویــد« :در حال خودم نبودم .من یک
شیطانپرستم».
دکتر ســیدمهدی صابری ،متخصص روانپزشکی و عضو هیئت
علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در گفتگو با آفتاب یزد در
مورد گمانهزنیها در مورد وجود مشکالت روحی  -روانی در این
افراد میگوید« :به ندرت در اثر بیماریهای روانی چنین اتفاقاتی
رخ میدهد .یعنی بیماریهای روانی طوری نیست که فرد یک
عمل جنایتکارانه ،وحشــیانه و فجیع را انجام دهد و متوجه کار
خود نشود .این موارد بسیار نادر هستند .قالب جنایات اینچنینی
از ســوی افرادی اتفاق میافتد که بیماران اجتماعی هســتند و
دچار مشکالت شخصیتی ،محرومیتها ،نداشتن رشد تربیتی (از
لحاظ اخالق) ،پایبند نبــودن به اصول و کدهای اخالقی که در
جامعه بشــریت وجود دارد و مسائلی که او را تحت فشار شدید

قرار میدهــد .اغلب این افراد دچار کینههــا و عقدههای روانی
هستند و نمیتوان اسم آنها را بیمار گذاشت اما آنها با مشکالت و
کشمکشهای روانی بزرگ میشوند».
وی با اشــاره بــه خانواده کودکانی که به آنها تعرض میشــود،
میافزاید« :مســلما این مطلب مختص ایران نیست و در جوامع
غربــی و آزاد هم چنین اتفاقاتی رخ میدهد .با وجود آموزشها
در سنین پایین ،باز هم با یک تعرض سعی در کتمان و پوشاندن
موضوع میکنند .البته نه به شدتی که در جامعه ماست .در جامعه
ما بیشــتر از همه جوامع مخفی نگهداشته میشود .گاهی اوقات
خانوادهها به جــای آن که با این موضوع منطقی برخورد کنند،
ابتدا کودکان خود را سرزنش میکنند و در قبال چیزی که به او
آموزش ندادند او را بازخواست میکنند .این مالمت بیشتر باعث
میشــود که او احساس گناه کند .واکنشهای منفی در جامعه
زیاد است .بنابراین باید آموزش مراقبت از خود را علمی و واضح
در جامعه شــروع کنیم .البته چند کلیپهای آموزشی از سوی
بهزیســتی و مجامع علمی به صورت خیلی محدود منتشر شد
و هنــوز این خط قرمز و تابو وجــود دارد .اگر به صورت ناگهانی
هم این آموزشها را شــروع کنیم مسلما با تبعات آن هم روبهرو
خواهیم شد .باید کارشناســان و افرادی که تجارب علمی دارند
این اقدام را انجام دهند ».دکتر صابری در پاسخ به این سوال که
آیا واکنشهای متهمان ،به دلیل بیماری روانی است یا بیماری
اجتماعی؟ میگوید« :این خیلی سادهانگارانه است که بخواهیم
با انــگ بیمار روانی فرد را بیگناه نشــان دهیم و اگر بخواهیم
بگوییم به خاطر شرایط اجتماعی است ،اقدام او را به دلیل مسائل
غیرقابل کنترل یا کمتر قابل کنترل کمرنگ کنیم .این موارد باید
مورد به مورد بررســی شود .طبیعتا به تبع کارمان با این مسائل
مواجه میشویم .به جرات میتوانم بگویم که یک عامل مشخص
وجــود ندارد .اما در چند پرونده (مانند بیجه ،قاتل پاکدشــتی)
کشمکشهای اخالقی و عقدههای روانی پررنگ بوده است ولی
آنها بیماری نبودند که بر رفتارشــان کنترل نداشته باشند .این
مسئله نیاز به آسیبشناسی دارد و نمیشود تمام پروندهها را با
یک نسخه واحد حل کرد .کما این که با وجود تمام اقداماتی که
در دیگر کشورها انجام شده هنوز هم این موضوع وجود دارد».
وی با اشاره به این که برخی افراد برداشتهای شخصی از مسائل
اجتماعی دارنــد ،تاکید میکند« :این خــود میتواند منجر به
جنایت شود .فردی که تصور میکند که حقش را نگرفته یا مورد
ظلم قرار گرفته بنابراین ممکن است به ظلم و جنایت روی آورد».
دکتر صابری با اشــاره به اهمیت نظارت و توجه به فرزندان از
ســوی خانوادهها ،میگوید« :خانوادهها باید در معاشــرتهای
خود هم مراقب باشــند .حتی محیطهای آموزش کودکان هم
باید تحت نظارت خانوادهها باشــند و درست انتخاب شوند .ما
در محیطهای آموزشــی و مهدکودکها و ...هم مواردی از آزار
و اذیت جنســی داشتیم .هر چند که خیلی گزارش نشده ولی
نشــاندهنده این است که باید در شــناخت افراد بیشتر و به
موضوعات مهمتری توجه کرد تا این که با یک برچسب بیماری
با این قضیه برخورد کنیم».

تجمیع بیمهها و پزشک خانواده همچنان در ابهام

آفتاب یزد  -زهرا رحیمی :رئیس مجمع عمومی ســازمان
نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه استمرار اجرای طرح پزشک
خانواده به عنوان یک مسئله بسیار مهم ضروری است از ضرورت
تجمیع بیمهها برای کاهش هزینههای درمانی خبر داد.
عباس آقازاده مسرور رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
کشور در گفتگو با آفتاب یزد گفت :درخواست وزیر بهداشت از
رئیس جمهور در خصوص تجمیع بیمهها با توجه به آغاز دولت
دوازدهم یک مسئله انتخاباتی بوده است که میتواند در جهت
کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس باشد .
وی بیان کرد :بحث تجمیع بیمهها باید پس از تشکیل هیئت
دولت دوازدهم و رای اعتمــاد وزرا از مجلس طرح تجمیع در
جلسه دولت مطرح و به صورت الیحه طرح شود که ذکر آن در
این زمان بیشتر مصارف انتخاباتی دارد.
آقازاده عنوان کرد :برای هرکشــوری در دنیا یک نظام سالمت
ترســیم شده که شامل سازمانها و تشکیالتی بوده که قوانین
وضع شده و نیروی انسانی در راستای اجرای بهداشت و درمان
آن کشور است.

موفقیت افزایش یابد.
آقازاده با بیان اینکه جمعیت کشور رو به سالمندی بوده و طول
عمر افزایش یافته است  ،تصریح کرد :در 30سال آینده جمعیت
کشــور سالمند است و بیشــتر افراد کودکان زیر پنج سال را
تشکیل نمی دهند ؛ بلکه اکثر افراد ایران را میانساالن تشکیل
میدهند و بروز بیماریهای غیر واگیر مانند بیماریهای قلبی و
دیابت خطر بزرگی است که مردم را به شدت تهدید میکند .
وی ادامه داد :دوگانگی در اجرای قانون در بین سازمانهای بیمه
سالمت ،تامین اجتماعی و وزارت بهداشت بارها سبب اعتراض
ســخنرانی وزیر بهداشت شده که وزیررفاه و مدیران بیمههای
مختلف نیز جوابیهای را در این خصوص صادر کردهاند.
بــه گفته وی زمانی که یک نفر هزینهای کرده و از پزشــکان
کار بکشــد و به نفع بهداشــت مردم در طرح تحول سالمت
در بیمارستانها مشــغول به ویزیت بیمارها شود ،اما در زمان
پرداخت حقوق؛ سازمان دیگر پولش را به دلیل نداشتن منابع
مالی و بودجه ندهد این مســئله سبب بروز تاخیر در پرداخت
مطالبه جامعه پزشکان در کشور میشود.

لزوم تناسب اعتبارات با نیازهای جمعیتی کشور

ضرورت تجمیع بیمه با هدف یکسان شدن متولی سالمت

وی با بیان اینکه برای تالش و فعالیت مجموعه بهداشت و درمان
بودجهای در نظر گرفته میشــود ،افزود :اعتبارات و بودجهای
که بر مبنای آن مقوله ســامت برنامه ریزی و اجرا میشــود
اگرمتناسب با نیازهای جمعیتی رشد باشد؛ سبب موفقیت در
امر سالمت مردم خواهد شد.
آقازاده در خصوص واحد بودن متولی بهداشت و درمان گفت:
حوزه بهداشــت و درمان باید پاسخگوی بیماریها و مشکالت
کشور باشد و اگر کشوری دارای یک فرد متولی در هر حوزهای
باشد دستور و برنامه از ســوی یک نفر صادر و از چندگانگی
جلوگیریمیشود.
وی عنوان کرد :زمانی که ســایر وزارتخانهها در حوزه بهداشت
و درمان حضوریافته و دارای اختیاراتی شوند و هرکدام از این
نهادها بیمارستان و مرکز درمانی مخصوص به خود داشته باشند
؛ همین مسئله باعث چندگانگی در اجرای قوانین میشود .
نظام سالمت باید از منابع پایدار برخوردار باشد

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه
متولی واحد در حوزه بهداشت باید منابع مالی پایدار و حساب
شــدهای داشته باشد ،تصریح کرد :اگر این منابع تحت کنترل
و اختیار متولی واحدی نباشــد پشتیبانی خوبی از آن صورت
نمی گیرد.
وی با تاکید بر اینکه پزشک خانواده و نظام ارجاع باید به عنوان
ساختار اصلی نظام سالمت استمرار پیدا کند ؛ ادامه داد  :ولی
دولتهای متعددی در اجرای برنامههای توســعه پنج ساله در
این زمینه موفق نبوده و اقدامات نصفه و نیمهای انجام میشد
که برای موفقیت باید به صورت دراز مدت برنامهها اجرا تا درصد

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشورعنوان کرد:
در ســال  70بحث راه اندازی صندوق بیمــه مطرح و در این
زمان ضرورت ایجاد چنین ارگانی کامال مشــخص است و این
طور نباشــد که دستورالعمل به وسیله گروهی اجرا و حقوق را
نمیدهند.
آقازاده مسرور افزود  :ضریب کارانه پرسنل بیمارستانها نیز به
خاطر ندادن بیمهها به بیمارستانها به تاخیر میافتد به طوری
که از آذر ماه  95مطالبات جامعه پزشکان به خاطر کمبود منابع
مالی پرداخت نشــده که در نهایت با چند ماه تاخیر با کاهش
درصدی تحت عنوان نداشتن بودجه به ارائهکنندگان خدمات
بهداشتی داده میشود.
وی با بیان اینکه برخی پزشــکان به صــورت تمام بخش در
بیمارستان مشــغول به خدمت بوده ومطبی ندارند ،ادامه داد:
پزشکان تمام وقت در بیمارستان با ویزیت یک بیمار چند ماه
بعد حقوق خود را دریافت میکنند که این مسئله از انگیزههای
خدمتی میکاهد و داشتن یک بیمه واحد در کل کشور منجر به
اجرای عدالت و رسیدن به هدف عالی میشود.

