دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

اجتماعی

قیمت کلیه روی نوار صعودی هزینههای معیشت باال میرود

از تهران تا بغداد ؛ سفر برای فروش گرانتر «کلیه»

فروش کلیه است،
از تهران تا بغداد ،مقصد مشخص نیست اما مقصود
ِ
پول آن بخشی از
قیمت هرچه بیش��تر باشد بهتر ،طوریکه بشود با ِ
مش��کالت معیشتی را حل کرد«.قیمت فروش کلیه در تهران بیشتر
اس��ت ،آنجا دالل وجود دارد و قیمت کلیه را تعیین میکند ،برای
همین خیلی مواقع اهداکنندگان کلیه به تهران مراجعه میکنند ،اما
انجمن کلیوی تهران اجازه اهدا به آنها نمیدهد چراکه طبق قانون
افراد باید ساکن همان شهر یعنی تهران باشند ،بنابراین فروشنده کلیه
میرودیک بنگاه مسکن قراردادی صوری امضا میکند که نشان دهد
ساکن تهران است ،متاسفانه این اتفاقات میافتد .گاهی اهدا کنندهها
به ما میگویند میرویم تهران  ۲۵۰میلیون تومان کلیه را میفروشیم
پول آن ماش��ین میخریم».
و کل��ی هدیهام دریاف��ت میکنیم و با ِ
این بخش��ی از صحبتهای رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی
کرمانشاه با خبرآنالین است.حسین بیگلری میگوید« :گاهی افرادی
که برای اعالم آمادگی جهت اهدای کلیه به انجمن مراجعه میکنند
در مواجهه با قیمت کلیه که از نظرشان کم است به ما میگویند ما
میرویم عراق کلیه میفروشیم ،تکرار این حرف سبب شده ما حدس
بزنی��م که عراقیها به ایران مراجعه میکنند و کس��یکه میخواهد
کلیه خود را بفروش��د پیدا میکنند ،اما چون در ایران پیوند اعضا به
شهروندان خارجی ممنوع است ،آنها فرد را به عراق دعوت میکنند،
دالر هم به طرف میدهند و آنجا پیوند میزنند .بنابراین وقتی مردم
اینها را به ما میگویند قطعاً یک چیزهایی وجود دارد».
>افزایش متقاضیان فروش کلیه

به گزارش خبرآنالین ،طبق قانون اهدای کلیه از فرد زنده امکانپذیر
است ،براساس آمار وزارت بهداشت در سال گذشته  ۴۲۰مورد پیوند
کلیه از فرد زنده انجام شده است .آنطورکه مهدی شادنوش ،رئیس
مرک��ز مدیریت پیوند و بیماریهای وزارت بهداش��ت گفته «درحال
حاض��ر  ۳۷هزارو  ۱۸۵بیمار بهعلت نارس��ایی کلیه تحت درمان به
روش دیالیزم هس��تند که حدود  ۹۰درصد بیماران کلیوی به پیوند
کلیه نیاز دارند ».اما آنچه که س��بب ش��ده عرضهکنندگان کلیه به
تقاضای پیوند این عضو حیاتی جواب مثبت دهند مشکالت معیشتی
است ،طوریکه هوشنگ رضوانپناه ،رئیس انجمن حمایت از بیماران
کلیوی گی�لان با بیان اینکه «بهدلیل فقر و مش��کالت مالی تعداد
متقاضی��ان ف��روش کلیه افزایش پی��دا کرده اس��ت ».وی میگوید:
«افرادی که دست به فروش کلیه میزنند بهعلت مشکالت زندگی و
ی اس��ت ،درغیراینصورت هیچکس حاضر نیست کلیه خودش را
مال 
ی که برادر به برادر یا
واگذار کند ،مگر در موارد استثنایی مانند کلیها 
خواهر به برادر و برعکس هدیه میکند».همچنین در واکنشی مشابه
بیگلری بیان میکند« :در ش��هر ما مراجعه برای فروش کلیه بیشتر
ش��ده است ،کسیکه کلیه خود را میفروش��د از روی ناچاری است،
میخواهد با پولی که دریافت میکند از مش��کالت معیش��تی خارج
پول کلیه
شود ،بهخودش میگوید پرایدی بخرم تا با آن کار کنم ،یا با ِ
ِ
قیمت معیشت مردم است که قیمت کلیه
خانهای رهن کنم؛ بنابراین
را مشخص میکند».
>قیمت خرید و فروش کلیه چقدر است؟

خری��د و ف��روش اعضای بدن جرم محس��وب میش��ود ام��ا اهدای
عضو فرق دارد ،در گفتوگوی ش��ادنوش با ایس��نا آمده که «از سال
 ۱۳۹۸دس��تورالعمل اجرای��ی پیوند کلیه از اهداکنن��دگان زنده در
بیمارستانهای مجاز ابالغ شد .همچنین لیست انتظار اهداکنندگان
زنده و گیرندگان کلیه راهاندازیشد ،پیوند کلیه از فرد زنده هم کامال
مش��خص و نظاممند شده است».در این میان لیست افراد زنده برای
اهدای کلیه در هر اس��تان توس��ط انجمنهای حمای��ت از بیماران

«متاسفانه قیمت کلیه را خود انجمنها افزایش دادند؛ قب ً
ال قیمتیک
کلیه ۱۸میلیون تومان بود ،اما به  ۳۴میلیون تومان افزایش پیدا کرد،
در یکی دو س��ال گذش��ته هم قیمت ناگهان  ۸۰میلیون تومان شد.
زمانیکه قیمت کلیه ۳۴میلیون تومان بود طرفین میان خودش��ان
روی قیمتهایی نزدیک به  ۵۰میلیون تومان توافق میکردند و پیوند
انجام میش��د ،اما وقتی انجمن مرکزی حمای��ت از بیماران کلیوی
قیمت کلیه را  ۸۰میلیون تومان کرد دیگر کسی با قیمتهای پایین
راضی به اهدای کلیه نمیشود ،االن در کرمانشاه در توافقهای بیرون
از انجم��ن قیمت کلیه ۱۵۰میلیون تومان اس��ت ،البته ما در انجمن
قراردادی بیشتر از  ۸۰میلیون تومان نداریم».

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی :گاهی
افرادی که برای اعالم آمادگی جهت اهدای کلیه
به انجمن مراجعه م یکنند در مواجهه با قیمت
کلیه که از نظرشان کم است به ما م یگویند ما
م یرویم عراق کلیه م یفروشیم ،تکرار این حرف
سبب شده ما حدس بزنیم که عراق یها به ایران
مراجعه م یکنند و کس یکه م یخواهد کلیه خود
را بفروشد پیدا م یکنند ،اما چون در ایران پیوند
اعضا به شهروندان خارجی ممنوع است ،آنها
فرد را به عراق دعوت م یکنند ،دالر هم به
طرف م یدهند و آنجا پیوند م یزنند .بنابراین
وقتی مردم اینها را به ما م یگویند قطع ًا یک
چیزهایی وجود دارد
کلیوی تهیه و متقاضیان به وزارت بهداش��ت معرفی میش��وند ،فرد
اهداکننده هم بعد از پیوند کلیه مبلغی که معموالً تحت عنوان هدیه
ایثاریاد میش��ود از انجمنها دریافت میکند ،این مبلغ تا سقف ۸۰
میلیون تومان اس��ت ،اما در موارد زیادی فرد اهداکننده و گیرندهی
کلیه ،جدا از س��ازوکار انجمنهای حمایت از بیماران کلیوی مبلغی
اضافه بر این ۸۰میلی��ون تومان رد و بدل میکنند ،گوییکه این۸۰
مبلغ توافق شده
میلیون فقط برای انجام مراحل اداری است و مابقی ِ
برای جلب رضایت فروشنده کلیه .دراینباره داود نوروزخانی ،رئیس
انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان مرکزی میگوید« :متاسفانه
قراردادهایی وجود دارد که خارج از انجمنها بین طرفین(اهداکننده و
اهدا گیرنده) بسته میشود ،این اقدامات غیرقانونی و غیراخالقی است،
چنین اقدامی هیچ سقف ریالی ندارد از صفر تومان تا بینهایتمیتواند
باشد ،وقتی ماشین ،مواد خوراکی گران میشود روی قیمت هرچیزی
تاثیر میگذارد ،اما س��قف مبلغ پرداخت��ی در انجمنهای حمایت از
بیماران کلیوی همان  ۸۰میلیون تومان اس��ت».در واکنشی مشابه
رضوانپناه میگوید« :هرکس��ی بخواهد کلیه خودش را واگذار کند
تنها از طریق انجمن خیریه بیماران کلیوی کشور و استانها میتواند
مراح��ل این کار را انجام دهد .مجوزی که انجمن کلیوی ایران برای
قیمت کلیه اهدایی به انجمنها داد ه است از صفر تا  ۸۰میلیون تومان
است ،اما گاهی طرفین بیرون از سازوکار انجمن روی مبالغی بیشتر
از اینها مانند  ۱۵۰تا  ۱۸۰میلیون توافق میکنند ،ممکن اس��ت در
ته��ران طرفین روی ۳۰۰میلیون هم توافق کنن��د ،اص ً
ال هیچ دلیل
و معیار مش��خصی برای این قیمتگذاریها وجود ندارد .اهداکننده
 ۸۰میلی��ون را از انجم��ن میگیرد و مابقی مبلغ توافق ش��ده بین
خودشان را بعد از عمل پیوند دریافت میکند».بیگلری با تایید خرید
و فروش کلیه با مبالغی باالی مبلغ تعیین شده در انجمنها میگوید:

فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

نقطه ناامن و معتاد متجاهر اسلحه به دست نداریم

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادعای دو تن از اعضا
شورای شهر مبنی بر وجود  ۲۶هزار نقطه ناامن
و تیراندازی در شهرک رضویه توسط معتادان را
تکذی��ب کرد .به گزارش مهر ،در جریان س��ی و
هشتمین جلسه شورای شهر تهران ،ناصر امانی
عضو شورای شهر تهران ،با اشاره به بازدید اخیر
خود از محله رضویه در منطقه  ۱۵بیان کرده بود
در این محله با پدیده شگفتی روبهرو هستیم که
از آن جمله میتوانبه حضور معتادان متجاهر به
صورت سازماندهی شده در یک منطقه مشخص
به صورت جمعی با دیدهبانی و نگهبانی و پرتاب
س��نگ و ترقه و حتی به گفته اهالی ،تیراندازی
به سمت کس��انی که قصد نزدیک شدن به آنان
را داش��ته باش��ند! اش��اره کرد.پس از آن سردار
حس��ین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت این
اظه��ارات را تکذیب ک��رد و گفت :فردی که این
س��خنان را مطرح کرد ،در این رابطه کارشناس
نیست که بتواند چنین مس��ائلی را مطرح کند.
اما موض��وع به همین جا خاتم��ه نیافته و ناصر
امان��ی فیلمی منتش��ر ک��رد ک��ه در آن صدای
تیراندازی ش��نیده میشود که در همین راستا با
س��ردار رحیمی به گفتگو پرداختیم تا مشخص
ش��ود در ش��هرک رضویه چه میگذرد.س��ردار
حس��ین رحیمی با اشاره به س��خنان دوباره این
عضو شورای شهر گفت :معتاد متجاهر براساس
وضعیت جسمانیاش نمیتواند راه برود ،چگونه

>افزایش متقاضی ،کاهش خریدار

میخواهد اسلحه داش��ته باشد؟وی در پاسخ به
س��والی مبنی بر اینکه اهالی آن منطقه (شهرک
رضویه) میگویند که قاچاقچیان مس��لح در آن
شهرک حضور دارند گفت :به هیچ عنوان چنین
چیزی را تأیید نمیکنم.فرمانده انتظامی پایتخت
در واکن��ش ب��ه فیلمی که از س��وی امانی عضو
ش��ورای شهر منتشر ش��ده و در آن فیلم صدای
شلیک اسلحه شنیده میشود ،گفت :این مسئله
کار سختی نیست که روی یک فیلم صدا گذاشته
و ادعا ش��ود ک��ه دارد در فالن منطقه تیراندازی
میشود.رحیمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی
بر اینکه زهرا ش��مس احسان عضو دیگر شورای
شهر تهران اعالم کرده است که بیش از  ۲۶هزار
نقطه ناامن در تهران شناسایی شده ولی تاکنون
اقدامی برای رفع مش��کل صورت نگرفته اس��ت،
آی��ا پلیس این صحبتها را تأیید میکندیا خیر،
گفت :یکی از خانمهای عضو ش��ورای شهر گفته
ب��ود  ۲۶هزار نقطه نا ام��ن در تهران وجود دارد
ک��ه من این موضوع را رد میکنم ،چنین چیزی
اص ً
ال وج��ود ندارد.رئیس پلیس پایتخت تصریح
کرد :من مس��ئول امنیت شهر هستم و با قدرت
میگویم هیچ نقط��ه ناامنی در ته��ران نداریم،
بدتری��ن محلی که از لحاظ ناامن��ی میتوان نام
برد «دره فرحزاد» اس��ت که رفتیم و بازدیدهای
الزم انج��ام ش��د ه و حت��ی آن محل ه��م ناامن
نیست.

>مخالفان اهدای کلیه از افراد زنده

ح��اال علیرغم اینکه ام��کان اهدا و فروش کلی��ه از فرد زنده وجود
دارد ام��ا هنوز برخی هس��تند که ب��ا انجام ای��ن کار مخالفند ،مث ً
ال
رضوانپن��اه میگوید« :من خ��ودم مخالف با اهدای کلیه از فرد زنده
هستم ،خداوند نعمتی به انسانها داده تا با دو کلیه زندگی پایدارتری
داش��ته باشند».این درحالیس��ت که فقط  ۳۰درصد از موارد مرگ
مغزی منجر به اهدای عضو میش��ود ،کتایون نجفیزاده ،مدیرعامل
انجمن اهدای عضو ایرانیان بیشتر گفته بود« :بیش از  ۲۵هزار بیمار
چش��م انتظار پیوند در کش��ور هستند ،در هر شبانه روز  ۷تا  ۱۰نفر
از هموطن��ان ما به علت تامین نش��دن عضو پیون��دی ،جان خود را
از دس��ت میدهند ،این در حالی اس��ت که فقط  ۳۰درصد از موارد
مرگ مغزی در کشور منجر به پیوند عضو میشود».درهمینباره داود
نوروزخانی ،رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی اس��تان مرکزی
میگوید« :امیدواریم روزی به جایی برس��یم که گرفتن کلیه از فرد
زنده دیگر وجود نداشته باشد ،اگر درباره بیماران مرگ مغزی درست
عمل ش��ود ما نیازی به پیوند عضو از فرد زنده نداریم،یک فرد مرگ
مغزی میتواند به چندین بیمار عضو اهدا کند ،باید در این خصوص
بسیار تالش کنیم».

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد

ضرورتتقویتمسئولیتپذیریاجتماعیمسئوالن

س��خنگوی کمیس��یون اجتماعی مجلس ضمن
تأکی��د بر ض��رورت تقوی��ت مس��ئولیتپذیری
اجتماع��ی مس��ئوالن یادآور ش��د :اعض��ای این
کمیس��یون در راس��تای وظیف��ه نظارت��ی خود
عملکرد مسئوالن را بررسی کرده و دستگاههایی
ک��ه قص��ور ک��رده باش��ند مواخ��ذه خواهن��د
ش��د.مجید انصاری در گفتگو ب��ا خبرنگا ر خانه
ملت ،ضمن ابراز تأسف از وضعیت مناطق حاشیه
شهر اهواز که با مشکالت متعددی مواجه هستند،
افزود :کمیسیون اجتماعی بعد از عید به طور ویژه
بر رفع مشکالت محالت حاشیه نشین در کشور
به ویژه ش��هر اهواز تمرکز خواه��د کرد .نماینده
مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس
از محلههای سیاحی ،مندلی ،منبع آب و چهارصد
دستگاه بازدید کردهاند ،ادامه داد :بیشتر مشکالت
مردم این محدوده به وضعیت فاضالب برمیگردد،
همچنین آنها در زمستان در تردد با مشکل مواجه
بوده و در تابستان نیز با عوارض ناشی از فاضالب
رها ش��ده از جمله مش��کالت بهداشتی و گرد و
غب��ار و تجمع حش��رات موذی مواجه هس��تند.
وی تصریح کرد :آنچه درباره از اهمیت بس��زایی
برخوردار بوده مشکل پذیرش مسئولیت اجتماعی
از طرف س��ازمانها و نهادها و کارخانجات بزرگ
برای رفع این آسیبها است و این در حالی است
که در دنیا این مجموعهها مکلف هس��تند که به

یک استاد دانشگاه:

برای دستمزد سقف تعیین میشود اما برای قیمتها نه

یک اس��تاد دانش��گاه گفت :درآمدهای مالیاتی میتواند هزینههای
ج��اری دولت را تامی��ن کند اما برای تامی��ن هزینههای عمرانی و
توسعهای نمیتوان به درآمدهای مالیاتی اکتفا کرد.به گزارش ایلنا،
مرک��ز آمار ای��ران از کاهش نرخ تورم طی ماهه��ای اخیر خبر داده
است .بر این اس��اس نرخ تورم نقطهای آبان ماه  ۳۵.۷درصد و نرخ
تورم س��االنه  ۴۴.۴درصد بوده اس��ت .همچنین نرخ تورم نقطهای
آذرماه به  ۳۵.۲درصد و نرخ تورم س��االنه به  ۴۳.۴درصد رس��یده
است .دولت معتقد اس��ت با اصالح سیاستهای غلط دولت گذشته
نرخ تورم در ماههای آینده به همین شکل روند نزولی خواهد داشت.
اما آیا میتوان با اس��تناد به آمار مرک��ز آمار ایران کاهش نرخ تورم
ِ
وضعیت معیش��ت مردم طی این ماهها و ماههای
را دلیلی بر بهبود
آتی دانست؟آلبرت بغزیان (استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی) در
پاسخ به این سوال میگوید :اول اینکه در خصوص صحت آمارهایی
ک��ه مرکز آمار ارائه داده اس��ت ،نمیتوانی��م صحبت کنیم اما خب
زندگی روزمره حس میکنند نیز مهم اس��ت .اینکه
آنچه مردم در
ِ
عدهای بگویند قیمت فالن کاالی اساسی کاهش پیدا کرده اما مردم

غیررس��می خری��د و فروش کلیه چالش
حاال با افزایش قیمتهای
ِ
دیگری بر سر راه انجام پیوند کلیه قرار گرفته است ،طوریکه با باال
رفتن قیمتها اگرچه متقاضیان فروش و اهدای کلیه زیاد ش��ده اما
شاید کمتر کس��ی از میان دریافتکنندگان کلیه توان پرداخت این
مبالغ نجومی را داش��ته باشد ،چراکه انجمنها بیشتر از  ۸۰میلیون
به فرد اهداکننده پرداخت نمیکنند و اگر فرد اهداکننده درخواست
مبلغ بیش��تری داشته باشد که معموالً دارد ،گیرندهی کلیه خودش
باید این مبل��غ اضافی را پرداخت کند؛ دراینباره حس��ین بیگلری،
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه میگوید« :با توجه
بهافزای��ش قیمت کلیه تعداد مراجعهی اف��راد متقاضی برای فروش
افزایش پیدا کرده است ،اما چون بیماران ما در استان توان پرداخت
چنین قیمتهایی را ندارند تعداد پیوندها کم ش��ده اس��ت».او بیان
میکند« :وقت��ی قیمت فروش کلیه افزایش پیدا کرد تعداد پیوندها
در اس��تان ما از  ۸۰نفر به  ۸نفر رسید ،از طرفی کمبود پیوند سبب
شد مراجعه بیماران کلیوی برای دیالیز زیاد شود ،درحالیکه اگر روند
قیمت کلیه مانند س��ابق بود سالی۷۰یا ۸۰نفر بهدلیل پیوند کلیه از
بار دیالیز مراکز درمان کم میش��دند ،اما االن برعکس سالی ۸۰نفر
برای دیالیز اضافه میش��وند طوریکه مراکز دیالیز چند شیفته کار
میکنند .دولت هم بابت هر دیالیز ۷۰۰هزار تومان بهبخش دولتی و
 ۹۰۰هزار تومان بهبخش خصوصی پرداخت میکند ،با این وضعیت
هزینهه��ای دولت هم چندین برابر ش��ده و بیماران ه��م در عذاب
هستند».

چیز دیگری ببینند ،موضوعی است که نمیتوان از آن گذشت .وی
گفت :موضوع این اس��ت که وقتی هزین��هی تولید باال نرفته و نرخ
ارز مدتهاس��ت ثابت مانده و جریان واردات قطعات هم مشابه قبل
اس��ت ،چرا باید قیمتها افزایش پیدا کند؟ مگر سالها قیمتها به
همین خاطر افزایش پیدا نکرده است؟ خب مدتی است اینها ثابت
هستند ،پس چرا ما باید تورم داشته باشیم؟ دولت باید برای کاهش
قیمتها اراده داشته باش��د .بغزیان بیان کرد :اینکه میگویند نرخ
تورم کاهش پیدا کرده ،نشان دهندهی ارزان شدن قیمتها نیست.
فرض کنید تورم پارس��ال ۳۰درصد بوده و امس��ال ۲۰درصد شده
است ،نکته اینجاس��ت که باز هم بیست درصد قیمتها باال است.
پس کاهش نرخ تورم به منزلهی ارزان شدن نیست به منزلهکاهش
رش��د قیمت است و ممکن است مجددا قیمتها افزایش پیدا کند.
در واقع میخواهم بگویم که چرا ما باید انتظار تورم باالتری داشته
باشیم وقتی تا این حد درگیر تورم هستیم .این استاد دانشگاه بیان
کرد :اینکه با مبنا قرار دادن تورم سالیانه بگویند تورم تغییر چندانی
نکرده و عدهای دیگر نیز با مبنا قراردادن تورم نقطه به نقطه بگویند

رفع مش��کالت یک ش��عاعی از محدوده فعالیت
خود بپردازند و این همان چیزی اس��ت که ما از
آن عقب هستیم .انصاری تأکید کرد :حیف است
کالنشهری همچون اهواز که از ظرفیت عظیمی
از منابع نفتی و کارخانجات بزرگ برخوردار است
با این مش��کالت مواجه باشد که در پی آن مردم
را با آالم متعددی هم��راه کند ضمن اینکه باید
به این نکته توجه ش��ود مش��کالت انباشته شده
در دهههای مختلف ایجاد ش��ده و نمیتوان آنها
را در ط��ول مدت یک ماه یا یک س��ال حل کرد.
وی یادآور شد :کمیسیون اجتماعی مجلس از دو
جلسه قبل مس��ئوالن را برای حضور در نشست
خود دعوت کرده تا گزارش��ی از نحوه هزینه کرد
اعتباراتش��ان ارائه دهند بنابراین در ادامه نیز در
راس��تای اقدام��ات نظارتی خ��ود در افق بودجه
س��نواتی به ویژه بودج��ه  1401تالش خواهیم
معضل حاش��یه نش��ینی را به طور ویژه مد نظر
قرار دهیم .این نماینده مردم در مجلس یازدهم
خاطرنش��ان کرد :ما بعد از این هم از مس��ئوالن
دعوت خواهیم کرد و چنانچه هر کدام از آنها در
انجام مسئولیتهای اجتماعی خود کوتاهی کرده
باشند ،دس��تگاه مربوطه را مواخذه خواهیم کرد.
همچنین اگر الزم باشد که قانونی مصوب کنیم تا
تکلیف نهادها ،کارخانجات و شرکتهای عظیم را
در راستای پذیرش مسئولیت اجتماعی مشخص
کند ،قطعا به آن مبادرت خواهیم ورزید.

ن��رخ ت��ورم چند درصد کاهش پیدا کرده اس��ت ،چی��زی را تغییر
نمیدهد .این استاد دانشگاه در پاسخ این سوال که آیا سیاستهای
پولی دولت س��یزدهم باعث کاهش نرخ تورم ش��ده اس��ت ،گفت:
ِ
کسری بودجه سبب میشود دولت از بانک مرکزی استقراض کند
و این استقراض باعث افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم میشود.
در واقع نقدینگی به خاطر کمبود درآمد دولت افزایش پیدا میکند.
خب حاال دولت میگوید من در این مدت قرض نکردهام و اینگونه
تورم را کاهش دادهام؛ اما س��وال ما این اس��ت که اگر دولت قرض
نک��رده ،چگونه هزینهها را پرداخت کرده اس��ت؟ آیا از طرق دیگر
هزینهها را تامین کرده است؟ و بعد اینکه ما االن قرض نکردیم دلیل
نمیشود که بعدا قرض نکنیم .بغزیان در ادامه با اشاره به صدماتی
ِ
معیشت حقوقبگیران وارد میشود ،گفت:
که در ش��رایط تورمی بر
تورم ظلم به کارگران و حقوقبگیران است .آنها باید صبر کنند تا
س�� ِر سال دستمزدشان بر اساس تورم سال جاری افزایش پیدا کند
و در س��ال بعد هم با همان دس��تمزد سر کنند .این استاد دانشگاه
با اش��اره به تعیین حداقل حقوق کارگران بیان کرد :برای دستمزد
سقفی تعیین میش��ود اما قیمتها سقف ندارد .قیمتها میتواند
ت��ا بینهایت باال برود؛ قیمت خودرو و اجاره خانه دائم افزایش پیدا
میکند .بنابراین شرایط ناعادالنه است.
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شنبه 25دی1400
گزارش

تابلوهای تبلیغاتی خیابانها
منبع حواس پرتی رانندگان

حضورش��ان مختص یک مکان خاص نیست
و ش��ما در هرجای��ی ک��ه باش��ید میتوانید
بییننده آنها باشید ،در بزرگراه ،جاده سطح
ش��هر و...البته در سایزهای مختلف با رنگ و
لعابه��ای متفاوت! حاال هرچقدر زرق و برق
آن بیش��تر باش��د ،جلوه گری آن دو چندان
میشود و چشمها طبیعتا بیشتر به سمت آن
برمیگردند ،صحب��ت از بیلبوردها و بنرهای
تبلیغاتی اس��ت که حضور و رشدش��ان قارچ
گونه اس��ت و هرجا بخواهند س��بز میشوند!
تبلیغاتش��ان هم گسترده اس��ت از خوراک و
پوشاک گرفته تا تبلیغ یک فیلم سینمایی با
عک��س بزرگی از بازیگر آن که ممکن اس��ت
راننده خودرو را جذب کند وعواقب خطرناکی
داشته باشد! طبق قوانین راهنمایی و رانندگی
تمام حواس راننده در هن��گام رانندگی باید
به جلو باش��د و چی��زی موجب حواس پرتی
او نشود.
>بنرهای تبلیغاتی؛ مزاحمت یا منبع درآمد؟

در این خصوص س��رهنگ مصطفی زینیوند
رئیس اداره مهندس��ی ترافیک پلیس راهور
تهران بزرگ در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران،
گف��ت :یک��ی از پارامتره��ای تاثیرگ��ذار بر
عدم توجه کافی به جلو توس��ط رانندگان در
تصادف��ات ،وجود تابلوهای تبلیغاتی س��طح
شهر است ،تابلوها به عنوان منبع قوه حواس
پرتی ش��ناخته میش��وند اما در مقایس��ه با
س��ایر انواع مزاحمتها مانند ارس��ال پیامک
و ی��ا صحب��ت ک��ردن ب��ا موبای��ل در حین
رانندگی ،توجه کمتری به آن ش��ده اس��ت.
تابلوهای تبلیغاتی در کنار جاده را میتوان نوعی
به هم ریختگ��ی محیطی در نظر گرفت که
الگوهای حرکتی چش��م رانندگان را طبیعتا
تحت تاثیر قرار میده��د و مختل میکند و
در تصمیم گیریهای راننده هم مش��کالتی
را پدی��د میآورد .س��رهنگ زینی وند گفت:
اکثر مطالع��ات در این زمینه بینتیجه مانده
ولی ی��ک روند ظهور در ادبی��ات وجود دارد
که نش��ان میدهد تبلیغات و بنرها میتواند
خطر تصادف را افزایش دهد .همچنین حتما
بای��د تمام مراحل نص��ب تابلوهای تبلیغاتی
تابع ضوابط و مقررات ش��ورای عالی ترافیک
باش��د .یکی از ضوابط مه��م ،محل نصب این
تابلوها اس��ت که نصب بن��ر در میانه راهها و
تقاطعات غیر همسطح ،ورودی و خروجیها
ممنوع اس��ت و نور پ��ردازی تابلوها نباید به
صورت چش��مک زن باش��د و باید به صورت
ثابت باش��د ،نورپردازی در پشت این تابلوها
ممنوع اس��ت زیرا ممکن است موجب جلب
توجه ش��ود.به گفته رئیس اداره مهندس��ی
ترافیک پلی��س راهور تهران بزرگ ،تابلوهای
تبلیغاتی که چراغهای قرمز ،سبز و زرد دارند
در مجاورت تقاطعها باید به صورتی باشد که
مانع عملکرد چراغهای راهنمایی و رانندگی
و دوربینها نش��ود که همه اینها در مقررات
دیده شده است.با توجه به اینکه یکی از علل
ش��ایع تصادفات عدم توجه به جلو است ،در
بح��ث تابلوهای تبلیغاتی بای��د توجه و دقت
بیش��تری انجام شود تا موجب انحراف ذهنی
راننده نشود.
>زیبایی شهر در گرو جوالن
بیلبوردهای نمایشی!

ع�لاوه بر افزایش تصادف��ات ،وجود تابلوهای
تبلیغاتی بر چهره ش��هر هم اثر میگذارد .به
وی��ژه زمانی که به صورت غیراس��تاندارد هم
در یک مکانی نصب ش��ده باشند که طبیعتا
میتواند جلوه بصری را تحت تاثیر قرار دهد
و در رابط��ه ب��ا محتوای آنها هم ش��هرداری
تهران اعالم کرده بود که شهرداری هیچ گونه
مسئولیتی درباره محتوای تابلوهای تبلیغاتی
ندارد اما با شرکتهای خاطی برخورد جدی
میشود .البته شاید صاحبان این بنرها هنگام
س��فارش چنین تابلوه��ای تبلیغاتی و نصب
آنها به تأثیری که تابلو آنها را بر ظاهر شهر
میگذارد توجه زیادی نکنند ،اما حقیقت این
اس��ت که وقتی هر ک��دام از این تابلوها کنار
یکدیگر قرار میگیرند در نهایت ،مجموعهای
از تابلوها در کنار ه��م قرار میگیرند که اگر
با هم تناس��ب نداشته باشند ،زیبایی شهر را
تحت تأثیر میگذارند.در این راستا مجلسیها
هم به ای��ن موضوع ورود کردند ،اس��ماعیل
حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس
گفت :متاس��فانه این تابلوه��ا منبع درآمدی
برای راهداری ،ش��هرداری و شرکتها است؛
تصادف��ات زیادی به این دلی��ل رخ داده و به
صورت پایلوت هم اس��ت که نیاز به تشکیل
کارگروه دارد.به گفته زهی ،در رابطه با چنین
موضوع مهمی باید مراعات ش��ود ،زیرا دیده
میش��ود که در هر  ۳الی ۴کیلومتریک تابلو
و بنر تبلیغاتی نصب ش��ده ک��ه در تصادقات
نق��ش فراوانی دارد همچنی��ن این بحث در
الیحه درآمد پایدار لحاظ ش��ده تا ساماندهی
شود .البته سازمان زیباسازی هم نقش دارد.با
توجه به این صحبتها ،امیر جهانگیری معاون
تبلیغات س��ازمان زیباسازی شهرداری تهران
گفت :جهت بررس��ی این موضوع در روزهای
آینده جلسهای با راهنمایی و رانندگی برگزار
خواه��د ش��د ،که پ��س از برگزاری جلس��ه
توضیحات تکمیلی داده میشود.

شماره 6211
جامعه

اختصاص وام  ۲۰۰میلیون تومانی

برای بهسازی بافت فرسوده

عضو مجم��ع نمایندگان اس��تان تهران ضمن
تشریح نشس��ت خود با رئیس بنیاد مسکن از
وام  ۲۰۰میلی��ون تومانی با س��ود  ۵درصد ،باز
پرداخت  ۲۰س��اله برای نوسازی بافت فرسوده
در تهران خبر داد.به گزارش خانه ملت ،س��ید
علی یزدی در نشس��تی با رئیس بنیاد مسکن
انقالب اس�لامی ،با اش��اره به وجود بافتهای
فرسوده شهری و روستایی فراوان در شهرستان
ری ،ب��ر لزوم بازنگ��ری و اجرای ط��رح هادی
روس��تاها و نوس��ازی این بافتهای فرس��وده
تاکید داشتند .یزدی تصریح کرد :در این جلسه
مقرر شد بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ضمن
تخصیص اعتبارات الزم ،نس��بت ب��ه بازنگری
طرح هادی روس��تاهایی که بیش از  ۱۰س��ال
از ط��رح هادی آنه��ا میگذرد ،ب��ا قید فوریت
اقدام کند .وی اضافه کرد :مهندس اکبر نیکزاد
نیز در این جلس��ه عنوان کرد ،برای نوس��ازی
بافتهای فرس��وده وام  ۲۰۰میلیون تومانی با
سود  ۵درصد ،بازپرداخت  ۲۰ساله و با ضمانت
سفته زنجیرهای سه نفره و همچنین برای افراد
تحت پوشش کمیته امداد  ۴۰میلیون تومان وام
بالعوض در نظر گرفته شده است.

شورا

ون کافهها
شناسنامهدارمیشوند

پیره��ادی گفت :تا پایان س��ال چند مجموعه
میدان می��وه و تره بار را افتت��اح خواهیم کرد.
رئی��س کمیس��یون محیط زیس��ت و خدمات
شهری شورای شهر تهران ،در گفتوگو با برنا،
درباره کمبود بازار میوه و ترهبار در س��طح شهر
ته��ران ،اظهار کرد :همواره تالش ش��ده در هر
محلهای یک میدان میوه و تره بار وجود داشته
باشد اما بنا داریم تعداد میادین میوه و تره بار را
در س��طح شهر افزایش دهیم که البته برخی از
محلهها که نزدیک به مراکز اصلی میوه و تره بار
است اولویت ما نخواهند بود.پیرهادی با اشاره به
اینکه در دوره جدید مدیریت ش��هری اقدامات
هدفمند صورت میگیرد ،خاطرنشان کرد :ون
کافه موضوعی بود که در ش��هر رها شده بودند،
امروز ون کافه دارای شناس��نامه خواهند شد و
مشخص میشود هر ون کافه چه اقداماتی انجام
میدهند.

بهداشت
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:

واکنشهای بدن بعد از
دز سوم کرونا طبیعی است

وجگانی گفت :افراد نس��بت به تزریق دز سوم
واکس��ن واکنشهای��ی را نش��ان میدهند که
طبیعی است چون س��طح ایمنی در این افراد
باال رفته اس��ت.عضو کمیته علمی ستاد مقابله
ب��ا کرونا ،در گفتوگو با برنا گفت :در سراس��ر
دنیا س��ویه قالب امیک��رون اس��ت.وی با بیان
ی آمارهای موجود نشان میدهد در
اینکه بررس 
راستای ابتال به امیکرون در ایران روند افزایشی
را داریم ،افزود :با این حال دغدغه زیادی در این
مورد نداریم چراکه اگر سویه قالب در کشور دلتا
باش��د تقریبا درصد باالیی از جامعه با توجه به
واکسیناسیون برابر آن ایمن هستند.

نگاه
رئیس سازمان نظام پزشکی:

 ۹۸درصد پزشکان زندگی
متوسط و رو به پایین دارند

رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور
گف��ت 98 :درصد پزش��کان در کش��ور زندگی
متوس��ط و رو به پایین دارند و تبلیغات منفی
علیه پزشکان سوء ذهنیت به وجود آورده است.
منصور جعفری نمی��ن اظهار کرد :وی با اظهار
گالیه از ابالغ تعرفههای دستوری در حوزه نظام
سالمت تصریح کرد :تعرفه همیشه چالشبرانگیز
بوده و متناس��ب با تورم کشور ،تعرفههای نظام
پزش��کی تغییر و تحول پیدا نکرده است.رئیس
شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور گفت:
نباید مردم بخش عمدهای از هزینههای درمان
را از جی��ب خ��ود پرداخت کنند و بهتر اس��ت
س��ازمانهای بیمهگر در حوزه بخش خصوصی
نیز پرداختیهای خود را به مانند بخش دولتی
 90درص��د ب��رای بس��تری و  30درصد برای
س��رپایی اختصاص دهند.جعفری نمین افزود:
دس��تورالعملهای ابالغی در این زمینه به ضرر
مردم و جامعه پزش��کی بوده و ما بر این باوریم
تعرفه دس��توری به ضرر س�لامت بوده و هیچ
ثمره و نتیجهای به همراه نداش��ته اس��ت.وی
ضرورت توجه به پزش��کان طرحی در کشور را
یادآور شد و خاطرنشان کرد :بخش عظیمی از
پزش��کان عمومی کشور که در روستاها و حتی
اورژانسها فعالیت میکنند درآمد و معیش��ت
مناس��ب ندارند و باید در کن��ار اعضای هیئت
علمی دانشگاه به این پزشکان و منابع درآمدی
آنها توجه شود.

