
 
بنابر اعالم رسانه های چین، از ۱۵ مارس ۲۰۲۳ برابر با ۲۴ اسفندماه 
۱۴۰۱، شهروندان چینی اجازه دارند به ۶۰ کشور، از جمله ایران سفر 
توریستی داشته باشند.دولت چین، محدودیت های مسافرتی به ۶۰ 
کش��ور، از جمله ایران را لغو کرد و نام ایران را بار دیگر به فهرس��ت 
مقاصد گردشگری چین بازگرداند.به گزارش ایسنا، فعال گردشگری 
ایرانی مقیم چین � در این باره گفت: بنابر اعالم رس��انه های چین، از 
۱۵ مارس ۲۰۲۳ برابر با ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱، شهروندان چینی اجازه 
دارند به ۶۰ کشور، از جمله ایران سفر توریستی داشته باشند.او افزود: 

بنابر آنچه دولت چین اعالم کرده است این محدودیت 
و ممنوعیت از سال ۲۰۲۰ همزمان با همه گیری کرونا 
برقرار شد و اکنون به تدریج لغو شده است. در مرحله 
نخست محدودیت و ممنوعیت سفر گردشگران چینی 
به ۲۰ کشور، از جمله تایلند، اندونزی، کامبوج، مالدیو، 

سریالنکا، فیلیپین، مالزی، سنگاپور، الئوس، امارات متحده عربی، مصر، 
کنیا، آفریقای جنوبی، روسیه، سوئیس، مجارستان، نیوزیلند، فیجی، 
کوبا و آرژانتین لغو شد و در ادامه نام ۴۰ کشور دیگر اضافه شده که 

ایران جزو آن هاست.به گفته این فعال گردشگری، این 
۴۰ کشور که به فهرست مقاصد سفر گردشگران چینی 
بازگشته اند، شامل نپال، برونئی، ویتنام، مغولستان، ایران، 
اردن، تانزانیا، نامیبی��ا، موریس، زیمباوه، اوگاندا، زامبیا، 
سنگال، قزاقستان، ازبکس��تان، گرجستان، آذربایجان، 
ارمنستان، صربستان، کرواسی، فرانسه، یونان، اسپانیا، ایسلند، آلبانی، 
ایتالیا، دانمارک، پرتغال، اسلوونی، وانواتو، تونگا، ساموآ، برزیل، شیلی، 

اروگوئه، پاناما، دومینیکا، السالوادور و باهاما  است.

اجتماعی پنجشنبه 25 اسفند 1401    شماره  6539  aftab.yz@gmail.com چین محدودیت سفر به ایران را لغو کرد 
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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بازداشت قاتل مسلح 

در خانه روستایی پدرش
با هوشیاری و تالش ضربتی پلیس اطالعات 
اس��تان هرمزگان یک قاتل و شرور متواری 
در شهرس��تان خمیر شناس��ایی و دستگیر 
شد.به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی استان 
هرمزگان صبح روز ۲۴ اسفندماه، در تشریح 
این خبر بیان ک��رد: ماموران پلیس امنیت 
عمومی اس��تان در اجرای طرح جمع آوری 
س��الح و مهمات غی��ر مجاز، ب��ا کار دقیق 
اطالعات��ی و تعقیب و مراقبت های ش��بانه 
روزی و اقدامات فنی فردی را که در س��ال 
۱۳۸۳ اقدام به قتل و شرارت در شهرستان 
خمیر کرده و متواری شده بود را شناسایی 
و موضوع را در دستور کار قرار دادند.سردار 
غالمرض��ا جعفری اف��زود: ماموران با تالش 
هم��ه جانبه ص��ورت گرفت��ه در محل های 
احتمال حضور متهم و فع��ال کردن منابع 
و مخبرین از حضور شرور متواری در منزل 
پدری خود در روس��تای چاری شهرس��تان 
بندرخمی��ر مطلع و ب��ا تش��کیل اکیپی با 
هم��کاری پلی��س آگاه��ی و اطالع��ات آن 
شهرس��تان به محل اعزام و در یک عملیات 
ضربت��ی و غافلگیران��ه مته��م را دس��تگیر 
کردند.ای��ن مق��ام ارش��د انتظامی اس��تان 
هرمزگان اظهار کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
متهم ی��ک قبضه اس��لحه جنگ��ی کالش 
تاش��و به همراه یک تیغه خشاب حاوی ۲۸ 
فشنگ مربوطه و همچنین یک قبضه سالح 
کلت کمری ب��ه همراه دو تیغه خش��اب و 
۵۴ تیر مربوطه و یک عدد فش��نگ س��الح 
شکاری کشف و ضبط شد.وی سوابق متهم 
دس��تگیر شده را دو فقره قتل عمد با سالح 
گرم در س��ال ۱۳۸۳، تیراندازی مسلحانه و 
درگیری با افراد، چند فقره سرقت مسلحانه 
در جاده ه��ای خاکی شهرس��تان خمیر در 
س��ال ۱۳۹۹، ایجاد رعب و وحشت و برهم 
زدن امنیت در منطقه از طریق تیراندازی و 
راه بندی در س��ال ۱۴۰۰، حمل و نگهداری 
دو قبض��ه س��الح کل��ت کم��ری و کالش، 
تاس��یس کارگاه تهی��ه و تولید مش��روبات 
الکلی در سال ۱۳۹۹، نگهداری شش قبضه 
س��الح ش��کاری غیرمجاز به همراه مهمات 
مربوطه در س��ال ۹۹ عن��وان کرد.فرمانده 
انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: شرور 
دس��تگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر 
مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با 

قرار مناسب روانه زندان شد.

قتل هولناک زن جوان در یزد
فرمان��ده انتظام��ی اس��تان از شناس��ایی و 
دس��تگیری مردی که همس��ر خ��ود را به 
قتل رس��انده بود در کمتر از ۳۰ دقیقه در 
ش��هر یزد خبر داد.به گزارش رکنا، س��ردار 
عباس��علی بهدانی فرد اظهار داشت: در پی 
وق��وع یک فق��ره قتل در یک��ی از محالت 
ش��هر یزد، بالفاصله مأم��وران کالنتری ۱۵ 
آزادگان برای بررسی موضوع به محل اعزام 
ش��دند.وی افزود: در بررس��ی های ماموران 
پلیس مش��خص ش��د که خانمی ۳۰ ساله 
با ضرب��ات متعدد ش��یء برنده ای توس��ط 
همس��رش به قتل رس��یده و قاتل متواری 
شده است.فرمانده انتظامی استان یزد ادامه 
داد: موضوع به صورت ویژه در دس��تور کار 
ماموران پلیس قرار گرفت و با انجام اقدامات 
اطالعاتی و بررسی دقیق صحنه جنایت و با 
اس��تفاده از روش های علمی کش��ف جرم، 
مته��م ۴۰ س��اله در کمت��ر از ۳۰ دقیق��ه 
شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر 
شد.این مقام ارشد پلیس با بیان اینکه قاتل 
انگیزه این اقدام خود را اختالفات خانوادگی 
بیان کرده، گف��ت: در این خصوص پرونده 
تش��کیل و به همراه قاتل به مراجع قضائی 
تحویل داده شد.گفتنی است قاتل و مقتول 

هر دو از اتباع بیگانه می باشند.

شکارچی پلنگ در گیالن 
دستگیر شد

سرپرس��ت اداره حفاظ��ت محیط زیس��ت 
رودس��ر از دستگیری ش��کارچی یک قالده 
پلنگ در این شهرستان خبر داد. به گزارش 
مشرق، با اعالم روابط عمومی و امور رسانه 
اداره کل حفاظ��ت محیط زیس��ت گیالن، 
رحمان پورحس��ین با اعالم این خبر گفت: 
در پ��ی بدس��ت آوردن اخب��ار و اطالعات 
مبنی بر ش��کار یک ق��الده پلنگ و فروش 
پوس��ت این حیوان نادر و ارزشمند توسط 
نابود کنندگان حیات وحش،  س��وداگران و 
کارشناسان و ماموران یگان حفاظت محیط 
زیس��ت رودس��ر اقدام ب��ه انج��ام عملیات 
دس��تگیری کردند.وی اظهار داش��ت: طی 
هماهنگی با دادس��تان شهرس��تان در یک 
اقدام هماهنگ و ب��ا جمع بندی اطالعات و 
ش��گردهای اطالعاتی موفق شدند متخلف 
و فروش��نده پوس��ت این پلنگ را بازداشت 
کنند.سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
رودسر افزود: پس از تشکیل پرونده متخلف 
به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی 
تحویل داده شد.پورحسین از مردم خواست 
به محض باخبر ش��دن از شکار و یا قاچاق 
اعض��ای حیوانات مراتب را به اداره حفاظت 
محیط زیست شهرس��تان اطالع دهند تا با 
همراهی آحاد مردم و دوس��تداران طبیعت 
جلوی از بین رفت��ن این گونه های منحصر 
ب��ه ف��رد گرفته ش��ود.قابل ذکر اس��ت که 
 پلنگ ایرانی جزو گونه های حفاظت ش��ده

  اس��ت و جریم��ه ض��رر و زیان ش��کار آن 
۸۰۰ میلیون ریال است.

 حوادث 

 حیات وحش 

 از »مایسا« چه خبر؟
دامپزش��ک ب��اغ وح��ش ارم ضم��ن ارائ��ه 
گزارش��ی از وضعیت »مایس��ا« گفت: مایسا 
رش��د مناس��بی دارد و جایگاه��ی جدید با 
امکانات مناس��ب و اس��تاندارد جهانی برای 
او و مادرش ایجاد ش��ده اس��ت که در حال 
حاضر در آن سکونت دارند.به گزارش ایسنا، 
فیل آس��یایی گونه ای در حال انقراض است. 
س��ال ۱۳۹۲ رئیس جمهوری س��ریالنکا دو 
زنجیر فیل آس��یایی )ی��ک زنجیر فیل ماده 
به نام »میهری« و ی��ک زنجیرفیل نر به نام 
»مهاس«( را ب��ه رئیس جمهوری وقت ایران 
هدیه داد و این فیل ه��ا از یتیم خانه فیل ها 
در کش��ور س��ریالنکا به ایران منتقل شدند.

س��ال ۹۸ بود که فیل ماده در باغ وحش ارم 
باردار ش��د و برخالف فیل های دیگر که بعد 
از ۲۰ ت��ا ۲۲ماه فارغ می ش��وند، »میهری« 
بعد از گذران��دن دوره ۲۴ماهه بارداری بچه 
فیل را به دنیا آورد.به گفته پیمان محمدزاده 
- دامپزش��ک باغ  وح��ش ارم - نوزاد متولد 
ش��ده ماده و جثه آن مق��داری کوچک تر از 
حد معمول بود و همین مس��ئله باعث شده 
بود تا برای اس��تفاده از ش��یر فیل مادر نیاز 
ب��ه آموزش و وقت بیش��تری باش��د.پس از 
دوماه ک��ه فیل مادر و بچه فی��ل دوره های 
مراقبتی و قرنطینه خ��ود را گذراندند، بچه 
فیل باغ وحش ارم »مایس��ا« نامیده ش��د و 
دامپزش��ک باغ  وحش ارم ازسالمت آن خبر 
داد.عل��ی طاه��ری درباره آخری��ن وضعیت 
»مایس��ا« اظهار کرد: این توله فیل آسیایی 
ک��ه در تاریخ ۲۵ اردیبهش��ت ۱۴۰۰ متولد 
ش��د، حدود دو ماه دیگر دوس��اله می شود. 
این بچه فیل از یک ونیم سالگی نیز از شیر 
گرفت��ه و وارد ف��از جدید خ��وردن غذاهای 
معمول شد.دامپزش��ک باغ وحش ارم ادامه 
داد: »مایس��ا« ک��ه در اولین روزهای پس از 
تولد جثه کوچکی داش��ت و نمی توانست به 
راحتی از مادر خود تغذیه کند، حاال به رشد 
مناسبی رسیده است و شرایط مطلوبی دارد. 
در اکثر پستانداران پدر در پرورش فرزندان 
مش��ارکت نمی کنن��د. فیل ه��ا در گله های 
Matriarchy یعنی در گله های مادرمحور 
زندگ��ی می کنند. همچن��ان برنامه ای برای 
معرفی »مایس��ا« به پ��درش نداریم.طاهری 
در پایان درب��اره جایگاه نگهداری فعلی این 
فیل های آسیایی اظهار کرد: جایگاه  فیل های 
آسیایی مطابق با اس��تاندارد جهانی ساخته 
شده اس��ت. جایگاه مناس��ب دیگری نیز با 
همین ابعاد برای آن ها فراهم شده است که 
در آن استخر، وسایل بازی و توپ وجود دارد 
و بس��یار استاندارد اس��ت و مایسا و مادرش 
در حال حاضر در آن جایگاه ساکن هستند.

کرونا  خبر 
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 شهرداری 

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:
باید مانع خرد شدن غیرقانونی 

باغ ها و اراضی کشاورزی در 
حریم تهران شویم

مع��اون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری 
تهران ضمن تاکید بر صیانت و حفظ اراضی 
کش��اورزی و باغ ه��ای حریم ته��ران گفت: 
اقدامات و مصوبات باید مانع خرد شدن باغ ها 
و اراضی کش��اورزی واقع در حریم و از بین 
رفتن ریه شهر تهران شود.به گزارش ایلنا به 
نقل از روابط عمومی معاونت شهرس��ازی و 
معماری شهرداری تهران، هشتاد و هشتمین 
جلس��ه کمیته فنی حریم ش��هر ته��ران با 
حضور حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی 
و معماری شهرداری تهران، علی اکبر فسایی 
مدیرکل حریم شهر تهران، عربی، سرپرست 
اداره کل تدوی��ن ضواب��ط، نظ��ارت و صدور 
پروانه، یزدانی، معاون شهرسازی و معماری 
س��ازمان بازرسی، فرهادی، ش��هردارمنطقه 
۱۹ ب��ه همراه معاونی��ن و با حضور معاونین 
وکارشناس��ان حریم با بررسی هفت دستور 
جلس��ه در خصوص موضوع��ات مهم حریم 
شهر تهران برگزار شد. در این جلسه صارمی 
ب��ا تاکید بر لزوم صیان��ت از حریم به عنوان 
ریه ش��هر تهران گفت: بای��د مطابق ضوابط 
قانونی به گونه ای برنامه ریزی و عمل ش��ود 
که جلوی اف��راد سوءاس��تفاده کننده که به 
دنبال خردکردن اراضی کشاورزی و باغ های 
حریم شهر تهران هستند گرفته شود.در این 
جلسه موضوعات فنس کشی باغ ها، موضوع 
تخصی��ص کدنوس��ازی در ام��الک موقوفه، 
نحوه اعمال ماده ۱۰۱قانون ش��هرداری در 
اراض��ی کش��اورزی و حریم ش��هر و امالک 
موقوف��ه، نح��وه اقدام در ارتب��اط با عوارض 
ح��ق بهره ب��رداری موقت اراض��ی و امالک 
واقع در حریم، بررس��ی موضوع نحوه اقدام 
در محدوده حریم ش��هرداری منطقه ۱۹ با 
توجه به همپوشانی با محدوده شهر فرهنگی 
و مذهبی آفتاب و... مورد بحث و تبادل نظر 
تخصصی افراد حاضر در جلسه قرار گرفت و 
دستورات الزم در این حوزه ها توسط معاون 
شهر س��ازی و معماری شهرداری تهران ارائه 

شد. 

آفتاب یزد: روز س��ه ش��نبه معاون وزیر صمت در نشست خبری 
از افزایش ۳۰ الی 7۰ درصدی قیمت کارخانه ای خودرو در س��ال 
آینده خبر داد. این موضوع واکنش های بسیار زیادی را برانگیخت 
زیرا بازار خودروهای داخلی همیشه با چالش های بسیار زیادی رو 
به رو بوده است. برای مثال همه می دانیم که خودروهای داخلی از 
کیفیت مناس��بی برخوردار نیستند و در این زمینه بارها مسئولین 
هش��دار داده اند. از سوی دیگر عرضه این خودروها نیز با مشکالت 
متعددی رو به رو بوده اس��ت و افزایش قیمت کارخانه ای خودروها 
باع��ث افزای��ش چند برابری قیمت ه��ا آن ها در بازار می ش��ود. در 
صورتی که همین االن هم قیمت این خودرو ها با کیفیت نداش��ته 
 آن ها تناس��بی ندارند و مردم به شدت از این موضوع گالیه مندند.

 اما در نهایت روز گذش��ته وزارت صمت با انتشار اطالعیه ای اعالم 
کرد انتس��اب تصویب افزایش ۳۰ تا 7۰ درصدی قیمت خودرو به 
وزارت صمت کامال نادرست است. این در حالی است که معاون وزیر 
صمت در نشس��ت خبری چنین خبری را اعالم کرده اس��ت و این 
تناقض گویی ها از یک وزارتخانه قابل قبول نیس��ت. از سوی دیگر 
بهتر اس��ت هر نوع افزایش قیمتی در این حوزه با افزایش کیفیت 
تولید همراه باش��د زیرا امروز ای��ن خودروها از کیفیت قابل قبولی 

برخوردار نیستند.
مع��اون وزیر صمت در مورد افزایش قیمت خودرو در س��ال آینده 
گفته بود: متوس��ط افزایش قیمت  کارخانه خودروها در سال آینده 
حدود ۳۰ تا 7۰ درصد و متناس��ب به دستورالعمل شورای رقابت 
خواهد بود.منوچهر منطقی در نشستی خبری در خصوص وضعیت 
عرض��ه خودرو در بورس کاال، گفت: ابت��دا عرضه خودرو در بورس 
از طریق مجلس منتفی ش��د و شورای رقابت هم حذف عرضه در 
ب��ورس را اعالم ک��رد بنابراین فعاًل بحث عرضه خ��ودرو در بورس 
مطرح نیس��ت.وی در مورد عرضه خارج از ضابطه خودرو توس��ط 
ایران خودرو نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: ایران خودرو هر 
۳ یا ۴ سال به پرسنل خود خودرو می دهد اما در وضعیت فعلی که 
همه در صف هستند بهتر بود این موضوع را به تعویق می انداخت .

معاون وزیر صمت در مورد حذف قرعه کش��ی خودرو نیز گفت: در 
سیستم قرعه کشی این گونه بود که ۲۰ هزار خودرو عرضه می شد و 
باید به صورت قرعه کشی میان متقاضیان منتخب توزیع می شد.وی 
توضیح داد: در ش��یوه نوبت دهی، سیاست این گونه است که همه 
متقاضیان با یک مبلغ پایه تقاضای خرید خودرو را ثبت می کنند و 
به صورت رندوم از طریق سیستم، نوبت دهی انجام می شود و از این 
طریق زمان دریافت خودروی متقاضیان مش��خص می شود.معاون 
وزیر صمت در پاسخ به سوال تسنیم در مورد افزایش قیمت خودرو 
در سال آینده گفت: متوسط افزایش قیمت ها در سال آینده حدود 
۳۰ ت��ا 7۰ درصد خواهد ب��ود.وی در خصوص اینکه خودرو با چه 
قیمت��ی به متقاضیان طرح عرضه ۵۰۰ هزار خ��ودرو تحویل داده 
خواهد شد، اظهار داشت: در طرح عرضه ۵۰۰ هزار خودرو محصول 
با قیمت تعیین ش��ده به مش��تری تحویل داده خواهد ش��د و اگر 
کسی قصد انصراف داشت جریمه نخواهد شد.منطقی افزود: در این 
طرح پیش فروشی نداریم بلکه خرید توسط متقاضیان واقعی انجام 
خواهد ش��د. البته عرضه این خودروها نیز از طریق همان س��امانه 
خودروه��ای وارداتی انجام خواهد ش��د.وی تصری��ح کرد: در طرح 
عرضه ۵۰۰ هزار خودرو به هیچ وجه قرعه کشی نداریم و اگر تقاضا 

بیشتر از عرضه بود، نوبت دهی انجام می شود و اگر در سال ۱۴۰۲ 
توان پاسخگویی را نداشتیم، تحویل به سال ۱۴۰۳ موکول می شود.

منطقی اضافه کرد: با توجه به وضعیت فعلی خودرو و تقاضای بیشتر 
آن در مقایس��ه با عرضه، از نظر ش��ورای رقابت خودرو دارای بازار 
انحصاری اس��ت و به همین منظور در مقوله قیمت گذاری آن ورود 
می کند.وی بیان داش��ت: ش��ورای رقابت در این زمینه مبنای کار 
را س��ازمان حمایت قرار می دهد و قیمت های پیشنهادی سازمان 
حمایت را )که آن هم بر مبنای صورت های مالی ش��رکت ها است( 
دریافت و مصوب می کند.منطقی خاطرنش��ان کرد: بر این اس��اس 
اگر افزایش در قیمت خودروها داشته باشیم بر مبنای صورت های 
مالی شرکت های تولیدکننده است و شورای رقابت این قیمت ها را 

صحت سنجی می کند.

< شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو است
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش۳۰ تا 7۰ درصدی 
قیمت خودرو اعالم کرد، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو 
است. در حالی که معاون وزیر صمت از افزایش ۳۰ تا 7۰ درصدی 
قیمت رس��می خودرو در سال آینده خبر داده است وزارت صمت 
با انتش��ار اطالعیه ای اعالم کرد انتساب تصویب افزایش ۳۰ تا 7۰ 
درص��دی قیمت خودرو به وزارت صمت کامال نادرس��ت اس��ت.بر 
اس��اس این گزارش آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری ذکر 
کرده این بوده که بر اس��اس قانون، ش��ورای رقابت مسئول تعیین 
قیمت خودرو های داخلی اس��ت و این شورا در حال بررسی قیمت 
خودرو ها اس��ت و وزارت صمت نیز منتظر اعالم نظر شورای رقابت 
است.وزارت صمت در اطالعیه خود افزوده است: معاون وزیر صمت 
در این نشس��ت، احتمال��ی را درباره تصمیم ش��ورای رقابت برای 
افزای��ش قیمت خودرو ها بیان کرد و در پاس��خ به خبرنگاران ارقام 
درصدی را مثال زد که این به معنای تصویب چنین ارقامی نیست 
ضمن اینکه وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نیست و این 

مسئله بر عهده شورای رقابت است.

 آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الشعراء: بحث دستمزد باالی برخی از 
پزشکان برای انجام جراحی های مختلف سال ها است که در کشور ما 
مطرح می شود. به عبارتی دیگر برای برخی از پزشکان مسائل اقتصادی 
از اهمیت بیش��تری نسبت به مسائل درمانی برخوردار است. از سوی 
دیگر انجام عمل های زیبایی در میان پزشکان و بیماران به شدت در 
کشور ما رواج پیدا کرده است و بسیاری از این عمل ها در صورتی که 
ضرورتی برای آن ها وجود ندارد انجام می شود. این دو موضوع توامان 
بایکدیگر در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است و در این گزارش 
نسبت به آینده درمان در کشور هشدار داده ایم. اگر شرایط به همین 
شکل ادامه پیدا کند این ترس وجود دارد که در آینده پزشکان رغبتی 
به انجام کارهای درمانی نداشته باشند و به سمت انجام کارهای زیبایی 

بروند.

<جراحی های درمانی بسیار حساس
در همین باره یکی از جراحان فوق تخصص در گفت و گو با آفتاب یزد 
تصریح کرد:» عمل دیسک گردن مجاورت زیادی با شریان های اصلی 
مغز دارد و با کوچک ترین اشتباه پزشک ممکن است بیمار خونریزی 
مغزی کند و جان خود را از دس��ت بدهد. زیرا این نقطه با نای، مری 
و نخاع مجاورت دارد. در چنین عمل هایی هر اشتباه پزشک می تواند 
منجر به مرگ بیمار شود و معموال چنین جراحی ها حدود ۴ ساعت به 
طول می انجامد. در بیمارستان خصوصی دستمزد پزشک برای انجام 
چنین عملی حدود ۲ الی ۳ میلیون تومان است که ۲ الی ۶ ماه بعد 
پرداخت می ش��ود. من در این باره می توانم ب��ه صورت دقیق مدرک 
ارائه دهم؛ دستمزد مهم نیست اما اگر پزشک کوچک ترین اشتباهی 
در چنین عمل هایی انجام دهم بیمار جان خود را از دست می دهد و 
پزشک باید دیه کامل را بپردازد. اگر در حین عمل برای یکی از عروق 
مغز مشکلی ایجاد شود بیمار سکته مغزی می کند و ۴ دیه کامل باید 
توسط پزشک پرداخت شود. از سوی دیگر در حین عمل اگر به نخاع 
بیمار صدمه ای وارد شود او فلج چهار اندام می شود که باید ۵ دیه کامل 
را پرداخت ش��ود. اگر مخاطبان از خدمات آرایشگاه های زنانه خبری 
داشته باشند متوجه می شوند که دستمزد ها قابل قیاس نیستند. من 
وظیفه دارم خدمات درمانی را برای بیماران انجام دهم حتی اگر انجام 

آن ها به صورت رایگان باشد.« 

<رواج جراحی های زیبایی
وی ادامه داد:» این روزها عمل جراحی زیبایی در کشور ما رواج پیدا 
کرده اس��ت. برای مثال جراحی زیبای��ی بینی که ارگان حیاتی ای در 
مجاورت آن قرار ندارد و پزش��ک استرس کمتری را متحمل می شود. 
این عمل حدود نیم ساعت الی ۴۵ دقیقه طول می کشد. هزینه ای که 
بابت این جراحی در بیمارستان دولتی به جراحان پرداخت میشود بین 
۱۵ الی ۳۲ میلیون تومان اس��ت. انجام بس��یاری از عمل های زیبایی 
ضرورتی ندارد و اغلب افراد بی دلیل جراحی می ش��وند. در بیمارستان 
دولتی برای این عمل که نهایتا یک ساعت به طول می انجامد چنین 
دستمزدی پرداخت می شود در صورتی که برای انجام همین عمل در 
بیمارس��تان های خصوصی تا ۴۰ میلیون تومان نیز به جراح پرداخت 
می شود. همین دکتر جراح بینی می تواند گوش بیمار را عمل کند و یا 
یک عمل درمانی دیگری را انجام دهد. اما درآمد او از چنین عمل هایی 
کمتر از چند صد هزارتومان است. در صورتی که درآمد چنین پزشکی 
از عمل های زیبایی می تواند س��ر به فلک بکشد. چند سالی است که 
اختالف بین دس��تمزد جراحی های زیبایی و درمانی در حال افزایش 
پیدا کردن است. در این شرایط پزشکان ترغیب می شوند که به سمت 
انجام جراحی های زیبایی بروند. برای مثال انجام عمل جراحی کوچک 
کردن معده اخیرا بسیار رواج پیدا کرده است که جزو عمل های زیبایی 
قرار دارد و پزش��کان برای هر عمل حدود ۴۰ میلیون تومان دریافت 

می کنند.«

<اقتصاد فاسد درمان
این پزشک متخصص در ادامه اضافه کرد:» من عاشق کار خود هستم 
و حتی به صورت رایگان این کار را دنبال خواهم کرد. ولی بازخورد این 

شرایط در سراسر جامعه درمان این شده است که برای انجام عمل های 
درمانی جراح متبحر به ندرت وجود دارد و نس��ل بعد تنها برای انجام 
کارهای زیبایی در حال آموزش دیدن است. من با یکی از افراد در این 
باره صحبتی را مطرح کردم و ایش��ان به من گفتند که دستمزد خود 
را ب��رای انجام عمل ها افزایش دهم. برای مثال در ش��هر تهران برای 
انجام عمل دیس��ک گردن توسط برخی از پزشکان به ۲۰۰ الی ۴۰۰ 
میلیون تومان پول نیاز اس��ت. من باور دارم وقتی یک فردی از چراغ 
قرمز عبور می کند جرم مرتکب شده است و دلیل عبور از چراغ قرمز 
اهمیتی ندارد. لذا شرایط توجیه کننده اخذ زیرمیزی از بیمار نیست. 
نتیج��ه اتفاقی ک��ه در جامعه درمان رخ داده ظل��م مضاعف به مردم 
اس��ت و در ۱۰ الی ۲۰ س��ال آینده به وفور شاهد تبعات این موضوع 
خواهیم بود. در چند سال آینده ما با این موضوع مواجه خواهیم شد 
که جراحان دیگر به درس��تی آموزش نمی بینند زیرا فقط به کارهای 
زیبایی مشغول می شوند. کارهای مربوط به بوتاکس حدود ۱۰ دقیقه 
طول می کش��د و هزینه ای که بابت آن جراح دریافت می کند بین ۱ 
الی ۲ میلیون تومان است و در مطب به صورت سرپایی و بدون خطر 
انجام می شود. یعنی من می توانم در مطب خود کاری را انجام دهم که 
هیچ ارزش درمانی ندارد اما درآمد زیادی کسب کنم. آیا مسئولین از 
این شرایط آگاه هستند و کاری برای آن انجام نمی دهند؟ االن دو راه 
وجود دارد؛ عمل های زیبایی درآمد باالیی نداشته باشند که پزشکان 

به س��مت آن ترغیب نشوند. راه حل دوم این است که دستمزد ها در 
عمل ها به یکدیگر نزدیک شوند. بحث مالی از چنان اهمیتی برخوردار 
نیس��ت اما من برآورد ش��رایط امروز را در آینده به این شکل می بینم 
که نسل بعدی پزشکان دیگر کارهای درمانی مناسب انجام ندهد. کار 
پزشکان ایرانی االن خوب است اما در دهه آینده این فعالیت به شدت 
در معرض خطر قرار می گیرد. بسیاری از اتفاقات ناگوار در حال شکل 
گرفتن هستند که دلیل آن اقتصاد فاسد درمان است. در اینجا مجدد 
تاکید می کنم قصه مطرح شده صرفا قصه اقتصاد درمان نیست بلکه 
مش��کل اساسی این است که این اقتصاد فاس��د باعث شده پزشکان 
کمتر به س��وی انجام کارهای درمانی بروند و انجام عمل های زیبایی 

رواج پیدا کند. «

<مشکالت سیستماتیک
باب��ک قرائی مقدم جراح مغز و اعصاب نی��ز در این باره به آفتاب یزد 
گفت:» االن پزشکان متخصص طب اورژانس وجود دارند که به کارهای 
زیبایی ورود کرده اند. ما االن به یک بحران در طب در کشور رسیده ایم 
و در طول دهه های گذش��ته عده ای با حب و بغض هایی که نسبت به 
طبابت داشتند به این بحران دامن زده اند. یعنی یکسری از عمل ها با 
جان انسان ها ارتباط دارد و برای این ها فشار سفت و سخت از سمت 
دولت برای پزشکان وجود دارد و اجازه نمی دهند تعرفه ها واقعی باشند. 
واقعیت این است که انجام بسیاری از کارهای درمانی برای پزشکان به 
صرفه نیست. امروز در برخی از اوقات کرسی های رزیدنتی رشته هایی 
که تا ده سال پیش متقاضی بسیار باالیی داشتند، پر نمی شود. یعنی 
پزش��ک اگر بخواه��د بدون رابطه و ب��ا روش صحیح طبابت کار کند 
با توجه به فش��اری که تخصص گرفتن وجود دارد اصال به بس��یاری 
از رش��ته ها ورود نمی کند چون منطقی به حس��اب نمی آید. برخی از 
مسئولین اعالم کردند که ممکن است که در سال های آینده با کمبود 
جراح قلب مواجه ش��ویم زیرا این عمل کار سنگینی است و بر اساس 
تعرفه های دولتی انجام این عمل ها به صرفه نیس��ت. این در صورتی 
است که اگر پزشکان کارهای زیبایی در حد بوتاکس انجام دهند پول 
بیشتری به دست می آورند. طبیعی است که در این شرایط پزشکان از 
انجام عمل های سنگین درمانی سرباز می زنند. پزشکی در حال حرکت 
رو به زوال است و کار به جایی رسیده است که پزشکان به فکر رفتن 
به س��مت انجام کارهای زیبایی هس��تند. در بسیاری از اوقات تنها از 
اسم پزشکان استفاده می شود و افراد دیگری کارهای زیبایی را در یک 
مرکز انجام می دهند. اگر پزشکان بخواهند تعرفه واقعی را بگیرند به آن 
زیرمیزی گفته می شود و خالف قانون به حساب می آید. در این شرایط 
برخی از پزشکان به کشور های دیگر مهاجرت می کنند و یا در داخل 
کش��ور کار زیبایی انجام می دهند. حتی برخی از پزش��کان در مسیر 
خالف قرار می گیرند و باالتر از تعرفه رسمی هزینه دریافت می کنند. در 
برخی از اوقات پزشکان در صورتی که نیاز نیست به بیماران می گویند 
عمل کنند. این مشکالت سیستماتیکی است که به صورت عمدی در 
طول دهه های گذش��ته برای طبابت به وجود آورده شده است. امروز 
طبیبی که بتواند مس��تقل و بدون روابط نامناسب کار کند کم شده 
است. به شدت دیده می شود که پزشکان یا در حال مهاجرت از کشور 
هستند و یا اینکه از شغل خود راضی نیستند. پزشکانی که متخصص 
رشته های سخت و طاقت فرسا شده اند می بینند که زحمتشان تناسبی 
با درآمدی که کس��ب می کنند، ندارد و به روش های بسیار راحت تری 
می توانند به درآمد برسند. حتی در رشته دندانپزشکی هم پزشکان به 
سمت انجام کارهای زیبایی در حال حرکت هستند زیرا از این مسیر به 
درآمد باالتری برسند. در این شرایط به نظر می رسد که دیواری کوتاه تر 
از پزشک وجود دارد و خدمات درمانی پزشکان روز به روز با توجه به 
تورم موجود در جامعه در حال بی ارزش تر شدن است. پزشکان در این 
ش��رایط به سمت کارهایی می روند که از لحاظ پزشکی علمی نیست 
و ی��ا پول های غیر قانونی برای انجام عمل های خود دریافت می کنند. 
طبیعی است که برخی نیز به سمت انجام کارهای زیبایی می روند تا از 
این مسیر بتوانند به درآمد برسند. به وفور متخصصانی دیده می شوند 
 ک��ه می توانند جان م��ردم را نجات دهند اما در ح��ال انجام کارهای

 زیبایی هستند. «

 اخبار ضد و نقیض در مورد افزایش قیمت 70 درصدی خودرو

آشفتگی وزارت صمت

 گزارش آفتاب یزد از  بی عدالتی در اقتصاد درمان

درآمد بوتاکس از جراحی قلب بیشتر است!

= یک پزش�ک متخصص : برآورد ش�رایط امروز 
را در آینده به این ش�کل می بینم که نسل بعدی 
پزش�کان دیگ�ر کاره�ای درمانی مناس�ب انجام 
ندهند. کار پزشکان ایرانی االن خوب است اما در 
دهه آینده این فعالیت به شدت در معرض خطر 
قرار می گیرد. بس�یاری از اتفاق�ات ناگوار در حال 
شکل گرفتن هس�تند که دلیل آن اقتصاد فاسد 
درمان است. در اینجا مجدد تاکید می کنم قصه 
مطرح ش�ده صرفا قصه اقتصاد درمان نیس�ت 
بلکه مش�کل اساس�ی این اس�ت که این اقتصاد 
فاسد باعث شده پزش�کان کمتر به سوی انجام 
کاره�ای درمانی بروند و انج�ام عمل های زیبایی 

رواج پیدا کند

=باب�ک قرائی مقدم: پزش�کی در حال حرکت رو 
ب�ه زوال اس�ت و کار به جایی رس�یده اس�ت که 
پزش�کان به فکر رفتن به س�مت انج�ام کارهای 
زیبایی هس�تند. در بس�یاری از اوقات تنها از اسم 
پزش�کان استفاده می شود و افراد دیگری کارهای 
زیبایی را در یک مرکز انجام می دهند. اگر پزشکان 
بخواهند تعرفه واقع�ی را بگیرند به آن زیرمیزی 
گفته می ش�ود و خالف قانون به حساب می آید. 
در این شرایط برخی از پزشکان به کشور های دیگر 
مهاجرت می کنند و یا در داخل کش�ور کار زیبایی 

انجام می دهند


