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تعرفههاي خدمات پرستاري بعد از  7سال به شوراي عالي بيمه رفت

نگاه روز

اجراي طرح تعيين محدوده كاهش آلودگي هوا
عمالممكننيست

هفته گذشته طرح تعيين محدوده كاهش آلودگي هوا ()LEZ
در ش��وراي عالي ترافي��ك به تصويب رس��يد .دراي��ن طرح،
خودروهاي پايتخت براساس سه پارامتر سطح تكنولوژي ،سن
خودرو و معاينه فني آن به سه گروه تقسيم ميشوند و برهمان
مبنا ميتوانند در يكي از سطوح محدودههاي تعيين شده تردد
داشته باش��ند .براساس طرح به تصويب رس��يده ،خودروهاي
سرهنگمرادمرادي٭ گروه رنگ قرمز ش��امل خودروهاي فاقد معاين��ه فني و داراي
آاليندگي باالست كه اجازه تردد را نخواهد داشت .گروه زرد كه
خودروهايي مانند پرايد نيز در آن جاي ميگيرند شامل خودروهاي بنزيني و كاربراتوري و
سواري و وانتبار با استاندارد يورو 2به پايينتر است (هم اينك بيش از  1/5ميليون دستگاه
خودرو تهران در اين گروه جاي ميگيرند) .گروه سوم نيز شامل خودروهاي گروه رنگ سبز
و داراي استاندارد باالتر از يورو 2است .بيش از  500هزار دستگاه خودرو تهران در اين گروه
جاي ميگيرند؛ گروهي كه اجازه ورود به محدوده طرح ترافيك و تمام معابر شهر را دارند
و تنها در زمان شرايط اضطراري امكان ورود به طرح ترافيك برايشان وجود ندارد .در اين
بين گروه چهارمي نيز تعيين شده بود كه در طرح تصويبي شوراي عالي ترافيك حذف شد.
اين گروه شامل گروه خودروهاي آبي است كه هيچ محدوديتي براي ورود به طرح نداشته،
شاملخودروهايهيبريديوبرقيهستند.
ش��ايد بد نباش��د كه بدانيد اين طرح تنها مختص ايران نيس��ت ،بلكه تاكنون در11
كش��ور اروپايي از جمله آلمان ،دانمارك ،سوئد و اخيرا نيز انگلس��تان اجرايي شده است.
اما واقعيت اين اس��ت كه براي اجراي اي��ن طرح در ايران و به خصوص تهران ،مش��كالت
فراواني وج��ود دارد .به عنوان نمونه يك��ي از مهمترين موانع موجود برس��ر راه اين طرح،
نبودن مديريت يكپارچ��ه در بخش معاينه فني خودروهاس��ت به ط��وري كه هم اينك
قابليت كنترل خودروها از لحاظ آاليندگي در كش��ور وجود ندارد .ضمن آنكه تهران فاقد
بانك جامع اطالعاتي متمركز خودروها در حوزه معاينه فني است .از اين گذشته ،به دليل
نبودن زيرساختهاي مناسب ،نتيجه معاينات خودروها ،در اختيار راهنمايي و رانندگي
قرار نميگيرد و ما از اي��ن گزارشها بياطالعيم .مثال ما هن��وز نميدانيم كه چند درصد
خودروها فاقد معاينه فني است .از سويي مراكز معاينه فني ما ،كه بايد از اين پس و براساس
اين طرح؛ استانداردهاي يورو 4و باالتر از آن را تست كنند ،فاقد تجهيزات الزم براي انجام
آزمايشهايمزبورهستند.
يكي ديگر از موانع اجرايي اين طرح در مورد موتوسيكلتهاست .دراين طرح هيچ سازو
كار مناسبي براي تست و آزمايش موتوس��يكلتها كه اكثرا هم كاربراتوري هستند ديده
نشده است .در حالي كه ميزان آاليندگي موتوسيكلتها چهار تا شش برابر اتومبيلهاست.
مساله بعدي در اجراي اين طرح ،بحث موانع قانوني است .براساس قانون خودروهاي صفر
و اصطالحا نوشماره تا پنج س��ال از معاينه فني معاف خواهند بود .در اين شرايط چه بسا
ممكن است خودرويي بعد از يك سال نيازمند معاينه فني باشد اما براساس قانون تا پنج
سال از انجام معاينه فني معاف ميشود .اين نيز يكي ديگر از چالشهاي پيش روي اجراي
اين طرح است .گرچه اينها تنها موانع پيش روي اجراي اين طرح نيست ،نبود خودروهاي
منطبق براستانداردهاي يوروهاي جديد ،نبود ايستگاههاي شارژخودروهاي هيبريدي و
فرسودگي حمل و نقل عمومي را نيز بايد به اين ليست بلند باال اضافه كرد .در حال حاضر
در تهران بيش از دو هزار اتوبوس فرسوده (معادل  30درصد ناوگان اتوبوسراني) و  17هزار
تاكسي فرسوده (نزديك به  20درصد كل ناوگان تاكسيراني پايتخت) وجود دارد .تا زماني
كه نتوانيم حمل و نقل عمومي خود را به روز و نوسازي كنيم ،چطور ميتوانيم مردم را به
استفاده از سرويسهاي حمل و نقل عمومي راغب كنيم؟
سوال بعدي در مورد نحوه كنترل پالك خودروها در هنگام ورود به طرح ترافيك است.
بعضا از ما پرسيده ميش��ود كه آيا دوربينهاي ما قابليت تفكيك هر گروه از اين سه گروه
خودروها را دارد؟ در جواب بايد گفت :بله .ميتوان اين خودروها را تش��خيص داد ولي به
دليل نبود بانك اطالعاتي معتبر از سوي معاينه فني شهرداري ،اين كار به دشواري ممكن
است و چه بسا س��عي و خطاي آن نيز باال برود .جميع اين مسائل ،هر كارشناسي را به اين
نتيجه ميرساند كه اين طرح در شرايط كنوني ،فاقد ضمانت اجرايي معتبر بوده حتي به
نوعي ميتوان آن را مغاير با حقوق شهروندي دانست چرا كه با اجراي اين طرح ،ثروتمنداني
كه از اتومبيلهاي گران قيمت و مدل باال اس��تفاده ميكنند براي ورود به طرح مشكلي
نخواهند داشت ،اما در عوض اقشار متوسط و كمدرآمد كه مالك خودروهاي ارزان قيمتي
هستند ،از تردد در سطح شهر محروم خواهند شد .با اين وجود براين باوريم كه اين طرح،
طرح خوب و موثري خواهد بود اما به شرطها و ش��روطها .به شرط اينكه زيرساختهاي
اجراي آن فراهم شود .در غير اينصورت بايد بپذيريم كه اجراي اين طرح عمال امكانپذير
نيست .ضمن اينكه از ياد نبريم كه اجراي اين طرح هزينهاي بسيار گزاف را بر دوش ملت
و دولت خواهد گذاشت كه هنوز برآوردي در مورد آن صورت نگرفته است .به همين دليل
پيش��نهاد ما اين اس��ت كه ابتدا ،طرح مزبور براي خودروهاي فعال در شبكه حمل و نقل
عمومي اجرايي شود تا هم مشكالت اين طرح مشخص ش��ود و هم با نوسازي اين بخش،
شهروندان رغبت بيشتري براي اس��تفاده ازاين وسايل داشته باشند .اين شايد سادهترين
و عمليترين روش براي اجرايي كردن طرح ( )LEZاس��ت .در ادام��ه روند تصويب طرح
يادش��ده ،اين طرح بايد به تصويب و تاييد وزير كش��ور برس��د .اميدواريم در اين ميان با
برگزاري جلساتي ،ديدگاههاي كارشناسان راهنمايي و رانندگي نيز در اين طرح ديده شود
تا مبادا طرحي به تصويب نهايي و اجرا درآيد كه نهتنها نتيجهاي براي كشور نداشته باشد
كه هزينهاي هنگفت و البته بيهودهرا بردوش پايتخت و كشور تحميل كند.
٭ معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس و مسوول رسانه راهور تهران

خبر آخر

نصب مجدد مجسمه اداره پست

مهر| معاون خدمات شهري شهرداري تهران ،گفت :مجسمه اداره پس��ت سفارش داده شده و تا
دو هفته آينده دوباره اين مجس��مه در مكان قبلي خود نصب ميش��ود .مجتبي عبداللهي با اشاره
به جزييات سرقت مجس��مه اداره پس��ت ،گفت :در روز اول ما فكر ميكرديم اين مجسمه توسط
اسكندري ،س��ازنده آن براي مرمت برده شده و پس از پيگيري مشخص شد مجسمه ،مفقود شده
يا به سرقت رفته است .وي ادامه داد :پيش از سرقت كل مجسمه ،دو دست آن بريده شده بود كه به
احتمال زياد افرادي براي استفاده از آلياژ و فلز آن ،آن را ربودهاند .عبداللهي با بيان اينكه پيگيريهاي
حقوقيوقضاييسرقتاينمجسمهتوسطادارهحقوقيزيباسازيدرحالپيگيرياست،گفت:اين
مجسمه دوباره به سازنده اوليه خود سفارش داده شده و تا دو ،سه هفته آينده آماده و در محل قبلي
نصبميشود.ويباتاكيدبرلزومتدوينمكانيسميبرايحفاظتدرمجسمههايشهري،گفت:ما
مسوولساختونصبمجسمههاهستيمامانيازاستمكانيسمنظارتيتعريفشودوهممسووالن
امنيتاينمجسمههاوهممديريتشهرينظارتبيشتريبرحفظمجسمههايشهرداشتهباشند.

بنفشه سامگيس  /مسووالن
گزارش
مراكز گذري كاهش آس��يب اعتياد
و تيمهاي س��يار خدماترس��اني به معتادان كارتنخواب ،از
هراس جديدي ميگويند؛ هراسي كه البته ماهيتش چندان
جديد نيس��ت اما به تازگي مختصاتش رو به افزايش اس��ت.
بارداري زنان كارتنخواب در چند س��ال اخير به يك معضل
براي اي��ن زنان كه خ��ود را از بس��ياري خدم��ات حمايتي و
درماني محروم كردهاند ،تبديل شده است .مشاهدات فعاالن
مقابله با اعتياد حكايت از آن دارد كه اين زنان ،نه تنها پيش از
بارداري ،به دليل شرايط زيستي خود در معرض آسيبهاي
جسمي بيشمار هس��تند ،بلكه وقتي در مس��ير تامين مواد
مصرفيش��ان ،باردار ميش��وند هم ،از ترس عواقب قضايي،
نهتنها به مراكز درماني مراجعه نميكنند بلكه بيشتر و بيشتر
س��عي در پنهان ش��دن و پنهان ماندن دارن��د و در حالي كه
هيچ اطالعي از احتمال آلودگي خود به اچآيوي ايدز ندارند،
در پنهانيترين گوشههاي ش��هر ،نوزاد معتاد خود را به دنيا
ميآورند در حالي كه زايمان طبيعي – درصورت ابتالي اين
زنان به ايدز – سريعترين راه انتقال ويروس و آلودگي نوزاد به
ايدز خواهد بود .در حالي كه شهرداري تهران پيشبيني كرده
تعداد كارتنخوابهاي پايتخت ،حدود  20هزار نفر باش��د،
محسنروشنپژوه،مديركلدفترپيشگيريازاعتيادسازمان
بهزيستي كشور اعالم ميكند كه 10الي 15درصد از اين افراد
و حدود  3هزار نفر ،زنان هس��تند .رضا جهانگيريفر ،معاون
خدمات اجتماعي س��ازمان رفاه ،خدمات و مش��اركتهاي
اجتماعي شهرداري تهران هم گزارش داده كه 3درصد از زنان
كارتنخواب تهران و حدود  90نفر ،باردار هس��تند .در حالي
كه مرگ م��ادران باردار كارتنخواب يا نوزادانش��ان به دليل
زايمان اغلب اين زنان در محيط غيربهداشتي ،الفباي تقدير
محتوم آنهاست ،وزارت بهداش��ت در آخرين گزارش خود از
علل مرگ مادر و كودك طي سال 1393اعالم كرده است« :از
 293مرگ مادر در قبال يك ميلي��ون و  540هزار تولد زنده

است و دانش��جويان اين كارگاهها مامور به ارايه مشاورههاي
ويژه براي زنان در معرض آسيب ،معتادان تزريقي و همسران
آنها خواهند بود ضمن آنكه تاكيد مسووالن وزارت بهداشت بر
ارايه آموزشهاي كاربردي و تقويت مشاورهها با هدف بارداري
سالم و تولد نوزاد سالم است .صداقت ميگويد كه انتقال ايدز
از مادر به نوزاد در اي��ران رقم بااليي ن��دارد اما تاكيد ميكند
كه نگراني از بارداري يك مادر معتاد ،صرفا به دليل تولد يك
نوزاد معتاد نيست بلكه اعتياد مادر ميتواند به تولد نوزادي با
ناهنجاريهاي مادرزادي فراوان منجر شود« .آخرين برآورد ما
براي س��ال  ،92كمتر از  3درصد تولد نوزاد آلوده به اچاي وي
بوده اما با توجه به اينكه انتقال ايدز از طريق روابط محافظت
نش��ده و تعداد زنان مبتال به ايدز افزايش داش��ته ،بايد براي
پيشگيري از افزايش بارداريهاي پرخطر و انتقال ايدز از مادر
به نوزاد ،پيشآگهي كنيم چون رقم اندك موارد انتقال ايدز از
مادر به نوزاد ميتواند اين تفكر را به ذهن برخي متبادر كند كه
اولويتيبراياقداماتپيشگيرانهقايلنشوند».
چراعقيمكنيم؟
سازمان بهزيستي كشور هم در مخالفت با عقيمسازي
زنان كارتنخواب ،نگاهي همس��و با وزارت بهداش��ت دارد.
مجيد رضازاده؛ رييس مركز توس��عه پيش��گيري سازمان
بهزيس��تي كش��ور در گفتوگو با «اعتماد» در توجيه اين
مخالفت ميگويد« :چرا يك زن معتاد بايد عقيم ش��ود؟ او
امروز معتاد است اما شايد شش ماه يا يك سال ديگر اعتياد
خود را ت��رك و درمان كرد و به جامعه و خانواده بازگش��ت و
تمايل به ب��ارداري و فرزندآوري داش��ت .ما امروز وس��ايل
پيش��گيري از بارداري در اختي��ار كارتنخوابها و معتادان
پرخطر ميگذاريم ت��ا به طور موقت از بارداري پيش��گيري
كنند .واقعيت اين اس��ت كه اين افراد ،روابط جنسي نا ايمن
و پرخطر و متعدد و با افراد غير همسرش��ان دارند كه بايد از
بارداري پيشگيري كنند و هيچ كس هم مايل نيست كه آنها
درچنينشرايطيبارداروصاحبفرزندشوند».

عكس :ايسنا

 10دليل روزنامه امريكايي براي اسكي كردن در پيست ديزين ايران به
جاي كوههاي آلپ |روزنامه امريكايي نيويوركپست ،در مطلبي ۱۰مزيت پيست
اس��كي ديزين تهران به كوههاي آلپ در اروپا را معرفي كرده است .در اين يادداشت
آمده است :پيست اس��كي ديزين كه از تهران كمتر از دو ساعت فاصله دارد ،ميتواند
آلپي ديگر باش��د .اين قس��مت زيباي خاورميانه يكي از بهترين پيستهاي اسكي
جهان است .اين مكان كه اسكي در آن از اواس��ط پاييز آغاز ميشود ساالنه از هزاران
نفر ميزباني ميكند .متاسفانه فقط يك شركت مهاجرتي در امريكاي شمالي وجود
دارد كه سفر به ايران براي اسكي را برنامهريزي ميكند ،اين شركت هم فقط يك سال
سابقه دارد .مديرعامل اين شركت دراين باره گفت :اين سفر براي همه تازگي دارد .تور
اسكي به ايران كه چهار شب اس��ت ،قيمتي حدود  950دالر دارد 10 .دليل روزنامه
نيويوركپستبراياسكيدرديزينعبارتنداز:طولزياد،پوستهپوستهبودنپيست،
هر كس��ي ميتواند در آن اسكي كند ،ميزباني بس��ياري از مسابقات جهاني ،قدمت
زياد ،قيمت مناسب ،مجاز بودن استفاده از اسكيبرد ،وجود هتل ،ديدار از مكانهاي
باستاني ايران ،مساجد ،بازارها و ...در كنار اسكي ،مورد تاييد بودن توسط انسانهاي
خبرآنالين
مشهور.

عقيمسازيزنانكارتنخوابمنتفياست

در سال  62 ،93درصد مرگها به علت نداشتن مراقبتهاي
پيش از بارداري بوده و  5درصد مادران هم به علت اعتياد فوت
كردهاند».با اين حال ،سيد حس��ن قاضيزاده هاشمي ،وزير
بهداشت در گفتوگويي كه با «اعتماد» دارد ،ضمن ابراز تاثر
برايمحروميتوگرفتاريهايزنانكارتنخواب،عقيمسازي
آنها را قاطعانه منتفي دانس��ته و تاكيد ميكند كه اين زنان و
فرزندانشان بايد مورد حمايت قرار بگيرند نه اينكه از زندگي و
دنبالكردنسرنوشتنامعلومخودمحرومشوند.
پروتكلدرماناعتيادمادرانامسالاجراييميشود
احمد حاجبي ،مدير كل سالمت روان وزارت بهداشت در
گفتوگو با «اعتماد» از اج��راي پروتكل درمان اعتياد مادران
باردار از امس��ال خبر ميدهد؛ پروتكلي كه اگرچه اجراي آن
باز هم مانع تولد نوزادان معتاد نخواهد شد اما به گفته حاجبي
ميتواندعوارضاعتيادرادرايننوزادانبهحداقلبرساند.
«درمان اعتياد در دوران بارداري نيازمند رويكرد خاصي
است و توانمندسازي پزشكان ميتواند اجراي موفقيتآميز
اين پروتكل را رقم بزند .البته در اين پروتكل ،ممانعت از انتقال
اعتياد مادر به نوزاد مدنظر نبوده و قطعا ،نوزاد به دليل ارتباط

خوني با مادر ،معتاد متولد ميشود و حتي در اوايل تولد ،عاليم
ترك خواهد داشت كه البته اين عاليم ،قابل كنترل و درمان
اس��ت اما درمانهاي جايگزين براي م��ادران معتاد ،عوارض
اعتياد براي جنين را كاهش داده و مادر هم با عوارض كمتري
بارداريخودرابهپايانميرساند».
كاهشباروريگزينهوزارتبهداشتنيست
دفتر سالمت خانواده وزارت بهداشت ،از سه سال قبل و در
راستاي اجراي سياستهاي افزايش جمعيت ،كاهش باروري
را از فهرست برنامههاي خود خارج كرده است .مسووالن اين
دفتر عالقهاي ندارند كه حتي در مورد محدودس��ازي باروري
در افراد با رفتارهاي پرخطر – زنان و م��ردان معتاد و با روابط
جنس��ي غير ايمن و كارتنخواب – حرف��ي بزنند و حمايت
مس��تقيمي از محدودس��ازي فرزندآوري در اين افراد ندارند
اما از سال گذشته دستورالعمل پيشگيري از انتقال اچايوي
ايدز از مادران باردار به نوزادان در  15اس��تان كش��ور به اجرا
درآمده و عباس صداقت ،رييس اداره ايدز وزارت بهداشت در
گفتوگو با «اعتماد» خبر ميدهد كه در  12دانش��گاه علوم
پزش��كي كش��ور ،كارگاههاي تربيت مربي در حال برگزاري

گفتوگوي «اعتماد» با وزير بهداشت درباره مشكالت زنان كارتن خواب
زنان معت�اد كارتن خواب ك�ه باردار ميش�وند با
مشكل سقط جنين مواجه هستند چون نه خودشان
و نه انجمنهاي حامي كارتنخوابها توان پرداخت
هزينههاي س�قط درماني را ندارند .اين زنان معموال
همسر مشخصي ندارند و نوزاد متولد شده ،وضعيتي
نامعلوم خواهد داش�ت؛ ضم�ن آنكه ممكن اس�ت
نوزادان متولد ش�ده ،معتاد يا مبتال به ايدز باش�ند.
شنيدم كه شما موافقت با سقط درماني رايگان براي

اين زنان را م�ورد توجه ق�رار داده بوديد ،چه اقدامي
برايحمايتازاينزنانامكانپذيراست؟
 ما كه چنين كاري را انجام نخواهيم داد ،اين كار ش��رعا
حرام است و نميتوانيم كاري كنيم كه منجر به از بين رفتن
يك موجود زنده ش��ود ولو اينكه مادر معتاد يا مبتال به ايدز
باشد .در اين موارد تصميم بر عهده سازمان پزشكي قانوني
كشور است و قانون براي آنها هم مواردي را مشخص كرده كه
صرفا بر مبناي آن ميتوانند مجوز سقط درماني صادر كنند.

فقر و اعتياد مادر از مواردي نيست كه پزشكي قانوني را مجاز
بهصدورمجوزسقطدرمانيكردهباشد.
 آيااعتيادياايدزازمواردعسروحرجنيست؟
 من فكر نميكنم اين موارد معناي عس��ر و حرج داشته
باشد چون دولت موظف است از اين زنان مراقبت كند .اصال
چرا بايد كارتن خواب داش��ته باشيم؟ وجود كارتنخواب به
اين معناس��ت كه حكومت وظيفه خود را به درستي انجام
نداده كه كارتنخواب ايجاد شده اس��ت .اين يك عذر بدتر

از گناه است كه اين طفالن معصوم كه چه بسا آينده بسيار
متفاوتي نسبت به مادرانشان خواهند داشت را از بين ببريم
به دليل اينكه مادر ،گرفتار بيتوجهي و ناكارآمدي ما ش��ده
است،واقعابهچهدليلبايداينكارراانجامبدهيم؟
 عقيمس�ازي اين زنان ،آن هم به شكل نه چندان
آشكاروعلنينميتواندموردحمايتقراربگيرد؟
 خير .چون نشان ميدهد كه خدمات ما عقيم است .به
جايعقيمكردناينمادران،بايدخدماتمانرااحياكنيم.

ejtemaee@etemadnewspaper.ir

سر خط خبرها
ارزاني دارو و تجهيزات پزشكي با
رفع تحريمها |رسول ديناروند ،رييس
سازمان غذا و دارو :دارو و تجهيزات پزشكي
پس از رف��ع تحريمها ح��دود  10درصد
ارزان ميشوند و دسترس��ي مردم به دارو
و تجهيزات با كيفيت و با قيمت مناس��ب
افزايشمييابد.
ايرنا

آغاز ثبتنام در آزمون استخدامي
آم�وزش و پ�رورش از  ۱۵م�رداد|
اطالعي��ه وزارت آم��وزش و پ��رورش در
خصوص اس��تخدام پيماني در مش��اغل
آموزش��ي در س��ال  1394روي س��ايت
سازمان س��نجش قرار گرفت .داوطلبان
واجد ش��رايط الزم اس��ت پس از مطالعه
اطالعيه اوليه و اطالعيه تكميلي كه در روز
پنجش��نبه (مورخ  15مرداد) روي پايگاه
اطالعرساني س��ازمان سنجش به نشاني
 www. sanjesh.orgق��رار ميگيرد،
در صورت داشتن ش��رايط و ضوابط اعالم
ت به ثبتنام در اين آزمون از روز
شده نسب 
پنجشنبهمورخ 15مردادتاروزچهارشنبه
مورخ  21مرداد  94اقدام كنند .آزمون در
روز جمعه مورخ 27شهريور برگزار خواهد
ش��د .به گفته محمدحس��ين كفراشي،
مديركل شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و
پرورش در آزمون استخدامي پنج هزار نفر
در آموزش و پرورش 1750 ،نفر از خانواده
ش��هدا و ايثارگ��ران ميتوانند بر اس��اس
م��اده  21قانون جامع خدماترس��اني به
ايثارگران،ازاينامتيازبهرهمندشوند.
اعتماد

اعلام زم�ان برگ�زاري جلس�ه
بررس�ي صالحي�ت روس�اي
دانشگاهها| دبيرش��وراي عالي انقالب
فرهنگي اعالم كرد :طي دو تا س��ه هفته
آينده جلس��ه بررس��ي صالحيت روساي
دانشگاهها برگزار ميش��ود .در نخستين
جلسه كميته انتخاب روساي دانشگاهها،
وضعيت روساي  ۲۱دانشگاه مشخص شد
ولي با وجود اين وضعيت بيش از ۱۳رييس
دانشگاه هنوز مشخص نشده و همچنين
مهلت ش��ش ماهه سرپرستي بيشتر اين
دانشگاهها مدتهاست كه به پايان رسيده
مهر
است.

محيط زيست

معصومه ابتكار خبر داد

بهزودي مشكل دو محيطبان محكوم حل ميشود
اعتماد| «سال  92كه من مسووليت سازمان محيط زيست را برعهده گرفتم هشت محيطبان حكم
اعدام داشتند .در حال حاضر مسائل حقوقي بعضي از اين محيطبانان حل شده و دو نفر از آنها به زودي
مشكالتشانمرتفعخواهدشد».اينهاسخنانمعصومهابتكاراستبهمناسبتروزجهانيمحيطبان.
معاون رييسجمهور همچنين در مورد وضعيت محيطبانان فعال در سطح كشور گفت« :محيطبانان
استخدام رسمي سازمان محيط زيست هستند ،البته در اين حوزه سازمان دچار كمبود است و تالش
داريم اين كمبود جبران شود؛ بهطوري كه در حال حاضر ميزان سختي كار آنها به 3000امتياز افزايش
يافته و اجراي درجهبندي محيطبانان براي بهبود شرايط آنان در حال انجام است .تعداد محيطبانان در
كشوركماست،اقداماتبسياريدرموردتقويتدورههايآموزشيمحيطبانانصورتگرفتهوآموزش
تخصصي 850نفر در سطح ملي و تغيير وضعيت 450محيطبان در راستاي بهبود وضعيت آنها انجام
شده است ».ابتكار همچنين به برگزاري جشنواره شهيد رجايي كه براي نخستين بار در دولت يازدهم
برگزار شده ،اشاره كرد و گفت در اين جشنواره يكي از محيطبانان تاالب شادگان از رييسجمهور نشان
ملي دريافت كرد .محيطبانان صاحبان يكي از سختترين و پرخطرترين مشاغل در كشور هستند و
خالءهاي قانون و نبود حمايتهاي مالي كافي اين سختي را بيشتر ميكند .اخبار مربوط به مشكالتي
كه محيطبانان با آنها درگيرند چند سالي است كه بيشتر از قبل رسانهاي ميشود و همين باعث شده تا
اذهان عمومي بيشتر پيگير شرايط محيطبانان باشد .هر چند كه متوليان امور محيط زيست هر كدام
داليل مختلفي براي درگيريهاي صورتگرفته بين محيطبانان و متخلفين بيان ميكنند .اما وجود
خالءهاي قانوني در اين زمينه بيشتر از هر دليل ديگري خود نمايي ميكند .سرهنگ خيلدار ،فرمانده
يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست در اين زمينه ميگويد82:درصد تخلفات برعكس آنچه
عموم تصور دارند به وسيله سالحهاي مجاز صورت ميگيرد .در ماده  191قانون پنجم توسعه مطرح
ش��ده كه دولت مكلف است تعداد سالحهاي شكاري را با تش��خيص سازمان حفاظت محيط زيست
برابر با حيات وحش كند .در كنار اين قانون در تبصره ديگري آمده اس��ت اگر شخصي سالح شكاري
غيرمجاز خودش را تحويل بدهد مقامات قضايي مكلف هستند ظرف سه ماه به آن شخص مجوز سالح
بدهند .اينگونه تناقضها در قوانين نيز باعث افزايش مشكالت و تنشها ميشود .نهم مرداد روز جهاني
محيطبانبود.روزيكهمردمدنيايادمحيطبانانيراكهدرحينانجاموظيفهآسيبديدهاندياجانشان
راازدستدادهاند،گراميميدارند.روزيكهدرآنصحبتهادررابطهبامسائلياستكهمحيطباناندر
حوزه انجام وظيفهشان با آن درگيرند .شغلي كه گاهي مسووليتپذيري در آن مساوي ميشود با مرگ.
اين روز در تقويمهاي جهان همزمان است با روز ميالد اسكندر فيروز ،پدر سازمان محيط زيست ايران،
شايدبسياريندانندباتالشهاياويكيازمهمترينقوانينزيستمحيطيايرانيعنيقانونحفاظتو
بهسازيمحيطزيستتصويبشدكههنوزدرايراناعتبارحقوقيدارد.

آسيبها

ب اجتماعي در سالهاي اخير
هيچ آسي 
كاهش نيافته است

ايسنا| رييس سازمان بهزيستي كشور ضمن ابراز تاسف از روند رو به رشد آسيبهاي اجتماعي در
كشور گفت :در حال حاضر با آسيبهاي اجتماعي روبهرو هس��تيم كه ماهيت آنها شرايطي را براي
افزايش و گسترش جرايم فراهم ميكنند .انوشيروان محسني بندپي افزود :هيچ كدام از آسيبهاي
كشور در سالهاي اخير كاهش نيافته بلكه به صورت مداوم رو به گسترش بودهاند و اين مساله هم در
تعداد زنان سرپرست خانوار و هم كاهش سن ابتال به جرايم و اعتياد و غيره صدق ميكند .وي از فعاليت
پنج هزار تيم اجتماعمحور در محالت آسيب خيز كشور براي كاهش آسيب خبر داد .همچنين مجيد
رضازاده،معاونپيشگيريودرماناعتيادسازمانبهزيستيكشورگفت:درحالحاضربرايپيشگيري
و كاهش آسيبها نيازمند مداخالت اجتماعي هستيم و بايد از سطح مداخالت فردي فراتر رويم زيرا
در حال حاضر اين آسيبها داراي تبعات اجتماعي گسترده هستند ،چنان كه طالق از پديده و آسيبي
فرديتبديلبهآسيبياجتماعيشدهاست.

دستاوردهاي سفر يك روزه وزير بهداشت به استان كردستان

وزي�ر بهداش�ت ،درم�ان و آموزش پزش�كي در
سفري يكروزه براي ديدار با مردم ،افتتاح و بازديد
از چند طرح عمراني و نيز شركت در شوراي اداري
اس�تان به همراه رييسجمهور و هي�ات دولت به
كردستانسفركرد.
به گزارش خبرنگاراعتم�اد ،در روز چهارم مرداد
ماه 94مقصد بيستمين سفر كاروان تدبير و اميد و
نخستين سفر هيات دولت پس از توافق هستهاي
بود كه به گفت�ه رييسجمه�ور انتخاب اس�تان
كردستان به عنوان نخستين س�فر پس از توافق
هستهاي نشاندهنده جايگاه رفيع اين سرزمين
و مردم كردس�تان در طول س�اليان دراز و دوران
انقالب اسالمي و دفاع مقدس است.
دكتر سيد حس�ن قاضيزاده هاش�مي در ابتداي
س�فر به اس�تان كردس�تان ،پس از س�خنراني
رييسجمهور در ورزشگاه استقالل ،از بيمارستان
در ح�ال س�اخت  540تختخوابي كوثر س�نندج
بازديدكرد.
وزير بهداش�ت در اين بازديد بر ضرورت تكميل
بيمارستان  540تختخوابي كوثر و تسريع در روند
كار تاكيد كرده و آن را از نيازهاي اساس�ي استان
دانس�ت كه بايد در اولويت كاري دانش�گاه علوم
پزشكيكردستانقرارگيرد.
بيمارس�تان فوق تخصصي  540تختخوابي كوثر
س�نندج از جمله پروژههاي مصوبات س�فر مقام
معظم رهبري در س�ال  88به اس�تان كردستان
است كه در زميني به مساحت  ۶۰هزار و  ۹۰۰متر و
در  ۱۰طبقه احداث شده و به گفته رييس دانشگاه
علوم پزشكي كردس�تان ،اين بيمارس�تان ،نياز
درمانيمردمكردستانوحتياستانهايهمجوار
را رفع ميكند و به اش�تغال  2هزار نفر ميانجامد
كه در ص�ورت تامي�ن اعتبار ت�ا پايان س�ال 94
ساخت آن به اتمام ميرسد.
جلسههياترييسهدانشگاهعلومپزشكي
كردستانباحضوروزيربهداشت برگزارشد
وزي�ر بهداش�ت ،درم�ان و آموزش پزش�كي در
نشست هيات رييس�ه دانش�گاه علوم پزشكي
كردستان ش�ركت كرد و در اين جلسه به بحث و
تبادل نظر درباره اجراي طرح تحول نظام سالمت
و بررس�ي مس�ائل و مش�كالت موجود در حوزه
بهداشتودرمانپرداخت.
وزي�ر بهداش�ت ،درم�ان و آموزش پزش�كي در
س�فر به اس�تان كردس�تان ،به عن�وان نماينده
رييسجمهور در شهرهاي ديواندره و سقز حضور

يافت و به بررسي مش�كالت و مطالبات مردم اين
شهرستانهاپرداخت.
سفروزيربهداشتبهشهرستانسقز
دكتر هاشمي به عنوان نماينده رييسجمهور در
سفر به اس�تان كردس�تان در ابتدا به شهرستان
سقز س�فر كرد و پس از استقبال مس�ووالن اين
شهر و اداي احترام به مقام شامخ شهدا ،در جمع
مردمحضوريافت.

ديدار وزير بهداشت با شوخان در ديواندره
دكتر هاش�مي همچني�ن در س�فر ب�ه ديواندره
با ش�وخان براخاصي ك�ه بيناي�ي دوب�اره را به او
بازگرداندهبودديداركردوشوخانباچشمانالتيام
يافتهخودبدونكمككسي،دستهگليرابهنشانه
قدردانياززحماتوزيربهداشتبهويتقديمكرد.
شوخان همان دختر شش س�ال ه ديواندرهاي
اس�ت ك�ه در فروردين م�اه امس�ال زير تيغ
جراحي وزير رفت و دكتر هاش�مي با دس�ت
تواناي خ�ود بيناي�ي دوب�اره را ب�ه دخترك
ديواندرهايبازگرداند.
افتتاحساختمانجمعيتهاللاحمر
ديواندرهتوسطوزيربهداشت
ساختمان جمعيت هالل احمر ديواندره پس از
گذشت  2سال از عمليات احداث آن و با اعتبار
بيش از  7ميليارد و  900ميليون ريال ،شامگاه
يكش�نبه چهارم م�رداد م�اه با حض�ور وزير
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي افتتاح و به
بهرهبرداريرسيد.
اين ساختمان در زميني به مس�احت 2هزار و
 870مترمرب�ع و با زيربن�اي  720مترمربع در
 2طبقه احداث شده اس�ت كه به گفته رييس
جمعيت هالل احمر ديواندره ،اين نهاد در سال
 77تاسيس اما فاقد ساختمان اداري بود كه با
بهرهبرداري از اين س�اختمان ،مشكل فضاي
فيزيكيمرتفعشدهاست.

مهمترين دستاورد دكتر هاشمي در سفر به
شهرستانسقز
تخصيص 20ميليارد تومان بودجه براي بيمارستان
در حال احداث سقز ظرف يك سال آينده و تاكيد
بر ضرورت تكميل آن از مهمترين دس�تاوردهاي
وزير بهداش�ت در سفر به شهرس�تان سقز بود كه
دكتر هاش�مي در جمع مردم اين شهر عنوان كرد.
وي همچني�ن در جمع مردم س�قز ،ب�ه نقش مهم
مردم در پيش�برد اهداف دولت تدبير و اميد اشاره
كرد و از مش�كالت و موانع�ي كه بر س�ر راه دولت
يازدهم ق�رار دارد و مهمتري�ن آن ،كمبود بودجه
اس�ت گاليه و ابراز اميدواري كرد كه اين مشكالت
هرچه زودت�ر با درايته�اي رهبر معظ�م انقالب
اسلامي ،تالش دولتم�ردان و با توجه ب�ه توافق
هستهاي كه صورت گرفته مرتفع شده و كشور در
آرامش و مردم در رفاه و آسايش قرار گيرند.
سفروزيربهداشتبهشهرستانديواندره
وزير بهداش�ت ،درم�ان و آم�وزش پزش�كي در
ادامه سفر يك روزه خود به اس�تان كردستان ،به
شهرس�تان ديواندره س�فر كرد و پس از استقبال
مس�ووالن اين ش�هر و ني�ز اداي احت�رام به مقام
ش�امخ ش�هدا ،در جمع مردم حضور يافت .دكتر
هاشمي در جمع مردم ديواندره ،بر ضرورت ارتقاء
بيمه روس�تاييان و بيمه طاليي فرهنگيان تاكيد
كرد و خواس�تار ارايه خدمات درماني بيمه طاليي
به فرهنگيان در كردستان همس�طح تهران شد.
وي كمب�ود درآمدهاي نفتي را يك�ي از مهمترين
مشكالت تامين اعتبار طرحهاي ملي عنوان كرد
و خواس�تار مديريت صحيح انتظارات و مطالبات
مردم در كشور شد.
 5مصوبه سفر سال گذشته وزير بهداشت به
ديواندره اجرايي شده است
دكتر هاش�مي درباره مصوبات سفري كه در سال
گذشته به ديواندره داشت نيز ابراز خرسندي كرد
كه تمامي 5مصوبه قبلي در رابطه با اين شهرستان
يا تحقق پيدا كرده يا در حال اجرا است.
پايانسفروزيربهداشتبهاستانكردستان
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي سرانجام
ش�امگاه روز يكش�نبه چهارم مرداد ماه  94پس
از بازگش�ت از شهرس�تان ديواندره و شركت در
شوراي اداري استان ،س�نندج را به مقصد تهران
ترككرد.

يكشنبه

وزير بهداشت در گفتوگو با «اعتماد» :وجود كارتنخواب به اين معناست كه حكومت ،وظيفه خود را به درستي انجام نداده است
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اعتماد| شمسالدين شمس ،عضو شوراي عالي نظام پرس��تاري از ارسال تعرفههاي خدمات
پرستاريبهشورايعاليبيمهخبرداد.قيمتگذاريخدماتپرستاريدرحاليپساز 7سالبه
شورايعاليبيمهارسالشدهكهمهمترينخواستهپرستاراندرتجمعاتصنفيسالهاياخير،
اجراي قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري – مصوب 1387مجلس -بوده است .دو هفته قبل
سيد حسن قاضيزاده هاشمي ،وزير بهداشت كه همواره در پاسخ به اعتراضات پرستاران تاكيد
كرده كه خواستههاي آنها را درك ميكند در توضيح اقداماتي كه براي استيفاي حقوق صنفي
جامعهپرستارياجراكردهگفت«:دوستانيكه 7سالقبلاينقانونراتصويبكردندبايدمحل
تامين منابع آن را هم مشخص ميكردند .ما در مورد هيچ يك از بودجههايي كه در اختيارمان

گذاشته شده نميتوانيم مصرف غير از آنچه سازمان مديريت مشخص كرده داشته باشيم و در
غير اين صورت ،ديوان محاسبات سراغمان خواهد آمد كه علت هزينهكرد غير از مصارف تعيين
شده را توضيح دهيم .با اين حال من به معاون درمان گفتهام كه اين قانون را بررسي كرده و آن را به
شورايعاليبيمهارسالكندتاقيمتگذاريانجامشود».
ارسال تعرفهگذاري خدمات پرستاري به شوراي عالي بيمه در حالي اتفاق افتاده كه وزارت
بهداشت امسال با بودجهاي كمتر از سال گذشته خدماترساني ميكند و اعتبارات طرح تحول
سالمت هم كاهش يافته ضمن آنكه ارقام وعده داده شده سال 93هم به طور صددرصد در اختيار
وزارتبهداشتقرارنگرفت.

