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سالم ايران

سال بیست ویکم شماره 5900
پنج شنبه  20فروردین 1394

تلفن تماس88769075 :

نظارت بر قناديها :آقاي ابراهيمي از تهران گفتهاند براي تولد پسرم كيكي به
وزن  2كيلو و  600گرم از يك قنادي در بلوار دادمان تهران س��فارش دادم كه يك
كيلو و  900گرم وزن س��يني زير كيك بود كه هزين��ه آن را همراه با كيك از من
دريافت كردند .به اتحاديه اعتراض كردم ،گفتند بايد سيني نهايت  600گرم باشد .از
اتحاديه ميخواهيم نظارت بيشتري بر كار قناديها داشته باشد.
همسانسازي حقوق بازنشستگان :آقاي علي اكبر رضاخانلو از كرج گفتهاند
بازنشس��ته تأمين اجتماعي هس��تم .از دولت محترم ،وزي��ر كار و امور اجتماعي و
همچنين س��ازمان تأمين اجتماعي درخواس��ت ميكنيم نس��بت به اجرا ش��دن
همسانسازي حقوق بازنشستگان اقدام كنند.
تش�كر و خدا قوت به دولت :آقاي عليرضا قديري اظهار داش��تهاند :به همه
ش��ما سالم ميگويم كه باعث ش��ديد ما مجدداً با روزنامه ايران آشتي كنيم .ضمناً
سپاس��گزاري ويژه و خداقوت جانانه خود را به تيم مذاكره كننده هس��تهاي ،آقاي
ظريف و دولت محترم تدبير و اميد اعالم ميكنم .خداوند به شما عزت بدهد.
افزايش حقوق رزمندگان :آقاي عباس شمسينژاد از آذربايجان غربي گفتهاند
در صفحه  20روزنامه ايران از قول مجلس نوش��ته بوديد افرادي كه به مدت  6ماه
متوالي در جبهه جنگ حضور داشتند ،میزانی به حقوق پايه آنها افزوده خواهد شد
اما سازمان بازنشستگي اصفهان اين موضوع را تكذيب ميكند.
عمل جراحي :آقاي بهروز خراتي عنوان كردهاند كه بنده معلول جسمي حركتي
شديد و تحت پوشش سازمان بهزيستي هستم .پاي راستم نياز به تعويض عضو دارد
كه بنده با وجود مشكالت فراوان ،قادر به تأمين هزينههاي عمل نيستم .در صورتي
كه اين جراحي هر چه سريعتر انجام نشود ،پاي ديگرم آسيب ديده و ويلچرنشين
خواهم شد .مسئوالن مربوطه مساعدت كنند.
پيشگيري قبل از حادثه :آقاي فرهاني اظهار كردهاند :جادههاي روستاهاي
تشت و مردخ در پشت فرودگاه رشت بسيار كم عرض و غير استاندارد هستند به
طوري كه دو خودرو همزمان نميتوانند در كنار هم تردد كنند .ضمناً اين جادهها
داراي دستاندازهاي فراوان و فاقد خطكشي و عاليم راهنمايي و رانندگي است.
لطفاً جهت پيشگيري از وقوع حادثه به وضعيت اين جادهها رسيدگي شود.

سالمت
نظام پزشكي تعرفه جدید ابالغ نكرده است

مراكز درماني فع ً
ال بر اساس تعرفههاي
سال گذشته عمل كنند

تعرفههاي خدمات پزشكي كه براي
نخستين بار پيش از شروع سال جديد
در شوراي عالي بيمه بررسي و تصويب
ش��د در حال حاضر منتظر رأي نهايي
هيأت وزيران است .چنانچه هيأت دولت
با افزايش  15درصدي تعرفهها كه گفته
ميش��ود زير نرخ تورم است ،موافقت و
آن را تصويب كند نتيجه را به س��ازمان نظام پزش��كي ،بيمهها و وزارت بهداش��ت
ابالغ خواهد كرد .با اين حال خبرهاي غيررسمي نشان ميدهد ،برخي بيمارستانها
بيآنكه منتظر جلسه هيأت وزيران براي تصويب و ابالغ افزايش تعرفههاي پزشكي
باشند ،خودسرانه تعرفههاي شان را باال بردهاند تا جايي كه برخي از اين مراكز درماني
متخلف به پيشنهادهاي سازمان نظام پزشكي كشور استناد كردهاند و مدعي شدهاند
بر اساس نامهاي از سوي اين سازمان تعرفهها را افزايش دادهاند .اين در حالي است
كه تخلفهاي صورت گرفته واكنشها وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي را
در پي داشت و اين وزارتخانه به تمامي بيمارستانها در دو بخش دولتي و خصوصي
درباره افزايش خودسرانه تعرفههاي خدمات پزشكي اولتيماتوم داد .مدير كل دفتر
نظارت و اعتبار بخش��ي امور درمان وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي در
پاس��خ به برخي مباحث مبني بر افزايش تعرفههاي پزشكي و استناد برخي مراكز
درماني به نامه سازمان نظام پزشكي كشور به خبرنگار ايران گفت :نظام پزشكي هيچ
نامهاي براي افزايش تعرفهها به مراكز درماني ابالغ نكرده است و افزايش تعرفهها در
چارچوب قوانين است .
دكتر سيد محمد حسين مير دهقان در اين باره افزود :تعرفههاي خدمات پزشكي
در شوراي عالي بيمه شامل بيمهها ،سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت تصويب
شد و براي اجراي آن بايد در جلسه هيأت وزيران مصوبه شود .او با تأكيد بر اينكه هيچ
پزشك و مراكز درماني حق افزايش تعرفهها را ندارد ،اظهار داشت :هرگونه افزايش
در تعرفهها از سوي مراكز درماني قابل قبول نيست و تعرفههاي خدمات پزشكي بر
اساس مصوبه سال  93است .دكتر مير دهقان در پاسخ به اين سؤال كه آيا در سال
جديد تخلفي از سوي مراكز درماني گزارش شده است يا خير  ،گفت :گزارش كتبي
مبني بر افزايش تعرفهها در سال جديد نداشتهايم اما مواردي هم بوده كه بهصورت
ش��فاهي گزارش شده است و س��ازمان نظام پزشكي هم با آنها برخورد كرده است.
دو مورد تخلف در بيمارس��تانهاي خصوصي مبني بر افزايش تعرفههاي خدمات
پزشكي گزارش شده كه با آنها برخورد شده ،البته مواردي هم ممكن است در ديگر
مراكز درماني وجود داشته باشد كه معتقدم بهخاطر مطلع نبودن بيمارستانهاست و
نميدانند بايد منتظر افزايش تعرفهها تا ابالغ هيأت وزيران بمانند.
مدير كل نظارت و اعتبار بخش امور درمان وزارت بهداش��ت همچنين در مورد
زمان تصويب افزايش تعرفهها گفت :ابالغيه شوراي عالي بيمه در هيأت وزيران در
جريان است و در هفته آينده ابالغ خواهد شد.

برگزاري نخستين همايش
«بانوي انقالب»
در هفته زن

یک سوم دانشجویان پزشکی در دانشگاههای نامعتبر
خارجی درس میخوانند

«به��روز عش��قي» در فيليپي��ن در رش��ته امحا و
احش��ا تحصيل كرده اس��ت .دانش��گاهي كه او در آن
دانش آموخته روي نقش��ه جغرافيا وجود ندارد ،حتي
شهر محل تحصيلش هم روي نقشه نيست و...اين يكي
از ش��خصيتهاي س��ريال طنز «در حاشيه» است كه
شبها بينندگان تلویزیون را به خنده ميهمان ميكند.
اما واقعيت موجود در آموزشهاي پزشكي نشان ميدهد،
كه آنچه شخصيت بهروز عشقي به تصوير كشيده است
چن��دان هم مبالغه نيس��ت .در ح��ال حاضر تحصيل
دانشجويان در دانشگاههاي نامعتبر خارجي تبديل به
يكي از معضالت حوزه آموزش پزش��كي و وزارت علوم
ش��ده اس��ت .صحبتهاي روز گذش��ته وزير بهداشت
در مراس��م معارفه معاون آموزشي اين وزارتخانه نيز
تأييدي بر اين واقعيت است .دكتر هاشمي در سخنان
خود با انتقاد از وضعيت موجود گفت :چرا بايد فرزندان
ايراني به دليل تحصيل مجبور به ترك كشور شده و در
دانشگاههاي امارات ،مالزي ،تركيه ،فيليپين و ...تحصيل
كنند.
وي با اش��اره به اينكه حوزه آموزش پزش��كي دچار
آس��يب شده است ،گفت :خيلي بد است كه جوانان ما
براي تحصيل در دانشگاههاي نامعتبر کشورهاي ديگر
از ايران خارج شوند .مسألهاي که وزير بهداشت درمان
و آموزش پزش��کي آن را ب��د توصيف ميکند فقط به
تحصيل اين دانشجويان منتهي نميشود .مسأله بدتر
زماني اتفاق ميافتد که اين دانش��جويان پساز صرف
وقت و هزينه فراوان مي خواهند مدارک تحصيلي خود
را با استانداردهاي داخل کشور معادل سازي کنند.
هجوم دانشجويان ايراني براي ادامه تحصيل در هند،
مالزي و فيليپين در سالهاي اخير بيسابقه بوده است.
حتي افزايش نرخ دالر هم موجب نشد تا عالقمندان
به تحصيل در اين كش��ورها كمتر شود .در اين ميان
دانش آموختگان انتظار دارند كه مدرك شان در داخل
کشور معتبر شناخته ش��ود ،آنطور كه رئيس مركز
خدمات آموزشی وزارت بهداشت به «ايران» ميگويد:
براي بررس��ي يك فارغ التحصيل خارج از كشور چند
ش��اخص باهم بررس��ي ميش��ود .يك نكته مهم در
ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور اين است كه
نظام آموزشي آن دانشگاه به نظام آموزش دانشگاههاي
كشورمان نزديك باشد و آموزشها با كيفيت آموزش
كشور متناسب باشد .توانايي علمي افراد ،مالك ديگري
است .چنانچه سطح علمي دانشگاه مناسب نباشد ،از
فهرس��ت خارج ميشود .دكتر اكبري اضافه ميكند:
مراحلارزشيابيدانشگاههايمختلفبراساسفهرست،
متفاوت اس��ت .ب��ه عنوان مثال در برخي رش��تهها و
تخصصها بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي
كشور از دانشجويان آزمون عملي ميگيرند.او تأكيد
ميكند ،تنها دانشجوياني وارد مراحل ارزشيابي مدرك
ميشوند كه اسم دانشگاه در فهرست وزارت بهداشت
باشد و مدارك شان در كشور تأييد شود .دانشجوياني
كه مدرك تحصيلي شان از سوي وزارت بهداشت تأييد
شود ،معموالً آزمون عملي و تكميلي را طي ميكنند و
بسته به كشور و دانشگاهي كه در آن تحصيل ميكنند
از شرايط ارزشيابي مدرك برخوردار ميشوند.

اعالم نتايج نهايي انتخابات شوراياريها تا دو روز ديگر

وزیر بهداشت :چرا بايد فرزندانمان به دليل تحصيل مجبور به ترك كشور
شده و در دانشگاههاي امارات ،مالزي ،تركيه ،فيليپين و ...تحصيل كنند
رئيس مركز خدمات آموزش�ي :قرار اس�ت وزارت بهداشت با ايجاد دانشگاههاي
بين المللي درخارج ،دانشجويان ايراني مقيم خارج و داخل كشور را پذيرش می كند
مدی�رکل دانش آموخت�گان وزارت علوم :برخي از دانش�جويان مدارك
تحصيلي خود را از برخي دانش�گاههاي غير معتبر كه عمدت ًا هم در آسياي
ميانه است به وزارت علوم براي ارزشيابي ارائه ميدهند
براس�اس آمار وزارت علوم ،حدود  ۶۱هزار نفر در دانش�گاههاي خارج از
كشور مش�غول به تحصيل هس�تند كه از اين تعداد ،حدود  ۲۶هزار نفر را
دانشجويان مقطع تحصيلي دكترا تشكيل ميدهند

 ëتحصیل یک س�وم دانش�جویان پزشکی در
دانشگاههای نامعتبر
رئيس مركز خدمات آموزش��ی وزارت بهداشت با
اش��اره به اينكه وزارت بهداش��ت براي دانش��گاههاي
نامعتبر تسهيالتي از قبيل ارز و تسهيالت ورود و خروج
در اختيار دانش��جويان قرار نميده��د ،در مورد آمار
دانشجويان دانش��گاههاي نامعتبر ميگويد :آماري از
تعداددانشجويانيكهدرمراكزآموزشينامعتبرتحصيل
ميكنند در اختيار وزارت بهداشت نيست با اين حال
تخمين زده ميش��ود از 14هزار دانشجوي رشتههاي
علوم پزشكي ،حدود  4هزار نفر در دانشگاههاي نامعتبر
تحصيل می كنند .اين آمار در حالي از س��وي رئيس
خدمات آموزش��ي وزارت بهداش��ت مطرح ميش��ود
كه عدد و ارقام براس��اس تعداد دانشجوياني است كه
درخواست ارزيابي مدارك تحصيل ش��ان را دادهاند.
دكتر اكبري درباره هزينههاي تحصيل اين دانشجويان
عنوان ميكند :هزينه تحصيل در دانشگاههاي مختلف
با يكديگر تفاوت دارد؛ كمترين ش��هريه تحصيل در
دانشگاههاي خارج از كشور مانند كشورهاي همسايه و
فيليپين كه مورد تأييد وزارت بهداشت نيست 3،هزار
دالر در سال برآورد ميشود البته اين شهريهها بسته
به نوع رشته علوم پزشكي در دانشگاههاي اروپايي تا
30هزار دالر در سال نيز ميرسد.
س��خنان روز سه ش��نبه وزير بهداشت در جلسه
معارفه دكت��ر الريجاني و تودی��ع ضیایی همچنين

يك نكته قابل تأمل ديگري هم داش��ت و آن توسعه
دانش��گاهها در بخش بين المللي بود .به اعتقاد دكتر
هاش��مي چرا بايد دانشجويان ايراني در دانشگاههاي
كش��ورهايي مثل امارات ،اوكراين ،تركيه ،مالزي و...
تحصيل كنند و هنگامي كه به كشور بازميگردند با
مشكل مواجه شوند ،بايد براي اين امر چارهاي اساسي
اتخاذ شود.
رئي��س مرك��ز خدم��ات آموزش��ي در اي��ن باره
ميگوي��د :وزارت بهداش��ت بن��ا اس��ت ب��ا ايج��اد
دانشگاههاي بينالمللي در خارج از مرزها ،دانشجويان
ايراني مقيم خارج از كشور و داخل كشور را پذيرش
كند .در واقع اين وزارتخانه قصد دارد با ايجاد امكان
تحصيل در خارج از كش��ور دانشجوياني را كه به هر
دليل در آزمونهاي ورودي دانشگاههاي دولتي و آزاد
پزشكي پذيرفته نميشوند و تمايل به تحصيل رشته
پزشكي،دندانپزش��كي و داروس��ازي دارند با هزينه
شخصي خود دانشجو،داوطلب پذيرش كند.به گفته
دكت��ر اكبري ايجاد دانش��گاههاي بينالمللي به نفع
آموزش پزش��كي و حضور آموزش پزشكي ايران در
عرصههاي بينالمللي خواهد بود.
او در پاسخ به اين سؤال كه چرا برخي از متقاضيان
تحصيل در رش��تههاي پزش��كي،به جاي تحصيل در
دانشگاه آزاد به دانش��گاههاي خارجي روي ميآورند،
عنوان ميكند :اين دانشجويان معموالً تمايل به ادامه
تحصيل در چند رشته خاص يعني پزشكي،داروسازي

و دندانپزش��كي دارند اما دانش��گاه آزد نيز در پذيرش
دانش��جو محدوديت دارد و رقابت در اين س��ه رش��ته
زياد اس��ت بنابراين كس��اني كه در اين رقابتها موفق
نميشوند و حتي كساني كه گاهي مدرك كارشناسي
و حتي ديپلم ني��ز ندارند براي اخ��ذ مدرك دكتراي
حرفهاي به خارج از كشور ميروند .در واقع همه داليل
بهخاطر كمبود ظرفيت و كمبود فضاي آموزش��ي در
وزارت بهداشت نيست ،زيرا كيفيت تربيت نيرو و ايجاد
اشتغال براي نيروهاي متخصص در اولويت نظام آموزش
پزشكي قرار دارد.
 ëماهانه هزار دالر هزينه هر دانشجو
طبق آمارهاي وزارت علوم بيش از  250هزار صندلي
دانشگاهها خالي از داوطلب است .با اين حال همچنان
برخي از داوطلبان عالقمند به تحصيل در دانشگاههاي
خارج هستند .به گفته مسئوالن وزارت علوم اين عالقه
حاال بيشتر در دورههاي تحصيالت تكميلي است .طبق
آم��ار وزارت علوم ،حدود  ۶۱هزار نفر در دانش��گاههاي
خارج از كشور مش��غول به تحصيل هستند كه از اين
تعداد ،حدود  ۲۶هزار نفر را دانشجويان مقطع تحصيلي
دكترا تش��كيل ميدهند كه تقريباً هر ماه والدين اين
دانش��جويان بالغ بر ه��زار دالر ارز خريداري و ارس��ال
ميكنند .آمارهاي به ثبت رس��يده در سامانه اينترنتي
«نش��ا» كه مربوط به دانش��جويان ايراني مش��غول به
تحصيل در خارج اس��ت نيز نشان ميدهد بيشتر اين
دانشجويان در كشورهاي مالزي ،امريكا ،كانادا و آلمان
درس ميخوانند .با اين حال مسئوالن دانشجويي كشور
ميگويند هنوز هم هستند داوطلباني كه بدون آگاهي
راهي دانش��گاههاي غير معتبر ميشوند .دكتر مهدوي
مديركل دانش آموختگان خارج از كشور وزارت علوم در
اي��ن باره به خبرنگار «ايران» گفت« :وزارت علوم روي
سايت اين وزارتخانه فهرست كامل دانشگاههاي معتبر
دنيا را منتشر كردهاست و البته به عالقمندان تحصيل
هم هشدار داده است كه كدام دانشگاهها نامعتبر است
اما گاهي شاهد هس��تيم برخي از دانشجويان مدارك
تحصيلي خود را از برخي دانش��گاههاي غير معتبر كه
عمدتاً هم در آسياي ميانه اس��ت به وزارت علوم براي
ارزشيابي ارائه ميدهند».
او تأكيد كرد« :رايزنهاي علمي ايران در كشورهاي
مختل��ف و همچنين كميس��يونهاي علم��ي كه در
اداره كل دان��ش آموخت��گان وزارت عل��وم وجود دارد
ش��اخصهاي علمي دانش��گاهها را بررسي ميكنند و
مدارك تحصيلي دانش��جويان هم در كميسيونهاي
علمي بررسي ميشود .البته بيشترين بخش ارزشيابي
مدارك دانشجويان هم از دانشگاه آسيايي جنوب شرقي
و آسياي ميانه است ».مهدوي اظهار كرد« :دانشگاههاي
دنيا در  ۵گروه ممتاز ،خوب ،متوس��ط ،ضعيف و بسيار
ضعيف ارزشيابي شدهاند كه اعتبارسنجي دانشگاههاي
خارج از كش��ور از اين طريق انجام ميشود».وي افزود:
«روند مراجعه دانشجويان ايراني براي ارزشيابي مدارك
تحصيليشان در سال  ۱۳۸۹بيشتر به دانش آموختگان
كش��ورهاي هند ،مالزي ،انگلستان و در سال  ۱۳۹۰به
دانش آموختگان كشورهاي مالزي ،هند ،انگلستان و در
سال  ۱۳۹۱كشور مالزي بوده است».

وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در بازديد از مؤسسه فرهنگي  -مطبوعاتي ايران:

 70درصد هزينه طرح تحول سالمت را بيمهها ميپردازند
عصر روز سه شنبه وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي به همراه
برخي از معاونان و مش��اوران خود در مؤسسه ايران حضور يافت
و ديداري صميمي در آغاز سال  1394با کارکنان ،مديرعامل و
مديران اين مؤسسه داشت.
به گ��زارش «ايران» ،علي ربيعي در اي��ن ديدار ضمن بازديد
توگ��و با دبيران و
از تحريريههاي نش��ريات مؤسس��ه ايران و گف 
خبرنگاران از نزديك در جريان كم و كيف فعاليتهاي روزنامه قرار
گرفت.وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به نقش رسانهها
در انعكاس فعاليتها و سياستهاي رفاهي و اشتغالزايي دولت به
مردم گفت :سال گذشته بيش از  400هزار اشتغال ايجاد شده و
تسهيالت رفاهي خوبي به گروههاي هدف ارائه شده است.
وي درباره برنامههاي جديد اين وزارتخانه در سال جديد گفت:
امس��ال اجراي طرح مس��كن اجتماعي و طرح فراگير بيمههاي
اجتماعي براي كارگران ،بازنشس��تگان و ديگر قشرهاي جامعه از
مهمترين برنامههايي است كه به اجرا درخواهد آمد.

احتمال حذف قانون «ازدواج سرپرست و فرزندخوانده»

ي از اعالم نتايج نهايي انتخابات در دو
رئيس هيأت نظارت انتخابات شورايار 
روز آينده خبرداد .محمد س��االري درباره اعالم نهايي نتايج بررسي اعتراضات
انتخابات شوراياري ،با بيان اينکه پرونده انتخابات شوراياريها هنوز بسته نشده
است ،گفت :پيگير شکايتهاي کانديداهاي معترض در انتخابات شوراياريها
هستيم .وي با بيان اينکه پس از برگزاري انتخابات بيش از  ١٣٠٠شکايت به
دست ما رسيد که براي رسيدگي به آن کميتهاي مشترک از نمايندگان هيأت
نظارت ،هيأت اجرايي انتخابات و فرمانداريهاي تهران ،ش��هرري و شميرانات
تش��کيل ش��د ،ادامه داد :از تعداد  ١٣٠٠ش��کايت رس��يده ،فقط حدود ١٠٠
شکايت ،مستدل و قابل بررسي بود.

همايش «بانوي انقالب» ويژه بزرگداش��ت بانو خديجه ثقفي همس��ر حضرت
امام(ره) روز يكش��نبه  23فروردين ماه به مناس��بت هفته زن در س��الن اجالس
س��ران برگزار ميش��ود .دکتر حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشرآثار
توگو با خبرن��گاران با اعالم اين خب��ر گفت :هدف از
ام��ام خمين��ي(ره) در گف 
برگزاري اين همايش يك روزه كه با مش��اركت نهاد رياس��ت جمهوري ،معاونت
امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري ،وزارت كشور و ...برگزار ميشود ،بازنمايي

و بازخواني ابعاد و جلوههاي ش��خصيتي اين بانو است .وي افزود :در اين همايش
رئيسجمهوري بهعنوان س��خنران اصلي ،اعضاي بيت امام راحل ،شخصيتهاي
نظام و ساير مسئوالن حضور دارند .به گفته دکتر انصاری ،همزمان با این همايش
از  5كتاب به نامهاي بانوي انقالب؛ خدیجهای دیگر ،سال شمار يك قرن زندگي
پرماجرا ،بانوي انقالب در آينه خاطرات ،بانو به روايت اس��ناد و مجموعه مقاالت
همایش بانوی انقالب رونمايي میشود.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت خبر داد:

قانون
«ازدواج چ��ه در زم��ان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرس��ت و فرزندخوانده
ممنوع است؛ مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان اين امر را به
مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد».
اين نكتهاي است كه در ماده  26قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست
و بدسرپرس��ت ،تصريح شده است.اما حاال معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي
كش��ور از تالش براي حذف قانون ازدواج سرپرس��ت و فرزندخوانده خبرميدهد و
ميگويد :در تالشيم با اصالحيهاي اين بند را از قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
بيسرپرست و بدسرپرست حذف كنيم.
به گزارش ايسنا ،حبيباهلل مسعودي فريد ميافزايد :با تجربياتي كه در سازمان
بهزيستي داريم اين موضوع بسيار نادر است و زماني كه موضوعي به اين حد نادر
باشد آمدن آن در قانون ضرورتي ندارد.
فريد افزود :مطرح ش��دن اين موضوع در قانون نگرانيهايي را در جامعه ايجاد
كرده است كه نميتوان آنها را انكار كرد به همين جهت در حال تالش براي اصالح
آن هستيم.معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور اظهاركرد :اين موضوع از
نظر شرعي و حقوقي امكانپذير و بالمانع است .اما از نظر عرف و اجتماع بسيار نادر
و در برخي مواقع امكان ناپذير است.معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور
گفت :در حال حاضر  23هزار كودك بيسرپرس��ت و بدسرپرس��ت تحت حمايت
سازمان بهزيستي قرار دارند 10.هزار كودك بيسرپرست و بدسرپرست نيز در 600
مركز «ش��به خانواده» بهزيستي حضور دارند.فريد همچنين اظهاركرد 80 :درصد
كودكان تحت سرپرس��تي بهزيستي بدسرپرست هس��تند كه با حكم قوهقضائيه
تحت قيمومت سازمان بهزيستي قرار ميگيرند ،بنابراين فقط  20درصد كودكان
تحت سرپرستي ،بيسرپرست هستند.وي يادآور شد :چندين سال است وروديها
و خروجيهاي س��ازمان بهزيس��تي در اين حوزه تقريباً يكسان است به طوري كه
ساالنه حدود هزار نفر به فرزندخواندگي پذيرفته ميشوند كه تعداد وروديها نيز
مش��ابه همين رقم است.معاون اموراجتماعي سازمان بهزيستي كشور همچنين از
رتبهبندي مراكز شبه خانواده در سال جاري خبرداد و گفت :امسال قصد داريم با
هدف ارتقاي كيفيت اين مراكز آنها را رتبهبندي كنيم.
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وي با اش��اره به هم��كاري و مش��اركت وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي با وزارت بهداش��ت در اج��راي طرح ملي تحول
سالمت افزود :اجراي موفقيتآميز طرح تحول سالمت در سال
گذش��ته باعث ش��د تا هزينههاي درمان��ي و پرداخت از جيب
مردم بهطور چش��مگيري كاهش پيدا كند و در اين زمينه 70
درصد هزينههاي طرح تحول س�لامت را سازمانهاي بيمهگر
برعهده داشتند.
ربيعي ادامه داد :حمايت و پش��تيباني سازمانهاي بيمهگر از
طرح تحول سالمت در سال جاري نيز ادامه خواهد داشت.استمرار
و افزايش پوشش بيمه سالمت و اثر بخش کردن بيمههاي درماني
و بازنشس��تگي ،متنوع کردن سبد بيمههاي بازنشستگي ،توزيع
بس��تههاي امنيت غذايي در بين مشموالن ،رونق کسب و کار و
ضرورت تعامل کارگر و کار فرما در چارچوب بهبود فضاي توليد
و اشتغال ،چالشهاي رسانهاي در حوزه کار و رفاه اجتماعي و ...از
موضوعات مورد اشاره ربيعي در اين ديدار بود.

ازدحام آاليندههاي صوتي درپايتخت

سياهيهاي تهران تا همين چند وقت
پي��ش با آلودگ��ي هوا مثال زده ميش��د
تا اينکه ماجراي بنزينهاي پتروش��يمي
به مي��ان آمد و با تصمي��م دولتيها براي
بنزينهاي وارداتي ،قصه آلودگي هوا کمي
ترمي��م يافت .اما مثل اينکه قرار نيس��ت
طلس��م آلودگي دست از سر تهران بردارد.
پ��س از «آب» و «خ��اک» و «هوا» ،حاال
نوبت به «صوت» رس��يده ت��ا زنگ خطر
هميشه درباره س�لامت تهرانيها هشدار
دهد.
آنطورکه رئيس ستاد محيط زيست
و توسعه پايدار شهرداري تهران ميگويد
آلودگي صوتي در ش��هر تهران  ۱۵تا ۲۵
دسيبل فراتر از حد مجاز است و به همين
علت تهران حاال در شرايط اضطرار آلودگي
صوتي قرار گرفته .ناگفته باز هم پيداست
سهم خودروها و وسايل موتوري شخصي
در توليد اين آلودگيها بيشتر از هر چيز
ديگري اس��ت ،چراکه در حال حاضر 50
درصد خودروهاي شهر  81دسيبل يعني

آلودگي صوتي در تهران  25دسيبل باالتر از حد مجاز
 7دسيبل باالتر از حد استانداردها آلودگي
توليد ميکنند و س��هم موتور سوارها هم
با  83دس��يبل آلودگي  6دسيبل بيشتر
از حد مجاز اعالم ميش��ود .البته ميتوان
ساده تر هم گفت که سهم موتورسيکلتها
در تولي��د آلودگ��ي صوت��ي  49درصد،
خودروها  30درصد ،ماشينهاي سنگين
 20درص��د و اتوبوسهاي درون ش��هري
يک درصد اس��ت و اين يعني گوشهاي
ما بيشتر از سوي موتورسيکلت هايي در
معرض خطر قرار گرفته که س��هم بااليي
هم در توليد آلودگي هوا دارند .البته اين
به معناي ناديده گرفتن نقش مراکز ديگر
در انتشار آلودگي نيست ،به گفته محمد
علي ش��اعري  ۷۶درصد مراکز درماني و
 ۳۲درصد مراکز آموزشي ،آلودگي صوتي
باالت��ر از حد مجاز داش��ته و در ش��رايط
بحراني قرار دارند .با اين حال مسأله مهم،
آلودگ��ي صوتي بيش از حد مجاز اطراف
بزرگراهها و خيابانهاي ش��لوغ و پرتردد
پايتخت است که با اختالف  15دسيبلي

از حد استانداردها؛ زندگي ساکنان مجاور
بزرگراهها را با س��ختيهایي مواجه کرده
است .نمونه آن هم منطقه  9تهران است
که ب��ه علت نزديکي به مي��دان آزادي و
فرودگاه مهرآباد ،وضعيت ناخوش��ايندي
را براي ساکنانش رقم زده است .شاعري
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ميگويد که تراز صدا در اين منطقه در روز
 76دسيبل است ،درحاليکه استانداردها
حد مجاز را  55دسيبل تعريف ميکنند.
جال��ب اينکه هر هواپيما مع��ادل  3هزار
وس��يله نقلي��ه آلودگي ايج��اد ميکند و
روزان��ه  200پ��رواز هم از اي��ن فرودگاه

انجام ميشود .بعد از منطقه  ،9نوبت به
منطقه  14ميرس��د تا رکورددار آلودگي
صوتي تهران باشد و رتبه سوم را هم بايد
به منطقه  19داد که س��روصداي زيادي
هم براي کس��ب اي��ن رتب��ه براهانداخته
است .اما مناطق -۳-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۶
 ۲-۱۸-۱۹هم به ترتيب داراي رتبههاي
بااليي از نظر توليد آلودگي ،البته به علت
ترافيک و سر و صداي خودروها هستند،
به طوريکه تراز صدا درخيابانهاي اصلي
اين مناطق بيش از  70دس��يبل تخمين
زده ميشود .با این وجود راهکارهايي که
ب��راي مهار و کنترل آلودگي صوتي اعالم
ميش��ود ،آنچنان که بايد س��اده نيست.
انتقال ف��رودگاه مهرآباد ،نصب ديوارهاي
جاذب صوتي ،ساماندهي مشاغل مزاحم
صنعتي از جمله پيش��نهاداتي اس��ت که
هم��واره در اين زمينه مطرح ميش��ود؛
اما اجراي هيچ کدام از آنها کار س��ادهاي
نيست .اما هر ديوار صوتي ميتواند آلودگي
صوتي را تا  15دسيبل کاهش دهد.

اخبار
افزايش نيروي
متخصص اورژانس در
بيمارستانهاي پر مراجعه

رئيس اداره اورژانس بيمارستاني
وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزشکي با اش��اره به توزيع هدفمند
متخصص��ان ط��ب اورژان��س براي
افزاي��ش کاراي��ي اورژان��س گفت:
برنامه ما اين اس��ت ک��ه در اولويت
اول  140مرک��ز با مراجعه باالي 30
هزار نفر را تحت پوش��ش متخصص
ط��ب اورژانس قرار داده و در مرحله
بعد بيمارس��تانهاي بين  20تا 30
هزار نفر ،با پوش��ش ترجيحاً تروما و
جاهايي که بيشتر بيماران تصادفي و
بدحال پذيرش ميشوند را در زمينه
استقرار متخصص طب اورژانس مد
نظر قرار دهيم.
به گزارش ايس��نا،دکتر حس��ن
واعظي در اين باره گفت:در کش��ور
نزديک ب��ه  140مرک��ز اورژانس با
وروديه باالي  30هزار نفر در س��ال
داريم و آنها عمدتاً در مراکز اس��تان
و بيمارس��تانهاي اختصاص��ي در
مکانه��اي جغرافيايي خ��اص قرار
دارند.واعظي افزود :بيمارستانهايي
مانند ام��ام خمين��ي(ره) ،رس��ول
اک��رم(ص) ،ش��هداي تجري��ش،
هفتتي��ر ،فيروزآب��ادي و ...ج��زو
بيمارستانهاي با مراجعه باال هستند
بنابراين بس��ياري از ش��اخصهاي
اورژانس کشور در بيمارستانهاي با
مراجعه باال بايد ارتقا يابد.

مبلغ وروديه موزهها
«ناچیز» است

رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دس��تي و گردشگري معتقد
اس��ت :مبلغ ورودي��ه موزهها و كاخ
موزهها واقعاً ناچيز اس��ت ،آنقدر كه
در بس��ياري از مواق��ع موجب وهم
ميش��ود ،چون مردم فكر ميكنند
آن مكان ارزش��ي ن��دارد .به گزارش
ايس��نا ،مبل��غ ورودي موزهها ،كاخ
موزهها و س��ايتهاي تاريخي سال
 91با مصوبه دولت افزايش پيدا كرد،
براي گردشگران داخلي از  1500تا
 2هزار تومان و براي خارجيها از 10
تا  15هزار تومان شد.
افزايش  30براب��ري نرخ وروديه
موزهها با اعتراضاتي همراه شد ،چرا
كه به گفته برخي مجريان تور ،اين
افزايش ورودي آن هم در كش��وري
كه بيشترين انگيزه سفر گردشگران
خارجي به آن دي��دن موزهها و آثار
تاريخياش اس��ت ،چالشي را ايجاد
ميكرد و س��بب گراني هزينه سفر
ميشد .به همين منظور هم جامعه
تورگردانه��ا پس از رايزني با رئيس
اين س��ازمان كه مجري آن مصوبه
بود ،درخواست كرد بليتها را براي
گردش��گراني كه با تور به ايران سفر
ميكنند با تخفي��ف صادر كند .اين
درخواس��ت از سال  91تا پايان سال
 93چندينبار مطرح و دستور اجراي
آن نيز صادر شد.
حاال با وجود آن ش��رايط و اصرار
مجري��ان تور ب��راي درياف��ت بليت
تخفيفدار موزهها ،مسئوالن سازمان
مي��راث فرهنگي و گردش��گري بار
ديگ��ر تصمي��م گرفتهان��د افزايش
ن��رخ جدي��دي را در وروديه موزهها
حاص��ل كنند .مس��عود س��طانيفر
معتقد است :اين افزايش نرخ آنقدر
ناچيز اس��ت كه هيچ اختاللي را نه
تنها در گردش��گري داخلي ،بلكه در
گردشگري ورودي ايجاد نميكند.

درهاي كاخ «شمس»
براي هميشه باز شد

پس از گذشت يك سال از تحويل
گرفتن كاخ «ش��مس» ،درهاي اين
عمارت تاريخي براي هميشه به روي
گردشگران باز شد.
به گزارش ايسنا ،اوايل ارديبهشت
سال گذش��ته ،بر اساس رأي دادگاه
 30درص��د از مجموع ه كاخ مرواريد
«ش��مس» (خواهر ش��اه مخلوع) به
اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري
استان البرز واگذار شد تا با مرمت و
ساماندهي فضاي كاخ ،امكان بازديد
مردم از آن فراهم شود.
دره��اي اين عمارت تاريخي كه
حدود  10س��ال مهج��ور و متروك
مانده بود ،قرار است مانند ديگر كاخ
 موزههاي كشور براي بازديد مردمباز باشد .ابوالفضل عبيدي ،مديركل
ميراث فرهنگي و گردشگري استان
البرز با اش��اره به اس��تقبال گسترده
مردم از اين بن��اي تاريخي در نوروز
از تصميم براي باز بودن درهاي اين
كاخ قديمي براي هميش��ه به روي
گردشگران خبر داد.

