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معاون سازمان بهزیستی خبر داد  :پرداخت کمک هزینه انجام آزمایش ژنتیک
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از انجام
 ۶۰۰مورد ســقط جنین برای پیشگیری
از تولد نوزادان دارای معلولیت شــدید
در  ۵ماه نخست امسال خبر داد.
فاطمــه عباســی در گفتوگو با ایســنا،
بــا اشــاره بــه ارائــه خدمــات مشــاوره و
آزمایــش ژنتیــک از ســوی بهزیســتی
گفت :در سال گذشــته  ۷هزارو  100نفر

از افراد  ۱۵تا  ۲۵ســاله مورد غربالگری
ژنتیک قرار گرفتند .همچنین از ابتدای
ســال تاکنــون  ۶۰۰مــورد ســقط جنین
برای پیشــگیری از تولد نــوزادان دارای
معلولیــت شــدید انجام شــده کــه این
تعــداد در ســال گذشــته در مجمــوع
 ۱۲۴۸مــورد بــوده اســت.وی بــا بیــان
اینکــه موضــوع «غربالگــری ژنتیــک
پیش از ازدواج» از سال گذشته اجباری

شــده اســت ،افــزود :ســال گذشــته در
مجموع برای  ۱۱۱هزار نفر (یک ششــم
از ازدواجهــا) غربالگری پیش از ازدواج
انجام شــده اســت .اما از آنجایــی که از
امســال واحدهــای غربالگــری ژنتیــک
بــه وزارت بهداشــت واگــذار شــدهاند،
میزان آمــار مربوط به ایــن موضوع در
سازمان بهزیســتی کاهش یافت ه است.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان

اعتیاد ســازمان بهزیستی کشور با بیان
اینکــه انجــام آزمایــش ژنتیــک بــرای
خانوادههــای دارای یک فرزند معلول
و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی
کــه مشــکوک بــه تولــد فرزنــد معلول
هستند ،صد درصد رایگان است ،اظهار
کرد :هزینه انجام آزمایش ژنتیک بین
 ۳تــا  ۵میلیون بــه این افــراد پرداخت
میشــود .پرداخت این هزینه براساس

پروتکلهــای خــاص مراکــز مشــاوره
ژنتیــک و تشــخیص متخصصــان زیــر
نظر سازمان بهزیستی برای جلوگیری
از ایجاد تقاضای القایی انجام میشود.
عباسیدرادامهازآمادهشدن ۳پروتکل و
راهنمای ژنتیک در کنــار دو درسنامه
ژنتیــک بــرای مشــاوران ژنتیــک
زیرمجموعــه ســازمان بهزیســتی خبر
داد و گفــت :ایــن پروتکلهــا در مــورد

نحــوه پرداخت و ســاماندهی خدمات
در مراکز مشــاوره ژنتیک هســتند که به
شــکل جامــع اصــاح شــدهاند.وی در
پایان از انتشــار اولین دادههای ســامانه
رصــد آســیبهای اجتماعی (ســراج)
بــزودی خبــر داد و گفــت :در اولیــن
مرحلــه  ۱۳۰هزار نمونــه در حوزههای
مختلف مانند طالق ،اعتیاد ،ســامت
روان و...مورد بررسی قرار گرفتهاند.

مدیر کل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران :

اجازه نفوذ به پروندههای جانبازی برای افزایش درصد را نمیدهیم

 11هزار نفر در سال  97به درصد جانبازی خود اعتراض کردند

خدمات اداره کل کمیسیون پزشکی
بنیاد شهید و امور ایثارگران در سالهای  1395و 1396

یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار

کمیسیون تعیین درصد
(کل شرکت کنندگان)
کمیسیون تعیین درصد (اولین بار)
کمیسیون تعیین درصد (تجدید نظر)
کمیسیون حالت اشتغال
کمیسیون ماده ( 15احراز شهادت)
کمیسیون عالی
بررسی استراحت پزشکی
بررسی موارد پرستاری دوران نقاهت

سایت بنیاد شهید

ایــن روزها با ابــاغ قانون منع به کارگیری
بازنشستگاندردستگاههایاجراییبحث
افزایــش درصد جانبــازی مدیران کشــور
در صدر اخبار رســانهها قرار گرفته اســت.
ماجرایــی که با مســتثنی شــدن جانبازان
بــاالی  50درصــد از ایــن قانــون ،توجــه
خیلــی از مدیــران را بــه خود جلــب کرده
اســت .البته ،شــروع این ماجرا بــه دنبال
خبر  52درصدی جانبازی رئیس
انتشــار ِ
فدراســیون فوتبال و اطالعیه بنیاد شهید
مبنی بر  45درصد بودن جانبازی او کلید
خورد .تاجایی که برخی از رسانهها پس از
این اتفاق نوشتند «:بنیاد شهید آب پاکی
را روی دســت تاج ریخت و او از فدراسیون
فوتبالرفتنیشد».غالمرضاطائبیمدیر
کل کمیسیون پزشــکی بنیاد شهید و امور
ایثارگران در این باره میگوید :سال،1385
آقــای تــاج  45درصــد جانبــازی دریافت
کردند و بعــدازآن هیچگونه مراجعهای و
درخواستی از سوی وی در سیستم سجایا
ثبتنشــده اســت ،هــر فــردی بهعنــوان
جانبــاز حق دارد با توجه به گذشــت زمان
درخواســت خود را ثبت کند و پروندهاش
بــرای افزایــش درصــد جانبــازی مجــدداً
بررســی شــود و ایشــان بهعنوان بســیجی
مجروحیت شــان ســال  1385در سامانه
ثبــت شــد و اگر مجــدداً درخواســت خود
را ثبــت کننــد بررســی خواهــد شــد.وی با
تأکید بــر اینکــه تاکنون هیچ درخواســتی
از ســوی مدیــران بازنشســته کشــور ،برای
افزایــش درصد جانبازی ،صورت نگرفته
و بنیاد شــهید ،به هیج وجه اجازه نفوذ به
پروندههای پزشــکی جانبــازان را نخواهد
داد ،میگویــد :اجــازه دور زدن قانون منع
بــه کارگیری بازنشســتگان را نمیدهیم و
هیچ فشاری از مدیران برای تغییر درصد
جانبازی به ما وارد نشده است .البته ،هر8
ماه یک بار نیز ســازمان بازرسی کل کشور
به پروندهها و آرای صادر شده توسط بنیاد
شــهید نظارت میکند که پرونده مدیران
در اولویت این تحقیق و تفحصها است.
طائبــی بــا تأکید بــر اینکه قانــون عدم به
کارگیریبازنشستگانشامل 3گروهازافراد
نمیشود ،تأکید میکند :برای اینکه فردی
به عنوان جانباز بعد از بازنشستگی بتواند
در دســتگاهی مشــغول به کار باشــد ،باید
حتمــاً درصد جانبــازی بــاالی  5٠درصد،
آزاده با بیش از ســه ســال یا جزو فرزندان
شــهدا باشد .برهمین اساس ،از هیچ فرد
یا مســئولی برای افزایش درصد جانبازی
سفارش نمیپذیریم و پزشکان بر اساس
مســتندات پزشــکی درصــد جانبــازی را
اعالممیکنند.
مدیــر کل کمیســیون پزشــکی بنیــاد
شــهید و امــور ایثارگــران ،افزایــش میزان
درصدجانبازیرامنوطبهتأییدکمیسیون
پزشکیبنیادشهیدمیداندومیگوید:اگر
عارضه شدید یا مجروحیت جانباز اضافه
شود،افراد میتوانند برای درصد جانبازی
دوباره به کمیســیون پزشــکی بروند تا در
صورت تأیید درصد جانبازی آنها افزایش
یابــد .بنابرایــن ،منعی بــرای شــرکت در
مرحلهتجدیدنظرجانبازانوجودندارد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران»
مبنی بر اینکه چند درصــد از پروندههای
ســال گذشــته منجــر بــه افزایــش درصد
جانبازی شــده نیــز میافزایــد 30 :درصد
از ایــن پروندهها منجر بــه افزایش درصد
جانبازی شــده اســت .بهطوریکه در سال
 1396از 37هزار نفر پرونده تجدیدنظر9،
هزارو 800نفرمیزانجانبازیشانافزایش
یافت کــه 350نفر بــاالی 25درصد706 ،
نفر باالی  50درصد و  196نفر به باالی 70
درصدرسیدند.
طائبــی ادامــه میدهــد :از ابتــدای
ســالجاری نیــز تاکنــون بیــش از  ١٣هزار
پرونده به کمیســیون پزشکی ارسال شده
است که  ٢هزار و  ۴٠٠پرونده برای بار اول و
مابقی نیز مربوط به تجدیدنظر در پرونده
جانبــازان بوده اســت .همچنیــن 11 ،هزار
نفر از این افراد درخواست تجدیدنظر در
درصدداشتند.

نوع خدمت

وی مــی گویــد :بــرای تعییــن درصــد
جانبــازی بایــد ابتــدا یگانهــای نظامــی
تمــام اطالعات مربوط به جراحت در هر
ناحیه از فرد آسیب دیده را گزارش دهند
و این گزارش ســانحه را بــه پذیرش بنیاد
شــهید داده تــا در کمیســیونهای احــراز
این نهاد بررســی شــود .سپس کمیسیون
احراز ،نواحی یا نقاط آســیب دیده فرد را
به عنوان جانباز اعالم و پس از آن پرونده
تأیید و در سیستم سجایا (ثبت اطالعات
جانبازان در بنیاد شهید) ثبت و پس از آن
به کمیسیون پزشکی ارجاع داده میشود.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای تعییــن درصد
جانبازی باالی  5٠درصد نیز باید شــورای
عالیپزشکیباحضورتعدادیازپزشکان
مجرب تصمیمگیری کند ،ادامه میدهد:
پرونده افراد متقاضی در این شورا بررسی
میشــود که پس از تأیید نهایی ،شــورا نیز
مهر تأیید بــرای درصد باالی  5٠درصد را
خواهد زد.
افزایــش دقــت بنیــاد شــهید بــرای
جلوگیریازدورزدناینقانون
«سیداحســان قاضیزاده هاشــمی»،
عضــو فراکســیون امیــد مجلــس و یکــی
از طراحــان قانــون منــع بــه کارگیــری
توگو بــا «ایران»
بازنشســتگان هم در گف 
از برخورد با افرادی که قصد دور زدن این
قانــون را دارنــد خبر میدهــد و میگوید:
بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران نیز موظف
است با افرادی که قصد فرار از قانون منع
بــه کارگیری بازنشســتگان دارنــد برخورد
کند .همچنین ،الزم است کمیسیونهای
تخصصــی ایــن بنیــاد بــا دقت بیشــتری
پروندههای این افراد را بررســی کنند و در
صــورت هــر گونه اقــدام مجرمانه بــا این
افرادبرخوردکنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانهای بــا
عنوان رصد برای پیگیری منع به کارگیری
بازنشســتگان در حــال فعالیــت اســت،
ادامــه میدهــد :قــرار اســت هــر  6مــاه
یــک بــار گــزارش ایــن ســامانه و انفصال
بازنشستگان در کشور را در صحن مجلس
مطــرح کنیــم .این عضو فراکســیون امید
مجلــس در پاســخ بــه اینکه آیــا مجلس
قرار است نظارتی بر عملکرد بنیاد شهید
و امورایثارگــران بــرای جلوگیــری از ایــن
تخلفاتانجامدهد،میگوید:بنیادشهید
و امــور ایثارگــران خود یک نهــاد نظارتی
است که ســازمان حسابرســی کل کشور و
دســتگاه قضا به فعالیتهای آن نظارت
میکننــد .بــه همین علــت ،نیاز بــه ورود
مجلس نیست و اگر تخلفی صورت گیرد
توســط این دستگاهها با این بنیاد برخورد
خواهدشد.
بــا کوچکترین تخلفــی در مــورد این
قانونبرخوردمیکنیم
«زهرا سعیدی» ،یکی دیگر از اعضای
فراکســیون جوانــان مجلــس و طراحــان
توگو با «ایــران» از
ایــن قانــون نیــز در گف 
حساســیت بــاالی دســتگاههای نظارتــی
بــر اجــرای کامل قانــون منع بــه کارگیری
بازنشســتگان خبــر میدهــد و میگویــد:
در حــال حاضــر حساســیت زیــادی بــر
اعمــال این قانون در کشــور وجــود دارد و
کوچکترین تخلفــی در این زمینه از دید

دســتگاههای نظارتی پنهان نخواهد ماند
و تبعــات منفی زیادی بــرای افراد خاطی
خواهد داشت .وی با اشاره به اینکه در حال
حاضر افراد زیادی از جمله دســتگاههای
نظارتــی و مجلــس در حال بررســی رفتار
مدیران بازنشسته هستند ،ادامه میدهد:
قطعاً اگر در مــواردی امکان تخلف وجود

داشــته باشــد مجلــس از ابــزار تحقیــق و
تفحــص اســتفاده خواهد کــرد .البته الزم
اســت مدیــران ایــن موضــوع را بــه دیــد
تهدیــد نگاه نکنند .چراکه اهتمام ما برای
اجــرای کامل این قانــون به خاطــر اصرار
مردم و افکار عمومی در این زمینه اســت.
ســعیدی ،اجــرای کامــل ایــن قانــون را از

بررسی موارد حق پرستاری
بررسی موارد تقلیل ساعتکاری
تعیین پست همتراز
بررسی موارد مشمول ماده 45
کمیسیونهایپزشکی
خانوادههای شاهد و ایثارگر
تعداد مکاتبات صادره
(احکام -پاسخگویی به مکاتبات)

مطالبات اصلی مردم میداند و میگوید:
البتــه مــا هم به عنــوان نماینــده مجلس
نمیخواهیم حق کســی ضایع شــود و اگر
فردی معتقد اســت درصــد جانبازیاش
باالتــر اســت میتوانــد به صــورت قانونی
اقــدام کند اما اجازه هم نمیدهیم برخی
از قدرت خود برای تغییر درصد جانبازی
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شــان اســتفاده کنند.این عضو فراکسیون
امیــد مجلــس ادامــه میدهــد :در حــال
حاضر کمیتهای نیز برای پیگیری انفصال
بازنشستگان توسط نمایندگان فراکسیون
جوانان مجلس تشــکیل شده است که به
موضــوع انفصــال آنها از پســت هایشــان
نظارتمیکند.

آمادهباش  20هزار پلیس
برای تأمین امنیت عزاداران

بــه گفتــه ســردار حســین رحیمــی ،از ابتــدای محــرم
نیروهــای پلیــس در تمامــی معابــر و محــات تهــران
اخبـــار مستقر شدهاند.
به گزارش ایســنا ،فرمانده انتظامی تهران بزرگ افــزود :در این ایام پلیس،
نســبت به تأمین امنیت عزاداران و نیز روانسازی ترافیک اقدام کرده است
و بیــش از  20هــزار نیروی پلیــس در طرح ویژه پلیس بــرای دهه اول محرم
در آمــاده باش اســت.وی با بیــان اینکه در روزهــای باقی مانــده از محرم تا
تاســوعا و عاشــورای حســینی نیز رفته رفته بــر حجــم مأموریتهای پلیس
افزوده خواهد شد ،گفت :عالوه بر مأموران پلیس تعدادی از شهروندان نیز
به شــکل افتخاری و داوطلبانه در هیأتها و تکایا با پلیس همکاری داشــته
و تحــت آموزشهــای الزم قــرار گرفتهاند.رحیمــی افزود :در محرم امســال
همکاران من در پلیس در کنار مردم نســبت به تأمین امنیت بیش از 5000
هیأت ،حسینیه ،مسجد ،تکیه و ...که عزاداری حسینی در آن برگزار میشود،
اقــدام خواهنــد کــرد .فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ با اشــاره بــه احتمال
اعمــال موقتــی برخــی محدودیتها بــرای تــردد در ایام محــرم اظهارکرد:
درخواســت ما از شهروندان این اســت که با پلیس همکاری داشته و در این
ایام با دقت بیشتری رانندگی کنند.

اعالم نتایج ارشد  ۹۷دانشگاه آزاد

اسامی پذیرفته شدگان نهایی دورههای کارشناسی ارشد سال  ۱۳۹۷دانشگاه
آزاد اســامی امروز اعالم میشود.ســخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور
در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما ،گفت :اسامی پذیرفته شدگان از طریق
ســایت اینترنتی این ســازمان بهنشــانی  www.sanjesh.orgمنتشر میشود.
حســین توکلــی افــزود :تاریــخ ،مــکان و مدارک مــورد نیــاز برای نامنویســی
نیــز در اطالعیــهای اعــام خواهــد شــد.وی گفــت :داوطلبانــی کــه در ردیف
پذیرفتهشــدگان یکی از دانشگاهها و مؤسســات آموزش عالی و همچنین در
ردیف پذیرفتهشدگان دانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفتهاند توجه داشته باشند
که منحصراً میتوانند در یکی از کد ،رشته محلهای قبولی ثبتنام کنند و به
عبارتی مجاز به ثبتنام در هر دو محل قبولی نیستند.

کاهش  2/5درصدی جانباختگان جادهای

رئیــس پلیــس راهورناجــا گفت :ســرعت و ســبقت غیرمجاز بــا  ۳۵درصد و
بیتوجهــی به جلو و خســتگی و خواب آلودگی بــا  ۳۹درصد مهمترین علل
رخداد حوادث رانندگی در شــهریور بوده اســت .بهگزارش خبر گزاری صدا و
ســیما ،ســردار مهری با اشــاره به اینکه  ۴۷درصد تصادفات شهریور ماه بین
ســاعت  ۱۶تا  ۲۴رخ داده اســت ،افزود ۶۶ :درصد تصادفات منجر به فوت و
جــرح در ماه جــاری در  ۳۰کیلومتری شــهرها بوده و  ۳۷درصد نیز از شــکل
واژگونــی بــوده اســت.رئیس پلیس راهــور در ادامه اظهار داشــت :ســفرهای
شــهریور تاکنــون  ۱۵درصــد افزایــش ،امــا آمــار جانباختگان تصادفــات ۲.۵
درصــد کاهش یافته اســت.به گفته وی تلخترین تصادف شــهریور ماه بر اثر
واژگونــی یــک دســتگاه تیبا در محور ســبزوار  -شــاهرود رخ داد کــه در پی آن
متأســفانه  ۶نفر در محل کشــته و یک نفر در بیمارســتان جان باختند .وی با
بیان اینکه دهه آخر شهریور هر سال با بازگشایی مدارس مقارن است ،افزود:
امسال طرح بازگشایی مدارس با طرح ویژه محرم همزمان شده است.

