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کابوس سگ های پارک لواسان همچنان در تعقیب دختربچه تهرانی!

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش:

معایب کنکور بیش از محاسن آن است

وکیل پایه یک دادگستری :رفتار صاحب سگ متعارف نبوده
زهرا کشوری
خبرنگار

عکس :رکنا

کابوس ســگهای لواســان در تهران هنوز
دســت از ســر «بهار»  10ســاله برنمیدارد.
هنوز هم صدای پارس سگها را میشنود.
همیشه باید کسی از خانواده پشت سرش
بنشــیند تــا مطمئن شــود ســگی دنبالش
نیســت! این داستان بهار دختری است که
در پارکــی در لواســان مورد حمله ســگها
قرار میگیرد .یکی از آشنایان خانواده بهار
به «ایــران» میگوید« :یک ماه از حمله دو
ســگ به بهار میگذرد اما مــدام به پدرش
میگویــد کــه ســگها همچنــان دنبالــش
میکننــد ».او میگویــد« :خانــواده مــن و
خانواده بهــار دورهمی آخر هفتــه دارند و
معموالً در پارکی با هم قرار میگذاشــتند.
آن روز تصمیــم گرفتنــد دورهمیشــان را
از تهــران به پارکی در لواســان ببرند ».آنها
نمیدانند دو سگ خطرناک ازنژاد پیتبول
و ژرمــن بیافســار و قــاده بــه کمینشــان
نشســته اســت! در حــال دوچرخه ســواری
هســتند که ســگ پیتبــول دســتهایش را
روی ســینه دوســت پــدر بهــار میگــذرد!
ترس تمــام وجود «بهار» را میگیرد ،جیغ
میزند و به ســمت مادرش میدود .سگ
مرد را رها میکند و به دنبال شــکار کوچک
میدود .ســگ دوم هم تحریک میشــود،
یکی از آنها دست بهار را به دندان میکشد
و دیگــری از پشــت بــه او حملــه میکنــد.
دوســت خانوادگی بهار توضیــح میدهد:
«زخمهــای بهــار بــه لحاظ جســمی رو به
بهبودی اســت اما به لحــاظ روحی و روانی
بســیار آشــفته اســت .البته نیاز به جراحی
زیبایی دارد ».بهار تحت درمان روانپزشک
اســت ،با کمک قــرص میخوابــد ولی هر
نیم ساعت یک بار با جیغ از خواب میپرد.
سگها کابوس هر لحظهاش شدهاند و در
خواب و رؤیا هــم رهایش نمیکنند! دچار
شب ادراری شده است! سگها به بهار که
حملهمیکنندمردمجمعمیشوندتابهار
را از دســت ســگها نجات دهند! دوســت

خانوادگی بهار میگوید« :در میان تعجب
همگان صاحب ســگ معترض میشــود
کــه چــرا ســگها را آزار میدهنــد ».قالده
ســگهایش را میکشــد و بهار کوچک هم
در میان دندانهای ســگها به دنبالشــان
کشــیده میشــود .او در ادامــه بــه «ایــران»
میگوید«:معایناتپزشکینشانمیدهد
کههمینمسألهباعثجراحتبیشتربهار
شده است .البته این اتفاق نشان از نابلدی
صاحب ســگ هم دارد ».واکنش ســگها
چنان هولناک اســت که او میگوید« :حتی
افســر پلیس هم وحشــت کــرد و به طرف
ســگ کلت کشــید ».به صاحب ســگ هم
گفت« :طوری ســگ را ببند که ســمت من
نیایــد!» بهار را به بیمارســتان «مهرآیین»
لواســان میبرنــد! بخشــی از «گونــه» بهار
هم بــه دلیــل کشــیدگی روی زمیــن زخم
میشــود .صورتش چهار بخیه و دســتش
 55بخیه میخورد .مســئوالن بیمارستان
از هــال احمــر درخواســت واکســن هاری
میکننــد .از هالل احمر میآینــد و به بهار
واکســنهای الزم را میزنند .بهار از شــدت
جراحات بیهوش میشــود! مــادرش هم
بــه دلیــل فشــار عصبــی از هوش مــیرود
و در همان بیمارســتان بســتری میشــود!
دوست خانوادگی آنها میافزاید« :خانواده
صاحب ســگ خیلی اصرار کردند که بهار
را بــه بیمارســتان خاتماالنبیا ببرنــد .آخر
سر هم متوجه نشدیم چرا چنین اصراری
دارند ».پزشــک موافــق انتقال نیســت! او
میگوید« :پزشــک به دلیل استرس بسیار
زیــادی کــه به بچه وارد شــده بــود احتمال
«ســنکوپ» میداد .همچنین بــا توجه به
اینکــه دوبار بیهوش شــده بــود به لحاظ
فشــار خــون و شــرایط عصبی تــکان دادن
بچه را به صالح نمیدانســت ».در نهایت
پزشــک اعالم میکنــد تنها بــا رضایتنامه
و پذیرفتــن مســئولیت کامــل حاضــر بــه
ترخیــص بهــار از بیمارســتان اســت .بهار
در مهرآییــن میمانــد .گوشــت و پوســت
دستش قلوه کن شده و به استخوان رسیده
اســت! تا به امروز چهار بــار زخم بهار را باز

دوســت خانوادگــی بهــار:
1
زخمهایبهاربهلحاظجسمیرو
نیم نگاه
به بهبودی اســت اما به لحــاظ روحی و
روانیبسیارآشفتهاستونیازبهجراحیزیباییدارد
بخشــی از «گونــه» بهار هــم به دلیل کشــیدگی
2
روی زمین زخم میشود .صورتش چهار بخیه و
دستش  55بخیه میخورد

حتی افسر پلیس هم وحشت کرد و به طرف سگ
3
کلت کشید .به صاحب سگ هم گفت« :طوری
سگراببندکهسمتمننیاید!»

کــرده و شســتهاند و پزشــک هر بــار مجبور
شده تا او را بیهوش کند ،چون توان تحمل
درد را در کــودک نمیبینــد! بــه گفتــه این
آشــنا ،خانــواده صاحــب ســگ روز حادثه
بــه خانــواده بهــار اعــام میکند کــه همه
هزینه درمان و جراحی زیبایی دختربچه را
پرداخت میکند اما حاال زیر حرفهایشان
زدهانــد! «ز» پــدر صاحــب ســگ بــه رغم
اصرارهــای بســیار زیــاد خبرنــگار «ایران»
توگوی رســانهای نیســت .او
حاضر به گف 
نمیگوید کــه چرا اصرار داشــت تــا بهار را
به بیمارســتان دیگری ببرد؟ چــرا به رغم
قول مساعد برای پرداخت هزینهها ،هیچ
هزینهای از درمان بهار را تقبل نمیکند؟ او

خانواده صاحــب ســگ روز حادثه به خانــواده بهار
4
اعالممیکندکههمههزینهدرمــانوجراحیزیبایی
دختربچهراپرداختمیکنداماحاالزیرحرفهایشانزدهاند!

پدر صاحب ســگ :من مجرم هســتم بایــد تاوان
5
جریمه ام را بدهم .به کسی هم غیر از مرجع قضایی
ارتباطی نــدارد .چه حکم زندان چه حکم اعدام صادر کنند
منتابعقانونهستم
وکیل پایه یک دادگســتری :هرکســی کــه حیوانی
6
نگهداری میکند ،مســئول تمام خســارت مالی و
جانیناشیازحملهآنحیواناست

در پاسخ به این سؤال که به شما اتهام وارد
میکننــد که به دلیل متمــول بودن حاضر
به پذیرش مسئولیت اتفاق افتاده نیستید،
هــم میگویــد« :بله مــن ،پــدر و پدربزرگم
اهــل لواســان بودیم .مملکت قانــون دارد
و قــرار نیســت به شــما جــواب بدهــم ».او
سؤاالت خبرنگار را به تندی پاسخ میدهد
و در نهایت هــم میگوید که این تماسها
را مزاحمــت میداند .او در ادامه می گوید:
من مجرم هســتم باید تــاوان جریمه ام را
بدهم .به کســی هم غیــر از مرجع قضایی
ارتباطی نــدارد .چه حکم زندان چه حکم
اعدام صادر کنند من تابع قانون هستم.
به گفتــه یکی از آشــنایان خانوادگــی بهار،

پــدر صاحــب ســگ از رســانهای شــدن
مســأله ناراحــت اســت و میگوید«:هزینه
را نمیدهــم ،برویــد از قانون بگیرید ».این
آشنا میگوید« :دادگاه هم فقط دیه «بهار»
را در نظــر گرفتــه امــا ایــن ســؤال را جواب
نمیدهد کــه چرا باید دو ســگ خطرناک
وارد پارکی شــوند که روی تابلوی آن نوشته
ورود حیوان ممنوع ولی هیچ جرمی برای
صاحــب آن نوشــته نشــود و در نهایــت به
دیه ختم شــود؟!» به گفتــه او این دیه هم
شــامل هزینههــای ترمیمــی و زیبایی بهار
هــم نمیشــود .او میپرســد« :چــه کســی
باید هزینههای ســنگین روانپزشــکی بهار
را بدهــد؟ اگــر به جای دســت بهار ،ســگ،

گــردن بهار را میگرفــت ،دیه به چه دردی
میخورد؟»مسألهدیگریهمخانوادهبهار
را اذیت میکند .معاون شهردار لواسان در
توگو با خبرگزاری میزان اعالم میکند
گف 
کــه ایــن اتفــاق در پــارک نیفتــاده بلکه در
خیابانــی همجوار پــارک به وقوع پیوســته
اســت .خانواده بهــار حرفهای معــاون را
توگوی صاحب سگ
تکذیب میکنند .گف 
همبایکیازرسانههاثابتمیکندکهاتفاق
در پارک بوقوع پیوسته است! آنطور که «ز»
میگوید« :او مدتهاست که سگهایش را
بدون قالده در پارک میچرخاند ».تحویل
فوری سگها به صاحبشان هم این سؤال
را در ذهــن بســیاری بهوجــود آورده کــه آیا
نباید این سگها بعد ازحادثه در قرنطینه
نگهداریشوند؟
«مســعود مردانــی» فــوق تخصــص
بیماریهــای عفونی به «ایــران» میگوید:
«ایــن ســگها بایــد تــا  10روز در قرنطینــه
بماننــد و اگر مشــخص شــود کــه «هاری»
دارنــد تمــام افــرادی کــه بــا آن در ارتبــاط
بودهاند،بایدواکسینهشوند!»
«حســین هوشــمند» وکیــل پایــه یــک
توگو با خبرنگار ما
دادگســتری هم در گف 
معتقــد اســت کــه دادگاه باید بــا صاحب
ســگ شــدید برخــورد کنــد! او میگویــد:
«هرکســی کــه حیوانی نگهــداری میکند،
مسئول تمام خسارت مالی و جانی ناشی
از حملــه آن حیــوان اســت .اگــر کســی در
داخل شــهر حیوان خطرناکی را نگهداری
میکند ،باید با او برخوردی شود که درس
عبرت دیگران شود و دوباره اتفاق نیفتد».
او اعتقاد دارد که وکیل پرونده باید استدالل
کندودادگاهرابهایننتیجهبرساندکهرفتار
صاحب سگ متعارف نبوده! او میپرسد:
«مگــر در پارک گله نگهــداری میکنند که
سگی در آن رفت و آمد میکند که میتواند
گرگ شــکار کند؟ مگر خیابان مرتع است
که ســگ چوپــان را بــه دنبال گرگ وســط
خیابان رها کردهاند؟» هوشمند میگوید:
«این پرونده میتواند برای صاحب سگ،
حبس در پی داشته باشد».

دبیرکلشورایعالیآموزشوپرورشبااشارهبهاضطرابزایی
کنکور گفت :ما مخالف هستیم که خانوادهها هزینه کالسهای
اخــــــبار کنکــور را تقبل نماینــد که فرزندان تنها یک مهــارت را آموزش
ببینندوهیچدانشیرافرانگیرند.
بهگزارش ایسنا ،مهدی نوید ادهم با ابراز تأسف از وجود عوامل پنهان دخیل در کنکور
و ناتوانی در حذف آن گفت :امروز بارقههایی از امید دیده میشود تا این درخواست
آموزشوپرورشعملیاتیشود.برایپذیرشدانشجواززمانهایگذشتهروشهای
مختلفی وجود داشته ولی روش کنکور که سرنوشت یک فرد را طی دو الی سه ساعت
با تســت زنی که تنها به مهارت احتیاج دارد و دانش در آن دخیل نیســت مشــخص
میکند ،مورد مخالفت ماست .نوید ادهم با بیان اینکه افراد باید در بهترین رشتهها
به صورتی انتخاب شوند که نیازمند روشی غیر از کنکور است ،افزود :آموزش و پرورش
بارها مخالفت خود را با روش تست زنی اعالم کردهاست.
وی در ادامه نیز با اشاره به اینکه نسبت به کنکور دو نگاه وجود دارد که شامل ادامه
راه فعلی یا جایگزین کردن راهی دیگر اســت ،تصریح کرد :معایب کنکور بیش از
محاسن آن است ،راههای دیگر نیز شاید معایبی دارد ولی محاسن آن قطعاًبیشتر
خواهد بود .رئیس شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه تجربه جهانی نیز به
کنکورمنحصرنیست،اضافهکرد:ماتالشکردیماینتصمیمبهیکفردیابهدولت
مبتنی نباشد ،پیش از این نیز در مجلس اعالم شد مسیری باید طی شود تا سال اول
برنامه پنجم کنکور حذف شــود و بهدلیل همیــن واژه ،این قانون با نام حذف کنکور
مشهور شد ولی سازمان سنجش این قانون را قبول نداشت و از اجرای آن طفره رفت.
وی با بیان اینکه مســئولیت عدم اجرا توســط ســازمان ســنجش ،متوجه آموزش و
پرورش شده بود ،تصریح کرد :در قانون بعدی نیز بیان شد که باید صعودی و پلکانی
پیش رویم تا به سوابق تحصیلی برسیم ولی دوستان برای اینکه قانون را اجرا نکنند
واژه تأثیــر مثبــت ســوابق را مطرح کردنــد .دولت و مجلس موافق حل این مشــکل
هستند و امیدواریم با مساعدت رسانهها این مسأله حل شود.

مطالبات سال  96داروخانهها پرداخت شده است

ســازمان بیمه ســامت اعالم کرد بدهیهای سازمان بیمه ســامت به داروخانهها
مربوط به سال  ٩٦در سراسر کشور پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا ،محمد هاشمی مدیرکل روابط عمومی سازمان بیمه سالمت اظهار
داشت :همچنین با پرداختیهای سازمان بیمه سالمت به داروخانهها در سال ،٩٧
پرداخت مطالبات ســالجاری در برخی اســتانها به شهریور و در برخی استانها به
مرداد ماه میرسد.
شاهرخ رامزی ،معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت
نیز پیش از این درباره پرداخت بدهیهای این ســازمان به مراکز طرف قرارداد گفته
بود :مطالبات سال  96مؤسسههای طرف قرارداد با سازمان بیمه سالمت مربوط به
داروخانهها ،دندانپزشکان عمومی و متخصص ،درمانگاهها و مراکز شیمی درمانی
و دیالیز و فیزیوتراپی به صورت کامل تســویهحســاب شــده اســت .این مطالبات با
توجه به  3هزار میلیارد تومان اسناد اوراق خزانه و معادل ریالی قسط اولمبلغ 500
میلیون یورو صندوق توسعه ملی تخصیص یافته به سازمان بیمه سالمت پرداخت
شــده اســت .همچنین در بخش پاراکلینیک وبیمارستانهای خصوصی نیز بخش
عمده مطالبات سال 96پرداخت شده و با تخصیصهای بعدی بدهیها به حداقل
ممکن خواهدرســید .در حوزه دانشــگاههای علوم پزشکی نیز بر اساس منابعی که
دریافت شده ،مطالبات تا پایان دی ماه سال  96پرداخت شده است.

