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اجتماعي

وطن امروز شماره 1734

سالمت
وزیر بهداشت مطرح کرد

چوب بیمهها
الی چرخ پزشک خانواده

ب��رای اجرای کامل نظام ارج��اع در برنامه
پزشک خانواده نیازمند یک مدل بومی هستیم
اما در ح��ال حاضر بزرگترین مش��کل برای
اجرای پزش��ک خانواده اختالف نظ��ر درباره
بیمههاس��ت .به گزارش ایس��نا ،سیدحس��ن
هاش��می ،وزیر بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزشکی با اشاره به اینکه ارائه خدمات پزشک
خانواده در فارس براس��اس اطالعات کس��ب
ش��ده در ش��هرهایی با جمعیت  20هزار نفر
در سطح مطلوب ارزیابی میشود ،گفت :مقرر
اس��ت این خدمات تا س��طح  50هزار نفر نیز
افزایش یابد و این در حالی اس��ت که توجه به
افزایش سطح بهداشت و کاهش هزینهها راهی
جز نظام ارج��اع ندارد و ی��ک روش پذیرفته
ش��ده برای اجرای این نظام ،پزش��ک خانواده
اس��ت .وی افزود :البته در دنیا نحوه استقرار و
تربیت پزشک ،تجهیزات بیمارستانی ،امکانات
در اختیار پزش��ک و ...با ایران متفاوت اس��ت
و م��ا نیز باید تالش کنی��م از یک مدل بومی
مطابق با استانداردهای بینالمللی بهره ببریم.
هاشمی با اش��اره به اینکه یک مشکل بزرگ
برای اجرای پزشک خانواده اختالفنظر درباره
بیمههاس��ت ،بیان داشت :به طور قطع وزارت
بهداش��ت بیمه سالمت روستاییان را به شکل
گذشته قبول ندارد ،وقتی بیمه سالمت ایرانیان
با پوشش بیش��تر بدون نیاز به سبک قدیمی
ارجاع وجود دارد باید بیمه سالمت ایرانیان نیز
با همان امتیازات برای روستاییان وجود داشته
باش��د .وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه مراجعه
به متخصص باید آزاد باش��د ،عن��وان کرد :در
اینباره نیز بیمهها باید این روند را بپذیرند که
تاکنوننپذیرفتهاند.
هاشمی با اشاره به اینکه از نظر ساختاری
شبکه ارجاع در کشور ناقص است ،خاطرنشان
کرد :بدین معنی که به تعداد کافی بیمارستان
در کشور وجود ندارد ،بیمارستانهای موجود
مأموریتمح��ور نیس��تند و ب��ه تع��داد کافی
متخصص ب��رای اج��رای کامل نظ��ام ارجاع
نداری��م .وی عن��وان کرد :ب��رای اجرای کامل
پزش��ک خانواده نیازمند هماهنگی کامل بین
2رده پزشک خانواده و متخصص هستیم.

چهارشنبه  6آبان 1394

تذکر نمایندگان به رئیسسیاسی محیطزیست

نارضایتی از عملکرد ابتکار باال گرفت

گروه اجتماعی :موج انتق��ادات و نارضایتیها از نحوه
مدیری��ت س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت از پارک
پردیسان به بهارستان رسید .پس از تجمع کارمندان
س��ازمان حفاظ��ت محیطزیس��ت در اعت��راض ب��ه
سیاستزدگی و سوءمدیریت معصومه ابتکار که مقابل
ساختمان اصلی این سازمان با همراهی دوستداران و
فعاالن حوزه محیطزیست صورت گرفت وکالی ملت
نیز خواستار رسیدگی به این موضوع شدند .روز گذشته
و در پی تجمع اعتراضآمیز کارکنان سازمان حفاظت
محیطزیست بهارستاننشینان که تا پیش از این طرح
تحقیق و تفحص از این س��ازمان را در دست بررسی
داشتند با شدت و حساسیت بیشتری برای رسیدگی
به وضعیت نابسامان سازمان حفاظت محیطزیست وارد
عمل شدند و به رئیسجمهور درباره عملکرد ضعیف
ابتکار تذک��ر دادند و این بار قاطعان��ه از عملکرد این
مدیر سیاسی انتقاد کردند .کارکنان سازمان حفاظت
محیطزیست که خشک ش��دن هورالعظیم ،واگذاری
آش��وراده و چندی��ن و چند دغدغه زیس��تمحیطی
دیگر آنها را برای تجمع مصمم کرده بود ،فعالیتهای
چشمگیر سیاسی ابتکار را دلیل اصلی اوضاع نامساعد
این سازمان معرفی کردند .بر همین اساس وکالی ملت
هم که این شیوه مدیریتی را باعث سرخوردگی مردم
میدانند در تذکر به رئیسجمهور بازگش��ت ابتکار به
ماموری��ت اصلی خود را مطالب��ه کردند .این در حالی
است که برخی نمایندگان با توجه به حواشی دنبالهدار
این سازمان خواستار تجدید نظر رئیسجمهور درباره
ریاست سازمان حفاظت محیطزیست شدند.
■■مأموریت اصلی در اولویت چندم

یکی از مهمترین انتق��ادات به عملکرد معصومه
ابتکار ،دور ش��دن از ماموریتهای اصلی این سازمان
و پرداخت��ن به امور حاش��یهای اس��ت ،به نحوی که
رسیدگی به مشکالت دامنهدار زیستمحیطی کشور
آنطور که باید در اولویتهای این س��ازمان قرار ندارد.
این موضوع به عنوان یکی از اصلیترین بندهای تذکر
بهارستاننش��ینان به رئیسجمهور درباره شیوه اداره
گروه اجتماعی :افرادی که حمله
آژیر
تروریس��تی به عزاداران حسینی
را رقم زده بودند ،با گروههای که ضد نظام فعالیت
داش��ت ،ارتباط نزدیک داشتند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،جمعه  24مهرماه حدود ساعت  22چند
نفر ناش��ناس به یک تکیه هیات عزاداری در شهر
صفیآباد دزفول تیراندازی کردند .این افراد ناشناس
که سوار بر یک دستگاه سواری پژو بودند محل تکیه
هیات عزاداری قمربنیهاش��م شهر صفیآباد را به
رگبار بستند و متواری شدند .کاظم بختیاری ،یکی

مهرداد بذرپاش

ابوالقاسمجراره

فاطمه رهبر

احمدآریایینژاد

جراره از وکالی ملت در این باره معتقد اس��ت رفتن
معصومه ابتکار از س��ازمان محیطزیست هم به نفع
محیطزیست کشور است و هم به نفع رئیسجمهور!
به گفت��ه وی اعت��راض کارکنان س��ازمان حفاظت
محیطزیست نشانه ناتوانی و ضعف مدیریت ابتکار در
سمت ریاست سازمان حفاظت محیطزیست است که
باعث شده است نه وعدههای داده شده عملی شود و
نه کارکنان راضی باشند .این نماینده مجلس تصریح
کرد :رفتن ابتکار هم به نفع محیطزیست کشور و هم
به نفع خود رئیسجمهور است ،برخی مدیران وقتی
توانایی الزم برای رفع مشکالت مردم ندارند فرافکنی
میکنند و مسائل را به حاشیه میبرند.
■■سرخوردگی مردم از عملکرد رئیس محیطزیست

سازمان حفاظت محیطزیست اس��ت« .خانم ابتکار
به فکر ماموریتهای اصلی محیطزیس��ت باش��د نه
پرداختن به حواشی سیاسی ».مهرداد بذرپاش ،عضو
هیات رئیس��ه مجلس با بی��ان این مطلب از عملکرد
مدیریتی رئیس سازمان محیطزیست انتقاد کرد.
وی در جلسه روز گذشته مجلس به حجتاالسالم
حسن روحانی ،رئیسجمهور درباره عملکرد سیاسی
رئیس سازمان محیطزیس��ت تذکر داد .در بخشی از
این تذکر آمده اس��ت :عدم رسیدگی به امورکارکنان
محیطزیست باعث نارضایتی پرسنل خدوم و شریف
آن س��ازمان شده است .رئیس محیطزیست به جای
پرداختن به حواش��ی سیاس��ی به فکر ماموریتهای
اصلی آن سازمان باشد.

■■کمیسیون اصل 90آماده دریافت شکایات

همچنین فاطمه رهبر از اعضای کمیسیون اصل
 90مجلس از آمادگی این کمیس��یون برای دریافت
ش��کایات کارکنان س��ازمان حفاظت محیطزیست
خبر داده اس��ت .وی در این باره به فارس گفته است:
کارکنان س��ازمان حفاظت محیطزیست تجمعی را
در اعتراض به س��وءمدیریت رئیس سازمان حفاظت

محیطزیست برگزار کردند و در صورتی که شکایتی
از کارکن��ان به کمیس��یون اصل  90ارس��ال ش��ود
ش��کایات واصله را موش��کافانه بررسی میکنیم تا به
نحو احسن موضوع حل شود .وی ادامه داد :همچنین
نمایندگان مجلس موضوع تحقیق و تفحص از سازمان
حفاظت محیطزیست را با جدیت دنبال میکنند اما
چون رئیس س��ازمان حفاظت محیطزیست معاون
رئیسجمهور است باید در این زمینه به رئیسجمهور
تذکر داد تا وارد این قضیه شود .این عضو کمیسیون
اص��ل  90مجلس درباره تجدی��د نظر رئیسجمهور
در انتخاب معصومه ابتکار به عنوان رئیس س��ازمان
حفاظت محیطزیس��ت خاطرنش��ان ک��رد :اگر قرار
باشد رئیسجمهور تجدید نظر کند باید تعداد زیادی
از اعض��ای کابینه خود را تغیی��ر دهد و اینکه پس از
معصومه ابتکار چه کس��ی در سمت ریاست سازمان
قرار گیرد تا این سازمان را به محلی برای انجام کارهای
سیاسی تبدیل نکند نکته مهمی است.
■■رفتن ابتکار به نفع همه است

جالب اینجاس��ت که دیگر نمایندگان نیز درباره
تغییر پست معصومه ابتکار اتفاق نظر دارند .ابوالقاسم

دادستان دزفول تشریح کرد

پشتپرده حمله تروریستی به عزاداران حسینی
از مجروحان حادثه تیراندازی گفت :حدود س��اعت
 22ش��امگاه جمعه بود که بنده و تعدادی از اهالی
منطقه در حال نصب چادر هیات بودیم که ناگهان
یک دستگاه خودروی پژو در کنارمان توقف کرد و
پس از تیراندازی از محل گریخت .وی ادامه داد :در
این تیراندازی بنده از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار

گرفتم و دیگر هیچ چیز نفهمیدم و از حال رفتم و
بعد از آن متوجه شدم که  2جوان  20و  22ساله بر
اثر اصابت چندین گلوله جان خود را از دست دادهاند
و یک نفر مجروح نیز جهت درمانهای تخصصیتر
به بیمارستان اهواز منتقل شده است .با دستگیری
 3ت��ن از عامالن این جنایت هولن��اک و اعترافات

از دیگر انتقادات قابل تامل درباره شیوه عملکرد
معصومه ابتکار در س��ازمان متبوعش سرخوردگی
جامعه از این شیوه مدیریت است .احمد آریایینژاد،
عضو کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجلس که
از فعالیتهای سیاس��ی نش��انهدار رئیس سازمان
محیطزیس��ت گالی��ه دارد ،بر این بارو اس��ت این
گرایش سیاسی نمود داشته و گویای این است که
وی خیلی هم بیمیل نیست که گاهی حرفهای
سیاس��ی زده و عملکرد سیاسی داشته باشد .عضو
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
در بخ��ش دیگری از س��خنان خود متذکر ش��د:
نیروهای ارزش��ی ،والیی و کارشناسان توسط این
جناحها تحت فش��ار کسانی بودهاند که فکر منافع
خود هستند .بنابراین همین امر باعث میشود که
مردم از عملکرد آنها سرخورده شوند .وی همچنین
افزود :بر این اساس باید این مدیران مسائل سیاسی
خود را ج��ای دیگری ببرند .اگر وزارت کش��ور یا
معاونان سیاسی دستگاهها ،در برخی موارد سیاسی
باشند خیلی به جایی بر نمیخورد اما اگر مدیرانی
مانند ابتکار که بیشتر در مسائل علمی باید مشغول
باش��ند در خط سیاسی بروند در درجه اول مردم و
سپس خودشان متضرر میشوند.
آنها ،پرده از راز جنایتی هولناک برداشته شد .طبق
گفت��ه احمد قهرمانی ،دادس��تان دزفول این افراد
قصد ایجاد ناامنی در کش��ور را داشتند که با تالش
نیروهای امنیتی دستگیر شدند .این مقام قضایی با
اش��اره به اینکه افراد دستگیر شده با گروههای ضد
نظام در ارتباط بودند ،خاطرنش��ان کرد :پشتپرده
باند  3نفرهای که به عزاداران حملهور ش��ده بودند،
ی��ک گروه  15نفره بود که با برنامهریزی گروههای
مخالف نظام قصد ایجاد ناامنی در مناطق گوناگون
کشور را داشتند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور:

همراه داشتن گذرنامه برای زائران اربعین قطعی شد
گروه اجتماعی :براس��اس قوانین
پلیس
همراه داشتن گذرنامه از الزامات
س��فر زیارتی به کربال محس��وب میش��ود و این
موضوع قطعی ش��ده اس��ت.
به گزارش تس��نیم ،س��ردار
اس��کندر مؤمنی ،جانش��ین
فرمان��ده انتظامی کش��ور با
بیان این مطلب اظهار داشت:
هماکن��ون مرزه��ای مهران،
ش��لمچه و چزابه آمادگی پذیرش زائران کشور را
دارد .سردار مؤمنی تأکید کرد :براساس قوانین به
همراه داشتن گذرنامه از الزامات این سفر محسوب

میش��ود و زائران بدون به همراه داشتن آن اجازه
خروج از کش��ور را نخواهند داشت و این موضوع
قطعی شده است .وی خاطرنشان کرد :بحث ویزا
به کش��ور مقابل بستگی دارد
ک��ه در حال حاضر براس��اس
آخرین اطالعاتی که بهدست
ما رس��یده اس��ت برای ورود
به کشور همسایه زائران باید
گذرنام��ه را به همراه داش��ته
باش��ند و درصورتیکه تغییرات��ی در این موضوع
ایجاد ش��ود از طریق مراجع ذیصالح و رسانهها
اعالم میشود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

پرداخت وام 3میلیونی به بازنشستگان
تأمین اجتماعی گ�روه اجتماعی :تس��هیالت
بدون بهره و ضامن تا س��قف
 2تا 3میلیون تومان به بازنشستگان و مستمریبگیران
سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود .به گزارش
«وطن امروز» سیدتقی نوربخش ،مدیرعامل سازمان
تأمین اجتماعی با اعالم این خبر گفت :برای پرداخت
این تسهیالت در مجموع هزار میلیارد ریال اختصاص
یافته است که تا کنون  400میلیارد ریال از این مبلغ
برای ارائه تسهیالت به بازنشستگان به بانک تزریق شده
است .وی افزود 600 :میلیارد ریال دیگر نیز بزودی و
پس از هزینه شدن اعتبار فعلی پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه
بازپرداخت تسهیالت پیشبینی شده  36ماهه خواهد
بود ،بیان داش��ت :این تسهیالت ویژه بازنشستگان و
مستمریبگیران است که بدون سود پرداخت میشود
و برای استفاده از این تسهیالت نیازی به معرفی ضامن
نخواهد بود .نوربخش با بیان اینکه اعتبارات پیشبینی
ش��ده در  2مرحله و با همکاری کانون بازنشستگان
تامین اجتماعی تا پایان س��ال به مستمریبگیران و
بیمهشدگان تعلق میگیرد ،افزود :اولویت پرداخت این
نوع تسهیالت بانکی بدون بهره ،با متقاضیانی است که
تاکنون هیچ نوع وامی دریافت نکردهاند.

مشاور رئیس سازمان محیطزیست مطرح کرد

عملکرد شعاری دولت در حوزه محیطزیست
محیطزیست گ�روه اجتماع�ی :دول��ت
تدبی��ر و امی��د در مباحث
محیطزیست تنها ش��عار سر میدهد و رفتار آنها
نشان از نبود دغدغه اصلی در مساله محیطزیست
دارد .به گزارش فارس ،اس��ماعیل کهرم ،مش��اور
رئیس س��ازمان حفاظت محیطزیست کشور در
نخستین همایش ملی حفاظت و احیای تاالبها
و دریاچهها اظهار داشت :متاسفانه دولت در بحث
نجاتبخش��ی دریاچهها و تاالبها دغدغه ندارد.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور
گفت :دولت تدبیر و امید در مباحث محیطزیست
تنها شعار س��ر میدهد و رفتار آنها نشان از نبود
دغدغه اصلی در مس��اله محیطزیس��ت دارد .وی
افزود :متاس��فانه نه دولت و نه نمایندگان مجلس
کمترین توجهی به بحث محیطزیس��ت نداشته
و ندارن��د و تنه��ا در قال��ب چند ش��عار مباحث
محیطزیس��ت را پیگیری میکنند که آن هم به
نفع وضعیت موجود نیست.

نبضجامعه
مدیرکل دفتر آمار سازمان ثبتاحوال خبر داد

وقوع  47درصد طالقها
در  5سال اول زندگی

 13/3درص��د طالقه��ا درکمت��ر از ی��ک
س��ال اول زندگی و  47/2درص��د طالقها تا
 ۵سال اول زندگی مشترک ثبت شده است.
علیاکبر محزون ،مدیرکل دفتر اطالعات،
آمار و مهاجرت س��ازمان ثب��ت به آمار  6ماهه
طالق اش��اره کرد و گفت :براس��اس آمارهای
پایگاه اطالعات جمعیت س��ازمان ثبتاحوال،
ط��ی این مدت  ۸۳هزار و  ۲۷۷مورد طالق به
ثبت رسیده که  ۷۴هزار و  ۹۴۲مورد در مناطق
ش��هری و  ۸هزار و  ۳۳۵م��ورد نیز در مناطق
روستایی به ثبت رسیده است .وی به مهر بیان
کرد :آمار طالق نسبت به مدت مشابه سال قبل
 9/3درصد رشد داشته است .محزون به تفکیک
سن طالق اش��اره کرد و گفت :بیشترین آمار
طالق در مردان  ۲۵تا  ۲۹س��ال و زنان  ۲۵تا
 ۲۹سال رخ داده که در گروه مردان  ۲۰هزار و
 ۱۴۸طالق و در گروه زنان نیز  ۱۹هزار و ۳۸۲
مورد واقعه طالق ثبت شده است .مدیرکل دفتر
اطالعات ،آمار و مهاجرت س��ازمان ثبتاحوال
تاکید کرد 13/3 :درص��د از طالقها در کمتر
از ی��ک س��ال اول رخ داده و  47/2درصد نیز
طالقهای��ی بوده ک��ه تا  ۵س��ال اول زندگی
مشترک ثبت شده است.

آلودگی هوا قاتل 12نفر
در هر شبانهروز

ی هوا در
میزان مرگ و میر ناش��ی از آلودگ 
س��ال  ۹۲بیش از  ۴هزار و  ۴۰۰نفر بوده که به
ازای هر  ۲۴س��اعت  ۱۲نفر و هر  ۲ساعت یک
نفر بر اث��ر آلودگی هوا فوت کردهاند .به گزارش
«وطن امروز» ،معصومه آباد ،رئیس کمیته ایمنی
شورای شهر تهران در دویستمین جلسه علنی
شورای شهر در نطق پیش از دستورخود گفت:
وضعیت هوای تهران طی چند روز گذشته ناسالم
بوده است و به این دلیل که در آستانه هوای سرد
و وارونگی هوا هستیم ،باید در زمینه حملونقل
و آلودگی هوا مصوبات و برنامههایی که داشتهایم
را بررسی کنیم .رئیس کمیته ایمنی و مدیریت
بحران شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اولین
اثرات هوای ناسالم در محیطزیست است ،عنوان
کرد ۸۰ :هزار مورد مرگ و میر در ایران به علت
عوامل محیطی رخ میدهد ،این در حالی است
که مرگ و میر عوامل محیطی در کش��ورهای
گوناگون بین  ۱۵تا  ۳۰درصد است که این آمار
در ایران خوش��بختانه  ۲۱درصد است .به گفته
وی ،وزارت بهداشت میزان مرگ و میر ناشی از
آلودگیهای هوا در س��ال  ۹۲را بیش از  ۴هزار
و  ۴۰۰نفر اعالم کرده اس��ت که به ازای هر ۲۴
س��اعت  ۱۲نفر بر اثر آلودگی هوا به کام مرگ
رفتهاند و به عبارت دیگر هر  ۲ساعت یک نفر بر
اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده است.
همچنین این آمار نشان میدهد که در سال ۹۳
سه هزار شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا جان
خود را از دست دادهاند.

نگرانی از آمار والدت نوزادان معتاد

س��خنگوی س��تاد مب��ارزه ب��ا موادمخ��در
ریاستجمهوری با تاکید بر اینکه متاسفانه ستاد،
اطالع دقیقی از والدت نوزادان از زنان معتاد ندارد،
والدت ن��وزادان معتاد در کش��ور را نگرانکننده
توصیف کرد .پرویز افشار ،سخنگوی ستاد مبارزه
با موادمخدر ریاستجمهوری در واکنش به خبر
والدت روزانه  2معتاد در شهر تهران ،اظهار داشت:
متولی موالید کشور و کنترل سالمت زنان وزارت
بهداشت است و متاسفانه ما اطالع دقیقی از آمار
به دنیا آمدن نوزاد متولد ش��ده از زنان معتاد در
کش��ور نداریم.وی با بیان اینکه سیاس��ت ستاد
مبارزه با موادمخدر ،غربالگری زنان معتاد نیست،
به تس��نیم گفت :نوزادانی که از مادران معتاد به
اپیوئیدها (مخدرهای س��نتی) متولد میشوند،
مبتال به س��ندروم محرومیت نوزادی هستند که
این س��ندروم باعث بدحالی ش��دید این نوزادان
میش��ود ،تا اندازهای که برای نگهداری آنها باید
این نوزادان را در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
بستری کرد .افشار با نگرانکننده خواندن والدت
ن��وزادان معت��اد ،خاطرنش��ان کرد :این مس��اله
در صورت صح��ت آمار ارائهش��ده ،نگرانکننده
اس��ت و موض��وع والدت ن��وزادان از زنان معتاد،
مسالهای اس��ت که در کمیته درمان مورد بحث
قرار خواهد گرفت .وی با اش��اره به آمار ارائهشده
توس��ط یکی از مدیران وزارت بهداش��ت درباره
تولد ساالنه  70هزار نوزاد از زنان معتاد ،به سهم
 10درصدی زنان از جمعیت معتادان کشور اشاره
کرد و یادآور شد :اگرچه این زنان در سن باروری
و زاد و ول��د ق��رار دارند اما محاس��بات ما با آمار
ارائهش��ده والدت ساالنه  70هزار نوزاد در کشور،
اختالف دارد.

