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اجتماعي

وطن امروز شماره 1874

آوای شهر
مدیرعامل سازمان زیباسازی تهران خبر داد

بازپیرایی چهارراه ولیعصر
تا میدان فردوسی

(عج)

سهشنبه  14اردیبهشت 1395

رئیس سازمان هاللاحمر گالیه کرد

بلوکه بودجه امداد و نجات در دولت!

بهارستان
نمایندگانمجلستصویبکردند

تعطیلیرسمی
(عج)
سالروز آغاز امامت ولیعصر

 15درصد از بودجه سال  ۹۴امداد و نجات در روزهای پایانی سال گذشته پرداخت نشده است

مدیرعامل س��ازمان زیباسازی شهر تهران
از بازپیرایی و ساماندهی چهارراه ولیعصر(عج)
تا میدان فردوس��ی خبر داد .عیس��ی علیزاده،
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره
به بازپیرایی و جدارهسازی خیابان جمالزاده تا
چهارراه ولیعصر(عج) در س��ال گذشته ،گفت:
امسال حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج) تا میدان
فردوسی و همچنین از میدان فردوسی تا دروازه
دولت در  2فاز س��اماندهی میشود .وی درباره
س��اماندهی میادین شهر تهران در سال جدید
به شهرنوشت بیان داشت :ساماندهی میادین
مکانیزمی دارد ک��ه در ابتدا باید طرحها آماده
شود و بعد به تایید معاونت شهرسازی برسد و
در کمیتهها نیز تایید شود البته میدانهایی که
تاریخی هستند باید ساماندهی و بازپیرایی آنها
به تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
رسیده باش��د .مدیرعامل س��ازمان زیباسازی
ش��هرداری تهران افزود :س��اماندهی چندین
میدان بزرگ پایتخت در حال گذراندن کارهای
مقدماتی است.

کوتاه و گویا

تي��م منتخب فوتس��ال مح��ك در ديداري
خيرخواهانه به مصاف تيم ستارگان فوتبال ايران
رفت .اين مسابقه در ورزشگاه تربيتبدني دانشگاه
شهيد بهش��تي و با حضور كودكان بهبود يافته
و جمعي از ياوران محك برگزار ش��د .همچنین
دومين كنگره دوس��االنه بينالملل��ي آنكولوژي
كودكان -بزرگداش��ت پروفس��ور پروان��ه وثوق،
بنیانگذار آنکول��وژی کودکان در ایران 22 ،تا 24
توپنجمين
ارديبهش��ت  1395همزمان با بيس 
سال فعاليت مؤسسه خیریه محک برگزار ميشود.
احم��د حاجبی ،مدیر دفتر س�لامت روان،
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداش��ت با اشاره به
چهارمین جشنواره بینالمللی عکس سالمت
روان ،گف��ت :هنر زبان گوی��ای جامعه و همه
اقشار جامعه است به همین دلیل برای پیشبرد
و دستیابی به اهداف و برنامههای سالمت روان
مؤثر است .همچنین علیاکبر سیاری ،معاون
وزیر بهداشت نیز درباره این جشنواره افزود :با
برگزاری جشنواره عکس سالمت روان به دنبال
استفاده از تجربیات دیگر کشورها برای افزایش
سطح سالمت هستیم.
نهمین نمایش��گاه رس��انههای دیجیتال در
روزهای  15تا  25اردیبهشتماه  1395همزمان
با بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب ،در
محل شهر آفتاب تهران برگزار میشود.
به گفته رامین عدالتخواه ،رئیس اداره پسماند
ش��هرداری منطقه  ،7پسماندهای الکترونیک
شهروندان در مساجد سطح منطقه خریداری
میش��ود و س��ود حاصل از آن در امور خیریه
صرف خواهد شد.
س��ردار تیمور حسینی ،رئیس پلیس راهور
تهران بزرگ با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه
کتاب در تهران ،معضالت جدی ترافیکی برای
این شهر به همراه داشت ،گفت :کلید حل یکی
از معضالت ترافیکی تهران با راهاندازی نمایشگاه
کتاب تهران زده شد.
ناصر س��یمفروش ،رئیس هشتمین کنگره
اندویورول��وژی و یوروالپاراس��کوپی ای��ران از
برگزاری این کنگره با حضور چهرههای مطرح
بینالمللی این رش��ته طی روزهای  29تا 31
اردیبهش��تماه در مرکز همایشهای ش��هید
لبافینژاد تهران خبر داد.
نخس��تین جلس��ه شوراي سياس��تگذاري
نمايش��گاه لباس مدارس با حضور نمايندگان
وزارت آموزشوپرورش و كارگروه س��اماندهي
مدولب��اس ،مديران موسس��ه مج��ري و دبير
كارگروه ساماندهی مدولباس كشور برگزار شد
و در این جلس��ه برگزاری نخستین نمایشگاه
لباس مدارس به تصویب رسید.
حجتاالسالم سیدمصطفی حسینی ،رئیس
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از
برگزاری آیین پایانی بیستمین دوره مسابقات
مدیحهس��رایی و همخوانی قرآن کریم ،ابتهال
و دعاخوانی در  15اردیبهش��تماه در مصالی
بزرگ امام خمینی(ره) خبر داد.

گ�روه اجتماعی :ای��ن روزها ماجرای
بودجه امداد و نجات کشور هم برای
خ��ود داس��تانی دارد ،ماجرایی که از
آخرین روزهای فروردین  95با انتقاد
ش��دید رئیس س��ازمان هاللاحمر
نسبت به کاهش بودجه مصوب این
س��ازمان آغاز شد .در آن زمان سید
امیر محس��ن ضیای��ی در واکنش به
کاهش  100میلیارد تومان از بودجه
 500میلیارد تومانی مصوب مجلس
ب��رای س��ال  95هاللاحم��ر ،گفته
بود« :متاس��فانه این اق��دام در حالی
صورت گرفت که نیروها و امدادگران
هاللاحم��ر در حال عملیات بودند و
برای خدمت و نج��ات جان مردم تا
س��ینه در سیل قرار داش��تند ».این
انتقاد پایان ماجرای بودجه س��ازمان
مهم و تاثیرگذاری به نام هاللاحمر
نبود و روز گذشته هم در آستانه هفته
هاللاحمر ،دبیرکل این س��ازمان از
پرداخ��ت نش��دن  ۱۵درصدی بودجه س��ال ۹۴
امداد و نجات در روزهای پایانی سال گذشته گالیه
کرد .به گفته علیاصغر احمدی ،دبیرکل جمعیت
هاللاحمر قرار بود  15درصد از بودجه 700میلیارد
تومان��ی امداد و نجات در اختیار این س��ازمان قرار
گیرد اما همچنان در خزانه دولت نگهداری میشود.
■■بلوکه بودجه امداد و نجات در خزانه دولت

دبیرکل جمعیت هاللاحمر از پرداخت نشدن
 ۱۵درص��د از بودجه س��ال  ۹۴ام��داد و نجات در
روزهای پایانی س��ال گذشته گالیه کرد .علیاصغر
احمدی ،دبیرکل جمعیت هاللاحمر درباره بودجه
 ۷۰۰میلیارد تومانی سازمان امداد و نجات در سال
 ۹۴توضیحات��ی ارائه داد و گفت :دولت در س��ال
گذش��ته از حیث درآمد بر منابع بوی��ژه در پایان
سال با سختی جدی مواجه بود .وی با اعالم اینکه
ی  ۱۰و  ۱۲بودجه
هاللاحم��ر از محل ردیفه��ا 
باید  ۷۰۰میلیارد تومان س��هم داشته باشد ،گفت:

امداد و نجات اس��ت ،خاطرنشان کرد:
انجاماینوظیفهمستلزمحضورجمعیت
هاللاحمر در کنار آس��یبدیدگان در
زمان بحران با آمادگی الزم است .وی با
تشریح طرح تیم واکنش سریع عنوان
کرد :با توجه به اینکه ضروری است در
جمعیت هاللاحمر تیمی وجود داشته
باش��د که به صورت  ۲۴س��اعته با ۸۰
درصد ق��درت ارزیابی ،س��اماندهی و
مدیریت��ی در صورت بروز حادثه در هر
نقطهای از کشور و در کوتاهترین زمان
حضور داشته باشد ،تیم واکنش سریع
تشکیل شده است .به گفته احمدی ،در
 ۳۷۶شعبه اس��تانی و شهرستانی نیز
تیمهای  ۵نفره واکنش س��ریع با توان
اجرایی و عملیاتی باالتر تشکیل خواهد
شد.
■■راهان�دازی خانههای هلال در
سراسرکشور

م��ا فکر کردیم حداقل بخش��ی از ای��ن بودجه در مبنی بر جب��ران خأل بودجه  ۹۴در س��ال جاری
س��ال  ۹۴به هاللاحمر پرداخت ش��ود .بر همین تاکید کرد :ت��ا پول نباش��د نمیتوانیم تجهیزات
اس��اس با پیگیریها و تالشهای رئیس جمعیت و بالگ��رد امدادی تامین کنی��م .وی همچنین به
هاللاحمر در ماه پایانی سال
طرح س�لامتیار اش��اره کرد
پیش��نهاد ما به دولت رفت و ای�ن روزها ماجرای بودج�ه امداد و و یادآورش��د :طرح سالمتیار
مصوب شد تا سازمان مدیریت نجات کشور هم برای خود داستانی ب��رای پرکردن خ�لأ تنهایی
و برنامهریزی بتواند س��همی دارد.ب�ه گفته علیاصغ�ر احمدی ،بیم��اران در بیمارس��تانهای
از ای��ن بودج��ه را تامین کند .دبی�رکل جمعیت هاللاحم�ر قرار دولتی اجرا میشود .بر همین
دبی��رکل جمعیت هاللاحمر بود  15درصد از بودجه 700میلیارد اس��اس هزارو 500سالمتیار
ب��ا اع�لام اینک��ه ق��رار ب��ود تومانی امداد و نجات در اختیار این برای حضور در  ۱۲بیمارستان
 ۱۵درص��د از بودج��ه  ۷۰۰س�ازمان قرار گیرد اما همچنان در دولت��ی آم��وزش دیدهاند که
میلیارد تومانی امداد و نجات خزانه دولت نگهداری میشود
همزمان ب��ا هفته هاللاحمر،
پرداخ��ت ش��ود ،اف��زود :این
ای��ن طرح به صورت رس��می
پیش��نهاد به خزانه دولت رفت اما متاسفانه همین رونمایی میشود.
مقدار پول هم داده نشد و گالیه ما هم از پرداخت ■■ضرورت ایجاد تیم واکنش سریع
احم��دی همچنین با بیان اینک��ه وظیفه خطیر
نشدن همین مصوبه دولت است .احمدی با اشاره
به ق��ول رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامهریزی جمعیت هاللاحمر در نگاه دولتمردان و افکار عمومی،

رئیس پلیس آگاهی تهران مطرح کرد

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

تار و مار  27باند سرقت در پایتخت
گ�روه اجتماع�ی :رئی��س پلیس
پلیس
آگاهی تهران بزرگ از دستگیری
 ۱۳۱س��ارق به عنف ک��ه در قالب  ۲۷باند اقدام به
س��رقت در پایتخت میکردند ،خبر داد .به گزارش
میزان ،عباس��علی محمدیان ،رئیس پلیس آگاهی
تهران بزرگ درباره دستگیری  131سارق به عنف
اظهار داشت :طی روز یکشنبه
و در عملیاته��ای جداگان��ه
 131س��ارق به عن��ف که در
قالب  27باند اقدام به س��رقت
میکردند در تهران دس��تگیر
ش��دند .وی با بی��ان اینکه 69
درصد این سارقان س��ابقهدار بودهاند ،گفت :اغلب
این سارقان سابقه زورگیری و کیفقاپی داشتهاند.
محمدیان خاطرنش��ان کرد :در سرقتهای صورت
گرفته از س��وی س��ارقان دس��تگیر ش��ده شاهد
سالمت گروه اجتماعی :رئیسکل سازمان
نظام پرس��تاری با اش��اره به طرح
تحول س�لامت و در آستانه دوس��الگی این برنامه
ملی از برخی اقدامات وزارت بهداش��ت انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا ،علیمحمد آدابی ،رئیسکل سازمان
نظام پرس��تاری در نشس��ت خبری همایش نقد و
بررسی واقعی طرح تحول نظام سالمت با بیان این
مطلب که طرح تحول س�لامت در  ۷بند ترس��یم
شده اس��ت ،عنوان کرد :به نظر میآید برای اجرای
این طرح کار کارشناس��ی الزم انجام نشده ،چراکه
در هر مرحله از اجرای این طرح ش��اهد اعتراضات
و انتقادات از سوی افرادی هستیم که درگیر اجرای
این طرح هستند .آدابی به اصالح وضعیت هتلینگ
بیمارستانها به عنوان گام اول طرح تحول سالمت
اشاره کرد و گفت :آنچه ما شاهد بودیم فقط تغییر
ظاهر و نم��ای فیزیکی بیمارس��تانها بود .رئیس
س��ازمان نظام پرس��تاری ادامه داد :گام سوم طرح،
مربوط به تعرفههای پزش��کی بود که یکباره شاهد
افزایش  ۳۰۰و  ۴۰۰درصدی تعرفههای پزش��کی
بودیم .البته در بعضی موارد این افزایش  ۱۰۰تا ۱۲۰

دبی��رکل جمعی��ت هاللاحم��ر
همچنین با اشاره به افتتاح همزمان خانههای هالل
در سراس��ر کش��ور در هفته هاللاحمر تاکید کرد:
هاللاحمر برنامهای بلندمدت برای ایجاد خانههای
هالل در سراس��ر کشور دارد که در هفته هاللاحمر
طرح ایج��اد خانههای هالل به طور رس��می کلید
میخورد .احمدی ادامه داد :مطابق با شعار جمعیت
هاللاحمر مبنی بر هر خانواده یک امدادگر و با توجه
به اینکه جمعیت یک نهاد خیریه و مردمنهاد است
و بای��د خودش را روز به روز به مردم نزدیکتر کند،
خانههای هالل برای کاهش آسیبپذیری روستاهای
کشور از زلزله و س��یل و توفان ایجاد میشوند .وی
هدف از تشکیل و ایجاد خانههای هالل را ساماندهی
مردم روس��تاها ،محالت و شهرها با ظرفیت آموزش
عموم��ی و نجاتگری عنوان کرد ک��ه در زمان وقوع
حوادث ،تیمهای روستایی آموزشدیده در خانههای
هالل بتوانند خدمات امدادی الزم به آسیبدیدگان را
ارائه دهند.

تغییر تاکتیک دریافت زیرمیزی

کیفقاپی ،موبایل قاپی ،سرقت خودرو بودهایم .وی
درباره یکی از باندهای سرقت عنوان کرد :یکی از این
باندها با کمک سرایدار یا پیک موتوری محله اقدام به
شناسایی افراد متمول میکردند و شیوه کاری آنها به
این شکل بود که به بهانه اینکه بسته یا نامه آوردهاند
وارد خانه مالباخته شده و پس از اینکه دست و پای
صاحبخانه را میبستند اقدام به
سرقت میکردند .محمدیان با
بیان اینک��ه عمده زورگیریها
سرقت گوشیهای گرانقیمت
بوده است ،افزود :شگرد سرقت
گوشی از سوی سارقان به این
شکل بوده که افرادی را که در حال صحبت با تلفن
همراه بودند را شناسایی میکردند و در فاصله زمانی
کوتاه پس از سرقت گوشی به وسیله موتوسیکلت از
محل متواری میشدند.

چهره روز گروه اجتماعی :س��خنگوی وزارت
بهداشت با اشاره به پدیده زیرمیزی
در مراکز درمانی ،برخی ش��یوههای جدید پرداخت
زیرمیزی را تش��ریح ک��رد .به گزارش ف��ارس ،ایرج
حریرچی ،سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت
دریافتهای غیرمتعارف جامعه پزشکی گفت :درباره
زیرمیزی این شائبه ایجاد شده
که وزارت بهداش��ت برخورد و
رس��یدگیاش را کند کرده در
حالی که وزیر بهداش��ت تأکید
دارد با همان ش��دت رسیدگی
کند .وی افزود :تاکنون همکاری
جامعه پزشکی در اینباره فوقالعاده بوده به طوری که
در بیمارستانهای دولتی دریافت زیرمیزی به صفر
رسیده ،در بیمارستانهای خصوصی در شهرستانها
صفر یا نزدیک به صفر بوده و در ش��هر تهران موارد

رئیس سازمان نظام پرستاری عنوان کرد

افزایش 3برابری پرداخت از جیب بیمار

درصد و در برخی موارد تا  ۷۰۰درصد رشد داشت.
وی افزود :در راس��تای طرح تحول سالمت قرار بود
کاهش پرداختی مردم در سیستم بهداشتی و درمانی
را شاهد باشیم اما با افزایش  ۳۰۰درصدی تعرفهها،
پرداختی از جیب مردم  ۳برابر ش��ده اس��ت .آدابی

با اعالم اینکه جامعه پزش��کی  0/2درصد جمعیت
کشور را ش��امل میش��ود ،گفت ۲۰ :درصد منابع
کشور در اختیار جامعه پزشکی است که این مساله
تبعات سوء سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی به دنبال
دارد .وی از ایجاد شکاف طبقاتی بین جامعه پزشکی

نادر مش��اهده شده است .سخنگوی وزارت بهداشت
با اش��اره به اینکه روشهای دریافت زیرمیزی تغییر
کرده ،افزود :متأس��فانه میبینی��م بیماری پرداخت
غیرمتعارف خود را به حس��اب مادر پزش��ک معالج
در ش��هر دیگری واریز میکند که البته با تمام این
موارد برخورد کرده و آنها را شناس��ایی کردهایم .وی
خاطرنش��ان کرد :به طور کلی
مردم باید بدانند برای خدمات
بستری هر پرداختی و دریافتی
خارج از صورتحساب بیمارستان
غیرقانونی اس��ت .س��خنگوی
وزارت بهداش��ت یادآور ش��د:
میزان شکایت نس��بت به گذشته در اینباره خیلی
کاه��ش یافته اما تقاضای القایی در س�لامت وجود
دارد ،چرا که این نوع خرید اورژانسی است و یکبار رخ
میدهد ،بنابر این بیمار فرصت مشورت ندارد.
و همچنین جامعه پزشکی با عامه مردم بر اثر افزایش
تعرفهها انتقاد کرد و گفت :افزایش درآمد پزشکان
باعث ش��د آنها در فضاهای غیرپزش��کی همچون
ساختمانس��ازی و خرید و فروش تیمهای ورزشی
ورود کنند .رئیسکل سازمان نظام پرستاری با انتقاد
از افزایش تقاضای القایی در بیماران برای هجوم به
بیمارستان دولتی و فش��ار ارائه خدمات درمانی در
بدنه پرس��تاری تاکید کرد :متاس��فانه پرستاران از
ماحصل خدماتی که ارائه میدهند ،بهرهمند نشدهاند
اما درآمد پزشکان به دهها میلیون و در برخی موارد
باالی  ۱۰۰میلیون رس��ید .وی خاطرنش��ان کرد:
ساختار بیمار مدیریت وزارت بهداشت که پزشکان
در تمام تصمیمگیریها دخال��ت دارند باید اصالح
ش��ود زیرا ای��ن وزارتخانه در ح��ال حاضر به نوعی
تجارتخانه پزش��کان ش��ده اس��ت .آدابی تعارض با
اهداف باالدستی سیاستهای نظام سالمت را یکی
دیگر از چالشهای طرح تحول س�لامت دانست و
یادآور ش��د :تحمی��ل بار مالی ناش��ی از تعرفههای
پزشکی به بیمهها و مردم باعث ورشکستگی بیمهها
شده است.

نمایندگان مجلس ،هشتم ربیعاالول سالروز
آغاز امامت ولی عصر (عج) را به عنوان «تعطیل
رسمی» اعالم کردند .به گزارش «وطنامروز»،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز گذشته
در نشس��ت علنی و در ادامه بررس��ی احکام
دائمی برنامههای توس��عه کش��ور ،با تصویب
یک ماده الحاقی ،هشتم ربیعاالول را به عنوان
«تعطیل رس��می» اعالم کردند .براساس ماده
الحاقي  ، ۳۸هشتم ربيعاالول سالروز شهادت
حضرت امام حس��ن عسگري(ع) و آغاز امامت
ي عصر(عج) بهعنوان تعطيل رسمي
حضرت ول 
تعيين ميشود .به این ترتیب ،در صورت تایید
ای��ن مصوبه در ش��ورای نگهبان ،ی��ک روز به
تعطیالت رسمی کشور اضافه میشود.
نیمکت

کسری  ۶هزار میلیاردی بودجه
آموزش و پرورش

وزی��ر آموزشوپ��رورش درب��اره وضعیت
بودجه این وزارتخانه در س��ال  95توضیحاتی
ارائ��ه داد .به گزارش «وطن امروز» ،علیاصغر
فان��ی وزی��ر آموزشوپرورش درب��اره بودجه
این وزارتخانه اظهار داش��ت :بودجه سال ،۹۵
 ۳۱هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است در
حالی که سال گذشته بیش از  ۲۴هزار میلیارد
تومان بود .وی با تاکید بر اینکه بودجه وزارت
آموزشوپ��رورش برای ای��ن وزارتخانه کافی
نیست ،خاطرنش��ان کرد :درخواست ما برای
اعتبار س��ال  ۳۷ ،۹۵هزار میلیارد تومان بوده
اما دولت  ۳۱ه��زار میلیارد تومان پیشبینی
کرده و مجلس نیز به تصویب رس��انده است،
بنابراین ما امس��ال با  ۶ه��زار میلیارد تومان
کس��ری بودجه مواجه خواهیم ب��ود .فانی در
واکنش ب��ه انتقادی مبنی ب��ر نبود مدیریت
درست در بودجه ادامه داد :بیش از  ۹۸درصد
اعتبارات ما پرس��نلی اس��ت .چگونه میشود
ب��ر اعتباراتی که  ۹۸درص��د آن از قبل برای
پرداختیها تعیین شده مدیریت کرد؟ ما تنها
میتوانیم ب��ر  2درصد باقیمانده اعتباراتمان
مدیریت کنیم .وزیر آموزشوپرورش بیان کرد:
همه حقوق حقالتدریسیها ،سرباز معلمها و
حقالزحمه امتحانات تا آخر اسفندماه سال ۹۴
پرداخت شده است.

اجرای فاز دوم رتبهبندی معلمان

شوپرورش از
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموز 
آغاز مرحله دوم رتبهبندی معلمان از فروردینماه
خب��ر داد .محمدفاض��ل ،مدیرکل دفت��ر وزارتی
وزارت آموزشوپ��رورش درب��اره اج��رای مرحله
دوم رتبهبندی معلمان به مهر گفت :مرحله دوم
رتبهبندی معلمان از فروردینماه سال  ۱۳۹۵آغاز
شده است .وی در پاسخ به این پرسش که مرحله
دوم رتبهبن��دی چه تفاوتی با مرحل��ه اول دارد،
بیان داشت :هیچ تفاوتی ندارد و وضعیت حقوقی
فرهنگیان همانند احکام سال گذشته است ،اجرای
مرحله دوم فقط استمرار مرحله اول است .مشاور
و مدیرکل دفتر وزارت��ی وزارت آموزشوپرورش
یادآور ش��د :افرادی که س��ابقه آنها امسال باالی
 ۶س��ال شده اس��ت مش��مول طرح رتبهبندی
فرهنگیان میشوند .به گفته فاضل ،سال گذشته
حدود  ۸۳۰هزار نفر تحت پوشش طرح رتبهبندی
قرار گرفتند و برای سال جاری افرادی که شرایط
الزم برای تحت پوشش قرار گرفتن در رتبهبندی
را پیدا کنند اضافه خواهند شد.

