
كافي اس�ت تا گذارتان به دكترها بيفتد تا به 
روش�ني دريابيد هزينه هاي سالمت آنچنان 
افزايش يافته كه ناگزيريد سبد سالمت تان را 
كوچك و كوچك تر كنيد. اين موضوعي است 
كه ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت 
هم آن را ان�كار نمي كند و وقت�ي مي خواهد 
درباره بودجه س�ال آينده وزارت بهداش�ت 
توضيح دهد، مي گويد: صندوق بين المللي پول 
براي سال 2018 تورم 29درصدي را پيش بيني 
كرده است و با توجه به محدوديت هاي موجود 
و تحمي�ل تحريم ها، تأكيد مي كني�م نه تنها 
اقشار فقير و  آسيب پذير، بلكه اقشار متوسط 
نيز در مع�رض كاه�ش اس�تفاده از خدمات 
بهداش�تي و درمان�ي و افزاي�ش احتمال�ي 
هزينه هاي فق�رزا و  كمرش�كن خواهند بود.  

وقت��ي ناگزير باش��يد بي��ن رفتن به پزش��ك، 

هزينه هايي همچون خوراك و پوشاك را انتخاب 
كنيد اغلب س��امت به تعويق مي افتد و با اميد 
به بهبود خود به خودي اف��راد ترجيح مي دهند 
مراجعه به پزش��ك را براي بع��د بگذارند. اين را 
سخنگوي وزارت بهداشت نيز مي داند و معتقد 
است: وقتي تورم باال مي رود و قدرت خريد مردم 
كاهش پيدا مي كند،  مردم مجبور مي شوند عمده 
هزينه را به خوراك، مس��كن، حمل و نقل سوق 
بدهند و مي��زان هزينه در بهداش��ت و درمان و 
آم��وزش را  كاهش دهند و تجربه س��ال 91اين 
موضوع را ثابت كرد. در سال 91 ميزان استفاده 
از خدمات پزشكي در كش��ور به ميزان 7درصد 
كاهش يافت، از  طرفي پولي كه وارد حوزه سامت 

شد نيز كاهش پيدا كرد.  
  پيش بيني تورم 29 درصدي 

آنطور ك��ه ايرج حريرچ��ي مي گوي��د: در نظام 

س��امت بين 63ت��ا 67درصد هزينه ه��ا براي 
دستمزد پرداخت مي شود. وي مي افزايد: بحث 
بودجه يك موضوع دو طرفه است؛ يعني با توجه 
به مشكاتي كه  دولت دارد، بايد تقاضاهاي خود 
را مطرح كني��م. از طرفي وزارت بهداش��ت هم 

نيازهاي حوزه سامت را اعام مي كند. 
حريرچي با اشاره به  ش��رايط  تحريم ها تصريح 
مي كند: صن��دوق بين المللي پول براي س��ال 
2018 ت��ورم 29درص��دي را پيش بيني كرده 
است. اطمينان  داريم با اقدامات دولت و مجلس، 
مي توان ارقام تورم را كمت��ر از رقم هاي ادعايي 
تعيين كرد، ام��ا به هر حال دسترس��ي به تورم 
تك رقمي  دشوار خواهد بود. وقتي تورم به وجود 
مي آيد و رش��د اقتصادي كم مي شود، مهم ترين 
آسيب، كاهش قدرت خريد مردم براي خدمات 

 بهداشتي و درماني است.  

وي در كنار تحليلش از وضعيت ايران به تحليلي 
درباره اوضاع جهان نيز مي پ��ردازد و مي گويد: 
ب��ا توجه ب��ه تجربه جهان��ي در س��ال 2008 و 
تجربه ايران در س��ال 1391 و با توجه به اينكه 
صن��دوق بين المللي پول گزارش  خ��ود را براي 
رشد اقتصادي تغيير و كاهش داده است و با توجه 
به جنگ اقتصادي ترامپ بين امريكا، روس��يه، 
چين و كش��ورهاي  ديگر، با توجه به مشكاتي 
كه عربستان سعودي ايجاد كرده، پيش بيني ها 
احتمال بروز بحران مالي در تمام جهان است. از 
طرفي اكثر  كشورها نگران وضعيت بهداشتي و 

درماني خود هستند.  
  افزايش احتمال�ي هزينه ه�اي فقرزا و 

كمرشكن
معاون وزير بهداش��ت در عين ح��ال كه معتقد 
است، س��هم بيمه ها طي س��ال هاي اخير براي 
كاه��ش پرداخت از جيب م��ردم افزايش يافته، 
اما مي پذيرد كه براي رس��يدن به سهم بيمه ها 
به س��طح حدود 60درصد كه منج��ر به كاهش 
پرداختي از جيب مردم به 25درصد مي رس��د، 
فاصله داريم و در اين  راستا نقش دولت و بيمه ها 
در شرايط تورمي براي حمايت از سامت مردم 

بايد افزايش پيدا كند.  
حريرچي با اشاره به سخنان مديرعامل سازمان 
بيمه سامت مبني بر اينكه آخرين جايي كه بايد 
سياست هاي انقباضي ايجاد  شود حوزه سامت 
و س��ازمان بيمه سامت اس��ت، تأكيد مي كند: 
با توجه ب��ه محدوديت هاي موج��ود و تحميل 
تحريم ها، تأكيد مي كنيم نه تنها اقش��ار  فقير و 
آسيب پذير، بلكه اقشار متوس��ط نيز با توجه به 
تجربه جهاني در شرايط تورمي در معرض كاهش 
اس��تفاده از خدمات بهداش��تي و  درماني، عدم 
مراجعه به پزشك، افزايش احتمالي هزينه هاي 
فقرزا و كمرشكن خواهند بود. در نتيجه دولت و 
بيمه ها و مجلس بايد دست  به دست هم دهند تا 
بتوانند اين خدمات را براي مردم حفظ و توسعه 

بدهند.  
اما سخنگوي وزارت بهداشت باز هم مي گويد: از 
نظر وزارت بهداشت، گزينه ديگري به جز اجراي 
طرح تحول س��امت وجود ندارد، ولي  با توجه 
به واقعيت ه��اي موجود اقدامات خ��ود را انجام 

خواهيم داد.  
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بنياد شهيد بهترين و آموزش و پرورش بدترين سازمان در سامانه دسترسی آزاد به اطالعات

شكار پرندگان با كالشنيكف !

آموزش و پرورش الفبای پاسخگویی  را هم بلد نیست

ه�ر س�اله س�ودجويان با ش�روع فص�ل مهاج�رت پرن�دگان 
زيرس�ايه ضع�ف نظ�ارت محيط زيس�ت ب�ا ايج�اد تاالب هاي 
مصنوع�ي ب�ه ن�ام »محمي�ه« آنه�ا را تبدي�ل ب�ه قتل�گاه 
پرندگان مهاج�ر مي كنند. متأس�فانه ب�ازار كيان اه�واز مملو 
از پرن�دگان مهاج�ر اس�ت و ش�اهد هي�چ اقدام�ي از س�وي 
مس�ئوالن محيط زيس�ت براي برخورد ب�ا متخلفان نيس�تيم. 
در اغلب كش��ورها پرنده نگري م��ورد توجه قرار گرفت��ه و روز به روز 
آگاهي و درك مردم از محيط زيس��ت افزايش مي يابد، اما متأسفانه 
در كشورمان معضات زيست محيطي در حال افزايش بوده و شاهد 
صدور مجوز شكار، كشتار و نسل كشي حيوانات و پرندگان بي گناه از 

سوي عده اي سودجو هستيم. 
در همين زمينه عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان با انتقاد از 

اينكه كشتار پرندگان مهاجر خش��ونت را در جامعه ترويج مي دهد، 
گفت: در حالي كه كش��ورها از تاالب هاي مصنوع��ي و پرنده نگري 
و بوم گردي درآمدزاي��ي مي كنند، اما متأس��فانه نه تنها س��ازمان 
گردشگري در اين رابطه اقدامي انجام نداده بلكه آثار باستاني كشور در 
حال تخريب و غارت بوده و مسئوالن اين سازمان در خواب خرگوشي 
به سر مي برند.  هدايت اهلل خادمي، خشكي تاالب هاي خوزستان را در 
كشتار بي رويه پرندگان مهاجر مؤثر دانست و افزود: خشكي تاالب ها 
نشانه س��وء مديريت و بي تدبيري مسئوالن محيط زيست است.  اين 
نماينده مردم در مجلس دهم با انتقاد از اين گفته كه شكار در كشور 
جنبه تفريحي و تفنني دارد و هيچ فردي از سر نياز و تأمين معيشت 
شكار نمي كند، گفت: سازمان حفاظت محيط زيست در حفاظت از 
محيط زيست ضعف زيادي داشته و افزايش معضات زيست محيطي 

در دوران آقاي كانتري نشانه اين است كه بايد نسبت به اصاح كابينه 
محيط زيست و تشكيات آن اقدام كند.  نماينده مردم ايذه و باغملك 
در مجلس شوراي اس��امي، با انتقاد از اينكه برخي از شكارچيان از 
ساح جنگي مانند كاشينكف براي شكار پرندگان مهاجر استفاده 
مي كنند، افزود: متأسفانه شاهد افزايش استفاده از ساح هاي غيرمجاز 
هستيم و اين امر به راحتي خشونت را در جامعه ترويج مي دهد؛ اين 
ساح ها از كشورهاي همسايه وارد كشور مي شوند.  متأسفانه اكنون 
هيچ گونه نظارتي ب��ر خريد و فروش پرندگان مهاجر در خوزس��تان 
صورت نمي گيرد. دولت به راحتي مي تواند با اين افراد برخورد و اين 
معضل را كنترل و مديريت كند، اما به نظر مي رس��د منفعت طلبي 
برخي مانع از اين كار مي شود؛ متأسفانه محيط زيست كشور به ويژه 

استان خوزستان به حال خود رها شده است. 

كوچك شدن سبد سالمت به اقشار متوسط رسيد

گزارش اخير كميس�يون انتش�ار و دسترسي 
آزاد ب�ه اطالع�ات وزارت فرهن�گ و ارش�اد 
اس�المي مبني بر معرفي آموزش و پرورش به 
عنوان غيرپاس�خگوترين دس�تگاه در حالي 
به تازگي منتشر شده است كه اين وزارتخانه 
به دليل بي تفاوتي نس�بت به حوادث رخ داده 
براي دانش آموزان در هفته هاي آغازين سال 
تحصيلي جاري زير فشار افكار عمومي است . 
تعلل آموزش و پرورش نسبت به ارائه واكنش 
تس�لي بخش در م�ورد جان باختن و آس�يب 
ش�ماري از دانش آموزان هم مورد نقد اس�ت. 
هنوز مهر به پايان نرس��يده  كه چه��ار كودك بر 
اثر فرسودگي مدارس و عدم امنيت اردوها، جان 
سپرده اند، اما دريغ از يك واكنش تسلي بخش از 

سوي آموزش و پرورش. 
 هجوم حوادث به مدارس در سايه فرافكنی 

آموزش و پرورشی ها!
فوت »دنيا ويسي« دانش آموز كاس اول دبستان 
روستاي »گرماش« سنندج بر اثر فرو ريختن ديوار 
فرسوده مدرسه؛ س��قوط پايه فلزي بسكتبال در 
يكي از مدارس شهرستان سيريك جان دانش آموز 
پايه دوازدهم را گرفت؛ ريزش ديوار مدرسه اي در 
روستاي سيراب از شهرستان رزن همدان منجر 
به زخمي ش��دن دانش آموز مقطع ابتدايي ش��د. 
طبق نظر پرش��كان يك قس��مت از قفسه سينه 
اميرحسين دچار فرورفتگي شده و از ناحيه كتف 
زخم برداشته كه نياز به جراحي دارد و مهره هاي 
گردن او هم آسيب ديده اند و  دانش آموزي از اهالي 
روستاي س��ده كه در پايه دوازدهم علوم تجربي 
دبيرستاني از توابع خواف مشغول به تحصيل بود 

در كاس درس بدحال مي شود. 
مدير مدرس��ه پس از اطاع از اين موضوع، براي 
اعزام بيمار با اورژانس شهر سامي تماس مي گيرد، 
اما به علت طوالني بودن فاصله اورژانس با مدرسه، 

خ��ودش دانش آم��وز را با خودروي ش��خصي به 
درمانگاه مي رساند. 

فردي به راحتي وارد مدرسه شده و با دو سرنگ از 
30نفر از دانش آموزان دختر يك مدرسه در قزوين 
خونگيري كرده اس��ت. اتوب��وس راهيان نور كه 
حامل ۴0نفر دختر دوره دوم متوسطه و در حال 
حركت به منطقه تمرچين آذربايجان غربي بود، 
بر اثر بارش باران و لغزندگي جاده در ورودي شهر 
تبريز دچار سانحه شد. در اين حادثه متأسفانه يك 
دانش آموز و نيز يك خانم مربي كه نماينده سپاه 

بود، جان خود را از دست دادند. 
سيستان و بلوچس��تان با كمبود ش��ديد فضاي 
استاندارد آموزشي مواجه است و 26هزار كودك 

بازمانده از تحصيل دارد. 
تصوير كاس��ي در پل دختر در فض��اي مجازي 
دست به دست مي ش��ود كه دانش آموزان دختر 
ابتدايي زير پنجره هايي با شيش��ه هاي شكسته 

درس مي خوانند. 

اينها مواردي است كه آموزش و پرورش براساس 
وظايف ذاتي خود موظف به پاس��خگويي نسبت 
به آنهاست و »تقصير جاده بود« و »قانون نبود« و 
»بودجه نبود« و »معلم حواسش نبود« به اندازه 
كافي متقن نيس��تند و خانواده ه��ا بايد البه الي 
حرف هاي وزير آموزش و پرورش كه اين روزها از 
نشاط و شادي دانش آموزان مي گويند، اطمينان 
پيدا كنند كه فرس��تادن فرزندانشان به مدرسه 

بزرگ ترين ريسك زندگي شان نيست. 
در حالي كه كمترين نش��انه اي از عذرخواهي يا 
برنامه براي جبران و پيش��گيري اين حوادث در 
بين اظهارات وزير آموزش و پرورش كه به مناسبت 
بازگشايي نهمين دوره مجلس دانش آموزي اين 

روزها در صدر خبرها قرار دارد، ديده نمي شود. 
  آن چيز  كه عيان است...

به ه��ر رو اگرچ��ه همين ان��دازه مش��اهده هم 
كافي اس��ت كه آموزش و پ��رورش را نس��بت به 
حساس��يت هاي افكار عمومي بي تفاوت نش��ان 

دهد، با اين حال كميس��يون انتشار و دسترسي 
آزاد به اطاعات وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامي 
به تازگي گزارش��ي از نحوه عملكرد دستگاه هاي 
دولتي در س��امانه دسترس��ي آزاد ب��ه اطاعات 
منتشر كرده است كه براساس آن پاسخگوترين و 
غيرپاسخگوترين وزارتخانه ها و دستگاه ها تا تاريخ 

9 مهر 97 معرفي شده اند. 
بر اساس اين گزارش، سازمان انرژي اتمي، وزارت 
جهاد كشاورزي و وزارت نفت به ترتيب با 8، 9 و 
1۴ روز به عنوان دس��تگاه هايي با كمترين زمان 
پاسخگويي و س��ازمان برنامه و بودجه، جمعيت 
هال احم��ر و وزارت ورزش و جوانان به ترتيب با 
18۴، 16۴ و 116 روز به عنوان دس��تگاه هايي با 

بيشترين زمان پاسخگويي معرفي شده اند. 
همچنين بنياد ش��هيد و امور ايثارگران، وزارت 
امور خارج��ه و معاونت علمي و فناوري رياس��ت 
جمهوري باالترين درصد پاس��خگويي و وزارت 
ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز پايين ترين 

درصد پاسخگويي را داشته اند. 
وزارت كش��ور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 
و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي 
بيشترين تعداد پاسخ به درخواست هاي ارائه شده 
در سامانه و وزارت امور خارجه، معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري و سازمان انرژي اتمي 
با توجه به تعداد درخواس��ت هاي ثبت ش��ده، 
كمترين درصد نارضايتي از پاسخ ها را داشته اند.  
همچنين بيشترين زيرمجموعه فعال در سامانه 
نيز متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 
وزارت كشور و س��ازمان حفاظت محيط زيست 
اس��ت.  گفتني است سامانه دسترس��ي آزاد به 
اطاعات در تير 1396و با حض��ور وزراي وقت 
فرهنگ و ارشاد اس��امي و اطاعات و فناوري 

ارتباطات راه اندازي شد.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

توئيت يك كاربر: در دوره صدارت يك ساله دوم خردادي ها بر شهر 
تهران، تا اين لحظه دو شهردار شش ماهه داشته ايم. با اين نحوه مديريت 
شهر، حل مشكاتي نظير ترافيك و افزايش آلودگي هوا و تقويت ناوگان 

حمل و نقل عمومي را بايد تا چند سال ديگر هم به فراموشي سپرد. 

علي جمش�يدي توئيت زد: اصاح طلبان دور هم نشستند تا براي 
دور زدن قانون ممنوعيت فعاليت بازنشستگان و پيدا كردن راه ماندن 

افشاني در شهرداري تهران، همفكري كنند!ناكارآمدي يعني...

يك محيط بان توئيت زد: در جريان درگيري مسلحانه دو شب پيش 
شكارچيان در پارك ملي قميشلو دو تن از محيط بانان به نام هاي خسرو 
قاسمي و مجيد خسروي به شدت مجروح و يكي از شكارچيان كشته 
شده است. شكارچي مذكور به علت شكار غيرمجاز مدتي در زندان بوده 
و در ايام مرخصي مجدداً به ش��كار مي رود و در درگيري شب گذشته 

كشته مي شود. 

نفيسه سادات موسوي توئيت زد: كسي از قوانين آموزش پرورش 
درباره معلم ورزش دبستان هاي دولتي خبر داره؟ مدرسه پسر ما گفتن 
اگر تمايل داريم بچه ها زنگ ورزش معلم  ورزش داشته باشن بايد مبلغي 
رو جدا بپردازيم وگرنه زنگ ورزش فقط ميرن تو حياط و با نظارت يه 

معلم براي خودشون بازي مي كنن. همه جا همينطوره آيا؟

محمدباق�رزاده توئيت ك�رد: بي��ش از 1200 دانش��جوي روزانه 
كارشناسي ارش��د دانش��گاه تهران، بايد براي دروس جبراني شهريه 
پرداخت كنند. دانش��گاه مي گويد: اين قانون مصوبه  هيئت  امناست و 
دانش��جويان مي گويند: اين مصوبه مغاير با قانون اساسي  است؛ گويا 

هيچ كس جلودار روند پولي سازي آموزش نيست.

مهدي رفايي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: در بيمارس��تان 
منتظري نجف آباد نوزاد را پس از س��زارين با سر بخيه شده و پيشاني 
شكافته تحويل پدر و مادر دادند و س��خنگوي علوم پزشكي اصفهان 
مي گويد:اين گونه خطاهاي پزشكي هنگام سزارين در همه جاي دنيا 
وجود دارد. طبيعي است اين پاسخ از نوچه هاي وزيري كه جان مردم 

برايش اهميتي ندارد. 

جواد دليري توئيت كرد: جناب آشنا يك پيشنهاد حداقل در دولت، 
اسامي تمامي مديران بازنشسته را منتشر كنيد )مثًا در روزنامه ايران( 
و در مرحله بعد اسامي جانشين آنها را. اين اتفاق گامي بلند در مسير 

شفافيت و راست آزمايي شعار جوان گرايي خواهد بود.

 محمد وحيدي با انتش�ار اين عكس توئي�ت زد: آيا مي دانستيد 
تعداد مدال هاي طاي »ش��اهين ايزديار« در بازي هاي پاراآس��يايي 
2018، يك تنه از مجموع طاهاي سه كشور عربستان سعودي، كويت 

و امارات بيش تر بود؟!

آسيدپويان حسين پور توئيت زد: پارسال  بعد از زلزله كرمانشاه، 
وقتي كه براندازها و آتئيست ها »فقط« توئيت مي زدند و نااميدي پمپاژ 
مي كردند، اولين گروه هاي مردمي كه براي رس��يدگي به زلزله زده ها 
رس��يدند و كم هم نگذاش��تند، موكب دارهاي اربعين بودند. خادمان 

اباعبداهلل)ع(، خادمان واقعي مردم هم بودند و هستند. 

 مذهبي با انتشار اين عكس توئيت زد: نمايش آمادگي بدني نيروهاي 
نظامي و انتظامي در سفر سرلشكر باقري و سردار اشتري به كرمانشاه.

زهرا روددهقان

   معاون توانبخشي سازمان بهزيستي گفت: براي اجرايي شدن قانون 
جامع حمايت از حقوق معلوالن نياز ب��ه 12هزارميليارد تومان اعتبار 

داريم و بايد بودجه ما 12برابر بودجه فعلي شود. 
   اس��ماعيلي رئيس كل دادگستري اس��تان تهران بيان داشت: در 
محاكم 13/3درصد رشد پرونده داشتيم كه افزايش پرونده در دادسرا 
۴/8درصد بود. وي خاطرنش��ان كرد: در تجديدنظ��ر و كيفري يك به 
ميزان 19/۴درصد رشد و در اجراي احكام مدني به ميزان 31/9درصد 

رشد شاهد بوديم. 
   معاون فني عمران ش��هرداري ته��ران گفت: پ��روژه احداث ادامه 
شمالي بزرگراه شهيدصياد شيرازي و تقاطع چهارگانه بار ترافيكي را 
به شدت كاهش مي دهد. طول تقريبي اين پروژه 2/5كيلومتر به همراه 

تقاطع هاي چهارگانه است. 
   رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: 
مشموالن وظيفه حداكثر يك س��ال پس از فراغت از تحصيل فرصت 
دارند وضعيت سربازي خود را تعيين تكليف كنند، در غير اين صورت با 

مشكل مواجه شده و حتي مرتكب غيبت مي شوند. 
   رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اظهار كرد: توجه 
به مثلث طايي دانش محوري، آينده پژوهي و مدل سازي در طرح ريزي 
و اجراي برنامه ها و اقدامات پروژه هاي ش��هري توسط مديران شهري 

مي تواند باعث موفقيت در حوزه پدافند غيرعامل شهري شود.
   معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اينكه 11درصد از 
معلوالن را افراد با اختاالت بينايي تشكيل مي دهد، گفت: بيكاري نابينايان 

۴0درصد و تعداد زنان نابيناي بيكار نيز بيشتر از مردان است. 
   سيدياسر رايگاني سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي اعام كرد: 
10 تيم گشت مش��ترك اس��تان تهران با همراهي نماينده دادستان، 
كارشناسان و نمايندگان دانشگاه هاي علوم پزشكي و پليس آگاهي با 
همراهي رؤساي شعب تعزيرات حكومتي به بررسي وضعيت تخلفات 

تجهيزات پزشكي پرداختند. 
   رئيس انجمن جراحان ارتوپدي ايران با اشاره به اينكه براي بيماران 
مبتا به آرتروز شديد بايد تعويض مفصل زانو انجام گيرد، گفت: امروز تا 
حدي پروتز مفصل كمبود دارد و احتماالً طي روزهاي آتي اين مشكل 

برطرف مي شود. 
   دبير اجرايي انجمن گوارش و كبد ايران با اشاره به شيوع 30درصدي 
رفاكس گفت: درمان هاي گياهي در اين زمينه را به هيچ وجه توصيه 

نمي كنيم و داروهاي مناسب براي كنترل اين بيماري موجود است. 
   كارش��ناس مس��ائل اجتماعي با بيان اينكه خانواده ايراني بر پايه 
شرايط اجتماعي و اقتصادي براي ازدواج فرزندانش برنامه ريزي مي كند، 
گفت: نابساماني هاي موجود در ازدواج قابل سياستگذاري است و نبايد 

مانعي براي آن ايجاد كرد. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

عليرضا سزاوار
  محيط زیست

سالمت در اربعين )بخش دوم(

نگاه سيستمي الزمه تحقق   سالمت   اربعين
طبق وظايف محوله به سازمان هاي مختلف در س��تاد اربعين كشور، 
موضوعات مرتبط با س��امتي مردم به دو كميته »بهداشت و درمان« 
و »امداد و نجات«س��پرده شده اس��ت كه هر كدام وظايفي را بر عهده 

دارند:
كميته بهداشت و درمان: اطاع رساني و آموزش درخصوص بيماري هاي 
واگيردار و نحوه مقابله با آنها، رصد نظارت و كنترل بيماري ها در عراق 
و مبادي ورودي كشور، برنامه ريزي به منظور پيش بيني برآورد، تأمين 
و استقرار اكيپ ها و درمانگاه بهداشتي و درماني، به صورت ثابت و سيار، 
ارائه خدمات فوريت هاي پزش��كي و انتقال مصدومان و مجروحان در 
مس��يرهاي منتهي به مرزهاي خروجي، تأمين خ��ون، فرآورده هاي 
خوني، دارو و تجهيزات پزش��كي مورد نياز در استان هاي مرزي، ارائه 
خدمات درمان��ي در پايانه هاي مرزي در محل تجم��ع زائران، نظارت 
بر مراكز تهيه و توزيع موادغذايي و آب آشاميدني و سم پاشي محيط، 
تأمين ماسك يك بار  مصرف موردنياز و توزيع بين زائران در سفرهاي 
بين راهي و مناطق مرزي، تجهيز، آماده سازي و ارتقاي ظرفيت خدمات 
بيمارستان هاي استان هاي خوزس��تان، ايام و كرمانشاه به خصوص 
ش��هرهاي مرزي )مهران، سوس��نگرد، بس��تان، آبادان و خرمشهر(، 
ارائه خدمات آموزش��ي مناس��ب جهت حفظ محيط زيست، نظافت 
در موكب ها، جمع آوري و دفع زباله ها در زمان اس��تقرار و جمع آوري 
موكب ها، اطاع رساني و آموزش مردم، زائرين و عوامل اجرايي مراسم 
اربعين در حوزه هاي بهداشت و بيماري هاي واگيردار و غيرواگير، ارتقاي 
آمادگي، پاسخگويي به حوادث و تهديدات پرسنل بهداشتي و درماني 
با برنامه ريزي و تدوين طرح عملياتي آموزش و مانور، آمادگي نسبت به 

حوادث و تهديدات نامتعارف )شيميايي و بيولوژيك(.
كميته امداد و نجات: امدادرس��اني به حادثه دي��دگان و مصدومان در 
جاده هاي منتهي به مرزهاي خروجي، اسكان اضطراري آسيب ديدگان 
در طول مس��ير، تدوين ش��يوه نامه انجام خدمات حمايتي به زائرين 
)آس��يب ديدگان، معلوالن و اطفال(، اجراي عمليات امداد و نجات در 
شرايط اضطراري با مشاركت ساير دستگاه هاي مسئول، ارائه خدمات 
درماني و امدادي به زائران در عراق، برگزاري مانورهاي ميداني در عرصه 
بهداش��ت و ايجاد آمادگي و ارائه خدمات امدادي- درماني در شرايط 

اضطراري در صورت بروز حمات تروريستي و بيوتروريستي.
سؤال اين اس��ت كه آيا نهادهايي تأمين س��امت زائران بر عهده آنان 
گذاشته شده است، به تنهايي مي توانند دو مسئله مهم بهداشت و درمان 
زائران اربعين را پوشش دهند؟ اگر نگاه مسئوالن در هر كميته مبتني 
بر اين باشد كه فقط موضوع محول شده به آن سازمان بايد در دستور 
كار قرار بگيرد و نگاه جامعي به زائران اربعين و نيازهاي آنان نداش��ته 
باشند، به دليل فقدان نگاه يك پارچه به موضوع زائر اربعين در دستيابي 

به اهداف مرتبط با سازمان خود هم موفق نخواهد بود. 
در اين ميان موضوع سامت چون با جان زائران در ارتباط است، داراي 
اهميت ويژه اي است. به طور مثال حوزه مشاركت هاي مردمي، اسكان و 
تغذيه به ستاد بازسازي عتبات عاليات محول شده است كه هر سه بعد 
اين وظايف محوله دقيقاً با مس��ائل بهداشتي و سامتي زائران اربعين 
مرتبط  هستند؛ در حال حاضر فعاليت هاي س��تاد بازسازي در حوزه 
مشاركت هاي مردمي به موضوع غذا و اسكان زائران محدود مي شود. 
اين در حالي است كه حوزه نيازهاي بهداشتي زائران نيز نيازمند جلب 

مشاركت هاي مردمي است. 
 همچنين مسئله بهره مندي از تغذيه مناسب، آب سالم، محل اسكان 
با تهويه مناس��ب نيازمند توجه به مس��ائل بهداش��تي مرتبط با اين 
حوزه هاست. در همين راستا مسئوليت اطاع رساني و مستندسازي به 
سازمان صدا و سيما سپرده شده است، بنابراين هرگونه اطاع رساني 
دقيق در مبحث خودمراقبتي و مسائل بهداشتي با توجه به ظرفيت هاي 

سازمان صدا و سيما بايد بر عهده اين سازمان قرار گيرد. 
زماني موضوع سامت زائران اربعين به خوبي پوشش داده مي شود كه به 
غير از نقشي كه براي متوليان اصلي موضوع تعيين شده است، سهم هر 
كميته نيز در تحقق سامت زائران نيز منظور شود و هر كميته اي موظف 
به انجام امور مرتبط در اين حوزه باشد و نتايج آن را به متوليان اصلي 
امر بهداشت و درمان منعكس كرده و متقابًا متوليان اصلي بهداشت و 
درمان زائران اربعين نيز مطالبات خود را از هر كميته پيگيري مي كنند. 
مسئوالن هر كميته بايد نگاهي جامع به زائران اربعين داشته باشند و 
هر بخشي سهم ساير كميته ها را نيز در تحقق اهداف مرتبط با سازمان 

خود منظور كرده و در تحقق آنها تاش كنند. 
هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 حجت االسام سيدمحمود موس��وي رئيس كميته مشاركت هاي 
مردمي، اس��كان و تغذيه اس��تان خوزس��تان با اش��اره ب��ه آمادگي 
موكب ه��ا ب��راي پذيرايي از زائران حس��يني اظهار داش��ت: اس��تان 
خوزس��تان800موكب شناس��نامه دار دارد كه 310موكب در پايانه 
شلمچه، 216موكب در پايانه چذابه و 58موكب در كشور عراق و بقيه 

در بين راه مستقر شده اند. 
 دبيركل اتحاديه انجمن هاي اس��امي دانش آم��وزان با بيان اينكه 
»دانش  آم��وزان زوار اباعب��داهلل الحس��ين)ع(« نايب الزياره ش��هداي 
دانش آموز خواهند ب��ود، گفت: دانش  آموزان انجمن اس��امي در ايام 
اربعين ميزبان زوار نوجوان در مس��ير نجف تا كربا هستند. در همين 
زمينه وي افزود: دانش آموز پس��ر عضو انجمن اسامي دانش آموزان 
در مقطع متوس��طه دوم از 3 آبان ماه در مس��يرهاي مه��ران، نجف تا 
كربا و در كربا ميزبان زوار اباعبداهلل الحسين)ع( به ويژه زوار نوجوان 

خواهند بود. 
  مدير حوزه اتومبيلراني و امداد خودرو كانون جهانگردي و اتومبيلراني 
افزود: پاسخگويي شبانه روزي به درخواست هاي زائران از طريق مركز 
پيام امداد كشور به ش��ماره 09629 و مركز تماس استان ها به شماره 
1۴23 )ب��دون نياز به ش��ماره گيري كد اس��تان( از جمله محورهاي 

خدمات دهي امداد خودرو كانون در اين ايام خواهد بود. 

سخنگوی وزارت بهداشت: تأكيد می كنم نه تنها اقشار فقير بلكه اقشار متوسط نيز در معرض كاهش استفاده از خدمات بهداشتی هستند

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


