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گزارش »شرق« از کودکهمسری در روستاهای نیشابور

ﯾﺎدداﺷﺖ

افزایش گشتهای محسوس و
نامحسوس پلیس در ماه رمضان

شوهرم مبصر کالس دهم است

پیشنهاد تأسیس صندوق و نظام
جبران خسارت صدمات پزشکی

 شرق :رئیس پلیس پیشگیری ناجا از آمادگی
و برنامهریزی پلیس برای برقراری هرچه بیشــتر
آرامــش و امنیت جامعه در مــاه مبارک رمضان
و اســتفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در انجام
مأموریتها خبر داد.
ســردار محمد شــرفی با اشــاره به تشــدید
هدفمند فعالیت گشــتهای کالنتری و افزایش
گشــتهای محسوس و نامحسوس در شبهای
مــاه مبارک رمضان ،بهویــژه لیالی قدر به منظور
پیشــگیری از ســرقتهای احتمالی در ســاعات
حضــور مردم در مســاجد و هیئتهای مذهبی،
اظهار کــرد :در این راســتا پلیس پیشــگیری ،با
بهرهمنــدی از نیروهــای پلیس ،بســیج ،پلیس
افتخاری و نگهبان محله در قالب گشــت پیاده،
گشت خودرویی و گشت موتوری نسبت به تأمین
نظم و امنیت سراســر کشــور در ایام ماه رمضان
اقدام خواهد کرد.
وی اظهــار کــرد :حضور پرشــور مــردم در
مســاجد و شــرکت در مراســم معنوی این ماه
پربرکت ،موجب میشــود که شــرایط جامعه از
برخی جهات با روزهای عادی متفاوت باشــد و
همین تفاوت ،مأموریــت پلیس را نیز تغییر داده
و وظایف جدیــدی را برعهده این نیرو میگذارد.
اصلیترین مســئولیتی که پلیس در ایام پرفیض
ماه رمضــان در کنار وظایف ذاتی و همیشــگی
خود انجام میدهد ،تأمین نظم و امنیت مساجد
و مراســم مربوط به این ایــام و برنامههای آنان
بــرای پیشــگیری از بروز بینظمی و هوشــیاری
در جلوگیری از فعالیتهایی اســت که میتواند
سبب آسیبرســاندن به معنویت و آرامش این
روزهای پربرکت شود.
وی همچنیــن گفت :پلیــس مدتها پیش از
آغاز ماه مبارک رمضان فهرستی از انواع تهدیدات
و آســیبهای ممکن و بهویژه تهدیدات دشمنان
اسالم و تشــیع و اقدامات حرمتشکنانه در این
ایــام را تهیه و از هر نظر خود را برای رویارویی با
هرگونه پیشامدی آماده کرده و با انجام اقدامات
اطالعاتــی و اجــرای تدابیــر انتظامــی ،ضمن
حفظ اقتدار نیــروی انتظامــی و رعایت حرمت
ماه رمضــان ،اعمال قانون میکنــد و برخورد با
مجرمان و هنجارشــکنان را با قاطعیت و توأم با
رأفت اسالمی در دستور کار خواهد داشت.
وی بــا بیان اینکه تمامــی ردهها و یگانهای
زیرمجموعه پلیس پیشگیری نسبت به حساسیت
و اهمیــت این ایام توجیه شــدهاند و فرماندهان
با سرکشــی مداوم و دقیق بــه همه بخشهای
تحت امــر خود از آمادگی نیروهــا اطمینان پیدا
میکننــد ،گفت :پلیــس با تمام تــوان در تأمین
امنیــت محلهــای برگــزاری مراســم معنوی،
محافل قرآنی و محیطهــای پیرامونی آن تالش
کرده و با تشــدید تدابیر حفاظتی اماکن متبرکه،
مســاجد ،هیئتهای مذهبی ،حســینیهها ،بیوت
علما و مراجع را بهویژه هنگام برگزاری مراســم
پوشش خواهد داد.
رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجا با اشــاره به
برگزاری جلســات توجیهی با امنای مســاجد و
مســئوالن صنوف اغذیهفروشــی و رســتورانها
و ارائه آموزشهای الزم توســط پرســنل پلیس
تصریح کرد :هماهنگــی و تعامل با پلیس برای
جلوگیری از هرگونه بینظمی ،آموزش و تشویق
بــه رعایت نظــم اجتماعی ،احترام بــه قانون و
مبارزه با قانونشکنی از جمله سرفصلهای این
جلسات است.

عاطفــي  -۱۳جــوك -از بخشهــاي اوســتا-
دم بریــده  -۱۴نیــرو هــا -نامبارکــي -شــفاف و
درخشــان  -۱۵بیمــاري انحنــاي قرنیــه چشــم
 -کالبد.
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افقي :
 -۱مــاه میهماني خــدا -پیشامضــا -دیدار
 -۲فرمانــده -دروغگــو -مدفــن فردوســي
 -۳از القاب امام زمان)عج( -نیایشکردن -چند
بیت  -۴چیزهایي که از نظر شــرع حرام اســت-
کمد  -۵حرف ندا -دادگســتري قدیم -دانههاي
ریز گیاهي بــراي مداواي ســرفههاي مزمن -۶
زمیــن بيصاحب -فرخنــده -از حروف مقطعه
قرآن  -۷ماه دهم میالدي -زبان عربي -ســخن
شــمرده  -۸اختاللي عصبي -رماني مشــهور از
والتر اسکات -بدون اســتحکام  -۹سرشماري-
گدایــي -ســزاوار نفریــن  -۱۰چــه کســي -از
اجــزاي گل -جنــس  -۱۱نگهبــان راه -حواري
خائن -صــداي کلفت  -۱۲مادر -میوه سرشــار
از ویتأمیــن ث  -۱۳اتومبیل مســافربر عمومي-
اســتاد دانشــگاه -وزیدن باد  -۱۴درخت انگور-
نصفالنهــار مبــدأ -ظریــف  -۱۵زادگاه نیما-
درامان بودن -ممارست.
عمودي :
 -۱تــاب و توان -بانوي نویســنده انگلیســي
داســتانهاي جنایــي  -۲از ایــاالت آمریــکا-
اکســیر -یک حرف و ســه حرف  -۳ســازه روي
مرقــد بــزرگان دیني -بالــش -مجــراي تهویه
هوا  -۴ترســانده شده -شــلیک پیاپي  -۵همراه
ســوزن -به نرمــي رفتارکــردن -لیــگ فوتبال
اســپانیا  -۶اســتان -پیوســته ،پیاپي -پایتخت
ایتالیا  -۷آلودگي -ماشــین خاكبرداري -اشاره
بــه نزدیــك  -۸نشــانه -مجــاورت -فرومایــه

 -۹پــروردگار ما -شــهر کردنشــین -عالم وهم و
خیــال  -۱۰از خواهران برونته -در هنگام شــب-
دوچرخــه مســابقهاي  -۱۱از خــود گذشــته -به
دنیاآمــدن -دیوانه  -۱۲حملکننــده بار -گرایش

ریز محبوبه هم اجازه گرفتن گواهی رشد را نمیداد ،آنها
به خواندن صیغه محرمیت قناعت میکنند .حاال که دو
سال هم از ۱۳سالگی محبوبه گذشته ،اما مسعود حاضر
نیست محبوبه را عقد کند و میگوید عجلهای نیست.
محبوبه چشــمان درشــت مشــکی دارد و تنها
دختر خانواده است .مادرش به پهنای صورت اشک
میریــزد و میگوید :مادرم که خودش ۱۳ســالگی
عروس شده بود ،قسم خورد که ما را زود شوهر ندهد
و سر قولش ماند ،من ۲۲سالگی عروس شدم . ...به
او میگوییم پس چرا محبوبه را زود شوهر دادی؟ او
میگوید :من ندادم ...از پدرش بپرسید.
محبوبــه ریزریز میخندد و مــادرش را آرام میکند.
فردای روزی که صیغه محرمیت خوانده میشود ،اخالق
شوهرش هم عوض میشود .همینطور که مانتویش را
از تنش درمیآورد که جای کمربند روی دستانش را نشان
دهد ،میگوید :یک ســال بیشتر نگذاشت درس بخوانم.
بهانــهاش هم این بود که مدرســهمان مختلط اســت.
دخترخالهاش که همکالسیام بود به مسعود گفته بود
که با پسرهای مدرسه که دو نفرشان پسرخالههایم بودند
لیلی بازی کردیم .مســعود مرا به صحرا برد و چاقو را
گذاشــت روی گلویم و گفت راســتش را بگو که چه کار
کــردهای و از فردایش دیگر مدرســه نرفتــم و بعدش
هم نگذاشــت پا به خانه خالهام بگــذارم . ...همانطور
بیخیال مانتویش را درمیآورد و رد کمربند روی بازوی
سبزهاش را نشانمان میدهد.
محبوبه از همان ســال اولی کــه نامزد کرد ،مجبور
شد به خانه شــوهرش در نیشابور برود .شوهرش مثل
شــوهر بقیه دخترهایی که دیدیم ،بیکار است و وضع
مالیشــان هم خوب نیســت؛ اما محبوبه با همه اینها
دوســتش دارد .شــکاکبودن ،دستبزنداشتن ،اجازه
رفتوآمد با خانواده را به محبوبه ندادن و ...بخشی از
مشکالتی است که محبوبه ۱۵ساله بهعنوان یک همسر
تجربه میکند .جدای از همه این مســائل ،با اینکه حاال
میشود عقد را محضری کرد ،مسعود زیر بار نمیرود؛
چرا؟ به دو دلیل ساده؛ اول اینکه مادرش میگوید حاال
عجلهای نیســت پسرم شناســنامهاش را در ۲۱سالگی
کثیــف کند و مســئله دوم این اســت کــه وام ازدواج
دختری که زیر ســن قانونی است ،به دلیل آنکه صغیر
محســوب میشــود ،به پدرش داده میشود و مسعود
میخواهد تا ۱۸ســالگی محبوبه صبر کند تا بتواند وام
را بگیرد .آنها هنوز عروسی هم نگرفتهاند؛ چون نه پول
خرید جهیزیه دارند و نه شرایط گرفتن عروسی.
محبوبه میگوید :عید گوشــی موبایلش را برداشتم
و دیدم با دختری قــرار میگذارد و بیرون میرود .قرص
خوردم که خودکشی کنم .همان موقع عصبانی شد و تا

خوردم با کمربند کتکم زد که جایش هنوز مانده اســت.
مــادر و پدرم هم خبر دارند؛ امــا میگویند اگر به رویش
بیاورند ،ممکن اســت بدتر کند .پدرم میگوید ما دخالت
نمیکنیم ،خودتان میدانید.
از محبوبه میپرسم دوســتش داری؟ میگوید :االن
بعد از آخرین دعوایمان خیلی مهربان شــده اســت ،اگر
دیگر کتکم نزند ،دوستش دارم. ...
خانهدوم/آسیه
آسیه قدبلند است و چشــمان گیرایی دارد .مادرش
برایمان شــربت میآورد و میگوید دخترش بهتازگی ۱۵
سالش تمام شده است .حاال پنج ماه است آسیه با بهنام
عقد کرده اســت .از آسیه میپرســیم که عروسی را چه
زمانی برگزار میکنند ،میگوید :درخواســت طالق دادم.
داریم جدا میشویم. ...
آسیه ،عروس پنجماهه ،در شکسته اتاقش را نشانم
میدهد و میگوید :من شــاگرد اول مدرســه هســتم.
قرارمان این بود که کاری به کار درسخواندنم نداشــته
باشــد .یک ماه که گذشــت ،آمد خانه ما ،مادرم را توی
حیاط حبس کرد تا بیایــد و کتابهایم را آتش بزند .در
اتاق را بســته بودم که با ضربه در را شکست .اگر پدرم
نمیآمد ،نمیدانم چه میشد .آسیه میخواهد  ۵۰سکه
مهریهاش را به بهنام ببخشد تا خیلی بیسروصدا جدا
شــوند .خواهرش که در یک دفتر وکالت کار میکند ،به
او قول داده همه چیز آرام پیش برود .آســیه همانطور
که محکم حــرف میزند ،میگوید :اینجا دخترها را زود
شــوهر میدهند؛ چون اگر دختری  ۲۰ســالش بشود و
نرود ،حتما عیب و ایرادی دارد ،بعد توی روســتا که راه
میروی همه از دختر ترشیده فالن مرد حرف میزنند و
این میشود سرشکستگی کل فامیل .دختر را زود شوهر
میدهند و مــردان منطقه نیز به دلیل بیکاری ،عصبی
و پرخاشگر هستند؛ برای همین زنها کتک میخورند و
خانوادهها نیز چیزی نمیگویند که آبرویشــان نرود؛ اما
من در این زندگی نماندم و خدا را شــکر که پدرم از من
حمایت کرد.
خانهسوم/زیبا
زیبا مثل اســمش زیباســت .چشــمان درشــت و
خوشرنگ مادرش را به ارث برده و حاال پنج ماه است
که به عقد پسر همســایه درآمده است .شوهر زیبا هم
بیکار است .زیبای ۱۴ساله با چشمان قشنگ ،تنها دختر
روستاســت که با مخالفت خانواده ازدواج کرده است.
او میگوید همسرش را دوست دارد؛ اما مادرش از این
ازدواج راضی نیست .مادر زیبا میگوید :برایش آرزوها
داشتیم؛ اما خودش نخواست .بعدا فهمیدم چند سال
اســت زیبا و حبیب یکدیگر را میخواهند .زیبا میگفت
جلوی خوشبختیاش را گرفتهام و من آخر مجبور شدم
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شــهرزاد همتی :مسافت از فرودگاه مشــهد تا نیشابور
 ۱۲۰کیلومتــر اســت .توی جــاده نهچندان مســطح،
روانشناســی کــه در یکــی از خانههای ســالمت کار
میکند ،جزئیاتی را از آنچه در روســتاها اتفاق میافتد،
برایمان شــرح میدهــد :میگوید دختــر جثه نحیفی
دارد و حاال ۱۲ســاله است .پدرش تعریف میکند وقتی
۹ســاله بود اصرار کردند بیایند خواســتگاری ،دیگر اگر
راهشــان نمیدادیم آبروریزی میشــد .دخترمان زهرا
خیلی کوچک بود و اصال حالیاش نمیشد که ازدواج
یعنی چه .مادرشــوهرش آمده بود جلویش نشســته
بود و یک بســتنی دســتش داده بود و میگفت :زهرا!
اگــر عروس ما بشــوی ،شــبها میتوانی با ســمیه و
عروســک بزرگش بازی کنی .آقا امین هم که شوهرت
بشــود ،میروید مشهد کوهســنگی و بازی میکنی. ...
پدر میگوید زهرا از وعدهها چشــمهایش برق میزد و
بســتنی را لیس میزد .ما هم دیدیم دختر بدش نیامده
و مادر دامــاد همهجا را پر کرده ،بلــه را دادیم . ...پدر
به صورت کبود زهرا و چشــم از حدقه درآمدهاش نگاه
میکــرد و میگفت :اما حاال کتکش میزنند و خبری از
عروسک و کوهسنگی نیســت .از فردای عروسی گفتند
زهرا دیگر بزرگ شده و باید مثل آدم بزرگها رفتار کند.
رؤیا عارفیان ،دانشجوی دکترای روانشناسی که
دوره کارورزی خــود را در این محــدوده میگذراند،
ادامه میدهد :آخرینباری که زهرا کتک خورد ،زنگ
زدیم بــه اورژانس اجتماعی ،خیلی طول کشــید تا
آمدند .بعد هم زهرا را نشــاندند جلویشان و گفتند:
ببین عزیزم ،شــوهرت تو را دوســت دارد که کتکت
میزند .زن همسایه ،دختر کوچه را که کتک نمیزند،
این کتکزدن یعنی اینکه به تو عالقهمند اســت .تو
هم با زبان چربونرمت آرامش کن که کتک نخوری!
بعد هــم به ما گفت ما از نیشــابور میآییم ،اینقدر
برای مسائل خانوادگی ما را اینجا نکشانید.
کمــی که بین ما ســکوت برقــرار میشــود ،دوباره
صحبــت از ازدواج کــودکان میشــود که مشــهد در
سالهای گذشــته آمار صدرنشینی آنها را یدک میکشد.
یکی از دخترهای کوچولــوی محله که حاال نامزد کرده
است ،در جواب اینکه شغل همسرت چیست ،با خجالت
گفته بود» :مبصر کالس دهم است.«...
اینجا نیشــابور اســت ،بخشــداری همتآباد .طیبه
سیاوشــی ،نماینــده فراکســیون زنان مجلس شــورای
اسالمی که از دنبالکنندگان افزایش حداقل سن ازدواج
است ،به دعوت انجمن اسالمی دانشگاه نیشابور میهمان
این شهر است تا هم بازدیدی از روستاهای نیشابور داشته
باشد که همهشان داغ کودکهمسری بر دل دارند و هم
برای دانشــجویان دانشــگاه از تالشهای مجلس برای
باالبردن سن ازدواج بگوید.
قرار اســت با دانشجویان انجمن اسالمی و طیبه
سیاوشــی و حمید گرمابی ،نماینده مردم نیشــابور و
روانشناس به خانه عروسهای کوچک در روستاها
برویم و با آنها صحبــت کنیم .به علت حفظ حریم
مردم روستا از بردن نام روستاها خودداری میکنیم.
این روستاها از توابع شهرستان نیشابور هستند و اکثر
روستاهای این شــهر با این مشکل دستوپنچه نرم
میکنند.
خانهاول/محبوبه
دو هفته دیگر میشــود ۱۵ساله .برعکس دخترهای
تازهعروس ،طال به دســت ندارد و تنهــا حلقهای زرد و
ساده به انگشت دارد .حاال پنج سال میشود که به عقد
مســعود درآمده؛ یعنی در روزهایی که تازه  ۱۰ســالش
تمام شده بود ،دختردایی پدرش به خواستگاریاش آمد
و پدر که فکر میکرد چه کســی بهتــر از فامیل ،دختر را
دست مســعود داد؛ اما بهخاطر اینکه مطابق ماده ۱۰۴۱
قانون مدنی عقد دختران زیر  ۱۳سال ممنوع است و جثه
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رضایت بدهم .از زیبا میپرسیم چرا دلش میخواست
آنقــدر زود ازدواج کنــد ،میگوید :پــدرم وضع مالی
مناســبی ندارد .شــوهرم قول داده کار کند تا من درس
بخوانم .الاقل اینطوری میتوانم امیدوار باشم دیپلمم
را میگیرم.
اینجا انتهای روستاســت؛ دختران زیادی هستند که
برای آرزوهای بزرگشان لباس ســپید به تن کردهاند؛ اما
زندگی فرصت آرزوکردن را به آنها نمیدهد.
کودکهمسری را سیاسی کردند
بعد از بازدید از روســتاهای اطراف نیشــابور ،طیبه
سیاوشی میهمان سالن عطار دانشگاه آزاد نیشابور شد تا
درباره کودکهمسری بگوید .نماینده تهران در مجلس
شورای اسالمی ،در همایش بررسی پدیده کودکهمسری
عنوان کرد :کودکان از مهمترین ســرمایهها و منابع این
کشــور هســتند و متأســفانه ما به تنها منبعی که فکر
میکنیم ،نفت است .اگر کودکهمسری بهعنوان پدیده
شناخته نمیشد ،شاید حوزهای که با آن درگیر هستیم،
به این وســعت نبود .کمیســیون زنان مجلس بهشدت
دنبال تســهیل ازدواج جوانان اســت .ترجیح میدهیم
جوانان در سنین مناسب ازدواج کنند که این امر باید در
قالب قانون مطرح شود .ازدواجهایی که زیر سن قانونی
شــکل میگیرند ،خانواده پایداری را تشکیل نمیدهند.
در ســال  ۱۳۱۰قانون مدنی تشکیل شــد که قوانینی در
رابطه بــا ازدواج تنظیم کــرد؛ اما هیــچ قانونی درباره
تعیین ســن ازدواج جوانان وجود نداشــت .سال ۱۳۱۳
در قانون مدنی ســنی تعیین شد ،به اینگونه که ازدواج
از آن ســن به بــاال قانونی و در غیر ایــن صورت تخلف
حساب میشــد .در ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی سال ۱۳۱۳
ســن قانونی ازدواج دختران  ۱۵و پسران  ۱۸سال تعیین
شــده بود تا سال  ۱۳۵۳که شــاهد افزایش سن ازدواج
در قانون بودیم.
سیاوشــی در ادامــه افــزود :من زمانــی را بهعنوان
معلم و آموزشیار در مناطق روستایی فعالیت میکردم
و شــاهد بــودم دختری کــه امروز بر ســر کالس درس
نشســته بود ،فــردای آن روز به دلیــل ازدواج تحصیل
خود را رها میکرد .تالشهای زیادی در فراکسیون زنان
مجلس انجام شــد تا بتوانیم اصالحیه یکفوریتی مبنی
بر غیرقانونیبودن ازدواج دختران زیر  ۱۳ســال و پسران
زیر  ۱۵ســال تقدیم مجلس کنیم .این اصالحیه در مهر
 ۱۳۹۷وارد صحن علنی مجلس شد و خوشبختانه رأی
آورد اما در کمیســیون حقوق قضائی مجلس متأسفانه
به مشکالت زیادی برخوردیم و با درخواستمان مخالفت
شــد؛ حتی برخی از زنانی که در دســتگاههای مختلف
مشــغول فعالیت هســتند ،با این طرح مخالفت کردند.
نگرانــی نمایندگان و بخشــی از جامعــه مدنی و حتی
کســانی که در بخشهای مذهبی فعالیت میکنند ،این
بود کــه این نوع ازدواجها ممکن اســت صدماتی را به
سرمایههای اصلی کشور بزند .مهمترین قرارداد زندگی
انســانها ازدواج اســت که بهراحتی اجازه امضای آن
توســط یک کودک ۱۱ســاله داده میشــود؛ درحالیکه
بازکردن یک حســاب بانکی و دریافت گواهینامه ســن
قانونی دارد .ما انتظار این را نداریم که قانون سن ازدواج
را ۱۸سال اعالم کند اما حداقل کاری کنیم تا ازدواجهای
زیر  ۱۳سال اتفاق نیفتد؛ بحثی که تاکنون اجازه آن داده
شــده و تبعات منفی آن هم کامال رؤیت شــده اســت.
صداوسیما باید روی این مسئله و معضل اجتماعی مانور
بدهد .جلوگیری از کودکهمســری تنها از طریق قانون
اتفاق نمیافتد و نیازمند فرهنگسازی است.
او تصریــح کــرد :معضــل دیگــری کــه پدیــده
کودکهمسری به بار میآورد ،بحث فیزیولوژیکی است،
دختربچههایی که ناچار هستند در سن کم باردار بشوند،
دچار سقط جنین مکرر میشوند که بسیار زیانآور است.
ادامه در صفحه ۱۳

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2377
زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا
 ۹باید نوشته شود و در نتیجه هیچ
عددي نباید تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺎده 2377
زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

ﻣﻬﺴﺎ ﺧﻮشاﺧﻼق*

 یکی از اصول قانون اساسی ،حفظ کرامت انسانی
اســت که این اصل مبنــای حقوق اساســی افراد در
اجتمــاع از جمله حق تأمین اجتماعی اســت .اصل
 ۲۹قانــون اساســی ،برخورداری از تأمیــن اجتماعی
درخصوص حوادث ،خدمات بهداشــتی و درمانی را
بهصورت بیمه و دیگر طرق ،حقی همگانی دانســته
و دولت را مکلف کــرده از محل درآمدهای عمومی
یا درآمدهای حاصل از مشــارکت مــردم ،خدمات و
حمایتهای ملی فــوق را برای یکایک افراد کشــور
تأمین کند .همچنین بند ج ماده  ۹قانون ساختار نظام
جامع رفاه و تأمین اجتماعی ،به سیاست فراگیربودن
خدمــات تأمین اجتماعی اشــاره دارد ،بــه این معنا
که بهرهمنــدی از تأمین اجتماعــی از حقوق تمامی
شهروندان و تأمین آن از تکالیف دولتهاست.
جهت پیشنهاد بهترین شیوه جبران خسارت عالوه
بر اســتمداد از تجربه کشورهای پیشگام در این زمینه
باید به ســابقه نظام جبران خســارت در ایران توجه
کنیــم .دو نمونه از نظام جبران خســارت حوادث در
ایران صندوق تأمین خســارتهای بدنی درخصوص
حــوادث رانندگــی در قانون بیمه اجبــاری و دیگری
صندوق جبران خسارت متهمان بیگناه در قانون آیین
دادرســی کیفری  ۱۳۹۴اســت که بودجه آنها نیز از
منابع عمومی و توسط دولت تأمین میشود .با توجه
به این پیشــینه ،اتخاذ شیوه تأســیس صندوق جبران
خسارت حوادث پزشــکی با رویه قانونگذار سازگارتر
است .بدیهی اســت صندوق جبران خسارت حوادث
پزشکی تنها صدمات ناشــی از اتفاقات اجتنابناپذیر
پزشــکی را کــه ماهیتــی غیرتقصیــری دارند ،تحت
پوشش قرار میدهد .رسیدگی به دعاوی پزشکی باید
براساس نظریات کارشناســی باشد و کارشناسان باید
در زمینه صدمه واردشــده تخصص داشته و آموزش
دیده باشند .منابع مالی تأمین اجتماعی براساس ماده
 ۷قانون نظام جامع رفــاه و تأمین اجتماعی از طریق
منابع عمومی ،منابع حاصل از هدفمندکردن یارانهها،
درآمد بخش بیمهای با مشــارکت کارفرما ،بیمهشده
و دولت ،منابع حاصــل از کمکهای مردمی و منابع
حاصل از وقف تأمین میشود.
ازآنجاییکه این صندوق نیز بخشی از نظام تأمین
اجتماعی محســوب میشــود ،میتوان منابع ذیل را
برای تأمین بودجه آن پیشنهاد داد:
 .۱درصــدی از حــق بیمههای پرداختــی بیماران به
ســازمانهای تأمیــن اجتماعــی و تأمیــن اجتماعی
نیروهای مسلح و خدمات درمانی.
 .۲درصدی از حق بیمه اجباری جبران خسارت بیمار
که توســط شــاغالن حرف پزشــکی و مراکز درمانی
پرداخت میشود.
 .۳از محل مالیات بر سیگار و مواد دخانی
 .۴از محــل مالیــات بــر کارخانههای داروســازی و
شــرکتهای واردکننده مواد آرایشــی و بهداشــتی،
داروها ،ملزومات و تجهیزات پزشکی
 .۵درصدی از مالیات بر صنایع خودروسازی
 .۶از محل مالیات بر صنایع و کارخانههایی که فعالیت
آنها برای محیط زیست و سالمت افراد مضر هستند
 .۷درصدی از عوارض جادهای و جریمههای وصولی
توسط راهنمایی و رانندگی
 .۸درصدی از جزای نقدی وصولشده در کل کشور
 .۹ســود حاصل از ســرمایهگذاری ذخایر صندوق در
فعالیتهای اقتصادی
 .۱۰مشــارکتهای اجتماعی و کمکهای اعطایی به
صندوق
ادامه در صفحه ۱۳

