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اعالم موضع نظام پزشکي درباره
کارتخوان و فرار مالیاتي پزشکان

شادش کنید

شوهرم مبصر کالس دهم است

 شرق :رئیس ســازمان نظام پزشکي کشور درباره
نصــب کارتخوان در مطبها ،عنــوان کرد :بحثها
دراینباره واقعي نیست و نظر سازمان نظام پزشکي
بر این اســت که هر اقدامي منجر به تسهیل خدمت
به مردم و بیمار شود ،از آن استقبال ميکند .اعتراض
ما این اســت کــه اگر موضوعــي در مجلس مطرح
ميشــود ،باید بــراي همه صنوف باشــد .کارتخوان
ارتباطي با فرار مالیاتي پزشکان ندارد.
محمدرضا ظفرقندي در نشســت خبري تشریح
عملکــرد این ســازمان دربــاره میزان فــرار مالیاتي
پزشــکان و اعداد و ارقامي که اعالم شــده ،تصریح
کــرد :مــا در مجلس و در کمیســیون بهداشــت با
حضــور مســئوالن مالیاتــي و مرکــز پژوهشهاي
مجلس جلساتي داشتیم و این اعداد اعالمي درباره
فرار مالیاتي پزشــکان را مســئوالن مرکز پژوهشها
تکذیــب کردند و این موضوع مورد اعتراض ما بود و
عددهایي که مرکز پژوهشها اعالم کرده ،غیرواقعي
بوده است.
ظفرقندي افــزود :آمار غیرواقعي شــش هزار و
 ۷۰۰میلیــارد تومان را اعالم کردنــد ،درحاليکه کل
مالیات مشاغل خصوصي در ســال  ۹۶چهار و ۵۰۰
میلیارد تومان بوده ،حال چطور فرار مالیاتي پزشکان
 ۶هزارو  ۷۰۰میلیارد ميشــود؟ همچنین  ۸۰درصد
مراجعات سرپایي و بستري ما در بخش دولتي انجام
ميشــود و این اعــداد اعالمي درباره فــرار مالیاتي
رویکرد تخریبي داشته است.
ســال گذشــته بود که تعــدادي از کاربــران در
شــبکههاي اجتماعي با هشتگهاي پزشك فراري از
کارتخوان و پزشــك فــراري از مالیات به آن واکنش
نشان دادند .موضوع فرار از مالیات این قشر پردرآمد
در حالي مطرح شــد که حتي کارگــران و کارمندان
با درآمدهاي پایین نیز مالیــات پرداخت ميکنند اما
برخي از پزشــکان با درآمدهاي میلیاردي حاضر به
پرداخت مالیات نیستند و براي فرار از آن و برای آنکه
میزان دقیق درآمدشــان مشخص نشود ،یا حاضر به
گذاشــتن کارتخوان در مطب نیستند ،یا کارتخوان را
به نام منشي یا یکي از نزدیکانشان ميگیرند؛ اقدامي
که بســیاري از کاربــران منتقد به این اقــدام ،آن را
نهتنها یك تخلف اقتصادي بلکه عملي غیراخالقي
و برخالف قسمنامه پزشکي دانستند .در پي واکنش
کاربران شبکههاي اجتماعي به این موضوع در همان
زمان ایرج حریرچي ،ســخنگوي وزارت بهداشت ،در
پیگیريهاي »شــرق« ،نداشتن کارتخوان در مطب را
یکــي از راههاي دورزدن تعرفههاي پزشــکي عنوان
کرد و در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است نبود
کارتخوان در مطب پزشــکان به دلیل فرار مالیاتي یا
تخلف تعرفهاي باشــد ،پاسخ داد» :بله ممکن است
اینطور باشــد ،عدهاي که نميخواهند شفافسازي
مالیاتي داشته باشــند ،از این شیوه استفاده ميکنند.
اما مدتي اســت این موضوع مطرح شده و قراردادن
کارتخوان در مطب پزشــکان به مطالبه مردم تبدیل
شده .با توجه به اینکه قراردادن کارتخوان زحمتي
هم ندارد ،ممکن است بيتوجهي به آن عللي مانند
فرار مالیاتي و تخلفات تعرفهاي داشته باشد .توصیه
ما این است که پزشکان در مطب دستگاه کارتخوان
بگذارنــد .به دلیل اینکه امــروزه مردم براي دریافت
خدمــات درماني بهویژه براي خدماتي که باید مبالغ
قابلتوجهــي بپردازنــد ،مانند دندانپزشــکي یا اکو
قلــب ،معموال این میــزان را بهصــورت نقد همراه
ندارند و مردم راحتتر هستند که با کارتخوان مبلغ
آن را پرداخت کنند و وزارت بهداشــت به پزشــکان
توصیــه ميکند براي ارائه خدمــات بهتر به مردم از
دستگاه کارتخوان در مطب استفاده کنند« .حریرچي
همچنین دربــاره اقدامات وزارت در این زمینه گفت:
»به دلیل اینکــه طبق قوانین فعلــي ،اجباري براي
ایــن کار وجود ندارد ،ما فقط ميتوانیم به پزشــکان
توصیه کنیم این کار را انجام دهند .دراینباره سازمان
مالیاتي یا ارگانهاي مربوطه ميتوانند الزاماتي قرار
دهند که تاکنون چنین اتفاقي نیفتاده است«.
در ادامه نشســت روز گذشته محمد جهانگیري،
معاون نظارت و برنامهریزي ســازمان نظام پزشکي
نیز دراینباره اظهــار کرد :بیش از  ۹۵درصد مؤدیان
مالیات پزشکي اظهارنامه داشتند و این سؤال مطرح
اســت که چطور ميشود کل مشــاغل مالیاتي چهار
هزار میلیارد تومان باشــد و عنوان شود که پزشکان
شــش هــزار و  ۷۰۰میلیــارد تومــان فــرار مالیاتي
داشــتهاند .در بخش خصوصي ما بیش از صد هزار
شــغل غیر از پزشکي ایجاد کردهایم؛ ضمن اینکه در
ســال  ۹۷باالترین حمایت را از مردم داشتهایم و یک
درصد نیز تعرفهها افزایش پیدا نکرد.
در ادامــه فتاحــي ،معــاون انتظامي ســازمان
نظام پزشــکي با اشــاره به اقدامات این معاونت در
رسیدگي به تخلفات پزشکي تصریح کرد :سه درصد
از خدمــات درمانــي در کل دنیا منجر به شــکایت
ميشود .همچنین  ۹۳۰میلیون بار مراجعه درماني
توســط مــردم در بخشهاي درمانــي و خصوصي
داشــتهایم ،درحاليکــه کل پروندههــاي مربوط به
شــکایات شــامل  ۱۶تا  ۱۷هزار پرونده بوده است و
پنجهــزار و  ۶۰۰تــا  ۵هزار و  ۷۰۰نفــر در این زمینه
مراجعــه کردهانــد و نزدیــک  ۴۰درصــد منجر به
محکومیت ميشود .ســه درصد شکایات ارائهشده
مربــوط بــه تبلیغات پزشــکي اســت و  ۹۱درصد
پروندهها در ســال گذشــته منجر به برائت پزشکان
شــده است .در استان تهران ساالنه بیش از  ۱۵۰نفر
افرادي که اصال پزشــک نیســتند و طبابت ميکنند،
شناسایي شده و با آنها برخورد ميشود.

شــرق» :بارهــا از دوســتانم در ســازمان
صداوســیما خواهش کــردهام که تولیدات
خود را با پیامهاي شادمانکننده به جامعه
عرضه کنند« .وزیر بهداشــت روز گذشته با
بیان این ســخنان از صداوسیما خواست با
پخش برنامههاي شاد به ایجاد فضاي شاد
در جامعه و همچنین کاهش افســردگيها
کمك کنند.
امروزه به هر شــهر و روســتایي که قدم
بگذاریــد ،ميبینید در هر خانه دســتکم
یــك تلویزیــون وجــود دارد و اعضاي هر
خانــواده در طــول روز حداقــل یکــي ،دو
ســاعت از اوقات فراغتشــان را به دیدن
برنامههاي گوناگون این رســانه اختصاص
ميدهند .برنامههایي که هرکدام براســاس
ماهیتشــان تأثیــر خاصــي بــر مخاطب
ميگذارند .سیدحسن موسويچلک ،رئیس
انجمن مددکاران اجتماعــي ایران ،با تأکید
بر تأثیرات تلویزیون بــر مخاطب دراینباره
به »شــرق« ميگوید» :به همــان میزان که برنامههاي شــاد ميتواند تأثیر
مثبتي بر خانوادهها داشته باشد ،گسترش برنامههاي غمگین و خشن نیز بر
مخاطب تأثیرگذار است؛ بههمینخاطر صداوسیما باید تاجایيکه ميتواند،
از پخش این برنامهها بکاهد و به میزان برنامههاي شاد بیفزاید«.
او با اشــاره به ظرفیت تلویزیون در ترویج شــادي در جامعه ميافزاید:
»شــادي حق ماســت و باید از همه ظرفیتها براي شادبودن در چارچوب
هویت کشــور اســتفاده کرد .طبیعتا رسانهها بهویژه رســانههاي تصویري
ميتوانند در این زمینه نقش اساسي ایفا کنند .به طور مشخص برنامههایي
که ماهیتشان شــاد است ،مورد اســتقبال جامعه قرار ميگیرد .حتي اگر
این برنامهها را به منزله ســرگرمي قلمداد کنیم ،زماني که برنامه شــادي
روي آنتــن ميرود ،فضاي شــادي در خانوادهها ایجاد ميشــود .فشــار و
اســترسهاي مختلفي که زندگي ماشیني به مردم تحمیل ميکند ،در زمان
پخش این برنامهها به فراموشي سپرده ميشود .جالب اینجاست که برخي
از مردم تکرار این برنامههاي شاد را نیز تماشا ميکنند یا حتي برخي از آنها
در گوشــي یا لپتاپ خود ذخیره ميکنند و مجددا تماشا ميکنند .مردم در
آن فضاي شاد غمهايشان را فراموش ميکنند؛ حتي درگیري بین اعضاي
خانواده در زمان پخش این برنامهها کمتر ميشــود و انرژي مثبت به فضا
تزریق ميشــود .با توجه به اینکه تلویزیون رســانه فراگیري اســت ،ما باید
از این ظرفیت بهخوبي اســتفاده کنیم تا انرژي بیشــتري را به مردم تزریق
کنیم« .به گفته رئیس انجمــن مددکاران اجتماعي ایران »تحقیقات زیادي
در این زمینه صورت گرفته اســت و در بسیاري از کشورها ازجمله ایران نیز
سیاستگذاران رسانهاي از این تحقیقات اســتفاده ميکنند؛ بهعنوان مثال
گاهي ميبینیم هنگام پخش فیلم یا برنامهاي در گوشــه تلویزیون نوشــته
شــده اســت افراد زیر  ۱۸یا  ۱۲یا هر ســن دیگري نباید این برنامه را تماشا
کنند؛ بهویژه هنگام پخش فیلمهاي خشــن یا فیلمهاي جنگي ،این کار یك
سیاست رسانهاي است .آنها ميدانند که پخش این فیلم بر روي مخاطبان
کمســن تأثیر خود را خواهد گذاشــت؛ بههمینخاطر در دنیا از رسانههاي
تصویري بهعنوان نهاد ششم اجتماعي یاد ميکنند؛ به خاطر تأثیرات مثبت
و منفيای که این رســانهها ميتوانند روي مخاطب داشته باشند .رسانهاي
که عموما برنامههاي خشــن را پخش ميکند ،خشــونت و رســانهاي که
برنامههایش شاد باشد ،شادي را در جامعه ترویج ميکند؛ بههمیندلیل در
دنیا ظرفیت رسانه را براي باالبردن سالمت اجتماعي یك ظرفیت اساسي،
مهم و کلیدي تلقي ميکنند که تلویزیون هم بخشــي از آن اســت« .او در

پایان خاطرنشــان کرد »پخش برنامههاي شــاد ميتواند به مردم یادآوري
کند که شــادي را فراموش نکنند ،فراموش نکنند که همه زندگي مشکالت
و ناراحتي نیســت» .آري آري شــادبودن به همین سادگي است«؛ این یکي
از شــعارهای متخصصان حوزه روان است .ترویج این شعار در برنامههاي
صداوســیما ميتواند تأثیر خود را بر برخي از مخاطبان داشته باشد .برخي
از ســریالهاي طنز صداوســیما یا برنامههایي ماننــد خندوانه براي مردم
جذاب هســتند .حتي کساني که مخالف ســازندههاي این برنامهها هستند،
نميتوانند منکر آن شوند«.
رســانهها همانگونه که قادرند بار فشــار رواني شــدیدي بر آدمي وارد
کنند ،از این توانمندي هم برخوردارند که مخاطبان را از اســترس دور کنند
و به آرامش برســانند .تأثیرگذاري محصوالتي که رسانهها عرضه ميکنند؛
حتي در غیاب ابزارها و شــاخصهاي قابل ســنجش بر هیچکس پوشیده
نیســت .دراینباره روز گذشته سعید نمکي ،وزیر بهداشت ،با تأکید بر اینکه
مردمان افســرده نیازمند فضاي شــاد هســتند و طرح این ســؤال که چرا
روانپریشيها را جدي نميگیریم و برنامهها را شاد نميکنیم؟ گفت :بارها
از دوستانم در سازمان صداوســیما خواهش کردهام که تولیدات خود را با
پیامهاي شادمانکننده به جامعه عرضه کنند.
او در مراســم اختتامیه پنجمین جشــنواره بینالمللي عکس ســالمت
در زنجــان اظهار کــرد »اولین رکن رســیدگي به نظام ســالمت بهویژه در
کشــورهایي مانند ایران ،رسیدگي به بهداشــت روان است و اگرچه اقتصاد
یک جامعه ميتواند بر بهداشــت روان تأثیر بگــذارد ،اما همه تأثیرگذاري
با شــرایط اقتصادي یک کشور نیست ،چون انســانهاي پولدار غمگین یا
بيپول شاد ،کم نیستند .برخي افراد معتقدند اگر یک تکنولوژي جدید وارد
کشور شــد ،ميتوانیم شاد و بانشاط باشیم؛ براي مثال مشاهده ميشود که
گوشــي همراه و تلفن که زماني ابزار شادماني و گفتمان بود ،امروز به ابزار
گسست جامعه ما تبدیل شده است؛ بهطوريکه در میان جمع هستیم ،اما
حواســمان جاي دیگر است و این ابزار که موجب پیوست اجتماعي بود ،به
ابزار گسست اجتماعي تبدیل شده است .تئوریسینها در کشورهاي مختلف
هم نباید دچار این تصور اشتباه شوند که اگر اتفاقي در معیشت و تسهیل در
ارتباطات رخ داد ،وضعیت بهداشت روان هم بهبود پیدا ميکند«.
روانهاي افسرده و گرایش به مواد مخدر
نمکي از افســردگي بهعنوان یکــي از عارضههاي مهم جامعه یاد کرد
و افزود :روانهاي افســرده براي انحراف ،اعتیاد و آســیبهاي اجتماعي،

آمادگي دارند .چرا آمار مسمومیت با الکل
دستســاز در کشــور رو به افزایش است؟
چرا این واقعیت را نميپذیریم که روحهاي
افسرده بهسوي مواد مخدر گرایش دارند؟
چرا روانپریشــيها را جــدي نميگیریم و
برنامهها را شــاد نميکنیــم؟ مقام معظم
رهبري بارهــا تأکید کردند کــه به جامعه
یأس و ناامیدي منتقل نکنید و بذر ناامیدي
در دل مردم نپاشید.
او تأکیــد کــرد :بارهــا از دوســتانم در
ســازمان صداوســیما خواهش کردهام که
تولیدات خود را با پیامهاي شــادمانکننده
بــه جامعه عرضــه کنید .اینکــه آخر یک
سریال از ســازمان پزشکي قانوني ،سازمان
بهشــت زهرا ،مبارزه با مواد مخدر و فالن
بیمارستان تشکر کنیم ،اشتباه است و اینکه
براي مثــال از اخبار جهان ،فســتیوالهاي
شادي را که در جهان برگزار ميشود ،کمتر
به مــردم نشــان دهیم و در عــوض تمام
غمها ،غصههــا ،انفجارها و خونریزيها را به ذهن خســته مردم منتقل
کنیم ،اشتباه است.
وزیر بهداشــت با اشاره به لزوم تقویت فضاي شــاد در جامعه ،گفت:
در عالــم تشــیع ۱۴ ،تولد و  ۱۳وفات داریم؛ یعني یک شــادي اضافه براي
مردم داریم ،امــا تبدیلکردن همه روزها بــه نوحهخواني و روضهخواني
اشتباه اســت .بنده از کودکي با عشق اباعبداﷲالحسین )ع( بزرگ شدهام،
اما ميدانم که مردمان افســرده نیازمند فضاي شــادمانتر هستند .حدود
 ۳۰ســال پیش ،پروژه شــهر سالم را نوشــتیم و در قالب آن ،نرده پارکها
را جمــع کردیم کــه شــهروندان ،فضاي پارکهــا را فضــاي خانه خود
بداننــد و بر روحنوازي رنگ در فضاهــاي مختلف ،توجه و تمرکز کردیم و
الگوي روحنوازي رنگ ،توانست مشــکالت بهداشت روان کشور را بهطور
چشمگیری کاهش دهد.
هرچند عنوان ميشــود شیوع »اختالالت روان« در ایران باال نبوده و در
مقایســه با سایر کشورها در وضعیت میانگیني قرار داریم؛ اما روند ابتال به
این اختالالت حاکي از روبهرشد و صعوديبودن آن است؛ در این بین طبق
پیشبینيهاي ســازمان جهاني بهداشت تا چند ســال دیگر »افسردگي«
مهمترین بیماري ناتوانکننده دنیا به شمار خواهد رفت.
اختالالت روانــي از بیماريهایي اســت که عموما بــه دالیل ژنتیکي،
فــردي و اجتماعــي به وجود ميآینــد و ميتوانند همه افــراد جامعه را
درگیر کنند ،بهطوريکه گفته ميشــود  ۲۳درصد جمعیت  ۱۵تا  ۶۴ســال
کشــور از یک اختالل روانپزشکي رنج ميبرند؛ به عبارت دیگر از هر چهار
نفر در این گروه ســني یک نفر دچار یکي از اختالالت روانپزشــکي است
کــه بیش از  ۶۰درصد افراد داراي اختالالت روان» ،افســردگي« دارند .این
در حالي اســت که بنا بر اعالم مســئوالن وزارت بهداشت فقط  ۴۴درصد
افــراد داراي اختــالل روان که نیازمنــد به خدمات درماني روانپزشــکي
براي درمان هســتند ،به مراکز درماني مراجعــه کردهاند و  ۵۶درصد آنها
هیچ مراجعهاي نداشــتهاند .آخرین آمارها از پایش سالمت روان و آنچه
مســئوالن از وضعیت ســالمت رواني ایرانیان گــزارش ميدهد مربوط به
سالهاي  ۹۰-۸۹اســت؛ اما به نظر ميرسد بعد از این سالها یا تحقیقي
دراینباره انجام نشــده یا آمارهاي مربوط بهصورت عام اعالم نشده است؛
بنابرایــن اعدادي کــه در این زمینه اعالم شــده ،تفاوتي بــا ارقام اعالمي
سالهاي گذشته ندارد ،بههمیندلیل نميتوان با قطعیت درباره روند رشد
یا کاهش وضعیت کنوني اختالالت روان در ایرانیان صحبت کرد.

 230ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن
شرق :دبیرکل جمعیت هاللاحمر ،میزان کمکهای
مردمی به ســیلزدگان را حدود  ۲۳۰میلیارد تومان
اعالم کرد .محمودرضا پیروی در نشست خبری خود
درباره میزان کمکهای مردمی جمعآوریشــده در
پی وقوع ســیل در سه استان کشــور گفت :در زلزله
کرمانشــاه حدود  ۶۴میلیــارد تومــان کمک نقدی
جمعآوری شد که این رقم در پی سیل اخیر افزایش
چشمگیری داشــت ،بهطوریکه برابر گزارشی که تا
صبح روز دوشنبه دریافت کردم ۱۵۸ ،میلیارد تومان
کمک نقدی به حســابهای جمعیت هاللاحمر از
سوی مردم واریز شده است.
وی افــزود :بیش از  ۷۰میلیــارد تومان نیز ارزش
کمکهای غیرنقدی بــود که درمجموع حدود ۲۳۰
میلیــارد تومــان کمک مردمی از ســوی هاللاحمر
جمعآوری شد.
دبیرکل جمعیت هاللاحمر بــا بیان اینکه دیگر
گروههــا نظیر تیمهــای آفرود نیز کمــک زیادی در
امدادرسانی به ســیلزدگان کردند ،گفت :این تیمها
با خودروهای خود در مناطق صعبالعبور اقدامات
مؤثری را انجــام دادند و بســیاری از کمکها نیز از
ســوی آنان منتقل شــد .پیروی با بیان اینکه بهترین
نوع کمــک برای ســیلزدگان ،کمک نقدی اســت،
گفــت :با کمکهای نقدی میتوان بــا توجه به نیاز
هر منطقه اقالمی را تهیه و میان ســیلزدگان توزیع
کرد .ضمن اینکه یکسری از اقالم نیز در انبارهای ما
مانده و قابل مصرف نیست و باید فکری به حال آنها
کنیم؛ یا امحا شوند یا اقدامی دیگر صورت بگیرد.
پیروی درباره نحوه استفاده از کمکهای مردمی
گفت :بهجز کمکهای غیرنقدی که برخی اســتفاده
شده و برخی در انبارهاســت ،تاکنون هیچ برداشتی
از کمکهــای نقدی مردمی انجام نشــده و به آنها
دســت نزدهایم .تمام کمکها از محــل اعتبارات و
امکانات خود هاللاحمر انجام شــده اســت .وی با
اشاره به تهیه اقالم اولیه زندگی برای ساکنان مناطق
سیلزده ،گفت :چندینبرابر این مبلغ جمعآوری شده
را الزم داریم بــرای اینکه بتوانیم پکیجی از امکانات
اولیه زندگی برای سیلزدگان را تأمین کنیم و به آنها
دهیم.
دبیــرکل جمعیــت هاللاحمر با بیــان اینکه در

مورد ســیل اخیر اقدامات پیشــگیرانه خوبی انجام
شد ،گفت :بهجز حادثه ســیل شیراز ،در باقی موارد
اطالعرســانی بهموقع آمار تلفات را در مقایســه با
حجم و وسعت سیل بسیار کاهش داد.
حتــی در برخی مــوارد فرمانــداران و نیروهای
امدادی به زور اقدام به تخلیه برخی از منازل کردند
و همین امر آمار تلفات و خســارات جانی را بســیار
کاهش داد.
پیروی با بیان اینکه در ســیل لرســتان سه هزار و
 ۵۰۰نفــر را با بالگرد جابهجا کردیم ،گفت :این افراد
عمدتا کســانی بودند که برای تعطیالت نوروزی به
برخــی روســتاها رفته بودند و ما به وســیله بالگرد
آنها را به پلیس راه و دیگر معابر باز رســاندیم تا به
شــهرهای خود بازگردند .در مورد خانههایی هم که
قابلیت اسکان نداشته یا تخریب شده بودند ،تالش
ما این اســت که امکان اســکان اســتیجاری را برای
سیلزدگان فراهم کنیم.
دبیرکل جمعیت هاللاحمر در پاسخ به پرسشی
در مــورد دریافــت کمکهای خارجــی اظهار کرد:
امکان دریافت کمکهای نقدی خارجی و همچنین
امکان دریافت کمک از ایرانیان خارج از کشــور برای
ما ممکن نبود و تمامی کانالهای انتقال پول برای ما
مسدود اســت ،اما کمکهای غیرنقدی از کشورهای
آلمــان ،کویت ،امارات ،ترکیه ،روســیه ،فدراســیون
بینالمللــی صلیب ســرخ ،ژاپن ،ارمنســتان و  ...به
کشور وارد شده اســت که ما تمامی این موارد را به
شکلی شفاف هزینه خواهیم کرد.
پیروی در پاسخ به پرسش خبرنگار کویتی مبنیبر
اینکه کمکهای کشورش در ایران توزیع نشده است،
گفت :کشــور کویت اقالمی به مــا داده بود که روی
کارتن آنها نام کویت قرار داشــت ،اما داخل کارتنها
اقالم ایرانی بود ،من صدای مســئول هاللاحمر این
کشــور را نیز دارم کــه گفت با توجه بــه گرانبودن
قیمت برخی اقالم در کشــور کویــت ،آنها این اقالم
را از داخــل بــازار ایران خریداری کــرده و در اختیار
سیلزدگان قرار دادهاند که تمامی این اقالم در اختیار
سیلزدگان قرار گرفته است.
در مورد اقــالم غذایی هم نمیتــوان تمام مواد
غذایی را بهیکباره در میان ســیلزدگان توزیع کرد و

باید در چند مرحله این اقدامات را انجام داد .وی در
ادامه به تشــریح میزان کمکهای دریافتی از کشور
کویت و امارات پرداخت و خاطرنشان کرد :کویت در
دو مرحله به ســیلزدگان کمک کرد که درمجموع
حــدود  ۸۰تن اقالم امدادی ،غذایــی و دارویی وارد
کشور شده است.
کشــور امارات نیــز کمکهای خــود را همراه با
کشور عربســتان به ایران فرستاد که شامل دوهزار و
 ۵۰۰بسته غذایی ۲۹۲ ،چادر و  ...بود.
دبیــرکل جمعیت هاللاحمر در پاســخ به اینکه
چرا چادرهــای اماراتی در میان ســیلزدگان توزیع
نشده اســت؛ اظهار کرد :این ادعا درست نیست ،اما

توجه داشــته باشــید که ما بین  ۵۰تا  ۵۵هزار چادر
توزیــع کردیم و حتی برخی از خانوارها چندین چادر
دریافت کردند ،در این میان  ۲۹۲تخته چادر به چشم
نمیآید و تعدادش کم است ،اما ما آمار همین را هم
داریم که در چه مناطقی توزیع شده است.
پیروی با بیان اینکه بنا شده تا از دو کانال مالی که
صلیب ســرخ آلمان و کانادا ایجاد کرده ،کمکهای
مالی خارجی به سیلزدگان برسد ،گفت :البته تاکنون
این امــر رخ نداده و ما امیدواریــم که زودتر محقق
شــود ،ضمن اینکه همه باید ببینید که کشورهایی با
ادعای حقوق بشــر چطور با مردم رفتار کرده و حتی
اجازه ارسال کمکهای بشردوستانه را نمیدهند.

در بازدیدی که از روســتاهای نیشــابور داشــتم،
دختربچهای را دیدم که ادعا میکند همســرش او را
دوســت دارد ،درحالیکه جای کبودی و زخمهایش
را نیز به من نشــان میداد و مشخص شد که آن مرد
رابطهای جــدا از ازدواج نیز دارد؛ این بدترین شــکل
یــک ازدواج اســت .او افزود :بحث کودکهمســری
یک موضوع اجتماعی اســت اما آن را سیاسی کردند.
در کمیســیون زنان مجلس شورای اســالمی  ۱۷زن
از هر ســه جناح مشــغول فعالیت هستند و همگی
بــا اصالحیه افزایش ســن ازدواج موافــق بودند اما
برخــی از اصولگرایان باعث جناحیشــدن موضوع
شــدند .برخی جرئت ابــراز این موضــوع را به دلیل
سیاسیشــدنش ندارند .فقر مالی و فرهنگی از دالیل
اصلی پیدایش کودکهمسری است .برخی از کودکان
به علت فقر خانواده مجبور به ازدواج هستند .وقتی
اصالحیه غیرقانونیبودن ازدواج کودکان زیر  ۱۳سال
را رد میکنند ،نمیشــود سن  ۲۵سال را مطرح کرد و
به همین دلیل اســت که میگویم بهجای قانون باید
فرهنگسازی شــود .آن نماینده نســبتا محترمی که
میگوید من در ســن پایین ازدواج کردم و کامال راضی
هستم ،در خانوادهای ثروتمند بوده که توانسته بعد از
ازدواج نیز ادامه تحصیل بدهد اما همه چنین امکانی
ندارند .او در پایان خاطرنشــان کرد :این فکر نادرستي
است که میگویند ما داریم سن ازدواج را باال میبریم
یا ترویج فرهنگ غربی را انجام میدهیم .پیامکهای
تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس بسیار باب شده است
و موضوع کودکهمسری نیز مستثنا نیست .متأسفانه
این پیامکها از جایی شروع میشود که موضوع مورد
بحث جنبه سیاسی به خود میگیرد .حتی کسانی که
مخالف افزایش سن ازدواج هستند نیز موافق پیگیری
قانون منع ازدواج کودکان زیر  ۱۳ســال هســتند .اکثر
اصولگرایانی کــه با این طرح مخالــف بودند ،باعث
شدند تا این بحث به موضوعی سیاسی بدل شود.

پیشنهاد تأسیس صندوق و نظام
جبران خسارت صدمات پزشکی
امــروزه نظامهــای حقوقــی پیشــگام در ایجاد
نهادهــای تأمین اجتماعی معتقدند عــالوه بر ایجاد
صنــدوق جبــران خســارت حــوادث پزشــکی ،باید
مرجع واحد رســیدگی به شــکایات قربانیان صدمات
پزشــکی ،تحت عنوان نظام جامع جبران خسارت با
تصویب قانون خاص ایجاد شــود که پیششــرط آن
نیز اجباریشدن داشــتن بیمه خسارت برای پزشکان
و مراکز درمانی اســت تا از آن محل ،خســارات ناشی
از صدمات پزشکی یا آســیب های واردشده در مراکز
درمانی ،بدون نیاز به اثبات مسئولیت و تقصیر پزشک
از سوی بیمار ،جبران شوند.
* پژوهشگر حقوق پزشکی

ﺧﺒﺮ

اعالم زمان اعتبار طرح ترافیک
سال ۹۷
 مدیر واحد ســاماندهی محدودههــا و طرحهای
ترافیــک ،زمان اعتبار طرح ترافیک ســال  ۹۷را اعالم
کرد .عمار ســعیدیانفر ،در مــورد مهلتزمان اعتبار
طرحهــای ترافیک با بیان اینکــه از آنجایی که طرح
ترافیک خبرنگاران برای ســال  ۹۸باید در یک کارگروه
بررســی شود و این مهم زمانبر است ،به همین علت
 ۳۱اردیبهشــتماه را بهعنــوان زمــان اعتبار »طرح
ترافیک سال  «۹۷خبرنگاران تعیین کردیم .مدیر واحد
ساماندهی محدودهها و طرحهای ترافیک در بخش
پایانی صحبتهای خود ،با اشــاره به اینکه ســهمیه
ســال  ۹۷سایر ســهمیهبگیران ،از جمله خودروهای
مســافربری و آژانسها و وانتبارها تا  ۲۵اردیبهشت
ماه اعتبار دارد ،تأکید کرد :از روز  ۲۶اردیبهشــت تنها
تخفیف برای سهمیهبگیران سال  ۹۸اعمال میشود.

