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اخبار
بر اساس اعالم معاونت اجتماعی قوه قضائیه؛

ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان
در معابر قابل مجازات است

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضائیه تاکید کرد که ایجاد مزاحمت برای
اطفال و بانوان در معابر و اماکن عمومی جرم و
قابل مجازات است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضائیه در تازهترین اطالعرسانی پیامکی
خود به شهروندان اعالم کرده است که «ایجاد
مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر و اماکن
عمومی یا توهین به آنها با الفاظ و حرکات
مخالف شئون و حیثیت ،قابل مجازات میباشد».
بر این اساس و طبق ماده  ۶۱۹کتاب
پنجم قانون مجازات اسالمی« ،هرکس در اماکن
عمومی یا معابر متعرض و مزاحم اطفال یا زنان
شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت
به آنان توهین کند به حبس از  ۲تا  ۶ماه و تا ۷۴
ضربه شالق محکوم خواهد شد»
منظور از اماکن عمومی ،مکانهایی است
که به عموم مردم تعلق دارد و مردم به شکل آزاد
و بدون کسب اجازه حق ورود دارند .همچینن
معابر نیز محلهایی برای رفتوآمد عموم مردم
به شکل آزادانه است.

چمران :سهم باالی موتورسواران در
آلودگی هوا

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت:
متاسفانه موتور سواران قوانین را به خوبی رعایت
نمی کنند و نقش به سزایی در ایجاد آلودگی هوا
و آلودگی صوتی دارند.
مهدی چمران ،در پاسخ به این سوال که
چرا موتورسواران ملزم به دریافت معاینه فنی
برای کاهش آلودگی هوا نیستند ،اظهار داشت:
متأسفانه موتورسواران قوانین را به خوبی رعایت
نمیکنند و باید با همکاری آنها در این زمینه
اقدام شود.
وی افزود :هنوز برخی موتورسیکلتها دو
زمانه بوده و آلودگی آنها از خودروها بیشتر
است .برخی موتورهای جدید استانداردهای الزم
را ندارند این در حالی است که موتورسیکلتها
نقش به سزایی در ایجاد آلودگی هوا و آلودگی
صوتی دارند.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه
اگر موتورهای برقی در شهر به کار گرفته شوند
آلودگی صوتی نیز کاهش مییابد ،عنوان کرد:
متأسفانه ما به آلودگی صورت توجهی نداریم و
آلودگی صوتی کشور به  ۷۰دسی بل رسیده و از
حد مجاز باالتر است.
چمران ادامه داد :در شورای چهارم
مصوبهای داشتیم که برای دولت ارسال کردیم
و در دولت تصویب شد که این میزان آلودگی
صوتی کاهش یابد و باید این امر پیگیری شود.
وی تاکید کرد :راهنمایی و رانندگی به تنهایی
نمیتواند منجر به رعایت قوانین توسط موتورسواران
شود و باید خود این افراد نیز به کمک کنند تا با
رعایت قوانین ،مشکل آلودگی هوا حل شود و ما نیز
به آنها کمک خواهیم کرد.
رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر
وزارت بهداشت؛

ورود «اومیکرون» به ایران قطعی است

رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر
وزارت بهداشت گفت :وارد شدن سویه اومیکرون
به کشور قطعی است و بعید است این سویه به
کشور خاصی وارد نشود.
ابراهیم قادری ،در تماس تصویری با بخش
خبری شبکه یک سیما ،در ارتباط با وضعیت
تشخیص سویه اومیکرون در کشور ،اظهار داشت:
در ابتدا باید این نکته را مورد اشاره قرار دهم که
ویروس کووید  ۱۹مستعد جهشهای زیادی
است و سویه اومیکرون نیز یکی از جهشهای
این ویروس است.
وی با اعالم اینکه  ۲آزمایشگاه در کشور
برای تشخیص سویه اومیکرون تجهیز شدهاند،
افزود :در حال حاضر نیاز نیست همه موارد
کووید  ۱۹مورد آزمایش قرار گیرند و فقط
نمونههایی را از سراسر کشور به این  ۲آزمایشگاه
ارسال میشود.
قادری با اشاره به ویژگی سویه اومیکرون
که سرعت انتقال است ،گفت :این سویه از
سرعت انتشار باالیی برخوردار است که تشخیص
آن در این  ۲آزمایشگاه امکانپذیر است تا از ورود
این سویه به کشور آگاه شویم.

 ۵۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای اجرای
تعرفه های پرستاری

سرپرست اداره کل توانمندسازی و بهبود
سرمایه های انسانی معاونت پرستاری وزارت
بهداشت ،اعتبار مورد نیاز برای اجرای تعرفه
های پرستاری در سال  ۱۴۰۱را  ۵۵۰۰میلیارد
تومان اعالم کرد.
عباس عباس زاده در مراسم بزرگداشت
مقام پرستار که در تاالر امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد،
ضمن تبریک به مناسبت والدت حضرت زینب
(س) ،از آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی برای اجرای طرحهای معاونت پرستاری
وزارت بهداشت به صورت پایلوت قدردانی کرد.
وی با تاکید بر اهمیت حرفه پرستاری،
سخنان مقام معظم رهبری در مورد پیگیری
مطالبات پرستاران را یادآور شد و گفت :مقام
معظم رهبری در دیدار با پرستاران حجت را بر
ما تمام کردند و دستور پیگیری مطالبات برحق
پرستاران را صادر کردند .وی با تاکید بر ضرورت
ضرورت پیگیری مطالبات حوزه پرستاری تاکید
کرد :برای تحقق تعرفه گذاری ،در وزارت
بهداشت آئین نامه اجرایی تعرفه گذاری تصویب
و با بیمه گران توافق شده است و دستورالعمل
مشخصی برای اجرای آن وجود دارد .عباس زاده
با بیان اینکه برای اجرای این طرح  ۵هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان اعتبار نیاز است ،گفت :در بودجه
سال  ۱۴۰۱این رقم دیده شده و به مجلس
شورای اسالمی تقدیم شده است.

اجتماعی

در  ۱۴۰۱افزایش حقوق معلمان چه خواهد شد؟

ساعاتی پس از انتشار جزئیات طرح جدید رتبه
بندی معلمان در مجلس از سوی منادی سفیدان،
رئیس کمیسیون آموزش ،مهرداد ویسکرمی یک
عضو دیگر کمیسیون موضع گرفت .او در ویدیویی
میگوید که افزایش حقوق معلمان به  ۸۰درصد
دریافتی مربی پایه یک دانشگاه تهران امکان پذیر
نیست.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سال
 ۱۳۹۰ابالغ شد .سندی که در فصل ششم آن
به نظام رتبه بندی معلمان اشاره شده است .اما
حاال پس از گذشت یک دهه و کش و قوسهای
فراوان ،مجلس یازدهم می گوید در حال بررسی
طرح رتبه بندی معلمان است و جزئیات آن را هم
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات منتشر کرده
است .او گفته که قرار است حداقل حقوق معلمان
به  ۸میلیون و  ۲۰هزار تومان برسد .اما یک عضو
کمیسیون آموزش میگوید که شورای نگهبان این
طرح را نمیپذیرد و آن را رد خواهد کرد.
دولت در الیحه بودجه  ۱۴۰۱در جدول
شماره ( ۹برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه سال
 )۱۴۰۱رقم  ۲۵هزار میلیارد تومان را برای اجرای
طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی کرده است.
براساس این طرح قرار است که معلمان به میزان
 ۸۰درصد دریافتی مربی پایه یک دانشگاه تهران
حقوق دریافت کنند.
طبق گفته علیرضا منادی سفیدان ،رئیس
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،معلمان در
 ۵گروه رتبه بندی میشوند .در گروه اول حداقل
حقوق به هشت میلیون میرسد و حقوق رتبه پنج
که گروه ممتاز به حساب میآید هم به  ۱۵میلیون
تومان خواهد رسید.
همچنین گفته شده که گروه  ۲و  ۳و و  ۴نیز
حقوقی ما بین  ۸تا  ۱۵میلیون دریافت میکنند.
پیش از این تنها معلمان حاضر در مدارس مشمول
طرح رتبه بندی میشدند .اما حاال مجلسیها
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همسانسازی است تا رتبهبندی.
او می گوید که برای رتبهبندی نیاز است سند
بیاید و بر روی سند مستقر شود تا در کیفیت کار
آموزش اثرگذار باشد و حق معلم هم داده شود.
وزارت آموزش و پرورش توان پرداخت
پاداش معلمان بازنشسته را ندارد ،چه برسد به
رتبه بندی!

میگویند که کادر ادرای و اجرایی آموزش و
پرورش نیز به گروه اضافه شده اند.
حاال با این حساب جمع معلمانی که قرار است
رتبه بندی آنها انجام شود از  ۵۰۳هزار نفر به
 ۷۶۰هزار نفر افزایش پیدا کرده است.
طرح رتبه بندی حقوق معلمان را افزایش
میدهد؟

ساعاتی پس از انتشار جزئیات طرح جدید
رتبه بندی معلمان در مجلس از سوی منادی
سفیدان ،رئیس کمیسیون آموزش ،مهرداد
ویسکرمی یک عضو دیگر کمیسیون موضع گرفت.
او در ویدیویی که از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر
شده ،میگوید که افزایش میزان حقوق معلمان به
 ۸۰درصد دریافتی مربی پایه یک دانشگاه تهران
امکان پذیر نیست.
او معتقد است که اجرای این طرح به  ۱۷۰تا
 ۲۰۰هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد .این در
حالی است که دولت رقم  ۲۵هزار میلیارد را در
بودجه  ۱۴۰۱پیش بینی کرده است.

مهرداد ویس کرمی همچنین گفته که دولت
دوازدهم بار مالی  ۲۰هزار میلیارد تومانی از این
 ۱۷۰تا  ۲۰۰هزار میلیارد تومان را پذیرفت .اما
تصور ما این بود که با روی کار آمدن دولت آقای
رئیسی فرجی حاصل میشود ،ولی دولت سیزدهم
هم تنها  ۲۵هزار میلیارد تومان از این بودجه را
پذیرفت .عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس میگوید دولت که باید تامین کننده بودجه
طرح رتبه بندی معلمان باشد ،معتقد است که
بودجه بیشتری برای این طرح وجود ندارد.
با این حال او پیش بینی میکند که اگر
اصالحاتی در طرح کنونی اعمال نشود ،در شورای
نگهبان به دلیل عدم حمایت دولت برگشت خواهد
خورد .او معتقد است که در حال حاضر و با بودجه
پیش بینی شده دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱
افزایش حقوق جدی در الیحه رتبه بندی دیده
نمیشود.
عالوه بر او یوسف نوری ،وزیر آموزش و
پرورش هم بر این عقیده است که این طرح بیشتر

طرح رتبه بندی معلمان؛ افزایش حقوق
منتفی است؟مهدی پازوکی ،اقتصاددان در باره
امکان اجرای طرح رتبه بندی معلمان با بودجه
وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با فرارو گفت:
بودجه  ۱۴۰۱یکی از غیرشفافترین بودجههای
ایران از ابتدای بودجه ریزی است .در حال حاضر
شما عدد بودجه دانشگاه تهران را نمیدانید که
با بودجه دانشگاه شریف مقایسه کنید .یا بودجه
دانشگاههای دولتی تحت نفود نمایندگان در
شهرستانها مشخص نیست .دانشگاههایی که با
نفوذ نمایندگان ایجاد شده و در حال حاضر هم
تبدیل به کارخانه مدرک سازی شده اند.
او در مورد بودجه وزارت آموزش و پرورش
میگوید :به شکل تفکیک شده ،بودجه این
وزارتخانه هم مشخص نیست که بدانیم برای هر
یک از طرحها چه میزان اعتباری پیش بینی شده
است .اما اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس گفته که طرح رتبه بندی را به نتیجه
میرساند و حقوق معلمان چشمگیر افزایش پیدا
میکند ،حرفی غیر کارشناسی است .اما اگر دارند
چرا معلمانی که سال گذشته بازنشسته شده اند،
هنوز پاداش شان را دریافت نکرده اند؟
این اقتصاددان افزود :در حال حاضر معلمانی
که  ۳۱شهریور امسال بازنشسته شده اند ،سال
آینده پاداش شان پرداخت میشود .در حالی که
بازنشستگان در نهاد ریاست جمهوری در همان
نخستین ماه اول پایان خدمت ،پاداش شان را
دریافت میکنند.

بازار نابسامان «دارو»
نایب رییس انجمن داروسازان ایران گفت :در حال حاضر تقریبا
در همه گروههای دارویی دچار کمبود هستیم؛ اعم از آنتیبیوتیکها،
داروهای اعصاب ،برخی داروهای گوارشی و ...و در اغلب گروههای
دارویی اکنون دچار کمبود شدهایم.
این روزها کمبود دارو دوباره به چشم آمده است و بیماران نسخه
به دست از این داروخانه به آن داروخانه گز میکنند برای یافتن
ُمسکن دردهایشان؛ آن هم نه فقط داروهای خارجی ،بلکه حاال برخی
داروهای ایرانی هم گیر نمیآیند...
کمبود دارو و اختالل در زنجیره تامین دارو؛ هشداری که بارها
و بارها از سوی متخصصان این حوزه داده شده بود و گویا حاال عیان
شده است؛ به طوری که از کمبود بیش از  ۱۰۰قلمی دارو سخن به
میان میآید.
این کمبودها در شرایطی است که نرخ «ارز» نیز موضوع
چالشبرانگیز این روزهای حوزه داروست؛ به طوری که برخی ادامه
سیاست تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به دارو را علت معضل کمبود دارو
میدانند و معتقدند که ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو و مواد اولیه
دارویی را نمیدهد و واردکنندگان در صف تخصیص ارز ماندهاند و
معتقدند که باید سوبسید دارو را از طریق بیمهها و به صورت مستقیم
به بیماران پرداخت کرد.
از سوی دیگر برخی هم همچنان موافق تخصیص ارز دولتی به
دارو هستند؛ چراکه از افزایش قیمت دارو و گرانی آن نگران بوده و
تاکید میکنند که موضوع جبران مابهالتفاوت ارز دارو از طریق بیمهها
در حالی مطرح میشود که سالهاست بیمههای پایه در تامین صد
درصدی بودجههای سالیانه خود دچار مشکل هستند و ساالنه مبالغی
را به عنوان کمبود و کسری اعتبار اعالم میکنند و به این ترتیب
است که اکنون در پرداختها و پوشش بسیاری از خدمات خود ،با
مشکالتی مواجهاند.
باید توجه کرد که پیش از این نیز موضوع حذف ارز دارو بارها
مطرح و با مخالفت صریح وزارت بهداشتیها مواجه شده بود ،اما
علیرغم اعالم مخالفت وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو با
آزادسازی ارز دارو ،ظاهرا از سال گذشته در قالب اولویت بندی ارزی،
ارز  ۴۲۰۰تومانی برخی اقالم و مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور
به صورت چراغ خاموش قطع شده و به این ترتیب تامین این اقالم با
ارز آزاد ،شوک قیمتی را در این دسته از اقالم دارویی به دنبال داشته
است؛ موضوعی که البته سازمان غذا و دارو کمبود شدید منابع ارزی
را به عنوان علت آن عنوان و اعالم کرد.
با همه اینها ،حاال طبق آنچه که در الیحه پیشنهادی بودجه
 ۱۴۰۱از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی ارائه شده،
قرار است ارز  ۴۲۰۰تومانی به طور کلی حذف شود ،پیشنهادی که
باید دید مجلس تا چه حد از آن حمایت میکند و همچنین در صورت
حذف ارز دولتی ،تکلیف ارز دارو و در نهایت قیمت دارو چه میشود؟
با این حال دولتیها باید به طور شفاف سیاستشان را در قبال
دارو ،تجهیزات پزشکی و اقالم سالمت تشریح کنند؛ چراکه این حوزه
مستقیما با جان مردم در ارتباط است و هرگونه کمبود ،گرانی و
تاخیر در تامین این اقالم میتواند عوارض جبرانناپذیری بر مردم
داشته باشد.
البته رییس جمهور نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
که یکشنبه دیشب ( ۲۱آذر ماه) برگزار شد ،از حمایتهای بیشتر
دولت از تامین داروی مورد نیاز بیماران به عنوان اقدامی مستمر و
ضروری یاد کرد و از مسئوالن دست اندرکار از جمله وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی خواست در سریعترین زمان
ممکن از تقویت ذخایر دارویی کشور پشتیبانی کنند؛ چرا که صیانت

از جان و تامین نیازمندیهای مردم همواره از دغدغههای دولت است.
در همه گروههای دارویی دچار مشکل هستیم

در همین راستا علی فاطمی -نایب رییس انجمن داروسازان
ایران ،درباره علت کمبود دارو در داروخانهها ،گفت :کمبود دارو
همواره وجود داشته و اقالم آن بین  ۳۰تا  ۴۰قلم دارو متغیر بوده
است که عمدتا هم مربوط به داروهای وارداتی بود که در مواقعی
مشکالتی در وارداتشان ایجاد میشد و دچار کمبود میشدند ،اما
در  ۲۰سال اخیر سابقه نداشت که تا این حد کمبود داروهای داخلی
داشته باشیم.
وی افزود :آنچه که اکنون مردم نگرانش هستند ،این است
که داروهایی که دهها سال است در ایران ساخته میشوند ،اعم از
آنتیبیوتیکهای بسیار ساده و  ...که از اصلیترین داروهای داروخانهها
بودند ،در حال حاضر کمیاب و نایاب شدند .این موضوع مشکالت
بسیاری ایجاد کرده است و شاید کمبود دارویی بالغ بر  ۱۰۰تا ۱۵۰
قلم باشد که اعم از وارداتی و تولید داخلی هستند.
فاطمی با بیان اینکه در حال حاضر داروهای متعارف ایرانی به
دلیل مشکالت موجود دچار کمبود شدهاند ،گفت :مواد اولیه موثره
دارو با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد میشود .حال زمانیکه این ارز به اندازه
کافی و در زمان مناسب تامین نشود ،واردات انجام نمیشود که
مشکل جدی را برای مردم ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد :در حال حاضر تقریبا در همه گروههای دارویی
دچار کمبود هستیم؛ اعم از آنتیبیوتیکها ،داروهای اعصاب ،برخی
داروهای گوارشی و ...و در اغلب گروههای دارویی اکنون دچار کمبود
شدهایم.
برای ارز دارو فکری اساسی شود

فاطمی با بیان اینکه باید برای بحث ارز  ۴۲۰۰تومانی یک فکر
اساسی شود ،گفت :علت اصلی کمبود دارو ،این است که ارز به اندازه
کافی در دسترس نیست و ارز موجود هم برای تامین دارو به موقع
تامین نمیشود .باید توجه کرد که مردم میتوانند تهیه پوشاک را
عقب انداخته و حتی در تامین مواد غذایی هم صرفهجویی کنند ،اما
دارو همان لحظه باید برای بیمار مصرف شود و ممکن است بیمار در
صورت نبود دارو جانش را از دست بدهد؛ بنابراین بسیار مهم است.
وی ادامه داد :در حال حاضر بیشترین وقتی که در اداره کل داروی
سازمان غذا و دارو صرف میشود ،فقط دنبال ارز هستند که بتوانند
ارز را تامین کرده و در اختیار واردکنندگان قرار دهند .در نتیجه دیگر
به کار اساسیشان نمیرسند که زنجیره تامین دارو را کنترل کرده و
اجازه ندهند کمبود ایجاد شود .فاطمی با بیان اینکه ما موافق حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی هستیم ،گفت :البته حذف ارز دولتی ،باید به پرونده
الکترونیک سالمت ،سوابق بیماران ،سامانه تیتک و  ...متصل شود
تا پولی که صرفهجویی میشود به صورت مستقیم به بیمار نیازمند
برسانند .در صورت حذف ارز دارو گران میشود ،اما نباید اجازه دهیم
که پرداخت از جیب بیماران افزایش یابد.
وی گفت :در حال حاضر به اشتباه این یارانه به واردکننده و
تولیدکننده داده میشود .در حالی که ممکن است این ارز در جای
خودش مصرف نشود یا دارو به ویژه داروهای وارداتی که وارد میشوند
و به دلیل اختالف قیمت از مرز ما خارج شده و قاچاق معکوس
میشوند ،اما باید از طریق سازمانهای بیمهگر یارانه به خود مردم به
صورت مستقیم پرداخت شود که در این صورت کامال قابل ردگیری
است .در حال حاضر هرچقدر ارز گرانتر میشود ،کمبود دارویی
مردم بیشتر میشود.ای کاش از سال  ۱۳۹۷ارز دولتی ایجاد نمیشد.
«کمبود» یا «گرانی» داروی بیماران خاص

فاطمی با بیانی اینکه در حوزه بیماران خاص و انسولین و  ...هم

کمبودهایی را داریم ،گفت :سازمان غذا و دارو بعضا اعالم میکند که
برای بیماران خاص مشکلی نداریم و ارز  ۴۲۰۰تومانی برای آنها
تامین میشود ،اما اکنون داروی اماس که دو میلیون تومان بود،
بهنام بتافرون هشت تا  ۹میلیون تومان شده است که مردم از پس
آن برنمیآیند و سازمانهای خیریه باید به داد مردم برسند .البته این
داروها تحت پوشش بیمه است ،اما وقتی قیمتها خیلی خیلی باال
میرود ،عمال پوشش بیمهای هم دیگر پاسخگو نیست.
بیمهها بر اساس قیمت داروی تولید داخلی یا بر اساس قیمت
قبلی که ارزان بوده ،پوشش میدهند و اختالف قیمت را پوشش
نمیدهند .حال برخی بیماران خاص از داروی تولید داخلی پاسخ
نمیگیرند و نیاز به مصرف داروی خارجی دارند.
بدهی شش ماهه بیمهها به داروخانهها

وی درباره بدهی بیمهها به داروخانهها نیز گفت :در حال حاضر
بدهی بیمهها به داروخانهها تقریبا وضعیت باثباتی پیدا کرده و معموال
حدود شش ماه تاخیر را دارند ،اما بحث نسخ الکترونیک باعث شد که
رسیدگی بیمهها بیشتر شد.
وی درباره چالشهای داروخانهها برای نسخه الکترونیک
نیز گفت :بیمهها هزینه تبدیل نسخ کاغذی به نسخ الکترونیک را
تقبل کرده بودند که به ازای هر نسخه  ۴۰۰۰تومان به داروخانهها
میپرداختند که تا ابتدای آذر انجام میشد ،اما از ابتدای آذر این
اقدام را قطع کردند .در این راستا در کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس جلسهای با حضور نمایندگان داروسازان ،نظام پزشکی ،وزارت
بهداشت و بیمهها برگزار شد که قول دادند این موضوع حل شود و
تامین اعتبار انجام میشود.
درخواست بودجهای داروسازان

فاطمی گفت :در بودجه  ۱۴۰۱باید برای جبران هزینههای
نسخه الکترونیک در داروخانهها فکر شود .ما دو هزینه داریم؛ یکی
تولید نسخه الکترونیک و یکی نسخهپیچی الکترونیک است .این
 ۴۰۰۰تومان بابت تولید نسخه الکترونیک پرداخت میشد ،یعنی کار
مطب را داروخانه انجام میداد و بیمه پولش را میپرداخت که باید در
بودجه  ۱۴۰۱دیده شده و محل اعتبار آن هم پیشبینی شود.
وی افزود :در عین حال حذف دفترچه کاغذی منجر به چاپ
اضافه کاغذ در داروخانه میشود .بیماران هم اغلب رسید برای بیمه
تکمیلی میخواهند که باید به آنها ارائه دهیم .هزینه صرفهجویی
سازمانهای بیمهگر به داروخانهها تحمیل میشود .امسال هیچ
هزینهای برای داروخانهها پیشبینی نشد.
وی افزود :برای نسخه پیچی الکترونیک برای سال  ۱۴۰۰هزینه
 ۵۱۹۰تومان به ازای هر نسخه را پیش بینی کردیم که علیرغم
تصویب مجلس ،توسط هیات وزیران ابالغ نشد .امسال امیدوارم که
هم برای نسخه نویسی الکترونیک و هم نسخه پیچی الکترونیک تعرفه
واقعی را در نظر بگیرند.

دستگیری  ۳۱۰مجرم حرفهای در تهران؛ سارقان مسلح ارز و طال زمینگیر شدند
رئیس پلیس پایتخت از دستگیری  ۳۱۰مجرم
و سارق حرفهای در تهران خبر داد.
سردار حسین رحیمی در اجرای طرح کاشف
که پیش از ظهر امروز در مقر ستاد پلیس آگاهی
به اجرا درآمد ،گفت :امروز نمایشگاه طرح کاشف
و همچنین کشفیات پلیس امنیت اقتصادی در
حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز به نمایش درآمده
است .آنچه که امروز به نمایش درآمد گوشهای از
اقدامات همکاران من در مجموعه پلیس آگاهی و
پلیس امنیت اقتصادی است که طی روزهای اخیر
عملیات آن به اجرا درآمد و البته برای برخی از
این پروندهها ماهها کار اطالعاتی انجام شده است.
وی به نتایج طرح کاشف پلیس آگاهی اشاره کرد
و گفت :در این طرح  ۳۱۰نفر دستگیر شدند .این
افراد مرتکب جرایمی چون سرقت ،زورگیری،
کیف قاپی ،سرقت محموله ،سرقت مسلحانه و
 ...شده بودند .همچنین در میان این افراد ۱۰
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مورد مرتبط با قتل نیز وجود داشت .رحیمی با
بیان اینکه متهمان دستگیر شده به دادسرا معرفی
خواهند شد ،گفت :از میان دستگیرشدگان ۵۸
نفر مرتکب سرقت به عنف شده بودند ۷۶ ،نفر به
دلیل سرقت منزل و اماکن ۴۹ ،نفر به دلیل سرقت
خودرو ،موتورسیکلت و لوازم آنها و  ۷۰نفر نیز به
دلیل جعل و کالهبرداری دستگیر دشند .وی با
بیان اینکه  ۲۳نفر از دستگیرشدگان نیز مرتکب
جرایمی چون قتل و اقدامات مسلحانه شده بودند،
گفت :در این مرحله از طرح کاشف  ۶۱باند نیز
منهدم شد.فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره
سابقه دستگیر شدگان نیز گفت ۱۹۲ :نفر یا معادل
 ۶۲درصد از دستگیرشدگان دارای سابقه بودند.
همچنین در اجرای این طرح  ۲۲۲۷فقره سرقت
نیز مورد شناسایی قرار گرفت .رحیمی در ادامه به
برخی از اقدامات و باندهای شاخص در این حوزه
اشاره کرد و گفت :یک باند آدم ربایی که اقدام

به ربودن یک فرد سرمایه دار و کارخانه دار کرده
بودند شناسایی و دستگیر شدند .اعضای این باند در
حین پارک خودرویش در یکی از خیابانهای تهران
با ضرب و تهدید اسلحه و شوکر ربوده و درخواست
مبلغ  ۱۴هزار دالر از وی داشتند که البته به هدف
خود نرسیدند .رحیمی از انهدام یک باند سرقت
مسلحانه معروف به کونانی نیز خبر داد و گفت:
تمام اعضای این باند مورد شناسایی قرار گرفته و
دستگیر شدند .این افراد در یک ویال در محدوده
کرج زندگی میکردند.
رحیمی اضافه کرد :باند چهار نفره سرقت
از صرافیها نیز قبل از انجام هر گونه سرقت از
صرافیها مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر
شده ،البته این باند پیش از این در اقدامی مسلحانه
 ۱۷هزار دالر را به سرقت برده بودند و در حال
برنامه ریزی برای سرقت مسلحانه از چندین صرافی
بودند که بازداشت شدند.

رئیس پلیس پایتخت انهدام باند سارقان
مغازههای بازار تهران و باند سارقان منازل را نیز
از دیگر دستاورهای این طرح برشمرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با
اوراقچیان و مالخران در برخی از نقاط تهران نیز
گفت :این افراد عمدتا در مناطقی چون شوش ،بازار
سید اسماعیل ،خالزیر ،خیابان مازندرانی و  ...فعال
هستند .در این خصوص از حدود  ۱۰روز پیش
دستورات ویژهای درباره برخورد با این افراد به
تمامی ردههای انتظامی از جمله پلیس پیشگیری،
پلیس آگاهی و  ...داده شده است.
وی در توضیح بیشتر این امر گفت :بر این
اساس فروش اجناس دست دوم باید با سند و
مدرک مرتبط انجام شده و میبایست مدارک
مربوط به آن ارائه شود .کالنتریها و پایگاههای
پلیس آگاهی نیز بر این موارد نظارت داشته و با هر
گونه تخلف برخورد خواهند کرد.

خبر کوتاه
 دیدار شهردار منطقه  15با خانواده
معظم شهید موالیی

شهردار منطقه  15با حضور در منزل
پاسدار شهید محمد موالیی ساکن محله
شهرک شهید بروجردی ،یاد و خاطره شهدا را
گرامیداشت.
به گزارش امتیاز ،سیدمهدی صباغ در این
دیدار گفت :بازدید میدانی در هر محله را با دیدار
خانواده معزز شهدا آغاز می کنیم تا ضمن کسب
فیض از این بزرگواران ،انرژی دوچندانی برای
انجام کار در محله و رفع مشکالت آن بگیریم.
شهردار منطقه با اشاره به اینکه دیدار با
خانواده شهدا ،ادای دین به مقام واالی شهید و
تقویت روحیه خدمتگزاری برای مسئولین است،
افزود :اقتدار امروز جمهوري اسالمي ايران به
برکت خون شهدا و صبر و استقامت خانواده آن
دالوران حاصل شده است.
بنابراین گزارش ،در این دیدار پدر شهید
به ذکر خاطراتی از فرزند شهیدش پرداخت و
حاضران با ذکر فاتحه یاد شهید موالیی را گرامی
داشتند.
این گزارش حاکیست ،رئیس بنیاد شهید
منطقه ،دبیر و اعضای شورایاری محله شهید
بروجردی ،سرپرست حوزه اجتماعی و فرهنگی و
شهردار ناحیه سه در این دیدار؛ شهردار منطقه
را همراهی کردند.
شایان ذکر است ،پاسدار شهید محمد
موالیی در سال  ۸۹و براثر سانحه حین اجرای
ماموریت به درجه رفیع شهادت نائل شد و پیکر
وی در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) آرام گرفت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد:

پیگیری مناسب سازی معابربا همکاری
شهرداری تهران

رئیس سازمان بهزیستی کشور از پیگیری
مناسب سازی معابر در سطح شهر تهران با
همکاری شهرداری خبر داد.
علی محمد قادری با حضور در سی و
یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران
با اشاره به اینکه شش میلیون و  ۷۰۰هزار نفر در
سطح کشور تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار
دارند ،افزود :این میزان از افراد یعنی  ۰.۸درصد
جمعیت کشور که شامل زنان بدسرپرست ،بی
سرپرست ،افراد معلول ،سالمندان ،ایتام و ...
هستند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار
دارند و از خدمات این سازمان استفاده میکنند.
در حقیقت سازمان بهزیستی در راستای هدف
واالی امام راحل در براندازی حکومت کفر و
مددرسانی به مستضعفین و ایجاد فرصتهای
برابر برای آحاد جامعه حرکت میکند.
وی با اشاره به پرداخت مستمری به افراد
تحت پوشش دو سازمان حمایتی کمیته امداد و
بهزستی ادامه داد :عالوه بر پرداخت تحت عنوان
مستمری خدماتی نیز به این افراد ارائه میشود.
در حقیقت سازمان بهزیستی اهتمام خود را برای
از کار انداختن موتور تولید فقر و معلولیت بکار
گرفته است.
قادری ادامه داد :بیش از  ۱۲۰فعالیت و
زیر فعالیت در سازمان بهزیستی در حال انجام
است .همچنین یک میلیون و  ۷۰۰هزار نفر از
معلوالن در حوزه توانبخشی از خدمات مد نظر
بهرهمند میشوند.
قادری در بخش دیگری از صحبتهای خود
با اشاره به اینکه بر اساس آمارها سال ۱۴۲۲
جمعیت سالمندی در کشور به  ۲۰درصد خواهد
رسید ،افزود :بی تردید یک حجم فزاینده را در
این بخش در سنوات آینده شاهد خواهیم بود.
در حال حاضر از  ۲۴میلیون خانوار موجود در
کشور دو میلیون و ششصد و  ۸۰هزار خانوار
یعنی معادل  ۱۱.۷درصد از خانوارهای کشور
تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که
جمعیتی معادل شش میلیون و  ۷۰۰هزار نفر
یعنی معادل هشت درصد جمعیت کشور را
شامل میشود .این در شرایطی است که بودجه
سازمان بهزیستی  ۰.۸درصد بودجه کل کشور
است .به این ترتیب با این اعتبار توانایی انجام
تمام امور را نداریم.
وی با اشاره به مراجعات مردمی به سازمان
بهزیستی گفت :طبق آمار اخذ شده  ۴۳درصد
از مراجعات به سازمان بهزیستی در ارتباط با
کمکهای مالی ،امرار معاش و مسکن است.
رئیس سازمان بهزیستی به قانون حمایت از
حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد و افزود :در
ماههای پایانی سال  ۱۳۹۶این قانون با  ۳۴ماده
به تصویب رسید و از ابتدای سال  ۹۷اجرایی
شد و همه دستگاههای دولتی مکلف به اجرای
این قانون هستند .در بخش مناسب سازی نیز
سازمان بهزیستی پیگیریهای الزم را انجام
داده و در حوزه توسعه محله محور با همکاری
شهرداری این موضوع در دست پیگیری است.
قادری در بخش دیگری از صحبتهای
خود به موضوع آسیبهای اجتماعی اشاره کرد
و افزود :کودکان کار و خیابان ،معتادان متجاهر
و  ...از مواردی هستند که باید به صورت جدی
پیگیری شود .در این بخش نیز اخیرا همکاری
مشترکی میان شهرداری تهران ،شورای شهر
و استانداری تهران در قالب راهاندازی قرارگاه
آسیبهای اجتماعی ایجاد شده که امیدواریم
در این دوره با رویکرد جدید بتوانیم از تعداد
آسیبهای اجتماعی در پایتخت بکاهیم.
وی با تاکید بر اینکه یک سری از خدمات
سازمان بهزیستی باید به موقع در کنار جامعه
هدف قرار گیرد ،افزود :اگر این اتفاق یعنی
قرارگیری خدمات به موقع با اختالل مواجه شود
قطعا با مشکالت بسیاری مواجه خواهیم بود که
یکی از این موارد پرداخت مستمریهاست۸۷ .
درصد از کودکان کار و خیابان را اتباع تشکیل
میدهند و بیش از  ۹۰درصد این افراد نیز
شبها به خانههای خود باز میگردند و نیازی
به مراکز شبانه ندارند .با توجه به شرایط افراد
دارای معلولیت میتوانیم فضای مناسبی را تحت
عنوان شهربازی برای افراد دارای معلولیت ظرف
حدود چهار سال آینده با مشارکت شهرداری
تهران ایجاد کنیم.

