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فعالیت  1205پایگاه امدادی هاللاحمر در ایران و عراق
سپهرغرب ،گروه اجتماعی :رئیس جمعیت هالل احمر با اعالم فعالیت  1205پایگاه امدادی هاللاحمر در ایران و عراق گفت :از این تعداد هزار و  149مرکز در داخل کشور و  56مرکز نیز در خاک عراق فعالیت میکنند.
پیرحسین کولیوند با تاکید بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب به زائرین حسینی تصریح کرد 4 :هزار و  600نفر نیروی عملیاتی امدادی در این ایام در روز وظیفه خدمت رسانی به عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السام را بر عهده دارند.
وی در همین زمینه ادامه داد 574 :پایگاه امداد و نجات هالاحمر در جادههای کشور نیز برای خدمت به زائران در ایام اربعین حسینی آماده اند.
رئیس جمعیت هال احمر به اســـتقرار  11قرارگاه مرزی در مبادی ورودی و خروجی مرزهای رســـمی کشـــور اشاره و خاطر نشان کرد :تاش شده است تا با اعزام و استقرار بیش از  3هزار نیروی تخصصی کادر درمان به کشور عراق نیازهای درمانی زائران را مرتفع کنیم .این
نیروها در  39مرکز درمانی هالاحمر در ایام اربعین فعالیت خواهند داشت.
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خبـــر
خبر خوش برای سربازان
ماهر فنی

دارویـــــــارسرطانیها
رایار ینمیدهد

سپهرغرب ،گروه اجتماعی :مشاور
عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت
آموزی ستاد کل نیروهای مسلح از
فراهم شدن شرایط اشتغال کارکنان
وظیفه ماهر در شرکت امداد خودرو
سردار کمالی
پس از پایان خدمت خبر داد.
ســردار موســی کمالــی با اشــاره به
فراهــم شــدن شــرایط اشــتغال ســربازان در شــرکت
امدادخــودرو اظهــار کــرد :بــر اســاس تفاهمنامــه
منعقدشده بین قرارگاه مرکزی مهارتآموزی کارکنان
وظیفــه نیروهــای مســلح بــا شــرکت امدادخــودرو،
امکان اشــتغال مستقیم ســربازان ماهر ترخیصشده
در شــرکت امداد خودرو ایران فراهم شده است.

وی ادامــه داد :ایــن تفاهمنامــه بیــن ســردار
زادهکمند ،معاون نیروی انســانی ســتاد کل نیروهای
مســلح و فرمانــده قــرارگاه مرکــزی مهارتآمــوزی
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و آقایان امیرحسینی،
مدیرعامــل و گنجی رئیس هیئت مدیره امداد خودرو
ایران به امضا رسیده است.
بــر اســاس ایــن تفاهمنامه همــه ســربازانی که در
دوره خدمــت در حــوزه فنــی و خدماتــی مــورد نیــاز
امــداد خودرو ایران مهارت کســب کــرده و گواهینامه
دریافــت کــرده باشــند ،میتواننــد به عنــوان امدادگر
خــودرو در شــهرها و جادههای بین شــهری مشــغول
به کار شوند.
کمالــی تصریــح کــرد :در راســتای اجــرای فرامیــن
مقــام معظــم رهبــری دربــاره مهارتآمــوزی کارکنــان
وظیفــه و بــرای تســهیلگری و ایجــاد کســبوکار بــرای
کارکنــان وظیفــه در زمینــه امدادخــودرو ،هــر ســاله
تعدادی از ســربازان ماهر در اواخر دوره خدمت خود
بــرای جذب پیمانکاری به شــرکت امــداد خودرو ایران
معرفی خواهند شــد و این شــرکت افراد واجد شرایط
را جذب خواهد کرد.
وی بــا بیــان لــزوم توجــه بــه توانمندســازی و
مهارتآمــوزی نیروهای مســلح گفت :در این نشســت
ســردار زادهکمنــد فرمانــده قــرارگاه اعــام کــرد کــه
نیروهــای مســلح مکلــف بــه اجــرای توانمندســازی و
مهارتآمــوزی بر اســاس نیاز شــغلی بازار بــه کارکنان
وظیفه هســتند و ســربازان عــاوه بــر نقشآفرینی در
دفاع از امنیت کشــور باید در نیروهای مســلح ،کار یاد
بگیرند.
اعطای گواهینامه مهارت به  700هزار سرباز
کمالی افزود :در این راســتا تا کنون بالغ بر هفتصد
هــزار نفــر گواهینامــه دریافــت کردهاند و بــا توجه به
وظیفــه قرارگاه مرکــزی مهارتآمــوزی کارکنان وظیفه
نیروهــای مســلح نســبت بــه تســهیلگری اشــتغال
جوانان ســرباز ،این تفاهم نامه منعقد شده است.
وی در ادامــه گفــت :مدیرعامــل امداد خــودرو نیز
اعــام کــرده کــه ســربازان ماهــر ترخیصشــده نقش
مهمــی در تأمیــن و توســعه ناوگان امــداد خودرو در
سراســر کشــور خواهند داشت و در ســال جاری 1000
نفــر از کارکنــان وظیفــه ماهــر ترخیصشــده در ایــن
شرکت جذب خواهند شد.
همچنیــن بــه ایــن افــراد یــک خــودرو امــدادی بــا
اقســاط سهســاله و بازپرداخت قرضالحســنه تحویل
داده میشــود و بــه ایــن شــکل ،هیــچ وقفــهای بین
خدمــت ســربازی و اشــتغال ایــن افــراد بــه وجــود
نخواهد آمد.
همچنیــن بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه شــرکت بــه
صورت قســطی و با شــرایط ویــژه به کارکنــان وظیفه،
کارکنــان پایور و خانوادههای آنان کارتهای اشــتراک
امدادخــودرو و خدمات امدادی ارائه میکند.

سپهرغرب ،گروه اجتماعی:
کارگر یک شرکت خصوصی
است .در آستانه بازنشستگی و
آسایش بود که فهمید سرطان
در سلولهای رودهاش النه
دارویار
کرده و تمام نقشههایی که
برای دوران بازنشستگیاش
کشیدهبود ،نقش بر آب شد.
کارگــر یــک شــرکت خصوصــی اســت .در
آســتانه بازنشســتگی و آســایش بــود کــه
فهمیــد ســرطان در ســلولهای رودهاش النــه
کــرده و تمــام نقشــههایی کــه بــرای دوران
بازنشســتگیاش کشــیدهبود ،نقش بر آب شد.
حاال هم ســلولهای ســرطان از روده به کبدش
لشکرکشی کردهاند و دوباره باید شیمی درمانی
شــود .داروی شــیمی درمانــیاش یــک داروی
ایرانی اســت ،اما قیمت دارو بــه داروهای ایرانی
نمیخورد! هر دوره تزریق دارو بدون هزینههای
جانبی برایش  50میلیون تومان آب میخورد و
تــا شــش دوره هر  21روز یک بار هــم باید درمان
را ادامــه دهد تا بتواند به کمک شــیمی درمانی
ســلولهای ســرطانی را مغلــوب کنــد؛ البتــه
مشــروط به اینکه خــودش در برابــر هزینه 300
میلیون تومانی یک دوره کامل درمان ســرطان
مغلــوب نشــود .هزینههایــی که طبق اســنادی
که نشــان میدهد تحت حمایت بیمه نیســت و
خــودش باید آن را از جیب بپــردازد .این حکایت
برای بســیاری از بیمــاران خــاص و صعبالعاج
حکایت ناآشــنایی نیست 2/5 .میلیون نفری که
ساالنه به واسطه هزینههای کمرشکن سامت
زیر خط فقر ســقوط میکنند .حــاال هم با آمدن
طرح دارویار این افراد تحت یاری قرار نگرفتهاند،
در حالی که بنا بود دارویار یاری گر بیماران باشد
و داروهایــی را که تحت پوشــش بیمه نیســتند،
زیر چتر حمایتی ببرد تا فشــار کمتری به مردم و
بیماران وارد شود.
«مــا میخواهیــم اگر کســی در یــک خانواده
مریض شد ،بیش از رنج مریض داری ،رنج دیگری
نداشتهباشــد ».ایــن جملــهای از مقــام معظم
رهبــری اســت کــه در پشــت دفترچههــای بیمه
تأمین اجتماعی نقش بسته ،اما انگار این جمله

رهبری تنها جنبه اســتفاده ابزاری دارد و بیماران
به ویژه بیماران بیماری سخت و صعبالعاجی،
چون ســرطان برای تأمین هزینههــای چند صد
میلیونــی درمانشــان ناگزیرنــد بــه زیــر خط فقر
کشــیده شــوند ،چراکه بســیاری از داروهای این
بیمــاران تحــت پوشــش بیمــه نیســت آن هــم
داروهایــی کــه یــک دوره درمانی کامــل آن چند
صــد میلیون تومان هزینــه دارد .یک نمونهاش
داروی زاکاریــا اســت و بــا وجود آنکــه تولید یک
شــرکت ایرانــی اســت ،هــر ویالــش  25میلیــون
تومان است و فردی که با این دارو تحت درمان
قــرار میگیــرد ،برای هر جلســه درمانــی باید دو
ویــال از دارو را تزریــق کنــد و دوره درمان کامل
آن شامل شــش دوره تزریق در فواصل  21روزه
اســت .بدیــن ترتیب با یک حســاب سرانگشــتی
یــک دوره درمانی بیماران ســرطانی بــا این دارو
چیــزی نزدیک بــه  300میلیون تومــان تنها برای
تهیــه دارو هزینــه دارد .هزینههــای رفــت و آمد،
هزینه تزریــق دارو و هزینههای ویزیت پزشــک را
هــم که به آن اضافه کنید بهتــر متوجه خواهید
شد چگونه است که ساالنه  2/5میلیون نفر بر
اثر هزینههای کمرشــکن سامت به زیر خط فقر
سقوط میکنند.
وزارت بهداشت علیه بیماران سرطانی!
ســال  97بــود کــه وزارت بهداشــت داروهای
شــیمی درمانــی را کــه مشــابه داخلــی دارند ،از
پوشــش بیمهها خارج کــرد .حاال ،امــا انگار این
خــروج از حمایــت بیمــه بــرای داروهــای ایرانــی
درمان سرطان هم لحاظ شدهاست!
آقــای علــوی کــه حــاال نخســتین دوره
شــیمیدرمانی را بــا داروی زاکاریــا دریافت کرده
متوجه شــده باید شــش دوره این دارو را تزریق
کند که چیزی حدود  300میلیون تومان برایش
آب میخورد .وقتی اســناد و مجوز سازمان غذا
و دارو را نشانم میدهد ،میبینم در برگههایش
بــه صراحــت قیــد شــده دارو خــارج از تعهــدات
بیمــهای اســت! رگافیب داروی دیگری اســت که
عــاوه بــر زاکاریــا باید اســتفاده کند .هــر  28روز
چهار بســته قــرص رگافیــب مصــرف میکند که
روی هــم برایــش حــدود  7/5میلیــون تومــان

آقای علوی که حاال نخستین دوره شیمیدرمانی را با داروی زاکاریا دریافت کرده متوجه
شــده بایــد شــش دوره این دارو را تزر یــق کند که چیزی حــدود  300میلیــون تومان برایش
آب میخــورد .وقتــی اســناد و مجــوز ســازمان غــذا و دارو را نشــانم میدهــد ،میبینــم در
برگههایــش بــه صراحت قید شــده دارو خــارج از تعهــدات بیمهای اســت! رگافیب داروی
دیگری اســت که عالوه بر زاکاریا باید اســتفاده کند .هر  28روز چهار بســته قرص رگافیب
مصرف میکند که روی هم برایش حدود  7/5میلیون تومان آب میخورد...
آب میخــورد .هــر دو دارو هم ایرانی اســت ،اما
نــه فقــط تحــت پوشــش بیمه نیســت ،بلکــه با
ایــن هزینههــای سرســامآور بــه دســت بیماران
سرطانی همچون آقای علوی میرسد.
داروهایی که تحت حمایت بیمه نیست
ســید علــی فاطمــی ،نایــب رئیــس انجمــن
داروســازان درباره چرایی قیمتهای سرسامآور
داروهــای ایرانــی ضد ســرطان اینگونــه توضیح
میدهد« :مواد اولیه این داروها اغلب وارداتی
هســتند و در ایــران تنهــا فرموله و بســتهبندی
میشــوند و مولکولهایی که خیلی کم هستند
و کارخانههــای کمــی در دنیــا اینهــا را تولیــد
میکنند ،هزینه تولیدشان بسیار باالست».
آنطــور کــه فاطمــی میگویــد طــرح دارویــار
 166قلــم از داروهایــی را که تحت پوشــش بیمه
نبودند ،به اضافــه  190قلم داروی  OTCرا تحت
پوشــش بیمه قــرار داد ،اما اینکه تمــام داروها
بخواهد تحت پوشــش بیمه باشــد نــه در ایران
و نــه در هیــچ کجــای دنیــا معمول نیســت .وی
ایــن نکته را کــه در تمام دنیا حمایــت جدیتری
از داروهــای بیمــاران ســرطانی و صعبالعــاج
میشــود ،میپذیــرد و میگویــد« :ایــن نکتــه
درستی اســت این بیماران باید حمایت شوند و
زندگیهای زیادی برای تأمین هزینههای درمان
ایــن بیماران از بین مــیرود و خیلیها مجبورند
دار و ندارشــان را بفروشــند و برای درمان هزینه
کنند».
به گفتــه فاطمی پوشــش  90درصــدی برای
برخی از داروها مثل انسولین قلمی وجود دارد،
اما اغب داروها تا  70درصد تحت پوشــش بیمه

ثبت اطالعات معتادان در سامانه غربالگری هوشمند
با رعایت اصل محرمانگی
سپهرغرب ،گروه اجتماعی :در حالیکه چندی پیش خبری درخصوص راهاندازی «سامانه غربالگری
هوشمند معتادان» تا پایان سال منتشر شد ،معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در این باره میگوید :اصل
محرمانگی در تمامی سامانهها رعایت خواهد شد ،در مرحله اول ،غربالگری از مراکز ترک اعتیاد اجباری (ماده
 )16آغاز خواهد شد.
محمــد جمالــو اظهــار کــرد:
محمد جمالو
غربالگــری هوشــمند در چند فاز
تعریف میشود؛ فاز اول آن برای
مراکــز مــاده ( 16مراکز ترک اعتیــاد اجباری و محل
نگهــداری معتادان متجاهر و تمام کســانی که به
عنوان متجاهر دســتگیر میشــوند) اســت که در
این ســامانه به آنها توجه میشود لذا فعا خیلی
نمیخواهیــم به کمپهــای ترک اعتیــاد ماده 15
(مراکز ترک اعتیاد معتادان خود معرف) بپردازیم.
وی ادامــه داد :اعتیــاد در جامعه ما به عنوان
یک بــزه و انگ توجه میشــود .شــاید بســیاری از
کســانی که آلــوده شــدهاند و میخواهنــد نجات
پیدا کنند ،عاقهمند نباشــند کــه اطاعاتی از آنها
درج شود که با رعایت کامل محرمانگی این اتفاق
میافتد.
معــاون کاهش تقاضا و توســعه مشــارکتهای مردمی ســتاد مبارزه بــا موادمخدر تاکیــد کرد :اصل محرمانگــی در تمامی
سامانهها رعایت خواهد شد و رعایت شده و در مرحله اول در مراکز ماده  16این اتفاق میافتد.
جمالو در پاسخ به این سوال که چه مشخصاتی در این سامانه ثبت خواهد شد؟
گفــت :ســامانه غربالگــری براســاس مشــخصههای زیســتی کار میکنــد؛ یعنــی فــردی که بــه عنــوان معتــاد متجاهر به
مرکــز غربال وارد میشــود ،اســکن عنبیه خواهد شــد تا بتوان بــا یک کد یونیک مشــخصاتش را ثبت کرد کــه فرد با آن کد
شناســایی شــود ،بنابراین تمامی مراحل درمانی ،بازتوانی ،اشــتغالزایی و مدیریت مورد را با اســتفاده از کد یونیک پیش
خواهیم برد.

قــرار دارنــد .وی میافزاید« :متأســفانه خیلی از
داروهــای بیمــاران خــاص و صعبالعــاج تحت
پوشــش بیمه نیســتند ،اما خــود معاونتهای
غــذا و دارو و بنیادهــای امــور بیمــاران خــاص
بودجههایی برای کمک به برخی از بیماران برای
تأمین هزینه داروهایشان دارند».
وعده فردا!
نایــب رئیــس انجمــن داروســازان ایــران در
برابــر ایــن موضــوع کــه دارویــار چــه برنامــهای
بــرای افزایــش پوشــش بیمــهای داروهــا وبــه
ویــژه داروی بیمــاران ســرطانی و صعبالعــاج
دارد ،اینگونــه توضیــح میدهــد« :قــرار اســت
در آینده این پوشــش بیشــتر شــود ،اما از محل
صرفهجوییهایــی که قرار اســت با اجــرای طرح
دارویــار اتفاق بیفتد ».به گفته وی به دلیل آنکه
قیمــت دارو بــه صــورت غیر واقعــی پاییــن نگــه
داشته شــدهبود ،ما با قاچاق دارو از کشورمان
مواجــه بودیــم و یــک جاهایــی مصــرف بیرویه
دارو داشتیم .با اجرای طرح دارویار انتظار داریم
صرفهجویی اتفاق بیفتد و منابع ارز دارویی برای
تأمین داروهای دیگر اتفاق بیفتد ،اما اینکه االن
در ابتــدای طــرح دارویــار بخواهد همــه داروها
تحت پوشش بیمه قرار بگیرند ،شاید امکانپذیر
نباشــد ،چون  6میلیون نفر تحت پوشــش هیچ
بیمــهای نبودند و حاال تحت پوشــش بیمه قرار
گرفتهانــد .بنابرایــن زمــان میبــرد تــا بتوانیم از
محــل صرفهجویــی کــه در طــرح دارویــار اتفاق
میافتــد ،داروهــای بیشــتری را تحــت پوشــش
بیمه ببریم.
فاطمــی در برابــر سیاســت پوشــش بیمهای

باالتر داروهای بیماران صعبالعاج و ســرطانی
در اغلب کشور های دنیا با اشاره به یکی از نقاط
ضعــف و انتقــادات از طــرح دارویــار میافزایــد:
«یکی از انتقاداتی که به طرح دارویار میشــود،
همیــن پوشــش داروهــای  OTCاســت .چنــد
ســال طــول کشــید تــا ایــن داروهــا از پوشــش
بیمــهای خــارج شــوند ،چــون یــک بــاری را بــه
دولــت تحمیــل میکننــد ،چــون حجــم مصرف
ایــن داروها باالســت ،اما قیمت ایــن داروها باال
نیســت ،بنابرایــن بــرای خانــوار فشــاری را وارد
نمیکنــد .بنابراین شــاید بهتر بود بــه جای آنکه
مــا داروهایی را که چندان گران نیســتند ،اما بار
مصرفشــان زیــاد اســت ،تحت پوشــش بیمه در
بیاوریــم ،داروهایی که مصــرف پایینتری دارند،
امــا خانوادهها و بیماران تحمل بــار گرانی آن را
ندارند ،تحت پوشش قرار میدادیم».
آنطــور کــه نایــب رئیــس انجمن داروســازان
میگوید وزارت بهداشت و مجلس در این راستا
برنامههایــی دارنــد کما اینکه داروهــای بیماران
 SMAهــم تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفــت و
ایــن امیدواری وجــود دارد که بــا صرفهجویی و
مدیریت منابع این اتفاق زودتر رخ دهد.
سالمت عامل سقوط  2/5میلیون نفر
زیر خط فقر
ماجــرای آقای علــوی و هزینههــای درمانش
تنها یــک برش از واقعیت وضعیت دارو و درمان
در کشور است.
بنا به گــزارش بانک جهانــی ،پرداخت از جیب
خانوار هــای ایرانــی بــرای هزینههــای درمانی در
سال  1397حدود  35درصد بود که این میزان
بســیار بیشــتر از متوســط جهانــی این شــاخص
یعنی  18درصد بودهاســت .رتبه ایران در جهان
در همــان ســال ،رتبــه  116در بیــن  187کشــور
بودهاســت .شــاخص دیگر در بخش بهرهمندی
از سیستم سامت ،هزینههای سامت منجر به
فقر اســت .این شاخص حدی است که خانواده
در حالــت عــادی باالی خــط فقر اســت ،اما پس
از پرداخــت هزینههــای بهداشــتی از جیب به زیر
خــط فقر میرســد .بــه بیــان دیگر فقر ناشــی از
درمان را تجربه میکند .بررســیهای وزارت رفاه
نشــان میدهد در ســال  ،1398میزان شاخص
در سطح کشــوری  2/84درصد ،روستایی 2/8
درصد و شهری  2/85درصد بودهاست .به این
معنــا کــه  2/8درصــد از جمعیت کشــور ،یعنی
حدود  2میلیون و  380هزار نفر در ســال 1398
به واســطه هزینههای بهداشــت و درمان به زیر
خط فقر رفتهاند.
قانونی که اجرایی نمیشود
طبــق تأکید قانــون تأمین اجتماعــی صفر تا
صــد هزینههــای دارو و درمان کارگــران در تمام
بخشهــا حتــی بخــش خصوصــی بایــد رایگان
باشد و از محل نه /بیست و هفتم سهم درمان
بیمهشده تأمین شود.
بــه گفتــه حســن صادقــی ،رئیــس اتحادیــه
پیشکســوتان جامعــه کارگری ،وظیفه ســازمان
تأمیــن اجتماعــی اســت کــه هــر دارویــی را کــه
پزشــکان متخصــص بــرای بیمــاران بیمه شــده
تجویــز میکنند ،رایــگان در اختیار بیمــاران قرار
دهــد؛ در واقــع کارگران نباید بــرای هیچ دارویی
پــول از جیب بپردازند؛ تأمین نظام دارویی کامًال
رایــگان ،وظیفــه بیبروبرگــرد ســازمان تأمیــن
اجتماعی اســت ،اما این ســازمان به ســادگی و
بدون آنکه به جایی پاســخگو باشد ،از زیر انجام
وظیفــه و تعهداتــش شــانه خالی میکنــد و در
ایــن میــان افراد بیشــتر به زیر خط فقر ســقوط
میکنند.

 5تا  13سالگی ،سن «بحران»

خالء شناختی و ادراکی بین معلمان و دانشآموزان
سپهرغرب ،گروه اجتماعی :رئیس دانشگاه فرهنگیان ،با تاکید بر اهمیت کار معلمان در پیشگیری از مصرف
مواد مخدر ،گفت :به زعم متخصصان 5 ،تا  13سالگی یعنی تا پایان دوره متوسطه اول سن «بحران» است.
هر کار خوبی که دانشآموزان باید در این سنین بیاموزند ،باید پایهریزی شود و اهمیت کار معلمان در اینجا
آغاز میشود.
رضــا صحرایــی اظهار کرد :معلمان به گونهای آموزش میدهند که آموزش دیدهاند و اگر امروز پیشــگیری از
صحرایی
مواد مخدر به ســر فصل دغدغههای نظام تبدیل شــده است ،دانشــگاه فرهنگیان نیز موظف است پیشگیری
را در سرفصل خود قرار دهد.
به گفته وی ،ساالنه  25هزار معلم مستقیما و  25هزار معلم غیر مستقیم به نظام تعلیم و تربیت وارد میشوند و معلمان
باید کودکان را متناسب با ظرفیتهای زمان خود تربیت کنند.
رئیس دانشــگاه فرهنگیان با اشــاره به لزوم رفع خاء شــناختی و ادراکی در بین دانشآموزان و معلمان ،خاطر نشــان کرد:
امروز شاهد خاء شناختی و ادراکی بین معلمان و دانشآموزان هستیم به طوری که معلمان در دنیای خود و دانشآموزان
در دنیای خویشــتن هستند و این خاء باعث شده نتوانیم از معلم با تمام ظرفیت استفاده کنیم.
صحرایــی با بیان اینکه بیش از  50درصد رتبههای برتر کنکور در این دانشــگاه جذب میشــوند ،افــزود 923 :کانون و قریب
به  225انجمن علمی و  270نشــریه دانشــجویی از ســرمایههای این دانشــگاه عظیم اســت .همواره در مسابقات دانشجویی
نام دانشــگاه فرهنگیان میدرخشــد و امســال نیز
در مســابقات قرآن این دانشــگاه مقــام اول ایران
را داشت.
رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان افــزود :در دولــت
مردمــی ،معلمان قوی تربیت خواهد شــد .معلم
قــوی چند ُبعــدی و چند کارکردی اســت .در ســند
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش  6ســاحت
تربیتی برای معلمیــن و دانشآموزان مد نظر قرار
داده شــده اســت و ما نیز نظام جامــع تربیت را به
مثابــه نظــام جامــع آموزش در دانشــگاه مســتقر
خواهیم کرد .دیگر با  150واحد درسی کسی معلم
نمیشود و آنچه دانشجویان را معلم خواهد کرد،
آموزش دیدن در آن  6ساحت تربیتی است.

اجتماعی

بارگذاری مدارک رتبهبندی معلمان تا 25شهریور تمدید شد
سپهرغرب ،گروه اجتماعی :کارگروه رتبه بندی معلمان در اطاعیه شماره  ،8از تمدید بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان تا پایان روز جمعه  25شهریور  1401خبر داد.
متن این اطاعیه به شرح زیر است:
نظر به درخواســت تعداد زیادی از همکاران محترم که به دلیل مســافرت و یا مشــکاتی همچون عدم دسترســی به مدارک و مســتندات ،موفق به ثبت نام و بارگذاری کامل مدارک در ســامانه رتبه بندی معلمان در مهلت مقرر نشــدهاند ،مهلت ثبت نام تا
پایان روز جمعه  25شهریور ماه  1401تمدید میشود.
یادآور میشود ،همکارانی که ثبت نهایی کردهاند اما قصد ویرایش اطاعات خود را دارند نیز میتوانند مجددًا در مهلت تمدید شده نسبت به اضافه یا کم کردن اطاعات خود اقدام نمایند.
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سپهرغرب ،گروه اجتماعی:
خالیماندن ظرفیت  18نفری
تخصص جراحی قلب و تنها
دو فار غالتحصیل طب اطفال
کمبود پزشک موضوعی است که با مقایسه
رقابت تنگاتنگ داوطلبان گروه
تجربی در امتحانات ورودی
دانشگاهها ،باورش سخت است.
خالیمانــدن ظرفیــت  18نفــری تخصــص
جراحی قلب و تنهــا دو فار غالتحصیل طب اطفال
موضوعی اســت کــه با مقایســه رقابــت تنگاتنگ
داوطلبــان گــروه تجربــی در امتحانــات ورودی
دانشــگاهها ،باورش ســخت اســت ،اما اگــر ابعاد
دیگــر ماجرا همچــون تفــاوت درآمــد و همچنین
ســختی برخی رشتههای پزشکی را به خصوص در
دوره تخصص مورد واکاوی قرار دهیم ،میتوانیم
ریشــههای ایــن عــدم تمایــل را بــرای تحصیــل در
دوره تخصــص رشــتههایی همچون اطفــال بهتر
متوجــه شــویم .بحــران در حــوزه تربیت پزشــک،
امــا بــه همینجا محــدود نمیشــود و عمیقتر از
ایــن حرفهاســت! بخــش مهمــی از کرســیهای
آموزش پزشــکی کشــور با افرادی پر میشــود که
حتــی در کنکــور هــم شــرکت نکردهانــد! فرزندان
اعضای هیئت علمی ،دانشــجویان دانشــگاههای
کشور های ســطح پایینی که به پشتوانه پول وارد
این دانشگاهها و سپس وارد دانشگاههای علوم
پزشکی کشور میشــوند و در نهایت دانشجویان
پردیسهــای دانشــگاهی و افــرادی کــه بــا رانــت
تغییــر رشــته میدهنــد هــم اکنون بخــش اصلی
کرســیهای آمــوزش پزشــکی کشــور را اشــغال
کردهانــد؛ رونــد ناصوابــی کــه موجــب میشــود
در ســالهای آینــده با تربیت پزشــکان کمســواد،
فاتحه دانش پزشــکی کشــور را بخوانیم! آخر این
ماجرا به مهاجرت پزشــکان نخبه و پر شــدن جای
آنها با افرادی ناکارآمد و کمسواد است!
«تخصــص جراحی قلب در ســال جــاری  18نفر
ظرفیت داشتهاست ،اما هیچکس متقاضینشده
و در کل کشــور فقــط دو فار غالتحصیــل جراحــی
اطفــال داریــم ».همیــن یــک جملــه محمــد
رئیــسزاده ،رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی
کشــور ،کل آمــوزش پزشــکی را به چالش کشــید.
از نــگاه وی با ادامه وضعیت کنونی ممکن اســت
مجبور شــویم مانند  40ســال قبل از کشور هایی
همچون هند و پاکســتان پزشک وارد کنیم .خالی
ماندن ظرفیتهــای پذیرش دانشــگاههای علوم
پزشــکی در برخــی رشــتهها و پاییــن آمــدن تــراز
نمرههــا برای پــر کردن این صندلیهــا تنها چالش
حــوزه آموزش پزشــکی نیســت .هم اکنون ســایر
کشــور ها و به خصوص کشــور های حاشیه خلیج
فارس و به طور خاص کشور عمان ،مقصد اصلی
پزشــکان نخبه ایرانی شــدهاند؛ کشــور هایی که با
پرداخت دســتمزد پزشــکان به دالر بر سر راه آنان
فــرش قرمــز پهــن کردهانــد .ماحصــل ایــن ماجرا
برای ما خالیشــدن دانشــگاههای علوم پزشــکی
از نخبگان و جایگزین شــدن آنها با افرادی است
که در ســطحی به مراتــب نازلتر قــرار دارند و این
مســئله میتواند دانش پزشکی ایران را که یکی از
افتخارات کشورمان بود به قهقرا ببرد.
پزشکشدن بدون کنکور!
دکتــر احمدرضــا عصــاره ،فوقتخصــص قلــب
و عــروق و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه جندی
شــاپور اهواز بــا تأکید بــر اینکه ماجــرای مهاجرت
نخبگان در حوزه پزشــکی  20سال است که اتفاق
افتــاده و االن در حــال اوجگیری اســت ،میگوید:
«کرســیهای اســتادی مــا در حــال خالــی ماندن
اســت .پزشــکان متخصــص و بــا تجربه ما کشــور
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آقای علوی که حاال نخســتین دوره شــیمیدرمانی را با داروی زاکاریا دریافت کرده متوجه
شــده بایــد شــش دوره این دارو را تزریق کنــد که چیزی حدود  300میلیــون تومان برایش آب
میخورد .وقتی اسناد و مجوز سازمان غذا و دارو را نشانم میدهد ،میبینم در برگههایش
به صراحت قید شــده دارو خارج از تعهدات بیمهای اســت! رگافیب داروی دیگری اســت که
عــالوه بر زاکاریا باید اســتفاده کند .هر  28روز چهار بســته قــرص رگافیب مصرف میکند که
روی هم برایش حدود  7/5میلیون تومان آب میخورد...

را تــرک میکننــد و ما مجبوریــم در امتحانات ارتقا
و بــرد ،نمــره بدهیــم .نخبــگان مــا کــه در کنکــور
وارد میشــوند بــه خــارج میروند و کســانی را که
در کنکــور قبــول نشــدهاند ،بلکه با پــول رفتهاند
خــارج درس میخواننــد ،بــا پــول میآوریــم و در
کاسهای پزشکی مینشانیم».
بــه گفته وی در دانشــگاه اهواز شــاید بیش از
 50درصد اســاتید مهاجرت کرده و رفتهاند و االن
بهترین اســاتید کشــور ما مهاجــرت میکنند و به
کشور هایی مثل عمان میروند.
مهاجرت پزشکان به عمان
ایــن اســتاد دانشــگاه در پاســخ بــه چرایــی
ایــن مهاجرتهــا اینگونــه توضیــح میدهــد« :با
هیاهوهایی که طی ســالهای اخیــر علیه جامعه
پزشکی راه افتاد ،حداقلهای حقوق اساتید تمام
وقــت را از آنها گرفتند و آنها از دانشــگاه بیرون
آمدند .اســاتید تماموقت کــه یک زمانی به حدود
 50درصد اعضای هیئت علمی میرســیدند ،حاال
در حد  15 ،10درصد هستند و به جز دانشگاههای
شــهر های بــزرگ ،در ســایر مناطــق کشــور خیلــی

تمایلی به تمام وقت شــدن و ماندن در دانشگاه
ندارند».
ایــن جــراح متخصــص قلب بــا مقایســه میان
تعرفههــا در ایــران و ســایر کشــور ها میافزایــد:
«شــرایط تعرفهها در کشــوری مثل عــراق با 5 ،4
برابــرو در عمان تا  10برابر تعرفهها در ایران اســت
تازه مالیاتی هم به آنها تعلق نمیگیرد ».عصاره
معتقد اســت مهمترین قســمت ماجرا این است
کــه مســئوالن وزارت بهداشــت ما به جــای اینکه
در جهــت مشــکل یابی عمــل کننــد و در برابر این
مشکات بایستند و مســئوالن نظام را قانع کنند
به فکر حفظ جایگاه خود هستند.
وی تأکیــد میکنــد« :در حــال حاضر کشــور به
ســرعت از افراد کارا خالی و جایشــان بــا افرادی پر
میشــود که ســطح و کارآمدی الزم را ندارند .این
مسئله هم به ضرر مردم و هم به ضرر کشور تمام
میشــود ،چراکــه یک پزشــک کارآمد و باســواد با
یکدهم هزینه بیماری را تشخیص میدهد».
عصاره از اورژانسهای بیمارستانهایی روایت
میکنــد کــه پزشــکان جدیدالورودشــان روزانه 10
تــا  15مریــض را بســتری کردهانــد ،بیآنکه معلوم

باشد مشکل آنها چیست! این در حالی است که
یک پزشک کارآمد و باتجربه فقط بیماری را بستری
میکند کــه واقعــا نیازمند درمان باشــد و این در
گرو تشــخیص درســت اســت تا بتواند هزینههای
کشور را هم ذخیره کند.
درآمد ،انگیزه اصلی مهاجرت
این فوقتخصص جراحی قلب با تأکید بر اینکه
اولینقدم قبول و درک مشــکل است ،میافزاید:
«در دانشــگاهها قبــًال اســاتید دانشــگاه رؤســای
بخــش را تعییــن میکردنــد ،امــا ایــن را از اختیــار
رؤسای دانشگاه خارج کردهاند».
این عضو هیئت علمی دانشــگاه جندی شاپور
معتقد اســت« :اکثــر افرادی که میرونــد ،افرادی
نیستند که با کشورشان درگیری داشته و مخالف
باشــند ،امــا ســاختار های موجود برخــی را به این
نتیجــه میرســاند کــه بایــد مهاجــرت کننــد .تنهــا
سیستمی که در کشــورمان واقعا خوب کار کرده
و از زمان جنگ نیاز های کشــورش را پوشش داده
سیســتم پزشکی است .شما آن را با سیستمهای
خودرو کارمندی مقایسه کنید؛ از کشور های دیگر
هم در حوزه پزشکی به ما مراجعه میکنند».
ایــن پزشــک با اشــاره به ارفــاق نمــره در برخی
رشــتهها مثــل قلــب یــا اطفــال تصریــح میکنــد:
«کســی که جــراح قلب اســت درآمدی نــدارد؛ یک
جــراح قلــب بــرای یــک مریــض یــک روز را بایــد به
جراحــی بگذرانــد .مزد ایــن در بیمارســتان دولتی
تعرفهاش یک میلیون اســت و بعد برایش سقف
هــم میگذارنــد .این نخبهای بوده کــه بیش از 20
ســال درس خوانــده و وقتی به بازدهی میرســد
نزدیــک  40ســالگی اســت .ایــن فــرد زمانــی کــه
دیگــران تفریــح میکردنــد ،کار میکــرده و درس

میخواندهاست».
بــه گفته عصاره همیــن فرد وقتی به کشــوری
ماننــد عمان برود برای  7 ،6عمــل در ماه ،حدود
 100هــزار دالر درآمــد دارد و آمــار و ارقــام درآمــد
پزشــکان در این کشــور ها باالتر از چیزی اســت که
مــا فکــرش را بکنیم .یا بــرای یک ویزیــت  150دالر
دریافــت میکنــد ،امــا در اینجــا ویزیــت  3 ،2دالر
اســت .این پزشــک معتقد اســت پزشــکان عراقی
کــه در بصــره دســتپرورده و دانشآموخته ایران
هســتند بــه ســطح ویزیــت اینجــا میخندنــد و
بیماران از بصره میآیند اهواز ویزیت شوند.
صدور بهترینها و جایگزینی با افراد
سطح چندم
از نــگاه عصــاره مجمــوع تمــام اینهــا موجب
میشــود وارد فازی شــویم که بهترینها میروند
و ایــن بهترینهــا بــا کســانی جایگزین میشــوند
کــه با نمــره خیلی پایین یــا بدون کنکــور و قبولی
دانشگاه ،مثًال با پول پدر و مادر رفتهاند دانشگاه
کشوری همچون اوکراین درس خواندهاند و بعد
میآیند در کشــور در کرســیهای آموزش پزشکی
درس میخوانند .وی معتقد است ما افراد درجه
یــک را تحویل خارجیهــا میدهیم و افــراد درجه
چندم را در رشتههای پزشکی تربیت میکنیم .این
استاد دانشگاه یکبار دیگر تأکید میکند« :اولین
قــدم این اســت کــه بپذیریــم نخبگان مــا در حال
مهاجــرت هســتند و ایــن مهاجرت دســتهجمعی
االن به ســطح دبیرســتانهای تیزهوشان رسیده
و این فاجعه اســت .به دانشــگاههای ما اگر سری
بزنید زمانی فوق لیســانسها بعد لیســانسها و
االن به دانشجویان رسیدهاست».
بــه گفتــه وی پزشــکان مــا زمانی برای کرســی
تخصــص و فــوق تخصــص امتحانــات ســنگینی
داشــتند ،امــا االن درخواســت متخصــص و
فوقتخصص داریم ،اما کســی نمیآید و پزشکان
عمومی بعد از طرح یا ســربازی به دنبال مهاجرت
هســتند .اینها فجایعی اســت که چراغ خاموش
اتفاق میافتد.
فقط پولدار ها میتوانند پزشک شوند
یکــی از بزرگتریــن امتیازات کشــور مــا عدالت
آموزشی بودهاست .عصاره با اشاره به اینکه تنها
نکتــه مثبت حتی در رژیم ســابق عدالت آموزشــی
بــود و هر کــس درس میخوانــد میتوانســت به
جایــی برســد ،میافزایــد« :در  15 ،10ســال اخیــر
دقیقــا معکوس شــده و فقط کســانی میتوانند
پزشــکی بیاینــد کــه فرزنــد اعضــای هیئــت علمی
دانشگاهها یا اقشار ثروتمند هستند».
وی تصریــح میکنــد« :در دانشــگاه اهــواز در
میان کل دانشجویان پزشکی ،تنها  40 ،30درصد
از جریــان کنکور وارد دانشــگاه شــدهاند و بقیه یا
از دانشــگاههای خارجــی یــا از رشــتههای دیگــر با
رانــت آمدهاند نشســتهاند ســر کاس پزشــکی یا
از پردیسها هســتند .من خــودم به عنوان عضو
هیئت علمی ،برای ایــن ماجرا جنگیدم ،چه دلیلی
دارد در حالی که یک بچه روســتایی که درســش را
خوانده و قبول شــده نتواند وارد رشــته پزشــکی
شــود ،امــا فرزند یــک هیئــت علمی رانت داشــته
باشــد ».این اســتاد دانشــگاه معتقد است وقتی
دانشجویان را از طبقه اشراف انتخاب کردید ،این
افراد در برابر خدشــهای به رفاه خود نمیایستند
کار کننــد .عصاره با بیان اینکه این افراد هنوز وارد
سیســتم پزشــکی نشــدهاند ،میافزاید« :وای به
روزی که این افراد وارد سیستم پزشکی شوند .هر
چند اکثر افرادی که فار غالتحصیل میشوند اصًال
سراغ کار نمیروند و فقط دنبال پرستیژ هستند یا
میخواهند مهاجرت کنند».

از نشاندار شدن زوجین نابارور تا اعتبار  700میلیادی برای درمان ناباروری
سپهرغرب ،گروه اجتماعی:
سال  1399با تصویب مجلس
شورای اسالمی ،خدمات درمان
ناباروری تحت پوشش بیمه
بیمه سالمت قرارگرفت و به این ترتیب پس از
طی فرایندهای مربوطه در سال
 1400سازمان بیمه سالمت،
خدمات درمان ناباروری را تحت پوشش قرار
داد .این سازمان در نهایت اعالم کرد که خدمات
درمان ناباروری تا  90درصد تحت پوشش بیمه
قرار گرفته است.
هــر زوجی ممکن اســت نیاز باشــد که درطول
یکســال به دفعات از اقدامات درمانی استفاده
کنــد و پیــش از این نیز چــارهای جــز پرداخت این
هزینهها از جیب نداشــتند ،لذا بسیاری از زوجین
ممکــن بــود از قــدم گذاشــتن در مســیر درمــان
خودداری کنند.
بــه دنبال تصویــب قانون حمایــت از خانواده
و جوانــی جمعیت ،مســئوالن حوزه بهداشــت و
درمــان از جملــه بیمهها بــه این نتیجه رســیدند
که خدمات بیشــتری را به زوجیــن ارایه دهند .در
همین زمینه نیز ســازمان بیمه ســامت ایران به
عنــوان بزرگتریــن ســازمان بیمهگــر پایه از ســال
گذشــته در مســیر خدماتدهی به زوجین نابارور
قــدم گذاشــت و اعــام کرده کــه تاکنــون بخش
زیــادی از هزینههــای درمان نابــاروری را در بخش
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بســتری و ســرپایی پرداخت کرده است .همچنین
بیمــه ســامت اعــام کــرد زوجینــی کــه قبــل از
تصویــب ایــن قانــون و در ســال  1400اقــدام به
درمــان نابــاروری کردند میتوانند اســناد را تحت
خســارت متفرقــه ارایــه داده و هزینههای خود را
دریافت کنند.
در مجموع به این ترتیب بود که از سه ماه آخر
سال  1400دو تعرفه دولتی و عمومی غیردولتی
به بیمه ســامت ایران اباغ شد که بر اساس آن
 90درصد تعرفه دولتی برای مراکز درمانی دولتی
و  90درصد تعرفــه عمومی غیردولتی برای مراکز
درمانــی خصوصــی ،خیریه و عمومــی غیر دولتی
قابل پرداخت شــد .در مجموع هزینه هر ســیکل
درمــان نابــاروری کــه بیمــه پوشــش میدهــد،
بســته به خدمتــی کــه دریافت میشــود از 550
هــزار تومــان تــا  7میلیــون تومــان متغیر اســت
و اســتفاده از ایــن خدمــات بــرای مراکــز درمانی
تسهیل شده است.
در واقع پس از همگانی شــدن
بیمــه پایــه ،بیمــه نابــاروری هــم با
مصوبــه دولــت همگانــی شــد و بــا
مصوبــه هیئت دولت ،ســازمان بیمه ســامت
ایــران مکلف شــد نســبت بــه پوشــش بیمهای
همــه زوجیــن نابــارور فاقد بیمــه پایــه ،مطابق
آییننامــه بنــد «الف» مــاده ( )70قانــون برنامه
ششم توسعه اقدام کند .بر این اساس در اجرای

جــزء ( )5بنــد «ک» از تبصــره ( )17مــاده واحده
قانــون بودجــه ســال  ،1401همه مراکــز درمانی
و بیمارســتانهای ارائــه دهنده خدمــات درمان
نابــاروری موظف به عقد قرارداد با ســازمانهای
بیمهگر پایه شدند.
هزینههــای خدمــات تشــخیصی و درمانــی
نابــاروری و خدمــات تخصصــی نابــاروری شــامل
( )IUI, IVF, ICSI، FETبر اســاس ضوابط اباغی
وزارت بهداشــت در بخــش دولتــی ،عمومــی
غیردولتــی و خیریــه و خصوصی طرف قــرارداد با
فرانشیز مطابق دستورالعمل مندرج در مصوبه

شــورای عالــی بیمــه ســامت ،تحــت پوشــش
سازمانهای بیمهگر پایه قرار گرفت.
از سوی دیگر نشاندار شــدن زوجین نیازمند
بــه دریافــت خدمــات درمــان نابــاروری بــا رعایت
محرمانگــی اطاعــات در ســامانههای بیمــه
ســامت توســط دانشــگاهها و مراکز بهداشــتی،
متخصصــان زنان دوره دیده ،فلوشــیپ ناباروری
و متخصصیــن اورولوژی یک گام مهم در راســتای
ارائــه هرچــه بهتر خدمــات به این افــراد بود تا به
ایــن ترتیب زوجین به هر جایــی برای دریافت دارو
و خدمــات مراجعه کنند ،بــا قیمتهای مصوب،
خدمــات مورد نیاز را دریافت کــرده و پرداختی به
صورت آزاد نداشته باشند.
ســازمان بیمه ســامت ایران در همین راســتا
اعام کرده که طی یکسال گذشته خدمات دهی
به زوجین نابارور را با جدیت و در راستای توجه به
منویــات مقام معظــم رهبری
در بحــث توجــه بــه افزایــش
جمعیــت و اجرایــی کــردن
قانــون تعالــی جمعیــت در اولویــت
خــود قــرار داده؛ در ایــن بــاره مهدی
رضایــی _ معاون بیمــه و خدمات
ســامت ســازمان بیمه ســامت
ایــران تاکیــد میکنــد ،بــا هــدف
حمایت از سیاستهای جمعیتی ،سازمان
بیمه ســامت ایران در نامهای به ادارات کل

بیمه سامت اســتانها ،نسبت به در نظر گرفتن
تســهیاتی برای انعقاد قرارداد بــا مراکز دولتی و
خصوصی درباره ارائه خدمات به زوجهای نابارور
تاکید کرده است.
ایــن ســازمان همچنیــن اعــام کــرده کــه در
طول یکســال گذشــته با کنار رفتــن موانع ،چه از
لحــاظ عقد قــرارداد و چه منابع اعتبــاری آمادگی
پیــدا کرده بــرای درمان خدمات نابــاروری زوجین
تســهیات الزم را در اختیــار بگــذارد ،لــذا اکنــون
انتظــار مــیرود که مراکز بیشــتری طرف قــرار داد
این بیمه پایه قرار گیرند.
بر اســاس اعام مدیران بیمه ســامت ایران،
ایــن ســازمان بیمهگــر خواهــان ارائــه خدمات با
کیفیــت بــه زوجهــای نابــارور اســت .مدیرعامــل
ســازمان بیمــه ســامت نیــز در همیــن راســتا در
اظهــارات خــود تاکیــد کــرده اســت« :زوجهــای
نابــارور اطمینان خاطر داشــته باشــند پشــتیبان
آنهــا خواهیــم بــود و هزینههــای درمانــی اعم از
تشــخیصی و درمانــی تا 90درصد تحت پوشــش
قــرار خواهــد داشــت .در واقــع در ســال جــاری
بودجــه  700میلیارد تومانی بــرای درمان زوجین
نابارور در نظر گرفته شده است».
بیمــه مــادران بــاردار فاقــد بیمــه و فرزنــدان
آنهــا تا پنج ســالگی نیز از دیگر خدماتی اســت که
سازمان بیمه ســامت در این راستا اجرایی کرده
است.

تحلیل
فشار بر پلیس در شدت
گرفتن جرائم

شهید رحیمی

سپهرغرب ،گروه اجتماعی:
شهادت یکی از مأموران پلیس
تهران آن هم سه روز پس
از شهادت یکی از مأموران
پلیس در شهرستان دامغان،
بر نگرانیهای موجود نسبت
به کاهش امنیت در جامعه

افزودهاست.
ساعت  12ظهر روز جمعه 11 ،شهریور استوار
دوم محمدجــواد رحیمــی از مأمــوران حفاظت
بیمارســتان والیــت دامغان متوجه شــد مردی
در حال فرار از بیمارســتان اســت .آن مرد وقتی
مأمــور پلیــس را مقابل خــود دید بــا وی درگیر
شد.

در جریــان درگیــری بــود که او موفق شــد به
اســلحه پلیــس دســت پیــدا کنــد .لحظاتــی بعد
وقتی صدای دو گلوله در فضا پیچید ،این مأمور
پلیس بود که نقش بر زمین شد و متهم از محل
فرار کرد.
همزمان با شــهادت مأمور پلیس ،مشــخص
شــد متهــم  39ســاله از مصرفکننــدگان
موادمخــدر بــود کــه ســاعت  9صبــح همــان
روز بعــد از درگیــری بــا خانــوادهاش بــه قصــد
خودکشی خود را به پشتبام خانه رساند ،اما با
کمــک اورژانس اجتماعی کنترل و برای درمان به
بیمارستان منتقل شد.
او کــه از اختــال روانی رنج میبــرد ،حاضر به
پذیرش درمان نشــد و هنگام فــرار حادثه را رقم
زد.
ســاعت  5:30صبــح روز گذشــته هم اســتوار
امیــر کیوانلــو و همــکارش بــرای بازداشــت دو
سارق ،خود را به محل که خانهای حوالی میدان
ســپاه بود ،رســانده بودنــد که با ضربــه چاقوی
یکی از سارقان به شهادت رسید.
شــهادت مأمــوران پلیــس در جریــان تأمیــن
امنیت جامعــه امری اجتنابناپذیر اســت که هر
لحظــه امــکان بــروز دارد ،امــا زمانی کــه فاصله
بین این اتفاقها کاهش پیدا میکند ،مشــخص
میشــود موازنــهای مهــم در تأمیــن امنیــت
جابهجــا شدهاســت کــه بایــد بــه درســتی مورد
توجه قرار گیرد.
امکان بروز این حوادث در چند ســال گذشته
و همزمــان بــا افزایش سرســامآور قیمت کاالها
شــدت بیشــتری گرفتهاســت کــه در جریــان آن
بســیاری از مأمــوران پلیــس در جریــان تأمیــن
امنیت یا به شــهادت میرســند یا دچــار جراحت
میشوند.
بــه پیوســت ایــن گرانیهــا ،جمعیــت آمــاری
ســارقان هم رشــدی چشــمگیر داشــته اســت و
هــر روز هم که میگذرد بر آمــار جامعه مجرمان
اضافه میشــود .افزایش قیمت کاالها ،افزایش
نرخ بیکاری را منجر و گرایش بسیاری از نیروی کار
به ارتکاب جرائم را سبب شدهاست.
این افزایش در حالی با شــتاب در حال حرکت
اســت کــه کیفیــت عوامــل برخــورد بــا جرائم که
پلیــس در صــف اول آن قرار دارد یــا ثابت مانده
یا تحلیل رفتهاســت ،بنابراین بدیهی است پلیس
در مواجهه با جرائمی که با شدت در حال وقوع
اســت ،قــدرت تــابآوری الزم را نــدارد و بــه ایــن
شیوه دچار خسارت میشود.
بــرای جامعــه خســران زیــادی اســت کــه
مأمورانــش توان یا مهارت اســتفاده از ســاحی
را که برای تأمین امنیت حمل میکنند ،نداشــته
باشند و در مواجهه با مجرمانی که شاید مهارت
اســتفاده از ســاح را هــم ندارنــد یا خلع ســاح
شــوند یا ناجوانمردانه به ضرب گلوله یا دشــنه
جان خود را از دست بدهند.
نیروی انســانی آموزشدیده و همراه داشتن
تجهیزات نوین و پشــتیبانی به موقع از عملیاتی
کــه در حــال انجام اســت ،بدیهیتریــن امکانات
برای مواجهه و مقابله با جرائم هستند؛ جرائمی
کــه هــر روز بــر شــدت و پیچیدگــی آن اضافــه
میشــود از همیــنرو پلیــس بایــد در مواجهه با
گستره جرائمی که مدام در حال بروز است مورد
حمایت عملی قرار گیرد.
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نگاهتوحیدیشهیدمدنیمنشأخدماتسیاسیواجتماعیاوبود
سپهرغرب ،گروه اندیشه
 سمیرا گمار :آیت اهلل قائنیگفت :اگر بخواهیم یک الگوی
کامل از بنده خدا بودن و از دنیا
و فعالیتهای دنیایی جدا نبودن
شهید مدنی
معرفی کنیم حتما آن فرد مرحوم
آیت اهلل مدنی است که در طول
حیات خود نشان داد انسان میتواند در نهایت
پاکی و توحیدمحوری ،در متن جامعه و با مردم
باشد.
تکلیفمــداری از جمله موضوعات مهمی اســت
مکلف بایــد معیارهــای آن را در آموزههای
که یــک ّ
اســامی جســتجو کند ،تبیین همه جانبــه مفهوم
تکلیــف ،تشــریح ابعاد و ســاحتهای آن و تاثیر آن
در ســبک زندگــی اســامی و بازشناســی معیارهــا
و ضوابــط تکلیفمــداری در تعامــات فــردی و
اجتماعــی درجامعــه ،از ضروریــات پرداختن به این
موضوع است.
عمــل ،زائیده شــناخت و انگیزه بوده و انســان
میتوانــد با شــناخت معنــای تکلیــف ،ویژگیهای
تکلیفمــداران ،توجــه بــه موانع عمل بــه تکلیف،
نگریســتن بــه مصادیــق و الگوهــای تکلیفمــدار
و نیــز توجــه بــه پیامدهــا و عواقــب افــرادی که از
انجام تکلیف شــانه خالی کردهاند ،به وظیفه خود
عمــل کــرده و تکلیفمــدار خوبــی باشــد .در ایــن
مســیر هیــچ راهــی متقنتر از قرآن کریــم و روایات
معصومیــن علیهمالســام و آنــان کــه بــا تاســی
بــه ثقلیــن راه را پیمــوده و به ســامت بــه مقصد
رســیدهاند نیست تا انسان از انحراف در تشخیص
مصون بماند.
بــا ذکــر ایــن مقدمــه و توجه بــه تبییــن جایگاه
تکلیفمــداری در اندیشــه اســامی و اهمیــت آن
درتربیــت فــرد و جامعــه براســاس ســبک زندگــی
اســامی با آیتاهلل محمــد محمدیقائنی ،مفســر
قــرآن کریــم و اســتاد حــوزه علمیــه همــدان بــه
گفتگو نشســتهایم ،آنچــه میخوانید ســخنان وی
در خصــوص تکلیفمداری در قرآن و ســیره شــهید
مدنی با نگاهی به آیات الهی اســت.
آیــت اهلل محمــد محمدی قائنــی بــا تأکیــد بــر
لزوم شــناخت انســان ،شــناخت رابطه او با خدا،
جهــان ،خــودش و همنوعانــش ،گفــت :انســان
مخلوقــی اســت کــه نیازمنــد خلــق شــده ،کمال
مطلــق خــدای متعــال اســت و غیر از خــدا همه
محتاج هســتند.
وی خاطرنشــان کرد :بــدون تردید انســان برای
رســیدن به کمــال احتیاج بــه مربی و هــادی دارد؛
اگرچــه خدای متعال ابزارها ،غرائز و قوای مختلفی
در اختیــار انســان قــرار داده که بتوانــد زندگی کند
و حتــی عقــل را بــه عنوان مهــم ترین قــوه و گوهر
گرانبها به او بخشــیده اما این قــوا به تنهایی قادر
نیســتند همه مصالح و مفاسد را تشخیص داده و
برای رســیدن به مقصد راه را پیدا کنند .پس وجود
راهنما و هادی الزم است.
ضعف انسان در کشف مقصد ،راه و
کیفیت راه رفتن
این مفســر قرآن کریم با بیــان اینکه نقص و نیاز
انســان برای بشــر ثابتشــده ،تصریح کرد :انســان
موجودی اســت که برای رســیدن به ســعادت باید
مقصــد ،راه و کیفیــت راه رفتن را بداند و بشناســد
و انســان در هر ســه جهت ضعیف و ناقص اســت،
چون اوال موجودی محدود است و ثانیا مقصود و
مقصد او چه در دنیا و چه در آخرت ســعادت ابدی
است.
کشف راه از شریعت حاصل میشود
آیــت اهلل قائنــی افــزود :چون انســان بــا ابدیت
آشنایی ندارد و عالم بعد از خودش را نمیشناسد
(اگــر چــه در شــناخت دنیــای مــادی هم ناتــوان و
ضعیــف اســت و بــه همــه آن احاطــه نــدارد ).لــذا
گریزی نیســت که خالق بشــر که صانع او هم است،
مقصود را برای او مشخص کرده ،راه را به او نشان
دهــد و کیفیت راه رفتن را هم به او بیاموزد که این
از راه شریعت حاصل میشود همان که اسمش را
دین گذاشتهایم.
اســتاد درس خــارج فقه حــوزه علمیــه همدان
تاکیــد کــرد :باید به ســبب وحی ،دســتوراتی که در
دنیا و آخرت متضمن ســعادت بشــر اســت ،حقایق
دین که عاوه بر وظایف ظاهری اســت و راه اتصال
نفس به کماالت به انســان آموزش داده شود ،لذا
قــرآن کریم در آیه شــریفهای میفرمایــد ُ
«ی َز ِّک ِیه ْم َو
ُ ُ
ُ
َ
ــة» خداونــد پیغمبران را
تــاب و ْال ِح ْک َم َ
ی َع ِّل ُمهــم ْال ِک َ
فرســتاد تا به بشر قوانین زندگی و باطن و حقیقت
احــکام دین را یــاد بدهند و عما آنهــا را در جهت
رساندن به ملکوت عالم که هدف نهایی بشر است
دستگیری کنند.

استاد درس خارج فقه حوزه
علمیه همدان تاکید کرد :باید
به سبب وحی ،دستوراتی
که در دنیا و آخرت متضمن
سعادت بشر است ،حقایق
دین که عالوه بر وظایف
ظاهری است و راه اتصال
نفس به کماالت به انسان
آموزش داده شود ،لذا
قرآن کریم در آیه شریفهای
ُ
ُ
یه ْم َو ُی َع ِّل ُمه ُم
می
فرماید «ی َز ِّک ِ
الک َ
تاب َو ْال ِح ْک َم َة» خداوند
ِْ
پیغمبران را فرستاد تا به
بشر قوانین زندگی و باطن و
حقیقت احکام دین ...

آیــت اهلل قائنــی اضافه کرد :آیات دســته دومی
هــم داریــم کــه میفرمایــد همــه انبیــا هادیانــد
و هدایــت نشــان دادن راه و رســاندن افــراد بــه
مطلــوب اســت همــه پیغمبــران ایــن دو وظیفــه
را دارنــد .ایــن دســته از آیــات بــه صراحــت داللت
میکنند انســان موجودی اســت مکلــف و با عمل
بــه تکلیف اســت که به ســعادت میرســد تکلیفی
کــه توســط خداونــد متعــال از طریق پیامبــران بر
بشر نازل شده است.
وی در بخش دوم سخنان خود با تاکید بر اینکه
همه انســانها مکلف به انجام رسالتی در این دنیا
هســتند و برخی حکم راهنمــا را برای دیگران دارند
تاکید کرد :مســائل اخاقی و عرفانی با سیاست به
معنای خاص یعنی تدبیر امور مردم و جریانسازی
امور اجتماعی در ارتباط است.
این مفســر قرآن ادامه داد :ممکن اســت کسی
از نظــر دقــت بــه اینکــه آلــوده بــه گنــاه نشــود به
مقامــات باالیــی برســد و در اخاقیــات و عرفانیات
کماالتــی به دســت بیــاورد ،در عالم تصرف داشــته
باشــد و از گذشــته و آینــده هــم خبــر بدهــد اما در
عین حال نســبت به مســائل سیاســی و اجتماعی
فشل بوده و دخالتی نکند.
یــا بالعکس امکان دارد کســی بســیار سیاســی
بــوده و در تدبیــر امــور مــردم (چــه الهــی و چــه
غیرالهــی) کاما در متن جامعه باشــد ،بــا جریانات
زمانــه پیــش بــرود و بر اســاس برداشــتی کــه دارد
بــه رتــق و فتق امــور مردم برســد ،یا ممکن اســت
کســانی نــه در دیــن به جایی رســیده و نــه در امور

اجتماعی سر رشــتهای داشــته باشــند .دســته آخر
کســانی هســتند کــه در هــر دو جنبــه بــه کمــاالت
رســیدهاند یعنی هم در اخاقیات ســرآمد هســتند
و هــم در تدبیــر امــور مــردم اینها بر مشــی خدا و
پیامبرش استوارند.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه با توضیح سیاست
بــه آن معنایــی که اســام معرفــی میکنــد ،گفت:
ائمــه «ساســه االمور»انــد و خداونــد سیاســت را
بــه مــا معصومین واگذار کرده اســت .پــس بر این
اســاس ممکن نیســت کســی عارف به دیــن و خدا
بوده و مقید به مسائل اخاقی باشد اما از جامعه
گریزان بوده ،نســبت به مسائل بشر بیاعتنا باشد
و در رابطــه بــا درد و مشــکات آنهــا حساســیت به
خرج ندهد.
آیــت اهلل قائنــی در ادامــه اظهــار کــرد :در دیــد
معصومیــن عبــادت از سیاســت جــدا نبــوده و
سیاســت از عبادت جدا نیست ،همان جمله شهید
مــدرس و برخــی بــزرگان قبــل از او کــه گفتهانــد
«دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین
دیانت ما».
یعنــی همــه ابعاد اســامی بــا هم تنیده شــده
و هیــچ کــدام جــدا ازهــم نیســتند ،بهطوریکه اگر
انســان هر یک از ابعاد و زوایــا را کنار بزند به همان
مقدار از دین و خدا جدا شــده و نتوانســته متدین
کامل و واقعی باشد.
جهل و دانش در عمل به تکلیف
وی در ادامــه ســخنان خــود بــا تاکید بــر اینکه
برخــی از عالمــان دینــی نیز بــا علم به ایــن جایگاه
در نــزد خــدا و معصومیــن خود را مکلف دانســته
و وارد میدان عمل میشــوند ،اعام کرد :رسیدن
به حق در هر مســالهای عمدتا در مسائل سیاسی
و اجتماعی ناشــی از دو چیز اســت؛ نخســت اینکه
انســان عالــم بــه احــکام و قوانین علمی باشــد و
آنچــه که حق علمی در هر مســاله اســت را بداند،
«ال َت َــرى
چنانچــه امیرالمومنیــن (ع) فرمودنــدَ :
ــل إ َّال ُم ْف ِرطــا َأ ْو ُم َف ِّرطــا؛ جاهــل را نمیبینی
الجاه
ْ َ ِ َ ِ
مگــر اینکه در حال افــراط و تفریط اســت؛ یعنی یا
اصــا عمل بــه وظیفه نمیکنــد و میــدان را خالی
میگــذارد یا در مقام عمــل بیش از حد و بیجهت
حرکــت میکنــد ،لــذا صدمــه او بیــش از منفعــت
است.
مقابــل انســانهای جاهل انســانهای عالم
در
ِ
رســتگارند همانطــور کــه مــوال امیرالمومنیــن (ع)
فرمــود« :العلــم اصــل کل خیر؛ دانش ریشــه همه
خوبیهاست».
نفسانیت و عبودیت در تکلیف مداری
ایــن مفســر قــرآن کریــم یــادآوری کــرد :دومین
مســاله عبارت است از نفسانیت و عبودیت؛ انسان

ممکن اســت معلومات و مطالعات باالیی داشــته
و درجــات علمــی را به دســت آورده باشــد یا حق را
بشناسد که این مربوط به عقل است ،اما در مقام
قلــب و اعتقــاد زیــر بــار حــق نمــیرود! طبــق مثال
معــروف پزشــکی که میداند ســیگار برای جســم و
روح او ضرر دارد اما در عین حال چون لذتخواه و
لذتجو اســت این ضرر را به جان میخرد.
آیــت اهلل قائنــی بیــان کــرد :کســی کــه هــوای
نفــس میپرســتد ،حاضــر نیســت زیر بار حــق برود
و میــل نفســانی ،عــادت ،تعصبــات جاهلــی و
منفعتطلبیهــای قومــی و قبیلگــی و ...برایــش
ارزش دارد لــذا نمیتوانــد بــه حــق عمل کنــد و به
حقیقت برسد.
وی با اشــاره به اختافات موجود بین افراد در
عمل به تکلیف ،ابراز کرد :گاهی افراد در خصوص
مســئلهای اختافاتــی دارنــد که با بحــث و گفتگو،
تحقیــق ،مراجعه به بزرگتــر و مطالعه متون دینی
حــل میشــود ،امــا اگر ایــن درگیریهــا و تقابلها
شــدت پیدا کرد و هیچ یک حاضــر نبودند از منافع
خود بگذرند نشــان از این دارد که آنها ولو اینکه
حــق را میفهمنــد امــا طالــب حــق نیســتند بلکــه
بــه دنبــال مادیــات و مقــام و مــال و امــور تخیلی
هستند .
ایــن اســتاد حــوزه بــه مشــی سیاســتمداران
در جامعــه کنونــی نیــز گریــزی زد و گفــت :اگــر
سیاســتمداران و کســانی کــه مســئولیت اداره
جامعــه را بــر عهــده دارنــد در مســائل سیاســی
اختافــات شــدید و ممتــد داشــته و بــه جایــی
برســند که پرده دری کرده و عیــوب طرف مقابل
را آشــکار کننــد ،یقیــن بدانیــم آن هــا یــا عالم به
احــکام اســام نیســتند یــا هواپرســت هســتند،
اما اگر ایــن دو خصلت مذمــوم نبوده و اختاف
مضــر پیــش نیاید جامعه در ســلم و ســامت به
سر می برد.
آیــت اهلل قائنــی در بخــش پایانــی صحبتهــای
خــود بــا اشــاره بــه ویژگیهــای اخاقــی شــهید
مدنــی رضــواناهلل تعالــی علیــه بــه عنــوان الگوی
یــک مســلمان راســتین کــه بیادعــا بــه آنچــه بــر
عهــدهاش بــود عمــل کــرد و فرقــی نداشــت قیام
علیــه ظالــم باشــد یــا توجه بــه خدمــات اجتماعی
بــرای محرومــان ،اذعــان کــرد :صداقــت ،خلــوص،
تقــوا و خدا باوری ،زهــد و بیرغبتی بــه جمع آوری
مال دنیا ،قناعت و ســاده زیستی و جود و بخشش
بــه نحــوی که ایشــان بســیاری از اموال خــود را در
جهــت رفع نیاز مســلمین خرج میکرد و شبســتان
مسجد جامع همدان از طریق فروش خانه ایشان
در آذرشهر ساخته شــده است ،از ویژگیهای مثال
زدنی ایشان است.
وی در رابطه با رویکرد سیاســی شــهید آیت اهلل
مدنی نیز تشــریح کرد :ایشان در بیان حق صراحت

کام داشــت ،از غیر خدا نمیترســید و حــق را بیان
کــرده و بــه آن عمــل میکــرد .تــاش او ایــن بــود
کــه حــق به حقدار برســد چــه در بعد فــردی و چه
اجتماعــی ،اعتقــاد راســخ به والیت فقیه داشــت و
امــام راحــل را ولی امر زمــان میدانســت ،در تمام
طول عمر خود چه در ایران و چه در نجف در جهاد
مستمر فرهنگی بود.

آیت اهلل قائنی در بخش پایانی
صحبتهای خود با اشاره به
ویژگیهای اخالقی شهید مدنی
رضواناهلل تعالی علیه به عنوان
الگوی یک مسلمان راستین که
بیادعا به آنچه بر عهدهاش بود
عمل کرد و فرقی نداشت قیام علیه
ظالم باشد یا توجه به خدمات
اجتماعی برای محرومان ،اذعان
کرد :صداقت ،خلوص ،تقوا و
خدا باوری ،زهد و بیرغبتی به
جمع آوری مال دنیا ،قناعت و
ساده زیستی و جود و بخشش به
نحوی که ایشان بسیاری از اموال
خود را در جهت رفع نیاز مسلمین
خرج میکرد و شبستان مسجد
جامع همدان از طریق فروش
خانه ایشان ...

وی در ادامه با اشــاره به تعامل آیتاهلل شــهید
بــا جوانــان گفــت :شــهید مدنی بــه طــرف جوانان
میرفــت مشــکات آنــان را حــل میکــرد و درصدد
جــذب آنهــا بــه دیــن بــود کــه در تمــام حرکتهای
انقابی هم مشهود است.
او هیچ گاه از ســاواک نترسید بعد از انقاب هم
از اســتکبار جهانــی و منافقان داخلــی هیچ ترس و
واهمهای نداشــت و در تریبــون نمازجمعه و منابر
و ســخنرانیهایش حــق و آنچه کــه مقتضای زمان
بود و تشــخیص داده بود بیان میکرد.
این اســتاد و مفســر قــرآن کریــم در خاتمه بیان
کــرد :در یک کام اگــر بخواهیم یک الگــوی کامل از
بنــده خــدا بــودن و از دنیــا و فعالیتهــای دنیایی
جدا نبــودن معرفی کنیم حتما آن فرد مرحوم آیت
اهلل مدنی اســت که در طول حیات خود نشان داد
انســان میتواند در نهایــت پاکی ،در متن جامعه و
با مردم باشد.

