اجتماعی

یک شنبه  28مهر 1398
 21صفر .1441شماره 20224

رهبرانقالب در مراسم عزاداری اربعین خطاب به دانشجویان:

اخبار

رئیس جامعه جراحان ایران:

تخلف پزشکان بیش از دیگر
قشرها نیست

رئیس جامعه جراحان ایران گفت :هر نوع تخلف
در جامعه پزشکی مایه نگرانی است؛ اما طبیعی
اســت وقتی در کــل جامعه اخالقیات کمرنگ
میشود ،پزشکان هم به عنوان جزئی از جامعه از
این توفان مصون نیستند ،ولی تخلف در این قشر
از دیگر قشرها بیشتر نیست .ایرج فاضل درباره
انتقادها به عملکرد برخی پزشکان و تخلفات آن
ها ،به ایرنا گفت :مشکل اساسی کشور این است
که پایبندی به اصول اخالقی به طور کلی کمرنگ
تر شده است این مسئله مخصوص پزشکان نیست
و در قشرهای دیگر مثل وکال ،بازرگانان ،تجار،
صادرکنندگان و حتی برخی قضات هم دیده می
شود ،طبیعی است در این شرایط ،پزشکان هم به
عنوان یک قشر کشور ممکن است تخلفاتی داشته
باشند که نباید بزرگ نمایی شود.وی ادامه داد :با
اینکهبرخیتخلفاتدرجامعهپزشکیوجوددارد
و مایه نگرانی است؛ هنوز معتقدم پزشکان خدمت
گزارترین،زحمتکشترینوپاکترینقشرکشور
هستند که  ۲۴ساعته در سراسر کشور به مردم
خدمت می کنند و با تالش آنان انسانها از مرگ
نجاتمییابند.رئیسسابقسازماننظامپزشکی
افــزود :طبیعی است وقتی اخالقیات کمرنگ و
کشتی اخالق غرق می شود ،همه اجزای کشتی
با هم غرق می شوند و همه با هم می رویم ،جامعه
پزشکی هم نمی تواند از این مسیر جدا باشد .هفته
گذشته ،محمدرضا ظفرقندی ،رئیس سازمان
نظام پزشکی در این زمینه گفته بود :با دو مسئله
در جامعه پزشکی روبه رو هستیم که یکی درونی
و دیگری بیرونی است .مسئله درونــی این است
که همکاران و پزشکانی با نحوه عملکرد نادرست
خود موجب سلب اعتماد مردم ازجامعه پزشکی
می شوند ،مشکل دوم هم این است که عده ای
نیز با بزرگ نمایی قصور یک پزشک و تعمیم آن
سبب اخالل در کار درمان می شوند.وی گفت:
بی اعتمادی جامعه به پزشکان موجب می شود که
مردم در انجام عمل یا مصرف داروهایی که پزشک
تجویزمیکند،تردیدکنندواینمسئلهمیتواندبه
زیان سالمت مردم تمام شود.

«پالستیک» درصدر زباله های
تهرانیها
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری
شورای شهر تهران گفت :پایش پیشین پسماند
شهر تهران نشان مــیداد که بیشترین حجم
و ترکیب زبالهها مربوط به گــروه پالستیکها
بوده است .نتایج جدید درباره ترکیب پسماند
هماکنون توسط مشاور در حال بررسی و آنالیز
است که پس از مشخص شــدن ،اعــام خواهد
شد .سید «آرش حسینی میالنیا» افزود :براساس
برنامهریزی هــای صــورت گرفته ،طــرح جامع
پسماند تهران اردیبهشت سال آینده از سوی
شهرداری به شورای شهر ارائه خواهد شد.

جامعه

ثبات قدم در مسیر حق به اصالح کشور و دنیا میانجامد
در اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان،
حــســیــنــیــه امــــام خــمــیــنــی(ره) مــیــزبــان
هیئتهای دانشجویی از سراسر کشور بود
و دانشجویان عــزادار در حضور رهبر معظم
انقالب اسالمی ،همنوا با زائــران کربالی
معلی فریاد «لبیک یا حسین» سر دادنــد.
حضرت آیت ا ...خامنهای در این مراسم در
سخنان کوتاهی با تشکر از مراسم عزاداری پر
شور و با صفای جوانان ،خطاب به آنان گفتند:
صفا و نورانیت شما عزیزان بسیار مغتنم
است و بنده همواره از خداوند متعال مسئلت

مــیکــنــم که
م ــا و شــمــا را
هــــمــــواره در
مسیرمستقیم
ثــــابــــت قـــدم
بـــــدارد ،چــرا
که اگر شما در
این مسیر حق
ثابت قدم باشید ،کشور و دنیا اصالح و بشریت
از منافع آن بهرهمند میشود.حجتاالسالم
سعدی سخنران مراسم نیز گفتمان مقاومت

م ــل ــت ایـــــران
را بــرگــرفــتــه
از مــقــاومــت
حــســیــنــی(ع)
خواند و افزود:
جــریــان سلطه
و اســتــکــبــار به
دنبال آن است
که بهوسیله تریبون های پر شمار تبلیغاتی
خــود ،جــای حــق و باطل را عــوض کند اما
همچنان که حضرت امام سجاد(ع) و حضرت

زینب کبری(س) در کوفه و شام با سخنان
روشنگرانه خــود حکومت امــوی را رســوا
کردند ،امــروز نیز باید تریبون های جریان
حق ،حرف اسالم و انقالب را با قدرت بیان و
القائات نظام سلطه افشا کنند.در این مراسم
همچنین آقایان حنیف طاهری و مطیعی به
قرائت زیارت اربعین و ذکر مصیبت و نوحه
بر مصائب حضرت سیدالشهدا(ع) و اهل
بیت ایشان پرداختند.در پایان مراسم ،نماز
ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب اسالمی
اقامه شد.

پلیسفتا:همچنان دردیوارو شیپورکالهبرداری میشود
درخواست پلیس از دادستانی تهران برای تعیینتکلیف سایتهای دیوار و شیپور

گـــروه اجتماعی -بــا وجـــود پیگیری هــا و
هــشــدارهــای متعدد پلیس فتا درخصوص
تخلفات سایت دیوار و شیپور ،اما این سایت
ها همچنان بر رویه پیشین خود در حال تاخت
و تازند .به طوری که پلیس فتا در تازه ترین
اظهارنظر از دادستان خواسته است عملکرد
سایتهای دیوار و شیپور را تعیین تکلیف کند.
دربــاره تخلفات ایــن سایت ها همواره درج
آگهی های خرید و فروش باالتر یا پایین تر از
نرخ بازار ،ایجاد زمینه کالهبرداری از افرادی
که به دنبال فــروش اجناس خــود هستند ،
دریافت بیعانه بدون آن که کاالیی در میان
باشد یا حتی در برخی موارد نشر آگهی های
خــاف اخــاق و عفت عمومی از جمله این
مسائل و کالهبرداری هاست .در یکی از موارد
اخیر این سایت که تیرماه گذشته در همین
صفحه در گزارشی با عنوان «هنر جدید سایت
دیوار!» به آن پرداختیم ،به نقل از یک شهروند
که از این هنر جدید! سایت دیوار آسیب دیده
بود آوردیم«   :آقا یعنی چه که عکس های زن
و بچه مردم را به بهانه گمشده توی این سایت
آگهی می کنند ،کلی عکس از خانم ها و حتی
عکس های خانوادگی رو گذاشتند که مثال
دوست قدیمی من هست و سال هاست از آن
ها خبری ندارم و اگر کسی صاحب این عکس
را می شناسد به من خبر بدهد .این خانم ها
شاید ازدواج کرده باشند .یعنی چه که توی یک
فضای عمومی آگهی میشه؟!اصالشاید یک

معاون وزیر:افزایش مالیات
راه مناسبی برای کاهش
مصرف دخانیات است

سایت ها همچنان امکان معرفی کاربر را
نــدارنــد و مــدیــران ایــن سایت هــا در صــورت
ارائه شکایت توسط شهروندان ،نمیتوانند
کاربران را معرفی کنند و مشکالت این سایت
ها پابرجاست.وی در پاسخ به این سؤال که
آیا جرایم کالهبرداری در این گونه سایت ها
به نسبت گذشته کاهش یافته است یا خیر نیز
گفت :یکی از مشکالت موجود این است که این
گونه پروندهها به شوراهای حل اختالف ارجاع
میشود که پرونده از شورای حل اختالف نیز
به کالنتریها ارسال شده بنابراین هم اکنون
آمار دقیقی وجود ندارد.
شرخرباشد که دنبال صاحب چک میگردد
و» ...
▪همچنان در این سایت ها کالهبرداری
می شود

با این حال و با تمام حساسیت هایی که پلیس
فتا و رسانه ها درباره عملکرد سایت هایی از
این قبیل داشته اند ،این مشکالت همچنان
ادامــه دارد .رئیس پلیس فتای تهران بزرگ
دیروز با اشاره به این که مشکالت سایت های
دیــوار و شیپور هنوز برطرف
نشده ،به تسنیم گفته است:
«کالهبرداری» از موضوعات
داغــی است که همچنان در
ایــن سایت هــا وجــود دارد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :افزایش
مالیات دخانیات میتواند راه بسیار مناسبی
برای کاهش مصرف دخانیات باشد .به گزارش
وزارت بــهــداشــت ،رئیسی افــزود :افــزایــش
مالیات ارتباط مستقیمی با کاهش مصرف

فرجام یک طرح ناپخته

صادقی:برخی ازموافقان حذف زبان انگلیسی
امضایشان را پسگرفتند
گروه اجتماعی -طی روزهای
قبل طــرحــی یــک فــوریــتــی با
عــنــوان «رفـــع انــحــصــار زبــان
انگلیسی در نظام آموزشی»
بـــا امـــضـــای  ۵۷نــمــایــنــده
مجلس اعــام وصــول شــد که
نیامده ص ــدای کارشناسان
آمــوزش و دبیران زبــان انگلیسی را درآورد.
ایــن طــرح در حــالــی تــوســط مجلس تدوین
شد که محسن حاجی میرزایی وزیرآموزش
وپرورش هم در اظهار نظری صریح آب پاکی
را روی دســت همه ریخت و تصمیم گیری
در ایــن بــاره را در صالحیت شـــورای عالی
آمــوزش و پــرورش دانست نه مجلس شورای
اسالمی.طراحان این طرح خواسته بودند
که آمــوزش زبا نانگلیسی از برنامه مدارس
حذف و اختیاری شود .در بخشی از طرح آن
ها آمــده اســت« :از تاریخ تصویب این قانون
آمــوزش و پــرورش مکلف اســت آموزشهای
زبانهای موضوعی این قانون و زبان انگلیسی
را صرف ًا از طریق آموزشگا ههای آزاد تحت
نظارت آن وزارتخانه و حداکثر معادل سه
سال تحصیلی منحصر ًا بــرای دانشآموزان
مقطع دبیرستان ارائه کند».در همین حال
و در ادامــه واکنش ها به این طرح که برخی
از طراحان هم معتقد بودند ایــن طــرح رای
نخواهد آورد ،محمود صادقی نماینده مجلس
در صفحه خود در فضای مجازی نوشت که
برخی از امضاکنندگان طــرح امضای خود
را پس گرفتند .او نوشت« :پــس از واکنش
افکار عمومی به طرح موسوم به رفع انحصار
از زبــان انگلیسی شاهد بــودم که بعضی از
نمایندگان امضای خود را پس میگرفتند؛

آن هــا میگفتند مــفــاد طرح
این بوده که آموزش زبانهای
خ ــارج ــی دیــگــر در مـــدارس
عالوه بر انگلیسی امکا نپذیر
خواهد شد اما مفاد طرح بعد ًا
تغییر کرده است«».غالمعلی
جعفرزاده ایمن آبادی» عضو
فراکسیون فرهنگیان مجلس نیز گفت:
تعدادی از نمایندگان امضا کننده طرح یک
فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام
آموزش همگانی از این کار پشیمان شدهاند
و به هیچ عنوان طرح مذکور در صحن علنی
مجلس رای نــم ـیآورد.وی  بــا بیان ایــن که
برخی از امضاکنندگان طرح رفع انحصار از
زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور پشیمان
شدهاند ،افزود :حتی برخی از امضاکنندگان
طرح حذف زبان انگلیسی از مــدارس ،به آن
رای نخواهند داد.جعفرزاده ایمن آبادی اظهار
کرد:تکلیفاینطرحدرفراکسیونمامشخص
است و تقریبا تمامی اعضا با آن مخالف هستند،
چون نظر مردم برای ما مهم است و مردم نیز با
این طرح مخالف اند و من به عنوان نایب رئیس
یکی از فراکسیون های مجلس می گویم که
این طرح در صحن علنی به هیچ عنوان مصوب
نخواهد شد و از ارائه آن پشیمان شده اند.نایب
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
درباره طرح تعدادی از نمایندگان برای حذف
زبان انگلیسی در مدارس افزود :ارائه این طرح
به هیئت رئیسه ،اشتباهی تاریخی و بزرگ
است و شخصا با تعدادی از امضا کنندگان طرح
صحبت کردم و به نظر می رسد که این افراد به
خوبی درباره طرح مذکور توجیه نشده بودند و
حتی برخی نخوانده آن را امضا کردند.

سرهنگ «تــورج کاظمی»  در پاسخ به این
سؤال که آیا سایت هایی مانند دیوار و شیپور به
موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف
کردن مشکالت سایت هایشان اقدام کردهاند
یا خیر ،اظهار کرد :خیر ،مشکالت سایت های
دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز مشکالت
عمدهای در این سایت ها وجود دارد.
▪امکان معرفی کاربر ندارند

رئیس پلیس فتای تهران ادامه داد :این گونه

کاظمی:هنوز
مشکالت عمدهای
در این سایت ها
وجود دارد
دخانیات دارد .بعضی از کشورهای منطقه
که مالیات دخانیات را صــددرصــد افزایش
دادهاند ،مشاهده کردند که مصرف آن بسیار
کاهش یافته و نمونه آن در ترکیه و کشورهای
دیگر نیز گــزارش شده اســت.وی با بیان این
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▪دستگاه قضا تعیین تکلیف کند

کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا امسال
پلیس فــتــای تــهــران ب ــزرگ بــه مــدیــران این
سایت ها اخطار داده اســت یا خیر ،تصریح
کــــرد :بــه دلــیــل نــبــود آمـــارهـــای متمرکز
مانند ســال هــای گذشته ،بــه مــوضــوع زیــاد
ورود نکردیم ،مشکالت ایــن سایت ها را با
دادستانی مطرح کردیم و از دستگاه قضا
خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی
کند تا تعیینتکلیف صــورت گیرد.گزارش
خراسان حاکی است ،حجت االسالم «محمد
جعفر منتظری» دادستان کل کشور بهمن
سال گذشته در گفت وگویی اعالم کرد :پرونده
سایت دیــوار به دادســرا ارجــاع شــده اســت و
دادسرا باید به این موضوع رسیدگی کند.
که ایــران رئیس مجمع و کنوانسیون جهانی
مبارزه با دخانیات است و انتظار م ـیرود که
شایسته این جایگاه باشد،افزود :خوشبختانه
مجلس   باالخره پس از سا لها پذیرفت که
مالیات دخانیات را افزایش دهد.

معاون کل وزارت بهداشت توضیح داد

نحوه افزایش قیمت داروهای
داخلی
معاون کل وزارت بهداشت با بیان این که خط
قرمز ما در حوزه دارو افزایش پرداختی از جیب
مــردم اســت ،دربــاره قاچاق معکوس داروهــای
ایرانی به کشورهای همسایه ،اظهارکرد :البته
نسبت به حجم بازار دارویی ایران،میزان قاچاق
معکوس دارو رقــم درشتی نیست.دکتر ایرج
حریرچی درباره میزان پرداخت از جیب مردم در
حوزه دارو ،به ایسنا گفت :یکی از دستاوردهایی
که در سالهای اخیر داشتهایم ،کاهش پرداختی
از جیب مردم به میزان کلی بوده ؛ بهطوری که
هم درصد و هم رقم خالص کل پرداختی از جیب
مــردم ،کاهش یافته اس ــت.وی با بیان ایــن که
البته در اجزای پرداختی از جیب مردم ،تغییراتی
رخ داده اســت ،افــزود :از جمله این که طی ۱۰
سال اخیر ،رقم خالص سهم داروی سرپایی در
پرداختی از جیب مردم ،از ۱۷درصد به ۳۸درصد
افزایش یافته است که این خبر خوبی نیست و ما
باید با افزایش پوشش بیمه ،کنترل قیمت و تاکید
بر استفاده از داروهای ژنریک که مصوب مجلس
هم هست،افزایش درصد سهم دارو از پرداختی
از جیب مردم را کنترل کنیم.حریرچی با اشاره
به موضوع افزایش قیمت داروهای تولید داخل،
اظهار کرد :باید توجه کرد که میزان افزایش قیمت
دارو در کل داروهــا جزیی بوده و برای آن سقف
تعیین کردهایم ،اما برای برخی از داروهای خاص
که تغییرات خاصی در نهادههای اولیهشان رخ
داده یا در برخی مــوارد که الزم بــوده ما داروی
خارجی جدیدی را تولید کنیم ،قیمتهای باالتر
میدهیم تا تولید داخلی ضرر نکند ،اما پرداخت از
جیب مردم افزایشی نخواهد داشت.
▪خط قرمز وزارت بهداشت درباره قیمت دارو

وی تاکید کرد :برنامهریزی و خط قرمز وزارت
بهداشت در حوزه دارو افزایش پرداختی از جیب
مــردم است و بهطور جدی اقدامات الزم برای
کنترل پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو و به
خصوص کاهش آن در حال انجام است.
▪وضعیت خروج مسافرتی داروها

حریرچی در ادامه درباره افزایش قاچاق معکوس
داروهــای ارزان ایرانی که ارز  ۴۲۰۰تومانی
دریافت میکنند ،به خارج از کشور و بهویژه به
کشورهای همسایه ،گفت :نمیتوان گفت که
قاچاق معکوس دارو از کشور صفر است ،اما رقم
آن خیلی زیاد نیست .هر چند که ما از یک مورد
قاچاق دارویمــان هم باید جلوگیری کنیم .در
عین حال علت افزایش قاچاق معکوس دارو در
کشور طی چند ماه اخیر ،این است که به دلیل
دستور دکتر نمکی هم اکنون همکاران گمرک
و نیروی انتظامی با حساسیت بیشتری مبادی
مرزی را کنترل میکنند و بر همین اساس کشف
این نوع قاچاق بیشتر شده است.

