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ضرورت اولویتبندی اقدامات برنامه
ششم توسعه برای نمکزدایی از آب دریا

معاون محیط زیست دریایی ســازمان محیط زیست اولویتبندی
اقدامات و تعهدات برنامه پنج ســاله ششم توسعه کشور با توجه به
محدودیتهای اعتباری و زمانی را از موارد مهم برای رســیدن به
نتیجه در نمکزدایی از آب دریا عنوان کرد.
به گــزارش ایلنا ،پروین فرشــچی در ســمپوزیوم جایگاه و نقش
دانشــگاهها و مراکز علمى در تحقق برنامه ششم توسعه کشور که
با حضور احمدعلی کیخا و حمید چیتچیان و جمعی از اســتادان
دانشگاه در دانشکده علوم و تحقیقات برگزار شد گفت :اولویتبندی
اقدامات و تعهدات برنامه پنجســاله ششم توسعه کشور با توجه به
محدودیتهــای اعتباری و زمانی ،تدوین برنامه عملیاتی مطابق با
قوانین و برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و تعیین جایگاه حقوقی
دانشــگاهها و مراکز علمى کشور درخصوص نمکزدایی از آب دریا
را ضروری دانست.
وی بر ضرورت بسترسازی بهمنظور ایجاد کنسرسیوم نمکزدایی،
پهنهبنــدی فضایی بهمنظور جانمایی صحیح آب شــیرینکنها و
ارائه جامع عملکرد کارگروههای پنجگانه سمپوزیوم در نشست آتی
تأکید کرد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصمیمگیری برای این مقوله
را با توجه به ابعــاد گوناگون فنی ،تخصصی ،اقتصادی و اجتماعی
نیازمند جلســه دیگری دانست و اظهار داشت :میتوان این جلسه
را با حضور وزارت نیرو با میزبانی ســازمان حفاظت محیط زیست
برگزار کرد.

اعالم اسامىبرندهای متخلف پفک دامى
در صورت صالحدید

سخنگوی ســازمان غذا و دارو جزییات جدیدی از پرونده دو برند
متخلــف که برای تولید پفک از خوراک دام اســتفاده کرده بودند،
ارائه کرد.
کیانوش جهانپور (ســخنگوی ســازمان غذا و دارو) در گفتوگو با
خبرنگار ایلنا درباره وضعیــت پرونده دو کارخانه متخلف که برای
تولید پفک از خوراک دام استفاده کرده بودند گفت :تخلف دو برند
شــناخته شده ،محرز اســت و پرونده آنها سمت و سوی تعزیراتی
پیدا کرده و درحال طی کردن مراحل قضایی است ،عالوهبر اینکه
خطوط تولید متخلف نیز متوقف شده است.
وی با اشاره به اینکه در این میان برخی سازمان غذا و دارو را مقصر
میداننــد گفت :حتی اگر طی آنالیزهای آزمایشــگاهی ،ذرتهای
خوراکی و دامىتفاوتی با یکدیگر نداشــته باشــند ،باز هم تخلف
صورت گرفته است ،زیرا ذرتی که با بستهبندی دامىو برای مصارف
دامىوارد کشور میشود به هیچ وجه نباید مصارف دیگری داشته
باشد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :الزم است شرکتها و مسئوالن
فنی مربوطه بهطور دقیق وضعیت موجود را مورد بررسی قرار دهند
و هر مسئول فنی که از موضوع تخطی کند ،متخلف شناخته خواهد
شد.
جهانپور با تأکید بر اینکه ســازمان غذا و دارو ،درباره پروندههای
موردنظر موضعی مشــخص دارد ادامــه داد :تخلف موجود دوگانه
است؛ از طرفی بحث عدم صداقت و عدم اظهار صادقانه در استفاده
از مواد اولیه مطرح اســت که این بخش را ســازمان غذا و دارو به
مراجــع قضایی و ســازمان تعزیرات ارجاع داده اســت ،پیگیری
بخــش دیگر این پرونده که ارزی اســت به عهــده وزارت صنعت،
معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است ،زیرا در این بخشها از ارز
4200تومانی استفاده میشود.
وی گفــت :ما به این قضیــه ورود کردهایم؛ اما گویا ماجرا برعکس
پیش رفته و ســازمان غذا و دارو به نوعی بدهکار شــده است! زیرا
برخی مدعی هستند و میگویند حالکه سازمان غذا و دارو معتقد
اســت که آنالیز ذرتهای دامى با ذرتهای خوراکی تفاوت ندارد،
پــس موضوع این تخلفات ارزی اســت! اما این نظریه به هیچ وجه
پذیرفتنی نیست ،زیرا اگر قرار باشد اظهارات اولیه تولیدکننده مبنی
بر اســتفاده از ذرت مشکل داشــته باشد ،ممکن است در هر جای
دیگر ،همین اتفاق غلط و غیرصادقانه رخ دهد و شخص یا اشخاصی
که چنین عملی انجام دهند در سایر موارد نیز قابل اعتماد نخواهد
بود ،لذا سازمان غذا و دارو بهطور کلی با این رویه مخالفت میکند
و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
او تصریح کرد :بروز چنین اتفاقاتی تاکنون ســابقه نداشته و تفاوت
قیمت دو نوع ذرت خوراکی و دامىمنجر به بروز این تخلفات شده
است .به جز مسائل ارزی ،اگر بر روی بستهبندی یا پیش فاکتورها
و فاکتورهای ذرتی که وارد کشــور میشــود قید شــده باشد که
مخصوص مصارف دامىاست استفاده از آن پذیرفته نیست و اینکه
طبق نظر سخنگوی سازمان تعزیرات ،هفتصد تن از ذرتهای دامى
در شرایط غیر بهداشتی نگهداری میشدند.
جهانپور درباره نحوه نظارت سازمان غذا و دارو بر فرایند تولید مواد
غذایــی گفت :در این زمینه نظارتهــای مختلفی وجود دارد .طبق
نظارت پیش از تولید ،مجوزها و پروانههای تولیدی صادر میشوند
و در بخش دیگر ،فرایند تولیدات مورد بررســی قرار میگیرد و در
نظارت میدانی به نمونهبــرداری محصوالت میپردازیم و آنها را به
آزمایشــگاهها عرضه میکنیم و درصورت وجود مشــکل و کاستی
با تولیدکنندگان برخورد میشــود .در نظارت اصلی نیز افرادی به
عنوان مســئول از ســازمان غذا و دارو پروانه میگیرند و شرکتها
آنها را بهعنوان مســئول فنی پروانهدار میشناســند .این افراد در
شــرکتها و کارخانهها حضور مداوم دارند و بهصورت مستقیم بر
تولید محصول مربوطه نظارت میکنند.
جهانپور در پایان درباره رســانهای کردن نام برندهای متخلف
گفت :پرونده دو برند متخلف فعال در حال پیگیریهای قضایی
اســت و مورد دیگر اینکه خطوط تولیــدی که با عناوین این
دو برند به فعالیت مشــغولند تحت نظارت سازمان غذا و دارو
هستند و تخلفی مرتکب نشدهاند؛ همچنین تخلفات موجود در
حوزههای مربوطه این برندها ،تکراری نیست و برای اولینبار رخ
داده است.
بنابههمیــن دالیل نام برندهای مختلف را رســانهای نکردیم؛
اما اگر دســتگا ه قضا و سازمان تعزیرات صالح بدانند این اتفاق
خواهد افتاد.
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تأکید بر کاهش هزینههای سربار در عتبات عالیات
رئیس سازمان حج و زیارت بر ضرورت راهاندازی
شبکه اجتماعی زیارت اشــاره و تأکید کرد :باید
بتوانیم هر زائر را در یک شبکه اجتماعی با عنوان
«شبکه اجتماعی زیارت» عضو کنیم.
به گــزارش ایلنا ،علیرضا رشــیدیان در جلســه
مجمع عمومى عادی شمسا گفت :از خدمات همه
کارگزاران در ایران و عراق در مســیر خدمت به
زائران عتبات عالیات قدردانی و تشــکر میکنیم
و امیدواریم که توفیق خدمترسانی زوال نداشته
باشد.
وی موضوع زیارت و اهمیت آن در فضای کنونی
دنیا و جامعه را بسیار مهم دانست و اظهار داشت:
در دنیایی که تهاجم ســخت و نرم به ارزشهای
دینی آغاز شــده کمک به اعتالی فرهنگ دینی
مقدس خواهــد بود چراکــه خداونــد جاذبه و
زیباییهایی را در این مســیر قرار داده است که
تحقق یکی از این اهداف نیز زیارت عتبات عالیات
محسوب میشود.
رئیس ســازمان حــج و زیارت خطــاب به همه
خادمان و تالشگران این عرصه تصریح کرد :همه
خادمان باید بدانند که مســیر مقدســی را برای
خدمت به زائران برگزیدهاند و قطعاً این راه فراتر
از همه موضوعات اســت و مسیر عشق محسوب
میشود.
رشــیدیان با بیــان اینکه در آســتانه چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب قرار داریم خاطرنشان کرد:
توقعی که از همه ما میرود این است که جامعتر،
جهانشــمولتر و دقیقتر در موضوعات مرتبط با
حوزه خود تصمیمگیری و حرکت کنیم و فراتر از
مسائل مادی و زمان و مکان نگرش داشته باشیم.
ســنجش ابعاد فرهنگــی و اجتماعی در
تصمیمگیریها
وی افزود :باید با توجه به شــرایط ذکر شــده هر
تصمیمى مبتنی بر ســنجش ابعــاد فرهنگی و
اجتماعی باشــد و دقت الزم در این رابطه صورت
گیرد.
رئیس ســازمان حج و زیارت با بیــان اینکه در
شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم ابراز داشت :این
شرایط با هشتسال جنگ تحمیلی متفاوت است
چراکه در آن دوران سنگرها ،خاکریزها و دشمن
مشــخص بود و آسیبهای ناشی از آن نیز واضح
بود اما آســیبها و دغدغههــای جنگ اقتصادی
متفاوت اســت؛ باید در این شــرایط دقت الزم را
داشــته باشیم و تواصی به حق و صبر و تحمل را
مدنظر قرار دهیم.
رشــیدیان اضافه داد :جنگ اقتصــادی در حوزه
کاری ما هم بیتأثیر نیســت کــه نمونه بارز آن
مسئله تأمین ارز سفرهای زیارتی است که در این

رابطه نیز طرحها و برنامههایی را مدنظر داریم.
وی با بیان اینکه ســازمان حج و زیارت در بحث
زیارت متولی محسوب میشود عنوان کرد :نظام
اســامى متکی بر ارزشهای دینی است و قوت
یافتن این موضــوع اثربخش خواهد بود؛ به گفته
بزرگان ،ما و بعثه مقام معظم رهبری در راستای
اعتالی این ارزشهای دینی اثرگذار هستیم.
تأکید بــر پویا بــودن و زمانشناســی
شرکتهای مرکزی کارگزاران زیارتی
رئیس سازمان حج و زیارت به شرکتهای مرکزی
کارگزاران زیارتی اســتانها توصیه کرد که پویا،
زمانشناس و دقیق باشند و ضمن احصا اشکاالت
کاری بهدنبال رفع آن باشند.
رشــیدیان ادامه داد :اصالح ساختار و اصالحگری
خدمات نیز بهصورت مســتمر بایــد انجام گیرد؛
نباید روی فرآیندهــا و روندهای اجرایی تعصب
داشت بلکه هدف ارائه خدمات در خور شأن است.
وی افزود :هدف در حقیقت ایجاد ظرفیت و زمینه
الزم برای زیارت با امنیت و عزت و کرامت زائران
عزیز است ،بنابراین هرحال نیاز به اصالح ساختار
است که باید صورت گیرد.
رئیس سازمان حج و زیارت به منویات رهبر معظم
انقالب نسبت به موضوع زیارت اشاره کرد و یادآور
شــد :ایشان بر کرامت و عزت زائران ایرانی تأکید
ویژهای دارند و ما نیز باید به این مهم توجه داشته
باشیم.
تأکید بر برنامهریزی مناسب برای زائران
رشــیدیان با تأکید بــر اینکه ســازمان حج و
زیــارت متولی اصلی زیارت در کشــور اســت
بیان کرد :ســازمان حج و زیارت نیز برای انجام
فعالیتها درخصوص عتبات عالیات ،شرکتهای
کارگزاران را در سراســر کشور تشکیل داده که
ســاماندهی کارهای ثبت نام ،ایجــاد کاروانها
و ارائه خدمات نیز توســط شــرکتهای مرکزی
شمســا انجام میگیرد بنابراین تمامىبرنامهها و
تصمیمگیریها از سوی ســازمان و شمسا برای
زائران عزیز باید به بهترین نحو صورت گیرد.
وی اضافه کرد :هدف اصلی ما باید ارتقا ارزشهای
دینی و اخالقی در زائران باشد و آنها نباید از سفر
خود به ســبب دغدغههایی مانند حمل و نقل یا
اسکان گالیهمند باشند؛ باید به نحوی عمل کنیم
که هدف اصلی زیارت به سرانجام برسد.
تأکید بر راهاندازی شبکه اجتماعی زیارت
رئیس ســازمان حج وزیارت بــا بیان اینکه باید
شبکه اجتماعی زیارت تشــکیل شود گفت :در
حال حاضر شــبکههای اجتماعی مسئله اصلی
شــده اســت و مردم از این شــبکهها بهرهمند
میشــوند بنابراین باید بتوانیم هر نفر زائر را در

یک شــبکه اجتماعی با عنوان «شبکه اجتماعی
زیارت» عضو کنیم.
به گفته رشــیدیان ،فردی که به زیارت مشــرف
شده میتواند بعد از بازگشت خود نیز با عضویت
در شــبکه اجتماعی زیارت بــه ارتقای دادههای
خــود از زیارت مبــادرت ورزد و رابطه معنوی و
فرهنگی خود را حفظ کند.
وی بر توجه به هــدف اصلی یعنی زیارت زائران
تأکید کرد و اظهار داشــت :باید همــه ایرادات
اصالح شــود و به هدف اصلی کــه همان زیارت
است توجه الزم صورت گیرد.
رئیس ســازمان حج و زیارت به موضوع اربعین
حسینی اشاره و تصریح کرد :درخصوص اربعین
حســینی که بخش عظیمىاز زائران کشورمان
در یک بازه زمانی محدود عــازم عتبات عالیات
میشوند نیز باید ســازوکار الزم مورد توجه قرار
گیرد.
توجه به دیپلماســی زیــارت در اربعین
حسینی
رشــیدیان ادامــه داد :میتــوان از راهپیمایی با
شکوه اربعین حسینی بهعنوان یکی از راهکارهای
دیپلماسی زیارت و عنصر وحدت میان جوامع و
مردم دنیا بهره گرفت چراکه اربعین فقط متعلق
به مسلمانان و شیعیان نیست.
وی توصیه کرد که دســتاندرکاران و مسئوالن
ذیربط از ایدهها و نوآوریهای افراد مختلف بهره
بگیرند و فقط به روشهای سنتی اکتفا نکنند.
بســتههای مختلف سفر به عتبات طراحی
شود
رئیس ســازمان حج و زیارت توجه به ســایق و
درخواستهای متفاوت زائران را مورد توجه قرار
داد و خاطرنشــان کرد :مردم ما عاشــق زیارت

عتبــات عالیات هســتند ولی درخواســتهای
متفاوت برای عزیمت دارند یعنی برخی مایل به
سفر سه تا پنج روزه و برخی مایل به سفر ۱۵روزه
هســتند بنابراین باید بستههای مختلف با گروه
قیمتیهای متفاوت تهیه و تدوین شود.
رشــیدیان افزود :ضمناً باید در ارائه بســتهها و
خدمات نیز برنامهریزی و اطالعرســانی دقیقی
صورت گیــرد تا تمامىزائران از خدمات رضایت
داشته باشند.
رشیدیان به داشتن تعامل با دستگاههای همکار
در حوزه زیارت اشــاره کرد و ابراز داشــت :باید
تعامل الزم را با دستگاهها و سازمانهای دیگر در
حوزه زیارت همانند هواپیمایی و ...داشته باشیم
که از طرفی قیمت زیارت بــرای زائران افزایش
نیابد و از طرفی آنها نیز لطمهای نبینند.
تأکید بــر دقــت الزم در هزینهکردها و
برنامهریزیها
وی اضافه کرد :ما وکیل زائر محســوب میشویم
و بایــد منافع او را حفظ کنیــم بنابراین باید در
هزینهکردها و برنامهریزیها دقت الزم را داشته
باشیم.
رئیس ســازمان حج و زیارت با اشــاره به تبلیغ
برای جذب زائر بیان کرد :از راهکارهای تشــویق
بــرای کســانی که به جــذب زائر و ایــده برای
تبلیغ میپردازند ،اســتفاده کنید .حداالمکان از
هزینههای ســربار و اضافه کاسته شود و در عین
حال ایــن کاهش هزینههای ســربار به کرامت،
عزت و امنیت زائران لطمهای وارد نکند.
وی یادآور شــد :امیدواریم خدمتی شایسته و در
خور شــأن به زائران ارائه دهیم و از طرفی شاهد
شــاهد زیارتی عارفانه توأم با عــزت و کرامت و
امنیت آنها باشیم.

کارکردهای «مهریه» برای زنان
مهریه» پشــتوانه برخی حقوق نداشته زنان است که میزان آن
بایــد هنگام عقد نکاح و براســاس توافق طرفین تعیین شــود.
حقی که دختران اغلب براســاس شــرایط اجتماعی و فرهنگی
خانوادگیشــان آن را تعیین میکنند ،با ایــن وجود این روزها
مهریه برخی از دختران سکههایی با تعداد باالست ،بهطوریکه
مردان توانایی پرداخت آن را بهطورکامل و یا حتی اقساط ندارند
در همین رابطه یــک فعال حقوق زنان اصلیترین عامل تعیین
مهریههای باال را کاستیهای حقوقی زنان میداند.
مرضیه محبی در گفتوگو با ایسنا ،درباره مهریههای نامتعارف
به ایســنا میگوید :مهریه براساس عرف مناطق مختلف شهری،
روســتایی ،فرهنگها ،منشها و اعتقادات افراد تعیین میشود.
مالک و اندازه معینی ندارد اما شأن ،موقعیت طبقاتی ،تحصیلی
و خانوادگی دختر معموالً در میزان آن مؤثر است.
او با اشاره به قوانین جمهوری اسالمى درباره مهریه بیان میکند:
براســاس ماده ۱۰۸۰قانون مدنی میزان مهریه بستگی به اراده
زوجین دارد و اساساً حاکمیت نمیتواند اراده آنها را در این زمینه
محدود کند .با این وجود براساس ماده  ۲۲قانون حمایت خانواده
تنها ۱۱۰سکه بهار آزادی از مهریه مشمول مقررات قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی اســت؛ بهعبــارت دیگر در صورتی
که مهریه زنی بیش از ۱۱۰ســکه باشــد و برای مطالبه آن به
دادگاه مراجعه کند ،اگر مرد توانایی پرداخت آن را نداشته باشد
و دســتور حبس او صادر شود ،براساس ماده  ۲۲قانون حمایت
خانواده میتواند با پرداخت ۱۱۰ســکه آزاد شود .به بیانی دیگر
هیچ مردی برای پرداخت بیش از ۱۱۰ســکه زندانی نمیشود،
حتی اگر دادگاه احــراز کند که آن مرد توانایی پرداخت تمامى
مهریه همســرش را دارد .با این وجود محبی معتقد است که در
جامعه به مسئله مهری ه نگاه همهجانبه نداشتهایم.
به گفته این وکیل دادگســتری زمانیکه از مهریههای نامتعارف
صحبت میشود آن را در متن اجتماعی خود بررسی نمیکنیم،

جزییات سند
درمان کشور
تا ۱۴۰۴

معــاون درمان وزارت بهداشــت ضمن تشــریح جزییات ســند
درمان ۱۴۰۴گفت :آنچه که در ســند درمان نوشته شده ،نوعی
تعیین ظرفیت است و به سمتی رفتیم تا امکانات درمانی کشور را
با آمارهای بینالمللی منطبق کنیم.
دکتر قاســم جانبابایی در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به سند
درمان ۱۴۰۴گفت :این ســند بازنگری شد و شکل بازنگری شده
آن هم برای دانشــگاههای علوم پزشکی ابالغ شد .در این نسخه
سهم بخش خصوصی پررنگتر شده است و ظرفیت بیشتری برای
این بخش دیده شده است و درحال حاضر هم خوشبختانه به تمام
دانشگاهها ابالغ شده است.
وی افزود :این ســند برای ایجاد ظرفیت در حوزه درمان کشــور
اســت .بر این اســاس مشخص میکنیم که در کشــور و بهطور
مشــخص برای هر استان چه میزان تخت بیمارستانی نیاز داریم

بلکه بهعنوان پدیــده منفک و منتزع از جامعه به آن مینگریم.
اما آیا به روابط بیمارگونه خانوادهها توجه میکنیم؟ آمار طالق،
آسیبهای اجتماعی ناشــی از طالق ،خشونتهای خانوادگی،
تبعیض جنسیتی و ...بسیار زیاد است ،با این وجود جامعه تنها به
مهریه نامتعارف واکنش نشان میدهد.
محبی ادامه میدهد :بسیاری از دختران بهدلیل محرومیتها و
تبعیضهایــی که برای زنان وجود دارد بر مهریههای باال و یا به
اصطالح نامتعارف توافــق میکنند .از اینرو به مهریه نامتعارف
باید بهعنوان یک پدیده اجتماعی نگریست که در چارچوب یک
سلســله مسائل درهم پیچیده و نه صرفاً با قصد سودجویی یک
زن در مقابل همسرش صورت میگیرد.
این وکیل دادگســتری معتقد است که امروز جامعه با مشکالت
اجتماعی فراوانی از جمله مســئله مهریههای باال مواجه است.
در گذشته که وضعیت اجتماعی مساعدتر بود ،بحث مهریههای
نامتعــارف در میان نبود اما امــروز هنجارها و مقــررات برای
پاســخگویی به مســائل زنان ،قدرت و کارایــی الزم را ندارند و
همین عدم تناســب ساختارها با مطالبات اجتماعی موجب بروز
ناهنجاریهایی چون مسئله مهریه شده است.

این فعال حقوق زنان میگوید :در جامعه امروز قوانین به خوبی
پاســخگوی مسائل جامعه نیست ،لذا یا باید قانون اصالح شود و
یا با اســتفاده از ظرفیتهای فقهی و قانونی موجود میان حقوق
زنان و مردان توازن ایجاد کرد .امروز با قرار گرفتن خانوادهها در
معبر پر مخاطره اطالعــات و ارتباطات و نظرگاههای متفاوت از
طریق اینترنت و ماهواره و برداشته شدن مرزهای بین ملتها و
فرهنگها ،نباید انتظار داشت شیوه زندگی تغییر نکند .امروز با
بحرانهای اخالقی ،بیثباتی خانوادهها و ناپایداری آن در مقابل
هجوم آســیبهای اجتماعی چون بیــکاری ،اعتیاد و بیوفایی
مواجهیم و در این وضعیت آنومیک ،مهریه نامتعارف ،مراجعه به
دادگاه ،حبس و فشارهای مشقت بار به مردان هم ،جلو ه دیگری
از مشکالت است.
به گفته محبی یکی از بحرانهای امروز خانواده ،مهریههای باال
و کشمکشهای زوجین بر سر حقوق زنان است ،بههمین دلیل
باید این مسائل خانواده را بهطور بنیادین واکاوی و برای حل آن
چارهای بیاندیشیم .تحقیقات و پژوهشهای میدانی بسیاری در
زمینه مهری ه انجام شده است ،برآوردها نشان میدهد که کارکرد
مهری ه از دیدگاه زنان تنها جنبه مالی آن نیست.
این وکیل دادگستری ادامه میدهد :شاید تنها حدود ۱۰درصد
از زنان برای مالاندوزی مهریهشان را مطالبه میکنند ،اما بخش
عمــدهای از زنان برای پر کردن خألهای قانونی که با آن مواجه
هســتند به مهریه متوسل میشوند .بهعبارت دیگر بهترین ابزار
زنان برای دســتیابی به حقوق قانونی و شهروندیشان «مهریه»
است.
مدیرعامــل ســازمان مردم نهاد کانون زنان ســورا با اســتناد
بــه پژوهشهایی که در زمینه انجام شــده گفــت :تالش برای
دستیابی به اعتماد ،ترک اعتیاد زوج و واداشتن او به بازگشت به
خانواده ،مقابله با خیانت ،بدست آوردن حق حضانت فرزند و ...از
کارکردهای اصلی مهریه برای زنان به شمار میرود.

و بر اساس آن ســطحبندی تختهایمان باید به چهصورت باشد.
موضوع دومىکه در ســند درمان مطرح شــده ،این است که به
لحاظ اهمیت و براساس تعداد تختهای بیمارستانی کشور ،چقدر
تجهیزات پزشکی نیاز داریم .حال طبق بررسی که در سند درمان
انجام شده است از نظر تخت بیمارستانی و تجهیزات ،قسمتی از
کشور درحال حاضر شرایط خوبی دارد و برخی مناطق هم دچار
عقبماندگی است.
جانبابایــی با بیان اینکه رفع این عقبماندگیها بر عهده وزارت
بهداشــت و بخش خصوصی درمان است افزود :آنچه که در سند
درمان نوشته شده ،نوعی تعیین ظرفیت است و به سمتی رفتیم تا
امکانات درمانی کشور را با آمارهای بینالمللی منطبق کنیم .به هر
حال دولت در طرح تحول نظام سالمت اقدامات عظیمى در حوزه
درمان کشــور انجام داد و قسمت اعظمىاز مشکل کمبود تخت
حل شده است؛ بهطوریکه درحال حاضر در استانهای کشور در
بخش دولتی به ایجاد ظرفیت جدید نیازی نداریم و تقریباً قسمت
اعظم بخشهای دولتی ما تختهای بیمارستانی کافی را دارند.
وی همچنین گفت :البته ظرفیتی برای بخش خصوصی و خیریه
وجــود دارد و آنها میتوانند از این ظرفیت اســتفاده کنند .طبق
ســند درمان ۱۴۰۴میتوان از ظرفیــت بخشهای خصوصی و
خیریه استفاده کنیم .اگر بخواهیم در بخش دولتی بیش از این در
حوزه توسعه تختها اقدام کنیم ،بیشتر اقدامات جایگزینی است.
به این صورت که بیمارستان فرسوده است و باید آن را جایگزین
کنیم .در واقع در مجموع با احتســاب تختهای در حال ساخت،
در تختهای بیمارستانی در بخش دولتی کمبود فاحشی نداریم و

ظرفیت را برای بخش خصوصی و خیریه تأمین کردیم و میتوانند
از آن استفاده کنیم.
وجود ۱۲۵۰۰۰تخت بیمارستانی در کشور
جانبابایی با بیان اینکه درحال حاضر ۱۲۵هزار تخت بیمارستانی
در کشــور داریم افزود :از طرفی بخشی از مردم به دلیل وضعیت
اقتصادیشــان امکان اســتفاده از تختهای بخش خصوصی را
ندارند .ما اعالم کردیم که میتوانیم از بخشهای خصوصی که از
ظرفیت تختهایشــان استفاده نمیشود ،خرید خدمت کنیم ،اما
نه با تعرفه خصوصی ،بلکه بــا تعرفه دولتی .زیرا دولت نمیتواند
منابع بخش خصوصی را تأمین کند .در هرجا که بخش خصوصی
بخواهــد پا پیش بگذارد و ما با تعرفه دولتی از آنها خرید خدمت
کنیم ،به نفع دولت است.
وضعیتمان در حوزه تختهای سوختگی خوب است
وی درباره تختهای روانپزشکی و سوختگی نیز گفت :در حوزه
تختهای سند طبق ســند درمان تقریباً مشکالتمان حل شده
است و در این حوزه مشــکلی در کشور نداریم .درباره تختهای
سالمت روان هم ظرفیتهایی دیده شده است ،اما باید توجه کرد
که دنیا در حوزه ســامت روان به ســمت خدمات سرپایی رفته
است و بیشترین توجهمان را در حوزه خدمات سالمت روان باید به
سمت سطح یک ارائه خدمات ببریم که در واقع در حوزه بهداشت
اســت .باید توجهمان به این معطوف باشد که بیماران روان را در
کوتاهترین زمان بستری کرده و بیشتر خدمات مورد نیازشان را در
منزل به آنها ارائه دهیم ،زیرا هرچه بســتری آنها طوالنیتر شود،
وابستگیشان به بیمارستان و بستری مکرر بیشتر میشود.

تدابیر وزارت علوم برای حل مشکل
بیکاری دانشآموختگان

معــاون آموزشــی وزارت علــوم ،تحقیقات و فنــاوری تدابیر این
وزارتخانه برای حل مشکل بیکاری دانشآموختگان را تشریح کرد.
مجتبی شریعتی نیاســر (معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری) در گفتوگو بــا خبرنگار ایلنا وی درخصوص اینکه چند
درصد جامعه مهندســین کشور شغل متناســب با رشته دارند و
چند درصد بیکار هستند گفت :بیکاری عمومى در کشور بر اساس
اطالعاتی که مرکز آمار داده اســت ۱۲ ،تا  ۱۲.۵درصد است ،ولی
بیکاری دانشآموختگان دانشــگاهها متناســب با رشــته و مقطع
تحصیلیشان بین  ۱۷تا ۴۰درصد است ،البته مرکز آمار نیز به آمار
۴۰.۵درصدی بیکاری تحصیل کرده اشاره کردهاست.
معاون آموزشــی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در اینباره افزود:
ما قائل به این هستیم که بیکاری دانشآموختگان به نسبت رشته
و مقطع تحصیلیشان میتواند متفاوت باشد ،بنابراین گزارش شده
است که بهطور کل این آمار  ۱۷تا ۴۰درصد است.
شریعتی نیاسر درباره طرح ارتقای مهارت برای حل مشکل بیکاری
دانشآموختگان گفت :وزارت علوم درخصوص این موضع تدابیری
باعنوان ساماندهی آموزشی در پیش گرفته تا بتواند مسئله را حل
کند ،مثل طرح مهارت افزایی و توان اشــتغالپذیری که از جمله
اقدامات هستند .امیدواریم با این تدابیری که در ساماندهی درنظر
گرفتهایم بتوانیم تا حدی وضع موجود را مرتفع کنیم.
وی اضافه کرد :طرح ارتقای مهارتافزایی ،توان اشــتغالپذیری که
امســال توضیحات آن اعالم شــده و همچنین از طرف دیگر نوع
پذیــرش در کنکور و ...همه اینها اگر کــه در کنار هم قرار بگیرند
یک مقداری وضعیت بیکاری دانشآموختگان تغییر خواهد کرد.
معاون آموزشــی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در پاســخ به این
ســؤال که چند درصد از مهندسان متناسب با نیاز جامعه تحصیل
میکنند گفت :عدد دقیقی در این زمینه وجود ندارد ،اما من بر این
باور هستم که چون رشد بیرویهای را در دهه هشتاد داشتیم ،عم ً
ال
بسیاری از ظرفیتهای ما در واقع متناسب با نیاز بازار نبوده ،ولی از
دهه نود یا در واقع از سال ۹۳این وضعیت مهار شد و تصور من این
است که انطباق با نیاز بازار در حال شکلگیری است.
وی در واکنش به درخواســت یکی از اعضای کمیســیون آموزش
مبنی بر بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمدهای دانشگاه آزاد
گفت :اساســاً وزارت علوم به بحث درآمدزایی مؤسسات غیردولتی
و خصوصی ورود جدی ندارد و این مسئله موضوعیتی هم برای ما
ندارد ،چون بحث خصوصی بودن آن مرکز است.
شــریعتی نیاســر درخصوص اینکه حسابرســیها در هیئت امنا
دانشــگاه انجام میشود گفت :دانشــگاه آزاد خود هیئت امنا دارد
و درآمدهایش در قالب هیئت امنا حسابرســی و مســائل مالی در
آنجا رســیدگی میشود .خیلی از مراکز غیرانتفاعی ما ممکن است
درآمدزایی داشته باشند ،اما این درآمدزاییها همه در هیئت امنای
خودشان بررسی میشــود و اگر تخلفی هم صورت بگیرد باالخره
باید هیئت امنا پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی:

«بیمارستان ایرانیان دبی» با بغض و
عداوت امارات تعطیل شد

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای
اسالمىاز تعطیلی بیمارستان ایرانیان دبی بهدلیل سختگیریها
و تالش امارات خبر داد.
محمد ابراهیم رضایی (عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس شورای اسالمی) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره
آخرین وضعیت بیمارســتان ایرانیان در دبی گفت :این بیمارستان
سابقه بسیار طوالنی دارد و خدمات بسیاری را چه به ایرانیان مقیم
دبــی و چه به اهالی خود دبی ارائه میکرد .در ســالهای اخیر که
کشــور امارات در حلقه عربســتان و آمریکا ایفــای نقش میکند،
مواضع ضد ایرانی بســیاری گرفت از جملــه اینکه تالش کرد تا
این بیمارستان که صرفاً کار خدماتی انجام میداد را تعطیل کند.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای
اســامىبا بیان اینکه امارات هیچ نیت و دلیلی برای تعطیلی این
بیمارستان نداشت تصریح کرد :این بیمارستان که سمبل خدمت و
ارتباط دو ملت بود با بغض و عداوت امارات تعطیل شد و تدابیرشان
بهگونهای اســت که ایران را تحت فشار قرار دهند که یا این مکان
تعطیل و یا به دولت امارات واگذار شود.
رضایی در پاســخ به این سؤال که گفته میشود ،عدم ارائه خدمات
بیمهای به این بیمارســتان بهدلیــل تحریمهای آمریکا علیه ایران
اســت خاطرنشــان کرد :ما در آنجا بهدلیل تحریمها هیچ مشکلی
نداشتیم و این بیمارستان به راحتی در امارات پشتیبانی میشد ،اما
همانطور که گفتم آنقدر دولت امارات سختگیری کرد که کارکنان
بیمارســتان و افرادی که قصد تردد به این بیمارستان را داشتند با
مشــکل و سختی مواجه میشدند و عم ً
ال کار بیمارستان را مختل
کردند و این موضوع هیچ ربطی به تحریم نداشت.
وی یــادآور شــد :قطعــاً افرادی کــه از این بیمارســتان خدمت
میگرفتند؛ چه ایرانیان مقیم آنجا و چه افرادی که در آنجا ســاکن
هستند از این خدمات محروم میشوند.
تصریح کــرد :قطعاً خدماتی که از ســوی پزشــکان متخصص و
پرســتاران ایرانی در این مرکز ارائه میشــد ،کام ً
ال متفاوت بود از
خدماتی بود که توســط دولت امارات ارائه میشــود ،چراکه هیچ
کشــوری پزشکان متخصص و پرســتارانی مانند ما را ندارد و آنها
قطعاً از این خدمات محروم میشوند.
ایــن نماینــده مــردم در مجلس شــورای اســامىدر خصوص
احتمال بازگشــایی مجدد این بیمارستان تصریح کرد :با توجه به
سختگیریهای امارات بعید اســت که ما در روزهای آینده شاهد
بازگشــایی و فعالیت مجدد این مرکز باشــیم ،البتــه رایزنیهای
بسیاری درخصوص بازگشــایی بیمارستان شد ،اما بینتیجه ماند،
چراکــه آنها راه را طوری بســتهاند که ایران یا این بیمارســتان را
تعطیل یا به دولت امارات واگذار کند .دولت امارات فشارهای زیادی
را به افراد قلیلی از نیروهای بیمارســتان نیز که در آنجا بودند وارد
میکــرد تا آنهــا نتوانند تردد کنند و در حــال حاضر فعالیت این
بیمارستان کام ً
ال مختل و این بیمارستان تعطیل شده است.

