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و شرق استان تهران

نظر رئيس قوه قضاييه
درباره قاچاقچي اعدامي

ــهروند بجنوردي كه به دليل همراه  موضوع ش
ــه، به اعدام  ــتن يك كيلوگرم ماده مخدر شيش داش
ــدن حكم، دوباره  ــي پس از اجرا ش ــوم و مدت محك
ــئوالن  ــه مس ــم حيات پيدا كرده بود به جلس عالئ
عالي قضايي هم كشيده شد و رئيس قوه قضاييه با 
ــاله در اين جلسه گفت: نظر اينجانب  طرح اين مس

ــازات اعدام با يك  ــنهاد عفو اين فرد از مج  بر پيش
درجه تخفيف است.

ــه گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهللا  ب
آملي الريجاني در جلسه مسئوالن عالي قضايي با 
اشاره به اعدام اخير در بجنورد و موضوع وجود عالئم 
ــده در  حيات در اين فرد، برخي بحث هاي مطرح ش

اين باره را غيرفني و غيرمرتبط و ناآگاهانه دانست و 
گفت: البته به لحاظ عاطفي يكي از راه هاي برخورد 
ــم ديده و شدائدي  با فرد اعدامي كه مرگ را به چش
ــت، عفو و چنين فردي كه داراي  را تحمل كرده اس
وضعي خاص است، مي تواند مورد لطف و عفو نظام 
اسالمي قرار گيرد و اينجانب به لحاظ عاطفي قطعًا 

اين كار را خواهم كرد.
ــفانه در كنار اين بحث عاطفي،  وي افزود: متاس
ــي حتي از جانب برخي حقوقدانان مطرح  بحث هاي
ــت كه چندان درست نيست، چراكه اعدام  شده اس

 به معني سلب حيات است
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دادن يا ندادن يارانه؛ 
مساله اين است

قاب كوچك جامعه
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افراد خالق بالفاصله 
خود را با شرايط 
 موجود وفق داده
  و از هر امكانى 
براى رسيدن به 
اهداف خود بهره 
مى جويند

دزدي دريايي، به عنوان يك 
چالش قديمى دريايى در 
سال هاى اخير دوباره احيا 
شده است

پرونده

  دولت  نمى تواند كسرى 25 ميليارد تومانى  
حاصل از هدفمندى يارانه ها را تامين كند

برزيل و آلمان به دنبال قعطنامه اى در سازمان ملل براى حفاظت از حريم خصوصى اشخاص  در اينترنت هستند
ــند تازه اي از جاسوسي آژانس امنيت  افشاي س
ملي آمريكا از بيش از 35 نفر از رهبران مهم جهان 
بويژه رهبران اروپايي، ناراحتي و خشم كشورهاي 
ــت. لحن رهبران  ــته اس ــي را به همراه داش اروپاي
ــته اتحاديه  ــت دو روز گذش اروپايي حاضر در نشس
اروپا در بروكسل حاكي از ناراحتي است. حال گفته 
ــود برخي كشورها به دنبال   اتخاذ روش ها و  مي ش

اقداماتي براي مقابله با اين جاسوسي ها هستند. 
ــريه آمريكايي  ــات را نش ــن اين اقدام تازه تري
ــريه،  ــي خبر داد. بنا به گزارش اين نش فارين پاليس
ــي هاي آژانس  آلمان و برزيل براي توقف جاسوس
ــازمان ملل  ــت به دامن س ــت ملي آمريكا دس امني

ــاس اين گزارش، برزيل و آلمان از  ــده اند. بر اس ش
ــته اند قطعنامه اي در حمايت از  سازمان ملل خواس
ــخاص در اينترنت  ــق حفظ حريم خصوصي اش ح
صادر كند. اين اقدام در واقع اولين تالش بين المللي 
ــردن دخالت آژانس امنيت ملي در  براي محدود ك

ارتباطات خارجي است.  
به گزارش منابع خبري، ديپلمات هاي برزيل و 
ــته در نيويورك با گروه كوچكي از  آلمان روز گذش
دولت هاي آمريكاي التين و اروپا مالقات كردند تا 
شرايط پيش نويس يك قطعنامه در اين خصوص را 
بررسي كنند.  آلمان و برزيل اميدوارند اين قطعنامه 
را در كميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل 

ــن قطعنامه هنوز  ــه رأي بگذارند. پيش نويس اي ب
ــده و قرار است كشورهاي عضو سازمان  علني نش

ملل درباره آن مذاكره كنند. 
ــورهاي اروپايي در اين  البته اين تنها اقدام كش
ــت. پارلمان اروپا قرار است روز دوشنبه  زمينه نيس
ــنگتن اعزام مي كند تا پاسخ  هيأتي 9 نفره را به واش
مقامات آمريكا را در ارتباط با اتهامات شنود گسترده 
مكالمات تلفني شهروندان و مسئوالن دولتي اروپا 

از سوي آژانس امنيت ملي آمريكا دريافت كند.
ــالوه بر آلمان  ــود ع در همين حال گفته مي ش
ــي آمريكا از چند عضو  ــه، آژانس امنيت مل و فرانس
ــتمدار اسپانيايي، از جمله رودريگوئز  دولت و سياس

ــابق اين كشور جاسوسي  ــت وزير س زاپاترو، نخس
ــت. با توجه به همين اخبار و گزارش ها بود  كرده اس
ــته پس از پايان نشست  كه ماريانو راخوي روز گذش
ــوايي هاي جاسوسي  ــاي رس اتحاديه اروپا كه افش
آمريكا تا اندازه زيادي بر آن سايه افكنده بود، گفت: 
ــواهدي از اين كه از اسپانيا جاسوسي شده در  «ما ش
ــرا مي خوانيم  ــفير آمريكا را ف ــت نداريم، اما س دس
ــنبه نيز  آلمان  ــم.» روز پنجش ــا اطالعات بگيري ت
ــار و از وي درباره  ــن را احض ــفير آمريكا در برلي س
ــي آمريكا از گوشي  گزارش هاي مربوط به جاسوس

همراه صدراعظم آلمان توضيح خواست. 
مشروح اين خبر را در صفحه 6 بخوانيد.
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ــي دولت و مجلس   ــالم تصميم قطع ــد از اع بع
ــراى حذف يارانه دهك هاي باال به منظور جبران  ب
كسري بودجه دولت، يازدهمين مناظره تلويزيوني 
ــروز  با حضور موافقان و مخالفان پرداخت يارانه  دي
ــدي، روي آنتن  ــه دهك هاي باالي درآم  نقدي ب

شبكه يك سيما رفت. 
ــدان همزمان با  ــذف يارانه ثروتمن موضوع ح
ــوي دولت يازدهم  ــه اصالحيه بودجه 92 از س ارائ
ــرانجام  ــتور كار قرار گرفت و س ــه مجلس در دس ب
ــت و مجلس  ــراوان، دول ــي هاي ف ــس از بررس پ
ــد از  يارانه بگيران  ــه 30 درص ــذف ياران ــر ح بر س
ــه و بودجه  ــيون برنام ــيدند و كميس ــه توافق رس ب
ــته به حذف يارانه سه دهك    مجلس نيز هفته گذش

باالي درآمدي رأي داد. 
 به گفته محمد باقر نوبخت  معاون برنامه ريزى  
ــور  با حذف اين  ــردى رئيس جمه ــارت  راهب و نظ
ــران 2000 ميليارد  ــت يارانه بگي گروه ها از فهرس
 تومان صرفه جويي مي شود كه با اين رقم دولت قصد 

فعال كردن واحدهاي توليدي را دارد.
ــاون، كار و  ــاون رفاه وزير تع ــد ميدري مع احم
ــيد  ــي به عنوان نماينده دولت، جمش رفاه اجتماع
ــوان مخالف  ــوراي رقابت به عن ــان رئيس ش پژوي
ــين  حذف دهك هاي پردرآمد از يارانه نقدي و حس

ــگاه الزهرا،  ــتاد اقتصاد دانش راغفر اقتصاددان و اس
ــخنگوي كميسيون برنامه و بودجه  جعفر قادري س
ــه دكتراي  ــين قديري ابيان ــس و محمدحس مجل
ــتراتژيك به عنوان موافقان اين طرح  مديريت اس

در برنامه  ديروز مناظره حضور داشتند. 
ــوال نظرسنجي اين هفته برنامه مناظره «آيا  س
ــد يارانه نقدي مالكان امالك و خودروهاي  موافقي

گران قيمت حذف شود؟» بود. 
ــيد پژويان به عنوان  در ابتداي اين برنامه جمش
مخالف حذف سريع يارانه ثروتمندان پشت تريبون 
رفت و گفت: تصور نمي كنم كسي به صورت سريع 
ــد؛ ضعف دولت  مخالف حذف يارانه ثروتمندان باش
ــود، شناسايى نشدن   قبلي كه حاال هم تكرار مي ش
ــزود: طوري  ــت.وي اف ــاى باال و پايين اس دهك ه
ــود كه  درباره دهك هاي باال و پايين صحبت مي ش
ــود دارد،  درحالي كه  ــن دهك ها واقعا وج گويي اي
اين طور نيست و در ايران و هيچ جاي دنيا اطالعات 
ــناس  ــود ندارد.اين كارش ــا وج ــى از دهك ه كامل
ــه يارانه ها بايد هدفمند  ــادي با تأكيد بر اين ك اقتص
ــي پرداخت يارانه ها  ــد، تصريح كرد: دليل اصل باش
ــت نه ثروتمند، اما  حمايت از گروه هاي كم درآمد اس
پرداخت اين يارانه ها نيازمند شناسايي دقيق است.
ادامه در صفحه 4 توفان جاسوسي آمريكا در اروپا
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 چهره پردازي
  از ثروت ايده 
تا فقر امكانات 

اوضاع امروز  
 چهره پردازي 
 در تلويزيون و سينما
 از نگاه كارشناسان

هزينه درمان 
بيماران رواني 

ديوانه كننده است
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هزينه2هفته بسترى بيماران روانى 
 در بخش خصوصى 

بين 4 تا 5 ميليون تومان است
امين جاللوند  / گروه جامعه

ــور دچار اختالالت  يك نفر از هر پنج نفر در كش
رواني است. اين آمار را وزارت بهداشت منتشر كرده  
ــه در ارائه اين آمارها، اختالالت رواني خفيفي  و البت
مثل اضطراب و افسردگي هم به حساب آمده است، 
ــا در بين همين جمعيت 20 درصدي، حدود يك  ام
درصد از شهروندان جامعه، به اختالل رواني شديد 
ــتند كه بسياري از آنها به خدمات بستري  مبتال هس

 نياز دارند.
ــو هيات  ــم ملكوتي، عض ــه  كاظ ــه ك آن گون
ــه  ــران گفت ــكي اي ــوم پزش ــگاه عل ــي دانش علم
ــبانه روز  ــتري يك ش ــن هزينه بس ــت، ميانگي اس
ــون و 800  ــكي يك ميلي ــراي بيماران روانپزش ب
ــت در منزل  ــه ويزي ــت و هزين ــان اس ــزار توم ه
ــزار تومان  ــون و 400 ه ــك ميلي ــال ي در يك س
ــتري  ــود كه حتي به ميزان يك بار نوبت بس  مي ش

هم نيست. 
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ديدار ديدنى بارسلونا - رئال مادريد 
امشب ساعت 19 و 30 دقيقه از شبكه 3

 ال كالسيكو
 با طعمي متفاوت

ــب چشم ها خيره به ال كالسيكوي فوتبال  امش
ــاعت 19 و 30 دقيقه  ــت؛ ديداري كه از س اسپانياس
ــگاه نيوكمپ و در  به وقت تهران، به ميزباني ورزش

چارچوب هفته دهم الليگا برگزار مي شود.
ــر چيزي  ــش از ه ــال بي ــيكوي امس ال كالس
ــت كه  ــر نيمار و گرث بيل قرار گرفته اس تحت تاثي
ــام به دو غول بزرگ  ــانتوس و تاتنه به ترتيب از س

اسپانيا پيوسته اند. 
ــتاني با  ــا در فصل نقل و انتقاالت تابس رئالي ه
انتقال پرسروصداي 86 ميليون پوندي، ملي پوش 
ــام را به خدمت گرفتند، اما اين بازيكن  ولزي تاتنه
ــاني از خود به نمايش  تا امروز چهره چندان درخش
ــويي نيمار هم با 49 ميليون  ــت. از س نگذاشته اس
ــانتوس به بارسا پيوسته و البته بازي هاي  پوند از س
ــبت به همتاي خود انجام داده  ــمگيرتري نس چش
ــتاره  ــتاره، دو فوق س ــت. البته در كنار اين دو س اس
ــتند كه همچون ال كالسيكوهاي قبلي در  هم هس
ــتيانو  ــي و كريس كانون توجه قرار دارند؛ ليونل مس

رونالدو.
ــي اگر امشب دو بار دروازه رئال مادريد را باز  مس
كند با 20 گل زده لقب بهترين گلزن ال كالسيكو را 
از آلفردو دي استفانو خواهد گرفت. در مقابل رونالدو 
ــود در نيوكمپ  ــته خ ــش بازي گذش هم كه در ش
ــيكوها  ــت گل زده تاكنون 12 بار در ال كالس هش
ــب  ــت اين آمار را امش ــرده و اميدوار اس ــي ك گلزن

افزايش دهد.
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نوبخت از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در بودجه 93 خبر داد 
ــاره  ــزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اش ــاون برنامه ري مع
ــي  ــغول بررس ــه تيم و كارگروه ويژه اي در اين معاونت مش به اين ك
افزايش قيمت 38 درصدي حامل هاي انرژي است، گفت: در اليحه 

بودجه 93 نيز اين موضوع را لحاظ خواهيم كرد.
ــيه  ــنيم، محمدباقر نوبخت در حاش ــزارش تس به گ
ــوص  ــگاران در خص ــع خبرن ــس در جم ــه مجل جلس
ــات مجلس براي اصالحيه بودجه 93 اظهار كرد:  اقدام

ــبختانه نظر كميسيون برنامه و  خوش
ــورد واقع بينانه بود و  ــه در اين م بودج
ــر نمايندگان مجلس  اميدواريم ديگ
هم اقدامات تخصصي اين كميسيون 
ــد و به تبصره ها و بندها  را تكميل كنن

رأي دهند. 
ــن اليحه  ــان اين كه اي ــا بي وي ب
ــت بيايد و  ــك دول ــه كم ــد ب مي توان
ــد، در مورد  ــل كن ــكالت آن را ح مش

ــي و  ــزود: كارگروه هايي در حال بررس ــايي دهك هاي باال اف شناس
ــايي دهك هاي باال هستند، قطعاً تالش خواهيم كرد تا قانون  شناس

را اجرا كنيم.
ــس جمهور در  ــارت راهبردي رئي ــه ريزي و نظ ــاون برنام مع
ــايي دهك هاي باال نيز  ــوص اقدامات دولت براي شناس خص
ــد: منتظريم قانون ابالغ شود و بايد ببينيم كه قانون  يادآور ش
چه مي گويد. نوبخت در خصوص پرداخت مطالبات ايثارگران 
گفت: در بند 22 - 7 با عنايت به اين كه 25 هزار 
ميليارد تومان اعتبار از محل فروش سهم الشركه 
ــهام دولت گذاشته شده، با اولويت پرداخت  و س
مطالبات ايثارگران در دستور كار قرار مي گيرد. 
ــه يكي از  ــخ به گفت ــخنگوي دولت در پاس س
خبرنگاران مبني بر اين كه دولت قبل مي گويد، 
ــت، اظهار كرد:  بدهي نداريم و خزانه خالي نيس
ــان مي دهد كه وضع منابع  اصالحيه بودجه نش

ما چطور بوده است.
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حق با شماست
كمبود شيرخشك همچنان ادامه دارد

ــادگار امام  ــراه ي ــب ها در بزرگ ــران: نيمه ش ــري از ته مظه
ــي صوتي زيادي  ــردد مي كنند كه آلودگ ــيكلت هايي ت موتورس
ــئوالن امر  ــن كار آنها تا اذان صبح نيز ادامه دارد. از مس ــد و اي دارن

مي خواهيم به اين مساله رسيدگي كنند. 
ــت پياده روهاي منطقه پرديس  ــي از همدان: مدتي اس نورعل
ــتفاده مي شود و امكان تردد  همدان به عنوان پاركينگ خودرو اس
ــي و رانندگي به اين  ــئوالن راهنماي ــت. لطفا مس افراد پياده نيس

موضوع رسيدگي كنند.
ــت، خوب  آزادي از تهران: حال كه از بارش باران خبري نيس
ــئوالن راهنمايي و رانندگي بشدت با خودروهاي دودزا   است مس

برخورد كنند.
ــت كه از طرف بنياد شهيد  ــال اس نجفي از ايالم: بيش از دو س
ــوزش و پرورش معرفي  ــرايداري به آم ــتخدام در كار س براي اس

شده ايم؛ ولي تاكنون از اين كار سر باز زده اند. تكليف ما چيست؟
ــران ديگر كفاف  ــا كارگ ــران: حقوق م ــهروند از ته يك ش
ــئوالن امر مي خواهيم در اين زمينه  زندگي مان را نمي دهد. از مس

چاره اي بينديشند.
ــت حامل هاي انرژي به  ــي از تنكابن: با برگرداندن قيم چرات

چهار سال قبل، دولت ديگر يارانه به كسي نپردازد.
ــئوالن ذي ربط در قبال نبود  ــيني از ايالم: چرا مس علي  حس

شيرخشك براي نوزادان هيچ اقدام عاجلي انجام نمي دهند؟
ــي از بيمه كردن  ــازمان تامين اجتماع ــعادت از دزفول: س س

اشخاصي مثل من كه تازه خبرنگار شده ايم، سر باز مي زند؟
عظيمي از جاده ساوه: شهرداري اكبرآباد به واحدهاي مسكوني 
ــاوه با وجود دريافت مبالغ هنگفت، اجازه  حصارك پايين جاده س

ساخت پاركينگ نمي دهد. چرا؟
احمدي از بومهن: چند شبي است كه برخي مغازه هاي خيابان 
ــرقت قرار مي گيرد و كركره مغازه ها به طور  اصلي بومهن مورد س
عجيبي بريده مي شود. از مسئوالن نيروي انتظامي مي خواهيم به 

اين مورد رسيدگي كنند.
09125907: چند وقتي است به سازمان تامين اجتماعي  ـ  ــ 
ــت تهران جهت بازنشستگي مراجعه كرده ام و شرايط  شعبه هش
ــال و سابقه باالي 12 سال،  ــتگي را هم دارم،  مانند 60 س بازنشس
ــنامه  ــته كردن طفره مي روند و مي گويند تا بخش ولي از بازنشس
ــال قانون اصلي 60 سال و سابقه  جديد بايد صبر كنيد. مگر هر س
باالي ده سال عوض مي شود؟ تا كي نبايد يك قانون جامع داشته 

باشيم.
ــت و ششم مهر به بيمارستان  09123691: در تاريخ بيس ـ  ــ 
ــب و  ــهريار مراجعه كرديم كه برخورد مناس ــن اجتماعي ش تامي
پيگيرانه اي از سوي پزشك آنجا با بيمار انجام نشد. لطفا رسيدگي 

شود.
ــر با عنوان  ــت و يكم مه ــي درج پيامي در بيس ــه: در پ جوابي
«خاموشي معابر» روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران 
ــي معابر محدوده  ــال دورنگاري اعالم كرد: خاموش بزرگ با ارس

مذكور مرتفع و هم  اكنون از روشنايي مطلوب برخوردار است.
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
ــا 3 تا 5 درصد  ــص، طبق برآورده ــه گفته اين متخص ب
ــديد رواني هستند و سالي يك بار  بيماران دچار اختالالت ش

به بستري نياز دارند. 
ــال به اختالل رواني  ــرض كنيد كه يك بيمار مبت حاال ف
حاد، سالي دوهفته در بيمارستان بستري شود، با يك حساب 
ــتي مي بينيد كه خانواده اين بيمار، مجبور است چند  سرانگش

ميليون تومان  براي مداواي موقت بيمار، هزينه كند.
بدترين قسمت ماجرا هم اينجاست كه بسياري از خدمات 
ــكي، فاقد پوشش بيمه اي هستند و نظام بهداشت و  روانپزش

درمان، كمك به اين بيماران را فراموش كرده است.
ــي ويژه  ــتان هاي خصوص ــي از بيمارس ــتار يك سرپرس
بيماران مبتال به اختالل روان در تهران به جام جم مي گويد: 
ــكي در بخش  ــاران روانپزش ــتري بيم ــه دو هفته بس هزين
ــت كه در اين  ــي بين چهار تا پنج ميليون تومان اس خصوص
ــكي مثل دارو، ويزيت پزشك و بستري  مدت، خدمات پزش

مداوم در بيمارستان به بيمار ارائه مي شود.
ــان  ــش دولتي هم خاطرنش ــاي بخ ــاره هزينه ه او درب
ــت است كه بيماران روانپزشكي در بخش هاي  مي كند: درس
ــتفاده  ــر تخت (بيمه ايرانيان) اس دولتي مي توانند از بيمه س
ــانند، اما  ــان را تا 300 هزار تومان برس ــد و هزينه هايش كنن
مشكل اينجاست كه در بخش دولتي، به زحمت تخت خالي 
ــه با بخش  ــود و خدماتش هم اصال قابل مقايس ــدا مي ش پي
ــت؛ به همين دليل هم بسياري از بيماران كه  خصوصي نيس
نياز اورژانسي به خدمات روانپزشكي دارند، مجبور مي شوند 

كه بخش خصوصي را انتخاب كنند.

 كمبود 5000 تخت روانپزشكي در كشور
ــگاه  ــر نجاتي صفا، عضو هيات علمي دانش ــر علي اكب دكت
تهران و دبير علمي همايش انجمن روانپزشكان ايران نيز كمبود 
ــور را تائيد كرده  و در گفت وگو با  ــكي در كش تخت هاي روانپزش
ــان مي كند: هم اكنون حداقل به 5000 تخت  جام جم خاطرنش
روانپزشكي بيشتر در كشور نياز داريم تا بتوانيم جوابگوي بيماراني 

باشيم كه اغلب آنها هم از خانواده هاي كم بضاعت هستند.
ــكي با كمبود  ــياري از بيماران روانپزش با وجود آن كه بس
تخت خالي روبه رو هستند، آمارهاي ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ــكي  ــز از اين حكايت دارد كه نيمي از تخت هاي روانپزش ني
ــه  موجود، در اختيار معتادان مواد مخدر روانگردان مثل شيش
ــت خالي براي  ــوع نيز پيدا كردن تخ ــت كه همين موض اس

بيماران غيرمعتاد را سخت تر كرده است.

 خدمات روان درماني، خارج از پوشش بيمه ها
ــت  ــود كه نماينده وزارت بهداش ــن چند روز قبل ب همي
ــكي، تاكيد كرد كه بيماران 80  ــوراي عالي نظام پزش در ش
ــد هزينه هاي درمان را پرداخت مي كنند و درواقع با اين  درص
حساب، بيمه هاي درماني تنها 20 درصد از هزينه هاي درمان 

را پرداخت مي كنند.
ــه اختالالت رواني،  ــاله در مورد بيماران مبتال ب اين مس
بغرنج تر است و بسياري از خدمات درمان اين بيماران، تحت 

پوشش بيمه قرار نمي گيرد.
ــادآوري مي كند كه هم اكنون بيمه ها بجز  نجاتي صفا ي
ــش برخي داروهاي روانپزشكي، ديگر خدمات از جمله  پوش
ــش نمي دهند؛ در حالي كه يكي از عمده  روان درماني را پوش

درمان هاي اين بيماران، خدمات روان درماني است.
ــرار نگرفتن بيمه خدمات روان  ــش ق جداي از تحت پوش
ــاران و حتي براي  ــاوره براي اين بيم ــي، خدمات مش درمان
ــش هيچ بيمه اي نيست و به نظر  عموم مردم هم تحت پوش
مي رسد كه مسئوالن نظام سالمت همچنان گمان مي كنند 
ــالمت روان جامعه،  ــات براي بهبود اوضاع س ــه اين خدم ك

غيرضروري است.

 چرا تخت هاي روانپزشكي افزايش نمي يابد؟
ــالمت، بر كمبود  ــان نظام س ــود آن كه كارشناس ــا وج ب
ــكي تاكيد دارند، حال پرسش اينجاست  تخت هاي روانپزش
كه چرا بيمارستان ها تعداد تخت هاي روانپزشكي را افزايش 

نمي دهند؟
ــك و عضو هيات  ــري، روانپزش ــر صاب ــر محمدباق دكت
ــكي ايران در گفت وگو با جام جم  ــگاه علوم پزش علمي دانش
ــتان ها  ــح مي دهد: برخي بخش هاي خدماتي بيمارس توضي
ــوژي و ام.آر.آي  ــخيصي مثل راديول ــه در آن كارهاي تش ك
ــتند و  ــتند كه درآمدزا نيس ــود، بخش هايي هس انجام نمي ش

بيمارستان ها هم عالقه اي به توسعه اين بخش ها ندارند.
به گفته صابري، بخش سوختگي و بخش روانپزشكي در 

بيمارستان ها از جمله اين بخش ها هستند.
ــالمت رواني وزارت بهداشت،  ــين دفتر س مديركل پيش
ــم يكي ديگر از  ــكان را ه ــكاري نكردن برخي روانپزش هم
ــكالت اين بيماران مي داند و عنوان مي كند: در حالي كه  مش
ــياري از داروهاي بيماران روانپزشكي تحت پوشش بيمه  بس
ــكان با تجويز  ــرايط، برخي روانپزش ــت، اما در همين ش نيس
داروهاي خارجي، هزينه هاي بيماران را افزايش مي دهند؛ در 

حالي كه مشابه داخلي همين داروها هم در بازار وجود دارد.

 راه حل چيست؟
ــكي نياز به بستري با مصرف مواد  تعداد بيماران روانپزش
ــنگين، رابطه مستقيم دارد و به همين دليل مي توان  مخدر س
ــور وجود دارد،  گفت تا وقتي معتاد به مواد روانگردان در كش

بيمار نياز به بستري هم روز به روز افزايش پيدا مي كند.
ــر از بيماران  ــادان، برخي ديگ ــن گروه معت ــالوه بر اي ع
روانپزشكي هم به دليل بيماري هايي همچون اسكيزوفرني 
ــتند كه بيماري آنها هم لزوما  ــتان ها بستري هس در بيمارس
ــت كه هر دو گروه  ربطي به مواد مخدر ندارد.اما نكته اينجاس
ــته باشند،  ــتري داش از اين بيماران به هر دليلي كه نياز به بس
ــابقه و  ــت كه آنها را بدون نگاه به س ــه نظام درمان اس وظيف

گذشته آنها مورد حمايت درماني قرار دهد.
ــيون بهداشت و درمان  ــكيان، عضو كميس مسعود پزش
ــت كه راه حل  ــس در گفت وگو با جام جم بر اين باور اس مجل
ــد و بايد  ــت از اين بيماران، نبايد موردي و مقطعي باش حماي

موضوع را از ريشه حل كرد.
ــكيان معتقد است ، اگر قانون برنامه پنجم توسعه به  پزش
ــراد جامعه، مطابق اين قانون  ــود و همه اف طور كامل اجرا ش
تحت پوشش يك بيمه فراگير قرار بگيرند، ديگر اين بيماران 
مجبور نخواهند بود كه هزينه هاي سنگين درمان را يك تنه 
ــند.تخصيص عادالنه و منطقي پوشش هاي  به دوش بكش
ــد از درآمدهاي  ــردم، اختصاص 10 درص ــي در بين م درمان
ــالمت و جلوگيري از  حاصل از هدفمندي يارانه ها به نظام س
بي نظمي و رانت در بخش هزينه هاي درمان، مواردي از اين 
ــت كه به گفته پزشكيان مي تواند در صورت اجراي  قانون اس
ــكالت بيماران روانپزشكي و ديگر  بيماران  دقيق دولت، مش

را به صورت ريشه اي حل كند.
البته با وجود اين كه تاكنون، يك ريال از سهم هدفمندي 
ــت، بعيد به  يارانه ها به نظام درمان اختصاص پيدا نكرده اس
ــد كه دولت به اين زودي ها حاضر شود سر كيسه  نظر مي رس
ــل كند و براي حمايت از بيماران روانپزشكي، آستين ها  را ش

را باال بزند.
ــواره هزينه هاي درمان  ــرد كه هم ــا نبايد فراموش ك ام
بيماران روانپزشكي نياز به بستري بسيار كمتر از هزينه هاي 
بستري نشدن اين بيماران است؛ يعني در حالي كه مي توان با 
تدبير و درايت، يك درصد از نيروهاي فعال جامعه را به جامعه 
ــن كار هنوز در گيرودار  ــد كه اي ــد، اما به نظر مي رس بازگردان

بروكراسي ها و تخصيص ندادن بودجه هاي مناسب است.

هزينه درمان بيماران رواني، ديوانه كننده است
به دليل نبود تخت خالي در بخش دولتي، بيماران روانپزشكي مجبور مي شوند كه از خدمات گران بخش خصوصي استفاده كنند

 تاسيس مراكز ترك الكل
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ــاد و روان وزارت  ــالمت اجتماعي، اعتي ــاون دفتر س مع
بهداشت از اقدامات انجام شده براي راه اندازي مراكز سرپايي 
ــر داد و گفت: به دنبال  ــور خب ــتان كش ترك الكل در پنج اس
تامين منابع مالي، در آينده اي نزديك اين مراكز براي اجراي 

آزمايشي به بهره برداري مي رسند.
ــنجي هاي انجام شده  ــاره به نيازس علي نيك فرجام با اش
ــور افزود: به اين  ــدازي مراكز ترك الكل در كش ــراي راه ان ب
ــه عنوان  ــتان ب ــت، حدود پنج اس ــه نخس ــور در مرحل منظ
ــه يكي از آنها  ــده اند ك ــتان هاي پايلوت در نظر گرفته ش اس
ــت.به گزارش ايسنا، وي اظهار كرد: بر اين اساس  تهران اس
در نظر داريم كه در تهران حداقل شش مركز سرپايي درمان 
ــه مركز مراقبت هاي  ــوء مصرف الكل راه اندازي كنيم؛ س س
كوتاه مدت و سه مركز مراقبت هاي ويژه. البته فضاي مربوط 
ــت و دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز براي  به اين امر آماده اس
ــدازي اين مراكز اعالم آمادگي كرده اند. اين امر نيازمند  راه ان

منابع مالي براي تامين تجهيزات و نيروي انساني است.

ــكي از تحقق نيافتن  ــت، درمان و آموزش پزش ــر بهداش وزي
ــري  ــن وزارتخانه انتقاد كرد و گفت: با توجه به كس ــارات اي اعتب
ــت؛ اين وزارتخانه  ــه 11 هزار ميليارد توماني وزارت بهداش بودج

خود بيمار است و به درمان نياز دارد.
ــمي در  ــي زاده هاش ــين قاض حس
ــتمين  ــايش بيس ــم گش مراس
ــاالنه  ــع عمومي س مجم
ــالمي جامعه  انجمن اس
ــزود:  ــران اف ــكي اي پزش
ــارات ناكافي وزارت  اعتب
ــه انجام  ــت مانع ب بهداش
ــاي  ــاندن ماموريت ه رس
ــود. ــن وزارتخانه مي ش اي

شد  وي يادآور 

ــاص يافته براي اجراي  ــه از 2000 ميليارد تومان اعتبار اختص ك
ــك خانواده فقط 2 درصد آن محقق شده كه بعيد است  طرح پزش
ــد.به گزارش ايرنا،  ــه 4 يا 5 درصد برس ــال ب ــن ميزان تا آخر س اي
ــت اكنون حدود 7000 ميليارد  ــمي ادامه داد: وزارت بهداش هاش
ــارد تومان بدهي  ــه انضمام 3000 ميلي ــان بدهي دارد كه ب توم
ــال هاي قبل، كسري بودجه وزارت بهداشت به حدود 11 هزار  س
ــد؛  از اين رو مي توان گفت وزارت بهداشت  ميليارد تومان مي رس
كه مسئول درمان مردم است، خود بيمار است و نياز به درمان دارد. 
ــاختار دارد، اما ايجاد اين تغيير  اين وزارتخانه خود نياز به تغيير س
بدون داشتن منابع ميسر نيست.وي اظهار كرد: كمتر از 30 درصد 
ــت تحقق يافته است كه اين ميزان درباره  اعتبارات وزارت بهداش

دانشگاه هاي علوم پزشكي حدود 40 درصد است.
هاشمي توضيح داد: با شروع به كار دولت يازدهم، اقداماتي در 
ــور انجام شد و براين  زمينه تامين دارو و رفع نيازهاي دارويي كش
اساس كه از مجموع 350 قلم دارويي كه كسري داشتيم اين رقم 

اكنون به 150 قلم دارو رسيده و همچنان كمتر نيز خواهد شد.

وزارت بهداشت 11 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد

ــازمان حفاظت  در پي افزايش آلودگي هواي تهران، رئيس س
محيط زيست از پيگيري و بررسي اين موضوع در عالي ترين سطح 

خبر داد.
به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار در حاشيه جلسه هيات دولت 
با بيان اين كه كاهش آلودگي شهر تهران، در عالي ترين سطح مورد 
توجه ماست، گفت: هفته آينده با حضور وزراي مربوط و همچنين 
ــئوالن مربوط جلسه اي در ارتباط با  ــهرداري تهران و ديگر مس ش
ــران و تالش براي كاهش آن برگزار خواهيم كرد.وي  آلودگي ته
همچنين با بيان اين كه هفت شهر ايران به عنوان شهرهاي آلوده 
ــود، افزود: برنامه هايي براي كاهش آلودگي اين  ــوب مي ش محس
ــال هاي گذشته برنامه هايي  ــهرها داريم.وي اظهار كرد: در س ش
ــهرها وجود داشت كه متاسفانه همه  براي كاهش آلودگي اين ش
ــتيم كه اين برنامه ها  ــده بود و ما در تالش هس برنامه ها متوقف ش
ــازمان حفاظت محيط زيست همچنين  بر  را دنبال كنيم.رئيس س
اهميت استفاده شهروندان از حمل ونقل  عمومي به منظور كاهش 

آلودگي تاكيد كرد.

 مهر امسال، بدون يك روز هواي پاك
ــركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: در ماه  مديرعامل ش

ــهروندان تهراني حتي يك روز هواي پاك تنفس  مهر امسال ش
نكردند و از ابتداي پاييز22 روز هواي پايتخت ناسالم بوده است.

ــال هواي تهران از نظر  ــيدي افزود: ماه مهر امس يوسف رش
آلودگي هوا در شرايط نامناسبي قرار داشته، چنانچه حتي يك روز 
ــهر ناسالم و تنها  ــتيم، 22 روز هواي ش هواي پاك در تهران نداش
هشت روز هوا سالم بوده است. به گزارش مهر، وي با مقايسه آمار 
روزهاي ناسالم مهر امسال با سال گذشته اظهار كرد: سال گذشته 
ــالم و 17 روز هواي سالم داشتيم كه  در ماه مهر 13 روز هواي ناس

متاسفانه امسال وضع بدتري از نظر آلودگي هوا داشتيم.
ــيدي با بيان اين كه با شمار روزهاي ناسالم مهر امسال و  رش
مقايسه اين آمار با سال هاي گذشته، به نظر مي رسد پايتخت پاييز 
ناسالم تري را از نظر آلودگي هوا پيش رو  خواهد داشت، ادامه داد: 
هر ساله با نزديك شدن به ماه هاي آبان و آذر پديده هايي همچون 
ــه گاه به تعطيلي  ــداري هوا قوت مي گيرد ك ــي دما و پاي وارونگ
ــي منجر مي شود، اما  ــتگاه هاي مختلف و بخش هاي آموزش دس
ــفانه به حل معضل آلودگي هوا به صورت ريشه اي پرداخته  متاس
نمي شود و تنها با تشديد آلودگي ها اظهار نظرها در اين باره افزايش 

مي يابد.
ــركت كنترل كيفيت هواي تهران خاطرنشان  مديرعامل ش

كرد: بارها گفته شده كه حل معضل آلودگي هوا در تهران و ديگر 
شهرهاي كشور فقط با ارتقاي كيفيت خودروها و سوخت، خروج 
ــوده، ممانعت از تردد موتورسيكلت هاي  بموقع خودروهاي فرس
ــعه حمل و نقل عمومي  ــوده در شهر و توس ــتاندارد و فرس غيراس
ــفانه تاكنون آن طور كه بايد و شايد به  ــت؛ اما متاس امكان پذير اس
اين موضوعات توجه نشده است. با وجود اين، اميدواريم كه دولت 
ــته و عزم ملي  ــي در تحقق اين موارد برداش جديد گام هاي اساس

براي حل معضل آلودگي هوا در كشور شكل گيرد.

 موافقت مجلس با كاهش مدت اعتبار معاينه فني 
خودروهاي صفر كيلومتر

ــت مجلس، خودروها و 3000  ــيون محيط زيس عضو فراكس
ــت   ــل اصلي آلودگي هواي هش ــده را عام ــد صنعتي آالين واح
كالنشهر كشور عنوان كرد و گفت: مجلس با كاهش مدت اعتبار 

معاينه فني  خودروهاي صفر كيلومتر به دو سال موافق است.
ــارس درباره كاهش  ــن پير مؤذن در گفت وگو با ف كمال الدي
مدت اعتبار معاينه فني خودروهاي صفر كيلومتر به دوسال افزود: 
ــيون محيط زيست  ــه فراكس اميدواريم كه با تعامل  هيات رئيس
ــاي صفر كيلومتر به  ــت مدت اعتبار معاينه فني خودروه بازگش

ــته محقق شود.وي با بيان اين كه يكي از عوامل  مدت زمان گذش
ــت، گفت: خودروها  ــوده اس اصلي آلودگي هوا  خودروهاي فرس
و3000 واحد صنعتي آالينده دو عامل اصلي افزايش آلودگي هوا 
ــت كالنشهر كشور هستند.پيرمؤذن با بيان اين كه محور  در هش
ــعه انسان است، عنوان كرد: موج جديد سرطان و بسياري از  توس

بيماري ها به سبب آلودگي هوا به وجود آمده است.

تشكيل جلسه ويژه آلودگي هواي تهران
مهر امسال در تهران 22 روز هوا ناسالم و تنها 8 روز سالم بوده است

ثبت نام براي ازدواج دانشجويي 
آغاز شد

ــفرهاي  ــراه با س ــجويي هم ــن دوره ازدواج دانش  هفدهمي
ــنواره ها و مسابقات  ــهد مقدس و جش ــي به مش زيارتيـ  آموزش
ــم رهبري در  ــام معظ ــاد نمايندگي مق ــت نه ــي به هم فرهنگ

دانشگاه ها برگزار مي شود.
به گزارش ايسنا، ثبت نام هفدهمين دوره ازدواج دانشجويي 
ــده و به مدت 20 روز ادامه خواهد  ــته آغاز ش ــنبه گذش از چهارش
ــامل زوج هايي است كه  ــت.اين دوره ازدواج دانشجويي ش داش
تاريخ عقد آنها از اول مهر 91 تا سي ام مهر 92 است. عالقه مندان 
ــب اطالعات بيشتر به سايت اطالع رساني  جهت ثبت نام و كس
ــاني ــگاه ها به نش ــاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش  نه

 nahad.ir مراجعه كنند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش:
فعال آزمون استخدامي نداريم

ــت وزارت آموزش و پرورش گفت: فعال به جز آزمون  سرپرس
مربيان پيش دبستاني ، آزمون استخدامي نداريم.

علي اصغر فاني به فارس گفت: هر كسي كه بخواهد به موجب 
ــتخدامي  ــود، بايد در آزمون اس قانون وارد آموزش و پرورش ش
ــي مبني بر اين كه آيا اين  ــخ به پرسش ــركت كند. وي در پاس ش
وزارتخانه در آينده نزديك آزمون استخدامي برگزار خواهد كرد؟ 
اظهار كرد: اگر قانوني داشته باشيم و مجوزي بگيريم، جذب نيرو 
ــتاني ها، آزمون  ــت، اما فعال به جز آزمون پيش دبس خواهيم  داش
ــتخدامي نداريم كه زمان آزمون مربيان پيش دبستاني هنوز  اس

مشخص نيست.
ــرورش از طريق  ــذب در آموزش و پ ــزود: اكنون ج ــي اف فان
ــركت  ــگاه فرهنگيان صورت مي گيرد و آن هم از طريق ش دانش

داوطلبان در كنكور سراسري است.

صالحي:  مشكالت مالي وزارت 
ورزش  و جوانان بزودي حل مي شود

ــنهادي وزارت ورزش و جوانان از وعده دولت براي  وزير پيش
حل مشكالت مالي وزارتخانه خبر داد.

ــال آينده  ــري در مورد بودجه حوزه جوانان در س صالحي امي
ــي رئيس جمهور و  ــت هاي قطع ــنا گفت: يكي از سياس ــه ايس ب
ــوزه جوانان در نگاه جديدي  ــاي اعالمي وي تقويت ح برنامه ه
ــوان حوزه دوم (پس از  ــن ما به حوزه جوانان به عن ــت، بنابراي اس
ــوزه جوانان به عنوان  ــش ورزش) نگاه نمي كنيم، بلكه به ح بخ
ــگاه مي كنيم. به معناي  ــتقل ولي مرتبط به ورزش ن ــرف مس ظ
ــت، اما  ــترهاي تعالي جوانان اس واقعي كلمه، ورزش يكي از بس
حالت برعكس آن صادق نيست كه همه مسائل جوانان در ورزش 

خالصه شود.
ــاختار و منابع  ــزود: تصميم داريم كه در بعد بودجه، س وي اف
ــه را تقويت كنيم؛ به گونه اي كه  ــاني بخش جوانان وزارتخان انس
ــتقل جوانان و ورزش، اما مرتبط با هم داشته باشيم.  دو ظرف مس
براي تقويت بودجه وزارت ورزش و جوانان نيز دو جلسه با اصحاب 
ــور معاون اول رئيس جمهور  ــران وزارتخانه با حض ورزش و مدي
ــارت راهبردي  ــاون برنامه ريزي و نظ ــا مع ــه نيز ب ــك جلس و ي
ــتيم و آنها نيز وعده داده اند كه مشكالت  ــت جمهوري داش رياس

مالي اين وزارتخانه بزودي حل خواهد شد.
ــت وزارت ورزش و جوانان در ادامه با تاكيد برتقويت  سرپرس
همه جانبه حوزه فرهنگي و جوانان تصريح كرد: نيازمند سازماندهي 
ــتيم تا آنان در فعاليت هاي مختلف ظهور و  درعرصه جوانان هس
ــازمان هاي مردم نهاد كه  ــته باشند؛ بنابراين تقويت س بروز داش
ــتند،  ــط بين نيروي اجتماعي جوان و نظام و دولت هس حلقه واس
يكي از سياست هاي معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
است كه در اين خصوص نيز پارلمان جوانان تشكيل خواهد شد. 
ــه در حوزه مطالعات  ــائلي كه هميش ــد: يكي از مس وي يادآور ش
ــئوالن بوده است بررسي آسيب هاي اجتماعي است  دغدغه مس
ــد؛ بنابراين آسيب شناسي اين امر  كه گريبانگير جوانان خواهد ش

در حوزه مطالعات وزارتخانه مورد نظر است.

حضور زنان در يگان ويژه پليس
ــكالت موجود در  فرمانده نيروي انتظامي گفت: يكي از مش
ــه بود و ماموران  ــت كه برخي اجتماعات زنان ــگان ويژه اين اس ي
ــوند كه اين مساله مشكل آفرين شده  ــتند  وارد ش مرد نمي توانس
ــه راه اندازي واحد كوچك و مختصري از زنان در  ــود و تصميم ب ب
يگان ويژه گرفتيم كه گاهي كنترل اجتماعات را بر عهده دارد؛ اما 
اين كه باطوم به كمر ببندد و وسط خيابان و در صحنه هاي خشن 

حاضر شود، كاربرد ندارد و مطلوب ما نيست.
اسماعيل احمدي مقدم در گفت وگو با ايسنا، در مورد فعاليت 
ــه عنوان يكي از قدرت هاي اصلي پليس  ــگان ويژه پليس كه ب ي
ــده و  ــوب ش ــات و در عمليات هاي ويژه محس در زمان اغتشاش
ــوار، سگ هاي ضد اغتشاش و در  به كارگيري يگان هاي اسب س
ــخ به اين  پرسش كه آيا پليس مي خواهد در برابر اغتشاشات  پاس
از اسب استفاده كند، اظهار كرد: پيشرفته ترين واحدهاي اروپايي 
داراي واحد اسب سوار هستند و از آنجا كه اسب  بلند است، باعث 
مي شود مامور اشراف كاملي داشته باشد؛  اما توجه داشته باشيد كه 
اين به معني به كارگيري اسب در زمان اغتشاشات نيست، ولي از 

جنبه تزئيني و انجام مانورها مي تواند ثمربخش باشد.
فرمانده ناجا در مورد به كارگيري سگ هاي ضداغتشاش نيز 
ــگ را عليه اغتشاشگران استفاده نمي كنيم،  عنوان كرد: قطعا س

اما براي گروگانگيري يا قتل استفاده مي كنيم.
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