رهبر انقالب در دیدار مردم قم:

انگیزههایی وجود دارد
که فضای قم را تغییر دهد
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای فرمودند :انگیزههایی وجود دارد
که فضای قم را تغییر دهد و فضا و روحی ه انقالبی قم را کمرنگ کنند.
از کید و مکر دشمن نباید غافل شد .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل
از پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل خامنهای،
هزاران نفر از مردم قم همزمان با سالگرد قیام تاریخی ۱۹دی با رهبر
معظم انقالب دیدار کردند.مهمترین محورهای فرمایشات رهبر

انقالب در این دیدار به شرح زیر است:
 ۱۹دی فرصتی اســت برای تمجید ازمردم قــم .قم همانجایی
است که سرچشــمهای شــد برای آن شط جوشــان حرکت و
مقدمهای شد برای انقالب .قم شــهر انقالب و مرکز انقالب و مادر
انقالب است.
البته انگیزههایی وجود دارد که فضای قم را تغییر دهد و فضا و روحیه
انقالبی قم را کمرنگ کنند .از کید و مکر دشمن نباید غافل شد.
بزرگان و جوانان قم باید نگذارند دستهای خائن ،نقش کانونی قم
را در انقالب کمرنگ کنند.
قم سرچشم ه اصلی انقالب و حوز ه قم پشــتوان ه معنوی برای آن
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وضعیت ساختار عتبات
باید روشن شود

مهر :نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی
خواستار روشن شــدن وضعیت ساختارعتبات
عالیات شــد و برلزوم توجه به آسیبشناسی و
اصالح آســیبها دراین حوزه وتوانمندسازی
مجموعه فعال درحوزه گردشگری دینی تاکید
کرد .حجت االســام ســیدعلی قاضی عسکر
درجمعنمایندگانشرکتهایمرکزیکارگزاران
امور زیارتی سراسرکشــور تاکید کرد :درنظام
مدیریتی اسالم ،افرادی که مسئولیت به عهده
میگیرند ،موظفند با مدیریت درست ،مشکالت
را حل کننــد و اگر نمیتوانند شــرعا باید کنار
بروند .وی افزود :درمتون دینی و فرمایشات امام
امت (قدس سره) آمده است اگر شما میتوانید
خدمت کنید موظفید خود را عرضه نمایید ،ولی
اگرنمیتوانید؛ بگویید نمیتوانم و مسئولیتی را
اشغالنکنید.

فارس :دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده
شــرکت کالهبرداری دومان توکان به ریاست
قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم
اقتصادی آغاز شد.در نخســتین جلسه دادگاه
رسیدگی به این پرونده ،کیفرخواست متهمان
پرونده قرائت شــد و برخی شکات نیز شکایت
خود را مطرح کردند.این پرونده پنج متهم دارد
که یکی از آنهــا متواری اســت .متهمان این
پرونده در قالب شرکت ســرمایهگذاری۱۵۰ ،
میلیاردتومان از سرمایه مردم را صرف کارهای
شخصی خود کردهاند .این در حالی است که قرار
بودسرمایههایمردمدرمسیرتوسعهگردشگری،
تاسیس اماکن تفریحی ،هتل و رستوران هزینه
شود.بر اســاس این گزارش ،گردش مالی متهم
دومان سهند مدیرعامل این شرکت بالغ بر۵۰۰
میلیاردتومان بوده است .این پرونده  ۱۸۶شاکی
دارد که شکایات همه آنها اخذ خواهد شد.

هیئت رئیسه برای
ممنوعالتصویریزائری
درخواستی نداشته است

ایسنا :نایب رئیس مجلــس در پاسخ به تذکر
خدری درباره انتقادات اخیر یک روحانی نسبت
بهمجلسدرصداوسیماتاکیدکرد:هیئترئیسه
درخصوص ممنوع التصویری زائری درخواستی
نداشته است .حجت االسالم عبدالحمید خدری
در تذکر شفاهی در جلسه علنی دیروز مجلس با
استناد به ماده ۲۲آیین نامه داخلی مجلس گفت:
این ماده به حفظ شأن و اقتدار مجلس و دفاع از
حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان توجه دارد ،بند
 ١١این ماده که در خصوص اقتدار مجلس بوده
از وظایف هیئت رئیسه اســت .وی افزود :اخیرا ً
حرکتهایی در بحــث تضعیف و وهن مجلس
آغاز شده  اســت .در یک برنامه زنده تلویزیونی
یک روحانی به نام حاج آقای زائری که خود دانش
آموخته حوزه علمیه است و ابوی گرامشان چهار
دوره نماینده مجلس بوده است و گوشت و پوست
این فرد از حقوق مجلس رشد کرده ،به راحتی
نقد میکنند که شرم بر مجلس باد ،اگر ما نسبت
به یک نماینده انتقاد داریم ،حق نداریم این را به
نهادی که عصاره فضایل ملت است ،تعمیم دهیم.

دیهخانواده قربانیان حادثه
دانشگاه آزاد پرداخت میشود

ایرنا:جعفریدولتآبادیازاعالمنظرکارشناسی
هیئت هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس
در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و گفت :این
هیئت سه عامل اساسی را مقصر اعالم کرده است.
جعفری دولت آبادی ،دادستان تهران در حاشیه
نشست بررسی وضعیت پیش فروش خودرو از
اعالم نظر کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد
حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات
خبر داد و گفت :طبق وعده ای که به مردم دادیم
در چند روز گذشــته هیئت نظر کارشناسی را
اعالم کرده و ســه عامل اساسی را مقصر دانسته
است .دادستان تهران ادامه داد :راننده ،دانشگاه
و پیمانکار که مسئول خدماترسانی در آنجا بوده
است مقصر اعالم شدند ،راننده فوت کرده است و از
طریق بیمه ،مبلغ دیهها وصول میشود .جعفری
دولتآبادی افزود :برخالف نظر پلیس که به طور
درصدی اعالم تقصیر نموده بود هیئت هفت نفره
بهنحومساویافرادودستگاههارامسئولشناخته
است ،بعد از ابالغ این نظریه مقرر شد طبق قانون
اقدام شود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به آن
عمل میشود.
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جنجالیکه دو جوان در جهان مجازی به راه انداختند از دیدگاه جرمشناسی

ِ
داستان سیرجان

ژاله قبلی  /گروه جامعه
Jaleh.ghebli@yahoo.com

«امیــر» پســری  ۲۱ســاله اســت که
عکسهــای خــود را در فضایمجــازی
در پروفایل شــخصی خود به اشــتراک
میگذارد .دختری ۱۶_۱۵ســاله در زیر
یکی از عکسهای وی فحش مینویسد.
امیر در پی انتقام از دختــر برمیآید و با
پروفایلی جعلی با دختــر صحبت کرده،
او را ترغیب میکند به «سیرجان» برود.
درحالیکــه دختر هیچ اطالعــی از نیت
امیر ندارد ،راهی ســیرجان میشود .امیر
او را به خانهباغی حوالی این شهر میبرد؛
درحالیکه دوســتش «محمد» از آنها
فیلم میگیرد و این فیلم را به صورت زنده
در اینستاگرام پخش میکند .امیر ،دختر را
به باد کتک میگیرد و او را به بدترین شکل
ممکن میزند .دختر از محمد ،دوســت
امیر کمک میخواهد اما محمد اعتنایی
نمیکند و ضرب و جــرح ادامه مییابد.
سپس طی چند ساعت از پخش این فیلم
در فضای مجازی ،محمد و امیر دستگیر
میشوند.
هرچند این خانوادهها بهخاطر رســانهای
شدن تحت فشــار و قابل درک هستند،
اما بحث درمورد خانوادههایی اســت که
نظارت کمتری روی فرزندان خود دارند.
پرسش این اســت که چگونه یک دختر
نوجوان به تنهایی از تهران راهی سیرجان  
میشود با توجه به خطرهایی که در جاده
او را تهدید میکند؟! آیا او از امیر شناختی
داشته است؟ اگر داشته چگونه با شناخت
انــدک ،به او اعتمــاد کرده اســت؟ امیر
پروفایلی داشته با هزاران فالوور که با آنها
عکسهای  خود را به اشــتراک گذاشته
و از عشقش با مخاطبانش صحبت کرده
اســت .درباره این موضوع باید گفت؛ در
وهله نخســت ،والدین باید فرزندانشان را
آموزش دهند و فرهنگ استفاده از وسایل
ارتباطــی را به آنها تشــریح کنند؛ زیرا
خانواده  اصلیترین نقــش را در تربیت و
فرهنگسازی برای فرزندانش دارد.
صحبت بعدی در رابطه بــا عدمآموزش
درست و فرهنگسازی صحیح در استفاده
از فضای مجازی اســت .چــرا در جامعه

عکس  :فارس

آغاز دومین جلسه دادگاه
رسیدگی به پرونده شرکت
دومان توکان

حرکتی است که دنیا را تکان داد و البته ما هنوز در آغاز راه هستیم.
در دهم دیماه  ۵۶رئیسجمهور آمریکا به تهران آمد و یک نطق
قرائی در تمجید دروغآمیز از محمدرضا کرد .در این نطق گفت ایران
ّ
جزیره ثبات است؛ یعنی خیال آمریکا از رژیم نوکر مآب آسوده است.
اما ۱۰روز نشد که مردم قم علیه آن رژیم وابسته قیام کردند و با جان
خود به میدان آمدند .بعد هم مردم تبریز حرکتی طوفانی کردند و
حرکتهای بعدی باعث نابودی رژیم سرسپرده شد.
این دستگاه محاسباتی آمریکاســت؛ آمریکاییها به این تحلیل
محاسباتی و آیندهنگری خود میبالند! اینجا هم یک عده غربزده
پُز قدرت آمریکا را میدهند.

چندی پیش هم یکی از دولتمردان آمریکایی در جمع یک ُمشت
تروریست و اوباش گفت :امیدوار است که جشن کریسمس ۲۰۱۹
را در تهران بگیرد .جشن  ۲۰۱۹چند روز پیش بود.
بعضی سران آمریکا وانمود میکنند دیوانه هستند که البته من این
را قبول ندارم ،اما احمقهای درجه یکی هستند.
قیام مردم قم صفبندی دو دستگاه محاسباتی و دو نظام معرفتی
بود که صفبندی دو الگوی تحلیلی را مقابل یکدیگر نشان داد :یک
درگل غربی است و
دموکراسی
نظام معرفتی ،لیبرال
دروغین پای ِ
ِ
ِ
یکی نظام معرفتی توحیدی اسالمی است .قیام مردم قم تقابل دو
دستگاه پیشبینی و محاسباتی را نشان داد.

اســامی که تربیت بر پایه نکات قرآنی و علت چنین خشونتهایی را نبود ارتباط
الهی است ،باید شاهد چنین رخدادهایی و تعامل صحیح و گفتوگوهای صمیمی
باشــیم؟ چرا ظرف چند ساعت از پخش در بستر خانواده میدانند .بنابراین فضای
این فیلم ،هزاران نفر بــه فالوورهای این مجــازی یک واقعیت اســت و بــه دلیل
پســر اضافه شــد و او را تبدیل به یکی از جوانب مثبت و منفــی که دارد ،نمیتوان
معروفهــای کاذب کــرد؟ پدیدهای که بهطورکامــل آن را از زندگی حذف کرد.
امروزه خیلی متداول شــده و شــاهد آن الزم اســت خانوادهها تدابیری درست در
هستیم!
جهت آموزش و فرهنگسازی اتخاذکنند.
این حادثه هشداری جدی و زنگ خطری یکی از این تدابیــر میتواند این باشــد
بود تــا در جامعهای که متشــکل از افراد   که خانوادهها باید چارچوب اســتفاده از
گوناگون اســت ،دیدگاه خود را نسبت به فضای مجازی را مشــخص کرده و حدود
مســائل اجتماعی و انسانی تغییر دهیم و دسترســی به محتوای این فضــا را برای
رویه درستتری در جهت تربیت فرزندان فرزندان بیان کننــد .در واقع باید والدین
بهکار گیریم .ما فرزندان خود را با شیوهای تدابیری در جهــت خودکنترلی فرزندان
که از مــادر و مادرانمــان دیدهایم و روی بهکار ببرند و روی فرزندان نظارتی موثر
ما پیاده شــده اســت ،تربیت میکنیم؛ داشته باشند .الزم است خانوادهها سطح
درحالیکــه نســل پدرهــا و مادرهای آگاهی خود را نســبت به وقایع اجتماعی
ما ،نســلی متفاوت و فاقد هرگونه شبکه و انســانی افزایش دهند و اطالعات آنها
اجتماعی بود .اما بــا همه اینها این پدر و به روز باشد؛ همچنین آموزشهای فردی
مادر هستند که خودشان وسایل ارتباط و اجتماعــی را برای فرزندانشــان بهکار
اجتماعــی را بدون هیچگونــه آموزش و گیرند تا بتوانند فرزندان خود و جامعه را از
فرهنگسازی  در اختیار فرزندانشان قرار چنین آسیبهایی در امان دارند .صحبت
میدهند .بهطورقطع فرزندان در محیط بعدی در رابطه با موضوع جرمشناســی
جامعه از طرف مدرسه و دانشگاه ،نکاتی این جرایم اســت .خوشــبختانه با تالش
را میشــنوند؛ اما اینها بــرای آموزش و نیروهای پلیس و سایبری ،چند ساعت پس
فرهنگســازی کافی نیست .البته چنین از انتشار این فیلم ،دو پسر دستگیر شدند.
رویدادهای تلخی ،در تمام ملل و جوامع به نقل از خبرگزاریها با دستور رئیس کل
دنیا مختلف روی میدهــد و مختص به دادگستری اســتان کرمان ،پرونده آزار و
ایران نمیشود .بســیاری از کارشناسان اذیت در سیرجان به صورت ویژه و خارج

در نخستین نشست کارگروه توسعه پایدار
گردشگری اصفهان عنوان شد:

نمایشگاهها میتوانند در توسعه
گردشگری مفید واقع شوند
مریم یادگاری  /گروه جامعه
m.yadegary@yahoo.com

مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداریهای استان
اصفهان گفت :این سازمان آمادگی دارد تا در بخش
گردشگری ســرمایهگذاری کند و شهرداریهای
اصفهان نیز در این زمینه اعالم آمادگی کردهاند.
سعادت بهرامی در نخستین نشست کارگروه توسعه
پایدار گردشگری اصفهان اظهار داشت :پرداختن به
گردشگری میتواند ارزآوری باالیی برای استان ما به

همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه الزم است در این زمینه اطالعرسانی
درســت و به موقع انجام شــود ،ادامه داد :با وجود
تشکیل کارگروه و دبیرخانه توسعه گردشگری پایدار
نیاز است از ســوی دبیرخانه اطالعرسانی درستی
صورت بگیرد تا بهتر و موفقتر در حوزه گردشگری
فعالیت کنیم.
مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداریهای استان
اصفهان یادآور شــد :اســتان اصفهان جاذبههای
گردشگری زیادی به ویژه در بخش کویر گردی دارد
و این جاذبه برای غربیها و اروپاییها که چشمشان
به سرســبزی عادت کرده موقعیت بسیار مطلوب
و جذابی است .وی خاطرنشــان کرد :نمایشگاهها
میتوانند در توسعه گردشــگری مفید واقع شوند
و جدای از نمایش فرهنگ و آثار و صنایع دســتی

از نوبت رسیدگی میشود و با عامالن این
حادثه ،برخوردی قاطعانه خواهد شد.
پسر ،فحاشــی دختر در فضای مجازی را
علت این عمل مذبوحانه اعالم کرده است.
در بسیاری از خبرگزاریها ،مطالعه شد که
این جرم  را با عنوان «آزار و اذیت» مطرح
کردند؛ درصورتیکــه در جرم آزارواذیت،
مرتکب؛ مستخدمان و ماموران قضائی یا
غیر قضائی دولتی هستند و مجنیعلیه این
جرم ،متهم دستگیر شده یا تحت بازجویی
است .اما این عمل توسط پسر جوانی رخ
داده است و عنوان این جرم «ضربوجرح»
نام دارد« .ضرب»؛ به معنای صدماتی که از
طریق لگدکردن و ...وارد میشود و آثاری
مثل :کبودی ،تورم ،سرخی ایجاد میکند
و «جرح»؛ صدماتی که به بافتهای بدن
وارد می شــود و آثاری چون :خراشیدگی
و ...دارد .البته از آنجاکه ضربههای سنگینی
به دختر وارد شد ،پیشبینی میشود که
عنوان جرم شــامل ضرب و جرح باشد و
شامل ضرب به تنهایی نباشد .جرم دیگری
که این پســر مرتکب شــده ،انتشار این
فیلم در فضای مجازی اســت .ازآنجاکه
قانونگذار ،تحقق این جــرم را منوط به
ایجاد هتک حیثیت و ضرر دانسته است،
این جرم هم توسط او محقق شده است.
پدیده جــرم را عدهای از جرمشناســان،
«ذاتــی» و برخــی دیگر «اکتســابی»
میدانند.

میراثیمان به مخاطبان ،فرصت مناسبی برای تبلیغ
جاذبههای استان اصفهان هستند و میتوانند معرف
فرهنگ گردشگری ما باشند.
سعادت بهرامی گفت :در غرب و شــرق اصفهان و
از شمال وجنوب این اســتان ،مردم میهمان نواز و
خونگرمی وجــود دارند که ظرفیتهــای ما برای
توسعه گردشگری را افزایش میدهند.
وی تاکید کرد :سازمان همیاری شهرداریها حمایت
الزم برای توسعه و رونق گردشگری را انجام میدهد
و دید خوب و جامعی برای گردشــگری دارد .اعالم
میکنم که با تمام ظرفیت در خدمت گردشــگری
خواهیم بود و از این طریق میتوانیم به درآمد پایدار
برای شهرداریها برسیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای اصفهان
تصریح کرد :اصفهان در بخش صنعت اشباع و از تمام

جرمشناســانی که جرم را ذاتی میدانند
معتقد به فطری بودن جرم هســتند و بر
این باورند که به صــورت ژنتیکی و از بدو
تولد ،فرد این خصایــص جرمانگارانه را با
خود به همراه دارد .اما گروهی دیگر ،جرم
را اکتســابی و حاصل عوامــل اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و ...میدانند.
از جمله طرفداران نظریــه ذاتی میتوان
به «فروید» اشــاره کرد که بیان میکند
خشونت در هر شــخصی به شکلی انبوه
وجود داشــته و زمانی میرسد که نیاز به
تخلیه دارد .اگرخشونت  به شکل صحیح
تخلیه شود ،جنبه سازنده دارد؛ در غیر این
صورت به گونهای مخرب تخلیه میشود
و اثرهــای زیانباری همچــون ضرب و
جرح و ...را در پی خواهد داشت .در مقابل
گروهی کــه جرم را اکتســابی میدانند،
باور دارند که جرم از لحاظ اجتماعی قابل
آموزش و پیشگیری است .از دل نظریات
جرمشناســانه ،رویکرد جدیــدی به نام
«جرمشناســی عصب» آمد که تا حدی  
میتوان جرایم خشــونتآمیز را تحلیل
کرد .در این نظریه بیان شده؛ پژوهشها
حاکی از آن است که اختاللهای موجود
در قسمتی از مغز که مسئول خودکنترلی ،
استدالل و حل مشکالت است ،با رفتارهای
پرخاشگرایانه ارتباط دارد   .ادله نشــان
میدهد که تعداد قابل توجهی از اشخاصی
که اعمال خشونتآمیز مرتکب میشوند
از آسیبهای عصبشناختی رنج میبرند
که به ســطح ادراک و توانایی شــناختی
آنها اثر میگذارد .اما این نظریات به این
معنی نیست که اراده انسان هیچ دخالتی
در ارتکاب جرم ندارد .در نهایت باید گفت
برای مقابله بــا اثرگــذاری اختاللهای
عصبی در جرایم خشــونتآمیز در کنار
راهکارهای اجتماعــی همچون آموزش،
فرهنگسازی و نظارت بیشتر خانوادهها،
میتوان از راهکارهای جرمشناســی در
جهت پیشــگیری از ارتکاب جرم و عدم
تکرار چنین جرایمی استفاده کرد  .انتظار
می رود در کنار رسیدگی به پرونده جنایی،
به تشکیل پرونده شخصیت نیز اقدام کنند
تا دالیل و ریشــههای ارتــکاب این جرم
مشخص شود؛ شاید جامعه ما شاهد چنین
جرایم خشونتآمیزی نباشد.

ظرفیتهای آن استفاده شده و نباید در این زمینه
توســعه دیگری رخ دهد .ما در گردشگری ظرفیت
عظیمی در کشــورمان داریم که نبایــد از آن غافل
شویم .وی با اشــاره به اینکه برای رونق گردشگری
نیازمند تامین زیرساخت هســتیم ،اذعان داشت:
جدای از امکانات رفاهی و خدماتــی نیاز داریم که
مجلس شورای اســامی قوانین تسهیل کنندهای
برای حوزه گردشگری مصوب کنند.
بهرامی اضافه کرد :گردش مالی در صنعت گردشگری
در سال ( )1950دو میلیارد دالر بوده و این رقم در
سال ( )2018به هزار و دویست و بیست میلیارد دالر
ارزیابی شده است .به همین دلیل گردشگری یکی از
اولویتهای سازمان همیاری شهرداریهای اصفهان
است و از سوی دیگر سبب کسب درآمد پایدار برای
شهرداریها و رونق اشتغال خواهد شد.

پرسه در عکس

نشستمشترک
شهرداران تهران در دوره
انقالب اسالمی در غیاب
قالیباف ،احمدینژاد و
کرباسچی به میزبانی
پیروز حناچی شهردار
تهران در ساختمان
شهرداری تهران برگزار
شد.
مهر

جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز در حمایت از افراد بی سرپناه و کارتنخوابها شب را در
خیابان و در مقابل شورای شهر شیراز در سرمای هوا به صبح رساندند.
خبرآنالین

یادداشت
زور ارز دولتی به کاالهای
اساسی نمیرسد
شهبازحسنپوربیگلری|عضوکمیسیونبرنامهو
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی

در مجلس بارها اعــام کردهایم که ارز چند
نرخی در کشور اقتصاد را نابود میکند و چند
نرخی بودن به معنای رانت و امضای طالیی
اســت ،به همین دلیل باید هر چه زودتر ارز
چند نرخی در دولت تعیین تکلیف تا جلوی
رانت و امضای طالیی گرفته شــود و نرخ ارز
واقعی سر و سامان پیدا کند.
نرخ واقعــی ارز در حــال حاضر  بر اســاس
شــاخصهای اقتصادی کمتر از هشت هزار
تومان اســت و باید موضوع تکنرخی شدن
ارز در قانون بودجه نیز لحاظ شود.چند نرخی
بودن ارز در الیحه بودجه سال  98تکرار شده
اســت ،از دولت و اعضای کمیسیون تلفیق
بودجه میخواهیم که یک بار برای همیشــه
تکلیف ارز را در بودجه مشخص کنند و جلوی
امضای طالیی و رانت را در کشور بگیرند .ارز
دولتی به کاالهای اساسی تخصیص پیدا کرده
اما کاالها به دست مردم نرسیده است ،به دارو
ارز چهار هــزار و  200تومانی تخصیص پیدا
کرده اســت ،اما در حال حاضر بیماران برای
تهیه دارو با نرخ مناسب مشــکل دارند ،باید
مشخص شود که ارز تخصیص یافته کجا رفته
است .مسئله آنجاست که بر توزیع ارز دولتی
نظارتی صــورت نمیگیرد از این رو شــاهد
هستیم قیمت کاالهای اساسی روند افزایشی
را طی می کند  .باید برای مردم کاری کرد و
راهی برای حل مشکالت پیدا کرد.

خانه ملت
هشدار رئیس نظام پزشکی استان البرز:

شبکههای فساد اختاپوسی در حوزه
سالمت درامان نخواهند بود

دریاوفایی  /گروه جامعه

Z_VAFAE2009@ymail.com

محمدرضاخردروســتا ،رئیس نظام پزشکی
اســتان البرز از وجود زنجیرههــای مافیایی
تهدیدزا در حوزه ســامت خبرداد و گفت:
متاســفانه سیســتم درمــان و ســامت از
بیماریهایی چون  فعالیت شبکههای فساد
اختاپوسی رنج میبرد که البته سازمان نظام
پزشــکی بدون هیچ اغماضی با این گروهها
برخورد جدی را در پیش گرفته است.
وی همچنین بر کاستیهای عدیده در حوزه
درمان اســتان البرز تاکید کــرد و ادامه داد:
ضعفهای بسیار مهمی در این منطقه وجود
دارد که بخشــی از آن  به کمبــود امکانات و
بخش مهمی به ســوء مدیریت ســامت در
استان بر میگردد.
خردروســتا با بیــان اینکه در حــال حاضر
شــبکههای مافیایی در اســتان وجود دارند
کــه درمقابل اصالحات مقاومــت میکنند،
اظهارداشــت :به نظر میرســد اراده و عزم
واقعی برای این اصالح وجــود ندارد زیرا هر
بارکه ســازمان نظام پزشــکی با هماهنگی
نهادهای قضایی و مسئوالن ارشد استان برای
احقاق حقوق مردم و با رویکردی عادالنه در
مسیر اصالح گام بر میدارد ،حاشیه سازیها،
تهدیدها و و باند بازیها شروع میشود.
رئیس نظام پزشــکی کرج تصریــح کرد :به
تازگی خبردار شدیم که شیطنتهای جدی و
برنامهریزی شده ای برای جلوگیری از اقدامات
اصالحی طراحی شده است .واقعا این اقدامات
چه معنایی جز دشمنی و ضربه زدن به بدنه
نظام درمان و سالمت خواهد داشت؟
خردروستا در بخش دیگری از صحبتهایش
پیرامون وضعیت شکایت از مراکز درمانی این
استان اعالم کرد :باالترین درصد شکایات در
دادسرای نظام طی یک ســال اخیر در حوزه
بیماران بستری مربوط به بخش دولتی بوده
است.
وی بار دیگــر در رابطه با برخــورد جدی با
شبکههای فساد سالمت بیان داشت :با توجه
به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اولویت
برخورد با دانه درشــتها؛ شــدیدا به دنبال
برخورد با شبکههای اختاپوسی فساد در حوزه
سالمت هستیم و در این مسیر پیام معظم له و
قوانین مربوطه محور کارمان قرار دارد.
رئیس نظام پزشــکی کــرج در پایان ضمن
هشــدار بــه ســنگاندازان حــوزه اصالح
سالمت یادآورشد :به هیچ عنوان بنا نداریم،
پروندهسازی برای پزشکانی که از حمایتهای
رانتی برخوردار نیستند و با چشمپوشی بر یک
اقلیت قدرتمند متخلف ،خسارات اخالقی و
قانونی مجموعهای را فدای آمارسازی کنیم.
بدون شــک در این حوزه همکاران خدوم و
متعهد واقعی نیز وجود دارد که دست یکایک
آنها را به گرمی میفشاریم.

