ساده است ،در آب شهر لیتیوم بریزید!
يادداشت اختصاصي
امیر حسین جاللی

روانپزشک

نزد دوست و اس��تادی بود م که در جامعهشناسی
خبره اس��ت .اگر چه در م��ورد چیز دیگری حرف
میزدیم و مدتی است داریم ایدهای در باب عوامل
اجتماعی ایرانی ایجادکننده شخصیت مرزی را با
هم میپروانیم سخن از چیزهایی گفته شد که به
این تحلیل کوتاه من بیربط نیس��ت .ش��خصیت
مرزی یا به بیان بهتر اختالل شخصیت مرزی اگر

سال جاری ۴۰۰هزار ایرانی مهاجرت خواهند کرد،
یا کردهاند و هماکنون یک میلیون و دویستهزار
نفر دارند ت��دارک مهاجرت میبینن��د .از رخت
بربس��تن تنظیمکنندههای اجتماعی سخن بود
و از محوری��ت هیجان��ی که هر چ��ه بیشتر تمنا
میشوند بیش��تر میطلبند .این که پول ،قدرت و
مسئله جنسی شده مهمترین محور و انگیزاننده
کنشهای م��ا مردم .میگذرد این جلس��ه .عصر
میبینم در یک محفل مجازی باز از تهدید حرفه
روانپزش��کی سخن در میان است و این که چرا در
قانون نوشتهاند هر که میخواهد طالق بستاند یا
بدهد باید برگه از مشاور یا روانشناس بگیرد .یکی
میگوید همه چیزمان را دارند میبرند! نوار مغز،
نوروفیدبک و متادون کم بود ،حاال هم به جلس��ه

چه یک اختالل روانپزشکی است این روزها و این
سالها بیش��تر نامش شنیده میشود .گویا شیوع
آن طی  ۳۰سال گذش��ته بیشتر شده .فرد مرزی
خیلی ویژگیها دارد .نگاهش صفر و یک است ،فرد
مقابل را تا ثریا باال میبرد و ناگهان او را له میکند و
از چشمش میافتد .هیجانی است .کارهای ناگهانی
میکند .احتمال خودکشی و خودزنی او زیاد است.
برای دوستم در مورد آش��فتگی هویتی به عنوان
محوری مهم در صورتبندی تش��خیص اختالل
شخصیت مرزی گفتم و دوستمگفت« :در زندگی
مردمان ش��هر ،رؤیا و آرزو جای خود را به ترس و
کابوس دادهاند و در دل و ذهن مردمان انگار هیچ
امیدی نیست و آنجا که مردمان امیدی دارند آن
را در چارچوب این سرزمین دنبال نمیکنند .در

مشاوره طالق میرود .در گروهی دیگر ویدئوی دو
دختر اصفهانی پیشرو است .کسی چیزی ننوشته،
اما میش��ود حدس زد ک��ه مهمترین تبیینهای
حیطه روانپزش��کی این خواهد ب��ود که احتماال
مواد مص��رف کردهاند .این رفتاری مرزی اس��ت؛
این رفتارها همهجاییان��د و معنای معینی برای
جامعه ما ندارند .این جمعبندیها عمیقا گویای
ناتوانی و نابهسامانی سالمت روان ،روانشناسی و
روانپزشکی ایرانی اس��ت .پزشکی و روانشناختی
کردن هر چیز خالی کردن هر کنش از معنا و وجوه
نمادین آن ،چش��م بستن بر روندهای اجتماعی و
روانشناختی جمعی و به عبارتی ،به شکلی نادانسته
به ابزاری برای توجیه نابهس��امانیها بدل ش��دن
است .عجیب نیست اگر بشنوم در آب شهر داروی
ضدافسردگی یا لیتیوم بریزیم .بساط این چیزها
جمع میش��ود! یا بیایید ۵۰۰هزار نفر را آموزش
مهارت زندگی دهیم ،تهران گلس��تان میش��ود.
اما مهم نیس��ت 10میلیون نفر در این کش��ور در

حاش��یه ش��هرها زندگی میکنند ،مهم نیس��ت
که امید به ژاپن ش��دن به کابوس س��وریه شدن
تبدیل ش��ده (مرادم در میان روشنفکران است،
وگرنه بعید میدانم این نوجوانان رویا یا کابوسی
داشته باشند و انگار کامال بیحس شدهاند ).مهم
نیس��ت آینده معنای خود را در فرهنگ لغات ما
از دست داده و ناش��کیبایی و خشونت ،بدگمانی
و بیاعتم��ادی جای س��رمایه اجتماع��ی و امید
را گرفته است.
آن سخنان جامعهشناختی که از قضا گمانهزنی و
تحلیل نیست ،و متاسفانه ابتنا بر دادههای کمی
دقیق دارد در نظر میآورم .یکی از دو دختر جان
داده و یکی دیگر زنده مانده است .نمیدانم در چه
حالی است .حاال جمعه است و دارم به سمت تهران
باز میگردم از یک سفر کوتاه .تهران در چشمانداز
اس��ت ،دودزده و کدر .چند نفر دارند در ذهنشان
زیر این کدورتی که پیش چشم من و ماست طناب
دار دور گردنشان میاندازند؟

دادستان تهران :طرح ارسال پیامک به زنان بدحجاب موفقیتآمیز بود
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متولی حل مشکالت زنان مشخص نیست

نخستین بیمه ایرانی

تالشهای دولت و مجلس برای ورود زنان به ورزشگاهها درحالی صورت میگیرد که هنوز نهادی در این زمینه قبول مسئولیت نکرده و ارسال
پیامکهای نیرویانتظامی به زنان بدحجاب ادامه دارد
جامع�ه فردا :ب��ه هر نه��ادی که میرس��ید و
درباره زنان س��ؤال میپرس��ید اولین س��خنی
که میگویند ارجاع مش��کالت زن��ان به نهادی
دیگ��ر اس��ت .آخرین م��ورد همین ورزش��گاه
رفت��ن زنان اس��ت .از ه��ر نهادی ک��ه پیگیری
میکنی��د میگویند بای��د دولت پیگی��ر ماجرا
باش��د .در همین زمینه و طبق آخرین گفتهها،
نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه شورایعالی
انقالب فرهنگی وظیفه سیاس��تگذاری دارد نه
قانونگذاری ،گفت ک��ه تصمیمگیری در مورد
حضور زن��ان در ورزش��گاه در ح��وزه وظایف و
اختیارات شورایعالی انقالب فرهنگی نیست و
دولت در این رابطه تصمیمگیرنده است.
واقعیت این اس��ت در امر خواستههای زنان یک
نهاد واحد پاس��خگو نیس��ت .به طور مثال بارها
درباره ورود زنان به ورزش��گاه اعالم ش��ده منع
قانونی وجود ن��دارد؛ اما در عمل ای��ن اتفاق رخ
نمیده��د و در آخری��ن اقدام اعالم ش��د بانوان
میتوانن��د بلیت ب��ازی دیدار تیمه��ای ایران و
س��وریه در چارچوب مرحله نهایی انتخابی جام
جهان��ی  2018روس��یه را خری��داری کنند ،اما
واقعیت ماجرا این بود که بلیتها خریداری شد،
ولی زنان اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا نکردند و
هزینه بلیتهای خریده شده توسط این قشر هم
پرداخت نشد و همچنان کسی پاسخگو نیست.
ورود زنان به ورزشگاه اشکال شرعی ندارد

بحث حضور بان��وان در ورزش��گاهها ،یکی از آن
مواردی است که هیچگاه تصمیم مشخصی درباره
آن صادر نش��د ،ولی همواره این قوانین نانوشته
بودند که برای حضور بانوان در ورزشگاه تصمیم
چ گا ه رسما پای زنان به ورزشگاهها
گرفتند تا هی 
باز نش��ود .عدهای میگویند تمام مشکالت زنان
به این مورد ختم نمیش��ود .اگرچ��ه هنوز ایراد
جدی هم برای ورود زنان به ورزشگاه بیان نشده
اس��ت .علی مطه��ری در مورد پیگی��ری حضور
زنان در ورزشگاهها از سوی شورایعالی انقالب
فرهنگی گفت« :ش��ورایعالی انقالب فرهنگی
وظیفه سیاس��تگذاری دارد ن��ه قانونگذاری.
قانونگذاری در انحصار مجلس اس��ت و موضوع
ورود زنان به ورزشگاهها بهویژه در مورد فوتبال نیز
در حوزه اختیارات دولت است و اگر نیاز به قانون
باشد ،دولت یا مجلس باید از طریق الیحه یا طرح
اقدام کنند ».به گفته این نماینده مجلس ،ورود
ش��ورایعالی انقالب فرهنگی در موضوع حضور
زنان در ورزشگاهها وجهی ندارد.
او در پاس��خ به اینکه آیا ش��ورا بهعنوان یک نهاد
باالدستی میتواند در این مورد ورود داشته باشد،
توضیح داد« :این کار یک نوع قانونگذاری است؛
اگر بگویند ورود آزاد یا ممنوع است ،قانونگذاری
کردهان��د و این امر در ح��وزه وظایف و اختیارات
شورایعالی انقالب فرهنگی نیست».
عضو فراکسیون امید مجلس تأکید کرد« :رهبر
انقالب نیز اعالم کردهاند که وظیفه شورایعالی
انقالب فرهنگی سیاستگذاری و وظیفه مجلس
قانونگذاری است؛ بنابراین دستگاههای مختلف
نباید در کار یکدیگر دخالت کنند و در ش��رایط
کنون��ی نیز نیاز به قانون احس��اس نمیش��ود و
تصمیمگی��ری در م��ورد این موض��وع بر عهده
دولت است».
او با اشاره به ورود وزارت ورزش در این خصوص
بیان ک��رد« :وزارت ورزش باید زیرس��اختها و

عک�س  :ر و ش�ن
نوروزی

آن وارد نیست و مانند مسابقات کشتی نیست که
بگوییم اشکال شرعی دارد ».مطهری این موارد را
در گفتوگو با خانه ملت بیان کرده است و تأکید
میکند «:حتی بدن ورزشکار در مسابقات فوتبال
نسبت به والیبال پوشیدهتر است؛ بنابر این درباره
مسابقات فوتبال اشکال ش��رعی وجود ندارد».
این گفتهها در حالی اس��ت که باره��ا از حضور
زنان در ورزشگاه استقبال کرده است و زمانی که

ش��رایط را فراهم کند؛ مثال در مورد مس��ابقات
فوتبال باید در ورزشگاهها جایگاه مخصوص برای
زنان قرار دهند؛ محل ورود و خروج آنها جدا باشد
و سرویس بهداشتی جدا داشته باشند».
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:
«قاعدتاً از نظر ش��رعی نیز این امر نباید مشکلی
داش��ته باش��د؛ زیرا در مس��ابقات فوتبال بدن
بازیکنان پوشیده است و از نظر فقهی اشکالی بر
زوم

نقش مجلس در تصویب قوانین زنانه

بهترین راه برای طرح و تصویب قوانین تعمیمپذیر ،استفاده ازظرفیتهایی است که برای حضور
زنان در مجلس وجود دارد و همه تفکرات بهمنظور اس��تفاده درست از منابع کشور و مدیریت
آن الزم است نگاه ویژهای به زنان داشته باشند.
مجلس ش��ورای اس�لامی بهعنوان مرجع قانونگذاری و نظارت صحیح بر اجرای قوانین باید
متناس��ب با ظرفیتهای واقعی جامعه باش��د .زمانی که ترتیب آن کامال مردانه باش��د ،قطعا
ظرفیتهای تکجنس��یتی فراهم میکند و قوانین تصویب شده در آن نمیتواند تعمیمپذیر
باشد و اقناعی نیست.
این وضعیت موجب میش��ود جامعه آس��یبهای متعددی ببیند و وقتی قانونی در شرایط و
روحیه افراد ریشه نداشته باشد ،قابلیت اجرا هم ندارد .نگاه قوانین مربوط به ترکیب جمعیت و
امور اقتصادی ،تکجنسیتی است .بنابراین نمیتواند تعمیمپذیر باشد و موجب تحقق اهداف
پیشبینی شده شود .ازجمله این قوانین به قوانین خدمات شهری و مسائل اقتصادی میتوان
اش��اره کرد که وقتی قوانین با یک رویکرد مردانه طرح و تصویب ش��ود ،نمیتواند برای نیمی
از جمعیت قابلپذیرش باشد در نتیجه یا اجرا نمیشود یا بهسختی این کار صورت میگیرد.
قوانین مدن��ی درباره حقوق همه افراد جامعه اعم از زن و مرد اس��ت ،وقتی بیش��ترین تعداد
نمایندگان مجلس مرد هستند ،اصال مطالبات زنان دیده نمیشود ،اگر ظرفیتهای موجود در
دولت و مجلس به حداقلها بپردازند و واپسگرایی وجود داشته باشد ،اتفاق بدی میافتد؛ چرا
که اکتفا به حداقلها منجر به عقبافتادگی بیشتر میشود.
همچنین نتیجه تنوع تفکر موجود در جامعه در اش��ل کوچکتر در مجلس متبلور میشود که
منجر به وضع قوانین به نفع حقوق زنان و مردان میشود؛ البته حقوق زنان مانند حقوق ارث و
حضانت بیش از آنکه به نفع زنان باشد ،به سود جامعه و مردم است؛ چرا که اگر این حقوق تضییع
شود ،آسیبهایی را به همراه خواهد داش��ت .این حقوق اولیه به معنای آن است که استقالل
مالی و مدیریت امور اقتصادی را برای زن به رس��میت بشناسیم .در صورت تحقق این امر زنان
میتوانند در عرصه اقتصاد اثرگذار باشند و نقش خود را در پیشرفت و توسعه اقتصادی ایفا کنند.

عروسهای مرده خلیجفارس
این عکس تازهترین گروه عروسهای دریایی مرده اس��ت که امواج خلیجفارس آنها را به ش��نهای
گرم ساحل بندرعباس رساندهاند .برای چندمینبار در یکماه گذشته است که ساحل بندرعباس
بستر هزاران عروس دریایی تلف میشوند؛ بس��تر جاندارانی زیبا و البته سمی که بهسبب نداشتن
باله ،با امواج آب سوی ساحل کشیده میشوند و میمیرند .البته افزایش مرگومیر اینگونه از آبزیان
خلیجفارس ،بهدلیل اینکه این روزها ،فصل تکثیرشان را سپری میکنند ،باتوجه به زندگی گروهی
و تجمعشان در یکجا ،با کمبود اکس��یژن مواجه میشوند و از پی آن ،میمیرند .بههمین سبب هم
بهگفته کارشناسهای محیطزیست ،مرگ آنها در ساحل ناشی از آلودگی یا بیماری نبوده و امری
طبیعی است.
به گزارش تابناک ،افش��ین عسگری ،مسئول دریایی اداره کل حفاظت محیطزیست هرمزگان هم
گفته اس��ت ،مرگ عروسهای دریایی در این فصل از سال طبیعی است .او افزوده« :هرسال شاهد
مرگ عروس��ان دریایی هستیم و این موضوع اتفاق جدید و نادری نیست .شرایط فصلی و تغییرات
دمایی در این موقع از س��ال موجب تلفش��دن تعدادی از این آبزیان میشود؛ چون با هر یکدهم
افزایش دمای آب ،تعداد عروسهای دریایی دو برابر میشود ».به گفته عسگری ،حتی کارشناسان
پژوهش��کده اکولوژی خلیجفارس ،نمونههایی از این جانداران را بررسی کردند ،اما هیچ نشانهای از
بیماری مشاهده نشد.

ش��هیندخت موالوردی ،معاونت زنان را برعهده
داشت بارها روی این مسئله تأکید کرده است و
در ادام��ه معصومه ابتکار در این باره نظراتی ارائه
کرده ،ولی واقعیت انگار به این صورت اس��ت که
دولت در این زمینه قدرت الزم را ندارد.
زنان متهم یا عضوی از جامعه

روز گذشته جعفریدولتآبادی ،دادستان تهران
از موفقیتآمیز بودن طرح ارسال پیامک به زنان
بدحجاب خب��ر داد .جعفریدولتآبادی ،تجربه
پلیس در مقابله با کش��ف حج��اب رانندگان در
اتومبیل را از این باب که در مرحله اول با ارائه تذکر
از طریق سامانه پیامکی اقدام شد ،موفقیتآمیز
خواند و در اتخاذ این رویکرد پیشگیرانه در برابر
دیگر مصادیق آسیبها اظهار کرد« :واکنش در
برابر آسیبها باید مدبرانه باشد؛ زیرا آسیبهای
اجتماعی تا حد بسیار به مسائل فکری ،فرهنگی
یا اقتصادی باز میگردد .به عنوان مثال ،حجاب
تا حدی مرتبط با مس��ائل فکری و عقیدتی افراد
است و فعالیت آرایش��گاهها با مسائل اقتصادی
گ��ره خورده که در رفع با آس��یبهای اجتماعی
بای��د مورد توجه قرار گیرد ».نکته این اس��ت آیا
اینکه زنان همیشه شبیه یک متهم با ایشان رفتار
میشود درست است یا خیر؟ همیشه در مرحله
باید و نباید قرار گرفتن این قش��ر چه پیامدی را
خواهد داش��ت .در کنار پرداختن یه این مسائل
آیا مطالبات زنان نیز مورد پیگیری قرار گرفته و
موفقیت آمیز بوده است؟
مطالبات عمومی زنان از دولتها

تغییراتی که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم در
حوزه زنان صورت گرفت آنچنان چشمگیر نبود
که این قشر بخواهد با خیال راحت بگوید در رأیی
که دادیم سهممان نیز در نظر گرفته شد و شاید در
این میان فقط بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت بود که
به جد بر سر وعده خود باقی ماند و برای وزارتخانه
متبوعش مرضیه ش��اهدایی به عنوان قائم مقام
وزیر نف��ت را منصوب کرد و گفت« :انتصاب قائم

آيينه تاريخ

مقام وزیر نفت تشریفاتی نیس��ت» ،اما در باقی
حوزهها آنچنان که باید و ش��اید نقش مدیریتی
زنان در نظر گرفته نش��د .حال زنان منتظرند تا
ببینند سرنوش��ت مطالباتشان چه سرانجامی
خواهد داشت.
وضعیت زنان سرپرست خانوار مناسب
نیست

س��هیال جلودارزارده ،نماینده م��ردم تهران در
مجلس ده��م در این ب��اره میگوی��د« :اجرای
طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
مدتهاس��ت بر زمین مانده اس��ت .این طرح در
برنامه ششم پیشبینی ش��ده و هنوز در سراسر
کشور عملیاتی نشده است ،چراکه زنان سرپرست
خانوار در شرایط بسیار نامناسبی بهسر میبرند.
اگرچه باید به این ماجرا الیحه بیمه زنان خانهدار
با اولویت زنان بدسرپرس��ت و بیسرپرس��ت را
نیز اضافه کرد که هنوز تصویب نش��ده است .در
کنار این مسائل س��ند تأمین امنیت زنان،ترک
تحصیل بی��ش از حد دختران ،نب��ودن زنان در
بخشهای مدیریتی جامعه را نیز اضافه کرد .اما
با اینکه چند ماه از شروع دولت میگذرد شاهد
این موارد نیستیم و عدهای از کارشناسان حوزه
زنان معتقدند ت��ا زمانی که نه��اد معاونت زنان
در ریاس��تجمهوری تبدیل به یک نهاد اجرایی
نشود قدرت چانه زنی بر س��ر مسائل زنان را هم
نخواهد داشت .از دیگر سو ،رفتن به ورزشگاه نیز
مطالبهای است که قشری از زنان جامعه خواستار
آن هستند و به گفته جامعهشناسان تا زمانی که
این انرژی تخلیه نشود ش��اهد بروز خشونت در
این قش��ر هس��تیم .چنان چه مدیرکل آموزش
و پرورش اس��تان تهران به افزایش خش��ونت در
دختران دانشآموز بیش از پس��ران اشاره کرده
بود .حال باید دید در اندک زمان باقی مانده برای
دولت حسن روحانی برای زنان به طور اختصاصی
چه برنامهها و قانونهایی قرار است تصویب شود
یا قرار اس��ت باز این قش��ر را به باید و نبایدهای
مرسوم سوق داد.

ورود زنان
به ورزشگاه
با اینکه
طبق گفته
کارشناسان
منع قانونی و
شرعی ندارد
ولی همچنان
محقق
نشده است

اثرانگشت

برخ�لاف تص��ور عموم��ی
مرگ عروسه��ای دریایی
غمانگیز نیست بلکه بخشی
از فرآیندهای حیات آنها در
قرن اخیر است
عکس :میزان

بیمه بهشکل کنونیاش زاده زندگی مدرن
اس��ت و بعد از انق�لاب صنعت��ی بهصورت
پراکنده در اروپا ش��کل گرفت .اما نخستین
ش��رکت بیمه آتشس��وزی در سال 1667
میالدی ،پس از آتشس��وزی بزرگی که در
لن��دن رخ داد و نزدیک  130ه��زار خانه را
ویران کرد و  100هزار نفر بیخانمان برجای
گذاش��ت ،بنیانگذاری ش��د و بعد از جنگ
جهانی بهصورت گستردهتری رشد کرد.
در ایران نخستین ش��رکت بیمه بیش از دو
قرن بعد ش��کل گرفت .سال ۱۲۶۹شمسی
و در پی مذاکرات دولتهای ایران و روسیه،
لونقل ،به
امتیاز فعالیت در زمینه بیمه و حم 
پولیاکف روسی واگذار شد .پولیاکف امتیاز
یادش��ده را بهمدت  ۷۵سال دریافت کرد اما
بهسبب عدم موفقیت در کارش ،چند شرکت
روس��ی دیگر هم در ای��ران نمایندگی بیمه
دایر کردند .س��رانجام با تغییر رژیم روسیه،
فعالیت این ش��رکتها هم پایان یافت و در
 15آبان س��ال  1314نخس��تین شرکت به
کوشش الکس��اندر آقایان و علیاکبر داور ،با
سرمای ه دولتی  20میلیون ریال با نام شرکت
س��هامی بیم ه ایران تشکیل شد .پیش از آن
هیچ شرکت صددرصد ملی در خاورمیانه و
حتی هندوستان وجود نداشت.
س��پس ،قانون بیم��ه ،اردیبهش��ت 1316
خورش��یدی بهتصویب مجلس شورای ملی
رس��ید و بیم ه س��ازمانهای دولت��ی به آن
ش��رکت بیم ه ایران واگذار ش��د .همچنین،
شرکتهای دولتی موظف شدند  25درصد از
بیمههای صادره خود را در ایران ،نزد شرکت
سهامی بیم ه ایران ،بیم ه اتکایی کنند.
 29آب��ان  1322خورش��یدی ،قانون بیمه
کارگران در مجلس ش��ورای ملی بهتصویب
رس��ید .بر پای ه م��اده اول این قان��ون ،همه
کارخانهها و بنیادهای اقتصادی ،بازرگانی،
صنعتی و معدنی و هر بنیادی که کارگری را
در استخدام دارد ،چه دولتی و چه غیردولتی،
باید کارگران خود را نزد ش��رکت س��هامی
بیم ه ایران یا ش��رکت بیم ه داخلی دیگری
که دولت مقتضی داند ،در برابر رویدادهای
ناخواس��تهای که هنگام پرداختن به کار رخ
دهد ،بیمه کند.
بین س��الهای  1329تا  1343خورشیدی
 8شرکت بیمه ایرانی خصوصی بنیانگذاری
ش��د و در دولت دکتر مصدق به سال 1331
خورش��یدی ،قانون��ی ب��رای محدودکردن
فعالیت ش��رکتهای بیم ه خارجی تصویب
ش��د .به این ترتیب ،از فعالیت شرکتهای
بیم ه خارجی کاس��ته ش��د و بر ش��کوفایی
شرکتهای بیم ه داخلی افزوده شد.
تحليل روز

تأخیر ۱۴ماهه
در پرداخت کارانه

جامعه فردا :وقتی صحبت از بیمارستانها
و مرک��ز درمانی بهمیان میآید ،نخس��تین
چیزی که به ذهن اغلب ما میرسد ،کمبود
امکانات و مشکالت درمانی بیماران است ،اما
س��وی دیگر ماجرا نیز از شرایطتش چندان
راضی نیست .این روزها پرستاران و پزشکان
از تأخی��ر ۱۴ماهه در پرداخ��ت کارانه خود
شکایت دارند.
پس از اجرای طرح تحول سالمت و متعاقب
آن کارانهمحور کردن دریافتهای پزشکان
و پرستاران بیمارستانها ،اغلب بیمارستانها
با حجم باالیی از بدهی به کارکنانشان مواجه
هستند که موجب نارضایتی را فراهم آورده
است؛ بهطوریکه برخی از کارشناسان حوزه
درمان معتقدند ،این نارضایتیها به کاهش
کیفیت ارائه خدمات نیز میانجامد.
دیروز بهروز بنیادی ،نماینده مردم کاشمر در
مجلس شورای اسالمی هم در اینباره گفت:
متاسفانه س��هم قانونی طرح تحول سالمت
از 10درصد هدفمن��دی یارانه و یکدرصد
ارزش اف��زوده پرداخت نش��د؛ بنابراین این
انباشت بدهی منجر به تاخیر  13تا 14ماهه
در پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران شد.
او از سازمان برنامه و بودجه خواست تا هرچه
س��ریعتر راهکاری برای پرداخت مطالبات
پزشکان و پرستاران اتخاذ کند.

