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  "در گفتگوی" ضامن خراسان
  با مهناز دیهیم دکترای حقوق

 بشر عنوان شد

کودک آزاری؛ تراژدی 
بزرگ قربانیان کوچک

اجرای قانون 
تعرفه های پرستاری 

 در هاله ای از ابهام 
و غیراجرایی

مدیره  هیئت  رئیس  مظلوم  سیدرضا  دکتر 
به  اشــاره  با  مشهد  پرستاری  نظام  سازمان 
پرستاری  خــدمــات  تعرفه گذاری  مــزایــای 
مــزایــای  طــرح  ایــن  اجـــرای  کـــرد:  تصریح 
شدن  عادالنه  و  اصــاح  جمله:  از  بسیاری 
در  عدالت  برقراری  بیماران،  از  دریافتی 
ایجاد  درمــان،  کادر  بین  پرداخت  زمینه ی 

انگیزه و جذابیت... 

صفحه 5 «

صفحه 7 «

»ضـــامـن« آمد
 به قلم صاحب امتیاز: حمیده سلیمانی

بین  در  می کند.  تجربه  را  انقاب  سالگی  چهل  روزها  این  رضوی  خراسان  استان 
استان های کشور از حیث رسانه های مکتوب هم چون روزنامه، هفته نامه، فصل نامه 
حال  در  مسووالن  و  مردم  روزها  این  است.  برخوردار  باالتری  جایگاه  از  سال نامه  و 
آماده شدن برای برگزاری جشن های چهل سالگی انقاب اسامی ایران هستند 
با هم بودن در عرصه ی مطبوعات و در ظل  به یمن و مبارکی  این هفته نامه  و تولد 

توجهات حضرت رضا)ع( رقم می خورد.
هر  مقتضای  به  اســت.  توانگر  و  موفق  انسان  یک  آرمــان  مهم ترین  شغلی  رسالت 
رسالتی باری بر دوش انسان است و آن وظیفه زمانی سنگین تر می شود که با وجدان 
واحساسات انسان آمیخته شود و ما حصل آن عشق به یاری رساندن به هم نوع است. 
امروز  مصادف گردید با گرامی داشت فرشتگانی که خدمت صادقانه وجودشان را پر 
کرده است. امروز سالروز میاد شیرزنی است که از یک سو نوازشگر کودکان یتیم 
کربا شده و از سوی دیگر مانند مردی قدکشیده در مقابل ظالمان، سخت ایستاده 
است. اسوه ی مقاومت در برابر ظلم زمانه و کوهی استوار؛ حضرت زینب )س(. مقام 
در  را  مختلفی  رسالت های  که  انسانی  عنوان  به  ایشان  نقش  و  )س(  زینب  حضرت 
طول دوران زندگی بر دوش داشته  است، شخصیتی را به نمایش گذاشته که به طور 

خاص قابل ستودن و وصف ناپذیر است. 
ماامیدواریم که این هفته نامۀ مستقل مردمی بتواند تشکل های مردمی را با نگاهی 

تازه و نو و در راه کاهش دشواری ها و مشکات مردم یاری دهد.
این هفته نامه، به طور خاص به مهم ترین رویدادهای ایران و استان خراسان رضوی 
اجتماعی/ حوزه های  در  جهان  مذهبی  کان شهر  عنوان  به  مقدس  مشهد  به ویژه 
بی پیرایه   تریبون  دارد  سعی  و  می پردازد  فرهنگی/اقتصادی/سیاسی/ورزشی 
و  ــران  زائ به  خدمت  سپهر  در  باشد.  مسووالن  و  جامعه  بین  ارتباطی  پل  و  مــردم 
که  کنیم  می  دراز   سویش   به  نیاز  دست  همام  امام  آن  توجهات  و  رضوی  مجاوران 
فرمود: »ضامن شدم از بهر نجات همه کس«  بر من بنویس سیئات همه کس« ضامن 
خراسان هر چند هفته نامه ای نوپاست اما از نیروهایی حرفه ای، اساتید دانشگاه و 
افراد وجیه المله بهره جسته است که بیشتر عمر خود را در میان مردم، به عشق مردم 

و عشق امام رضا )ع( و در کنار دولت های این نظام مقدس قلم زده اند.
باور  قابل  ا ند  کرده  همت  همگی  نشریه  این  راه اندازی  برای  است  سال  یک  حدود 
نیست که با چه مشکاتی روبه رو شدیم اما آن ایام سپری شد. در تمامی مدتی که 
به دنبال مجوزهای قانونی بودیم منتهای دغدغه مان این بود آن چیزی را قلم بزنیم  
که مرضی خدا و بندگان خدا باشد. عزم ما راسخ بود و شد آن چه که در اولین شماره 

در مقابل چشمان شماست.
اساتید/دانشجویان/ و  می یابد  انتشار  نیز  آناین  صورت  به  نشریه  این  زودی  به 
به  با مراجعه  همکاران مطبوعاتی و زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی می توانند 
تمایل  صورت  در  و  نموده  ماحظه  را  هفته نامه  این  مطالب  خراسان  ضامن  سایت 
مطالب و مقاالت خود را به صورت آناین برای چاپ در هفته نامه ی خودشان یعنی 

ضامن خراسان ارسال نمایند.
تقارن مبارک آغاز به چاپ نشریه را با والدت باسعادت حضرت زینب)س( فال نیک 
گرفته و در وصف این بانوی فداکار و اسوه ی صبر، زبان قاصر است و چه زیبا گفت 
دکتر شریعتی که ای زینب با ما سخن بگو از زنان ملت ما. اینان که نام تو آتش و درد 

بر جانشان می افکند به تو محتاج اند.
اما بگو، ای خواهر، بگو که ما چه کنیم؟ والسام

کالم نخست

ضامن خراسان«بررسی می کند

بودجه 98 ضدتحریم؛ 
توزیع انواع یارانه ها 
درسال جدید 
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* چند شب پیش سعید عالیان از پرستاران جوان و پرتاش 
بیمارستان امام رضا)ع( #الر که تنها ۲۳ سال از عمر خود را 
پشت سر گذاشته بود، با مشکل خونریزی به اورژانس مراجعه 
کرد. وی که چند سال با بیماری قلبی دست و پنجه نرم کرده 
رگ  پارگی  تشخیص  با  داشت  هم  را  باز  قلب  عمل  تجربه  و 
شیراز  در  بیمارستانی  به  #اورژانس_هوایی  وسیله  به  آئورت 

منتقل شد که اقدامات پزشکی الزم برای وی انجام شود. 
* پس از گذشت چند روز این پرستار جوان دچار مرگ مغزی 
در  امــروز  پرستار  این  پیکر  گفت.  وداع  را  فانی  دار  و  شده 
آخرین  تا  شد  اهدا  نفر   ۳ به  شیراز  اعضای  پیوند  بیمارستان 
شیفت #پرستاری خود را به خوبی هرچه تمام تر به سرانجام 

برساند.

به گزارش خبرنگار) ضامن خراسان( ، علی 
با  خبرنگاران  جمع  در  حسینی  رزم  رضا 
از  استفاده  با  باید   : افزود  مطلب  این  بیان 
نمایندگان  جمعه،  ائمه  ها،  ظرفیت  تمامی 
اجتماع،  در  موثر  افــراد  و  نخبگان  استان، 

فرهنگ اقتصادی را ترویج کنیم.
در  خود  کــاری  های  اولویت  تشریح  با  وی 
سرمایه  از  حمایت  بر  عاوه   : گفت  استان، 
ســازی  توانمند  کــارآفــریــنــان،  و  گـــذاران 
و  اشتغال  ایجاد  منظور  به  محلی  جوامع 
رویکرد  بــا  شهر  و  خــانــوار  اقتصاد  توسعه 
هایی   برنامه  جمله  از  مقاومتی  اقتصاد 

است که با جدیت دنبال می شود.
استاندار خراسان رضوی به تبیین امکانات 
ظرفیت  جمله  از  اســتــان  فــرد  بــه  منحصر 
های آستان قدس رضوی، بخش خصوصی 
توانمند و مزیت های مناطق مختلف استان 
پرداخت و تصریح کرد: برای تحقق اهداف 
بین  همدلی  و  همگرایی  باید  ای  توسعه 

تمامی ارکان و اجزا دولت ایجاد شود.
ها،  تحریم  وجود  به  اشــاره  با  حسینی  رزم 
افزود: اگر چه تحریم ها یکی از موانع جدی 
جذب سرمایه گذاری خارجی است؛ اما می 
پروژه  موجود  داخلی  منابع  همین  از  توان 

ها را اجرایی کرد.
در   : کرد  تصریح  رضوی  خراسان  استاندار 
کردن  برقی  مانند  هایی  ــروژه  پ خصوص 
 - مشهد  آهن  خط  تهران،   - مشهد  قطار 
بجنورد و .. نیز می توان از ظرفیت فاینانس 
ایران  اسامی  جمهوری  با  که  کشورهایی 

مراودات مالی دارند، استفاده کرد.
جدی  از  یکی  عنوان  به  آب  از  حسینی  رزم 
کرد  یاد  کشور  و  استان  های  چالش  ترین 

های  توصیه  و  ها  دغدغه  از  یکی  گفت:  و 
ریاست جمهوری در دولت به من نیز همین 

موضوع بود.

کــرد:  تصریح  ــوی  رض خــراســان  اســتــانــدار 
سیستم  اصاح  آب،  همیاران  طرح  اجرای 
آبیاری،  نوین  های  طرح  کشاورزی،  آبیاری 
جمله  از  ای  گلخانه  ــای  ه کشت  توسعه 
مواردی است که همچنان باید دنبال شود.
خلیج  از  آب  انتقال  موضوع  به  اشاره  با  وی 
فارس به فات مرکزی ایران و استان های 
کرمان و یزد؛ تاکید کرد: طرح انتقال آب از 
دنبال  جدیت  با  را  استان  به  عمان  دریای 

می کنیم.
مشهد  در  نشینی  حاشیه  از  حسینی  رزم 
کاری  های  اولویت  دیگر  عنوان  به  مقدس 

خود یاد کرد و اظهار داشت:.
هایی   برنامه  دیگر  از  را  هنر  و  فرهنگ  وی، 
ولی  نماینده  همکاری  با  باید  که  دانست 
فرهنگ  شـــورای  رئــیــس  عــنــوان  بــه  فقیه 
عــمــومــی اســـتـــان و مــســئــول ایـــن حـــوزه 
همکاری  ــا  ب گــفــت:  و  کـــرد  ســامــانــدهــی 
و  هــا  شهرستان  در  جمعه  ائــمــه  تمامی 
حکومت  ارکان  دیگر  و  فرمانداران  حضور 
برای  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسات  در 

اعتای این حوزه تاش خواهیم کرد.
که  این  بیان  با  رضــوی  خراسان  استاندار 
خدمت در جوار بارگاه منور رضوی توفیقی 
است؛  کــرده  وی  نصیب  خداوند  که  است 
استان  این  مهمان  من  کــرد:  نشان  خاطر 
مسئولیت  دوران  در  ــدوارم  ــی ام و  هستم 
کاری خود بتوانم آجری بر آجرهای توسعه، 
اضافه  خطه  ایــن  مـــردم  ــاه  رفـ و   آبــادانــی 

کنم.

  فرش قرمزاستاندار خراسان رضوی
 برای سرمایه گذاران و کارآفرینان

آخرین شیفت پرستار؛ با اهدای اعضا ، به 3 نفر

 استاندار خراسان رضوی : طرح انتقال آب از دریای عمان 
به استان را با جدیت دنبال می کنیم

 برای تحقق اهداف توسعه ای باید همگرایی و همدلی بین 
تمامی ارکان و اجزا دولت ایجاد شود

 من مهمان این استان هستم و امیدوارم در دوران مسئولیت 
رفاه  و  آبادانی  توسعه،  آجرهای  بر  آجری  بتوانم  خود  کاری 

مردم این خطه اضافه کنم

صفحه 6 «

با  مــا  سرزمین  پــرســتــاران   
دینی  ــادات  ــق ــت اع ــه  ب تــوجــه 
ــاری  ک ــدان  ــ وج و  مــذهــبــی  و 
عالم  پرستاران  سرآمد  خود 

هستند.
پرواز  برای  بالی  پرستاری،   
خداست  رضایت  آسمان  در 
که  پرستاران  خوش به حال  و 
آنان  از  خداوند  یقین  طور  به 

راضی است.

پرستاری  حــرفــه    چــه  ــر  اگ  
با  و  شــــده  واقـــــع  مــظــلــوم 
اما  است  روبرو  دشواری هایی 
اعتقاد  و  با تخصص  پرستاران 
قلبی باورهای دینی و اخالقی 
بیماری  ــر  ه قــبــال  در  خـــود 

مسوولیت دارند.
ــرای  ــاری ب ــت ــرس  جــامــعــه  پ
قائل  زیــادی  احترام  بیماران 
درمانی  تیم  کنار  در  و  اســت 
بهبود  بــــرای  کــــرده   ســعــی 
تالشی  هیچ  از  مردم  سالمت 

دریغ نکند.

حال و هوای پرستاران به مناسب گرامی داشت روز پرستار

پرستاری؛ بالی برای پرواز
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مزایای گرانی!
 محمدباقر عطاریانی

این گرانی و تورم افسار گسیخته که البته برخی از آقایان مسئول هنوز به 
آن اعتراف نکرده اند همچنان گریبانگیر آحاد مردم است. جوالن گرانی در 
بازار باوجود کاهش نسبی دالر و اختصاص ارز دولتی به کاالهای اساسی 
خوش  روزهای  به  نیست  قرار  گویی  و  انداخته  محنت  و  سختی  به  را  همه 

ارزانی باز گردیم.
اما باید اذعان کرد که گرانی با همه بایا، سختی ها، مشقت ها و گرفتاری 

هایی که بوجود آورده، دارای مزایایی هم بوده است!!
باور کنید این روزها دیگر کسی رویای خرید خودرو حتی یک پراید را هم 
در سر ندارد چه برسد به ارتقای خودروی سواری اش و تبدیل آن به ماشین 

شاسی بلند که به واقع رویا نیست یک تخیل است!
مثل  نیست  حاضر  کسی  دیگر  روزها  این  تورم،  و  گرانی  اثر  بر  کنید  باور 
بازار گوشت قدم بزند و هر ماه برای خود و خانواده اش ده ها  گذشته در 
کیلو گوشت قرمز و سفید خریداری کند و این بار سنگین را به دوش کشیده 
و با خستگی زیاد به منزل برساند. این روزها با خرید چند صدگرم گوشت 
آن  منجمد  نوع  از  کوچک  مرغ  عدد  یک  خرید  یعنی  زیاد  اسراف  با  و  قرمز 
چند  همین  شد!  منزل  راهــی  تــوان  می  تری  سبک  بار  با  و  راحــت  خیلی 
شب پیش یک پزشک تغذیه در تلویزیون خودمان گفت چرا اینقدر گوشت 
مصرف می کنید؟ آی آدم بزرگ ها هر 10 روز یک بار هم که گوشت مصرف 

کنید زیاد است!! باید چاقی را مهار کرد و گرانی چاره این کار است.
باور کنید این روزها دیگر کسی دوست ندارد برای خانه و اهالی خانه مثل 
گذشته ها میوه را سبدی خریداری کند. حمل و جابجایی سبد میوه بدلیل 
سنگینی وزن! باعث شده اغلب مردم به ویژه حقوق بگیران از نوع شاغل و 
بازنشسته، میوه را در حد چند عدد و البته بصورت نمایشی خریداری کنند 

ضمن اینکه دچار دیسک کمر نخواهند شد.
و  غیرانسانی  و  گری  اشرافی  حرکت  یک  روزها  این  در  میوه  مصرف  اصًا 

عاطفی است!
از  یکی  اگر  که  چرا  بدانیم؛  بیشتر  را  قدرگرانی  باید  روزها  این  کنید  باور 
وسایل منزل تان مثل لباسشویی، جاروبرقی، اتو، بخاری و ... خراب شود 
و به تعمیر نیاز داشته باشد و یا فکر تعویض و خرید نوع جدید آن را داشته 
باشید همان بهتر که بصورت خراب شده در گوشه منزل و به عنوان دکور 
از آن استفاده کنید. جاروبرقی که خراب شد می توانید از جاروهای دستی 
مثل گذشته که مادربزرگ ها از آن بهره می بردند و نوعی ورزش محسوب 

می شود، استفاده کنید.
لباسشویی خراب شد مشکلی نیست چراکه یک زوج در کنار  اگر ماشین 
داشته  هم  گفتگو  و  بشورند  لباس  هم  مشارکت  با  توانند  می  لباس  تشت 
باشند. اتوی بخار منزل هم اگر خراب شد نگران نشوید مثل گذشته های 
دور، لباس خودتان و بچه ها را زیر تشک سنگین وزن ترین فرد خانواده قرار 

دهید، تا صبح کارتان راه می افتد.
خود  کام  و  بزنید  لبخند  زندگی  به  شد  گران  هم  بنزین  زود،  زودی  به  اگر 
را در برابر گرانی تلخ نکنید. باور کنید با استفاده از اتوبوس های سازمان 
گرامی  مسافران  ازدحام  و  جمعیت  میان  در  گرفتن  قرار  با  و  اتوبوسرانی 
با له شدن در موج جمعیت می توانید براحتی هر روز چند کیلویی  والبته 
ندارید.   ... دارو  ومصرف  الغری  پزشک  به  مراجعه  به  نیاز  و  کنید  کم  وزن 
ضمن اینکه در همین اتوبوس ها می توانید از صحبت های جالب و شنیدنی 

و شایعات داغی همچون گرانی! بیشتر مطلع شوید.
باور کنید گرانی یک شایعه است چرا که همین چند روز پیش قیمت لبنیات 
که خیلی خیلی باال رفته بود یک مقداری هر چند ناچیز و البته به صورت 

نمایشی پایین آمد و به همه ثابت شد که گرانی نداریم.
برای  نو  لباس  خرید  غصه  البته  رسید  خواهد  نوروز  عید  بزودی  کنید  باور 
یا در  خودتان و بچه ها نداشته باشید. هنوز لباس هایی که به تن دارید و 
کمد لباس جاخوش کرده اند قابل پوشیدن هستند و به این زودی ها کهنه 
نشده و از مد نخواهند افتاد. حداقل امسال نگران نباشید، عیدخدا بزرگ 

است!
این گرانی نکته مثبت دیگری هم داشته است و آن اینکه تا چند ماه پیش 
داخل همه خانه ها انبوهی از ارزاق عمومی انباشته شده بود و بسیاری از 
آنها در حال فساد و خراب شدن بود و االن به طور کامل پاکسازی شده و 

این نگرانی هم بحمد ا... رفع شده است.
دغدغه  خیلی  هم   ... و  تلفن  گاز،  برق،  آب،  های  تعرفه  افزایش  مورد  در 
کمتر  شما  و  من  تا  شده  باعث  خدمات  این  گرانی  که  چرا  باشید  نداشته 
آیندگان بیشتر ذخیره خواهد  برای  و گاز  و برق  و آب  انرژی مصرف کنیم 

شد.
می گویند گرانی باعث شده تا سن ازدواج جوانان، باال برود اما این درست 
نیست چرا که با باال رفتن سن ازدواج جوانان ما حداقل فهم، درک، عقل 
و سواد آنها هم باال می رود و شک نکنید در برابر این  نوع باال رفتن، آمار 

طاق و جدایی ها پایین خواهد آمد!
برکت  به  کرد  اذعان  باید  هم  آپارتمان  و  خانه  خرید  و  خانه  اجاره  مورد  در 
گرانی، حاال دیگر  شاهد رشد و توسعه افسار گسیخته شهرها نخواهیم بود. 
ها  خیلی  بسا  چه  و  ماند  خواهند  باقی  حد  همین  در  مان  بزرگ  شهرهای 

راهی روستاهای خود بشوند.
این گرانی با مهاجرت معکوس خود می تواند آثار مثبت و فزاینده ای بدنبال 
داشته باشد. خیلی ها به روستاها و شهرهای کوچک خود باز می گردند و 
همانجا به جای خرید یک صفحه تخم مرغ به ارزش ۲0 هزار تومان، مرغ هر 
کیلو 1۳ هزار تومان و گوشت 70 هزار تومانی و .... به تولید این محصوالت 

می پردازند و گرانی را سخره خواهند گرفت.
و  ها  خانواده  تا  بود  شده  باعث  مجازی  فضای  پیش،  ماه  چند  تا  کنید  باور 
گرانی  همین  امام  برسد  ممکن  حداقل  به  خانواده  اعضای  بین  گفتمان 
کمتر  و  داده  اینترنت  به  کمتری  پول  ها  بچه  تا  شده  باعث  آن  خوب  آثار  و 
شایان  کمک  خانواده  اعضای  گفتمان  به  امر  همین  و  کنند  بازی  موبایل 

توجهی کرده در حالی که همه از آن غافل بوده ایم.
این روزها همه مدیران و مسئوالن عزیز و محترم  ببینید  اینکه،  ختم کام 
با شما مردم اظهار همدردی می کنند. اعتراف می کنند که اقشار مختلف 
و  اعتراف  همین  و  اند  شده  مرارت  و  سختی  دچار  خود  معشیت  در  مردم 

همدردی اگرچه در حد حرف است اما باز هم مایه دلگرمی است!
باالخره قبول دارند روزهای سختی را پشت سر می گذارید و همچنان به 

آینده و روزهای خوش فردا امیدوار هستید اما باید صبرکنید.
باور کنید همین آقایان مسئول و  مدیران محترم هم رنج می برند هر چند 
حقوق آنها، امکانات آنها، نوع رفت و آمدهای آنها، سفرها و ماموریت های 
آنها و خریدهای آنها کمی و فقط کمی!! با ما فرق دارد اما باالخره دغدغه 
اند. به هر حال چاره ای نیست خون خود را  من و شما را فراموش نکرده 

کثیف نکنید، باید صبر کرد!!

یادداشت

اکنون غرب با همه توان فکری، فرهنگی ، هنری و 
فنی نظامی خود جنگ علنی خویش را علیه دنیای 
از آغاز سخن باید به  اسام آغاز کرده است.  قبل 

چند سوال مهم پاسخ دهیم :
 الف ( چگونه دشمن را بشناسیم ؟

کشف  چگونه  را  دشمنان  تهاجمی  روشهای   ) ب   
کنیم ؟

ج( و باالخره چگونه بفهمیم فعالیت هایمان به نفع 
دشمن است یا به ضرر او ؟

رهبر معظم انقاب ، امام خامنه ای می فرمایند :
نبرد   ، است  جریان  در  بزرگ  نبرد  یک  دنیا  در   "
ها  رسانه  و  ها  اندیشه  نبرد   ، نیست  تانک  و  توپ 
نیازهای  پیش  از  یکی   " است  نرم  نبرد  یک  است، 
اندیشه  شناخت   ، نرم  تهدید  با  مقابله  برای  مهم 
رسیدن  برای  دشمنان  اقدامات  و  ها  برنامه   ، ها 
 ، هدف  این  به  دستیابی   . است  خود  اهــداف  به 
سازان  تصمیم   ، سیاستگزاران  شناخت  مستلزم 
مدیریت   ، ســازی  پیاده  مراکز   ، گیران  تصمیم   ،

اجرایی و اینکه برنامه های دشمن را بشناسیم
مثبت  ظرفیتهای  و  ها  سرمایه  که  است  پرواضح 
با  باید  که  است  شمار  بی  اسام  جهان  فرهنگی 
همدلی و اتحاد مسلمانان پاسخ جنگ علنی رسانه 
علیه  دشمن  های  توطئه  امروز  بدهیم  را  غرب  ای 
اسام پیچیده است و مهمترین وظیفه ما شناخت 
این توطئه ها و شناساندن آن به مسلمانان است . 

مراکز تصمیم گیری جهان کجاست؟
تصمیم  و  طـــراح  کــه  ــد  ده مــی  نــشــان  تحقیقات 
صهیونیزم  و  غرب  امپراطوری  در  اصلی  گیرنده 
که اکنون نبردی نرم و جنگ روانی را برای توسعه 
تشکل  بلکه  نیستند  آشکار  برگزیده  خود  هژمونی 
های  روشــن  سایه  در  که  هستند  ناپیدایی  هــای 
در  خزیده  پنهان  های  داالن  و  الملل  بین  روابــط 
می  رهبری  را  کان  امــور  از  بسیاری  پــرده  پشت 

کنند و بر جریان های مالی و پولی مسلط هستند
چه  نــرم  جنگ  ــازان  س اندیشه  و  پـــردازان  تئوری 

کسانی هستند؟
جدیدی  موضوع  نــرم  جنگ  و  نــرم  قــدرت  پدیده 
آن  اهمیت  به  تاریخی  مسیر  در  بشر  امــا  نیست 
مختلفی  مراکز  و  .اشخاص  است  برده  پی  بیشتر 
در زمینه قدرت نرم، جنگ نرم ، مسایل مولفه ها 
تئوریزه سازی و کاربردی نمودن آن کار می کنند 

که در مدیریت جهانی نیز نقش فعالی دارند .
اند  آنها شناسایی شده  از  نفر  از 70  تاکنون بیش 

که در اینجا به مهمترین افراد آنها اشاره می شود
توسعه  بر  مبتنی  سازی  جهانی  که  است  پرواضح 
جهان  بر  شــده  گزینش  فرهنگ  یک  استیای  و 
شرق  علیه  غربی  کشورهای  نــرم  جنگ  عما   ،
مستقل  ملتهای  فرهنگ  و  اســام  جهان  ویــژه  به 
تعدادی  ادامــه  در  است  اسامی  ــران  ای همچون 
مطرح  اسام  ضد  پردازان  نظریه  و  تئوریسینها  از 

جهان را معرفی می کنیم :
در  نرم  جنگ  اصلی  )طــراح  نای  جــوزف   –  1

جهان (

 
دانشگاه  از  سیاسی  علوم  دکــتــرای  نــای  جــوزف 
و  نرم  قــدرت  های  نظریه  اصلی  طــراح  و  ــاروارد  ه
تئوری  کننده  ارائه  همچنین  وی   . است  هوشمند 
در  و  ــوده  ب متقابل  وابستگی  و  لیبرالیسم  و  ها 
نظرسنجی ها  نفر اول آمریکا و نفر ششم در جهان 
است  شده  معرفی  سیاسی  علوم  دانش  حوزه  در 
برای  راهــبــردی  اهمیت  دارای  نــای  جــوزف  آثــار 

کشورهای سلطه گر غرب است
کشورهای  براندازی  )طراح  شارپ  جین   –  2

اسالمی(

 
جین شارپ دکترا ی فلسفه از دانشگاه آکسفورد 
رژیم  و  آمریکا  در  روانی  عملیات  آموزش  استاد  و 
صهیونیستی ، موسس بنیاد آلبرت انیشیتن بوده 
رژیم  و  پنتاگون  رتبه  عالی  افسران  از  بسیاری  و 

صهیونیستی تحت نظر وی تربیت شده اند .
خشونت  بدون  مبارزه   ( نرم  براندازی  طرحهای 
آثار  از  دفاعی  بازدارندگی  و  مدنی  نافرمانی   )
زبــان  بــه  آمــوزشــی  کتاب  عــنــوان   1۳ وی  ــت  اوس
ساده و کاربردی در زمینه جنگ نرم در کشورهای 

اسامی و جهان سوم دارد
های  جنگ  )طــراح  فوکویاما  فرانسیس   –  3

خاورمیانه(

 
تــئــوریــســیــن هـــای جــریــان  از  یــکــی  فــوکــویــامــا 

های  جنگ  طــرفــدار  و  ــراح  ط و  کــار  نومحافظه 
آمریکا  سابق  جمهور  رییس  بوش  ای  خاورمیانه 

بود
است  االصــل  ژاپــنــی  آمریکایی  یــک  فوکویاما 
از  سیاسی  فلسفه  دکــتــرای  ــدرک  م دارای  که 
موسسه  گران  تحلیل  از  و  بوده  هاروارد  دانشگاه 
کتاب  نویسنده  فوکویاما   . اســت   )rand )رنــد 

پایان تاریخ و آخرین انسان است .
آشوبهای  فــریــدمــن)طــراح  ال  تــومــاس   –  4

خاورمیانه(

 
خاورمیانه  مطالعات  ارشد  کارشناس  فریدمن 
هاروارد  دانشگاه  پرفسور  و  آکسفورد  دانشگاه  از 
سیاستگذاران  از  و  آمریکایی  یهودی  وی   . است 
خاورمیانه  های  پدیده  اکثر  در  که  است  جدید 
امور  مسئول  مدتی  او  دارد  حضور  صحنه  در 
روزنامه  در  اکنون  و  بود  سفید  کاخ  دیپلماسی 

است فعال  تایمز 
5-فرید زکریا )نظریه پردازضد اسالم (

 
زکریا دکترای علوم سیاسی از دانشگاه هاروارد، 
سردبیر  آمریکا،  خارجی  ــط  رواب ــورای  ش عضو 
االصل  هندی  آمریکایی  یک  و  خارجه  امور  مجله 
و  بوده  هانتینگون  ساموئل  شاگردان  از  او  است 
و  نوشته  اسام  جهان  دربــاره  متعددی  مقاالت 
بین  ثبات  و  صلح  برای  خطر  بزرگترین  را  اسام 

المللی معرفی کرده است .
6 – دیوید فروم )طراح اصلی اسالم هراسی 

در جهان (
 ، کــانــادا  در  یهودی  خــانــواده  یک  متولد  ــروم  ف
بوده  او  نطقهای  نویسنده  و  بوش  جرج  دستیار 
است . او هم اکنون سردبیر وال استریت ژورنال 
دیوید   ، است  فوربس  مجله  نویسان  مقاله  از  و 
فروم طراح اصلی اسام هراسی در جهان است.
7 – هنری کیسینجر )وزیر خارجه نیکسون(

کارهای  بــه  اشتغال  علت  بــه  کسینجر  هنری 
ریاست  دوره  در  آمریکا  خارجه  وزارت  و  اجرایی 
حتی  وی  است  معروف  بسیار  نیکسون  جمهوری 
پایان   ) اصطاح  به  برای)  هایش  تاش  خاطر  به 
نوبل  صلح  جایزه   ، ویتنام  نرم  جنگ  به  بخشیدن 

را دریافت کرد.
8 – مایکل ادین )طراح انقالبهای مخملی (

 
مخملی  انقابهای  طراح  و  فلسفه  دکترای  ادین 
وی  اروپاست  و  میانه  آسیای  در   ) )دموکراتیک 
پردازی علیه جهان اسام است  در عرصه نظریه 
بسیار فعال است و از تحلیل گران ارشد موسسه 

. است  انترپرایز  انستیتو 
9 – زبیگینو برژینسکی )طراح جنگ نرم (

 
مشاور  و  نرم  جنگ  پردازان  تئوری  از  برژینسکی 
بوده  کارتر  جیمی  زمان  در  امریکا  ملی  امنیت 
هابکینز  جان  دانشگاه  در  اکنون  هم  وی  است. 
تحلیل  و  بررسی  به  بیشتر  و  کند  می  تدریس 
و  بحرانها  به  ورود  نحوه  و  جهانی  هــای  پدیده 

بحران سازی می پردازد.
به  کرد  خواهیم  سعی  مقاله  این  بعد  قسمت  در 
بیشتر مراکز فعال ضد اسامی  واکاوی ومعرفی 

در جهان بپردازیم .
 مولف :مختار فرزادی
سیاسی مسایل  کارشناس 

جنگ علنی دشمنان علیه جهان اسالم)1(

مرحله اصلی و فاز عملیاتی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی در منطقه عمومی اصفهان با اجرای 
چندین عملیات موفقیت آمیز  ودستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با موفقیت برگزار شد.

میرزا محمد تقی خان فراهانی« مشهور به امیرکبیر، 
یکی از صدراعظم های ایران در زمان ناصرالدین شاه 
قاجار بود. اصاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن 
کوتاه  صدارت  پایان  تا  و  گشت  آغاز  صدارت  به  وی 
امیرکبیر ۳۹ ماه )سه  او دنبال شد. مدت صدارت 
سال و سه ماه( بود. وی بنیان گذار داُرالُفنون بود که 
برای آموزش دانش و فناوری های نو به فرمان او در 
تهران پایه گذاری شد. هم چنین انتشار روزنامۀ وقایع 
اتفاقیه از جمله کارهای وی به شمار می آید. امیرکبیر 
پس از این که با دسیسۀ اطرافیان شاه از جایگاه خود 
برکنار و به کاشان تبعید شد، در حمام فین به دستور 
ناصرالدین شاه و توسط حاجب الدوله به قتل رسید. 

پیکر وی در شهر کربا به خاک سپرده شده  است.

اصالحات امیرکبیر «

امیرنظام که با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه منصب 
صدراعظمی یافته بود در ۲۲ ذیقعده 1۲۶۴ عاوه 
بر لقب امیرنظامی به القاب امیرکبیر اتابک اعظم نیز 
مفتخر شد. امیرکبیر مدت کوتاهی پس از صدارت 
و  اقتصادی  مالی،  امنیتی،  سیاسی،  اصــاحــات 
فرهنگی اش را آغاز کرد و در این میان ایجاد امنیت 
و پایان دادن به شورشها و یاغی گریها و نیز اصاحات 
مالی و جلوگیری از اجحافات پیدا و پنهان صاحبان 
قدرت و نفوذ را در اولویت برنامه های خود قرار داد 

از صدارت نشان داد که قصد  و مدت کوتاهی پس 
انگلیس(  و  )روس  بیگانگان  دخالت  و  نفوذ  از  دارد 
که  این  از  بگذریم  بکاهد.  کشور  مختلف  امــور  در 
مهمترین  از  برخی  امیرکبیر  اصاحی  اقــدامــات 
دیوانیان و صاحبان نفوذ و قدرت را با او دشمن کرد. 
از دیگر اصاحات امیرکبیر بازسازی ارتش و قشون و 
پایه گذاری نظمی نو در نیروی نظامی کشور بود. از 
مهمترین اقدامات امیرکبیر تأسیس دارالفنون بود 
که پس از تاشهای بسیار در ۵ ربیع االول 1۲۶۸و 
شد.  افتتاح  امیرکبیر  قتل  از  قبل  روز   1۳ فقط 
امیرکبیر در همان دوران کوتاه صدارت )1۲۶۴- 
توسعه  ــرای  ب اســتــواری  گامهای  قمری(   1۲۶۸
اقتصادی و صنعتی کشور و نیز رشد اقتصاد تجاری 
بازرگانی  تراز  شدن  مثبت  برای  و  برداشت  کشور 
انتشار  داد.  انجام  فراوانی  تاشهای  ایران  خارجی 
انتشار  و  ترجمه  برای  تاش  وقایع اتفاقیه،  روزنامه 
که  امیرکبیر  بود.  امیرکبیر  اقدامات  دیگر  از  کتب 
خود فردی مذهبی بود در ارتقاء شأن و منزلت علما 
و روحانیون کوشید. به ویژه نقش برجسته امیرکبیر 
فتنه  برداشتن  میان  از  و  باب  شــورش  سرکوب  در 
علی محمدباب  سید  ــدام  اع و  محاکمه  با  که   بابیه 
را  دینی  علمای  و  امیرکبیر  روابــط  رسید،  به پایان 
بیش از پیش تحکیم بخشید. وطن دوستی و مخالفت 
شدید امیرکبیر با نفوذ کشورهای خارجی در ایران، 

جلوگیری  امنیت،  و  عدالت  برقراری  بــرای  تاش 
از  جلوگیری  مجرمان،  و  متهمان  آزار  و  شکنجه  از 
پناهندگی جنایتکاران و مجرمین سیاسی و غیره در 
ارتباط  قطع  برای  تاش  و  خارجی  سفارتخانه های 
جاسوسی – اطاعاتی اتباع داخلی برای نمایندگان 
خارجی از دیگر اقدامات اصاح گرانه امیرکبیر در 
طول دوران کوتاه )چهار ساله( صدارت بود. تاشهای 
نیافت  تداوم  طوالنی  مدتی  امیرکبیر  اصاحگرانه 
و در حالی که سیاست خارجی مستقل امیرکبیر و 
تاشهای جدی او برای قطع نفوذ و دخالت روس و 
انگلیس می رفت تا طلیعه آغاز عصر نوینی در کشور 
شود، توطئه های نمایندگان سیاسی این دو کشور و 
همگامی بدخواهان پیدا و پنهان داخلی امیرکبیر با 
سیاست بیگانگان به تدریج موجبات رنجش و سپس 
نومیدی و خشم ناصرالدین شاه را از او فراهم آورده 
از صدارت اعظمی و دیگر مشاغل اداری و نظامی اش 
معزول کرده و به شهر کاشان تبعید کرد. بدین ترتیب 
با دسیسه بیگانگان و همدستی و خیانت گروهی از 
عوامل اثرگذار داخلی، ناصرالدین شاه، حاجی علی 
مراغه ای )حاجب الدوله( را مأمور قتل امیرکبیر کرد.
درباره محل خاکسپاری امیرکبیر همه منابع تاریخی 
را  امیرکبیر  خان  تقی  میرزا  پیکر  که  دارنــد  اجماع 
میرزا  گفته  به  کردند.  دفن  کاشان  همان  در  ابتدا 
بعد  روز  را  امیر  پیکر  خورموجی،  حقایق نگار  جعفر 

از شهادت به قبرستان “پشت مشهد” کاشان بردند 
پشت  تقی  محمد  “سید  قبر  کنار  امانت  رسم  به  و 
مشهدی” از علمای مشهور کاشان به خاک سپردند. 
اما چند ماه بعد، با پیگیری های “عزت الدوله” همسر 
امیرکبیر، که نقش بزرگی کنار مجاهدت و پایداری 
امیر داشت و می دانست جسم بی جان او نیز نباید 
کربای  به  را  امیر  کالبد  باشد،  قاجار  شاهان  نزد 
معلی منتقل نموده و دفن کردند تا روح این بزرگمرد 
ایران زمین برای همیشه در رواق شرقی حرم مطهر 

سیدالشهداء)ع( آرام گیرد.

 به بهانه سالروز درگذشت  میرزا محمد تقی خان فراهانی

به یاد امیر کبیر

برگزاری رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت



3 شماره اول،شنبه 22 دی ماه 1397 ،5 جمادی اول1440
خراسان»     « ضامن

 متن کامل نامه رئیس کل سازمان نظام پرستاری به ریاست جمهوری

در  ــران   ایـ پرستاری  نظام  ســازمــان  مــعــاون  مقدم  شریفی  محمد 
گفت وگوی اختصاصی با ضامن خراسان می-گوید: در کشور گروه 
و  هوشبری  عمل،  اتاق  کارشناس  تا  کاردان  بهیار،  شامل  پرستاری 
فوریتهای پزشکی و کارشناس پرستاری تا phd هستند که در وزارت 
بهداشت  حدود 1۲0 هزار نفر و  در مجموع حدود ۲00 هزار نفر  را 
تشکیل می دهند. به این تعداد، ۶0 هزار نفر دانشجوی پرستاری هم 

باید اضافه شود.
مهم  بسیار  سامت  تحول  طــرح  خصوص  در  بحث  گوید:  می  وی 
است  چرا که سامت جزو اولویت های دولتها و  یکی از دغدغه های 
فرد  هنگامی که  دارد،  تأثیر  افراد  زندگی  روی  سامت  است.  مردم 
مریض  وقتی  ولــی  اســت  فعال  و  سالم  کــار  نیروی  یک  اســت  سالم 
یک  سامت  لــذا  مــی شــود.  درگیر  هم  جامعه  و  او  خــانــواده  اســت، 
کلیدی ترین  و  مؤثرترین  مهم ترین،  است.  پیچیده  و  جهانی  موضوع 
شاخص نظام سامت، نیروی انسانی آن است. معاون سازمان نظام 

کند  می  تصریح  ایران  پرستاری 
:           پرستاران به عنوان 

بالینی،   گروه  بزرگترین 
مــی تــوانــنــد تــحــوالت 

عظیمی در سامت جامعه ایجاد کنند به شرط آن که شرایط خدمت 
برای آنها فراهم شود. اما شاهد هستیم  نظام سامت از ظرفیت های 
الزم این جامعه بزرگ بهره نبرده  است که مردم زیان آن را می بینند 

و تاوان آن را می دهند.
هــزار  ده  چند  هزینه  بــا  کــه  ســامــت  تــحــول  ــرح  ط   : وی  گفته  بــه 
میلیاردتومانی اجرا شد، نتوانست به اهداف خود نزدیک شود. هدف 
اصلی آن حفاظت از سامت مردم بود. اما امروز مریض های زیادی 
می  نشان  ها  بررسی  کنند.  تحمل  را  ها  بی عدالتی  برخی  مجبورند 
دهد در مناطق محروم مردم نتوانستند از مزایای طرح    بهره مند شوند 
راضی  طرح  این  از  سامت،  خدمات  دریافت کنندگان  حقیقت  در  و 
نیستند. اما چون مردم شریف و نجیبی داریم و از طرفی از موضوعات 
تخصصی آگاه نیستند، ممکن است این نارضایتی بیان نشود. معاون 
سازمان نظام پرستاری کشورمی گوید   :    طبق آمار، کیفیت خدمات 
پرستاری نسبت به قبل از طرح تحول سامت افت پیدا کرده است که 
یک دلیل آن افزایش بار کاری پرستاران و  تقلیل انگیزه های کاری 
آنها است.  برخی از خدمات سامت از جمله در حوزه پرستاری ایمن 
نیست و حتی ممکن است خسارت زا باشد. در این بخش متولی امر 
یعنی وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد تا مردم بتوانند جواب خود 

را بگیرند.  هزینه های ده ها هزار میلیاردتومانی برای نظام سامت 
باید همراه با حساب دهی و گزارش دهی شفاف به مردم باشد. 

الگو  از برخی کشورها  آور می شود: طرح تحول سامت که  یاد  وی 
عدم  جمله  از  سازی  بومی  عدم  و  ناقص  اجرای  بخاطر  شده،  گیری 
اختاف  افزایش  موجب  پرستاری،  صاحبنظران  نظرات  از  استفاده 
با  ایــن  که  شد  دیگر  اقشار  با  پیراپزشکان  و  پرستاران  بین  مالی 
و  پرستاران  بین  ــد  درآم اختاف  که   چرا  شد.  همراه  اعتراضاتی 
برابر نیست مثًا در عربستان  از ۳  پزشکان در سایر کشورها بیشتر 
1/۵ برابر و در ترکیه ۲/۴ برابر است. معاون سازمان نظام پرستاری 

ایران می افزاید :             
مدیریت  نظام  طراحان،  و  قانون گذاران  که  است  این  ما  پیشنهاد 
سامت را هم از کشورهای مدرن الگو بگیرند چون مدیریت یک علم 
است و مهارت و تجربه اش هم باید موجود باشد.  هر سال میلیاردها 
تومان بودجه سرازیر نظام سامت می شود ولی چون از علم مدیریت 
به درستی استفاده نمی شود، مدیریت بیمارستان ها و مراکز درمانی 

هم با مشکات زیادی روبرو هستند. 
در  پرداخت ها  شفاف سازی  باید  من  نظر  به   : شود  می  ــادآور  ی وی 
کشور اجرا شود و بودجه به صورت عادالنه در عرصه سامت توزیع 

شود. از اشکاالت مهم طرح تحول نظام سامت این است که به جای 
درستی  سیاست  این  که  است  شده  درمان محور  سامت-محوری، 

نیست.
به  پرستار  تعداد  نسبت  حاضر  حال  در  افزاید:  می  خاتمه  در  وی 
 ۳ باید  حالی که  در  اســت.  نفر  هــزار  ازای  به   1/۵ کشور  جمعیت  
پرستار به ازای هزار نفر باشد.  کشورهایی مثل گرجستان، ارمنستان 
تعداد  شاخص  نظر  از  ندارند  گفتن  برای  حرفی  پزشکی  در  که  و... 
پرستار جلوتر از ما هستند اما ما که ابو علی سینا ها را در تاریخمان 
داریم، اکنون در سطح خوبی نیستیم. این مشکل ناشی از بی توجهی 
به  توجه  پرستاری،  به  توجه  است.  سامت  نظام  به  مسووالن  برخی 

مطالبه مردم است و موجب ارائه خدمات ایمن به مردم می شود. 

حضرت حجت االسام و المسلمین جناب 
آقای دکتر روحانی

ایران اسامی  جمهوری  محترم  ریاست 
 باسام و تحیات و آرزوی توفیق؛

جامعه  ــد  داریـ استحضار  کــه  همانگونه 
نــیــروهــای  از  نیمی  از  بــیــش  ــاری  ــت ــرس پ
می  تشکیل  را  کشور  سامت  نظام  انسانی 

دهند و به فرموده مقام معظم رهبری :
»مسئولین کشور باید در برنامه ریزی های 
خود نگاه ویژه ای به شغل پرستاری داشته 
جمله  از  آنان  مشکات  حل  برای  و  باشند 
ضمن  ــوزش  آمـ معیشتی،  اســتــخــدامــی، 
بیش  پرستاران  استراحت  دوران  و  خدمت 

از پیش تاش نمایند«
در سال های اخیر با پدیده ای مواجه بوده 
را  پرستاری  جامعه  اعتماد  و  امید  که  ایم 
تاسف  بسی  جای  است.  داده  قرار  هدف 
تخصصی  های  نشست  وجود  با  که  است، 
با مسئولین ذیربط دولتی و بررسی کمبود 
مستقیمًا  کــه  پــرســتــاری  انسانی  نــیــروی 
امنیت سامتی آحاد جامعه را با خطر رو به 
توافق  مورد  بودجه  لحاظ  عدم  ساخته،  رو 
پرستاری  نیروی  هزار   1۵ استخدام  برای 
بودجه  ردیف  در  تومان  میلیارد  هزار  دو  و 
خدمات  گــذاری  تعرفه  قانون  اجــرای  ای 
این  تشدید  باعث  آتی  سال  در  پرستاری 

ناامیدی در بین پرستاران شده است.
خبر  انتشار  با  که  ای  کننده  نگران  موج 
اجرای  و  استخدامی  اعتبار  تخصیص  عدم 
پرستاری  خدمات  گــذاری  تعرفه  قانون 
هم  آن  شــده،  شــروع   ۹۸ ســال  بودجه  در 
ها  مــاه  از  موضوع  دو  هر  که  شرایطی  در 

بهداشت،  محترم  وزیـــر  حــضــور  بــا  پیش 
و  وزارتــخــانــه  ایــن  نمایندگان  و  معاونین 
بودجه  و  برنامه  هــای  ســازمــان  همچنین 
جلسات  طــی  کــشــور  استخدامی  امــور  و 
محترم  کمیسیون  در  ای  فشرده  و  متعدد 
اسامی  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت 
بحث   ۹0 اصل  کمیسیون  در  ای  جلسه  و 
دستگاه  نمایندگان  توافق  مورد  مقادیر  و 
قــرار  محترم  کمیسیون  و  دولــتــی  ــای  ه
مجلس  سوی  از  توافقات  این  خبر  و  گرفت 
در  امید  از  موجی  و  شد  ای  رسانه  محترم 
حوزه  در  ملت،  صدیق  خدمتگزاران  میان 
به  اکــنــون  ولیکن  نمود  ایــجــاد  پرستاری 
به  پایبندی  عدم  و  دولت  لطفی  کم  دلیل 
ناامیدی  از  به موجی  توافق صورت گرفته، 
شده  تبدیل  پرستاری  جامعه  اعتراض  و 
در  که  مردم  سامت  بر  وضعیت  این  است. 
اولویت اول دولت های یازدهم و دوازدهم 
شدیدی  بسیار  منفی  تاثیر  هست  و  بــوده 
نیروی  استاندارد  حداقل  گذاشت.  خواهد 
برنامه  قانون  در  شده  بینی  پیش  پرستاری 
است  تخت  هر  ازای  به  پرستار   1.۸ ششم 
در   0.۸ نشانگر  کنونی  وضعیت  آمــار  که 
نقاط  از  برخی  در   0.۳ و  شرایط  بهترین 
فوق  ــای  ه نشست  پــیــرو  کــه  ــت  اس کــشــور 
الذکر و برای رسیدن به حداقل استاندارد 
استخدام  به  نیاز  تخت،  به  پرستار  نسبت 
طول  در  پــرســتــاری  ــیــروی  ن یــکــصــدهــزار 
برای  و  شد  داده  تشخیص  ششم  برنامه 
این  بزرگ  بحرانی  از  کشور  سامت  نجات 
محترم  نمایندگان  توافق  مــورد  موضوع 
گردید  بنا  و  گرفت  قــرار  دولــت  و  مجلس 

اختصاص  قالب  در  نفر  هزار   1۵ ساله  هر 
برنامه  سازمان  جانب  از  ای  بودجه  ردیف 
این مقدار به صورت  ۲۵ درصد  و بودجه و 
و  بهداشت  وزارت  سوی  از  خدمتی  خرید 

درمان صورت پذیرد.
ایــران  اسامی  جمهوری  داریــم،  ــاور  ب ما 
سرآمد  تواند  می  امید  و  تدبیر  همت  به 
شهروندان  به  سامت  استاندارد  خدمات 
و  باشد  آن  از  فراتر  حتی  و  منطقه  در  خود، 
بهره  خود  متخصص  و  مستعد  نیروهای  از 
نماد  که  جایی  تا  ببرد  شماری  بی  هــای 

توسعه و تحول سامت باشد.
اما آمارهای نیروی انسانی پرستاری که از 
ترین شاخص های سامت یک کشور  مهم 
حوزه  ایــن  در  را  ــران  ای رود  می  شمار  به 
از  بعد  حتی  ممکن  سطح  ترین  پائین  در 
دیگر  و  ســوریــه  و  ــراق  ع مثل  کشورهایی 

دهد. می  نشان  همسایه  کشورهای 
نظام  چرخ  چرخش  موجب  تاکنون  آنچه 
ــات  ــدم خ ــرده  ــت ــس گ حــــوزه  در  ســامــت 
گذاری  سیاست  نه  شده،  کشور  پرستاری 
تخصیص  ــای  ه بــودجــه  نــه  و  بــوده  دولــت 
ایثار  و  صبر  فقط  و  فقط  بلکه  نیافته، 
با  که  بــوده  کشور  پرستاری  فهیم  جامعه 
توجهی  بی  و  لطفی  کم  هــا،  عدالتی  بی 
نادیده گرفته شدن  با وجود  و  های موجود 
بستر  بر  تنها  شان  شرعی  و  قانونی  حقوق 
خود  اسامی  و  ای  حرفه  رویکرد  و  اعتقاد 

امکان خدمت را یافته اند.
توافقات  و  تعهدات  نادیده گرفتن  با  اکنون 
بودجه  الیحه  تــدویــن  در  ــت  دول ســوی  از 
حــوزه ســامــت و تــدویــن آئــیــن نــامــه هــا و 

قوانین  خاف  های  دستورالعمل  صــدور 
نظام  بالینی  کارکنان  وری  بهره  ارتــقــاء 
و  سخت  مشاغل  بازنشستگی  ســامــت، 
مرخصی  و  کاری  اضافه  تحمیل  آور،  زیان 
اجباری بر پرستاران و چندین و چند مورد 
انبوه  بر  دیگری  بزرگ  های  دغدغه  دیگر، 
دغدغه های پرستاران اضافه نموده است.

می  کشور  پرستاری  بر  روزها  این  در  آنچه 
جوانان  این  دلسردی  جز  ای  نتیجه  رود، 
شما  دوم  دولت  در  که  ما  ندارد.  متخصص 
موانع  رفع  به  رای  های  صندوق  پای  در  و 

چندین  مصوب  قوانین  اجــرای  و  خدمتی 
جایی  بــه  اکــنــون  گرفتیم،  قــول  آن  ساله 
استخدام  ردیف  حذف  شاهد  که  رسیدیم 
ارتقاء  قوانین  مــزایــای  حــذف  پرستاری، 
معوقات  افزایش  و  بازنشستگی  وری،  بهره 

و چندین و چند پس رفت دیگر هستیم.
ــوت  ــاری کــشــور ضــمــن دع ــت ــرس جــامــعــه پ
محترم  ریاست  ارجمند  و  عالی  مقام  از 
ــم  ــراس م در  شـــرکـــت  ــت  ــه ج جــمــهــوری 
اسام  بــزرگ  بانوی  والدت  گرامیداشت 
پرستار،  روز  و  )س(  کبری  زینب  حضرت 

موضوع  به  دارد  استدعا  محترم  مقام  آن  از 
استخدام  ای  بودجه  های  ردیف  تخصیص 
خدمات  گـــذاری  تعرفه  قــانــون  اجـــرای  و 
دستور  و  ها  نامه  آئین  اصاح  و  پرستاری 
و  حوزه  این  به  مربوط  قوانین  های  العمل 
تصمیمات  و  داشته  عنایت  معوقات  تسویه 
را  خود  بخش  امید  و  مدبرانه  هوشمندانه، 

به اباغ فرمایند. امر 
دکتر اصغر دالوندی
رئیس کل سازمان نظام پرستاری 
کشور

ن ی مهربا اه ردخشیدن ایمان رد قلب   روز رپستار ، روز جاری عاطفه اه ، روز 
د با می  نیت گرا نسا هب ا نسان  ر ا افتخا روز   و 

محمد شریفی مقدم : 
 متولی طرح تحول نظام سالمت 

یعنی وزارت بهداشت باید پاسخگو 
باشد تا مردم بتوانند جواب خود را 

بگیرند.  
هزینه های ده ها هزار میلیاردتومانی 

برای نظام سالمت باید همراه با 
حساب دهی و گزارش دهی شفاف به 

مردم باشد

ویژه

گفت و گو با معاون سازمان نظام پرستاری

کیفیت خدمات پرستاری با اجرای طرح تحول سالمت کاهش یافته است
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نظام  ــارم  ــه چ دوره  ــره  ــدی م هــیــات   *
پرستاری مشهد مقدس که در تابستان 
بزرگ  جامعه  اکثریت  رای  با   1۳۹۴
عــهــده دار  و  ــده  ش انتخاب  پــرســتــاری 
ــزرگ نــمــایــنــدگــی ایــن  ــ مــســوولــیــت ب
تا  تشکیل  ــدو  ب از  شــدنــد،  پــرســتــاران 
خود  قانونی  وظایف  راستای  در  کنون 
وجود  با  است.  نموده  تاش  وقفه  بی 
مشکات فراوان و سختی های مسیر، 
سعی شد با حداکثر توان پیگیر اجرای 
گرچه  باشیم.  محوله  مسوولیتهای 
برترین  شایسته  عزیز  مردم  و  پرستاران 
این  بــه  دستیابی  و  هستند  خــدمــات 
گزارشی  زیر  در  اما   است  دشــوار  مهم 
هیات  ساله  سه  فعالیتهای  از  مختصر 
مقدس  مشهد  پرستاری  نظام  مدیره 
جهت استحضار موکلین عزیز ارائه می 

شود. 
مدیره  هیات  جلسات  منظم  برگزاری 
هفته  دو  حداکثر  یا  هفتگی  بصورت 
برنامه  جامع  بررسی  منظور  به  بار  یک 
ها، مسائل و مشکات و تصمیم گیری 
راستا  این  در  موضوعه.  قوانین  مطابق 
حضور  بــا  رسمی  جلسه   ۹۲ از  بیش 
تشکیل  مدیره  هیات  اعضای  اکثریت 
شده است که در اکثر آنها صاحبنظران 
حضور  پرستاری  جامعه  از  افــرادی  و 
نظام  تنگاتنگ  ــاط  ــب ارت ــا  ت داشــتــنــد 
حفظ  پرستاری  جامعه  بــا  پرستاری 

شود. 
با  ارتباط  برقراری  و  جلسه  برگزاری   *
نمایندگان مردم مشهد و شهرستانهای 
به  اسامی  شــورای  مجلس  در  تابعه 
و  درخواستها  رســانــی  ــاع  اط منظور 
در  ایــشــان.   بــه  پــرســتــاری  مشکات 
با   مــتــعــددی  جــلــســات  ــا  ــت راس همین 
حجت  بحرینی،   دکتر  االسام  حجت 
زاده  قاضی  دکتر  فر،  پژمان  االســام 
دهقان  دکتر  مشهد،  مردم  نمایندگان 
باهنر  مهندس  طرقبه،  مردم  نماینده 
شـــورای  مجلس  وقـــت  ــس  ــی رئ ــب  ــای ن
مصباحی  االســـام  حجت  و  اســامــی 
مقدم  رئیس وقت کمیسیون اقتصادی 

مجلس برگزار شد. همچنین با آیت ا... 
در  خــراســان  ــردم  م نماینده  حسینی 
ــری دیــــدار و  ــب مــجــلــس خــبــرگــان ره
شورای  جلسه  در  حضور  شد.  گفتگو 
کمیسیون  دبیر  با  دیدار  و  مشهد  شهر 
جلسات  سایر  جمله  از  آن  بهداشت 
نظام  از  خارج  نهادهای  با  شده  برگزار 

سامت بود. 
مشکات  و  درخــواســت هــا  انتقال   *
ــه مــســوولــیــن دانــشــگــاه  ــاران ب ــت ــرس پ
سه  طی  جمله  از  مشهد  پزشکی  علوم 
دانشگاه  ریاست  با  اختصاصی  دیــدار 
مدیریت  با  مکرر  جلسات  معاونین،  و 
پرستاری، روسای بیمارستانها و هیات 
خصوصی.  ــای  ه بیمارستان  امــنــای 
مشکات  بــرخــی  دیــدارهــا  ایــن  طــی 
پرستاران از قبیل اجرای دستورالعمل 
قانون  مفاد  برخی  شیفت،  همپوشانی 
وضعیت  تبدیل  وری،  بــهــره  ــای  ــق ارت
تبدیل  پیمانی،  به  قراردادی  پرستاران 
رسمی،  به  پیمانی  پرستاران  وضعیت 
خدمات  از  شرکتی  پرستاران  استفاده 
در  تاخیر  کــاهــش  دانــشــگــاه،  رفــاهــی 
شرکتی  پــرســتــاران  حــقــوق  پــرداخــت 
برطرف  نسبی  یــا  کامل  بطور  و..... 

گردید. 
مشکات  و  درخــواســتــهــا  انــتــقــال   *
معاونت  به  پیشنهاد  ارائــه  و  پرستاران 
طی  بهداشت  وزارت  پرستاری   وقت 
ــوری اخــتــصــاصــی و  ــض ــه جــلــســه ح س

مکاتبات متعدد. 
کـــشـــوری  هـــمـــایـــش  ــزاری  ــ ــرگـ ــ بـ  *
تــعــرفــه گــذاری خــدمــات پــرســتــاری با 
نظام  و  پرستاری  صاحبنظران  حضور 
مجلس  نمایندگان  کــشــور،  ســامــت 
شورای اسامی، مسوولین دانشگاهی 
و شهری و جامعه پرستاری که طی آن 
از منظر قانونی و علمی به این موضوع 

مهم پرداخته شد. 
هیات  اندیشی  هم  نشست  برگزاری   *
استانهای  پرستاری  نظام  های  مدیره 
جنوبی  و  شمالی  رضـــوی،  خــراســان 
ارتقای  مورد  در  نظر  تبادل  منظور  به 

عملکرد نظام پرستاری و وحدت رویه. 
پرستاران  قرآنی  جشنواره  بــرگــزاری 
به  کشور در جــوار حــرم قــدس رضــوی 
معنوی  و  قرآنی  فرهنگ  توسعه  منظور 

در جامعه پرستاری کشور. 
* برگزاری اردوهای فرهنگی تفریحی 
برای پرستاران به منظور ارتقای روحی 

و انجام فعالیتهای گروهی و جمعی. 
تخصصی  آموزشی  کاسهای  برگزاری 
 70 از  بیش  شامل  پــرســتــاران  بــرای 
مراقبت  های  زمینه  در  مــدون  برنامه 
قلب  دیالیز،  ــژه،  وی مراقبت  ــم،  زخ از 
و عـــروق، مــاســاژ درمــانــی، اخـــاق و 
برخی  که  ریوی  قلبی  احیاء  مقررات، 
یا  مــدون  آمــوزش  امتیاز  دارای  آنها  از 

آموزش کارکنان بوده است. 
برای  آموزشی  کاسهای  برگزاری   *
عموم مردم از جمله شامل بیش از ۲۵ 
نجات،  و  امــداد  زمینه  در  کاس  دوره 

کمک بهیاری و کمک پرستاری پس از 
اصاح شرح وظایف 

حوزه  بیمارستانهای  از  منظم  بازدید 
با  مستقیم  گفتگوی  منظور  به  تابعه 
پرستاران و مدیران پرستاری و بررسی 
و  پرستاری  مقررات  و  قوانین  اجــرای 
که  مربوطه  مسوولین  به  پیشنهاد  ارائه 
در همین راستا از بیمارستانهای اکبر، 
بنت  سجاد)ع(،  امام  )عج(،  زمان  امام 
قائم)عج(،  قوچان  فریمان،  الهدی، 
شهید  رضــوی،  علوی،  )ع(،  رضا  امــام 
ثامن،  )ع(،  حسین  ــام  امـ کــامــیــاب، 
شریعتی، جواداالئمه )ع(، امید، پایکاه 
فدک  درمانگاه   ،11۵ اورژانــس  های 

و... بازدید به عمل آمد. 
پرداختی  تاخیر  مشکل  جدی  پیگیری 
)ع(،  ســجــاد  بیمارستان  پــرســتــاران 
امکانات  و  پــرداخــتــی  تاخیر  مشکل 
مشکل   شرکتی،  پــرســتــاران  رفــاهــی 

ــی پـــرســـتـــاران قــــــراردادی  ــای ــج ــاب ج
مشکات  )ع(،  رضا  امــام  بیمارستان 
پرستاران در بدو راه اندازی بیمارستان 
در  شاغل  پرستاران  مشکات  علوی، 

درمانگاه ها و ... . 
شرح  اصـــاح  در  فــعــال  نقش  ــفــای  ای
پرستاری  کمک  دوره  نــام  و   وظــایــف 
شورای  طریق  از  پیشنهادات  ارائــه  با 
مکرر  جلسات  پرستاری،  نظام  عالی 
وزارت  و  مشهد  دانشگاه  مسولین  با 

بهداشت .
ایفای نقش فعال در زمینه اصاح آئین 
نامه موسوم به پرستاری بیمارستانی و 

رفع مشکل مربوطه.
در  که  پرستارانی  از  قانونی  حمایت   *
محیط کاری خود دچار صدمه یا ضرب 
و جرح شده اند. حضور فعال در هیات 
نظر  تجدید  و  بـــدوی  انتظامی  ــای  ه
نظرات  ــه  ارائ منظور  به  پزشکی  نظام 

شکایت های  زمینه  در  کارشناسی 
مردم  قانونی  حقوق  ایفای  و  پرستاری 

و پرستاران. 
پایش  پایگاه   ۲۵ از  بیش  برگزاری   *
بویژه  مشهد  شهر  سطح  در  سامت 
منظور  به  شهر  حاشیه  و  محروم  نقاط 
ــردم  م ــه  ب پیشگیری  ــات  ــدم خ ــه  ــ ارائ
از  اعــم  مختلف  مناسبتهای  در  عزیز 
و  قربان  و  فطر  اعیاد  عاشورا،  و  تاسوعا 

مناسبتهایی ملی مثل ۲۲ بهمن.  
کربای  در  سامت  موکب  بــرگــزاری 
با  ــان  ــزم ــم ــرف ه ــ اش نــجــف  و  مــعــلــی 
از  بیش  حضور  با  اربعین  راهپیمایی 
سال  ســه  طــی  داوطــلــب  پرستار   ۵0

متوالی. 
* همکاری در سازمان دهی پرستاران 
جهت ارائه خدمت به زائرین پیاده حرم 
چهار  طــی  صفر  آخــر  دهــه  در  ــوی  رض

سال متوالی. 
* برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای 
مستند  تولید  از  حمایت  منا،  فاجعه 
فاجعه  خصوص  در  شــد"  کربا  "آنجا 
درمانی  کــادر  و  پرستاران  نقش  و  منا 
مراسم  برگزاری  حاجیان،  به  کمک  در 
ساخته  مــذکــور  مستند  از  رونــمــایــی 
مشهد  پرستاری  نظام  عضو  پرستار 

مقدس. 
آموزشی  کــارگــاه  منظم  ــزاری  ــرگ ب  *
توسط  پــرســتــاری  قوانین  و  مــقــررات 
به  کمک  بــرای  مربوطه  صاحبنظران 

کاهش خطاهای پرستاری. 
های  روزنامه  از  اعم  رسانه  با  ارتباط   *
جهت  ملی  رسانه  و  آناین  و  مکتوب 
معرفی پرستاری و انتقال درخواستها و 
مشکات که در این راستا بیش از ۲0 
کشوری  های  رسانه  در  جامع  گزارش 
و  تهیه  تلویزیونی  رادیو  و چند مصاحبه 

منتشر گردید. 
به  ایــثــارگــر  ــاران  ــت ــرس پ از  تجلیل   *
مناسبت هفته دفاع مقدس، روز جانباز 

و ... . 
فعال  و  برگزیده  پرستاران  معرفی   *
توسط  تشکر  و  تقدیر  جهت  صنفی 

نیز  و  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
توسط سازمان نظام پرستاری. 

در  اعضا  به  رفاهی  امکانات  ــه  ارائ  *
دریافت  وام،  اخذ  جهت  معرفی  زمینه 
فرهنگی،  تفریحی،  امــاکــن  تخفیف 

اقامتی، رستوران و غیره.  
مسابقات  بـــه   پــرســتــاران   ــزام  ــ اع  *
تا  اول  مقام  کسب  و  کشوری  ورزشــی 
والیبال،  فوتسال،  های  رشته  در  سوم 

بدمینتون و .... 
* برگزاری المپیاد علمی پرستاران. 

تقدیر  و  دانشجو  روز  جشن  برگزاری   *
وتشکر از دانشجویان پرستاری.  

روز  مراسم  بــرگــزاری  در  مشارکت   *
خدمات  از  تشکر  و  تقدیر  و  پرستار 

پرستاران پرتاش .
* برگزاری مراسم گرامیداشت و تقدیر 
حوزه  در  که  رسانه  اصحاب  از  تشکر   و 

سامت فعال بوده اند. 
* بزرگداشت یاد و خاطره آتش نشانان 
شجاع حادثه پاسکوی تهران با حضور 

در پایگاه های  آتش نشانی. 
هیات  دانشجویی  ــورای  ش تشکیل   *
ــا بــرگــزاری  مــدیــره نــظــام پــرســتــاری ب
انتخابات در بین دانشجویان پرستاری 

دانشگاه های دولتی و آزاد .
مــخــاطــرات  ــاره  ــ ب در  ــازی  ــ س ــن  ــ روش
که   سامت  مراقب  رشته  راه انـــدازی 
و  پرستاری  های  رشته  با  پوشانی  هم 

بهداشت دارد. 
ــاح  ــ اص مــــــورد  در  پـــیـــگـــیـــری    *  
حرفه  صاحیت  اعطای  دستورالعمل  
های  ــه  روی برخاف  که  پرستاری  ای 
پرستاری  نظام  سازمان  تقش  جهانی 

در آن حذف شده بود.
در  پرستاران  به  ــوزش  آم و  راهنمایی 
خود   ی  معوقه  قانونی  حقوق  پیگیری 
دیوان  به  مراجعه  و  قانونی  طریق   از 
عدالت اداری که منجر به صدور احکام 
دریافت  و  پــرســتــاران   نفع  بــه  قطعی 
مبالغ قابل توجهی از این معوقات شده 

است.
mashhadnezam@

نگاهی به عملکرد نظام پرستاری مشهد مقدس 

تالش های خالصانه و بی ادعای پرستاران

مرکز توانبخشی بیماران مزمن اعصاب و روان پارسا روزپرستار 
را به کلیه همکاران عزیز جامعه پرستاری تبریک می گوید 
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هموطن همراه بیمار ، دوست دارم بدانی 

من یک پرستارم
تو نیستم  بالین بیمار  بر  دوست دارم بدانی وقتی 
دیگر  بیماران  یا  تو  بیمار  کارهای  انجام  مشغول 
باید پر کنم  هستم. برگه ها و فرمهای مختلف که 
خاء  کننده  تکمیل  باالتر  مدیران  نظر  از  شاید 
ثبت  است  درست  باشد.  موجود  اعتباریهای  بی 
پرستار  وظایف  شــرح  جــزو  ها  داده  کامپیوتری 
در  را  بــیــمــاران  آزمــایــشــات  بــایــد  مــن  ــا  ام نیست 
الزم  تجهیزات  و  دارو  حتی  کنم  ثبت  کامپیوتر 
به  جــزء  میخواهند  جدیدا"  حتی  و  را  آنها  بــرای 
ثبت  کامپیوتر  در  میدهم  انجام  که  کارهایی  جزء 
در  که  پرستاری  گــزارش  ثبت  بر  عاوه  آنهم  کنم 
گزارش  بر  عاوه  که  نمیدانید   . مینویسم  پرونده 
پرستاری برای هر کاری که انجام بدهیم هم فرم 
دیگری طراحی و تولید شده که باید پرکنم. نمونه 
گیر نیستم اما میبینی که نمونه آزمایشات بیماران 
خواست  در  می فرستم  آزمایشگاه  به  و  می گیرم  را 
پیگیری  را  آنها  جواب  و  میزنم  کامپیوتر  در  را  آنها 

می کنم. 
باید  نامربوط  و  مــربــوط  کــار  اینهمه  بین  از  مــن 
تجهیزات  و  ــا  داروه باشم.  آزمایشگاه  کار  پیگیر 
منشی   . میزنم  کامپیوتر  در  را  بیمارت  مصرفی 
چاره  و  اند  گذاشته  دوشم  روی  اما  نیستم  بخش 
ای ندارم . تحویلدار هم هستم باید بروم داروخانه 
و داروها را تک به تک تحویل بگیرم. آماده کردن 
تشخیصی  مختلف  واحدهای  به  بیماران  اعزام  و 
و  عملها  اتــاق  و  تصویربرداریها  و  پاراکینیکی  و 
از  گرفتن  تحویل  و  بخشها  این  بین  در  همراهی 
آنها هم با من است. همراهی با پزشک در ویزیت 
تا ویزیت را جویده در دهان که نه حلق او بگذارم 
و دونه دونه بگویم چه دارویی می گیرد چه جواب 
کارهایی  چه  و  شده  کارها  چه  دارد  آزمایشاتی 
قراره بشه . حتی خیلی وقتها چه کاری الزم داره 
برنامه  به  ویزیت  دستورات  تبدیل  ویزیت  از  بعد 

اجرایی آن در کاردکس بخش هم کار من است.
نام  به  هم  باید  که  پزشکی  های  مشاوره  پیگیری 
آنان ثبت کامپیوتری شود و هم صد بار زنگ بزنم 
از این طرف و آنطرف پیدایشان کنم ،  اجرای دونه 
و  داروهــا  دادن  از  کاردکس  از  دستورات  دونه  به 
دیگر  پیگیریهای  و  تشخیصی  کارهای  و  سرمها 
خیلی از کارهایی که میکنم وظیفه من نیست اما 
انجام میدهم. بارها دیده ای که از باال سر بیمارت 
برای پاسخگویی تلفن بخش به استیشن رفته ام . 
بخش هم که پشت سر هم تلفن دارد و من در کنار 

بقیه کارهایم تلفنچی بخش هم هستم.

و  هــمــراهــان  و  بــیــمــاران  نشدنی  تــمــام  ــواالت  سـ
پزشک  به  آنها  دسترسی  خاء  در  هم  ها  ماقاتی 
برنامه  و  بیماری  تشخیص  خصوص  در  معالج 
بابت  از  که  هایی  نگرانی  و  مبهم  آینده  و  درمــان 
من  با  عما"  دارنــد  رو  پیش  درمانی  های  برنامه 
است. در هیچ جای دنیا اینهمه کارهای مربوط و 
جای  هیچ  در   . نمیخواهند  پرستار  از  را  نامربوط 
پرستار  دو  به  بیمار   ۳0 حدود  با  بخش  یک  دنیا 
سپرده نمی شود. امکانات و ملزومات الزم هم که 

خودتان بهتر می بینید در چه وضعیتی است.
شاید از نظر مردم مسئول و مقصر کم و کسری های 

موجود هم من پرستار باشم چون دم دستی ترین 
بیشتر  من  بدانی  دارم  دوست  هستم.  آنها  به  فرد 
دوست  هستم.  ناراضی  موجود  وضع  این  به  تو  از 
دارم بدانی شما اگر برای مدتی درگیر این شرایط 
تحمل  باید  را  نابسامانی  این  عمر  یک  من  هستی 
کنم. دوست دارم بدانی اگر تو یک بیمار داری من 
اجرای  و  پیگیری  و  رسیدگی  که  دارم  بیمار  دهها 
ریز و درشت کارهای آنها از میرزابنویسی هایش تا 
کارهای ضروریش را به من سپرده اند. حجم کاری 
که در هیچ جای دنیا به این وضع سابقه ندارد. به 
خاطر طوالنی بودن از حوصله خواندن خارج شد 
می دانم اما کمی هم حوصله به خرج بده تا بگویم 
غیراستاندارد  شرایط  و  تحمیل ها  ایــن  همه  با 
درمان  تیم  بقیه  با  پرستار  دریافتی  شکاف  کاری، 
و  ندارد  سابقه  وضع  این  به  دنیا  جای  هیچ  در  هم 
همه اینها را با عدم انگیزش مادی که دارم به عشق 
و  بیمار  سامت  به  که  تعهدی  و  انسانی  مسائل 
جامعه دارم بر دوش می کشم. شاید روزی من هم 
همکارانم  از  بعضی  مانند  که  برسم  نتیجه  این  به 
بشوم  مشغول  دیگر  کاری  در  و  کرده  شغل  ترک 
کنم.  فراموش  را  کارم  تجربه  و  دانش  و  مهارت  و 
شاید هم مانند بعضی دیگر به مهاجرت فکر کنم . 
جذابیت دارد یک پرستار فوقش با دو بیمار و ماهی 
1۳۵ ساعت کار و حدود بیست میلیون دریافتی 
نیرو  کمبود  وجود  با  بگذار  دیگر.  کشورهای  در 
لیست های استخدام پرستار خالی از پرستار بماند 
شاید مسئوالن به فکر بیفتند و بفهمند کجای کار 
تا بدانی من چه  تو درد دل کردم  با  اشکال دارد. 

می کشم . من چگونه کار می کنم.
مهم  مسئوالن  دانستن  از  بیشتر  برایم  تو  دانستن 
است . دوست دارم بدانی:که برای من مهم هستی 

ودوست دارم بهترین خدمت را به تو ارائه دهم.
#من_یک_پرستارم 

قوانین ناقص و بی اثر
مسووالن  که  کنم  می  فکر  این  به  پرستار«  »روز  آستانه  در  ج.ت: 
محترم که در طی یک هفته ، مدام پشت تریبون های مختلف خواهند 

رفت چه برای گفتن و ارائه کردن خواهند داشت؟
نمی شود  ــرا  اج و  شــده  تصویب  پرستاران  ــرای  ب که  قوانینی  از   *

گفت؟  خواهند 
* از قوانینی که به صورت ناقص و بی اثر ، اجرا می شود می گویند؟

* از وعده ی سال قبل و رساندن تاخیر کارانه های پرستاری به حد 
اکثر ۶ ماه خواهند گفت؟ 

پرستاران  گردۀ  به  که  ارزانــی  و  مفت  اما  زیاد  کارهای  اضافه  از   *
تحمیل کرده اند، چیزی می گویند؟

اثر  بر  که  وظایفی  شرح  ار  خارج  کارهای  و  بیماران  باالی  حجم  از   *
طرح تحول سامت، بر دوش پرستاران نهاده اند، چیزی می گویند.؟
خود  مختلف  های  بخشنامه  با  وری  بهره  قانون  کردن  اثر  بی  از   *
و  دارد  کار  اضافه  هم  گاهی  پرستار  که  نحوی  به  گویند؟  می  چیزی 

هم کسر کار برایش محاسبه می شود؟!
سال   ۲0 با  را  آور  زیان  و  سخت  مشاغل  که  بازنشستگی  قانون  از   *
نمی کنند،  اجرایش  و  داند،  می  بازنشستگی  مستوجب  کار  سابقه 

کلمه ای به زبان خواهند راند؟
* از پرستاران بیکار و منتظر طرح یادشان می آید؟

انجام  بیمار  برای  روزی  شبانه  صورت  به  پرستار  که  کارهایی  از   *
گردد،  می  محاسبه  و  ضبط  و  ثبت  دیگر  گروهی  نام  به  اما  می دهد، 

حرفی به میان می آید؟
* یا فقط باز هم از تقدس پرستاری و نجابت و صبر زینب گونه و خم 

شدن کمر پرستار ، زیر بار سختی ها می گویند؟
مملکت  اقتصادی  ناجور  اوضاع  و  معیشتی  و  مادی  مشکات  اینکه  و 
را به وی یاد آوری خواهند کرد ، که قید پرداختهای به روز و خواستن 
اجرای قانون تعرفه گذاری و کم شدن اضافه کارهای اجباری را بزند 
و کمتر زبان به گایه بگشاید و مدام کار کند و کار کند و شیفت های 
و  اعیاد  و  تعطیات  که  نگوید  و  بزند  پیوند  بعدی  شیفت  به  را  خود  

مناسبتهای مختلف را نمیتواند در کنار خانواده ی خود باشد. 
م.ف-شیراز: پرستار چون پرستار است ، باید جور همۀ کم بودهای 
از  و  را راضی نگه دارد  بیماران  و  را بکشد  سیستم بهداشت و درمان 
بیمارستانش  تا  نماید  تکمیل  نیز  را  بخشی  اعتبار  های  نسخه  طرفی 
درجۀ یک عالی شود و در آمد بیمارستان اش باال برود، حال این در 
اهمیت  پرستار،  برای  نباید  برسد،  بیشتر  کسانی  یا  کسی  چه  به  آمد 

باشد.. داشته 
چون او یک پرستار است.

شغلی آسیب های 
همۀ  با  پرستار  یک  می دانند  امــر  مــســووالن  آیــا  غ.ک-اصــفــهــان: 
است.  آورده  کم  شغلی  آسیب های  برابر  در  امروز  موجود،  مشکات 
اختال  عضانی،  و  اسکلتی  مشکات  ــی،  روان و  روحــی  مشکات 
پرستاران  شغلی  آسیب های  جمله  از  هورمونی  مشکات  و  خواب 

است. حداقل به این موضوعات بیشتر توجه کنید.
ساعت کاری، اضافه کاری اجباری

ساعت  است.  گردش  در  معموالً  ما  کاری  شیفت  .ف-بیرجند:  ع 
طرح  طبق  امــا  باالست  بسیار  اســت  اجباری  گاهی  که  اضافه کار 
... آگاه نیست  از آن و جزئیات طرح و  قاصدک )البته هیچ پرستاری 
رقم  می کنند(  محاسبه  را  تعرفه ها  و  هزینه  چگونه  نمی دانیم  و 
اضافه کاری ما که بسیار پایین است در نهایت یک سال بعد پرداخت 

می شود.
نیرو کمبود 

شود  کوچک سازی  دولت  که  است  این  بر  سیاست ها  ج.ش-تبریز: 
شدن  بستری  و  بیماران  جمعیت  میزان  جمعیت،  رشد  به  توجه  با  اما 
این سیاست در حوزه ی وزارت بهداشت   ... و  افراد در بیمارستان ها 
توجیه ندارد. ضمن این که بودجه ی نیروی انسانی بجای جذب نیرو 

در بخش درمانی و پرستاری، صرف نیروهای پشتیبانی می شود!
شغل سخت و زیان آور

و  سخت  مشاغل  از  یکی  عنوان  به  پرستاری  -سنندج:شغل  ک.م 
 ۲0 با  بازنشستگی  برای  دارید  خبر  اما  است  شده  معرفی  زیــان آور 
بیمه ها  به  مبلغی  باید  می گویند  زیان آور  و  سخت  کار  سابقه ی  سال 
را  مبلغی  چنین  که  پزشکی  علوم  شویم.  بازنشسته  تا  شود  پرداخت 
به بیمه پرداخت نمی کند و می گویند باید خود پرستار پرداخت کند. 
این مبلغ میلیونی را کدام پرستار می تواند پرداخت کند تا بازنشسته 

شود؟!
آقای وزیر!

ج.چ - مشهد:بودجۀ سرانه ی سامت زیاد شده،اما کارانۀ پرستاران 
۹۵ درصد وقت پرستار  بلکه کمتر هم شده است.  تنها زیاد نشده  نه 
وزیر  آقای  است.  پایین  هم چنان  ما  کارانۀ  اما  می شود  بیمار  صرف 

شما از این موضوعات مطلع هستید اما چرا اقدامی نمی کنید؟
از امور رفاهی خبری نیست

کــاری،  شرایط  ــار،  ک سختی  به  توجه  با  پرستار  س-مشهد:  ح. 
رفاهی  امکانات  از  متأسفانه  خود  کاری  گردش  و  جسم  فرسودگی 
پزشکی  علوم  توسط  رفاهی  خدمات  کوچک ترین  اســت.  محروم 
ستاد  اختیار  در  باشد  هم  خدماتی  اگر  نمی شود.  ارائه  ما   به  مشهد 
صبحانه  نمی شود  توجه  درمانی  کادر  به  و  است  اداری  واحدهای  و 
پرسنل شب کار را قطع کرده اند و می گویند چنین اقداماتی با هدف 
افزایشی  هیچ  اخیر  سال   10 طی  مسکن  حق  است!  صرفه جویی 

است. نداشته 
کارانه های عقب افتاده

که  سال  در  شدن  فرشته  ملکوتی  لحظات  به  کم کم  ل.ن-ارومیه: 
به  شدنمان  فرشته  درصد  بیشترشدن  با  اخیرًا  و  بود  روز  یک  قباها 

یک هفته افزایش یافته نزدیک می شویم.
عایم  و  هست  آدم  پرستاری  پرسنل  که  می کنم  فکر  که  چقدر  هر 
ظهور  نشانه هایی  باز  نیست  فرشته  و  میده  بروز  خودش  از  حیاتی 
یا مرده ایم  یا فرشته ایم  پیدا می کنه که متوجه می شیم که قطعا ماها 
درک  و  کاری  مشکات  و  مطالبات  و  درآمدها  وضعیت  این  با  گرنه  و 
واالی مسوولین عزیز دل، هیچ آدم زنده ای تاب و توان زندگی کردن 
ریال  یه  و  گذشت  سال  از  ماه  ده  آی بــاال  نــداره.  رو  وضعیت  این  در 
مسوول  افتاده ایم،  عقب  کارانه  ماه  هشت  هفت  نگرفتیم  کار  اضافه 
پرستاری  درد  به  شده  که  هم  تبلیغاتی  شوی  برای  حداقل  دل  عزیز 

کشور رسیدگی کن.

دل نوشته های پرستاران

دور زدن قانون ارتقاء بهره وری در بیمارستان ها
 معاونت پرستاری پیگیر اجرای کامل قانون باشد

قوانین  بهترین  از  یکی  وری  بهره  ارتقاء  قانون 
نیز  و  پرستاری  خدمات  کیفی  ارتقاء  جهت  در 
کیفیت  با  و  مطلوب  خدمات  از  مردم  مندی  بهره 
تصویب  به   1۳۸۸ ســال  در  که  اســت  پرستاری 
این  امــا  اســت.  رسیده  اسامی  ــورای  ش مجلس 
روزها اجرای سلیقه ای این قانوِن راهبردی باعث 
ایجاد نارضایتی های گسترده در جامعه پرستاری 

کشور شده است.
به گزارش ضامن خراسان، سید جواد توکلی مدیر 
روابط عمومی هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد 
اجرای  بحث  در  موجود  های  بدعت  با  رابطه  در 
مطلب  این  بیان  ضمن  وری،  بهره  ارتقاء  قانون 
ارتقاء بهره وری پرستاران  بر اساس قانون  گفت: 
بایستی با حداقل شیفت موظفی و کمترین میزان 
مطالعه  یا  بیشتر  استراحت  ضمن  کاری،  اضافه 
با  خدمات  بتوانند  بیشتر  تجارب  کسب  و  علمی 
اما  نمایند  ارائه  بیماران  به  موثرتری  و  تر  کیفیت 
متاسفانه در سال های اخیر به علت کاهش جذب 
نیروهای پرستاری و نیز عدم استخدام و در نتیجه 
مطرح شدن جدِی بحث کمبود نیروی پرستاری، 

این قانون به ُطُرق مختلف دور زده می شود.
شدن  زده  دور  تبع  به  داد:  توضیح  ادامــه  در  وی 
حال  شامل  نیز  آن  از  ناشی  امتیازات  قانون،  این 
رسانی  خدمت  نتیجه  در  و  شود  نمی  پرستاران 

بهتر به بیماران و مردم نادیده گرفته خواهدشد.
نامه  آئین   ۵ بند  اســاس  بر  کــرد:  تصریح  توکلی 
اجباری  کار  اضافه  سپردن  قانون  این  اجرایی 
جدِی  نیاز  صورت  در  و  بوده  ممنوع  پرستاران  به 
 ۸0 حداکثر  تا  کار  اضافه  انجام  درمانی،  مراکز 
کارفرما  موافقت  و  پرستاران  رضایت  با  ساعت 
مجاز می باشد. از سوی دیگر شیفت های سخت و 
غیر متعارف نظیر شیفت شب و یا روزهای تعطیل 
بایستی با ضریب 1.۵ برابر محاسبه شود که این 
ساعت   1۹ معادل  را  شب  شیفت  ارزش  ضریب 

می داند.
ادامه  مشهد  پرستاری  نظام  مدیره  هیئت  عضو 
که  شاهدیم  اخیر  های  سال  در  متأسفانه  داد: 

نادیده  مختلف  های  صورت  به  کلیدی  قانوِن  این 
تأمین  سازمان  اخیرًا  طوریکه  به  شود  می  گرفته 
کردن  پر  ای  بخشنامه  ــدور  ص با  نیز  اجتماعی 
ضرایب  از  استفاده  با  پرستاران  موظف  شیفت 
1.۵ برابر شیفت شب و ایام تعطیل را غیر ممکن 
دانسته است که این امر خود بر خاف نص صریح 
آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری می باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد:پرستاران بیشترین 
ارتباط را به طور مستقیم با بیماران داشته و در اثر 
این ارتباط در معرض انواع بیماری ها قرار دارند. 
قانون گذار نیز از این بابت حرفه پرستاری را جزو 
قانون  این  در  و  دانسته  آور  زیان  و  سخت  مشاعل 
این حرفه پیش  را برای شاغلین  اندکی  امتیازات 

بینی کرده است. 
کنند  کاری  نبایستی  نیز  قانون  مجریان  بنابراین 
دریغ  آنــان  از  نیز  انــدک  امتیاز  میزان  همین  که 
تا این قشر شریف بتوانند با خیالی آسوده و  شود 
به  رسانی  خدمت  امر  در  بیشتر  انگیزه  و  انرژی  با 

بیماران اهتمام ورزند.
معاونت  از  خاتمه  در  کــرد:  خاطرنشان  توکلی 
پرستاری وزارت بهداشت انتظار می رود در مورد 
اینگونه برخوردهای سلیقه ای با قوانین پرستاری 

موضع گیری شفافی داشته باشد.
ی  نامه  آیین   ۵ بند  طبق  اینکه  مجدد  توضیح   
قانون بهره وری ، ساعات کار پرستاران در شیفت 
شب و ایام تعطیل بایستی با ضریب 1.۵ محاسبه 
به  مزبور  ساعات  اختصاص  از  حرفی  هیچ  و  شود 

صورت اضافه کار به میان نیامده است. 
بنابر این انجام ساعات موظفی با احتساب ضریب 
1.۵ شیفت شب و ایام تعطیل ،کاما قانونی می 
بر  کاما  االشاره  فوق  ی  بخشنامه   ۹ بند  و  باشد 

خاف قانون است. 
مسئوالن  مــی شــود  پیشنهاد  ــد:  ش ــادآور  ــ ی وی 
عدم  و  پرستاری  نیروی  کمبود  مشکل  محترم،   
پیش  و  ماندگاری  و  کاری  اضافه  انجام  به  رغبت 
 ، پرستاران  بازنشستگی  درخواستهای  از  گیری 
را از طریق طرح های تشویقی و پرداختی های به 
 ، جدید  پرستاران  استخدام  و  توجه   قابل  و  موقع 
پوشش دهند ، نه از طریق زیر سوال بردن قانون 
شــورای  مجلس  تصویب  ــورد  م مصرح  و  شفاف 
پاسخ  منتظر  همچنان  پــرســتــاران،   اســامــی. 

هستند.
ارتقاء  قانون  ویژگی های  تشریح  ضمن  توکلی 
گفت:  پرستاران  ــراروی  ف مشکات  و  بهره وری 

کاهش  بهره وری  ارتقای  قانون  تصویب  از  هدف 
که  است  بوده  اضافه کاری  حذف  و  کاری  ساعت 
در بند ۵ این قانون به صراحت آمده و اضافه کاری 

به ۸0 ساعت محدود شده است. 
نیز  اضــافــه کــاری  مــیــزان  ــن  ای ــرد:  ک تصریح  وی 
از  بعد  می بینیم  اما  باشد  کارفرما  موافقت  با  باید 
این  داخلی،  بخشنامه های  با  قانون  این  اجــرای 
گونه ای  به  است  شده  سلب  پرستاران  از  امتیاز 
که هم اکنون پرستاران مجددًا به صورت اجباری 
می توانند به دلیل کمبود نیرو، اضافه کاری داشته 

باشند.
قانون،  این  اساس  بر  طرفی  از  کرد:  تصریح  وی 
 1/۵ ضریب  با  باید  تعطیل  ایــام  و  شب  شیفت 
این کاهش  از  محاسبه شود که در حقیقت هدف 
ساعت موظفی بوده است. اما در حال حاضر این 
پرداخت  پرستار  به  اضافه کار  صــورت  به  امتیاز 
می شود یعنی پرستار موظف است ابتدا بدون در 
ایام  و  شب کاری  بابت   1/۵ ضریب  گرفتن  نظر 
این  سپس  و  تکمیل  را  موظفی  ساعات  تعطیل، 
محاسبه  وی  برای  اضافه کاری  صورت  به  ضرایب 
ــا هــدف اصــلــی قانون  ــه ایــن خــود ب ــود ک ــی ش م

بهره وری در تعارض می باشد.

دکتر سیدرضا مظلوم رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد عنوان کرد:

اجرای قانون تعرفه های پرستاری  خواسته     قدیمی  پرستاران
سال  در  پرستاری  خدمات  گذاری  تعرفه   قانون 
و  اســامــی  شـــورای  مجلس  تــصــوب   بــه   1۳۸۶
واحده  ماده  مطابق  رسید.  نگهبان  شورای  تایید 
تعرفه  براساس  باید  پرستاران  کارانه  قانون،  این 
خدمات پرستاری پرداخت شود.  باوجود گذشت 
حدود 1۲ سال از تصویب، این قانون هنوز رنگ 

اجرا به خود نگرفته است.
مــدیــره  هىئت  رئــىــس  مــظــلــوم  ســىــدرضــا  دکــتــر 
سازمان نظام پرستاری مشهد با اشاره به مزایای 
کرد:  تصریح  پرستاری  خدمات  ــذاری  گ تعرفه 
جمله:  از  دارد  بسىاری  مزایای  طرح  این  اجرای 
بىماران،  از  دریافتی  شــدن  عــادالنــه  و  ــاح  اص
ایجاد  کارانه،  پرداخت  زمىنه  در  عدالت  برقراری 

کاهش  دلــىــل  بــه  حــرفــه  در  جذابىت  و  انگىزه 
ارتقای  ــان،  درمـ کــادر  بىن  دریــافــتــی  اخــتــاف 
انجام  بىماران،  به  پرستاری  خدمات  کىفىت 
نىروی  کمبود  رفع  مسوول،  افراد  توسط  خدمات 

به  پرستاری  ای  حرفه  هویت  ارتقای   و  پرستاری 
دلىل دیده شدن خدماتشان.

کــارانــه  حــاضــر  ــال  ح در  کــرد:  خاطرنشان  وی 
پزشکی  ــات  ــدم خ تعرفه  ــاس  ــراس ب ــاران  ــت ــرس پ
نامه ای  آئین  یک  بر  مبتنی  که  شود  می  پرداخت 

وزارتی است. 
اما تعرفه خدمات پرستاری که یک قانون مصوب 
هنوز  است،  نگهبان  شورای  تأیىد  مورد  و  مجلس 
و  مشترک  خواسته  که  حالی  در  نشده  اجرایی 
قدیمی همه جامعه پرستاری است. با اجرای این 
قانون، هم در تعداد و هم در هزینه های خدمات 
اجرایی  صــورت  در  لــذا  شــود   می  جویی   صرفه 
گر  بىمه  سازمان های  و  بىماران  نفع  به  شــدن 

است.
خدمات  از  زیـــادی  تــعــداد  کــرد:  تأکىد  مظلوم 
کتاب  در  کــه  پــرســتــار  و  پــزشــک  بىن  مشترک 
شده  درج  پزشکی  خدمات  نسبی  ارزش گــذاری  
با اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری،  است، 
مشکات  و   ــده  ش تفکیک  قــابــل  خــدمــات  ــن  ای
و  نفر  یک  توسط  خدمت  انجام  به  مربوط  قانونی 

ثبت آن به نام فرد دیگر نیز برطرف می شود.
مالی  بار  قانون،   این  اجرای  عدم  دلیل  هرچند 
در  با  شاید  امــا  شــده  بیان  بودجه  تامین  عــدم  و 
پرستاری  کارانه  فعلی  مبلغ  جمع  گرفتن  نظر 
به  نیازی  قانون،  اجرای  از  ناشی  صرفه جویی  و 

بودجه اضافه هم نداشته باشد. 
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به بهانه 22 دی ماه، روز پرستار

فرشته رحمت
جمادی  پنجم  فرزادی-  مختار 
شیردختر  والدت  سالروز  االولی 
کرباست.  آور  پیام  و  عــلــی)ع( 
اوضمن پیام رسانی واقع عاشورا 
سوز  جان  حادثه  بازماندگان  از 
کرد  پرستاری  نیکی  به  عاشورا 
همیشه  پرستار«  ــزرگ  »ب لقب  و 

تاریخ را زیبنده خود کرد.

»پرستار« واژه ای  «
دلنشین

یاری  و  از طوفان  بعد  آرامش  یاد  به  را  ناخودآگاه هر شنونده ای  نام پرستار 
که  پوشی  سپید  زنان  و  مردان  یاد  انــدازد.  می  سخت  ایام  و  لحظات  رسان 
با شب بیداری های خود به یاری بیماران می شتابند و لحظه ای لبخند از 

سیمای آنان دور نمی شود.

پرستاران در تاریخ اسالم «
در اسام، پرستاری حرفه ای مقدس است و در تاریخ اسام از پرستارانی هم 
چون ام سلمه، ربیع، ام سنان، و در رأس همه آنان حضرت فاطمه زهرا)س( 
رشادت  از  حاکی  اسامی  انقاب  تاریخ  و  برد  می  نام  )س(  کبری  زینب  و 
ها و جان فشانی های مردان و زنان پرستاری است که در حلول انقاب و 
هشت سال دفاع مقدس جان بر کف به ندای رهبر کبیر انقاب و مقام معظم 
رهبری لبیک گفتند و در سنگرهای مختلف حضوری فعال داشته و بسیاری 

از آنان جان شیرین خود را فدای اسام نمودند.

پرستاری حرفه ای مقدس «
اکرم)ص(  رسول  که  طوری  به  است،  مقدس  ای  حرفه  پرستاری  که  گفتیم 
پرستار را در قیامت هم نشین ابراهیم خلیل می داند و می فرماید: »هرکس 
یک شبانه روز از بیماری پرستاری کند، خداوند او را با ابراهیم خلیل محشور 

می کند.«

پرستاران فرشتگان رحمت «
مقام معظم رهبری، پرستاران را همانند فرشتگان رحمت و مائکه آسمانی 
می داند و درباره آنان می فرماید: » آن وقت که بیمار از همه جا دستش کوتاه 
است، در آن ساعاتی که حتی همسر، فرزندان، و پدر و مادر هم باالی سرش 
که  است  پرستار  این  و  است  پرستار  به  خدا  از  بعد  امیدش  چشم  نیستند، 
مثل مائکه آسمانی، مثل فرشتگان رحمت به دردها، مشکات و نیازهای 

جسمی و عاطفی او پاسخ می دهد.

وظیفه مسئوالن «
بدون تردید جامعه پرستاری با مشکات معیشتی، استخدامی و غیره دست 
و پنجه نرم می کنند. توجه مردم و مسئوالن به این مسائل، پرستاران را از 

نظر روحی تقویت می کند تا بهتر بتوانند به شغل مقدس خود بپردازند.
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: »مسئوالن باید در برنامه ریزی 
های خود نگاه ویژه ای به شغل پرستاری داشته باشند و برای حل مشکات 
تاش  پیش  از  بیش  استخدامی،آموزشی  معیشتی،  مسائل  جمله  از  آنان 
به  و  ایران اسامی  کنند.  ضامن خراسان، روز پرستار را به همه پرستاران 

ویژه سفید پوشان استان خراسان رضوی تبریک و تهنیت می گوید.

اگرچه  ها  بیمارستان  و  درمانی  مراکز  در  پرستار 
او را فرشته سپید بال خطاب می کنند اما همیشه 
در برابر بیمار و همراهیان بیمار باید کوتاه بیاید و 

مطیع اوامر آنها باشد! 
ایم  شنیده  گاهًا  را  موضوع  ایــن  ما  همه  یقینا 
با  تــوام  برخورد  درمانی  مراکز  در  پرستاران  که 
زمان  مدت  صرف  با  و  ندارند  بیماران  با  آرامشی 
را  پزشک  دستورات  تنها  بیماران  بالین  بر  اندک 
اجرا نموده و با گرفتن شرح حالی از بیمار، وی را 
ترک می کنند. اما آیا تا به حال فکر کرده ایم که 
آن سوی چهره ی این سپید پوشان در بیمارستان 

ها چه خبر است؟
غالبًا  نشینیم  می  پرستاران  صحبت   پای  وقتی 
 ، گــردش  در  هــای  شیفت  طوالنی،  کــار  ساعات 
بدنی  و  ذهنی  فعالیت  پرکار،  شب  های  شیفت 
شدید در ارتباط با تعداد باالی بیماران، واگذاری 
وظایف غیر حرفه ای به عهده پرستاران، تاثیرات 

مرحله  بدترین  در  انسانها  با  مداوم  تماس  روحی 
های  واکــنــش  و   ) ــرگ  م و  )بــیــمــاری  زنــدگــی  ی 
پریشانی  همچون  وی  همراهان  و  بیمار  منفی 
دارویــی  های  کمبود   ،... و  ،پرخاشگری  یاس   ،
،تجهیزات و هماهنگی های زمان بر برای حضور 
سایر اعضای تیم درمان همچون ویزیت ، مشاوره 
، تصویر برداری ، آزمایشات، اعزام و انتقال بیمار و 
...را عواملی برای اعمال فشارهای شدید روحی 

و جسمی بر پرستاران می دانند.
از سوی دیگر حضور در مراکز درمانی تنها یک بعد 
از زندگی آنها را تشکیل می دهد، اما در خانواده 
ازدواج  غالبًادر  گــذرد؟  می  چه  پرستاران  های 
هایی که زوجین پرستارند نگهداری از فرزند یکی 
از دالیل انتخاب شیفتهای مخالف و کاهش شدید 
است.  پرستار  زوجین  بودن  هم  کنار  های  زمان 
آقا پرستار است خانم ممکن  ازدواج هایی که  در 
است به علت عدم شناخت محیط و شرایط کاری 

، تنها ماندن های مداوم و مکرر در شرایط سخت 
زمان  در  حوصلگی  بی  و  خانوادگی  های  جمع  و 
های خواب و استراحت همسر ، دچار نارضایتی و 
حساسیت شود. در ازدواج هایی که خانم پرستار 
های  خوابی  روز  به  نسبت  است  ممکن  آقا  است، 
حضور  عدم   ، مفرط  ،خستگی  شبکاری  از  بعد 
و  داری  خانه  در  ها  کاست  و  کم  ها،  مراسم  در 

رسیدگی به فرزندان، همواره شاکی باشد .
ابتدای  در  ها  شیفت  ریــزی  برنامه  آنجاییکه  از 
مهمانی  ها،  مراسم  بینی  پیش  عدم  با  و  ماه  هر 
صورت   ... و  مدرسه  به  مربوط  های  برنامه  و  ها 
غایبین  پرستاران  خــانــواده  بنابراین  گیرد  می 
خانوادگی  هــای  دورهمی  و  محافل  همیشگی 
ها  شیفت  تغییر  به  مربوط  قوانین  چراکه  هستند 

بسیار سخت و محدود کننده است.
داشتن  وجــود  با  که  پرستاری  مــادراِن  بسیارند 
حتی  وی  کردن  ترک  به  مجبور  شیرخوار  فرزند 

در شرایط بیماری هستند تا در شیفت 1۲ ساعته 
بنابراین  باشند.  حضورداشته  بیمارستان  شِب 
پرستار  که  است  کافی  تنهایی  به  موضوع  همین 
با شرایط روحی نامناسب در شیفت حاضر  خانم 
مساعد  نا  جسمی  شرایط  در  موضوع  این  شود. 
 . کند  می  صدق  نیز  پرستار  نیروهای  خوِد  برای 
،پرستار  عزیزان  دادن  دست  از  شرایط  در  حتی 
باید با حال روحی نا مساعد بر بالین بیمار حاضر 
شود بنابراین در این شرایط انتظار لبخند و رویی 

گشاده از آنها قدری غیر منصفانه است.
برای  منطقی  توجیه  تنها  شده  ارائه  توصیفات  با 
انتخاب شغل پرستاری، عشِق به این شغل و شوِق 
خدمتگزاری به مردم وهم وطنان است. بنابراین 
گاهی باید به جای قضاوت های عجوالنه خود را 
به جای آنها گذاشته و با درک شرایط کاری بسیار 
سخت و طاقت فرسای آنها با همکاری و همراهی 

خود قدری از بارِ فشارِ روحِی آنها بکاهیم.

عطاریانی-ساعت از ۹ شب گذشته و با حضور در 
اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا )ع( مشهد 
سعی می کنم با حال و هوای این مرکز، حال و روز 
آشنا  بیشتر  پرستاران  احوال  و  اوضاع  و  بیماران 

شوم.
رفت و آمد بیماران در این اورژانس بزرگ و مجهز 
پا  شکستگی  دچــار  که  کودکی  از  نــدارد.  تمامی 
شده تا پیرمردی که سکته قلبی کرده و از جوانی 
خونریزی  که  زنی  تا  شده  سگ گزیدگی  دچار  که 

مغزی کرده در این اورژانس دیده می شوند.
حال و روز خوبی را نمی شود دید جز بیماری، درد 
است.  عذاب آور  و  ناراحت کننده  همگی  که  رنج  و 
دیدن  خبرنگار،  یک  عنوان  به  و  نوعی  من  بــرای 
خیلی  کاری  روز  یک  از  ساعاتی  در  صحنه ها  این 
که  می رسد  ذهن  به  سوال  این  اما  نیست  سخت 
یک »پرستار« چرا این شغل را انتخاب کرده است؟ 
او چگونه در تمامی ساعات کاری، روزها، هفته ها 

و سال ها می تواند این وضعیت را تحمل کند؟
این که بگوییم  هیچ جوابی نمی توان پیدا کرد جز 
کار پرستاری، انتخاب این حرفه و شغل پرستاری 

یک عشق است.

حرف دل مردم «

مراجعه کنندگان به بیمارستان ها و مراکز درمانی 
گایه مند  بیماران  ــام  ازدح و  کمبودها  از  شاید 
که  معتقدند  همواره  پرستاران  برابر  در  اما  باشند 

این قشر در جامعه مظلوم واقع شده اند.
همراهان  از  یکی  مشهد  عدالتیان  ــس  اورژان در 
حس  گفت:  خراسان  ضامن  خبرنگار  به  بیماران 
خاصه  پرستاری  شغل  در  دوستی  نوع  و  احسان 
رنجور  بیماران  یاری  به  که  پرستاری  است.  شده 
این  ندارد  وجود  او  کار  در  روز  و  شب  و  می شتابد 
از  یکی  رضائیان  دانــســت.   قــدر  باید  را  پرستار 
چند  مدت  برای  ما  گفت:  اورژانــس  این  بیماران 
و  می یابیم  حضور  درمانی  مرکز  ایــن  در  ساعت 
صحنه هایی می بینیم که آزاردهنده است. حال و 
سخت  کاری  آنان  ناله ی  و  آه  دیدن  و  بیماران  روز 
است و در این حال شاهد هستیم و معتقدم اجر و 

صواب بزرگی نصیب پرستاران می شود.

پرستاری بالی برای پرواز «

محسنی که پسرش از ناحیه ی پا دچار شکستگی 
برای  بالی  پرستاری،  گفت:  ما  خبرنگار  به  شده 
خوش به حال  و  خداست  رضایت  آسمان  در  پرواز 
راضی  آنان  از  خداوند  یقین  طور  به  که  پرستاران 

است. 
است  بیمار  یک  همراهان  از  رسولی نژاد  معصومه 
دعا  حال  در  عدالتیان  اورژانــس  آی سی یو  در  که 

وصف  در  او  می باشد.  خــود  بیمار  شفای  ــرای  ب
پرستار  یک  انسانی  حرکت  هر  گفت:  پرستاران 
انسان  بــه  کمک  ــت.  اس حسنه  یــک  بیمار  ــرای  ب
رنج  و  درد  و  بیماری  شــرایــط  در  ــم  آن ه محتاج 
این  معتقدم  برساند.  اوج  به  را  پرستاران  می تواند 
نزدیک تر  خدا  به  ما  همه ی  از  سخت کوش  قشر 

هستند.
ما  گــفــت:  نیز  مراجعه کنندگان  از  دیــگــر  یکی 
بیمار  و  نیست  خــوب  حــال مــان  که  روزهــایــی  در 
چه  پرستاران  که  می شویم  متوجه  تازه  می شویم 

حال و روزی دارند. روزهایی که مراجعه می کنیم 
پرستارانی  می شویم،  بستری  بیمارستان  توی  یا 
بسزایی  نقش  مــا  بهبودی  در  کــه  می بینیم  را 
بدون  انجامش  که  دارند  سختی  کار  آنان  دارنــد. 
همه ی  به  را  پرستار  روز  نیست.  امکان پذیر  عشق 
را  خوبی  روزهــای  و  می گویم  تبریک  عزیزان  این 

برایشان آرزومندم.

در جمع پرستاران «

طرح  با  و  عدالتیان  اورژانــس  پرستاران  جمع  در 

سوواالتی از این عزیزان به بهانه ی روز 
پرستار حضور می یابم.

ــر  ــی ــه بـــحـــریـــنـــی دب ــمـ ــاطـ ــده فـ ــ ــی ــ س
پرستاری  نظام  هیئت مدیره یسازمان 
آی ســی یــو  در  ــه  ک وی  ــت.  اسـ مشهد 
بیماران  به  خدمت  مشغول  عدالتیان 
همه    رغــم  به  پرستاران  گفت:  ــت،  اس
گرفتاری های  و  کاستی ها  مشکات، 
زندگی و خانواده وقتی وارد محیط کار 
عظیمی  رسالت  بر  بنا  می شوند  خود 
که بر دوش دارند، خالصانه و عاشقانه 
از  شــایــد  پــرســتــار  می کنند،  خــدمــت 
نابرابری های  برخی  و  ناچیز  حقوق 
صنفی  و  شغلی  بــی عــدالــتــی هــای  و 
حاضر  وجه  هیچ  به  اما  باشد  گایه مند 
بیمار،  ســمــت  ــه  ب را  مــشــکــات  ایـــن  ــه  ک نیست 
معتقدیم  ما  دهد.  سوق  مردم  و  بیمار  و  همراهان 
و  کرد  خدمت رسانی  وجه  بهترین  به  مردم  به  باید 
به رسالت  این راستا سعی خواهد کرد  پرستار در 
واقعی و مهم خود که نجات جان بیمار و بهبودی 

اوست عمل کند.

عشق و عالقه «

نیز  عدالتیان  آی سی یو  پرستار  اسماعیلی  امید 
کنید  ــاور  ب گفت:  خــراســان  ضامن  خبرنگار  بــه 

نزدیکتریم.  خدا  به  که  می کنیم  احساس  اینجا 
او  آالم  و  درد  کاهش  و  بیمار  به  کمک  حال  هر  به 
با تخصص و تجربه ای که  کار ساده ای نیست و ما 
در  خود  سهم  به  می کنیم  سعی  کرده ایم  کسب 

خدمت بیماران و مردم باشیم.
و  تحصیل  از  جدا  حرفه  این  در  کار  معتقدم  من 
تخصص به عشق و عاقه هم نیاز دارد. پرستارانی 
که با عشق و عاقه در این حوزه خدمت می کنند 
با  ما  سرزمین  پرستاران  خوشبختانه  و  موفق ترند 
توجه به اعتقادات دینی و مذهبی و وجدان کاری 

خود سرآمد پرستاران  عالم هستند.

توجه به اخالق «

است.  آی سی یو  بخش  پرستاران  دیگر  از  حیدری 
به  انسان ها  سامت  ارتقای  و  تأمین  گفت:  وی 
نظر  مد  پرستاری  حرفه ی  اصلی  ــان  آرم عنوان 
نباید  را  دینی  و  انسانی  روش های  اما  دارد.  قرار 
یگانه  از  تأسی  با  ما  کــرد.  فراموش  حــوزه  این  در 
با  و  )س(  زینب  حضرت  عاشورا  واقعه ی  پرستار 
توجه به ارزش های دینی و اخاقی سعی می کنیم 
دشواری ها و خستگی های بسیار زیاد پرستاری را 
معتقدیم  شرایط  هر  در  نکنیم.  منتقل  بیماران  به 
سخت  شرایط  در  اگر  و  کرد  خدمت  بیمار  به  باید 
به بیماران کمک کنیم یقینًا اجر باالتری نصیبمان 

خواهد شد.
شهرام عبدی از دیگر پرستاران گفت: سختی کار 
پرستاران و مشکات آنان را همه آگاه هستند اما 
یک پرستار با عشق کار می کند. ما وارد این حرفه 
معتقدیم  و  گرفته ایم  انس  آن  با  اکنون  و  شده ایم 
وقتی  کنیم.  خدمت  مردم  به  وجه  بهترین  به  باید 
به  لذتی  می کنیم  مشاهده  را  بیمار  یک  بهبودی 
پرستار دست می دهد که توصیف آن کار ساده ای 
لذت بخش  واقــعــًا  رضایت  احساس  ایــن  نیست. 

است.

احترام به بیماران «

آی ســی یــو  پــرســتــاران  ســایــر  جمع  در  حــضــور  بــا 
امید  اسماعیلی،  امید  صمدی،  )وحید  عدالتیان 
آذری، زهره قابل، مهدیه میر، جواد امیربیک( هر 
و  شغلی  ویژگی های  پرستار،  روز  با  رابطه  در  یک 
عزیزان  این  گفتند.  سخن  پرستاری  کار  اهمیت 
واقع  مظلوم  پرستاری  حرفه    چه  اگــر  معتقدند 
پرستاران  اما  است  روبرو  دشواری هایی  با  و  شده 
با تخصص و اعتقاد قلبی باورهای دینی و اخاقی 
باید  و  دارند  مسوولیت  بیماری  هر  قبال  در  خود 
جامعه    : معتقدند  آنــان  کــرد.  رسیدگی  بیمار  به 
است  قایل  زیادی  احترام  بیماران  برای  پرستاری 
برای  کــرده ایــم  سعی  درمــانــی  تیم  کنار  در  ما  و 
نکنیم.  دریغ  تاشی  هیچ  از  مردم  سامت  بهبود 
در شرایط امروز جامعه که اغلب با گرفتاری های 
مردم  می کنند  نــرم  پنجه  و  دســت  ــورم  ت و  مالی 
کسب  برای  تنها  کاری،  فشار  وجود  با  پرستاران 
درآمد و پول کار نمی کنند. کار پرستاری کار عشق 
این  به  مردم  آحاد  خوشبختانه  و  است  دلداگی  و 
واقعیت پی برده اند و احترام خوبی برای پرستاران 
و  ــردم  م بین  شغلی  جایگاه  ایــن  هستند.  قایل 
امیدواریم  و  می نهیم  ارج  را  پرستاران  محبوبیت 

خادمانی خوب برای مردم کشورمان باشیم.

حال و هوای پرستاران به مناسب گرامی داشت روز پرستار

پرستاری؛ بالی برای پرواز

آن سوی چهره سپید پوشان

ریاحی:سناریوی تکراری بی مهری به اورژانس 115
کارکنان اورژانس 11۵ جمعی از جامعه پرستاری 
با  و  می  کنند  خدمت  رسانی  مردم  به  که  هستند 
مقاطع  تا  کاردانی  از  مختلف  تحصیلی  مــدارک 
باالتر در این حوزه فعالند و در حوادث مختلف که 

برای مردم رخ می  دهد به داد مردم می  رسند. 
رئیس  نــایــب  ــی  ــاح ری مصطفی  را  مطلب  ایـــن 
به  مشهد  پرستاری  نظام  ســازمــان  هیأت  مدیره 
می  افزاید:  و  می  گوید  خراسان  ضامن  خبرنگار 
استاندارد  یک  حادثه  محل  به  رسیدن  شاخص 
و  دقیقه   ۸ تا   ۶ مابین  شهرها  در  که  دارد  جهانی 
در جاده  ها تا 1۵ دقیقه است که در ایران هم این 
استانداردها مطرح است اما به علت کمبود نیروی 
به  که  ــادی  زی کــاری  فشار  و  وآمبوالنس  انسانی 
همکاران وارد می  کند  زمان رسیدگی به بیماران 

اورژانس بعضا طوالنی می شود  .
وی می  گوید: قانون ارتقای بهره  وری در مجلس و 
به  حتی  و  رسیده  تصویب  به  و  شده  مطرح  دولت 

دانشگاه ها اباغ شده است و در ماده یک آن افراد 
ــس  اورژان در  ولــی  شــده  ذکــر  قانون  ایــن  مشمول 
همکاران  مــی افــزایــد:  ی  و  اســت  نشده  اجــرایــی 
واجرایی  هستند  کم  توقعی  بسیار  افراد  اورژانس 
نشدن این قانون موجب کاهش انگیزه  ها می  شود.

دیوان  به  همکارانم  برخی  می  دهد:  ادامه  ریاحی 
عدالت اداری مراجعه کردند و رأی دادگاه به نفع 
شکایت  که  همکارانی  برخی   ولی  شد  داده  آنان 
و  شده  اند  بی  بهره  قانون  ایــن  انتفاع  از  نکردند 
شیفت کاری    چون  می گویند  دانشگاه  مسووالن 
آنان ۲۴ ساعته  است این افراد مشمول این قانون 
این  باشد  ساعته   1۲ شیفت  ها  باید  و  نمی  شوند 
هم  را  شیفت  ها  تغییر  ــازه  اج که  اســت  حالی  در 
مدرن  آپارتاید  یک  ایــن  من  نظر  به  و  نمی  دهند 
داریم  نیاز  شما  به  ما  می  گویند  مسووالن  است. 

ولی حقتان را نمی  توانیم بدهیم. 
پرستاری  نظام  سازمان  هیأت  مدیره  رئیس  نایب 

در  مــی  کــنــد:  تــصــریــح  مشهد 
فوریت  های پزشکی کشور 1۴ 
 ۸10 اســتــان،  در  و  نفر  ــزار  ه
اگر  و  هستند  فعال  نیروی  نفر 
کنیم  شکایت  همه  باشد  قرار 
دادگاه  ها  در  پرونده  هزار   1۴
خراسان  در  و  می  شود  ایجاد 
حدود هزار پرونده قضایی دایر 
وزارت  عمل  در  و  شد  خواهد 
مشکل  سازی  عامل  بهداشت 

است  حالی  در  این  شد.  خواهد  قضائیه  قوه  برای 
که نمایندگان مجلس با سعی و تاش این مصوبه 
را به تصویب رساندند ولی در عمل کسی حمایت 

نمی  کند.
ماه  هر  ما  همکاران  به  االن  می  شود:  یــادآور  وی 
این  آن  عوارض  که  اند  داده  شیفت  ساعت   ۳۵0
چهار  و  بیست   ۳( کامل  روز   ۳ که  فــردی  اســت؛  

دورهستند  خانواده  از  می  دهند،  شیف  ساعت( 
کارشان  کیفیت  عمًا  مفرط  خستگی  علت  به  و 
پایین می  آید. وی تصریح می کند: ما به کرات این 
مسأله را پیگیری کرده و با مسووالن مکاتبه کردیم 
مجلس  از  استفساریه  که  داده  اند  پیشنهاد  آنان  و 
می گیرند تا  اورژانس 11۵ از این قانون مستثنی 

شوداما این راه حل منطقی نیست .

پرستاری: شغلی تخصصی
همه  در  که  چرا  است  مردم  برای  آشنا  شغلی  -پرستاری  مظلوم  سیدرضا 
غالبًا  و  دارند  پررنگ  حضوری  پرستاران  کشور،  بهداشتی  و  درمانی  مراکز 
خط اول ارتباطی با بیماران محسوب می  شوند و نیز بیشترین میزان ارتباط 
این  وجــود  با  اســت.  پرستاران  به  مربوط  ساعت   ۲۴ مدت  در  بیماران  با 
مردم  اکثر  است.  اندک  پرستاری  رشته  ماهیت  از  مردم  آگاهی  متأسفانه 
حال  است.  پزشک  دستوارت  مجری  که  می دانند  مهارتی  فردی  را  پرستار 
حاضر  حال  در  که  است  دانشگاهی  تخصصی  رشته  یک  پرستاری  آن  که 
 10 از  بیشتر  همچنین  است.  کارشناسی  آن  مدرک  حداقل  ما  کشور  در 
  )phd( تخصصی  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  پرستاری  تخصص 
در حال آموزش است. اکثر وظایف پرستاری به طور مستقل از پزشک انجام 
می  شود. تشخیص پرستاری به معنای بررسی بیمار توسط پرستار و تعیین 
مشکات اوست که پرستاران متخصص آن را انجام می  دهند و بر مبنای آن 
می  کنند  اجرا  و  طراحی  بیماران  برای  را  تخصصی  پرستاری  مراقبت  های 
آموزشی،  نقش  های  در  پرستاران  می  گویند.  پرستاری  فرآیند  آن   به  که 
می  کنند  وظیفه  انجام  حمایتی  و  پژوهشی  مدیریتی،  مراقبتی،  مشاوره  ای، 
و در حال حاضر بیشتر از ده هزار نفر از مدیران نظام سامت، از سرپرستار 
یک بخش بالینی گرفته تا مدیر و رئیس بیمارستان و حتی رئیس دانشگاه 
پرستار هستند که باالترین خدمات را ارائه می  دهند. انتظار پرستاران، درک 
خدماتی  و  سامت  نظام  در  پرستاری  جایگاه  از  عزیز  مردم  بیشتر  آگاهی  و 

است که می  توانند از پرستار دریافت کنند.
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یک ماجرای عجیب 
چندی  است.  پرغصه"  قصه   " بارز  مصادیق  از  بانکها،  مطالبات  وصول 
مضمون  این  با  شدم  مواجه  خبری  با  مطبوعات  اخبار  البای  در  قبل 
بانکی متعلق به  از چند هزار میلیارد تومان معوقات  که "بخش اعظمی 
به روز  آنکه بدهکاران مذکور روز  بارتر  ۵00 نفر است!" و چقدر تأسف 
چند  شاید  تسهیات-  ارتباطات  انواع  با  و  شوند  می  هم  تر  چله  و  چاق 

باره- نیز دریافت می کنند.
با پرونده ای مواجه شدم که در آن  اما اخیرًا به جهت نوع شغلم  و   .....

زوایا و نکاتی قابل تأمل وجود داشت:
شریف  کارمندان  از  یکی  قضا  از  )که  شخصی  قبل،  سال   10 حــدود 
از  یکی  در  را  دیگری  وام  دریافت  ضمانت  بوده(  هم  دولت  خوشنام  و 
از امضایی که بابت  مؤسسات مالی- اعتباری برعهده می گیرد. سالها 
ضمانت زده بوده می گذرد. هفته گذشته فردی که خود را مأمور اداره 
پست معرفی کرده از طریق تلفن با وی تماس می گیرد و اعام می کند 
از اداره راهنمایی و رانندگی برای وی دارد و  یک بسته پستی ارسالی 
پستی  بسته  تا  بگذارند  قرار  جایی  شود  کوتاهتر  راهش  خواهد  می  اگر 
همراه  به  نیز  خبر  بی  جا  همه  از  ضامن  شخص  بدهد.  ایشان  تحویل  را 
همسرش خوشحال از وجدان کاری مأمور اداره پست، عصر همان روز 
یکباره  به  که  بوده  نگذشته  لحظاتی  گذارد.  می  قرار  خیابان  در  وی  با 
سه نفر همزمان وی را در حاشیه خیابان محاصره می کنند و بافاصله 
وی  از  و  کند  می  ترمز  وی  پای  مقابل  نیز  پلیس  موتوری  گشت  مأمور 
که  مذکور  فرد  کند.  مراجعه  کانتری  به  آنان  همراه  به  تا  خواهند  می 

حسابی گیج و منگ شده بوده از این افراد که حتی خود را هم معرفی 
را  کانتری  به  مراجعه  لزوم  و  رفتار  این  علت  تا  خواهد  می  اند  نکرده 
در  چیز  همه  شود:"  می  مواجه  جمله  این  با  که  دهند  توضیح  وی  برای 
که  همسرش  به  تا  میگیرد  اجــازه  حتی  شد".  خواهد  معلوم  کانتری 
منفی  پاسخ  با  هم  باز  که  بدهد  خبر  بــوده،  منتظرش  خیابان  آنسوی 
تا زمانیکه به کانتری  ایشان مواجه می شود. پیرمرد بیچاره می گفت 
فهمیدم  که  بود  آنجا  تازه   . بودم  روح"  "قبض  حال  در  گویی  رسیدیم 
مؤسسه  قبل،  سال   ۵ گیرنده،  وام  توسط  اقساط  پرداخت  عدم  بابت 
حکمی  کرده،  ضامنین  و  گیرنده  وام  علیه  دعوی  طرح  به  اقدام  مذکور 
رأی  مفاد  اجرای  جهت  خاص  اقدامی  کذایی  روز  آن  تا  و  گرفته  غیابی 
از  گیرد!  می  رأی  اجرای  به  تصمیم  سالها،  از  پس  اینکه  تا  نداده  انجام 
نیز که در جریان موضوع قرار می گیرد  طرفی دیگر همسر این شخص 
جلوگیری  جهت  و  گرفته  تماس  مالی  مؤسسه  سرپرستی  با  بافاصله 
بوده،  محترم  و  آبــرودار  شخصی  که  شوهرش  شبانه  بازداشت  عدم  از 
به وی اعام می شود یک ساعت فرصت  درخواست مهلت می کند که 
را  تومانی  میلیون   ۹ حــدود  بدهی  و  بفروشی  را  طاهایت  تا  داری 
بپردازی!! بگذریم از آنکه آن خانم زمان کافی جهت فروش طاهایش 
فردای  و  ماند  کانتری  بازداشتگاه  در  شوهرش  شب  آن  و  نکرد  پیدا  را 
آن روز با تقدیم دادخواست واخواهی آزاد شد. ولی در این ماجرا چند 

نکته شایان توجه است:
پرداخت  هرگونه  بایست  می  اعتباری  مالی-  مؤسسات  و  بانکها   -1
تسهیات را منوط به دریافت تضامین کافی و الزم، ابتدا از وام گیرنده 
اصلی و سپس از ضامنین نمایند تا برگشت تسهیات به دور از تشریفات 

زاید و زمان بر صورت پذیرد. 
کردند  نگاه  کعبه  به  روزی   ، )ص(  اســام  مکرم  نبی  اســت  نقل   -۲
و  بزرگ  را  تو  چقدر  خداوند  تو.  حال  به  خوشا  کعبه!  "ای   : فرمودند  و 
بیشتر  تو  از  مؤمن  حرمت  قسم  خدا  به  است.  داشته  گرامی  را  حرمتت 
سه  مؤمن  از  ولی  کرده  حرام  تو  از  را  چیز  یک  تنها  خداوند  زیرا  است. 
ــرو               )بحاراالنوار، ج ۶۴  چیز را حرام کرده است: مال- جان و آب
مطرح  را  پرسش  این  اینجا  در  مسلمان  آبروی  حفظ  لزوم   .)  71 ص   ،
که  داشته  را  ضامن  تلفن  شماره  مذکور  مالی  مؤسسه  اگر  که  سازد  می 
با وی قرار گذاشته، چرا قبل از آن با وی تماسی نگرفته تا شاید لزومی 
به قرار صوری و فریبکارانه و از بین بردن حیثیت وی در مقابل خانواده 

اش نمی بود؟
باید سالها از صدور رأی محکومیت، بگذرد و در این مدت  ۳- چرا می 
نگیرد؟!  صورت  رأی  اجرای  جهت  مالی  مؤسسه  طرف  از  اقدامی  هیچ 
بازپرداخت  زمان  شدن  طوالنی  به  تمایل  مالی  مؤسسات  و  بانکها  آیا 
اقساط و تسهیات  دارند تا به یک باره سود تأخیر چندین ساله را نیز به 

صورت یکجا از ضامنین بخت برگشته مطالبه نماید؟!
می  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  امر  متولیان  سالهاست  که  آنجا  از   -۴
زندانیان  از  را  مالی  های  محکومیت  از  ناشی  زندانیان  بند  بایست 
خطرناک جدا نمایند به نظر می رسد شاید زمان آن رسیده باشد که در 
از دست  انتقال این نوع متهمان به مراجع قضایی وعدم استفاده  نحوه 
استفاده  دو  هر  از  پرونده  این  در  آنچنانکه   ( آنان  مورد  در  پابند  و  بند 
شده ( نیز تدابیری اندیشیده شود. چرا که نه تنها منظره بیرونی بسیار 
نامطلوبی دارد بلکه باعث درهم شکستن شخصیت افراد نیز می شود و 

نکاتی دیگر که در این مقال شاید نتوان بدان پرداخت.
بهر حال آنچه عیان و قابل اصاح به نظر می رسد لزوم بازنگری در نحوه 
شهروندان  همان  باشد.  می  جزء  بانکی  بدهکاران  با  برخورد  کیفیت  و 
بی اطاع از مقررات قانونی که آثار و تبعات ضمانت خود را شاید به طور 
کامل ندانند و متقابًا بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز نباید صرفًا 
ما  اگر  باشند.  ترتیبی  و  قیمت  بهر  خود  مطالبات  وصول  و  سود  فکر  به 
معتقد به بانکداری اسامی هستیم این شیوه برخورد مغایرتی آشکار با 
الشأن  و پیشوای عظیم  تعلیمات آسمانی قرآن کریم، دین مبین اسام 

آن دارد و این آیه شریفه را به یاد می آورد که " فأیَن َتذهبون ..... "

 مجتبی معنوی
وکیل پایه یک دادگستری

مطابق مادۀ اول پیمان نامۀ حقوق کودک، منظور از 
کودک، هر انسان دارای کمتر از 1۸سال سن است. 
نزد  کودکی  پایان   ، اســام  مقدس  شرع  قوانین  در 
دختر۹ سالگی و درپسر1۵ سال تمام قمری است. 
جسمی،  آزار  باعث  که  است  رفتاری  آزاری  کــودک 
اثر  در  که  می شود  کودک  جنسی  یا  عاطفی  ذهنی، 
این اعمال، سامتی و آسایش و تحصیل کودک آسیب 
می بیند و آثار ماندگار، اشکار و پنهان در کودکان دیده 

می شود. 
و  بهداشتي  عمده  مشكات  از  كودكان  با  رفتار  سوء 
در  آن  جانبه  همه  اثرات  به  توجه  با  كه  است  درماني 
درازمدت نیازمند توجه جدي است. کودکان آزار دیده 
در همه جنبه های رشد، مانند رشد جسمی، ذهنی، 
روانی و اجتماعی با مشکات و نارسایی های فراوان 

روبه رو خواهند شد. 
انواع کودک ازاری

حمله   :)Physical abuse( جــســمــی  آزار   *
موجب  کــه  ای  گونه  ــه  اســت،ب کـــودک  بــه  فیزیکی 
سایر  و  استخوان  درد،بریدگی،کبودی،شکستگی 

جراحات و حتی مرگ کودک گردد.
* آزار هیجاني یا عاطفی )Emotional abuse(: هر 
رفتاری،  عملکرد  بر  که  است  نامناسبی  رفتار  گونه 
شناختی، عاطفی و جسمی کودک تأثیر منفی داشته 
باشد. آزارهای کامی و غیرکامی، سرزنش یا تحقیر، 
ناسزا گفتن، مسخره کردن، دست انداختن، کنترل 
تنبیه  از  کــودک  مکرّر  ترساندن  نامعقول،  و  شدید 
با  نامتناسب  برخوردهای  و  انتظارات  بدنی،  سخت 
سن کودک، به خدمت گرفتن کودک در جهت ارضای 
غیرقابل  رفتاری  پاسخهای  و  خود  عاطفی  نیازهای 
پیشبینی سرپرستان که باعث بی ثباتی و دگرگونی 

شناختی کودک میشود.
مسامحه  و  غــفــلــت  از  ــی  ــاش ن آزاری  کــــودک   * 
توجه  از  ماندن  غافل  یا  ناتوانی   :)Child neglect(
کودک  عاطفی  و  هیجانی  نیازهای  به  رسیدگی  و 

مسامحه عاطفی نامیده میشود.
 :)Sexual abuse( جنسی  سوءاستفاده  یا  آزار   *
هرگونه  با  کــودک  واداشتن  و  استفاده  بکارگیری، 
تجاوز،  جنسی،  رفتارهای  نمایش  یا  جنسی  رفتار 
تماس جنسی، فحشاء و هرگونه بهره برداری جنسی 
جنسی.  میل  ارضاء  و  لذایذ  کسب  جهت  کودکان  از 
جنسی  رابطه  در  شرکت  برای  کودک  از  درخواست 
)صرف نظر از نتیجه ی آن(، عورت نمایی برای کودکان 
آمیزش  برقراری  فرد،  خود  جنسی  تحریک  هدف  با 
جنسی فیزیکی با کودک، یا استفاده از کودک برای 

پورنوگرافی کودکان.

علل کودک آزاری «

است،  اجتماعی  و  فــردی  ای  مساله  آزاری،  کــودک 
عوامل  محوریت  با  پیچیده  و  بعدی  چند  ای  پدیده 
مرتبط با آزارگر، آزاردیده )قربانی( و محیط اجتماعی 
– فرهنگی خانواده می باشد و نگاه تک سویه و تک 
تبیین  شاید  و  باید  که  آنچنان  آنــرا،  تواند  نمی  محور 
و  نهادی  فردی،  علل  از  تعاملی  زمینه  این  در  نماید. 
کان اجتماعی و اقتصادی در ترکیب با یکدیگر این 
را در فضای خانواده رقم می زنند. فشارهای  آسیب 
و  نابسامان  ساختار  فقر،  از  ناشی  اجتماعی   – روانی 
های  شبکه  ضعف  یا  نبود  متشنج،  خانوادگی  روابط 
حمایت اجتماعی، یادگیری و الگو سازی خشونت در 
گونه  مالک  و  نادرست  نگرش  و  پیشین  تجربیات  اثر 
شرایط  فشار  تحت  آزاران  کودک  شوندکه  می  سبب 
)کودک  خشونت  به  مذکور  زای  استرس  حــوادث  و 

آزاری( روی بیاورند. 
در زمینه عوامل دخیل در کودک ازاری، می توان به 
موقعیت کودکان به واسطه شرایط سنی و وابستگی 
وضعیت  خانوار،  افــراد  زیــاد  تعداد  بزرگترها،  به  تام 
ــی  روان بیماری  تــولــد،  ترتیب  ضعیف،  اقــتــصــادی 
و  بسته  های  خانواده  وجود  خانواده،  افــراد  واعتیاد 
کم معاشرت، پدر الکلی، پدر ناتنی، عوامل مربوط به 
پدرساالرانه،  های  ارزش  فقر،  خانوادگی،  خشونت 
بیماری روانی و اختال شخصیتی، وضعیت مسکن، 
عوامل روانی و اجتماعی، وضعیت سرپرستي خانواده، 
قومیت پدر، طاق، اعتیاد، سامت عمومی والدین، 
عدم  و  اجتماعی  ــزوای  انـ نفس،  ــزت  ع ــاری،  ــازگ س
که  نمود  ــاره  اش حمایتی  سیستمهای  به  دسترسی 

باکودک آزاری ارتباط مستقیم دارند.
عوامل مربوط به کودک آزاری را می توان به سه گروه 
عمده تقسیم کرد: علل مربوط به کودک، علل مربوط 

به والدین، علل محیطی

عوامل مربوط به کودک «

دارای  کودکان   -۲ بــودن.  خانواده  اول  فرزند   -1
سن کمتر: خصوصًا بچه های زیر ۵ سال در معرض 
خطر هستند، به طوریکه دوسوم موارد کودک آزاری 
جسمی در کودکان زیر۳ سال بوده است. مرگ عمدتًا 
در بچه های زیر یک سال دیده می شود. ۳- نارس 
بودن کودک. ۴- داشتن معلولیت جسمی و یا عقب 
ماندگی ذهنی. ۵- بچه های بیش فعال. ۶- کودکان 
کودکانی  پذیر. 7-  تحریک  و  وابسته  ناپذیر،  سازش 
که دائمًا بیمار می شوند و یا از خوردن غذا امتناع می 
و نامشروع. ۹- فرزند  ورزند. ۸- کودکان ناخواسته 
ظاهر  دارای  کودکان  والد. 11-  تک  خوانده. 10- 

فیزیکی بد )الغر، زشت و بد  قیافه(.

عوامل مربوط به والدین «

1- نبود مهارتهای کافی به عنوان والدین و سرپرستان.
۲- خانواده های طرد شده و دارای روابط اجتماعی 
و  درک  واقعی،  غیر  انتظارات  داشتن   -۳ محدود. 
تصور تحریف شده و اشتباه از توانائی های کودک که 
متناسب با سن اوست. ۴- والدین و سرپرستان که به 
نوعی آزار و بی توجهی را در دوران کودکی خود تجربه 

نموده اند و یا ارتباط عاطفی ضعیفی با والدین خود 
داشته اند. ۵- والدین و سرپرستان که بدون تفکر و به 
طور آنی عمل می کنند و از نظر فکری افرادی نابالغ، 
عقب   -۶ هستند.  حساس  و  رنــج  زود  محور،  خــود 
اختاالت   -7 سرپرستان.  و  والدین  ذهنی  ماندگی 
روانی والدین و سرپرستان. ۸- اعتیاد به الکل و مواد 
مخدر والدین و سرپرستان. ۹- سابقۀ صرع و یا بیماری 
های مغزی در والدین و سرپرستان. 10- پدیدۀ روانی 
نقش معکوس: در این موارد والدین و سرپرستان برای 
ارضای خود، نیازهای عاطفی خود را از کودك طلب 
می کنند و محبتی را که خود از آن محروم بوده اند از 
فرزندانشان انتظار دارند و در صورت برآورده نشدن 
توقعات عاطفی خود از سوی کودک، دچار خشم می 
شوند. 11- والدین و سرپرستانی که به سرگرمی های 
خود )سینما، مهمانی و...( دلبستگی شدید دارند و 
نمی توانند از آنها چشم پوشی کنند. 1۲- والدین و 
سرپرستانی که دمدمی مزاج هستند و زود به خشم می 
آیند. 1۳- رضایت نداشتن از زندگی و یا حاملگی پی 
در پی و ناخواسته. 1۴- والدین و سرپرستانی که تنبیه 
کودک را نوعی آموزش انضباطی می دانند.  1۵- تک 

و  والدین  والدین. 17-  پائین  سن  بودن. 1۶-  والد 
سرپرستان سخت گیر و جدی که تمایل به تسلط کامل 
به همه چیز دارند. 1۸- تفاوت های شدید فرهنگی 
بین والدین و سرپرستان. 1۹- بیسوادی و همچنین 
در  سرپرستان  و  والدین  نزد  الزم  های  آمــوزش  نبود 
خصوص چگونگی رفتار صحیح با فرزندان. ۲0- نبود 

برنامه ریزی تنظیم خانواده.

عالئم و نشانه ها «

عاطفی «

* کودک بازی نمی کند.
حالت  یا  و  اســت  شکایت  حــال  در  ــم  دائ و  منفعل   *

تهاجمی و یا بی اعتنایی دارد.

* اعتماد به نفس بسیار پائین.
* به ندرت می خندد.

* مهارت های اجتماعی کمی دارد.
* از ارتباط با دیگران خودداری می کند و نگاهش را 

می دزدد.
* دائما سعی در جلب حمایت دیگران دارد.

* با اکراه غذا می خورد.
مکیدن  مثل  کودکی  اولیۀ  دوران  به  رفــت  پس   *

انگشت.

* اشکال در خوابیدن.
* توصیف خود با واژه های منفی و تحقیرآمیز.

* بی میلی نسبت به برنامه های خانواده.
* والدین و سرپرستان از کودک انتظارات غیر واقعی 

دارند.
* والدین و سرپرستان انتظار دارند که کودک نیازهای 

هیجانی و روحی آنان را برآورده سازد.
* عدم عاقمندی والدین و سرپرستان به کودک.

جهت  سرپرستان  و  والدین  مهارت  و  دانــش  نبود   *
پرورش کودک.

نیازهای خود توجه بیشتر  به  * والدین و سرپرستان 
دارند تا نیازهای کودک.

می  سرزنش  دائمًا  را  کودک  سرپرستان  و  والدین   *
کنند.

* والدین و سرپرستان با کلمات تحقیرآمیز با کودک 
خود سخن می گویند.

جسمی «

* احتیاط فراوان در تماس فیزیکی با بالغین.
* کنار کشیدن و یا حالت دفاعی گرفتن ناشی از ترس 

در پاسخ به حرکت ناگهانی بزرگساالن.
* تغییرات شدید رفتاری بهمراه واپس روی ها.

* حالت گوشه گیری یا پرخاشگری شدید.
* ترس شدید از والدین.

* هنگام صدا کردن بسیار سریع خود را می رسانند.

* غالبًا دیر به مدرسه می آیند و زیاد غیبت می کنند.
مواد  دزدی  به  اقــدام  یا  دیگران  از  غذا  درخواست   *

غذایی می کنند.
* اعام می کنند که از سوی والدین کتک می خورند.

دالیل  خــود  بدنی  هــای  آسیب  ایجاد  علت  ــرای  ب  *
نامتناسب، مختلف و ناباورانه می آورند.

* سئواالتی مثل: می توانم با شما زندگی کنم؟ می 
توانم بیایم خانۀ شما؟ دارند و گاهی مکرراً اعام می 

کنند که والدین و و سرپرستان مرا دوست ندارد.
* گاهی می گویند مکان مناسبی برای خواب ندارند و 

یا به اندازۀ کافی غذا نخورده اند.
* خانۀ و محل نگهداری این کودکان وضعیت به هم 

ریخته ای دارد.
* خانوادۀ و سرپرستان این کودکان رفت و آمد محدود 

و کمی دارند و معموالً اجتماع گریزند.
با  کــودکــان  گــذارنــد  نمی  سرپرستان  و  والــدیــن   *

دوستانشان رفت و آمد کنند.
* والدین و سرپرستان به مدرسه )مهد( سرکشی نمی 
بی  خود  کودک  تحصیلی  وضعیت  به  نسبت  و  کنند 

توجهند.
* والدین و سرپرستان نمی گذارند کودک در فعالیت 

های اجتماعی مدرسه شرکت کند.
* والدین و سرپرستان توضیحی برای صدمات بدنی 
ایجاد شده در کودک ندارند و سعی در مخفی کردن 

جراحت ها دارند.
* والدین و سرپرستان ، کودک خود را شرور و اصاح 

ناپذیر معرفی می کنند.
کلمات  از  کردن  صحبت  در  سرپرستان  و  والدین   *

تحقیرآمیز و توهین آمیز استفاده می کنند.

درمان «

بعضی از متخصصین مهمترین اقدام را درمان والدین 
و سرپرستان می دانند، اما درمان کودک نیز ضروری 
متخصصین  و  است  گروهی  صورت  به  درمان  است. 
روانپزشکی اطفال، متخصص پزشکی قانونی، پزشک 
متخصص اطفال، مددکار اجتماعی و روان شناس در 

گروه درمان شرکت دارند.
و  مراقبت  ــودک،  ک از  حمایت  شامل  ــان  درم اصــول 
باشد.  می  درمانی  خانواده  و  گروهی  درمانی  روان 
خصوصًا در موارد کودک آزاری روحی، نیاز به بررسی 
همچنین  باشد.  می  کودک  روانشناختی  وارزیابی 
درمان اختصاصی برای اختاالت روحی و رفع ترس 
کودک،  به  نفس  به  اعتماد  برگرداندن  و  اضطراب  و 
خیس  ــان  درم ای،  تغذیه  و  خــواب  اختاالت  بهبود 
کردن رختخواب، بهبود توجه و صحبت کردن کودک 

ضرورت دارد.
 برای درمان والدین و سرپرستان سه نکته را باید در 

نظر داشت:
و  محیطی  زای  استرس  عوامل  تعدیل  یا  حــذف   *

اجتماعی.
* روان درمانی.

* آموزش تکنیک های رفتاری به والدین.

راهکارهای اساسی در پیشگیری از خشونت  «
علیه کودکان

نــوزادان در اسرع  تولد  مــوارد  1- ثبت دقیق تمامی 
وقت: بطوریکه مانع نوزاد کشی، فروش کودک و ربوده 
شدن، گردد. ۲- بازنگری و اصاح قوانین موجود در 
بارۀ حقوق کودکان و تصویب قوانین بازدارنده از تنبیه 
بدنی وسوء استفاده از کودکان. ۳- اقدام جهت رشد 
آگاهی جامعه و والدین در خصوص حقوق کودک. ۴- 
ممنوعیت استفاده از خشونت برای اهداف آموزشی 
در خانواده و مدارس. ۵- اقدام مناسب و مؤثر جهت 
زدودن روش های سنتی ای که به بهداشت و سامت 
منع  رساند. ۶-  می  آسیب  کودک  روانــی  و  جسمی 
مثل  نهادها  و  ها  سازمان  در  خشونت  اعمال  قانونی 
زندان ها، مدارس، مهدهای کودک و سایر مؤسسات.

تمامی  در  خشونت  بــروز  از  پیشگیری  به  7-اقـــدام 
خدمات و امور مربوط به کودکان و خانواده های آنان.

۸- مطرود شمردن کلیۀ اشکال خشونت در میان افراد 
توسط رهبران فکری و مسئولین جامعه به طورمستمر.

۹- رفع هرگونه نابرابری و تبعیض در مورد کودکان. 
ارتقاء   -11 بهداشتی.  خدمات  سطح  ارتقاء   -10
 -1۲ کــودکــان.  تفریحی  امکانات  و  آموزشی  سطح 
اجرای برنامۀ آگاه سازی و ارائۀ اطاعات به والدین و 
با  منطبق  دادگستری  نظام  اصاح  سرپرستان. 1۳- 
مقررات پیمان نامۀ حقوق کودک. 1۴- پخش نکردن 
ها.  رسانه  طریق  از  آمیز  خشونت  تصاویر  و  ها  برنامه 
1۵- داشتن تعریف یکسان از کودک و کودک آزاری 
در قوانین. 1۶- دسترسی کودکان به مراکز مشاوره 
 -17 ای.  مکاتبه  و  حضوری  مراجعۀ  تلفن،  طریق  از 
تعیین معیارهای جدا کردن اجباری کودک از خانواده 
در مواقع بحرانی. 1۸- اجرای برنامه های پیشگیرانه 
برابر  از خود در  به محافظت  با هدف تشویق کودکان 
دهی  گــزارش   سیستم  یک  برقراری   -1۹ خشونت. 
دائمی در سطح کشور برای موارد سوء استفاده و آزار 
کودکان. ۲0- تاش برای کاهش فقر، اعتیاد و بیکاری 

مشکل  و  اجتماعی  آسیب  یک  آزاری  -کودک  اشاره 
می دهد  روی  مختلف  اشکال  به  که  اســت  جهانی 
و  اقتصادی  عملکرد  فرهنگ،  در  ریشه  عمیقًا  و 

اجتماعی دارد. 
كمك  به  اخیر  هــاي  ســال  در  اجتماعي  معضل  ایــن 
رسانه هاي گروهي  بیشتر نمود یافته و واکنش هاي 
زمینه،  این  در  است.  برانگیخته  را  زیادي  اجتماعي 

تالش هاي بسیاري در سال های اخیر برای كودكان 
در معرض آسیب و تعرضات جسمی، جنسی و روانی 
تصویب  با  است.  گرفته  صورت  آن  انگاري  جرم  و   ،
قوانین پیشگیرانه در کنار اجرای سخت گیرانه، می 
است  حالی  در  این  کرد.  جلوگیری  آن  وقوع  از  توان 
به  کودکان  بویژه  افراد  کلیه  برای  را  جامعه  باید  که 
جهت آسیب پذیری بیشترشان ایمن ساخت و زمینه 

بروز جرم را نسبت به کودکان به حداقل رسانید. در 
آماده  با  ما  از  یک  هر  کودکان،  برای  غیرایمن  جامعه 
دیدگی  بزه  زمینه  باید  اگاهانه،  زندگی  سبک  سازی 
با  بیشتر  آشنایی  منظور  به  دهیم.  کاهش  را  آنــان 
معضل کودک آزاری و قوانین موجود ، ضامن خراسان 
انجام  بشر  حقوق  دکترای  دیهیم  مهناز  با  گقتگویی 

داد که به شرح زیر است.

در گفتگوی " ضامن خراسان " با مهناز دیهیم دکترای حقوق بشر عنوان شد:

 کودک آزاری؛ تراژدی بزرگ
قربانیان کوچک

عوامل دخیل در کودک ازاری را 
می توان به موقعیت کودکان به 
واسطه شرایط سنی و وابستگی 

تام به بزرگترها، تعداد زیاد 
افراد خانوار، وضعیت اقتصادی 

ضعیف، ترتیب تولد، بیماری 
روانی واعتیاد افراد خانواده، 

وجود خانواده های بسته و 
کم معاشرت، پدر الکلی، پدر 

ناتنی، عوامل مربوط به خشونت 
خانوادگی، فقرو ارزش های 
پدرساالرانه مرتبط دانست

نکته
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رئیس سازمان برنامه و بودجه در بیان جزئیات 
توزیع  از  کشور  کل   ۹۸ بودجه  الیحه  ــام  ارق
آینده  سال  در  یارانه  تومان  میلیارد  1۴۲هزار 

خبر می دهد.
و  برنامه  ســازمــان  رئیس  نوبخت  محمدباقر 
بودجه  معاون  پورمحمدی  به همراه  بودجه 
سازمان درمراسم رونمایی از الیحه بودجه ۹۸ 
کل کشور جزئیاتی از بودجه را تشریح کردند .

یارانه نقدی همان 45500 تومان «

عملکرد  گــزارش  جلد  سه  گوید:  می  نوبخت   
شده  ارسال  مجلس  به  الیحه  همراه  قبل  سال 
با روش عملیاتی  بودجه ریزی سال ۹۸  است. 
می   اســت.وی  شده  تهیه  عملکرد  بر  مبتنی  و 
باید  که  را  طرح هایی  همه  جلد  یک  در   : گوید 
به بخش خصوصی واگذار شود مشخص کردیم 
بهره مند  اطاعاتی  رانت  یک  از  کس  هیچ  تا 

نشود.

ضامن خراسان : «

سال  هر  که  نویسی  بــودجــه   نواقص  از  یکی 
می  ــرو   ــ روب مشکل  بـــا   را   ــوالن  ــس وم ــردم  مـ
معاف  ودستگاههای  افراد  بودن   کردنامعلوم 
از مالیات بود واین امر نه تنها در جامعه موجب 
نا  شایعات   از  بسیاری  وظهور  وبروز  دلسردی 
روا وناشایست می شد بلکه دست آویزی برای 
رسانه های بیگانه بود تا برتاشهای  مزبوحانه 

خودبیافزایند نوبخت یاد آور می شود : 
که  را  بخش هایی  و  دستگاه ها  همه  امسال   *
معرفی  هستند  برخوردار  مالیاتی  معافیت  از 
به  بــدانــنــد  مجلس  نــمــایــنــدگــان  ــه  ک ــم  ــردی ک

چه کسی معافیت مالیاتی می دهندو
ــده  ــنـ آیـ ســـــال  مــــی شــــود  پــیــش بــیــنــی   *
شود  پرداخت  یارانه  تومان  1۴۲هزارمیلیارد 
و عاوه بر یارانه نقدی، یارانه های غیرنقدی به 

مردم داده  می شود.

ضامن خراسان : «

بودجه ۹۸  با همه ویژگی های مثبت ومفیدش 
دستگاههااز  وبــرخــی  دارد  هــم  آسیب هایی 
بودجه سال آتی خود راضی نیستند نمونه بارز 
پزشکی  وآمــوزش  درمــان  بهداشت  وزارت  آن 
قاضی  دکتر  هــای  پیگیری  همه  با  که  اســت 
به  ودرنهایت  نرسید  نتیجه  به    هاشمی   زاده 
حذف واستعفای وزیر بهداشت ودرمان دولت 
نوبخت  را دکتر  امر  این  وامید منجر شد  تدبیر 
می تواند  بودجه   : گوید  ومی  کند  می  تصریح 
از  دستگاهی  هیچ  زیــرا  باشد  نــارضــایــتــی زا 

بودجه ای که دریافت کرده راضی نیست.
ــش از  ــیـ ــی بــــودجــــه بـ ــومـ ــمـ ــع عـ ــ ــاب ــ ــن ــ *م
منابع  از  اســـت.  تــومــان  ۴۳۳هــزارمــیــلــیــارد 
عمومی بخشی مصارف هزینه ای، برخی تملک 
دارایی های سرمایه ای مثل طرح های عمرانی 
و خرید اوراق فروخته شده سال گذشته استوی 
و  ۳1هــزار  باید  آینده  سال  برای  گوید:*  می 
خرید  صرف  خرج مان  از  تومان  ۹00میلیارد 
اوراقی باشد که سال قبل فروخته شده است. 
برخی واگذاری اوراق را فروش آینده می دانند 
صرف  را  آن  ها  پول  ما  بلکه  نیست  این گونه  که 

طرح های عمرانی می کنیم

توزیع 142هزار میلیارد تومان یارانه  «
بین مردم

 : شود  می  آور  یاد  کشور  وبودجه  برنامه  رییس 
اوراق  تومان  و۵00میلیارد  ۳۸هــزار   امسال 
میلیارد  ــزار  ۳۲هـ آیــنــده  ــال  س کــه  فروختیم 
از  ریال  یک  می کنیم.  خریداری  را  آن   تومان 
خرانه پرداخت نخواهد شد مگر اینکه سازمان 
بودجه آن  را تخصیص دهد. اگر تخصیص هم 
بودجه  سازمان  از  کلی  مجوز  یک  با  نشد  داده 
و  برنامه  را سررسید کرد. سازمان  آن   می شود 
خصوص  در  اقتصاد  وزارت  همکاری  با  بودجه 

خرید و فروش اوراق کامًا مسلط است.
وجود   ۹۸ ســال  در  تحریم ها  اینکه  فــرض  با 
داشته باشد پایداری بودجه در مقابل شوک ها 

و تحریم ها از ویژگی های بودجه ۹۸ است.
برای  دالر  1۴میلیارد  دولــت   ۹۸ بودجه  در 
۴۲00تومان  نرخ  با  اساسی  کاالهای  تأمین 

تأمین می کند.
و  میلیارد  ــزار  ۴۲هـ همان  پرداختی  یــارانــه 

۵00هزارتومان خواهد بود.
بازنشستگان  حــقــوق  هــمــســان ســازی  بـــرای 
شده  داده  تخصیص  تــومــان  ۲هزارمیلیارد 

است.
ــت  دول ــدان  ــن ــارم ک و  بازنشستگان  حــقــوق 

۲0درصد افزایش خواهد یافت.
کــشــاورزی  تولید  عــوامــل  و  نــهــاده هــا  ــه  ــاران ی

۲0درصد افزایش خواهد یافت

جهت  گیری  ها و سیاست  های بودجه  ای «

تجهیز منابع عمومی غیرنفتی «

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی : تأمین درآمد 
مطمئن الزامی گریزناپذیر برای کاهش کسری 
تراز عملیاتی بودجه است که از طرق زیر تحقق 

می یابد:
- ارتقاء ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش 
با  بودجه  منابع  از  مالیاتی  درآمــدهــای  سهم 
پوشش  گسترش  مالیاتی،  پایه های  گسترش 
ایجاد  مالیاتی،  فــرار  از  جلوگیری  و  مالیاتی 
خوداظهاری،  تشویق  و  مالیاتی  مودیان  پایگاه 
از  استفاده  با  اقتصادی  مبادالت  شفافسازی 
و  اصناف  توسط  فروش  صندوق  سامانه های 
اعتبار  سیاست  جایگزینی  و  مشاغل  صاحبان 
مالیاتی  معافیت  جای  به  صفر  نرخ  با  مالیاتی 
صورت  به  مذکور  معافیتهای  ثبت  و  قانونی 
مالیاتی  عدالت  اینکه  ضمن  خرجی،  جمعی– 
و ساماندهی معافیت های مالیاتی مورد تاکید 

قرار گیرد.
 - گــویــد:  مــی  دان  اقتصاد  مهاجری  دکــتــر   
استفاده  با  مالیاتي  فرار  از  قابل توجهي  بخش 
اقتصادي  داده هـــاي  پایگاه هاي  تكمیل  از 
قانون  مكرر   1۶۹ ماده  ظرفیت  )فعال سازي 
شودوی  بایدجلوگیري  مستقیم(  مالیات هاي 

معتقد است:.
تکالیف  انجام  و  دولت  قانونی  حقوق  کلیه   -

مقرر مربوط سود سهام شرکتهای دولتی 
بند  حکم  چارچوب  در  قبل  سالهای  در 
از  بخشی  تنظیم  قانون   )۲۸( مــاده  )ج( 
و  شده  پرداخت   )۲( دولت  مالی  مقررات 
شرکتهای  بر  مالیات  سازوکار  اساس  بر 

دولتی دریافت شود.
و  اختصاصی  درآمــدهــای  ساماندهی   -

درآمد.
تاکید  با  اجرایی  دستگاه های  در  –هزینه 
ساماندهی  و  درآمـــد  ــازی  ــی س ــع واق ــر  ب
رفــاهــی  خـــدمـــات  ــازی  ــان سـ ــسـ ــکـ یـ و 

دستگاه های اجرایی تداوم یابد.
ــرایـــی، شــرکــتــهــا و  ــای اجـ ــا ه ه ــگ ــت - دس
انتفاعی  موسسات  و  دولــتــی  بانکهای 
و  واگـــذاری  بــه  مکلف  ــت  دول بــه  وابسته 
و  امــوال  بر  تأکید  با  داراییها  مولد سازی 

اماک مازاد هستند.
ــای  ــدوق ه ــن ــری ص ــس ــی ک ــده ــان ــام - س
و  ــا  ــی ه دارای شناسایی  و  بازنشستگی 
اصاحی  اقــدامــات  از  ــا  آن ه ثــروت هــای 

دولت است.
پایداری  قاعده  به  توجه  با  مالی  اوراق  از   -
مالی(  اوراق  انتشار  منفی  بار  )کاهش  بدهیها 

استفاده موثر به عمل آید.
استانی  هزینه   درآمـــد-  انگیزشی  نــظــام   -

استقرار یابد.
ــی،  ــرای ــوه دریــافــتــی دســتــگــاه هــای اج - وجـ
مؤسسات  و  دولــتــی  مؤسسات  و  شرکت ها 
انتفاعی وابسته به دولت که از محل اعتبارات 
ســرمــایــه ای  ــای  ــی هـ دارایـ تملک  ــای  ــرح ه ط
و  برنامه  قانون   ۳۲ مــاده  )مــوضــوع  انتفاعی 

بودجه( بازپرداخت شود.

اهتمام به انضباط مالی در بودجه «

و اصالح نظام اداری در جهت افزایش  «
کارآیی دولت

ایجاد تحول در مدیریت اعتبارات هزینه ای از 
کسری  کاهش  برای  اصلی  و  مهم  های  الــزام 
روشهای  از  باید  که  است  بودجه  عملیاتی  تراز 

زیر عملیاتی شود:
عملیات  حــذف  بــا  هزینه ای  اعــتــبــارات  در   -
دستگاه ها  بین  و  دستگاه  درون  در  مــوازی 

صرفه جویی شود.
سوی  از  غیرعملیاتی  و  سازمانی  واحدهای   -

دستگاه های اجرایی ایجاد نشود.
- وظایف حاکمیتی و تصدی گری دستگاه های 
در  تصدی گری  وظایف  شود  احصاء  اجرایی 

 ۴۴ اصل  سیاست های  درست  اجــرای  جهت 
قانون اساسی واگذار شود.

فناوری  نظام های  گوید:-  می  مهاجری  دکتر 
دولت  تکمیل  در  خدمات  ارائــه  و  اطــاعــات 
ــرای  ــوط ب ــرب الــکــتــرونــیــک و ســامــانــه هــای م
افزایش  و  دولــت  ســازی  چابک  و  بهینه سازی  
به طور  ارایه خدمات عمومی،  و کیفیت  کمیت 

موثر به کار گرفته شود.
چارچوب  در  اجرایی  برنامه  های  هدف  های   -
ساالنه  برنامه  و  توسعه  ششم  برنامه  اسناد 

دستگاه تعیین گردد.
- هر گونه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی 
تــوســط دســتــگــاه هــای اجــرایــی در چــارچــوب 

و  اطاعات  ثبت  به  منوط  مقررات،  و  قوانین 
مشخصات کامل کمک  گیرندگان مطابق مفاد 
بند )ب( ماده ۳1 قانون الحاق برخي مواد به 
دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون 
)۲( در سامانه ذی ربط سازمان برنامه و بودجه 

کشور خواهد بود.
واحدهای  اداره  و  بهره برداری  واگـــذاری،   -
از  )اعـــم  اجـــرایـــی  ــای  ــاه ه ــگ ــت دس عملیاتی 
خدماتی(  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
آماده  و  تکمیلشده  )پــروژه هــای(  طرح های  و 
بهره برداری به بخش غیردولتی با قراردادهای 

مشارکت عمومی 
واگذاری  یا  بلندمدت  اجاره  مانند  -خصوصی 
پرداخت  با  یا  خودگردان  )بهصورت  مدیریت 

هزینه سرانه خدمات( انجام  گیرد.

ساماندهی طرح های تملک دارایی  های  «
سرمایه ای

بازدهی  افــزایــش  گوید:  می  مهاجری  دکتر 
از  بیشتر  استفاده  و  دولت  سرمایه گذاری های 
کردن  عملیاتی  و  غیردولتی  بخش  مشارکت 
خرید  رویکرد  و  عمومی-خصوصی  مشارکت 
به  دولـــت،  تــوســط  عمومی  کـــاالی  و  خــدمــت 
هماهنگی  عالی  شورای  مصوبه  اجرای  کمک 
اقتصادی در خصوص سودآور کردن طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای و ایجاد جذابیت 
و  خصوصی  بخش  گـــذاری  ســرمــایــه   ــرای  بـ
همچنین مولدسازی دارایی های دولت صورت 

گیرد.
این صاحب  نظر اقتصادی می گوید: در سال 
داراییهای  تملک  طرحهای  پیشنهاد   ،1۳۹۸
اعتبار  تأمین  و  است  ممنوع  جدید  سرمایهای 
باال  فیزیکی  پیشرفت  با  تمام  نیمه  طرحهای 
)قابل بهره  برداری در سال 1۳۹۸( براساس 
اقتصادی،  ــد  رش تحقق  در  آنــهــا  ــذاری  ــرگ اث
و  زیست محیطی  مسائل  رعــایــت  و  اشتغال 
فرماندهی  ستاد  مصوب  ــای  ــروژه ه پ تحقق 
شوند.  اولــویــت گــذاری  اقــتــصــادمــقــاومــتــی، 
دولــت،  منابع  از  تلفیقی  استفاده  بــه عــاوه، 
خصوصی  بخش  و  سرمایه  بازار  بانکی،  منابع 
به همراه استفاده از سرمایهگذاری و روشهای 
تأمین مالی خارجی برای تکمیل، بهرهبرداری 
سرمایه ای  تملک دارایی  طرح های  واگذاری  و 

مورد توجه قرار گیرد.
شرکت های  بهره وری  افزایش  و  توانمندسازی 
دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به 

دولت
تصویب،  به  نسبت  مکلفند  عمومی  مجامع   -
بر  مبتنی  بودجه ریزی  نظام  اجرای  و  استقرار 

عملکرد اقدام کنند.
بهای  بر  مبتنی  تعهدی  حسابداری  سیستم   -

تمام شده باید استقرار و بهبود پیدا کند.
به  تـــوجـــه  ــا  بـ ــادی  ــه ــن ــش ــی پ ــه  ــودجـ بـ  -
صورت  به  عملکرد  ارزیابی  شاخص های 
اهداف  بر  منطبق  و  نتیجه گرا  و  هدفمند 
در  فعالیت  و  بــرنــامــه  مــبــنــای  ــر  ب کــمــی 
در  مندرج  فعالیت های  و  وظایف  حیطه 

اساس نامه ارایه شود.
متناسب  ارائــهــشــده  کــاالهــای  قیمت   -
افزایش  منظور  بــه  شــده  تمام  قیمت  بــا 
پلکانی  نرخ گذاری  بر  تاکید  با  بهره وری 
هزینه ای  فشار  ایجاد  از  جلوگیری  جهت 

بر اقشار کم مصرف، اصاح شود.
-ج- نظارت

استانی  و  ملی  اجــرایــی  هــای  دستگاه    
موظف اند به منظور نظارت دقیق و موثر بر 
تحقق اهداف برنامه های توسعه و انطباق 
برنامه ها و فعالیت های اجرایی )اعتبارات 
دارای هــای  تملک  طرح های  و  هزینه ای 
توسعه،  برنامه های  اهداف  با  سرمایه ای( 
بندهای  در  مندرج  الزام های  با  مطابق 
در  و  بخشنامه  ــن  ای »ب«  قسمت  ــل  ذی
اجرای مفاد ماده 1۲1 قانون برنامه پنجساله 
به  ارائه  برای  را  الزم  تمهیدات  توسعه،  ششم 
موقع گزارش عملکرد مورد نظر سازمان برنامه 
عملکرد  گــزارش هــای  و  اندیشیده  بودجه،  و 
به  قانون گذار  نظر  مورد  زمانی  بازه  در  را  خود 

این سازمان ارسال نمایند.
مــاده  مــوضــوع  اجــرایــی  دستگاه  های  تمامی 
مکلفند  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )۵(
احکام  قانون  نظیر  باالدستی  اسناد  اساس  بر 
برنامه  قانون  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی 
اقتصاد  کلی  ســیــاســت هــای  تــوســعــه،  ششم 
قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون  مقاومتی، 
 )۲( ــت  دول مالی  مــقــررات  از  بخشی  تنظیم 

خط  و  جمهور  رئیس  اباغی  اولویت های  و 
بودجه  ای  پیشنهادهای  فوق الذکر،  مشی های 
جدید  بودجه  ای  احکام  ارائه  از  و  تهیه  را  خود 
خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای 
و  ساماندهی  یا  و  جدید  درآمدی  منابع  کسب 
را  خود  پیشنهادی  احکام  هزینه  ها،  مدیریت 
این   )۲( شماره  پیوست  فرم های  چارچوب  در 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  بخشنامه 

ارسال نمایند.
در  مکلفند  مذکور  اجرایی  دستگاه  های  کلیه 
مندرج  سیاست های  و  راهبردها  چــارچــوب 
به  نسبت  آن،  پیوست های  و  بخشنامه  این  در 
مصوبه  اخذ  )و  خود   1۳۹۸ سال  بودجه  تهیه 
مــورد  در  عــالــی  ــورای  شـ یــا  عمومی  مجامع 
بودجه تفصیلی برای شرکتهای دولتی( اقدام 
این  ابــاغ  تاریخ  از  پس  هفته   ۳ تا  حداکثر  و 
ارسال  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  بخشنامه، 

نمایند.
توسط  پیشنهادی  بودجه  ارائه  عدم  صورت  در 
دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان 
سال  بودجه  تنظیم  به  نسبت  بودجه  و  برنامه 
1۳۹۸ آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه 
دستورالعمل های  قالب  در  پیشنهادی  بودجه 
به  اجرایی  دستگاه های  سوی  از  بخشنامه  این 

عهده باالترین مقام دستگاه خواهد بود.
دسته بندی یارانه در حساب های مالی

یارانه  مالی  حساب های  در  دسته بندی  نظر  از 
در دو دستۀ مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی 

می شود.
مقدار  مستقیم  یــارانــه  مستقیم  یــارانــه  ــف:  ال
برای  دولت  کلی  به طور  که  است  هزینه هایی 
حفظ منافع قشرها با درآمد پایین جامعه برای 

خرید کاالها و خدمات می پردازد.
مستقیم  غیر  یارانۀ  مستقیم:  غیر  یارانۀ  ب: 
یارانه ای است که بابت ثابت نگه داشتن قیمت 
تولیدکننده  قیمت  تضمین  یا  مصرف کننده 
اختصاص می یابد. این نوع یارانه جنبۀ کاالیی 

دارد و گیرندگان آن  متعدد هستند.
در  توزیع  چگونگی  نظر  از  یارانه  دسته بندی 

جامعه
توزیع  جامعه  در  چگونه  اینکه  نظر  از  یارانه ها 

می شوند به سه گروه تقسیم می شوند:
از سهمیه  بنزین قبل  یارانه  باز )مثل  یارانه   .1
بندی که بدون محدودیت، به میزان متفاوت و 
بسته به اینکه هر کس چه مقدار مصرف کند در 

اختیار همه قرار می گرفت(
۲. یارانه سرانه )مثل یارانه کاالهای کاالبرگی 
که به شکل محدود و مشخص وبه طور مساوی و 
برابر در میان همۀ افراد جامعه توزیع می شود(

بن ها  شکل  به  یارانه  )مثل  هدفمند  یارانه   .۳
مشخصی  گروه های  به  که  برگی هایی  کاال  و 
کارمندان،  کــارگــران،  مانند  جامعه  ــراد  اف از 
پرداخت  بگیران  مستمری  و  افتادگان  کار  از 

می شود( 
بر  یارانه  یا  باز  یارانه  موارد  عمده ترین  از  یکی 
از  کمتر  قیمت  تعیین  طریق  از  دولت  را  بازار 
خود  که  آنجا  از  می دهد.  انجام  واقعی  قیمت 
خدمات  و  کاالها  چنین  عرضه کننده  دولــت 
در  عرضه  وکنترل  است،  خصوصی  و  عمومی 
به  مربوطه  بازار  در  تعادل  است،  دولت  دست 
غیررسمی  بــازار  ایجاد  به  منجر  و  آمده  وجود 
حد  در  دولــت  دیگر  عبارات  به  شــد.  نخواهد 
شده  تعیین  قیمت های  در  موجود  تقاضای 
نظر  ــورد  م خدمت  یا  کــاال  عرضۀ  به  مــبــادرت 
بــازاری  چنین  در  که  است  بدیهی  می نماید. 
انــدازۀ  و  حد  از  بیشتر  تولید  و  مصرف  مقدار 
آن  تأثیر  اولین  و  گرفته  صورت  بازار  در  بهینه 
مشابه یارانه بر واحد یا قیمت در بازار کاالهای 
منابع  تخصیص  در  کــارایــی  عــدم  خصوصی 
نمی شود،  پرداخت  خزانه  از  یارانه  ولی  است، 
بلکه درآمد دولت که باید به خزانه واریز شود به 

مقدار یارانه پنهان کاهش می یابد.
منفی  مالیات  نوعی  دولت ها  نظر  از  سوبسید 
بودجه  در  مالیات ها  رده  در  شــده،  محسوب 
یارانه  دلیل  ایــن  به  مــی گــردد.  لحاظ  دولتی 
این  که  می آورند  حساب  به  منفی  مالیات  را 
نه  می شود،  پرداخت  دولتها،  طرف  از  مالیات 

دریافت.
از دیــدگــاه دولــت هــا به علت  یــارانــه  پــرداخــت 
اجتماعی،  تــوســعــه ای،  اقــتــصــادی،  ــداف:  اهـ
مــی گــردنــد.  ــت  ــرداخ پ فرهنگی  و  سیاسی 
به  یــارانــه  پــرداخــت  در  می تواند  اهــداف  ایــن 
خدماتی،  ادارات  تولیدکننده،  مصرف کننده، 
وبه طور  یابد.  تحقق  واردکننده  یا  صادرکننده 
را می توان در سه مورد زیر  یارانه  کلی اهداف 

خاصه کرد
انقباضی  ــوق  ف بــودجــه  امــیــدواریــم  ــان  ــای درپ
از  زیادی  تاحد  بتواند  دولت  توسط  شده  ادعا 
مشکات مردم؛اصناف وبازاریان وقشر محروم 
به  دولت  اقتصادی  وسیاستهای  بکاهد  جامعه 

رشد وبالندگی اقتصاد حامعه بیانجامد .
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بودجه 98  با همه ویژگی های مثبت ومفیدش آسیب هایی 
هم دارد وبرخی دستگاه هااز بودجه سال آتی خود راضی 

نیستند نمونه بارز آن وزارت بهداشت درمان وآموزش 
پزشکی است که با همه پیگیری های دکتر قاضی زاده 

هاشمی  به   نتیجه نرسید ودرنهایت به حذف واستعفای وزیر 
بهداشت ودرمان دولت تدبیر وامید منجر شد


