
اجتماعی 3

 ممنوعیت برگزاری جشن های الکچری
در مهدهای کودک

به  اشاره  با  بهزیستی کشور  نوجوانان سازمان  و  امور کودکان  مدیرکل 
ممنوعیت برگزاری جشن ها و مراسم های غیرمتعارف در مهدهای کودک 
گفت: دستورالعمل برگزاری هرنوع مراسم و جشن در مهدهای کودک در 

اختیار مدیران این مراکز قرار دارد و رعایت آن الزامی است.
محمد نفریه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به دستورالعمل صریح برگزاری جشن ها 
و مراسم های مختلف در مهدهای کودک افزود: برگزاری هر مراسم و جشنی در مهد 
کودک باید با رعایت عرف و شرعیات برگزار شود و این موارد جزو قوانین سازمان 
بهزیستی هستند. وی در ادامه با بیان اینکه برگزاری جشن ها و مراسم های خالف 
عرف در مهدهای کودک ممنوع است، اظهار کرد: گاهی فیلم هایی در فضای مجازی 
با موضوع جشن های تولد الکچری یا جشن های خالف عرف منتشر می شود و این 
تصور را ایجاد می کند که این جشن ها در فضای مهد کودک ها برگزار شده اند، در 
حالی که این فضاها مربوط به جای دیگری است، اما به اسم مهدکودک تمام می شود، 
چرا که برخی فکر می کنند هرجا کودکان جمع می شوند، مهدکودک است. نفریه با 
بیان اینکه معموال این مراسم ها در فضاهای دیگری مانند خانه های بازی یا ... برگزار 
می شود و حتی برخی در فضای مجازی نسبت به برگزاری این نوع مراسم ها اطالعیه 
می دهند، توضیح داد: این فضاها ممکن است ترتیب دهنده گردش های غیررسمی 
یا حتی جشن هایی باشند که سازمان بهزیستی آنها را ممنوع اعالم کرده است و این 
سوءتفاهم را ایجاد کنند که این فعالیت ها در مهدکودک انجام می شود. مدیرکل امور 
کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور تصریح کرد: تمام مهدکودک ها با رعایت قوانین 
و مقررات و برای کودکان خودشان می توانند جشن هایی را برگزار کنند. این مراسم 
و جشن ها در مهدکودک باید مطابق عرف و شرعیات باشد و این موارد جزو قوانین 
بهزیستی هستند که هر کسی که مجوز احداث مهدکودک را دریافت کرده است، 

باید آنها را رعایت کند.

وزیر آموزش و پرورش:

تعطیالت زمستانی مدارس امسال اجرا نمی شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: اجرای طرح تعطیالت زمستانی مدارس برای 
سال جاری منتفی است.

سید محمد بطحائی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اعالم 
این خبر اظهار کرد: این طرح به مراجع مختلفی مرتبط است و به هماهنگی های 
میان بخش های مختلف نیاز دارد. وی ادامه داد: در این باره یک نظر این بود که 
طرح در مجلس به تصویب برسد و دیدگاه دیگر این بود که بر اساس اختیارات و 
قانون شوراهای استان ها، تعطیالت زمستانی به تصویب شورای آموزش و پرورش 
استان ها واگذار شود اما در این صورت این نگرانی به وجود می آید که میان شوراهای 
استان ها ناهماهنگی ایجاد شود. بطحائی با اشاره به اینکه امسال اجرای این طرح 
منتفی است تاکید کرد: چرا که جدول زمانی ما را به هم می زند اما کار کارشناسی 

آن ادامه می یابد.

معصومه ابتکار خبرداد

برنامه های ملی و بین المللی ایران برای احقاق حقوق 
کودکان

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: امیدواریم قانون حمایت 
از کودکان و نوجوانان پس از تایید شورای نگهبان به زودی ابالغ شود و 
در دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و تشکل ها که دلسوزانه 
در این حوزه تالش می کنند با ابالغ این قانون روح تازه ای در جامعه ما 
برای دفاع از حقوق کودکان دمیده شود و با موفقیت بیشتری در این زمینه 

حرکت کنیم.
معصومه ابتکار در کنفرانس منطقه ای حقوق کودک با محوریت موضوع عدالت 
برای کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: باید تالش کنیم به دور از مصلحت جویی و 
مالحظاتی که حقوق کودک را نادیده می گیرد، تالش کنیم دنیای بهتری را ترسیم 
کنیم. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری عنوان کرد: رعایت حقوق کودکان و 
توجه به آینده آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. ترسیم آینده روشن با برنامه ریزی 
و توجه به حقوق کودکان اهمیت دارد. امروزه در مجامع ملی کودکان حضور ندارند و 
ما در بسیاری مواقع باید صدای کودکان باشیم و از جایگاه آنها مسائل را ببینیم و از 

آنها دفاع کنیم و در آینده ای که ترسیم می شود، افق آینده را ببینیم.
وی بیان کرد: در این زمینه ما هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی اسناد و 
برنامه برای حقوق کودکان داریم. رویکردهای خوبی در مجلس و قوه قضائیه داریم، 
البته مشکالتی هم داریم. در دولت دوازدهم به این مشکالت توجه داریم و به دنبال 
انکار مشکالت نیستیم. ما تالش می کنیم اما از مطلوب فاصله داریم. امیدواریم قانون 
حمایت از کودکان و نوجوانان پس از تایید شورای نگهبان به زودی ابالغ شود و 
امیدواریم در دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و تشکل ها که دلسوزانه 
در این حوزه تالش می کنند با ابالغ این قانون روح تازه ای در جامعه ما برای دفاع از 

حقوق کودک دمیده شود و با موفقیت بیشتری در این زمینه حرکت کنیم.
ابتکار خاطرنشان کرد: شرایط اسفبار کودکان یمنی و اینگونه مسائل، مسائلی 
نیست که وجدان بشری بتواند به راحتی از آنها عبور کند. ما به طور خاص برای 
موضوع کودکان از زاویه خانواده و اهمیت خانواده از سال گذشته طرح خانواده را 
شروع کردیم که با موضع اصلی توان افزایی خانواده، در مسائل مهارتی است. معاونت 
در موضوعاتی مانند حمایت از کودکان در معرض آسیب به عنوان اقدامات موثر 
توجه کرده است. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پایان گفت: توجه 
به مهارت های زندگی برای کودکان در کنار آموزش های رسمی از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است. کار مشترکی با وزارت آموزش و پرورش در شناسایی کودکان 
بازمانده از تحصیل مخصوصا دختران و فراهم شدن زمینه آموزش برای آنها بوده 
است. در بحث قوانین و مقررات حق درخواست تابعیت مادرانی که همسران خارجی 
دارند از آخرین اقدامات اخیر دولت در زمینه حمایت از حقوق کودکان بوده است. 
این کنفرانس با حضور مقاماتی از کشورهای سوئیس، لبنان، افغانستان، پاکستان، 
قزاقستان، آذربایجان، روسیه، فلسطین و اردن و با سخنرانی وزیر دادگستری و 

جمعی دیگر از مقامات در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

اخبار
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روسیه رکورددار ابتال به اچ آی وی در ۲۰۱۷
نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که شیوع اچ آی وی در اروپا به ویژه در شرق این منطقه به میزان هشداردهنده ای رو به افزایش است. به گزارش ایسنا، مرکز کنترل و پیشگیری از امراض اروپا در گزارشی اعالم کرد که تعداد موارد جدید ابتال 

به ویروس ایدز در اروپا در سال 2۰17 افزایش داشته اما سرعت رشد آن کند بوده  است. در سال 2۰17 نزدیک به 1۶۰ هزار مورد جدید آلودگی با این ویروس در این منطقه گزارش شده که بیش از 13۰ هزار نفر از موارد تشخیص ابتال به ویروس ایدز 
در شرق اروپا بوده  است. در گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از امراض اروپا آمده  است: نرخ ابتال به این ویروس در شرق اروپا به ازای هر 1۰۰ هزار نفر ۵1.1 مورد بوده که نسبت به غرب اروپا بسیار باالست.

خوب و بد زیرگذر و نرده های چهارراه ولیعصر)عج( پایتخت بررسی شد

تضادهای یک تقاطع
زمانی که زیرگذر چهارراه ولیعصر)عج( با آن ورودی و 
تا  نرده هایی هم  خروجی های گیج کننده ساخته شد، 
فاصله حدود 1۰۰ متری چهارراه، حائل پیاده رو و خیابان 
خیابان  زیرگذر،  از  عبور  با  شوند  مجبور  مردم  تا  شد 
را خلوت و ترافیک این نقطه مرکزی پایتخت را کمتر 
کنند. با این حال نه آن زیرگذر و نه این نرده ها باعث 
عبور مردم از خیابان ها نشد و شاید تنها کار مردم برای 
عبور از رو و میانه نرده ها و یا ورود به خیابان از انتهای 
نرده ها کمی سخت تر شد. حاال بعد از گذشت ۵ سال از 
افتتاح زیرگذر چهارراه ولیعصر)عج( خبرهایی از تالش 
برای برداشتن نرده ها و راه عبور مردم به خیابان شنیده 

می شود.
پرتردد  نقاط  از  یکی  در  ولیعصر)عج(  چهارراه  زیرگذر 
تهران واقع شده و اولین تقاطع زیرسطحی پایتخت به شمار 
می رود که با صرف 40 میلیارد تومان هزینه، در دی ماه 92 
به خیابان های  از یک سو  این زیرگذر  بهره برداری رسید.  به 
پرتردد و مهم ولیعصر)عج( و انقالب اسالمی و از سوی دیگر به 
متروی خطوط 4 و 3 و خطوط 1 و 7 سامانه های بی آرتی راه 
دارد. همچنین پارک دانشجو و تئاتر شهر نیز از اماکن مهم در 

مجاورت این زیرگذر هستند.
خوب و بدهای یک زیرگذر

هر چند احداث این زیرگذر به وضوح از ترافیک روی سطح 
خیابان کاست، اما انتقادهای مختلفی هم به آن مطرح شد. 
عدم رعایت پیاده شدن مسافران در حریم 100 متری تقاطع 
عبور  مناسب  مسیرهای  نگرفتن  نظر  در  تاکسی ها،  از سوی 
سالمندان و معلوالن، شبانه روزی نبودن زیرگذر و عبور دشوار 
مردم در ساعت های نیمه شب تا بامداد از روی نرده ها و تهویه 
نامناسب از جمله ایرادهای مطرح شده به این گذرگاه شهری 
را  بود. در عین حال برخی فعاالن حوزه شهری هم خیابان 
متعلق به شهروندان دانسته و حذف عابران پیاده از سطح شهر 
به نفع سواره ها را راهکاری ضد فرهنگ شهری مطرح کردند. 
برگزاری گاه به گاه نمایشگاه های مناسبتی عکس و پوستر در 
راهروی میانی زیرگذر و نمایشگاه ها و فروشگاه های موقت که 
از صنایع دستی تا آب انار و پرتقال و لواشک در بساط شان 
یافت می شود هم هر چند عبور از زیرگذر را جذاب تر کرد، اما 
شلوغی ناشی از آن برای عابران پرعجله زیاد هم رضایت بخش 
این تقاطع همچنین در مناسبت های خاص  نبوده و نیست. 
پاشایی  مرتضی  تشییع  هنگامه  در  می شود.  شلوغ  بسیار 
)خواننده پاپ(، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و راهپیمایی های 
روز قدس یا 22 بهمن ماه، عابران این منطقه با محدودیت های 
عبور و مرور مواجه می شوند و شلوغی فضای محدود زیرگذر 

هم بر دردسرهای آن ها می افزاید.
با این همه، شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف، 
شهری  موفق  طرح  یک  را  ولیعصر)عج(  چهارراه  زیرگذر 
و  میدان ها  تجربه در  این  تکرار  دنبال  به  و حتی  می دانست 
»ایوان  پروژه  مثال  حال  این  با  رفت.  هم  دیگری  تقاطع های 
اولین هال شهری،  انتظار« در میدان ولیعصر)عج( به عنوان 
برای  پاتوقی  به جای  و  مواجه شود  مردم  توجه  با  نتوانست 

شهروندان، تنها به یک گذرگاه تبدیل شد.

تالش هایی برای باز شدن پای مردم به چهارراه ولیعصر)عج(
هر چند همچنان برخی از مردم با عبور از نرده ها، خود را در 
چهارراه ولیعصر)عج( به سطح خیابان می رسانند، اما برداشته 
شدن نرده ها مدت هاست که مورد مطالبه برخی ان جی اوهای 
شهری قرار دارد. به نظر می رسد که این فعالیت ها اخیرا در 
شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفته و تصمیم هایی برای 
بازگشایی پیاده روها به خیابان در این چهارراه انجام شده است. 
هفته گذشته نیز برخی نرده های این تقاطع باز شد، اما پس 
از چند روز دوباره نرده ها به جای خود بازگشت. پلیس راهور 
برچیده  با  را  خود  مخالفت  اقدام،  این  به  واکنش  در  تهران 
در  است.  کرده  اعالم  ولیعصر)عج(  چهارراه  نرده های  شدن 
از  نیز  عین حال مهدی چمران، رئیس شورای شهر پیشین 
اقدام شهرداری تهران نسبت به برداشتن قسمتی از نرده های 
چهارراه ولیعصر)عج( برای عبور عابر پیاده انتقاد کرد و گفت: 
»این کار قطعا به بار ترافیکی این نقطه از شهر اضافه می کند. 
نباید  دارد،  عابر  پل  یا  زیرگذر  که  جایی  و  دارد  قانون  شهر 
از عرض خیابان عبور کرد«. وی با اشاره به هدف بازگشایی 
است،  انسان محوری  و  پیاده مداری  که  ولیعصر)عج(  چهارراه 
به ایلنا گفت: »اگر فقط این اهداف مبنا هستند، پس اجازه 
دهیم تا مردم وسط اتوبان هم پیاده راه بروند! اگر مدیران واقعا 
دلسوز مردم باشند مترو، خطوط اتوبوس و به طورکلی حمل 
و نقل عمومی  را توسعه می دهند یا پیاده روها را وسعت داده 
و سطح آنها را صاف می کنند. اینکه نرده خیابان را برداریم 
پیاده محوری نیست بلکه باعث از دست رفتن جان مردم است. 
تا به حال چند نفر بین نرده و اتوبوس مانده اند و آسیب دیده اند 

بنابراین بهترین راه، استفاده از زیرگذر یا پل عابر است«.
و  شهر  شورای  فعلی  اعضای  می رسد  نظر  به  حال  این  با 
دارند.  نظرات  این  با  مخالف  نظری  تهران  مدیران شهرداری 

شهربانو امانی، عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای 
شهر تهران با اشاره به بازگشایی مسیر عابر پیاده در تقاطع 
ولیعصر )عج( گفت: »باید خیابان ها را از خودروها پس بگیریم 
و خیابان ها باید در اختیار دوچرخه سواری و پیاده مداری قرار 
تا  دهیم  هم  به دست  باید دست  »همه  افزود:  وی  گیرند«. 
در شرایط موجود بحث انسان محوری و پیاده مداری را که در 
برنامه دوم توسعه شهر هم بود و چندین سال است کشورهای 
دیگر روی آن کار می کنند، در شهر تهران پیاده کنیم«. امانی 
یادآور شد: »بیش از 117 سال خیابان ها در اختیار ماشین ها 
به  خیابان ها  تهران،  و  کالنشهرها  در  خصوصا  و  گرفته  قرار 
پارکینگ بزرگ تبدیل شده اند. ضمن اینکه خودروها آلودگی 
بازگشایی  از  توان  تمام  با  »من  افزود:  وی  کرده اند«.  ایجاد 
مسیر در خط عابر پیاده چهارراه ولیعصر)عج( دفاع می کنم 
است  سال  سالیان  شود.  همراه  ما  با  هم  پلیس  امیدوارم  و 
و  می شود  تالش  تهران  سطح  در  پیاده مداری  با  ارتباط  در 
قوی  کارشناسی  نظر  آن  بازگشایی شود، پشت  اگر مسیری 
است«. الهام فخاری، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز چند 
روز پیش درخصوص بازگشایی عابر پیاده در تقاطع چهارراه 
ولیعصر)عج( و خیابان انقالب در صفحه توئیتر شخصی خود 
در  و  باهمستان  همچون  گروه  هایی  پیشنهاد  »به  نوشت: 
راستای انجام شعار »شهر انسان محور«، با رایزنی و همراهی 
شهرداران منطقه های ۶ و 11 و معاونت حمل و نقل ترافیک 
شهرداری تهران، با همکاری و پیگیری ویژه معاونت شهردار 
منطقه ۶، چهارراه ولیعصر)عج( به طور موقت در محدوده خط 
عابر پیاده بازگشایی خواهد شد. پس از پایان دوره آزمایشی 
و با همکاری مردم در رعایت چراغ راهنما و قوانین ترافیکی 
این نرده ها را می توان برای همیشه برچید«. علی پیرحسین لو، 
این  نیز در  تهران  ترافیک شهرداری  اجتماعی معاون  مشاور 

باره گفت: »موضوع چهارراه ولیعصر)عج(، یکی از آشکارترین 
نقاط اختالف دو طرز نگاه به اداره شهر است؛ نگاه خودرومحور 
و نگاه انسان محور. واقعیت این است که زیرگذر این چهارراه 
بر مبنای یک نگاه مطلقا خودرومحور طراحی شده و به عالوه، 
نیازهای چند قشر مهم جامعه در آن نادیده گرفته شده است«. 
ولیعصر)عج(  از مسدود شدن چهارراه  افزود: »پنج سال  وی 
برای پیاده ها می گذرد. پنج سال، برای اینکه رفتار شهروندان 
با شرایط جدید منطبق شود زمان کمی نیست. آیا وقت آن 
نرسیده که از خود بپرسیم چرا هنوز بسیاری از مردم از روی 
از الی  که  می کنند  زیاد سعی  زحمت  با  یا  می پرند  نرده ها 
نرده ها عبور کنند و به خیابان برسند؟ مردم دیگر به چه زبانی 
باید به مدیران شهر بگویند که تصمیم آنها غلط و بی نتیجه 
بوده و فقط باعث رنج و خطر بیشتر شده است؟« پیرحسین لو 
با اشاره به برخی مشکالت ایجاد شده از سوی زیرگذر چهارراه 
ولیعصر)عج( برای شهروندان یادآور شد: »قرار نیست ما بعد 
این در خیابان های تهران برای خودروها فرش قرمز پهن  از 
اداره  کنیم. در شهری که بر مبنای عوارض همه شهروندان 
به  و سالمندان  مادران  و  و جانبازان  معلوالن  نباید  می شود، 
زحمت بیفتند تا خودروها راحت تر برانند؛ این وضعیت عادالنه 
و  شهر  شورای  عزم  می رسد  نظر  به  ترتیب  هر  به  نیست«. 
شهرداری تهران برای برچیدن نرده های چهارراه ولیعصر)عج( 
جزم است و اگر مخالفت پلیس راهنمایی و رانندگی چالشی 
ایجاد نکند، باید پس از دوره ای آزمایشی، شاهد بازگشت این 
چهارراه به ظاهر 5 سال پیش خود باشیم. در این میان یک 
البته به ارزش پول  با هزینه 40 میلیاردی –  آزمون و خطا 
5 سال پیش می ماند – که احتماال باید در ایران به اینگونه 
دوره های  مدیران  نقیض  و  ضد  تصمیم های  برای  هزینه ها 

مختلف مدیریتی عادت کرده باشیم.

صدور حکم شهردار تهران

حناچی از برزخ به »بهشت« رسید

پس از کش و قوس های فراوان و با تاخیری دو روزه، باالخره وزارت کشور 
حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران را صادر کرد.

دیروز اولین خبر از تایید حکم حناچی، در حاشیه جلسه هیات دولت و از سوی 
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اعالم شد. ساعتی بعد، سیدسلمان 
مراجع  تاییده  وصول  پی  »در  کرد:  اعالم  هم  کشور  وزارت  سخنگوی  سامانی، 
ذی صالح، حکم آقای پیروز حناچی شهردار منتخب تهران از سوی وزیر کشور صادر 
شد«. وی افزود: »روز چهارشنبه نظر صریح وزارت اطالعات مبنی بر تایید صالحیت 
آقای پیروز حناچی به وزارت کشور واصل شد. بدین ترتیب با توجه به تکمیل 
مستندات قانونی الزم برای صدور حکم شهردار تهران، حکم انتصاب آقای حناچی از 
سوی وزیر محترم کشور صادر شد«. سامانی تاکید کرد: »در این حکم ضمن اشاره به 
مشکالت مبتالبه شهرداری تهران، انتظارات وزیر کشور از شهردار جدید از جمله در 
عرصه انضباط دقیق مالی، ایجاد محیط سالم شهری، تسریع در تصمیم گیری های به 
موقع و کارشناسی شده و استفاده از توان افراد مجرب و شایسته تصریح شده است«. 
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در توئیتی با اشاره به تایید حکم پیروز 
حناچی به عنوان شهردار پایتخت  نوشت: »از هیات محترم دولت، به ویژه شخص 
رئیس جمهوری و همچنین وزرای محترم کشور و اطالعات که با سعه صدر موضوع 
صدور حکم شهردار منتخب را دنبال کرده و در طول مدت پیگیری با شورا تعامل 
کردند، قدردانی می کنیم«. در حکم تایید پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران که از 

سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور امضا شده، آمده است: »با توجه به اهمیت 
کالنشهر تهران، انتظار می رود با تسریع در تصمیم گیری های به موقع و کارشناسی 
شده و استفاده از توان افراد مجرب و شایسته و بهره گیری از همه ظرفیت ها، نسبت 
به توزیع عادالنه خدمات و امکانات در مناطق، اعمال انضباط دقیق مالی، ایجاد محیط 
سالم شهری، رعایت کامل قوانین و مقررات از جمله اجرای طرح های جامع و تفصیلی، 
تالش در جهت کاهش آلودگی هوا  و ترافیک و توجه جدی به موضوعات فرهنگی 
و اجتماعی و همکاری با شورای اجتماعی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، 
نهایت اهتمام الزم را به عمل آورید«. اکانتی که بعد از انتخاب پیروز حناچی از سوی 
شورای شهر تهران کار خود را در توئیتر آغاز کرد و البته هنوز از سوی توئیتر اصالت 
هویت آن تایید نشده است، بعد از تایید حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور 
نوشت: »مطلع خدمت به شهروندان عزیز تهران را با سوره مردم )ناس( شروع می کنم 
که در آن کار کردن برای »خلق« و به خاطر »خدا« را متذکر می شود؛ قدردان 
محبت های مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهوری و اعضای محترم شورای شهر 
تهران هستم«. به هر ترتیب، حناچی باالخره از برزخ بالتکلیفی  به »بهشت« رسید و 
حاال می تواند نه در مقام سرپرست که به عنوان شهردار رسمی تهران برنامه های خود 

را برای پایتخت پیگیری کند.

پیشنهادات  به  اشاره  با  انتقال خون  مدیرعامل سازمان 
بودجه ای این سازمان برای سال 1398 گفت: حاضریم با 
اختصاصی شدن درآمدمان، ساالنه بخشی از اعتبارات مان 
کاهش یابد و از محل درآمدمان بتوانیم مسائل سازمان را 

حل کنیم.
علی اکبر پورفتح اهلل در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به دغدغه های 
بودجه ای سازمان انتقال خون گفت: مهم ترین دغدغه ای که درباره 
بودجه سال آینده سازمان داریم و سال ها پیگیر آن هستیم، ایجاد 
نگاه اقتصادی به انتقال خون است. انتقال خون باید بر اساس یک 
چارچوب و نظام اقتصادی طراحی شود که البته بر همین اساس 
کار بزرگ تعرفه گذاری خدمات مان را انجام دادیم که می تواند در 
مدیریت مصرف خون هم تاثیر زیادی داشته باشد. همچنین در 
زمینه تولید داروهای مشتق از پالسما، استفاده از پالسمای مازاد بر 
مصرف مان و تبدیل آن به دارو از طریق پاالیش قراردادی اقدامات 

خوبی را در سازمان انتقال خون انجام داده ایم.
درخواست مکرر سازمان انتقال خون از بودجه نویس ها

با سازمان  از بحث هایی که همیشه  اینکه یکی  بیان  با  وی 
سازمان  درآمد  شدن  اختصاصی  موضوع  داشته ایم،  مدیریت 
انتقال خون است، افزود: این مساله باید برای سازمان مدیریت و 
برنامه و بودجه جا بیفتد که از انتقال خون به عنوان منبع درآمد 
استفاده نکند و درآمد سازمان انتقال خون به درآمد اختصاصی 

این سازمان بدل شود تا بتوانیم برای فعالیت های مان برنامه ریزی 
کنیم. از طرفی متاسفانه در زمینه تخصیص به موقع منابع  و 
اعتبارات مان هم دچار مشکل می شویم. این در حالی است که 
برای خرید حجم باالیی از ملزومات و تجهیزات انتقال خون مانند 
کیسه های خون و... که به صورت گلوبال خریداری می شوند، باید 
در همان پنج یا شش ماه اول سال برنامه ریزی و کار خریدمان را 
انجام دهیم. پورفتح اهلل با بیان اینکه معموال کار تخصیص اعتبارات 
موقعی انجام می شود که امکان برنامه ریزی در این زمینه را نداریم، 
افزود: بزرگترین چالش انتقال خون که حلش می تواند به نفع 
سازمان مدیریت هم باشد، این است که ما بتوانیم روی درآمدمان 
به صورت کامل حساب کنیم و از بازگشت به موقع درآمدمان 
برای برنامه ریزی و توسعه سازمان انتقال خون استفاده کنیم. اگر 

درآمدمان اختصاصی شود می توانیم مشکالت مان را حل کنیم. 
اینکه وقتی سازمان  بیان  با  انتقال خون  مدیرعامل سازمان 
مدیریت 30 تا 40 درصد درآمد ما را برمی دارد، انگیزه ایجاد درآمد 
به حداقل ممکن رسیده و اجازه برنامه ریزی برای انتقال خون 
وجود ندارد،  گفت: تامین درآمدمان به موقع انجام نشود،  نمی توانیم 
به موقع اقالم مورد نیازمان را تهیه کنیم. این یک چرخه مرتبط 
با هم است. بنابراین وقتی پول در انتهای سال تخصیص داده 
می شود و یا درست تخصیص داده نمی شود، امکان برنامه ریزی و 
مدیریت کاهش می یابد. در حالی که اگر درآمد ما اختصاصی شود، 

می توانیم این برنامه ریزی را انجام داده و حتی به تدریج اتکای مان 
را به سازمان مدیریت هم حذف کنیم. ما حاضریم با اختصاصی 
شدن درآمدمان، ساالنه بخشی از اعتبارات مان کاهش یابد و از 

محل درآمدمان بتوانیم مسائل سازمان را حل کنیم.
پیشنهاد بودجه ای برای سال 139۸

پورفتح اهلل با بیان اینکه کل بودجه سال 97 انتقال خون اعم از 
اعتبارات ستادی و استانی 500 میلیارد تومان بوده که در شش 
ماهه ابتدایی سال 50 درصدش تخصیص داده شده است، گفت: 

اعتبارات ستادی در این سال 125 میلیارد تومان بوده است. 
در آمد اختصاصی سازمان انتقال خون نیز ساالنه نزدیک به 
130 میلیارد تومان است که آن را به خزانه واریز می کنیم و ۶0 
درصدش یعنی 79 میلیارد تومانش بعدا وصول می شود و آن را 
به ما تخصیص می دهند. وی با اشاره به بررسی الیحه بودجه 
سال 139۸ در دولت اظهار کرد: بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد، پیشنهاد ما برای بودجه سال 139۸ مجموعا برای ستاد و 

استان ها ۶20 میلیارد تومان است.
تامین ملزومات انتقال خون در شرایط تحریم

پورفتح اهلل در بخش دیگری از صحبت هایش درباره وضعیت 
تامین ملزومات و تجهیزات انتقال خون در شرایط تحریم گفت: 
بخشی از اقالم انتقال خون، تولید داخل بوده و بخشی هم وارداتی 

است. 

حال  در  و  کردیم  برنامه ریزی  تحریم ها  آغاز  از  پیش  ما 
حاضر ذخیره یکساله خوبی را برای ملزومات مان در کشور فراهم 

کرده ایم که می توانیم آن را مدیریت کنیم. 
در عین حال برای تامین ملزومات انتقال خون به ما ارز دولتی 
دولتی  ارز  با  فعال  را  تجهیزات مان  اکثر  و  می دهند  اختصاص 

گرفته ایم. 
خوشبختانه در این زمینه برنامه ریزی خوبی در سازمان انجام 
شده و با توجه به ذخیره ای که در سازمان فراهم کردیم و پیگیری 
که در گذشته انجام دادیم و بخشی از اقالم مان در داخل تولید 

می شود، وابستگی ما به خارج از کشور کمتر می شود. 
در عین حال، خوشبختانه ما به شدت حوزه دارو بدهی نداریم و 
پرداختی های مان را انجام داده ایم و اگر تخصیص ها به همین منوال 

پیش روند، نگرانی در حوزه انتقال خون وجود ندارد.

درخواست چندباره سازمان انتقال خون از بودجه نویسان

حاضریم با اختصاصی شدن درآمدمان، بخشی از اعتبارات مان کاهش یابد


