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وجود  ۱۲تا  ۱۳میلیون
جمعیت حاشیهنشین درکشور

فارس-رئیسسازمانبهزیستیکشوررشدغیرمنطقیپدید هحاشیهنشینیرادرکنارفقروبیکاریازمهمترینتهدیداتحوز هآسیبهایاجتماعی
کشوردانست.انوشیروانمحسنیبندپیگفت:رشدغیرمنطقیپدیدهحاشیهنشینیوبیکاریتهدیدبهشمارمیرودوهماکنون 12تا 13میلیون
جمعیت حاشیهنشین در کشور وجود دارد؛ بنابراین ساماندهی و کنترل حاشیهنشینی یکی از اولویتها و برنامههای بهزیستی است.

دریچه

گاهی همدیگر را جا می گذاریم

خیابان همیشه قصه خودش را دارد.ترافیک ،دود ،ماشین
هایی که هر کدام به یک سو می روند و آدمهایی که انگار
یک عمر عجله دارند که فقط زود برسند .بوق می زنند،
ویراژ میدهند ،همدیگر را جا می گذارند ،برای هم الیی
میکشند و گاهی از روی هم عبور می کنند .گاهی شهر
شلوغ سهم آدم ها می شود...

خواندنی های رسانه ها
صاحب بزرگترین َسر دنیا زیر تیغ جراحی
پسربچه هندی که به
دل��ی��ل اب��ت�لا ب��ه نوعی
بیمارینادر،بزرگترین
س���ر دن���ی���ا را دارد،
ب �هت��ازگ��ی تحت عمل
جراحی قرار گرفته و به
کمک پزشکان سر وی
تا حد زیادی کوچکتر
شدهاست.اینکودکهندیبهبیماریهیدروسفالیدچار
است که در آن جمجمه فرد به دلیل تجمع مایعات اندازه غیر
طبیعی پیدا میکند؛ به طوری که حدود  5.5لیتر مایعات
اطراف مغز این کودک را فرا گرفته بود .صاحب بزرگترین
سر دنیا که هفت ماهه است ،به کمک پزشکان رو به بهبود
است و قطر سر وی از  96به  70کاهش یافته که  26سانت
کوچکتر شدن سر وی موجب امیدواری است.

ورزش در چین آلوده
مسئوالن مدرسه ای در شیجیاژوانگ چین گنبد چادری
را با مساحت  164در  66فوت از طرف شهرداری دریافت
کرد هاند تا روی زمین باز یهای موجود در این مدرسه
بکشند .این گنبد سفید و بزرگ راه حل مقابله با ورزش
دانشآموزان در هوای آلوده است  .این چادرها در داخل
خود به دستگاههای تصفیه هوایی مجهز هستند که هیچ
گونه آلودگی را وارد آن نمیکنند و دانشآموزان به راحتی
میتوانند به فعالیتهای ورزشی خود بپردازند.

نظر وزارت بهداشت درباره  2شغله بودن پزشکان
دانش پور -سخنگوی وزارت بهداشت درباره
محدودیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش
دولتی و خصوصی مطابق برنامه ششم گفت:
واقعیت این است که نظر وزارت بهداشت این
بود که را هحل اساسی برای حل این موضوع
اجرای سیاستهای کلی نظام سالمت است؛
به طوری که یکی از بندهای سیاستهای کلی
سالمت مبنی بر این است که تعرفه خدمات
و مراقبتهای سالمت مبتنی بر شواهد و بر
اساس ارزش افزوده و حق فنی واقعی و یکسان
ب��رای بخش دولتی و غیردولتی باشد .حال
باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی
تفاوتی وجود نداشته باشد ،آیا باز هم پزشکان
مصر به کار کردن در دو جا هستند؟ باید توجه
کرد که جامعه پزشکی هم تمایل دارد که در
یک جا کار کند ،اما علت دو شغله بودن آن ها
این است که اوال وابستگی به دولت دارند و در
عین حال دولت هم در گذشته اجازه کار کردن
پزشکان در دو بخش را میداد ،از طرفی تعرفه
خصوصی باالتر از تعرفه دولتی اس��ت .قائم
مقام وزیر بهداشت افزود :وزارت بهداشت در
دوره اخیر تعداد اف��راد تمام وقت را از  ۱۷به
 ۵۰درصد رسانده است؛ به طوری که اکنون
از هر دو نفر پزشک یک نفر تمام وقت هستند
و این آمار در برخی دانشگا هها به  ۹۰درصد
هم میرسد .در حالی که در گذشته از هر شش
نفر یک نفر تمام وقت بود.حریرچی تاکید کرد:



...

میراث فرهنگی
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در دراز مدت و با فراهم کردن زیرساختها،
قسمت عمد های از این مشکالت رفع خواهد
شد؛ اما نمیتوانیم فقط درباره یک مورد از یک
منظومه مرتبط و به هم پیچیده تصمیم بگیریم.
سخنگوی وزارت بهداشت درب���اره وضعیت
مطالبات بیمارستانها از سازمانهای بیمهگر
و همچنین مشکل اوراق قرضه توزیع شده
در بین دانشگا هها ،گفت :از نظر مطالبات
سازمانهای بیمهگر هنوز وضعیت نامناسبی
داریم.حریرچی درباره برنامه وزارت بهداشت
برای مدیریت سازمان بیمه سالمت با توجه به
بدهکاری این سازمان توضیح داد :سازمان
بیمه سالمت هم اکنون ح��دود ه��زار و 650
میلیارد از بدهی سال  94را پرداخت نکرده
که معادل آن دولت اوراق مشارکت در اختیار
این سازمان ق��رار داده است و اگر این اوراق
نقد شود ،بدهی سال  94تسویه می شود .وی
گفت :اگر دول��ت و مجلس بخواهند سالمت



مردم را تامین کنند ،قاعدتا باید هزینه آن را هم
تامین کنند؛ در نتیجه بیمه شدن  10میلیون
نفر بیمه شده جدید در سال  96حداقل سه
هزار و  600میلیارد تومان اعتبار می خواهد که
امیدواریم تامین شود.حریرچی افزود  :عالوه بر
آن با توجه به تغییر الگوی بیماری ها و پیرشدن
جمعیت بدون در نظر گرفتن تورم ،هزینه های
سالمت هر سال بین  3تا  7درصد افزایش می
یابد که دولت و مجلس باید این هزینه را تامین
کنند.قائم مقام وزیر بهداشت همچنین با بیان
این که هیچ نمونه انسانی مبتال به آنفلوآنزای
پرندگان در کشور گزارش نشده است گفت:
مرغ و تخم مرغ های مجوز دار مشکل ندارند اما
شکار پرندگان مهاجر خطرناک است.

ساالنه  10درصد بدهی دولت
به تأمین اجتماعی تسویه میشود
گ��روه اجتماعی -نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه دوشنبه و
درجریان بررسی برنامه ششم مصوب کردند که ساالنه حداقل  10درصد بدهی
دولت به سازمان تأمین اجتماعی در طول اجرای این برنامه تسویه شود .به
گزارش خراسان،طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی در تبصره این ماده ،در
اجرای حکم این ماده باید ساالنه حداقل  10درصد بدهی دولت به سازمان
تأمین اجتماعی تسویه و هر گونه تعهد جدید برای سازمان برنامه و بودجه باید در
قانون بودجه همان سال پیشبینی و تدوین شود.

▪ ▪افزایش حق بیمه به  ۷درصد

سخنگوی وزارت بهداشت گفت :حق بیمه
که در برنامه پنجم  ۵درص��د ب��ود در برنامه
ششم به  ۷درصد افزایش یافت .حریرچی در
خصوص بدهی بیمهها به وزارت بهداشت،
گفت :درصد بیمهها به  7درصد افزایش یافته
است .این درصد در ابتدای برنامه پنجم 5
درصد بود که در سال پنجم و ششم به  6درصد
افزایش یافت .باید به این نکته توجه داشت
که نمیتوان قیمتها را دس��ت��وری کنترل
کرد ،باید به واقعیتها از لحاظ هزینه و منابع
موجود توجه شود.

...
دیابت



شاید تا پایان سال1400
با این احتساب بدهی بیش از  ۱۰۰ه��زار میلیارد تومانی دول��ت به تامین
اجتماعی ،اگر طبق این مصوبه پیش رود تا پایان سال 1400احتماال   نیمی
از آن تسویه خواهد شد و اینکه آیا با افزایش بدهی های ساالنه ،تکلیف خدمات
رسانی تامین اجتماعی به جامعه هدف خود چگونه می شود ،این خود پرسشی
جدی است که دولت به طور قطع به آن اندیشیده است .چندی قبل رئیس
مجلس درباره بدهی بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین
اجتماعی پیشنهاد داده بود دولت در قبال این بدهی ،مناطق آزاد را به تأمین
اجتماعی واگذار کند .الریجانی با تأکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی از
اموال دولت نیست ،اظهار داشت :اگر دولت در گذشته برداشتی از این سازمان
داشته اقدامی اشتباه بوده و در حال حاضر اگر دولت نمیتواند این بدهیها را
پرداخت کند باید از سرمایههای خود مانند مناطق آزاد و بنادر به سازمان تامین
اجتماعی تحویل بدهد تا این نگرانی از جامعه کارگری برطرف شود.

...

بهزیستی



...
شهر

منزل پدری مرحوم هاشمی
رفسنجانی ثبت ملی میشود

فوت با منشاء قلبی در دیابتی ها
 ٢تا  4برابر بیشتر از غیر دیابتی ها

بهزیستی برای کاهش نرخ طالق
مکلف شد

نام گذاری مکانی در پایتخت
به نام آیت ا ...هاشمی

رئیس اداره میراث فرهنگی رفسنجان از تدوین
پرونده ثبت ملی منزل پ��دری مرحوم آیت ا...
هاشمی رفسنجانی در بهرمان خبر داد .حسن
حسینی افزود :قدمت این خانه تاریخی به دوران
پهلوی اول باز میگردد و  1200متر مساحت
و  350مترمربع زیربنا دارد .این منزل تاریخی
شامل یک سالن ب��زرگ که محل دسترسی به
سایر اتاقهاست ،یک بادگیر بزرگ و یک مطبخ
به سبک قدیم است و بسیاری از جلسات قبل از
انقالب در این منزل برگزار میشده است.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران با بیان این که
هر سال حدود پنج میلیون نفر بر اثر دیابت فوت
میکنند ،بیان کرد :بیماران دیابتی باالی 65
سال احتمال حوادث قلبی بسیار بیشتری دارند؛
به طوری که تا مرز  70درصد این بیماران علت
فوتشان قلبی است .به گزارش خراسان،قاسمی
رئیس انجمن آترواسکلروز ایران گفت 20:درصد
مرگ در بیماران دیابتی به دلیل سکته مغزی بوده
و فوت با منشاء قلبی در دیابتی ها دو تا چهار برابر
بیشتر از افراد غیر دیابتی است.

خراسان -نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی
تکلیفسازمانبهزیستیرادرراستایکاهشنرخ
طالق در طول اجرای برنامه ششم توسعه تعیین
کردند.نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در
ادامه بررسی الیحه برنامه ششم توسعه ،سازمان
بهزیستی را مکلف به انجام اقداماتی برای کاهش
نرخ طالق در طول سال های برنامه کردند.بر این
اساس سازمان بهزیستی مکلف است برای کنترل
و کاهش نرخ طالق به 20درصد سال پایه خدمات
خود را گسترش دهد.

رئیس کمیته نام گ��ذاری ش��ورای اسالمی شهر
تهران گفت :دوفوریت طرح نام گ��ذاری مکانی
در پایتخت به نام آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
به زودی به صحن شورا ارائ��ه می شود .مجتبی
شاکری دیروز از ارائه پیشنهاد طرح دوفوریتی نام
گذاری مکانی به نام آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
در تهران خبر داد و افزود :بعد از خبر ارتحال ایشان
تاکنون شورای شهر جلسه ای نداشته و در اولین
جلسه هفته آینده شورا ،طرح دو فوریتی ارائه و
تصویب می شود.

...

دستچین
 ۷کالنشهر کشور همچنان درگیر غبار و
آلودگی هوا
خراسان-مدیرکلپیشبینیوهشدارسازمانهواشناسی
کشور از تداوم سکون هوا و غبار در کالنشهرهای کشور
خبر داد و گفت :این وضعیت تا اواخر هفته در شهرهای
تبریز ،ارومیه ،تهران ،کرج ،اصفهان ،اراک و مشهد وجود
دارد «.وظیفه» مدیرکل پیشبینی و هشدار سازمان
هواشناسی کشور تصریح کرد :بارشهای پراکنده باران
امروز چهارشنبه نیز برای برخی مناطق زاگرس مرکزی و
سواحل غربی خزر پیشبینی می شود.

 2هزار واحد مسکونی تا پایان امسال
به محرومان واگذار می شود
ایرنا  -مدیر عامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان
حضرت ام��ام(ره) گفت :دو هزار واحد مسکونی تا پایان
امسال در مناطق مختلف کشور احداث و به محرومان و
مستضعفان واگذار می شود.
عارف نوروزی روز دوشنبه در حاشیه مراسم واگذاری 49
واحد مسکونی به محرومان و مستضعفان روستای شهید
جعفری (قلعه سیمون) از توابع شهرستان اسالم شهر با
بیان اینکه ساخت هر واحد نیازمند مبلغ  30میلیون تومان
است ،افزود  :از این میزان مبلغ  12میلیون تومان به عنوان
کمک بالعوض به متقاضیان واجد شرایط اهدا خواهد شد
و مابقی به صورت وام قرض الحسنه چهار درصد به آنان
ارائه می شود.
مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر اینکه این واحدها با
مشارکت بنیاد مسکن اجرا خواهد شد ،گفت :در مجموع
 14هزار واحد مسکونی با اعتباری حدود 360میلیارد
تومان سرمایه گ��ذاری ب��رای محرومان و مستضعفان
مناطق مختلف کشور به منظورساماندهی ،ساخته و
واگذار خواهد شد.

رد ارتباط بین آنتی بیوتیک
و خواب آلودگی
فارس-کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو ،ارتباط بین
آنتی بیوتیک و خواب آلودگی را رد و تأکید کرد که برای
مصرف دارو حتما باید با پزشک مشورت کرد.
نوشین محمد حسینی با انتقاد از برخی اظهار نظرهای
غیر کارشناسانه که بیان میکند «آنتی بیوتیک سیستم
ایمنی را تحریک می کند و این سیستم مث ً
ال با گرفتن انرژی
بدن به انسان احساس خواب آلودگی میدهد» ،گفت :بی
حالی و ضعف بدن در بیماریهای عفونی مربوط به عفونت
و فعالیت باکتریهاست و آنتی بیوتیکها به کمک سیستم
ایمنی در مبارزه با باکتریها میآیند.

/٩٥٢٣١٣٥٠م
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