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توزیع شیر مدارس از اواخر دی ماه
در صورت تأمین اعتبارات
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ورود نخستین گروه از پرندگان مهاجر
به ساحل کارون
هرساله پرندگان مهاجردر فصل سرما یکی از
رودخانه ها یا آبگیرهای خط استوا را برای گذران
این فصل انتخاب می کنند .رودخانه کارون هم در
این فصل سال میزبان انــواع کاکائی ،حواصیل و
باکالن است.

...

در ادامه مشکالت بیمه ای وکمبود بودجه اعالم شد

از میان خبر ها

هشدار وزارت بهداشت درباره کوچک شدن بسته خدمات سالمت

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان این که مشکالت مربوط به
بیمه ها به یک سازمان خاص بیمه اختصاص ندارد ،افزود:
کوچک کردن بسته سالمت و تامین منابع راه برون رفت از
مشکالت مربوط به بیمه است .ایرج حریرچی دیروز جمعه
در حاشیه مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعه پزشکان
به ایرنا گفت :مشکل مربوط به بیمه هابه یک سازمان بیمه
اختصاص ندارد؛ بسته های پایه ای خدمات سالمت داریم
که این بسته هزینه هایی دارد.
وی اظهار کــرد :وزارت بهداشت و بیمارستان های
تــابــعــه مــکــلــف انـــد ک ــه ایـــن بــســتــه خــدمــتــی مــصــوب
دولــــت را اجــــرا کــنــنــد ؛ ایـــن بــســتــه درمــجــمــوع به
قــیــمــت م ــص ــوب کـــه پــایــیــن ت ــری ــن قــیــمــت دولــتــی
اســت بــا تــیــراژ مـــورد نــیــاز در کــشــور ارائـــه مــی شــود.
سخنگوی وزیر بهداشت موضوع دیگر را انتظارات مردم
برشمرد و درایــن باره اظهارکرد :با توجه به انتظارات

چرا امسال
از برف و باران
خبری نیست؟

...
خبر

آغاز مذاکرات حج ایران و عربستان
مدت اقامت حجاج در مدینه کاهش می یابد
نخسـتین دور مذاکـرات حـج ایـران و عربسـتان بـدون
مشـخص شـدن جزئیـات بیشـتر از دیـدار مقامـات دو
کشـور ،انجـام شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،هیئـت حـج ایـران درحالـی دومیـن
سـال برگـزاری حـج را پـس از یـک سـال وقفـه ،بـا تاکیـد
بـر افزایـش سـهمیه کشـورمان در سـال  ،۹۷پیگیری می
کند که روابـط دیپلماتیک دو کشـور همچنان قطع اسـت
و سـفارتخانههای ایران و عربسـتان هنـوز فعالیت خود را
از سـر نگرفتهانـد.
سـال گذشـته از ایـران ،پـس از یـک سـال وقفـه و بـا وجـود
قطـع روابـط دیپلماتیـک ،نزدیـک بـه  ۸۶هـزار نفـر در
موسـم حـج شـرکت کردنـد.
دیـدار حـج  ۹۷نیـز در جـده و بیـن وزیـر حـج عربسـتان و
رئیـس سـازمان حـج ایـران صـورت گرفـت کـه پیرامـون
تدویـن برنامه هـای حج بحـث و قرار شـد ،جزئیات بیشـتر
در نشسـتهای کارشناسـی بـه سـرانجام برسـد.
سـازمان حـج و زیـارت اعلام کـرده اسـت؛ در ایـن دور از
مذاکـرات ضمـن تلاش بـرای افزایـش سـهمیه حج سـال
آینـده ،لـزوم فراهـم شـدن بسـتری بـرای ارائـه خدمـات
مطلـوب در کنـار تامیـن امنیـت و حفـظ عـزت و کرامـت
حجـاج ایـران را پیگیـری خواهـد کـرد.
محمـدی همچنیـن پیـش از سـفر گفتـه بـود؛ حقـوق
شـهدای منـا و سـقوط جرثقیـل را پیگیـری خواهـد کـرد.
رئیس سـازمان حـج و زیارت پس از نخسـتین دیـداری که
با وزیر حج عربسـتان داشـت ،در صفحه اینسـتاگرام خود
به وضعیت شـهر مدینـه و تاثیر پروژه گسـترش این حرم بر
افزایـش سـهمیه کشـورها اشـاره کرد و نوشـت« :بـا وجود
آن کـه وزارت حـج عربسـتان در پـی تکمیـل طـرح توسـعه
مسـجدالحرام قصـد دارد تعـداد حجـاج را افزایـش دهـد
(مـا نیـز در مذاکـرات افزایـش سـهمیه ایـران را بـه طـور
جـدی مطالبـه کردیـم) ،امـا در مدینـه نـه تنهـا امکانـات
اقامتـی جدیـدی ایجـاد نشـده ،بلکـه بـه واسـطه تخریـب
بخـش هایـی از مناطـق شـرق ،جنـوب و تـا حـدی غـرب
مسـجدالنبی ،ظرفیـت اقامـت نسـبت بـه چهار سـال قبل
کمتـر نیز شـده اسـت.
بـه ایـن ترتیـب دسـت کـم تـا بخشـی از شـهرک جدیـد
و مـدرن الهجـره در  ۹۸کیلومتـری مسـجدالنبی بـه
بهـره بـرداری مـی رسـد ،ناگزیـر بایـد بـه دلیـل فقـدان
امکانـات مناسـب مـدت اقامـت حجـاج در مدینـه را
کاهش داد».

5



مردم و با توجه به مصوبه های قبلی ،تنها راه این است
که حق بیمه مــردم را که تعداد قابل توجهی  ،دولت
نیابت و حق بیمه 50درصــد مــردم مانند  23میلیون
روستایی ،بیمه شدگان جدید ،افــراد تحت حمایت
کمیته امــداد و سازمان بهزیستی پرداخت می کند؛
هم از منابع عمومی و هم از خــود مــردم تامین شود.
وی با بیان این که قانون ،حق بیمه را  7درصد تعیین می
کند ،اضافه کرد :در یک نقطه عطف تاریخی هستیم یا
باید بسته را کوچک یا این که منابع آن را تامین کنیم.
حریرچی خاطرنشان کرد :راه حلی که دولت همت کرد
تامین منابع بود که این تامین منابع به سال های نخست
طرح تحول سالمت محدود شد؛ البته تاکیدات رئیس
جمهوری که مکرر از زمان انتخابات تا تنفیذو تحلیف
و حتی سخنرانی های بعدی خود به ویــژه در همایش
حقوق شــهــرونــدی اعــام کـــرده ،حــق سالمت اســت.

رئیسسازمانهواشناسیکشوردربارهشکل
گیری کم بارشی انباشته در کشور هشدار
داد و گفت :متاسفانه آثارکمبود بارش فصل
پاییز به صــورت کم بارشی انباشته تا پایان
سال ادامه خواهد داشت.داوود پرهیزکار در
پاسخبهچراییکمبارشیودمایباالیهوادر
پاییز امسال به ایسنا گفت :در فصل تابستان
سامانه جوی با هسته گرم که به «واچرخند

...
پایتخت



وی افزود :دولت منابعی را برای سازمان های بیمه گر ،
تامین خواهد کرد و قبول کنید شرایط واحدهای ارائه
خدمت طوری است که کارد به استخوان رسیده است و
مشکل داریم که امیدواریم این مشکالت رفع شود.
قائم مقام وزیــر بهداشت دربـــاره بودجه 97
سازمان بیمه سالمت ایران در الیحه پیشنهادی
دولت ،گفت :در الیحه پیشنهادی سال 97
هم با توجه به محدودیت هایی که دولت با آن
مواجه بود ،بودجه بیمه سالمت چندان
مناسب دیـــده نــشــده اســت.
بــه گــــزارش ای ــرن ــا ،طاهر
مــوهــبــتــی مــدیــرعــامــل
ســازمــان بیمه سالمت
ایـــران هفته گذشته
گفته بــود کــه دولــت

جنب حاره ای خاورمیانه» مشهور است؛ روی
کشور مستقر می شود و معموال با شروع فصل
پاییز،بهتدریجبهعرضهایجنوبیترحرکت
می کند و از این طریق امکان نفوذ توده هوای
سردبهمرزهایشمالیکشورفراهممیشود.
به گفته پرهیزکار ،این وضعیت می تواند به
پدیدهکمبارشیدربرخینقاطکشوربهعلت
فعالیت ضعیف سامانه های بارشی بینجامد.

جای  15هزار و  300میلیاردی که باید در سال  ٩٦به
بیمه سالمت می داد 11 ،هزار میلیارد می دهد و با این
وجود این سازمان ،چهار هزار میلیارد کسری دارد و پول
مراکز را نمی توان با این بودجه پرداخت کرد.
وی با بیان ایــن که اگــر پــول تامین نشود چه
اتفاقی می افتد ،ادامــه داد :در این صورت
یا باید با کمک دولت و مجلس منابع جدید
معین شود که امیدواریم چنین شود و اگر
این اتفاق نیفتاد ،بسته خدمت باید به میزان
کاهش هزینه ما تا سقف پنج هزار
میلیارد تومان  ،کم شــود که
بسته خدمت یا روی بیماری
اســت ،یا روی درمــان یا روی
دارو و آیــا می شــود آن را کم
کرد؟

به عبارت دیگر تحت این شرایط با کم فعال
شدنسامانههایبارشی،میزانبارشپاییزه
کاهش می یابد و به سبب کاهش ابرناکی و
نفوذ نکردن توده هواهای سرد ،دمای هوا
نیز باالتر از میانگین بلندمدت قرار می گیرد.
پرهیزکار گزارشی از وضعیت بارش کشور
در پاییز امسال ارائه داد و گفت :به استثنای
مناطق محدودی واقع در نوار شمال غربی
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زلزله



سخنگوی سازمان غذا و دارو

حذف پوشش بیمهای داروهای بدون نسخه
هنوزنهایی نشده است
سخنگوی سازمان غــذا و دارو ،گفت :موضوع خروج
داروهای بدون نسخه از پوشش بیمه های پایه هنوز نهایی
نشده است .به گزارش ایلنا ،کیانوش جهانپورافزود:
داروهــای بــدون نسخه برخی اقــام نظیر مسکن های
خفیف مانند استامینوفن و  ...یا داروهای سرماخوردگی
و برخی محلول های ضد عفونی یا آنتی اسید گوارشی و
 ...را شامل می شود و در صورت نهایی شدن و ابالغ ،هم
اکنون  ۸۳قلم -شکل دارو را شامل می شود.
وی گفت :در هر حال تاکنون چنین مصوبه ای در دولت
نهایی و ابالغ نشده ولی در صورت اجرایی شدن افزون
بر  ۱۴۰میلیارد تومان صرفه جویی در این موضوع اتفاق
خواهد افتاد که این منبع می تواند به اولویتهای باالتر
و مهم تری نظیر داروهای بیماران خاص و صعب العالج
و  ...تخصیص یابد و از این رو در زمینه منافع عمومی و
تسهیل ارائه خدمات دارویی ارزیابی می شود.

و جنوبی ،بــارش کل کشور از ابتدای سال
زراعی جاری (از اول مهر) تا  5دی ماه بیش
از  55درصد نسبت به میانگین دوره مشابه
بلندمدتکاهشیافتهاستوبیشترینکاهش
به ترتیب در استان های خراسان جنوبی ،قم،
یزد ،اصفهان ،مرکزی ،کرمان ،سیستان و
بلوچستان،تهرانوچهارمحالوبختیاریبین
 80تا 95درصدرخدادهاست.

احتمال فعالشدن همزمان  3گسل تهران
صفر است
رئیـس سـازمان پیشـگیری و مدیریـت بحـران شـهر تهـران
گفـت :مثال وقتی میگوییم اگر سـه گسـل تهـران همزمان
فعال شـوند ،تعـدادی جـان خـود را از دسـت میدهنـد ،اما
این را باید در نظـر بگیریم که احتمال فعال شـدن همزمان
ایـن گسـلها تقریبـ ًا نزدیـک بـه صفـر اسـت .بـه گـزارش
فـارس ،صادقـی بـا بیـان ایـن کـه اگـر زلزلـه تهـران واقعـا
بـرای همـه مهـم باشـد ،بایـد موضـوع آمادهسـازی تهـران
بـرای زلزلـه در اولویت مدیریت شـهری قـرار گیـرد ،افزود:
مطالعـات جهانـی نشـان میدهـد کـه اگـر در مدیریـت و
پیشـگیری بحـران یـک دالر هزینـه کنیـم ،یعنـی  15دالر
صرفهجویـی کردهایـم .وی بـا بیـان ایـن کـه اسـتانبول بـا
ایـن کـه از تهـران لرزهخیزتـر اسـت ،امـا بـا صـرف هزینـه
 1.7میلیـارد دالر یـک شـهر امـن اسـت ،اظهـار کـرد :هیچ
کـدام از پروژ ههـای شـهری پیوسـت مدیریـت بحـران و
پدافنـد را ندارنـد کـه ایـن نکتـه بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
بـه گفته وی سـاخت سـاختمانهای حسـاس مثل مدرسـه
و بیمارسـتان روی گسـل ممنوع اسـت و سـه سـال است که
نتیجه تحقیقات این سازمان ،به مرکز مطالعات ساختمان
ارسـال شـده اما تاکنـون هیچ تدبیـری اتخاذ نشـده اسـت،
این در حالی است که در سـال  1382یک ساختمان روی
بسـتر رودخانـه فرحـزاد وجود نداشـت ،امـا االن یـک محله
کامـل روی آن سـاخته شـده اسـت.

...
دارو

تهرانیها 19روزآذر را در هوای ناسالم
تنفس کردند

دستور وزیر کشور برای نصب دستگاههای جدید
لرزهنگاری و  GPSدر کشور

افزایش قیمت بنزین "دارو"
را گران میکند

آذر مـاه امسـال در حالـی به پایـان رسـید کـه تهرانیهـا بیـش از نیمی
از روزهـای ایـن مـاه را در هـوای ناسـالم تنفـس کردنـد و تنهـا  ۱۱روز
از نعمـت هـوای مطلـوب بهـره بردنـد .بنابرایـن خبـر ،در سـومین مـاه
فصـل پاییـز امسـال تهـران تنهـا دو روز هـوای پـاک در روزهـای ۳و ۴
آذر و  ۹روز هوای سالم داشـت .متاسفانه آذر این سـال تهرانیها ۱۹
روز هوای آلـوده تنفـس کردند کـه از ایـن تعـداد  ۱۶روز ناسـالم برای
گروههـای حسـاس و سـه روز ناسـالم بـرای همـه گروههـا در روزهـای
 ۲۹ ،۲۸و  ۳۰آذر بـود.

وزیرکشورباصدوردستوربراینصبدستگاههایجدیدلرزهنگاریوGPS
اعالمکرد:سازمانلرزهنگاریونقشهبرداریموظفبهشناساییمناطق
اولویتدارشدند.بهگزارش مهر،رحمانیفضلیدرجلسهمتخصصانو
استادانبرجستهکشوریدرحوزهزلزلهشناسیبرفرهنگسازیوآموزش
در هنگام زلزله از سوی رسانههای جمعی به خصوص صدا و سیما تاکید
کرد و گفت :فرهنگ سازی و آموزش نقش بسیار مهم در نحوه برخورد و
مواجههمردمدرهنگامزلزلهداردبنابراینسازمانمدیریتبحرانبایدبا
همکاریصداوسیمابهتهیهبرنامههایآموزشیاقدامکند.

نایب رئیـس کنگره اروپایی و آسـیایی فارماکـو اپیدومولوژی از گرانی
دارو بـر اثـر افزایـش قیمـت بنزیـن ابـراز نگرانـی کـرد .بـه گـزارش
تسـنیم ،جمشـید سلامزاده نایـب رئیـس کنگـره اروپایـی و آسـیایی
فارماکـو اپیدومولـوژی در پاسـخ بـه پرسـش خبرنـگاران در نشسـت
خبری کنگـره اروپایـی و آسـیایی فارماکـو اپیدومولـوژی دربـاره تاثیر
گرانـی قیمـت بنزیـن روی قیمـت دارو اظهـار کـرد :متعاقبـ ًا افزایـش
قیمت بنزین بر قیمـت دارو نیز تاثیر خواهد داشـت و بـا گرانی بنزین؛
دارو هـم گـران میشـود.

...
اخبار

وزیربهداشت :دسترسی به بیمارستانهای تهران هنگام
بحران دشوار است
وزیر بهداشت گفت :در بیمارستان های تهران موضوع
پدافند غیرعامل رعایت نشده است و بیمارستان ها در
محل هایی ساخته شده اند که امروز از شلوغ ترین مناطق
شهر هستند و در مواقع بحرانی ،دسترسی به آن ها دشوار
می شود .به گزارش ایسنا ،هاشمی در حاشیه مراسم آغاز
عملیات ساخت بیمارستان ام اس امام رضــا(ع) ،تاکید
کرد:بایدزلزلههایاخیرتهرانراکهمانندمانوربود،جدی
بگیریمودربارهبازسازیونوسازیبیمارستانهایتهران،
تصمیماتمهمیبگیریموآنراعملیکنیم.شهرداریمی
تواندزمینموردنیازبرایساختمراکزبهداشتیودرمانی

رادراختیارماقراردهدووزارتبهداشتیاخیرانسالمت
اقدامبهساختبیمارستانهایمقاومکنندچراکههرلحظه
ممکناستدچارزلزلهیاحوادثطبیعیدیگرشویم.
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر پیشگیری در مواقع بحرانی،
یــادآور شد :در بیمارستان های تهران ،موضوع پدافند
غیرعاملرعایتنشدهوبیمارستانهادرمحلهاییساخته
شده اند که امروز از شلوغ ترین مناطق شهر هستند و در
مواقع بحرانی ،دسترسی به آن ها دشوار می شود بنابراین
مسئوالنبایدبرایساختبیمارستانهایجدیددرتهران،
توجهویژهایداشتهباشند.

نایبرئیسانجمنآسیبشناسیمدعیشد:

آزمایشگاههای کشور در آستانه ورشکستگی
نایب رئیس انجمن آسیبشناسی ایــران با اشــاره به
فعالیت پنج هزار آزمایشگاه دولتی و خصوصی در سراسر
ایران ،گفت :حدود  ۸۰درصد آزمایشگاههای خصوصی
و  ۱۰۰درصد آزمایشگاههای دولتی با مشکالت جدی
مالی مواجه هستند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
به گــزارش فــارس ،فرید کرمی افــزود :آزمایشگاههای
دولتی هم اکنون با مشکل اصلی تاخیر پرداخت های
بیمه ای دست به گریبان هستند و به جرئت میتوان
گفت که صددرصد آزمایشگاه های دولتی و  80درصد
آزمایشگاههای خصوصی در آستانه ورشکستگی بوده و
با مشکالت مالی جدی مواجه اند.
وی گفت :حیات آزمایشگاه در بخش دولتی وابسته به
پرداخت بیمه ای است و دیرکرد پرداخت های بیمه ها
مشکالت این بخش را دو چندان کرده است.
کرمی در پاسخ به این که اجرای طرح تحول نظام سالمت
چــه تاثیری در آزمایشگا ههای کشور داشــتــه اســت،
خاطرنشان کرد :این طرح به خودی خود طرح مناسبی
است و برای اولین بار در تاریخ کشور به سالمت مردم تا
این اندازه اهمیت داده شده و بودجه زیادی در این زمینه

اختصاص یافته است.
نایب رئیس انجمن آسیبشناسی ایران بیان کرد :باید
توجه داشت مدیریت بودجه برای این طرح به خوبی اجرا
نشد و اجرای طرح را با چالش مواجه ساخت .بنابراین هر
چند که اجرای طرح تحول سالمت هزینه اعمال جراحی
و دارو را برای مردم کاهش داده ولی تقاضای القایی را
بیشتر کرد و مدیریتی در بودجه منابع در نظر گرفته نشده
است در حالی که مدیریت صحیح وابسته به تبیین خطوط
راهنما یا گایدالینهای بالینی است.
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