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 52درصد مردم تهران با روند فعلی بارندگی
از آب شرب محروم خواهند بود

ایسنا  -عیسی فرهادی فرماندار تهران که در جلسه شورای اداری خراسانجنوبی در جمع استانداران ادوار گذشته و حال خراسان سخن
می گفت ،با بیان این که در  ۴۷سال گذشته کمترین میزان آب را داشتهایم و اگر بارندگیها در تهران به همین روند باشد  ۵۲درصد مردم
تهران از آب شرب محروم خواهند بود ،اظهار کرد :وضعیت آبی در تهران ،بحرانیتر از بیرجند و خراسانجنوبی است.

...

مردم روستای ابراهیمآباد شهرستان پلدختر برای
عبور از مسیر رودخانه کشکان از «گرگر» استفاده
میکنند«.گرگر» طناب سیمی ضخیمی است که در
محل اتصال ،دو قرقره آهنین دارد و استفاده از آن به
قیمت قطع شدن انگشتان دست اهالی تمام می شود.
دو سال پیش عملیات اجرایی ساخت پل برای رفع این
مشکل آغاز شد اما پیمانکار توان پرداخت هزینه ساخت
عرشه را ندارد و منتظر تامین اعتبار توسط استانداری
لرستان است تا بتواند ساخت پل را به اتمام رساند.

...

از میان خبرها
نایب رئیس کمیسیون حقوق مجلس:

سازمان بیمه سالمت تعلق گیرد ،این سازمان بیمه گر می
تواند بدهی خود را به مراکز درمانی و داروخانه ها پرداخت
کند.ترکی ادامه داد :با این ردیف بودجه ای ،سازمان
بیمه سالمت می تواند بدهی هایی را که تاکنون داشته،
پرداخت کند و بسیاری از چالش ها و مشکالت طرح تحول
سالمت برطرف می شود ،افزون بر این ،بدهی داروخانه
ها نیز پرداخت و چالش های این حوزه برطرف می شود.

طی روزهای گذشته و پس از ارائه الیحه بودجه توسط
دولــت به مجلس ،بیشترین نگرانی ها دربــاره کاهش
بودجه وزارت بهداشت و به دنبال آن طرح تحول سالمت
و بیمه سالمت بود که به نظر می رسد نمایندگان مجلس
با درک دغدغه سالمتی مردم وضرورت ادامه طرح تحول
سالمت ،ضمن تشکیل کمیته حمایت از طرح تحول
سالمت ،رقــم بودجه ایــن وزارتــخــانــه را در بخش های
مختلف افزایش دادند .به گفته یکی از اعضای کمیسیون
تلفیق بودجه  ، ٩٧مجلس با اصالح الیحه بودجه ،اعتبار
سازمان بیمه سالمت را به  15هزار میلیارد تومان افزایش
داد و بودجه برنامه پزشک خانواده را به دو هزار میلیارد
تومان اولیه بازگرداند.اکبر ترکی در گفت وگو با ایرنا،
از تشکیل کمیته حمایت از طرح تحول سالمت در این
کمیسیون خبر داد و افزود :کمیته ای در کمیسیون تلفیق
بودجه  ٩٧مجلس تشکیل شد تا راه های تامین منابع
پایدار طرح تحول سالمت ،بررسی و همچنین مواردی
در این طرح گنجانده شود تا شاهد کاهش هزینه های
بهداشتی -درمانی باشیم.عضو کمیسیون بهداشت
و درم ــان مجلس به افــزایــش بودجه نظام سالمت در
کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت :در الیحه ،بودجه ٩.5
هزار میلیارد تومانی برای سازمان بیمه سالمت در نظر
گرفته شده بود که در مجلس ،آن را به ١5هزار میلیارد
تومان افزایش دادیم که اگر  55درصد این افزایش به

▪ 33هزار میلیارد تومان برای سالمت

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان این که بودجه نظام
سالمت در سال آینده در مجموع  ٣٢هزار و ٧٠٠میلیارد
تومان خواهد بود ،تصریح کرد :از محل هدفمندی یارانه
ها ٣ ،هزار و  ٧٠٠میلیارد تومان بودجه در سال آینده به
حوزه سالمت تخصیص پیدا می کند ،افزون بر این ،ردیف
های بودجه ای نیز از محل یک درصد مالیات بر ارزش
افزوده ،مالیات بر سیگار و کاالهای آسیب رسان در این
حوزه در نظر گرفته شده اســت.وی به پرداخت نشدن
بودجه های مصوب در حوزه سالمت اشاره کرد و گفت:

ترکی:وزارت بهداشت سال
گذشته  16هزار و  500نیرو
جذب کرده است و امسال نیز
 ١١هزار نیرو جذب خواهد کرد

مخالفت نمایندگان با حذف چاقو و ساطور
از فهرست ادوات درگیری به جایی نرسید
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:
حمل چاقو و ساطور بدون ممنوعیت ،تبعات بسیاری به
دنبال دارد اما با مخالفت شورای نگهبان ،تالش نمایندگان
برای اثبات این موضوع به جایی نرسید .محمد کاظمی به
باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :اعضای کمیسیون
حقوقی وقضایی مجلس در صدد بودند تا اقالمی چون
چاقو و ساطور از فهرست ادوات درگیری حذف نشوند.
وی افزود :حمل چاقو و ساطور بدون ممنوعیت ،تبعات
بسیاری به دنبال دارد اما تالش اعضای کمیسیون حقوقی
و قضایی ،برای اثبات این موضوع به جایی نرسید .کاظمی
تصریح کرد :چون چاقو و ساطور جنبه استفاده عمومی،
چند گانه و مشترک دارند و نمیتوان حمل آنها را ممنوع
کرد ،اعضای شورای نگهبان این وسایل را از فهرست ادوات
درگیری حذف کردند اما اعضای کمیسیون حقوقی و
قضایی با این موضوع مخالفت کردند .ویگفت :اگر فردی
اقدام به حمل چاقو و ساطور کند ،از آن جا که این اقالم جزو
وسایل و ادوات درگیری محسوب نمیشوند ،فرد مذکور
برای حمل این وسایل جرمی مرتکب نشده است.

طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
  - 1واحد اندازه گیری سرعت صوت – رخت شوی  -هدایت
کننده-نرمیوروانی-2فیلمیساختهفرانسیسفوردکاپوالبا
بازیمارلونبراندو-ناشناخته-3دومینخلیفهاموی-خدای
مصریانقدیم-حاالتچهرههنرپیشه-4روزنامهچاپلبنان
ناچیز-گلهمیشهعاشق-همهراشاملمیشود-5سکویشیرجه-امیدواری-پرندهایباپاهایپرهدار-بتعصرجاهلی
کهمادرخدایانبود-6خارجشدهازدین-بنیانگذارنظامنوین
اجتماعیدرایران-درتوضیحكالمبهكارمیرود-7حسرت-
زگیل-زشتونفرتانگیز-نقطهشروع-8تكرارحرفی-فلزی
دیرگدازکهبهعنوانکاتالیزوراستفادهمیشود -ابزارجنگی
 چرب زبانی و چاپلوسی  - 9محل نشستن  -مخترع پیلالكتریكی-روغنیبدونکلسترول-10پایانپذیر-ازاستادان
برجسته دوبله و مدیران موفق دوبــاژ در سینما و تلویزیون
کشورمان-11دستگاهیبرایشكلدادنبهفلزات-ظرفیت
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تواند روند نسبتا عادی را پیش رو داشته باشد.ترکی
بر کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم در حوزه
سالمت تاکید کرد و گفت :طرح تحول سالمت ،موجب
کاهش هزینه های پرداختی در حوزه سالمت شد اما
با وجــود اجــرای ایــن طــرح ،هنوز هزینه هــای بستری
در بیمارستان های دولتی باالست که باید همچنان
کاهش یابد ،اما در هزینه های سرپایی ،پاراکلینیک و
بخش خصوصی ،لزومی ندارد دولت هزینه افرادی را که
توانایی مالی خوبی دارند ،پرداخت کند.عضو کمیسیون
بهداشت و درمــان مجلس اضافه کــرد :خوشبختانه با
اجــرای طرح تحول سالمت ،بیشتر روستاییان تحت
پوشش بیمه قرار گرفتند اما در این میان برخی افراد
ثروتمند و متمول نیز رایگان بیمه شدند که باید به تدریج
با کمک آزمون وسع از پوشش بیمه رایگان خارج شوند
زیرا لزومی ندارد دولت هزینه درمان افراد ثروتمند را
پرداخت کند و آن ها رایگان تحت پوشش بیمه قرار گیرند
البته همچنان بر بیمه رایگان روستاییان و اقشار آسیب
پذیر در مناطق شهری تاکید داریم.

شرایط ادامه بیمه به صورت اختیاری

احکام اعدام های صادر شده با قانون جدید ،مجدد بررسی می شود

سازمان تامین اجتماعی شرایط ادامه بیمه به صورت
اختیاری را تشریح کرد .به گزارش مهر ،افرادی که قب ً
ال
مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و به دلیل بیکاری
از پوشش این بیمه خارج شده اند در صورت دارا بودن
حداقل  ۳۰روز سابقه پرداخت حق بیمه ،می توانند
بیمه خود را به شیوه اختیاری ادامــه دهند .شرایط
ادامــه بیمه به این صــورت اســت :خــروج از ردیــف بیمه
شدگان (عدم شمول بیمه بر آنان) ،دارا بودن حداقل
 ۳۰روز سابقه پرداخت حق بیمه ،حداکثر شرط سنی
پذیرش تقاضا برای مردان و زنان  ۵۰سال .همچنین
در صورتی که سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا بیش
از  ۵۰سال باشد ،دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه
معادل مــازاد سنی مقرر ،الزامی خواهد بود .پذیرش

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر گفت :دستور
العمل رئیس قوه قضاییه در اجرای قانون الحاق یک ماده
ی است.
به قانون مبارزه با مواد مخدر،گام مه م حقوق بشر 
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ستاد حقوق
بشر،کاظمغریبآبادی،افزود:بعدازتصویبقانونالحاق
یکمادهبهقانونمبارزهباموادمخدر،دستورالعملرئیس
قوهقضاییهدراجرایاینقانونوابالغتوقفاجرایتمامی
احکاماعدامصادرشدهدراینحوزهباهدفبررسیمجددو
تطبیقآنباتسهیالتقانونجدید،گاممهمدیگریدرحوزه
حقوق بشر محسوب می شود .وی با اشاره به این که ایران
تاکنون هزینههای مالی و انسانی بسیاری را در راه مبارزه
باموادمخدر،ازجملهجلوگیریازترانزیتآنبهاروپاصرف
کرده است ،اذعان کرد :ایران ،بار این مبارزه را به تنهایی

درخواست افرادی که بیش از  ۱۰سال سابقه پرداخت
حق بیمه دارنــد ،بدون رعایت شرط سنی امکان پذیر
خواهد بود .بیمه شدگانی که حداقل یک بار در اجرای
آیین نامه های قبلی و این آیین نامه ،قرارداد تنظیم و حق
بیمه پرداخت کرده اند تا سه نوبت مجاز به انعقاد قرارداد
بدون رعایت شرط سنی و سابقه خواهند بود.

عبوردادنجریانبرق-جالداستالین–حیرت.
عمودی
 - 1اضافه  -شیطان  - 2حــرف نــدا -حس بساوایی -
ضمیر دوم شخص  - 3انبار کشتی – شمشیر زن  -لوس
- 4سرخوشوسرحال-رستگاری- 5موتورسیكلتبدون
دنده-شهرمدفنموالنا- 6بهتازگی-علمشعبدهبازی7
رنگتحریکاعصاب-گازیرادیواکتیووبسیارسمی- 8راهیکهبهآخرنمیرسد!-تمامکردن-عکسپا!- 9تغار
بزرگ سفالی  -پشم شتر  - 10از درجات سپاه پاسداران

نوعیماهیاستخوانیخلیجفارس- 11داستانیکوتاهاز اشتفان تسوایگ ،نویسنده اتریشی  -نام سابق تونس
 - 12كلمه هشدار  -تیز پرواز - 13دوتا نون  -شك و تردید
قرص- 14جیرهومواجب-فرزندمذكر- 15ازپیامبرانبنیاسرائیل-یاقوتسرخ- 16ازخواهرانبرونته-زمینی
مثلثیشکلکهازآبرفترودخانهپدیدمیآید- 17سزاوار
دستار- 18زاپاس-چاقوفربه-ازمطهرات - 19مذکر موسیقیدان اتریشی خالق آکسفورد  -ماه شاعرانه- 20بلوزتابستانی–شایستگی.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت
بــهــداشــت تاکید کــرد هــم اکنون
مشکل جــدی در زمینه سالمت
مــحــصــوالت کـــشـــاورزی نــداریــم
و سالمت ایــن محصوالت را تایید
میکنیم.بنابرخبر ایسنا ،زهرا عبداللهی با اشاره به برنامه
مشترک وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی برای کنترل
سموم و کودهای شیمیایی مورد استفاده در محصوالت
کــشــاورزی ،بیان کــرد :بــرای ایــن موضوع ،کارگروهی
تخصصی تشکیل شده است که طی سه سال گذشته با
تدوین طرح و برنامه ،اقدامات خوبی برای کاهش میزان
سموم و کودهای ازته (نیترات) در سبزیجات و میوه انجام
دادهاند.وی با تایید سالمت محصوالت کشاورزی ،اظهار
کــرد :اکنون نگرانی خاصی بــرای آلودگی سبزیجات و
میو هجات از نظر سموم نداریم .مشکل جد ی و بزرگی
نیز در این باره وجود ندارد .از طریق سازمان غذا و دارو و
مرکز سالمت محیط و کار ،میزان سموم موجود در سبزی
و میوه کنترل و انداز هگیری میشود .سازمان مدیریت
و برنامهریزی نیز حمایت کرده و قرار است برای تجهیز
آزمایشگا هها ،سازمان غذا و دارو و جهاد کشاورزی را
همراهی کند .ایسنا گزارش داد :عبداللهی پیشتر اعالم
کردهبودبررسیهانشانمیدهددرسبزیجاتبرگیمانند
کاهو ،خیار ،گوجه ،سیب زمینی و پیاز احتمال باقی ماندن
سموم بیشتر است چراکه کشاورزان از سموم کشاورزی به
صورتی نامناسب استفاده میکنند .آن ها سمی را که برای
یک نوع گیاه مناسب است ،برای همه گیاهان استفاده
میکنند؛ این موضوع به آگاهی کشاورزان بازمیگردد.
بنابراین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت باید روی
آموزش کشاورزان کار کنند تا آن ها مطلع شوند خطرات
مصرف زیاد این سموم چیست .به همین دلیل وزارت جهاد
کشاورزی و وزارت بهداشت برنامههای آموزشی الزم را
برای کشاورزان اجرا میکنند.

هشدار پلیس به شهروندان؛

مراقب سارقان در پمپ بنزین باشید
متحملشدهوکشورهایاروپاییوسازوکارهایبینالمللی
حقوقبشرنیزهموارهبهانتقادازمجازاتاعدامدراینحوزه
عادت کردهاند و هیچ وقت سهم خود را در این مبارزه ایفا
نکردهاند.ازاینرو ،تصویبقانونجدیدوبخشنامهاجرایی
رئیس قوه قضاییه محکی برای مواضع ،اقدامات و رفتار
بعدیاینکشورهاوسازوکارآنهاخواهدبود.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
نــیــروی انتظامی بــه شــهــرونــدان
هشدار داد مراقب سارقانی که در
اطراف پمپ بنزین و مجتمع های
مسکونی کمین کــرده انــد ،باشند
چرا که آنان از کوچک ترین غفلت صاحبان خودرو استفاده
و نیت خود را عملی می کنند.سرهنگ رضا موذن به ایرنا
گفت :این روزهــا شاهد سرقت هایی هستیم که در اثر
غفلت رانندگان اتفاق می افتد به عنوان مثال راننده برای
خرید روزنامه ،بنزین زدن در پمپ ها ،جلوی در مجتمع
های مسکونی برای گذاشتن زباله در سطل و غیره لحظه
ای هر چند کوتاه از خودرو پیاده می شود غافل از این که
سارقان در اطــراف چنین مکان هایی کمین کرده اند.
وی اضافه کرد :از سوی دیگر ،برخی سارقان با برداشتن
سوئیچ خـــودرو از کــمــدهــای مــوجــود در استخرهای
شنا و سرقت از کیف مشتریان در آرایشگاه های زنانه
اقدام به سرقت خودروها می کنند به همین دلیل بهتر
است افــراد وسایل خود را به صندوق امانات بسپارند.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی؛ یکی
دیگر از شیوه های سرقت خودرو را پنچر کردن آن توسط
سارقان بیان کرد و افزود :صاحب خودرویی که وسایل
گران قیمتی را حمل می کند مثل لپ تاپ یا وسایل دیگر،
سبب جلب توجه سارقان می شود .سارق ،خودرو را تعقیب
می کند و زمانی که خودرو پارک می شود ،اقدام به پنچر
کردن الستیک آن می کند و صاحب خودرو وقتی بر می
گردد ومشغول پنچرگیری می شود ،سارق از این فرصت
استفاده و اقدام به سرقت می کند.

 5درصدبودجهکشوردراختیارمدیریتبحران
رئــیــس ســازمــان مدیریت بحران
کشور با اشاره به این که از مجموع
کــل بــودجــه کــشــور 5 ،درصـــد در
اختیار مدیریت بحران قرار دارد،
گفت :از این میزان  3درصد مربوط
به پیشگیری و  2درصد برای مقابله
است .به گزارش ایسنا ،اسماعیل نجار با اشاره به آیین نامه
طراحی ساختمان ها دربرابر زلزله (آیین نامه )2800
افزود :در زلزله غرب کشور ،ساختمان هایی که حداقل
های آیین نامه یاد شده را رعایت کرده اند ،کمترین آسیب
را دیده اند یا تخریب نشده انــد.وی خاطرنشان کرد :ما
مسئوالن دولت موظفیم بر ساخت و سازها و رعایت قوانین
نظارت بیشتر و دقیق تری داشته باشیم.
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افقی-1:حمام خودرو – سفید ترکی – برگ برنده  -جواز
 -2برکت – قدم یکپا – اجباری – بینش – خزنده گزنده -3
کمیاب – وزغ – جوان – ریشه  -کال  -4راه میان بر – شرح
دهنده – حرف دهان کجی  -سهل – می دهند ورسوا می
کنند  -5شانه – نت چهارم – کشور اروپایی – مکیدن – دور
دهان  -6مرقد  -از حروف ندا – فرمان هنری – زیان کار
 -7مکان – خرس فلکی – ترکیب چند شرکت برای انحصار
کاال – مساوی عامیانه – دربست کارخانه  -8ضمیر جمع
– خرمن ماه – حرف همراهی – هاتف – چه وقت  -9قانون
چنگیزی – منقار پرنده – دانشکده – گشاده  -ویرگول
 -10به جا آوردن – خون – مباحثه – جام جمشید – گنگ
 -11ضیافت – تکرار حرف – همه – غذای اصفهانی

▪جذب 11هزار نیرو در سال 97

وی گفت :وزارت بهداشت سال گذشته  16هزار و 500
نیرو جذب کرده است و امسال نیز  ١١هزار نیرو جذب
خواهد کرد که برای پرداخت حقوق آن ها هزار میلیارد
تومان بودجه نیاز است ،اگر این رقم تامین شود ،در کنار
دیگر ردیف های بودجه ای که در تبصره های مختلف
دیده شده است ،می توان گفت طرح تحول سالمت می

سالمت محصوالت کشاورزی را تایید میکنیم

...
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طراح جدول:مجید شادروح

وزارت بهداشت اکنون با کسری بودجه مواجه است و
از ردیف هایی مانند اعتبار محل هدفمندی یارانه ها،
مالیات بر کاالهای آسیب رسان مانند دخانیات و منابع
دیگر ،بودجه های مصوب شده به طور کامل پرداخت
نشده است .عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
خاطرنشان کــرد :بر اســاس گــزارش وزارت بهداشت
طی دو سال گذشته ،تخصیص بودجه این وزارتخانه
١٠٠درصدی نبوده ،حتی در برخی ردیف های بودجه
ای ،بخش عمده بودجه پرداخت نشده است  ،به همین
دلیل در کمیسیون تلفیق تالش می کنیم این کسری ها
جبران شود.ترکی با اشاره به افزایش بودجه طرح پزشک
خانواده اظهار کرد :در الیحه بودجه  ٩٧برای اجرای نظام
ارجاع ،هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که مقرر
شده است این رقم برای اجــرای سیستم ارجــاع و طرح
پزشک خانواده به دو هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

نظر وزارت بهداشت درباره
«سالمت»محصوالت کشاورزی

از میان خبرها
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افزایش  5/5هزار میلیاردی بودجه بیمه سالمت در کمیسیون تلفیق
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