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...
دریچه

سد دز رو به ناخوشی
ســجــادیــان رئــیــس امـــور آب شــمــال غــرب استان
خوزستان می گوید :امسال با کاهش ورودی آب
به دریاچه سد دز مواجه هستیم و با توجه به شرایط
خشکسالی و پیش بینی صورت گرفته باید آمادگی
بیشتری برای مواجهه با این شرایط داشته باشیم.
طبق پیش بینی ،خشکسالی تا پایان سال آینده هم
ادامه دارد  .میزان آورده حجم ورودی آب به مخازن
سد دز تا انتهای پاییز امسال  444میلیون متر مکعب
بوده که نسبت به سال گذشته همین موقع که 623
میلیون متر مکعب بوده منفی  29درصد انحراف
و کاهش منابع داشته اســت و نسبت به  40سال
گذشته که  923میلیون متر مکعب بوده  52درصد
کاهش را نشان می دهد.

...
خبر

مشکل بازنشستگی پیش از موعد روستاییان
و عشایر برطرف شد
مدیرعاملصندوقبیمههایاجتماعیروستاییانوعشایراز
رفعمشکلبازنشستگیپیشازموعدمستمریبگیراناین
صندوق خبر داد و گفت :حقوق و سه ماه معوقه9هزار نفر در
دیپرداختمیشود.بهگزارش مهر،محمدرضارستمیبه
صدوراحکامبازنشستگیپیشازموعدکههفتهگذشتهوزیر
رفاه دستور آن را صادر کرد ،اشاره کرد و افزود :مشکل ایجاد
شدهدرزمینهبازنشستگیپیشازموعدبیمهشدگانصندوق
روستاییان و عشایر برطرف شد و بر اساس دستور وزیر رفاه،
 3هزار پرونده بازنشستگی پیش از موعد ارسال شده است
و  ۶۵۰۰پرونده در دست اقدام به زودی تعیین تکلیف می
شودوحقوقشانواریزخواهدشد.ویاظهارکرد :تمامحقوق
مستمریبگیران همزمان با کارمندان صندوق روستاییان
و عشایر در دی پرداخت میشود و سه ماه معوقه آن ها نیز
همراهباحقوقواریزخواهدشد.مدیرعاملصندوقبیمههای
اجتماعی روستاییان و عشایر با اشاره به این که تا پایان سال
 ۳۰هزار نفر از طرح بازنشستگی پیش از موعد برخوردار
میشوند،گفت:اینطرحمربوطبهسال ۹۳بودکهسرانجام
سالگذشتهبادستورنمایندگانبهتصویبرسیدودرمرحله
اول ،حقوق  ۹۰۰۰نفر از این مستمریبگیران همزمان با
حقوقدیپرداختخواهدشدوبقیهنیزتاپایانسالمحقق
میشود.رستمیهمچنینبهعیدیمستمریبگیراناشاره
کرد و گفت ۴۳:هزار مستمریبگیر ،عیدی خود را همراه با
حقوقبهمندریافتخواهندکرد.

ثبت بیش از ۳هزار
زمینلرزه در آذر

...

هشدارها ی پژمان فر درباره حریم بانوان دربیمارستان ها
و پاسخ وزیر بهداشت
دانش پور -دغدغه یکی از نمایندگان مجلس دربــاره
اجرای قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس
اســام  ،بی حرمتی به حریم زنــان و حضور پزشکان یا
پرستاران مرد در بخش زنان باعث شد تا وزیر بهداشت،
درمانوآموزشپزشکیروزگذشتهبهصحنعلنیمجلس
فراخوانده شود تا درباره این نگرانی ها به نمایندگان مردم
در مجلس پاسخ دهد .قاضی زاده هاشمی در پاسخ به
سواالت حجت االسالم نصرا ...پژمانفر نماینده مشهد
تصریح کرد :درهیچ بخش زایمانی در بیمارستانهای
کشور ،مرد و حتی پرستار مرد حضور ندارند بلکه همه
نیروهای این بخشها ،ماما هستند و از سال ۱۳۱۸
مامای مرد در کشور تربیت نشده است و چنین ادعایی
صحیح نیست.دستور کار جلسه علنی روز یک شنبه
مجلس به بررسی سوال حجت االسالم نصرا ...پژمانفر
از قاضیزاده وزیر بهداشت اختصاص یافت .پژمانفر از
وزیر بهداشت پرسید« :چرا با وجود مصوبه  ۴۲۷شورای
عالی انقالب فرهنگی و وظایف مصرح وزارت بهداشت در
خصوص اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی با موازین
شرع مقدس اسالم و ابالغ دستورالعملهای اجرایی برای
نگهداری از بیماران و همراهان در محیطهای درمانی
باز هم شاهد نابه سامانی و بیحرمتی آشکار به امر حریم
بانوان در بیمارستانها هستیم؟» نماینده مردم مشهد
گفت :شورای عالی انقالب فرهنگی درباره بحث عفاف و
حجاب هم در بیمارستانها تاکیداتی داشتند حتی بنده
زمانی که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بودم آقای
الریجانی به بنده دستور دادند که این موضوع پیگیری
شود حتی وقتی هم سوال مطرح شد وزیر بهداشت هم
این ایراد را وارد می دانستند .ما آمدیم برای آقای قاضی
زاده در حوزه بهداشت یار باشیم نه این که سنگ جلوی
پای ایشان باشیم اما این مسئله باید هر چه سریع تر
برطرف شود!



▪ ۵۰۰هزار سقط جنین؟

وی ادامه داد« :کارکنان و مردم متدین ما احتیاج به
مدیریت و نظارت بیشتری در این حوزه دارند اکنون
میتوانید به بیمارستانی مراجعه کنید و ببینید که
سونوگرافی در چه شرایطی برای خانم بــاردار انجام
میشود.
در شرایط امروز کشور ما یک میلیون و  ۹۰۰هزار زایمان
طبیعی داشتیم که براساس آمار رسمی  ۳۵۰هزار سقط
جنین و براساس آمار غیر رسمی هم  ۵۰۰هزار سقط
جنین انجام شده است .امروز هم خدمات دهنده و هم
خدمات گیرنده در مسیری قرار گرفته اند که به سوی
عادی سازی گناه است بنده سوال کردم این که فرهنگ
شده پزشک محرم است یعنی چه؟ چه کسی مرزهای
این قضیه را تعیین کرده؟ آیا آیین نامههایی که به دست
مسئوالن نرسیده کافی اســت ».پژمان فر مدعی شد:
امروز درباره عفاف و حجاب در بیمارستان ها مسائلی
داریم که کسانی که خدمات می گیرند با مشکل مواجه
هستند.وزیر بهداشت نیز در پاسخ به ســوال نماینده
مردم مشهد و کالت در مجلس در خصوص قانون انطباق

...

آسیب های اجتماعی
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بارش برف سیاه در قزاقستان

اجرایی شود.هاشمی خاطرنشان کرد :بر خالف فرمایش
جناب پژمانفر در هیچ بخش زایمانی در بیمارستانهای
کشور ،مرد و حتی پرستار مرد حضور ندارند بلکه همه
نیروهای این بخشها ،ماما هستند و از سال ۱۳۱۸
مامای مرد در کشور تربیت نشده است و چنین ادعایی
صحیح نیست .ما حفظ حرمت مردم را فقط در محرم
و نامحرم خالصه نمیکنیم بلکه حریم هر ایرانی باید
رعایت شود .در این دوره اتاقهای  ۱۵تخته به اتاق های
چهار و دو تخته تبدیل شدند.قاضیزاده هاشمی با اشاره
به این که آییننامهای بــرای کارکنان درمانی و نحوه
پوشش آن ها نوشته شده است ،گفت« :هم اکنون۵۰ ،
هزار نفر از کارکنان درمانی ما آموزش احکام دیدهاند.
بیمارستانهای ما بخشی از جامعه هستند و پرستاران
ما جزو شریفترین قشر هستند .وی گفت« :چرا باید
پرستاری از بیمار مرد توسط پرستار زن صورت گیرد؟
چون پرستار مرد کم داریم! من از کجا نیروی زنی بیاورم
که بتواند یک بیمار با وزن  ۱۲۰کیلوگرم را جابهجا کند!
هم اکنون به  ۱۲۰هزار نیروی درمانی از جمله پرستار
نیاز داریم.

موسسات پزشکی گفت« :سال  ۷۷قانون انطباق امور
اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرعی تصویب
شد و آییننامه اجرایی آن در سال  ۸۰در دولت به تصویب
رسید و شورای انطباق به ریاست وزیر بهداشت و عضویت
نمایندگان مجلس و ولی فقیه در دانشگا هها تشکیل
شد .حدود هفت هزار زن در رشته زنان تربیت شدند و
در این رشته مردان آموزش نمیبینند و در بسیاری از
رشته های تخصصی و فوق تخصصی نیز زنان ،حضور
قابل توجهی دارند».قاضی زاده هاشمی با اشاره به این
که در رشته مامایی بیشتر از نیاز کشور ،نیرو تربیت شده
است ،گفت :در حوزه درمان و جراحی ،تفکیک جنسیتی
وجود نــدارد و بیماران آزاد هستند که پزشکان مرد یا
زن را انتخاب کنند .عالوه بر این در برخی از رشتهها از
جمله سونوگرافی و رادیولوژی با کمبود نیروی زن روبه
رو هستیم که ظرفیت پذیرش آن ها دو برابر افزایش پیدا
کرده و این مشکل در سالهای آینده قابل جبران است.
سال  ۹۳نیز شورای عالی انطباق در وزارت بهداشت
احیا و دستورالعمل دانشگاهی و بیمارستانی آن تدوین
و شورای معینی برای آن در نظر گرفته شد تا مصوبات آن



رسانه ها

▪ساخت  ۳بیمارستان در مشهد

وزیر بهداشت گفت« :انتظار داشتمکه بپرسند چه تعداد
معتاد و بیمار مبتال به ایدز در کشور داریم .در شهر مشهد،
پس از  ۳۰سال ،در همین سه سال سه بیمارستان ساخته
شده است .ایجاد عدالت مهم ترین موضوع است و امید
که همه ما به نحوی عمل کنیم که کمکی به حل مشکالت
مردم کنیم.پس از ارائه توضیحات وزیر بهداشت ،نماینده
مشهد اعــام کرد از پاسخهای وی قانع نشده است و
پاسخهای وزیر به رای نمایندگان گذاشته شد .اما دیگر
نمایندگان حاضر در مجلس اعالم کردند از پاسخهای
وزیر بهداشت قانع شدهاند.

...
دارو

اجرای طرحهای نوآورانه برای کاهش «آسیبهای اجتماعی» طی یک ماه آینده

کمبود دارو نخواهیم داشت

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر بر توسعه خدمات کاهش آسیب اعتیاد
برای معتادان متجاهر و کاهش  25درصدی اعتیاد در طول برنامه ششم توسعه تاکید کردوگفت :ظرف مدت یک
ماه آینده طرحهای تحولی و نوآورانه دستگاهها و راهکارهای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری توسط دستگاهها
اجرا شود و میزان بودجه دستگاهها و سازو کار و امکاناتی که احتیاج دارند تامین شود؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز
به عنوان دبیرخانه ستاد و به عنوان مرکز هماهنگی و سیاست گذاری در خدمت اعضا خواهد بود و نهایت همکاری
را خواهد داشت .به گزارش ایسنا ،دکتر پرویز افشار گفت :چشم انداز روشنی وجود دارد که اگر ما میخواهیم به
فرامین مقام معظم رهبری   به ویژه ابالغ سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر کاهش  25درصدی اعتیاد در
طول برنامه (متوسط سالی  5درصد) برسیم باید دارای عزم جدی و اراده همگانی باشیم.

وزیر بهداشت گفت :با کمبود دارو مواجه نخواهیم شد .به گزارش فارس ،سیدحسن هاشمی در نشست مشترک
با فعاالن حوزه اقتصاد و سالمت که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد ،با اشاره به این که گاهی در نظارتها
زیادهروی میشود ،گفت:حیف است مهم ترین برنامه اجتماعی که برای ضعیفترین قشر جامعه مؤثر واقع شده
است دچار مشکل شود و امیدواریم تکلیف معین شود .وی درباره تغییر در پرداختها و بدهیهای پیش آمده در
این وزارتخانه گفت :در این زمینه متاسفانه فرافکنی میشود و باید توجه داشت که دیوان محاسبات و سازمان
بازرسی نظارتها را انجام میدهد و همه این مسائل زیر ذرهبین است.وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر این
که اقتصاد دارویی کشور دچار مشکل است و آیا در آینده با کمبود دارویی مواجه میشویم؟ خاطرنشان کرد :ان
شاءا ...در آینده با کمبود دارو مواجه نخواهیم شد.

نجفی اظهار کرد:

 52هزار و 100میلیارد تومان؛ بدهی احتمالی شهرداری تهران
شهردار تهران در جلسه دیروز شورای
شــهــر بــا ارائــــه گــــزارش  100روزه
شهرداری و بررسی عملکرد شهرداری
قــبــلــی ،بــا بــیــان ایـــن کــه بــررسـیهــا
نشان داده که رقــم بدهی ثبت شده
شهرداری  29هــزار و  510میلیارد
تومان بــوده اســت ،افــزود 22 :هــزار و
 600میلیون تومان نیز رقــم بدهی
ثبت نشده شهرداری است و پیش بینی
کردیم که حدود  8000میلیارد تومان
نیز بدهی احتمالی داریــم و بر همین
اساس بدهی شهرداری در حوزه ثبت
شده ،ثبت نشده و بدهی احتمالی حدود  52هزار و 100
میلیارد تومان است که سه برابر بودجه فعلی شهرداری
است.به گزارش ایسنا و تسنیم ،محمدعلی نجفی در ارائه
گزارش خود با بیان این که متاسفانه در بررسی پروندههای
شهرداری به مواردی از سوء استفاده برخوردیم که باید از
طریق مراجع قضایی پیگیری شود افزود :اواخر سال ۹۵
شهرداری با یکی از شرکتهای نیروی انتظامی قراردادی
را در خصوص تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد به مبلغ
یک میلیارد تومان به امضا رسانده است که شاید ارزش
واقعی آن حتی  ۱۰میلیون تومان هم نبوده است.وی با
بیان این که متاسفانه آخرین پرداخت به این موسسه اول
مرداد  ۹۶و پس از انتخابات بوده و  ۸۵۰میلیون تومان به
این قرارداد پرداخت شده است ،افزود :ما در بررسیهای
بیشتر دریافتیم که یک قرارداد دیگر در تاریخ  ۲مرداد ۹۶
منعقدشدهکهدرروزقراردادپرداختیصورتگرفتهاست.
شهردار تهران با بیان این که این دو قرارداد در مجموع یک
میلیارد و ۴۳۰میلیون تومان ارزش داشته است ،افزود :در
بررسیهای بیشتر متوجه شدیم که درست است این مبلغ
به حساب شرکت مذکور واریز شده اما تنها  ۱۷۳میلیون
تومان را به این شرکت داده و بقیه را به یک حساب دیگر
که متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونین قبلی بوده واریز
کردند و این پول نیز خرج انتخابات شده است.نجفی در
ادامه اظهاراتش تأکید کرد :در این گزارش سعی کردیم
قضاوت نکنیم و قضاوت را به عهده همه کسانی قرار
دهیم که ارزیابی میکنند و بعد از مطالعات دقیق است
که همه در خواهیم یافت راه اداره شهر با چه مشکالت و

دشواری هایی مواجه است.وی گفت:
در بعضی از رسانه هــای مخالف می
نویسند نجفی آمده است بدهی های
دولــت بــه شــهــرداری را ماست مالی
کند ،این در حالی است که در قانون
نوشته شده بود دولت مجاز است این را
پرداخت کند اما در آن سال انجام نداده
است .در بخش دیگر نیز اسناد به اندازه
کافی نداریم تا وارد بحث کارشناسی
بــا دولــت شــویــم.وی دربخشی دیگر
گفت :هم اکنون هیچ بــرآورد دقیقی
از ارزش امالک اختصاصی شهرداری
تهران و وضعیت ثبتی آن در دســت نیست .از مجموع
امالک ۶۷۴ ،ملک غالبا به صورت سلیقه ای در اختیار
اشخاص و نهادها قرار گرفته است .به طور مثال به یک
نهاد ملکی پنج میلیاردی واگذار شد و به یک نهاد دیگری
که همان فعالیت را داشته اســت واگ ــذار نشد؛ ایــن که
وجه تمایز چه بــوده اســت؟ هیچ رابطه ای پیدا نکردیم.
شهردار تهران در ادامه این گزارش یادآور شد :در شهرداری
کارمندیبامدرککارشناسیداریمکهیکمیلیونو۴۰۰
هزار حقوق می گیرد و کارمند دیگری با همان سابقه کار
حدود پنج و نیم میلیون حقوق می گیرد یعنی کامال غیر
عادالنهاستوهیچضابطهاینیستوروندمقایسهایتعداد
کسور پــردازان به تعداد بازنشستگان نشان می دهد که
تعداد بازنشستگان پیشی گرفته است و این یعنی شکست
صندوق بازنشستگی شهرداری در بلند مدت.
نجفیگفت:بهازایهر ۱۰۰پست ۴۲۶،نفردرشهرداری
حضوردارند.درسال ۹۶ماحدود ۱۶هزارپستسازمانیو
 ۶۸هزارو ۱۲۷نفرنیروداریم.ماهپیشما ۶۸هزارو۴۰۰
نیرو داشتیم که ماموران و برخی بازنشستهها ،به صورت
تکقراردادهالغوشد.همچنیندرسال ۹۵تعدادکارکنان
شهرداری ۵۵هزارو ۹۵۲نفربودهاستکهمستمرحقوق
می گرفتند .طی سه چهار ماهی که انتخابات بوده ناگهان
 ۱۳هزارنفربهکارکنانشهرداریاضافهشدندبهاسماین
که عدهای کارگر پیمانکاران هستند و میخواهیم کارمند
شهرداریکنیم.درحالیکهبعضیازافرادیجذبشدند
کهحتیسابقهیکروزحضوردرشرکتهایپیمانکاریرا
همنداشتند.

برف سیاه یکی از مناطق شهری در قزاقستان را پوشانده و
بارش این دانههای سیاهرنگ موجب نگرانی شهروندان
شده است .مقامات محلی شهر «تمیرتاو» اظهار کردند:
ساکنان بومی دود ناشی از کارخانههای متعدد در این شهر
را علت بــروز این پدیده میدانند و این موضوع در حال
بررسیاست.همچنینبرخیازساکنانمحلیازاستشمام
بوی عجیبی در فضای اطراف شهر شکایت دارند .تمیرتاو
از جمله شهرهای قزاقستان است که به دلیل انتشار مواد
آالینده مضر شناخته شد ه است.

مشقت دانشآموزان چینی برای رسیدن به
مدرسه

 67دان ـشآمــوز در شمال غربی چین بــرای رسیدن به
مدرسه ،هر روز مجبورند از روی یک پل که با چوب بامبو
ساخته شده است ،عبور کنند .والدین آن ها میگویند ،اگر
بچهها از این طریق خود را به مدرسه نرسانند تنها یک راه
دیگر میماند که برای آن هم باید بیش از شش کیلومتر
پیادهروی کنند و با توجه به هوای سرد و یخبندان چین در
فصل پاییز و زمستان ،امکان پیادهروی برای دانشآموزان
وجود ندارد .همچنین تعداد زیادی از این دانشآموزان در
مقطع دبستان درس میخوانند و حتی برای عبور از این پل
عاجز هستند.

زنان در مصرف الکل پرمصرفتر از مردان
پژوهشها نشان داده ،از ابتدای سال  2006تا ابتدای
سال  2015مصرف الکل در میان مردم آمریکا بیش از
 61درصد افزایش یافته است و زنان این کشور بیش از
مردانآنالکلاستفادهمیکنند.نتیجهتازهترینتحقیقات
مشخص کرده ،مصرف الکل با روند صعودی عجیبی در
آمریکا مواجه است .بر اساس آمار و ارقام موجود ،بیش از
 50درصد زنان آمریکایی الکل و حدود  20درصد آن ها
مواد مخدر استعمال میکنند .به گفته پژوهشگران نتیجه
تغییر هنجارهای اجتماعی و استرسی که زنان شاغل در
محیط کار متحمل میشوند با میزان مصرف الکل آن ها
ارتباط مستقیم دارد.

چگونه استرس موجب بیماری میشود؟

پزشکان در یک مطالعه تــازه به بررسی ایــن موضوع
پرداختند که چگونه استرس میتواند فرد را بیمار کند؟
استرس میتواند با سلو لهای ایمنی ارتباط متقابل
داشــتــه بــاشــد و چگونگی واکــنــش آ نهـــا بــه عــوامــل
حساسیتزا را تنظیم کند و به همین دلیل در نهایت
موجب بروز عالیم جسمی و بیماری میشود .پزشکان
آمریکایی اظهار کردند :این یافتهها نشان میدهد که
( CRF1گیرنده اســتــرس) به طــور جــدی در برخی از
بیمار یها که توسط ایــن عوامل اســتــر سزا به وجود
میآیند ،نقش دارد .همچنین به گفته پزشکان این
یافتهها میتواند شیوهای را که برای درمان اختاللهایی
از قبیل آسم و سندروم روده تحریک پذیر به کار گرفته
میشوند ،تغییر دهد  .

خبر مرتبط

هاشمی :قضاوت درباره مدیریت قبلی شهرداری نباید خارج از انصاف باشد
رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر این که باید اقدامات گذشته درباره مدیریت شهری را براساس انصاف بررسی
کرد،گفت:نبایدمسائلگذشتهشهریراسیاهنماییکرد.بهگزارشتسنیم،محسنهاشمیرفسنجانیدرابتدای
سیوهفتمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد :طبیعی است قضاوت ما نسبت به دوره گذشته باید براساس
انصاف و واقعبینانه باشد و نباید نگاه افراطی و تفریطی به مسائل داشته باشیم و تمامی مسائل را سیاهنمایی کنیم
چرا که نقاط مثبت و نقاط ضعف کنار یکدیگر دیده شود .وی افزود :انشاءا ...رویکرد این دوره از مدیریت شهری
تا پایان دوره ادامه داشته باشد و این در حالی است که اگر ما به دوره گذشته اعتقاد داریم قاعدت ًا انتقاد به این دوره
از مدیریت شهری نیز کمکم شروع خواهد شد.
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