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جـامعه

چهارشنبه  22دی  | ۱۳۹۵سال چهارم | شماره 1036

میز خبر
رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

«اردوگاهسازی»
برنامهای برای ترک اعتیاد اجباری

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع
سازمان هواشناسی خبر داد:

تداوم غبار در  8شهر ایران
تا پایان هفته

ایسنا|تااواخرهفتهجاریتداومغباردرشهرهای
بزرگ و صنعتی بهویژه تبریز ،ارومیه ،تهران ،کرج،
اصفهان ،اراک ،قم و مش��هد انتظار م��یرود .احد
وظیفه ،مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی با اعالم این خبر گفت« :براساس تحلیل
دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی ،جوی آرام
و پایدار در غالب مناطق کشور پیشبینی میشود؛
بنابراین تا اواخر هفته جاری تداوم غبار در شهرهای
بزرگ وصنعتی بهویژه تبریز ،ارومیه ،تهران ،کرج،
اصفهان ،اراک ،قم و مشهد انتظار میرود ».او ادامه
داد«:روزسهشنبه 21دی،باهمراهیشرایطناپایدار
جویوبانفوذجریانهایشمالیدرنیمهغربیونوار
شمالی کشور ،روند کاهش نسبی دما و در ارتفاعات
زاگرس مرکزی و سواحل دریای خزر بارش پراکنده
دور از انتظار نیست ،این وضع امروز چهارشنبه22 ،
دی نیز در برخی مناطق زاگرس مرکزی و جنوبی
و س��واحل غربی خزر رخ خواه��د داد ».مدیر کل
پیشبینیوهشدارسریعسازمانهواشناسیگفت:
«آسمانتهراندرروزچهارشنبه 22،دیکمیابری
و غبارآلود با بیشــینه و کمینه دمای  12و  2درجه
ســانتیگراد و در روز پنجشنبه 23 ،دی کمی ابری،
غبارآلود،گاهیوزشبادبابیشینهوکمینهدمای10
و يك درجه سانتیگراد پیشبینی میشود ».وظیفه
در پایان با اشــاره به بارش پراکنده تهران در شــب
گذشته ،ادامه داد« :این میزان بارش تأثیر چندانی
در کاهش آلودگی ندارد ولی از امروز بهتدریج غلظت
آالیندههاکمترمیشود».

خانه پدری آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی ثبتملی میشود
شــهروند| رئیــس اداره میــراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشگری رفســنجان ازتدوین
پرونده ثبتملی خانه پدری مرحوم آیتاهللهاشمی
رفسنجانی خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری ،حسن
حســینی دراینباره گفت« :منزل پــدری آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی یک بنای تاریخیمتعلقبهدوره
پهلوی اول اســت که در بهرمان واقعشده و پرونده
این خانه تاریخی برای ثبت درفهرســت آثار ملی
درحال تدوین است ».او ادامه داد« :قدمت این خانه
تاریخی به دوران پهلوی اول بازمیگردد و۱۲۰۰متر
مســاحت و  ۳۵۰مترمربع زیربنا دارد ».حسینی
هلل هاشمیرفســنجانی
گفت« :منزل پدری آیتا 
درشهر بهرمان هم از جهت معماری و هم از جهت
معنوی دارای اهمیت بس��یاری است ».این منزل
تاریخی شامل یک سالن بزرگ که محل دسترسی
به سایر اتاقهاست ،یک بادگیر بزرگ و یک مطبخ به
سبک قدیم است و بسیاری از جلسات قبل از انقالب
دراینمنزلبرگزارمیشدهاست.

شهر
«شهروند»ازجزییاتریزشساختمانمسکونیدرورامینگزارشمیدهد

گودبرداری خانه همسایه
مرگ مادر و  2فرزند

سالمت

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت به ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان
در بخش خصوصی و دولتی واکنش نشان داد

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:

هیچ تغییری در برگزاری
امتحانات نهایی دانشآموزان نداریم

درآمد باال در بخش خصوصی
فرار پزشکان از بخش دولتی

شهردار ورامین :درصورت قصور استعفا میدهم
بازماندگان در گفتوگو با «شهروند»:هرکس درخانه یک فامیل ساکن شده
و تکلیفمان هنوز معلوم نیست

شهروند| رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و
پرورش از برگزاری امتحانات نهایی دانشآموزان تا
 ۲۵دیماهسالجاری خبر داد.
به گــزارش اداره اطالعرســانی و روابطعمومی
آموزش و پرورش شهر تهران ،عبدالرسول عمادی
گفت« :با توجه به تعطیل شــدن روز سهشنبه 21
دیماه از سوی هیأت دولت ،در برگزاری امتحانات
نهاییدانشآموزانهیچتغییریرخندادهاست».
او ادامه داد« :در برنامه امتحان نهایی دانشآموزان
برای روز سهشنبه  21دیماه هیچ برنامه امتحانی
وجودنداشتهاست».
عمادی گفت« :حوزههــای امتحان نهایی در روز
چهارشنبه 22دیماه دایر هستند و امتحانات نهایی
دراینروزطبقبرنامهقبلیبرگزارخواهدشد».

سازمان بیمه سالمت به وزارت بهداشت منتقل شد اما مستقل میماند

عکس :شهروند

ایسنا| رئیس ســازمان بهزیستی کشور گفت:
«اردوگاهسازی نمیتواند یک نسخه بلندمدت برای
حل و کاهش آســیب اعتیاد درکشور باشد اما یک
اقدامموقتیاستکهبایدانجامشود».
انوشیروان محسنیبندپی ادامه داد« :اگر مراکز
ترک اعتیاد اجباری درکشــور وجود نداشته باشد،
معتادان متجاهر درجایی چون گورستان نصیرآباد
شهریارودراشکالیهمچونگورخوابیخودرانشان
میدهند».
او در ادامــه ضمن انتقاد از آنکه انتشــار چنین
تصاویر و ساختن واژههایی همچون گورخوابی و...
سیاسیکردن مسائل اجتماعی است ،گفت« :اگر
مراکز ترک اعتیاد اجباری درکشــور وجود نداشته
باشد ،برخی از معتادان متجاهر به این شکل ظهور
کرده و مدتی بعد هم کســانی که به دنبال ساختن
واژههای سیاسی هستند ،شروع به واژهسازیهایی
همچون پلخوابی ،پارکخوابی و ...کرده تا از مسائل
اجتماعیبهاهدافسیاسیخودبرسند».
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد« :درحال
حاضر امکان اسکان موقت برای معتادان وجود دارد.
دربعضیشهرهانیزگرمخانهراهاندازیشدهوتمامی
افراد معتاد متجاهر و بیخانمان میتوانند شب را در
آنجا خوابیده و درصورت تمایــل صبح نیز مرکز را
ترککنند ».بندپیگفت«:هموارهتالشماآناست
که فرد با عالقه ،عزم و اراده خود وارد مراکز اقامتی و
پروسهدرمانیشود،امادرحالحاضرباتوجهبهوضع
موجود ناچار هســتیم برنامه ترک اجباری را برای
برخی از گروهها اجرایی کنیم ».او در ادامه با اشاره
به گورخوابی در گورستان نصیرآباد شهریار گفت:
«درشهرهای کوچک ممکن است چنین مواردی
بروز کند اما آنچه مسلم اســت آن است که درحال
حاضر تمامی دستگاههای کشور برای ساماندهی
اینافرادوکاهشآسیبهاییهمچونکارتنخوابی
بسیج شدند ».رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه
داد« :در سال 92تنها ظرفیت پذیرش 400معتاد را
درکشور داشتیم اما درحال حاضر ظرفیت پذیرش
 8600معتاد متجاهر تحت عنــوان مراکز ماده 16
را داریم؛ این درحالیســت که درمراکز ماده  15نیز
اســتان تهران ظرفیت پذیرش 2500نفر را دارد».
بندپی در ادامه با تأکید بر آنکه گستردگی اقدامات
دولت دراین حوزه بر همگان روشن و مشخص است،
گفت« :باید تالش شــود تا رویکرد ترک داوطلبانه،
اشتغال ،ارایه پروتکلهای علمی ،اجتماعپذیری و
تشــویق فرد برای حضور در مراکز اقامتی و پروسه
درماناعتیاددرکشورتقویتشود».
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مهتاب جودکی| ساعت از 11شب گذشته بود که برای خاکبرداری نداشــت .داماد خانــواده میگوید:
خانهای در ورامین فرو ریخت و سه نفر از ساکنانش زیر «عملیــات امدادونجــات ضعیف بود .هیــچ امکاناتی
آوار جان دادند؛ یک مادر و دو فرزند .حادثه دوشنبهشب نداشتند .آخر خودمان بیل مکانیکی و جرثقیل آوردیم
اتفاق افتاد و مردم شهر را شوکه کرد اما در شلوغی خبرها برای آواربرداری .بعد گروه آواربردار از تهران آمدند با سگ
گم شد و شبیه حادثه های مشابه در شمال شهر ،سر و زندهیاب .آنها بهتر میدانستند چه کار کنند .خودرو و
صدا نکرد .هنوز در بلوار هنر ،تصویر خانه مخروبه کنار پروژکتور داشتند اما آتشنشانی حتی وسیلهای برای
زمین گودبرداری شده ،پیادهها و سوارهها را میترساند .نوردادن نداشت .فرماندار آمد و رئیس شورای شهر هم تا
نیمی از ســاختمان چهار طبقه ریختــه و درچند متر صبح کنار آوار بود اما بدون امکانات چه کاری از دستشان
زندگی پیش برمیآمد؟»
باقیمانده از واحدهای مســکونی ،اوضاع
ِ
میثم ملکی ،مأمور اداره برق منطقه هم میگوید بعد
از اتفاق پیداســت؛ درعروسکهای اتاق کودک و آینه و
کنسول شکســته و مبلمان خاکی و لوستری که درباد از افتادن ساختمان روی تیر برق و انفجار ،گروه بحران
تکان میخورد :خانه و زندگی از هم پاشیده است .به جز را خبر کرده و شبکه برق را جمع کردهاند تا اوضاع از این
بازماندگاناینحادثه،ساکنانساختمانهایتخلیهشده بدتر نشود اما «ازدحام مردم دستوپاگیر بود و نیروهای
کناری هم هرکدام به خانه فامیلی رفتهاند تا تکلیفشان امداد هم نمیتوانستند کارشان را درست انجام دهند .به
روشن شــود .دیروز مراسم خاکسپاری مادر و فرزندانی خاطرشلوغیکار ُکندپیشمیرفت».
هالل احمر و آتشنشــانی ورامیــن و تیم مدیریت
برگزارشدکهاجسادشانصبحروزبعدازحادثهزیرخاک
بیرون آمد .فردای ریزش ســاختمان دستور بازداشت بحران شهرستان و مدیران شهری سر رسیدند و دست
مدیرمنطقهشهریورئیسپلیسساختمانیشهرداری آخر9ساعت بعد سگهای زندهیاب هاللاحمر و نیروی
ورامین و مالک ســاختمان صادر شــد و همین دیروز زمینی ارتش جسد مادر و فرزندان  6و 12ساله را از زیر
شهرداری ورامین هم در پیامی اعالم کرد که درصورت آوار بیرون کشیدند و دادستان دستور شناسایی عامالن
حادثه را صادر کرد.
قصوراستعفاخواهدداد.
متخلفان بازداشت میشوند
وقتیکهآوارریخت
دادستان شهرستان ورامین همان شب حادثه برای
«سه نفر مردند ،زن پسرعمویم (بغضش میترکد)،
علیرضا کالس اولی بــود و ریحانه کالس ششــم .دو تحقیق درباره چگونگی ریزش ســاختمان ،دســتور
پسرعمویم هم زخمی شدند و سرشــان شکست ،اما بازداشت مدیر منطقه شهری شهرداری ورامین و رئیس
خوبند .ولی با ایــن درد چه کنند؟» صبح دوشــنبه ،پلیس ساختمانی شهرداری ورامین و مالک ساختمان
ساعتی پس از پیداشدن آخرین اجساد ،مردم هنوز آوار را صادر کرد و فرماندار ورامین هم اعالم کرد که ریزش
را هاجوواج تماشــا میکنند ،عکس میگیرند و به حال این ساختمان به خاطر گودبرداری غیراصولی باید تحت
رفتگان و بازماندگان غصه میخورند .مصطفی بوربور ،پیگرد قرار بگیرد« ،باید مشخص شود چگونه دریکی از
پسرعموی ساکنان ساختمان فرو ریخته است و خانه خیابانهایاصلیشهرورامینفردیبدونرعایتاصول
سه طبقه او هم تخلیه شده و خانوادهاش هرکدام جایی گودبرداریاقدامبهعملیاتکردهاست».و«متخلفانباید
پناهبردهاند.اودرگفتوگوبا«شهروند»،دربارهاینحادثه بازداشتشوند».
اگرچه سکوت اعضای شــورای شهر درساعات پس
که چند روزی است شهرستان ورامین را در شوک فرو
برده ،چنین میگوید« :ساعت  11:15دقیقه شب بود .ازحادثه انتقاداتی را به دنبال داشت اما درنهایت درجلسه
خانهتکانخوردوصدایترکخوردنشنیدم.انگارزلزله فوری که به دستور شهردار و ریاست شورای شهر ورامین
میآمد .د ِرخانه را باز کــردم ،راهرو پر از گردوخاک بود؛ درشهرداری تشکیل شد ،مصوب شد که ساختمانهای
آنقدر غلیظ که هیچ چیز نمیدیدم .دیوار راهپله ریخته مجاور زمین پلمپ و تخلیه شوند و محوطه پاکسازی و
بود .دســت زن و بچههای خودم و زن و بچههای برادرم ایمنشود.
محمدوصالپور،رئیسشورایشهرستانورامینهم
را گرفتم و آمدیم پایین .دم در دیدیم انفجار شدید است
با عذرخواهــی از مردم بهخاطر
و آتش از سیم برق میریزد .گیر
«نبود نظارت مدیریت شــهری
کردهبودیم.نمیتوانستیمبیاییم
مدیرمنطقهشهریورئیس
بر ساختوسازهای سطح شهر
بیرونبرایهمینرفتیمحیاطتا
پلیسساختمانیشهرداری
و تخلفات مشهود» قول داد که
بعد از چند دقیقه آتش خاموش
ورامینبرایتحقیقدرباره
هیچگونه مماشاتی در رسیدگی
و برق قطع شد ».ساختمانی که
حادثهریزشساختمان
به این پرونــده رخ ندهد و فوری
حاال فرو ریخته 4 ،طبقه داشت
مسکونیبازداشتشدند
و جدی پیگیــری کند و منتقم
و سه برادر و خانوادههایشان در
این خونهای ریختهشده باشد.
آن زندگی میکردند .چند دقیقه
او همچنین اعالم کرد که با فرد
قبل از اینکه خانه خراب شود،
ساکنان طبقه اول و میهمانان از آنجا خارج شده بودند .یا افراد خاطی در هر پست و سمتی که باشند ،برخورد
«علی»ساکنطبقهچهارمصدایترکخوردنراشنیده قاطع خواهد شــد و «مردم مطمئن باشند حتی اگر
و با زن و بچه بیرون آمده بود ،واحد خالی سوم را رد کرده به قیمت آبرو و اعتبارمان نیز باشــد ،برای احقاق حق
بود و «عباس» را که درطبقه دوم زندگی میکند ،بیدار این سه همشهری عزیزمان درمقابل هرجریان و گروه
کردهبود«.بهشانگفتند؛خانهداردمیریزدورفتند.آنها احتمالی خواهیم ایستاد و هیچ فردی خط قرمز نیست و
پشتسرشانآمدند.عباسپایشراازدربیرونگذاشت ،هیچکسدرحاشیهامننمیتواندباقربانیکردندیگران
آوار روی سرش ریخت اما زنده ماند .زن و بچهها پشت بهآسودگیبرسد».
شهردار ورامین :استعفا میدهم اگر...
سرشبودند،گیرکردندزیرخاک».
خبر بازداشــتها به گــوش همه رســید اما پارچه
همســایههایی کــه دور بازماندگان ســیاهپوش را
گرفتهاند ،خبر دارند که گودبرداری از دوماه پیش بدون نوشتهای روی یکی از ساختمانها هنوز عابران را برای
نظارت و جواز ساخت انجام شده و دراین مدت عمقش تماشا نگه میدارد؛ واکنشها کافی نبوده و این نوشته
را به6متر هم رساندهاند .مصطفی میگوید« :چندینبار شهردارورامینراخطابقرارداده«:خرابیاینساختمان
به صاحب زمین که تاالر پذیرایی روبهروی همین خانه و از دستدادن سه نفر از عزیزانمان نشانه بیمدیریتی
قدیمی ما دارد ،هشــدار دادیم که ادامه ندهد اما انگار شماســت» و درخطوط بعدی از امام جمعه ،فرماندار،
درشورای شهر آشنا دارد که وســط شهر اینطور حفر دادستان و شورای شهر خواسته که با برکناری شهردار،
کرد و هیچکس بهش ایراد نگرفت که این بال به سرمان دل بازماندگان تسلی یابد .دیروز علی حیدریان ،شهردار
ن کناری ،سه ورامین هم در واکنش به این نوشته ،درپیامی خبر داد
نازل شد ».آخرین عملیات صاحبان زمی 
چهار روز پیش بوده و تمام کنارههای ساختمان را گود که درصورت قصور دراین حادثه از ســمتش اســتعفا
کردهاند« .ما بارها دعوا کردیم با آنها .صدبار گفتم رحم خواهد داد« :اینجانب همانطور که وجدانهای بدون
کن به این آدمها و شمع بزن و مهار بگذار برای ساختمان غرض شاهد هســتند ،از اولین لحظات این اتفاق تلخ
ولینزد».دامادخانوادههمتوضیحمیدهد«:گودبرداری ضمن حضور درمحل حادثه و بعد از آن درســاختمان
از اول بدون جواز بود .پیش هر مســئولی رفتیم و هرجا شهرداری و شورای اســامی پیگیر به حداقلرساندن
شکایت بردیم ،اتفاقی نیفتاد .اما مگر ما زن و بچهمان را میزان خسارت وارده و جلوگیری ازحوادث بعدی متصور
از سر راه آوردیم که کسی گوش به حرفمان نداد؟ بعد از بودم و هستم .الزم میدانم مراتب تأسف عمیق خود از
بروز این حادثه تلخ را ابراز کنم و به شما بزرگواران عزادار
اتفاقمالکزمینهنوزخودشرانشاننداده».
اطمینانخاطردهمکهبابررسیهمهجانبهتحتنظارت
آتشنشانی تجهیزات نداشت
با زبانه کشــیدن آتش ،چند دقیقه بعد ،آتشنشانی دستگاههاینظارتینسبتبهمعرفیعواملمقصراقدام
که 500متری تا خانه فاصله داشــت ،رســیده بود اما کنم .بدیهی است؛ درصورت توجه قصور به اینجانب به
ساختمان 4طبقه به خاطر گودبرداری زمین همسایه از احترام آن بیت بزرگوار و مــردم منصف و دارای منطق
همپاشیدهبودواینطورکهشاهدانمیگویند،تجهیزاتی ورامینازسمتخوداستعفاخواهمداد».

شهروند| مدت زمــان زیادی از تصمیم مجلس
برای ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش
دولتی و خصوصی نمیگذرد ،تصمیمی که جامعه
پزشکی را از یک طرف و وزارت بهداشت را از طرف
دیگر تحتتأثیر قرار داد تا جایی که وزیر بهداشت
گفت که این تصمیم مغایر با قانون اساسی است .او
دو روز پیش گفــت که ممنوعیت فعالیت همزمان
پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی هنوز تأیید
نهایی نشده است و باید شــورای نگهبان هم آن را
تأییدکند.
ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان اما موضوع
جدیدی نیســت؛ پیش از این هم بحثهایی بر سر
آن شــده بود اما تاکنون نمایندگان مجلس ،برای
اجرای آن رأی مثبت نداده بودند .حاال با تصمیم آخر
مجلس ،پزشکان ناچارند یکی از دو بخش را انتخاب
کنند؛ دولتی یا خصوصی .همه اینها ســبب شد تا
روز دوشنبه که نشســت خبری سخنگوی وزارت
بهداشت برگزار شود ،خبرنگاران از ایرج حریرچی
درباره جزییات آن بپرســند« :واقعیت این است که
نظر وزارت بهداشت این بود که راهحل اساسی برای
حل این موضوع ،اجرای سیاســتهای کلی نظام
سالمت است؛ بهطوری که بند  ۹.۶از سیاستهای
کلی ســامت مبنی بر این است که تعرفه خدمات
و مراقبتهای سالمت مبتنی بر شواهد و بر اساس
ارزشافزوده و حق فنی واقعی و یکسان برای بخش
دولتی و غیردولتی باشد .حال باید پرسید اگر میان
تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد،
آیا باز هم پزشــکان برای کارکردن در دو جا اصرار
دارند؟ باید توجه کرد که جامعه پزشکی هم تمایل
داردکهدریکجاکارکند،اماعلتدوشغلهبودنآنها
این است که اوال وابستگی به دولت دارند و در عین
حالدولتهمدرگذشتهاجازهکارکردنپزشکاندر
دو بخش را میداده ،از طرفی تعرفه خصوصی باالتر از
تعرفه دولتی است ».سخنگوی وزارت بهداشت این
توضیحاترادادوگفت«:مامعتقدیماگراینموضوع
حاصل شود و زیرساختهای مناسب و انگیزههای
مناسب در بخش دولتی فراهم شود و در عین حال
در بخش خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا
شود،مشکلحلخواهدشدوجامعهپزشکیمشتاق
به انجام این کار میشود .در عین حال باید پرسید در
قانون برنامه پنجم که بندهای مرتبط به این موضوع
آسانتر بود ،چرا در سه دوره گذشته وزارت بهداشت
نتوانست به این موضوع جامه عمل بپوشاند .البته ما
افتخار داریم که اعالم کنیم وزارت بهداشت در دوره
اخیر تعداد افراد تماموقت را از۱۷درصد به۵۰درصد
رسانده است؛ بهطوری که اکنون از هر دو نفر پزشک
یکنفرتماموقتاستواینآماردربرخیدانشگاهها
به ۹۰درصد هم میرسد .در حالیکه در گذشته از
هر 6نفریکنفرتماموقتبود».

*سازمانبیمهسالمتمستقلمیماند
به گزارش ایســنا ،او در ادامه بــه ماجرای انتقال
سازمان بیمه سالمت ایرانیان از وزارت تعاون ،کار و
رفاهاجتماعیبهوزارتبهداشتاشارهکرد«:سازمان
بیمه سالمت یک سازمان مستقل است و مستقل
خواهد ماند و درون وزارت بهداشــت هم شــاهد
اســتمرار تفکیک تأمینکننده خدمات و خریدار
خدمات خواهیم بود ».به گفته او ،در گذشته بسته
خدمات بیمه پایه را شورایعالی بیمه تعیین میکرد،
اما حاال بر اساس نص صریح سیاستهای کلی ،این
وظیفه در اختیار وزارت بهداشت گذاشته شده است:
«در حال حاضر با در نظر گرفتن بیمهشدگان جدید
در قالب طرح تحول سالمت ،سازمان بیمه سالمت
با اختالف معنیداری بزرگترین سازمان بیمه کشور
به شــمار میرود که هم روســتاییان و عشایر را در
شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و هم افراد خاص ،کارکنان
دولتوحاشیهنشینهاراپوششدادهوابزارمناسبی
برای اجرای سیاســتهای مربوط به نظام سالمت
خواهدبود».
سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضع مطالبات
بیمارســتانها از ســازمانهای بیمهگر که سوال
خبرنگار دیگری بود ،توضیح داد« :از نظر مطالبات
سازمانهای بیمهگر هنوز وضع نامناسبی داریم .بر
این اساس اگر  ۱۶۵۰میلیاردی که به صورت اوراق
قرضه از سوی سازمان بیمه ســامت به ما دادند و
هنوز نقد نشده را حساب کنیم ،باید گفت که بیمه
سالمت مطالباتش را در ســال  ۹۴پرداخت کرده و
ن ماه شده ،اما سازمان تأمین اجتماعی
وارد فروردی 
هنــوز ۱۱۲۰میلیارد تومان از مطالباتســال ۹۴
را پرداخت نکرده اس��ت ».به گفتــه او ،مطالبات
سازمانهای بیمهگر درسال  ۹۵به این ترتیب است
که سازمان تأمین اجتماعی ۳۴۵۶میلیارد ،سازمان
بیمه ســامت  ۴۰۲۳میلیارد ،نیروهای مســلح
 ۱۳۴میلیارد به وزارت
 ۳۱۳میلیارد و کمیته امداد 

بهداشــت بدهکارند« :بر این اساس ب ه طور کلی در
سال ۸۲۳۱ ،۹۵میلیارد تومان از اسناد ارسالشده
ما از سوی چهار بیمهگر اصلی پرداخت نشده است
که البته باید توجه کرد که بهطور متوسط اسناد را
درسال  ۹۵تا مهر و آبانماه ارســال کردهایم .برای
ســال  ۹۴نیز ۱۲۶۱میلیارد تومان از ســه بیمهگر
اصلی طلب داریم ».سخنگوی وزارت بهداشت در
پاسخ به ســوال دیگری درباره تعرفههای پزشکی
سال  ۹۶گفت« :البته هنوز الیحه بودجه در مجلس
است و باید ببینیم وضع الیحه به چه شکل میشود.
البتهاتفاقمهمیکهدرقانونبرنامهششمافتادهاین
است که حق بیمه از  ۵تا ۶درصد به ۷درصد افزایش
پیدا کرده است .در عین حال برای تعیین تعرفه باید
وضع حقوق کارمندان دولت ،کارگران ،تورم ،میزان
خدماتو...رابررسیکنیم».

هلل هاشمی:
ابتکار در حاشیه مراسم تشییع آیتا 

مردم خادمان خود را
ب ه خوبی میشناسند

ط زیست
ایسنا| رئیس ســازمان حفاظت محی 
حضور مردمی در مراســم تشــییع پیکر آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی را بسیار خوب دانست .معصومه
ابتکاردراینبارهگفت«:مردمهموارهبهخادمانخود
و آنان که بر سر پیمانشان با انقالب و مردم ماندهاند
عالقهمندبودهوآنهارابهخوبیمیشناسند».
او ادامه داد« :حضور مردمی در مراســم تشییع
پیکر ایشان بسیار خوب اســت ،زیرا مردم همیشه
خادمان خود و کسانی را که بر سر پیمان و عهد خود
با انقالب و مردم پایدار ماندهاند ،میشناسند و به آنها
عالقهمند هستند ».ابتکار گفت« :مردم همواره در
صحنه بودهاند و انشــاءاهلل این حضور بهنگام آنان
سبب همدلی و قوت بیشتر ایران و سربلندی میهن
عزیزمان باشد ».رئیس ســازمان حفاظت محیط
زیست ادامه داد« :امروز همه مردم برای سربلندی
ایران در مراسم تشییع آیتاهللهاشمی رفسنجانی
حضورپیداکردند».

بررسی نامگذاری خیابانی به نام
هاشمیرفسنجانی در شورای شهر
ایسنا| رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر
تهران از بررســی نامگذاری خیابانی به نام آیتاهلل
هاش��می رفس��نجانی خبر داد .مجتبی شاکری با
تســلیت ارتحال رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام در پاســخ به برخی اخبار و شــایعات مبنی بر
نامگذاری یکی از خیابانهای شــهر تهــران به نام
هلل هاشمیرفســنجانی گفت« :او درعصر روز
آیتا 
یکشنبه جان خود را از دست داده و تاکنون جلسهای
در شــورا برای بررســی این موضوع تشکیل نشده
است ».اوبااشارهبهنقشآیتاهللهاشمیرفسنجانی
درپیروزیانقالباسالمیادامهداد«:طبیعتاخیابانی
به نام یار دیرین امام نامگذاری میشــود ،اما هنوز
جلس ه علنی شورا برگزار نشده تا تمامی اعضا درمورد
اینموضوعنظراتخودرابیانکنند ».شاکریگفت:
«قطعا در نخستین جلسه شورا نامگذاری معبری به
نامایشانموردبررسیقرارخواهدگرفت».

جدول شماره 1036
افقي
 -1نوعــي موشــك زمينبهزمين– گورســتان
زرتشتيان
 -2رشتهاي در موسيقي– سرباز داوطلب– واحد
طولدستي
-3شيرينيتولد–طال–پراكندهومنتشركردن
 -4پسوند خريدار– جانور اهلی– رود آرام– اشیایی
کهجریانالکتریسیتهبهراحتیازآنهاعبورمیکند
-5كاپيتانبايرنمونيخ–همكاري–مغرور
-6وارونهنانو–سرزمیندالورخیزبوشهر–زوبين
-7ازگويشهايايراني–اراده -صدمتر مربع– عدد
سهرقمي
-8حشرهقطاري–مرواريديگرانبها
 -9زبان فارسي قديم– نماد الغري– بوي رطوبت–
هماهنگ؛سجع
 -10برکت برنج– ژرفترين مكان پوسته زمين–
اسلوب و روش
 -11نفس سوزناك– روســتايي ديدني با قدمت
سههزارسال در اســتان اصفهان– کنایه از شجاع و
بخشنده
 -12مجرای مصنوعي عبور آب– پل چوبي– اهلي
ودستآموز–ضميرانگليسي
 -13نقاشــي روي شيشه– گشــوده– ايتالياي
باستان
 -14تهنشين مايعات– رشدكننده– طوقه فوالدي
الستيكخودرو
 -15از تيمهاي فوتبال مادريد– عنوان پادشاهان
مغول
عمودي
 -1كاالنما– فيلمي از رضا عطــاران با هنرنمايي
ويشگاآسايشوسيامكانصاري
 -2از گروههــاي خوني– ســرمربي تيم لســتر
انگليس–ازنمازهايواجب
 -3درخت مو– كشوري مسلمان در جنوب شرق
آسيا– مجمعالجزايري در درياي كارایيب حد فاصل
كوباتاونزوئال
 -4ملعون كربال– شهر نيروگاهي مازندران– عنان
شتر
-5سقفدهان–حنا–سرسرايبزرگ
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-6ماسه–انگشتانجمعشده–پیراستن-گاوتبتي
 -7رد پا– ضمير اشــاره جمع– آدم ســختگير و
خشكمزاج–نوعيحلوا
-8آشفتهودرهم–ازموادپالستيكي
 -9يكويك– هر بخش از اوستا -دانشمند– وفاي
بهعهد
-10خانه–ازاقواموحشي–زشت–بانگنهيب
-11حاللرنگ–كشتيبانماهر–سگخطرناك
 -12همــراه تشــيع– از قبايل عــرب جاهلي–
تاريخدان
 -13شيره انگور– مواد اصلی هضم غذا در دستگاه
گوارش-نهيشاعرانهازآمدن
 -14مامور انتظامي قديم– قمر مصنوعي– تكرار
حرفي
-15ايالتيدرآمريكابامركزيتلينكلن–مقدارپول
درجريانيككشور
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