
جـامعه

میز خبر

افقي
1- نوعــي موشــك زمين به زمين– گورســتان 

زرتشتيان
2- رشته  اي در موسيقي– سرباز داوطلب– واحد 

طول دستي
3- شيريني تولد– طال– پراكنده و منتشر كردن

4- پسوند خريدار– جانور اهلی– رود آرام– اشيايی 
كه جريان الکتريسيته به راحتی از آنها عبور می كند

5- كاپيتان بايرن مونيخ– همکاري– مغرور
6- وارونه نانو– سرزمين دالورخيز بوشهر– زوبين

7- از گويش هاي ايراني– اراده- صدمتر مربع– عدد 
سه رقمي

8- حشره قطاري– مرواريدي گرانبها
9- زبان فارسي قديم– نماد الغري– بوي رطوبت– 

هماهنگ؛ سجع 
10- بركت برنج– ژرف ترين مکان پوسته زمين– 

اسلوب و روش
11- نفس سوزناك– روســتايي ديدني با قدمت 
سه هزار  سال در اســتان اصفهان– كنايه از شجاع و 

بخشنده
12- مجرای مصنوعي عبور آب– پل چوبي– اهلي 

و دست آموز– ضمير انگليسي
13- نقاشــي روي شيشه– گشــوده– ايتالياي 

باستان
14- ته نشين مايعات– رشد كننده– طوقه فوالدي 

الستيك خودرو
15- از تيم هاي فوتبال مادريد– عنوان پادشاهان 

مغول

عمودي
1- كاالنما– فيلمي از رضا عطــاران با هنرنمايي 

ويشگا آسايش و سيامك انصاري
2- از گروه هــاي خوني– ســرمربي تيم لســتر 

انگليس– از نمازهاي واجب
3- درخت مو– كشوري مسلمان در جنوب شرق 
آسيا– مجمع الجزايري در درياي كاراييب حد فاصل 

كوبا تا ونزوئال
4- ملعون كربال– شهر نيروگاهي مازندران– عنان 

شتر
5- سقف دهان– حنا– سرسراي بزرگ

6- ماسه– انگشتان جمع شده– پيراستن- گاو تبتي 
7- رد پا– ضمير اشــاره جمع– آدم ســختگير و 

خشك مزاج– نوعي حلوا
8- آشفته و درهم– از مواد پالستيکي 

9- يك ويك– هر بخش از اوستا- دانشمند– وفاي 
به عهد

10- خانه– از اقوام وحشي– زشت– بانگ نهيب
11- حالل رنگ– كشتي بان ماهر– سگ خطرناك

12- همــراه تشــيع– از قبايل عــرب جاهلي– 
تاريخدان

13- شيره انگور– مواد اصلی هضم غذا در دستگاه 
گوارش- نهي شاعرانه از آمدن

14- مامور انتظامي قديم– قمر مصنوعي– تکرار 
حرفي

15- ايالتي در آمريکا با مركزيت لينکلن– مقدار پول 
در جريان يك كشور

جدول شماره 1036

حل جدول شماره 1035

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

 »اردوگاه سازی« 
برنامه ای برای ترک اعتیاد اجباری

ایسنا| رئيس ســازمان بهزيستی كشور گفت: 
»اردوگاه سازی نمی تواند يك نسخه بلندمدت برای 
حل و كاهش آســيب اعتياد دركشور باشد اما يك 

اقدام موقتی است كه بايد انجام شود.« 
انوشيروان محسنی بندپی ادامه داد: »اگر مراكز 
ترك اعتياد اجباری دركشــور وجود نداشته باشد، 
معتادان متجاهر درجايی چون گورستان نصيرآباد 
شهريار و در اشکالی همچون گورخوابی خود را نشان 

می دهند.« 
او در ادامــه ضمن انتقاد از آن كه انتشــار چنين 
تصاوير و ساختن واژه هايی همچون گورخوابی و... 
سياسی كردن مسائل اجتماعی است، گفت: »اگر 
مراكز ترك اعتياد اجباری دركشــور وجود نداشته 
باشد، برخی از معتادان متجاهر به اين شکل ظهور 
كرده و مدتی بعد هم كســانی كه به دنبال ساختن 
واژه های سياسی هستند، شروع به واژه سازی هايی 
همچون پل خوابی، پارك خوابی و... كرده تا از مسائل 

اجتماعی به اهداف سياسی خود برسند.« 
رئيس سازمان بهزيستی كشور ادامه داد: »درحال 
حاضر امکان اسکان موقت برای معتادان وجود دارد. 
دربعضی شهرها نيز گرمخانه راه اندازی شده و تمامی 
افراد معتاد متجاهر و بی خانمان می توانند شب را در 
آنجا خوابيده و درصورت تمايــل صبح نيز مركز را 
ترك كنند.«  بندپی گفت: »همواره تالش ما آن است 
كه فرد با عالقه، عزم و اراده خود وارد مراكز اقامتی و 
پروسه درمانی شود، اما درحال حاضر با توجه به وضع 
موجود ناچار هســتيم برنامه ترك اجباری را برای 
برخی از گروه ها اجرايی كنيم.«  او در ادامه با اشاره 
به گورخوابی در گورستان نصيرآباد شهريار گفت: 
»درشهرهای كوچك ممکن است چنين مواردی 
بروز كند اما آنچه مسلم اســت آن است كه درحال 
حاضر تمامی دستگاه های كشور برای ساماندهی 
اين افراد و كاهش آسيب هايی همچون كارتن خوابی 
بسيج شدند.«  رئيس سازمان بهزيستی كشور ادامه 
داد: »در  سال 92 تنها ظرفيت پذيرش 400 معتاد را 
دركشور داشتيم اما درحال حاضر ظرفيت پذيرش 
8600 معتاد متجاهر تحت عنــوان مراكز ماده 16 
را داريم؛ اين درحاليســت كه درمراكز ماده 15 نيز 
اســتان تهران ظرفيت پذيرش 2500نفر را دارد.«  
بندپی در ادامه با تأكيد بر آن كه گستردگی اقدامات 
دولت دراين حوزه بر همگان روشن و مشخص است، 
گفت: »بايد تالش شــود تا رويکرد ترك داوطلبانه، 
اشتغال، ارايه پروتکل های علمی، اجتماع پذيری و 
تشــويق فرد برای حضور در مراكز اقامتی و پروسه 

درمان اعتياد دركشور تقويت شود.«

 مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی خبر داد:  

 تداوم غبار در 8 شهر ایران
 تا پایان هفته

ایسنا| تا اواخر هفته جاری تداوم غبار در شهرهای 
بزرگ و صنعتی به ويژه تبريز، اروميه، تهران، كرج، 
اصفهان، اراك، قم و مشــهد انتظار مــی رود. احد 
وظيفه، مديركل پيش بينی و هشدار سريع سازمان 
هواشناسی با اعالم اين خبر گفت: »براساس تحليل 
داده ها و نقشه های پيش يابی هواشناسی، جوی آرام 
و پايدار در غالب مناطق كشور پيش بينی می شود؛ 
بنابراين تا اواخر هفته جاری تداوم غبار در شهرهای 
بزرگ وصنعتی به ويژه تبريز، اروميه، تهران، كرج، 
اصفهان، اراك، قم و مشهد انتظار می رود.«  او ادامه 
داد: »روز سه شنبه 21 دی، با همراهی شرايط ناپايدار 
جوی و با نفوذ جريان های شمالی در نيمه غربی و نوار 
شمالی كشور، روند كاهش نسبی دما و در ارتفاعات 
زاگرس مركزی و سواحل دريای خزر بارش پراكنده 
دور از انتظار نيست، اين وضع امروز چهارشنبه، 22 
دی نيز در برخی مناطق زاگرس مركزی و جنوبی 
و ســواحل غربی خزر رخ خواهــد داد.«  مدير كل 
پيش بينی و هشدار سريع سازمان هواشناسی گفت: 
»آسمان تهران در روز چهارشنبه، 22 دی كمی ابری 
و غبارآلود با بيشــينه و كمينه دمای 12 و 2 درجه 
ســانتيگراد و در روز پنجشنبه، 23 دی كمی ابری، 
غبارآلود، گاهی وزش باد با بيشينه و كمينه دمای 10 
و يك درجه سانتيگراد پيش بينی می شود.«  وظيفه 
در پايان با اشــاره به بارش پراكنده تهران در شــب 
گذشته، ادامه داد: »اين ميزان بارش تأثير چندانی 
در كاهش آلودگی ندارد ولی از امروز به تدريج غلظت 

آالينده ها كمتر می شود.«

خانه پدری آیت اهلل  
هاشمی رفسنجانی ثبت ملی می شود

شــهروند| رئيــس اداره ميــراث فرهنگی، 
صنايع دســتی و گردشگری رفســنجان ازتدوين 
پرونده ثبت ملی خانه پدری مرحوم آيت اهلل هاشمی 
رفسنجانی خبر داد.  به گزارش پايگاه اطالع رسانی 
ســازمان ميراث فرهنگی و گردشــگری، حسن 
حســينی دراين باره گفت: »منزل پــدری آيت اهلل  
هاشمی رفسنجانی يك بنای تاريخی متعلق به دوره 
پهلوی اول اســت كه در بهرمان واقع شده و پرونده 
اين خانه تاريخی برای ثبت درفهرســت آثار ملی 
درحال تدوين است.«  او ادامه داد: »قدمت اين خانه 
تاريخی به دوران پهلوی اول بازمی گردد و 1200متر 
مســاحت و 350 مترمربع زيربنا دارد.«  حسينی 
گفت: »منزل پدری آيت اهلل  هاشمی رفســنجانی 
درشهر بهرمان هم از جهت معماری و هم از جهت 
معنوی دارای اهميت بســياری است.«  اين منزل 
تاريخی شامل يك سالن بزرگ كه محل دسترسی 
به ساير اتاق هاست، يك بادگير بزرگ و يك مطبخ به 
سبك قديم است و بسياری از جلسات قبل از انقالب 

دراين منزل برگزار می شده است.

خبر سالمتشهر

»شهروند« از جزییات ریزش ساختمان مسکونی در ورامین گزارش می دهد

 گودبرداری خانه همسایه 
مرگ مادر و 2 فرزند
 شهردار ورامین: درصورت قصور استعفا می دهم

 بازماندگان در گفت وگو با »شهروند«:هرکس درخانه یک فامیل ساکن شده 
و تکلیفمان هنوز معلوم نیست

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

درآمد باال در بخش خصوصی 
فرار پزشکان از بخش دولتی
 سازمان بیمه سالمت به وزارت بهداشت منتقل شد اما مستقل می ماند

مهتاب جودکی| ساعت از 11شب گذشته بود كه 
خانه ای در ورامين فرو ريخت و سه نفر از ساكنانش زير 
آوار جان دادند؛ يك مادر و دو فرزند. حادثه دوشنبه شب 
اتفاق افتاد و مردم شهر را شوكه كرد اما در شلوغی خبرها 
گم شد و شبيه حادثه های مشابه در شمال شهر، سر و 
صدا نکرد. هنوز در بلوار هنر، تصوير خانه مخروبه كنار 
زمين گودبرداری شده، پياده ها و سواره ها را می ترساند. 
نيمی از ســاختمان چهار طبقه ريختــه و درچند متر 
باقيمانده از واحدهای مســکونی، اوضاع زندگِی پيش 
از اتفاق پيداســت؛ درعروسك های اتاق كودك و آينه و 
كنسول شکســته و مبلمان خاكی و لوستری كه درباد 
تکان می خورد:   خانه و زندگی از هم پاشيده است. به جز 
بازماندگان اين حادثه، ساكنان ساختمان های تخليه شده 
كناری هم هركدام به خانه فاميلی رفته اند تا تکليفشان 
روشن شــود. ديروز مراسم خاكسپاری مادر و فرزندانی 
برگزار شد كه اجسادشان صبح روز بعد از حادثه زير خاك 
بيرون آمد. فردای ريزش ســاختمان دستور بازداشت 
مدير منطقه شهری و رئيس پليس ساختمانی شهرداری 
ورامين و مالك ســاختمان صادر شــد و همين ديروز 
شهرداری ورامين هم در پيامی اعالم كرد كه درصورت 

قصور استعفا خواهد داد. 
وقتی که آوار ریخت

»سه نفر مردند، زن پسرعمويم )بغضش می تركد(، 
عليرضا كالس اولی بــود و ريحانه كالس ششــم. دو 
پسرعمويم هم زخمی شدند و سرشــان شکست، اما 
خوبند. ولی با ايــن درد چه كنند؟« صبح دوشــنبه، 
ساعتی پس از پيداشدن آخرين اجساد، مردم هنوز آوار 
را  هاج وواج تماشــا می كنند، عکس می گيرند و به حال 
رفتگان و بازماندگان غصه می خورند. مصطفی بوربور، 
پسرعموی ساكنان ساختمان فرو ريخته است و خانه 
سه طبقه او هم تخليه شده و خانواده اش هركدام جايی 
پناه برده اند. او در گفت وگو با »شهروند«، درباره اين حادثه 
كه چند روزی است شهرستان ورامين را در شوك فرو 
برده، چنين می گويد: »ساعت 11:15 دقيقه شب بود. 
خانه تکان خورد و صدای ترك خوردن شنيدم. انگار زلزله 
می آمد. درِخانه را باز كــردم، راهرو پر از گردوخاك بود؛ 
آنقدر غليظ كه هيچ چيز نمی ديدم. ديوار راه پله ريخته 
بود. دســت زن و بچه های خودم و زن و بچه های برادرم 
را گرفتم و آمديم پايين. دم در ديديم انفجار شديد است 

و آتش از سيم برق می ريزد. گير 
كرده بوديم. نمی توانستيم بياييم 
بيرون برای همين رفتيم حياط تا 
بعد از چند دقيقه آتش خاموش 
و برق قطع شد.« ساختمانی كه 
حاال فرو ريخته، 4 طبقه داشت 
و سه برادر و خانواده هايشان در 
آن زندگی می كردند. چند دقيقه 
قبل از اين كه خانه خراب شود، 

ساكنان طبقه اول و ميهمانان از آنجا خارج شده بودند. 
»علی« ساكن طبقه چهارم صدای ترك خوردن را شنيده 
و با زن و بچه بيرون آمده بود، واحد خالی سوم را رد كرده 
بود و »عباس« را كه درطبقه دوم زندگی می كند، بيدار 
كرده بود. »بهشان گفتند؛ خانه دارد می ريزد و رفتند. آنها 
پشت سرشان آمدند. عباس پايش را از در بيرون گذاشت، 
آوار روی سرش ريخت اما زنده ماند. زن و بچه ها پشت 

سرش بودند، گير كردند زيرخاك.«
همســايه هايی كــه دور بازماندگان ســياهپوش را 
گرفته اند، خبر دارند كه گودبرداری از دوماه پيش بدون 
نظارت و جواز ساخت انجام شده و دراين مدت عمقش 
را به 6متر هم رسانده اند. مصطفی می گويد: »چندين بار 
به صاحب زمين كه تاالر پذيرايی رو به روی همين خانه 
قديمی ما دارد، هشــدار داديم كه ادامه ندهد اما انگار 
درشورای شهر آشنا دارد كه وســط شهر اينطور حفر 
كرد و هيچ كس بهش ايراد نگرفت كه اين بال به سرمان 
نازل شد.« آخرين عمليات صاحبان زمين  كناری، سه 
چهار روز پيش بوده و تمام كناره های ساختمان را گود 
كرده اند. »ما بارها دعوا كرديم با آنها. صدبار گفتم رحم 
كن به اين آدم ها و شمع بزن و مهار بگذار برای ساختمان 
ولی نزد.« داماد خانواده هم توضيح می دهد: »گودبرداری 
از اول بدون جواز بود. پيش هر مســئولی رفتيم و هرجا 
شکايت برديم، اتفاقی نيفتاد. اما مگر ما زن و بچه مان را 
از سر راه آورديم كه كسی گوش به حرفمان نداد؟ بعد از 

اتفاق مالك زمين هنوز خودش را نشان نداده.«
آتش نشانی تجهیزات نداشت

با زبانه كشــيدن آتش، چند دقيقه بعد، آتش نشانی 
كه 500متری تا خانه فاصله داشــت، رســيده بود اما 
ساختمان 4 طبقه به خاطر گودبرداری زمين همسايه از 
هم پاشيده بود و اينطور كه شاهدان می گويند، تجهيزاتی 

برای خاكبرداری نداشــت. داماد خانــواده می گويد: 
»عمليــات امدادونجــات ضعيف بود. هيــچ امکاناتی 
نداشتند. آخر خودمان بيل مکانيکی و جرثقيل آورديم 
برای آواربرداری. بعد گروه آواربردار از تهران آمدند با سگ 
زنده ياب. آنها بهتر می دانستند چه كار كنند. خودرو و 
پروژكتور داشتند اما آتش نشانی حتی وسيله ای برای 
نوردادن نداشت. فرماندار آمد و رئيس شورای شهر هم تا 
صبح كنار آوار بود اما بدون امکانات چه كاری از دستشان 

برمی آمد؟«
ميثم ملکی، مأمور اداره برق منطقه هم می گويد بعد 
از افتادن ساختمان روی تير برق و انفجار، گروه بحران 
را خبر كرده و شبکه برق را جمع كرده اند تا اوضاع از اين 
بدتر نشود اما »ازدحام مردم دست وپاگير بود و نيروهای 
امداد هم نمی توانستند كارشان را درست انجام دهند. به 

خاطر شلوغی كار ُكند پيش می رفت.«
هالل احمر و آتش نشــانی وراميــن و تيم مديريت 
بحران شهرستان و مديران شهری سر رسيدند و دست 
آخر 9ساعت بعد سگ های زنده ياب هالل احمر و نيروی 
زمينی ارتش جسد مادر و فرزندان 6 و 12ساله را از زير 
آوار بيرون كشيدند و دادستان دستور شناسايی عامالن 

حادثه را صادر كرد.
متخلفان بازداشت می شوند

دادستان شهرستان ورامين همان شب حادثه برای 
تحقيق درباره چگونگی ريزش ســاختمان، دســتور 
بازداشت مدير منطقه شهری شهرداری ورامين و رئيس 
پليس ساختمانی شهرداری ورامين و مالك ساختمان 
را صادر كرد و فرماندار ورامين هم اعالم كرد كه ريزش 
اين ساختمان به خاطر گودبرداری غيراصولی بايد تحت 
پيگرد قرار بگيرد، »بايد مشخص شود چگونه دريکی از 
خيابان های اصلی شهر ورامين فردی بدون رعايت اصول 
گودبرداری اقدام به عمليات كرده است.« و »متخلفان بايد 

بازداشت شوند.«
اگرچه سکوت اعضای شــورای شهر درساعات پس 
ازحادثه انتقاداتی را به دنبال داشت اما درنهايت درجلسه 
فوری كه به دستور شهردار و رياست شورای شهر ورامين 
درشهرداری تشکيل شد، مصوب شد كه ساختمان های 
مجاور زمين پلمپ و تخليه شوند و محوطه پاكسازی و 

ايمن شود.
محمد وصال پور، رئيس شورای شهرستان ورامين هم 
با عذرخواهــی از مردم به  خاطر 
»نبود نظارت مديريت شــهری 
بر ساخت وساز های سطح شهر 
و تخلفات مشهود« قول داد كه 
هيچ گونه مماشاتی در رسيدگی 
به اين پرونــده رخ ندهد و فوری 
و جدی پيگيــری كند و منتقم 
اين خون های ريخته شده باشد. 
او همچنين اعالم كرد كه با فرد 
يا افراد خاطی در هر پست و سمتی كه باشند، برخورد 
قاطع خواهد شــد  و  »مردم مطمئن باشند حتی اگر 
به قيمت  آبرو  و  اعتبارمان نيز باشــد، برای احقاق حق 
اين سه همشهری عزيزمان  درمقابل هرجريان و گروه 
احتمالی خواهيم ايستاد و هيچ فردی خط قرمز نيست و 
هيچ كس درحاشيه امن نمی تواند با قربانی كردن ديگران 

به آسودگی برسد.«
شهردار ورامین: استعفا می دهم اگر...

خبر بازداشــت ها به گــوش همه رســيد اما پارچه 
نوشته ای روی يکی از ساختمان ها هنوز عابران را برای 
تماشا نگه می دارد؛ واكنش ها كافی نبوده و اين نوشته 
شهردار ورامين را خطاب قرار داده:  »خرابی اين ساختمان 
و از دست دادن سه نفر از عزيزان مان نشانه بی مديريتی 
شماســت« و درخطوط بعدی از امام جمعه، فرماندار، 
دادستان و شورای شهر خواسته كه با بركناری شهردار، 
دل بازماندگان تسلی يابد. ديروز علی حيدريان، شهردار 
ورامين هم در واكنش به اين نوشته، درپيامی خبر داد 
كه درصورت قصور دراين حادثه از ســمتش اســتعفا 
خواهد داد: »اينجانب همان طور كه وجدان های بدون 
غرض شاهد هســتند، از اولين لحظات اين اتفاق تلخ 
ضمن حضور درمحل حادثه و بعد از آن درســاختمان 
شهرداری و شورای اســالمی پيگير به حداقل رساندن 
ميزان خسارت وارده و جلوگيری ازحوادث بعدی متصور 
بودم و هستم. الزم می دانم مراتب تأسف عميق خود از 
بروز اين حادثه تلخ را ابراز كنم و به شما بزرگواران عزادار 
اطمينان خاطر  دهم كه با بررسی همه جانبه تحت نظارت 
دستگاه های نظارتی نسبت به معرفی عوامل مقصر اقدام 
كنم. بديهی است؛ درصورت توجه قصور به اينجانب به 
احترام آن بيت بزرگوار و مــردم منصف و دارای منطق 

ورامين از سمت خود استعفا خواهم داد.«

شهروند| مدت زمــان زيادی از تصميم مجلس 
برای ممنوعيت فعاليت همزمان پزشکان در بخش 
دولتی و خصوصی نمی گذرد، تصميمی كه جامعه 
پزشکی را از يك طرف و وزارت بهداشت را از طرف 
ديگر تحت تأثير قرار داد تا جايی كه وزير بهداشت 
گفت كه اين تصميم مغاير با قانون اساسی است. او 
دو روز پيش گفــت كه ممنوعيت فعاليت همزمان 
پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی هنوز تأييد 
نهايی نشده است و بايد شــورای نگهبان هم آن را 

تأييد كند. 
ممنوعيت فعاليت همزمان پزشکان اما موضوع 
جديدی نيســت؛ پيش از اين هم بحث هايی بر سر 
آن شــده بود اما تاكنون نمايندگان مجلس، برای 
اجرای آن رأی مثبت نداده بودند. حاال با تصميم آخر 
مجلس، پزشکان ناچارند يکی از دو بخش را انتخاب 
كنند؛ دولتی يا خصوصی. همه اينها ســبب شد تا 
روز دوشنبه كه نشســت خبری سخنگوی وزارت 
بهداشت برگزار شود، خبرنگاران از ايرج حريرچی 
درباره جزييات آن بپرســند: »واقعيت اين است كه 
نظر وزارت بهداشت اين بود كه راه حل اساسی برای 
حل اين موضوع، اجرای سياســت های كلی نظام 
سالمت است؛ به طوری كه بند 9.6 از سياست های 
كلی ســالمت مبنی بر اين است كه تعرفه خدمات 
و مراقبت های سالمت مبتنی بر شواهد و بر اساس 
ارزش افزوده و حق فنی واقعی و يکسان برای بخش 
دولتی و غيردولتی باشد. حال بايد پرسيد اگر ميان 
تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، 
آيا باز هم پزشــکان برای كاركردن در دو جا اصرار 
دارند؟ بايد توجه كرد كه جامعه پزشکی هم تمايل 
دارد كه در يك جا كار كند،  اما علت دو شغله بودن آنها 
اين است كه اوال وابستگی به دولت دارند و در عين 
حال دولت هم در گذشته اجازه كار كردن پزشکان در 
دو بخش را می داده، از طرفی تعرفه خصوصی باالتر از 
تعرفه دولتی است.« سخنگوی وزارت بهداشت اين 
توضيحات را داد و گفت: »ما معتقديم اگر اين موضوع 
حاصل شود و زيرساخت های مناسب و انگيزه های 
مناسب در بخش دولتی فراهم شود و در عين حال 
در بخش خصوصی هم ماليات قانونی و واقعی اجرا 
شود، مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی مشتاق 
به انجام اين كار می شود. در عين حال بايد پرسيد در 
قانون برنامه پنجم كه بندهای مرتبط به اين موضوع 
آسان تر بود، چرا در سه دوره گذشته وزارت بهداشت 
نتوانست به اين موضوع جامه عمل بپوشاند. البته ما 
افتخار داريم كه اعالم كنيم وزارت بهداشت در دوره 
اخير تعداد افراد تمام وقت را از 17 درصد به 50 درصد 
رسانده است؛ به طوری كه اكنون از هر دو نفر پزشك 
يك نفر تمام وقت است و اين آمار در برخی دانشگاه ها 
به 90 درصد هم می رسد. در حالی كه در گذشته از 

هر 6 نفر يك نفر تمام وقت بود.«

*سازمان بیمه سالمت مستقل می ماند
به گزارش ايســنا، او در ادامه بــه ماجرای انتقال 
سازمان بيمه سالمت ايرانيان از وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت اشاره كرد: »سازمان 
بيمه سالمت يك سازمان مستقل است و مستقل 
خواهد ماند و درون وزارت بهداشــت هم شــاهد 
اســتمرار تفکيك تأمين كننده خدمات و خريدار 
خدمات خواهيم بود.« به گفته او، در گذشته بسته 
خدمات بيمه پايه را شورايعالی بيمه تعيين می كرد، 
اما حاال بر اساس نص صريح سياست های كلی، اين 
وظيفه در اختيار وزارت بهداشت گذاشته شده است: 
»در حال حاضر با در نظر گرفتن بيمه شدگان جديد 
در قالب طرح تحول سالمت، سازمان بيمه سالمت 
با اختالف معنی داری بزرگترين سازمان بيمه كشور 
به شــمار می رود كه هم روســتاييان و عشاير را در 
شهرهای زير 20 هزار نفر و هم افراد خاص، كاركنان 
دولت و حاشيه نشين ها را پوشش داده و ابزار مناسبی 
برای اجرای سياســت های مربوط به نظام سالمت 

خواهد بود.«
سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضع مطالبات 
بيمارســتان ها از ســازمان های بيمه گر كه سوال 
خبرنگار ديگری بود، توضيح داد:  »از نظر مطالبات 
سازمان های بيمه گر هنوز وضع نامناسبی داريم. بر 
اين اساس اگر 1650 ميلياردی كه به صورت اوراق 
قرضه از سوی سازمان بيمه ســالمت به ما دادند و 
هنوز نقد نشده را حساب كنيم، بايد گفت كه بيمه 
سالمت مطالباتش را در  ســال 94 پرداخت كرده و 
وارد فروردين  ماه شده، اما سازمان تأمين اجتماعی 
هنــوز 1120 ميليارد تومان از مطالبات  ســال 94 
را پرداخت نکرده اســت.« به گفتــه او، مطالبات 
سازمان های بيمه گر در  سال 95 به اين ترتيب است 
كه سازمان تأمين اجتماعی 3456 ميليارد، سازمان 
بيمه ســالمت 4023 ميليارد، نيروهای مســلح  
313  ميليارد و كميته امداد 134  ميليارد به وزارت 
بهداشــت بدهکارند: »بر اين اساس به  طور كلی در 
 سال 95، 8231 ميليارد تومان از اسناد ارسال شده 
ما از سوی چهار بيمه گر اصلی پرداخت نشده است 
كه البته بايد توجه كرد كه به طور متوسط اسناد را 
در  سال 95 تا مهر و آبان ماه ارســال كرده ايم. برای 
 ســال 94 نيز 1261 ميليارد تومان از ســه بيمه گر 
اصلی طلب داريم.«  سخنگوی وزارت بهداشت در 
پاسخ به ســوال ديگری درباره تعرفه های پزشکی  
سال 96 گفت: »البته هنوز اليحه بودجه در مجلس 
است و بايد ببينيم وضع اليحه به چه شکل می شود. 
البته اتفاق مهمی كه در قانون برنامه ششم افتاده اين 
است كه حق بيمه از 5 تا 6 درصد به 7 درصد افزايش 
پيدا كرده است. در عين حال برای تعيين تعرفه بايد 
وضع حقوق كارمندان دولت، كارگران، تورم، ميزان 

خدمات و... را بررسی كنيم.«
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رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:  

 هیچ تغییری در برگزاری 
امتحانات نهایی دانش آموزان نداریم

شهروند| رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و 
پرورش از برگزاری امتحانات نهايی دانش آموزان تا 

25 دی ماه  سال جاری خبر داد.
به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش شهر تهران، عبدالرسول عمادی 
گفت: »با  توجه به تعطيل شــدن روز سه شنبه 21 
دی ماه از سوی هيأت دولت، در برگزاری امتحانات 

نهايی دانش آموزان هيچ تغييری رخ نداده است.« 
او ادامه داد: »در برنامه امتحان نهايی دانش آموزان 
برای روز  سه شنبه 21 دی ماه هيچ برنامه امتحانی 

وجود نداشته است.« 
عمادی گفت: »حوزه هــای امتحان نهايی در روز 
چهارشنبه 22 دی ماه داير هستند و امتحانات نهايی 

در اين روز طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.«

ابتکار در حاشیه مراسم تشییع آیت اهلل  هاشمی:  

 مردم خادمان خود را 
به  خوبی می شناسند

ایسنا| رئيس ســازمان حفاظت محيط  زيست 
حضور مردمی در مراســم تشــييع پيکر آيت اهلل 
 هاشمی رفسنجانی را بسيار خوب دانست. معصومه 
ابتکار در اين باره گفت: »مردم همواره به خادمان خود 
و آنان كه بر سر پيمانشان با انقالب و مردم مانده اند 

عالقه مند بوده و آنها را به خوبی می شناسند.« 
او ادامه داد: »حضور مردمی در مراســم تشييع 
پيکر ايشان بسيار خوب اســت، زيرا مردم هميشه 
خادمان خود و كسانی را كه بر سر پيمان و عهد خود 
با انقالب و مردم پايدار مانده اند، می شناسند و به آنها 
عالقه مند هستند.«  ابتکار گفت: »مردم همواره در 
صحنه بوده اند و ان شــاءاهلل اين حضور بهنگام آنان 
سبب همدلی و قوت بيشتر ايران و سربلندی ميهن 
عزيزمان باشد.«  رئيس ســازمان حفاظت محيط  
زيست ادامه داد: »امروز همه مردم برای سربلندی 
ايران در مراسم تشييع آيت اهلل  هاشمی رفسنجانی 

حضور پيدا كردند.«

بررسی نامگذاری خیابانی به نام 
هاشمی رفسنجانی در شورای شهر

ایسنا| رئيس كميسيون نامگذاری شورای شهر 
تهران از بررســی نامگذاری خيابانی به نام آيت اهلل 
 هاشــمی رفســنجانی خبر داد. مجتبی شاكری با 
تســليت ارتحال رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در پاســخ به برخی اخبار و شــايعات مبنی بر 
نامگذاری يکی از خيابان های شــهر تهــران به نام 
آيت اهلل  هاشمی رفســنجانی گفت:   »او درعصر روز 
يکشنبه جان خود را از دست داده و تاكنون جلسه ای 
در شــورا برای بررســی اين موضوع تشکيل نشده 
است.«  او با اشاره به نقش آيت اهلل  هاشمی رفسنجانی 
در پيروزی انقالب اسالمی ادامه داد: »طبيعتا خيابانی 
به نام يار ديرين امام نامگذاری می شــود، اما هنوز 
جلسه  علنی شورا برگزار نشده تا تمامی اعضا درمورد 
اين موضوع نظرات خود را بيان كنند.«  شاكری گفت: 
»قطعا در نخستين جلسه شورا نامگذاری معبری به 

نام ايشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.«

123456789101112131415

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ند
رو

شه
س: 

عک
  

مدیر منطقه شهری و رئیس 
پلیس ساختمانی شهرداری 
ورامین برای تحقیق درباره 

حادثه ریزش ساختمان 
مسکونی بازداشت شدند
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رگناوتايسامتس1
ميركايلامشميسن2
يللوتفمويدود3
هكاوشمرادار4
يماهنالاناليو5
ورتمكرانكمركم6
ردهبدينوريب7
شيبنوتدرمابر8
هزوريفسلكيي9
كفربتسدكييرتش10
ارولفيكمروماه11
رازلورنمددل12
انسايهدايپمب13
تساوخزابهارهار14
ههدناملكبشالف15


