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شهردار تهران: استعفایی در کار نخواهد بود

شهردار تهران درباره ادامه فعالیت خود در شهرداری تهران با توجه به 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: استعفایی در کار نیست و تا 

آخرین روزی که قانون مشخص کند ارائه خدمت خواهم کرد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی در حاشیه جلسه علنی امروز شورای اسالمی 
شهر تهران درباره زمان حضور خود در شهرداری تهران، گفت: تا زمانی که قانون 
تعیین تکلیف نکند بنده تا آخرین روز به عنوان شهردار تهران ارائه خدمت خواهم 
کرد. من همچنان پایبند قانون هستم و اگر نهایتا قانون این شد که بنده باید بروم 

حتما پایبند قانون خواهم بود.
وی تاکید کرد: استعفایی در کار نیست و تا آخرین روز ارائه خدمت خواهم کرد. 

بنده دیوان عدالت اداری نیز نرفته ام.
شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص احتمال تغییر 
و تحول در شهرداری تهران به ویژه در معاونت ها، گفت: این یک اصل مدیریتی 
است که تا روزی که مدیری در حال ارائه خدمت است از اختیارات قانونی خود باید 
استفاده کند و با نظم و انسجام، سازمان خود را اداره کند. این نکته ای است که به 

آن اعتقاد دارم.
وی افزود: احتمال تغییر و تحول وجود دارد اما بی تردید همه اینها در راستای 

بهبود مدیریت شهری خواهد بود.
افشانی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص دو فوریت الیحه اخذ 
مطالبات شهرداری تهران نیز گفت: اصالحیه این الیحه که قبال به تصویب رسیده 
بود در خصوص چگونگی وصول عوارض امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
نهایتا مصوب شد که همه پرداختی نقدی افراد شامل تخفیف شود. با توجه به شرایط 

اقتصادی این امتیاز به تمامی پرداخت های نقدی داده خواهد شد.

بارش بیش از حد نرمال در مهر ۹۷
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن 
تشریح وضعیت بارش و دمای کشور در مهر ماه به عنوان اولین ماه از سال 
زراعی جدید، از بارش بیش از نرمال و دمای نرمال در بیشتر استان های 

کشور طی این ماه خبر داد.
صادق ضیائیان در گفت و گو با ایسنا وضعیت بارشی کشور را طی اولین ماه سال 
زراعی جدید تشریح کرد و گفت: در مهرماه )اولین ماه سال زراعی سال ۹۷-۹۸( 
کل کشور ۱۰.۴ میلی متر بارش دریافت کرده است و با توجه به اینکه میانگین بارش 
بلندمدت کشور در ماه مهر، ۶.۸ میلی متر ثبت شده،  ماه گذشته نسبت به بلندمدت 

۳.۶ میلی متر افزایش بارش داشتیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که در مهرماه سال گذشته، میانگین بارش کشور ۷.۳ 
میلی متربود در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته، ۳.۱ میلی متر افزایش بارندگی 

گزارش شده است.
مازندران رکورد پربارشی را در مهر۹۷ زد

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در ادامه با 
اشاره به پربارش ترین استان کشور در ماه گذشته گفت: مازندران در مهرماه سال 
جاری ۱۲۷ میلی متر بارش دریافت کرده است که نسبت به بلندمدت افزایش ۵۳ 

میلی متری را نشان می دهد.
ضیائیان با بیان اینکه در ماه گذشته اغلب استان ها بارش بیش از نرمال را تجربه 
کرده اند،اظهارکرد: در ماه مهر در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی و زنجان به ترتیب ۱۳.۶، ۸، ۵.۵ و ۵.۶ میلی متر بارش کمتر از میانگین 

بلندمدت بود.
این کارشناس سازمان هواشناسی در ادامه به وضعیت بارشی استان تهران اشاره و 
اظهار کرد: تهران در مهرماه،حدود ۲۰ میلی متر بارندگی داشته که نسبت به میانگین 
بلندمدت این ماه، ۱۳ میلی متر و نسبت به سال گذشته ۱۲ میلی متر افزایش بارش 

داشته است.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی دربخش دیگر 
گفت وگو با اشاره به وضعیت دمایی کشور گفت: شرایط دمایی سراسر کشور به 

استثنای تعداد محدودی از استان ها در ماه گذشته در حد نرمال بوده است.
گرمترین و سردترین استان ها در مهر ۹۷

به گفته ضیائیان، در ماه گذشته بیشترین افزایش دما در استان های خوزستان 
و ایالم با ۱.۶ و ۱.۵ درجه سلسیوس تجربه شد. از سوی دیگر استان های خراسان 
رضوی و خراسان جنوبی با ۱.۵ و ۱.۴ درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت کاهش 

دما داشتند.
وی در پایان اظهار کرد: در مهرماه سال جاری، دمای استان تهران نسبت به 

میانگین بلندمدت، نیم درجه کمتر بوده است.

انتخاب شهردار جدید تهران در 22 آبان
سخنگوی شورای شهر تهران اعالم کرد که در 22 آبان ماه جاری شهردار 

جدید تهران اعالم می شود.
به گزارش ایسنا، علی اعطا صبح امروز پس از حضور در جمع خبرنگاران در مورد 
جلسه هم اندیشی صبح امروز اعضای شورای شهر با شهردار تهران که در مورد 
تعیین فرآیند انتخاب شهردار تهران بود، گفت: براساس رایزنی های انجام شده اعضای 
شورای شهر مهلت دارند که تا دوشنبه پنج گزینه خود را معرفی کنند و در جلسه 

دوشنبه از میان کاندیداها، پنج نفر انتخاب می شوند.
وی با بیان اینکه روز شنبه ۱۲ آبان ماه رای گیری شده و پنج نفر انتخاب می شوند 
گفت: این افراد با حضور در کمیسیون ها نقطه نظرات خود را در مورد برنامه سوم 

توسعه شهرداری تهران اعالم خواهند کرد.
اعطا با بیان اینکه روز یکشنبه ۲۰ آبان پنج گزینه شهرداری تهران با حضور 
در صحن علنی شورا به مدت یک ساعت برنامه های خود را ارائه می کنند، گفت: 
در همان جلسه رای گیری می شود و دو نفر به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب 

می شوند.
وی با بیان اینکه سه شنبه ۲۲ آبان ماه شهردار جدید تهران مشخص می شود، 

گفت: در مورد حضور هاشمی در میان کاندیدا صحبتی نشده است.
وی با بیان اینکه اساسا در مورد گزینه ها صحبتی نشده، گفت: فردا اعضای شورای 

شهر گزینه های خود را معرفی می کنند.
سخنگوی شورای شهر تهران در مورد وضعیت افشانی نیز گفت: افشانی تا ۲۴ آبان 
ماه فرصت دارد که در شهرداری بماند اما اگر تا آن زمان به جمع بندی برسیم که 
شهردار جدید چه کسی است و حکم آن توسط وزیر کشور صادر شود، قطعا نیازی 

به انتخاب سرپرست نخواهیم داشت.

اخبار
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 بیش از 10 میلیون زائر تاکنون وارد کربالی معال شدند
 معاون استاندار کربال اعالم کرد که تاکنون بیش از 10 میلیون زائر برای احیای مراسم اربعین حسینی وارد استان کربالی معال شده اند. به گزارش ایرنا، 'علی المیالی' معاون استاندار کربال روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری 'المعلومه' تاکید کرد که در زیارت 
اربعین امسال تاکنون بیش از یک میلیون و 600 هزار زائر غیر عراقی برای شرکت در مراسم اربعین وارد کربال شده اند. المیالی افزود: زائرین غیر عراقی از مرزهای مختلف زمینی و نیز فرودگاه نجف وارد خاک عراق شده اند. طبق تاکید مراجع تقلید، زیارت 
اربعین اختصاص به خود روز اربعین ندارد و بر همین اساس و بدلیل ظرفیت محدود کربال و جاده های مواصالتی، زائران عراقی و غیر عراقی از چند روز زودتر مرحله مرحله به کربال می آیند و پس از زیارت به شهرهای خود و یا سایر عتبات عالیات می روند.

وزیر بهداشت:

پیرمان کردند، »بیمه« را اصالح کنید
بیمه ای  چالش های  مهم ترین  تشریح  به  بهداشت  وزیر 
با اشاره به فرصت سوزی ۹0 ساله در  کشور پرداخت و 
اصالح نظام بیمه ای کشور، گفت: تا پایان این دولت دو سال 
وقت داریم؛ من با همه وجود می خواهم مشکل کشور حل 
شود. کمک کنید تا حداقل مشکالت بیمه ای کشور حل 

شود.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم نکوداشت 
روز ملی بیمه سالمت ضمن گرامیداشت اربعین حسینی گفت: 
امیدوارم این شور حسینی با شعور حسینی همراه باشد. امام 
حسین برای مبارزه با دروغ، ریاکاری و تهمت قیام کرد و در این 
راه شهید شد و آنچه مهم است جاری شدن پیام آن حضرت 
در زندگی ما رهروان و شیعیان است و امیدوارم فکر و عمل در 

کشورمان در این مسیر باشد.
بیمه سالمت از صندوق به سازمان کارآمد تبدیل شود

وی با اشاره به اقدامات سازمان بیمه سالمت ایران گفت: امیدوارم 
بیمه سالمت از یک صندوق به یک سازمان ملی و کارآمد تبدیل 
شود. برخالف تصور بیشترین حمایت از سازمان بیمه سالمت در 
این دوره انجام شده است. بیمه باید سازمانی مستقل،  قدرتمند و 
کارآمد باشد و این موضوع شدنی نیست، مگر اینکه جایگاهش را 
در نظام سالمت به عنوان خریدار خدمت پیدا کند. اگر بناست که 
همه پول در اختیار بیمه قرار گیرد که این درست است، باید از نظر 

علمی،   اجرایی و تولیتی در جایگاه خودش قرار گیرد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بی توجهی دولت ها و مجالس به حوزه 
سالمت به معنای بی توجهی به سالمت مردم است، ادامه داد: ملتی 
که گرفتار بیماری باشد و نتواند هزینه هایش را تامین کند، ملت 
خوشبختی نیست و دولت و حاکمیت آن هم دولت و حاکمیت 
خوبی نیست. امروزه دولت های خوب دولت هایی هستند که در 
کنار امنیت به سالمت، آموزش و پرورش مردم هم توجه می کنند. 
در حال حاضر آمد و شد بسیاری از دولت ها در اروپا و آمریکا 

براساس توجهی است که به سالمت و آموزش و پرورش دارند.
فرصت سوزی ۹0 ساله برای داشتن بیمه  درمانی کارآمد

پیش  سال  از ۱۶۰  بیش  بیمه  تاریخچه  اینکه  بیان  با  وی 
است، اظهار کرد: بیمه اولین بار در آلمان ایجاد شد و سپس در 
اروپا گسترش یافت. در سال ۱۳۰۹ هم اولین بیمه درمانی در 
کشورمان ایجاد شد. ما در این حوزه ۹۰ سال فرصت داشتیم تا 
یک بیمه درمانی کارآمد ایجاد کنیم، اما این اقدام را انجام ندادیم 
تا امروز هم این فرصت سوزی ادامه دارد. علی رغم اینکه ۲۳ سال 
قبل بیمه خدمات درمانی ایجاد شد هنوز ضعیف ترین بخش از 
نظر توجه بیمه است و هنوز در قرن ۲۱ و بعد از پنج سال اجرای 
طرح تحول نظام سالمت که از محوری ترین شعارهای دولت بوده، 

مشکالت بیمه ها رفع نشده است.
بیمه زیر نظر رییس جمهور باشد

هاشمی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی تصمیم گرفت که 
بیمه سالمت به وزارت بهداشت بیاید. از نظر من مهم نیست بیمه 
در کجا باشد. اصال به نظر من بیمه باید زیرنظر رئیس جمهور باشد؛ 
چراکه رفاه اجتماعی باید مهم ترین دغدغه عالی ترین مسئول 
کشور باشد. البته در این مدت سازمان بیمه سالمت کارنامه قابل 
قبولی داشته و زیرساخت هایی را ایجاد کرده است که اگر مورد 
حمایت قرار گیرد می تواند طی چند سال آینده طبق الگوهای 

موفق دنیا پیش رود و به جایگاه رفیع خود دست یابد.
سیاست های بیمه ها یکسان شود
6.۹ درصد ایرانی ها بیمه ندارند

بیمه،  حوزه  مشکالت  از  یکی  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
پراکندگی بیمه شدگان است، تاکید کرد: در حال حاضر ۴۵ درصد 
بیمه شدگان در سازمان بیمه سالمت، ۴۸ درصد در سازمان 
تامین اجتماعی، یک درصد در کمیته امداد و ۵.۸ درصد هم در 
نیروهای مسلح تحت پوشش بیمه اند. اینها باید با هم همکاری 
کنند و پول، مقررات و سیاست های خرید خدمت شان یکسان 
شود. در عین حال باید توجه کرد که علی رغم اینکه ۱۰ میلیون 
نفر در کشور تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند، هنوز ۶.۹ 
درصد در کشور فاقد بیمه اند و ۸.۹ درصد نیز هم پوشانی بیمه ای 

در کشور وجود دارد.

به صورت هدفمند اذیت مان کردند
دوستان نادان و اتهام زنی به وزارت بهداشت

هاشمی ادامه داد: به طور کلی بعد از اجرای طرح تحول نظام 
سالمت وضعیت ما در این حوزه بد نیست، اما از طرفی قانون را 
هم به طور کامل اجرا نکرده ایم. اجرای قانون مستلزم پرداخت 
هزینه است. البته در این سال ها خیلی ما را اذیت کردند آن هم 
به صورت هدفمند و آن هم به خاطر اینکه یکی از مهم ترین 
اقدامات دولت طرح تحول سالمت بود. برخی به این موضوع از 
دید رقیب نگاه کردند نه از دید منافع ملی. باید پرسید آیا سرمایه 
این  ایجاد کرد در طول  برای نظام  اجتماعی که طرح تحول 
سال ها سراغ دارید؟ در این طرح پرداخت از جیب مردم در حوزه 
سالمت از ۶۰ درصد به ۳۵.۷ درصد رسید که هر یک درصدش 
۷۹۰ میلیارد تومان پول می خواهد. در عین حال دسترسی به 
تجهیزات و وسایل پزشکی، توزیع پزشک و پرستار و ... همه 
جز مواردی بود که در قالب طرح تحول انجام شد، البته بعد 
اجتماعی این طرح برایم بسیار مهم است. این اقدامات درست 
دوستان  از  برخی  و  در خارج  اقدام دشمنان مان  مقابل  نقطه 
نادان مان در داخل بود؛  چراکه هرچقدر ما سرمایه اجتماعی 
ایجاد کردیم عده ای آن را نابود کردند و ما را متهم کردند که 

متاسفانه تا اندازه ای هم موفق بودند.
هاشمی با تاکید بر اینکه اجرای قانون مستلزم پرداخت پول 
است گفت: از طرفی این پول حساب و کتاب دارد. وقتی مجلس 
بودجه ای تصویب می کند، روی آن نظارت دارد و این طور نیست 
که برخی ما را به پول پاشی متهم کنند. به هر حال دستگاه های 
نظارتی وجود دارند از طرفی مردم خدمت دریافت کرده اند وگرنه 

رضایت ۸۳ درصدی مردم همین طوری ایجاد نمی شود.
رسالت بیمه چیست؟

وزیر بهداشت همچنین گفت: رسالت بیمه این است که مانع 
عدم دسترسی مردم به خدمات سالمت به دلیل تنگناهای مالی 
شود. اجازه ندهد که هزینه های کمرشکن سالمت مردم را به زیر 
خط فقر برد و به هیچ وجه اجازه ندهد که هزینه های مردم برای 

حوزه سالمت بیش از ۴۰ درصد درآمدشان باشد.
سود بیمه های تکمیلی از طرح تحول نظام سالمت

هاشمی افزود: در عین حال بیمه های تکمیلی جایگاه درستی 
ندارند. در حال حاضر ۲۸ شرکت بیمه تکمیلی در کشور وجود 
دارد که به جای اینکه خدماتی را که در قالب بیمه پایه تحت 
پوشش نیست، تحت پوشش خود قرار دهند، عمدتا فرانشیز 

پرداخت می کنند و در طرح تحول هم سود بسیاری برده اند.
خدماتی که تحت پوشش بیمه نیستند

وزیر بهداشت با بیان اینکه ۸۷۳ خدمت داریم که تحت پوشش 
بیمه نیستند، گفت: همچنین از مجموع ۱۲۶ خدمت دندانپزشکی 

که از جمله مواردی است که پرداخت از جیب مردم را زیاد می کند 
و ۲۵ درصد هزینه های مردم در بیمه سالمت برای دندانپزشکی 
باید  نداریم و مردم  بیمه  است، ۱۰۰ خدمت را تحت پوشش 
هزینه اش را از جیب بپردازند. در عین حال خدمات زیبایی و غیره 
هم تحت پوشش بیمه نیستند و بیماری های نوظهور و پرهزینه 
هم در این موارد قرار دارند. این در حالی است که در این موارد ما 
را متهم می کنند که انسانیت در ما مرده است که برای یک بیماری 
که یک دوره درمانی اش ۸۰۰ هزار دالر هزینه دارد، حمایتی انجام 
نمی دهیم. این در حالی است که در بسیاری از کشورها برای 
این بیماری ها حمایتی انجام نمی شود. به عنوان مثال در هفته 
گذشته در کشور دانمارک چنین طرحی را به دلیل کم اثر بودنش 
نپذیرفتند. در حالیکه کشور دانمارک از جمله کشورهای موفق در 
حوزه سالمت است. آنجا همه چنین تصمیمی را تحسین کردند 

اما در اینجا تقبیح می کنند.
بیمه های تکمیلی اصالح و پرداخت از جیب مردم به 25 

درصد برسد
هاشمی با بیان اینکه با اجرای طرح تحول به شرایط متوسط 
جهانی  متوسط  حاضر  حال  در  گفت:  شدیم،  نزدیک  جهانی 
پرداخت از جیب در حوزه سالمت ۳۲.۵ درصد است که در ایران 
این میزان ۳۵.۷ درصد است. در عین حال بیمه های تکمیلی در 
متوسط جهانی هفت درصد نقش دارند که در کشور ما شش 
درصد را پوشش می دهند.  بنابراین باید بیمه های تکمیلی را 
اصالح کرده و به سمت کاهش پرداخت از جیب به ۲۵ درصد 
برسیم. این اقدام عملی نیست مگر اینکه در بودجه و عملکرد 
سازمان برنامه و خزانه تجدیدنظر کنیم و یا اگر این کار را نمی کنیم 
بیمه را هدفمند کنیم؛  به طوری که کسی که درآمد بیشتری دارد 
حق بیمه بیشتری بپردازد اما نیاز برای همه تامین شود. در این 

صورت یک نظام کارآمد در حوزه سالمت خواهیم داشت.
نمی کنید حداقل سیاست  را یکی  بیمه ای  اگر صندوق های 

بیمه ها یکسان شود
هاشمی افزود: در حال حاضر می گویند که سهم حوزه سالمت از 
جی دی پی حدود هشت درصد است، اما با توجه به اقتصاد ناسالمی 
که داریم و بخشی از درآمدهای پنهان این عدد واقعی نیست. 
مهم ترین چالش های بیمه ای کشور عدم اجرای قانون بوده است. 
می بینیم که طرحی تصویب شده و براساس آن باید صندوق های 
بیمه ای یکی شوند. حال اگر این اراده را نداریم که صندوق های 
بیمه ای را یکی کنیم، حداقل سیاست هایشان را یکسان کنیم؛ 
چراکه مردم در هر بیمه ای با دردسرهایی مواجهند که این خالف 
قانون است. قانون می گوید همه بیمه ها در بیمه سالمت یکپارچه 
شوند و صندوق شان واحد شود تا بتوانند با اعمال قدرت و مدیریت 
خرید مناسبی داشته باشند. بیمه بدهکار مانند انسان ورشکسته 

است و قدرتی ندارد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه به نظر من اراده مجلس و دولت 
در این زمینه مهم است، گفت: باید چیزی را که عقل، دنیا و 
مقام معظم رهبری می گویند، عملی کنند. باید قبول کنند که 
هزینه کردن در حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نوعی 
سرمایه گذاری است. متاسفانه اقتصادی های ما چنین چیزی را 
قبول ندارند و در عین حال سازمان برنامه و بودجه این موضوع 
را قبول دارد و هدفمندی را به ما داده اند اما یا دیر می دهند یا به 
جایش اوراق ارائه می کنند که امیدواریم این موضوع هم حل شود.

منابع سالمت پایدار شود
کشور  در  تصمیمات مان  سایر  مانند  هم  این  داد:  ادامه  وی 
است. واقعا پول خرج می کنیم و تصمیم می گیریم اما آنقدر طول 
می کشد که به نتیجه نمی رسیم. نه به آن شوری شور که فکر 
نکرده اجرا می کردیم و نه به االن. به هر حال تجمیع بیمه ای 
و به کارگیری روش های مالی پایدار مهم است. باید توجه کرد 
که اگر مجلس شورای اسالمی پای طرح تحول نبود، این کارنامه 
را در حوزه سالمت نداشتیم. دادن یک درصد مالیات بر ارزش 
افزوده کار مجلس و رئیس مجلس بود که از آنها تشکر می کنم، اما 
درخواستم این است که بیایید منابع حوزه سالمت را پایدار کنیم. 
۷۰ درصد پول وزارت بهداشت بابت حقوق نیم میلیون نفر کارمند 
است. حال وقتی به سمت خرید خدمت می رویم چون منابعمان 

پایدار نیست در پرداخت پول پیمانکار می مانیم.
منابع و مصارف سالمت با یکدیگر همخوانی ندارند
افزایش قیمت 150 درصدی اقالم سالمت در حوزه 

پتروشیمی
هاشمی با تاکید بر اینکه منابع و مصارف در حوزه سالمت با 
هم نمی خواند و باید یکبار برای همیشه این مشکل را حل کنیم، 
گفت: بنابراین وظایف بیمه را متناسب با اعتبارات قرار دهیم. 
خیلی بد است که ۸۵ درصد از بیمه شدگان بیمه سالمت رایگان 
است یعنی حدود ۳۴ میلیون نفر؛ کاش به جای دادن یارانه نقدی 
مشکل سالمت مردم را حل می کردیم. از طرفی چالش مهم دیگر 
افزایش هزینه تمام شده برای ارائه کننده خدمات است. در حال 
حاضر اجناس افزایش قیمت داشته اند. به عنوان مثال اقالمی که 
در حوزه پتروشیمی مصرف می کنیم ۱۵۰ درصد افزایش قیمت 
داشته اند. حتی سازمان برنامه و بودجه حساب کرده که ۱۳۰۰ 
میلیارد از بابت افزایش تورم و قیمت ها در بیمارستان های دولتی 
کسری ایجاد خواهد شد. اگر این کسری را جبران نکنیم یعنی به 

ارائه کنندگان می گوییم کم فروشی کن، تقلب کن.
شرایط سخت بخش خصوصی سالمت

وی افزود: این درحالیست که شرایط برای بخش خصوصی 
هم  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  آنها  به  چراکه  است؛  تر  سخت  بسیار 
اول  قیمت  براساس  و  کرده ایم  فیکس  را  قیمت ها  نمی دهیم. 
سال، تورم تک رقمی و داریم زور می گوییم. نهایتش این است 
که خدمت ارائه نمی شود و یا به صورت تقلبی ارائه می شود و ارائه 
کنندگان خدمت را وادار به تخلف و زیرمیزی گرفتن می کنیم بعد 
می گوییم اینها اخالق ندارند. د رواقع ما اخالق نداریم. در حال 
حاضر چند ماه است که این موضوع علی رغم تصویب شورای عالی 

بیمه تعیین تکلیف نشده است.
به تصویرم از ابتدای دولت نگاه کنید، پیرمان کردند

از صندوق  هاشمی درباره برداشت ۵۰۰ میلیون یورویی 
توسعه ملی برای جبران نقدینگی حوزه سالمت گفت: هنوز 
گفتند  که  همانطور  امیدواریم  اما  نشده،  ابالغ  موضوع  این 
این رقم به حوزه بیمه بیاید. خبر دارم که چاه هایی برایش 
کنده اند، اما امیدوارم نخواهند با این پول آنها را پر کنند تا 
بتوانیم نفسی بکشیم. همین االن به عکس و تصویر من از 
ابتدای دولت تاکنون نگاه کنید. اصال قابل قیاس نیست. آن 
وقت به ما می گویند وزرای مرفه که کم کارند و به دنبال 
تفریح و استخر هستند و ساعت ۹ می آیند و ۱۱ می روند. 
پیرمان کردند. حال دو سال وقت  این مدت  واقعا طی  اما 
داریم شما مرا می شناسید با همه وجود می خواهم مشکل 
را  بیمه  حداقل  تا  کنید  کمک  بنابراین  شود.  حل  کشور 

درست کنید.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد

کاهش قیمت »پوشک« و بهبود وضعیت بهداشتی معلوالن
معاون توان بخشی سازمان بهزیستی از بهبود وضعیت تامین لوازم بهداشتی 
گفت:  و  داد  »پوشک« خبر  قیمت  کاهش  از جمله  توان یابان  و  معلوالن 
پیش بینی می کنیم برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن در سال 

آینده حدود 12 هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز باشد.
حسین نحوی نژاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در حال حاضر یارانه 
شهریورماه مراکز توان بخشی معلوالن پرداخت شده است، گفت: یارانه مهرماه نیز به 

حساب مراکز استان ها واریز شده است و در اولین فرصت تخصیص می یابد.
وی در ادامه از بهبود وضعیت وسایل بهداشتی از جمله قیمت خرید پوشک خبر 
داد و گفت: ظرف چند هفته اخیر قیمت این محصول بهداشتی کاهش یافته است؛ 

به طوریکه همزمان با افزایش ناگهانی قیمت ها، قیمت هر بسته به ۱۵۰ تا ۱۶۰ 
هزار تومان نیز رسید اما با خرید این اقالم به شکل متمرکز در حال حاضر حتی 
توانستیم این محصوالت را به قیمت حدود ۵۰ هزار تومان نیز تهیه کنیم و از این 
بابت نگرانی وجود ندارد. معاون توان بخشی سازمان بهزیستی کشور با ابزار امیدواری 
از بهبود وضعیت تهیه این لوازم تا آغاز فصل زمستان، اظهار کرد: در مورد پیشنهاد 
سازمان بهزیستی به سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه تهیه لوازم کمک 
توان بخشی و بهداشتی همزمان با افزایش قیمت این محصوالت، هنوز اقدامی انجام 
نشده است اما با این وجود بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ تشکل مردم نهاد به دفتر آقای نوبخت 
درخواستی ارسال کردند و خواستار تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه سازمان بهزیستی، 

تعلق گرفتن بسته های حمایتی به توان یابان و تخصیص بودجه مربوط به قانون حمایت 
از حقوق معلوالن در الیحه بودجه سال ۹۸ شدند.

نحوی نژاد در ادامه تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق معلوالن امسال به تصویب 
رسید، اما به دلیل تصویب الیحه بودجه سال ۹۷ پیش از تصویب این قانون، بودجه 
مربوط به آن به طور کامل تخصیص نیافت. در حال حاضر پیش بینی می شود که برای 
اجرای این قانون الزام آور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نیاز است. با توجه به وضعیت 
اقتصادی کشور، اگرچه ممکن است تمام این بودجه تخصیص نیابد اما امیدواریم با 
توجه به الزام آور بودن این قانون برای تمام دستگاه های اجرایی، این بودجه به شکل 

حداکثری در نظر گرفته شود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری 10۴ عنوان 
و  داد  خبر  حسینی  اربعین  مناسبت  به  فرهنگی  برنامه 
گفت: امسال ویژه برنامه های فرهنگی در مرزهای سه گانه 
شلمچه، مهران و چذابه، مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین 

حسینی در تهران و مناطق 22گانه پایتخت اجرا می شود.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل رفیع با تشریح برنامه های فرهنگی 
ستاد اربعین شهرداری تهران، تعمیق و ترویج فرهنگ و معارف 
اهل بیت )ع(، نهضت امام حسین)ع( و اربعین و نهادینه کردن 
آموزه های عاشورایی، تحقق رهنمودها و آرمان های حضرت امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در توسعه معارف 
اسالمی به اجرای برنامه های فرهنگی را از اهداف برگزاری این 

برنامه ها برشمرد.
وی در خصوص اقدامات شهرداری تهران در راهپیمایی اربعین 
حسینی امسال از تدارک برنامه های فرهنگی متعدد در جهت 
برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم خبر داد و گفت: امسال نیز 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همانند سنوات 

گذشته اقداماتی را با رویکرد تسهیل گری و ساماندهی مشارکت 
مردمی در پایانه های مرزی، مشارکت در راهپیمایی جاماندگان 
در شهر تهران و اجرای برنامه های آیینی در مناطق و محالت در 

دستورکار خود قرار داده است.
رفیع با اشاره برنامه های فرهنگی شهرداری تهران در پایانه های 
مرزی گفت: این برنامه ها در پایانه مرزی شلمچه، مهران و چذابه 

توسط مناطق ۴، ۵ و ۶ شهرداری تهران اجرا می شود.
به گفته مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران، اهم فعالیتهای 
فرهنگی در مرزهای سه گانه شامل برپایی حسینیه و نمازخانه 
جهت اقامه نماز جماعت، پاسخگوئی به مسائل شرعی، ذکر دعا 
و  مصیبت توسط مداحان اهل بیت )علیهم السالم(، فضاسازی 
و تبلیغات محیطی در پایانه های مرزی و مسیرهای منتهی شامل 
طراحی، چاپ و نصب بنر با مضامین عاشورائی، احادیث، تصاویر 
شهدا و اطالع رسانی به زوار محترم، تهیه و توزیع بسته فرهنگی 
و تبلیغی برای زائرین، اجرای ویژه برنامه فرهنگی، استیج، مجری، 
سخنرانی، پرده خوانی، پخش فیلم و کلیپ، ذکر مصیبت، اجرای 

گروه های هنری و تواشیح است.
وی از برپایی نمایشگاه و نگارگذرهای عاشورایی با تاکید بر جلوه 
های هنری و پیاده روی اربعین در پایانه های مرزی خبر داد و 
افزود: همچنین برقراری رادیو اربعین با پخش مستقیم مطالب به 
منظور اطالع رسانی به زائران، پخش نواهای عاشورائی، آموزش 
و اطالع رسانی در قالب موضوعات بهداشتی و امنیتی  به زوار، 
مشارکت مناطق در تهیه سیستم صوتی سیار در مسیرهای منتهی 

به پایانه های مرزی اختصاص یافته است.
رفیع با اشاره به پیاده روی جاماندگان اربعین در تهران اذعان 
کرد: شهرداری تهران ویژه برنامه هایی را نیز در مراسم راهپیمایی 
شهروندان تهرانی و مسیر پیاده روی از میدان امام حسین )ع( تا 
حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( درنظر گرفته است که 

همزمان با روز اربعین حسینی اجرا می شود.
وی از برپایی ۶ موکب فرهنگی در مسیر پیاده روی اربعین 
در تهران خبر داد و گفت: این موکب ها با مشارکت هیئت های 
شاخص تهران برپاشده و به زائرین در مسیر راهپیمایی روز اربعین 

حسینی در شهر تهران خدمت رسانی می کند.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: همچنین برپایی 
ایستگاه های صلواتی توسط مناطق مشارکت کننده با همکاری و 
مشارکت خیرین و بانیان مردمی، ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی، 
سالمت، رفاهی و کودک و نوجوان به شهروندان، ایجاد ایستگاه 
های مادر و کودک و ستاد گمشدگان، در مسیر راهپیمایی اربعین 

حسینی اجرا می شود.
وی برگزاری نمایشگاه عکس اربعین وعاشورا، اطالع رسانی و 
تبلیغات محیطی مناطق برای هماهنگی و حضور  شهروندان در 
راهپیمایی از طریق مساجد، مدارس و هیئت های مذهبی فعال 
در برنامه پیاده روی، تهیه و توزیع  محصوالت فرهنگی با شعار و 
طرح واحد از قبیل سربند، کتابچه زیارت اربعین و دیگر محصوالت 
فرهنگی شامل ۳ عنوان کتاب و مشارکت در طرح زیارت به نیابت 
از شهدای واالمقام و ترویج سبک زندگی آنان را از دیگر برنامه های 
شهرداری تهران برای راهپیمایی روز اربعین حسینی در پایتخت 

اعالم کرد.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران اعالم کرد

برگزاری ۱۰۴ برنامه فرهنگی در پایتخت به مناسبت اربعین


