
اجتماعی 3

در 6 ماهه نخست سال صورت گرفت

پرداخت 100 میلیارد تومان از بدهی های شهرداری به 
پیمانکاران

پرداخت  از  تهران  شهرداری  شهری  اقتصاد  و  مالی  معاونت  سرپرست 
100میلیارد تومان از بدهی های شهرداری طی شش ماه اخیر خبرداد.

زریر نگین تاجی در گفت وگو با ایسنا،  در مورد  سرانجام پرداخت دیون پیمانکاران 
از سوی شهرداری تهران با بیان اینکه دیون پیمانکاران بر اساس سال و میزان بدهی 
تقسیم بندی شده است، گفت: در ستاد مرکزی معاونت مالی،  بدهی های قبل از 
سال 94  را به 100 میلیون به پایین، 100تا 500میلیون تومان و 500میلیون تومان 

به باال دسته بندی کردیم.
وی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال، بیش از  100 میلیارد تومان از بدهی های 
شهرداری تهران به پیمانکاران توسط ستاد  معاونت مالی و اقتصاد شهری پرداخت 
شده است، گفت: یکی از مشکالت در حوزه تعهدات شهرداری تهران،  دیون بانکها 
است که به دلیل حجم باالی مطالبات بانک ها از شهرداری، ارتباطات مالی فی مابین 
دو مجموعه )شهرداری و بانکها( دچار خدشه شده و بر همین اساس، رایزنی جدی و 

موثر با چند بانک برای خرید زمان برای پرداخت مطالبات را آغاز کردیم.
نگین تاجی افزود:  در همین راستا، تفاهمات خوبی با چند بانک بدست آمده و به 

زودی روابط مناسب و موثرتری شکل می گیرد.

تسهیالت 1۵ میلیونی صندوق امداد والیت به مددجویان

قصد نداریم به سمت روش بانکداری برویم
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت کمیته امداد کشور با بیان 
به متقاضیان تسهیالت صد درصد قرض الحسنه ای  این صندوق  اینکه 
این  قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت  حداکثر  گفت:  می کند،  پرداخت 
صندوق به هر نفر 1۵ میلیون تومان بوده که با بازپرداخت ۳6 ماهه صورت 

می گیرد.
به گزارش ایسنا، مجید باجالن با تشریح برخی فعالیت ها و خدمات صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت گفت: از اهداف اصلی راه اندازی این صندوق توسعه خدمات 

قرض الحسنه ای کمیته امداد است که در اولویت فعالیت های این نهاد قرار دارد.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت با بیان اینکه هدف ما این است که 
پرداخت تسهیالت به نیازمندان با تکریم و احترام و حداقل تشریفات اداری صورت 
می گیرد، تصریح کرد: کمیته امداد با راه اندازی این صندوق از معدود سازمان هایی 
است که خدمت قرض الحسنه واقعی را انجام می دهد و به متقاضیان تسهیالت صد 

درصد قرض الحسنه ای پرداخت می کند.
باجالن با بیان اینکه نگاه کمیته امداد امام خمینی)ره( در زمینه پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه صرف است، گفت: فعالیت صندوق قرض الحسنه امداد والیت یک 
فعالیت کامالً حمایتی است و قصد نداریم که به سمت سیستم و روش های بانکداری 

برویم.
وی هم افزایی با دیگر مؤسسات قرض الحسنه درزمینه ارائه خدمت به مددجویان و 
نیازمندان را از دیگر برنامه های کمیته امداد و صندوق امداد والیت برشمرد و گفت: 
در این زمینه با صندوق قرض الحسنه مهر تعامل خوبی را برقرار کرده ایم و از این 

طریق نیز به مددجویان خدمات قرض الحسنه ای ارائه می شود.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت با بیان اینکه فعالیت های این صندوق 
بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی صورت می گیرد ، تصریح کرد: هم اکنون 
حداکثر پرداخت تسهیالت قرض الحسنه این صندوق به هر نفر 15 میلیون تومان 

بوده که با بازپرداخت ۳۶ ماهه صورت می گیرد.
برای  تسهیالت قرض الحسنه  ریال  میلیارد  اختصاص 4۶  از  ادامه  در  باجالن 
پرداخت به نیازمندان و مددجویان استان ایالم خبر داد و گفت: از این میزان اعتبار 
شش میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه برای ایجاد اشتغال بوده و  تأمین اعتبار 
پرونده های مازاد بر سهیمه مددجویانی است که قبال برای آنها تشکیل پرونده شده 

است.
وی تصریح کرد: مبلغ 40 میلیارد ریال نیز تسهیالت اشتغال زایی برای نیازمندان  
و مددجویان این استان اختصاص داده می شود که  ۲0 میلیارد ریال آن از محل 
اعتبارات قرض الحسنه کمیته امداد و ۲0 میلیارد ریال دیگر نیز از محل اعتبارات 
قرض الحسنه  بانکی  بوده که برای پرداخت تسهیالت کارگشایی ضروری به 

مددجویان و نیازمندان اختصاص داده می شود.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت کمیته امداد کشور افزود: این مبلغ 
اعتبار عالوه بر منابعی است که هم اکنون در اختیار صندوق قرض الحسنه امداد 

استان ایالم است.
 باجالن به روز رسانی تسهیالت به  نیازمندان را از برنامه های این صندوق عنوان 
کرد و گفت: تالش ما این است که متقاضی واجد شرایط پشت نوبت نداشته باشیم 
که الزمه این کار جذب و افزایش منابع این صندوق و نیز وصول معوقات و مطالبات 

است که در دستور کار این صندوق قرار دارد.

توضیحات ناهید خدا کرمی درباره تصادف با اتومبیل شورا

تصادف حین انجام وظیفه بوده
به دنبال انتشار خبری درباره تصادف اتومبیل ناهید خداکرمی در شمال 
کشور که منجر به ایجاد بحث هایی در فضای مجازی شده است، این عضو 

شورا گفت که تصادف در حین ماموریت رخ داده است.
به گزارش ایلنا، ناهید خداکرمی، عضو کمیسیون سالمت شورای شهر تهران در 

توضیح حادثه تصادف اتومبیل شورای شهر تهران در جاده شمال کشور نوشت:
»ضمن احترام به افکار عمومی و ستایش روحیه پرسشگری و دیده بانى مردم الزم 
می دانم تا توضیحات ذیل را به عرض برسانم. تصادف مذکور در ۳0 شهریور ماه و 
حین انجام وظیفه راننده که برادرم هستند در یکى از محورهاى مواصالتى جنوب 
تهران و نه در جاده شمال حادث شده است. خوشبختانه این تصادف خسارات 
جانی در پی نداشته است و از این نظر شاکر خداوند منان هستم. همواره حساس 
به منابع عمومى شهر و کشور بوده و هستم و خود را در برابر جبران هزینه های 
پیش آمده مسئول می دانم. مجدداً از توجه روزنامه نگاران محترم و مردم به بیت المال 

و موشکافی آن ها درباره اقدامات خود نیز سپاسگزارم.«
گفتنی است در فضای مجازی اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه تصادف اتومبیلی 
که در اختیار یکی از اعضای شورای شهر تهران رخ داده، در شمال کشور و خارج از 

زمان و ماموریت اداری بوده است.
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دستور دادستان سنندج به پزشکی قانونی برای بررسی ادعای تعرض به دنیا ویسی
دادستان سنندج به پزشکی قانونی دستور داد ادعای تعرض به دنیا ویسی را بررسی کند. به گزارش تسنیم، صبح روز دوشنبه 16 مهر، دنیا ویسی دانش آموز پایه اول دبستان روستای گرماش از توابع شهرستان سنندج به  دلیل ریزش دیوار 

فرسوده حیاط مدرسه جان خود را از دست داد. طبق اعالم محمدسعید کنعانی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 سنندج، قبل از ظهر دوشنبه 16 مهر 97 ریزش بخشی از دیوار حیاط مدرسه روستایی به علت فرسوده بودن بنا، یکی از دانش آموزان 
پایه اول دبستان به  نام دنیا ویسی مصدوم و توسط مدیرآموزگار و پدرش به بیمارستان بعثت سنندج برده شد، اما متأسفانه براثر جراحات وارده این کودک فوت کرد.

 سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس:

زندانیان مهریه 2 برابر شدند
شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی گفت: طبق آمار ستاد دیه چهار هزار و 281 نفر 
بدهکار مهریه در زندان ها به سرمی برند که این تعداد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 برابر شده است.
حسن  االسالم  حجت  کشور،  دیه  ستاد  از  ایرنا  گزارش  به 
نوروزی روز سه شنبه در نشست بررسی و اصالح قانون مهریه در 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
سال گذشته ۲ هزار و 500 زندانی مهریه با کمک های خیرین 
و با تالش ستاد دیه کشور از زندان ها رهایی یافتند اما امسال با 
نوسانات قیمت سکه شاهدیم بیش از چهار هزار زندانی مهریه 
جای آنها را در زندان ها پر کرده اند که این تعداد پرونده قضایی 

زیبنده نظام مقدس اسالمی نیست.
به  کمک  کرد:  اضافه  مجلس  در  کریم  رباط  مردم  نماینده 
زندانیان مهریه صرفا نباید معطوف به جلب مشارکت های مردمی 
باشد که البته ورود در این امر صرفا برعهده یک نهاد یا سازمان 
نبوده و مجموعه های متولی باید ستاد دیه را در کنار حمایت در 
راستای جمع آوری کمک های خیرین در امر آموزش و پیشگیری 

هم یاری کنند.
 الیحه حبس زدایی به کمیسیون قضایی رسید

قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  سوی  و  سمت  گفت:  نوروزی 
مجلس همواره تالش در راستای حبس زدایی و زندان زدایی بوده 
تا از این طریق سنگینی آمار زندانیان را از دوش نظام برداریم و در 
همین راستا »الیحه حبس زدایی« به کمیسیون قضایی مجلس 

آمد که ماموریت یافته ایم تا این مطلوب را به سرانجام برسانیم.
در  افزود:   مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  سخنگوی 
بررسی این الیحه مشاهده می شود که فقط سه درصد از آمار 
زندانیان کاهش داشته که برای پیشبرد بهتر طرح، آن را به دو 
بخش تفکیک کردیم که برحسب آن مجازات های درجه هفت و 
هشت را کیفری درنظرگرفته ایم و پیگیری آن را برعهده تعزیرات 
گذاشته ایم تا حجم کارها در محاکم تا حدود زیادی کاهش یابد؛ 
اتفاقی که به دنبال آن امروز خرسندیم که تا 15 درصد جرایم و 

حبس ها کاهش داشته است.
نوروزی گفت: از دو ماه گذشته با افزایش نرخ سکه موضوع 
رسیدگی به حبس های مهریه در دستور کار قرار گرفته و فارغ 
از جنسیت و حوزه کاری نمایندگان بسیاری در جلسه ای که با 
اعضای مرکز پژوهش های مجلس داشتیم برای حل مشکل ورود 

داشته و 14 پیشنهاد را مطرح کرده اند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: برای درنظر 
گرفتن سطح مهریه به این نتیجه رسیدیم کسانی که فرزند ندارند 
یک سوم درآمد خود را برای پرداخت مهریه بپردازند و کسانی که 
متاهل و صاحب فرزند هستند تا یک چهارم درآمدشان را به این 

امر اختصاص دهند که البته این موضوع در حال رسیدگی است.
وی درباره قانون مورد استناد برای دادگاه های خانواده گفت: 
مباحث مهمی در استناد قضات وجود دارد که با عنایت به افزایش 
قیمت طال که مستقیم یا غیرمستقیم در طرح دادخواست مهریه 
اثرگذار است، تالش داریم با بررسی موارد موجود با قانون اجرای 

با  تا  اتخاد کنیم  را  احکام مدنی )مصوب سال1۳5۶( تدبیری 
وجود قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1۳94 

عاجل ترن چاره را در قبال بدهکاران مهریه داشته باشیم.
افزایش نرخ سکه کانون خانواده ها را از هم پاشیده است

سید اسداهلل جوالیی مدیرعامل ستاد دیه گفت: اگر افزایش 
نگران  کننده زندانیان مهریه به ویژه در چند ماه اخیر را در کنار 
سایر تبعات تأسف بار افزایش بی رویه نرخ سکه و طال بگذاریم، 
متوجه می شویم که این وضعیت نابسامان نه تنها اقتصاد مملکت 
را به نابودی کشانده بلکه باعث از هم پاشیدن کانون خانواده ها 

نیز شده است.
وی افزود: باالرفتن قیمت ارز و سکه از ابتدای تیر امسال روند 
رو به رشد زندانیان مهریه را به دنبال داشته که با وجود کاهش 
نسبی آن در این روزها اما این معضل همچنان به قوت خود باقی 
است و پیش  بینی می شود اگر چاره ای قانونی اندیشیده نشود، 
حتی اگر قیمت سکه باز هم پایین بیاید، این مشکل همچنان 

باقی خواهد بود.
جوالیی اضافه کرد: مهریه یک تعهد مالی است که به محض 
امضا در دفاتر قابلیت پیگیری و مطالبه پیدا می کند. در شرایطی 
که بسیاری از نهادهای فرهنگی هنوز با وجود برگزاری جلسه های 
مختلف و اطالع رسانی پیوسته اهمیت این موضوع را قبول ندارند، 
برای صرفه جویی در درآمد ملی هم که شده شایسته است تدبیر 

قانونی برای خروج از این گرفتاری اتخاذ شود.
 توجه به حقوق زن و مرد در اصالح قانون مهریه

پروانه مافی عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به 

حقوق زنان در امر تعیین معیار متعارف مهریه گفت: برای اصالح 
این قانون باید ایده خالقانه ای ارایه شود تا این قانون تنها درصدد 
حل مشکالت مردها نباشد، چون بی اعتنایی به حقوق زن ها 
ممکن است مشکالت بزرگتری از این شرایط فعلی را به بار آورد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: برای پایین  آوردن آمار 
زندانیان مهریه و البته حل همیشگی این معضل نظرات حقوقدانان 
بسیاری را دریافت کرده و این رایزنی  ها را تا حصول یک نتیجه 

ادامه خواهیم داد.
وی افزود: برخی زنان که شاغل نیستند، پس از متارکه در واقع 
سرپرست خانواده شده و برخی از این افراد فرزندانی دارند که 
تامین هزینه های آنها با وضعیت فعلی اقتصادی مقدور نیست و اگر 
قرار باشد مهریه آن طور که باید به آنها پرداخت نشود، در آینده 
بدون شک زندگی این دسته از بانوان با آسیب های جدی روحی، 

اجتماعی و معیشتی همراه خواهد بود.
مافی اضافه کرد: این روزها با افزایش قیمت سکه مردانی از این 
سرزمین در ایفای تعهد مهریه دچار مشکالت متعدد مالی شده و 
برخی از آنها با وجود اعتبار فردی و بهره مندی از جایگاه اجتماعی 

روانه زندان شده اند.
ضرورت جرم زدایی در قبال بدهکاران مهریه

حسین پورمند مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان 
های کشور گفت: مساله مهریه به یکی از مسایل مهم اجتماعی 
تبدیل شده است که افراد زیادی خواسته یا ناخواسته با آن درگیر 
هستند اما به این درجه از عمومیت راهکاری برای برون رفت از آن 

تاکنون ارایه نشده است.
وی افزود: در جامعه ما تصور بر این است که اگر مهریه را 

قانونی پیگیری کنید انتهای آن زندان است، این درحالی است که 
آمارهای ناجا و دیگر مبادی ذیربط نشان می دهد که ایران اسالمی 
و باستانی ما بیش از سایر کشورها زندانی دارد و دلیل آن هم این 
موضوع پیش پا افتاده است که قانونگذار، حبس را در مجازات همه 

جرایم تعمیم داده است.
پورمند اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه بهار آزادی، 
موضوع تعدیل پرداخت اقساط مهریه پیشنهاد شده که به نظر 
بنده نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه صرفا مشکلی بر مشکالت 

مهریه می افزاید.
وی افزود: بنده پیشنهاد می کنم برای برون رفت از این مشکل 
در قبال زندانیان مهریه مبنای ما همان قانون مصوب سال 5۳ 
یعنی قانون منع توقیف بدهکاران مالی باشد که ایراد شرعی هم 
مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان های  ندارد.  
کشور تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال سازمان زندان ها 
به اندازه کل سال قبل ورودی به زندان بابت موضوع مهریه داشته 
است و اگر در این خصوص رقم 4 هزار زندانی تا امروز حفظ شده 
و افزون بر این گزارش نگردیده است با تالش و کمک های خیرین 
بوده است. پورمند گفت: محکومان مهریه تا زمان اثبات اعسار در 
زندان می مانند و برای طرح دادخواست اعسار بیش از ۲00 هزار 
تومان هزینه می کنند که باید برای حل این مشکالت هم چاره 

اندیشی صورت گیرد.
حضور  با  مهریه  قانون  اصالح  و  بررسی  نشست  چهارمین 
نمایندگان مجلس، مدیرعامل و نمایندگان ستاد دیه کشور و 
نماینده سازمان زندان ها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 

برگزار شد.

شهردار تهران:

شهرداری تهران در کنار نیروی انتظامی است

شهردار تهران با تاکید بر تعامل و همکاری دو طرفه میان پلیس و شهرداری 
تهران گفت: قطعا در همه مسائل شهرداری تهران در کنار نیروی انتظامی 

قرار دارد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی در همایش مشترک فرماندهان ناجا و مدیریت 
شهری به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی هر روز و هر ساعت 
به علت مأموریت گسترده ای که دارد، درگیر است. از همه تالش های این عزیزان به 
ویژه فرمانده الیق و کاردان تهران بزرگ سردار رحیمی و همه فرماندهان تقدیر و 

تشکر می کنم.
وی افزود: آنچه که یک واقعیت مسلم است، این است که همه کسانی که مشغولیت 
اجتماعی را احساس می کنند، می دانند امنیت نعمتی است که جایگزین ندارد. 

بی تردید نقش امنیت در جامعه همانند هوای قابل تنفس برای مردم است.
شهردار تهران ادامه داد: تا زمانی که مردم هوای خوب را استنشاق می کنند، قدر آن 
را نمی دانند و هنگامی که در تونل دود گرفتار می شوند، قدر هوای خوب را می فهمند.
وی تاکید کرد: امنیت زیربنای عمران، آبادانی و توسعه است. اگر پروژه آبادانی در 
کشور ایجاد می شود، بی تردید نیروی انتظامی در آن سهیم است؛ چرا که در جامعه 
ناایمن، عمران و توسعه صورت نمی گیرد. وقتی امنیت خدشه دار شد، چیزی از توسعه 
نخواهیم دید و آنچه که وجود دارد نیز نابود می شود. اهمیت امنیت در تعالیم عالی ما 

به گونه ای است که خداوند به شهر امن قسم خورده است.
افشانی با تاکید بر اینکه مردم کشور ما آگاه و با فرهنگ هستند، افزود: مردم ما با 
فرهنگ خود عامل اصلی امنیت هستند و در کنار آنها نیروهای مسلح به ویژه نیروی 

انتظامی که به صورت مدام در تمام نقاط کشور شبانه روزی فعالیت می کند، حافظ 
امنیت هستند. من از زحمات تک تک نیروهای انتظامی تقدیر و تشکر می کنم.

وی ادامه داد: پلیس باید پلیس اجتماعی باشد، بی تردید اقتدار به این نیست که 
زور و قدرت بدنی و تجهیزات نشان داده شود. وقتی مردم به شما اعتماد کردند، شما 
قدرتمند هستید. خوشبختانه وضعیت نیروی انتظامی ما به خوبی رو به بهبود است. 
باید به این نکته توجه داشته باشیم که صبر و بردباری بهترین ابزار شماست و در 

مواجهه با مردم و مشکالت باید حتما صبور بود.
شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به حوادث دی ماه سال گذشته 
اشاره کرد و افزود: من به خوبی موقعیت را درک می کنم چرا که در وزارت کشور 
فعالیت کرده ام. بر همین اساس باید از وزیر الیق کشور تقدیر شود که در بحران ها 
صبوری می کند و نیروی انتظامی که در این حوادث صبوری و بردباری را پیشه کرد.

وی تاکید کرد: قطعا جامعه ما قدردان هستند برای افرادی که به آنها خدمت 
می کنند. در خصوص تعامل و همکاری با پلیس نیز قطعا این تعامل و همکاری دو 
طرفه است و شهرداری در کنار نیروی انتظامی قرار دارد. در حقیقت شهرداری در 
کنار نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط است و باید کمک کنیم همه در حوزه 
امنیت فعال باشند. در خصوص احداث کالنتری ها نیز کمک خود را انجام خواهیم داد. 
آسیب های اجتماعی که یکی از موارد آن اعتیاد است، زمانی از جامعه ما رخت می بندد 

که ریشه های آن را شناسایی کنیم و بخشکانیم.

بودجه ای  درخواست  سه  تشریح  ضمن  بهداشت  وزیر 
وزارت بهداشت برای سال 98، گفت: درخواست مهمی 
که دارم این است که اعتبار مربوط به بیماران خاص را به 

طور ویژه مورد توجه قرار دهند.
با اشاره به  با ایسنا،  دکتر سیدحسن هاشمی در گفت وگو 
درخواست های بودجه ای وزارت بهداشت برای سال 9۸، گفت: 
در زمینه بودجه سال 9۸ وزارت بهداشت، تنها خواهشی که 
دارم این است که آنچه را که سال گذشته برای وزارت بهداشت 
پیش بینی کردند، در سال 9۸ هم ببینند، اما اعتبار مربوط به 

بیماران خاص را به طور ویژه مورد توجه قرار دهند.
بیماری های حاشیه ساز بدون پول!

وی افزود: در صدر این بیماران، مبتالیان به SMA هستند و 
دیدید که چه حاشیه هایی برایش درست شد. از طرفی بیماران 
مبتال به دیستروفی عضالنی هم باید مورد حمایت قرار گیرند، 
اما تاکنون هیچ اعتباری برایشان دیده نشده است. در عین حال 
الزم است از بیماران مبتال به بیماری های متابولیک که در راس 
آنها بیماری MPS قرار دارد، بیماران مبتال به ام اس، بیماران 
پروانه ای و مبتالیان به سرطان حمایت جدی به عمل آید و در 
سال آینده بودجه حمایت از این بیماران را به صورت واقعی 
ببینند؛ چراکه مردم واقعا گرفتارند و هر کمبودی هم که باشد، 
آن را از چشم ما می بینند. حق هم دارند، اما واقعیت این است 
که نقش ما در این موضوعات وقتی که پولی در کار نباشد، 

کمترین نقش است.

تا  که  هم  سرویس هایی  و  اقدامات  کرد:  تاکید  هاشمی 
از  که  بوده  گونه ای  به  شده،  ارائه  بیماران  این  به  امروز  به 
سایر بخش ها زدیم و این سرویس را ارائه کرده ایم. بنابراین 
خواهشم این است که در بودجه سال 9۸، درباره این قبیل 
بیماری ها توجه الزم را داشته باشند. در عین حال موضوع 
حمایت از معلوالن هم مهم است، هرچند که این موضوع در 
حوزه کاری من نیست و در حوزه کاری وزارت رفاه قرار دارد، 
اما الزم است که برای معلوالن و خانواده هایی که دو تا سه 
فرزند معلول دارند هم واقعا یک اعتبار ویژه ای دیده شود؛ 
چراکه نگهداری این افراد هزینه های سرسام آوری به دنبال 
اضافه تری  پول  هیچ   ،9۸ سال  بودجه  در  ما  بنابراین  دارد. 
می خواهیم  فقط  نمی خواهیم،  گذشته  سال های  به  نسبت 

برای حمایت از این بیماران اعتبار ویژه ای را ببینند.
زیان انباشته بیمه ها سال به سال بیشتر می شود

اشاره  هم  بیمه گر  سازمان های  اعتبارات  به  بهداشت  وزیر 
را  بیمه ها  هزینه های  که  عالقه مندم  طرفی  از  کرد:  اظهار  و 
به صورت واقعی ببینند. اعتباری که هر سال برای بیمه های 
کشور می گذارند، کمتر از هزینه هایی است که بیمه ها متقبل 
زیان  و  معوقات  میزان  که  است  اساس  همین  بر  می شوند. 
انباشته سازمان های بیمه گر سال به سال افزایش پیدا می کند 
و این اتفاق باعث می شود که اقتصاد کل مراکز درمانی اعم از 
خصوصی و دولتی سامان نیابد و در نتیجه به کیفیت خدماتی 

که باید ارائه دهند، توجه کافی نداشته باشند.

چالش نیروی انسانی؛ گریبانگیر وزارت بهداشت
هاشمی در ادامه صحبت هایش نیز گفت: بخش دیگری که 
درخواست می کنیم در بودجه ریزی به آن توجه شود، موضوع 
نیروی انسانی است. ما بارها اعالم کرده ایم که 100 هزار پرستار 
در کشور کمبود داریم. نمی گوییم این کمبود را طی یک سال 
تامین کنند، اما باالخره می توانند طی 10 سال با برنامه ریزی 
این کمبود را برطرف کنند. روز گذشته ۷00 دستگاه آمبوالنس 
جدید،  وارد ناوگان اورژانس کشور شد. باالخره این آمبوالنس ها 
بهترین  من  اگر  می خواهند.  اورژانس  تکنیسین  و  راننده 
و  تجهیزات  بهترین  ایجاد کنم،  در کشور  را  دنیا  بیمارستان 
پزشک را فراهم کرده و بهترین امکانات در کشور وجود داشته 
و...  پیراپزشکی  گروه  ماما،  پرستار،  کمک  پرستار،  اما  باشد، 

نباشند، حتما نارضایتی مردم افزایش پیدا می کند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: حوزه سالمت با جان مردم سروکار 
دارد و  باید آنطور که شایسته است و طبق استانداردها دیده 
شود. حال نمی گوییم مطابق استانداردهای دنیا پیش رویم، اما 
وزارت بهداشت را طبق استاندارهای کشورهای اطراف مان در 
بودجه سال 9۸ ببینیم. البته ما هم واقع بین هستیم و می دانیم 
باید سفره ها کوچکتر  که درآمدهای کشور کاهش می یابد و 
شود، اما به نظر من این کوچک کردن سفره را از جاهای دیگر 
شروع کنند و بعد مشمول حال حوزه سالمت شود. در عین حال 
ما هم سعی می کنیم در وزارت بهداشت نهایت صرفه جویی را 

داشته باشیم.

وزیر بهداشت:

درخواست بودجه ای وزیر بهداشت برای چند بیماری  حاشیه ساز


