اخبار

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

دودِ ارزانی سیگار و قلیان به چشم مردم می رود

مترو هشتگرد برای
مسافران رایگان است

هاشمی درباره جزئیات بهرهبرداری آزمایشی
از مترو هش��تگرد توضیحاتی داد.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،محسن هاشمی
رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران در یکصد و
هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر
تهران که سهشنبه ( ۱۰دی ماه) برگزار شد،
در پاس��خ به این سوال که آیا مترو هشتگرد
بدون در نظر گرفتن مس��ائل ایمنی افتتاح و
مورد بهرهبرداری قرار گرفته است ،در جمع
خبرنگاران گفت :احداث مترو هش��تگرد از
زم��ان ایجاد مترو تهران-کرج و گلش��هر و
پروژههای شهری بود که با تأخیری نزدیک
به  ۲۵سال انجام شد.وی در تشریح وضعیت
فنی مترو هشتگرد افزود :بخشی از تجهیزات
مخابرات و س��یگنالینگ مترو هش��تگرد به
اتمام رسیده و در بخش مخابرات با استفاده
از موبایل مشکل آن برطرف میشود ،اما باید
اعالم کنم در بحث سیگنالینگ که موضوع
حس��اس و فنی اس��ت باید هر چه سریعتر
مسائل فنی آن به پایان رسد.رئیس شورای
شهر تهران با اشاره به اینکه مترو هشتگرد
از س��وی مترو تهران بهرهبرداری میشود،
گفت :بهره برداری از مترو کرج-هشتگرد به
صورت آزمایشی صورت میگیرد که تنها دو
س��اعت در روز با سرعت و تعداد کم مسافر
فعالیت میکند و در بازه زمانی س��اعت ۱۱
صبح و  ۱۳ظهر مسافرگیری انجام میشود
تا مش��کالت ناش��ی از کمبودها در سیستم
ریلی مشخص ش��ود تا مدیریت مترو برای
حل آن تالش کند.هاش��می ادام��ه داد :ما
در خطوط ریلی بخش��ی به نام تس��ت سرد
و بخشی دیگر به عنوان تست گرم و سپس
بهرهبرداری آزمایش��ی داریم و تأکید من به
مس��ئوالن این اس��ت که در مترو هشتگرد
نسبت به مسائل سیگنالینگ زودتر و مؤثرتر
عمل کنند.
بیش از  ۲۵هزار نفر در کشور
نیازمند اهدای عضو هستند

ریی��س انجمن اه��دا عضو ایرانی��ان گفت:
در ح��ال حاضر بیش از  ۲۵ه��زار نفر بیمار
نیازمند اهدای عضو در کشور وجود دارند که
س��االنه کمتر از یک هزار نفر از آنان موفق
ب��ه اخذ اعضای اهدایی هس��تند.به گزارش
ایسنا ،دکتر کتایون نجفیزاده در اولین دوره
آموزش��ی تخصصی و مدیریتی فراهمآوری
اعضاء پیوندی در استان ایالم ضمن تقدیر از
حضور امام جمعه و مسئوالن دانشگاه علوم
پزش��کی در این کارگاه اظهار داشت :استان
ایالم مردمانی ش��ریف و قدرشناس دارد که
میتوانن��د فرهنگ اهدا عضو را به درس��تی
معنی بخش��ند و باالترین میزان مشارکت را
در این امر خداپس��ندانه به نمایش بگذارند.
وی افزود :میزان ۹۹درصد مرگها و میرها؛
مرگ قلبی هستند و تنها یک درصد از آنان
مرگ مغزی است که میتوان با اهدا اعضای
ای��ن افراد ،جان افراد نیازمند اهدای عضو را
نج��ات داد.رییس انجمن اهدا عضو ایرانیان
ب��ا بیان اینکه ای��ران در زمینه اهدای عضو
در دنیا رتبه  ۳۷را داراست ،خاطرنشان کرد:
روزانه یک ال��ی هفت نفر از اف��راد نیازمند
اهدای عضو در س��طح کشور به خاطر عدم
وجود عض��و اهدایی جان خود را از دس��ت
میدهند.
افتتاح گرمخانه جدید برای زنان
بیخانمان در محدوده دره فرحزاد

سرپرس��ت س��ازمان رف��اه ،خدم��ات و
مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از
افتتاح گرمخانه جدید ویژه زنان در محدوده
یک��ی از کلونیهای بزرگ کارتنخوابها و
معت��ادان طی چند روز آینده خبر داد.س��ید
مالک حس��ینی سرپرس��ت س��ازمان رفاه،
خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری
تهران در گفتوگو با فارس ،درباره راهاندازی
گرمخانه جدید برای زنان اظهار داشت :این
گرمخانه ف��ردا در منطقه  5ته��ران افتتاح
میش��ود که میتواند شرایط خوبی را برای
محدوده دره فرحزاد که یکی از کلونیهای
ب��زرگ کارتنخوابه��ا و معت��ادان اس��ت
فراهم کند .وی افزود :جهت راهاندازی این
گرمخانه با شهرداری منطقه  2و  5مباحثی
مطرح شد و متأس��فانه شهرداری منطقه 2
ب��ا مخالف��ت و اعتراض ش��هروندان جهت
راهان��دازی گرمخان��ه مواجه ش��د بود ،ولی
درنهای��ت با نگاه مثبت ش��هرداری منطقه
 5فضایی برای اس��کان بانوان فراهم شد و
فردا با افتتاح گرمخانه جدید ،فضای مناسب
و مطلوب��ی را برای افراد بیخانمان خواهیم
داش��ت .وی با بیان اینکه این گرمخانه به
صورت ش��بانهروزی فعالیت میکند و تردد
اف��راد بیخانمان و معتاد در آن آزاد اس��ت،
گف��ت :هیچ فردی به اجبار به این گرمخانه
انتقال داده نمیشود .به گفته وی ،گرمخانه
جدید منطقه  48 ،5تخت دارد و با کفخوابی
و افزایش جمعیت ،ظرفیت برای  80نفر هم
وجود خواهد داشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
ب��ا بیان اینک��ه افزایش مالیات بر س��یگار
اس��تطاعت مالی برای خری��د دخانیات را
کاهش میده��د ،گفت :درآم��د حاصل از
افزایش قیمت س��یگار باید صرف بیماران

ری��وی و س��رطانهای ناش��ی از مصرف
توگو
دخانیات شود .حیدرعلی عابدی در گف 
با خانه مل��ت ،در رابطه با ضرورت افزایش
مالیات بر سیگار ،گفت :در تمامی کشورهای
پیشرفته مالیات کالنی به دخانیات با هدف
کاهش مصرف و اخ��ذ درآمد برای درمان
بیم��اران قربانی ع��وارض دخانیات ،تعلق
میگیرد .در کشور استرالیا قیمت ساندویچ
معمولی حدود  12دالر و قیمت یک پاکت

س��یگار حدود  25دالر اس��ت و افراد برای
تهیه س��یگار باید دو برابر پول ناهار خود را
هزینه کنند از این رو افزایش قیمت سیگار
در کاهش مصرف آن بسیار موثر است .وی
تصری��ح کرد :افزایش مالی��ات بر دخانیات
باعث کاهش اس��تطاعت مالی افراد شده و
ب��ه مرور زمان به کاه��ش مصرف منتهی
میشود .اگر قلیان در قهوهخانهها با افزایش
مالیات  50هزار تومان شود ،کمتری کسی

میتواند از آن استفاده کند.این نماینده مردم
در مجل��س دهم با تاکید ب��ر اینکه درآمد
حاصل از افزایش قیمت سیگار و دخانیات
ن
باید صرف بخشهای درمانی و بیمارستا 
بیم��اران ریوی و س��رطانهای ناش��ی از
مصرف دخانیات شود ،اظهار کرد :با افزایش
مالیات بر سیگار استطاعت مالی برای خرید
دخانیات کاهش پیدا کرده و درآمد حاصل
از آن نی��ز صرف حوزه س�لامت و آموزش

جامعه میشود .در این صورت عرضه قلیان
برای قلیانسراها صرفه اقتصادی نداشته و
به ناچار روشهای بهتر و سالمت محوری
را جایگزین میکنند .وی در پاسخ به این
س��وال که آی��ا افزایش مالیات بر س��یگار
موجب تضعی��ف صنعت دخانیات کش��ور
میشود ،خاطرنش��ان کرد :برای جلوگیری
از ضرر صنعت دخانیات کش��ور مالیات بر
سیگار باید از خریدار گرفته شود.

قانون اجازه نمیدهد از سفرهای که به نام محرومان پهن شده ،سوءاستفاده کنند؛

ِ
رایگان بیمه سالمت نیستند
خدمات
بردار
دهکهای متمول دست
ِ
ِ

گ�روه اجتماع�ی  :طاه��ر موهبتی گفت:
آییننام��ه بیم��ه پای��ه اجباری س�لامت و
ارزیابی وس��ع ،س��ازمان بیمه س�لامت را
مکلف کرده اس��ت که سرانه درمان افرادی
که وسعشان میرس��د ،را قطع کند .از این
به بع��د ثروتمندان نمیتوانند س��ر س��فره
محرومان بنشینند.
های بیمهگر مانند
ن
س��ازما
به گزارش ایلنا،
ِ
«س��ازمان بیم��ه س�لامت» و «س��ازمان
تامین اجتماعی» به خری ِد درمان در کش��ور
میپردازن��د .از این رو می��ان اهالی صنعت
«خریداران درمان» ش��هره هستند.
بیمه به
ِ
سازمان بیمه سالمت به تنهایی  ۳۴میلیون
نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و
باید با رعایت قوانین بیمهگری ،درمان آنها
را تامین کند .جمعیت تحت پوشش سازمان
بیمه سالمت که در شهرها و روستاها زندگی
میکنن��د ،بیش��تر کارگر فصلی ،کش��اورز،
دس��تفروش ،بی��کار و ...هس��تند .افردی از
مش��اغل آزاد ،وکال و ...هم در س��الهای
گذشته خود را تحت پوشش بردهاند .دسته
اول بیمهش��دگان به وی��ژه آن عده که جز
دهکهای اول تا س��وم درآمدی هستند به
معنای واقعی نیازمند درمان رایگان هستند.
در دهه اخیر هم این عده و هم دس��ته دوم
که دستش��ان به دهانش��ان میرس��د ،با
چراغ سبز طرح تحول نظام سالمت ،برای
دریافت بیمه درمانی رایگان ،وارد س��ازمان
بیمه سالمت ش��دند .تا نیمه دوم سال ۹۸
به سبب فقدان «نظام ارزبابی وسع» دولت
این امکان را نداشت که فیلتری برای پولی
کردن خدمات بیمه سالمت ایجاد کند و لذا
تنها در چند سال گذشته ،حدود  ۱۱میلیون
نفر از دسته اول و دوم دفترچه بیمه سالمت
دریاف��ت کردند .آبان ماه امس��ال اما ایجاد
نظ��ام ارزیابی وس��ع بر اس��اس «آییننامه
بیمه پایه اجباری س�لامت و ارزیابی وسع»
که شهریورماه سال جاری ،در هیات دولت
تصوب شده بود ،ممکن شد .بر این اساس،
س��ه دهک اول درآمدی از پرداخت س��رانه
درمان به قرا ِر ماهی  ۴۸هزار و  ۸۰۰تومان
معاف هس��تند و  ۷دهک دیگر باید بین ۵۰
تا  ۱۰۰درصد سرانه درمان خود را بپردازند.
«طاهر موهبتی» مدیرعامل س��ازمان بیمه
سالمت از ایجاد نظام ارزیابی وسع خرسند
اس��ت؛ چراکه به گفته وی خدماتدهی به
ای��ن  ۳۴میلیون نفر  ۱۸هزار میلیارد تومان
بار مالی برای دولت دارد .برای روشن شدن
مختلف نظام ارزیابی وس��ع و دالیل
ابع��ا ِد
ِ
تاخی��ری که در اج��رای آن به وجود آمد ،با
او گفتگو کردیم.
*پ�س از  ۱۳روز معطل�ی ،آرام آرام تکلیف
افرادی که به س�بب فرودس�ت ب�ودن یعنی
قرار داش�تن در میان دهکهای اول تا سوم
ِ
دریاف�ت دفترچه بیمه
درآمدی ،درخواس�ت
رای�گان را دارن�د ،روش�ن میش�ود .آنها در
قال�ب پیامک ،ج�واب ارزیابی وس�ع خود را
که طبق آییننامه ارزیابی وس�ع ،وزارت رفاه
مکل�ف به انجام آن اس�ت ،دریافت میکنند.
چه ش�د ک�ه به جای  ۱ماه ،بی�ش از  ۴۰روز

طول کشید تا ارزیابی وسع انجام شود؟

بهصورت کلی ،صدور دفترچه بیمه سالمت
برای متقاضیان در چند قالب انجام میشود.
ما افرادی را داریم که وسعش��ان میرسد و
برای دریافت دفترچ��ه بیمه و برخوردای از
خدم��ات درمانی آن ب��ه صندوقهای بیم ه
سالمت پول پرداخت میکنند اما یک تعداد
هم وجود دارند ک��ه واقعا پرداخت این پول
در توانشان نیس��ت؛ از این رو در تاریخی
که اعالم کردیم ( ۱۳آبان ماه) وارد سامانه
س��ازمان بیمه سالمت ش��دند و درخواست
ارزیاب��ی وس��ع دادند .در کل ی��ک میلیون
نفر درخواس��ت ارزیابی وس��ع دادند .طبق
آییننامه ارزیابی وسع ،سازمان بیمه سالمت
بای��د اطالعات این افراد را در اختیار وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میگذاش��ت تا
ای��ن وزارتخانه کار ارزیابی وس��ع را انجام
دهد .ای��ن وزارتخانه  ۱ماه مهلت داش��ت
ک��ه اعالم کند چه اف��رادی صالحیت عدم
پرداخت سرانه درمان را دارند و چه افرادی
باید بین  ۵۰تا  ۱۰۰درصد س��رانه درمان را
پرداخت کنند.
*یعن�ی وزارت رف�اه در ای�ن م�دت هی�چ
اطالعات�ی از وضعی�ت دهکه�ا ،در اختی�ار
سازمان بیمه سالمت نگذاشت؟

خیر ،وزارت رفاه پکیج اولی برای س��ازمان
ارسال کرد اما اطالعات اولیه آن دقیق نبود.
مقصر هم نیست؛ چراکه کار این وزارتخانه
تولید اطالعات نیست و باید اطالعات خود
را از س��ایر پایگاهها جمع آوری کند .وزارت
رف��اه باید این اطالعات را از س��ازمان ثبت
اس��ناد و امالک کشور ،بانکها و ...دریافت
و پردازش کند .از آنجا که در کش��ور نظام
متمرک��زی برای ارزیابی وس��ع نداش��تیم،
وزارت رف��اه با مش��کالتی مواجه ش��د.به
هر ش��کل اطالعاتی که به س��ازمان بیمه
سالمت رس��ید ،اطالعات کاملی نبود و بر
مبنای ای��ن اطالعات نمیتوانس��تیم برای
متقاضیان معافیت از پرداخت سرانه درمان،
دفترچه بیمه صادر کنیم .از سویی آییننامه
بیمه پایه اجباری س�لامت و ارزیابی وسع،
س��ازمان بیمه سالمت را مکلف کرده است

که س��رانه درم��ان افرادی که وسعش��ان
میرس��د را دریاف��ت نمایند .ما ب��ر مبنای
اطالع��ات اولیه وزارت رفاه ک��ه قابل اتکا
نبودند ،نمیتوانس��تیم سرخود سرانه درمان
ای��ن اف��راد را دریافت نمایی��م؛ چراکه آنها
میتوانس��تند دلیل بیاورن��د و بگویند که ما
ه��م باید مع��اف از پرداخت س��رانه درمان
باش��یم .به هر حال ،وزارت رفاه نهایت باید
تا  ۱۵آذر تکلیف ارزیابی وس��ع را مشخص
میکرد .البته این میان بر س��ر اینکه این ۱
ماه فرصت وزارت رفاه در چند روز کاری یا
غیرکاری در جریان بود ،هم بحث درگرفت
اما به هر حال جواب ارزیابی وسع با تاخیری
چن��د روزه رس��ید و از  ۲۷آذر ،نتای��ج اولیه
ارزیابی وس��ع به صورت پیامکی اعالم شد.
کار ارس��ال پیامکها آغاز شده و به تدریج
برای  ۸تا  ۹هزار خانوار شامل  ۲۷هزار نفر
ارس��ال میش��وند .این ظرفیت را داریم که
برای  ۱۶۸هزار خانوار پیامکها را ارس��ال
کنیم ام��ا به جهت اینکه مردم به دردس��ر
نیفتن��د و اینکه دفات��ر پیشخوان در صدور
دفترچه بیمه دچارمشکل نشوند ،این کار را
نکردیم .پیامکها بر اساس ترتیب ثبتنام
افراد برای آنها ارس��ال میشوند .به عبارتی
در ح��ال حاضر از مجموع یک میلیون نفر
که در خواست ارزیابی وسع کرده اند نتیجه
ارزیابی  500ه��زار نفر( 161هزار خانوار) از
سوی وزارت رفاه به ما اعالم شده است که
جای تشکر و قدردانی دارد.

وس�ع پرداخت
*آی�ا در مدتی که افراد فاقد
ِ
س�رانه درمان ،معطل دریاف�ت دفترچه بیمه
خود بودند ،شرایطی را پیشبینی کرده بودید
ک�ه آنها بتوانن�د از خدمات درمانی س�ازمان
بیمه سلامت اس�تفاده کنند؟ برای دستهای
که ب�ه هر علت نیاز فوری به خدمات درمانی
داشتند فکری کرده بودید؟

آن دس��ته ک��ه نی��از اورژانس��ی داش��تند
میتوانس��تند مراجع��ه کنن��د و دفترچ��ه
بیمهه��ای خ��ود را دریافت کنن��د .صدور
دفترچ��ه بیم��ه اصال توقف نداش��ت و اگر
کسی مریض بود و نیاز داشت میتوانست با
پرداخت سرانه ،دفترچه بیمه خود را دریافت

کن��د .اگر این افراد ج��زء دهکهای اول تا
سوم جامعه باش��ند ،یعنی معاف از پرداخت
هزینه صدور دفترچه بیمه و س��رانه سرانه
درم��ان ،هزینههایی ک��ه از جیب پرداخت
کردهاند را مسترد میکنیم.
تمام تالش ما ای��ن بود که در هیچ کجای
کش��ور مردم به خاطر تاخیر در اعالم نتایج
ارزیابی وس��ع ،به مش��کل نیفتن��د .وزارت
رفاه هم با وجود کاس��تیهایی که در زمینه
شناس��ایی وس��ع افراد وجود داشت ،بسیار
همکاری کرد .ب��ا همدلی میان بخشهای
مختلف دولت این تاخیر جبران شد.

*آق�ای «قاض�یزاده هاش�می» جایی عنوان
کردند که در طرح تحول نظام سلامت قرار
بود که  ۵میلیون نفر بیمه شوند اما به یکباره
 ۱۱میلیون نفر ثبتنام کردهاند .یعنی دولت
تنها برای  ۵میلیون نف�ر منابع در نظرگرفته
بود .به گفته وزیر س�ابق بهداش�ت این امر
موجب ش�د که اعتبارات کم و در نهایت آب
ش�ود .عده زی�ادی از این اف�راد تمکن مالی
دارند و بر س�ر سفره فقرا نشستهاند و سهم
س�رانه درم�ان آنه�ا را کوچ�ک کردهاند .آیا
پای�داری خدماتدهی به افراد متمول موجب
ش�د که دول�ت ارزیابی وس�ع را ب�ه صورت
جدی پیگیری کند؟

همی��ن جا از افرادی ک��ه تمکن مالی دارند
میخواه��م که درخواس��ت ارزیابی وس��ع
ندهن��د و اجازه دهند که کار ارزیابی وس��ع
صرف��ا ب��رای خانوارهایی انجام ش��ود که
نیازمن��د درمان رایگان هس��تند .ما هم در
موض��وع یارانه نق��دی و ه��م در موضوع
پرداخت حمایت معیش��تی ش��اهد هستیم
که دهکه��ای متمول جامعه دس��تبردار
نیستند .سرانه درمان ماهانه  ۴۸هزار و ۸۰۰
تومانی و س��االنه  ۵۸۰هزار و  ۸۰۰تومانی،
برای فردی که صدها میلیون تومان قیمت
اتومبیلش اس��ت و تنها دهها میلیون تومان
پول بیمه بدن��ه و ...این اتومبیل را پرداخت
میکند ،رقمی نیس��ت .این افراد چه نیازی
ب��ه دفترچه بیم��ه رایگان س�لامت دارند؟
میتوانن��د س��رانه درمان و هزین��ه صدور
دفترچه بیمه را بپردازند و از خدمات درمانی

در بخش خصوصی و دولتی اس��تفاده کنند.
البته حاال دیگر میتوانیم وس��ع این افراد را
از میان اطالعاتی که جمع شده خارج کنیم
و درخواست آنها را برای برخورداری از بیمه
رایگان ،رد کنی��م .از طرفی حتی اگر برای
ارزیابی وسع اقدام کنند دیگر به معطلیاش
هم نمیارزد؛ چراک��ه باید مدتی صبر کنند
تا جواب ارزیابی وس��ع را دریافت کنند .در
این م��دت باید هزینهه��ای اولیه درمان را
که ناش��ی از غفلت از سالمتش��ان بوده و
از خ��ارج از نظام ارج��اع وارد حوزه درمان
ش��ده را پرداخت کنند .س��رآخر هم جواب
ارزیابی وسعش��ان منفی است و باید سرانه
درمانش��ان را بپردازن��د؛ ب��ه ه��ر صورت
برای راحتی خودش��ان هم که شده توصیه
میکنیم که درخواست بیمه رایگان ندهند.
اما در مورد افرادی که وسعش��ان نمیرسد
مکلف هس��تیم و حتما ب��رای آنها دفترچه
بیمه رایگان صادر میکنیم .س��ازمان بیمه
س�لامت به عنوان خریدار درمان و وزارت
رف��اه و ...از محروم��ان حمایت میکنند اما
قانون اجازه نمی دهد از سفرهای که به نام
محرومان پهن شده ،سوءاستفاده کنند .به هر
صورت خوش��حال هستیم که نظام ارزیابی
وسع در کشور ش��کل گرفت .آن زمان که
نظ��ام ارزیابی وس��ع وجود نداش��ت خیلی
از پولداره��ا آمدند و رای��گان دفترچه بیمه
دریافت کردند و پرداخت س��رانه درمانشان
را به دول��ت تحمیل کردن��د .روزی رئیس
کانون وکالی دادگستری به من میگفتند
ک��ه بخش عمده وکال ب��رای دریافت بیمه
رایگان ثبتنام کردند .خیلی از قالیبافان که
بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بودند به
خاط��ر رایگان بودن بیمه س�لامت ،به این
س��مت مهاجرت کردند .در همین حال چند
میلی��ون نفر که در «صن��دوق بیمه درمانی
ایرانیان» بیمهپ��رداز بودند و  ۱۵درصد هم
بیشتر حق بیمه نمیدادند ( ۱۵درصد سرانه
درمان  ۴۸هزار و  ۸۰۰تومانی ،برابر اس��ت
با  ۶هزار تومان) به محض اینکه دیدند یک
بیمه درمانی رایگان ایجاد ش��ده به س��مت
آن آمدن��د .زمانی که تع��داد افرادی که در
صندوقهای بیمه س�لامت تحت پوش��ش
بیم��ه رایگان هس��تند را جم��ع میزنیم به
عدد  ۳۴میلیون نفر میرس��یم .خیلی از این
افراد برای اس��تفاده از بیم��ه رایگان محق
نیس��تند .خدماتدهی به این  ۳۴میلیون
نفر تقریبا  ۱۸ه��زار میلیارد تومان بار مالی
برای دولت دارد .وجود این تعداد بیمه شده
نشان میدهد که تاکنون نظام ارزیابی وسع
کشور ش��کل نگرفته بود .آنچه به پایداری
بیمه سالمت کمک میکند و بار هزینههای
کمرش��کن از از روی دوش آن برم��یدارد،
ارزیابی وس��ع اس��ت که حاال به آن دست
یافتهای��م .حداقل از این ب��ه بعد ثروتمندان
نمیتوانند بر س��ر سفره محرومان بنشینند.
تا جای��ی هم که بتوانی��م محرومان واقعی
و افرادی که وس��ع پرداخت هزینههایشان
را ندارن��د ،تحت پوش��ش میآوریم؛ چراکه
مکلف به حمایت از آنها هستیم.

در دومین روز سفر استانی رییس ستاد اجرایی فرمان امام به خوزستان؛

در دومین روز س��فر استانی رییس ستاد اجرایی فرمان
امام به خوزستان 10 ،هزار طرح اشتغالزایی بنیاد برکت
به بهره برداری رس��ید .به گزارش فارس،محمد مخبر
رییس س��تاد اجرایی فرمان امام دراین مراس��م که در
اهواز وبا حضور نماینده ولی فقیه ،استاندار خوزستان و
مقامات استانی برگزار میشد گفت:روزسهشنبه با بهره
برداری از بیش از  ۱۰هزار طرح اشتغالزایی  ۱۹ ،هزار
و  ۳۰۰نفر شغل در این استان ایجاد میشود.وی افزود:
س��ه سال پیش که به خوزستان آمدم ،وعد ه دادم که
 22هزار ش��غل به نام  22هزار شهید این استان ایجاد
خواهد شد و همان وقت هم عدهای به بنده میگفتند
این کار ش��دنی نیس��ت ولی با همکاری و هماهنگی
مردم توفیق پیدا کردیم که  10هزار طرح را با  27هزار
و  500شغل ایجاد کنیم و آن چه در دست اقدام است
و در  6ماه آینده به نتیجه میرسد حدود  2هزار و 700
طرح با  26هزار و  700ش��غل اس��ت.وی بیان داشت
 ۱۸:هزار و  ۷۰۰طرح هم در استان خوزستان در دست
پیگیری اس��ت وارزش س��رمایه گذرای های صورت

10هزار طرح اشتغالزایی بنیاد برکت به بهره برداری رسید

گرفته در این استان  ۶۴هزار  ۳۰۰میلیارد تومان است.
رییس ستاد اجرایی فرمان امام بیان داشت :تالش می
کنیم میزان اش��تغال در این استان را تا دو سال آینده
س ستاد اجرایی
به  ۱۰۰هزار ش��غل افزایش دهیم.ریی 
فرمان امام تصریح کرد :مش��اغل خرد و خانگی سهم
 ۶۰درصدی در اشتغال کشورهای پیشرفته دارند و به
همین دلیل ،بنیاد برکت را که تا به امروز فعالیتهای
موثر عمرانی از جمله س��اخت  ۱۶۰۰مدرسه و احداث
 ۳۰هزار مس��کن محرومین را به بهرهبرداری رسانده،
اش��تغالزایی کردیم.وی یاد آور شد :طرح

مامور ایجاد
های مختلف و بزرگی را در حوزه های مختلف کاغذ،
نفت و پتروشیمی در استان خوزستان اجرایی کرده ایم.
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام درباره ایجاد
کارخان��ه کاغذ نیز گفت :یک کار ارزش��مند و فاخری
صورت گرفته اس��ت و کارخانهای با ظرفیت 200هزار
تن کاغذ در این اس��تان ساخته خواهد شد که از قطع
 6میلی��ون اصله درخت هم جلوگی��ری میکند.مخبر
اظهار داش��ت :طرح های کوچ��ک و خرد برای ایجاد

اش��تغال زنان خانه دار هم جزو برنامه های ثابت ستاد
اجرایی اس��ت.در ادامه این مراسم غالمرضا شریعتی
اس��تاندار خوزستان ضمن تقدیر و تش��کر از اقدامات
صورت گرفته توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
در استان خوزستان اظهار داشت :خیلی خوشحالیم که
اقدامات تحقق یافته س��تاد اجرای��ی از آنچه به مردم
وعده داده بودند بیشتر ش��ده است.استاندار خوزستان
خاطرنشان کرد :س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام در
راس��تای توسعه استان و رفع محرومیتها تالشهای
بسیاری کرده اس��ت و تفاهم نامهای در سال  95بین
ستاد اجرایی و استانداری خوزستان منعقد شد که مقرر
ش��د  22هزار ش��غل را ایجاد کند و در آن زمان آقای
مخبر هم اعالم کردند تا کنون چنین تفاهمنام ه بزرگ
و سختی را امضا نکرده بودند ولی به حمداهلل به نتیجه
رس��ید.وی گفت :س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام
بیمارس��تان بزرگی در حال س��اخت در خوزستان دارد
و ا هم کارخانه کاغذس��ازی یک��ی دیگر از پروژههای
بینظیر کش��ور است که در اس��تان خوزستان احداث

خواهد شد و کاغذسازی یک صنعت مهم ،استراتژیک
و ارزش��مند است که چند س��الی است این موضوع را
با رئیس س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام پیگیری
میکنیم تا ساخته شود.
گفتنی است در این مراس��م ،با برقراری ارتباط ویدیو
کنفرانس با شهرستانهای شادگان ،بهبهان ،شوشتر و
باغملک ،بهرهبرداری از طرحهای اقتصادی اشتغالزایی
اجتماعمحور ،بنگاه محور و تسهیالتمحور و پروژههای
عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام
به شکل رسمی آغاز شد.

چهارشنبه  11دی  5 1398جمادیاالولی1441
 1ژانویه 2020شماره 2895

5

جامعه

www.asre-iranian.ir

اخبار حوادث
واژگونی اتوبوس با  ۱۰کشته
در اتوبان «زنجان ـ تبریز»

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از واژگونی
اتوبوس در کیلومتر  ۲۵اتوبان زنجان – تبریز
خب��ر داد ک��ه منجر به مرگ  ۱۰تن ش��د.به
گزارش ایس��نا ،مجتبی خالدی ،س��خنگوی
س��ازمان اورژانس کش��ور درب��اره واژگونی
اتوبوس گفت :این حادثه حدود ساعت ۵:۰۵
دقیقه صبح روز س��ه ش��نبه در کیلومتر ۲۵
اتوب��ان زنجان – تبری��ز رخ داد.وی افزود :با
اع�لام حادثه به اورژان��س  ١١۵بالفاصله ۵
دس��تگاه آمبوالنس و یک دس��تگاه اتوبوس
آمبوالن��س به مح��ل اعزام ش��د.به گزارش
رواب��ط عمومی س��ازمان اورژانس کش��ور؛
خالدی گفت :متاسفانه در این حادثه  ۱۰نفر
ج��ان باختند و  ۱۱نفر پ��س از اقدامات اولیه
توسط تکنس��ینهای اورژانس به نزدیکترین
مراکز درمانی انتقال یافتند.
افزایش  ۳۳۲درصدی
کشفیات شیشه در ایران

س��خنگوی س��تاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
تریاک ،حش��یش ،مورفین و هروئین در صدر
کشفیات هس��تند و افزایش  ۳۳۲درصدی در
کشف ماده مخدر شیشه را داشتهایم.به گزارش
مهر ،امیرعباس لطفی سخنگوی ستاد مبارزه
با مواد مخدر در نخستین نشست خبری خود
اظهار کرد :در  ۹ماهه اول سال جاری  ۷۱۳تن
انواع مواد مخدر در ایران کشفیات داشتهایم که
در مقایس��ه با سال گذشته  ۱۶درصد افزایش
کش��فیات را داش��تهایم.وی اف��زود :تریاک،
حشیش ،مورفین و هروئین در صدر کشفیات
هستند و افزایش  ۳۳۲درصدی در کشف ماده
مخدر شیش��ه را نیز داشتهایم.سخنگوی ستاد
مبارزه با مواد مخدر تصری��ح کرد ۸۰ :درصد
کش��فیات مربوط به تریاک و  ۹درصد مربوط
به حشیش اس��ت.لطفی ادامه داد ۸۶ :درصد
کشفیات مواد مخدر توسط ناجا صورت گرفته
است و بعد از آن  ۱۱درصد را وزارت اطالعات
و بعد بسیج و گمرک انجام دادهاند.وی افزود:
ضربه به بنیانهای اقتص��ادی قاچاقچیان از
جمله اهداف ما بوده اس��ت که اولویت س��تاد
مب��ارزه با مواد مخدر و نی��روی انتظامی بوده
اس��ت.لطفی گفت :خبر خوب آن اس��ت که
عالوه برافزایش میزان کشفیات ،کاهش آمار
شهدا در این مسیر شاهد بودیم که  ۸۳درصد
کاهش یافته است و سال گذشته  ۱۱شهید و
نه ماه امس��ال فقط  ۲شهید داشتیم.وی ادامه
داد :سهم نیروی انتظامی در کشفیات باال بوده
و کمترین سهم را عملیات رزمی در سال جدید
ب��ه خود اختصاص داده که  ۷۰درصد عملیات
اطالعاتی بوده اس��ت.لطفی ادام��ه داد :مراکز
ماده  ۱۵که ش��امل مراکز گذری ،س��رپایی و
تیمهای سیار ،اقامتی میان مدت ،مراکز موبایل
مجموع�� ًا بیش از یک میلیون  ۶۰۰هزار را به
خود اختصاص دادهاند .سخنگوی ستاد مبارزه
با مواد مخدر افزود :مراکز ماده  ۱۶بیش از ۵۰
هزار نفر را تحت پوشش قرار داده اند.
دپوی  175هزار لیتر سوخت قاچاق
در «نیمروز»

با ت�لاش مأم��وران پلیس امنی��ت اقتصادی
اس��تان ،محل دپوی  175هزار لیتر س��وخت
قاچاق در شهرس��تان "نیمروز" کش��ف ش��د.
س��ردار احمد طاهری جانشین انتظامی استان
سیستان و بلوچس��تان در گفت و گو با پایگاه
خبری پلیس ،در تش��ریح جزئی��ات این خبر،
گفت :مأموران پلیس امنیت اقتصادی اس��تان
در راستای اجرای طرح تشديد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز با اولويت کشف پرونده هاي کالن و
سازمان يافته یک کارگاه غیر مجاز تولید قیر در
شهرستان "نیمروز" را که محل دپوی مقادیری
زیادی س��وخت قاچاق بود شناس��ایی کردند.
وی افزود :مأم��وران پس از انجام تحقیقات و
حص��ول اطمینان از دپوی س��وخت قاچاق در
کارگاه مذک��ور ،با هماهنگی قضائی از محل
بازدید کردند.جانشین انتظامی استان سیستان و
بلوچستان تصریح کرد :در بازرسی از این محل
 175هزار لیتر س��وخت خارج از شبکه قانونی
توزیع ،ش��امل 85 :هزار لیتر گازوئیل 25 ،هزار
لیتر ماده"وکیوم باتوم" 50 ،هزار لیتر قیر و 15
هزار لیتر نفت کوره کشف شد.سردار طاهری
با اش��اره به توقیف  2دستگاه کامیون سوخت
کش در این عملیات خاطر نش��ان کرد :در این
رابطه  4فرد متخلف دستگیر و با تشکیل پرونده
به مراجع قضائی معرفی شدند.وی در پایان با
تأکید بر عزم جدی پلیس ،در برخورد با پدیده
قاچاق به عنوان یکی از معضالت اساسی نظام
اقتصادی کشور از شهروندان خواست هرگونه
اخب��ار و اطالعات خ��ود را در این خصوص با
تماس  110در اختیار پلیس قرار دهند.

