اخبار

رئیس دانشگاه فرهنگیان:

توانایی جذب و تحویل  ۲۰هزاردانشجومعلم دیگر برای مهر  ۹۹را داریم

نامگذاری یگانهای مرزی کشور به
نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

فرمان��ده مرزبانی ناجا از نامگذاری تعدادی از
یگانهای مرزی کش��ور به نام سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی به مناسبت اربعین شهادت
این مجاهد اسالم خبر داد.به گزارش مهر به
نقل از پایگاه خبری پلیس ،سردار قاسم رضایی
با اعالم این خبر ،اظهار داش��ت :به مناسبت
چهل و یکمین س��الگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اس�لامی ایران و ب��ه پاس تجلیل از
س��الها مجاهدت و ایثارگری سردار سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی در اربعین شهادت
این ش��هید بزرگ��وار و همرزمانش در جبهه
مقاومت ۱۶ ،پاسگاه مرزی ۵ ،گردان آموزشی
مراکز آموزش مرزبانی و ستاد مرزبانی نیروی
انتظامی به نام این شهید بزرگوار تغییر نام پیدا
کرد.وی با اش��اره به خدم��ات بزرگ و ارزنده
سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی برای مردم
کش��ورمان و حضور در جبهههای حق علیه
باطل ،افزود :نامگذاری برخی از پاسگاههای
مرزی به نام این شهید بزرگوار ،کمترین اقدام
مرزبانان برای قدر شناس��ی از خانواده ارزنده
این سرباز والیت اس��ت.گفتنی است ،سردار
سرافراز سپاه اس�لام در بامداد روز جمعه ۱۳
دی ماه  ۹۸در حمله بالگردهای آمریکایی در
یک حرکت تروریس��تی در فرودگاه بغداد به
همراه  ۹نف��ر از رزمندگان جبهه مقاومت به
فیض شهادت نائل آمد.
افزایش  ۵تا  ۱۰درجهای دمای هوا
در بیشتر مناطق کشور

مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناس��ی با اشاره به اینکه از  ۲۴بهمنماه
در بیش��تر مناطق کش��ور دمای ه��وا بین ۵
ت��ا  ۱۰درج��ه افزایش مییاب��د ،گفت :طی
روز یکش��نبه ( ۲۷بهمنماه) س��امانه بارشی
جدی��دی ب��ه کش��ور وارد میش��ود.صادق
ضیایی��ان در گفتوگ��و با ایس��نا اظهارکرد:
 24بهمنماه برای بخشهایی از استانهای
آذربایجان غربی ،آذربایجان ش��رقی ،اردبیل،
زنجان ،کردستان ،کرمانشاه و ارتفاعات البرز
مرکزی در اس��تانهای قزوین ،البرز ،تهران،
گیالن و مازن��دران بارش ب��رف پیشبینی
میش��ود.مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع
س��ازمان هواشناسی با اش��اره به اینکه طی
روز جمعه ( ۲۵بهمنماه) برای بخشهایی از
استانهای مازندران ،گلستان ،خراسان شمالی
و شمال خراسان رضوی بارش پراکنده باران
و برف دور از انتظار نیس��ت ،گفت :روز شنبه
( ۲۶بهمنماه) در بیشتر مناطق کشور جوی
پایدار حاکم خواهد بود و از روز یکشنبه (۲۷
بهمنماه) سامانه بارش��ی جدیدی از سمت
ش��مال غرب و غرب وارد کش��ور میشود.
ضیایی��ان در ادامه اظهار کرد :طی روز آینده
خلیج فارس بهویژه مناطق مرکزی و شرقی
آن ،تنگ��ه هرمز و دریای عمان مواج خواهد
بود .وی در پایان درباره وضعیت جوی تهران
گفت :آسمان تهران  ۲۴بهمنماه کمی ابری،
گاه��ی همراه با وزش باد و بهتدریج افزایش
ابر و در بعدازظهر بارش پراکنده همراه است.
هیچ سایت و کانال همسریابی
مجوز قانونی ندارد

مع��اون امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان
گفت  :هیچ سایت و کانال همسریابی مجوز
قانونی ن��دارد .محمدمهدی تندگویان ،معاون
امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان در گفت
و گو با ایسنا نسبت به فعالیت این سایتها و
کانالهای به جوانان هشدار داد و با بیان اینکه
هیچکدام از س��ایتها ،کانالها یا گروههای
همس��ریابی ،مجوز رس��می ندارند ،گفت :به
مردم ،جوانان ،اعضای این کانال ها و ...هشدار
میدهیم که اف��راد و گروههای��ی که در این
بسترها اقدام به همس��ریابی یا ترویج ازدواج
موقت میکنند ،هیچکدام مجوز رسمی از هیچ
نهادی ندارند.وی افزود :ممکن است بعضی از
این گروهها به برخی از دفاتر مش��اوره مرتبط
باشند یا از نهادی برای فعالیت دیگری مجوز
دریافت کرده باشند ،اما به طور  100درصدی
جوانان و مردم مطمئن باشند هیچکدام از این
افراد مجوز رسمی تایید شده از نهادهای رسمی
و دولتی ندارند .در عی��ن حال این اقدامات از
نظر ما نوعی کالهبرداری هم هست ،چراکه
به جز آسیبهای اجتماعی دیگر ،برخی از این
کانالها و سایتها برای ایجاد لینک ارتباطی
مبالغی را از افراد دریافت میکنند .معاون امور
جوانان ادامه داد :سامانه مالی که به این شکل
فعالیت میکند نیز مورد تایید دولت و هیچکدام
از سازمانها نیست .هرکس که چنین مبالغی
را پرداخت کند برای احقاق حق خود به هیچ
جایی نمیتواند مراجعه کند ،چرا که این عمال
کالهبرداری اس��ت و ش��کایت افراد وارد فاز
حقوقی و دادگاهی میشود.

رئی��س دانش��گاه فرهنگیان گف��ت :اگر
بتوانی��م  ۲۰یا  ۲۵هزار مهارت آموز را در
 ۸ماه��ه باقی مانده جذب کنیم مش��کل
آموزش و پرورش برای مهر ماه سال ۹۹
حل میشود.حس��ین خنیفر در گفت وگو

س��ال تحصیلی  ۱۴۰۰ – ۹۹رفع میکند
ی��ا خیر؟ گفت :اگر بتوانیم  ۲۰یا  ۲۵هزار
مهارت آموز را در  ۸ماهه باقی مانده جذب
کنیم مشکل آموزش و پرورش برای مهر
ماه سال  ۹۹حل میشود.وی در ادامه در
پاس��خ به این س��وال که چطور میتوان
 ۲۰ه��زار معلم دیگر ت��ا مهر  ۹۹جذب و
تحویل آم��وزش و پرورش داد؟ گفت :دو
ترم دیگر یک��ی ترم بهمن و دیگری هم

با میزان ،درباره میزان دانشجومعلمی که
دانش��گاه فرهنگیان مهر ماه سال  ۹۹به
آم��وزش و پرورش تحویل میدهد گفت:
برای مهر ماه  ۹۹دانشگاه فرهنگیان ۲۰
ه��زار فارغ التحصی��ل و  ۱۸هزار مهارت
آموز جمعا  ۳۸هزار معلم تحویل آموزش و
پرورش میدهد.رئیس دانشگاه فرهنگیان
درباره اینکه ای��ن  ۳۸هزار معلم تحویلی
نی��از آموزش و پرورش ب��ه معلم را برای

ترم تابس��تان باقی مانده است و با توجه
ب��ه اینکه مهارت آموزان م��اده  ۲۸برای
ف��ارغ التحصیلی باید دو پودمان و دو ترم
کامل دارند ما وقت الزم برای تربیت این
 ۲۰هزار مهارت آموز را داریم و مش��کلی
نیست .البته به ش��رطی که سازمان امور
استخدامی مثل گذشته با ما همراه باشد.
خنیف��ر در ادامه بیان ک��رد :این  ۲۰هزار
مهارت آم��وز عالوه بر این  ۳۸هزار فارغ

التحصیلی هس��تند که قول قطعی برای
ورود ب��ه تدریس آنه��ا در مهر  ۹۹را به
آموزش و پرورش داده ایم .به این ش��یوه
بیش از  ۵۰هزار ف��ارغ التحصیل در مهر
 ۹۹خواهیم داش��ت.وی گفت :ما آمادگی
صد در ص��دی برای جذب و تدریس این
 ۲۰هزار دانش��جو معل��م را داریم البته به
ش��رطی که این  ۲۰ه��زار نف��ر را به ما
تخصیص دهند.

وزیر بهداشت :مطمئن باشید مورد مثبت «کرونا» را اعالم میکنیم

اقرارنمایندهسازمانجهانیبهداشتبرعدممشاهده«کرونا»درایران

گروه اجتماعی  :وزیر بهداش��ت با تاکید بر اینکه تاکنون
هیچ م��وردی از بیماری کروناویروس جدید در کش��ور
نداشتهایم ،درباره اس��تفاده از ماسک برای پیشگیری از
این بیماری گفت :تا این لحظه چون مورد مثبتی از کرونا
نداشتهایم ،اس��تفاده از ماسک برای همه را فعال توصیه
نمیکنیم.
دکتر س��عید نمکی در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان
اینکه قطعا کرونا یک تهدید جدی اس��ت و صدای پای
کرونا را از پشت مرزها میشنویم ،اظهار کرد :تاکنونمورد
مثبتی از وجود بیماری کرونا در کشور نداشتیم.وی ادامه
داد :خانم��یدر زنجان چن��د وقت تحت نظر بود و  ۳بار
ی هممنفی بوده است .در
تس��ت شد کهآخرین تست و 
مجم��وع ت��ا االن مورد مثبتی از این بیماری در کش��ور
نداشتهایم.وزیر بهداش��ت با بیان اینکه دانشجویانی که
از چین آوردهایم در قرنطینه هس��تند و تا روزچهارشنبه
همه تستهای انجام شده خوشبختانه منفی بوده است و
حال آنها خیلی خوب است ،تصریح کرد :نماینده سازمان
جهانی بهداش��ت از محل قرنطینه بازدید داشت و نوع
مراقبتها و تس��تهای ما را مورد تایید قرار داد .در روز
 14پ��س از قرنطینه با دع��وت از خانوادههای این افراد،
نشستی را برگزار خواهیم کرد.وزیر بهداشت خاطرنشان
کرد :در  36مبادی ورودی زمینی ،دریایی و هوایی کشور
کلیه مراقبتهای الزم را انجام می دهیم .تمام پروازهای
مس��افرتی از چین متوقف شده اس��ت .با وزرات خارجه
هماهنگی کردهایم تا اگر موردی از اتباع ایران خواس��ت
از چین وارد ش��د ،باید لیست را به ما بدهند تا ما بررسی
کنیم و کارهای قرنطینه را انجام دهیم.

حال طب��ق نظر کمیته فن��ی و پروتکلهای بینالمللی
م��دت  ۱۴روزه قرنطین��ه باید طی ش��ود.دکتر کیانوش
جهانپ��ور همچنی��ن در پیامی که در صفح��ه توئیترش
منتشر کرد ،اعالم کرد":تا روز چهارشنبه  ۲۳بهمن ماه،
هن��وز موردی از ابتال به  ۲۰۱۹_Covid#در#ایران
مشاهده نشده است.در دو روز اخیر حتی مورد مشکوک
به#کروناویروس هم گزارش نش��ده است.برخی برای
جل��ب توجه ،خواننده و فالوور لطف��ا راه دیگری انتخاب
کنند ”...
تولید واکسن کروناویروس ظرف  ۱۸ماه


فعال «ماسک» را توصیه نمیکنیم


نمکی با با بیان اینکه کروناویروس جدید واکسن ندارد،
اف��زود :ما در حال تولید و انبار ماس��ک هس��تیم ،البته
ماس��ک را به عنوان روش پیشگیری توصیه نمیکنیم
مگر مواردی که خودمان اعالم کنیم .تا این لحظه چون
مورد مثبتی از کرونا نداش��تهایم ،ماسک را فعال توصیه
نمیکنیم .مردم مطمئن باشند که هر موردی از بیماری
کرونا در کشور مثبت اعالم شود بالفاصله به آنها اعالم
خواهیم کرد.
تکذیب مرگ زن مشکوک به کرونا در تهران


دکتر کیان��وش جهانپ��ور رییس مرک��ز روابط عمومی

پایش مداوم  ۳۱۸گود رها شده؛

اسکان همه مسافران در محور رشت؛

وجود  ۱۲۰گود پرخطر در تهران

مدیرکل معماری و س��اختمان معاونت شهرس��ازی
شهرداری تهران از پایش مداوم گودهای پایتخت خبر
داد و گفت ۱۲۰ :گود پرخطر در ش��هر وجود دارد که
به صورت مداوم کنترل خواهد شد.مهدی صالحی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت گودهای پایتخت با
بیان اینکه بررسیهای شهرداری تهران نشان داده
اس��ت که  ۳۱۸گود در تهران وجود دارد که عملیات
اجرایی در آن انجام نمیشود ،اظهارکرد :از این میان
 ۱۲۰گود با خطر باال شناس��ایی ش��ده اس��ت که به
صورت مداوم این گودها پایش و رصد میشود.وی با
بیان اینکه گودهای تهران تنوعی از مشکالت دارند
و نمیتوان یک علت خاص را برای رها ش��دن آنها
عنوان کرد ،گفت :این گودها برای اجرای پروژههای
ساختمانی ایجاد شدهاند؛ اما ممکن است در میان راه
مالک با مش��کالت حقوقی یا بحرانهای مالی و یا
علتهای دیگر روبهرو ش��ود به همین دلیل عملیات
ساختوساز در این گودها انجام نمیشود و عمدتا این
گودها تنوعی از مش��کالت را دارد.مدیرکل معماری
و ساختمان معاونت شهرس��ازی شهرداری تهران با
بیان اینکه ما گود رها ش��ده به این معنا که نظارتی
بر آن نمیش��ود ،در تهران نداریم ،ادامه داد :عالوه بر
ش��هرداری تهران ،سازمان نظام مهندسی و  ...نیز به
صورت مداوم وضعیت گودهایی که عملیات اجرایی در
آنها انجام نمیشود را پیگیری میکنند ،اما واقعیت این

و اطالعرس��انی وزارت بهداش��ت نی��ز در گفتوگ��و با
ایس��نا ،با تاکید بر اینکه خبر مرگ یک زن میانسال در
بیمارستان پایتخت به دلیل ویروس کرونا صحت ندارد،
درباره دانشجویان بازگشته از ووهان چین که در اکنون
در مح��ل قرنطینه به س��ر میبرند نیز گف��ت :تمام این
دانشجویان در سالمت کامل به سر میبرند و به قطعیت
میتوان گفت که هنوز ویروس کرونا به ایران وارد نشده
است.جهانپور همچنین درباره نتیجه تست اولیه کرونا بر
روی دانش��جویانی که از ووهان چین به ایران بازگشتند
نیز به ایسنا ،گفت :تست کرونای دانشجویان منفی بوده
و همه آنها در سالمت کامل به سر میبرند ،اما در عین

در این راس��تا «تدروس آدهانوم قبریس��وس» دبیرکل
س��ازمان جهانی بهداش��ت گفت :برای تولید واکس��نی
برای مقابله با کروناویروس جدید که به تازگی از سوی
این س��ازمان با عنوان “ ”۱۹-Covidن��ام گرفته به
زمان نیاز داریم و امیدواریم تا در مدت  ۱۸ماه واکس��ن
این کروناویروس تولید ش��ود.دبیرکل س��ازمان جهانی
بهداشت افزود :تولید واکسن و روشهای درمانی موثر
بخش مهمی از پروس��ه تحقیقات اس��ت .اما تنها یک
بخ��ش از آن به حس��اب نمیآید .برای تولید واکس��ن
ب��ه زمان نیاز داریم اما بای��د تاکید کنیم که در برابر آن
بیدفاع نیستیم .اولین واکسن کروناویروس در مدت ۱۸
ماه تولید میش��ود ،بنابراین امروز تمام تالشها به کار
گرفته میش��ود تا با استفاده از امکانات موجود سالحی
برای مقابله با کروناویروس جدید ساخته شود.به گزارش
خبرگزاری یونایتدپ��رس ،تاکنون  ۱۱۱۳نفر بر اثر ابتال
به کروناویروس جان خود را از دست داده و بیش از ۴۴
هزار نفر به این ویروس آلوده شدهاند.

آخرین وضعیت امدادرسانی به  21استان درگیر در برف

است که تا زمانی که این گودها به تراز صفر – صفر
نرسند خیال ما راحت نمیشود و باید آنها را به صورت
مداوم پایش کنیم.صالحی در پاس��خ به این س��وال
که چرا برخی از این گودهای پرخطر پر نمیش��وند،
اظهارکرد :واقعیت این اس��ت که پر کردن یک گود
راهحل قطعی رفع خطر نیس��ت؛ چرا که ش��رایط هر
گود متفاوت اس��ت و باید دستورالعملهای رفع خطر
بسته به ش��رایط هر گود باشد و باید بگویم که حتی
پر کردن گود با خاک اگر بدون رعایت ش��رایط کلی
گود باشد میتواند خطرسازتر شود و البته دقت داشته
باش��ید که رقمهای زیادی برای پر کردن گودها باید
صرف کرد و شاید پر کردن گودها ،از بودجه عمرانی
یک سال شهرداری نیز باالتر برود.وی با بیان اینکه
تمامی گودهای پایتخت را تحت نظر و پایش داریم،
اضافه کرد :براساس پایش انجام شده بیشترین گودها
در مناطق یک تا پنج ۱۸ ،و  ۲۲است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با تشریح آخرین
وضعیت امدادرس��انی به مردم  21اس��تان در گیر در
برف و کوالک ،گفت :همه مسافران گرفتار در برف
در محور رش��ت به قزوین در اماکن امن اسکان داده
ش��دند.حامد سجادی معاون عملیات سازمان امداد و
نجات در گفتوگو با فارس درباره «آخرین وضعیت
امداد رس��انی به مردم استان گیالن» ،اظهار داشت:
یک الین محور رشت باز شده و خودروهای گرفتار در
حال عبور هستند.وی ادامه داد :همه مسافران در محور
رشت ،از عوارضی تا س��راوان که حدود  ۲۰کیلومتر
در ترافیک و برف گرفتار ش��ده بودند ،در مکانهای
عمومی اس��کان داده ش��دند.معاون عملیات سازمان
امداد و نجات خاطرنشان کرد :اکنون هیچ مسافری
که در مسیر در برف گرفتار شده باشد ،نداریم و همه
اسکان داده شدهاند.سجادی اضافه کرد :امدادگران در
حال فعالیت هستند تا مشکل بخشی از مسیر سراوان
به فومن که در اثر برف و کوالک مس��دود شده بود
را برطرف کنند.وی افزود :شرایط از وضعیت بحرانی
و س��خت روز سه شنبه خارج شده و مشکلی از نظر
تغذیه نداریم و همه انبارهای مربوط به امدادرسانی نیز
تکمیل است.معاون عملیات سازمان امداد و نجات با
اشاره به امدادرسانی در کوالک برف از  ١٩لغایت ٢٣
بهمن بیان داشت ٢١ :استان شامل آذربایجان شرقی
و غرب��ی ،اردبیل ،اصفهان ،ایالم ،تهران ،چهارمحال

مطالب��ات بیمارس��تانهای خصوصی از بیمه
ها باعث ش��ده تا بیمارانی که بیمه هس��تند
و به ه��ر دلیل مجبور می ش��وند به بخش
خصوصی بروند ،قید استفاده از دفترچه بیمه
تامین اجتماعی را بزنند چون خریداری ندارد.
به گزارش مهر ،هزینههای سنگین بستری
و درمان در بخش خصوصی به قدری گران
است که هر کسی جرأت رفتن به بیمارستان
خصوص��ی را ندارد .اما ،افرادی هس��تند که
بعض ًا ناگزیر میش��وند راه خود را به س��مت
بیمارس��تان خصوص��ی کج کنن��د ،غافل از
اینکه نمیدانند دفترچ��ه بیمه در این قبیل
مراک��ز درمانی ارزش��ی ندارد.رئیس یکی از
بیمارس��تانهای خصوصی تهران ،در پاسخ
به س��وال خبرنگار مهر که چرا دفترچه بیمه
را قبول نمیکنید ،گفت :وقتی سازمانهای
بیم��ه گر پول ما را نمیدهن��د ،مجبوریم از
قبول دفترچه بیمه بیماران خودداری کنیم.
وی اف��زود :قبول داریم که با چنین اقدامی،
بیمار تحت فش��ار قرار میگیرد .اما ،چارهای
نیست و مجبوریم به خاطر تأمین هزینههای
بیمارستان ،نقدی حساب کنیم.دفترچه بیمه
برای غالب اقش��ار جامعه حکم س��ند معتبر

ب��رای پذی��رش در مراکز درمان��ی را دارد و
میپندارند حاال که پول بیمه میدهیم ،این
حق را داریم از مزایای آن بهره مند ش��ویم.
این در حالی است که بد قولی بیمهها در قبال
بخش خصوصی و ع��دم پرداخت مطالبات
آنها ،باعث شده دفترچه بیمه در بیمارستان
خصوصی «بی ارزش» شود.خانم بابایی که
اخیراً به خاطر بیماری مادرش ،وارد یکی از
همین بیمارس��تانهای خصوصی در تهران
شدهاند ،از اینکه نتوانستهاند از مزایای دفترچه
بیمه استفاده کنند ،به شدت گالیه مند است.
او میگوید :وضعیت اورژانس��ی مادرم باعث
شد او را به نزدیک ترین بیمارستان برسانیم.
وقت��ی مادرم در اورژانس بیمارس��تان تحت
معاینه و انجام آزمایش��ات تش��خیصی قرار
گرفت ،هنوز خبر نداش��تیم که دفترچه بیمه
را نمیپذیرند .وقتی به دستور پزشک مادرم
میبایس��ت بستری میش��د ،برای تشکیل
پرون��ده مراجعه کردیم ک��ه همان جا گفتند
دفترچه بیمه را قبول نمیکنیم.البته در اغلب
بیمارستانهای خصوصی حتی هزینه انجام
آزمای��ش و س��ونوگرافی و ..را نیز با دفترچه
بیم��ه تأمین اجتماعی قب��ول نمیکنند و به

راحتی عنوان میکنند که ما دفترچه را قبول
نداریم چون پول ما را نمیدهند.خانم بابایی
با گالیه از سازمان بیمه گر ،میافزاید :اصو ًال
بیمارستانهای خصوصی بابت دفترچه بیمه
ی��ک فرانش��یز در نظر میگیرن��د و همین
مقدار اندک ه��م میتواند کمک حال بیمار
باشد .اما ،متأس��فانه این بیمارستان دفترچه
بیم��ه مادرم را قبول نک��رد و هزینههای ما
به ش��دت باال رفت.او میگوید :متأسفانه نه
تنها دفترچه بیمه در بیمارس��تان خصوصی
بی ارزش است ،بلکه بیمه تکمیلی هم درد
زیادی از ما درمان نکرد .زیرا ،س��قف قبول
هزینهها خیلی پایین است و در نتیجه برای
س��ه روز بس��تری مادرم در بیمارستان…،
بی��ش از هف��ت میلی��ون توم��ان پرداخت
کردیم.یک��ی از چالشهای حوزه س�لامت
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حوادث در ایران
مرگ مرد 40ساله براثر
سقوط از پشت بام در رشت

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان گیالن گفت :مرد 40ساله هنگام برف
روبی براثرسقوط از پشت بام منزل مسکونی
در شهر رش��ت جان باخت.به گزارش پایگاه
خبری پلیس ،س��رهنگ مجید رس��ول زاده
فرساد اظهار داشت  :ماموران انتظامی در پی
دریافت خبری مبنی بر سقوط مردی از پشت
بام خانه در منطقه منظریه شهرستان رشت،
برای بررس��ی موضوع در محل حاضر شدند.
سرپرس��ت معاونت اجتماعی استان افزود :با
حضور ماموران انتظامی در محل مش��خص
شد که این مرد  ۴۰ساله بامداد روز سه شنبه
حین برف روبی منزل مسکونی خود بوده که
براثر بی احتیاطی از پش��ت بام سقوط کرد و
جان خود را از دست داده که جسد متوفی به
پزشکی قانونی منتقل شد.
برخورد مرگبار سواری تیبا با گرادیل

رئیس پلیس راه استان اردبيل گفت :برخورد
س��واری تیبا ب��ا گرادیل در ج��اده «اردبیل-
خلخ��ال»  2 ،كش��ته و  2مج��روح بر جاي
گذاشت.س��رهنگ «س��یدمحمد صف��وی»
در گف��ت و گو با پاي��گاه خبري پليس اظهار
داش��ت :به دنبال اعالم مرك��ز فوريت هاي
پليس��ي  110مبني بر وق��وع حادثه رانندگي
در جاده «اردبیل-خلخال» ،حوالی روس��تای
ک��رگان ،مام��وران پلي��س راه ب��ا همراهی
ماموران انتظامی به محل اعزام و مش��اهده
كردن��د اين حادثه بر اثر برخورد ش��ديد و از
پشت يك دستگاه سواري تیبا با گرادیل اداره
راه��داری ،که در حال ب��رف روبی جاده بود؛
روي داده است.وي افزود :در اين حادثه یک
نفر در دم جان باخته و راننده و  2سرنش��ین
س��واری تیبا مجروح و به بیمارستان فاطمی
اردبیل انتقال؛ که یکی از سرنشینان سواری
تیبا به علت شدت جراحات وارده و علی رغم
تالش کادر درمانی بیمارس��تان جان خود را
از دس��ت داد.رئیس پلیس راه استان اردبيل
تصريح كرد :عدم توانایی در کنترل وس��یله
نقلیه ناشی از تخطي از سرعت مطمئنه علت
اين حادثه اعالم شده است.

حوادث دور دنیا
و بختیاری ،خوزس��تان ،خراس��ان ش��مالی ،زنجان،
سمنان ،قزوین ،قم،کردستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و
بویراحمد ،گلستان،گیالن ،لرستان ،مازندران و همدان
تح��ت تأثیر حوادث جوی قرار گرفتهاند.س��جادی از
امداد رس��انی به  ١٤٠محور کوهستانی و  ٢٠هزار و
 ٧١٦نف��ر خبر داد و گف��ت ١٠٠ :نفر به مراکز امن و
 24نفر به مراکز درمانی انتقال داده شدهاند.وی متذکر
شد ٥٤٤٠ :نفر اسکان اضطراری شده و  809دستگاه
خودرو از برف و کوالک رهاسازی شدند؛ ضمن اینکه
 1376نفر در قالب  275تیم امدادی کار امدادر سانی
را انجام دادهاند.مجتبی خالدی س��خنگوی سازمان
اورژانس کش��ور نیز در گفتگو ب��ا مهر ،به آمار هفت
فوتی در استان گیالن اشاره کرد و گفت :در اثر ریزش
بهم��ن در رودبار ۵ ،نفر ج��ان باختند و دو نفر نیز در
شهر رشت و هنگام برفروبی ،از ارتفاع سقوط کرده
و جان باختند.

تبعات بدقولی بیمهها؛

دفترچه بیمه در بیمارستان خصوصی خریدار ندارد
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کش��ور در بخ��ش درمان ،مطالب��ات معوق
مراکز درمانی از بیمهها اس��ت که اختالالت
زیادی را در روند خدمات رس��انی به بیماران
ایجاد کرده اس��ت .به ط��وری که عالوه بر
خدمات بستری و درمان در بیمارستانهای
خصوصی ،داروخانههای خصوصی نیز بعض ًا
چنین واکنش��ی را نس��بت به دفترچههای
بیمه دارند.برخی داروخانهها نس��خهای که
در دفترچه بیمهها از س��وی پزش��ک نوشته
میش��ود را قبول نمیکنند و ب��از هم دلیل
این موضوع را پرداخت نش��دن مطالباتشان
از س��وی تأمین اجتماعی عن��وان میکنند.
این روند مدتی است که ادامه دارد و مشکل
بیماران و بیمه ش��دگان تأمین اجتماعی در
این خصوص حل نشده بلکه بیشتر نیز شده
است.مصطفی س��االری مدیرعامل سازمان
تأمین اجتماعی در مورد پرداخت مطالبات
مراکز درمانی دانشگاهی و خصوصی گفت:
بدهی ما به دانشگاه علوم پزشکی ۴,۵۰۰
میلیارد تومان بود که  ۳,۰۰۰میلیارد تومان
آن را از طریق اس��ناد خزان��ه که از دولت
دریاف��ت کردهایم ،پرداخ��ت خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود :با

پیگیریهای انجام شده ،از اوایل هفته آینده
پرداختها ش��روع میش��ود و وجوه نقدی
آن نی��ز فراهم میش��ود.وی در مورد بدهی
به مراکز غیردانش��گاهی نیز گفت :در پایان
امسال  ۵۰۰۰میلیارد تومان مجموع کارکرد
و بدهیهای معوق اس��ت که برای تس��ویه
آن برنامهریزی شده و س��ال آینده را بدون
بدهی به مراکز طرف قرارداد شروع خواهیم
کرد.مدیرعامل س��ازمان تأمی��ن اجتماعی
پرداخت مطالبات مراکز دانشگاهی را هفته
آین��ده اعالم کرده ام��ا در م��ورد مطالبات
بخش خصوصی و داروخانهها زمان خاصی
اعالم نشده و مشخص نیست چه برنامهای
برای پرداخ��ت بدهی بیمهای به این بخش
دارند.ب��ه نظر میرس��د پرداخ��ت مطالبات
بخش خصوصی بیمارس��تانها ،پزش��کان و
داروخانههای خصوصی به دلیل مش��کالتی
که این سازمان دارد و دولت نیز بدهی خود
را ب��ه تأمین اجتماع��ی پرداخت نمیکند در
اولویت برنامههای تأمین اجتماعی قرار ندارد
و بیمه ش��دگان همچنان مش��کالتی را در
مراجعه ب��ه مراکز درمانی خصوصی خواهند
داشت.

واژگونی قایق پناهجویان در
بنگالدش  15قربانی گرفت

در پ��ی واژگونی قایق حام��ل پناهجویان در
آبهای بن��گالدش دس��تکم  ۱۵تن جان
خود را از دس��ت دادند.به گزارش ایسنا ،بنابر
اعالم مقامات بنگالدش در این حادثه که روز
سهش��نبه در خلیج بنگال رخ داد قایق حامل
تعدادی مهاجر روهینگیا واژگون شد و در این
حادثه دستکم  ۱۵تن جان باختند.این قایق
ماهیگی��ری چوبی که حامل  ۱۳۰مهاجر بود
در خلیج بنگال دچار حادثه ش��د که به گفته
گارد س��احلی  ۷۱نفر از سرنشینان آن نجات
پیدا کرده و بیش از  ۴۰نفر از آنان نیز مفقود
شدهاند .گارد ساحلی بنگالدش به همراه دو
قایق نیروی دریایی این کشور در تالش برای
یافتن دیگر سرنشینان این قایق هستند.
زمستانی اروپا
 6کشته به دنبال طوفان
ِ

طوفان «س��یارا» با درنوردیدن سراسر اروپا و
حرکت در ش��رق این قاره تاکنون دس��تکم
ش��ش کش��ته بر جای گذاش��ته و همچنین
سیس��تمهای حمل و نق��ل را مختل و برق
صده��ا هزار نف��ر را نیز قطع کرده اس��ت.به
گزارش ایسنا ،وزش بادهای شدید در لهستان
منجر به س��قوط س��قف یک مغازه و کشته
شدن یک زن و دو فرزند دخترش شده و پدر
خانواده نیز در این حادثه زخمی ش��ده است.
همچنین واژگونی یک قایق در جنوب سوئد
جان یک مرد را گرفته اس��ت .دیگر سرنشین
این قایق همچنان مفقود باقی مانده اس��ت.
عالوه بر آن یک نفر در آلمان و یک نفر دیگر
در اس��لوونی در حوادث ج��ادهای تحت تاثیر
ش��رایط جوی طوفانی کشته ش��دهاند.جزیره
مدیترانهای « ُکرس» فرانس��ه دوش��نبه شب
وزش باد شدید با سرعت بیش از  ۲۲۰کیلومتر
در ساعت را به همراه بارندگیهای سنگین و
ب در سراسر جزیره پشت
جاری شدن س��یال 
سر گذاشت .وزش باد در این جزیره همچنین
منجر به وقوع آتشسوزی شده است.شرایط
جوی روز سهشنبه همچنین سفرهای دریایی
و پروازهای « ُک��رس» را مختل کرد .طوفان
«س��یارا» یا «کیارا» ک��ه در برخی از مناطق
اروپا همچون آلمان با عنوان طوفان «سابین»
یا «زابینه» نیز ش��ناخته میش��ود ،خسارات
گستردهای به بار آورده است.

