اخبار

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

لزوم تعطیلی ادارات و مدارس در روزهای آلوده

 3میلیون جریمه معاینه فنی برای ۸۸
هزار خودرو در تهران

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از ثبت
س��ه میلیون و  ۲۰۰ه��زار جریمه مربوط به
معاینه فنی در پایتخت از ابتدای امس��ال تا
پایان آبانماه خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار
س��ید کمال هادیانفر در پاسخ به پرسشی در
مورد وضعیت آلودگی هوا اظهار کرد :پلیس
راه��ور در خص��وص آلودگی ه��وا گزارش
کاملی را به رئیس قوه قضائیه ،وزیر کش��ور،
رئیس سازمان بازرسی و هر مسئول دیگری
که الزم است در مورد آلودگی هوا اطالعات
داش��ته باش��د موضوع را نوش��ته و ارس��ال
کرده اس��ت.وی با اش��اره به م��اده  ۸قانون
هوای پاک اظهار کرد :بر اس��اس این قانون
خودروهای فاقد معاینه فنی روزانه  ۵۰هزار
تومان جریمه خواهند ش��د ک��ه این اقدام از
سوی پلیس در حال انجام است .بطوری که
تنها در شهر تهران و از ابتدای سال تا پایان
آبان ماه سه میلیون و  ۲۰۰هزار مورد اعمال
قانون نداش��تن معاینه فنی برای بیش از ۸۸
هزار دستگاه وسیله نقلیه صادر شده است.
فروکش موج آنفلوآنزا در کشور

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداش��ت ،از فروکش موج آنفلوآنزا
و کاهش موارد بس��تری و مرگ ناش��ی از
این بیماری خبر داد.دکتر کیانوش جهانپور
در گفتوگ��و با ایس��نا ،در تش��ریح آخرین
وضعی��ت همهگی��ری آنفلوآن��زای فصلی
انسانی که از اواخر مهر ماه در کشور شروع
ش��ده ،گفت :از ح��دود  ۱۳آذر ماه ش��اهد
کاهش تدریجی موارد بروز این بیماری در
بیشتر نقاط کشور بودیم .جهانپور افزود :بر
این اس��اس طی این هفته ( ۲۲تا  ۲۹آذر)،
از مجموع  ۸۸۳نفر بس��تری مش��کوک به
آنفلونزا ،نهایتا  ۸۱مورد بر اس��اس ش��واهد
آزمایش��گاهی مبتال به آنفلوآنزای تیپ A
گزارش شدهاند و میزان بروز به حتی کمتر
از یکدهم هفتههای گذشته رسیده است.
البته متاس��فانه طی هفته گذشته هفت نفر
به دنب��ال ابتال ب��ه آنفلوآن��زا و عوارض و
پیامدهای آن ف��وت کردهاند که اغلب آنها
از بیماریه��ای زمینهای نیز رنج میبردند.
جهانپ��ور با بیان اینکه از آغ��از فصل اخیر
جمع��ا  ۱۰۳نفر از هموطنانم��ان به دنبال
ابت�لا ب��ه آنفلونزا درگذش��تند ،ادام��ه داد:
ویروس آنفلوانزا ویروس��ی پیشبینیناپذیر
و م��دام در ح��ال تغیی��ر بوده و هر س��ال
ممکن اس��ت متفاوت از سال گذشته باشد.
زمانیکه ش��دت بیماریزایی ویروس بیشتر
باش��د ،تعداد اف��راد مبتال و تعداد کس��انی
که به بیماری با ش��دت بیشتر و یا بیماری
طوالنیت��ری مبتال میش��وند هم افزایش
مییابد.
گوگرد؛ منشاء بوی نامطبوع تهران

عضو شورای شهر تهران اعالم کرد :دولت
روحان��ی میخواهند به هر ضرب و زوری
شده شهر را تعطیل نکنند و این یک اقدام
افراطی است.
ب��ه گزارش ایس��نا ،حجت نظ��ری صبح

دی��روز در تذک��ر پیش از دس��تور خود در
جلسه شورای ش��هر تهران با بیان اینکه
در موض��وع آلودگ��ی هوا نتوانس��تیم به
وظیفه خود عمل کنیم ،گفت :متأس��فانه
دس��تگاههای مختلف از جمله شهرداری
نتوانس��تند به درستی به وظیفه خود عمل
کنن��د و ای��ن اصال قابل انکار نیس��ت اما
واقعیت این است که یک زمانهایی باید
تالش کنیم حداقل مسکن به این جامعه

دولت برای مبارزه با آلودگی هوا  20درصد بودجه توسعه مترو را کاهش داد !

بودجه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کجاست ؟

گروه اجتماعی  :بنزین گران ش��د .میزان استفاده مردم از
مترو افزایش یافت .دولت در توسعه ناوگان حمل و نقل
عمومی کوتاهی کرده و سهم خود را به درستی پرداخت
نمی کند حتی در بودجه پیش��نهادی س��ال آینده که در
مجلس در حال بررس��ی است س��هم مترو را  20درصد
کاهش داده است.
به گزارش فارس ،متروی تهران با تکمیل خطوط در حال
س��اخت خود طی یک تا  2سال آینده می تواند افزایش
چشمگیری در جابجایی مسافر داشته باشد.شاید بهتر است
اکنون که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در
حال بررسی الیحه پیشنهادی بودجه دولت هستند ،بدانند
با تزریق  8هزار میلیارد تومان به متروی تهران میتوانند
ای��ن فرصت طالی��ی را محقق ک��رده ،از معطل ماندن
حجم سرمایهگذاری عظیمی که در زیرزمین پایتخت در
سالهای گذش��ته صورت گرفته جلوگیری کنند و جان
پایتختنشینان را از هجمه بیمحابای قاتل خاموشی به
نام آلودگی هوا برهانند.درست در روزها و هفته های آتی
تصمیم گیری های مهمی در مجلس شورای اسالمی در
خصوص توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه توسعه قطار
ش��هری در قالب تصویب بودجه  99از سوی نمایندگان
مردم انجام میش��ود .اما شاید هیچ زمانی به اندازه امروز
توس��عه خطوط مت��رو و افزایش ن��اوگان در پایتخت به
مطالبه جدی آنها تبدیل نش��ده بود تا جایی که پای این
مطالبه به تریبون نماز جمعه کشیده شد و حجتاالسالم
و المسلمین ابوترابیفرد امام جمعه موقت تهران بر لزوم
تأمین واگن مترو از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین
و صادرات مازاد بنزین صرفه جویی شده ،تأکید کرد.
با توسعه مترو هزینه تردد را کاهش دهیم


در پس این مطالبه به حق دیدگاهی کامال اقتصادی نهفته
است زیرا یکی از راهکارهای کاهش هزینههای حمل و
نقل برای شهروندان ،راهکارهای غیر قیمتی است؛ یعنی
از طریق کاهش هزینه حمل و نقل عمومی ،هزینه تردد
را برای ش��هروندان کاهش دهیم .بدیهی اس��ت یکی از
مهمترین راهکارها در کاهش هزینه حمل و نقل عمومی،
توسعه مترو است.سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم
ورامین در مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با یکی
از رس��انه ها گفته بود« :با افزایش قیمت بنزین ،تردد با
خودروی ش��خصی هم برای شهروندان به صرفه نیست
لذا معتقدم دولت باید قبل از اجرای س��همیهبندی بنزین
و افزایش قیمت آن ،از 2س��ال قبل حمل و نقل عمومی
کارآمدی را برای شهروندان فراهم و طراحی می کرد».
قیمت سوخت و افزایش  13تا  15درصدی مسافران

مترو در تهران

رئیس شورای شهر تهران درباره علت بوی
نامطبوع تهران توضیحات��ی داد.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،محسن هاشمی
رئیس ش��ورای شهر تهران پیش از یکصد و
هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر
تهران در تش��ریح جلس��ه هماندیشی صبح
یکش��نبه  ،گفت :در جلسه هماندیشی چند
موضوع مطرح ش��د که یکی از آنها بحث
آلودگ��ی هوا و ب��وی بد ته��ران بود.رئیس
شورای شهر تهران با اشاره به این نکته که
پیروز حناچی ش��هردار تهران برای بررسی
بوی نامطبوع پایتخت ب��ه اداره کل محیط
زیست ش��هرداری تهران رفته است ،گفت:
ش��هردار تهران گزارش��ی ارائه کرد و طبق
نمودارها از تاریخ  ۲۳آذر ماه س��طح گوگرد
در پایتخت باال رفته بود.هاشمی با اشاره به
مباحث مطرح ش��ده در بح��ث آلودگی هوا
گفت :موضوعات جامعی در بحث آلودگی هوا
مطرح شدند که این موضوعات در کمیسیون
معماری و شهرس��ازی و محیط زیست شورا
نیز مطرح ش��دهاند .او ادام��ه داد :زمانی که
هوا غبارآلود اس��ت نقش ذرات معلق بسیار
تأثیرگذار است؛ باید به این نکته توجه کنیم
که در تولید ذرات معلق سهم خودروها پایین
اس��ت ،اما در بحث آالیندههای گازی سهم
خودروهای س��واری  ۳۸درصد ،تاکسیها ۹
درصد ،موتور سیکلتها  ۱۰درصد ،وانتبارها
 ۹ونیم درصد ،مینیبوسها یک و نیم درصد
و اتوبوسه��ا نیم درص��د و کامیونها ۳.۱
درصد است.هاش��می همچنین با اشاره به
نقش سایت دفع پس��ماند آرادکوه بر میزان
بوی نامطبوع پایتخت ،گفت :آرادکوه نقش
پایین��ی در می��زان تولید ب��وی نامطبوع در
پایتخ��ت دارد و همان گونه که اعالم کردم
در زمان بوی نامطبوع پایتخت میزان گوگرد
در پایتخت افزایش پیدا کرده بود.

تزریق ش��ود.وی با بیان اینک��ه در دولت
احمدی نژاد به بهانه آلودگی هوا ش��هر را
تعطیل میکردند ک��ه اقدامی افراطی بود
اما اینکه در دولت روحانی به هر ضرب و
زوری شده میخواهند شهر را تعطیل نکنند
یک اقدام تفریطی است ،گفت :روز شنبه
بحث تعطیلی مدارس و دانشگاهها مطرح
شد اما بعدا وزارت علوم و دانشگاه آزاد این
موضوع را تکذی��ب کردند و کالسهای

درس دایر ش��د و همین ام��ر باعث تردد
بیش��تر خودرو و افزایش شاخص آلودگی
هوا ش��د تا آنجا که به مرز ناس��الم برای
تمامی گروهها رس��ید.نظری با بیان اینکه
فکر میکنم یک زمانهایی ما حرف زدن
را بلد نیس��تیم و فکر میکنیم اگر شهر را
تعطیل نکنیم خیلی اتفاق خاصی میافتد،
گفت :واقعا اینگونه نیست و خیلی وقتها
نش��ان دادهایم که اگر یک هفته کشور را

تعطی��ل کنیم هیچ اتفاق خاصی نمیافتد.
منتها م��ا اصرار داریم که اگ��ر ادارات باز
باشد کشور را تعطیل نکردهایم.وی افزود:
از استانداری تهران میخواهیم که از چند
روز قبل اطالع رس��انی ک��رده و چند روز
را پش��ت هم تعطیل کنند تا خانوادهها در
کنار فرزندانشان بتوانند از شهر خارج شده
و ش��اید قدری پایتخت با این «مسکن»
هوایش تمیز شود.

اما این اتفاق نیفتاده و در حالی که متروی پایتخت چشم
انتظار بودجه برای افزایش ناوگان و تکمیل خطوط است
با افزایش قیمت بنزین شاهد افزایش  11درصدی مسافر
در ایستگاه های مترو تهران هستیم. .
با بودجه دولت فقط« 100متر» مترو میسازیم


علی امام مدیرعامل ش��رکت راه آهن ش��هری تهران و
حومه در خصوص عدد پیشنهادی الیحه بودجه  99برای
توسعه قطار شهری و سهم تهران از این عدد به خبرنگار
ف��ارس گفت « :در الیحه ،دولت  117 /4میلیارد تومان
به مترو تهران و پرند که شهرداری تهران دستگاه اجرایی
آن اس��ت ،اختصاص میدهد ک��ه  64میلیارد تومان آن

توانس��ت از آن استفاده کند در سال ۱۳۹۰بود .بر اساس
تجارب گذش��ته برخی معتقدند که ب��رای تحقق نهایی
یک فاینانس نیاز است تا شخص رئیسجمهور مستقیم
مداخله کند تا بتوان تخصیص خط اعتباری و تس��هیل
دریافت ماده ( ۶۲مبنی بر دریافت یا تمدید مجوز فاینانس
از ش��ورای اقتصاد ) را محقق و بانکهای عامل را برای
تضمین فاینانس متقاعد کند.
در این دولت اتفاق خاصی برای توسعه مترو رخ نداد


در نتیجه متأسفانه تاکنون در دولت فعلی عم ً
ال اتفاقی در
این زمینه رخ نداده اس��ت ب��ا وجود آن که در دولتهای
نهم و دهم مخالفتهای با مترو بود.

برنام�ه شش�م توس�عه ب�رای مت�رو ته�ران محق�ق

نمیشود

متعلق به توس��عه متر و پرند است و  53/4میلیارد تومان
آن برای مترو تهران در نظر گرفته شده است».

بودج�ه تخصیصی دولت ب�ه مت�رو  20درصد کاهش

یافت

ب��ه عبارتی بودج��ه اندک اختصاصی دول��ت برای مترو
تهران نس��بت به سال گذشته که  65میلیارد تومان بوده
است بیش از  20درصد کاهش یافته است.
هزینه ساخت هر کیلومتر متر چقدر است؟


بر اساس آمارهای ارائه شده ،در حال حاضر هزینه ساخت
هر کیلومتر خط مترو  ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیارد تومان اس��ت.
در نتیجه آنچنان که امام می گوید با بودجهای که دولت
برای س��ال آینده برای توس��عه قطار ش��هری در تهران
پیش��نهاد داده است تنها  ۱۰۰متر ،مترو میتوان ساخت!
 100متر مترو برای کالنشهری که با کمبود حداقل یک
هزار واگن مواجه است و برای تکمیل خط  6و  7حداقل
به  7هزار میلیارد تومان نیاز دارد!همچنین حجت نظری
عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی روز  24آذر این
ش��ورا با بیان اینکه روی صحبتم ب��ا دولت و نمایندگان
مجلس اس��ت ،میگوید « :این روزها که لیس��ت بودجه
برخی از نهادها و دستگاه ها از بیتالمال اعالم شد ،من
هم همچون بسیاری از ش��هروندان این سؤال در ذهنم
مطرح ش��د که چرا بخش��ی از این بودج��ه ها که معلوم
نیست چطور هزینه میشود ،صرف توسعه ناوگان حمل
و نقل عمومی در تهران و دیگر کالنش��هرها نمیشود تا
هم از آلودگی هوا کاسته شود ،هم حجم ترافیک کم شود
و در نهایت کیفیت زندگی ارتقا یابد؟»
داستان روند نزولی سهم مترو تهران از بودجه دولت


با نگاهی به تخصیص س��هم  50درصدی دولت(قانون
حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه
مصوب سال  )1385برای توسعه خطوط مترو در پایتخت
می بینیم که روند نزولی تخصیص بودجه از سوی دولت
برای توسعه مترو تهران ،از دولت نهم و دهم آغاز شد .اما
در دوره های بعدی این روند نه تنها اصالح نشد بلکه هر
سال کاهش بیشتری یافت .به گونهای که در سال ۱۳۹۲
مبلغ ارائه شده از س��وی دولت برای توسعه مترو تهران
 ۲۷۰میلیارد تومان بود اما از سال  ۹۲تا سال  ۱۳۹9این

عدد به  ۵۵میلیارد تومان رس��یده است.البته در این سال
ها دولت بیشتر به تأمین ابزارهایی همانند اوراق مشارکت
کمک کرده است .مصطفی بروجردی مشاور مدیرعامل
ش��رکت مترو و مدیر دفتر برنامهریزی و مدیریت پروژه
این شرکت دراین باره به فارس گفت« :در سال ۱۳۹4
یک هزار میلیارد تومان ،در سال  ۱۳۹6مبلغ  ۷۰۰میلیارد
تومان و در سال  1398نیز یک هزار و  600میلیارد تومان
اوراق مشارکت با بازپرداخت  50درصد برای توسعه مترو
تهران تخصیص داده شده که البته هنوز عملیاتی نشده
اس��ت».اما در حالی که در س��الهای گذشته تخصیص
اوراق مش��ارکت به داد مترو در تهران رسیده است برای
س��ال آتی تأمین بودجه متروی تهران از این منبع نیز با
توجه به بدهیهای سنگین ایجاد شده از این محل و نیز
بدهیهای ش��هرداری و دولت به سیستم بانکی از بابت
مترو که بالغ بر  20هزار میلیارد تومان میباشد ،با چالش
مواجه است.به گفته علی امام مدیر عامل شرکت متروی
تهران و حومه «برای س��ال آین��ده دولت  ۵هزار میلیارد
تومان اوراق مشارکت در بودجه پیشبینی کرده است که
نیمی از این مبلغ برای توس��عه قطار شهری درکشور در
نظر گرفته شده است .این به معنی کاهش  ۵۰درصدی
فرصت توس��عه قطار ش��هری از س��هم اوراق مشارکت
نسبت به سال گذشته اس��ت».در ادامه بررسی بندهای
پیش��نهادی الیحه بودجه دولت در حوزه قطار شهری و
ب��ه تبع آن متروی تهران باید به بند ب تبصره  ۴الیحه
پیشنهادی بودجه دولت اش��اره کرد که به شهرداریها
اجازه سرمایه گذاری ارزی برای توسعه حمل و نقل ریلی
داده میش��ود.آن چنان که علی امام مدیرعامل شرکت
مترو میگوی��د« :تاکنون به دلی��ل چالشهای بانکی و
بدهیهای ش��هرداری به سیستم بانکی حتی یک مرتبه
چنین فرصتی برای مترو تهران محقق نشده است».

تحق�ق فاینانس نی�از به ورود ش�خص رئیس جمهور

دارد

فرصت دیگری که در بودجه سال آتی برای توسعه مترو
دیده ش��ده اجازه اس��تفاده از فاینانس یا تسهیالت مالی
خارجی اس��ت که در تبصره  ۳ماده واحده این الیحه به
آن اشاره شده است .اما آخرین فاینانسی که مترو تهران

ش��رایط مالی فعلی مترو در تهران ،بودجه ای که برای
س��ال آینده از س��وی دولت به مجلس شورای اسالمی
پیشنهاد شده و چالشهایی که هر ساله متروی تهران
برای تحقق بندهای بودجه دارد ،بیانگر این اس��ت که
به هیچ عنوان امکان تحقق برنامه ششم توسعه حداقل
در حوزه تأمین ناوگان مت��رو وجود ندارد .به طور مثال
در ح��ال حاضر مت��رو تهران مجوز اس��تفاده ظرفیت3
فاینان��س با ام��کان تزری��ق مجموع ًا ی��ک میلیارد و
 200میلیون یورو برای توس��عه خط��وط را دارد ،اما به
خاطر بدهی ش��هرداری تهران و نیز دولت به بانکها،
اعتمادی برای پذیرش عاملیت این فاینانسها از سوی
بانکهای مذکور وجود ندارد .از س��وی دیگر بر اساس
برنامه شش��م توس��عه باید  2هزار دستگاه واگن فراهم
ش��ود که یک هزار دس��تگاه واگن متعلق به متر تهران
اس��ت .از  3سال گذش��ته توافقنامه  ۶۳۰دستگاه واگن
منعقد ش��د اما فاینانس آن همچنان تأمین نشده است.
در صورت��ی که در حال حاضر هم فاینانس قراردادهای
فوق عملی شود عم ً
ال حداقل یک سال از برنامه ششم
توس��عه در حوزه تامین ناوگان عقب هس��تیم؛ این در
حالی اس��ت که از یک ه��زار و  400واگن موجود همه
آنها فعال نیس��تند و بخشی نیز جهت تعمیر و نوسازی
در پارکینگهای مترو قرار دارند.
ظرفیتهای بودجه محقق نمیشود


این به معنی در نظر گرفتن ظرفیتهایی در بودجه است
که در سال های گذشته نیز وجود داشته اما محقق نشدن
آنها باعث ش��ده است که مترو از برنامه توسعه نیز عقب
بماند.به طور مث��ال دولت همچنین از محل منابع مانند
تبصره  ۱۸بودجه امکان تخصیص تس��هیالت به توسعه
حمل و نقل ریلی شهری را دارد اما تاکنون این بخش نیز
محقق نشده است .بر اساس این تبصره برای طرح های
اشتغالزایی منابعی در نظر گرفته شده است که یا در قالب
بودجه ارائه یا به صورت تس��هیالت عرضه میش��ود.در
آییننامه اجرایی این قانون به صورت صریح اشاره شده
که این قانون شامل بخش حمل و نقل عمومی ریلی از
جمل��ه جایگزین کردن ناوگان در خطوط نیز میباش��د.
اکنون سومین سال است که این تبصره در بودجه وجود
دارد اما تا کنون حتی یک ریال از آن محقق نشده است.
بر اس��اس این گ��زارش ،در آییننامه اجرایی این تبصره
بی��ش از  ۳۵هزار میلیارد توم��ان منابع از محل صندوق
توس��عه ملی ،یارانهها و نیز صرفهجوی��ی در هزینههای
سوخت پیش بینی شده است».

در تامین داروهای خاص نگرانی نداریم؛

رئی��س بنیاد بیماریهای خاص گفت  :در حال حاضر
بنیاد دو بیمارستان در دس��ت ساخت دارد که یکی از
این بیمارستانها مخصوص بیماران سرطانی است که
میتوانم بگویم مرکزی مانند آن در کشور وجود ندارد
و طبق قولی که پیمانکار این پروژه به ما داده اس��ت،
ظ��رف پنج ماه آینده اقدام ب��ه راه اندازی آن خواهیم
کرد .فاطمه هاش��می رفسنجانی در گفتوگو با ایسنا
با بیان این که س��االنه مبلغی به عنوان بودجه دولتی
ب��ه این بنیاد اختصاص مییاب��د ،اظهار کرد :البته این
بودجه به تنهایی پاس��خگوی اقدامات بنیاد نیس��ت و
اگر کمکهای خیرین و نیکوکاران به ما نبود ش��اید با
مشکالت بیشتر مواجه میشدیم .در حال حاضر بنیاد
دو بیمارس��تان در دست س��اخت دارد که یکی از این
بیمارس��تانها مخصوص بیماران س��رطانی است که
میتوانم بگویم مرکزی مانند آن در کشور وجود ندارد
و طبق قولی که پیمانکار این پروژه به ما داده اس��ت،
ظ��رف پنج ماه آینده اقدام ب��ه راه اندازی آن خواهیم
کرد .این بیمارس��تان با نزدیک به  ۶۵هزار متر زیر بنا
در  ۱۱طبقه میتواند آماده خدمت رس��انی به بیماران
سرطانی باشد.هاش��می افزود :بیمارستان دیگری که
در دس��ت ساخت داریم یک بیمارس��تان جنرال برای
خاص تحت پوشش خودمان است تا اگر الزم
بیماران ِ
باشد عملی انجام شود ،در این بیمارستان تحت جراحی

اتمام بیمارستان خاص بیماران سرطانی تا پنج ماه آینده

و م��داوا قرار گیرند .از آن جایی که هر ماه حداقل باید
 ۱۰میلیارد تومان برای هر کدام از این بیمارس��تانها
هزینه کنیم و با توجه به بودجهای که به ما اختصاص
مییابد کامال مش��خص خواهد ش��د که بدون کمک
خیرین مش��کالت زیادی برای ما پیش میآمد .البته؛
ن انجام
عالوه بر هزینههایی که در این دو بیمارس��تا 
میش��ود هزینههایی در بخش مددکاری ،س��ه مرکز
درمانی در شهرهای واوان ،مسگرآباد و رفسنجان و...
نیز داریم.وی گفت :در حال حاضر با چالش خاصی در
بنیاد روبرو نیس��تم ،اما آرزوی ما و آرزوی پدرم مبنی
بر اضافه شدن هر ساله یک بیماری به اسامی بیماران
خاص همچنان باقی مانده اس��ت؛ چراکه هیچ کدام از
رئیس جمهورهای پ��س از پدرم در این زمینه به ما و
مردم کمک نکردهاند.
در تامین داروهای خاص نگرانی نداریم


وی با اش��اره ب��ه تاثیر تحریمها در ح��وزه دارو گفت:
متاسفانه به دلیل آن که تحریمها بر انتقال ارز اثرگذار
اس��ت ،برای خرید مواد اولیه ،دارو ،تجهیزات و ...دچار
مشکالتی هس��تیم .اما در مجموع اکنون در رابطه با
بیماران هموفیلی ،دیالیزی و تاالسمی اکثر داروها در
داخل کش��ور تولید میش��وند؛ انواع خاصی از داروها،
فیبرهای مربوط به صافی دیالیز  ،پودر بیکربنات و...
که از خارج از کشور وارد میشود نیز با مشکل خاصی

مواجه نبوده است .به همین دلیل اکنون نگرانی خاصی
برای تامین داروی بیماران خاص وجود ندارد.
بیمارانی که دارو و درمانشان رایگان است


رئیس بنی��اد بیماریهای خ��اص در خصوص تعداد
بیماران خاصی که در کشور شناسایی شدهاند ،به ایسنا
گفت :حدود  ۲۰هزار بیمار تاالسمی  ،بیش از  ۳۲هزار
بیمار دیالیزی شامل افراد پیوندی و یا کسانی که پیوند
کلیهش��ان پس زده شده باش��د ۶ ،تا  ۷هزار نفر بیمار
هموفیلی و  ۶۰۰تا  ۷۰۰نفر بیمار پروانهای در کش��ور
شناس��ایی شدهاند که تمام خدمات را به شکل رایگان
دریافت میکنند .همچنین طبق اعالم وزارت بهداشت
 ۷۰ه��زار بیمار ام اس نیز بخش��ی از داروهای خود را
تحت پوشش بیمه دریافت میکنند.وی با بیان اینکه
سال گذشته  ۱۰۰هزار بیمار سرطانی جدید شناسایی
ش��دهاند؛ در عین حال به روند رو به رشد افزایش بروز
س��رطان در کش��ور اش��اره کرد و گفت :بخش قابل
توجهی از داروهای بیماران سرطانی نیز تحت پوشش
بیمه قرار گرفته است ،اما همچنان کافی نیست.
چالش بیمهای تاالسمیها


وی در خص��وص س��ایر چالشهای بیم��اران خاص
ب��ا بیمهها ،گفت :طب��ق مصوبه موج��ود بیمهها باید
هزینههای داروی بیماران خاص را متقبل ش��وند ،اما
مش��کلی که اخیرا وجود داش��ت در خصوص پوشش

بیم��های داروی بیماران تاالس��می ب��ود .از آن جا که
ت برای بیماران تاالس��می تهیه و
دارویه��ای متفاو 
تجویز میش��ود ،همه این داروها تحت پوش��ش بیمه
قرار نگرفته اس��ت و بیمار مجبور میش��ود بخشی از
فرانش��یز بیمه را خ��ودش پرداخت کنن��د .از آنجایی
ک��ه طبق مصوبه هیات دول��ت ،دارو و درمان بیماران
تاالس��می باید رایگان باشد این موضوع باید رسیدگی
شود.
مکاتبه برای خاص شدن بیماران CF


وی درب��اره مکاتبه برای خاص ش��دن بیماران CF
توضیح داد :در سال جاری نیز با توجه به نیاز مبتالیان
به بیماری«س��یاف» و اینکه این بیماران نیز شرایط
بیماران خ��اص را دارند ،مکاتباتی با ریاس��ت محترم
جمهوری و وزیر بهداش��ت جهت رس��یدگی بیشتر به
این بیماران انجام دادهایم.
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اخبار حوادث
مرزبانان هنگ مرزی ارومیه ناجی
جان دختر جوان شدند

یک دختر ج��وان با ت�لاش مرزبانان هنگ
مرزی ارومیه از غرق شدن در رودخانه «شهر
چایی» نجات یافت.به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،س��رگرد «محمد موالیی» در تشریح
این خبر گفت :در پي اعالم گزارش مردمی،
مبنی بر غرق ش��دن یک ج��وان در رودخانه
«ش��هرچايي» ،مرزبانان هنگ مرزی ارومیه
برای نج��ات جان هموطن خ��ود وارد عمل
ش��دند.وي اف��زود :مرزبانان پاس��گاه مرزي
س��يلوانا پس از کسب خبر س��ریعا در محل
حضور پيدا كرده و با وجود س��رمای شدید و
یخ زدن قس��متی از آب رودخانه ،پیکر نیمه
ج��ان دختر ج��وان را از آب بیرون کش��یده
و ب��رای احیا ب��ه نزدیکترین مرک��ز درمانی
انتقال دادند.معاون اجتماعی مرزبانی اس��تان
آذربایجان غربی با اش��اره به عملکرد انسان
دوستانه و غیرتمندانه مرزبانان پاسگاه مرزی
سیلوانان خاطر نشان کرد :مرزبانان همواره در
کنار مرزنشينان و ملت شریف ايران اسالمی
ایس��تاده اند و از جان ،م��ال و ناموس ملت
ايران محافظت مي کنند.
دستگیری کالهبردار
 5میلیاردي در«آق قال»

فرمانده انتظامي اس��تان گلستان از شناسايي
و دس��تگيري کالهبردار  5میلیاردي با وعده
خرید خودرو در شهرس��تان آق قال خبر داد.
س��ردار روح االمی��ن قاس��می در گفت و گو
ب��ا پای��گاه خبری پلی��س ،اظهارداش��ت :در
پ��ي مراجعه يک��ي از ش��هروندان به پلیس
امنیت عمومی شهرس��تان آق قال ،مبني بر
کالهبرداري از وي توسط فردی با وعده خرید
خودرو به صورت اینترنتی ،موضوع به صورت
ويژه در دس��تور کار ماموران قرار گرفت.وي
ادامه داد :مام��وران با انجام تحقيقات از مال
باخته دريافتند ،ف��رد کالهبردار با ایجاد یک
دفتر و وعده خرید خودرو به صورت اینترنتی،
اقدام به دریاف��ت وجه نقد از هر نفر به مبلغ
 850میلیون ریال كرده و متواری شده است.
این مقام ارشد انتظامی استان افزود :سرانجام
با اقدام��ات اطالعاتي و تحقيقات پليس��ي،
مخفي��گاه متهم شناس��ايي و ب��ا هماهنگي
قضائ��ي در ی��ک عملي��ات ضربت��ي وی را
دستگير و به مقر انتظامي انتقال دادند.سردار
قاسمی بيان كرد :متهم در تحقيقات فني به
کالهبرداری از  6نفر به مبلغ  5میلیارد و 100
میلیون ریال اعتراف کرد.
دستگیری  ۲۲۰معتاد متجاهر
در دره فرحزاد

ریی��س پلیس پیش��گیری ته��ران بزرگ از
دس��تگیری  ۲۲۰معت��اد متجاه��ر در دره
فرحزاد خبر داد.به گزارش ایلنا ،سردار کیوان
ظهیری در حاش��یه اجرای طرح پاکس��ازی
دره فرح��زاد گفت :طرح پاکس��ازی معتادان
متجاهر در ش��مال غرب ته��ران چند روزی
اس��ت که جزو برنامه های پلیس بوده و به
صورت ویژه از ش��ب ش��نبه آغاز شده است
ت��ا بتوانیم جم��ع آوری معت��ادان متجاهر را
در س��مت دره فرحزاد و شمال غرب تهران
انجام دهیم این طرح جزو برنامههای پلیس
و تدابیر س��ردار فرماندهی تهران بزرگ بوده
است .وی ادامه داد :تهران بزرگ باید عاری
از معت��اد متجاهر باش��د و این طرح ش��روع
ش��ده و ادام��ه دار خواه��د بود.رییس پلیس
پیشگیری تهران بزرگ تاکید کرد :ما روزانه
ای��ن طرح را از ابت��دای صبح به صورت ۲۴
س��اعته در نقاط مختلف شهر تهران به ویژه
ش��مال غرب و دره فرحزاد ادامه خواهیم داد
و انش��ااهلل بتوانیم در دره فرحزاد و همچنین
نقاطی که ممکن اس��ت معتاد متجاهر برای
استعمال مواد مخدر وجود داشته باشند جمع
آوری و تحوی��ل مراج��ع قضای��ی دهی��م و
معتادان متجاهر را جهت بازپروری به کمپها
تحویل دهیم و این جزو برنامه پلیس است و
ادامه دار خواهد بود تا بتوان پاکسازی پلیس
را به طور کامل انج��ام داد.ظهیری تصریح
ک��رد :آنچه که حای��ز اهمیت اس��ت و باید
تم��ام س��ازمانها در این راس��تا کمک کنند،
این است که تمام سازمانها مانند بهزیستی
شهرداری و سایر ارگان هایی که می توانند
کمک کنن��د ،باید پای کار آم��ده تا بتوانیم
دره فرح��زاد را پاکس��ازی و تثبی��ت کنیم و
محلی برای تفریح گاه مردم در نظر بگیریم.
انشااهلل بتوانیم به کمک سایر این دستگاهها
به اهداف خود برسیم.رئیس پلیس پیشگیری
پایتخت خاطرنش��ان کرد :ح��دود  ۲۲۰نفر
معتاد متجاهر که مقدار مواد و وسایل فروش
مواد دارند ،جمع آوری شد.

