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اجتماعي

وطن امروز شماره 2140

اخبار

انتصاب رئیس سازمان حج و زیارت

حمید محمدی با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد
اس�لامی به عنوان رئیس سازمان حج و زیارت
منصوب شد.
به گزارش مهر ،در متن حکم رئیس سازمان
ح��ج و زیارت آمده اس��ت :جناب آقای حمید
محمدی
نظر به سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب
ای��ن حکم به عن��وان «معاون وزی��ر و رئیس
س��ازمان ح��ج و زیارت» منصوب میش��وید.
امید اس��ت با استعانت از درگاه خداوند متعال
و هماهنگی با نماینده محترم ولیفقیه در امور
حج و زی��ارت ،ضمن بهرهگی��ری از نیروهای
کارآمد و با تجربه در جهت تقویت و گسترش
برنامههای مرتبط با حج و زیارت و ارائه خدمات
به زائران بیتاهللالحرام و عتبات عالیات موفق و
مؤید باشید.
سیدرضا صالحیامیری
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزیر بهداشت:

وضعیت دندان مردم مناسب نیست

وزیر بهداش��ت گفت :وضعیت دندان مردم
ایران مناس��ب نیس��ت و نیاز به درمان دارد و
هزینههای درمانی نی��ز به دلیل عدم حمایت
مناسب بیمهها ،برای مردم زیاد است .به گزارش
مهر ،دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه افتتاح
مرک��ز دندانپزش��کی تجمیعی ب��اغ فیض در
اسالمشهر ،اظهار داشت :بخش دولتی در حوزه
دندانپزشکی برخالف سایر حوزههای پزشکی،
فعالیت بس��یار محدودی دارد و فقط  ۵درصد
از خدمات دندانپزش��کی توسط بخش دولتی
ارائه میشود .وزیر بهداشت تاکید کرد :انتظار
داریم که بیمهه��ای تجاری در کنار بیمههای
دولتی ،برای خدمات دندانپزش��کی گسترش
پیدا ک��رده و مردم هم از آن اس��تقبال کنند
زیرا هزینههای درمانی ساالنه افزایش مییابد.
هاشمی متوسط تعداد دندانهای پوسیده مردم
ایران در میانس��االن را  ۱۳دندان عنوان کرد و
گفت :مردم باید دندانهای خود را بیمه کنند
و از سوی دیگر از سنین کودکی ،از دندانهای
خود مراقبت کنند.
عضو شورایعالی نظام پرستاری:

وزیر بهداشت پزشک نباشد!

عضو شورایعالی نظام پرس��تاری ،از دولت
آینده خواس��تار برقراری عدالت همهجانبه در
نظام سالمت کشور شد .به گزارش مهر ،دکتر
زینب فدایی گفت :خواس��ته جامعه پرستاری
از دولت جدید در درج��ه اول برقراری عدالت
در وزارت بهداش��ت اس��ت به معنی برقراری
عدالت منصفان��ه در پرداختیه��ا ،تخصیص
امکان��ات و ...زیرا جز پزش��کان پرداختی بین
تی��م درم��ان عادالنه نیس��ت و میتوان گفت
حتی بین پزش��کان نیز این بیعدالتی وجود
دارد .وی خاطرنش��ان ک��رد :از رئیسجمهور
آینده خواس��تاریم عدالت همهجانبه را در بین
تیم درمان و وزارت بهداش��ت برقرار کند ،این
نهتنها خواسته پرستاران بلکه خواسته تمام تیم
س�لامت و خواسته جامعه است ،زیرا پزشکان
ب��ا این مبالغ دریافتیها تافتهجدابافته از مردم
شدهاند .عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری
اظهار داش��ت :دومین خواسته پرستاران ،وزیر
غیرپزش��ک اس��ت زیرا هیچ لزومی ندارد وزیر
بهداشت پزشک باشد ،بلکه باید شخصی باشد
که مدیر و صاحبنظر در نظام س�لامت باشد،
ش��اید پزش��کی دارای تمام خصوصیات الزم
برای مدیریت باش��د اما چون ذینفع بوده به
روند پزشکس��االری در وزارت بهداشت ادامه
خواه��د داد .وی افزود :از دولت دوازدهم انتظار
داریم سیستم پزشکساالر را از وزارت بهداشت
ریشهکن و عدالت را برقرار کند.

جزئیات آزمون استخدامی
وزارت آموزش و پرورش

پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی سال ۹۵
وزارت آموزشوپرورش س��همیه ش��هر تهران
از هفته دوم اردیبهش��ت تعیین منطقه شده
و اس��امی آنها اعالم خواهد ش��د .ب��ه گزارش
تس��نیم ،نتایج نهایی مرحله تکمیل ظرفیت
آزم��ون اس��تخدامی وزارت آموزشوپ��رورش
ش��امگاه دوش��نبه  21فروردین  96از س��وی
س��ازمان س��نجش اعالم ش��د و برایناساس
داوطلب��ان پذیرفتهش��ده در س��ومین آزمون
استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی برای
آموزشوپ��رورش باید برای طی س��ایر مراحل
قب��ل از اس��تخدام (بررس��ی صالحیته��ای
عمومی ،گواهی عدم سوءپیشینه ،آزمایشات و
معاینات پزشکی ،تشکیل پرونده استخدامی و
دوره مهارتآموزی) اقدام کنند .پذیرفتهشدگان
در آزمون اس��تخدامی ب��رای آموزشوپرورش
شهر تهران که به تایید هسته گزینش رسیده
باش��ند باید از هفته دوم اردیبهش��ت ماه (10
تا  15اردیبهش��ت  )96تعیین منطقه ش��ده
(مناطق  15تا  )19و اسامی آنها از طریق سایت
آموزشوپرورش شهر تهران اعالم خواهد شد.

پنجشنبه  31فروردین 1396

تحملناپذیری وزارت بهداشت نسبت به انتقادهای مطرح شده درباره طرح تحول سالمت

گ�روه اجتماع�ی :در س��الهای
اخیر نظام س�لامت کش��ور دچار
مشکالت فراوانی ش��ده بود اما در
دولت یازدهم طرحی تحت عنوان
«تحول س�لامت» تدوین ش��د که
هدف آن محافظ��ت مالی از مردم
براب��ر هزینهه��ای س�لامت اعالم
ش��د .در این طرح دولت مستقیما
منابع مالی بس��یار زی��ادی را برای
درمان بیماران در بیمارس��تانهای
دولت��ی اختص��اص داد .به گزارش
«وط��ن ام��روز» ،اگرچ��ه در آغاز،
این طرح به خاطر برخی تبلیغات،
رضایت نس��بی مردم از هزینههای
درمانی در بیمارس��تانهای دولتی
را فراه��م آورد اما تداوم آن موجب
شد ش��کافهای بس��یار زیادی در
آن مش��اهده ش��ود .در ای��ن طرح
تغییری در تعرفههای سرس��امآور
پزش��کی صورت نمیگی��رد ،بلکه
تنها هزینههای گزاف درمان از طریق بودجههای
دولتی تهیه میش��ود؛ تعرفههای��ی که در صورت
شکس��ت طرح تحول بر جای خود باقی میماند
و م��ردم باید ماب��هازای آن را پرداخ��ت کنند .از
س��وی دیگر نیز اگرچ��ه هزینهه��ای درمانی در
بیمارس��تانهای دولتی تا حدی جبران میشود
اما بسیاری از خدمات درمانی در بیمارستانهای
دولتی ارائه نمیشود و تعرفههای بیمارستانهای
خصوصی نامعقول روند افزایشی به خود گرفتهاند،
به گونهای ک��ه حضور ذینفعان بخش خصوصی
در مناصب حاکمیتی نظام سالمت سوءظنهای
فراوانی را پدید آورده است .بسیاری از کارشناسان
انتقاداتی جدی به این طرح وارد کرده و نس��بت
به پیامده��ای جبرانناپذیر آن هش��دار دادهاند.
چندی پیش یکی از نخبگان پزشکی در دیدار با
رهبر انقالب از ش��یوه اجرای طرح تحول سالمت
و پرداختهای نجومی به پزشکان متخصص انتقاد
کرد .این دانشجوی نخبه با اشاره به پزشکزدگی
در وزارت بهداشت ،انحراف طرح تحول سالمت از
تامین منافع جامعه به سمت تامین منافع پزشکان
را موج��ب اتالف منابع بیتالمال در افزایش چند
برابری تعرفه پزش��کان دانست و خاطرنشان کرد:
ای��ن طرح ،زیرمیزی را به رومی��زی تبدیل کرده
به طوری که برخی مردم به ش��وخی آن را طرح
تحول جیب پزش��کان نامیدهاند .همچنین وی با
انتقاد از بسته شدن فضای نقد طرح تحول توسط
صداوسیما و وزارت بهداشت ،به سوءاستفاده وزیر
بهداش��ت از تقدیر مقام معظم رهبری برای شانه
خالی کردن از انتقادات اشاره کرد .این دانشجوی
نخبه گفته بود :مسائل امروز نظام سالمت به آنجا
رس��یده اس��ت که اگر برای حل آن چارهاندیشی
نش��ود ،کش��ور را در موقعیتی قرار میدهد که نه
توان اقتص��ادی ادامه روش غل��ط فعلی در طرح
تحول س�لامت برای دولت وجود خواهد داشت و
نه امکان اجتماعی ادامه ندادن این طرح .او درباره
آوای شهر عضو هیأت رئیس��ه شورای شهر
ته��ران گفت :براس��اس گزارش
دولت ،مس��ؤولیت ش��هرداری در حادثه پالسکو
کمت��ر از  ۱۷درص��د ب��وده اس��ت و  ۵وزارتخانه
و نه��اد دیگر در اعم��ال وظایف نظارتی و اجرایی
خود قص��ور کردهاند .به گزارش فارس ،محس��ن
پیرهادی ،عضو هیاترئیس��ه شورای شهر تهران،
درباره گ��زارش حادثه پالس��کو گفت :مجموعه
بررسیهای انجام ش��ده درباره حادثه پالسکو از
سوی نهادهای مختلف نشان داد بهرغم اتهامات
جریانهای سیاسی به نهادهایی مانند شهرداری،
این مجموعه تنها مقصر حادثه پالسکو نبوده است،
بلکه بسیاری از مسؤولیتهای خود را استیفا کرده
است .ما نیازمند بازنگری در کل ساختار بروکراسی
و نظام اجرایی خود هس��تیم تا در چنین حوادث
تلخی مس��ؤولیت نهاده��ا و ارگانهای مختلف
روش��ن و شفاف باش��د .وی افزود :متاسفانه ما از
جهت تقنینی دچار ضعف هستیم و حتی دیدیم
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در
خدمت
مجلس شورای اسالمی ،عملکرد
بنیاد برکت در محرومیتزدایی و رفع مش��کالت
مناط��ق کمبرخ��وردار را الگوی��ی ب��رای غلبه بر
بروکراسی اداری و کاغذبازیهای بیهوده دانست.
به گزارش مهر ،فرهاد فالحتی گفت :کاغذبازیها
و مراحل پیچیدهای که در کار سایر نهادها از جمله
نهادهای دولتی هست ،در اجرای پروژههای بنیاد
برکت وجود ندارد و همین مس��اله باعث تسهیل
امور ش��ده اس��ت .نمایند ه مردم قائنات و زیرکوه
با اش��اره به عملکرد بنیاد برکت در اس��تان حوزه
انتخابیهاش گفت :چندین سال است بنیاد برکت
در اس��تان خراس��انجنوبی حضور مؤث��ری دارد
و عملک��رد قابلتوجهی در زمین ه مدرسهس��ازی،
مسجدسازی ،راهسازی ،توانمندسازی اقتصادی،
س��اخت خانههای عالم و از این دس��ت اقدامات
از خود بجای گذاش��ته اس��ت .فالحتی ادامه داد:

افتتاح افتتاحشدهها

بسته ش��دن فضای انتقاد به طرح تحول سالمت
توس��ط وزارت بهداشت نیز اش��اره کرده و گفته
بود :وزارت بهداش��ت اما برای جلوگیری از طرح
انتقادات وارده به طرح تحول سالمت در رسانهها
خصوصا صداوس��یما ،تمام تالش خ��ود را به کار
بس��ت ،تا آنجا که وزیر محترم بهداشت با استناد
مک��رر به تقدیر حضرتعالی از وزارت بهداش��ت و
با بیان اینکه تقدیر رهبری بر اس��اس گزارش��ات
مس��تند انجام میشود ،از پاسخگویی به انتقادات
شانه خالی میکند و این شائبه را در بین منتقدان
به وجود آورده اس��ت که واقعیات موجود در نظام
سالمت تحت تاثیر نفوذ برخی پزشکان بدرستی
به مسؤوالن عالی نظام منعکس نمیشود .این در
حالی است که حضرتعالی در هشداری حکیمانه
فرمودید« :مراقبت شود برخی تصمیمها این طرح
را ب��ه ضد خ��ود تبدیل نکند ».ولی ب��ا این حال
سازمان صداوس��یما در عملکردی شبهتبلیغاتی،
تریبونه��ا را از منتقدان این ط��رح دریغ کرده و
از پخ��ش برنامههایی ک��ه بخواهند به نقد جدی
طرح تح��ول بپردازند جلوگی��ری میکند .رفتار
وزارت بهداشت در عدم تحمل نقدها اما به رسانه
ملی نیز کشیده شد .ابتدای هفته جاری از رسانه
ملی اعالم ش��د مناظرهای درباره عملکرد وزارت
بهداش��ت در اجرای طرح تحول س�لامت برگزار
میشود .ترکیب شرکتکنندگان در این مناظره
از یک س��و محمدحس��ین قربان��ی ،نایبرئیس
کمیسیون بهداشت مجلس و از مدافعان سرسخت
طرح تحول سالمت بود و از طرف دیگر علیمحمد
آدابی ،رئیس س��ازمان نظام پرس��تاری و یکی از
منتقدان جدی این طرح .در واپسین لحظات مانده
به ش��روع این برنامه اما ترکیب مناظرهکنندگان
تغییر کرد؛ تغییری که گالیه ش��دید آدابی را به
دنبال داشت .آدابی پس از لغو این برنامه گفته بود:
تهیهکننده برنامه مناظره با اظهار شرمندگیهای
مک��رر دلیل لغو حضور بنده را اینگونه عنوان کرد

که قدرت و ارادهای مافوق اراده ما دستاندرکاران
تهیه برنامه وجود دارد که مانع حضور ش��ما شده
اس��ت .بسیار زش��ت اس��ت که ابتدا در چند روز
گذش��ته از بنده خواستند به عنوان منتقد حضور
پیدا کنم اما در یک ساعت مانده به شروع برنامه
دعوت خ��ود را پ��س میگیرند؛ این اف��راد بهتر
اس��ت اول از اراده مافوق خود اجازه کسب و بعد
منتقدان را دع��وت کنند .این منتقد طرح تحول
س�لامت همچنین گفته بود :وزارت بهداشت در
 3س��ال گذشته در عرصه رسانه ملی حاضر نشد
ک��ه منتقدی حضور پیدا کند و طرح تحول را در
معرض آرا عمومی قرار دهد و این نش��ان میدهد
عمال وزارت بهداشت احترامی برای نظر منتقدان
قائل نیست .وزارت بهداشت از هیچ یک از نظرات
وزرای پیشین بهداشت ،اقتصاددانان و افراد مدیر
و مدبر در طرح تحول س�لامت اس��تفاده نکرد و
این طرح را یکطرفه با همه نواقص خود پیش برد.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دفاع خود
از حقوق پزش��کان عمل میکند .منطقی بود در
برنامه مناظره یکی از منتقدان واقعی حضور پیدا
کن��د که آقای قربانی به عن��وان موافق این طرح
یکطرفه به قاضی نرود.

■■طرح تحول به هیچکدام از اهدافش نرسید

آداب��ی به تازگی در گفت و گویی با اش��اره به
اه��داف طرح تحول س�لامت گفته اس��ت :طرح
تح��ول س�لامت ط��ی  7گام و ب��ه بهانه کاهش
پرداخت از جیب م��ردم ،واقعی کردن تعرفههای
پزش��کی و کاهش زیرمیزی به اجرا درآمد ولی به
هیچکدام از این اهداف نرس��ید و شاهد افزایش
بیرویه تعرفههای پزشکان بودیم .رئیس سازمان
نظام پرس��تاری ،در انتقاد از پاسخهای مسؤوالن
وزارت بهداش��ت که میانگین افزایش تعرفهها را
120درصد عن��وان کرده بودند ،گفته اس��ت :به
هیچ عنوان اینطور نیس��ت .در برخی موارد شاهد
افزایشهای  835درصدی هم بودیم .کمترین آنها

عضو هیأت رئیسه شورای شهر با اشاره به گزارش دولت:

کوتاهی  5وزارتخانه در حادثه پالسکو
در گزارش ملی که دولت
به دس��تور رئیسجمهور
تهیه کرد ،به مس��ؤولیت
مش��ترک هم��ه ارگانها
از جمل��ه وزارتخانهه��ای
مختلف اش��اره ش��د .وی
ادامه داد :نمیتوان انتظار داش��ت شهرداری همه
بحرانه��ا را کنترل کند اما قانون پش��تیبان آن
نباش��د .بنابراین اگر انتظار داری��م در بحرانهای
پایتخت شهرداری همه مس��ؤولیتها را برعهده
گیرد و دولت هیچ مس��ؤولیتی نداش��ته باش��د،
باید متناس��ب با آن ،اختی��ارات را نیز بازبینی و
تعریف کنیم .در گزارش کمیته فنی شورا ،وقتی
حقوقدان��ان از جه��ات گوناگون قوانی��ن ناظر به

شهرداری را بررسی کردند،
مشخص شد ش��هرداری
راس��ا اختیار پلمب اماکن
خطرناک را ندارد ،اگر چه
از آن انتظ��ار میرود که با
خطرات مش��هود برخورد
فوری کند .این خود یک تناقض اس��ت و ناشی از
ضعفهای نظام قانونگذاری ماس��ت که در برخی
قوانین ،تناسب اختیارات و مسؤولیتها و حقوق و
تکالیف متعادل نیست .وی گفت :براساس گزارش
دولت ،مسؤولیت شهرداری در این حادثه کمتر از
 17درصد بوده است و  5وزارتخانه و نهاد دیگر در
اعمال وظایف نظارتی و اجرایی خود قصور کردهاند.
این نوع مس��ؤولیتها نیز غالبا تضامنی محسوب

یک نماینده مجلس مطرح کرد

بنیاد برکت الگوی غلبه بر بروکراسی و کاغذبازی است
بنیاد برکت فارغ از مباحث
شعاری ،در بسیاری از نقاط
کشور حضور فعالی دارد و
توانسته با مدیریت جهادی
در مسیر محرومیتزدایی
و اش��تغالزایی گامه��ای
مؤث��ری ب��ردارد .وی ب��ا
اش��اره ب��ه مراحل��ی که
معموال برای اجرای پروژهها طی میش��ود ،اظهار
داشت :بروکراس��ی پیچیدهای که بویژه در حوزه
بانکداری ،گریبانگیر بخش دولتی است ،پروژههای
این بخ��ش را معموال با مش��کل و کندی مواجه
میکند اما در بنیاد برکت این مراحل وجود ندارد

و کاره��ا با تأمی��ن مالی و
مدیری��ت حسابش��ده،
س��ریعتر به ثمر مینشیند.
به گفت ه فالحتی ،مشارکت
بنی��اد برک��ت در پروژهها
هممش��ارکتی ش��فاف و
روشن اس��ت و این نهاد با
تقویت کارآفرینان بومی در
مناطق مختلف ،توسع ه اقتصادی مناطق محروم را
پی میگیرد .وی با اشاره به زمینههای مشارکت
و س��رمایهگذاری در منطق�� ه قائن��ات گفت :در
منطق ه قائنات ،در زمین ه فرآوری گیاهان دارویی،
تولید محصوالتی مانند زرشک و زعفران و مباحث

اخبار
هشدار انجمن داروسازان
نسبت به دیرکرد بدهی دولت

فالکت اقتصادی داروخانهها
 125درص��د و بهطور میانگین این
افزای��ش 300 ،درصد بوده اس��ت.
افزای��ش تعرفهها موضوعی اس��ت
که یک��ی از نمایندگان مجلس نیز
درباره آنه��ا میگوید :افزایش ۷۰۰
درصدی ۸۰۰ ،درص��دی و ۱۰۰۰
درصدی در دستمزد پزشکان دیده
میشود اما برای کارگران تنها نیم
درص��د افزایش دس��تمزد در نظر
گرفته شده است .عبدالرضا مصری،
عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس با اشاره به اینکه
مهمترین دغدغه کارگران در حال
حاضر پایداری شغلی است ،تصریح
ک��رد :به طور قطع برخ��ورداری از
نظامه��ای صحیح تامین اجتماعی
نیز باید ب��رای کارگران مورد توجه
ق��رار گی��رد .مص��ری با اش��اره به
اینکه در حال حاضر براساس سبد
معیشت دس��تمزد کارگران تعیین
نمیش��ود ،افزود :دول��ت براس��اس حداقل تورم
دستمزد را تعیین میکند ،این در حالی است که
ب��ا توان رقابتی باال و افزای��ش درآمد تولیدکننده
میتوان از س��بد معیش��ت و هزینه برای افزایش
دس��تمزد کارگران استفاده کرد .وی تصریح کرد:
در ش��رایطی که طبق نظر مسؤوالن دولتی تورم
تکرقمی است ،دولت باید دستمزد اقشار دیگر را
نیز همانند کارگران افزایش دهد اما در این شرایط
مشاهده میشود در حالی که بسیاری از تعرفههای
پزش��کی افزایش  7تا  8درصدی داشته به طوری
که افزایش  700درصدی 800 ،درصدی و 1000
درصدی در دستمزد پزش��کان دیده میشود اما
برای کارگران تنها نیم درصد افزایش دستمزد در
نظر گرفته میشود.
■■افتتاح چندباره بخشهای بیمارستانی

یک��ی دیگر از نکاتی که رئیس س��ازمان نظام
پرس��تاری در گفت و گوی جنجال��ی خود به آن
اش��اره کرده اس��ت افتت��اح چندب��اره بخشهای
بیمارستانی است .آدابی درباره اخبار منتشر شده
درباره اضافه ش��دن  21هزار تخت بیمارس��تانی
به ظرفیت کش��ور نیز گفت :اخباری به دس��ت ما
رسیده که بعضی از بخشها را چندین و چندباره
افتتاح میکنند .به عنوان نمونه بخش سیتیاسکن
بیمارستانی که اخیرا در کرمانشاه افتتاح کردند2 ،
س��ال پیش هم یک بار افتتاح ش��ده بود و افتتاح
دوباره یک بخش آن هم بعد از  2سال چه معنایی
میتواند داشته باشد! امیدوارم مسؤوالن در گفتار
و رفتارشان صداقت بیشتری داشته باشند ،چرا که
در نهایت این مردم هستند که نفع و ضرر این کار
متوجه آنها خواهد بود .به عقیده ما اگر اس��تفاده
بهین��های از منابع چند ده هزار میلیارد تومانی در
نظام سالمت میش��د ،مردم باید شاهد کمیت و
کیفیت مراقبت به مراتب از این بهتر میبودند لذا از
نظر مدیریتی ما طرح تحول نظام سالمت و کارکرد
نظام بهداشت و درمان را درخور نقد میبینیم.
میش��ود و اگر در این زنجیره ،یک حلقه وظایف
خود را به درستی انجام ندهد ،حلقه بعدی از کار
بازمیماند .پیره��ادی ادامه داد :یعنی اگر در برابر
اخطارهای ش��هرداری ،دیگر نهادهای مسؤول به
اعمال قانون بپردازند یا مالک نسبت به مخاطرات
پیشرو حساس��یتی نش��ان ندهد ،ای��ن حلقه و
زنجیره کامل نمیشود و جامعه احساس نخواهد
ک��رد که تغییری در مدیریت بحران ایجاد ش��ده
است ،کمااینکه فکر میکنم مدیریت بحران حادثه
پالسکو با دقت زیادی پیش رفت و هم شهرداری
و هم شورای شهر ،شبانه روز جلسات متعددی را
با بهترین مدیران بحران برگزار کردند تا بتوانند به
شکلی تخصصی حادثه را کنترل کنند .وی ادامه
داد :امیدوارم مش��روح این جلس��ات که با حضور
متخصصان تراز اول برگزار شد ،روزی منتشر شود
تا همه ابعاد موضوع برای شهروندان روشن شود و
در جریان آن س��اعات ملتهب و تصمیمات اتخاذ
شده قرار گیرند.
تولیدی کالن مانند فوالد ،معادن و ...ظرفیتهای
ف��راوان و بالق��وهای وج��ود دارد .وی افزود :بنیاد
برکت با جذب مش��ارکت مناطق محروم ،راهبرد
توانمندس��ازی اقتصادی را دنب��ال میکند اما با
توجه به ریس��ک س��رمایهگذاری در این مناطق،
بعضا ش��اهد هستیم درصد مشارکت پایین است.
برای رفع این مش��کل ما پیش��نهاد دادیم ،بنیاد
برک��ت با آموزش ب��ه س��رمایهگذاران و تصحیح
ذهنی��ت آنها درب��ار ه س��رمایهگذاری در مناطق
محروم ،درصد مش��ارکت را در ای��ن مناطق باال
ببرد .فالحت��ی در پایان تصریح کرد :بنیاد برکت
وابسته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
ب��ا روحی ه جهادی در زمینههای مختلف از جمله
بهداش��ت و درمان ،آموزش ،ایج��اد کارخانجات
و ،...فعالیته��ای قابل تقدیری را بویژه در مناطق
محروم انجام داده که این اقدامات شایست ه تقدیر
و تشکر است.

انجمن داروسازان ایران در نامهای خطاب به
سازمان تامین اجتماعی ضمن انتقاد از دیرکرد
در پرداخت مطالبات خ��ود ،خواهان پرداخت
بدهیهای عقبافتاده شدند .به گزارش فارس،
انجمن داروس��ازان ایران در نامهای خطاب به
سازمان تامیناجتماعی ضمن انتقاد از دیرکرد
در پرداخت مطالبات خ��ود ،خواهان پرداخت
بدهی عقبافتاده ش��دند .مت��ن نامه انجمن
داروسازان ایران به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر نوربخش
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
با سالم و احترام
ضمن عرض تبریک فرا رس��یدن س��ال نو
خدمت جنابعالی و هم��کاران ارجمندتان در
سازمان تامین اجتماعی به استحضار میرساند
ک��ه علیرغم وعدههای داده ش��ده در س��ال
گذش��ته مبنی بر پرداخت مطالب��ات آبانماه
داروخانهها متاس��فانه با وجود گذشت یک ماه
از س��ال جدید داروخانهها در اغلب استانهای
کش��ور هیچ دریافت��ی از س��ازمانهای بیمه
نداش��تهاند .با توجه به پوش��ش بیمهای  70تا
 100درصدی اغلب نسخ داروخانه یک ماه عدم
دریافت وجه از بیمهها به معنی قطع درآمد یک
ماه داروخانه اس��ت .این در شرایطی است که
موس��س داروخانه هر ماه مجب��ور به پرداخت
حقوق و هزینههای جاری داروخانه اس��ت .از
جنابعالی خواهش میکنیم که این رویه ناصواب
 6تا  7ماه نگه داشتن سرمایه داروسازان و بدتر
از آن پرداخت��ی صف��ر در یک ماه امس��ال را
بشکنید تا بیش از این باعث فالکت اقتصادی
داروخانهها نشود.
سازمان هواشناسی هشدار داد

احتمال وقوع سیل و وزش باد
شدید در  ۴استان کشور

سازمان هواشناسی کشور نسبت به احتمال
وق��وع س��یل و وزش ب��اد ش��دید در مناطق
کوهپایهای و روستاهای دامنههای البرز ،شمال
سمنان ،شرق گلستان ،خراسان شمالی و نواحی
کوهپایهای شمال غرب استان خراسان رضوی
هشدار داد .به گزارش تسنیم ،سازمان هواشناسی
کشور با صدور اخطاریهای نسبت به فعال بودن
سامانه بارشی در دامنههای البرز شرقی و وقوع
سیالب در دامنههای البرز و برخی نقاط کشور
هش��دار داد .در این اطالعیه آمده است :تصاویر
ماهواره هواشناسی در حال حاضر فعالیت سامانه
بارشی را روی دامنههای البرز شرقی در شمال
استانهای سمنان و گلس��تان نشان میدهد؛
انتظار میرود بعدازظهر امروز(چهارشنبه) وزش
باد از روی دریای خزر سبب تقویت رطوبت در
دامنههای البرز شرقی و موجب تشدید بارندگی
ش��ود ،بنابرای��ن بعدازظهر امروز(چهارش��نبه)
احتمال رخ��داد بارش موقت ش��دید و رخداد
س��یل محلی در مناطق کوهپایهای و روستاها
در دامنهه��ای البرز ش��مال س��منان ،ش��رق
گلستان ،خراس��ان شمالی و نواحی کوهپایهای
شمال غرب استان خراسان رضوی وجود دارد.
وزش ب��اد ش��دید موقت نیز در ای��ن مناطق با
س��رعت  35تا  55کیلومتر بر ساعت در شرق
مازندران ،گلس��تان ،خراسان شمالی و شمال و
شرق خراسان رضوی پیشبینی میشود ،دریای
خزر نیز طی بعدازظهر امروز(چهارشنبه) بویژه
در نیمه شرقی مواج پیشبینی میشود و توصیه
میشود شناورهای سبک از صیادی خودداری یا
با احتیاط الزم تردد کنند .همچنین به هموطنان
عزیز توصیه میش��ود که در مناطق یادشده از
کمپینگ و توقف در بستر و حاشیه رودخانههای
فصل��ی و دائمی خودداری ک��رده و از رانندگی
در جادههایی ک��ه از عمق آب اطمینان ندارند،
اجتنابکنند.

عوارض استفاده مفرط
از گوشی هوشمند

اس��تفاده مفرط از گوشی هوشمند موجب
افسردگی میش��ود اما این مورد در زنان بسیار
خطرناکتر اس��ت .به گزارش ایس��نا ،به نقل از
دیلی میل ،دانشمندان اظهار کردند :افرادی که
به طور پیوسته در معرض نور آبی صفحه نمایش
قرار دارند ،دچار نوموفوبیا میش��وند .محققان
دانشگاه بینگهامتون نیویورک اعالم کردند :تاثیر
استفاده مفرط از گوش��ی همراه در آینده بدتر
خواهد ش��د .نتایج نش��ان داد استفاده مفرط از
گوشی همراه عوارضی نظیر مشکالت شخصی،
اجتماعی ،کاری ،افس��ردگی ،اضطراب و حتی
کمرویی را به دنبال دارد .در این تحقیق مشخص
شد زنان بیش��تر در معرض خطر هستند .آنان
پیوسته گوشی خود را چک میکنند.

