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 نبود امكانات گردشگري 
در اصفهان

ــهريور بنياد جانبازان شهر  ــفي از اصفهان: از اول ش يوس
ــه به صورت رايگان در اختيار  ــان داروي جانبازان را ك اصفه

آنها قرار مي داد قطع كرده است، چرا؟ 
ــان  ــتان 22 آب ــان: در بيمارس ــهروند از الهيج ــك ش ي
ــغول به كاريم. حدود 6 ماه است كه اضافه كار  الهيجان مش
ــاعات اضافه ما كم  ــت نكرده اند و هر بار نيز از س ــا را پرداخ م
مي كنند. لطفا مسووالن امر به اين مشكل رسيدگي كنند. 

ــي از نهاوند: بعد از چند ماه انتظار با وجود تمديد بيمه  قياس
طاليي، عينك را طرفين قرارداد با بيمه قبول نمي كنند، چرا؟ 
يك شهروند: قيمت داروهاي بيماران خاص از سال 86 به اين 
طرف حدود 10 برابر شده است. آيا بهتر نيست به جاي جمع آوري 

كمك براي اين بيماران، قيمت داروها را كاهش دهند؟
ــزاوار است در شهري كه خود  ــك: آيا س نعمت از انديمش
ــردن گاز براي  ــت، براي پرك ــع اين نعمت خدادادي اس منب

خودرو ساعت ها در صف گاز معطل ماند؟
شفيعاني از اصفهان: چرا وزارت بهداشت روي مقدار نمكي 
كه در برخي اقالم لبني به كار مي رود، نظارت بيشتري ندارد؟   
ــفر به اصفهان مشاهده كرديم كه اين  ابراهيمي از قم: در س
شهر فاقد امكانات رفاهي و بهداشتي براي مسافران است طوري 

كه حتي براي استراحت در پارك ها نيز بايد پول مي پرداختيم.
محمدي از كنگاور: فاصله حق عائله مندي بازنشستگان 
ــت. آيا نبايد اين حق  ــاير بيمه ها زياد اس تامين اجتماعي با س

يكسان باشد؟
ــهروند از قم: با وجود خبر شيرين شدن آب شرب  يك ش
ــد از چند ماه هنوز آب همان كيفيت قبلي خود را دارد.  ــم، بع ق

علت چيست؟
22262142info@jamejamonline.ir
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ــي كارتان به  ــر دليل ــم اخير به ه ــاه و ني ــك م ــر در ي اگ
ــتان ها و مراكز درماني، خصوصا از نوع خصوصي اش  بيمارس
ــيده باشد و اگر مجبور به پرداخت هزينه از جيب خودتان  رس
ــر ماه براي  ــي از حقوقتان ه ــد، به رغم اين  كه بخش بوده اي
ــت. بيمه ها،  ــكل خودتان اس بيمه هاي تكميلي مي رود، مش
ــال كاري به اين  ــت و حتي مجلس فع ــت، دول وزارت بهداش

مشكل شما ندارد.
ــتان هاي خصوصي  ــت كه بيمارس ــرا از اين قرار اس ماج
ــش خصوصي كه چند ماه  ــكي بخ تن به اجراي تعرفه پزش
ــد. آنها معتقدند  ــده، نمي دهن ــوي دولت اعالم ش پيش از س
ــش خصوصي تعيين  ــت براي بخ ــي كه دول ــه تعرفه هاي ك
ــت و جوابگوي  ــي و غيرواقعي اس ــد، كامال فرمايش  مي كن
ــا توجه به تورم و خصوصا  ــدن هزينه هاي آنها ب چند برابر ش
حذف يارانه هاي انرژي نيست. از تيرماه كه قرار شد بيمه هاي 
تكميلي و بيمارستان ها قراردادهاي جديدشان را امضا كنند، 
ــده دولت را  ــه اي غير از تعرفه اعالم ش ــتان ها تعرف  بيمارس

سر ميز مذاكره آوردند و بيمه ها تن به اين قرارداد ندادند.
بيمارستان ها بارها اعالم كرده اند با تعرفه هاي غيرواقعي 
تعيين شده در آستانه ورشكستگي هستند و بيمه ها هم معتقدند 
پذيرفتن تعرفه اي غير از تعرفه اعالم شده، غيرقانوني است و 

آنها نبايد مابه التفاوت اين تعرفه را پرداخت كنند.
چه حق با بيمارستان ها باشد و چه بيمه ها در اين مناقشه 
ــاله فعلي بحث و جدل آنها نيست، مساله  ــند، مس محق باش
ــان را كامال از جيب  ــتند كه بايد هزينه درما نش بيماراني هس
ــتان ها  ــد و چون فعال قراردادي بين بيمه ها و بيمارس بپردازن
ــت، حتي بعد از عقد قرارداد نيز بيمه ها از پرداخت تقريبا  نيس

يك سوم هزينه هاي آنها سر باز مي زنند.
ــتخوان پايش به  ــتگي اس ــه براي شكس ــهروندي ك ش
ــتان خصوصي مراجعه كرده به «جام جم» مي گويد:  بيمارس
ــار و به خاطر  ــاعت انتظ ــتان دولتي بعد از چند س در بيمارس
شلوغي زياد، به  رغم درد شديد نتوانسته ام خدمت موردنظر را 
ــتان خصوصي مراجعه كردم كه  بگيرم پس ناچار به بيمارس
هزينه عمل جراحي ام حدود دو ميليون و 500 هزار تومان شد 

كه بيمه تا بستن قرارداد هزينه جراحي ام را نمي پردازد.
اين شهروند با اشاره به اين  كه بعد از عقد قرارداد نيز بيمه 
ــردازد، ادامه مي دهد: من  ــمتي از تعهداتش را مي پ تنها قس
ــتم و از ابتداي سال همه هزينه هاي ماهانه بيمه  كارمند هس
ــواده ام قبل از دريافت حقوقم، پرداخت  تكميلي خودم و خان
شده، اما حاال كه بايد از اين خدمات استفاده كنم بايد به خاطر 
ــه تكميلي موردنظر، بخش  ــتان و بيم اختالف مالي بيمارس

اعظمي از هزينه درمانم را خودم پرداخت كنم.
 بيمه ها چه مي گويند؟

ــاله  ــانه ها مس به رغم اين  كه در 2 هفته اخير بارها در رس

ــده، اما بيمه هاي تكميلي  ضرر و زيان بيمه گذاران مطرح ش
واكنشي به اين مساله نشان نداده اند و بيمه مركزي جمهوري 
ــالمي ايران به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد آنها نيز نه تنها  اس
ــاله را به سنديكاي بيمه گران  ــخ روشني نداده بلكه مس پاس
سپرده است كه بيشتر يك ارگان صنفي و مدافع منافع بيمه ها 

محسوب مي شود تا مدافع حقوق بيماران.
دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران نيز در همين خصوص 
ــر از تعرفه هاي  ــركت هاي بيمه باالت ــت: ش به مهر گفته اس
ــوي دولت قرارداد نمي بندند. البته سنديكا  ــده از س تعيين ش
ــال اين قراردادها را مي بندد،  ــره را برعهده دارد و هر س مذاك
ــتان هاي خصوصي تعرفه هاي دولت را  ــال بيمارس اما امس
ــا بيان اين  كه نمي توانيم  ــد. غالمرضا تاجگردون ب نپذيرفتن
باالتر از تعرفه دولت نرخ ها را در نظر بگيريم، اعالم مي كند: 
ــود و اگر  ــت به عنوان متولي بايد وارد عمل ش وزارت بهداش

تعرفه دولت را قبول دارد، همراهي كند.
ــت نه تنها موضع خودش را  ــط وزارت بهداش اما اين وس
ــن امامي رضوي، معاون درمان  ــن نمي كند، بلكه حس روش
وزارت بهداشت مي گويد: حل اين مشكل به وزارت بهداشت 
ــم بيمه مركزي ــا جايي كه ما اطالع داري ــت و ت  مربوط نيس

 در تالش است تا اختالف بين اين بيمه ها و بيمارستان هاي 
ــكل ظرف مدت  ــد و مطمئنا اين مش ــل كن ــي را ح خصوص

كوتاهي با توافق طرفين حل مي شود.

ــه گفته او حدود 30 تا 40 بيمه خصوصي به عنوان بيمه  ب
ــت مي كنند كه از اين  ــور فعالي ــازاد يا بيمه تكميلي در كش م
ــر نرخ تعرفه  ــركت بيمه به علت اختالف بر س تعداد 3 يا 4 ش
ــان را با بيمارستان هاي خصوصي تمديد  هنوز قراردادهايش
ــكل فراگير نيست و فقط مربوط به تعداد  نكرده اند و اين مش

معدودي از شركت هاي بيمه مازاد است.
اين اظهارنظر در حالي صورت مي گيرد كه دست كم تعداد 
ــور نزديك به  ــان و كاركنان آموزش و پرورش كش  فرهنگي
يك ميليون و 500 هزار نفر است كه با بيمه تكميلي طاليي 
ــتان هاي  ــه هنوز اين بيمه با بيمارس ــران قرارداد دارند ك اي

خصوصي قرارداد نبسته است.
ــي را 4 نفره در نظر  ــر هر خانواده فرهنگ ــا اين وجود اگ ب
ــت كم 5 ميليون نفر در كشور كه فقط از پرسنل  بگيريم، دس
ــتند و  ــكل روبه رو هس ــتند با اين مش آموزش و پرورش هس
ــاير كارمندان و كارگران را به اين آمار اضافه  ــلما اگر س مس
ــيم كه برخالف ادعاي اين  ــم به عدد بزرگ تري مي رس كني

مسوول وزارت بهداشت، فراگير محسوب مي شود.
 مجلس وارد موضوع مي شود، اما بعد از تعطيالت

ــكالت عنوان شده و بالتكليفي بيماران  به  رغم همه مش
ــا، رئيس  ــي و بيمه ه ــتان هاي خصوص ــه بيمارس و مناقش
ــوراي اسالمي از  ــت و درمان مجلس ش ــيون بهداش كميس
ــي اين موضوع پس از تعطيالت مجلس در كميسيون  بررس

ــيون  ــه كميس ــش خبر مي دهد. اما عضو هيات رئيس متبوع
ــي بيمه هاي  ــرارداد برخ ــان مجلس لغو ق ــت و درم بهداش
ــي را تصميمي نابجا  ــتان هاي خصوص ــي با بيمارس تكميل

مي داند و مي گويد: تحقق اين امر به ضرر مردم است.
ــنا ادامه مي دهد:  ــا رضايي در گفت وگو با ايس محمدرض
ــم برخي خدمات  ــي موظفي ــاس اصل 44 قانون اساس براس
ــالمت،  ــش  خصوصي واگذار كنيم اگرچه بحث س را به بخ
حاكميتي و وظيفه دولت است، اما اگر بخش خصوصي توان 
ــود كه آنها هم  ــد بايد بستري فراهم ش ــته باش و عالقه داش

خدمات مورد نياز بيماران را ارائه كنند.
ــتان هاي  ــرارداد بيمه ها با بيمارس ــر ق ــه گفته وي، اگ ب
ــش مي يابد و نهايتا مردم  ــود قيمت ها افزاي خصوصي لغو ش
متضرر مي شوند، قطعا در شرايط فعلي بيمارستان هاي دولتي 
نمي توانند پاسخگوي تمام نيازهاي بيماران باشند لذا افرادي 
ــرار مي گيرند، مجبورند به  ــش بيمه تكميلي ق كه تحت پوش

بيمارستان هاي خصوصي مراجعه كنند.
نايب رئيس كميسيون بهداشت با اشاره به كمبود ظرفيت 
و تخت بيمارستاني در بخش دولتي خاطرنشان مي كند: بايد 
ــد خدمات درماني خود  ــم كه برخي از مردم بتوانن كاري كني
ــتان هاي خصوصي دريافت كنند، لذا لغو قرارداد  را از بيمارس
ــتان هاي خصوصي تصميم مناسبي نيست  بيمه ها با بيمارس

و بايد تجديدنظر شود.

بيماران در بن بست بيمه ها و بيمارستان هاي خصوصي
رئيس كميسيون بهداشت و درمان از بررسي اين موضوع پس از تعطيالت مجلس خبر مي دهد

اضافه خدمت مشموالن غايب 
بخشيده شد

ــازمان وظيفه عمومي ناجا از بخشش  جانشين رئيس س
ــي اعزامي ها تا اول  ــت غيبت اوليه تمام ــاه اضافه خدم  3 م
شهريور امسال براساس ابالغ رهبر معظم انقالب به مناسبت 

عيد سعيد فطر خبر داد.
به گزارش ايسنا، سردار ابراهيم كريمي افزود: افرادي كه 
ــده باشند،  ــتگير نش در طول دوران خدمت فرار نكرده يا دس

براساس اين ابالغيه بخشيده مي شوند.
ــودگي  ــموالن براي گرفتن اين بخش وي ادامه داد: مش
ــازمان وظيفه عمومي ندارند و در چند  نيازي به مراجعه به س
روز آينده اين بخشنامه به نيروهاي مسلح ابالغ خواهد شد.

ــش از 6 ماه اضافه  ــا بيان اين  كه افرادي كه بي ــي ب كريم
ــتثني هستند،  ــودگي مس خدمت يا غيبت دارند از اين بخش
ــان كرد: البته با بخشودگي اين 3 ماه، محروميت ها  خاطرنش
همچنان براي اين افراد تا پايان دوران قانوني سربازي ادامه 

خواهد داشت.
ــه عمومي ناجا،  ــازمان وظيف ــين رئيس س به گفته جانش
حدود يك سوم از سربازان، از اين قانون بهره مند مي شوند.

ــت ريالي  ــال حاضر معافي ــان اين  كه در ح ــا بي وي ب
ــم درباره طول  ــور نداري ــموالن در داخل كش ــراي مش ب
ــربازي گفت: در حال حاضر طول مدت سربازي  مدت س
تغييري نداشته، اما ما همه  ساله بررسي هايي را در اين  باره 
ــور و اتفاقات جاري،  ــام مي دهيم و با توجه به نياز كش انج
تصميماتي مبني بر افزايش يا كاهش طول مدت سربازي 

اتخاذ مي شود.

 6 ميليارد تومان 
آمار اوليه فطريه و كفاره

معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد با اشاره به رشد 30 
درصدي فطريه و كفاره در سال جاري گفت: بيش از 6 ميليارد 
تومان آمار اوليه جمع آوري شده فطريه و كفاره در كشور است.

سعيد ستاري در گفت وگو با فارس، با اشاره به اين كه در روز عيد 
فطر در تمامي ميادين، مساجد و مصالها، صندوق هاي كميته 
ــع آوري فطريه و كفاره مردم  ــترده آماده جم امداد به طور گس
بودند، اظهار كرد: امسال رشد خوبي در حوزه جمع آوري فطريه 

و كفاره نسبت به سال گذشته داشتيم.

مدارس جديداالحداث  دخترانه 
داراي  حياط مركزي  مي شوند

ــازمان نوسازي،  معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس س
ــاط مركزي در  ــور از ايجاد حي ــعه و تجهيز مدارس كش توس

مدارس دخترانه جديداالحداث خبر داد.
ــت: ايجاد حياط  ــي گف ــنا، مرتضي رئيس به گزارش ايس
ــداث دخترانه در زمين هايي با  مركزي در مدارس جديداالح
ــب در جهت طرح شاداب سازي و محرم سازي در  متراژ مناس
ــاره كرد: براي ايجاد  ــود.وي اش مدارس دخترانه انجام مي ش
ــوزان دختر در زنگ هاي  ــت و آرامش خاطر در دانش آم امني
ــازمان  تفريح و ورزش، اين طرح در جهت فعاليت هاي اين س
ــان  ــي در خصوص اين طرح خاطرنش قرار گرفته است.رئيس
ــاخته مي شوند و  ــه س كرد: حياط هاي جديد در كانون مدرس

اطراف حياط كالس هاي درس قرار مي گيرند.
ــرد: با اجراي اين  ــد اين طرح اظهار ك ــه فواي وي در زمين
طرح ساختمان هاي همجوار به حياط مدرسه مشرف نيستند 
ــتر در محيط آموزشي  و دانش آموزان مي توانند با آزادي بيش

حضور يابند.

فعاليت   1200 رستوران غيرمجاز در تهران
در حالي كه چندي پيش نايب رئيس شوراي شهر تهران 
ــرام در تهران خبر داده  ــف 160 مركز توزيع غذاي ح از كش
ــتوران و سلف سرويس تهران  بود، رئيس اتحاديه صنف رس
ــتوران ها بسيار اندك است اما بيش از  مي گويد تعداد اين رس

1200 رستوران غيرمجاز در تهران فعاليت مي كنند.
سيدعلي اصغر ميرابراهيمي در گفت وگو با مهر با تكذيب 

وجود رستوران هايي كه موادغذايي حرام همچون خرچنگ 
ــامي اين رستوران ها را بدهيد تا با آن  ــند، گفت: اس مي فروش
ــايد مواردي كه مي گوييد رستوران نباشند؛  برخورد كنيم. ش
ــتوران غيرمجاز در تهران فعاليت  ــرا كه بيش از 1200 رس چ
ــا مجوز فعاليت  ــتوران در تهران ب ــد و تنها 900 رس مي كنن

مي كنند كه ما نيز بر فعاليت آنها نظارت مي كنيم.

وزير كشور نرخ جديد 
پاركبان ها را امضا نكرد 

ــاس  ــتاندار تهران با بيان اين كه بر اس معاون عمراني اس
ــيدگي به تخلفات رانندگي دريافت  ماده 15 قانون جديد رس
ــهر به  ــوراي ش ــنهاد ش ــه حق پارك بايد پس از پيش هرگون
ــور افزايش نرخ  ــور برسد، گفت: وزير كش امضاي وزير كش
ــت و مردم نبايد  ــان را در تهران تاييد و امضا نكرده اس پاركب

وجه اضافي به پاركبان ها بپردازند.
ــاره به  ــنا، با اش محمدرضا محمودي در گفت وگو با ايس
ــوي  ــيه خيابان ها كه اخيرا از س ــش حق پارك در حاش افزاي
ــهر تهران اعالم و پاركبان ها نسبت به اخذ وجه  ــوراي ش ش
ــهر تهران  ــوراي ش ــدام كرده اند، گفت: اخيرا ش ــي اق اضاف
ــيه  ــش هزينه توقف در حاش ــر افزاي ــي ب ــه اي را مبن مصوب
ــت؛ اين در حالي است كه  خيابان ها (پاركبان) اعالم كرده اس
ــاس قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي هرگونه  بر اس
ــنهاد شوراي  ــيه اي بايد پس از پيش افزايش حق پارك حاش

اسالمي شهرها به تاييد وزير كشور برسد.
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