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حق با شماست
كمبود پزشك در كرمانشاه

ملكوتي از اصفهان: چرا جواب آزمون استخدامي استانداري 
كه در سال 91 برگزار شد، تاكنون داده نشده است؟

يك شهروند از اهواز: مسئوالن سازمان تامين اجتماعي طرح 
يكسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را اجرا كنند.

ــتان: كميته امداد مستمري ماه فروردين  خنجري از خوزس
مستمري بگيران خود را پرداخت نكرده است. چرا؟

ــهروند از كرج: علت از بين رفتن سهميه 400 توماني  يك ش
كارت سوخت وانت بارها چيست؟

منوچهري از تهران: در خبرها آمده بود كه 300 هزار تومان 
ــتگان كشوري پرداخت شده است، ولي  از حقوق معوقه بازنشس
در عمل 218 هزار تومان به حساب ما واريز شده است. مسئوالن 

امر جوابگو باشند.
 روي خط 162

ــيرانان در خرم آباد كرايه  ــاد: تاكس ــهروند از خرم آب يك ش
ــي 500 تومان از ميدان بسيج به كمالوند را، خودسرانه به   تاكس

هزار تومان افزايش داده اند.
ــهروند از تهران: مدرسه پسرانه دولتي كه به مدرسه  يك ش
شاهد تبديل شده و در منطقه 9 تهران واقع است، براي دريافت 
ــه كارنامه را  ــان دريافت مي كند و گرن ــه 350 هزار توم كارنام

تحويل نمي دهد و براي سال بعد هم ثبت نام نمي كند.
ــاي خاص  ــش بيماري ه ــكالت بخ ــهروند: مش ــك ش ي
ــتان امام خميني (ره) زياد است و نياز به  ــمي) در بيمارس (تاالس

رسيدگي بيشتر دارد. مسئوالن رسيدگي كنند.
ــهروند از كرمانشاه: شهرستان ثالث بابــــاجاني با  يك ش

71 دهياري و جمعيت 24 هزار نفري بدون پزشك است.
22262142info@jamejamonline.ir

شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور دست به دست 
ــاهد كاهش آمار ازدواج و افزايش طالق  ــال ش هم داده تا هر س
ــاس آخرين آمار منتشر شده از سوي  ــيم. براي نمونه براس باش
ــبت به سال 91 طالق  ــال گذشته نس ــازمان ثبت احوال، س س
ــته و ثبت ازدواج نيز در كشور كاهش  افزايش 3/4 درصدي داش
6/7 درصدي را تجربه كرده، اين در حالي است كه يك ميليون و 
200 هزار نفر نيز در كشور در حال عبور از سن ازدواج هستند، اما 
ــكيل خانواده نداده اند. نكته اينجاست كه مسئوالن  تاكنون تش
براي حمايت از زوج هايي كه براي ازدواج آستين باال زده اند نيز 
ــون نفر اكنون در انتظار  ــي نمي كنند، زيرا حدود يك ميلي تالش

دريافت كمك هزينه يا همان وام ازدواج هستند.
 در سالي كه گذشت 774 هزار و  513 واقعه ازدواج در كشور 
ــهري  ــان 664 هزار و 133 مورد ازدواج ش ــد در اين مي ثبت ش
ــيد. آمار  ــتاها به ثبت رس بود و 110 هزار و 380 مورد نيز در روس
ــور به صورت ميانگين ماهانه 64  ــده در كش ازدواج هاي ثبت ش
هزار و 543، در هر شبانه روز 2122 و در هر ساعت 88 واقعه بوده 
است. براساس آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان ثبت احوال 
مي توان گفت اين واقعه نسبت به سال 91  كاهش 6/7 درصدي 
ــتان هاي اردبيل،  ــت. افزون بر اين، سال گذشته اس ــته اس داش
ــبت به جمعيت خود ركورددار  ــتان و خراسان شمالي نس كردس
ــد، كمترين ميزان ثبت ازدواج نيز با توجه به ميزان  ازدواج بوده ان
جمعيت دراستان هاي تهران، البرز و كرمان اتفاق افتاده است.

ــم، ديروزعلي اكبر محزون، مديركل دفتر  به گزارش جام ج
ــازمان ثبت احوال كشور  آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت س
ــال گذشته  ــتي خبري درباره آمار طالق اظهار كرد: س در نشس
ــور ثبت شده و در اين ميان  155 هزار و 369 مورد طالق در كش
144 هزار و 83 مورد در شهرها و 11 هزار و 286 مورد نيز طالق 

روستايي بوده است.
ــبانه روز 426 و  ــه گفته وي، ماهانه 12 هزار و 947، هر ش ب
ــور  ــه طور ميانگين 18 واقعه طالق در كش ــاعت نيز ب در هر س

ثبت شده است.
محزون درباره ميزان رشد طالق در كشور تصريح كرد: آمار 
ــد 3/4 درصدي اين واقعه در سال گذشته  كل طالق بيانگر رش
ــكل كه سال گذشته در هر  ــال 91 است؛ به اين ش ــبت به س نس
ــاعت 18 و در سال 91 تعداد 16 واقعه طالق ثبت شده است.  س
ــال 91 به ازاي هر صد  ــد كه در س ــر اين بايد ياد آور ش ــزون ب اف
ــال 92 به 20  ــد، اما اين آمار در س ازدواج 18 طالق ثبت مي ش

واقعه طالق رسيده است.
ــي و مهاجرت  ــات جمعيت ــار و اطالع ــر آم ــركل دفت مدي

ــازمان ثبت احوال كشور عنوان كرد:خراسان رضوي، گيالن  س
ــتند كه با توجه به جمعيت خود  ــتان هايي هس ــتان اس و كردس
بيشترين واقعه طالق را داشته اند. اين درحالي است كه سيستان 
ــتان، ايالم، و يزد نيز با توجه به جمعيت خود به ترتيب  و بلوچس

كمترين ثبت طالق را داشته اند.
 وي با اشاره به اين كه در سالي كه گذشت پنج واقعه ازدواج 
در مقابل هر يك طالق در كل كشور به ثبت رسيده، خاطرنشان 
ــرايط در تعدادي از استان ها متفاوت است؛ به اين شكل  كرد: ش
ــه، تهران 3/2 و در گيالن 3/9 ازدواج در برابر هر  كه در البرز س

واقعه طالق رخ داده است.
ــال اول زندگي هاي  به گفته وي 14/2 درصد طالق ها در س

مشترك و حدود 50 درصد نيز در پنج سال اول اتفاق مي افتد.

 آمار مجردها
ــن ازدواج قرار  ــور در س ــون و 200 هزار نفر در كش 11 ميلي
ــكيل خانواده اقدام نكرده اند. محزون  دارند، اما تاكنون براي تش
ــترين ازدواج ثبت شده براي مردان در سنين  با بيان اين كه بيش
ــي كه در اين  ــرد: آمار مردان ــده ابراز ك ــال ثبت ش ــا 29 س 25 ت
ــنين ازدواج كرده اند 284 هزار و 624 نفر بوده است، افزون بر  س
ــني بيست تا  اين252 هـــزار و 586 از دختران نيز در فاصله س

بيست وچهار سالگي ازدواج كرده اند. 
 بر اساس آمار سازمان ثبت احوال 86 درصد آقايان در فاصله 
ــالگي و 85 درصد خانم ها نيز بين  ــني بيست تا سى وچهار س س

هجده تا بيست ونه سالگي ازدواج كرده اند.
ــن دختران  وي عنوان كرد: در 10/5 درصد كل ازدوا ج ها س
ــكل كه در 3/6 درصد  ــت به اين ش ــران بوده اس ــتر از پس بيش
ــال و در 1/6  ــال، در 0/2 درصد دو س ازدواج ها، دختران يك س
ــران بزرگ تر بوده اند.   ــه سال از پس درصد ازدواج ها دختران س
ــرد در 11/9 درصد  ازدواج ها نيز  ــزون بر اين مي توان بيان ك اف

زوج ها همسن بوده اند.

 آمار والدت در سال گذشته 
 محزون با بيان اين كه سال گذشته يك ميليون و 471 هزار 
ــهري و  ــده درباره والدت ش ــور ثبت ش و 834 مورد تولد در كش
ــته يك ميليون و 131 هزار و 566  ــتايي افزود: سال گذش روس
ــز والدت  ــورد ني ــزار و 268 م ــهري و 340 ه ــورد والدت ش م

روستايي در كشور ثبت شد.
ــران با 755 هزار و 849 مورد  در اين ميان مي توان گفت پس
ــبقت گرفته اند، زيرا سال گذشته 715 هزار  والدت از دختران س

و 985 مورد والدت دختر در كشور ثبت شد است.
ــالي كه  محزون درباره آمار ماهانه والدت اظهار كرد: در س
ــت هر ماه به طور ميانگين 122 هزار و 653 واقعه والدت  گذش
ثبت شده و چنانچه بخواهيم در اين باره آمار شبانه روز يا ساعت 
ــبانه روز به طور متوسط 4032 و در  بدهيم بايد بگوييم، در هر ش

هر ساعت به طور ميانگين 168 واقعه والدت ثبت شده است.
ــزار و 397 و  ــان رضوي با ده ه ــتان خراس ــن ميان اس در اي
ــتان با 6488 مورد والدت ركورددار بوده و  ــتان و بلوچس سيس

نسبت به سال گذشته بيشترين افزايش را داشته اند. 
ــتان هاي  ــبت به جمعيت اس ــاره به نرخ مواليد نس  وي با اش
ــان جنوبي و  ــتان و بلوچستان، خراس ــد: سيس ــور يادآور ش كش
ــترين نرخ و  ــا 35/9، 25/4 و 23/6 بيش ــزگان به ترتيب ب هرم
ــتان هاي گيالن، مازندران و تهران به ترتيب با 13، 14/4 و  اس
ــتاني  ــبت به جمعيت اس 14/9 در هزار كمترين نرخ مواليد را نس

خود ثبت كرده اند. 

 مردها بيشتر مي ميرند
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال گذشته 372 هزار و 
897 مورد واقعه فوت در كشور ثبت شده در اين ميان 285 هزار 
و 811 مورد فوت شهري و 87 هزار و 86 مورد نيز فوت روستايي 
ــت آمده، ماهانه به  ــاس آمار هاي به دس ــده است. براس ثبت ش
ــبانه روز 1022 و در  صورت ميانگين3175 واقعه فوت،در هر ش

هر ساعت نيز 43 واقعه فوت ثبت شده است. 
ــته نسبت  ــال گذش محزون با بيان اين كه آمار واقعه فوت س
ــال 91 ميزان 1/5 درصد رشد كرده است، درباره آمار فوت  به س
ــترين آمار به مردان اختصاص  ــان و مردان تصريح كرد: بيش زن
داشته به اين شكل كه 209 هزار و 955 واقعه فوت براي مردان 
ــور  ــه فوت براي زنــان در كش ــورد واقع ــزار و 942 م و 162 ه

ثبت شده است.
ــور 4/8 فوت  ــبت به كل كش به گفته وي، نرخ ثبت فوت نس
ــكل كه به ازاي هر هزار نفر پنج واقعه فوت ثبت  ــت به اين ش اس
ــت. وي  درباره استان هاي ركوردار دراين زمينه عنوان  شده اس
ــتان هاي خراسان جنوبي،  ــترين آمار به ترتيب به اس كرد: بيش
ــان شمالي، گيالن و كمترين آمار نيز به استان هاي البرز،  خراس

كرمان و بوشهر رسيده است.
ــازمان ثبت احوال  ــت كه براساس اعالم س اين درحالي اس
بيشترين علل فوت در سال گذشته بيماري هاي قلبي و عروقي، 
ــتگاه  ــرطان، تومورها، حوادث غيرعمدي و بيماري هاي دس س

تنفسي بوده است.

 تحصيل 35 هزار دانش آموز در سالي كه گذشت پنج واقعه ازدواج در مقابل هر يك طالق در كل كشور به ثبت رسيده است/ عكس:  تسنيم
استثنايي در مدارس عادي

ــازمان آموزش و پرورش استثنايي، 35 هزار  به گفته رئيس س
دانش آموز استثنايي در مدارس عادي و 75 هزار دانش آموز نيز در 

مدارس اختصاصي استثنايي مشغول به تحصيل هستند.
به گزارش ايسنا، نامدار عبداللهيان در جمع خبرنگاران با اشاره 
ــال  ــواي الكترونيكي براي آموزش، اظهار كرد: س به توليد محت
ــته توليد محتواي الكترونيكي در مقطع پيش دبستاني اجرا  گذش
ــد كه مورد استقبال اوليا و دانش آموزان قرار گرفت. وي يادآور  ش
شد: اين طرح امسال نيز در سطوح باال تر تحصيلي اجرا خواهد شد و 

از بهترين آثار به عنوان توليد هاي كشوري قدرداني خواهد شد.
ــور  ــتثنايي كش ــازي مدارس اس ــان به هوشمندس عبداللهي
ــتثنايي  ــد درصد مدارس اس ــت: هم اكنون ص ــاره كرد و گف اش

آموزش و پرورش در كشور هوشمندسازي شده است.

كارت هاي مدت دار مترو و اتوبوس 
تا پايان ارديبهشت مي آيد

ــوراي شهر تهران  ــيون عمران و حمل  و نقل ش عضو كميس
ــرو و اتوبوس تا پايان  ــاي مدت دار مت ــدور و توزيع كارت ه از ص

ارديبهشت خبر داد.
ابوالفضل قناعتي در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين كه كارت ها 
به دو دسته كارت مجزاي مترو و اتوبوس و نيز كارت هاي يكپارچه 
ــوند، اظهار كرد: كارت ها به مدت  ــيم مي ش مترو و اتوبوس تقس
ــارژ  ــته و در صورت اتمام اعتبار، قابليت ش ــال اعتبار داش يك س
ــد كارت هاي جديد وجود دارد.وي  ــان كارت و نيز امكان خري هم
ــورد كارت هاي الكترونيك يكپارچه مترو و اتوبوس توضيح  در م
ــهر قرار است امسال يك كارت  ــاس مصوبه شوراي ش داد: براس
ــرو و اتوبوس صادر و  ــتفاده همزمان از مت ــه به منظور اس يكپارچ
ــود كه متقاضيان مي توانند به صورت همزمان از آن در  توزيع ش
مترو و اتوبوس استفاده كنند كه اين نوع كارت ها 120 هزار تومان 
ــزان 150 هزار تومان از  ــود، اما افراد مي توانند به مي ــارژ مي ش ش
ــيون عمران و حمل  و نقل شوراي  ــتفاده كنند.عضو كميس آن اس
ــرو و اتوبوس  ــاره قيمت  كارت هاي مجزاي مت ــهر تهران درب ش
ــان كرد: قيمت هاي در نظر گرفته شده براي كارت هاي  خاطرنش
مدت دار الكترونيك اتوبوس و مترو به مبلغ 80 هزار تومان در نظر 
ــت، اما افراد متقاضي دريافت كارت مي توانند تا  ــده اس گرفته ش

سقف 120 هزار تومان از كارت استفاده كنند.

اعالم تازه ترين آمار ازدواج و طالق
سال گذشته  774 هزار و  513 واقعه ازدواج در كشور ثبت شد ــر  ــالمت كه ديروز به طور همزمان در سراس طرح تحول س

كشور آغاز شد، به عنوان جراحي بزرگ نظام سالمت در سال 93 
اعالم شده است و روز گذشته، وزير بهداشت نيز به ذكر جزئيات 

بيشتري از اين طرح اشاره كرد.
ــاره به  ــمي با اش ــن قاضي زاده هاش ــنا، حس به گزارش ايس
ــالمت به همراهي  ــكالت و گرفتاري هاي مردم در حوزه س مش
دولت و مجلس براي  حل اين مشكالت اشاره كرد و افزود: دولت 
ــا بتوانيم بتدريج بخش  ــس منابعي را پيش بيني كردند ت و مجل

عمده اي از مشكالت بيمارستان هاي دولتي را كاهش دهيم.
ــالمت، بيماران  به گفته وي، به دنبال اجراي طرح تحول س
ــهرها فقط 10 درصد و همچنين بيماران بستري  ــتري در ش بس
ــتي و  ــتايي، كميته امداد،  افراد تحت تكفل بهزيس مناطق روس
عشايري كه از طريق نظام ارجاع به بيمارستان ها مراجعه مي كنند، 

فقط 5 درصد هزينه هاي بستري شان را خواهند پرداخت.
ــت عنوان كرد: پيش از اين مردم هنگام مراجعه  وزير بهداش
ــيز بيمه و همچنين  ــتان هاي دولتي 10 درصد فرانش به بيمارس
ــكي  ــت ديگر ملزومات بويژه تجهيزات پزش ــي را باب هزينه هاي
ــبي نبود؛ حتي بابت دمپايي و  پرداخت مي كردند كه وضع مناس

ملحفه نيز بايد هزينه كرده و اين وسايل را تهيه مي كردند.
هاشمي به مشكالت مردم در زمينه مراجعه به آزمايشگاه هاي 
ــتاني، خدمات تشخيصي و تصويربرداري اشاره و اظهار  بيمارس
ــاس مقرر شده كه از اين پس خدمات تشخيصي،  كرد:  بر اين اس
ــتان تهيه  تصويربرداري و ديگر خدمات مورد نياز در خود بيمارس
ــود؛ البته طبيعي است كه اين امر يكروزه شدني نيست و الزم  ش
ــج تمام برنامه هاي موردنظر  ــت مردم صبوري كرده تا بتدري اس

عملياتي شود.
وي به رايگان شدن زايمان طبيعي در بيمارستان هاي وزارت 
ــان كرد: به منظور تشويق مردم به  ــاره و خاطرنش ــت اش بهداش
ــام زايمان طبيعي، رقم قابل توجهي در اين زمينه پيش بيني  انج

ــده است. تصور آن است كه در صورت موفقيت طرح، زايمان  ش
ــزارين حدود 10 درصد كاهش يابد. متاسفانه اكنون  به روش س
ــزارين است؛  ــور به روش س بيش از 54 درصد زايمان ها در كش
ــت بيمارستان ها آمادگي پذيرش حجم زيادي از  البته ممكن اس
مادران متقاضي زايمان طبيعي را نداشته باشند، زيرا پيش از اين 
ــياري از بخش هاي زايماني، به دليل افزايش زايمان سزارين  بس
ــازي و  ــت بخش هاي زايماني بازس ــده بود و الزم اس تعطيل ش

نوسازي شود.

جذب 1800 پزشك در مناطق محروم
ــورت گرفته براي افزايش كيفيت  وي به پيش بيني هاي ص
ــرد و گفت: با حمايت دولت  ــاره ك خدمات در مناطق محروم اش
ــده است حداقل 1800  و در قالب پرداخت هاي مضاعف مقرر ش
پزشك را در مناطق محروم جذب كنيم تا به اين ترتيب مشكالت 
ــش يافته و ماندگاري  ــروم در دريافت خدمات كاه مناطق مح

پزشكان در اين مناطق افزايش يابد.
ــت به برنامه هاي پيش بيني شده براي حمايت از  وزير بهداش
بيماران خاص و صعب العالج نيز  اشاره و اظهار كرد: دولت كمك 
جدي به بيماران صعب العالج بويژه آن دسته از بيماران كم درآمد 
و بي بضاعت خواهد داشت تا به اين ترتيب اين بيماران در مسير 

درمان خود مشكلي نداشته باشند.
ــور را از ديگر  ــترش امداد هوايي اورژانس كش هاشمي گس
ــده در طرح تحول نظام سالمت خواند  برنامه هاي پيش بيني ش
ــت هم اكنون تنها  يك بالگرد براي امداد  و گفت: وزارت بهداش

ــت تـوسعه يابد؛ بر اين اساس دست كم   هوايي دارد كه الزم اس
16 مركز امداد هوايي براي اورژانس كشور پيش بيني شده است 

كه تهيه امكانات آن را در دستور كار داريم.

توجه وزارت بهداشت به بخش بهداشت
ــت با تاكيد بر لزوم توجه بيش از پيش به بخش  وزير بهداش
ــي كه تاكنون مغفول مانده است  ــد: بخش ــت، يادآورش بهداش
ــتي است. واقعيت آن است كه پرداختن به درمان  خدمات بهداش
خوب نيست، زيرا الزم است به پيشگيري توجه شود، اين در حالي 

است كه پيش از اين به پيشگيري توجه نكرده ايم.
به گفته اين مقام مسئول، كار اصلي ما آن است كه از بيمار شدن 
ــه هرچند نقش دولت ها در اين زمينه  ــراد جلوگيري كنيم؛ البت اف
ــت، اما تا مردم خود نخواهند، دولت نمي تواند در  ــيار مهم اس بس
ــالمت مردم موفق شود. در برنامه داريم كه بتدريج شبكه  امر س
ــهرها كامل كنيم، شوراي عالي  ــتي كشور را تا حاشيه ش بهداش

سالمت و امنيت غذايي نيز بايد فعال تر شود.

آغاز طرح تحول نظام سالمت در 557 بيمارستان
وزير بهداشت ضمن اشاره به آغاز طرح تحول نظام سالمت 
ــتان از روز گذشته، تاكيد كرد: در مقايسه با سال  در 557 بيمارس
ــتان هاي دولتي، 27 درصد  ــردم هنگام مراجعه به بيمارس 92، م
ــردم صبوري و  ــت؛ البته از م ــري خواهند داش ــي كمت پرداخت

اميدواري را انتظار داريم.
ــمي يادآوري كرد: در عين حال امر نظارت نيز در اين  هاش
ــيار مهم است كه مردم مي توانند در اين زمينه بسيار  طرح بس
به ما كمك كنند. در هر بيمارستاني مسئولي پاسخگوي موارد 
مربوط يا شكايت هاي احتمالي بيماران خواهد بود؛ البته تاكيد 
ــكالت  ــم كه تالش جدي و صادقانه براي كاهش مش مي كن
ــن نگراني بابت همكاري نكردن همكارانم در  وجود دارد و م

بيمارستان ها ندارم.

اسامي 40 بيمارستان  مجري طرح تحول در پايتخت
ــده، 40 بيمارستان در  ــاره ش ــتان اش از بين اين 557 بيمارس

پايتخت مجري طرح تحول سالمت شده اند.
ــتان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي  از بين بيمارس
ايران، بيمارستان شفايحيائيان، شهيد اكبرآبادي، كودكان شهيد 
ــهداي يافت آباد، روانپزشكي ايران،  حسين فهميده، لوالگر، ش
ــرم(ص)، فيروزگر،  ــول اك ــرت فاطمه (س)، حضرت رس حض
فيروزآبادي ري، شهداي هفتم تير، حضرت علي اصغر(ع)، شهيد 
هاشمي نژاد، شهيد مطهري و قلب شهيد رجايي براي اجراي اين 

طرح انتخاب شده است.
ــش دانشگاه  ــتان هاي تحت پوش همچنين در ميان بيمارس
علوم پزشكي تهران نيز مجتمع آموزشي درماني سينا، اميراعلم، 
رازي، روزبه، فارابي، بهارلو، ضياييان، دكتر شريعتي، قلب تهران، 
ــز طبي كودكان، ميرزا  ــام خميني(ره) و ولي عصر(عج)، مرك ام
كوچك خان، بهرامي و آرش براي اين جراحي بزرگ سالمت در 

پايتخت برگزيده شده اند.
بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي مثل شهيد آيت اهللا اشرفي اصفهاني، مهديه، طرفه، لقمان 
حكيم، كودكان مفيد،  15 خرداد، امام حسين(ع)، مركز آموزشي 
پژوهشي و درماني دكتر مسيح دانشوري، اختر، آيت اهللا طالقاني، 
ــهيد مدرس نيز در زمره بيمارستان هاي  ــهداي تجريش و ش ش

مجري اين طرح در پايتخت قرار دارند.

سيستم نظارتي ويژه براي پايش طرح تحول
ــت  ــاره چگونگي نظارت  وزارت بهداش ــت درب وزير بهداش
ــان كرد:  ــالمت هم خاطرنش ــرح تحول نظام س ــر اجراي ط ب
ــتم هاي نظارتي سنتي در وزارتخانه وجود دارد؛ البته براي  سيس
حسن اجراي اين طرح، يك بسته نظارتي در ستاد و مركز وزارت 
بهداشت و شبيه آن در استان ها و شهرستان ها تدوين شده است، 
خود من نيز سيستم نظارتي ويژه اي جهت پايش اين امر در نظر 
ــتان ها فرستاده  گرفته ام. به صورت مجازي نيز بيمار به بيمارس
مي شود تا مشكالت كار مشخص شود. در معاونت درمان وزارت 

بهداشت نيز ستادي جهت نظارت تشكيل شده است.
ــت اجراي طرح ممكن است  وي تاكيد كرد:  در يك ماه نخس
ــات الزم روي آن  ــت اصالح ــكاالتي پيش آيد كه الزم اس اش
صورت گيرد. شماره هاي اختصاصي از سوي دانشگاه هاي علوم 
ــكي جهت انتقال نظرات مردمي اعالم خواهد شد و شماره  پزش
ــخگوي مشكالت احتمالي بيماران خواهد  تلفن 1490 نيز پاس
بود. همچنين بزودي شماره 1590 براي دريافت مشكالت مردم 

راه اندازي مي شود.

جزئيات طرح تحول سالمت از زبان وزير
 در مقايسه با سال 92، مردم هنگام مراجعه به بيمارستان هاي دولتي

 27 درصد پرداختي كمتري خواهند داشت

 كاهش كشفيات كراك 
و افزايش هروئين 

ــا مواد مخدر گفت:   ــتاد مبارزه ب مديركل مقابله با عرضه س
ــف كراك مواجه  ــور 30 استان با كاهش كش ــتان كش از 31 اس
بوده كه اين نشان مي دهد مصرف كراك و ذائقه اين مواد براي 

مصرف كنندگان كاهش چشم گيري يافته است.
ــنا، درباره  ــاهي در گفت وگو با خبرنگار ايس ــا اكبرش عليرض
ــه افزود: در موضوع  ــن برخورد با البراتوارهاي توليد شيش آخري
ــتان هايي  ــه در مركز و چه ديگر اس ــه چ ــه با مخدر شيش مقابل
ــده بودند  ــه بودند و هدف گذاري ش كه توليدكننده مخدر شيش
اقدامات موثري صورت گرفته و با برخورد خوب پليس و دستگاه 
اطالعاتي كشور هجمه زيادي به اين البراتوارها وارد شده است 

و موفقيت هاي خوبي را در اين زمينه در سال 92 شاهد بوديم.
ــبت به  ــال 92 نس وي با بيان اين كه تعداد عمليات ها در س
سال 91 افزايش قابل توجهي داشته، تاكيد كرد:  برخورد و مقابله 
ــه همچنان جزو اولويت كاري ستاد مبارزه با مواد  با مخدر شيش
ــت هاي ويژه اي  ــت و در اين زمينه نشس ــال 93 اس مخدر در س
ــه يكي از موضوعات مهم  ــزار كرده ايم بنابراين بحث شيش برگ
ــاره به كاهش مصرف كراك  ــتاد محسوب مي شود.وي با اش س
ــاهد كاهش  ــتان ش ــور در 30 اس ــتان كش توضيح داد: از 31 اس
كشفيات اين مخدر هستيم و تحليل ها نشان مي دهد كه تقاضاي 
ــدت كاهش يافته كه دليل اين كاهش تقاضا  مصرف كراك بش
ــه از مبادي و  ــت ك ــه مصرف كنندگان به توصيه هايي اس توج
مراجع قانوني صورت گرفته است.اكبرشاهي با بيان اين كه تغيير 
ــت  از  ــرف هروئين در حال جايگزيني با كراك اس ــوي مص الگ
ــفيات هروئين خبر داد و گفت: هم اكنون نمي توان  افزايش كش
ــت؛ زيرا نيازمند تحليل  ــت الگوي مصرف به چه صورتي اس گف

و بررسي است.
ــا مواد مخدر درباره  ــتاد مبارزه ب مديركل مقابله با عرضه س
ــدي وارد بازار  ــا روانگردان جدي ــه آيا مواد مخدر جديد ي اين ك
ــدر يا روانگردان  ــده عنوان كرد: هم اكنون  هيچ مخ مصرف ش
ــت و نبايد مردم  ــت نيس جديدي نداريم و اطالعاتي نيز در دس
ــند اما واقعيت اين است  نگران وجود روان گردان هاي جديد باش
كه خانواده ها بايد با توجه به نزديكي امتحانات نسبت به مصرف 

ريتالين حساسيت داشته باشند.

ــان اين كه  ــهر تهران با بي ــازي ش ــازمان نوس مديرعامل س
22درصد از مجموع پالك هاي شهر تهران فرسوده  است، اظهار 
ــاحت شهر تهران داراي بافت فرسوده است كه  كرد: 5 درصد مس

1/5 ميليون نفر از جمعيت شهر را در خود جاي داده است. 
به گزارش ايلنا، عباداهللا فتح الهي در نخستين نشست خبري 
ــاس اطالعات طرح جامع  ــا بيان اين كه براس ــته خود ب روز گذش
ــه 3268 هكتار آن بافت  ــاحت دارد ك تهران 64 هزار هكتار مس
ــت، افزود: در مجموع 5 درصد مساحت شهر تهران  ــوده اس فرس
بافت فرسوده دارد كه 1/5 ميليون نفر از جمعيت موجود را در خود 
ــهر تهران 93 هزار پالك  ــت. وي با بيان اين كه ش جاي داده اس
ــت، اظهار كرد: در واقع  ــوده اس دارد كه 206 هزار پالك آن فرس
ــوده است و طبق قوانين  ــهر تهران فرس 22درصد پالك هاي ش
ــهرداري موظفند 10 درصد بافت هاي فرسوده  مصوب دولت و ش

را نوسازي كنند. 
ــازمان نوسازي شهر تهران با اشاره به اين كه از سال  رئيس س

ــازي از بافت هاي فرسوده صفر  82 تاكنون دريافت عوارض نوس
شده است،  توضيح داد: جرايمي كه مربوط به ديركرد عوارض بود 
بخشوده شد كه اين موجب تسريع در بهسازي بافت هاي فرسوده 

شد كه در مناطق 17، 15، 13، 20، 9 و 10 است. 
وي همچنين درباره تجميع پالك هاي فرسوده تصريح كرد: 
ــوده از 2 درصد در سال 92 به  تجميع پالك هاي بافت هاي فرس
ــال 92 از مجموع  ــت، همچنين در س 82 درصد افزايش يافته اس
36 هزار و 361 مجوز صدور پروانه 8925 پالك براي بافت هاي 
ــداي اجراي طرح  ــا بيان اين كه از ابت ــت. وي ب ــوده بوده اس فرس
ــازي در بافت هاي فرسوده تاكنون  دريافت نكردن عوارض نوس
ــهرداري300 ميليارد تومان به شهروندان تخفيف داده است،  ش
ــازمان نوسازي ستادي با عنوان هماهنگي  ــال 93 س افزود: در س
ــكيل شد  ــهر تهران تش ــازي و احياي بافت هاي تاريخي ش نوس
ــت يك نماينده از اين  ــكن قرار اس كه با رويكرد مثبت وزارت مس

وزارتخانه در اين ستاد حضور داشته باشد. 

بيمه شدگان روستايي سازمان بيمه سالمت ايران از اين 
ــا پرداخت 10 درصد  ــايرين ب ــس با پرداخت 5 درصد و س پ

فرانشيز از بيمارستان مرخص مي شوند.
ــخنگوي ستاد اجرايي بيمه سالمت همگاني،  به گفته س
كساني كه تاكنون براي بيمه سالمت ايران ثبت نام كرده اند 
ــد با دريافت معرفي نامه تا زمان صدور دفترچه بيمه  مي توانن
ــتان هاي دولتي و غيردولتي  ــتري شدن در بيمارس براي بس
طرف قرارداد اقدام كنند.سيدمهدي ميرشاه ولد در گفت وگو 
ــالمت  با ايلنا با بيان اين كه همزمان با برنامه تحول نظام س
ــالمت ايران خدمت جديدي را به  ــور سازمان بيمه س در كش
ــا توجه به اين كه فرآيند  ــدگان ارائه مي دهد، افزود: ب بيمه ش

ــت براي  ــرادي كه از اول ارديبهش ــدور دفترچه براي اف ص
ــران ثبت نام كردند از ابتداي خرداد  ــالمت اي دريافت بيمه س
ــده تا افرادي كه در اين مدت  ــود تدابيري اتخاذ ش آغاز مي ش
ــتري شدن در بيمارستان دارند بتوانند با مراجعه به  نياز به بس
ــالمت در استان ها و يا اداره بيمه سالمت  ادارات كل بيمه س
ــرده و براي  ــتري دريافت ك ــه بس ــتان ها معرفي نام شهرس

بستري شدن در بيمارستان ها اقدام كنند.
ــتان هاي دولتي و  ــه بيمارس ــان كرد: هم وي خاطرنش
ــران كه تعرفه  ــالمت اي ــي طرف قرارداد با بيمه س غيردولت
ــدود 557 مركز  ــت را رعايت مي كنند ح ــوب هيات دول مص

درماني هستند كه آمادگي پذيرش اين بيماران را دارند.
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ترخيص بيمه شدگان روستايي با پرداخت 5 درصد فرانشيز




