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اجتمـــــــاعی
سالمت
توضيحات معاون وزير بهداشت درباره
مراسم روز پرستار

چرايــي حضور نداشــتن وزير
بهداشت در مراســم روز پرستار،
حاشــيههاي ايجاد شــده درباره
برگزاري دو مراســم جداگانه براي
پاسداشت مقام پرســتار ،مشكل
اعالم رســمي ميــزان پرداختي
مــردم ،چگونگــي پرداختها در
نظام سالمت ،مطالبات بيمارستانها از بيمهها ،ميزان كارانه پزشكان و آخرين
آمار مبتاليان به ايدز همه و همه بخشــي از موضوعاتي بودند كه روز گذشته
سخنگوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در جمع اصحاب رسانه به
آنها پاسخ داد .سخنگوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در نشست
خبري خود با خبرنگاران محور نخست سخنانش را به حاشيههاي ايجاد شده
درباره برگزاري دو مراسم جداگانه براي روز پرستار اختصاص داد و درباره انتقاد
سازمان نظام پرستاري نســبت به برگزاري مراسم روز پرستار گفت :پيش از
برگزاري مراسم رياست نظام پرستاري گفته بود كه امسال مراسم بزرگداشت
روز پرســتار نخواهيم داشــت ،اين درحالي است كه ما از يك ماه پيش سالن
مورد نظر را رزرو كرده بوديم و بيش از  1400نفر در اين مراسم شركت كرده
بودند ،بنابراين اين دوستان در نظام پرستاري بايد پاسخ دهند كه چرا در همان
ساعت مراسم برگزار كردند .او در مورد شايعات مراسم روز پرستار و جاي خالي
وزير بهداشــت در همايش روز پرستار در برج ميالد اضافه كرد :وزير بهداشت
دعوت سازمان نظام پرستاري را قبول نكرده بود .اگر كسي را دعوت ميكنند
در صورت قبول دعوت به جاي وي گل ميگذارند در حالي كه وزير بهداشت
دعــوت آنها را قبول نكرده بود .دكتر حريرچي در واكنش به اظهارات طريقت
منفرد و لنكراني وزيران سابق بهداشت مبني بر اينكه بعد از اجراي طرح تحول
ســامت پرداختي از جيب مردم نه تنها كاهش نيافته كه افزايش هم داشته
است ،گفت :چون حساب ملي سالمت هنوز رسماً نميتواند اعالم شود ما نيز
نميتوانيم به صورت دقيق اين مسأله را اعالم كنيم .وی درادامه افزود  :با این
حال بر اساس بررسي كامل مركز آمار ايران كه از روي مسائل مربوط به هزينه
خانوار انجام شده يا اطالعات بانك مركزي و بر اساس مطالعات ما پرداختي از
جيب مردم به صورت قابل توجهي با اجراي طرح تحول كاهش يافته اســت.
دكتر حريرچي با تأكيد بر اينكه آنچه وزارت بهداشت اعالم ميكند بر اساس
مستندات و آمار و ارقام است گفت :فع ً
ال حساب ملي سالمت را رسماً نميتوانيم
اعالم كنيم ،وقتي اجازه پيدا كرديم كه درصدها را اعالم كنيم ،حتماً يك جشن
ملي برگزار خواهيم كرد .معاون درمان وزير بهداشت نيز در ادامه اين نشست
خبري با طرح اين سؤال كه آيا افزايش تعرفهها فقط به جيب پزشكان ميرود،
اظهارداشت :بخش محدودي از تعرفهها به سمت پزشكان است و مابقي آن به
عنوان منابع مالي بيمارستان تلقي ميشود .دكتر محمد آقاجاني نيز با اشاره
به افزايش  ۱۲۰درصدي حق العالج در سالهاي  ۹۳و  ،۹۴تأكيد كرد :در دو
سال گذشته درآمد پزشكان رشد  ۴۹درصدي داشته است كه با هدف حذف
زيرميزي انجام شده است.

برگزاري همايش ساالنه «سالمت روان و رسانه»

ششمين همايش ساالنه «آموزش و پيشگيري از اختالالت رواني كودكان
و نوجوانان و نقش رســانه ها» در  27و  28بهمن ماه در بيمارســتان روزبه
برگزار ميشــود .به گزارش روزنامه ايران ،همايش علمي ساالنه سالمت روان
و رسانه توسط كرسي يونســكو با همكاري انجمن علمي روانپزشكان ايران،
مركز تحقيقات روانپزشــكي ،انجمن روانپزشــكي كودك و نوجوان ،انجمن
جامعهشناســي ايران ،انجمــن ايراني مطالعات فرهنگــي و ارتباطات ،مركز
تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي برگزار خواهد شد.
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وزير ورزش و جوانان:

فهرست دستگاههاي
کم کار رسانه ای می شود

editorial@iran-newspaper.com

وزير ورزش و جوانان با انتقاد از برخي دستگاهها براي حضور نيافتن در جلسات
ســتاد ملي ســاماندهي امور جوانان گفت :برخي دســتگاهها بويژه دستگاههاي
سياســتگذار در حوزه رســانهاي کشور مانند صداوســيما بايد در جلسات ستاد
ساماندهي امور جوانان حضور داشته باشند ،اين در حالي است که تاکنون اين کار
را انجام ندادهاند.به گزارش ايســنا،محمود گودرزي در حاشيه برگزاري شصتمين
جلسه ستاد ملي ســاماندهي امور جوانان در جمع خبرنگاران افزود :قبل از سال

آينده فهرســت دستگاههاي کم کار در ستاد ملي ســاماندهي امور جوانان را در
اختيار رســانهها قرار ميدهيم.وي درباره آخرين وضعيت تشکيل مجلس جوانان
اظهارداشت :اين مجلس در گذشته توفيقاتي نداشته است اما در چارچوب قوانين
قابل اجراســت .البته مصوبات مجلس جوانان قابليت اجرايي دارد و تنها به عنوان
تمريني براي اداره کشــور به آن نگريسته ميشود و ما همچنان پيگير راهاندازي
مجلس جوانان هستيم.

جهانگيري در همايش ملي معرفي واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز:

محيط زيست جدي ترين چالش جهانی است
کساني شرمنده ملت باشند که کشور را به سمت ويراني هدايت کردند

معــاون اول رئيس جمهوري با تأکيد
بر اينکه موضوع محيط زيست موضوعي
زينتي ،تزئيني و فانتزي نيســت ،گفت:
امــروز محيط زيســت مســألهاي ملي،
منطقهاي و جهاني اســت و گزاف نيست
اگر بگوييم جدي ترين چالش بشــر در
قرن  21مسأله محيط زيست است.
به گزارش پايگاه اطالعرساني دولت،
اســحاق جهانگيري دیروز در هفدهمين
همايش ملــي معرفي واحدهاي صنعتي
و خدماتي سبز گفت :گردهمايي پاريس
در خصوص مســائل محيط زيست نظير
گرمايــش زمين ،مصرف ســوختهاي
فسيلي و تعهدات کشورها براي مواجهه
با آســيب هايي که کره زمين را تهديد
ميکند ،نشــان داد دنيا بــه اين نتيجه
رســيده که اگر بســرعت اين معضالت
حل نشود بشر با مشکالت جدي روبهرو
خواهد شد.وي با تأکيد بر اينکه ايران به
داليل متعدد به دنبال توسعه همه جانبه
و پايدار اســت و الزمه اين حرکت توجه
به مسائل زيســت محيطي است ،گفت:
در توسعه پايدار بايد حقوق همه نسلها
لحاظ شود .ما نميتوانيم در مقطع کنوني
و بدون توجه به آينده فرزندانمان و اينکه
آنها چه شــرايطي براي زندگي خواهند
داشــت از طبيعت اســتفاده کرده و به
محيط زيست صدمه وارد کنيم.
معاون اول رئيس جمهــوري با بيان
اينکه ايران مسير توسعه را براي مواجهه با
چالشهاي اقتصادي ،فرهنگي و سياسي
بهصــورت جدي دنبال ميکنــد ،اظهار
داشت :اصلي ترين چالشهاي پيش روي
کشور ايجاد اشــتغال ،تأمين رفاه مردم،
اقتدار اقتصادي ،امنيتي و سياسي ايران در
منطقه و جهان است .بايد با برنامه ريزي
محيطي ايجاد کنيم تا همه استعدادهاي
کشور در اين جهت به کار گرفته شود و در
عين رشد اقتصادي مستمر مسائل زيست

نیم نگاه

 ëëمعاون اول رئیس جمهوری :مــا نميتوانيم در مقطع کنوني و بدون
توجه به آينده فرزندانمان و اينکه آنها چه شرايطي براي زندگي خواهند
داشت از طبيعت استفاده کرده و به محيط زيست صدمه وارد کنيم

ëëدرشرايط امروز اراده جدي براي مقابله با اين مسائل شکل گرفته
که مهمترين آن ابالغ سياستهاي کلي محيط زيست به عنوان سند
باال دستي از سوي رهبر معظم انقالب است

محيطي را نيز رعايت کنيم .جهانگيري با
اظهار خرسندي از اينکه امروز واحدهاي
توليــدي و خدماتي که نقش کليدي در
توسعه و ايجاد اشتغال در کشور دارند به
اهميت محيط زيست واقف هستند و در
فعاليت هايشان مسائل زيست محيطي را
لحاظ ميکنند،تصريــح کرد :امروز هيچ
طرح متوســط و بزرگي در کشــور اجرا
نخواهد شد مگر اينکه مالحظات زيست
محيطي اش به تأييد ســازمان حفاظت
محيط زيست رسيده باشد.
وي از کمبــود آب ،خشکســاليهاي
مستمر ،فرســايش خاک ،خشک شدن
تاالب ها ،نشســت دشــتها و آسيب به
جنگلهــا و مراتع و نيــز آلودگي هوا به
عنــوان مهمترين معضالت کشــور ياد
کرد و افزود :اگر بســرعت به بخشهاي
آسيب خورده رسيدگي نشود ،مشکالت

بزرگي گريبان کشــور را خواهد گرفت.
خوشبختانه درشــرايط امروز اراده جدي
براي مقابله با اين مســائل شکل گرفته
که مهمترين آن ابالغ سياستهاي کلي
محيط زيست به عنوان سند باال دستي از
سوي رهبر معظم انقالب است.
ëëکســاني که کشــور را به سوي
ويراني بردند شرمنده باشند
معاون اول رئيس جمهوري در بخش
ديگري از ســخنانش با انتقاد از کساني
که از دولت ميخواهند به خاطر منتشــر
نکردن گزارش سه ماهه در خصوص يک
شــاخص اقتصادي شرمنده باشد ،گفت:
دولت از نقد و تذکر داده شــده استقبال
کرده و تالش ميکند تا با شفافســازي
آمارهاي مورد نياز را در اختيار جامعه قرار
دهد اما کســاني که اين تعابير را به کار
ميبرند بايد شرمنده اقدامهايي باشند که
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کشور را به سمت ويراني هدايت ميکرد.
جهانگيري با بيان اينکه  700ميليارد
دالر از منابع نفت کشــوردر ســالهاي
گذشــته نابود شــد ،گفت :امــروز و در
شرايطي که قيمت جهاني نفت به پايين
ترين حد خود رسيده کشورهاي منطقه
براي اينکه اقتصادشان کمتر دچار نوسان
شود از حساب ذخيره ارزي خود برداشت
ميکنند اما متأســفانه مسئوالن گذشته
يک دالر در حســاب ذخيره ارزي کشور
باقي نگذاشتند.
وي با اشــاره به اينکــه دولت با همه
مســائل توانسته مانع از نوسانهاي ارزي
در اقتصاد کشــور شــود ،گفت :کساني
بايد شــرمنده باشــند که خرج کردند و
بدهي هايي بزرگ بر عهده دولت بعد قرار
دادند و يک دولت به معناي واقعي بدهکار
ايجاد کردند که يک رقم از تعهدات آنکه
از ســوي وزارت امور اقتصادي و دارايي
اعالم شده  380هزار ميليارد تومان است.
معاون اول رئيس جمهوري افزود :کساني
بايد شــرمنده باشند که  22ميليارد دالر
در  17ماه از پولهاي کشــور را به بهانه
واهي جلوگيري از نوسانهاي قيمت ارز
به اســتانبول و دوبي برده و فروختند ،در
حالي که بعد از آن باز هم کشــور دچار
شوک اقتصادي و کاهش ارزش پول ملي
شد.
اين در حالي است که يک ايراني فقط
ميتواند  5هزار دالر از کشور خارج کند.
جهانگيري شــرمندگي را براي کساني
دانست که  17هزار ميليارد تومان ظرف
 18ماه از منابع بانک مرکزي بدون مجوز
قانوني برداشــتند و گفت :کســاني بايد
شرمنده باشــند که بابک زنجاني درست
کرده و دکل نفتــي را گم کردهاند ،دهها
فساد در کشور شــکل دادهاند .و فساد را
نهادينه کردند.
ادامه در صفحه 22

گزارش خبری
توضيح ناجا درباره جمعآوري بنرهاي آيتاهلل
ي رفسنجانی و برگزاري ميتينگها
هاشم 

ســخنگوي ناجا در خصوص جمعآوري بنرهــا و پالكاردهاي تبليغاتي
آيتاهلل هاشمي رفسنجاني توضيحاتي ارائه كرد.
سردار سعيد منتظرالمهدي در نشست خبري صبح ديروز در واكنش به
سخنان دو شب پيش اســتاندار تهران درباره جمعآوري بنرهاي تبليغاتي
آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در روز راهپيمايي  22بهمن ،گفت :در اين روز
پليس با تعدادي بنر مجهولالهويه كه مشــخص نبود متعلق به كجاســت
مواجه شــد كه اين بنرها جمعآوري شــده و در اختيار مرجع قضايي قرار
گرفت.
منتظر المهدي همچنين درباره همايشها و ميتينگهاي انتخاباتي نيز
گفت :بايد مجوزهاي الزم در اين خصوص اخذ شــود و كســاني كه مجوز
دريافت كردهاند بايد موضوع را به پليس اطالع دهند.
سخنگوي ناجا با بيان اينكه در روز انتخابات  250هزار مأمور مسئوليت
اصلي تأمين امنيت انتخابات را بر عهده دارند ،تأكيد كرد :نيروي انتظامي
تمامــي تالش خود را بــراي برگزاري انتخاباتي با شــكوه با مشــاركتي
حداكثري به كار خواهد گرفت و آمادگي كامل براي پيشــگيري از هرگونه
كنش امنيتي را دارد .وي با اشاره به انتخابات پيش رو اظهار داشت :نيروي
انتظامــي با  ۲۵۰هزار نيروي توجيه شــده آماده برگــزار كردن انتخابات
پرشور در  ۷اسفند ماه است.
سردار منتظرالمهدي درباره تخلفات انتخاباتي در فضاي مجازي گفت:
همــه تخلفات در فضاي مجازي رصد ميشــود و بــا كوچكترين تخلفات
برخورد خواهد شد.
ëëمأموران پليس دائم در حال آموزش نحوه برخورد با شهروندان
هستند
سخنگوي نيروي انتظامي در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاري درمورد
رعايت اصول رفتاري در رویارویی با شــهروندان گفت :مأموران پليس دائم
در حال آموزش نحوه برخورد با شهروندان هستند.
به گفته وي در بحث كالنتريها مشكالتي وجود دارد اما ما در ناجا تمام
تالشمان را به كار بستهايم تا درجه رضايتمندي شهروندان را شاهد باشيم.
وي ارائه آمار عملكرد و اعالم رضايتمندي مردم از پليس را به جلســه
پاياني پليس موكول كرد و گفت :آمارها نشــان دهنــده باال بودن درصد
رضايتمندي مردم از عملكرد پليس است.
منتظر المهدي درباره حضور گشت ارشاد در جريان جشنواره فيلم فجر
نيز گفت :هيچ گونه دســتگيري در جريان برگزاري جشــنواره فيلم فجر
نداشــتيم و مردم از حضور گشت ارشاد بسيار راضي بودند .پليس آنچه را
وظيفه خود اســت انجام ميدهد اما افرادي كه به دليل بد پوششي توفيق
حضور در جشنواره را نداشتند از اين امر ناراضي بودند.
سخنگوي نيروي انتظامي درباره تمهيدات چهارشنبه آخر سال و انفجار
شــب گذشته در محله مرتضي گرد و كشته شدن يك نفر و مجروح شدن
 ۶نفر ديگر گفت :درباره چهار شنبه آخر سال برنامهها و مستندات زيادي
ســاخته شده اســت و روز به روز شــاهد كاهش آمار تلفات در اين زمينه
بودهايم هرچند بايد فرهنگســازي در اين زمينه همچنان ادامه داشــته
باشــد .وي درباره متهمان پرونده سبزوار هم گفت :پرونده درحال بررسي
است ،متهمان در اختيار دژبان ناجا هستند و معاونت حقوقي ناجا در حال
پيگيري قضايي ماجراست.
منتظرالمهــدي گفت :همكاران ما طبق قانــون آموزش ميبينند كه با
آمادگي كافي با متهمان مواجه شوند.
ëëافزايش جريمهها بايد در سبد زندگي افراد اثرگذار باشد
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره افزايش جرايم راهنمايي و
رانندگي هم گفت ۱۷۱ :كد جريمه وجود دارد كه  ۱۲مورد آن  ۱۰۰درصد
افزايش داشته اســت و باالترين جريمه به رانندگاني تعلق ميگيرد كه در
حالت مســتي رانندگي ميكنند و استفاده از تلفن همراه  ۱۰۰هزار تومان
جريمه دارد .وي با مقايسه آمار جرايم ايران با ديگر كشورها گفت :افزايش
جريمهها بايد در سبد زندگي افراد اثرگذار باشد.
وي با اشاره به قرار گرفتن خاوري در فهرست اعالن قرمز اينترپل افزود:
كانادا براي خودش قوانين و شــرايط خاصــي دارد اميدواريم با برگزاري
ديپلماسيهاي خاص دستگير و به كشور برگردد.
ëëهيچ حاشيه امني از نظر پوشش براي هنرمندان وجود ندارد
اين مسئول درباره حاشيه امن براي بازيگران و برخورد با پوشش خاص
برخي از آنها در جريان برگزاري فيلم فجر گفت :قانون براي همه يكســان
اســت هنرمند و غيرهنرمند فرقي ندارد .همه بايد به قانون احترام بگذارند
به نظر ما هيچ حاشيه امني از نظر پوشش براي هنرمندان وجود ندارد كما
اينكه در جريان برگزاري جشنواره از حضور بازيگراني كه پوشش نامتعارف
داشتند جلوگيري به عمل آمد.
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گردشگری
نياز سرمايهگذاران خارجي بخش گردشگري
به ضمانت دولت و مجلس

مديرعامل مجموعه هتلهاي
ايرانگردي و جهانگردي از توافق
اين مجموعه با دو شركت خارجي
انگليســي و اماراتي براي ساخت
 10هتل در سال آينده در كشور
خبــر داد و گفت :بايد زمينههاي
قانونــي تضمين ســرمايهگذاران
خارجي در بحث ســاخت هتلها
و زيرساختهاي گردشگري در كشور ايجاد شود.
به گزارش «ايران» به گفته «محســن قريب» ساخت يك هتل حداقل
 200ميليــارد تومان هزينه ميبرد و بايد تضمين اين ســرمايه را به افراد
خارجي داد« :در زمينه ســرمايهگذاريهاي نفت و پتروشيمي اين ضمانت
وجود دارد چون سررشته كار به دست دولت است».
او در پاســخ به ســؤال «ايران» مبني براينكه چه راهكاري براي ايجاد
تضمين ســرمايهگذاري خارجي وجــود دارد؟ از رايزني با مجلس و هيأت
دولــت براي ايجاد يك كارگروه ويژه در بخــش قانونگذاري و قوانين براي
تسهيل سرمايهگذاري خارجي در هتلسازي خبر داد و گفت« :بايد درباره
ميزان مالكيت و ســهم ،قانون كار مرتبط با كساني كه در اين مجموعهها
براي ســرمايهگذار خارجي كار ميكنند به ســؤاالتي پاسخ داد ».به گفته
او بخش بزرگي از كاركنان هتلهاي موجود كهنســال هســتند و عالقه و
حوصلهاي براي آموزش زبانهاي مختلف و همچنين رفتارهاي اســتاندارد
بينالمللي ندارند».
وي با تأكيد بر تسهيل حضور ســرمايهگذاران خارجي در كشور گفت:
«براي رســيدن به عدد  20ميليون گردشگر در ســال  1404بايد ساالنه
 100هتل ساخته شود كه در اين زمينه روزنهاي ديده نميشود».
قريب ،سال  95را سال بازديد از ايران عنوان كرد و افزود« :گردشگري
برخالف نفت ،ايجاد شــبكه مويرگي اشــتغال پايدار و درآمد پايدار را به
دنبال خواهد داشــت ».او سال آينده را سال توســعه و احداث هتلهاي
جديد به اين مجموعه اعالم كرد و پاشــنه آشيل آن را جذب سرمايه بويژه
ســرمايهگذاران خارجي دانست .وي در بحث ســرمايهگذاري داخلي هم
گفت« :بايد براي تأمين منابع ارزان قيمت و درازمدت تضمين داده شود».
به گفته او ،روي صندوق توسعه ملي نميتوان حساب باز كرد.

