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یک مقام مسئول در وزارت رفاه  :اعتبار کارت سبد غذای رمضان باطل نمی شود

اخبـــار

عکس :مهــر

مراسم تحلیف شهردار تهران
یکشنبه آینده برگزار می شود

شــهردار جدید تهران از دیروز کار خود را در شــهرداری آغاز کرد .به گزارش
«ایــران» ،دیروز حکم ســید محمد علی افشــانی -شــهردار جدیــد تهران -
در مراســمی غیررســمی با حضــور عبدالرضــا رحمانی فضلی وزیر کشــور و
تعدادی از اعضای شورای شهر تهران ابالغ شد .آنطور که زهرا نژادبهرام،
یــک عضو شــورای شــهر گفتــه اســت :مراســم تحلیف بــا حضور مســئوالن
مربوطه از جمله اســتاندار ،فرماندار و تعدادی از نمایندگان مجلس در روز
یکشنبه هفته آینده در صحن علنی شورای شهر تهران برگزار خواهد شد.
به گفته او ،افشــانی پس از ابالغ حکماش بهعنوان شهردار تهران توسط
وزیر کشور در شهرداری تهران مستقر شد و کار خود را آغاز کرد.

بطحایی :تالش میکنیم طرح
تعطیالت زمستانی را امسال اجرایی کنیم

واردات مکملهای تغذیهای امریکایی
به ایران ممنوع شد

فرآوردههــای
مدیــرکل
طبیعــی ،ســنتی و مکمــل
ســازمان غــذا و دارو از
ممنوعیت ورود مکملهای
تغذیهای امریکایی به ایران
همزمــان بــا خــروج ایــن
کشــور از برجام خبــر داد .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی
ســازمان غذا و دارو ،خانوی در نشست خبری ششمین همایش مکملهای
غذایی و رژیمی که در این سازمان برگزار شد ،از ممنوعیت ورود مکملهای
تغذیهای از امریکا به ایران خبر داد و گفت :بر اســاس تصمیم ســازمان غذا
و دارو از هفته گذشته واردات مکملهای تغذیهای از امریکا به ایران ممنوع
شــد .وی افزود :واردکنندگانی که مجوز ورود مکمل را از قبل گرفته بودند تا
پایــان ســال  ۹۷میتوانند محصول خود را وارد کننــد ،اما پس از آن ورود هر
نوع مکمل تغذیهای از امریکا به ایران ممنوع خواهد بود.
خانــوی گفــت ۳۰ :شــرکت ۳۰۰ ،فــرآورده را از امریــکا بــه ایــران وارد
میکردند که به دلیل وجود اقالم مشــابه با کیفیت اروپایی یا تولید داخلی،
ورود آنها به کشور از هفته گذشته ممنوع شده است.

رئیس سازمان بهزیستی:

 65هزار معتاد متجاهر در مراکز بهزیستی
پذیرش شدند

فوت سه نفر بر اثر مصرف قارچ سمی در لرستان

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان گفت :بر اثر اســتفاده
از قــارچ ســمی تاکنون ســه نفر در اســتان جــان باختند .عبدالرضا شــهبازی
در گفتوگــو با خبرنگار ایســنا ،بیــان کرد 125 :نفر به مرکز مســمومیتهای
بیمارســتان شــهید رحیمی خرمآباد مراجعه کردند که مشــخص شــد آنان
بر اثر اســتفاده از قارچ سمی دچار مسمومیت شدهاند .وی ادامه داد :از این
تعداد مراجعهکننده شــش نفر برای پیوند کبد به شــیراز اعزام شدند و یک
نفر نیز در بیمارســتان شــهید رحیمی خرمآباد فوت کرد .این مسئول ادامه
داد :از شش نفر اعزامی برای پیوند کبد متأسفانه دو نفر فوت کردند.
ëëقارچهایی که تا به امروز  25زنجانی را راهی بیمارستان کرد
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان ماهنشان تأکید کرد :شهروندان به هیچ
عنوان قارچهای خودرو را نخورند.
علی صیدی اظهار کرد :امســال بهخاطــر بارندگی زیاد ،تعداد قارچهای
خــودرو در ســطح شهرســتان و روســتاهای اطــراف زیاد شــده اســت و حتی
قارچهــای جدیدتــری روییدهانــد .از ایــنرو تشــخیص قــارچ ســمی از قارچ
خوراکی خیلی ســختتر شــده است و متأســفانه همین مســأله باعث شده
که تا به امروز  25نفر به خاطر مصرف قارچ سمی راهی بیمارستان شوند.

کاهش تولید و تأخیر در پرداخت حقوق مشکل بیشتر کارخانه ها است

حقوق اسفند ماه کارگران کارخانه هپکو هفته آینده پرداخت میشود
یاسمن صادق شیرازی
روزنامهنگار

کارگــران کارخانــه «هپکــو» اراک دیروز
بــرای چندمیــن بار طــی  4ســال اخیر،
در اعتراض به عــدم پرداخت حقوق و
معوقات ،تجمع کردند که در نهایت با
مداخله و وســاطت جمعی از مسئوالن
اســتانی خاتمه یافت .این تجمع البته،
این بار شدیدتر از سالهای گذشته بود،
بهطوریکــه کارگران طی  3روز گذشــته
بــا تحصن در مســیر راهآهن شــمال به
جنوب ،اقدام به بستن مسیر آن کردند.
این اعترضــات تا جایی پیــش رفت که
یکی از کارگران هم دســت به خودکشی
ناموفــق زد که خوشــبختانه بــا دخالت
کارگران دیگر ختم بخیر شد.
به گــزارش «ایران» ،مســیر راه آهن
شــمال-جنوب دیــروز بعــد از چنــد
ســاعت وقفه ،از ســوی کارگــران تخلیه
و دوبــاره حرکــت قطارهــا از ســرگرفته
شــد .آنها البته پیش از ترک این محل،
خواســتار رســیدگی به مشکالتشان تا
روز دوشــنبه از ســوی مســئوالن استانی
شدند .آنطور که استاندار استان مرکزی
بــه «ایــران» میگوید« ،تعطیل شــدن
خــط تولیــد» و «اعتــراض بــه عملکرد
ســهامدار اصلی این کارخانه» از دالیل
اعتــراض کارگران در روزهای اخیر بوده
اســت .برخی از این کارگــران معتقدند
سهامدار فعلی باید برکنار شود.
ســید علی آقازاده با اشاره به اینکه
در حــال حاضــر ایــن کارگــران ،حقــوق
اســفند و فروردین ماه خــود را دریافت
نکردهاند اما قراراست حقوق اسفندماه
آنهــا تــا هفتــه آینــده پرداخت شــود،
ادامه میدهد« :متأســفانه تشــکلهای
کارگــری بــه جــای حــل موضــوع بــا

اقدامــات ناکارآمــد به ایــن اعتراضات
دامن میزننــد و هیچ کمکی برای حل
این مسأله انجام نمیدهند».
وی میافزاید« :بســتن ریل راه آهن
توســط کارگران اقدام ناپســندی است،
چراکه این اقدام باعث بسته شدن راه و
بروز مشکل در عبور قطارهای مسافری
شده اســت .متأسفانه ســهامدار فعلی
کارخانــه تا به حال نتوانســته به دالیلی
خــط تولیــد را احیــا کنــد و مــا در حــال
مذاکــره با کارگران برای حل مشــکالت
به وجود آمده هستیم».
اســتاندار اســتان مرکزی با اشــاره به
اینکه این کارخانه وابســته به ســازمان
خصوصیســازی اســت ،میگویــد:
«مســئولیت تعییــن ســهامدار فعلــی
برعهده این ســازمان اســت و به همین
دلیــل آنها بایــد راه حل مؤثــری برای
مشکل ایجاد شده ارائه دهند».
آقــازاده بــا تأکیــد بــر اینکــه عقــب
افتــادن حقوق کارگران در شــرکتهای
تولیــدی در این اســتان طبیعی اســت،
گفــت« :تعــداد زیــادی از کارخانههای
اســتانی بــه دالیــل مختلــف از جملــه
رکــود و عــدم تولیــد حتــی  2تــا  4مــاه
هــم نمیتواننــد حقــوق کارگــران خود
را بپردازنــد و در نتیجــه تأخیــر  2ماهــه
حقوق این کارگران ،طبیعی است».
ëëهزار میلیارد بدهی داریم
بــا ایــن همــه «اســداله احمدپــور»،
ســهامدار اصلــی کارخانــه هپکــو در
خصــوص اعتــراض چنــد روز اخیــر
کارگــران ایــن کارخانــه بــه «ایــران»
میگوید«:ســازمان خصوصیســازی
برنامههایــی بــرای حــل مشــکالت
کارخانــه از ســال گذشــته تدویــن کرده
اســت ،امــا ایــن برنامههــا بــه علــت
بدهیهای گذشته کارخانه ،هنوز بهطور

کامل اجرایی نشده است».
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر
هپکــو حــدود هــزار میلیــارد تومــان به
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بدهــکار
اســت ،ادامــه میدهــد« :با وجــود این
بدهیهــا ،مــا بــه تنهایــی قادر بــه حل
مشــکالت کارخانه نیســتیم .بــه همین
خاطر دولــت و بانکها باید نســبت به
حل مشــکالت کارخانــه توجــه ویژهای
داشــته باشــند .البته تاکنون تالشهای
زیــادی در ایــن زمینــه انجــام شــده اما
هنــوز کارخانــه بــه وضعیــت مطلــوب
نرسیده است».
وی میافزایــد« :کارخانــه در حــال
حاضر مشمول ماده  141و ورشکستگی
کامــل اســت و بــا وجــود ایــن موضــوع
چطور میتوان انتظار داشت مشکالت
هپکــو بــا گذشــت مــدت کوتاهــی حــل
شود؟»
ســهامدار اصلی کارخانه با تأکید بر
اینکــه این مشــکالت از ســال  85آغاز
شده است ،میافزاید« :مدیریت سابق
در  10ســال گذشــته بدون هیــچ برنامه

مدونی کارخانــه را اداره میکرد که این
موضــوع موجــب بدهیهــای کالن و
ورشکستگی کارخانه شده است».
وی دربــاره متوقــف شــدن چرخــه
تولید کارخانــه میگوید« :فعال شــدن
چرخه تولید نیازمنــد تأمین مواد اولیه
داخلی و خارجی اســت .در حال حاضر
چرخــه تولید با  10تا  15درصد فعالیت
میکنــد که این میزان بــرای کارخانهای
کــه بایــد در آن ســاالنه  2300دســتگاه
تولید شود بسیار ناچیز است».
احمدپــور با اشــاره به اینکــه حدود
 900نفــر تنهــا در کارخانــه اصلی هپکو
مشــغول بــه کار هســتند ،میافزایــد:
«هیــچ اقدامــی بــرای تعدیــل نیــرو
انجــام ندادهایــم و دربــاره این موضوع
هــم تاکنــون هیــچ بحثی مطرح نشــده
اســت ،بنابرایــن بــه هیچ عنــوان اجازه
نمیدهیم هیچ نیرویی تعدیل شود».
ëëفعــال شــدن چرخــه تولید خواســته
کارگران
«مجیــد لطیفــی» ،عضــو ســابق
انجمن کارگــری کارخانه هپکو و یکی از

با تصویب نمایندگان مجلس

ساالنه  ۶هزار عضو قابل اهدا
به زیر خاک می رود

حداقل حقوق کارمندان  ۲۰درصد افزایش مییابد

نماینــدگان مجلــس بــا تصویــب
استفســاریه تبصــرهای از قانــون بودجه
ســال  ،۹۷مقــرر کردنــد حداقــل حقوق
کارمندان  ۲۰درصد افزایش یابد.
بــه گــزارش مهــر ،در جلســه علنــی
دیروز مجلس شــورای اســامی بررسی
استفســاریه جــزء  ۱بنــد الف تبصــره ۱۲
قانــون بودجــه ســال  ۹۷در دســتور کار
صحن علنی مجلس قرار گرفت.
موضــوع استفســاریه از ایــن قــرار
اســت :آیــا منظــور از افزایــش پلکانــی
نزولــی حقوق منــدرج در جــزء یک بند
الــف تبصــره  ۱۲قانون بودجه ســال ۹۷
کل کشــور که طبقات پایینتر از افزایش
بیشتری برخوردار شوند ،میزان افزایش
پایینتریــن طبقه  ۲۰درصــد و باالترین
طبقه یک درصد است؟ پاسخ :بله.
در جریــان بررســی این استفســاریه،
حمیــد پورمحمــدی معــاون اقتصادی
ســازمان برنامــه و بودجــه در مخالفت
با ایــن استفســاریه گفت :رشــد حقوقی
مقامــات و همتــرازان آنهــا در ســال ۹۷
صفر درصد اســت .عالوهبر این افرادی
کــه کمترین حقــوق را دریافت میکنند
 ۱۶درصد افزایش حقوق داشتهاند.

وی ادامه داد :اعضای هیأت علمی،
قضــات و کارکنــان سیاســت خارجــی و
دیــوان محاســبات نیــز  ۶درصــد رشــد
حقوق داشتند.
وی با بیان اینکــه از دید ما این طرح
استفســاریه نیســت بلکه اصــاح قانون
اســت ،گفــت :در صــورت تصویــب این
استفســاریه الجــرم افزایــش حقــوق
اعضــای هیــأت علمــی ،قضــات،
کارشناســان سیاســت خارجــی و دیوان
محاســبات صفــر درصــد خواهــد بــود.
عالوه بر این برای بررســی جدول جدید
حقوقی ،کارمندان باید یک ماه دیگر نیز
مانند سال گذشته حقوق دریافت کنند.
وی با تأکید بر اینکه این استفســاریه
حداقــل  ۱۶۰۰میلیــارد تومان بــار مالی
دارد ،گفــت :اگــر نماینــدگان یک صدم
درصــد توانســتند جــدول حقوقــی را به
گونهای تنظیم کنند که بار مالی نداشته
باشد ،آن را اجرا میکنیم.
معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه
تأکیــد کرد :اگر نمایندگان خواســتار این
میزان افزایش حقوق باشــند ،در اواسط
سال منابع بودجه به پایان خواهد رسید
و مجبوریم از بودجه عمرانی اســتانها

الکترونیکی شدن دفترچه های بیمه سالمت

مدیرعامــل بیمــه ســامت از
الکترونیکی شــدن دفترچه های بیمه
خبر داد.
طاهــر موهبتــی اعالم کرد :تا ســه ماه
دیگر دفترچهها در همه بیمارستانها
حذف و نسخهها الکترونیکی میشود.
وی گفــت :دفترچههــای بیمــه
سالمت بزودی الکترونیکی میشوند.

کارگران شــاغل در این کارخانه با اشاره
به اینکــه هپکو در حال حاضر شــورای
کارگــری ندارد ،میگوید« :به علت بروز
اختــاف در زمــان برگــزاری و تعییــن
صالحیــت اعضــای انجمــن کارگــری،
کارخانه هماکنون فاقد انجمن کارگری
است».
لطیفــی با بیان اینکــه علت اصلی
اعتــراض کارگــران ،بالتکلیفــی آنهــا
در طــول یــک ســال گذشــته اســت،
میافزایــد« :آنها در چند ســال اخیر با
انواع مشــکالت اقتصــادی و اجتماعی
دســت و پنجه نرم کردهاند .بهطوریکه
بــرای تعــدادی از آنهــا بــه خاطــر
اعتراضشــان ،پرونده امنیتی تشــکیل
شده و خانواده برخی از این کارگران هم
در اثر این مشــکالت از هم پاشــیدهاند.
در این زمان آنهــا با تجمع در راهآهن
خواســتار تغییر سهامدار فعلی و فعال
شدن چرخ تولید کارخانه هستند».
لطیفــی بــا اشــاره بــه اینکــه در
ســال  95بــا تغییر ســهامدار ،قــرار بود
وضعیــت اقتصــادی کارخانــه تغییــر

کنــد ،ادامــه میدهــد« :پــس از ایــن
تغییــرات ،کارگران کارخانه خوشــحال
شــدند چراکــه فکــر میکردنــد بــا ایــن
تغییــرات مشکالتشــان حل میشــود
اما متأسفانه اینطور نشد».
وی ادامــه میدهــد« :از طرفی پس
از مدتی ،ســهامدار به استانداری اعالم
کــرد که  50درصد کارگران شــرکت باید
تعدیــل شــوند .زمانــی کــه کارگــران در
جریان این موضوع قرار گرفتند نســبت
بــه اجــرا نشــدن وعدههــای ســهامدار
جدید اعتراض کردند .چراکه او در ابتدا
متعهد شــده بــود اشــتغال کارگــران را
حفــط کند ،معوقات آنهــا را بپردازد و
حقوقهای آنها را بهروز کند».
لطیفــی میگویــد« :در تیرمــاه ،96
پس از اینکه پرداخــت حقوق کارگران
 5تا  6ماه به تعویــق افتاد آنها دوباره
شــروع بــه اعتــراض کردند و ســهامدار
وعــده داد  8میلیــارد مــواد خــام برای
شــرکت خریــداری کنــد تــا چــرخ تولید
کارخانه دوباره فعال شود که این اقدام
هم عملی نشد».

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان:

طاهــر موهبتــی با اشــاره بــه تحت
پوشــش بــودن  40میلیــون ایرانــی
در بیمــه ســامت افــزود :بیشــتر این
افــراد روســتاییان هســتند کــه از ایــن
میزان یک میلیــون و  600هزار نفر در
مازندران هستند.
بــه گفته وی افرادی کــه توان مالی
بــرای پرداخــت بیمــه را ندارند تحت

عکس :مهــر

رئیس ســازمان بهزیستی کشور گفت :این ســازمان طی سال گذشته
 65هــزار معتاد متجاهــر در مراکز مــاده  15و مراکز مــاده ( 16قانون
مبــارزه با مــواد مخــدر) را به صورت چرخشــی پذیرش کرده اســت.
بهگزارش ایرنا ،انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه اعتبارات
بهزیستی برای پذیرش معتادان متجاهر 20 ،میلیارد تومان بوده که
ناکافی اســت ،گفت :در ســالهای  95و  ،96حدود  60میلیارد تومان
ذیل اعتبارات بیمه ســامت برای کمک به درمان معتادان متجاهر
تخصیص یافته است .معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:
برخــی معتــادان متجاهــر ،فاقد اوراق هویــت هســتند و از طریق اثر
انگشــت نیز قابل شناسایی نیســتند و اگر ســتاد مبارزه با مواد مخدر
همکاری بکنــد اعتبار معتــادان متجاهر را ذیل اعتبارات بهزیســتی
بیاورند؛ میتوانیم با روش «اسکن عنبیه» این افراد را شناسایی کنیم
و دفترچه بیمه و هزینه درمان برای آنها بگیریم.

استاندار مرکزی در گفتوگو با «ایران»:

عکس :سایت مهندسی قطعات

وزیر آموزش و پرورش دیروز در حاشــیه جلســه هیأت دولت درباره
تعطیــات زمســتانی دانشآموزان اظهار داشــت :بــرای تعطیالت
زمســتانی با ســایر دســتگاههای ذیربــط هماهنگهســتیم بر همین
اســاس دو هفته تعطیلی بین ســال تحصیلی را دنبــال میکنیم اما
ش تغییراتی خواهد
احتماالً شــروع وخاتمه سال تحصیلی دســتخو 
شــد .البته این موضوع احتماالً به مصوبه مجلس نیاز داشــته باشد.
ب مجلس باشد آن را به مجلس ارسال میکنیم.
اگ ر نیازمند تصوی 
محمــد بطحایــی خاطرنشــان کرد :مــا موافق تعطیلــی دوهفته
ی مــدارس هســتیم و تــاش میکنیــم آن را در
تعطیــات زمســتان 
ســالجاری اجرایی کنیــم .وزیر آمــوزش و پرورش همچنیــن درباره
معلمان بازداشتی اظهار داشت :فقط یک نفر از معلمان بازداشت
شده در تجمع فرهنگیان هنوز در بازداشت است ،امیدواریم مشکل
این فرد هم بزودی حل شود.
بطحایــی ،در مــورد تجمع فرهنگیان در مقابل ســازمان برنامه و
بودجه و بازداشت عدهای از آنها ،اظهار کرد :مراسم همه ساله برگزار
میشــده است البته شاید کم مالحظگی برخی همکاران من امسال
وجود داشــت زیرا شــرایط مناســبی برای برگزاری این تجمع فراهم
نبــود .برخــی تشــکلها نیز جلســاتی با حضــور نمایندههــای وزارت
آموزش و پرورش داشتند و مسائل خود را آنجا مطرح کردند.
وزیــر آمــوزش و پــرورش افــزود :امــا بــه هــر حــال ضرب و شــتم
معلمان در هفته معلم کار پســندیدهای نیست البته به من گزارش
دادهانــد در آن تجمــع عــدهای غیرمعلــم نیــز حضــور داشــتند و
شعارهای غیرصنفی میدادند که ربطی به معلمان نداشت.

سرپرســت دفتــر حمایتــی و
توانمندســازی وزارت رفــاه دربــاره
توزیــع نخســتین ســبد غذایــی  ۹۷در
آســتانه رمضــان گفــت :ارزش ریالــی
ایــن ســبد  ۱۳۰هــزار تومــان بــرای
خانوادههــای کامــل اســت که شــامل
گوشــت قرمز ،مــرغ ،تخممرغ ،برنج،
حبوبات و ماکارونی و ...میشود.
میرمالــک
مریمالســادات
ثانــی ،سرپرســت دفتــر حمایتــی و

توانمندســازی وزارت رفــاه در رابطــه
بــا توزیع ســبد حمایــت غذایی گفت:
تنها افــرادی که تحت پوشــش کمیته
امــداد و بهزیســتی هســتند میتوانند
با مراجعه به مراکز اعالم شــده ســبد
غذایی خود را دریافت کنند.
وی بــا بیــان اینکــه نیازی نیســت
مشــمولین در روزهــای اول مــاه
مبــارک رمضــان مراجعــه کننــد،
گفــت :اعتبــار الزم در کارتهــای

افراد مشــموالن باقی مانــده و باطل
نمی شــود بنابرایــن تــا زمانــی کــه
بخواهنــد میتواننــد بــا مراجعــه بــه
فروشگاه های تعیین شده خریدهای
الزم را انجام دهند.
میرمالــک ثانــی دربــاره افزایــش
تعــداد ســبدهای غذایــی گفــت :در
حال حاضر تمــام نهادها بحثهای
امنیت غذایی را در دســتور کار دارند.
افزایــش تعــداد ســبدهای غذایــی

نیازمنــد اعتبار الزم اســت کــه اکنون
وجود ندارد.
وی تأکیــد کرد :افــراد میتوانند به
انتخــاب خــود از هر میــزان کاال به هر
میزانــی کــه بخواهنــد دریافــت کنند.
ســعی کردهایــم در ایــن مرحلــه از
توزیــع ســبد کاال آرامآرام بــه ســمت
گروههایــی برویــم کــه در نهادهــای
حمایتی ما نیســتند .سرپرســت دفتر
حمایتی و توانمندســازی وزارت رفاه

اظهــار کــرد :کارت یارانــه سرپرســت
خانوارهــا شــارژ میشــود ایــن افــراد
میتواننــد بــه فروشــگاههای طــرف
قــرارداد مــا کــه در تهران  9فروشــگاه
انتخاب شده در قالب رفاه ،شهروند،
اتــکا و ...مراجعــه و کاالهــای خــود را
خریداری کنند.
افــراد در خریــد کاال آزادی عمــل
دارند اما باید به فروشــگاههای طرف
قرارداد مراجعه کنند.

و  ۳درصد ســهم نفت منابــع را جبران
کنیم.
در ادامه مفتح ســخنگوی کمیسیون
برنامــه و بودجــه گفت :به نحوی رشــد
حقــوق در ســال  ۹۷اعمال میشــود که
کارمندانی که حداقل حقوق را دریافت
میکنند که حــدود  ۳۵هــزار و  ۷۵۱نفر
هســتند ۲۰ ،درصــد حقوقشــان رشــد
داشته باشد.
وی خطــاب بــه معــاون ســازمان
برنامــه و بودجــه گفــت :تقســیم منابع
افزایش حقوق به شما سپرده میشود.
شما حقوق حداقلی بگیران را  ۲۰درصد

پوشش بیمه رایگان قرار دارند که 34
میلیــون نفــر در کشــور و در مازنــدران
 800هزار نفر بیمه رایگان هستند.
مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت
ایــران گفــت :بیــش از  63هــزار بیمار
خــاص در کشــور و بیــش از چهار هزار
بیمــار در مازنــدران هســتند کــه 700
میلیارد تومان ســاالنه برای مازندران

افزایــش دهید تا جایی کــه منابع وجود
دارد و پــس از آن حقــوق افــرادی را کــه
دریافتــی باالتــری دارنــد صفــر درصــد
افزایش دهید.
در پایــان نیــز الریجانی در پاســخ به
اظهــارات پورمحمــدی مبنــی بــر اینکه
در صــورت تصویب استفســاریه ،میزان
دســتمزد اعضای هیأت علمی ،قضات
و کارشناســان سیاســت خارجی و دیوان
محاســبات صفــر درصــد خواهــد بــود،
گفــت :محاســبات کمیســیون برنامــه و
بودجه طبق ادعای شما نیست؛ طوری
تنظیم کنید که این گونه نباشد.

هزینه میشــود کــه دریافتی از اســتان
 40میلیارد تومان است.
موهبتــی افزود :حــذف دفترچهها
در بیمارســتانها در دســتور کار قــرار
دارد کــه تاکنــون در بیــش از 280
بیمارســتان اجــرا شــد و تــا ســه مــاه
دیگــر در تمام بیمارســتانها حذف و
نسخهها الکترونیکی میشود.

مدیرعامــل انجمن اهدای عضو ایرانیان ،بر ترویج فرهنگ
اهــدای عضــو در کشــور تأکیــد کــرد و گفت :چنانچــه فردی
خبـــر کارت اهدای عضو نداشــته باشــد ۳۸ ،درصد امکان اهدای
اعضایــش وجود دارد .دکتر کتایون نجفیزاده با بیان اینکه هنوز فرهنگ اهدای
عضــو در بیــن خانوادههای ایرانی جا نیفتاده اســت و هنوز هم مهمترین علت
عــدم احیــای عضو ،اطالع نداشــتن خانوادهها از این مقوله اســت ،افزود :وقتی
خانوادهها از فرآیند اهدای عضو اطالع نداشته باشند ،تیم درمانی مجبور است
اطالعــات علمــی را در همان زمان محدود و ســخت به خانوادههــا ارائه کند که
در اکثر مواقع ،در آن شــرایط خانوادهها ظرفیــت پذیرش این موضوع را ندارند
و درنتیجــه فرصــت تصمیمگیــری ازبیــن مــیرود ،بعضی مواقع هــم بهدلیل
تأخیر در تصمیم گیری ،عضو مورد اســتفاده برای اهدا ،قابلیت اهدا به دیگری
را از دســت میدهــد .وی با اشــاره به اینکه یک فرد مرگ مغــزی به طور بالقوه
میتوانــد بین یــک تا  ۸نفر را نجات دهد ،گفت :اینکــه بتواند چند نفر را نجات
دهد ،بهسالمت فرد و زمان رضایت دهی خانوادهها بستگی دارد.
او بــا بیان این مطلب که برای خانواده ســخت اســت که بــاور کند عزیزش با
وجود اینکه نفس میکشــد ،فوت کرده اســت ،اما واقعیت این است که بیمار از
طریق دســتگاه فقط تنفس مصنوعــی دریافت میکند ،گفــت :فرهنگ اهدای
عضــو باید ترویج شــود ،چراکــه در این صورت خانوادهها اطــاع پیدا میکنند و
میتوانند در شــرایط سخت بخوبی تصمیمگیری کنند ،البته این تصمیمگیری
بسیار دشوار است ،اما اگر فرهنگسازی بهصورت صحیح انجام شود ،میتوان
بیماران نیازمند عضو را نجات داد.
وی با بیان اینکه ساالنه  ۱۶هزار مرگ ناشی از تصادفات در کشور رخ میدهد،
اظهارداشــت :برآورد شده که ساالنه  ۵تا  ۸هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی
میشوند که طبق آمار جهانی ،نیمی از آنها یعنی بین  ۲۵۰۰تا  ۴۰۰۰نفر قابلیت
اهدای عضو دارند ،این در حالی اســت که در ســال گذشته فقط  ۹۲۶نفر ،یعنی
کمتر از یک سوم افراد مرگ مغزی ،به اهدای عضو رضایت دادند.
وی بــا بیان اینکه شــایعترین علت مرگ مغزی ،تصادفات رانندگی اســت،
ادامــه داد :هماکنون بیش از  ۲۵هزار بیمار نیازمند پیوند در کشــور وجود دارد و
روزانه  ۷تا  ۱۰نفر از آنها فوت میکنند.
نجفیزاده با بیان اینکه ســاالنه  ۶هزار عضو قابــل اهدا به زیر خاک میرود،
خاطرنشــان کرد :در سال گذشــته  ۱۲۸۱نفر پیوند کلیه ۷۶۵ ،نفر پیوند کبد۱۳۱ ،
نفــر پیوند قلــب ۱۰ ،نفر پیوند ریه ۲۱ ،نفر پیوند لوزالمعده انجام شــده اســت و
درکل  ۲۲۰۸نفــر نجــات پیدا کردهاند .وی با بیان اینکه ســاالنه  ۳هزار نفر در اثر
نرسیدن عضو اهدایی فوت میکنند ،گفت :چنانچه نصف افرادی که عضوشان
اهدا نشــده و به خاک ســپرده شــدهاند ،اعضایشــان به بیماران پیوند میخورد،
کمبود عضو اهدایی در کشور برطرف میشد و اضافه هم میآمد.

