
چهل سال بعد در چنین روزی
تا هزار و پانصد با جهانگیری

 وزیر آموزش و پرورش: 
از هیچ کس شهریه نمی گیریم

وزیر آموزش و پرورش در اطالعیه ش��دیدالحنی 
تمام��ی رس��انه های منتقد ای��ن وزارتخان��ه را مزدور 
بیگانگان نامید و گفت: ما در مدارس دولتی یک ریال 
هم ش��هریه نمی گیریم و همه خبرهای دیگر، ادعای 

واهی و کذب محض است.
آرتی��ن یحیایی ک��ه در جمع خبرنگاران س��خن 
می گفت، رس��انه های منتقد را به شکایت تهدید کرد و 
افزود: ما فقط یک شماره حساب اعالم کردیم که والدین 
باید با زبان خوش برای ما پول واریز کنند وگرنه با زبان 
ناخوش ما روبه رو خواهند شد. وی در پاسخ خبرنگاری 
که پرسیده بود این دریافتی زورکی چه فرقی با شهریه 

دارد تصریح کرد: این با اون یکی خیلی فرق دارد.
آرتین یحیایی از هرگونه توضیح بیشتر خودداری 
کرد و در پایان گفت: خدا تمامی رس��انه ها را به زمین 

گرم بزند چون بابایزرگم را هم همین ها دق دادند.
معاون رئیس جمهور: تحریم ها شوخی است

اش��کان جهانگیری با مس��خره خواندن تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران گفت: این تحریم ها خنده دار است 

و ما در جلسات هیات دولت به آن قاه قاه می خندیم.
وی افزود: نرخ دالر به صد و هشتاد میلیارد تومان 
رس��یده است اما خوشبختانه مردم ما مقاوم هستند و 

این تحریم ها را هم پشت سر خواهند گذاشت.
وی شایعه خوردن پوست درختان را در چند شهر 
کش��ور تکذیب کرد و گفت: البته ما خبر داریم بعضی 
از مردم از س��رناچاری برگ درختان را می جوشانند و 
مصرف می کنند اما از خوردن پوست درختان گزارشی 

به دست ما نرسیده است.
اشکان جهانگیری از دستگیری برادر کوچک خود 
- آرشام جهانگیری - ابراز بی اطالعی کرد و گفت: هر 
چقدر هم چوب الی چرخ دولت بگذارند ما ایستاده ایم 
و جایی نمی رویم. وی در پایان از طراح شعار "تا هزار 

و پانصد با جهانگیری" تقدیر کرد.
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ته��ران  خ��اك  یتخــــت سست است و هر پا
لحظه ممکن است حفره ای در زیر خاك 
پایتخت ایجادشود، قنات های متروك و 
برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی 2 
عامل اصلی اس��ت که می گویند زیرپای 

تهرانی ها را خالی کرده است.
 پنجشنبه ش��ب بود که بازهم در 
خیاب��ان مول��وی زمین فرونشس��ت و 
حفره ای 8 متری ایجاد ش��د. س��ریال 
فروریزش های خیاب��ان مولوی تمامی 
ندارد. علی بیت اللهی در گزارش��ی که 
پس از ای��ن حادثه تهیه ک��رده اعالم 
کرده اس��ت به دلی��ل خصوصیت های 
زمی��ن درای��ن منطقه باز ه��م انتظار 

فرونشست دیگری وجود دارد.
دبی��ر کارگروه مل��ی زلزله، لغزش 
الیه ه��ای زمین، ابنیه و شهرس��ازی با 
اشاره به ابعاد این فرو ریزش، می گوید: 
براساس مشاهدات میدانی این فروریزش 
به طور تقریبی دارای طول و عرض 4 تا 
5 متری است، ولی عمق فروریزش قابل 
توجه و در حدود 8 متر بوده است. این 
حادثه می توانست با تلفاتی همراه باشد 
که خوش��بختانه بر طب��ق گزارش های 
دریافتی خس��ارت جانی و مالی به جز 
تخریب بخش��ی از خیاب��ان و احتماال 
لوله های آب زیر سطحی در بر نداشت.

وی درب��اره دالیل این فرونشس��ت 
هم می گوید: ش��هردار ناحیه، شکستگی 
لوله و آب شس��تگی ناشی از آن را دلیل 
اصلی وقوع فروریزش اعالم کرد، ولی در 
هنگام مس��تند کردن عوارض سانحه، از 
مسئولین شرکت آب و فاضالب در محل 
حادثه نماینده ای حاضر نبود تا اطالعات 
دقیق تری به دس��ت آید، اما مش��اهدات 
زمینی نشان می داد که لوله های آب سالم 
هستند. طبق گفته مسئولین شهرداری در 
محل حادثه، تونل مترو در زیر این محل، 
مرطوب و دارای نش��تی آب ش��ده است 
که متاسفانه امکان بازدید وجود نداشت. 
عالوه بر آن با توج��ه به عمق فروریزش 
زمی��ن ک��ه ح��دود 8 متر ب��وده به نظر 
می رسد شاید عوامل دیگری نظیر قنات ها 
و یا حفاری های مترو نیز در شکل گیری 

فروریزش این نقطه نقش داشته اند.
بیت اللهی، مس��یر خیاب��ان مولوی 
را مس��یری خ��اص از نقطه نظ��ر وقوع 
فروریزش های ش��هری ته��ران توصیف 
می کند و می گوید : در 27 آذرماه س��ال 

1395 در ضلع جنوب��ی خیابان مولوی 
بعد از میدان محمدیه )میدان اعدام( به 
سمت شرق، در کوچه ذکائی فروریزش 
بزرگی رخ داد و پیشتر از این حادثه و در 
روز 16 مهرماه همان سال در میدان قیام 
واقع در امتداد همین مسیر نیز فروریزش 
دیگری رخ داده بود که متاسفانه در آن 

حادثه، دو نفر کشته شدند.
وی افزود: در ادام��ه فروریزش های 
سریالی در مس��یر خیابان مولوی که در 
راستای تونل متروی خط 7 بوده و با حفر 
آن، تعداد فروریزش های شهری نیز بیشتر 
شده است، فروریزش دیگری در مجاورت 
بیمارس��تان اکبرآبادی خیاب��ان مولوی 
رخ داد. بخش��ی از س��اختمان های این 
بیمارستان تخلیه شده است، فروریزش 
روز 10 آبان م��اه 1397 نیز در راس��تای 
همین مسیر پرخطر بوده است، از این رو 
به نظر می رس��د با توجه به خصوصیات 
زمی��ن این ناحیه، احتمال رخداد چنین 

اتفاقاتی در آینده نیز وجود دارد.

نیاز به اسکن مدام خیابان ها
رئی��س کمیس��یون شهرس��ازی و 
معماری ش��ورای ش��هر تهران می گوید: 
بررسی ها نش��ان می دهد شهر تهران به 
دلیل اینکه س��ال ها ش��بکه جمع آوری 
فاضالب نداشته است و چاه های جذبی که 
در ده میلیون قطعه زمینی که در تهران 
ساخته شده برای فاضالب حفر کرده است 
زیر پای ته��ران را خالی کرده، همچنین 
استفاده بیش از حد از آب های زیرسطحی 
سبب ش��ده که خاك تهران پوك شود و 

حفرهایی در زیر آن ایجاد شود.
محمد س��االری ایج��اد تونل های 
مترو را هم فرونشست های تهران موثر 
می داند و معتقد است باید معابر تهران 

هر فصل اسکن شوند.
موضوع��ی که افش��ین حبیب زاده 
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران 
هم بر آن تاکید دارد. او می گوید: تنها 
چ��اره حفره های زیر زمی��ن در تهران 
اس��کن مس��تمر خیابان ه��ای اصلی و 
فرعی تهران است، اکنون دستگاه های 
ثابت اس��کن در شهر تهران وجود دارد 

اما این دس��تگاه ها نیاز م��ا را برطرف 
نمی کند، زیرا باید به وس��یله اس��کن 
متح��رك نقاط بحران��ی و خطرآفرین 

شهر به صورت مستمر پایش شود.
متاس��فانه  می ده��د:  ادام��ه  وی 
دس��تگاه های متحرك برای اسکن شهر 
ته��ران وج��ود ن��دارد و از ماه ها پیش 
برای خرید این دستگاه ها اقدام شده اما 
هنوز خریداری نش��ده است و بارها هم 
در این ب��اره تذکر داده ای��م. تا زمانی که 
این دستگاه ها خریداری نشود همچنان 
مشکل فرونشست زمین برای شهر تهران 
وج��ود دارد و احتمال دارد که هر لحظه 
بخشی از زمین فرونشست کند که این 
موضوع برای شهر تهران خطرناك است.

حبی��ب زاده اف��زود: ش��هر تهران 
به ص��ورت جدی با خطر فرونشس��ت 
زمین و ایجاد فروچاله ها مواجه اس��ت 
و هر چند وق��ت یکبار نمونه ای از این 
مس��اله در نقط��ه ای از ش��هر از جمله 
در اتوبان ه��ا و معاب��ر اصلی ش��هر رخ 
می دهد. فرونشست زمین و فروچاله ها 
امکان تبدیل شدن به بحران را دارند.

کدام مناطق در معرض تهدید هستند؟
مدی��ر مرک��ز زلزله شناس��ی مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این 
رابطه می گوید: بر مبنای مطالعات صورت 
گرفته دشت های جنوب غربی و جنوبی 
تهران متحمل فرونشست قابل مالحظه ای 
به ویژه در سال های اخیر شده و می شوند، 
به گونه ای که بیشینه فرونشست در دشت 
ش��هریار در جنوب غرب تهران و دشت 

ورامین نیز گزارش شده است.
 بیت اللهی ادامه می دهد: براساس 
نقشه  فرونشست سازمان زمین شناسی، 
فرونشست زمین موقعیت شهری تهران 
و برخی از مراکز جمعیتی اطراف آن در 
جنوب و جنوب غربی نظیر اسالمشهر 
را مورد تهدید قرار داده اس��ت. مراکز 
جمعیت��ی نظی��ر کهریزك، ش��ورآباد، 
سلطان آباد و اسالمشهر از جمله مراکز 
جمعیتی عم��ده در زون فرونشس��ت 
جنوب و جنوب غرب تهران به ش��مار 

می روند.  مهر

حسین جودوی

ی��وم اهلل 13 آبان با  منتقـد را میـز  دیگری  ش��کوه 
انقالب اسالمی پشت سر گذاشت، آن هم 
در آستانه چهل سالگی  اش. چهل سال از 
عمر س��ینما و صداوسیما گذشت، آیا در 
سینمای ایران ساختن فیلم ضد آمریکایی 
از عدد سه به عدد چهار رسید؟ سه فیلم 
ضد آمریکایی تاریخ سینمای ایران پس از 
انقالب فیلم توفان شن، دست شیطان و 

انیمیشن خلیج فارس است.
صداوسیما با 40 سال مداومت ممتد 
در امر ساخت آثار نمایشی هیچ سریال 
ضد آمریکایی معاصری را در کارنامه  اش 
ندارد. سینمای انقالب هم به رویدادهای 
معاصر پ��س از انقالب هیچ واکنش ضد 
آمریکایی نش��ان نداده است و تنها سه 
فیلم س��اخته ش��ده که دو مورد از آنها 
واکنشی به تسخیر النه جاسوسی است.

یعنی سهم سینمای ایران که عمال 
با پول مس��تقیم نفت اداره می شود تنها 
س��ه فیلم ضد آمریکایی است که فیلم 
دست ش��یطان حسین زندباف نیمی از 
هزینه های��ش را بخش خصوصی تامین 
کرده است و حیات س��ینمایی زندباف 
در حوزه فیلمسازی متوقف و سینمای 
آمریکای��ی ای��ران او را به ات��اق تدوین 
بازگرداند تا دیگر از این اشتباهات مهلک 
از او و سایرین سر نزند و جالب اینجاست 
که سینماگران ایرانی سعی دارند به هر 
ترتیب به خاطر یک فیلم، تنها یک فیلم 
ضد آمریکایی جواد ش��مقدری، او را به 

قعر سینمای ایران بفرستند.
مدیران باالدستی که نقش پررنگی 
در تعیین مدیران فرهنگی دارند، یکبار به 
خود آمده اند و با خود این جمله را تکرار 
کرده اند که چرا دستگاه فرهنگی جمهوری 

اسالمی شرمنده انقالب اسالمی است؟
م��روری بر کارنامه س��ینمای ایران 
نشان می دهد که احتماال سینمای ایران 
و مدیرانش نه تنها ضد آمریکایی نیستند 
بلکه ه��دف غایی آنان تمجید آمریکایی 
درباره سینمای ایران است که مسیرش را 

با دریافت جایزه اسکار به خوبی یافته اند.
حتی با تاسیس دستگاه های فرهنگی 
که قصدشان به اوج بردن سینمای انقالب 
است، رویدادی معکوس اتفاق می افتد و 
تا حدودی س��قوط فرهنگی را به شکلی 

هنری مزه مزه می کنیم.
ب��ه این مه��م توجه کنی��م که در 
همان س��ازمان ها که هدفشان پر کردن 
خالء ضد آمریکایی سینماست، فیلمی 
درباره وقایع س��وریه ساخته می شود و 
حت��ی از نمایش یک مدافع حرم پرهیز 
می کنند، سریالی هم با همین مضمون 
ساخته می شود و باز هم به جای نمایش 
مجاه��دت مدافع��ان ح��رم، در مقابل 
یک توطئه س��عودی - آمریکایی، نقی 
معمولی توریست را می بینیم که مسئله 
سوریه را یک تنه حل می کند و این تلقی 
ساده انگارانه در مردم بوجود می آید که 
وقتی نقی معمولی حریف داعش است، 
جمهوری اسالمی کارزار چندان سختی 

در سوریه را طی نکرده است.
 تصور کنید که چقدر ساده و به راحتی 
هنرمندان عزیز که باالترین دستمزد را هم 
می گیرند می توانند به اسم ساخت سریال 
ارزش��ی و پرطرفدار، ارزش های جمهوری 
اسالمی را به چالش بکشند و حتی همین 
رس��انه هایی که با پول نف��ت جمهوری 
اس��المی منتفع می ش��وند، یک اعتراض 
س��اده را به این وضعیت نمایشی مندرج 
نکنند. اصال در لیست تولیدات نمایشی اعم 
از فیلم و س��ریال که سازمان های محترم 
تولید کرده ان��د، کدام اثر ضد آمریکایی را 

می توان جست وجو کرد؟!
حوزه هنری یک ویدئو کلیپ را تولید 
می کند که مورد انتق��اد خیلی از اهالی 
هنر و رس��انه قرار می گی��رد و مدیرانش 
نمی توانند یکی از هنرمندان س��ینمای 
ایران را قانع کند که اثری ضد آمریکایی 

در سینمای ایران تولید کنند. 
نکت��ه جال��ب این اس��ت که ضد 
آمریکایی های سینما منفور و مهجورند، 
نمون��ه اش فرهاد عظیماس��ت که نبرد 
خلیج فارس را س��اخته اما اجازه ندارد 
از درب ورودی س��اختمان های حامی 
فیلمس��ازان انقالبی وارد شود و حوزه 

هنری مدعی ارزش های انقالب، اکران 
اس��تاندارد فیلم جنگ خلیج فارس که 
به مخاطبان نس��ل جوان ش��جاعت و 
ش��هامت در مقابل آمریکا ایستادن را 
آم��وزش می دهد، از حاضران دیروز در 

یوم اهلل 13 آبان را دریغ می کند.
در عوض کس��انی به ساختمان های 
شیک تازه تاسیس رفت و آمد دارند که برند 
جریان روشنفکری هستند و بودجه سازان 
نهاد های ارزشی به جای توجه به ساخت 
اثری ضد آمریکایی، به سلبریتی ها و جذب 

حداکثری غیرعقالیی آنان توجه دارند.
درب��اره ارزش ه��ای جن��گ، ض��د 
جنگ ترین فیلم ممکن را می س��ازنند و 
ارزش های دف��اع، در میان تنگه دیدگاه 
روش��نفکران، قربانی می ش��ود و اهالی 
جبهه رسانه ای انقالب یک خودمسروری 
زشت را تبلیغ می کنند که ما توانستیم 

فیلمی شبیه سینمای آمریکا بسازیم.
 مش��خص نیس��ت، این پول های 
کالن ص��رف چ��ه آرمانی باید بش��ود؟ 
استکبارستیزی در کجای آرمان مدیران 
ق��رار دارد. حداق��ل محض دلخوش��ی 
انقالبیون، یک فیلم داستانی بی کیفیت 

ضد آمریکایی هم ساخته نمی شود.
 آرم��ان ض��د آمریکای��ی مدیران 
ساختمان های شیک و بلند چه زمانی 
قرار اس��ت بروز و ظهور داش��ته باشد. 
کافیس��ت یکبار کن��ار ای��ن نهادها و 
سازمانها بنش��ینیم تا ببینیم به غیر از 
فالن آقای بازیگر و بهمان خانم بازیگر 
ک��ه ه��ر زمان علی��ه نظ��ام در فضای 
مجازی اظهارنظر می کنند، چه کسانی 
جرات می کنند از کنار نهادهای ارزشی 
عبور کنند. مدیران ارزش��ی، اگر فیلم 
ضد آمریکایی بسازند کالسشان جلوی 

سلبرتی ها پایین می آید؟
مدیرانی با ای��ن طرز تلقی و تفکر، 
تالش می کنند از رخدادهای استراتژیک 
نظام، مشابه هالیوودی بسازنند تا یکی 
در  اصالح طل��ب  ژورنالیس��ت های  از 
تمجی��د نامه اش عنوان »هالیوودیس��م 
اسالمی« را به آنان نسبت دهد و سرور 

مطبوعاتی  مدیران کوك شود.
از رسانه ای که تولیداتش تا 6 ماه 
آینده نمونه  مشابه تمام »اَمریکن « های 
ساخته ش��ده خواهد بود، آیا می توان 
انتظار ساخت یک س��ریال ناقابل ضد 
آمریکایی را درباره رویدادهای بیس��ت 

سال اخیر داشت؟  تسنیم

امام صادق علیه السالم:
انسان سعادتمند، اندرِز به تقوا را آویزه گوش خود 
می کند، هرچند مخاطب آن اندرز کسی دیگر باشد.
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سيد« على آقازاده» در آيين همايش هفته بيمه سالمت در اراك، افزود:560 
تخت بسترى با بهره بردارى از اين طرح سالمت به امكانات درمانى استان 

مركزى افزوده مى شود.
استاندار مركزى گفت: 500 ميليارد ريال تسهيالت به منظور تكميل طرح 
بيمارستان مادر تخصصى وليعصر(عج) اراك پرداخت شده كه پيش بينى 
مى شود اين طرح مهم سالمت تا مهرماه سال آينده به بهره بردارى برسد.
استان تحت  اين  معادل 40 درصد جمعيت  نفر  هزار  كرد: 560  عنوان  وى 
 پوشش خدمات بيمه سالمت هستند و ارايه كيفى خدمات اين بيمه اهميت

زيادى دارد.
 استاندار مركزى گفت: صنعتى بودن استان مركزى و بهره مندى مردم از 
خدمات ساير صندوق هاى بيمه اى تامين اجتماعى و نيروهاى مسلح از جمله 
مهمترين عوامل كاهش جمعيت تحت پوشش بيمه سالمت استان نسبت به 

ساير استان هاى كشور است. 
پيشرفت كشورهاى  عوامل  مهمترين  از جمله  را  آقازاده، شاخص سالمت 
پيشرفته عنوان كرد و افزود: بى توجهى به امور پيشگيرى و سالمت جامعه 

هزينه هاى سربار متعددى را به جامعه تحميل مى كند.
 استاندار مركزى با يادآورى آغاز پرداخت يارانه نقدى از 10 سال گذشته در 
كشور خاطرنشان كرد: 40 هزار ميليارد تومان يارانه ساالنه به صورت نقدى 
توسط دولت به مردم پرداخت مى شود كه اين حجم منابع مالى مى تواند به 

صورت تجميعى در تقويت زيرساخت هاى سالمت تزريق شود.
 آقازاده گفت: تزريق اين اعتبارات به نقدينگى كشور كاهش ارزش پول ملى 
و افزايش تورم را به همراه آورده است. وى ياد آور شد: نقدينگى كشور در 10 
سال گذشته حدود 300 هزار ميليارد تومان بود كه با پرداخت يارانه به صورت 
نقدى در اين مدت نقدينگى كشور را به يك ميليون و 500 هزار ميليارد تومان 
افزايش داده كه اين مهم كاهش ارزش پول ملى و افزايش تورم در كشور را 

به همراه داشته است.
مديركل بيمه سالمت استان مركزى نيز در اين همايش گفت: 160 ميليارد 
ريال اعتبار در هفته جارى به موسسه هاى طرف قرارداد بيمه سالمت اين 

استان پرداخت شد.
مديركل بيمه سالمت استان مركزى يادآور شد: تعرفه هاى چاپ و صدور 
دفترچه هاى بيمه سالمت توسط اين دفاتر پيشخوان از چند سال گذشته 
افزايش نيافته و براى كمك به اين دفاتر تعرفه اين هزينه ها از مهر ماه جارى 

50 درصد افزايش يافته است. 
از جمله  اى  بيمه  هاى  همپوشانى صندوق  رفع  كرد:   جيريايى خاطرنشان 
برنامه هاى سازمان بيمه سالمت در سال جارى است كه با هماهنگى ساير 
صندوق هاى بيمه اى از ابتداى سال جارى اين طرح در سطح كشور آغاز و 
تا كنون پنج ميليون همپوشانى در كشور كشف و همپوشانى 2 ميليون نفر 

برطرف شده است. 
و مركزى شناسايى  استان  در  اى  بيمه  همپوشانى  هزار  داد: 50  ادامه   وى 

 تا كنون 15 هزار همپوشانى برطرف شده است و پيش بينى مى شود تا پايان 
سال آينده تمامى موارد در اين راستا از چرخه خدمات بيمه حذف شود. 
مديركل بيمه سالمت استان مركزى ياد آور شد: 567 هزار نفر معادل 40 
درصد از جمعيت استان مركزى تحت پوشش خدمات بيمه اى بيمه سالمت و 

بقيه زير پوشش ساير صندوق هاى بيمه اى قرار دارند.
 وى ادامه داد: 310 هزار نفر اين افراد تحت پوشش صندوق بيمه عشاير و 
روستاييان، 88 هزار نفر تحت پوشش صندوق بيمه كاركنان دولت، 35 هزار 
نفر تحت پوشش صندوق بيمه ساير اقشار(جانبازان و خانواده شهدا) و 127 

هزار تحت پوشش صندوق بيمه همگانى سازمان بيمه سالمت قرار دارند. 
جيريايى گفت: سه هزار و 56 نفر از بيمه شدگان اداره كل بيمه سالمت استان 
مركزى تحت پوشش صندوق بيمه ايرانيان قرار دارند و اين افراد ماهيانه 
با پرداخت 220 هزار ريال مى توانند از تمامى خدمات درمانى و بهداشتى 
افزود:  مند شوند. وى  بهره  استان  و خصوصى  دولتى  موسسه هاى بخش 
يكهزار و 426 نفر از بيمه شدگان بيمه سالمت استان مركزى از اتباع ساير 
با بيمه اين افراد بيشترين حجم بيمه شده  كشورها هستند و اين استان 
اتباع خارجى را به خود اختصاص داده است. مديركل بيمه سالمت استان 
مركزى افزود: 730 موسسه درمانى و بهداشتى بخش خصوصى و دولتى طرف 
قرار داد با اين اداره كل وظيفه خدمت رسانى به بيمه شدگان اين سازمان را 

برعهده دارند.
سال  مركزى  استان  بيمه سالمت  كل  اداره  بيمه شدگان  گفت:  جيريايى   
گذشته 2 ميليون و 800 بار مراجعه به موسسه هاى طرف قرارداد با اين اداره 
داشته اند و مراجعه اين افراد به موسسات طرف قرارداد هر ماه 2 هزار و 200 
ميليارد ريال هزينه براى اين اداره كل به همراه داشته است. بيش از 97 درصد 
از موسسه هاى درمانى، بيمارستانى، آزمايشگاهى و داروخانه استان با اين 

اداره كل طرف قرارداد است.

استاندار مركزى در آئين گراميداشت هفته بيمه سالمتآگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

500ميليارد ريال تسهيالت به بيمارستان وليعصر اراك پرداخت شد

 

براى  اعتبار  ريال  ميليارد  گفت: 160  مركزى  استان  بيمه سالمت  مديركل 
تامين  استان  اين  سالمت  بيمه  قرارداد  طرف  هاى  موسسه  به   پرداخت 

شده است.  
محمدرضا جيريايى در جمع خبرنگاران استان مركزى افزود: با تامين اين 
اعتبارات طلب مرداد ماه داروخانه هاى طرف قرارداد اداره كل بيمه سالمت 
استان مركزى و طلب تير و بخشى از مرداد ماه ساير موسسه هاى طرف 
قرارداد با اين اداره كل پرداخت مى شود. وى ادامه داد: اكنون تمامى طلب 
سال گذشته و امسال داروخانه ها و بخشى از طلب ساير موسسه هاى طرف 
قرارداد با اداره كل بيمه سالمت استان مركزى پرداخت شده است. مديركل 
هاى  ريزى  برنامه  اساس  بر  كرد:  نشان  مركزى خاطر  استان  بيمه سالمت 
انجام شده مقرر شده است طلب سال گذشته ساير موسسه هاى دولتى و 
دانشگاهى استان به صورت اوراق عرضه تسويه شود و پرداخت طلب سال 96 
موسسه هاى بخش خصوصى نيز از طريق راهكارهاى مختلف در دستور كار 
سازمان بيمه سالمت قرار دارد. جيريايى ياد آور شد: 567 هزار نفر معادل 40 
درصد از جمعيت استان مركزى تحت پوشش خدمات بيمه اى بيمه سالمت و 

بقيه زير پوشش ساير صندوق هاى بيمه اى قرار دارند.
جيريايى  در ادامه گفت: 2 هزار و 601 بيمار خاص در استان مركزى وجود 
دارد،  كه 981 نفر اين بيماران تحت پوشش اداره كل بيمه سالمت استان 
قرار داشته و خدمات مورد نياز خود را به صورت رايگان دريافت مى كنند. 
وى افزود: 40 درصد از جمعيت استان كه معادل 567 هزار نفر است  تحت 
پوشش خدمات بيمه اى اداره كل بيمه سالمت قرار دارند و 60 درصد ديگر  
تحت پوشش ساير صندوق هاى بيمه اى قرار دارند، 310 هزار نفر از اين افراد 
تحت پوشش صندوق بيمه عشاير و روستاييان، 88 هزار نفر تحت پوشش 
صندوق بيمه كاركنان دولت، 35 هزار نفر تحت پوشش صندوق بيمه ساير 
اقشار نظير جانبازان و خانواده شهدا و 127 هزار نفر تحت پوشش صندوق 
بيمه همگانى بيمه سالمت استان قرار دارند. مديركل بيمه سالمت استان 
مركزى تصريح كرد: در صندوق بيمه ايرانيان 3 هزار و 56 نفر عضويت دارند، 
افراد مى توانند با پرداخت ماهانه 22 هزار تومان كه معادل 50 درصد حق 
بيمه است، از تمامى خدمات درمانى و بهداشتى موسسه هاى بخش دولتى و 

خصوصى طرف قرارداد اين اداره كل بهره مند شوند. 
بيمه شده در  اتباع  تعداد  اتباع عنوان كرد:  به صندوق  اشاره  با  جيريايى 
سازمان بيمه سالمت استان مركزى يك هزار و 426 نفر است كه اين اتباع از 
كشورهاى مختلفى هستند، 2 هزار و 601 بيمار خاص در استان مركزى وجود 
دارد،  كه 981 نفر اين بيماران تحت پوشش اداره كل بيمه سالمت استان قرار 

داشته و خدمات مورد نياز خود را به صورت رايگان دريافت مى كنند.
جيريايى در ادامه گفت: بيمه شدگان اداره كل بيمه سالمت استان مركزى 
سال گذشته 2 ميليون و 800 بار مراجعه به موسسه هاى طرف قرارداد با 
اين اداره داشته اند و مراجعه اين افراد به موسسات طرف قرارداد هر ماه 
2 هزار و 200 ميليارد ريال هزينه براى اين اداره كل به همراه داشته است. 
وى از اجراى طرح استحقاق بخشى در بيمارستان هاى دولتى و دانشگاهى 
استان مركزى از شهريور ماه امسال خبر داد و گفت: بيمه شدگان اداره كل 
بيمه سالمت در اين طرح با ارائه كد ملى مى توانند خدمات درمانى مورد نياز 
خود را در اين مراكز دريافت كنند. مديركل بيمه سالمت استان مركزى ادامه 
داد: با اجراى اين طرح افرادى كه به طورت همزمان از خدمات بيمه اى 2 تا 
 چند صندوق بيمه اى بهره مند مى شوند مشخص و بيمه شده بايد يكى از 
صندوق هاى بيمه اى را براى دريافت خدمات درمانى انتخاب كند. جيريايى 
گفت: با آغاز اجراى اين طرح در استان مركزى 11 هزار همپوشانى بيمه سالمت 
با ساير صندوق هاى تامين اجتماعى و نيروهاى مسلح كشف و برطرف شده 
است. مديركل بيمه سالمت استان مركزى ادامه داد: 2 هزار و 601 بيمار خاص 
در استان مركزى وجود دارد كه 981 نفر اين بيماران تحت پوشش اداره كل 
بيمه سالمت استان قرار داشته و خدمات مورد نياز خود را به صورت رايگان 
دريافت مى كنند. وى ادامه داد: 199 نفر اين افراد را بيماران پيوند كليه، 206 
نفر بيماران دياليزى، 453 نفر بيماران ام اس، 75 نفر هموفيلى و بقيه بيماران 
تاالسمى تشكيل داده اند و خدمات مورد نياز خود را به صورت نامحدود از 
اداره كل بيمه سالمت استان مركزى دريافت مى كنند. مديركل بيمه سالمت 
استان مركزى افزود: درمان اين افراد ماهانه 11 ميليارد ريال براى اداره كل 
بيمه سالمت اين استان هزينه به همراه دارد.جيريايى از راه اندازى سامانه 
سامانه  اين  گفت:  و  داد  خبر  مركزى  استان  سالمت  بيمه  كل  اداره   1666
 براى ارتباط هرچه بيشتر بيمه شدگان با بيمه سالمت و افزايش نظارت بر
يك  داد:  ادامه  وى  است.  شده  اندازى  راه  داد  قرار  طرف  هاى  موسسه   
 هزار بازرسى در 6 ماه امسال در راستاى افزايش خدمات كيفى و كمى بر
انجام  مركزى  استان  بيمه سالمت  كل  اداره  داد  قرار  هاى طرف  موسسه    

شده است.

مديركل بيمه سالمت استان مركزىآگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

160 ميليارد ريال به موسسات بيمه سالمت مركزى پرداخت مى شود

مدیران شهری شتابی برای حل بحران ندارند

سریال فرونشست در پایتخت
چرا »مدیران فرهنگی« هالیوودی تر می شوند؟

نهادهایی علیه »ضدامریکایی ها«


