روند افزایشی مبتالیان کرونا در کشور ؛

عالئم افتراقی سویه جدید «کووید» از «وبا»

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشاره به عالئم ابتال به
سویههای جدید امیکرون تاکید کرد :در سویه جدید احتمال افزایش
مبتالیان ،بستری و مرگ و میر دور از ذهن نیست؛
دکتر مهرداد حق ازلی ،با اشــاره به شناسایی سویه جدید امیکرون
( BA۴و  )BA۵در ایــران ،گفت :تعداد مبتالیان به بیماری رو به
افزایش است و علت این افزایش آمار این است که اکثر افراد رعایت

پروتکلهای بهداشتی را کنار گذاشتند.
وی ضمن اشاره به شیوع وبا در برخی استانهای کشور ،درباره عالئم
افتراقی وبا از کرونا ،اظهار کرد :اسهال در وبا شدیدتر است؛ در حالی که
طول مدت اسهال در این سویه امیکرون  ۲۴تا  ۴۸ساعت بوده و تعداد
دفعات کمتری دارد اما در وبا اسهال بسیار شدیدتر و آبکیتر است.
دبیــر بورد داخلی کمیته علمی کرونا درباره احتمال آغاز پیک هفتم

کرونا در روزهای آتی ،تصریح کرد :شرایط فعلی هشداری جدید برای
آغاز پیک هفتم است که اگر رعایت دستورالعملهای بهداشتی انجام
نشود ،احتمال این که ظرف چند هفته آینده وارد پیک دیگری از کرونا
شویم ،وجود دارد .البته این پیک مشابه شرایطی که با پیک دلتا داشتیم
نخواهد بود؛ زیرا واکسیناسیون شکل گرفته است؛ اما احتمال افزایش
مبتالیان ،بستری و مرگ و میر دور از ذهن نیست.
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رئیس قوه قضاییه:

رئیس قــوه قضاییه گفــت :در مقوله حجــاب و عفاف ،همه
بخشها و مســئوالن ذیربط اعم از دادستان ،قاضی و ضابطین
بایــد در چارچوب قانــون گام بردارند؛ باید توجه داشــت که در
این زمینــه نمیخواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه
اقدامات ما باید متقن ،مدبرانه ،قانونی و توأم با آرامش باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت :امروز برخی از دشــمنان قســمخورده
نظام جمهوری اسالمی و مردم متد ّین ما ،به دنبال ترویج ابتذال
و بیعفتی و بیحیایی در جامعه هســتند و پیگیری این موضوع
نیاز به کار اطالعاتی دارد.
حجتاالســام والمســلمین محســنی اژهای ،طی سخنانی
در نشســت شــورای عالی قوه قضاییه ،ضمن تبریک و تهنیت
اعیاد مــاه ذیالحجه و در پیش بودن عیــد غدیرخم ،به دیدار
اخیر مسئوالن قضایی با رهبری اشاره کرد و اظهار داشت :رهبر
معظم انقالب با رهنمودها و ارشاداتی که داشتند انرژی مضاعفی
را به مســئوالن و دستاندرکاران قوه قضاییه تزریق کردند و ما
امیدواریم بتوانیم با مجاهدت و تالش بیشتر در راستای عملیاتی
کردن منویات و دستورات صارده از ناحیه معظمله گام برداریم.
رئیــس قوه قضاییه با اشــاره بــه در دســتور کار قرارگرفتن
عملیاتیســازی فرمایشــات و فرامین اخیر مقام معظم رهبری
در بخشهــای مختلف قوه قضاییه ،بیان داشــت :پس از دیدار
با مقام معظم رهبری و اســتماع فرمایشات و دستورات ایشان،
برنامهریزیهــا و اقدامات الزم جهت جامه عمل پوشــاندن به
فرامیــن معظمله در بخشهای مختلف قوه قضاییه بالفاصله در
دســتور کار قرار گرفت؛ لذا در جریان جلسه امروز شورای عالی
قوه قضاییه ،هماهنگی و جمعبنــدی اقدامات صورت گرفته در

در مسئله حجاب هیجانی برخورد نکنیم

راستای پیادهسازی منســجم فرمایشات و دستورات مقام معظم
رهبری انجام خواهد گرفت.
رئیــس قوه قضاییــه در ادامه از تمامی کارکنان و مســئوالن
دستگاه قضایی که در طول یک سال گذشته در راستای عمل به
وظایف قانونی خود کوشا بودند تقدیر به عمل آورد و تاکید کرد:
مقید و ملتزم به اجرای
قاطبه مســئوالن و همکاران قضایی ما ّ

مقررات کشور هستند و ما در سال گذشته شاهد بودیم
قوانین و ّ
که مسئوالن و همکاران قضایی نسبت به اجرای دقیق مصوبات
مراجع و نهادهای قانونگذار اعم از مجلس شــورای اســامی،
ستاد ملی مقابله با کرونا و  ...عنایت و اهتمام داشتند.
وی همچنین از رئیس و اعضای ســتاد بزرگداشــت هفته
قوه قضاییــه و بخشهای مختلفی کــه به برگزاری هرچه

مطلو بتر مراســم هفته قوه قضاییه یاری رساندند قدردانی
کرد.
محســنی اژهای در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز  ۲۱تیر،
روز عفاف و حجاب ،با تاکید بر اینکه هر انسان پاکسرشتی اعم
از مســلمان یا غیرمســلمان از حیا و عفت استقبال میکند و از
بیحیایی و بیعفتی گریزان است ،اظهار کرد :در مقوله حجاب و
عفاف ،همه بخشها و مســئوالن ذیربط اعم از دادستان ،قاضی
و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشــت
که در این زمینه نمیخواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم
بلکه اقدامات ما باید متقن ،مدبرانه ،قانونی و توأم با آرامش باشد.
وی افــزود :نه صرف ًا در مقوله حجاب و عفاف بلکه در هر زمینه
و موردی ،هر بخش و نهادی اعم از نهاد دولتی ،نهاد مقننه ،قوه
قضاییه یا سایر افراد و بخشها ،چنانچه اشتباه کرد نباید بر این
اشــتباه اصرار ورزد و از اصالح اشتباه ا ِبا داشته باشد؛ نباید بر کار
اشتباه پافشاری و یا احیان ًا آن را توجیه کرد؛ اگر کار اشتباهی در
جایی صورت گرفت باید در راســتای اصالح گام برداریم و احیان ًا
موضوع را اعالم کنیم.
رئیــس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه مردم متد ّین ایران
اســامی از دیرباز خود را به رعایت عفــاف و حجاب مقید و
ملتزم میدانســتند ،به ســیر تاریخی این موضوع و اقدامات
و توطئههای دشــمنان در این راستا اشــاره کرد و گفت :در
مقطعی از تاریــخ ما ،رضاخان قلدر با هدایت بیگانگان تالش
داشــت نه تنها عفاف و حجاب را از جامعه اسالمی ما بزداید
بلکــه بیعفتــی و بیحیایــی را در جامعه ترویــج کند؛ حال
آنکــه این اعتقــاد و التزام در میان مردم مــا در همه مقاطع

تاریخی وجود داشــته است که عفاف و حجاب و حیا فینفسه
ارزشمند اســت و به مثابه عامل بازدارنده ،نسبت به پلیدیها
و جسارتها برای انسان و جامعه میباشد.
رئیس دستگاه قضا افزود :امروز نیز برخی از دشمنان قسمخورده
نظام جمهوری اسالمی و مردم متد ّین ما ،به دنبال ترویج ابتذال
و بیعفتی و بیحیایی در جامعه هســتند؛ پیگیری این موضوع
نیاز به کار اطالعاتی دارد ،لذا دستگاههای مسئول و ذیربط باید
مواظبت و عنایت بیشــتری به این مقوله داشــته باشند و نسبت
به کشف عوامل و دستهای پشتپرده و جریانات سازمانیافته
ترویج بیحیایی و بیعفتی در جامعه اهتمام داشته باشند.
وی تاکید کرد :اینکه چه کسی به عنوان یک فرد ،حجاب دارد
یا ندارد؛ حجابش کمرنگ اســت یا پررنگ؛ یک بحث اســت و
توجه به آن در جای خود ضروری اســت؛ اما شناسایی و کشف
عوامل و دســتهای پشــتپرده ترویج بیعفتی و بیحیایی در
جامعه ،مقوله مهمی است که نیاز به کار اطالعاتی دارد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :انسان به وضوح مشاهده میکند
و قرائن و شواهد نیز حاکی از آن است که دستهایی گره خورده
با دســتهای اجنبی و با اهدافی خاص ،برخی موضوعات را در
راستای بیعفتی در جامعه ما دنبال میکنند.
محســنی اژهای تاکید کرد :دادســتانها ،ضابطین و سیستم اطالعاتی با
همراهــی قاطبه مــردم متد ّین و عفیف ما ،در برابر افــراد متجاهر به گناه
و جــرم در انظار عمومی اقدامات قانونــی الزم را ترتیب دهند و همچنین
نسبت به امر مهم کشــف جریانات سازمانیافته که از جانب سرویسهای
بیگانه در جهت ترویج بیعفتی در جامعه ما هدایت میشــوند ،کوشا باشند
و مجدانه عمل کنند.

اخبار کوتاه
همزمان با هفته عفاف و حجاب؛

برگزاری همایش حافظان حجاب و
نشست های تخصصی در بوستان والیت

شــهردار منطقه  19از برگزاری همایــش حافظان حجاب و
نشســت های تخصصی همزمان با هفته عفاف و حجاب روز
دوشنبه  20تیر ماه از ساعت  18تا  20در بوستان والیت خبر داد.
بــه گزارش امتیاز ،مهدی هدایــت در تکمیل این خبر
افزود :این همایش با مشارکت هئیت فرهنگی تربیتی والیت
عشــق و باحضور  400نفر از دختران با حجاب برتر همراه با
سخنرانی  ،اجرای سرود واهداء هدایا برگزار می شود.
او با اشاره به اهمیت ترویج حجاب و عفاف در پيشگيري از
آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي گفت :در همین راستا بازارچه
فروش محصوالت با رویکرد ایرانی ،اسالمی ،عفاف و حجاب
بــا حضور بانوان فعال در حــوزه صنایع محصوالت عفاف و
حجاب در محوطه بوستان بانوان منطقه  19برپا می شود.
هدایت از برپایی کارگاه آموزشی و سخنرانی پیرامون عفاف
و حجــاب از دیدگاه ائمه معصومیــن در این هفته خبر داد و
افزود :این کارگاه به صورت حضــوری با دعوت از بانوان و
دختران شهروند ســاکن در محالت و با حضور روحانی در
محل آمفی تئاتر سرای محالت برگزار و در خصوص موضوع
اهمیت حجاب وعفاف سخنرانی و تبادل نظر خواهد شد.
به منظور ایجاد نشاط اجتماعی انجام می شود؛

اجرایبیشاز ۶۰عنوانبرنامهفرهنگی
بهمناسبدههوالیتدرمنطقه۱۴

همزمان با آغــاز دهه امامت و والیت و بــه منظور ایجاد
نشاط و پرکردن اوقات فراغت شهروندان ،برنامه های متنوع
فرهنگی ،هنری و تفریحی در منطقه ۱۴اجرایی می شود.
به گزارش امتیاز ،محمد امین ســاالری پور شــهردار
منطقه در این باره گفت :بیش از  ۶۰عنوان برنامه فرهنگی و
آئینی در راستای دهه والیت و بزرگداشت دو عید بزرگ عید
قربان و غدیر ویژه شهروندان دارالمومنین اجرایی شده است.
ساالری پور اشــاره کرد:اجرای مراسم دعای عرفه در جوار
مزار شهدا و مساجد ،،دیدار با خانواده شهدا و جانبازان ،تجلیل
از کارمندان سادات ،برگزاری جشن های مختلف میدانی در
ســطح محالت ،اجرای پویش هــای فرهنگی و گردهمایی
بزرگ غدیریون در ورزشگاه شهید آیت ا… سعیدی از جمله
این برنامه هاســت که باهمکاری هیات رزمندگان اسالم و
جوانان بسیجی در منطقه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه موضوع پر کردن اوقات فراغت شهروندان
در تابستان با تفریحات سالم ،از برنامههای درنظرگرفته شده
متولیان فرهنگی است ،افزود :اجرای نمایشهای خیابانی در
حوزه کودک و نوجوان ،اجرای تورهای گردشــگری به ویژه
برای محالت و اقشار آسیب پذیر ،برگزاری مسابقات ورزشی
و اجــرای برنامههــای زیربنایی برای افزایــش موضوعات
فرهنگی شــهروندان  ،از دیگر برنامههای در نظرگرفته شده
قابل اجرا در فصل تابستان است.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران :

هر فرد میتواند سالی بیش از  ۲بار
خون اهدا کند

مدیرعامــل ســازمان انتقال خون ایران با بیــان اینکه هر
واحد خون اهدایی حیات بخش ســه انسان است ،گفت :اهدا
کنندگان خون ،افراد ایثارگری هستند که با قطره قطره خون
خود زندگی را با افراد نیازمند به خون به اشتراک میگذارند.
دکتر مصطفی جمالی افزود :اهدای خون امری خداپسندانه
و سنتی حســنه است که موجب اهدای زندگی میشود .وی
با بیان اینکــه از هر یک واحد خون دریافتی که خون کامل
است ،میتوان گلبول قرمز ،پالسما ،پالکت یا کرایو بدست
آورد ،اظهــار کرد :هر یک از اینها برای بیماران مختلف قابل
اســتفاده اســت و همین امر موجب میشــود هر یک واحد
اهدای خون حیات بخش جان سه انسان باشد .دکتر جمالی
در پایان از مردم ایثارگر خواســت با قطره قطره خون خود،
زندگی را با افراد نیازمند به خون به اشتراک بگذارند.

استاندار تهران خبر داد:

افزایش  ۳۰۰۰نفری ظرفیت
جمعآوری معتادان متجاهر

اســتاندار تهران از افزایش  ۳۰۰۰نفری ظرفیت جمعآوری معتادان متجاهر در استان
تهران خبر داد.
محسن منصوری در پایان جلسه قرارگاه اجتماعی استان تهران در تشریح مصوبات این
جلسه گفت :جلسه قرارگاه استان تهران با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد
و دو دســتور کار موضوع روند مبارزه با مواد مخدر و ساماندهی معتادان متجاهر در جلسه
امروز مورد بررســی قرار گرفت .وی افزود :خوشــبختانه  ۳۰۰۰نفر به ظرفیت جمعآوری
معتادان متجاهر اضافه شــده است و این  ۳۰۰۰نفر در ماه جاری در چرخه بازپروری قرار
خواهد گرفت و به این ترتیب قدم دیگری در جهت پاکســازی کامل شهر تهران از وجود
معتادان متجاهر برداشته خواهد شد.استاندار تهران ادامه داد :برخی موضوعات در قرارگاه
اجتماعی استان تهران همچون جمعآوری معتادان متجاهر به صورت کلی مورد بررسی و
پیگیری قرار میگیرد و برخی موضوعات نیز به صورت جغرافیایی بررســی میشود .برای
ق آســیبپذیر تهران همچون هرندی به صورت مجزا در
مثال پیگیری موضوعات مناط 
قرارگاه بررسی میشود .بر همین اساس ماه گذشته با حضور در محله هرندی و برگزاری
جلســه قرارگاه مقرر شد ظرف یک ماه آینده مصوبات جلسه قبلی مورد بررسی قرار گیرد
تا مشخص شود چه میزان از مصوبات اجرایی شده است .امروز حدود دو یا سه روز مانده
به پایان یک ماه و این جلسه برگزار شد تا  ۲۳مورد مصوبه جلسه قبلی مورد بررسی قرار
گیرد .متأسفانه برخی از مصوبات اجرایی نشده بود که مقرر شد مورد پیگیری جدی از سوی
دستگاههای مختلف قرار بگیرد.

بررسی مرگ کودک  ۴ساله بر اثر سقوط در چاه  ۵۰متری

«فرونشستزمین»
از احتماالت وقوع حادثه

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

«مهدی اقراریان» عضو شــورای شهر تهران درباره حادثه فوت یک کودک  ۴ساله به
دلیل ســقوط در چاهی با عمق  ۵۰متر در منطقه  ۱۵گفت :این حادثه ناگوار در فضای
سبزی در حاشیه اتوبان در منطقه  ۱۵اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه این موضوع در شــورای شهر تهران در حال بررسی است ،ادامه داد:
ما در شورای شهر این موضوع را هم از سازمان مدیریت بحران و هم شهرداری منطقه
پیگیری کردهایم .باید بررسیهای فنی صورت بگیرد تا علت این حادثه مشخص شود.
این عضو شــورای شــهر با بیان اینکه چند احتمال درخصوص وقوع این حادثه مطرح
شــده اســت ،تصریح کرد :یکی از احتماالت دزدی دریچه اســت .متاسفانه ما در شهر
تهران شــاهد هستیم که تجهیزات مدیریت شــهری به صورت روزانه سرقت میشود.
همچنین احتمال فرونشســت نیز داده میشود .در زیر شهر تهران قناتهایی وجود دارد
که بعضا این قناتها دچار فرونشســت میشوند.اقراریان خاطرنشان کرد :در حال حاضر
با توجه به این احتماالت مطرح شده ،موضوع در دست بررسی است و بالفاصله پس از
اینکه گزارش شــهرداری به دست شورا برسد ،قطعا در این زمینه اطالعرسانی خواهیم
کرد .وی ادامه داد :مهمترین نکته این است که با نظارت مستمر توسط نواحی و مناطق
شــهرداری تهران باید از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد .امیدواریم که دیگر شاهد
این اتفاقات تلخ نباشــیم.این عضو شورای شــهر تهران تاکید کرد :اگر سهلانگاری در
وظایفی که شهرداری منطقه برعهده داشته است ،صورت گرفته باشد حتما با عوامل این
موضوع برخورد خواهد شد .جان شهروندان تهرانی خط قرمز ما است.

یک مبتال به  BA.5میتواند  ۱۸نفر
را آلوده کند

معاون بهداشــت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره به سرعت سرایت
بیشــتر ســاب واریانت  BA.5اومیکرون گفت :در صورتی که یک نفر به این ســاب
واریانت مبتال شود میتواند  ۱۸نفر را آلوده کند.
کمالی حیدری با بیان اینکه ســویههایجدید کرونا از آمریکا و اروپا موارد بیماری را
افزایــش داد ،گفت :با توجه به ترددهایی که در جهان وجود دارد و حساســیتهایی که
کمتر شــده است و از ســوی دیگر فصلی که در آن قرار داریم ،در حال روبهرو شدن با
سویههای جدید بیماری کرونا هستیم .وی افزود :ما قبال تنها با سویه اومیکرون روبهرو
بودیــم و بعد ســویههای  BA.2و  BA.2.1و  ....آمــد و االن به  BA.4و BA.5
رســیدهایم .رفتار  BA.5تاحدی متفاوت با اومیکرون و سایر زیر سویههای اومیکرون
است .قدرت بیماریهای زایی آن پایینتر اما سرایت آن  1.5برابر گونه اصلی اومیکرون
است.حیدری بیان کرد :در حال حاضر این وضعیت در آمریکا ،اروپا و کشورهای منطقه
مانند امارات ،کویت ،قطر ،عربستان ،عراق ،ترکیه و پاکستان ،در شاخه صعودی آن قرار
دارند و بر اساس مطالعاتی که انجام شده است ،یک نفر میتواند  18نفر را مبتال کند.
معاون وزیر بهداشــت در ادامه با بیان اینکه اگرچه قــدرت بیماریزایی این ویروس
چندان زیاد نیســت اما با توجه به سرعت انتشار آن ،وقتی تعداد زیادی افراد مبتال شوند
به تبع بسیاری از افراد که واکسن نزده یا از ایمنی کمتری برخوردار باشند بستری شده
و در نتیجه میزان بســتری افزایش پیدا میکند .به تبع با افزایش تعداد بســتری میزان
مرگ و میر هم افزایش پیدا میکند.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

توضیح درباره چرایی بروز مشکالت در صنعت دارو؛

سیستان و بلوچستان ،تهران و خوزستان دارای
باالترین آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل

قیمت تجهیزات پزشکی
 ۱۰برابر شده است!

وزیــر آموزش و پرورش گفت :در طول همین یک ماه و نیمی که
مدارس باز شده است ۱۱۰ ،هزار دانشآموز را به مدرسه بازگرداندهایم.
یوســف نوری درباره اظهارات نماینده تهران در مجلس شورای
اســامی مبنی بر اینکه حــدود  ۳میلیــون دانشآموز در زمان
همهگیری کرونا به دلیل عدم دسترســی به گوشی تلفن همراه
هوشمند و گرانی اینترنت ترک تحصیل کردهاند ،گفت :اینچنین
نیست؛ آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل از روز اولی که ما بر
سر کار آمدهایم ۹۸۰ ،هزار نفر بود.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشــان کرد :از این آمار تعدادی از
دختــران مخصوصا در مناطق دور به دلیــل اینکه وارد زندگی
شــدند از تحصیل بازماندند ،یک بخشی از پسران وارد کار شدند
که این پدیده را ما در اطراف تهران داشتیم البته اولین استان در
این زمینه سیســتان و بلوچستان است و سپس به ترتیب تهران،
خوزستان و آذربایجان هســتند که تعداد بازماندگان از تحصیل
این آمار در این ایام تشــدید شــد.وی ادامه داد :با اقداماتی که
در ایــن مدت برای دانشآموزانی که ترک تحصیل کردند انجام
شده ،مخصوص ًا گروه بین  ۶تا  ۱۱سال در طول همین یک ماه و
نیمی که مدارس باز شده است ۱۱۰ ،هزار دانشآموز را به مدرسه
بازگرداندهایم.نوری افزود :در حال حاضر دنبال این هســتیم که
مابقی را نیز بازگردانیم خوشــبختانه ســتاد کرونــا اعتباری را
اختصاص داد و ما امســال روی جبران تثبیت یادگیری بچههای

جامانده از تحصیل کار میکنیم.وی تاکید کرد :آمار ۳میلیونی که
گفته شد برای تحت پوشش شبکه قرار گرفتن دانشآموزان بود
که در روســتاها اتفاق افتاد ،از همین رو در اوایل دیماه گفتیم
مدارس روستایی باز شوند تا بچهها از تحصیل باز نمانند.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشــان کرد :در مدارس روستایی
ماســک نمیزدند ،داخل هم بودند ،مردم داخل روستا از مسائل
بهداشتی از جمله زدن ماسک و استفاده از مواد ضدعفونیکننده
در مقابل کرونا اســتفاده نمیکردند لذا گفتیم باز شــوند و این
دانشآموزان را به این نحو تحت پوشش قرار دهیم .در تابستان
هم پایگاههای تابستانی را فعال کردیم تا این قضیه جبران شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به
عدم عمل دولت به تعهدات خود در زمینه تثبیت قیمتها و بازگرداندن
آن به شهریور  ۱۴۰۰دلیل مشکالت صنعت دارو در کشور را تشریح
کردمحمد علی محسنی بندپی ،در مورد ورود این کمسیون به وضعیت
نامطلوب کارخانجات دارویی کشور اظهار کرد :در الیحه بودجه ۱۴۰۱
نیز گفتیم اگر دولت بتواند قیمتها را به ویژه در کاالهای اساسی به
شهریور  ۱۴۰۰برگرداند و نگهدارد میتواند ارز ترجیحی را حذف کند.
ن عدم
ارز ترجیحی حذف شد و دولت نتوانست قیمتها را نگه دارد ،ای 
تثبیت قیمتها یا بازگرداندن قیمتها به شهریور  ۱۴۰۰موجب شده،
این اتفاقات در حوزه دارو رخ دهد .مواد اولیه داروها ،برای کارخانجات
دارویی با قیمت برداشــتن ارز ترجیحی و نیمایی حساب شده است
و از آن ســو آنها با مشکالت فراوانی مواجه شدهاند .وی همچنین
در مورد گران شدن تجهیزات توانبخشی و مشکالت موجود در این
حوزه نیز گفت :یکی از معضالتی که داریم این است که ارائه خدمات
در بخش ســامت با تعرفههایی که وجود دارد ،کار دشواری است،
اجارهها ،حقوق کارگران و مالیات چندین برابر شــده است ،از سوی
دیگر قیمت تجهیزات پزشکی برای گروههای مختلف حدود  ۱۰برابر
شــده ،در حالی که تعرفههای آنها به زیر  ۱۰درصد رسیده است .در
این رابطه صحبتهایی در مجلس شورای اسالمی با سازمان غذا و
دارو و وزارت بهداشت شده اســت و قرار شده مساعدتهایی انجام
گیرد.وی افزود :یک نگرانی که برای دولت وجود دارد این اســت که

پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند و فشاری به آنها نیاید ،تنها
راه این است که سهم فرانشیز بیماران را کاهش داده و پرداختی بیمهها
را افزایش دهیم ،تعرفهها را واقعی کرده و سهم بیمار را نگهداریم ،به
طور مثال اگر نسخهای در شهریور سال گذشته ۱۰۰ ،هزار تومان بود
و  ۳۰درصد آن یعنی  ۳۰هزار تومان را بیمار پرداخت میکرد در همین
امسال نیز باید همان  ۳۰هزار تومان را پرداخت کنند و نسخهای که
اکنون  ۶۰۰هزار تومان است سهم پرداختی بیمار باید  ۵درصد یعنی
 ۳۰هزار تومان باشــد .متأسفانه دولت نتوانسته است این را اجرا کند.
وی بیان کرد :ما باید به سازمان برنامه فشار بیاوریم و اعتبارات الزم را
به بیمهها پرداخت کرده و آنها بتوانند پوشش بیشتری داشته باشند.

