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جـامعـه

تالش برای تولید ۱۷۰ قلم مواد اولیه دارویی
با پرســه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم که در کشور ظرف2 سال آینده

مورد توجه کاربران قرار گرفته اســت. انتشار این مطالب به معنی تایید آنها 
از سوی کیهان نیست.

 انتخابات مجلس
 حســین غیبی: »انتخابات، نمونه بلوغ سیاسی مردم یک کشور است. 
کشــورهایی که انتخابات ندارند یا در فضای استبداد حزبی ساکت هستند یا 
هنوز به بلوغ سیاســی نرسیده اند. اما حضور پرشور و منطقی مردم ایران در 
انتخابات، به دنیا نشان داده که با انقالب اسالمی مردم ایران به بلوغ سیاسی 

بی بدیلی رسیده اند.«
فاطمه ســادات: »به کی رای میدی؟ به کســی که وعده هاش قابل اجرا 

باشه...«
درس مذاکره

 فــروزش: »روحانی از همه چی درس مذاکره می گیره؛ از عاشــورای 
حســینی، از انقالب خمینی، از جنگ تحمیلی، از انرژی هســته ای، از قاسم 

سلیمانی، از ترک دیوار، از صدای آب، از ...«
مرگ بر اسرائیل

 مصطفی غفاری: »ترجمه بخشی از سرود ملی رژیم اسرائیل: هنوز همه  
آرزوهایمان محقق نشــده؛ تا بلرزد برخود هرکه دشمن ماست؛ تا نیزه هایمان 
را در سینه هایشــان فرو نشانیم! و ببینیم سرهایشان از بدن جدا شده و آنگاه 
ملت برگزیده  خدا خواهیم بود؛ االن جاشه یه مرگ بر اسرائیل محکم بگی.«

پیگیر مجلس قوی شویم
 امیر بردبار هم با انتشار تصویری با این عبارت که »نماینده ای که غذا 
می دهد به درد آشــپزخانه ننه اش می خورد؛ نه خانه ملت!« نوشــت: »انصافا 
حرفش حســابه ولی با این روند، داوطلبی باقی می مونــه؟! بیایم قول بدیم 
غــذای داوطلب ها رو نخوریــم و اگر هم خوردیم به اونــا رای ندیم و پیگیر 

تشکیل یه مجلس قوی بشیم با انتخاب یک نماینده خوب.«

اشکاالت لیست ها
 امیرحســین ثابتی: »از اشکاالت لیســت های انتخاباتی این است که 
از قبل مشــخص می کنند باید مثال 5 خانم در لیســت باشــند! اما اگر مثال 
کاندیداهای اصلح خانم 7 نفر بود 2 نفر حذف می شــوند! یا اگر فقط 1 خانم 
اصلح بود به زور 4 غیر اصلح اضافه می شــود! ویترین مغازه که نیســت! افراد 

اصلح را درلیست بگذارید، فارغ از جنسیت!«
عراق و حاج قاسم

 کانال تلگرامی دلنوشــته های یک عراقی به مناســبت چهلمین روز 
شهادت حاج قاسم سلیمانی نوشت:

»4۰روز گذشت و هر صبحی بیدار می شویم به این امید که شهادت حاج 
قاسم خواب بود نه واقعیت.

4۰ روز گذشت و مردم در ایران و عراق و لبنان و سوریه و دیگر کشورها 
هنوز رفتن حاج قاسم را باور ندارند.

4۰ روز گذشت و هنوز قلب ها از عشق و محبت به حاج قاسم می تپد.
هر وقت عکس یا فیلم از حاجی می بینیم داغ دلمان تازه می شود.

هنوز اشک چشم ها بر حاج قاسم جاری است.
کــودک و نوجوان. زن ومرد. جوان وپیر. همه و همه جای خالی ایشــان 

را حس می کنند.
در عراق خیلی ها را می شناســم هنوز و هنوز نتوانســتند رفتن حاجی را 
باور کنند. اغلب ســردار را یک بار هم ندیده بودند. اما در این 4۰ روز، هر روز 
یاد حاج قاسم را زنده نگهداشتند... بچه های حشد الشعبی که 4۰ روز داغدار 
از دادن پدر مهربانشــان هستند. هر شب بچه های حشد در میادین جهاد در 
سامرا در جرف الصخر در بیجی در سدالعظیم  ودر جای جای مناطق جهاد و 

فداکاری جای حاج قاسم را حس می کنند.
حاج قاسم چه می کنید با ما؟؟ سردار با دل مردم چه کردی؟؟«

ازدواج چهار بال داره
 فرشــته عســکری: »ازدواج دو بال نداره، ازدواج چهار بال داره؛ رابطه 
تو و همســرت، رابطه تو با خانواده همســرت، رابطه همسرت با خانواده تو و 
رابطه خانواده همســرت با خانواده تو. پس نگو فقط رابطه خودم و همســرم. 
هر کدام از این رابطه ها که خراب شد، امکان مجادله، اختالف، دعوا و جدایی 

زیاد می شه.«

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

اخبار کوتاه اجتماعی

کمک ۳۲۰ میلیون تومانی راهپیمایان ۲۲ بهمن
به کمیته امداد تهران

ایســنا- مدیرکل کمیته امداد استان تهران اعالم کرد: در راهپیمایی امسال بیش 
از ۳2۰ میلیون تومان کمک نقدی از مردم خیر تهران دریافت شــد که نسبت به سال 

گذشته که 11۶ میلیون تومان بود، بیش از دو برابر رشد داشته است.
جابه جایی رایگان یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 

از راهپیمایان ۲۲ بهمن با مترو
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه- مترو تهران در چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران در راهپیمایی 22 بهمن یک میلیون و ۶۳5 هزار و 

2۸1 نفر را به صورت رایگان جابه جا کرد.
تست اعتیاد مرغ های کردستان منفی اعالم شد

ایســنا- مدیرکل دامپزشــکی اســتان کردســتان با رد خبر خوراندن تریاک در 
مرغداری های کردستان اعالم کرد که بازرسی های این سازمان به دقت انجام می شود و 

تاکنون هیچ مشاهده و گزارشی از این موضوع دریافت نکرده ایم.
تدابیر ویژه اتوبوسرانی تهران برای مراسم اربعین شهید سلیمانی

شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران- به مناســبت برگزاری مراسم بزرگداشت شهید 
سپهبد قاسم سلیمانی در مصالی بزرگ حضرت امام خمینی)ره(، اتوبوسرانی تهران برای 
رفاه حال شــرکت کنندگان در این مراسم، از ساعت 17 روز پنج شنبه 24 بهمن  ضمن 
تقویت خطوط عبوری و منتهی به محل مراسم تهران، به شرح زیر اقدام به جابه جایی 

شــهروندان به صورت رایگان می   کند: سامانه 1: چهارراه تهرانپارسـ  پایانه شمشیری.  
سامانه 2 : پایانه خاورانـ  شهرک شهید بروجردی. سامانه ۳ : شهرک شهید محالتیـ  
میدان نبوت. سامانه 4: بازار دوم نازی آباد. سامانه 5: فلکه دوم صادقیه – تهرانسر. سامانه 

۶: میدان شهرری.
بدهی ۲45۰ میلیاردی تهرانی ها به شهرداری 

بابت عوارض نوسازی و پسماند
ایسنا- مدیرکل تشــخیص و وصول درآمد شهرداری تهران از انتشار انبوه قبوض 
عوارض پایدار ســال ۹۸ خبر داد و گفت: با اینکه حدود5۰ درصد مردم عوارض خود را 
پرداخت می کنند؛ اما شهروندان دو هزار 45۳ میلیارد تومان عوارض معوق در دو حوزه 

نوسازی و پسماند دارند.
اهدای سلول های بنیادی فقط در ۳ ساعت

خبرگزاری صداوسیما- فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان گفت: روند 
اهدای سلول های بنیادی؛ بی خطر و بدون زخم و جراحت تنها در مدت سه ساعت در 
مراکز اهدای سلول بنیادی در سازمان انتقال خون و برخی مراکز دیگر صورت می گیرد.

از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید
خبرگزاری صدا و سیما-ســخنگوی ســازمان مدیریت بحران گفت: مردم از تردد 
غیرضروری در مسیر های برفگیر اجتناب کنند و در صورت تردد وسایل ایمنی را همراه 

داشته باشند.
 وعده 1۰ ساله دولت برای خرید اتوبوس شهری محقق نشده است

فارس- مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی شــهر تهران در پاسخ به این سؤال 
که وعده دولت برای کمک به اتوبوســرانی و خرید اتوبوس های جدید به کجا رســید، 
گفت: از ســال ۸۹ وعده دولت تاکنون در حد قول بوده و محقق نشــده اســت، ولی 
 تا پایان ســال به همت شــهرداری چنــد خطوط مینی بوس و اتوبــوس در پایتخت 

راه اندازی می شود.

گونه ای جدید از »تیراناسور« که حدود 
۸۰ میلیون سال پیش در آمریکای شمالی 
زندگی می کرد، توسط دانشمندان در کانادا 

کشف شده است.
به گزارش تســنیم، این دایناسور در اواخر 
دوره »کرتاســه« زندگــی می کرده اســت که 

به عنوان قدیمی ترین تیراناسور شناخته شده آمریکای شمالی قلمداد می شود.
 محققان می گویند این کشــف جدید به آنها اطالعاتــی در مورد تکامل 

تیراناسورها داده است.
نام این دایناسور در زبان یونانی به »دروگر مرگ« شناخته می شود؛ این گونه 
از دایناســورهای درنده 2/5 متــر ارتفاع داشــته و برآمدگی هایی به طول 7 

سانتی متر مانند چاقو در جمجمه آنها وجود دارد. 
بر اساس تئوری پردازی های دیرینه شناســان، تیراناسورها میلیون ها سال 
قبل از انقراض دایناســورها در حدود ۶5 میلیون سال پیش به عنوان »ظالمان 

زمین« زندگی می کردند.

کشف
 بقایای دایناسور
 ۸0 میلیون ساله

کانادا

پناهجویان  در پی واژگونی قایق حامل 
در آب های بنگالدش دست کم 15 تن جان 

خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم مقامات بنگالدش 
در حادثــه ای که در خلیج بنــگال رخ داد قایق 
ماهیگیری چوبی حامل تعدادی مهاجر روهینگیا 

واژگون شد و دست کم 15 تن جان باختند.
ایــن قایق حامل 1۳۰ مهاجر بــود که به گفته گارد ســاحلی 71 نفر از 

سرنشینان آن نجات پیدا کرده و بیش از 4۰ نفر از آنان نیز مفقود شده اند. 
به گزارش شبکه خبری CNN، بنابر اعالم گارد ساحلی بنگالدش اوایل روز 
سه شــنبه تماســی مبنی بر وقوع حادثه دریافت شد اما از آنجایی که اطالعات 
کافی در مورد موقعیت جغرافیایی قایق وجود نداشــت، شناسایی موقعیت آن 

به کندی انجام گرفت.

واژگونی مرگبار 
قایق پناهجویان

بنگالدش

قربانیان ویروس کرونا به هزار و 114 نفر 
افزایش یافت.

   بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما،  بعد 
از مــرگ ۹۳ نفر دیگر به علت ابتــال به کرونا در 
چین تعداد قربانیان ویروس کرونا در این کشــور 

از 111۰ نفر فراتر رفت و به 1114 نفر رسید.
کمیسیون ملی بهداشت و سالمت چین اعالم کرد تا دیروز 44 هزار و 742 
نفر در این کشور به ویروس کرونا آلوده شدند که وضعیت ۸ هزار و 2۰4 نفر آنها 
وخیم است. همچنین از مجموع مبتالیان به این ویروس چهار هزار و ۸۰۰ نفر 
بهبود یافتند. 1۶ هزار و ۶7 نفر نیز مشکوک به این ویروس گزارش شده است.
»ژونگ نانشــان« از کارشناسان آکادمی  مهندســی چین گفت: بر اساس 
بررســی های مدل های ریاضی اوج ابتال به کرونا در چین از اواسط ماه فوریه تا 

اواخر این ماه )اوایل اسفند( خواهد بود. 
در ایــن مدت اکثر مردم از مســافرت برمی گردنــد و برخی هم نگران آن 
هســتند که تغییرات جوی در این بازه زمانی به شیوع موج جدیدی از ویروس 
کرونا منجر بشــود. با توجه به شــرایط کنونی من فکــر نمی کنم که بار دیگر 
شــاهد اوج ابتال به این بیماری باشــیم. اســتان »هوبئی« مرکز جدید شیوع 
 ویروس کرونا در چین اســت که پیدایش ویروس کرونا در آن به ماه دســامبر

 برمی گردد.
ســازمان بهداشت جهانی روز سه شنبه اعالم کرد ۹۹ درصد از مبتالیان به 
کرونا در چین هســتند البته این ویــروس همچنان خطری بزرگ برای جهان 

محسوب می شود.
همچنیــن برخی منابع از ثبت ۳۹ مورد جدید ابتــال به ویروس کرونا در 

کشتی قرنطینه شده ژاپنی »دایموند پرنسس« خبر داد.
ویروس کرونا موجب شــد بزرگ ترین بانک سنگاپور ۳۰۰ کارمند خود را 

تخلیه کند.
بانک دی بی اس )DBS(، بزرگ ترین بانک کشــور ســنگاپور، پس از کشف 
یک مورد تایید شده از ویروس کرونا، در یک اقدام احتیاطی ۳۰۰ کارمند دفتر 
مرکزی خود را تخلیه کرد تا مدتی از خانه هایشان به کار خود ادامه خواهند داد. 

 شیوع ویروس کرونا تاکنون حدود 1۰  تریلیون دانگ )4۳۰ میلیون دالر( 
به خطوط هواپیمایی ویتنام خسارت وارد کرده است.

دولت ویتنام روز چهارشنبه با اعالم این خبر، تأکید کرد این خسارت نتیجه 
محدود شدن سفرها بین ویتنام و چین است.

بیش از هزار نفر 
قربانی کرونا 

شدند

چین

رئیس  سازمان غذا و دارو اظهارداشت: امیدواریم 
ظرف دو سال آینده بتوانیم در حدود 1۷۰ قلم مواد 

اولیه دارویی را در داخل تولید کنیم.
به گزارش مهر، محمدرضا شانه ساز، در نشست خبری 
معرفــی توانمندی های صنعــت داروســازی و تجهیزات 
پزشکی کشور گفت: نهضت جدی خودکفایی در حوزه دارو 
و تجهیزات پزشکی، به عنوان یکی از مهم ترین بخش های 

حوزه سالمت، شاهد اتفاقات زیادی بوده است.
شانه ســاز ادامه داد: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 

با همه پیچیدگی هایی که دارد، توانسته ایم گام های بلندی 
برداریم که منجر به تولید انواع داروها و تجهیزات پزشکی 

در داخل کشور شده است.
وی با  اشــاره بــه موفقیت هــای حوزه داروســازی و 
تجهیزات پزشــکی افــزود: در ســال های گذشــته بابت 
محصوالت بایولوژیک 1/2 میلیارد دالر ارز صرف می شد که 
در 15 سال گذشته توانسته ایم تولید کننده این محصوالت 

در کشور باشیم.
رئیس  ســازمان غــذا و دارو با بیان اینکــه در حوزه 

تجهیزات پزشــکی شــاهد موفقیت های خوبی هســتیم، 
اظهارداشــت: خودکفایی در این حوزه در حد بازار دارویی 
کشــور نیســت اما در همین مدت کوتاه نیز شاهد تولید 
تجهیزات پزشــکی در داخل هســتیم که بعضــاً دومین 

تولید کننده در دنیا شناخته می شویم.
شانه ساز با  اشاره به روند رو به افزایش تولید مواد اولیه 
دارویی در کشــور گفت: تالش می کنیم تا دو ســال آینده 
بتوانیم 17۰ قلم مواد اولیه دارویی را در داخل تولید کنیم 

که باعث کاهش 25۰ میلیون دالری ارز خواهد شد.

 مرکــز تحقیقات و آموزش کشــاورزی
 و منابــع طبیعی سیســتان در نظــر دارد

یک دستگاه خودرو با مشخصات ذیل را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند.

آگهی مزایده اموال منقول

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 
انتشــار آگهی ظرف مــدت  5 روز کاری به آدرس: 
 زابل- بلوار شــهید میرحســینی- مرکز تحقیقات

و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان با شماره 
 054-32225152-32225042 تلفــن 

امور اداری تماس حاصل نمایند. 
الزم به ذکر اســت که هزینه آگهی به عهده برنده 

مزایده است.
محمدرضا نارویی راد
رئیس مرکز

مدلشماره پالکنوع خودروردیف
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان 
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

رئیس  سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
برف گیر  کوهستانی  محور   14۰ در  امدادرســانی  از 

کشور خبر داد.
 مرتضی سلیمی درباره امدادرسانی در برف و کوالک از 
1۹ بهمن تا ساعت۳ صبح 2۳ بهمن به ایرنا گفت: در چهار 
روز گذشته 21 اســتان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، 
اصفهان، ایالم، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزســتان، 
خراســان شمالی، زنجان، ســمنان، قزوین، قم، کردستان، 
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیالن، لرستان، 
مازنــدران و همدان تحت تاثیر بــرف و کوالک بوده اند که 
امدادگران در 14۰ محور کوهستانی خدمات امدادی الزم 
را به 2۰ هزار و 71۶ نفر از هموطنان و مسافران زمستانی 

ارائه کرده اند.
سلیمی با اشــاره به انتقال 1۰۰ نفر از در راه ماندگان 
برف و کــوالک به نقاط امــن و 24 نفــر از نیازمندان به 
دریافــت خدمات درمانی به مراکز بیمارســتانی، افزود: در 
مدت یادشــده و با تالش امدادگران و نجاتگران هالل احمر 
در سراســر کشــور پنج هزار و 44۰ نفر از خدمات اسکان 
اضطراری اســتفاده کرده و ۸۰۹ خودرو گرفتار در جاده ها 
و محورهــای کوهســتانی برف گیر نیــز از برف و کوالک 

رهاسازی شده است.
وی از حضــور پنج هزار و 11۳ )نفر در روز( امدادگر و 
نجات گر عملیاتی در طرح ملی امداد زمســتانی هالل احمر 
در سراسر کشور خبر داد و ادامه داد: این نیروهای عملیاتی 

با بهره گیری از هــزار و 24۶ پایگاه ثابت و موقت جمعیت 
هالل احمر در سراســر کشــور به ارائه خدمات امدادی از 
جملــه کمک به در راه ماندگان و افراد گرفتار در شــرایط 
جوی بــرف و یخبندان و ارائه کمک های اولیه، اســکان و 
تغذیه اضطراری به آســیب دیدگان احتمالی انواع حوادث 
و ســوانح ترافیکی و غیر ترافیکی و ســوانح غیرمترقبه در 

شرایط ناپایدار و بحرانی در فصل زمستان می پردازند.
رئیس  ســازمان امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
از عموم مردم به ویژه مســافران زمســتانی خواست تا در 
صــورت قرار گرفتن در وضعیت هــای اضطراری و پیچیده 
انواع حوادث و سوانح جاده ای، جوی و اقلیمی و کوهستانی 

با شماره اضطراری ملی 112 تماس بگیرند.

اجتماعی شهر  رفاه و خدمات  سرپرست ســازمان 
تهران از افزایش 4۰ درصــدی تماس مردمی برای 

انتقال کارتن خواب ها به گرمخانه خبر داد.
ســید مالک حســینی ، درباره وضعیت گرمخانه های شهر 
تهران در چند روز اخیر، به تســنیم گفت: علی رغم اینکه 
از چند روز گذشــته تهران دمای هــوای منفی 5 درجه را 
هم تجربه کرد خوشبختانه مشکل خاصی نداشتیم چرا که 

تمهیدات الزم اندیشیده شده بود.
حسینی افزود: شب 22 بهمن از نظر جذب مددجو رکورد 
تمام ســال های اخیــر را زدیم و توانســتیم 421 نفر را به 

گرمخانه ها انتقال دهیم. 
وی با بیان اینکه در حال حاضــر گرمخانه ها بدون درنظر 
گرفتن گرمخانه های ســیار، حدود دو هزار نفر را پوشــش 
می دهند، بیان داشــت: 21 گرمخانه در تهران وجود دارد 

که چهار مورد از آنها متعلق به زنان اســت؛ در حال حاضر 
در 2۰ گرمخانــه پذیــرش داریم و یکــی از آنها گرمخانه 
اضطــراری در منطقه 2 اســت که خوشــبختانه تاکنون 
 نیــاز به اســتفاده از آن نبــوده  اما تجهیز شــده و آماده

 پذیرش است.
سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران ادامه 
داد: 75 الــی ۸۰ درصد ظرفیت گرمخانــه آقایان تاکنون 
مورد اســتفاده قرار گرفته ولی برای خانم ها ظرفیت خالی 
بیشــتری داریم چرا که تنها ۶۰ درصــد ظرفیت گرمخانه 
بانوان پر شــده اســت. عمده پذیرش ها نیــز در گرمخانه 
خاوران اســت که جزو گرمخانه های فرامنطقه ای محسوب 

می شود.
حسینی با  اشاره به اینکه تقریبا 7۰ درصد مراجعه کنندگان 
گرمخانه ها ثابت هستند،  گفت: سیستم نظارتمان را توسعه 

داده ایم و جدا از 4۰ واحد گشــتی که به طور شــبانه روزی 
در سطح شهر فعال هســتند، امسال از ظرفیت شهرداران 
نواحی، شــهرداران شــب و مجموعه هایی کــه به صورت 
شبانه در شهرداری فعالیت دارند بهره مند شدیم این افراد 
با همکاران گشــت ما در تماس هســتند و مددجویانی که 
در ســطح شهر مشــاهده کنند را به گشت هایمان گزارش 

می دهند.
وی اظهارداشت: از همکاری شهروندان تشکر ویژه ای داریم 
چرا که میزان توجه و گزارشات آنها برای معرفی مددجوها 
بســیار امیدوار کننده بود به طوری که در روزهای ســرد 

میزان تماس هایشان 4۰ درصد افزایش داشت. 
گفتنی اســت، مــردم می توانند در صورت مشــاهده افراد 
کارتــن خواب برای انتقال این افراد به گرمخانه ها از طریق 

شماره 1۳7 با شهرداری تماس بگیرند. 

مطالبات بیمارستان های خصوصی از بیمه ها 
باعث شده تا بیمارانی که بیمه هستند و به هر 
دلیل مجبور می شوند به بخش خصوصی بروند، 

در مواردی با مشکل روبرو شوند.
به گزارش مهر، هزینه های ســنگین بســتری و 
درمان در بخش خصوصی به قدری گران است که هر 
کسی جرأت رفتن به بیمارستان خصوصی را ندارد. 

اما، افرادی هســتند که بعضاً ناگزیر می شوند راه 
خود را به سمت بیمارستان خصوصی کج کنند، غافل 
از اینکــه نمی دانند دفترچه بیمه در این قبیل مراکز 

درمانی ارزشی ندارد.
رئیس  یکی از بیمارســتان های خصوصی تهران، 
در پاســخ به این سؤال که چرا دفترچه بیمه را قبول 
نمی کنید، گفت: وقتی سازمان های بیمه گر پول ما را 
نمی دهند، مجبوریم از قبــول دفترچه بیمه بیماران 

خودداری کنیم. 
وی افــزود: قبــول داریم که با چنیــن اقدامی، 
بیمار تحت فشــار قرار می گیرد. اما، چاره ای نیست 
و مجبوریم به خاطر تأمین هزینه های بیمارســتان، 

نقدی حساب کنیم.
بدقولی بیمه ها

دفترچه ها را فاقد اعتبار کرده است
دفترچــه بیمه بــرای غالب اقشــار جامعه حکم 

ســند معتبر برای پذیرش در مراکز درمانی را دارد و 
می پندارند حاال که پــول بیمه می دهیم، این حق را 

داریم از مزایای آن بهره مند شویم.
 این در حالی اســت که بد قولی بیمه ها در قبال 
بخش خصوصی و عدم پرداخت مطالبات آنها، باعث 
شــده دفترچه بیمه در بیمارســتان خصوصی »بی 

ارزش« شود.
خانم بابایی که اخیــراً به خاطر بیماری مادرش، 
وارد یکــی از همیــن بیمارســتان های خصوصی در 
تهران شده، از اینکه نتوانسته  از مزایای دفترچه بیمه 

استفاده کند، به شدت گالیه مند است.
وی می گوید: وضعیت اورژانسی مادرم باعث شد 

او را به نزدیک ترین بیمارستان برسانیم. 
وقتی مادرم در اورژانس بیمارستان تحت معاینه 
و انجام آزمایشــات تشخیصی قرار گرفت، هنوز خبر 

نداشتیم که دفترچه بیمه را نمی پذیرند. 
وقتی به دســتور پزشــک مــادرم می بایســت 
بســتری می شــد، برای تشــکیل پرونــده مراجعه 
 کردیم کــه همان جا گفتند دفترچــه بیمه را قبول

 نمی کنیم.
البتــه در اغلب بیمارســتان های خصوصی حتی 
هزینه انجــام آزمایــش و ســونوگرافی و... را نیز با 
دفترچه بیمه تأمیــن اجتماعی قبول نمی کنند و به 

راحتی عنوان می کنند که ما دفترچه را قبول نداریم 
چون پول ما را نمی دهند.

این خانم با گالیه از ســازمان بیمه گر، می افزاید: 
اصوالً بیمارســتان های خصوصی بابت دفترچه بیمه 
یک فرانشــیز در نظر می گیرند و همین مقدار اندک 
هم می تواند کمک حال بیمار باشــد، اما، متأســفانه 
این بیمارســتان دفترچه بیمه مادرم را قبول نکرد و 

هزینه های ما به شدت باال رفت.
وی می گویــد: متأســفانه نــه تنهــا دفترچــه 
بیمــه در بیمارســتان خصوصــی بی ارزش اســت، 
بلکه بیمــه تکمیلی هــم درد زیــادی از ما درمان 
نکــرد. زیرا ســقف قبــول هزینه ها خیلــی پایین 
اســت و در نتیجــه برای ســه روز بســتری مادرم 
 در بیمارســتان...، بیــش از هفــت میلیــون تومان

 پرداخت کردیم.
زخم کهنه مطالبات

بالی جان مراکز درمانی و داروخانه ها
یکی از چالش های حوزه سالمت کشور در بخش 
درمان، مطالبات معوق مراکز درمانی از بیمه ها است 
که اختــالالت زیادی را در روند خدمات رســانی به 

بیماران ایجاد کرده است. 
به طوری که عالوه بر خدمات بستری و درمان در 
بیمارستان های خصوصی، داروخانه های خصوصی نیز 
بعضاً چنین واکنشــی را نسبت به دفترچه های بیمه 

دارند.
برخی داروخانه ها نسخه ای که در دفترچه بیمه ها 
از سوی پزشک نوشته می شود را قبول نمی کنند و باز 
هم دلیل این موضوع را پرداخت نشــدن مطالباتشان 

از سوی تأمین اجتماعی عنوان می کنند.
این روند مدتی اســت که ادامه دارد و مشــکل 
بیمــاران و بیمه شــدگان تأمین اجتماعــی در ایــن 

خصوص حل نشده بلکه بیشتر نیز شده است.
 مراکز خصوصی

همچنان معطل دریافت مطالبات!
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعــی در مورد 
پرداخــت مطالبــات مراکــز درمانی دانشــگاهی و 
خصوصی گفت: بدهی ما به دانشــگاه علوم پزشکی 
چهار هــزار و5۰۰ میلیارد تومان بود که ســه هزار 
میلیارد تومان آن را از طریق اسناد خزانه که از دولت 

دریافت کرده ایم، پرداخت خواهیم کرد.
مصطفی ســاالری افزود: بــا پیگیری های انجام 
شده، از اوایل هفته آینده پرداخت ها شروع می شود و 

وجوه نقدی آن نیز فراهم می شود.
ســاالری در مورد بدهی به مراکز غیردانشگاهی 
نیــز گفــت: در پایان امســال پنــج هــزار میلیارد 
تومــان مجموع کارکــرد و بدهی های معوق اســت 
که برای تســویه آن برنامه ریزی شــده و سال آینده 
 را بــدون بدهــی بــه مراکز طــرف قرارداد شــروع 

خواهیم کرد.
وی، پرداخــت مطالبــات مراکز دانشــگاهی را 
هفته آینده اعالم کــرده  اما در مورد مطالبات بخش 
خصوصــی و داروخانه ها زمان خاصی اعالم نشــده و 
مشــخص نیســت چه برنامه ای برای پرداخت بدهی 

بیمه ای به این بخش دارند.
به نظــر می رســد پرداخــت مطالبــات بخش 
خصوصی بیمارســتان ها، پزشــکان و داروخانه های 
خصوصی به دلیل مشــکالتی که این ســازمان دارد 
و دولــت نیــز بدهی خــود را به تأمیــن اجتماعی 
پرداخــت نمی کنــد در اولویت برنامه هــای تأمین 
اجتماعــی قــرار نــدارد و بیمه شــدگان همچنان 
 مشــکالتی را در مراجعه به مراکز درمانی خصوصی 

خواهند داشت.

اسکان اضطراری 5 هزار و 44۰ هموطن گرفتار در برف و کوالک ۲1 استان

افزایش 4۰ درصدی تماس مردمی
برای انتقال کارتن خواب ها به گرمخانه های تهران

تکذیب مرگ زن 
مشکوک به کرونا در تهران

رئیس  مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشــت مرگ یک زن مشکوک به کرونا در تهران 

را تکذیب کرد.
کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 
خبر مرگ یک زن میانسال در بیمارستان پایتخت به دلیل 
ویروس کرونا صحت ندارد، درباره دانشــجویان بازگشته از 
ووهان چین که اکنون در محل قرنطینه به سر می برند نیز 
گفت: تمام این دانشجویان در سالمت کامل به سر می برند 
و بــه قطعیت می توان گفت که هنوز ویروس کرونا به ایران 

وارد نشده است.
 جهانپور همچنین درباره نتیجه تســت اولیه کرونا بر 
روی دانشــجویانی که از ووهان چین به ایران بازگشــتند 
اظهار داشــت: تست کرونای دانشجویان منفی بوده و همه 
آنها در سالمت کامل به سر می برند، اما در عین حال طبق 
نظــر کمیته فنی و پروتکل هــای بین المللی مدت 14 روز 

قرنطینه باید طی شود.

افزایش ۵ تا 10 درجه ای 
دمای هوا در بیشتر مناطق 

کشور از امروز
مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناسی با اشاره به اینکه از امروز در بیشتر مناطق 
کشــور دمای هوا بین 5 تا 1۰ درجه افزایش می یابد، 
گفت: روز یکشــنبه سامانه بارشی جدیدی به کشور 

وارد می شود.
صادق ضیائیان به ایسنا گفت: بر اساس آخرین خروجی 
مدل های هواشناســی امروز برای بخش هایی از استان های 
آذربایجــان غربــی، آذربایجان شــرقی، اردبیــل، زنجان، 
کردستان، کرمانشاه و ارتفاعات البرز مرکزی در استان های 
قزوین، البرز، تهران، گیالن و مازندران بارش برف پیش بینی 

می شود.
ضیائیان با اشــاره به اینکه روز جمعه برای بخش هایی 
از اســتان های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال 
خراســان رضوی بارش پراکنده باران و بــرف دور از انتظار 
نیســت، ادامه داد: روز شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی 
پایدار حاکم خواهد بود و از روز یکشــنبه ســامانه بارشی 

جدیدی از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور می شود.
بــه گفته وی، طی امــروز و فردا خلیج فــارس به ویژه 
مناطق مرکزی و شرقی آن، تنگه هرمز و دریای عمان مواج 

خواهد بود.
ضیائیــان درباره وضعیت جوی تهران طی  امروز و فردا 
اظهار داشــت: امروز کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد و 
به تدریج افزایش ابر و در بعدازظهر بارش پراکنده با حداقل 
دمــای 4- و حداکثر دمای 1۰ درجه ســانتی گراد و جمعه 
کمــی ابری تا نیمه ابری همراه بــا وزش باد و گاهی وزش 
باد شــدید و حداقل دمای صفر و حداکثر دمای 11 درجه 

سانتی گراد پیش بینی می شود.

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر انجام امور خدمات شهری منطقه 5 به شرح مندرج در جدول ذیل را
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- ســپرده شــرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. 1- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق و به مدت 90 روز معتبر و قابل تمدید باشــد و یا 
واریز فیش نقدی به حســاب 700786948623 بانک شــهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 
خواهد شد. 3- مدت اجرا یکسال شمسی می باشد و در صورت احراز شرایط الزم حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید می باشد. 4- الزم به ذکر است هنگام خرید 
اســناد مناقصه ارائه تصویر اساسنامه شــرکت با موضوع مرتبط با مناقصه- ارائه تاییدیه صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- معرفی نامه ممهور به 
مهر و امضای مدیرعامل- روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شــرکت و کد اقتصادی الزامی می باشــد. 5- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج 
اســت. 6- مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه خرید اســناد به  حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 7- متقاضیان 
می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه 
نمایند. 8- شــهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار اســت. 9- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط 
به پیمانکاران شــرکت در مناقصه نزد شــهرداری باقی می ماند.   10- در هر صورت مدارک مندرج در اســناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد 
خواهد بود. 11- پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف- ب- ج( الک و ممهور به مهر شرکت  شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان 
روز سه شنبه مورخ 98/12/6 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات رسیده در مورخ 98/12/7 در 
کمیســیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شــهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 5-32506501- 026 معاونت خدمات شهری تماس و یا به سایت اینترنتی www.karaj.ir مراجعه فرمایید.
 شهرداری کرج- اداره امور قراردادها و پیمان ها

آگهی مناقصه عمومی )تجدید(

مبلغ سپرده به ریالمبلغ برآورد پایه سالیانه به ریالشرح عملیاتردیف
113/304/848/3305/666/000/000انجام امور خدمات شهری منطقه 15

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشــور گفت: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومــان اعتبار 
 بــرای جمع آوری مدارس خشــتی و گلــی هزینه 

شده است.
مهراله رخشــانی مهر در گفت و گو با ایرنا درباره مدارس 
خشتی و گلی اظهار داشت: از مهرماه سال ۹7 که اعالم شد 
مدارس خشتی و گلی جمع آوری می شود، تاکنون هزار و ۶ 

کالس درس خشتی و گلی جمع آوری شده است.
رخشانی مهر افزود: میانگین اعتباری که برای جمع آوری 
و جایگزینی هر کالس درس خشتی و گلی هزینه شده، 2۰۰ 

میلیون تومان است.
وی بــا بیان اینکه برخی از این مدارس خشــتی و گلی 
به آموزش و پــرورش تعلق ندارد، عنوان کــرد: با توجه به 
اینکه برخی از مناطق کشور به ویژه در سیستان و بلوچستان 
فاقد مدرســه هستند،  اشــخاص منازل را به محل تحصیل 

دانش آموزان تبدیل کرده اند.
رئیس ســازمان نوســازی مدارس ادامه داد: آموزش و 

پرورش نمی تواند منازل شــخصی  اشخاص را تخریب کند، 
اما دانش آموزان در حال تحصیل در منازل خشتی و گلی به 
مدارس نوســاز آموزش و پرورش منتقل می شوند و دیگر در 

سازه خشتی و گلی تحصیل نمی کنند.
رخشــانی مهر با بیان اینکه جشن پایان مدارس خشتی 
و گلی در اســفندماه با حضور محســن حاجی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش در سیســتان و بلوچستان برگزار می شود، 
گفت: قــرار بود جشــن پایان مدارس خشــتی و گلی 24 
بهمن ماه بــه اتفاق وزیــر آموزش و پرورش در سیســتان 
 و بلوچســتان برگزار شــود، اما این مراســم با توجه به ایام 

دهه فجر با تاخیر در اسفندماه صورت می گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: در جشن پایان مدارس خشت و 
گلی اعالم می کنیم که در هیچ یک از نقاط کشــور مدرسه 
خشــتی و گلی وجود ندارد، اما باید در کنار این موضوع به 
یاد داشته باشیم که مدارسی با سقف چوبی، مدارس سنگی 
و کلوخی در مناطق دیگر کشــور وجــود دارند که نیازمند 

نوسازی هستند.

جمع  آوری 1000 کالس درس خشتی و ِگلی
از مهر 97 تاکنون

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: 
رانندگان سرویس مدارس صرفًا  تخصیص سهمیه سوخت 
بر مبنــای احصاء پیمایش آنها در قالــب اعتبار نقدی به 

حساب مالکین این خودروها انجام می پذیرد.
به گــزارش روابط عمومی اتحادیه تاکســیرانی های شــهری 
کشــور، مرتضی ضامنی درخصوص ســهمیه اختصــاص یافته به 
رانندگان ســرویس مدارس اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت 
وزیران، مقرر شــد تخصیص سهمیه ســوخت رانندگان سرویس 
مــدارس صرفاً بر مبنای احصاء پیمایش آنها در قالب اعتبار نقدی 

به حساب مالکین این خودروها انجام  پذیرد.
ضامنــی افزود: این دســته از رانندگان بــرای برخورداری از 
سهمیه تخصیصی ســوخت، می بایست نسبت به نصب اپلیکیشن 

محاسبه پیمایش سوخت هرچه سریع تر اقدام نمایند.
وی ادامــه داد: میزان پیمایش ماهیانه هر راننده بر اســاس 
گــزارش ارســالی از نرم افزار فــوق در هرماه محاســبه و مبنای 
اختصاص اعتبار مربوط به ســهمیه سوخت می باشد که رانندگان 

موظف هستند در تلفن همراه خود نصب نمایند.
 مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شهری کشور در رابطه با 
عدم نصب اپلیکیشن محاسبه پیمایش بیان داشت: مرجع شناسایی 
و فعالیت در این حوزه، نرم افزار موبایلی یاد شــده می باشد و عدم 
نصب این نرم افزار و عدم ارائه گزارش پیمایش صورت گرفته از این 

طریق سبب حذف سهمیه سوخت خواهد شد.
ضامنی در رابطه با طریقه اســتفاده از نرم افزار عنوان شــده 
گفت: رانندگان سرویس مدارس باید با شروع هر سرویس، شروع 

سفر و پایان هر ســرویس گزینه پایان سرویس را از طریق برنامه 
ثبت نمایند )این موضوع شــامل ســرویس های رفت و برگشت و 

سرویس دوم و سوم نیز می شود(.
مجموع ســرویس های انجام شده و مســافت هایی که توسط 
راننــده در مدت زمان فعالیت طی  می شــود تعیین کننده میزان 

سهمیه سوخت مورد نیاز راننده خواهد بود.
وی یادآور شــد: نرم افزار فوق صرفاً برای ســنجش پیمایش 
این گــروه از نــاوگان جهــت تعیین ســهمیه ســوخت بوده و 
کاربردی بــرای دانش آموزان ندارند، درخصــوص نرم افزار مربوط 
بــه دانش آمــوزان، موضوع در کار گروه مشــترکی بــا آموزش و 
 پرورش در حال بررســی اســت کــه پس از نهایی شــدن اعالم 

خواهد شد.

الزام نصب نرم افزار محاسبه پیمایش سوخت توسط رانندگان سرویس مدرسه

کاهش اعتبار دفترچه بیمه در مراکز درمانی و داروخانه های خصوصی


