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سال سیزدهم چهارشنبه  22دی 1395
خبر

مهر -فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت :با تالش كارآگاهان پلیس آگاهی
عامل قتل پدر و پسری اهل این شهرستان شناسایی و دستگیر شد .سرهنگ
دوستعلی جلیلیان گفت :كارآگاهان پلیس آگاهی ایرانشهر پنجم دی از قتل
پدر  ۴۵ساله و فرزند  ۲۳سالهاش بر اثر اصابت گلوله توسط سرنشینان یك
دستگاه پژو ۴۰۵باخبر شدند .مقتوالن در هنگام قتل با یك دستگاه پراید در
خیابان كارگر این شهرستان در حال تردد بودند .پس از وقوع این قتل اقدامات
تخصصیپلیسبرایشناساییمتهمانآغازشد.كارآگاهانپلیسدرپایشهای
تخصصی و میدانی ،سرنخهایی از دخالت یك فرد سابق هدار در این جرم به
دست آوردند .پس از چندین روز اقدامات فنی شبانهروزی ،كارآگاهان پلیس
یكی از ضاربان را شناسایی و در منزلی در شهرستان ایرانشهر دستگیر كردند.
وی با اشاره به اینكه فرد دستگیر شده ۴۲سال دارد ،گفت :ماموران پلیس در
بازرسی از محل سكونت وی یك دستگاه پژو  ۴۰۵كه تحت تعقیب مراجع
قضایی تهران بود را كشف كردند .این متهم حرفهای در تحقیقات تخصصی
كارآگاهان پلیس به ارتكاب این قتل با همكاری دو نفر دیگر اعتراف و انگیزه
خود از ارتكاب این جرم را دخالت این فرد در قتل یكی از بستگانش در بهار
سال گذشته عنوان كرد .وی با اشاره به اینكه متهم به مراجع قضایی معرفی
شده،خاطرنشانكرد:تالشهایگستردهپلیسبرایدستگیریسایرمتهمان
همچنان ادامه دارد.

معاونسازمانحفاظتمحيطزيستاعالمكرد؛

تداومممنوعيتشكارپرندگانوحشي
تا رفع كامل خطر آنفلوآنزا

تاييدحكماعدامقاتلستايشقريشي

اميرحسينقصاصميشود

مهر-وكيلمدافعاوليايدمخانوادهستايشقريشيگفت:شعبه ۳۲ديوان
عالي كشور ،محكوميت قاتل ستايش قريشي به قصاص و اعدام را تاييد كرد.
نوراهلل عزيزمحمدي با اشاره به اعالم نظر ديوان عالي در رابطه با حكم صادره
در پرونده قتل ستايش قريشي گفت :شعبه ۳۲ديوان عالي كشور حكم دادگاه
كيفري يك استان تهران را در خصوص قاتل ستايش تأييد كرده است .ديوان
عالي كشور براي هر دو عنوان اتهامي اميرحسين ،حكم صادره را تاييد كرده
است .قاتل ستايش از سوي دادگاه كيفري يك استان تهران بابت ارتكاب قتل
به قصاص ،تجاوز به عنف به اعدام و بابت جنايت بر ميت به ديه محكوم شده
بود ۲۳.فروردين ماه بود كه گزارشي مبني بر وقوع قتل يك دختر بچه شش
سالهافغاندرروستايخيرآبادورامينتحويلمراجعقضاييشد،گزارشحاكي
از آن بود كه ستايش قريشي كه به گفته پدرش روز يكشنبه ۲۲فروردين براي
خريد بستني از منزل خارج شده ،ديگر به خانه بازنگشته است .در تحقيقات
اوليه مشخص شد پسر ۱۷ساله همسايه كه دچار وسوسه شيطاني شده بود
او را ربوده و پس از تجاوز به قتل رسانده بود .دادگاه براي اميرحسين مجازات
دوبار اعدام در نظر گرفته است.

تداوم غبار در 8شهر كشور تا پايان هفته

ايسنا  -مديركل پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي گفت :تا
اواخر هفته جاري تداوم غبار در شهرهاي بزرگ و صنعتي بهويژه تبريز ،اروميه،
تهران ،كرج ،اصفهان ،اراك ،قم و مشهد انتظار ميرود .احد وظيفه اظهار كرد:
براساس تحليل دادهها و نقشههاي پيشيابي هواشناسي ،جوي آرام و پايدار
در اغلب مناطق كشور پيشبيني ميشود بنابراين تا اواخر هفته جاري تداوم
غبار در شهرهاي بزرگ وصنعتي به ِويژه تبريز ،اروميه ،تهران ،كرج ،اصفهان،
اراك ،قم و مشهد انتظار ميرود .همچنين پيشبيني ميشود امروز در برخي
مناطق زاگرس مركزي و جنوبي و سواحل غربي خزر وضعيت ناپايدار جوي و
درنتيجهبارشپراكندهمشاهدهشود.مديركلپيشبينيوهشدارسريعسازمان
هواشناسي گفت :آسمان تهران امروز كمي ابري و غبارآلود با بيشينه و كمينه
دماي  12و  2درجه سانتيگراد و فردا كمي ابري ،غبارآلود ،گاهي وزش باد با
بيشينه و كمينه دماي 10و يك درجه سانتيگراد پيشبيني ميشود.

دبير کل شورايعالي وزارت آموزشوپرورش:

تعطيليمدارسبهعلتآلودگيهوا
توجيهکارشناسانهندارد
ميزان -دبير کل شورايعالي وزارت آموزشوپرورش در مورد تعطيلي
مدارس در روزهاي آلوده عنوان کرد :تعطيلي به علت آلودگي هوا هيچ توجيه
کارشناسان هندارد.مهدينويدادهم،اظهارکرد:اينتعطيالتآثارمنفيآموزشي
وتربيتيرابههمراهداشتهودارد.درواقعتعطيالتبهدليلآلودگيشديدهيچ
مشکلي را حل نميکند و هیچ توجیه کارشناسانهای ندارد و آموزشوپرورش
با ساماندهی تعطیالت موافق است .وی در ادامه گفت :این تعطیالت موجب
بازنگری تقویم آموزشی میشود تا دانش آموزان بتوانند حداکثر استفاده را از
کالسهایدرسیببرند.درحالپیگیریپیشنهاداتیبهمجلسمبنیبراینکه
تقویم آموزشی در اختیار آموزشوپرورش قرار گیرد و مصوبه قبلی لغو شود،
هستیم .وی در واکنش به پیشنهاد محیط زیست به آموزشوپرورش مبنی بر
اینکه برای تحصیل دانشآموزان فصل تابستان جایگزین زمستان شود ،اظهار
کرد :این موضوع باید به طور کلی بررسی شود که نتایج آن اعالم خواهد شد.
عکس روز

تجمع معلمان معترض به تملک زمینها
مقابل ساختمان شورای شهر

ايسنا  -رييس سازمان بهزيستي كشور گفت :اردوگاه سازي نميتواند يك
نسخه بلند مدت براي حل يا كاهش آسيب اعتياد در كشور باشد ،اما يك اقدام
موقتي است كه بايد انجام شود.
انوش��يروان محس��نيبندپي اظهار كرد :اگر مراكز ترك اعتياد اجباري
در كش��ور وجود نداشته باش��د ،معتادان متجاهر در جايي چون گورستان
نصيرآباد ش��هريار و در اشكالي همچون گورخوابي خود را نشان ميدهند.
انتشار چنين تصاوير و ساختن واژههايي همچون گورخوابي و  . . .سياسي
كردن مس��ايل اجتماعي اس��ت و اگر مراكز ترك اعتياد اجباري در كشور

سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص بحثهای اخیر انتقال بیمه سالمت به وزارت بهداشت عنوان کرد؛

آیا  از ورشکستگی نجات پیدا میکند

گروه جامعه -مدتی اس��ت مباحث بیمه
سالمت و حاش��یههای مربوط به آن و موارد
تامین اعتبار و شکس��ت یا عدم شکست این
طرح بر سر زبانهاست و مسووالن مختلفی
در م��ورد آن نظر م��ی دهند .چندی قبل در
مورد انتقال بیمه سالمت به وزارت بهداشت
نیز صحبتهایی جدی مطرح شد .در آخرین
اظه��ار نظر در این خص��وص قائم مقام وزیر
بهداشت درباره وضعیت بیمه سالمت ایرانیان
و انتقالش به وزارت بهداش��ت گفت :سازمان
بیمه س�لامت مستقل اس��ت و خواهد ماند
و درون وزارت بهداش��ت هم شاهد استمرار
تفکیک تامینکننده خدمات و خریدار خدمات
خواهیم بود.
به گزارش ایس��نا ،ايرج حريرچي عنوان
ک��رد :یکی از دس��تاوردهای مهم در قانون
برنامه ششم این بود که تعیین بسته خدمتی
ب��ه طور صری��ح بر عهده وزارت بهداش��ت
گذاشته شده بود که براساس بند «ه» ماده
« »۸۶سیاستهای کلی نظام سالمت ،متن
مهمی تصویب و براساس آن بسته خدمتی،
ش��مول و سطح خدمات صندوق بیمه پایه
سالمت ،با نظر وزارت بهداشت تعیین و ابالغ
شد و از سال دوم اجرای قانون برنامه ،خرید
خدمات توسط سازمانهای بیمهگر درمانی
صرفا مطابق با این بسته است .این موضوع
در واقع رویکرد دیگری از سیاستهای کلی
بوده اس��ت .در گذشته بسته خدمات بیمه
پایه را ش��ورایعالی بیم��ه تعیین میکرد
ام��ا اکنون طبق نص صریح سیاس��تهای
کلی ،این وظیفه در اختیار وزارت بهداشت
گذاشته شده است و امیدواریم با اختیاراتی
که در قانون جدید هم برای وزارت بهداشت
و هم برای بیمه س�لامت قرار داده ش��ده،
بتوانیم به خوبی عمل کنیم.
وی همچنین گفت :بر این اساس مجموعه
ارزشمندی از اختیارات و مسوولیتهایی به
وزارت بهداشت اضافه میشود که البته بیمه
سالمت هم جزئی از آنهاست ،مسوولیتهای
ما را افزای��ش میده��د و امیدواریم بتوانیم
تکالیف قانون برنامه و سیاس��تهای کلی را
جاری کنیم.
ب��ه گفته حريرچي در ای��ن قانون به طور
مشخص اشاره شده دولت مکلف است برای
تحقق سیاستهای کلی و تامین منابع پایدار
برای حوزه س�لامت و توسعه کمی و کیفی
بیمارس��تانها و مدیریت منابع س�لامت از
طریق نظام بیمه و با محوریت وزارت بهداشت
اق��دام کند .همچنین تولیت نظام س�لامت
شامل سیاستگذاریهای اجرایی ،برنامهریزی
راهبردی ،ارزش��یابی و نظارت برعهده وزارت
بهداشت قرار میگیرد.
قائممقام وزیر بهداش��ت همچنین گفت:
در حال حاضر با احتساب بیمهشدگان جدید
در قالب طرح تحول س�لامت ،سازمان بیمه
س�لامت با اختالف معن��یداری بزرگترین
سازمان بیمه کشور محسوب میشود که هم
روس��تاییان و عش��ایر را در شهرهای زیر ۲۰
ه��زار نفر و هم افراد خاص ،کارکنان دولت و
حاشیهنشینها را پوشش داده و ابزار مناسبی
برای اجرای سیاس��تهای مرب��وط به نظام
سالمت خواهد بود.

مهرداد نيكروان

ايسنا  -معاون محيطزيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت
محيطزيست از تداوم ممنوعيت شكار پرندگان وحشي تا رفع كامل خطر
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان خبر داد و گفت :اين ممنوعيت پروانههاي صادر
شده قبلي در مورد شكار و زندهگيري پرندگان وحشي را نيز شامل ميشود.
فرهاد دبيري ،معاون محيطزيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت
محيطزيست با ارسال نامهاي خطاب به مديران كل حفاظت محيطزيست
استانهاي كشور از تداوم ممنوعيت شكار پرندگان وحشي تا رفع كامل خطر
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان خبر داد .وي در اين نامه با يادآوري نامه ارسالي در
 13آذرماهسالجاري،همچنيناطالعيهرسميابالغيازسويرييسسازمان
حفاظتمحيطزيستمبنيبرممنوعيتشكارپرندگانوحشيخاطرنشان
كرد:ممنوعيتموقتزماني،مكانيونوعيشكار،همچنينزندهگيريپرندگان
وحشي به استناد بند «و» ماده « »6قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست
همچنان برقرار است .در نتيجه اين ممنوعيت پروانههاي صادر شده قبلي در
مورد شكار و زندهگيري پرندگان وحشي را نيز شامل ميشود.

انتشار تصاویر گورخوابی ،سیاسی است!

وي در ادامه ضمن اشاره به گورخوابي در گورستان نصيرآباد شهريار گفت:
در شهرهاي كوچك ممكن است چنين مواردي بروز كند اما آنچه مسلم است
آن است كه در حال حاضر تمامي دستگاههاي كشور براي ساماندهي اين افراد و
كاهش آسيبهايي هم چون كارتن خوابي بسيج شدند .در سال  92تنها ظرفيت
پذيرش  400معتاد را در كشور داشتيم اما در حال حاضر ظرفيت پذيرش 8600
معتاد متجاهر با عنوان مراكز ماده « »16را داريم .اين در حالي اس��ت كه در
مراكز ماده « »15نيز استان تهران ظرفيت پذيرش  2500نفر را دارد .بندپي در
ادامه با تاكيد بر آنكه گستردگي اقدامات دولت در اين حوزه بر همگان روشن
و مشخص است ،گفت :بايد تالش شود تا رويكرد ترك داوطلبانه ،اشتغال ،ارائه
پروتكلهاي علمي ،اجتماع پذيري و تشويق فرد براي حضور در مراكز اقامتي و
پروسه درمان اعتياد در كشور تقويت شود.

اظهارنظر روز

عاملقتلپدروپسرایرانشهریدستگیرشد

رييس سازمان بهزيستي كشور خبر داد؛

وجود نداشته باشد ،برخي از معتادان متجاهر به اين شكل ظهور ميكنند.
مدتي بعد هم كساني كه به دنبال ساختن واژههاي سياسي هستند ،شروع
به واژه سازيهايي همچون پل خوابي ،پارك خوابي و  . . .كرده تا از مسايل
اجتماعي به اهداف سياسي خود برسند.
رييس سازمان بهزيستي كشور در ادامه گفت :در حال حاضر امكان اسكان
موقت براي معتادان وجود دارد .در بعضي شهرها نيز گرمخانه راهاندازي شده
و تمامي افراد معتاد متجاهر و بيخانمان ميتوانند شب را در آنجا خوابيده
و در صورت تمايل صبح نيز مركز را ترك كنند .همواره تالش ما آن است
كه فرد با عالقه ،عزم و اراده خود وارد مراكز اقامتي و پروسه درماني شود
اما در حال حاضر با توجه به وضعيت موجود ناچار هستيم كه برنامه ترك
اجباري را براي برخي از گروهها اجرايي كنيم.

شماره 3541

نگاه

  سخنگوی وزارت بهداشت درباره بحرانهای مالی بیمه سالمت ایرانیان گفت:
در درجه اول ارائه اوراق قرضه باعث ش��د قسمتی از بدهیهای سازمان بیمه
سالمت جبران شود .بر این اساس شاهد افزایش بودجه نسبتا مناسبی در بیمه
سالمت بودیم که میتواند قسمتی از بدهیهای این سازمان را جبران کند

 ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان
در بخش دولتی و خصوصی
ايرج حريرچي در ادامه در پاسخ به سوالی
درباره ممنوعیت اش��تغال همزمان پزشکان
در بخ��ش خصوصی و بخ��ش دولتی گفت:
واقعیت این است که نظر وزارت بهداشت این
بود که راهحل اساس��ی برای موضوع اجرای
سیاستهای کلی نظام سالمت همين است.
چنانچه میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی
وجود نداشته باشد ،آیا باز هم پزشکان مصر به
کار کردن در دو جا هستند؟ باید توجه کرد که
جامعه پزشکی هم تمایل دارد در یک جا کار
کند اما علت دوشغله بودن آنها این است که اوال
وابستگی به دولت دارند و در عین حال دولت
هم در گذشته اجازه کارکردن پزشکان در دو
بخش را م��یداده ،از طرفی تعرفه خصوصی
باالتر از تعرفه دولتی است.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد :اگر
این موضوع حاصل و زیرساختهای مناسب
و انگیزههای مناسب در بخش دولتی فراهم و
در عین حال در بخش خصوصی هم مالیات
قانونی و واقعی اجرا شود ،مشکل حل خواهد
ش��د و جامعه پزشکی مش��تاق به انجام این
کار میش��ود .در عین حال باید پرس��ید در
قانون برنامه پنجم که بندهای مرتبط به این
موضوع آسانتر بود ،چرا در سه دوره گذشته
وزارت بهداشت نتوانست به این موضوع جامه
عمل بپوشاند؟ وزارت بهداشت در دوره اخیر
تعداد افراد تماموق��ت را از  ۱۷به  ۵۰درصد
رس��انده اس��ت به طوری که اکنون از هر دو
پزشک یک نفر تماموقت است و این آمار در
برخی دانشگاهها به ۹۰درصد هم میرسد در
حالی که در گذش��ته از هر شش نفر یک نفر

حج

درنشس��ت ش��ورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام
معظم رهبری و سازمان حج و زیارت ،مقرر شد مقدمات الزم
برای شركت در مذاكرات دوجانبه با مسووالن حج عربستان
درخصوص حج سال  ۱۳۹۶فراهم شود.
در نشستی كه به ریاست حجتاالسالم والمسلمین سید
علی قاضی عسكر تشكیل شد ،نماینده ولی فقیه در امورحج
و زیارت با اش��اره به اینكه دعوتنامه عربستان برای برگزاری
دیدارها و مذاكرات دوجانبه درخصوص حج بهصورت رسمی
دریافت شده ،اظهار كرد :متن این دعوتنامه با دعوتنامههای
گذشته خیلی تفاوت ندارد و با توجه به محورهای مورد نظر،
جمهوری اسالمی ایران در روزهای آینده پاسخ آن را ارسال
خواهد كرد.
وی لزوم سرعت بخشیدن به فعالیت كمیتههای كارشناسی
برای مش��خص كردن محورهای مذاكرات و نكات مورد نظر
برای حجگزاری زائران ایرانی را خواستار شد و گفت :تمامی
امور مرتبط با حج از جمله اس��كان ،تغذیه ،امور پزش��كی،
لونقل ،امنیت حجاج ،مسایل بانكی و كنسولی و  ...باید
حم 

تماموقت بود.

  طلب وزارت بهداش�ت از بیمهها ،قصه
تکراریهمیشگی

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه درباره
وضعیت مطالبات بیمارستانها از سازمانهای
بیمهگر و همچنین مشکل اوراق قرضه توزیع
شده در بین دانشگاهها گفت :از نظر مطالبات
سازمانهای بیمهگر هنوز وضعیت نامناسبی
داریم .براین اس��اس اگر ۱۶۵۰میلیاردی که
به صورت اوراق قرضه از س��وی سازمان بیمه
سالمت به ما دادند و هنوز نقد نشده را احتساب
کنیم ،باید گفت بیمه سالمت مطالباتش را در
سال  ۹۴پرداخت کرده و وارد فروردینماه شده
اما سازمان تامین اجتماعی هنوز۱۱۲۰میلیارد
تومان از مطالبات سال  ۹۴را پرداخت نکرده
اس��ت .گفتنی اس��ت مطالبات سازمانهای
بیمهگر درس��ال  ۹۵به این ترتیب است که
سازمان تامین اجتماعی  ۳۴۵۶میلیارد تومان،
سازمان بیمه سالمت  ۴۰۲۳میلیارد تومان،
نیروهای مسلح  ۳۱۳میلیارد تومان و کمیته
امداد  ۱۳۴میلیارد تومان به وزارت بهداشت
بدهکارند .براین اس��اس در سال ۸۲۳۱ ،۹۵
میلیارد تومان از اس��ناد ارس��ال شده وزارت
بهداشت از سوی چهار بیمهگر اصلی پرداخت
نشده است .برای سال  ۹۴نیز  ۱۲۶۱میلیارد
تومان از سه بیمهگر اصلی طلب دارند.
 بحران ورشکستگی در بیمه سالمت
سخنگوی وزارت بهداشت درباره بحرانهای
مالی بیمه سالمت ایرانیان گفت :در درجه اول
ارائه اوراق قرضه باعث شد قسمتی از بدهیهای
س��ازمان بیمه سالمت جبران ش��ود .بر این
اساس ش��اهد افزایش بودجه نسبتا مناسبی
در بیمه س�لامت بودیم که میتواند قسمتی

از بدهیهای این سازمان را جبران کند .براین
اساس امیدواریم با کمک نمایندگان و اقداماتی
که برای این سازمان انجام میشود ،مشکالت
اعتباری آنها حل شود.
به گفته حریرچی ،باید توجه کرد که نظام
در بره��های تصمیم گرفت افرادی را که طی
پنج دهه گذشته نتوانسته بود بیمه کند ،بیمه
شوند و این بیمهشدگان هزینههایی دارند ،به
طوری که حداقل هزینه صندوق بیمه ایرانیان
در س��ال  ۹۵برای بیمهشدگان جدید ۳۶۰۰
میلیارد تومان اس��ت که البته هر سال سه تا
پنج درصد به این هزینهها اضافه میشود .در
عی��ن حال مطمئنيم که خرد جمعی و نظام
کمک میکنند منابع مورد نیاز را تامین کنند.
همچنی��ن با توجه به اختیاراتمان در جهت
کنترل هزینهها و هدایت آنها اقدام میکنیم و
حتما سیستمهای صرفهجویی اعمال میشود.
براین اساس امیدواریم با این اقدامات و با توجه
به بندهایی که در قانون برنامه شش��م برای
کمک به بیمهها عنوان شده است ،مشکالت
آنها خاتمه یابد.
درباره تعرفههای پزشکی سال ۹۶نیز عنوان
شد :البته هنوز الیحه بودجه در مجلس است
و بای��د ببینیم وضعیت الیحه به چه ش��کل
میشود .اتفاق مهمی که در قانون برنامه ششم
افتاده این است که حق بیمه از پنج تا شش
درصد به هفت درصد افزایش پیدا کرده است.
در عین حال برای تعیین تعرفه باید وضعیت
حقوق کارمندان دولت ،کارگران ،تورم ،میزان
خدمات و  ...را بررسی کنیم.
وی درباره وضعی��ت آنفلوآنزای پرندگان
گفت :توجه به این موضوع و عوارض اقتصادی
و زیست محیطی آن بسیار حائز اهمیت است.
براین اس��اس در سطح باالی دولت با حضور
دکتر جهانگیری جلسهای در این زمینه برگزار
و تدبیرهای الزم اندیشیده شد تا در این زمینه
مشکلی ایجاد نشود.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد :اصال
انتقال و ش��یوع انس��انی آنفلوآنزای پرندگان

در نشست شورای برنامهریزی بعثه وسازمان حج مطرح شد؛

آمادگی ایران برای پاسخ به دعوتنامه وزیر حج عربستان

سریعا كارشناس��ی و راهكار مناسب اندیشیده شود .در این
نشس��ت حمید محمدی ،سرپرست سازمان حج و زیارت و
مدیران بخشهای مختلف در این سازمان و بعثه مقام معظم
رهبری به بیان نقطه نظرات خود درباره مشكالت اجرایی و
انتظاراتی كه باید در مذاكرات دوطرف مطرح شود ،پرداخت
و تاكید كرد :برای اعزام زائران ایرانی به حج  ۹۶باید مقدمات
الزم در ایران و عربستان فراهم شود و با توجه به قطع روابط
دو كشور و فرصت باقیمانده ،عربستان باید در مواردی كه به
این كشور مربوط است ،همكاری كند .نماینده ولی فقیه در امور
حج و زیارت در ادامه این جلسه از مسووالن حوزههای مختلف
در سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری خواست كه
اجرایی كردن محورهای ستادی را در برنامه خود قرار دهند و
درخصوص نحوه ثبتنام زائران با توجه به مالحظاتی كه وجود
دارد ،سیاستگذاری كند.
در این جلس��ه فرهاد پ��رورش ،مدیرعامل هواپیمایی

جمهوری اسالمی ایران (هما) نیز در خصوص آمادگیها و
تمهیدات این شركت برای پروازهای حج گزارشی ارائه كرد
و قرار شد محورهای مورد نظر هواپیمایی هما جمعبندی
و به س��ازمان حج ارائه ش��ود .حجتاالسالم والمسلمین
قاضی عسكر با اشاره به اینكه هیات ایرانی برای مذاكره به
عربستان اعزام خواهد شد ،تاكید كرد :درمذاكرات با طرف
مقابل خواس��تههای جمهوری اسالمی ایران از جمله امور
مربوط به شهدای مسجد الحرام و منا مطرح خواهد شد و
امیدواریم زمینه ،برای انجام حجی باشكوه ،عزتمند همراه
با آرامش و امنیت زائران فراهم شود.
نماین��ده ولی فقی��ه در امور حج و زی��ارت همچنین در
آغاز این جلس��ه با عرض تسلیت بهمناس��بت سالروز وفات
اهلل
حضرت معصوم��ه(س) و درگذش��ت غیرمترقب��ه آیت 
هاشمیرفسنجانی ،وجود این مجاهد خستگیناپذیر را برای
مردم ،انقالب و نظام پربركت توصیف كرد .وی سابقه آشنایی

را ش��اهد نبودی��م و همانطور که س��ازمان
دامپزشکی اعالم کرده ،مرغ و تخممرغی که
از مبادی بهداشتی و رسمی وارد کشور شوند،
مش��کلی ندارند اما هشدار میدهیم مردم از
اس��تفاده پرندگانی که به صورت غیرقانونی
توزیع میش��وند و همچنین گوش��ت شکار
هستند ،اجتناب کنند.
حریرچی در پاسخ به سوال دیگری درباره
حسابی که قرار بود حق درمان بیمهشدگان به
آن واریز شود ،گفت :این دستور هم به خزانه
و هم تامین اجتماعی داده شده و جلساتی در
این باره تشکیل شده است .بنابراین با توجه به
تایید وزارت رفاه امیدواریم مشکلی در اجرای
آن ایجاد نش��ود .البته باید دو موضوع درباره
آن در نظر گرفته شود .اول اینکه درصد مورد
نظر انجام ش��ود و همچنین در مقطع زمانی
مناس��ب این تخصیصهای داده شود .بر این
اس��اس هرگاه حق درمان از کارگر و کارفرما
گرفته میشود باید در همان زمان هم به این
حساب واریز شود.
درباره مش��کالت مالی طرح تحول نظام
س�لامت و اینکه افزای��ش تعرفهها منجر به
این مش��کالت شده است ،س��والم این است
که افزایش تعرفهها در کجا تصویب میشود
و وزارت بهداشت چقدر در تصویب آنها تاثیر
دارد .بای��د توج��ه کرد که وزارت بهداش��ت
تنه��ا یکی از پیش��نهاددهندگان تعرفهها به
شورایعالی بیمه است و یک رای از  ۹رای را
دارد .یک رای هم برای وزیر رفاه و چهار رای
نیز برای س��ازمانهای بیمهگر است بنابراین
این مصوبات در دبیرخانه ش��ورایعالی بیمه
رسیدگی ميشوند و در شورایعالی بیمه به
تصویب میرسند.
حریرچی تصريح کرد :نیت ما در افزایش
تعرفهها این بود که اوال تعرفهها واقعی شوند
و پرداختهای غیرقانونی نیز حذف شوند که
این اتفاق رخ داد و موفقیت بزرگی محسوب
میشود .باید توجه کرد که ما با افزایش تعرفهها
و یک چندم هزینه توانستیم صرفهجویی چند
برابری از جیب م��ردم انجام دهیم .بنابراین
افزایش تعرفهه��ا منجر به صرفهجویی چند
ه��زار میلیاردی و ایج��اد موفقیت در حذف
پرداختهای غیرقانونی ش��د ام��ا هنوز هم
تعرفهها واقعی نشدهاند.
برخی میگویند در حال حاضر زیرمیزی
ب��ه روی میز آمده اما اصال چنین موضوعاتی
صحت ندارد و هنوز هم سازمانهای بیمهگر
نظر کارشناس��ی دادند که در حال حاضر هم
تختروز یک دوم قیمت تمام شده است .این
را حریرچی تاکید میکند و ادامه میدهد :ما
با افزایش جزیی تعرفهها توانستیم صرفهجویی
زی��ادی انجام دهیم .همچنین خاطرنش��ان
میش��ود ،بیمهش��دگان جدید در سال ،۹۴
 ۳۲۰۰میلیارد تومان هزینه داشتند که این
هزینه در س��ال  ۹۵به  ۳۶۰۰میلیارد تومان
رس��ید .باید پرسید پول این هزینهها از کجا
تامین ش��ده است؟ یعنی با احتساب دو هزار
میلیارد تومانی که در سال  ۹۳در نظر گرفته
شد ،مجموعه این ارقام به  ۸۸۰۰میلیارد تومان
میرس��د که اگر این میزان به بیمه سالمت
داده ش��ود ۹۰ ،درصد مشکالت این سازمان
حل خواهد شد.

خود با آیتاهللهاشمیرفسنجانی را در قبل از انقالب یادآور
ش��د و با اش��اره به اینكه توانايیهای ایشان درهمه زمینهها
برجسته بود ،اظهار داشت :كسانی كه با این یار و یاور رهبری
مانوس بودند هوش ،زكاوت ،سیاستمداری و مدیریت ایشان
را به خوبی در می یافتند .آیتاهللهاشمیرفسنجانی در عین
حالی كه سیاس��تمداری قوی و زیرك بود ،از عواطف واالی
انسانی بهرهمند و قبل از انقالب پشتوانه ای قوی برای زندانیان
سیاسی و خانواده آنها بود.
حجتاالس�لام والمس��لمین قاض��ی عس��كر ،ارتب��اط
آیتاهللهاشمیرفس��نجانی با امام راحل(ره) را ویژه و خاص
توصیف كرد و با اش��اره اینكه امام راحل به ایش��ان اهتمام
خاصی داشت ،گفت :این یار دیرین و صادق انقالب از عنفوان
جوانی با امام پیوند خورد و ش��خصیتش در كنار امام شكل
گرفت و افكار انقالبی و سیستمی درذهن اش دردهه چهل
شكل گرفت .به اذعان كارشناسان آیتاهللهاشمیرفسنجانی
در بحثهای اقتصادی بس��یاردقیق بود و فردی برنامهریز و
آیندهنگر و در س��طح بینالملل نیز به عنوان یك شخصیت
سیاستمدار مورد قبول بود.

