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جریمه پارک غیرمجاز در محل
توقف معلوالن  ۲برابر شد

تسنیم -کرمیاسدرئیسمرکزاجرائیاتپلیسراهورناجابااشارهبهاینکهپیشازاینجریمهتوقفدرمحلپارکینگمعلوالنمعادلتوقف
ممنوع  200هزار ریال بود گفت :با اجرای طرح جدید کد جریمه  2174برای این تخلف در نظر گرفته شده است که معادل ریالی جریمه
آن همانند توقف مطلقا ممنوع یعنی در کالن شهرها  400هزار ریال ،شهرهای کوچک  300هزارو معابر روستایی  100هزار ریال است.

...

رسانه ها
راز تابوت سنگی اسکندریه گشوده شد

دو هفته پیش باستانشناسان در مصر یک تابوت سنگی
بــزرگ در شهر اسکندریه پیدا کردند که دوهــزارســال
دستنخورده مانده بــود .با پیدا شدن این تابوت بازار
شایعات داغ شد و در شهر پیچید که ممکن است مومیایی
«اسکندر کبیر» پیدا شده باشد .اما اکنون کارشناسان
این تابوت را باز کردهاند و میگویند خبری از جسد شاه
مقدونی در آن نیست .به جای اسکندر ،آن ها سه اسکلت
غرق در آب قهوهای فاضالب در تابوت پیدا کردند که بوی
تعفن غیرقابل تحملی میداد .البته این سه نفر با آن که از
خانواده سلطنتی نبودهاند اما به نظر میآید قدمت آن ها به
زمان فراعنه برمیگردد و احتماال از افسران ارتش بودهاند.
وزارت میراث باستانی مصر کمیتهای از باستانشناسان را
مامور بازکردن این تابوت کرده بود .این افراد ابتدا به اندازه
پنجسانتیمتردرتابوترابازولیازشدتبویتعفنهمگی
محل را ترک کردند .در نهایت به کمک مهندسان ارتش
مصر تابوت به طور کامل باز شد .مقامات مسئول مردم را به
دلیل نگرانی از احتمال انتشار گازهای سمی از محل یافتن
تابوت دور کردهاند .درون این تابوت یک تندیس مرمری
هم پیدا شده که چیز خیلی زیادی از آن نمانده و جزئیاتش
قابل تشخیص نیست .جمجمه یکی از اجساد داخل تابوت
شکافی دارد که به نظر میآید زخم نیزه یا تیر باشد .این
تابوت سنگی سه متری  ۲۷تن وزن دارد و احتماال به دوره
پادشاهان بطلمیوسی برمیگردد که حکومت شان از سال
 ۳۲۳قبل از میالد درست بعد از مرگ اسکندر آغاز شد.

کودکی که  ۸۰میلیارد تومان در سال
درآمد دارد!

کــودک هفت ســالـهای که ویدئوهای تبلیغاتیاش در
فضای مجازی میلیونها بیننده دارد ،درآمد هنگفتی را
نصیب خانوادهاش کرده است .یک کودک هفت ساله که
ویدئوهایتبلیغاتیاشدریوتیوببازدیدکنندگانمیلیونی
دارد اکنون تبدیل به یک مولتی میلیاردر شده است .رایان
به همراه خانوادهاش سه سال پیش کانال یوتیوبی با نام
«رایان تویز رویو» را راه انداخت که ویدئوهای تبلیغاتی در
آن آپلود میشد .او در این ویدئوها به شکلی ساده به تبلیغ
اسباب بازیهای جدید و شیرینی و شکالت می پردازد.
رایان که حدود  10میلیون فالوئر در یوتیوب دارد درآمد
سالیانه  11میلیون دالری (  8.4میلیون یورو) را نصیب
خانوادهاش کرده است .تعداد بینندگان کانال رایان در ماه
گذشته به حدود  710میلیون رسیده بود .ایده راهاندازی
کانال یوتیوب نخستین بار توسط مادر رایان مطرح شد.
او که یک معلم شیمی بود از کار خود استعفا کرد و کانال
رایان را در یوتیوب راه انداخت و اکنون پسرش به عنوان یک
مولتی میلیاردر هفت ساله شناخته می شود.

جوانی با بیش از  2متر قد که نام رکورد
«گینس» را تاکنون نشنیده است

یک سوم جمعیت چین تا  ۲۰۵۰پیر میشوند

از میان خبر ها

ارزمسافرتیآخرین نفسهایش رامیکشد؟
دستور رسمی بانک مرکزی است و به همه
بانکها نیز ابالغ شده است.در همین حال
مدیر امور شعب بانک ملی استان خراسان
رضوی روز گذشته در گفت و گو با خراسان در
این باره اظهار کرد :موضوع توقف فروش ارز
مسافرتی صحت ندارد.حسن مونسان افزود:
تا این لحظه هیچ دستورالعمل رسمی مبنی
بر قطع فروش ارز مسافرتی ابالغ نشده است
و تا زمان ابالغ رسمی حذف ارز مسافرتی از
سوی بانک مرکزی ،فروش این نوع ارز ادامه
دارد.گــــزارش میدانی خبرنگار خراسان
طی روز گذشته در شهر مشهد هم حاکی از
فروش ارز مسافرتی در شعب بانک های عامل

عضو شورای شهرتهران با اشاره به صدور بخشنامهای
جدید از سوی سازمان بوستا نها و فضای سبز شهر
تهران از ممنوعیت کاشت چمن در تهران خبر داد و از
شهروندان خواست تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۷
و  ۱۸۸۸اطال عرسانی کنند.به گــزارش ایلنا ،حجت
نظری با تاکید بر اهمیت این موضوع گفت :نحوه آبیاری
فضای سبز تهران و گیاهانی که برای کاشت در فضای
سبز تهران انتخاب میشوند ،همواره انتقادات بسیاری
را از سوی کارشناسان و شهروندان برانگیخته است و
تعداد زیادی از کارشناسان و شهروندان به این مسئله



...
حج

اســت.دیــروز نیز همچون روزهــای گذشته
مسافران با ارائه مدارک الزم به بانک های
عامل ،حواله ارز مسافرتی خود را دریافت
می کردند .همچنین گزارش تسنیم از شعب
بانک های عامل توزیع کننده ارز مسافرتی
در تهران ،از ازدحــام جمعیت و صف های
طوالنی مسافران برای دریافت ارز مسافرتی
حکایت داشت.
▪جلسه تصمیم گیری

این خبرگزاری همچنین عصر دیروز اعالم
کرد که جلسه ای در بانک مرکزی در حال
برگزاری است که در آن دربــاره سرنوشت

جزئیات تسهیالت بانکی برای خانهدار
شدن معلوالن

ارز مسافرتی تصمیم گیری خواهد شد.
البته هنوز خبری از این جلسه بیرون نیامده
است.صبح دیروز هم مدیرکل سیاستها و
مقررات ارزی بانک مرکزی از تعیین تکلیف
ارز مسافرتی طی چند روز آینده خبر داد.
مهدی کسرایی پور درباره تعیین تکلیف ارز

کاشت چمن در تهران ممنوع شد
اعتراض دارند .در همین زمینه از همان روزهای اولیه
تابستان به مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز
ِ
کاشت
شهر تهران تذکر دادیم و از ایشان خواستیم درباره
گیاهان نامتناسب با اقلیم تهران به ویژه چمن تجدیدنظر
ِ
شود و آبیاری این فضاها نیز در زمانهای مناسبی صورت
گیرد.عضو شورای شهر با اشاره به دو بخشنامهای که
علیمحمد مختاری به «شهرداران مناطق»« ،مدیرعامل

...



بهداشت

سازمان بهشت زهرا(س)»« ،مدیرعامل سازمان میادین
میوه وترهبار» و «مدیریت مجموعه اراضی عباس آباد»در
خصوص نحوه آبیاری فضای سبز ارســال کرده است،
گفت  :براساس این بخشنامه ،آبیاری فضای سبز از سوی
پیمانکاران شهرداری از ساعت  ۱۸تا  ۶صبح روز بعد
باید انجام شود تا از تبخیر آب و هدررفت آن جلوگیری
شود و با پیمانکاران متخلف برخورد میشود.نظری با



...

اشاره به بندهای دیگر این بخشنامه افزود :براساس این
ِ
کاشت چمن در شهر ممنوع شد .همچنین در
بخشنامه
این بخشنامه تاکید شده که از گیاهان متناسب با اقلیم
تهران استفاده شود و دیگر در تهران چمن کاشته نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شــورای شهر با
تاکید بر این که در این بخشنامه مقرر شده با پیمانکاران
متخلف برخورد شود ،افزود :همه شهروندان در برابر
آیندگان مسئول هستند .از شهروندان میخواهیم
تخلفات درخصوص نحوه آبیاری را به سامانه  ۱۳۷و
۱۸۸۸اطالعرسانی کنند.



پلیس

مسافرتی گفت :نحوه پرداخت ارز مسافرتی
تا چند روز آینده مشخص می شود.وی افزود:
بانک مرکزی پیشنهادهای جدیدی برای
اصالح نحوه پرداخت ارز مسافرتی مطرح
کرده که در ستاد اقتصادی دولت در حال
بررسی است.

...

آب و هوا

20درصد زائران حج فشار خون
باال دارند

اعزام گروههای دندان پزشکی به
مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد

خودروهای بدون کیسه هوا
شماره گذاری نمی شوند

 100روز هوای خوب تهران
در سال 97

رئیس مرکز پزشکی حج و زیــارت هــال احمر
گفت20 :درصد زائران ایرانی حج تمتع امسال
فشار خــون دارنــد و  12درصــد به دیابت مبتال
هستند .مرعشی افــزود :بیماری زائــران ایران
تقریبا مانند سال های گذشته اعالم شده ،اما
فشار خون و دیابت در صدر بیماری های زمینه
ای زائران ایرانی است .وی  80سال به باال را سن
خطرناکیازنظربیماریهایقلبیعروقیوریوی
اعالم کرد و گفت :امسال هزار و  500زائر ایرانی
بیش از  80سال دارند که جزو زائران پرخطر از
نظر سالمت و بیماری هستند.

مدیر دفتر نمایندگی آستان قــدس رضــوی در
کهگیلویه و بویراحمد از اعزام گروههای جهادی
پزشکیودندانپزشکیبهمنطقهبابکانبویراحمد
خبر داد .به گزارش آستان نیوز ،ستار هدایتخواه
افــزود :همزمان با دهه کرامت ،تیم  ۳۰نفری از
جهادگران پزشکی و دندان پزشکی با مشارکت و
همکاری دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی به
منطقه محروم بابکان اعزام شدند .وی افزود :این
تیم جهادی در دبیرستان شهدای بابکان استقرار
می یابند و به ساکنان  ۹روستا با تعداد  ۱۷۰خانوار
و  750نفر جمعیت  ،ارائه خدمت می کنند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و
رانندگی گفت :بر اســاس قوانین راهنمایی و
رانندگی نیروی انتظامی ،خــودروهــای تولید
داخل و نیز خودروهای وارداتــی خارجی بدون
کیسه هوای استاندارد شماره گذاری نمی شوند.
سرهنگ   رحمانی افزود :با توجه به اعالم نیروی
انتظامی به تولیدکنندگان خودروهای داخلی،
خودروسازان ملزم شده اند در خودروهای تولیدی
کیسه هوای استاندارد را طراحی و تجهیز کنند.
کیسه هوای نصب شده روی خودرو باید از لحاظ
فنی ،حجم و گاز موجود در آن استاندارد باشد.

تعداد روزهای استاندارد هوای تهران در سال 97
به عدد  100رسید .به گزارش فارس ،از ابتدای
امسال تاکنون هوا هشت روز پاک و  92روز سالم
بوده است.
در عین حــال هــوا در 23روز بــرای گرو ههای
حساس ناسالم شد اما هیچ روز ناسالمی برای
همه و شرایط بحرانی هنوز طی امسال به وجود
نیامده است .عامل اصلی آلودگی هوای تهران
همچنان ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون و
ازن اســت که حاصل تــردد زیــاد وسایل نقلیه
پایتخت است.

دهه هفتادی ها و دهه هشتادی ها مضیقه ازدواج نخواهند داشت

کاهش تاخیردرازدواج ناخواسته جوانان دهه  70و 80
دانش پور -کاهش تعداد ازدواج ها دغدغه ای است که
دربــاره علت آن دالیــل مختلفی برشمرده می شــود .به
تازگی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به
تثبیترشدطالقطیسهسالگذشتهاظهارکرد:مشکل
اصلی موضوع طالق و کاهش ازدواج است و برخی عوامل
درونــی جمعیت نیز در این موضوع تاثیرگذار است .به
عبارتی برخی می گویند تعداد جوانان در سن ازدواج در
حال کاهش است و به دنبال آن ازدواج نیز کم شده است
و برخی دیگر تغییر سبک زندگی و مشکالت اقتصادی و
اجتماعی را عامل این موضوع میدانند .به گفته رستم
وندی در سال گذشته شاهد کاهش 9/5درصدی ازدواج
در کل کشور بودیم و باید این موضوع را دغدغه مان قرار
دهیم .رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم روند
کاهشی ازدواج را در سال  96نسبت به  13 ،95درصد
اعالم کرد و این روند را نگران کننده برشمرد .این اخبار

در حالی است که یک جمعیت شناس و استاد دانشگاه
معتقد است کاهش آمار ازدواج فقط یک دلیل دارد و
آن هم کم شدن جمعیت در معرض ازدواج است  .شهال
کاظمی پور در گفت وگو با خراسان با تایید خبرهایی
درباره کاهشی شدن آمار ازدواج اظهار کرد :آمار ازدواج
کاهشی شده است چون جمعیت در معرض ازدواج کم
شده است به عبارتی هم تعداد دهه هفتادی ها و هم تعداد
دهه هشتادی ها  ،از دهه شصتی ها بسیار کمتر است.
وی افزود 1/2 :میلیون نوزاد در دهه  60به دنیا آمدند،
این عدد در دهه  70به یک و نیم میلیون رسید و در دهه
 80به یک میلیون و  200نوزاد کاهش پیدا کرد  .با کم
شدن تعداد متولدان طی این دهه ها میزان ازدواج هم کم
شده است .بنابراین کم شدن ازدواج به دلیل بروز مشکل
خاصی نیست بلکه این مسئله ناشی از کم شدن جمعیت
در معرض ازدواج است  .این استاد دانشگاه با بیان این که

دریچه

پسری  25ساله به نام«حضرت ا ...خاکسار »که با دو متر
و  33سانت ،بلندقدترین جوان افغانستان است ،حتی
نام کتاب رکوردهای گینس به گوشش نخورده است و به
علت مشکالت اقتصادی هنوز به تلویزیون و گوشی همراه
دسترسی ندارد  .جالب است بدانید که از  15سالگی
یک باره قد او شروع به رشد چشمگیر کرده است .جوان
قد بلند افغانستانی،یک آرزوی بزرگ اما بسیار ساده دارد
و آن پوشیدن یک «پتلون:شلوار» و پیراهن است زیرا او به
علت وضعیت جسمانی اش همیشه مجبور به استفاده از
لباس های یکسره محلی است  .مشکل دیگر این جوان
پیداکردن کفشی با اندازه مناسب و باب میل اش است
زیرا سایز پای او میان  48و  49است.

...

گزارش میدانی خراسان از فروش و زمزمه های حذف ارز مسافرتی

محمد جــواد رنجبر /در حالی که رئیس
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران
مدعی توقف فــروش ارز مسافرتی از روز
گذشته شده بود ،مدیر امور شعب بانک ملی
استان خراسان رضوی اعالم کرد این موضوع
صحت نــدارد.بــه گــزارش خراسان ،رئیس
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران
روز گذشته در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد:
با دستور بانک مرکزی از امروز ( 30تیرماه)
فروش ارز مسافرتی در همه بانکهای عامل
متوقف شد.احمد اصغری در پاسخ به این
پرسش که «بانک سامان در اطالعیهای این
موضوع را تکذیب کرده اســت» ،گفت :این
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دهه هفتادی ها و دهه هشتادی ها مضیقه ازدواج ندارند
توضیح داد :علت این که من استدالل می کنم دو گروه
نام برده شده مضیقه ازدواج ندارند این است که به طور
معمول جوانان پسر با دخترانی که فاصله سنی 5-6سال
کمتر دارند ازدواج می کنند بنابراین دهه هفتادی ها با
دهه شصتی ها ازدواج می کنند که تعداد دهه شصتی ها
بیشتر است و دهه هشتادی ها با دهه هفتادی ها ازدواج
می کنند که تعداد دهه هفتادی ها هم نسبت به دهه
هشتادی ها بیشتر است .کاظمی پور تصریح کرد :البته
نمی توان گفت که در این سنین ما پسر و دختر مجرد به
شدتی که قبال وجود داشت نخواهیم داشت چرا که تاخیر
در ازدواج می تواند خواسته یا ناخواسته باشد و ممکن
است برخی از این جوانان خودشان عالقه ای به ازدواج
نداشته باشند اما می توان گفت بر اساس شرایط فعلی
تاخیر در ازدواج به صورت ناخواسته کاهش پیدا می کند.

▪انتقاد از آمارهای مقایسه ای

وی با انتقاد از آمارهایی که تعداد طالق را با تعداد
ازدواجها مقایسه میکند ،گفت :این مقایسه نادرست
است زیــرا تعداد طالق و ازدواج از دو جامعه مجزا بر
میخیزد .تعداد ازدواجها مربوط به جامعه مجردان و
تعداد طالقها مربوط به جامعه متاهلهاست .بنابراین
باید گفت در مقابل تعداد ازدوا جه ــای هر سال چند
طالق اتفاق افتاده است؟ وی با اشاره به تعداد طالقها
بر اساس سال های زناشویی زیر یک سال در سال ۸۵
گفت :بر این اساس  ۲۰طالق در هر هزار ازدواج منجر
به طالق شده است که این رقم در سال  ۲۸ ،۹۵طالق
در هر هزار ازدواج بوده است .کاظمی پور تاکید کرد:
معموال  ۵۰درصد طالقها در چهار سال نخست زندگی
مشترک رخ میدهد و میانگین سن طالق در کشور ۳۵
سال است.

جایی برای کشت سرطان
آلــودگـیهــای زیست محیطی تاثیرگذار
بر کیفیت محصوالت کــشــاورزی همواره
دغدغه متولیان سالمت در تمامی جوامع
اســت و در ایــن میان آبــیــاری زمینهای
کشاورزی به وسیله فاضالب تصفیه نشده
شاید از نگاه مــردم و کارشناسان حــوزه
سالمت گناهی نابخشودنی محسوب شود،
گناهی که چندی است در مــزارع جنوب
و جنوب شــرق ســاوه به وقــوع میپیوندد.
آب های فاضالبی که در این منطقه مورد
استفاده کشاورزان قرار میگیرد،حاصل
تجمیع روا نآ بهــــای شهری اســت که از
ط ــری ــق ج ــویه ــای ــی به
ایــن کانال میریزند و به
گفته مدیرعامل آبفای
ســاوه آلــودگــی آن بسیار

باالست .مسئوالن مربوط گفتهاند که این
موضوع را پیگیری کردهاند یا میکنند اما
آنچه اکنون در حال اتفاق افتادن است،
جــریــان فاضالبی اســت کــه همچنان در
میان محصوالت کــشــاورزی روان است.
نتیجه آبــیــاری محصوالت کــشــاورزی با
پسابهای صنعتی و فاضالب ،آلوده شدن
محصول به فلزات سنگینی نظیر سرب،
نیترات ،کادمیوم و  ...است که بخش زیادی
از مصرف کنندگان اینگونه محصوالت را در
معرض ابتال به سرطان ،نازایی ،بیماریهای
ریوی و میکروبی قرار میدهد.عکس :ایسنا

قــرار است بــرای خانوادههای دارای دو معلول ،با دادن
تسهیالت بانکی کم بهره شرایطی فراهم شود تا این افراد
بتوانند زودتر خانهدار شوند.به گزارش فارس ،تفاهمنامه
پنججانبه با بنیاد مستضعفان ،سازمان ملی مسکن و زمین،
خیرانمسکنساز،بنیادمسکنانقالبوسازمانبهزیستی
کشور به منظور تأمین مسکن معلوالن منعقد شده است .به
این ترتیب برای خانوادههای دارای دو معلول تسهیالت
بانکیدرنظرگرفتهشدهتااینافرادبتوانندزودترازهمیشه
خانهدار شوند .برای معلوالنی که در مراکز شهری زندگی
یکنند 15،میلیون تومان از سوی بنیاد مستضعفان10،
م 
میلیونتومانسازمانبهزیستیوپنجمیلیونتومانازسوی
خیران مسکنساز وام داده میشود .برای خانوادههای
دارای دو معلول ساکن در روستاها نیز  10میلیون تومان
وام از سوی بنیاد مستضعفان ،هشت میلیون تومان از
سوی بهزیستی و دو میلیون تومان از سوی بنیاد مسکن
انقالب پرداخت خواهد شد .این وامها با سود  4درصد به
معلوالن داده میشود اما در پرداختهای قبلی به دلیل
این که وامهــای مسکن شهری  16درصد شده بود ،قرار
شده سازمان بهزیستی  38میلیارد تومان برای پرداخت
این مابهالتفاوت بدهد تا این وامها نیز مانند وامهای جدید
به صورت  4درصد پرداخت شود .به منظور تأمین مسکن
معلوالن که از سالهای اخیر با جدیت دنبال میشود ،در
دی ماه سال گذشته طی جلسهای قرار شد  7600نفر از
معلوالن شهری و 4200معلول روستایی خانهدار شوند اما
برای این خانوادهها زمان ثبتنام تعیین شده بود و بسیاری
ازآنهانتوانستهبودنددرزمانمقررثبتنامکنند.بههمین
دلیل تبصره جدید به این آییننامه وارد شد که محدودیت
ثبتنام برای خانوادههای دو معلول به باال برداشته شود
بنابراین تمام خانوارهایی که (دارای دو معلول شهری و
روستایی) در فهرست ثبتنامیها نبوده اند اما شرایط
ثبتنام را دارند میتوانند برای ثبتنام به سازمان بهزیستی
مراجعه کنند .در این تبصره حتی محدودیت مکانی هم
برداشته شده و معلوالن در هر جایی که بخواهند میتوانند
به تأمین مسکن اقدام کنند.بر اساس تفاهمنامههای انجام
شده گویا قرار است تمام مسکن های خانوادههای دارای دو
معلول در روستاها تا پایان سال  98داده شود.

مددکار اجتماعی:

 60درصد آسیبهای اجتماعی از طریق
دوستان ایجاد می شود

یک مددکار اجتماعی ،آموزش شیوههای فرزندپروری را
اساس کار مقابله با اعتیاد دانست و گفت :خانوادهها باید به
٦
روابط فرزندان و دوستهای آن ها حساس باشند زیرا  ٠
درصد آسیبهای اجتماعی در ایران از طریق دوستان ایجاد
میشود.به گزارش روز شنبه ایرنا از ستاد مبارزه با مواد
مخدر ،نازنین عینی افزود :خانوادهها باید برای اجتماعی
شدن مبارزه با مواد مخدر صنعتی و شیمیایی ،شیوههای
فرزندپروری را آموزش ببینند.وی تصریح کرد :شیوههای
فرزندپروری و مهار تهای زندگی در کشور کمتر مورد
توجه قرار میگیرد؛ در حالی که دستاندرکاران ،مسئوالن
و خانوادهها باید بدانند که این شیوهها بنیانهای اصلی
پیشگیری از گرایش کودکان ،نوجوانان و جوانان به سمت
مصرف مواد مخدر است.این مددکار اجتماعی یادآور شد:
تعارضات و اختالفات خانوادگی ،نگر شها و رفتارهای
والــدیــن و پیوند عاطفی ضعیف در خــانــواده ها از دیگر
موضوعات مهم در گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف
مواد مخدر صنعتی و شیمیایی است.عینی اضافه کرد:
شکست تحصیلی ،نداشتن احساس تعهد به مدرسه ،وجود
نداشتن رابطه صمیمانه با اولیای مدرسه ،داشتن دوستان
مصرفکننده مواد ،رفتارهای مشکلساز زودهنگام و محله
زندگی دارای آسیب های اجتماعی فراوان از دیگر دالیل
مهم گرایش به مصرف مواد مخدر است.

پرداخت مطالبات داروخانه ها در دستور
کار بیمه سالمت
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت ایران،
گفت :پــرداخــت علیالحساب به داروخــانـههــا متناسب
با وصــول اعتبارات ســال  ،۹۷در دستور کــار قــرار دارد.
به گــزارش مهر ،شاهرخ رامــزی ،دربــاره آخرین وضعیت
پرداخت مطالبات داروخانههای طرف قرارداد با این سازمان
بیان کرد :پرداخت مطالبات داروخانهها با توجه به نقش
کلیدی دارو در درمان بیماران همواره به عنوان اولویت اول
پرداخت مطالبات قرار داشته است .وی افــزود :برخالف
برخی اخبار درج شده ،مطالبات سال  ۹۶به داروخانههای
سراسر کشور به طور متوسط تا بهمن ماه پرداخت و در
 ۱۱استان نیز مطالبات ســال  ،۹۶تسویه شــده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت ایران
گفت :از آن جایی که پرداخت مطالبات موسسات منوط به
دریافت اعتبارات از سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری
کل کشور است ،به محض وصول اعتبارات ،مانده مطالبات
سال  ۹۶پرداخت خواهد شد .رامزی بیان کرد :پرداخت
علیالحساب به داروخانهها متناسب با وصول اعتبارات
سال  ،۹۷در دستور کار سازمان بیمه سالمت قرار دارد.

تا سال  ۲۰۵۰میالدی یک سوم از جمعیت چین را افراد
مسن و سالمندان تشکیل میدهند.طبق آمارهای منتشر
شده در چین تعداد افراد مسن در این کشور در سال۲۰۵۰
به رقم ۴۸۷میلیون نفرمیرسد که 34.9درصد از مجموع
جمعیت را شامل میشود .همچنین طبق بررسی انجام
شده تعداد افراد  ۶۰سال به باال در چین تا سال ۲۰۲۵
به  ۳۰۰میلیون نفر و تا سال  ۲۰۳۳به  ۴۰۰میلیون
نفر میرسد .عالوه بر این ،خدمات پزشکی و مراقبتی از
سالمندان تا سال  ۲۰۵۰میالدی  26.24درصد از تولید
ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص میدهد.

CMYK

