
مطالعات جديد نش�ان مي دهد، دانش�جويان 
انگليس�ي زم�ان فارغ التحصيل�ي حداق�ل 
ح�دود ۴۵ه�زار پون�د بدهكارن�د. بررس�ي 
جديد روزنامه اينديپندنت نش�ان مي دهد كه 
سه چهارم دانش�جويان، بدهي خود را تسويه 
نمي كنند. بس�ياري از فارغ التحصيالن حتي 
تا ۵0س�الگي با اين بدهي دس�ت ب�ه گريبان 
هس�تند! چندي پي�ش از اين هم خب�ري در 
رس�انه هاي بريتانيايي منتشر ش�د كه گفته 
بود، دانش آموزان اين كش�ور پس از مدرس�ه 
بر سر سطل هاي زباله مي روند و از هسته هاي 
ميوه شكم ش�ان را س�ير مي كنند؛ اين خبر را 
مدير يك مدرسه در لندن رسانه اي كرده بود. 
در ح��ال حاضر بدهكاري هاي بس��يار س��نگين 
فارغ التحصيالن انگليس��ي و گراني شهريه هاي 
دانش��گاه هاي اين كش��ور نگراني  هاي جدي در 
سيستم آموزشي اين كشور به وجود آورده است. 

 فشار بيشتر به خانواده هاي كم درآمد 
تغييرات در دو دهه اخير در سيس��تم آموزش��ي 
انگليس باعث شده كه دولت در مدت كوتاهي )سه 
س��ال اخير(  با تقريباً 6ميليارد پوند قرض از بانك 
مركزي خودش، گرفتار شود. تأمين مالي تحصيالت 
تكميلي هر س��ال ميلياردها پوند ب��ه هزينه هاي 

عمومي دولت افزوده است.  اين تغييرات باعث شده تا 
دانشجويان خانواده هاي كم درآمد با باالترين ميزان 
بدهي يعني بيش از 57 ه��زار پوند فارغ التحصيل 
شوند! تركيبي از هزينه هاي تحصيلي باال و وام هاي 
بزرگ موجب ش��ده تا فارغ التحصيالن انگليسي با 

باالترين بدهي در اروپا وارد بازار كار شوند. 
 پولدارها سود مي برند

بودجه دانشگاه هاي انگليس در يك دهه اخير به 
ميزان 25درصد براي هر دانش آموز افزايش يافته 
است. بودجه مراكز آموزش عالي انگليس عمدتاً 
توس��ط فارغ التحصيالن ثروتمند تأمين مي شود 
و مؤسسات در حال حاضر به طور متوسط 30هزار 
پوند براي هر دانش��جو در مقطع كارشناس��ي و 

كارشناسي ارشد دريافت مي كنند. 
كاهش بهين��ه هزينه هاي تحصيل ي��ا پرداخت 
كمك هاي حمايتي مي تواند مزاياي مهمي براي 
دانشجويان باشد. اين امتيازها اجازه مي دهد دولت 
به دانشجويان خاص رسيدگي بيشتري كرده يا به 
دوره هايي كه مزاياي گسترده اي براي جامعه دارند، 

اختصاص دهد. 
به طور كلي اي��ن وضعيت به ط��ور قابل توجهي 
هزينه هاي كس��ري بودج��ه را افزايش مي دهد و 
منجر به افزايش كمك هاي مالي دولتي به آموزش 

عالي مي شود. يعني در عين حال گسترش سهم 
دولت در درازمدت قابل توجه خواهد بود. در حالي 
كه فارغ التحصيالن، به وي��ژه فارغ التحصيالن با 
درآمد باال هم از اين حمايت ها سود مي برند ولي 

به آن نياز ندارند. 
 بازپرداخت كمتر براي ثروتمندان

به گفته رسانه هاي انگليس��ي تغييرات جدي كه 
مجلس عوام اين كشور در نظر گرفته، باعث افزايش 
بودجه دانشگاه و كاهش هزينه هاي درازمدت دولت 

در آموزش عالي خواهد شد. 
البته اصالحاتي كه قباًل توسط دولت محافظه كار 
ايج��اد ش��ده ب��ود، در ابت��دا حداق��ل درآم��د 
فارغ التحصيالن را با هزار و 500پوند افزايش داد، 

اما جايگزين تسويه بدهي ها و وام ها نشد. 
گزارش ها همچنين نشان مي دهد، بازپرداخت هاي 
فارغ التحصيالن ب��ا درآمد پايين از س��ال 2012 
تاكنون حدود 30درص��د افزايش يافته، در حالي 
ك��ه بازپرداخ��ت ثروتمندان كمت��ر از 10درصد 
افزايش داشته است.  اين مطالعه نشان مي دهد، 
فارغ التحصي��الن انگليس��ي حت��ي نس��بت به 
امريكايي هايي كه در دانش��گاه هاي كشورش��ان 
درس مي خوانند و ميانگين قرض هايشان 2۹هزار 

پوند است، وضع بدتري دارند. 

 بورس سخاوتمندانه نداريم
جك بريتون، نويسنده گزارش اينديپندنت معتقد 
اس��ت: تصميمات اخير سياس��ي باعث افزايش 
بودجه دانشگاه ها و كاهش هزينه هاي دولت براي 
درازمدت در آموزش عالي مي ش��ود. در حالي كه 
فارغ التحصيالن، به ويژه فارغ التحصيالن با درآمد 
باال وام ها را افزايش مي دهند كه  اثرات اين تصميم 
در آينده ديده مي شود.  به گفته بريتون »نرخ بهره 
وام هاي دانشجويي در مارس 2017 به 6/1درصد 
رس��يد و در مقايس��ه با نرخ هاي فعلي بازار بسيار 
باالس��ت.« با وجود اينكه دوره ه��اي معمول در 
دانشگاه هاي امريكا چهار ساله و يك  سال بيشتر 
از دوره هاي معمول دانشگاه هاي انگليسي است، 
بسياري از آنها با 23هزار پوند بدهكاري يا كمتر از 

اين تحصيلشان را تمام مي كنند. 
 امتياز انگليسي

بخش زي��ادي از قرض ه��اي مرتبط ب��ا تحصيل 
دانشجويان انگليسي به دولت آنها مربوط است كه 
در قياس با ديگر كشورهاي انگليسي  زبان شرايط 
بازپرداختي كاماًل روشن دارد و نظام بازپرداخت در 
آن مشروط به درآمد است. فارغ التحصيالن انگليسي 
مجبور هستند 5درصد سود را بپردازند كه در قياس 
با وام هاي اين كش��ور رقم بااليي اس��ت.  نانوشته 
نبايد گذاش��ت، فارغ التحصيالن بريتانيا و استراليا 
مي توانند وقتي درآمدهايشان پايين آمد براي مدتي 
بازپرداخت وام ها را متوقف كنند، اما دانش��جويان 

امريكايي از چنين امتيازي بهره مند نمي شوند. 
 به كم درآمدها اميدي نيست

دولت بريتانيا اكنون تصميم گرفته نرخ آس��تانه 
بازپرداخت را پايين نگه دارد كه باعث مي ش��ود، 

پرداخت هاي ماهانه دانشجويان بيشتر باشد. 
نرخ شهريه در انگليس به صورت ميانگين 8هزار و 
800 پوند بيشتر از دانشجويان امريكايي است كه به 

يك دانشگاه معمولي ايالتي اين كشور مي روند. 
اما برخي كارشناسان آموزشي همچنان اصرار دارند 
كه سياست هاي جديد دولت محافظه كار انگليس 
هيچ تأثيري بر بازپرداخ��ت فارغ التحصيالن كم 
درآمد ندارد، اما فارغ التحصيالن با باالترين درآمد 

ممكن بخش زيادي از آن را تسويه مي كنند. 
چندي قبل خبري توسط بي بي سي منتشر شد كه 
خالصه آن به اين نحو بود، »دانش آموزان بريتانيايي 
پس از مدرسه بر سر سطل هاي زباله مي روند و از 
هس��ته هاي ميوه تغذيه مي كنند«! ظاهراً اوضاع 
مالي اقش��ار مختلف در انگليس به قاعده نيست. 
اخيراً طرح نخست وزير اين كشور هم براي خروج 
از اتحاديه اروپا )برگزيت( با شكست مواجه شده 
و همين موضوع مصائب مالي بريتانيا را مضاعف 

كرده است. 
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هتل كازينوي بابلسر پس از انقالب به مجهزترين مركز شيمي درماني و راديوتراپي شمال كشور تغيير كاربري داده است؛ ويرانه نيست

احكام قطعي ۵ صرافي كه با همكاري تعدادي از دالالن بازار ارز و سوءاستفاده از كارت هاي ملي افراد مختلف، ارز هاي مداخله اي بازار را تصاحب مي كردند، صادر شد

بي بي سي فارسي باز هم به كاهدان زد!

زندان و شالق مجازات  5 صراف اخاللگر

فارغ التحصيلي در انگليس با 57 هزار پوند بدهي 
اينديپندنت: سه چهارم دانشجويان انگليسي وام هايشان را تسويه نمي كنند

ادامه از صفحه اول
اين بيمارستان در زميني به مساحت 5/5 هكتار 
و زيربنايي به مساحت دو هزار و 762 مترمربع بنا 
شد كه در ابتدا وظيفه خدمت رساني به بيماران 
چهار استان شمال كشور يعني مازندران، گيالن، 

گلستان و سمنان را بر عهده گرفت. 
مركز پزشكي و پرتودرماني شهيد رجايي بابلسر 
در حال حاضر يكي از مجهزترين بيمارستان هاي 
آنكولوژي در شمال كشور متشكل از بخش هاي 
پرستاري، ش��يمي درماني، فيزيك راديوتراپي، 
راديول��وژي، داروخان��ه و اورژان��س اس��ت و 
فعاليت ه��اي اصل��ي اين مركز ش��يمي درماني 
و پرتودرماني بوده و س��اير بخش ه��ا حمايتي 

هستند. 
 درمان رايگان بيماران در بيمارستاني كه 

روزي كازينو بود 
بخ��ش راديوتراپ��ي ب��ا داش��تن دو دس��تگاه 
ش��تاب دهنده خطي و سيس��تم مولت��ي ليف، 
سيس��تم هاي دوزيمتري پيش��رفته و سيستم 
طراحي درمان س��ه بعدي در نوع خود در شمال 

كش��ور منحصربه فرد اس��ت و ضمناً س��ومين 
دستگاه شتاب دهنده خطي با انرژي كالس B و 
قابليت درمان با الكترون به همراه اولين دستگاه 
براكي تراپي در شمال كشور در آينده نزديك به 

بهره برداري خواهد رسيد. 
مرك��ز غربالگ��ري در چهار مح��ور ماموگرافي، 
س��ونوگرافي ب��ا بيوپس��ي، آندوس��كوپي و 
كولپوس��كوپي در حال احداث اس��ت و گستره 

فضاي درماني بيمارستان شامل بخش بستري 
داراي 36تخ��ت ثابت، 22تخت فع��ال در چهار 
اتاق مج��زا بوده و مجهز به هود ش��يمي درماني 
اس��ت و ب��ه بيماران��ي ك��ه پروت��كل درماني 
بس��تري )ش��يمي درماني يا راديوتراپي( دارند، 
خدمت رس��اني مي كند. بخش ش��يمي درماني 
س��رپايي با 12تخت و مجهز ب��ه دو هود كالس 
دو بوده و روزانه به 50-۴0 بيم��ار ارائه خدمت 
مي كند. تمامي فضاي بخش ها و درمانگاه مجهز 

به هود سانترال است. 
شروين شريف پور، رئيس بيمارستان شهيد 
رجايي با بيان اينكه اولين دستگاه راديوتراپي 
در اين بيمارستان تعبيه  ش��ده، مي افزايد: 
»يك كورس راديوتراپي كامل براي بيماران 
هش��ت  تا 10 ميليون تومان هزينه دارد كه 
اكنون تمام هزينه ها رايگان ب��وده و اين از 
ديگر خدمات و دستاوردهاي نظام مقدس 

اسالمي است.«
رس��انه بريتانيايي ملكه چنين مرك��ز بزرگي را 

ناديده گرفته و به جاي كازينو جا زده است !

در اسم صراف ولي 

نيره ساري
رسماً اخاللگر بازار   حقوق

ارز با سوءاستفاده 
از كارت هاي ملي افراد مختلف! افرادي كه ارز 
به دالالن به شكل صوري پرداخت مي كردند و 
با اسم صاحبان كارت هاي ملي استيجاري داد 
و س�تد ارزي انجام مي دادند، در طول دادگاه 
ت�الش مي كردن�د ب�راي تبرئه خ�ود، بخش 
عمده اي از تقصير را بر گ�ردن بانك مركزي 
بيندازند. چنانكه ادعا داشتند تمامي معامالت 
خود را با نظ�ر و نظارت بانك مرك�زي انجام 
مي دادند. ف�ارغ از اين ادعا كه ني�از به اثبات 
دارد، از نقش تأثيرات تصميمات دولت از جمله 
تعيين دالر ۴ هزار و 200توماني كه رونق زيادي 
به رانت خواري داد، نمي توان ساده عبور كرد. 
ش�ايد اگر ديروز سياس�ت هاي غلط و ضعف 

نظارت توسط دولت و بانك مركزي نبود، امروز 
زمينه اين تخلفات بروز و ظهور پيدا نمي كرد. 
به ه�ر حال روزگذش�ته اح�كام قطعي چند 
صراف صادر شده است كه در مجازات هايشان 
دارد.  وج�ود  ش�الق  ت�ا  حب�س  از 
روز گذشته از س��وي شعبه س��وم دادگاه ويژه 
رسيدگي به جرائم مفسدان و اخاللگران اقتصادي 
به رياس��ت قاضي مس��عودي مقام، احكام پنج 
صرافي كه با همكاري تعدادي از دالالن بازار ارز 
و سوءاس��تفاده از كارت هاي ملي افراد مختلف، 
ارز هاي مداخله اي بازار را تصاحب كرده و با اين 
اقدامش��ان موجب افزايش قيمت ارز و كاال هاي 

اساسي شده بودند، صادر شد. 
احسان صفوي امير، اتهام وي مشاركت در اخالل 
در نظام ارزي كش��ور به صورت عم��ده از طريق 
خريد و ف��روش غيرقانوني به مبل��غ ۴1ميليون 

و 6۴3ه��زار و 3۹0 دالر ب��ه ط��ور ص��وري ب��ا 
سوء اس��تفاده از كارت هاي ملي اشخاص متعدد 
و تحصيل مال به مبلغ 2ميليارد ريال، بوده است. 
براساس اين حكم، وي محكوم به تحمل 10سال 
حبس تعزيري، ضبط مبلغ 2ميليارد ريال از وجوه 
تحصيل شده به طريق خالف قانون به نفع دولت و 
تحمل 7۴ضربه شالق تعزيري و محروميت دائم از 

هرگونه خدمات دولتي شده است. 
همچنين طبق اين حكم شركت صرافي تضامني 
احسان صفوي امير و ش��ريك به پرداخت جزاي 
نقدي به مبلغ 8ميليارد ريال معادل چهار برابر 
مبلغ تحصيل شده توسط احسان صفوي امير در 

حق دولت محكوم شده اند. 
بهزاد بهرامي ديگر متهمي است كه تحت عنوان 
اتهامي مشاركت در اخالل در نظام ارزي كشور 
به صورت عمده به تحمل 10سال حبس تعزيري 

محكوم ش��ده و همچنين ضبط مبلغ 2 ميليارد 
ريال وجوهي كه از طريق خالف قانون تحصيل 
كرده ب��ه نفع دول��ت و تحمل 7۴ضربه ش��الق 
تعزيري و ني��ز پرداخت جزاي نق��دي به مبلغ 
8ميليارد ريال معادل چهار برابر مبلغ تحصيل 
ش��ده بخش ديگري از حكم صادر ش��ده درباره 
اين فرد اس��ت.  س��يدمازن قايني به تحمل ۹ 
س��ال حبس تعزيري، 7۴ ضربه شالق تعزيري 
و پرداخت جزاي نقدي ب��ه مبلغ يك ميليارد و 
600ميليون ريال، مجيد انصاري پير سرايي به 
تحمل ۹ سال حبس تعزيري، 7۴ ضربه شالق و 
پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 12ميليارد ريال 
و پيم��ان ارغواني به تحمل هفت س��ال حبس 
تعزيري، 7۴ ضرب��ه ش��الق و پرداخت جزاي 
نقدي به مبلغ 6ميلي��ارد ريال بخش ديگري از 

احكام قطعي اعالم شده است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 سعيد با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: حتماً بايد 36ميليون 
خودتونو اينجوری مچاله كنيد؟! بلد نيس��تيد اگ��ه، بديد من مچاله 

می كنم براتون.

  محدثه توئيت كرد : حكم متهمان ش��ورای شهر بابل صادر شد. 
خدمات عمومی رايگان يا اقامت اجباری در بش��اگرد هرمزگان. حكم 
ش��الق در نمازجمعه و محل كار. نظافت حياط، سرويس بهداشتی و 

وضوخانه امامزاده. نظافت مصال برای دو سال و برای پنج نفر.

  ش�نبليله توئيت كرد: به هر كی ميگم با حق��وق »يك ميليون 
و 200تومن و مق��داری اضافه كاری ش��وهرم«، داريم در حد معمول 
زندگی می كنيم، يه جوری نگاه می كنه كه انگار واقعاً زير خط فقريم! 
حاال نميدونن كه مقدار ق��ابل توجهی هم پس انداز كرديم! پول بايد 

بركت داشته باشه!

  محمدصادق عبدالهی توئيت كرد: »چرا قيمه ها رو می ريزيد تو 
ماستا؟« اينكه سيما برای كارگران مستند ساخت يا نه، دليل نمی شود 
از اعترافات اسماعيل بخشی )اينكه از كجا خط گرفته است و ارتباطش 
با رسانه های معاند و...( عبور و اين كار ارزشمند و مهم را بی ارزش كرد.
واقعاً قوه قضائيه به چه س��ازی بايد برقصد؟ اطالعات نمی دهد نقدش 

می كنيم، اطالعات می دهد  به لجنش می كشيم!

  كبری آس�وپار توئيت كرد : مستند طراحی س��وخته در ذهن 
من اين س��ؤال را ايجاد كرد كه با وجود اشراف دستگاه اطالعاتی ما بر 
برنامه های تغيير حكومت ايران از س��ال گذشته تاكنون، اما نخواسته 
يا نتوانسته اند دولت متبوع خود را برای حل مشكالتی نظير كارگران 
هفت تپه و كامي��ون داران توجيه كنن��د كه بهانه دس��ت ضدانقالب 

نباشد؟!

  علی قلهكی توئيت كرد: دبير شورای عالی فضای مجازی: 
تا دو سال آينده پيام  رس��ان های بومی مشابه نمونه های خارجی 
در كشور فعال می شود. ايشون 18بهمن ۹5 هم قول داده بودند تا 
يك سال ديگر)يعنی انتهای سال۹6( پيام رسان بومی جايگزين 

تلگرام شود.

 مهيار توئيت كرد : شبكه های اجتماعی در نهايت به سرعت باعث 
پيشرفت ايران خواهد شد. ببينيد كی گفتم. چون باعث پاسخگويی، 
شفافيت و جميع دستاورد های مثبتی می شود كه رسانه و فضای آزاد 

برای هر كشوری در پی دارد. 

  س�ليمانی با انتش�ار اين عكس توئيت كرد:  سگ گردانی در 
پارک های لواسان ممنوع شد.

 معصومه ابتكار با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين اينفوگراف 
افشاگر تاريخ اس��ت! دوره جمهوری اسالمی  هش��ت سال جنگيديم 
يك س��انت از خاک ايران به بيگانگان نداديم. ب��رای حتی يك لحظه 
حقی كه شهدا گردن ما دارند، حقی كه مادران شهدا دارند، فراموش 

نمی كنيم...

 حس�ين دهباش�ی توئيت كرد : از احوال اين رفيقتان اگر جويا 
باشيد، حكم چهار ماه حبس قطعی به جهت ش��كايت دولت )وزارت 
بهداشت( در باب تشويش اذهان عمومی در مرحله  تجديدنظر نيز عيناً 
تأييد و به اجرای احكام ابالغ شد. و فدای سر شما و ان شاءاهلل كفاره گناه 

ناخواسته در تبليغ اهل نااليق قدرت.

  فرش�ته رفيعی توئيت ك�رد: ايران 80درصد س��وخت صنعت 
بانكرينگ در خليج ف��ارس را تأمين م��ی كند با اين وجود س��همی 
10درصدی از درآمدهای آن دارد و 27ميليارد دالر درآمد عمده اين 
صنعت به جيب امارات می رود. چرا درآمدهای دس��ت به نقد كش��ور 

ناديده گرفته می شود؟

 اردالن با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: سامانسراهای تهران. 
شهرداری تهران در فصل های سرما توانسته پناه دادن به كارتن خواب ها 
را نهادينه كند. در لندن هر س��ال به طور متوسط 50 كارتن خواب در 

خيابان های سرد و يخ زده جان می دهند. 

مؤسسه تأمين درمان بسيجيان

   مديرعامل س��ازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار با تأكيد بر لزوم 
ساماندهي عرضه دام زنده در سطح شهر تهران عنوان كرد: اين سازمان 
با تأسيس س��ه جايگاه عرضه بهداشتي دام در س��ه پهنه جغرافيايي 
پايتخت، در زمينه ساماندهي عرضه گوسفند و ارائه استاندارد و ايمن 

دام در كشور پيشگام است. 
   رئيس شوراي ش��هر تهران پس از بررس��ي اليحه برنامه سوم 
توسعه ش��هر تهران گفت: متأس��فانه برنامه ها در ايران به صورت 
100درصد اجرايي نمي ش��ود و علت آن نيز كمب��ود منابع مالي و 

ثبات مديريتي است. 

كمترين سرانه مصرف دارو 
متعلق به روستاييان است

مديرعام�ل بيم�ه س�المت ب�ا اش�اره ب�ه ذخي�ره 2ه�زار 
ميلي�اردي اي�ن س�ازمان ب�ا مديري�ت هزينه ه�ا در س�ال 
96 افزود: »كمتري�ن س�رانه مص�رف دارو در پن�ج صن�دوق 
بيم�ه س�المت مرب�وط به صن�دوق بيم�ه روس�تاييان اس�ت.«

به گزارش »جوان«، طاهر موهبتي مديرعامل بيمه س��المت در نشست 
خبري از كاهش 1۹تا 20درصدي بار مراجعه بيماران خبر داد. وي افزود: 
هدفمندشدن بيمه رايگان براي گروه هاي نيازمند، رفع هم پوشاني هاي 
بيمه اي و غيره در كاهش بار مراجعه تأثير داشته است. در مورد دارو و در 
قسمت سرپايي حدود 26 تا 27درصد كاهش بار  مراجعه اتفاق افتاده، اما 
هزينه ها فقط 6درصد كاهش يافته است.   موهبتي ادامه داد: پرهزينه ترين 
داروهاي تحت پوشش بيمه سالمت در شش ماهه ابتدايي امسال، انسولين، 
فاكتورهاي خوني و هرسپتين  بود. كمترين س��رانه مصرف دارو در پنج 
صندوق مربوط به صندوق بيمه روس��تاييان است. بيشترين رشد هزينه 

دارو در سرپايي در  استان خراسان رضوي اتفاق افتاده است.  
به گفته وي تا قبل از س��ال ۹6 ميانگين رش��د هزينه ها در بيمه سالمت 
23درصد بوده و با مديريت منابع در سال ۹6 رشد هزينه ها 5/5   درصد شد 
و در شش ماهه اول س��ال ۹7 در خيلي جاها هزينه ها كنترل شده است. 
اين يعني مديريت منابع و مصارف در سازمان بيمه  سالمت با رويكرد عدم 
خدشه به بيمه شده انجام مي شود. حدود 2هزار ميليارد تومان ذخيره منابع 
در سازمان بيمه سالمت انجام شده و  اين به معني ايجاد منابع جديد نيست 
بلكه به معني مديريت منابع است.   موهبتي درباره »سامانه 1666 سازمان 
بيمه س��المت« گفت: روزانه حدود 800 تماس با س��امانه 1666 برقرار 
مي شود كه بخشي از اين تماس ها براي بررسي دريافت پاسخ مناسب توسط 

بيمه شده به صورت تصادفي از طرف بيمه سالمت بررسي  مي شوند.  
مديرعامل س��ازمان بيمه س��المت درباره »باقيمانده مبلغ 500ميليون 
يورو تخصيص يافته از صندوق توس��عه ملي به اين س��ازمان« هم افزود: 
مابه التفاوت ريالي اين مبلغ به حساب سازمان برنامه و بودجه واريز شده 
و به نظر مي رسد، حدود هزار و 760 ميليارد  تومان در اين قسط به حساب 
سازمان بيمه سالمت واريز ش��ود؛ وقتي اين پول به حساب ما واريز شود، 
نهايتاً بين يك هفته تا 10روز به  حساب ارائه كنندگان خدمات سالمت 

پرداخت مي شود.  

چه كسي چاق است؟!
مقدار اضافي وزن بدن كه براي يك قد سالم خاص در نظر گرفته مي شود، 
اضافه وزن گفته مي شود. وزن بدن زماني افزايش مي يابد، مقدار انرژي كه 
از خوردن غذا به دست مي آيد از مقدار انرژي كه با فعاليت روزمره سوزانده 
مي شود بيشتر باشد. اگر مقدار افزايش وزن در حدي باشد كه مقدار نمايه 
توده بدني بين 25- 2۹/۹كيلوگرم بر مترمربع باشد اضافه وزن و اگر 30 و 

باالتر باشد چاقي محسوب مي شود. 
 علل بروز چاقي

اصلي ترين عوامل افزايش وزن، مصرف غذاهايي مانند مواد قندي، چربي ها، 
پرخوري، بي عالقگي به ميوه ها، سبزي ها و كم تحركي مي باشد. همچنين 
افرادي كه با افزايش س��ن، كم تحرک هس��تند و بيش��تر مي خوابند، اما 
دريافت انرژي يعني موادغذايي را كه مصرف مي كنند به مقدار الزم كاهش 
نمي دهند نيز در معرض خطر چاقي قرار دارند. بيماري هايي كه س��بب 
كاهش فعاليت مي شوند مانند بيماري هاي استخواني و مفصلي، آرتروز، 
اختالل در فعاليت برخي از غدد داخلي بدن مانند كم كاري غده تيروئيد و 

زمينه ارثي چاقي از ديگر عوامل مؤثر در بروز چاقي هستند. 
 چگونه مي توان از اضافه وزن و چاقي پيشگيري كرد؟

تهيه موادغذايي سالم و انجام ورزش منظم س��اده ترين انتخاب ها )قابل 
دس��ترس و مقرون به صرفه( براي جلوگيري از چاقي هس��تند. هر فرد 
مي تواند با محدودكردن انرژي دريافتي از چرب��ي و مواد قندي، افزايش 
مصرف )ميوه و سبزيجات، لوبيا، مغزها، حبوبات و آجيل ها( و شركت در 
فعاليت بدني منظم )60 دقيقه در روز براي كودكان و 150دقيقه در هفته 

براي بزرگساالن( براي دسترسي به يك زندگي سالم تالش كند. 
 درمان چاقي

از دس��ت دادن مقدار كمي از وزن در افرادي كه اضافه وزن آنها در شكم 
ذخيره شده، سودمند است. چاقي ذخيره ش��ده در شكم )چاقي سيبي 
شكل( به اين معني است كه شما در معرض خطر بيشتري از بيماري هاي 
قلبي هستيد و كس��اني كه اين نوع چاقي را دارند، وزنشان راحت تر كم 
مي شود. براي فهميدن اينكه آيا چاقي سيبي شكل داريد، مي توانيد دور 
كمر خود را اندازه گيري كنيد، اگر دور كمر باالتر از 88 براي زنان و باالتر 
از 102سانتي متر براي مردان باشد، يعني شما چاقي سيبي شكل داريد و 

بايد به دنبال كاهش وزن به روش صحيح باشيد. 
از دست دادن 10 درصد از اضافه وزن خود، اثرات بزرگي در سالمتي دارد. 
تغيير در سبك زندگي شامل رژيم غذايي س��الم، فعاليت بدني منظم و 
كاهش وزن از 7 به 10درصد خواص درماني فوق العاده اي دارد كه مي تواند 
از دارو مؤثرتر باشد؛ كاهش وزن بدن مي تواند از ديابت جلوگيري يا آن را به 
عقب برگرداند؛ كاهش وزن همچنين سبب كاهش فشار خون، كلسترول، 
تري گليسريد و بهبود مشكالت خواب مي ش��ود و كمك مي كند تا شما 
احساس بهتري نسبت به خود داشته باشيد. ۹0درصد از ديابت، 80درصد 
از بيماري هاي قلبي و 60درصد از سرطان ها با شيوه زندگي سالم و وزن 
طبيعي بدن قابل پيشگيري مي باشد. درمان چاقي با مديريت شيوه زندگي 
جامع )رژيم غذايي، فعاليت بدني و اصالح رفتار( شروع مي شود كه بايد 

شامل موارد زير باشد: 
نظارت خود ب��ر مصرف؛كال��ري و فعاليت بدني؛ داش��تن هدف؛كنترل 

محرک؛پاداش براي كم غذاخوردن؛ پيشگيري از عود.
چند توصيه براي تغيير عادات غذايي غلط: 
- روزانه شش الي هشت ليوان آب بنوشيد. 

- قبل از صرف غذا ساالد ميل كنيد و از صرف نمك اضافه در غذا خودداري 
كنيد. 

- سعي كنيد وعده هاي اصلي غذا حذف نگردد، زيرا در اين صورت ناچار به 
ريزه خواري خواهيد شد. 

- بهتر است براي پخت و پز از روغن مايع استفاده كنيد. 
- مواد غذايي فيبردار مانند س��بزيجات مختلف، ميوه، نان س��بوس دار، 
حبوبات )لوبيا، عدس، نخود، ماش، باقال( و غالت )برنج، گندم سبوس دار و 

جو با پوست( بيشتر مصرف كنيد. 
- وعده هاي غذا خوردن را افزايش دهيد، اما ميزان غذاي مصرف شده در 
هر وعده را كم كنيد. نوع غذا بس��يار مهم تر از مقدار آن است. در ساعات 

منظم غذا بخوريد. 
- در حالت اضطراب و استرس غذا نخوريد. 

عليرضا سزاوار
  ترجمه و گزارش

زهرا چيذري
  گزارش  2


