جامعه و شهروند

آزادسازی ورود آموزگار و دبیر مرد به پایتخت
مدیرکل آموزشوپرورش شهر تهران گفت :برای آزادسازی ورود آموزگار و دبیر مرد به پایتخت با وزارت آموزشوپرورش توافق کلی کردهایم اما اینکه چه تعداد نیرو میتوانند به تهران منتقل شوند به سیاستهای
آموزشوپرورش بستگی دارد .اسفندیار چهاربند در پاسخ به این پرسش که انتقال نیروهای مازاد شهرستانها به تهران به کجا رسید؟اظهار داشت:هماکنون در این زمینه در حال مذاکره با وزارت آموزشوپرورش هستیم
تا تعدادی از نیروهای شهرستانها را در تهران جذب کنیم اما اینکه تعداد آنها چند نفر است ،هنوز مشخص نیست .وی افزود :در رابطه با انتقال تعدادی نیرو از شهرستانها به تهران با وزارت آموزش و پرورش توافق
کلی کردهایم و در سامانه امکان ثبت درخواست انتقال به تهران وجود دارد اما اینکه چه تعداد از درخواستهای انتقال به تهران مورد موافقت قرار بگیرد به سیاستهای وزارتخانه بستگی دارد .وی گفت:آزادسازی ورود
آموزگار و دبیر مرد به پایتخت یکی از درخواستهای آموزشوپرورش شهر تهران است چرا که در شهر تهران با کمبود آموزگار و دبیر مرد مواجه هستیم و بیشتر تراکم نیروها در مناطق شمالی پایتخت است.

گزارش مردمی ابتکار از انتظارهای مردم بعد از توافق هسته ای؛

امید جوانان به خشت های دیوار مذاکرات
گروه جامعه و شهروند -غزاله پورخاکی :بعد از تمام رفت
و آمـــدهایی که بـر سر مذاکرات هسته ای پیش آمد،
نکته ای که بسیار حایز اهمیت می نمود ،امید و نشاطی بود
که در میان ایرانیان ،چه در داخل و چه در خارج از کشور،
به وجود آمد .امید و نشاطی که دانسته یا نادانسته باعث
افزایش امید در جامعه شد .پس از اعالن توافق ایران و وین،
هر دو شاهد شور و شعف فراوانی شد .فراوانی این نشاط تا
حدی بود که خیابان های تهران را تا پاسی از شب بیدار نگاه
داشته بود .بیداری از جنس خوبی و سرور و شادی.
نذر برای توافق
به گزارش خبرنگار اعزامی ابتکار به وین ،ایرانیان بسیاری ،از
چند روز قبل از اعالن توافق تا روز موعود ،روبروی هتل کوبورگ
تا نیمه های شب بیدار می ماندند و منتظر رسیدن خبری از پشت
درهای بسته کوبورگ بودند .بالکنی که رفت و آمدهای بسیاری را
رقم زد و کورسوهای امید را با آمدن هر یک از دیپلمات ها به آن
در دل شان می نشاند .شاید رفتن به میان ایرانیان می توانست
گره از این حضور را باز کند .محمد یکی از همان ایرانی هایی است
که سال ها در وین زندگی می کند .وی در گفتگو با خبرنگار ابتکار
گفت :از خدا می خواهم که این توافق صورت بگیرد و تمامی
تحریم های علیه ایران برداشته شود .سال های سال است که
ایران ،تحریم را به خود دیده است و این می تواند باعث کم شدن
امید در بین مردم به خصوص جوانان شود .مریم به میانه حرفش
می دود و می افزاید :نذر کرده ام که توافق انجام شود .من در وین
زندگی می کنم ولی دلم برای مردم ایران و جوانانش می تپد.
حالت نرمال در طول دو سال
در ایران ،هم چشم امید بسیاری به توافق هسته ای بود .توافقی
که ُمهر امید را بر صفحه زندگی مردم می کوباند .در میان هلهله
و شادی و نشاط مردم ،بهانه ای که می توانست راه ارتباطی را
نزدیک تر کند ،موضوع امید جوانان بعد از توافق بود .سپیده – س
در گفتگو با خبرنگار روزنامه ابتکار می گوید :به نظر من ،امید در
طبقات مختلف خیلی فرق دارد .در برخی از طبقات پایین هم
نمی توان این امید را به خوبی سنجید .البته اکثر مردم عادت کرده
اند ،همه چیز را آنی بخواهند در صورتی که این مورد اصال با عقل
جور در نمی آید؛ مثال یک کارآفرین باید کارش راه بیفتد تا بتواند
برای جوانان کار راه بیاندازد .خود آقای کری در مصاحبه های
مطبوعاتی اش گفت که مردم ایران ،بین  2تا  6ماه متوجه می
شوند که زندگی شان تغییر کرده است .شما اگر دقت کرده باشید،
متوجه می شوید که در آمریکا با آن عظمتش با بروز بحران های
اقتصادی ،همه کارهایش خوابید .من می گویم که کم کم  2سال
طول می کشد تا همه چیز به حالت نرمال دربیاید.

سرعتتغییر
کمی آن طرف تر ،آنجایی که شادی و نشاط ضرباهنگ
بیشتری می گیرد ،دختران و پسرانی که «دل در گرو این مرز
و بوم دارند» شادمانه برای ایران دست می زنند .افسانه – م در
ایـــن میان یکی از همان هایی است که به یمن اعالم توافق
هسته ای ،شادمانه می خندد .وی در گفتگو با خبرنگار روزنامه
ابتکار می گوید :با داستان توافق مذاکرات هسته ای این بحث
ورود شرکت ها و سرمایه گذاری های خارجی است که حس
امنیت ایجاد می کند و زمینه ساز برای کار خواهد بود .شما اگر
نگاه کنید می بینید که تورم همیشه بوده است .فقط سرعتش
تغییر می کند .وقتی می گویند که تورم را مهار کرده اند ،یعنی
سرعتش را توانسته اند کنترل کنند.
اتفاقی که باید بیفتد
شاید شنیدن خبرهایی از آن سمت ،گوش بسیاری از کارآفرین
های را هم به سمت و سویی می کشاند که بتوانند راهکارهایی
را برای شکوفا کردن حوزه کاری پیش پای بسیاری از جوانان
بگذارند .مسعود ،یکی از کارآفرینان جوان است .وی در گفتگو
با خبرنگار روزنامه ابتکار می گوید :آمدن امثال کارآفرین ها و

کسانی که به نوعی بنگاهی برای تولید کار دارند ،باعث می شود
که تمام کارفرماهایی که به نوعی مجبور به تعدیل نیروهای شان
شده اند ،دوباره افراد از کار مانده را برگردانند .اگر من نوعی ،به
عنوان کارآفرین ،امید نداشته باشم ،چه کنم؟ این اتفاق باید بیفتد
و چیزی نیست که به امید ربط داشته باشد .مگر اینکه مسایلی
پیش بیاید و نگذارند این اتفاق بیفتد .اگر اقتصاد مدیریت بشود،
این اتفاق خواهد افتاد و جوان ها سر کار می روند .اصال تصور
کنید ،پول بیاید و در بانک بگذارند ،چه اتفاقی می افتد؟ هیچ! اگر
سرمایه ها بیاید و اقتصاد مدیریت شود ،این امیدها باال می رود .این
کارآفرین در پاسخ به این سئوال که شما به این قضیه چطور نگاه
می کنید ،می گوید :طبیعتا در میان مدت می تواند نتایج مثبتی
داشته باشد وگرنه در کوتاه مدت نمی توان تاثیری از این توافقات
را دید .اصال زمان می برد که خود این تحریم ها ،برداشته شود.
امنیت مهم تر از اشتغال
یکی از مباحثی که بیشتر در این زمان تکرار می یابد ،رفع ناامیدی
نسبت به آینده است .بسیاری معتقدند این اتفاق باعث زنده شدن
امید در بین جوانان و از بین رفتن سرخوردگی می شود .روندی رو
به بهبودی که انتظار آن از پیشتر هم می رفت .طیبه در این رابطه

به ابتکار می گوید :به نظر من چشم امید مردم به بحث اشتغال
نبود .بحث امنیت در این میان بیشتر مطرح می شد .شاید نگرانی
مردم بیشتر از نابسمانی هایی در مرز بود .بحثی که دکتر ظریف
بسیار روی آن تاکید می کرد ،هم پیمانی جهت جلوگیری از
تروریسم و داعش و  ...بود .نکته ای مهم برای در هم شکستن
توسعه تروریسم .در کل جوانان که خوشحالی کردند ،اجتناب از
جنگ و نفاق و ارتباط بین المللی در دنیا مطرح می شود و دیگری
در مورد اشتغال نمی توان گفت همان لحظه درست شود بلکه
رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی مدنظرشان بود .ولی در نهایت باید
گفت که در این میان امید بیشتر شد.
امید به خدا و خود
مرصاد ،از همان جوان های بیست و یک ساله ای است که
رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه پرند می خواند .وی می گوید:
به عنوان یک جوان باید بگویم که درست است که ما جوان ها
خیلی سریع می خواهیم ولی در این سال ها ،به این رشد و بلوغ
رسیدیم که برای رسیدن به پیشرفت ها صبر کنیم .من به راحتی
می توانم بگویم که به هیچ امیدی ندارم فقط به خودم امید دارم.
به این فکر نمی کنم که تحریم ها باید برداشته شود چون تنها
امیدی که دارم به خدا و خودم است .باید به خودم اعتماد داشته
باشم .رسیدن به بازار اشتغال باال و واال بستری می خواهد و باید
فراهم شود .جامعه ای که تحت تحریم است ،بستری برای آرامش
ندارد .رشته مکانیک را که انتخاب کردم می دانستم که بازار کاری
خوبی دارد .من اول بازار کار را سنجیدم .البته یک سری موانع
وجود دارد .مثال ما می خواستیم که یک کارگاه بزنیم و دستگاهی
را باید از چین وارد می کردیم .در صورتی که همین دستگاه با
بهترین کیفیت در آلمان موجود بود ولی به خاطر تحریم ها و
نبود ارتباط با آلمان ،نتوانستیم به آن دستگاه دست پیدا کنیم.
شما فرض کنید که می خواهید محصولی ارائه کنید ،به بدترین
شکل ممکن به خورد مردم بدهید .در صورتی که می توانستیم با
باالترین کیفیت فراهم آوریم.
فرهنگ سازی هسته ای
در این میان بودند کسانی که به بحث تبادل فرهنگی و رشد
گفتمان در فضای مذاکراتی که هسته ای را با خود یدک می کشید،
چشم دوخته بودند .مذاکراتی که فرهنگ سازی ،مهم ترین مساله
اجتماعی اش به نظر می رسید .فرهنگ گفتگو و به اصطالح خط
بطالن بر شاخ و شانه کشیدن ها ،شاخصه مهمش به حساب می
آمد .همین امر توانست بزنگاه هایی را برای فرهنگ مردم ایران،
به ارمغان آورد .مدیریت گفتمان و حل و فصل کردن مشکالت
با گفتگو کردن .شاید بهترین تعبیر این باشد که حتی گفتمان
سازنده در بین جوانان هم رشد خوبی پیدا کرد.

در شهر

ارائه خدمات بهداشتی به حاشیه نشینان شهرها

تبادل استاد و دانشجو به دنبال رفع تحریم ها

لزوم در اولویت قرار گرفتن مشارکت زنان در دوره پساتحریم

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :در حوزه بهداشت گسترش
شبکه های بهداشتی و ارایه خدمات بهداشتی به حاشیه نشینان شهرها را
دنبال کردهایم.
سید حسن هاشمی در جلسه جمع بندی هیات ارزیاب سازمان بهداشت جهانی از
طرح تحول سالمت افزود :اگر اجرای این طرح منجر به استقرار کامل شبکه و برنامه
های پیشگیری برای کل جمعیت  77میلیونی کشور شود به بخشی از اهدافمان
در اجرای این طرح رسیده ایم .وی ادامه داد :همانگونه که در گزارش هیات ارزیاب
سازمان بهداشت جهانی از طرح تحول سالمت مطرح شد یکی از مشکالت عمده در
اجرای این طرح بیمه ها هستند و ما نیز همانند شما بر تجمیع بیمه ها تاکید می
کنیم .وزیر بهداشت افزود :تجمیع بیمه ها صرفا برای کاهش هزینه ها نیست بلکه
برای داشتن خریداران واحد خدمت و نیز پرهیز از اتخاذ سیاست های موازی ضروری
است .هاشمی تاکید کرد :یکی از نقاط آسیب پذیر ما در اجرای طرح تحول سالمت،
بیمه ها است چرا که سیاست گذاری برای اجرای این طرح در دو وزارتخانه متفاوت
صورت می گیرد و این موضوع طبعا ما را با مشکل مواجه می کند .وی همچنین
گفت :مهم ترین هدف ما در اجرای طرح تحول سالمت در حوزه درمان کاهش هزینه
های درمانی از جیب مردم و همین طور افزایش دسترسی بیماران به خدمات بوده
است .هاشمی توضیح داد :در حوزه بهداشت نیز گسترش شبکه های بهداشتی و ارایه
خدمات بهداشتی به حاشیه نشینان شهرها را دنبال کرده ایم .وی افزود :با توجه به
این که در همسایگی ما کشورهایی قرار دارند که دارای مشکالتی به لحاظ بهداشتی
هستند با گسترش خدمات بهداشتی به حاشیه شهرها برای پیشگیری از بیماری ها
تالش می کنیم و همچنین مردم را با عوامل خطر ابتال به بیماریهای غیر واگیر آشنا
می کنیم که این اقدام جهت کنترل منابع و پیشگیری از بیماری ها است.

م ها میتوانیم؛ تجهیزات علمی
رییس دانشگاه فردوسی گفت :با لغو تحری 
خریداری کنیم و این موضوع به انجام تحقیقات روزآمد در دانشگا ه کمک
خواهد کرد.
به گزارش ایلنا ،محمد کافی درباره شرایط دانشگاه ها در دوره پساتحریم ،گفت:
به طور حتم در فضای تعامل با دنیا به ویژه از نوع دیپلماسی علمی ،لغو تحریمها
میتواند؛ نقشهای بسیار فراوانی در شکوفایی علمی کشور داشته باشد .وی به
مشکل تجهیزات در دانشگاهها اشاره کرد و افزود :ما در ابعاد مختلف تجهیزاتی از
جمله در تهیه دستگاههای آزمایشگاهی و مواد شیمیایی با مشکل مواجه هستیم و
به دلیل تحریمها این تجهیزات به ما داده نمیشد .رییس دانشگاه فردوسی مشهد
با بیان اینکه به دلیل وجود مشکالت این چنینی در نتیجه نمیتوانیم تحقیقات
روزآمد انجام دهیم ،خاطرنشان کرد :با لغو تحریمها میتوانیم تجهیزات علمی
خریداری کنیم و این موضوع به انجام تحقیقات روزآمد به ما کمک خواهد کرد .کافی
با تاکید بر اینکه با لغو تحریمها افق آینده را بسیار روشن میبینم و این شرایط در
شکوفایی و بالندگی علمی کشور تاثیر گذار خواهد بود ،گفت :از طرفی دیگر تبادالت
و تعامالت علمی گستردهتری انجام میشود و محدودیتهایی که در چاپ مقاالت
و تبادل استاد و دانشجو نیز داشتیم ،برطرف خواهد شد .وی همچنین درباره برنامه
دانشگاه فردوسی مشهد در دوران پساتحریم نیز گفت :در حال حاضر سعی کردیم
از کشورهایی که روابط حسنه و خوبی داریم ،دانشجو بپذیریم و به آنها خدمات ارائه
بدهیم که دانشجویان عراقی ،افغانی ،لبنانی ،سوری در این دانشگاه بسیار فراوان
هستند .کافی ادامه داد :بـــرنامه ما این است که با لغو تحریم ها ،حلقه ارتباط با
دانشگاههای کشور را گستردهتر کنیم و با کشورهای پبشرفتهتر از نظر علمی هم
در اروپا و هم با دانشگاه های آمریکایی ارتباطاتی برقرار کنیم.

معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
درباره اولویتهای حوزه زنان در دوران پساتحریم گفت :مشارکت اقتصادی
و اجتماعی زنان باید در اولویت قرار گیرد.
بـــه گــزارش ایلنا ،سوسن باستانی در پاسخ به این سوال که در صورت رفع
تحریم ها و بهبود اوضاع اقتصادی دولت چه مسائلی در حوزه زنان باید در الویت قرار
گیرد؛ گفت :با دستیابی به توافق در مذاکرات هسته ای و لغو تحری م ها بسیار مهم
است که برنامهریزی دقیقی در حوزه زنان داشته باشیم تا بتوانیم به صورت زیربنایی
به مسائل زنان بپردازیم .به گفته وی بهبود جایگاه و ساختار معاونت امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری امر بسیار مهمی است که باید به آن پرداخته شود .وی با
بیان اینکه طی این مدت تحقق بسیاری از برنام ه هایی که مطرح کردیم ،با موانع
اقتصادی و اجتماعی مواجه ش دهاند ،افزود :در بین برنامههای معاونت ،حضور زنان در
عرص ه های اجتماعی و اقتصادی در اولویت قرار دارد و ضروری است؛ توجه ویژهای
به این موارد در برنامهریزیها صورت بگیرد .ما بحث اشتغال زنان سرپرست خانوار
و دختران فارغالتحصیل دانشگاهی را داریم که اکنون باید در برنامهها مورد توجه
قرار بگیرد و بودجههای مورد نیاز آنها تامین شود .معاون بررسیهای راهبردی
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد :همکاری دستگاه های مختلف
و اینکه این دستگاهها قرار است؛ در سال آینده چه میزان بودجه صرف حوزه زنان و
خانواده کنند ،نیز می تواند بسیار کارگشا باشد؛ البته باید صبر کرد و دید که پس از
لغو تحر یمها ،برنامهها قرار است که به کدام سو بروند .عضو انجمن جامعه شناسی
ایران تصریح کرد :در صورت بهبود وضعیت اقتصادی در تدوین بودجه  1395تالش
میشود؛ اعتبار مورد نیاز برای برنامهها و طر ح های معاونت مانند بیمه زنان خانهدار،
که به دلیل بار مالی اجرایی نشدهاند ،تامین شود.

فرصت دو هفته ای ارتقای کیفیت خدمات به اورژانس ها
وزیر بهداشت در جلسه جمع بندی بازدیدهای شبانه و
سرزده خود از اورژانسهای بیمارستانهای بزرگ و شلوغ
تهران به مسئوالن این بخش دو هفته فرصت داد با رفع
کمبودها و ارتقا کیفیت خدمات ،وضعیت اورژانس این
بیمارستان ها را بهبود بخشند.
سید حسن هاشمی پس از بازدیدهای شبانه از تعدادی از
اورژانسهای بیمارستانهای تهران ،همکارانش را فرا خواند و
ضمن مرور موارد رصد شده در جمع بندی بازدیدهای میدانی
خود ،به بیان تذکراتی برای بهبود وضعیت اورژانس بیمارستانی
در شهر تهران پرداخت .در این جلسه که قائم مقام وزیر بهداشت،
معاونان درمان ،پرستاری ،توسعه مدیریت منابع ،روسا و معاونان
درمان دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی و ایران و
مدیران تعدادی از بیمارستانها نیز حضور داشتند ،افراد حاضر
گزارشی از وضعیت موجود ارائه کردند .وزیر بهداشت برای بهبود
وضعیت اورژانس بیمارستانهای تهران ،دو هفته فرصت داد تا
مسئوالن این بخشها با رفع کمبودها ،وی را در جریان آخرین

اقدامات صورت گرفته قرار دهند و در این فرصت گزارشی از
بهبود وضعیت را به وی ارائه کنند .وی در این جلسه تاکید کرد:
تامین نیروی پرستاری اورژانس باید با بهره گیری از پرسنل
متخصص با تجربه حداقل  10سال و با پرداخت مناسب و ایجاد
انگیزه برای فعالیت در اورژانس بوده و نیروهای طرحی و دانشجو

در بخشهای غیر اورژانس بهکارگیری شوند .هاشمی همچنین
افزود :باید پرستاران با تجربه در تریاژ مستقر شوند و دو نفر
متخصص اورژانس در اورژانسهای شلوغ بیمارستانهای بزرگ به
کار گرفته شود و از سوی دیگر کمبود نیروی خدماتی در بخش
اورژانس بیمارستانها نیز برطرف شود .وی خطاب به همکارانش

در این جلسه گفت :در بخش آزمایشگاه و پاراکلینیک نیز ضمن
تجهیز ،نیروی انسانی کافی تامین شود و در بخشهای اورژانس
بیمارستانی از دستیاران تخصصی سالهای باالتر استفاده شود.
هاشمی همچنین با اشاره به راه اندازی ستاد هدایت مشترک
ظرف یک هفته آینده گفت :با این اقدام ستاد هدایت متمرکز شده
و هدایت بیمار تسهیل میشود .وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه
تختهای مراقبتهای ویژه براساس اعالم نیاز دانشگاهها باید
بدون محدودیت افزایش یابد ،از تقویت تختهای مراقبتهای
ویژه نیز خبر داد و گفت :این مهم میتواند از طریق خرید خدمت
از بیمارستانها با ضریب اشغال کمتر صورت پذیرد .هاشمی
همچنین از معاونت توسعه نیز درخواست کرد با تامین اعتبارات
الزم زمینه توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و رادیولوژی اورژانس و
نوسازی این بخشها را فراهم کند .در پایان این جلسه مقرر شد،
ظرف دو هفته آینده تمامی دانشگاهها مشکالت حاد اورژانس
سه بیمارستان بزرگ تحت پوشش خود را حل کنند و گزارش
اقدامات صورت گرفته را به وزیر بهداشت ارائه دهند.
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اخبار
دالیل بحران آب در پایتخت
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت :مشکل بحران
آب بیشتر از آنکه به دلیل اسراف مردم باشد ،به دلیل سوء مصرف در بخش
کشاورزی و صنعتی است.
به گزارش مهر ،احمد صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا تابستان امسال نیز پایتخت
با بحران آب مواجه است؟ گفت :نیازی به گفتن آنکه امسال نیز گرفتار بحران آب هستیم،
نیست و مردم خود این مشکل را احساس میکنند .وی ادامه داد :ما بیشتر از آنکه کمبود
آب داشته باشیم ،سوء مدیریت استفاده از آب را داریم و نباید برای کمبود آب همیشه
به سراغ مردم برویم؛ مگر چند درصد از آبی که هدر میرود ،ناشی از اسراف شهروندان
است؟ در حال حاضر بیشترین هدر رفت آب را در بخش کشاورزی ،صنعتی و فرسودگی
شبکه آبرسانی داریم .رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه
به دلیل هشدارهایی که در خصوص کمبود آب داده شده ،فرهنگ مطالبهگری از سوی
مردم ایجاد شده است ،گفت :در حال حاضر مردم این درخواست را از مدیران دارند که
چرا بخش آبیاری در کشاورزی و صنعت درست نمیشود؟ چرا لولهکشی شهر تهران
آنقدر فرسوده است که در بخشی از شبکه دچار هدر رفت آب هستیم.

تشریح نحوه برقراری مستمری از کار افتادگی روستاییان
معاون بیمهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر با بیان
اینکه در صورت از کارافتادگی ناشی از کار ،فرد با هر میزان سابقه بیمهپردازی،
مشمول دریافت مستمری ،معادل دوسوم حق بیمه پرداختیاش میشود،
گفت :هر فردی در بدو ورود نوع شغل خود را به صندوق اعالم میکند.
به گزارش ایسنا ،عباس اورنگ با اشاره به اینکه جامعه هدف این صندوق شش تا هفت
میلیون خانوار کشاورز ،روستایی و عشایر هستند ،اظهار کرد :در حال حاضر یک میلیون و
 300هزار بیمه شده داریم و همواره اقداماتی برای توسعه این پوشش در حال انجام است
چرا که بقای صندوقهای بیمهای ،در جامعه تحت پوشش است .وی درباره نحوه استفاده
مشموالن از بیمه از کار افتادگی گفت :برخورداری از مستمری از کار افتادگی دو حالت
دارد .نخست از کارافتادگی ناشی از کار و از کار افتادگی ناشی از غیرکار .معاون بیمهای
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر با بیان اینکه در هنگام از کارافتادگی
ناشی از کار فرد را با هر میزان سابقه بیمهپردازی ،معادل دوسوم حق بیمه پرداختیاش،
مستمری دریافت میکند ،گفت :نوع کار را فرد در بدو ورود ،به صندوق اعالم میکند و
اگر به عنوان مثال اعالم کرد شغلش «کشاورزی» است ،اما به هنگام ساختمان سازی
دچار معلولیت و از کار افتادگی شد ،دیگر ناشی از کار محسوب نمیشود ،بلکه اگر در زمین
کشاورزی دچار حادثه شد ،مشمول از کار افتادگی ناشی از کار خواهد شد.

در ایران خدمات درمانی در منزل وجود ندارد
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به جای خالی
“خدمات در منزل” در ایران گفت :هزینههای درمان در بخش دولتی گرانتر
از بخش خصوصی است و دلیل ان نیز ضعف بیمههاست.
حسن ابوالقاسمی درباره تفاوت هزینههای بستری در بخش دولتی و خصوصی اظهار
کرد 80 :درصد هزینههای سرپایی صرف خدمات در بخش خصوصی و  90درصد این
هزینهها در بخش دولتی صرف بستری میشود .ابوالقاسمی افزود :هزینههایی که هم
اکنون صرف بستری و در طرح تحول سالمت اجرا میشود به سمت خدمات بیشتر به
بیماران سوق یافت در حالیکه باید برعکس آن عمل میکردیم .رئیس سابق دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی با تاکید به اینکه هزینههای جاری درمان را باید صرف درمانهای
سرپایی میکردیم ،افزود :برای تحقق این مهم باید "خدمات در منزل" را تعریف میکردیم،
در حالیکه این امر بسیار مهمی که در کشورهای دیگر در حال اجرا است در ایران وجود
ندارد .ابوالقاسمی ادامه داد :به جای ترویج ارائه خدمات سرپایی و تعریف مددکاری برای
ارائه "خدمات در منزل" به سمت بستری پیش رفتیم .وی اظهار کرد :یکی از دالیل بستری
شدن بیماران تامین دارو از محل بیمارستان و پوشش هزینههای آن است در غیر این
صورت بیمار نیازی به بستری شدن ندارد .این عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی
کشور با بیان اینکه هزینههای درمان در بخش دولتی گرانتر است ،افزود :نبود محدودیت،
پرداخت مستقیم و احتماالً وجود تضاد منافع باعث باال رفتن هزینههای درمان میشود
در حالیکه ممکن است بیمار در طول بستری خدماتی دریافت کند که نیازی به آن ندارد.

توقف غیر مجاز در مبادی طرح زوج و فرد ثبت می شود
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت :توقف رانندگان در مبادی ورودی
بزرگراههایی که در محدوده طرح زوج و فرد هستند تخلف آشکار است و
جریمه سنگینی دارد.
سردار تیمور حسینی با بیان این که در بزرگراههایی که در محدوده زوج و فرد قرار
دارد برخی از خودروها به دلیل اینکه زمان این طرح به پایان نرسیده ،اقدام به ایستادن
در کنار بزرگراه می کنند گفت  :این رانندگان میدانند که اگر از مقابل دوربینهای ثبت
تخلف ورود به محدوده زوج و فرد رد شوند ،حتما جریمه می شود اما مرتکب تخلف
دیگری که همان توقف غیر مجاز در مبادی ورودی و یا گلوگاههای بزرگراهی میشوند
که این کار جریمه سنگینی را به همراه خواهد داشت .وی ادامه داد :تخلفاتی از این
دست از سوی برخی از رانندگان زیاد دیده می شود به عنوان مثال یک راننده برای
اینکه در هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت نکند ،در محل غیر مجاز توقف میکند.
زمانی که ماموران پلیس به سراغ این راننده میرود ،عنوان میکند که شما گفتید در
هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت نکنیم! رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان
اینکه درست است که در حین رانندگی صحبت با تلفن همراه ممنوع است اما توقف در
محلهای غیر مجاز نیز ممنوع است ،تاکید کرد :توقف غیر مجاز پشت دوربینهای ثبت
تخلف ورود به محدوده زوج و فرد نیز ازاین دست تخلفات است .رانندگان برای اینکه
مرتکب تخلفی نشوند و جریمهای نپردازند مرتکب تخلف دیگری می شوند.

جزییات فروش اینترنتی کتب درسی
معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تشریح جزییات فرش
اینترنتی کتب درسی گفت :برای خرید کتاب اول ثبت نام در مدارس انجام
شود سپس ثبت سفارش خرید کتاب انجام می گیرد.
حسین طالیی زواره با بیان این که فروش اینترنتی کتب درسی که امسال به صورت
آزمایشی اجرا می شود؛ عالوه بر تمرین دانش آموزان وتسریع در امر خرید و فروش
کتاب ،گامی در جهت توسعه فرهنگ شهروند الکترونیک و تحقق دولت الکترونیک نیز
محسوب می شود گفت :گروهی از کارشناسان و متخصصین پس از قریب  ۸ماه کار
مطالعاتی موفق به طراحی این سامانه شدند که عالوه بر سرعت عمل ،از سطح ایمنی
باالیی نیز برخوردار است .وی افزود :کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی در سراسر کشور
و دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران ،ابتدا باید با مراجعه به مدارس خود ثبت نام
کرده و کد ثبت نام دانش آموزی دریافت کنند .سپس با ورود به سامانه فروش اینترنتی
کتاب های درسی به نشانی  www.irtextbook.comو یا www.irtextbook.ir
با وارد کردن کد ملی و یا کد ثبت نام دانش آموزی سناد و سریال شناسنامه خود اقدام
به ثبت سفارش خرید کتاب پایه مورد نظر کنند.

