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اجتماعی

مترو تهران -کرج تا پایان شهریورماه ،جمعهها پذیرش مسافر ندارد

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه گفت :خط 5
مترو تهران تا پایان شهریور امسال در روزهای جمعه پذیرش مسافر ندارد .به گزارش آنا
احسان مقدم ،با اشاره به ضرورت انجام بهسازی خط  5مترو تهران افزود :بیش از 18سال
از بهرهبرداری خط مترو تهران-کرج میگذرد و ما بهسازی تمام تاسیسات این خط را
طبق استانداردهای جهانی از دی ماه سال گذشته آغاز کردهایم.

فرهنگی

"آوانتاژ" با سینماسیار در
پاتوقهایکارتنخوابی

مستند تحسین شده "آوانتاژ" به کارگردانی
محمد کارت قرار است به صورت سینماسیار
در پاتوقهای کارتن خوابی تهران برای کارتن
خوابها به نمایش گذاشته شود.
به گزارش ایســنا ،محمــد کارت با همکاری
موسسه طلوع بی نشــانها قرار است با فراهم
کردن یک سینمای ســیار هر هفته در یک
پاتوق کارتن خوابی از جمله شــوش ،دروازه
غار ،خالزیر ،قمیر و دره فرحزاد فرصت دیدن
"آوانتاژ" را برای معتادان در حال عذاب فراهم
کنند و این افراد کارتن خواب که امکان دیدن
این فیلــم را ندارند بتوانند با دیدن آن انگیزه
بازگشت به زندگی را در خود بازیابی کنند.
ایــن حرکت برای اولین بار قرار اســت اتفاق
بیفتد و با توجه به محتوای فیلم که بســیار
امیدبخش اســت میتوان امیدوار بود در افراد
زیادی از تماشاگران کارتنخوابش تاثیر مثبت
بگذارد.
"آوانتــاژ" هــم
اکنــون در گروه
ســینمای هنرو
تجربه سراســر
کشــور نیــز به
نمایش در آمده
که مورد توجه نیز
قرار گرفته است.

یادداشت

بهداشت
وزیر بهداشت:

بحران دارویی کشور
در دولت یازدهم برطرف شد

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تاکید
کرد :بحران دارویی کشــور در زمان فعالیت
دولــت تدبیــر و امید برطرف شــد و امروز
دسترسی به دارو در کشور آسان شده است.
بــه گزارش ایرنا ،ســید حســن قاضی زاده
هاشــمی گفت :پیش از  18درصد پزشکان
متخصص در بیمارستانهای دولتی و مابقی
در مطبهای خصوصی فعالیت میکردند اما
امروز این آمار به  51درصد رســیده اســت.
به منظور تقویــت خدمات درمانی باید همه
دستگاهها به ویژه مجلس از وزارت بهداشت
حمایت کنند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بحران دارویی که
در آغاز دولت وجود داشت امروز از بین رفته
است ،گفت :پیشــتر با وجود تمایل بیماران
خــاص به خریــد داروها بــا قیمتهای باال
دارویی در بازار پیدا نمیشد اما خوشبختانه
امــروز دارو به میزان کافی در کشــور وجود
دارد .پیــش از بــه روی کار آمــدن دولت
40درصد داروهــای مورد نیاز کشــور وارد
میشــد اما امروز واردات ما بــه  30درصد
رسیده است .همچنین تضمین کردیم که اگر
داروی مشابه با کیفیتی در کشور تولید شود،
جلــو واردات آن را خواهیم گرفت .صادرات
داروهای ســاخت ایران نیز نسبت به گذشته
دو و نیم درصد افزایش یافته است که بازهم
این آمار باید افزایش پیدا کند.

بدون پشتوانه

علی اکبر فرقانی

شهری

شهرداریمسئولتوقف
فعالیتساختمانهایناایمن

نماینده مردم تهــران در مجلس با انتقاد از
نبود مدیریت یکپارچه شــهری درپایتخت،
گفــت :بیــش از  ۲۰۰ســاختمان ناایمن
درپایتخت وجــود دارد که هیچ اطالعاتی از
نوع سازه آنها در دست نیست.
عبدالرضا هاشم زایی در گفتگو با خانه ملت،
با اشاره به اینکه تایید ایمنی ساختمانهایی
که کارگاههای تجاری در آنها مستقر هستند
برعهده نهادهای مختلفی اســت ،گفت :اگر
کارگاههای موجود در برخی ساختمانهای
ناایمن تولیدی باشد ،بازرسی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی میتواند برای جلوگیری
از فعالیــت آن ورود کنــد ،ضمــن اینکــه
مسئوالن اصناف نیز میتوانند اقدامات الزم
بــرای جلوگیری از فعالیت ســاختمانهای
ناایمن با کارگاههای تولیدی را انجام دهند.
نماینده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشــهر و پردیس در مجلس شــورای
اســامی بــا بیــان اینکــه بســیاری از
ســاختمانهای ناایمن کاربری مســکونی
دارند ،افزود :متاسفانه طبق اطالعات کسب
شده ،مســئوالن ذیربط هیچگونه اطالعاتی
درخصوص سازه ســاختمانهای مسکونی
ناایمن دردست ندارند ،ضمن اینکه مشاهده
شده ساخت این ساختمانها و بناها براساس
طــرح آمایش پایتخت صــورت نگرفته و با
پرداخت پــول مجوزی برای ســاخت یک
ساختمان چندین طبقه دریافت شده است.
وی بــا بیــان اینکه مســئوالن وزارت راه و
شهرسازی و شــهرداری درجلســات بارها
به نبــود اطالعات از چگونگی ســاخت این
ســازها اعتراف کردند ،گفــت :به طورعمده
بخش خصوصی که ســازنده این دســت از
ساختمانها بوده است اطالعات الزم را برای
مواقع موردنیاز بایگانی نکرده ،البته بخشی از
این ساختمانها نیز به صورت مصادرهای به
سازمانهایی نظیر بنیاد مستضعفان سپرده
شــده که درحال حاضر مشــخصاتی از این
ساختمانها ندارند؛ بنابراین ساختمانهایی
از ایــن دســت در پایتخت بســیار اســت.
متاسفانه سازمان و نهادی که دراین خصوص
مسئولیت امور را بر عهده گیرد وجود ندارد،
به همین دلیل باید در کالنشهرها از مدیریت
شهری متمرکز استفاده شود؛ به عنوان مثال
در شهر پاریس شهردار مسئولیت بخشهای
مختلف را برعهده دارد.
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور با
انتقاد از اینکه دسترسی به این ساختمانها
در بســیاری از موارد حتی برای آتش نشانی
هم امکانپذیر نیســت ،تصریــح کرد :بیش
از  200ســاختمان ناایمن درپایتخت وجود
دارد کــه اطالعاتی درخصوص نقشــهها و
سازه آن موجود نیست ،البته دراین خصوص
شهرداری باید وظیفه خود درباره جلوگیری
از فعالیت ساختمان ناایمن مسکونی را انجام
دهد.

گیرد .معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه مجازاتها
و جریمههای قانون فعلی تعزیرات ،بازدارنده و اثرگذار
نیست اضافه کرد :ما نیز معتقدیم باید قانون تعزیرات
از ابعاد مختلف از جمله تشدید مجازاتها و جریمهها
و متناسب شدن آن با تخلفات ،بهروز شود .قطعا زمانی
که بررسی این طرح در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی آغاز
شود ،سازمان تعزیرات حکومتی نیز پیشنهادهای خود را در راستای
تقویت قانون و برطرف کردن نقاط ضعف ،ارائه میکند .میرکوهی

در پاســخ به این سؤال که بر اساس قانون فعلی تا زمانی که بازرس
یا سازمان نظارتی مربوطه ،تخلف را گزارش نکند ،تعزیرات مجاز به
ورود و رسیدگی نیست و این مسئله یکی از ضعفهای قانون تعزیرات
محسوب میشود در حالی که اگر بتواند مانند مدعیالعموم در برخی
تخلفات ورود کند ،اثرگذارتر خواهد بود ،افزود :ما هم معتقدیم این
ضعف در قانون تعزیرات وجود دارد و یکی از پیشنهادهایی که برای
اصــاح قانون ارائه میکنیم ،همین موضوع خواهد بود؛ البته اینکه
چهمقدار بتوانیم به مجلس بقبوالنیم ،بحث دیگری است.

بررسی عملکرد بیمارستانهای وابسته به ارگانها

چگونهازبیمارستانها
شکایتکنیم؟

تا حاال بیمارستانی نرفته بودم که پرسنلش این طرز فکر را داشته باشند و به
بیماران زور بگویند .اگر سرم در دست خواهرم نبود حتما او را از اینجا می بردم.
وقتی میخواستم پول بیمارستان را پرداخت کنم هم خیلی معطل شدم چون
آقایی که پشت صندوق نشسته بود داشت به یک نفر تلفنی مشاوره میداد که
در چه رشتهای شرکت کند که بازار کار بیشتری داشته باشد
آفتاب یزد – گروه اجتماعی :یک بوق میزند
ماشین جلویی را به حرکت وادار کند ،اما فایدهای
نــدارد .دوباره بوق میزند این بــار با چراغ همراه
است .باز هم فایدهای ندارد و ماشینی که ایستاده
از جایش تکان نمیخــورد .بعد از یکی دو دقیقه
دســتش را روی بوق میگذارد و بر نمیدارد .یک
نفر از جلویی پیاده میشود و با عصبانیت چیزی
میگوید و راننده آن هم به لج با ســرعتی پایین
حرکت میکنــد .او دوباره دســتش را روی بوق
میگذارد .عابر پیــادهای میگوید« :به ما چه که
شــما نمیتوانید حرکت کنیــد؟» یک کوچه که
میگذرد ساختمان و تابلوی بیمارستان جلویش
نمایان میشــود به سرعت دستش را از روی بوق
ممتد برمیدارد.
هیس اینجا بیمارستان است

انتخابات و وعدههای

کشور به دلیل اینکه صاحب چند حزب و گروه
است ،با مشکالت فراوان از جمله خط فکری
و جناحی مواجه است؛ اصولگرا ،اصالحطلب،
حزب مردمساالری دینی ،چپ ،راست ،میانهرو،
تندرو ،تشکیالت و گروههایی که هر یک ساز
خود را میزنند و هر کدام از این گروهها رقبای
مخالــف و موافق دارند که متأســفانه همین
مسائل و چندگانگیها باعث شده شاهد برخی
ماجراها و داستانهای غیرمتعارف باشیم.
خوشبختانه ایران کشوری جوان ،تحصیلکرده و
دارای عقل و شعور سیاسی و اجتماعی باالیی
است .مردم مسائل سیاسی و جناحی را به خوبی
درک میکنند و برای دفاع از کشــور و میهن
اســامی تالش میکنند تا به نتیجه مطلوب
برســند و در تمام مراحــل زندگی آمادهباش
هستند و با حضور گسترده در راهپیماییها و
در انتخابات پشتیبانیشان را با حضور به موقع
از نظام و کشور اعالم میکنند .افرادی هم برای
اینکه خودشان را َم َحک بزنند آماده میشوند
تا به عنــوان نامزد ریاســتجمهوری مطرح
شوند و در نهایت با اینکه صالحیتشان تأیید
شــد ،اما به نفع دیگری کنار میروند .مردم به
آرامش ،همدلی ،ارزانی و رسیدگی به معیشت
و حق و حقوق واقعی نیاز دارند .اصالحطلبی و
اصولگرایی و جناحبازیهای سیاسی برای مردم
آب و نان نمیشود .اصل جریان این است که
عدهای میگویند چرا رأی بدهیم؟ به چه کسی
رأی بدهیم؟ این همه رأی دادیم چه شد؟ آیا
رأی دادن ما هیچ تأثیری هم در کل رأیهای
اخذ شده ،دارد؟ آیا افرادی که به عنوان نامزد
ریاســت جمهوری به مردم معرفی میشوند،
اصلح هستند یا بسیاری از پرسشهای دیگری
که در ذهن هموطنان خطور میکند و دوست
دارند به جواب قانعکنندهای برسند؟ در پاسخ
به این موضوع باید بگویم بسیاری از افراد که به
عنوان نامزد ریاستجمهوری معرفی میشوند،
براساس شواهد و دیدگاهها یا شنیدهها ،مردم
تا حدود زیادی از رزومه کاری و اعتقادی آنها
اطالع دارند و بهراحتی میتوانند از میان افراد
معرفی شــده به اصلحترین فرد رأی بدهند.
بگذریم از اینکه برخیها ،شعارها و وعدههایی
میدهند که هیچ پشــتوانه قانونی و اجرایی
ندارد .در دولتهای قبلی هم این اتفاق افتاده
است ،حاال هم یک نفر گفته میخواهد سقف
یارانهها را به 250هزار تومان برســاند و بانک
مرکزی هم اعالم کرده که ایشــان نمیتواند
چنین کاری انجام دهد و مقام معظم رهبری
هم قبال بر این نکته تأکید فرمودهاند« :انتخابات
مظهر خداباوری اســت ،زیرا براساس تکلیف
باید در سرنوشت کشور شرکت کرد .انتخابات
مظهر مردمباوری است ،زیرا در انتخابات ،مردم
خودشان مسئوالن کشور را انتخاب میکنند.
هر رأی مردم رأی به جمهوری اسالمی است؛
وعدهای ندهید که یک ســال دیگر شرمنده
شوید».
هر کــس که به ســن رأی دادن میرســد،
وظیفهای شرعی و قانونی دارد و میتواند برای
آینده کشــور به عنوان یک شهروند تصمیم
بگیرد .اداره امور کشــور هم به افراد توانمند
و دانا و متبحر نیاز دارد .شــعارهای بیپایه و
اساس قبل از انتخابات فریب دادن مردم است
و بهتر اســت مردم با چشمانی باز و اطالعات
جامع ،رئیسجمهوری آینده را انتخاب کنند.

سرپرســت ســازمان تعزیرات حکومتی میگوید این
سازمان باید بتواند مانند مدعیالعموم در برخی تخلفات
ورود کند و صرفا منتظر گزارش بازرسان نماند که البته
این موضوع نیاز به اصالح قانون تعزیرات دارد.
عبدالعلیمیرکوهیدرگفتگوباتسنیمباتأکیدبرضرورت
اصالح و بازنگری در قانون تعزیرات حکومتی اظهار کرد :اصالح قانون
تعزیرات حکومتی بهصورت طرح در مجلس شورای اسالمی مطرح
اســت و شــاید طی یک تا دو هفته آینده در دســتور بررسی قرار

تعزیرات باید بتواند مثل مدعی العموم در تخلفات ورود کند

این فرهنگی اســت که مانند بستن کمربند و را ه
دادن به آمبوالنس چند صباحی است که جا افتاده
اســت و مردم میدانند که ســکوت و آرامش در
روند بیماری حائز اهمیت اســت .با آن که گفته
میشــود آلودگی صوتی تهران مرز هشدار را هم
گذرانده و به بحران تبدیل شــده اما شــهروندان
تهرانی و کالنشهرها همیشه سعی میکنند اطراف
بیمارســتانها آرامش خاصی وجود داشته باشد.
شاید نسبت به خیلی از شهرها و حتی کشورهای
دیگر این ســعی و تالش کم باشد اما وجود دارد.
قدرمســلم پرسنل بیمارســتان نیز این قانون را
ســرلوحه کار خود قرار داده و سعی میکنند که
سکوت را رعایت کنند تا فقط بیماری آزار دهنده
بیمار همراهش باشد نه سر و صدا.
در برخی بیمارستانها که بیشتر بیمارستانهای
وابسته به یک ارگان ،نهاد یا شرکت است این نقض
قانون بیش از بقیه بیمارســتانها دیده میشود.
زیرا آنها از قوانین بیمارســتانهای دولتی تبعیت
میکنند اما این قوانین را به خوبی اجرا نمیکنند
و بیمار یا همراه آن هم نمیداند به کجا شــکایت
ببرد.
چنــد روز پیش دختری بــه اورژانــس یکی از
بیمارستانهای وابسته به یک ارگان مراجعه کرد
ولی رفتار پرسنل بیمارستان برای او و همراهش
جای تعجب داشــته اســت .این دختر به دلیل
سردرد ،ســرگیجه و حالت تهوع وارد بیمارستان
شــده بود .او میگوید« :ســاعت  9شب بود ولی
پزشک کشــیک خوابیده بود و او را بیدار کردند.

وقتی آمد و نســخهاش را نوشــت مجبور شدیم
برویــم بیرون و حدود  40دقیقه طول کشــید تا
از یکی از داروخانههای شــبانهروزی دارویمان را
گرفتیم و دوباره برگشــتیم به همان بیمارستان.
صدای تلویزیون آنقدر زیاد بود که صداها در سرم
میپیچید .میخواستم روی تخت اورژانس بخوابم
تا سرمم را وصل کنند .وقتی خواستم بخوابم دیدم
روتختی کمی خونی است .خواستم که آن را عوض
کنند .با کلی غرولند زیر لب آن را عوض کردند .در
صورتی که باید برای هر بیمار یک روتختی یک بار
مصرف استفاده کنند».
به نظر میرســد این موضوع به اینجا ختم نشده
اســت .به گزارش خبرنگار آفتاب یزد ،خواهر این
دختر از یکی از پرســتارهایی که در تریاژ نشسته
بود ،خواســت که صدای تلویزیــون را کم کنند،
امــا او در جوابش گفت« :شــما آمدید  10دقیقه
ســرمتان را میزنید و میروید ما حوصلهمان سر
مــیرود تا صبح چه کار کنیــم؟ یعنی فقط فکر
خودتان هســتید و اصال به مــا فکر نمیکنید؟»
دختر در جوابش گفت« :مگــر نمیگویند بیمار
باید در آرامش و سکوت باشد .پس چرا میگویند
نباید کنار بیمارســتانها بــوق زد؟ االن خواهرم
ســردرد دارد و این صدا اذیتش میکند ».اما آن
پرســتار جواب میدهد« :این را بــرای اورژانس
نگفتهاند بــرای  ICUو  CCUگفتهاند .اورژانس
همیشه باید شــلوغ باشد ».این حرفش آن دختر
را متعجب کرده به خبرنگار ما میگوید« :تا حاال
بیمارســتانی نرفته بودم که پرســنلش این طرز
فکر را داشــته باشند و به بیماران زور بگویند .اگر
سرم در دســت خواهرم نبود حتما او را از اینجا
می بردم .وقتی میخواســتم پول بیمارســتان را
پرداخت کنم هم خیلی معطل شدم چون آقایی
که پشت صندوق نشســته بود داشت به یک نفر
تلفنی مشاوره میداد که در چه رشتهای شرکت
کند که بازار کار بیشتری داشته باشد .او میگفت
چون در بیمارستان است میداند که پرستارها را
روی هوا میزنند و داشــت توصیه میکرد که آن
فردی که پشــت گوشی اســت پرستاری بخواند.
دیدم اینجا یک جعبه چوبی به دیوار زدند و رویش
نوشــتهاند ارتباط با مدیر بیمارســتان .حاال همه
آنچه که میدانســتم را نوشتم .نمیدانم که اصال
مدیر بیمارستان میخواند یا نه .ولی مطمئنم هیچ
اقدامی نمیکند».

تعرفه بیمارستانهای ارگانی چقدر است؟

اما این بیمارستانها از چه قانونی تبعیت میکنند؟
آیا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روی
آنها نظارتی دارد یا خیر؟
این بیمارســتانها چند نوع هســتند .یکســری
بیمارستانهایتامیناجتماعیهستندکهتعدادقابل
توجهی (حدود 7هزار) تخت دارند و عمدتا خدمات
خود را به بیمهشدگان خودشان به صورت رایگان
ارائه میکنند .به غیر از بیمهشــدگان خودشــان
با تعرفهای بیــن خصوصی و دولتی خدمات خود
را ارائــه میکنند ،یعنی تعرفــه نهادهای عمومی
غیردولتی.
ارتش و ســپاه هم بیمارســتانهای قابل توجهی
دارنــد و در این بیمارســتان بیمارانی که تحت
حمایت ارگان خودشــان هستند با تعرفه رایگان
یا شبه رایگان (با مبلغ بسیار ناچیز) خدماتشان
را ارائــه میکننــد .این بیمارســتانها هم مانند
بیمارستانهای تامین اجتماعی برای کسانی که
تحت پوشش ارگان خودشان نیستند ،با تعرفهای
بین خصوصی و دولتــی یا همان تعرفه نهادهای
عمومی غیردولتی خدمت ارائه میکنند.
یکسری بیمارستانها هستند که وابسته به برخی
شرکتها و بانکها هستند .اما این بیمارستانها
یک تفاوت فاحش نســبت به بیمارســتانهایی
که قید شــد ،دارند .این بیمارستانها به پرسنل
شــرکتهای مزبــور بــا تعرفهای بســیار پایین
خدمت ارائــه میکنند اما اگر کســی به صورت
آزاد به این بیمارستانها مراجعه کند ،باید تعرفه
بیمارستانهای خصوصی را پرداخت کند.
وزارت بهداشت آماده بررسی شکایتها

بیمارستانها از لحاظ کیفیت خدمات ،استاندارد و
اعتباربخشی باید از قانونی که سایر بیمارستانها
دارنــد ،تبعیــتکننــد .ایــن قوانیــن در همه
بیمارستانها یکی اســت ولی خدمات هتلینگ
بیمارستانهاســت کــه تعرف ه آنهــا را به تعرفه
خصوصی ،دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی
تغییر میدهد.
واقعیت این اســت که بیمارســتانهایی که این
ارگانها دارند متوسط محسوب میشوند و امکان
دارد که تخطی در این بیمارستانها صورت گیرد.
اما با این تخطیها چه برخوردی داشته باشیم؟ به
کجا شکایت کنیم و چطور شکایتمان را پیگیری
کنیم؟
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افــرادی کــه در این بیمارســتانها به مشــکل
برمیخورند میتوانند مشــکل را به مســئولین
ی (تامین اجتماعــی ،ارتش یا
مربوطــه و ارگانــ 
شــرکتها) اطالعرســانی کنند تا آنهــا به این
موضوعات رسیدگی کنند .اگر در مورد استانداردها
و کیفیت خدمات با مشکلی روبهرو شدند میتوانند
آن را با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با ســامانه  190شــکایت کرده و شکایتشان را
پیگیری کنند.
این که داروخانه یک بیمارستان تعطیل است قابل
قبول نیســت زیرا طبق طرح تحول سالمت هیچ
بیماری برای داروهای عادی نباید از بیمارســتان
خارج شــود و باید در همان بیمارستان خدمات
الزم به او ارائه گردد .بســیاری از کســانی که به
بیمارستانهای وابسته به ارگانها مراجعه میکنند
فکر میکنند باید با این نوع رفتارها روبهرو شوند
در صورتی که با اجرایی شدن طرح تحول سالمت
قوانین کلی به همه بیمارستانها اعالم شده و همه
بیمارستانها موظف به انجام آن هستند .مردم هم
باید یاد بگیرند که از حق خودشــان دفاع کنند.
گستردگی طرح تحول سالمت نیازمند مشارکت
همگامی مردم است و این که اگر با مشکلی روبهرو
شدند آن را به مراجع اصلی اطالع دهند.

اپلیکیشنهای جدید تاکسیرانی برای رقابت با اسنپ و تپسی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری سراسر
کشور با تاکید بر اینکه انحصارگرایی در تاکسی
یابهای اینترنتی پذیرفته نیست ،افزود :اعمال
انحصار در فعالیت این شرکت ها با تاکسیرانی ها
زمینه رانت را فراهم می کند.
به گزارش ایســنا ،مسعود طبیبی گفت :تاکنون
ســه گروه به عنوان شرکت های تاکسی یاب به
اعضای خود معرفــی کردیم که فعال می توانند
به شــهروندان خدمات بدهند .این اپلیکیشن ها
به ترتیب "هیترو"" ،جا به جا" و "اســکورت"
نام دارنــد .در حقیقت هر گروهی که مجوزهای
اولیه فعالیت را شامل پروانه فعالیت در زمینه های
مرتبط با موضــوع فعالیت خــود ،نماد تجارت
الکترونیکی و مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد را
دریافت کرده و فراخوان اتحادیه را تکمیل کرده
باشد میتواند وارد این عرصه شود و پروانه موقت
( 3یــا  6ماهه) را با حمایــت اتحادیه از طریق
تاکسیرانیهای شهرهای مختلف دریافت کند.
وی ادامه داد :رانندگان تاکسی مختار هستند با
هریک از این گــروه ها کار کنند البته رانندگان
آژانس ها نیز در اولویت بعدی ،با کســب مجوز
همکاری از سوی آژانس تحت فعالیت ،می توانند
از خدمات این مجموعه ها استفاده کنند.
وی افــزود :در مدل مدنظر ما رانندگان همزمان
می توانند با چندین شــرکت تاکســی یاب کار

تالشمخفیانهاپل
برای تحول
در درمان دیابت

کنند؛ در چنین شرایطی فضای رقابت میان این
شرکت ها ایجاد خواهد شد و هریک برای جذب
راننده بیشتر ،تسهیالت متفاوتی را ارائه خواهند
کرد به این ترتیب راننده می تواند با همکاری یک
یا چند شرکت از تســهیالت متفاوتی برخوردار
شــود و به این ترتیب انحصارگرایی در میان این
شرکت ها که زمینه ساز ایجاد رانت است از بین
خواهد رفت .بی تردید در این میان نفع مناسبی
نصیب رانندگان و شهروندان خواهد شد.
وی تصریح کرد :امیدوار است در این چارچوب،
مســائل رفاهی تاکســیرانان که عموما در قالب
هزینه های دولتی دیده می شد ،بتواند از طریق
بخش خصوصی عالقمند به فعالیت در این زمینه
تامین گردد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری سراسر
کشــور گفــت :در حــال حاضــر دو شــرکت
تاکســی یاب موبایلی اســنپ و تپســی اعالم
می کنند رانندگانی که اپلیکیشــن ما را نصب
می کنند نمی توانند اپلیکیشن شرکت دیگری
را نصــب کنند .اگر در این مدلها انحصار موجود
از بین بــرود منافــع راننده و مســافر بیش از
پیش تامین و خدمات بهتری به شــهروندان و
تاکسیرانان حرفه ای ارائه خواهد شد.
وی افزود :در برخی شهرها وقتی درباره حرکت
در مسیر ایجاد شرکتهای تاکسییاب اینترنتی
ســوال می شود اعالم می شــود این موضوع در
مرحله مزایده و مناقصه اســت ،این اقدام سبب
ایجاد رانت خواهد شــد چرا که در مزایده تنها

یک شــرکت باید پیروز باشد و سایرین به کنار
برونــد .در این مزایدهها یــا مناقصهها به دلیل
حذف امکان فعالیت همزمان چند شــرکت به
رانندگان و شهروندان در یک شهر  ،عمال امکان
سازش های اداری میان گروههای بانفوذ که لزوما
بهترین شرکت هم نیستند با سازمان های اداری
ذیربط قوت پیدا میکند و نتیجه آنکه ،منافعی
که میشود در سایه رقابت برای عموم شهروندان
و رانندگان هزینه گردد میان تعداد محدودتری
از ذینفعان مرتبط با ایــن مناقصات و مزایدات
میتواند خدای ناکرده تقسیم گردد .
طبیبی همچنین تاکید کــرد که ناوگان حمل
و نقل عمومی شــامل تاکســی ها باید در مدل
تاکسی یاب های اینترنتی اولویت داشته باشند
اما نباید انحصارگرایی وجود داشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
با اشــاره به موافقت ضمنی سرپرســت سازمان
تاکســیرانی برای پذیرش مــدل اتحادیه برای
اســتفاده همزمان رانندگان از خدمات چندین
شــرکت تاکســی یاب اینترنتی ابراز امیدواری
کرد :ســازمان تاکسیرانی شهر تهران هم با چند
شرکتی بودن موافق اســت در چنین شرایطی
فضای استفاده از شرکت های مختلف فراهم می
شود و می توان کارپینو را نیز در سطح ملی برای
استفاده تاکسی ها معرفی کرد.

شرکت اپل به طور مخفیانه تحقیقات گستردهای
را در زمینه درمان دیابت آغاز کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از سیانبیسی ،این غول
فناوری یک تیم مخفی از دانشمندان را تشکیل
داده کــه آنها در حال کار برای توســعه فناوری
هستند که بتواند به طور مستمر و غیر تهاجمی
سطح قند خون را برای درمان دیابت مورد ارزیابی
قرار دهد.
طرح این پروژه قبال توســط اســتیو جابز مطرح

شده بود و اگر در نهایت به موفقیت منتهی شود
میتواند تحولی عظیم در زمینه پزشکی و درمان
دیابت ایجاد کند.
در حال حاضر جزئیات دقیقی درباره این فناوری
ارائه نشــده اما گزارشــات حاکی از آن است که
این شــرکت قصد دارد از حسگرهای نوری برای
اندازهگیری سطح گلوکز از طریق پوست استفاده
کند.
این حســگرها اطالعات دریافتــی را به اپل واچ

(ســاعت هوشمند اپل) ارســال کرده که همین
امر اســتفاده از این ســاعتها را به نیازی مبرم
برای اکثریت افراد تبدیل میکند .مهندسان این
شرکت  5سال را صرف انجام پژوهش و کار روی
این فنــاوری کردند و حاال این فناوری به مرحله
آزمایش رسیده است.
در صورت موفقیت این طــرح ،کمک بزرگی به
افراد دیابتی که جمعیت آنها در سراسر جهان رو
به افزایش است خواهد شد.

