دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سن جوانی در کشور از  ۲۹سالگی به  ۳۵سالگی تغییر کرد

رییس س��ازمان بهزیستی کش��ور گفت :اکنون سن جوانی در کشور
از  ۲۹س��الگی به  ۳۵سالگی تغییر کرده است بنابراین برای فرزندان
بهزیستی نیز تا این سن ،دوران گذار به سمت مستقل شدن به شمار
میرود.به گزارش میزان ،وحید قب��ادی دانا افزود ۱۰ :هزار نفر از این
فرزندان نیز در  ۳۳ش��یرخوارگاه و  ۵۵۰مرکز ش��به خانواده هستند.
در  ۹سال اخیر  ۱۰هزار کودک به خانوادههای دارای شرایط مناسب
واگذار شده اند .سامانه فرزندخواندگی نیز این روند را تسهیل کرده است.
اگرشرایطفراهمشود،نگهداریوسازماندهیفرزندانازمراکزبهزیستی

به س��مت مراکز شبه خانواده طی مسیر میکند به آن
معنا که هر  ۱۰تا  ۲۰فرزند در یک آپارتمان یا مجموعه
مسکونی رش��د و نمو خواهند کرد .قبادی دانا با انتقاد
از اس��تفاده کلمه ترخیص برای فرزندان باالی  ۱۸سال
بهزیستی گفت :باید از کلمه «مستقل شدن» استفاده
کنیم .اکنون سن جوانی در کشور از  ۲۹سالگی به  ۳۵سالگی تغییر
کرده است بنابراین برای فرزندان بهزیستی نیز تا این سن ،دوران گذار به
سمت مستقل شدن به شمار میرود .طرح جامعی برای مستقل شدن

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

فرزندان طراحی شده است و امید است نتیجه عملی آن
طی یک ماه آینده مشاهده شود و توانمندسازی و اشتغال
فرزندان باید در اولویت قرار گیرد .وی با اش��اره به انتصاب
یکی از فرزندان بهزیستی به عنوان مشاور خود و تشکیل
شورای مشورتی فرزندان بهزیستی گفت :این شورا نه تنها
فقط برای فرزندان بلکه برای تمام امور بهزیستی تصمیم گیری میکند.
قبادی دانا درباره فرزندان زیر ۱۸سال نیز گفت :طرحهای مهارت افزایی
و استعدادیابی از سن سه سالگی و در شیرخوارگاهها باید اجرایی شود.

مراقب باشید بیماری کووید 19گران است
تست کرونا برای هر فرد یک میلیون تومان و بستری احتماال بین  5تا  25میلیون تومان هزینه دارد

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :قرار بود هزینههای دارو و درمان کرونا
رایگان باش��د .اما حاال خیلی از م��ردم معترضند و می گویند هنگام
ترخیص بیماران از بیمارستان ارقام چند میلیونی پرداخت کردهاند.
کارشناس��ان جهانی م��ی گویند تا کنون درمانی برای کرونا کش��ف
نشده اس��ت اما آنچه شاهد هستیم این است که همین درمان های
مختصری هم که صورت می گیرد به قدری گران است که خیلی ها
با درآمد محدود از پس آن بر نمی آیند ،با اینکه گفته می شود درمان
کرونا در دس��تور کار بیمه های تکمیلی قرار گرفته است اما واقعیت
ماجرا این اس��ت که هزینه های باالی بس��تری همچنان مانع از این
می شود تا بیماران کرونایی با درآمد های محدود خودشان را به دست
بیمارستان ها بسپارند.
>بیمارستان هر  12روز  25میلیون تومان

یکی از بیماران کرونایی که به تازگی بهبود یافته اس��ت در خصوص
هزین��ه های درمان ،به آفتاب یزد گفت «:م��ن وقتی به کرونا مبتال
ش��دم سر درد خیلی شدیدی داشتم ،دقیقا به خاطر سر درد بود که
به دکتر مراجعه کردم و بعد آزمایش کرونا برایم نوشتند .وقتی برای
آزمایش رفتم برای سیتی اس��کن ریه  500هزار تومان ،تست خون
 70هزار تومان و تس��ت بزاق ده��ان و مخاط بینی  250هزار تومان
پرداخت کردم .به طور کلی یک تست برای تشخیص کرونا نزدیک به
یک میلیون تومان برای هر فرد آب می خورد .البته این هزینه ها را
بیمه تکمیلی پرداخت می کند اما مگر چند نفر بیمه تکمیلی دارند؟
خیلی ها که به آزمایشگاه آمده بودند نه تنها بیمه تکمیلی نداشتند
بلکه حتی هزینه تس��ت ها را هم نداش��تند .از طرف دیگر باید این
هزینه ها را پرداخت کنیم و بعد از بیمه تکمیلی دریافت کنیم ،خیلی ها
این هزینه ها را ندارند .بعد از آن که تست کرونای من مثبت شد به
یکی از بیمارستان های خصوصی رفتم و در آن جا به من گفتند که
هزینه  12روز بستری در بیمارستان  25میلیون تومان است .من این
مبلغ خیلی برایم س��نگین بود به همین دلیل به بیمارستان دولتی
رفتم ولی آن جا به قدری ش��لوغ بود که حتی جای سوزن انداختن
نب��ود .مطمئن��م اگر در آن محی��ط می ماندم حتما ش��رایطم بدتر
می ش��د و چه بس��ا زندگیم به پایان می رس��ید .در نهایت تصمیم
گرفتم با اینکه مبلغ برایم زیاد است اما به بیمارستان خصوصی بروم
و بس��تری شوم .آن جا به من گفتند چون بیمار کرونایی هستم باید
برای حضور پرستار مبلغی را بپردازم و من حساب کردم بدون هزینه

بپ��ردازد .م��ا برای نان ش��بمان محتاجیم آن وقت چط��ور باید این
هزینه ها را بپردازیم؟ ما زندگی کردن هم برایمان دشوار است .االن من
مانده ام این پولی را که قرض کردم چطور باید بپردازم! بیمه تکمیلی
هم ندارم! کارفرما ما را همان بیمه معمولی هم به زور کرده است».

>دارویی که قیمتش در بازار سیاه تا  60میلیون رفت

دارو این بستری برای من  30میلیون تمام می شود .با دکترم صحبت
کردم و او به من گفت برو خانه و خودت را قرنطینه کن ،اگر تا دو روز
دیگر وضعیتت از این بدتر نش��د که نیاز به مراجعه و بستری نداری
اما اگر بد تر شدی و نیاز به اکسیژن پیدا کردی حتما به بیمارستان
مراجعه کن و بس��تری ش��و .من در خانه خ��ودم را قرنطینه کردم و
نزدیک به  3روز هیچی از ش��رایط اطرافم یادم نمی آید انگار که در
این دنیا نبودم اما بعد از  3روز انگار ش��رایط برایم بهتر شد و کم کم
بهبود پیدا کردم .سوال من این است کسی که پول ندارد باید چه کار
کند؟ اگر یک کارگر به این بیماری دچار ش��ود و شرایط حاد داشته
باشد ،در حالی که بیمارستان های دولتی پر از بیمار است و جا برای
س��وزن انداختن نیست چه کاری باید انجام دهد؟ باید برود در خانه
و بمیرد؟»
>من کارگر که پول ندارم ،ترجیح میدهم گوشه خانه بمیرم!

یک کارگر که همسرش به کرونا مبتال شده بود در خصوص هزینه ها
به آفتاب یزد گفت «:همس��ر من در بیمارس��تان دولتی بستری شد
و برای  ۵روز بس��تری در بیمارستان فاکتور  ۵میلیون تومانی صادر
کردند .من پول نداش��تم بپردازم و مجبور ش��دم قرض کنم .به همه
خانواده گفته ام اگر خودم به این بیماری مبتال شدم حق ندارند من
را به بیمارستان ببرند ،من کارگر که پول ندارم ،ترجیح میدهم گوشه
خانه بمیرم! یکی از اقوام ما همس��رش را از دس��ت داد و بیمارستان،
بیم��ه خدم��ات درمانی را قبول نکرد و عالوه ب��ر هزینه کفن و دفن
مجبور ش��د یک میلی��ون و  ۸۰۰ه��زار تومان هم به بیمارس��تان

لزوم دریافت معاینه فنی برای ساختمانهای عمومی

چرا ساختمانهای ناایمن پلمب نمیشوند؟

حادثه انفجار در کلینیک س��ینا اطهر بار دیگر توجه به مقوله ایمنی
را در کانون دغدغه مندیهای مس��ئوالن شهری و کشوری قرار داد.
 ۱۹کشته این حادثه سبب شد تا چند روزی اخبار و افکار عمومی از
روی کرونا بر روی این حادثه تغییر جهت دهند و مسئوالن این حوزه اعم
از شهرداری تهران و وزارت بهداشت را مورد عتاب و خطاب قرار دهند.
آتش نگرانی برای س��اختمانهای ناایمن فروکش
حاال با جوالن کرونا ِ
کرده و شاید تا چند روز دیگر خبری از آتش زیر خاکستر هم نباشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،توجه به مقوله ایمنی و سالمت،
در بس��یاری از موضوعات وجود دارد و از آن با عناوینی مثل گواهی
س�لامت یا معاینه فنی یاد میش��ود ،مثال یک فرد هنگام استخدام،
به بیمه گواهی سالمت جسمی میدهد و خودروهای سواری هم که
ظرفیتشان معموال  ۴نفر است باید بعد از  ۴سال ،هر سال معاینه فنی
بگیرند ،اما ساختمانهای عمومی که محل رفت و آمد مردم هستند و
روزانه از  ۴۰۰تا  ۴هزار نفر در آنها رفت و آمد میکنند ،نه تنها بعد از
 ۴سال ،بلکه بعد از  ۴۰سال هم تکلیفی برای گرفتن گواهی سالمت
یا گواهی معاینه فنی ندارند.
البته وقتی که یک خودروی پراید صرفا با تراشیدن سقف ،تبدیل به
خودروی بارکش��ی میشود ،نباید تعجب کرد که کاربری ساختمان
مسکونی سینا اطهر بدون هیچ تغییر اندازهای در عرض درب ورودی،
عرض راهروها و بدون در نظر گرفتن ظرفیت سالنهای انتظار برای
ورود به اتاق پزش��ک تبدیل به کاربری درمانی ش��ود .این نوع تغییر
کاربری از تغییر کاربری پراید هم مضحکتر اس��ت ،چراکه پراید اگر
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دو قصور شهرداری در حادثه کلینیک سینا

توان و استحکامش تغییر نکرده ،حداقل با تراشیدن سقفش و حذف
صندلیهای عقب فضایی را برای حمل بار فراهم کرده است ،اما این
ساختمان بدون تغییر در این موارد صرفا به تغییر واژهای در سند اکتفا
کرده و کلمه «مسکونی» را به «درمانی» تغییر داده و در طول زمان
هم هر روز بر فرسودگی و کهولت این بنا افزوده شده است و هیچ نهاد
ناظری هم مانع فعالیت آن نشده است .جالب اینجاست که هر چند
تذکرات کتبی به مالکین آن داده ش��ده بود ،اما به برخورد جدی که
میرسید تذکر دهندگان ،دست و بالشان سست میشد.
بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
چرا ساختمانهای عمومی همچون خودروهای سواری ملزم به داشتن
معاینه فنی نمیشوند ،گفت :در مورد خودرو همواره یک ضابط قضایی
به نام پلی��س وجود دارد که میتواند با خودروهای فاقد معاینه فنی
برخورد کند .شهرداری برای خودروهای فاقد معاینه فنی ابزاری جز
گرفتن عوارض ندارد و پلیس است که میتواند با آنها برخورد کند،
اما در مورد ساختمانها که گستردگی بیشتری نسبت به خودرو دارند،
ضابط قضایی همچون پلیس وجود ندارد.
آروین با اش��اره به برنامه ریزی مدیریت ش��هری برای انتشار میزان
ایمنی س��اختمانهای عمومی گفت :امیدواریم با انتش��ار اطالعات
ساختمانهای عمومی ،شاهد همراهی دستگاههای قضایی ذیربط
باشیم تا بتوانیم ایمنی آنها را به صورت روزمره مانند خودرو بسنجیم
و در ص��ورت نیاز ملزم به گرفت��ن گواهی ایمنی کنیم .برای این کار
باید اس��تانداردها را واقعی و س��طح آنها را هم درجه بندی کنیم و

عضو هیأت رئیس�ه شورای ش�هر تهران با اشاره به دو قصور شهرداری در وقوع حادثه کلینیک سینا اطهر،گفت :پرونده این
حادثه در کمیته ویژه شورا به صورت کامل در دست بررسی است.
به گزارش فارس ،زهرا نژادبهرام افزود: :پرونده این حادثه در کمیته ویژهای که در شورای شهر تشکیل شده در حال بررسی
است و منتظر نتیجه قطعی این کمیته جهت تصمیمگیری هستیم .وی با اشاره به اینکه همه مدارک مربوط به این حادثه و ابعاد
آن توسط کمیته ویژه شورای شهر در حال جمعآوری است ،گفت :به نظرم دو قصور مشخص توسط شهرداری در این زمینه
وجود دارد .اجرا نکردن رأی کمیسیون ماده  100و پیگیری نشدن تذکرها و اخطارها دو قصوری است که شهرداری انجام داده
و سبب حادثه کلینیک سینا اطهر در کنار سایر علل این حادثه شده است.
نژادبهرام در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت مشخص شدن سهم قصور شهرداری در حادثه کلینیک سینا اطهر شهردار
منطقه برکنار میش�ود یا خیر ،گفت :تصمیم در این زمینه توس�ط کمیته ویژه ش�ورای شهر اتخاذ میشود و اگر ادله کافی و
پاسخ قانعکننده توسط شهرداری ارائه نشود قطعا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد .به غیر از شهرداری پرونده
این مس�ئله و قصور احتمالی وزارت کار و بهداش�ت نیز توسط مراجع ذیصالح در حال بررسی بوده و مجلس هم پیگیر این
قضیه است.

یکی از موضوعات دیگری که تا کنون با اعتراضات مردمی همراه بوده
اس��ت بحث داروی کرونا اس��ت ،یکی از دارو هایی که تا پیش از این
توس��ط پزشکان تجویز می شد داروی رمدسیویر بود ،واقعیت ماجرا
این اس��ت که این دارو که تاثیراتی از آن بر بیماری کرونا دیده شده
و اتحادیه اروپا هم آن را تأیید کرده ،هنوز به پروتکل رس��می درمان
هیچ کش��وری اضافه نشده است اما همین حاال در بازار سیاه کشور
ما به داروی کرونا معروف است و به قیمتهای  ۳۰میلیون تومان تا
 ۶۰میلی��ون تومان به فروش میرس��د .پیش از این داروی کلروکین
ب��رای درمان ماالریا و تامیفلو برای آنفلوانزا ،به عنوان داروی بیماری
کرونا معرفی شده بود که حتی یک ورق قرص آن به قیمت  ۱.۵تا ۲
میلیون تومان هم در بازار سیاه رسیده بود .با این همه چندی پیش
رئیس س��ازمان غذا و دارو ضمن هش��دار نسبت به نمونههای تقلبی
داروی رمدسیویر در بازار سیاه که با قیمتهای نجومی هم به فروش
میرسد ،تأکید کرده بود که تا زمان تأیید اثربخشی این دارو از سوی
کمیته علمی ،پزشکان از تجویز آن خودداری کنند.
دکتر محمدرضا شانهس��از افزود «:بارها عن��وان کردهایم که ظرفیت
تولید هر دارویی که برای درمان کرونا مورد تأیید قرار گیرد را ظرف
کوتاهترین مدت در داخل کشور داریم .اثربخشی داروی رمدسیویر در
درمان کرونا هنوز مورد تأیید نهایی قرار نگرفته اس��ت ،منتظر تأیید
نهایی مطالعات بالینی روی این دارو هستیم و به محض اینکه نتایج
این مطالعات اعالم ش��ود ،در کوتاهترین زمان میتوانیم این داروها را
تولید کنیم ».با همه این اوصاف آن طور که مش��خص اس��ت کرونا
فقط بیماری عجیبی نیس��ت بلکه بیماری گرانی هم هس��ت ،تست
کرونا برای هر فرد یک میلیون تومان آب می خورد اگر بیمار نیاز به
بستری داشته باشد احتماال باید بین  5تا  25میلیون تومان بپردازد!
ه��ر چقدر که این بیماری دموکرات باش��د و دموکراتیک عمل کند
مشخصا درمان این بیماری دموکرات نیست و تنها پولدار ها می توانند
شانس بستری ش��دن و زنده ماندن بیشتری در ابتال به این بیماری
داشته باشند.
با همراهی ضابط قضایی اگر س��اختمانی رعایت نکرد با آن برخورد
شود .برای ملزم کردن ساختمانهای عمومی به داشتن گواهی ایمنی
اگر دستگاههای دیگر همراهی کنند میتوانیم استانداردهایی که برای
خودرو داریم را برای ساختمانها هم لحاظ کنیم.
عضو ش��ورای ش��هر تهران در خصوص تفاوت استانداردهای ایمنی
بین خودرو و ساختمان اظهار کرد :اگر ساختمانی ناایمن است ،نباید
مراجعه کنندگان آن را مجازات کنیم ،زیرا وقتی س��اختمانی در این
شرایط پلمب شود ،همه کس��انی که به آن مراجعه میکردند ناچار
میشوند به اماکن دورتر بروند و در نتیجه آنجا شلوغتر میشود ،لذا کار
مردم به خاطر بسته بودن ساختمانهای عمومی روی زمین میماند و
متأسفانه همین امر مانع اقداماتی نظیر پلمب است.
او با تأکید بر اینکه باید برای ایمن سازی ساختمانها یک زمانبندی
داشته باشیم و برای برخورد هم جدی باشیم ،تصریح کرد :از یک سو
نباید استانداردها به قدری باال باشند که در یک روز مجبور شویم همه
ساختمانها را پلمب کنیم و از سوی دیگر هم نباید به قدری پایین
باشند که اگر کسی رعایت نکرد با او برخوردی نشود.
او با بیان اینکه انتش��ار عمومی اطالعات س��بب میشود مردم در
صورت مشاهده پلمب یک ساختمان ناایمن همراهی کنند ،گفت:
در این مسیر میتوانیم از سیاستهای تشویقی استفاده کنیم و اگر
مالکین اقدام به ایمنی سازی و اخذ گواهی معاینه فنی کنند ،باید
عوارض آنها کمتر از س��اختمانهایی باشد که فاقد گواهی ایمنی
ساختمان هستند.
ایمنی ساختمانهای عمومی و حضور و مراجعه گسترده مردم به آنها
چالش��ی ایجاد کرده که از یک سو باید به منظور حفظ جان مردم از
فعالیت آنها جلوگیری کرد و از سوی دیگر هم جلوگیری از فعالیت
آنها س��بب روی زمین ماندن کار م��ردم و عزیمت آنها به مراکز
دورتر ،اما ایمن در صورت وجود داشتن میشود.
بس��ته ش��دن مراکز ناایمن و مراجعه مردم به مراک��ز دارای ایمنی،
موجب افزایش مراجعات مردمی و تجمع آنها در این اماکن میشود.
این موضوع زمانی مهمتر میش��ود که مدتها اس��ت کش��ور وارد
ش��رایط کرونایی شده و از میان ساختمانهای عمومی درمانگاهها و
بیمارستانها بیشتر مستعد ابتالی مراجعه کنندگان به ویروس کرونا
هستند .حاال اگر به خاطر ترس از ابتالی شهروندان بخواهیم از پلمب
این ساختمانها خودداری کنیم هم هر لحظه باید منتظر حوادثی
نظیر انفجار کلینیک سینا اطهر باشیم.
مدیریت شهری ،دستگاه قضایی و قوه مجریه باید تدابیری اتخاذ
کنند که ضمن جلوگیری از فعالیت س��اختمانهای ناایمن ،سایر
مراکز دچار انبوه مراجعات نش��وند ،اگر چنین تدبیری کش��ف و
اجرایی ش��ود ،در مدتی کوتاه ساختمانهای ناایمن هم ناچار به
ایمن سازی خواهند شد.

آموزش

زمان کنکور سراسری
تغییر نخواهد کرد

وزی��ر علوم ،تحقیقات و فن��اوری گفت :به طور
قطع آزمونهای کنکور امسال در تابستان برگزار
خواهد ش��د و به ش��هریور نمیرسد .به گزارش
ایلن��ا« ،منصور غالمی» با اش��اره ب��ه برگزاری
آزمون سراسری ارشد و دکتری سال  ۹۹گفت:
زمان برگزاری کنکور سراس��ری تغییر نخواهد
کرد و اگر زمان کنکور دکتری تغییر کند زمان
کنکور ارشد هم تغییر خواهد کرد .این تعویق،
نظر کارشناسی وزارت بهداشت بود ،اما به طور
قطع آزمونهای کنکور امسال در تابستان برگزار
خواهد ش��د و به شهریور نمیرسد .بحث تغییر
تاریخ آزمون دکتری و ارش��د به وزیر بهداشت
منتقل ش��ده و محوریت این مس��أله از س��وی
رییس جمهوری به دکتر نمکی محول ش��ده و
در نهایت وی باید اعالم کند.
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اعمال «محدودیتهای حداقلی» در تهران

علی اعطا ،سخنگوی شورای شهر تهران ،در حساب توییتری خود نوشت« :باالخره قرار شد
مجموعه اى از محدودیت ها ،فعال به مدت یک هفته در تهران و ش�هرهاى قرمز  ١٠استان
دیگر اعمال شود.دانشگاهها و مدارس ،موسسات آموزشى ،کافه ها ،همایشها و مراسمها
و تاالرها و  ...در این فهرس�ت هستند.هرچند بر اساس لیس�ت ابالغى ،رویکرد در اعمال
محدودیت ها ،حداقلى است/».تسنیم

جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالی�ان 13 :میلی�ون و  41هزار و
 698نفر
تعداد فوتی ها 571 :هزار و  660نفر
تع�داد بهب�ود یافت�گان 7 :میلی�ون و
 588هزار و  94نفر
ایران

تعداد مبتالیان 259 :هزار و  652نفر
تعداد فوتی ها 13 :هزار و  32نفر
تعداد مبتالیان دیروز :دو هزار و  349نفر
تعداد فوتی های دیروز  203 :نفر
آمریکا

تع�داد مبتالیان 3 :میلی�ون و  413هزار و
 995نفر
تعداد فوتی ها 137 :هزار و 782نفر
برزیل

تعداد مبتالیان :یکمیلیون و  866هزار و
 176نفر
تعداد فوتی ها  72 :هزار و  151نفر

خبر
درنشستبررسیکارکردهایشورایتنقیح
قوانینومقرراتسازمانتامیناجتماعیمطرحشد

14بخشنامهتنقیحجایگزین
 ۵۰۰مورد بخشنامه قدیمی

آفت�اب یزد -گ�ره اجتماعی :روز گذش��ته
نشست بررسی کارکردهای شورای تنقیح قوانین
و مقررات س��ازمان تامین اجتماعی در موسسه
عالی پژوهش برگزار ش��د ،این جلسه با حضور
عمران نعیم��ی مدیرکل دفتر ام��ور حقوقی و
قوانین تامین اجتماعی و عضو ش��ورای تنقیح
قوانی��ن و مقررات س��ازمان تامی��ن اجتماعی،
غالمرضا نیاکانی معاون نظارت و بازرس��ی اداره
کل بازرسی و رسیدگی به شکایات و همچنین
روزب��ه کردونی رییس موسس��ه عالی پژوهش
تامین اجتماعی برگزار شد.
عمران نعیمی در سخنرانی خود در این نشست
عنوان کرد :طرح تجمیع و تنقیح بخشنامه های
س��ازمان تامین اجتماعی با هدف رعایت اصول
قانون مداری و شفافس��ازی مقررات سازمانی،
جلوگیری از انباشت بخشنامه ها و دستورالعمل های
تکراری ،اطالع ش��رکای اجتماعی س��ازمان از
حق��وق و تکالیف ،رعای��ت قوانی��ن و مقررات
جدید ،رضایت بیمهشدگان و مستمریبگیران و
کارفرمایان و کاهش ش��کایات علیه سازمان در
مراجع قضایی و نظارتی در حال اجرا است.
وی نح��وه انج��ام تنقیح قوانین در س��ازمان را
تش��ریح ک��رد و گفت:ابتدا دس��ته بندی کلیه
بخش��نامه ها و دس��تورالعمل ه��ای موجود به
صورت موضوع��ی انجام میش��ود و پس از آن
کمیتهه��ای فرع��ی کارشناس��ی در حوزههای
تخصصی و حقوقی تشکیل می گردند؛در نتیجه
بررس��ی و تدوین پیش نویس بخش��نامه انجام
شده و س��پس بخش��نامه مورد نظر به شورای
تنقیح قوانین ارسال می شود.
نعیمی تصریح کرد :شورای تنقیح نیز با حضور
مدیران و کارشناس��ان تش��کیل می شود و در
نهایتبخش��نامه جدید به مدیر عامل س��ازمان
برای تایید نهایی ارسال خواهد شد.
مدی��رکل دفتر ام��ور حقوق��ی و قوانین تامین
اجتماعی همچنین به انتشار بخشنامه های مورد
نظر در سایت س��ازمان تامین اجتماعی"تحت
عن��وان دسترس��ی آزاد ب��ه بخش��نامه ه��ا و
دس��تورالعمل ها" اش��اره کرد و گفت :تاکنون
 ۴۰کارگروه فرعی در خصوص تنقیح بخشنامه ها و
دستورالعملهایسازمانتشکیلشدهاست.
وی گفت :همچنین ۱۴بخشنامه تنقیح جدید
صادر ش��ده ک��ه جایگزین بی��ش از  ۵۰۰مورد
بخشنامه قدیمی و قبلی شده است.
نعیمی به فهرستی از بخشنامه های تنقیح شده
در س��ازمان تامین اجتماع��ی پرداخت و گفت:
ب��ه طور مثال برخی از بخش��نامه ه��ا از جمله
دستورالعمل های بیمه بیکاری ،بیمه صاحبان
حرف و مشاغل آزاد ،از کار افتادگی ،بازنشستگی
و بیمه های توافقی از جمله مواردی اس��ت که
تاکنون از سوی شورای تنقیح صادر شده است.
وی همچنین اعالم کرد :بخشنامه های متعددی
در حوزه معاونتهای برنامه ریزی ،توس��عه منابع
انسانی و درمان در حال صدور و ارزیابی است.
مدی��رکل دفت��ر ام��ور حقوق��ی و قوانی��ن
تامی��ن اجتماعی تاکی��د کرد :بخش��نامههای
جدی��د در صورت��ی ک��ه ص��ادر ش��وند حتما
جایگزی��ن بخش��نامههای قبلی خواهند ش��د
و این دس��تورالعمل ه��ای جدی��د الزم االجرا
هستند.
وی همچنی��ن گف��ت :در ح��ال حاض��ر بیش
از  ۵۰۰بخش��نامه ب��ر روی س��ایت س��ازمان
تامی��ن اجتماعی قرار دارد و دسترس��ی به آنها
امکانپذیرشدهاست؛دراینحالبیشاز۹۰درصد
بخش��نامه ها در دی��وان عدال��ت اداری تایید
می شوند و این امر نشان دهنده کار کارشناسی
دقیق و مناسب در سازمان است.
نعیمی تاکید کرد :اصالح قانون در دس��تور کار
سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و این مهم جز
با تالش و همکاری سایر بخش های تخصصی در
حوزه قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی
میسر نمی شد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1107چ��را از هم��ان اول طرح اس��تفاده
اجب��اری از ماس��ک در ادارات و مراک��ز
ش��لوغ اجرایی نش��د؟ ش��اید اگ��ر اجرایی
ش��ده ب��ود تع��داد مبتالی��ان کمت��ری
داشتیم)4/20( .
 -1031اگ��ر چینیها از ایران نفت میخرند
آی��ا این میزان آنقدر هس��ت که بخش��ی از
کس��ری بودجه دولت و ارز موردنیاز کشور را
تامین کند؟ ()4/20
 -1001مش��کل مس��تاجران کمرشکن شده
اس��ت .به گونهای که به خ��ورد و خوراک و
معیشت آنان تاثیر گذاشته است .هماکنون آنها
نیازمند حمایت همهجانبه هستند .طرحهای
دولت هم زمانبر است .درحالی که االن برخی
مستاجران در فشار هستند و به نان شبشان
محتاجاند)4/20( .
 -0356نحوه برخورد و پاس��خگویی برخی
متهمان اقتصادی دادگاه مناس��ب نیس��ت.
امی��دوارم موج��ب ترویج ادبیات نادرس��ت
نشود)4/20( .
 -0138میخواه��م پس از تقدیم س�لام به
تمامی کارکنان آفتاب یزد خس��ته نباش��ید
بگویم .میدانم کار مطبوعات عش��ق و عالقه
میخواهد و قطع��ا جذابیت مالی ندارد .نرخ
بازده سرمایهگذاری آن هم پایین است .من
مشتاقانه حاضرم برای کمک به روزنامه آن را
به نرخ  5هزار تومان بخرم .از برخی هزینههایم
حاض��رم بکاهم تا این روزنام��ه را خریداری
کنم)4/20( .
 -2059در تلویزیون در مورد وزیر امور خارجه
آمری��کا و صحبتهای��ش و پیش��گوییهای
او پیرام��ون ق��رارداد ای��ران و چی��ن و
پیشداوریهای آنها صحبت میکرد .خواستم
بگویم وقتی در مجلس خودمان آنگونه با وزیر
خارجه برخورد کردند این گزگ به دشمنان
میدهد)4/20( .

 -1925عل��ی از تهران :بی��کاری روان
شناس��ان معضل جامعه ام��روزی آنان
است .توحید دانش آموخته روان شناسی
است .ایشان گفت« :بسیاری از تحصیل
کردگان این رش��ته که س��ال ها درس
خوانده اند تا بتوانن��د بیماران را درمان
کنند ،ام��ا بیکارند» .آی��ا دولت طرح و
برنام��ه ای ب��رای ایجاد اش��تغال آنان
ن��دارد .تا کی بای��د تحصیلکردهها بیکار
بمانند؟ ()4/22
 -1617اکب��ر از ته��ران :خوش��بختانه
برخی مس��ئوالن به ویژه شهردار ناحیه
ی��ک منطقه چهارده ب��ا کارهای درخور
توجه توانس��ته رضایت س��اکنان ناحیه
را ب��ه خ��ود جل��ب کن��د .بجاس��ت از
تالش ه��ای مثمرثمر ایش��ان قدردانی
کنی��م .از روزنامه مردمی آفتاب یزد هم
برای چاپ پیام های مردمی سپاسگزاری
می کنم)4/22( .
 -0918چ��را س��ایت ش��رط بندی که
از خارج از کش��ور حمایت و پش��تیبانی
م��ی ش��ود ،مس��دود نم��ی ش��ود؟
عرفان ()4/22
 -1412مطال��ب روزنام��ه را در س��ایت
می گذارید ،نشانه معرفت و بزرگواری تان
است ،این کار فرهنگی تان باعث ضرر و
زیان فراوان به روزنامه تان می ش��ود به
دلیل این که وقتی از سایت دیدن کنند،
روزنام��ه نم��ی خرن��د .وزارت فرهنگو
ارش��اد اس�لامی برای جبران خس��ارت
بای��د کاغذ با قیمت دولتی در اختیارتان
بگذارد .گرچه آن ها به این گونه پیام ها
رسیدگی نمی کنند و پاسخگو نیستند!
علی()4/22
 -1817فرخی پور :یخچال فریزر امرسان
که پارس��ال چهارمیلی��ون و پانصد هزار
تومان بود ،امسال نه میلیون تومان شده
اس��ت .خانواده های کم درآمد و حقوق
شندرغازبگیر که به یخچال نیاز دارند ،با
قیمت های ب��اال و حقوق پایین چگونه
آن را تهی ه کنند؟()4/22
 -2211وحید ش��یخی :از این که درباره
نیازمن��دان و ازدواج��م ب��ه دلیل طمع
خانواده ع��روس اطالع رس��انی کردید،
متشکرم)4/22( .
 -1311امیررض��ا جورابچی بروجردی:
برخ��ی از تعمی��رکاران خ��ودرو ب��رای
تعویض ی��ا تعمیر ل��وازم یدکی خودرو
هرچه دلش��ان خواس��ت اجرت دریافت
می کنند .به عن��وان نمونه خودرو پدرم
را ب��رای تعویض صفحه کالچ به یکی از
تعمیرگاهها بردم گفت چهارصدوپنجاه
ه��زار تومان در حالی که بین دویس��ت
و پنجاه تا س��یصد هزار تومان است .آیا
تعمیرکاران تعرفه ندارند؟ ()4/21
پیامهای مردمیدر صفحات8-6-3

