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گروه اجتماعی -محمد ســیاح :حذف
ارز ترجیحی  4200تومانی یکی از برنامههایی
اســت که دولت ســیزدهم و در بودجه سال
آینــده مطــرح کرده ولــی ایــن تصمیم در
شرایطی اتخاذ شده که هیچ برنامه مشخصی
بــرای مدیریت تبعات آن پیش بینی نشــده
اســت و به همین دلیل دولت بــرای اجرای
این سیاســت با سردرگمی مواجه شده است.
یکــی از نگرانیهای اساســی مــردم در این
موضــوع دارو اســت که همین حــاال هم با
تشــدید احتمال تغییر سیاست ارز ترجیحی،
با افزایش قیمت روبرو شــده و این امر موجب
شده دسترسی مردم به دارو بسیار کمتر شود
و این اتفاق به نارضایتی ها دامن زده اســت.
ارز ترجیحی یکی از سیاستهای ارزی کشور
است که در سالهای متمادی با هدف تامین
ارزان کاالهای اساسی مردم مورد استفاده قرار
می گرفته است .در این سیاست مقرر شد در
ابتدا  25کاال و در سالهای بعد  7و نهایتا دو
کاالی گندم و دارو ارز ترجیحی دریافت کنند
ولی با این حال همچنان کاالهایی هستند که
ارز  4200تومانی بــه آنها تخصیص پیدا می
کند و این موضوع بارها با انتقاد کارشناســان
اقتصــادی مواجه شــده اســت چراکه بانک
مرکزی این ارزها را بدون حســاب و کتاب و
تحقیق درباره سرنوشــت آن؛ بــه افرادی که
بیشــتر با دولت ارتباط داشــته اند پرداخت
کــرده که همین بی مباالتــی در پرداخت ها
باعث شــده تا پروندههای فســاد از  100تا
 500میلیــون دالری ارز ترجیحــی به وجود
آید!
یکــی از کاالهای مهمی کــه از ارز 4200
تومانی اســتفاده می کند دارو است؛ با اینکه
دولت نسبت به تخصیص این ارز برای واردات
مــواد اولیه اطمینان داده با این حال شــکل
گیری زمزمههای حذف این ارز باعث افزایش
نرخ دارو شده به حدی که در برخی از مناطق
دارو به صورت قســطی به مردم داده می شود
چراکــه خیلی ها دیگر تــوان تامین دارو را با
قیمتهای امروز ندارند!
پیش بینیهای جبران خسارت!
همانطور که اشــاره شد در حال حاضر هم
زمزمههای حــذف ارز ترجیحی بویژه ارز دارو
باعث افزایش قیمت دارو شــده اســت .طبق
برآوردهای وزارت بهداشــت  7۰هزار میلیارد
تومان برای جبران حــذف ارز ترجیحی دارو
معاون درمان ســتاد کرونا اســتان تهران
ضمن تشــریح وضعیت کرونا در اســتان و با
بیــان اینکه فعــا روند بیمارســتانها ثابت
اســت ،گفت :بر اساس پیشبینیهای صورت
گرفته میدانیم سویه امیکرون اغلب درگیری
به شــکل ســرپایی ایجاد میکند؛ مگر اینکه
وســعت ابتال انقدر زیاد شود که تعدادی هم
بستری شوند.
دکتر نــادر توکلی در گفتوگو با ایســنا،
درباره وضعیت کرونا در پایتخت ،گفت :روند
نســبت به هفته گذشته ثابت است و مرگ و
میرها تک رقمی شــده است .در حال حاضر
 ۷۶۰بیمار کووید ۱۹در بیمارستانها بستری
هستند که حدود  ۳۰۰نفر آنها در بخشهای
بر پایه آمار ثبت احوال کشور در تابستان
ســال  ۱۴۰۰در کل کشور  ۱۳۴هزارو ۲۰۸
ازدواج و  ۴۸هزارو  ۳۲۵طالق به ثبت رسیده
است.
به گزارش ایســنا ،بر پایه آمار ثبت احوال
کشــور کل ازدواجهای ثبت شده در تابستان
سال  ۱۴۰۰در مجموع  ۱۳۴هزارو  ۲۰۸مورد
در کشور بوده است؛ درحالی که در بهار سال
 ۱۴۰۰بر پایه آمار ثبت احوال کشــور ۱۵۹

وزارت بهداشت به  ۷۰هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال آینده نیاز دارد

حذف ارز دارو بدون راهحل جایگزین!

نیاز اســت که حدودا  2۰هزار میلیارد تومان
بیش تر از چیزی اســت کــه دولت در تبصره
 ۱۴گنجاده است!
نکته مهم دربــاره حــذف ارز داروها این
اســت که باید این اطمینان حاصل شــود که
آیا بیمههای پایه و شورای عالی بیمه آمادگی
حذف ارز ترجیحی داروها را دارند یا نه؛ چراکه
در حال حاضر هم پوشــش بیمــه ای دارو و
خدمات درمانی به حدی ناکارآمد و کم است
که تقریبا بود و نبود آن چندان فرقی ندارد و
در حال حاضر ،هم دسترسی مردم به دارو کم
شده و هم پرداخت از جیب مردم بیش از تورم
افزایش یافته است!
مهدی مختاری پیام ،مدیر گروه ســامت
مرکز پژوهشهــای مجلس راهکار جلوگیری
از افزایــش پرداختــی از جیب مــردم را در
نظر گرفتن خالص پرداختی دانســته و گفته
اســت« :در این زمینه بایــد خالص پرداختی
درنظر گرفته شــود زیرا اگر قیمت دارو چند
برابر افزایش یابد و ســهم بیمه ،پرداخت 10
درصد از فرانشــیز باقــی بماند؛ میزان خالص

پرداختی بیمار به هرحال افزایش خواهد یافت
زیرا اختالف قیمت پس از آزادسازی نرخ ارز،
زیاد خواهد شد».او با اشاره به ابهامات موجود
در الیحــه بودجه در زمینــه نحوه حمایت از
مصرفکننــده (بیماران) ،اضافه کرده اســت:
«در الیحه بودجــه 106 ،هزار میلیارد تومان
بــرای حذف ارز ترجیحــی دارو ،نان و گندم
اختصاص پیدا کرده ،اما ســهم هیچ کدام به
تفکیک مشخص نشــده است؛ اختصاص این
 106هزار میلیارد تومان در حالی اســت که
محاسبات ســازمان غذا و دارو نشان میدهد
حداقل  86هــزار میلیارد تومــان فقط برای
جبــران حذف ارز  4200در حــوزه دارو نیاز
داریم».این عدد در حالی بیان شــده که وزیر
بهداشــت این عدد را  70هزار میلیارد تومان
اعالم کرده است و اختالف  36هزار میلیاردی
با ســازمان غذا و دارو نشان می دهد این دو
نهاد حتی هماهنگی با هم ندارند که خود این
موضوع نگران کننده اســت چراکه اشتباهات
محاســباتی این دو نهاد نهایتا به زیان مردم
تمام خواهد شد!

بی برنامگی عارضه دولت سیزدهم!
هر چند بحث ها بر ســر حــذف یا تغییر
سیاست ارز ترجیحی و نگرانی از ارز دارو شدت
گرفته اســت با این حال هنوز هم مشــخص
نیست که چه تصمیمی برای ارز ترجیحی دارو
گرفته خواهد شــد؛ این بی برنامه بودن دولت
ســیزدهم در همه بخش هــا بویژه دارو باعث
سردرگمی هم مردم و هم متولیان صنعت دارو
شده است!
مختاری در این باره گفته اســت« :تکلیف
ارز دولتی داروها فعال مشخص نیست ،اما اگر
بخواهد حذف شــود باید سازوکار آن مشخص
باشد؛ سازوکار پیشنهادی فعاالن حوزه دارو این
است که این پول به سازمانهای بیمهگر داده
شــود تا مردم دچار افزایش هزینههای ناشی
از افزایش قیمت دارو نشــوند».وزیر بهداشت
هم در خصوص سیاست دولت برای حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی در سال آینده در بخش دارویی،
گفت :این یارانه و حمایت از طریق بیمهها در
اختیار مردم قرار خواهد گرفت و این وزارتخانه
به حداقل  ۷۰هزار میلیارد تومان برای کنترل

ک رقمی شد
فوتیهای کرونا در تهران ت 
مراقبت ویژه بستری هستند .همچنین روزی
حدود  ۲۰۰نفر بســتری جدید هم به مراکز
درمانــی مراجعه میکننــد.وی در خصوص
پیشبینی شرایط در روزهای آتی ،بیان کرد:
بحث اساســی این اســت که اگر اتفاقی در
روزهای پیش رو افتد ،به علت شیوع امیکرون
و غالب شــدن این سویه نسبت به سویههای
قبلی است .بر اســاس پیشبینیهای صورت
گرفته میدانیم این ســویه بیشتر درگیری به
شــکل ســرپایی ایجاد میکند و ما درگیری
شدیدی نخواهیم داشــت ،مگر اینکه وسعت

ابتال آنقدر زیاد شــود که تعدادی هم بستری
شــوند .در هــر شــکل روند بیمارســتانها
ثابت اســت و بیشــترین آمادگــی که برای
بیمارستانها در نظر گرفتیم تقویت حوزههای
پذیرش بیماران ســرپایی است.او با اشاره به
اینکه بد حالی عمومی در بیمارانی که اکنون
مراجعه میکنند نســبت به گذشــته کاهش
یافته است ،تصریح کرد :علت این موضوع این
است که پوشش واکسیناســیون توانسته به
طور قابل قبولی جلوی بیماری شدید و مرگ
و میر را بگیرد .در شــرایط فعلی بیشــترین

اثــر را تجویز دز بوســتر یا یادآور واکســن
خواهد داشت.
توکلی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکلهای
بهداشــتی ،به شیوع آنفلوآنزا نیز اشاره کرد و
گفــت :ما آمار دقیقــی از امیکرون در تهران
نداریــم؛ اما چون شــدت عالئــم در ابتال به
این ســویه مانند آنفلوآنزا اســت ،افتراق آن
از آنفلوآنــزا فقــط با یک تســت امکان پذیر
اســت .اکنون در فصــل شــیوع آنفلوآنزای
فصلی هم هســتیم و درصــد قابل توجهی از
بیماران ما مبتال به آنفلوآنزای فصلی هستند.

ثبت بیش از  ۱۳۴هزار ازدواج و  ۴۸هزار طالق در تابستان۱۴۰۰
هزارو  ۳۳۹مورد ازدواج به ثبت رسیده است.
از مجموع  ۱۳۴هزارو  ۲۰۸ازدواج ثبت شده
در تابستان ســال  ۱۴۰۰در کشور بیشترین
ازدواج به ترتیب مربوط به استانهای تهران با
 ۱۷هزارو  ، ۴۶۴خراسان رضوی با  ۱۲هزارو
 ۳۲۰مورد و خوزستان با  ۸هزارو  ۸۵۰مورد

وزیرآمــوزش و پرورش با تأکیــد بر این
کــه آموزش و پــرورش نبایــد در مواجهه با
آسیبهای اجتماعی ناشــی از کرونا منفعل
باشــد ،گفت :مــدارس کشــور بــا رعایت
دســتورالعملها و پروتکلهای بهداشتی باید
به ارائه خدمات آموزشی و تربیتی خود ادامه
دهند.به گزارش ایسنا ،یوسف نوری در هزار
و ششمین جلسه شورای عالی آموزش اظهار
کرد :آمــوزش و پــرورش در دوران کرونا از
لحاظ جامعه شناختی ،فرهنگی ،اجتماعی و...
دچار آسیبهای زیادی شده است.وی تصریح

کرد :هر چند کرونا آموزش و پرورش را دچار
مشکل کرد ولی فرصتهای خوبی برای برون
رفت از آموزش سنتی و استفاده از روشهای
آموزش مدرن در اختیــار آموزش و پرورش
قرار داد.وزیرآمــوزش و پرورش تصریح کرد:
استفاده از روشهای آموزشی مدارس خاص
یکــی از راههای مؤثر ارائــه آموزش به دانش
آمــوزان اســت؛ در این مــدارس معلمان در

چهارمیــن دورهمی فعاالن حــوزه نوآوری
اجتماعی از سلســله نشســتهای هفتگانه با
موضوع «جهادگران و نقش آنها در حل مسائل
کشور» برای رسیدن به رویداد بزرگ نوپیا عصر
روز سهشنبه برگزار شد.سجاد اسمحسینی دبیر
دورهمیهــای رویداد ملی نــوآوری اجتماعی
(نوپیا) در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت
نقش جهادگران در حل مســائل کشور ،گفت:
سلسله نشستهای برنامهریزیشده برای رسیدن
به یک نگاه مشــترک بین رویداد نوپیا و فعاالن
حوزه اجتماعی است.
محســن دنیوی دبیر نوپیا و مســئول مرکز
نوآوری ستاد پیشــرفت جامع منطقهای ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به اینکه
بحث دربــاره جهادگران و نقــش آنها در حل
مسائل کشور اهمیت بســیار زیادی دارد گفت:
مشــارکتهای اجتماعی اصــل کار جهاد گران
است؛ طوری که همین حاال هم خیلی از مسائل
اجتماعی ،از طریق خود مردم بهصورت جهادی
حل میشود .حضور جهاد گران خودش نمونهای
از نوآوریها اجتماعی اســت .دنیوی به تشکیل

جهاد سازندگی بهعنوان یکی از نوآوریها در یک
مقطع خاص اشــاره کرد و گفــت :طی برآورد و
بررسی آمار و ارقام ،عملکرد جهاد سازندگی در
یک بازه  ۱۰ســاله برابری میکند با طول عمر
ســه دولت .میدانید چرا؟ چــون نحوه فعالیت
جهــاد اینگونه بود که کمتر روابط بوروکراتیک
در آن وجود داشــت و کارها بیشتر با مشارکت
مردم و داوطلبانه انجام میشــد.مهدی مسکنی
معاون تعاون وزیر کار ،تعــاون و رفاه اجتماعی
در این نشســت حاضر شــد و گفت :به نظر من
هــر جا که مبارزه وجــود دارد نوآوری همانجا
اتفاق میافتد .هرجایــی اختالف جریان فکری
وجود دارد خالقیتها هم همانجا ظهور و بروز
پیدا میکنند .جهادیها همیشه با محدودیتها
و نظام مســائل مواجه بودنــد .کارهای جهادی
همیشــه اینطور پیش رفته که باید مسائل را
حل کنند .هر طور شــده باید راهحل پیدا کنند.
آموزشهای جهادیها اغلب میدانی است چون
همیشه در میدان عمل هستند .پس اولین گام
آنها تشخیص مسئله است.وی خاطرنشان کرد:
جهادیها آدمهای شهودی هستند .من معتقدم

است.همچنین کمترین ازدواج ثبت شده در
کشور نیز در همین زمان به ترتیب مربوط به
استانهای سمنان با  ۸۵۴ازدواج ،ایالم ۹۳۱
مورد و بوشهر با یک هزارو  ۲۷۲مورد ازدواج
بوده اســت.به گزارش ایسنا ،بر پایه آمار ثبت
احوال کشــور همچنین کل طالقهای ثبت

شــده در تابستان سال  ۱۴۰۰در مجموع ۴۸
هزارو  ۳۲۵مورد طالق در کشور بوده است در
حالی که در بهار سال  ۱۴۰۰بر پایه این آمار
 ۴۲هزارو  ۳۳۱طالق به ثبت رســیده است.
از مجموع  ۴۸هزارو  ۳۲۵طالق ثبت شــده
در تابستان ســال  ۱۴۰۰در کشور کمترین

درخواست وزیر از ستاد کرونا برای «حضوری» شدن مدارس
دوران کرونا از موقعیتهای یادگیری مختلف
از جمله فضای آزاد و برخی اوقات از مساجد و
برنامه بوم برای ارائه آموزش به دانش آموزان
اســتفاده کردند ،این روش یــک نوع مهارت
استفاده از موقعیتهای مختلف برای آموزش
و یادگیری دانش آموزان است.وزیر آموزش و
پرورش با اشاره به این که مدارس همواره باید
آماده ارائه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش

آموزان باشند ،تأکید کرد :از ستاد ملی مبارزه
با کرونا درخواست کردهایم تا جایی که امکان
دارد اجازه بدهند مدارس به صورت حضوری
به فعالیت خود ادامه دهند و از تعطیل کردن
مدارس خودداری کنند.نوری با اشاره به این
که برای بازگرداندن دانــش آموزان بازمانده
از تحصیــل به مدرســه باید چاره اندیشــی
کنیم ،خاطرنشــان کرد :با یک برنامه ریزی

قیمت دارو در ســال  ۱۴۰۱نیــاز دارد.دکتر
بهــرام عیناللهی گفت :هــدف از اصالح روند
تخصیــص ارز ترجیحی به کاالهای اساســی،
دارو و تجهیزات پزشــکی رساندن منابع مالی
حاصل از آن به دســت مصرفکننده واقعی و
مردم به صورت مستقیم است .منظور از مردم،
افرادی هستند که با استفاده از بیمهها کارهای
درمانی خود را انجام میدهنــد و یارانهها در
ســال آینده با اســتفاده از بیمهها در اختیار
مردم قرار خواهد گرفت و بیمهها باید ســاز و
کار تخصیص یاران ه را طراحی کنند.عیناللهی
تاکیــد کرد :پرداخــت ارز ترجیحــی ،حوزه
صــادرات و خرید مواد اولیه را دچار مشــکل
کرده است؛ زیرا این ارز در زمان و موعد مقرر
تخصیص داده نمیشود و نمیتوان برنامهریزی
الزم را برای آن انجام داد ،در صورت آزادسازی
نرخ ارز میتوان به راحتی برنامهریزیهای الزم
را برای تامین دارو انجام داد.
وزیر بهداشــت در پاســخ به سوالی مبنی
براینکه آیا این وزارتخانه ساز و کار و سیاست
الزم را برای کنترل قیمت دارو بعد از حذف ارز
 4200تومانی انجام داده است ،اظهار کرد :ما
عنوان حذف ارز را به کار نمیبریم ،بلکه اعالم
میکنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل
یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در
این میان نیز بیمه ها باید تعهد دهند که ساز و
کار الزم را طراحی کرده تا نحوه تخصیص یارانه
نســبت به دارو مشخص شود .وی با اشاره به
بودجه  40هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت
و درمان برای تامین دارو و تجهیزات پزشــکی
در الیحه بودجه ســال آینده گفت :این مبلغ
بسیار کم اســت و حداقل به  70هزار میلیارد
تومــان برای حمایت از بخش دارو و تجهیزات
پزشکی نیاز داریم و این بودجه مدنظر بیمهها
نیز قــرار دارد.در این میــان البته فقط مردم
نیستند که نگران افزایش هزینههای ناشی از
آزادسازی نرخ ارز داروها هستند؛ بلکه فعاالن
و صنعتگران حــوزه دارو ،از کاهش نقدینگی
در پی تبدیــل ارز دولتی داروها به ارز نیمایی
نگرانند.به طور مشــخص می تــوان گفت که
اظهارنظرهــای متفاوت و البته متناقض دولت
از رئیس جمهوری گرفته تا مســئوالن وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو باعث سردرگمی
در کشور شده و هیچکس نمی داند چه بر سر
بخش دارو خواهد آمد که با ســامت مردم در
ارتباط است.
سال گذشته به علت شــرایط سخت کرونا و
شیوع سویه بتا اعالم کرده بودیم همه موارد
بیماریهای تنفســی ،کرونا است؛ مگر اینکه
خالف آن ثابت شــود؛ اما امسال شرایط فرق
کرده است و در حال حاضر به وضعیت نسبتا
پایداری رســیدهایم .آنفلوآنزا هــم مانند هر
سال یک پیک و شیوع فصلی دارد که تفاوت
چشــمگیری با قبل نکرده است ،اما مرگ و
میر بر اســاس آنفلوآنزا به شدت کاهش یافته
است.وی درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا
در استان تهران ،بیان کرد :تقریبا  ۸۰درصد
مردم اســتقبال خوبی داشــتند و تهران در
زمینه واکسیناســیون از میانگین کشــوری
باالتر است.
طالق به ترتیب مربوط به اســتانهای ایالم
با  ۲۳۲مــورد ،کهگیلویه و بویراحمد با ۳۲۸
مورد و خراســان جنوبی با  ۳۴۲مورد است.
همچنین بر اســاس گزارش آمار ثبت احوال
کشور ،بیشــترین طالق ثبت شده در کشور
نیز به ترتیب مربوط به اســتانهای تهران با
 ۸هزارو  ۸۷۰مورد طالق ،خراسان رضوی ۵
هزارو  ۳۱۲مــورد و اصفهان با  ۲هزارو ۶۵۵
طالق بوده است.
هوشمندانه می توانیم دانش آموزانی که ترک
تحصیل کردهاند و از آمــوزش بازماندهاند به
چرخه آموزش بازگردانیم تا بتوانند از خدمات
آموزشی بهرهمند شوند.وزیرآموزش و پرورش
تصریح کرد :آمار آمــوزش و پرورش یکی از
مواردی اســت که دارای ایراد است ،یک بار
برای همیشــه باید این نقص برطرف شــود،
البتــه قب ً
ال توانایی ارائه آمار و اطالعات دقیق
تــر و به روزتری از وضعیت آموزش و پرورش
داشتیم که االن دچار مشکل شده و در صدد
هستیم این مشکل را بر طرف کنیم.

درچهارمین دورهمی فعاالن حوزه نوآوری اجتماعی مطرح شد

جهادی مردم
حل مسائل اجتماعی با کمک
ِ

کار مردم را باید به مردم سپرد .هیچکسی مسئله
را آنطور که باید نمیتواند حل کند مگر اینکه
جهادیها خود مردم را در حل مســئله دخیل
کنند و این فقط در بســتر اعتمادســازی مهیا
میشــود .حاال ســؤالم این اســت آیا مردم به
دولت اعتماد دارند؟ خیــر ندارند! چون از مردم
میخواهند در بورس سرمایهگذاری کنند آنوقت
بورس ســقوط میکند .چون به مردم میگویند
سکه نخرید سکه ارزان میشود و بعد سکه گران
میشود .مردم فقط به خودشان اعتماد میکنند.
چون مردم جریان متصل و جریان تپنده کشور
هستند؛ اصل سرمایه کشور به دست مردم است.
مسکنی در ادامه اظهار داشت :باتجربهای که در
کشورهای اروپایی داشتم در آنجا هم گروههای
داوطلب کمک هســتند اما این گروهها کارهای
کوچک را انجام میدهند و دولت آنها کارهای
بــزرگ را؛ اما در کشــور ما دولــت مثل مردم،
کارهای کوچک را انجام میدهد و کارهای بزرگ
روی زمین میماند.دکتر زهرا فرهادی جهادگر
و متخصص زنــان و زایمان بــه اقدامات خوب
نوآوران اجتماعی در بســتر فعالیتهای جهادی
اشــاره کرد و گفت :حدود  ۱۰سال است که در
حوزه جهادگران فعالیت میکنم و بعد از کسب
تجربه یک سالی است که گروه جهادی مستقل را
ترتیب دادهایم .گروه جهادی در حوزه کارآفرینی،
مســائل قرآنی ،تربیتی و فرهنگــی در مناطق
مختلف کشور فعالیت میکند و در این مدت به
این نتیجه رسیدیم که نقطه عطف فعالیتهای
جهادگران باید تقویت و حفظ تحکیم خانوادهها

در شهرها و روستاها بهخصوص شهرهای مرزی
باشد.حسین بحرینی مســئول آموزش آبادانی
مناطق و پیشــرفت بنیاد علوی؛ حدود  ۱۲سال
است که تجربه فعالیت جهادی دارد وی در این
نشست به اشــتغالزایی و فرهنگسازی توأمان
اشاره کرد و گفت :خوب یادم میآید که اوایل کار
گروه جهادی چندین کارگاه قالیبافی دایر کردیم
و در عرض چند ماه با حضور  ۲۵نفر از یک روستا
توانستند چندین قالی ببافند و سود خوبی داشته
باشند چند ماه دیگر که مراجعه کردیم همچنان
از ما دستگاه کولر و یا وسایل دیگر میخواستند
این در حالی بود که ما برای آنها شــرایطی را
فراهــم کرده بودیــم که بتوانند مسائلشــان را
خودشــان حل کنند ما متوجه شدیم که بستر
فرهنگسازی آنطور که باید فراهم نشده است.
دریافتیم که مــردم باید در موفقیتهایشــان
حضور مستقیم داشته باشند و حتی در مواردی
خودشــان تصمیمگیرنده اصلی باشند.ابراهیم
نورمحمدی مســئول قرارگاه تحــول اجتماعی
در بنیاد خاتم ،بــه خطای تاریخی که از قبل از
انقالب تاکنون صورت گرفته اســت اشاره کرد و
گفت :ما حضور مــردم را فقط در موارد خاصی
مثل انتخابات تشــویق کردیم و در بقیه موارد از
مردم خواستیم که فقط تماشاچی باشند .گفتیم
شما کنار بنشینید ما برایتان کار میکنیم مردم
باید برای حل مســائل به جامعه برگردند .نباید
بهنظام همسایگی ،خانواده و جامعه صدمهای وارد
شود به همبستگی اجتماعی نباید صدمهای وارد
شود.وی در ادامه گفت :مردم ،جهادگران و نظام

حاکمیت بهعنوان سه ضلع باید کنار هم باشند
تا مردم دلگرم شــوند و طی سنت الهی از مال و
جان و محبتشــان برای حل مسائل جامعه مایه
بگذارند.دکتر زینب اختری مدیرکل امور زنان و
خانواده در وزارت کشور با حضور پررنگش در این
دورهمی به موضوع نقش زنان در جهاد اشــاره
کرد و گفــت :در دوران دفاع مقدس ،نقش زنان
بهعنوان پشتیبان مطرح شــد .حاال چیزی که
امروز در جنگ نرم مطرح میشود پیشرانی بانوان
اســت .مثل نقشهای تربیتی ،سبک زندگی و
نحوه استفاده از فضای مجازی که بسیار پراهمیت
است و ظرفیت بســیار زیادی برای سوءاستفاده
دشمن دارد.وی در ادامه خاطرنشان کرد :ما در
تعارض نقشهایمان ماندهایم .باید نقش پیشرانی
بانوان را جدی بگیریم .برای حل مســئله ،زاویه
نگاه خانمها و آقایان هر دو الزم و مکمل اســت
چون نگاهشان به حل یک مسئله باعث میشود
همه زوایا سنجیده شود و به بهترین شیوه حل
مسئله صورت بگیرد.محمد حیدری بهعنوان دبیر
اجرایی نخســتین رویداد ملی نوآوری اجتماعی
(نوپیا) با دعوت از فعــاالن و عالقهمندان دارای
ایده بــرای حضور و ثبتنام در رویداد ملی نوپیا
تأکیــد کرد :بر اســاس برنامهریزیهای صورت
گرفته ،دورهمیها تا زمــان برگزاری رویداد به
شکل تدریجی برگزار خواهد شد که عالقهمندان
میتواننــد با ورود به پایــگاه اینترنتی www.
 noupia.irیا صفحه مجازی رویداد به نشــانی
@ noupia.eventنسبت به ثبتنام و شرکت
در دورهمیها و رویداد ملی اقدام کنند.
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ویژه

 ۳۲فوتی جدید کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،در یک شــبانه روز ۲هزار و  ۸۹بیمار کووید ۱۹
در کشور شناسایی شدند و متاسفانه  ۳۲بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به
گزارش ایســنا ،از روز  21دی ماه تا روز  ۲۲دی ماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۸۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شــد که  ۲۸۴نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۶
میلیون و  ۲۱۲هزار و  ۳۸۷نفر رسید.متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۳۲ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۱
هزار و  ۹۷۲نفر رسید.خوشــبختانه تا روز  ۲۲دی ماه  ۶میلیون  ۵۶هزار و ۶۳۳
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.یک هزار و ۵۳۳
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.تا روز  ۲۲دی ماه  ۴۳میلیون و  ۶۹هزار و  ۹۰۴آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

تزریق بیش از  ۴۷۶هزار دوز واکسن کرونا در کشور
طی  ۲۴ساعت

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در یک شبانه روز  ۴۷۶هزار و ُ ۵۹۶دز واکسن کرونا
در کشور تزریق شده است.به گزارش ایسنا ،تا روز  ۲۲دی ماه  ۶۰میلیون و ۲۱۷
هزار و  ۸۴۷نفر ُدز اول ۵۲ ،میلیون و  ۸۹۶هزار و  ۴۸۲نفر ُدز دوم و  ۱۱میلیون و
 ۴۰۴هزار و  ۸۰۱نفر نیز ُدز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کردهاند.مجموع
واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۱۲۴میلیون و  ۵۱۹هزار و ُ ۱۳۰دز رسید.

نحوه حذف جرائم کرونایی اعالم شد

رئیس پلیس راهور ناجا نحوه حذف جرائم کرونایی را تشــریح کرد.به گزارش
ایســنا ،ســردار ســیدکمال هادیانفر درباره حذف جرائم کرونایی گفت :در این
خصوص ابالغ کردم که طی شرایطی بتوان جرائم کرونایی را حذف کرد.وی درباره
این شرایط افزود :ممکن است افرادی احکامی را از فرمانداریها گرفته باشند ،اما
این احکام از ســوی استانداری یا فرمانداری به ما ابالغ نشده باشد .یا در مواردی
پرســتاران و کادر درمان ،افرادی دارای احکام قضایی ،خبرنگاران ،بیماران و افراد
دارای وقت عمل جراحی ،افرادی که محل کار و ماموریتشــان در طرح باشد و ...
میتوانند مشــمول حذف این جرائم شــوند.هادیانفر اظهار کرد :این افراد به سه
طریق میتوانند نســبت به حذف این جرائم اقدام کننــد .اول مراجعه به دفاتر
پلیس  ،۱۰ +دوم مراجعه به هیاتهای رسیدگی ماده  ۵و سوم مراجعه به پلیس
راهنمایی و رانندگی استانها در سراسر کشور.

اهدای  ۲۰۰هزار دوز واکسن آسترازانکا از یونان
به ایران

ســفارت ایران در آتن اعالم کرد ۲۰۰ ،هزار دوز واکسن آسترازانکای اهدایی
دولت یونان فردا به تهران ارســال می شــود.به گزارش ایسنا ،سفارت کشورمان
در یونان در صفحه توییتر خود نوشــت :در پی هماهنگیهای متعدد در روزهای
اخیر و دیدار احمد نادری سفیر کشورمان در آتن با ازمیرلیس دبیرکل اقتصادی
وزارت امور خارجه یونان ،صبح پنجشنبه تعداد  ۲۰۰هزار دوز واکسن آسترازانکای
اهدایی دولت یونان به تهران ارسال خواهد شد.

سند ملی مهارت آموزی و اشتغال سربازان تصویب شد

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان ستاد کل نیروهای مسلح از
تصویب سند ملی مهارت آموزی اشتغال سربازان خبر داد.سردار موسی کمالی در
گفت وگو با ایسنا ،در این باره گفت :سند ملی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان
وظیفه نیروهای مسلح در چهار محور مهارت آموزی متناسب با نیازها ،بهره گیری
از ظرفیتهای ملی ،استقرار سامانههای مهارت و اشتغال و حمایت از کارآفرینی و
اشتغال به تصویب رسیده است.وی با بیان اینکه این راهبردهای چهارگانه دارای
 ۱۵سیاست اجرایی هستند ،گفت :آینده پژوهشی مشاغل و مهارت ها ،حمایت
از تشکیل تعاونیهای متشکل از کارکنان وظیفه ماهر ،ساماندهی و تربیت مربی
دورههای مهارت آموزی سربازان ،ایجاد ارتباط میان سامانههای مشاوره تحصیلی
و هدایت تحصیلی ،اعطای تســهیالت حمایتی ،خوداشتغالی و کارآفرینی و ...از
جمله این سیاســتهای اجرایی  ۱۵گانه است.کمالی افزود :این سند که چندی
پیش به تصویب رسید به زودی و در جلسه ای با حضور ریاست ستاد کل نیروهای
مســلح و همچنین با حضور شــماری از وزرا و روسای سازمان ها و دستگاههای
مسئول در مهارت آموزی سربازان رونمایی نیز خواهد شد.به گفته کمالی ،رونمایی
از این ســند به منزله ابالغ آن محسوب می شود و دستگاههای مختلف و دارای
مسئولیت نیز باید از آن پیروی کنند.

اهمیت توجه به چرخه عمر تجهیزات در کشور

رئیس هیات مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات ایران با اشاره به شرایط فعلی
کشــور ،اعمال تحریمها و باال رفتن قیمت قطعات یدکــی بر ضرورت نگهداری
صحیــح و بهینه داراییهای فیزیکی و اهمیت چرخه عمر تجهیزات تاکید کرد و
گفت :این موضوع مســتلزم اتخاذ روشها و سیاستهای مناسب است.به گزارش
ایسنا ،دکتر سعید رمضانی ،عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع ) و رئیس
هیات مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات ایران در مراســم افتتاحیه چهاردهمین
کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ،درباره اهمیت نگهداری و تعمیرات در شرایط
امروزی کشور اظهار کرد :نگهداشت تجهیزات مسئله بسیار جدی و حائز اهمیت
در بســیاری از کشورهای دنیا محسوب می شود ،بسیاری از کشورهای پیشرفته
صنعتی در حوزه نگهداشت در زمینههای مختلف اقدامات بسیار جدی انجام داده
اند.وی با تاکید بر ایجاد مشــاغل نگهداری و تعمیرات به عنوان یک کسب و کار
فعال به جای کسب و کارهای مبتنی بر خراب شدن و از نو ساختن ،افزود :ایجاد
مدل تعالی نگهداشــت از دارایی ها و نقشه راه آن مطابق با ویژگی ها و نیازهای
کشــور باید در اولویت قرار گیرد.رئیس هیات مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات
ایران ادامه داد :این در حالی است که به موضوع نگهداشت داراییهای فیزیکی در
کشور توجه ویژه نشده است و از طرفی با توجه به شرایط فعلی کشور و با توجه به
باال رفتن قیمت قطعات یدکی و شرایط سخت تحریم حرکت به سمت روشهای
صحیح و بهینه حکمرانی بــر داراییهای فیزیکی در چرخه عمر تجهیزات حائز
اهمیت اســت.رمضانی با تاکید بر فعال کردن بیمه ها در زمینه مدیریت دارایی
ها و نگهداشت و توجه به معافیتهای بیمه ای در ازای استقرار نظامات مدیریت
دارایی ها ،اظهار کرد :قدرت سازمانها در گرو شیوههای درست بکارگیری امکانات
و تجهیزات است که تحقق آن منوط به نگهداری و ب ه کارگیری مناسب آنهاست.
رئیس هیات مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات ایران ادامه داد :وجود تنوع بسیار
زیاد در امکانات و تجهیزات از قبیل ساختمان ،تأسیسات ،تجهیزات و ماشینآالت
مهندسی ،اقالم و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی ،وسایل و تجهیزات پزشکی،
وســایل نقلیه زمینی ،هوایی و دریایی ،سالح و مهمات ،اقالم و تجهیزات اداری
و … مســتلزم اتخاذ روشها و سیاســتهای مناسب است.وی خاطرنشان کرد:
بنابرایــن تدوین مدل حکمرانی در چرخه عمــر داراییها (امکانات و تجهیزات)،
امری است ضروری که در نهایت با تدوین سیاست ها و استراتژیهای کالن نتیجه
آن کاهــش ضایعات ،باال بردن کارایی و در دســترس بودن تجهیزات با کمترین
هزینه خواهد بود.رمضانی تصریح کــرد :بهرهگیری از دانش نوین در نگهداری و
بکارگیری تجهیزات و اعمال روشهای مؤثر علمی و کاربردی ،ارائه آموزشهای
هدفمند و مؤثر و نظارت مســتمر برای باال بردن اثربخشــی و کارایی تجهیزات،
اهمیت دادن مســووالن به امر نگهداری و بازدیدهــای تخصصی ،رعایت اصول
نگهداشت در حین ذخیرهســازی و حین بهرهبرداری از تجهیزات ،نقش بسزایی
در افزایش عمر محصوالت ،جلوگیری از بروز خسارات ،کاهش ضایعات ،استفاده
از عمر انقالبی اقالم و کاهش هزینههای تعمیرات و افزایش توان عملیاتی خواهد
داشــت.رئیس هیات مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات ایران یادآور شد :مدیران
عامل و رهبران در تمام ســطوح سازمان باید اطمینان دهند منابع مناسب برای
پشتیبانی از تمامی لزومات مدیریت نگهداری و دارایی ها آماده هستند.رمضانی
گفت :بهینه ســازی هزینه ها ،ارتقای بهره برداری و زمان کاربری ،کسب دانش
تجهیز و رفتارشناســی آن ،کاهش وابستگی خارجی و تولید توسعه دانش بومی،
امکان ایجاد فناوری بومی (بومی سازی) ،حفظ حریم امنیتی و حکمرانی فناوری
و دانش ،توانمندســازی دانش علمی و ضمنی  HRکشور ،ایجاد بسترهایی برای
کارآفرینی و اشتغال زایی ،ایجاد و توسعه زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی،
حداکثر ســازی راندمان و بهره وری تجهیزات از جمله تخمینهای این مســأله
اســت.وی خاطرنشان کرد :بازیابی تجهیزات ماشین آالت مستهلک ،ایجاد بستر
نوآوری و خلق مزیت صنعتی و غیر صنعتی ،متناســب سازی و بهبود جریان کار
و فرایندهای تولید ارائه خدمات ،مدیریت دانش ،مدیریت ریسک و نت هوشمند
از دیگر اهمیتهای این مســأله محســوب میشود و مســتلزم اتخاذ روشهای
سیاستهای نوین در حوزه مدیریت نگهداشت از دارایی است.

