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داروخانهها
نگران پرداخت
مطالباتشان
نباشند

شهرام غفاری،
مدیرکل درمان
غیرمستقیم سازمان
تأمین اجتماعی به
ایسنا گفت :تنها
مطالبات معوق
داروخانههای سرپایی
و مستقل ،مربوط به
مهر و حدود یک هزار
و  ۱۰۰تا یک هزار و
۲۰۰میلیارد تومان
است که پرداخت
میشود.داروخانهها
بابت پرداخت
مطالباتشان نگرانی
نداشته باشند .اگر
سازمانهای مختلف
در طرح دارویار به
تعهدات خود عمل
کنند ،تأمین اجتماعی
مطالبات را بهموقع
پرداخت میکند.
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محمود مصدق بیش از
یــک ســال از تصویب قانون
«جوانی جمعیت و حمایت
از خانواده» میگذرد؛ قانونی
ک ــه هــفــت سـ ــال ب ــه ص ــورت
آزمــایــشــی از سـ ــوی رئــیــس
مجلس بــه رئیس قــوه قضائیه اب ــاغ شــده تا
براساس آن ،تصمیمگیریها و تصمیمسازیها
در خصوص پیشگیری از بحران جمعیت به
نتیجه مطلوبی برسد.حال پس از گذشت این
مــدت ،پرسش ایــن اســت ایــن قانون چقدر در
مسیر پیشبینی شده خود موفق بوده و برای اجرا
با چه چالشهایی مواجه است؟

خسرو شاکری ،مدیر
هماهنگی امور مناطق
سازمان پیشگیری و
مدیریت بحران شهر
تهران در واکنش به
اینکه سولههای بحران
برای اسکان مردم در
زمان بحرانها ساخته
شدهاند ،گفت :این
سولهها در واقع محلی
برای نگهداری برخی
از امکانات و تجهیزات
اولیه امدادرسانی در
زمان بحران و همچنین
دپو اقالم امدادی و
توزیع آن در سطح
محالت در هنگام
بحرانها هستند.
وی تأکید کرد :فهرست
مواردی که در سولهها
وجود دارد مشخص
است و موادغذایی جزو
آن نیست .در واقع
سازمان امداد و نجات
جمعیت هاللاحمر
مسئولیت نگهداری
موادغذایی برای زمان
وقوع بحران را دارد.

بدنه اجرایی دولت ایستایی باالیی دارد و تغییرات
را بهراحتی نمیپذیرد .برای مثال وزیر بهداشت
پیگیر اجرای قانون جوانی جمعیت است اما بدنه
این وزارتخانه در مواردی دربرابر آن مقاومت
میکند .برای نمونه آییننامه زایمان طبیعی تهیه

◾

◾ ۹۰درصد موتورسیکلتها از رده خارج هستند
داریوش گلعلیزاده ،رئیس مرکز ملی هوا
و تغییر اقلیم ســازمــان حفاظت محیط
زیست با اشــاره به افزایش منابع انتشار
آالینده هوا به ایلنا گفت :بین  ۶تا  ۷میلیون خودرو به
فرسودگی رسیدهاند و از حدود ۱۲هزار موتورسیکلت
شمارهگذاری شده ،حدود ۹۰درصدشان فرسوده و از
رده خارج هستند.

شده اما در بدنه وزارت بهداشت افرادی که زایمان
طبیعی را با منافع خودشان سازگار نمیبینند
مانع ابالغ مواد زایمان طبیعی شدهاند.
برای برونرفت از چالشهای اجرای این قانون
باید جلسات توجیهی برای مدیران میانی دولت

یگویندکه فقط۳۵درصد اجرایی شده است
نمایندگان مجلس از قانونی م 

مقاومتها در اجرای
قانونجوانیجمعیت

◾

امیرحسین بانکیپور ،رئیس کمیسیون مشترک
جوانی جمعیت مجلس شورای اسالمی در پاسخ
به قدس میگوید 30 :تا 40درصد قانون خانواده
و جوانی جمعیت کامال ًاجــرایــی شــده و  30تا
40درصد هم فقط بخشی اجرایی شده و حدود
30درصــد هم اصــا ًاجرایی نشده اســت .البته
اگر اجرای آن را با قوانین مشابه مقایسه کنیم
باید به دولت در اجرای آن نمره قبولی بدهیم ،اما
اگر با توقعات نمایندگان مجلس مقایسه کنیم
موضوع کمی متفاوت میشود چون انتظار ما از
دولت اجرای کامل آن است.
ً
وی با اشاره به اینکه تقریبا همه آییننامههای
مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
تدوین ،تصویب و ابالغ شده ،میافزاید :هرچند
حدود 30درصــد این قانون هنوز اجرایی نشده
اما فقط دو ماده آن برای اجرا گره بودجهای دارند؛
یکی از آنها مربوط به ارائه بستههای تغذیه و
بهداشتی به مــادران دارای فرزند زیر پنج سال
است که برمبنای قانون ،وزارت رفاه موظف به
ارائه این بستههاست اما متأسفانه بودجه این
ماده هنوز برای اجرا تأمین نشده است.
ماده دیگر هم به هدفمندی یارانهها برمیگردد
چــون بر اســاس قانون جوانی جمعیت ،یارانه
خانوادههایی که سه فرزند و بیشتر دارند و جزو
دهکهای پایین جامعه هستند باید به سه برابر

خبر مشروح

کمبود معلم
رابط در  20هزار
مدرسه استثنایی

افزایش یابد که بودجه اجرای این ماده قانونی
هم هنوز تأمین نشده است .وی در همین زمینه
میافزاید :همچنین دولت یک ماه پیش الیحه
افزایش 50درصــدی حق عائلهمندی و دو برابر
شدن حق اوالد را به مجلس ارسال کرده بود که
توسط نمایندگان تصویب و قرار شد این ماده
قانونی هم از ابتدای مهر امسال اجرایی شود.
بانکیپور اما عملکرد دولــت در ارائــه تسهیالت
بانکی بــه مـشـمــوالن قــانــون جــوانــی جمعیت و
حمایت از خــانــواده را مثبت ارز یــابــی میکند و
میگوید :ســال گذشته 900ه ــزار نفر از بانکها
وام ازدواج دریافت کردند و امسال هم تاکنون به
600هزار نفر وام ازدواج تعلق گرفته است.
ضــمــن آنــکــه ب ــه بــیــش از 500ه ـ ـ ــزار نــفــر وام
فرزندآوری پرداخت شده ،با این وجود در بخش
تسهیالت بانکی دو نکته وجود دارد؛ نخست
اینکه در قانون جوانی جمعیت پیشبینی شد
فقط یک ضامن معتبر برای دریافت تسهیالت

از بــانـکهــا کفایت میکند ام ــا ای ــن موضوع
باوجود تذکرات بانک مرکزی چندان از سوی
بانکها رعایت نمیشود و بنابراین چند برابر
تعداد کسانی که وام گرفتهاند در صف دریافت
وام ازدواج و فــرزنــدآوری هستند .این درحالی
است که در ابتدای سال جاری به بانک مرکزی
تأکید کردیم بانکها باید حداکثر دو ماهه به
متقاضیان وام بدهند .به هرحال بانکها در این
زمینه همکاری نمیکنند.
وی در ادامه به موضوع بیمه درمان ناباروری اشاره
میکند و میگوید :از اب ـتــدای امـســال ق ــرار شد
بیمهها هزینه درمــان ناباروری را پرداخت کنند.
در واقــع بیمهها در ایــن بـخــش90درصــد تعرفه
دولـتــی و عمومی غیردولتی و 70درص ــد تعرفه
خصوصیرازیرپوششقرارمیدهند.البتهبعضی
از بیمارستانها و مراکز درمانی در این زمینه با
بیمهها قرارداد ندارند بنابراین در این حالت مردم
میتوانند با مراجعه به بخش اعتبارات بیمهها

مصدق معاونبرنامهریزیآموزشیوتوانبخشی
سازمان آموزش و پرورش استثنایی در گفتوگو با
مااظهارمیکند:مناسبسازیمدرسههایقدیمی
بـرای دانــش آمــوزان دچــار اختالل طیف اوتیسم
هنوز آغاز نشده اما جزو برنامههای سازمان است.
اسماعیلبرقی،یکیازمشکالتسازمانآموزشو
پرورش استثنایی را کمبود معلم رابط بیان میکند
و میگوید :در واقــع معلم رابــط نه تنها بــرای این
گــروه بلکه بــرای همه گــرو ههــای استثنایی که در
م ــدارس تلفیقی فراگیر تحصیل میکنند کم

داریـ ــم؛ دالی ــل ایــن مــوضــوع هــم هـمــان مشکل
کمبود معلم در مدارس عادی است؛ البته با این
تفاوت که وقتی معلمان ما بازنشسته میشوند
کمتر به فعالیتشان در این حوزه ادامه میدهند
ضمن اینکه سختی کار آموزش کودکان استثنایی
موجب میشود آمار ورودی معلمان به این حوزه
کمتر بــاشــد .بــا وجــود ایــن در استانها اولویت
رؤس ــای آم ــوزش و پ ــرورش ایــن اســت کــه معلم
رابط برای بچههای اوتیسم باشد چون میدانند
این کودکان مسائل خاصی دارنــد .اما منکر این

مازاد پرداختی خود را دریافت کنند.
بانکیپور از تحویل 122هــزار خــودرو با نرخ دولتی
به مادرانی که فرزند دوم به بعدشان از آبان  1400به
بعد متولد شدهاند و همچنین از تصویب آییننامه
اجرایی اعطای رایگان زمین به مشموالن قانون
جوانی جمعیت در هیئت دولت خبر میدهد و در
این خصوص میافزاید :به نظر میرسد هنوز هیچ
قراردادیبینمتقاضیانودولتمنعقدنشدهالبته
به خانوادههای دارای سه تا چهار قلو مسکن تحویل
دادند که تعداد این خانوادهها کم بوده است.
◾مشکلی برای اجرا نیست فقط ...
فاطمه رحمانی ،نایب رئیس فراکسیون زنان و
خانواده مجلس هم از اجرای کامل 35درصد از
مواد قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
از سوی دستگاههای مسئول خبر میدهد و به
قدس میگوید :بــرای نمونه ،قانون بــرای تأمین
آتیه فرزندان ،سهام 1.5میلیون تومانی در نظر
گرفته اما این مصوبه هنوز عملیاتی نشده است.
البته برخی دیگر از مواد قانون جوانی جمعیت
هم تا حدودی اجرا شده است .برای مثال مواد
مربوط به ارائه تسهیالت برای فرزندآوری ،ازدواج
و ودیعه مسکن کامل اجرا نشده است.
انتظار مجلس از سازمان برنامه و بودجه این است
که هر چه سریعتر بودجه 10هزار و  700میلیارد
تومانی را که مجلس در الیحه بودجه  1401برای
دستگاههاپیشبینیکرده،تخصیصدهدتاآنها
در کنار وظایف ذاتی خود در قبال اجــرای قانون
جوانی جمعیت ،بتوانند برخی تکالیف دیگر را که
در این قانون دیده نشده انجام بدهند .برای مثال
وزارت رفــاه مکلف به تهیه سبد تغذیه مادرانی
شود که در دهکهای پایین هستند.
رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه قانون جوانی
جمعیت چالش جــدی بــرای اجــرا و عملیاتی
شدن نــدارد ،تصریح میکند :فقط دستگاهها
بهویژه بدنه میانی آنهــا باید اراده الزم را برای
اجرای آن داشته باشند چون این قانون با نظرات
دستگاههای اجرایی تهیه و تصویب شده است،
ضمن اینکه باید نــظــارت مجلس و دولــت بر
اجرای آن بیشتر شود.

نمیشویم که معلم رابط کم داریم.وی در خصوص
بــرخــوردار نبودن بسیاری از معلمان از دانــش و
تخصص الزم در مواجهه با دانشآموزان طیف
یــاد شــده هم میگوید :از ســال گذشته آمــوزش
معلمان مدارس عادی یا پذیرا را آغاز کردیم و همان
محتوایی را که برای معلمان چند مهارتی خود ارائه
میدهیم مثل آموزش زبان اشاره و ...به معلمان
پذیرا هم ارائه میدهیم .البته چون20هزار مدرسه
پذیرا داریــم برنامه ارائــه آمــوزش محتوایی را به
صورت زمانبندی شده اجرا میکنیم.

حرفها و حرفه ها

جــواد صبوحی آ ق ــاج ــان
کالهش را که برمیدارد از توی آینه
قــدی هــال زل میزند به چند تار
موی سفیدی که از دو گوشه کاله
بیرون زده و روی اعصاب اســت .کت و شلوار
سرمهایاش را میپوشد و از در میزند بیرون.
میرودسراغآقایوسف؛صاحبسلمانی«شاد»؛
همان رفیق گرمابه و گلستانش که یکی دو سال
پسازفوتآقاجان،بادوچرخهیاماها۲۸اشرفت
زیرکامیونوتامدتهاخانهنشینشد .آرایشگاه
آقــا یوسف پر بــود از نوستالژی؛ از جوکهایی
که برای مشتریها میگفت تا تختهای که روی
دسته صندلی برای نشاندن ما بچهها گذاشته
بــود .یــادش بخیر چقدر از صــدای قیچی تمام
استیلی که مدام آن را به هم میزد میترسیدم
که نکند با این کار ،آقاجان و آقا یوسف دعوایشان
شود!دستمزد اصالح موهای هر دو ما هیچ وقت
بیشتر از 20تا تک تومنی نشد یا اگر هم میشد،
آقا یوسف چیزی نگفته بــود ،اگر هم میگفت
آقاجان بیشتر از این نمیداد .تقریبا ًبخشی از
دفترخاطراتخیلیاز مابا آرایشگرهایی مثل آقا
یوسف ورق میخورد و اصال ًشاید به همین دلیل
خیلیها ترجیح میدهند گیس آیندهشان را با
اینحرفهگرهبزنند.

◾

◾چطور آرایشگر شویم؟
امروزدیگرازآرایشگرهاییکهبابساطتیغوشانه
و چای دمکرده دارچین کنار خیابان مشتریها را
اصالح میکردند خبری نیست .حاال آرایشگری
و پیرایشگری حرفهای تخصصی است که برای

روز آقایان باال سر نزدیک است

سرم را سَ رسَ ری متراشای استاد سلمانی

◾

◾ ۱۹درصد مدرسههای کشور فرسوده است
به گزارش برنا ،حمیدرضا خان محمدی،
ســرپــرســت س ــازم ــان ن ــوس ــازی ،توسعه
و تجهیز م ــدارس اظــهــار ک ــرد19 :درص ــد
مــدرسـههــای کــشــور فــرســوده و نامناسب و نیازمند
بهسازی است .در این خصوص باید خیران و نهادهای
مختلف پای کار بیایند تا بهخصوص در کالنشهرهای
کشور این بحران را پشت سر بگذاریم.

برگزار شود .البته پیش از آن باید قرارگاه جمعیت
به ریاست وزیر مربوط در همه دستگاههای
دولتی ایجاد شود ،چون اجرای این قانون در
دستگاههایی که چنین قرارگاهی دارند بهخوبی
پیش میرود.

◾

◾ 30درصد قانون اصال ًاجرا نشده است

واکنش

سولههای
مدیریتبحران
برایاسکان
اضطراری
نیست

◾ نبود نظارت بر ورود پرستارنماها به منازل
حــمــیــد رض ــا ع ــزی ــزی ،مــعــاون تــوســعــه و
مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری به
ایسنا گفت :جدی نگرفتن خدمات مراقبت
پرستاری در منزل و نبود نظارتهای دقیق سبب شده
افراد پرستارنما و افراد غیرمجاز که پروانه فعالیت ندارند
بدون تخصص کافی اقــدام به ارائــه خدمات درمانی و
مراقبتی در منازل کنند.

◾

◾چقدر نخبه داریم؟
ناصر باقریمقدم ،قائم مقام بنیاد ملی
نخبگان به فارس گفت :براساس آمارهای
بینالمللی یــک تــا 1/2درص ــد اف ــراد یک
جامعه جزو استعدادهای برتر هستند ،بنابراین باید
حــدود یک میلیون استعداد برتر و نخبه شناسایی
شود .در حال حاضر حدود 50هزار استعداد برتر و نخبه
شناسایی شدهاند.
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واحد صنفی درجه یک در منطقهای متوسط در
شهری مثل مشهد دستکم باید ۲۵۰میلیون
تومان سرمایه اولیه داشته باشید.در حالی که
عــدهای ،از دستمزدهای چند میلیونی بعضی
آرایشگرها پس از اصالح 10دقیقهای میگویند
اما وحید میانگین سود آرایشگرهای مبتدی و
حرفهای را بین  ۴تا ۱۰میلیون تومان در ماه پس
از کم کردن اجاره بهای محل و هزینههای جانبی
دیگر ذکر میکند.

خبر

معاون سازمان حفاظتمحیط زیست مطرحکرد

کمبود خودرو برای محیطبانان

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت:
خودروهای مورد استفاده در مناطق حفاظت
شــده پاسخگوی نیاز محیطبانان نیست.به
گزارش مهر ،ایرج حشمتی افزود :خودروهایی
که در حال حاضر در اختیار محیطبانان است
در مقایسه با خودروهای شکارچیان متخلف
از لحاظ کیفیت و قــدرت مناسب نیستند.در
تعقیب و گریز شکارچیان در مناطق جغرافیایی
سختگذر با شرایط آب و هوایی سخت ،به
خــودروهــای با کیفیت و قــدرت باال نیاز است.
خودروها و موتورسیکلتهای فعلی پاسخگوی
نیاز محیطبانان نیست و در بــازه زمانی  ۵تا ۶
ساله فارغ از زمانی که از دست میدهیم برای
تعمیرات و نگهداری آنهــا هزینههای زیــادی
متحمل میشویم.در صورتی که خودروهای
تولید داخل پاسخگوی نیاز ما نباشد ،به سمت
خودروهای وارداتی میرویم.
وزیر ارتباطات اعالم کرد

تعرفه هر دقیقه تماس بین
پیامرسان بومی و شبکه
مخابراتی

عیسی زارع پور ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در پیگیری راهاندازی سرویس برقراری تماس بین
پیامرسانهای اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی
ایران ،به فارس گفت :براساس آییننامه موجود،
هر پیامرسانی که بیش از 3میلیون کاربر داشته
باشد میتواند برای برقراری سرویس Call Out
یعنی برقراری تماس بین پیامرسانهای اجتماعی
ایرانی و شبکه مخابراتی ایران درخواست دهد.
هزینه هــر دقیقه تماس  Call Outمبلغ 25
تومان است که از این رقم10 ،تومان سهم اپراتور
مخابراتی10 ،تومان سهم پیامرسان و  5تومان
هزینههای فنی است.هزینه هر دقیقه مکالمه
موبایل از ۵۹/9تومان برای سیمکارتهای دائمی
تا ۸۹/9تومان برای سیمکارتهای اعتباری است.
مدیرعاملسازمانتأمیناجتماعی:

برای مبارزه با فساد
با کسی تعارف نداریم

◾

وارد شدن به آن باید آموزشهای تئوری را همراه
با تجربه عملی در آموزشگاههای رسمی گذراند.
وحید سلیمیراد که از ۱۴سالگی با شاگردی
و به قــول خــودش پــادویــی آرایشگر شــده به ما
میگوید :کسی که قرار است آرایشگر شود ابتدا
بایدعالقه،پشتکار،تمرینوجدیتدرکارداشته
باشد .دیگر اینکه از استایل ایــن شغل یعنی
سن و وزن مناسب برخوردار باشد( .الغر اندام
و بین  15تا  25سال) مبنای یادگیری آرایشگری
در گذشته استاد و شاگردی بود اما با گذشت
زمــان و با علمی و آکادمیک شدن آن ،میتوان
ایــن حرفه را در آموزشگاههای فنیو حرفهای
و یــا مؤسسات آم ــوزش آزاد و علمی کــاربــردی

آموخت؛ با این حال باز هم برای آشنایی با بازار
ی بینیاز از کارورزی عملی
حرفهایمشتریمدار 
در آرایشگاههای حرفهای مــورد تأیید اتحادیه
آرایشگران نیستید .نکته جالب اینکه آقا وحید
میگوید:ازمهارتهاییکهیکآرایشگرحرفهای
بایدبهآنتسلطداشتهباشدآشناییکاملباعلم
مورفولوژی (چهرهشناسی) و شخصیتشناسی
است .اینکه برای مثال چه مدل مویی برای چه
شخصیتی و چــه گــروه سنی و حتی بــرایچه
شغلیمناسباست.

◾

◾درآمد آرایشگرها
آقــای سلیمی راد میگوید :بــرای تأسیس یک

◾سختیهای این حرفه
میگویند آرایشگری شادترین شغل دنیاست
اما سلیمیراد معتقد است یک آرایشگر پس
از حداکثر 10سال ممکن است واریسشدید پا،
دیسک کمر ،آرتروز گردنو دست و به دلیل کار با
موادشیمیایی،آسیبشدیدتنفسیویاآسیب
شدید ریهها را تجربه کند.وحید سلیمیراد از
خاطراتش هم برایمان میگوید؛ از بچههایی
کــه روزی ب ــرای اص ــاح روی تخته صندلی او
مینشستند و حاال بـرای اصــاح دامــادی به او
مراجعهمیکنندیادستدردستبچههایشان
برای اصالح به آرایشگاهش میآیند.او در کنار
ایــن خاطرات شیرین ،گریزی هم به تلخترین
خاطراتش میزند؛ از مشتریهایی میگوید که
با آنها صمیمی شده بوده اما در روزهای سخت
کرونایی خبر از دست دادنشان را شنیده است.

◾

◾بگذریم...
راستی  28آبان ،روز آرایشگرهاست؛ یادتان نرود
به آنها تبریک بگویید.

به گزارش ایسنا ،میرهاشم موسوی ،مدیرعامل
س ــازم ــان تــأمــیـناجــتــمــاعــی در جــلــس ـهای با
نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور گفت:
بازرسی چشم بینای سازمان در این راه است تا
ما درستترین کار را به درستترین شکل انجام
دهیم و این موجب افزایش بهرهوری سازمان
میشود .کاری که بازرسی میکند ،دستگیری
است نه مچگیری و مانع کار سازمان نیست.
مدیرعامل ســازمــان تأمیناجتماعی افــزود:
همراه با رویکرد فسادستیزی دولت انقالبی،
در سازمان تأمیناجتماعی در امــر مبارزه با
تخلفات و مظاهر و بسترهای فــســاد ،هیچ
تعارفی بــا هیچ کــس نــداریــم و ضمن مبارزه
جــدی و مؤثر بــا فساد در داخــل ســازمــان ،از
همکاری دستگاههای نظارتی دراین زمینه هم
استقبال میکنیم.همراهی نزدیک سازمان
بازرسی برای ما فرصت و یاریگر ما در خدمت
به مردم است.

