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اجتماعي

وطن امروز شماره 2750

کربال

احتمال تردد زائران اربعین
از مرز خسروی به عراق

رئیس ستاد مرکزی اربعین از احتمال تردد
زائران اربعین از مرز خسروی به عراق خبر داد و
گفت :اگر این امر محقق نشود قرار است حداقل
از این مرز برای تردد وسایل نقلیه استفاده شود.
به گزارش تس��نیم ،حسین ذوالفقاری تصریح
کرد :برای لغو ویزای زائران باید سفر را مدیریت
کنیم؛ ممکن است زیرساختهای ما مشکلی
نداش��ته باشد اما زیرساختهای عراق آمادگی
کافی را ندارد ،بنابراین باید از نظر زمان و عبور
زائ��ران از مرزها مدیریت س��فر صورت گیرد.
وی گفت :امس��ال باید در یکس��ری استانها
ممنوعیت ایجاد کنیم ت��ا زائران از مرز مهران
عب��ور نکنند و مردم را به اس��تفاده از مرزهای
جنوب��ی هدای��ت کنیم .همچنین قرار اس��ت
براساس قول بانک مرکزی ارز داخل کشور ارائه
ش��ود ،چرا که از ابتدا با دریافت ارز داخل عراق
مخالف بودیم .بنابراین در عراق بس��تری برای
ارائه ارز به صورت ساده و روان انجام نمیشود.
وی در ادامه س��خنان خود با بیان اینکه برای
ای��ام منتهی به اربعی��ن  80درصد حملونقل
کشور را در مرزها فعال کردیم ،گفت :در اینباره
راهکارهای دیگری داریم مانند اینکه اتوبوسها
بعد از انتقال زائران به مرز ،به مبدأ خود بازگردند
تا تردد بینشهری مردم دچار مشکل نشود .وی
همچنین درباره مرز خس��روی گفت :مس��أله
اصلی درباره مرز خسروی ،مسأله امنیت است و
عراق برای تامین امنیت عالوه بر پوشش منطقه
باید الیههای کنترلی را به س��مت مرز هدایت
کند که ای��ن محدوده در حدود  100کیلومتر
است .وی افزود :باید میزان تغذیه را به  2/5برابر
و اسکان را به  1/5برابر افزایش دهیم تا بتوانیم
پاسخگوی نیاز زائرن باش��یم ،بنابراین امسال
کار ما سخت اس��ت ،چرا که با وجود ارائه ویزا
میدانستیم حدود  2میلیون زائر قصد عزیمت
به عراق را دارند ولی امس��ال شرایط سختتر
است و خودمان را برای جمعیتی بیشتر آماده
میکنیم.
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پرونده الکترونیک سالمت پس از سالها انتظار با حضور رئیسجمهور رونمایی شد

آغاز خداحافظی با دفترچههای درمان

گروه اجتماعی :س��رانجام پس از س��الها
انتظ��ار پرون��ده الکترونیک س�لامت به
مرحل��ه اجرا درآمد و ایرانیان دارای پرونده
مجازی سالمت خواهند ش��د .به گزارش
«وطنام��روز» وزیر بهداش��ت صبح دیروز
در مراس��م رونمای��ی از پرونده الکترونیک
سالمت که با حضور رئیسجمهور برگزار
ش��د ،اظهار داش��ت :این پرونده از تکالیف
من��درج در برنام��ه پنجم و شش��م بود و
هم��کاران وزارت بهداش��ت قب��ل از بنده
زحمات زیادی برای آن کش��یدند .سعید
نمک��ی افزود :این پرون��ده از اجزای اصلی
طرح تحول سالمت است که تکمیل نشده
ب��ود و بنده از زم��ان آغاز کارم بنا را بر این
گذاش��تم با همکاری کارشناس��ان وزارت
بهداشت ،حمایت وزیر ارتباطات و سازمان
نظام پزشکی یک کمیته اجرایی تشکیل
دهم ت��ا کار را پیش ببری��م .این کار یک
انقالب در نظام بهداشت و درمان کشور تلقی میشود.
ام��روز حداقل  ۷۵میلیون ایران��ی با کد ملی قابلیت
تشکیل پرونده الکترونیک سالمت دارند .وزیر بهداشت
افزود :در این طرح به صورت برخط با مراجعه هر فرد
به مراکز درمانی ،بالفاصله برای او تشکیل پرونده داده
میشود و سوابق درمانی او به پرونده الکترونیک اضافه
میشود .وی گفت :همچنین ما میتوانیم با این پرونده
از راهنماهای بالینی به عنوان فیلتر استفاده کنیم تا از
تجویزهای نابجا جلوگیری شود و همچنین میتوانیم
بیم��اران خاص ،بیماران پرهزینه و صعبالعالج را در
این پرونده رصد کنیم.
■■پرونده الکترونیک سالمت از بایگانی خارج شد

سالهای سال بود که هر کدام از وزرای بهداشت
که بر مسند وزارتخانه تکیه میزدند ،از وجود موانع
و چالشهایی در مس��یر تشکیل پرونده الکترونیک
سالمت برای ایرانیان گالیه داشته و به این ترتیب،
این پرونده دس��ت به دست میشد و به وزیر بعدی
میرس��ید .این در حالی اس��ت که سعید نمکی به
عنوان دومین وزیر بهداش��ت دول��ت دوازدهم ،عزم
خ��ود را جزم کرد تا در کمترین زمان ممکن بعد از
روی کار آمدن در این وزارتخانه ،پرونده الکترونیک
س�لامت را به س��رانجام برس��اند .محمد شریعتی،

قائممقام معاون بهداش��ت وزارت بهداشت با عنوان
این مطلب که برای اکثریت مردم در  3سامانه حوزه
بهداش��ت پرونده الکترونیک سالمت تشکیل شده،
گفت :امکان دسترسی مردم به اطالعات پروندههای
الکترونیک خودشان بزودی با تأمین زیرساختهای
الزم فراهم میشود .وی افزود :البته تمام واحدهای
بهداش��تی ب��ه پروندهه��ای الکترونیک س�لامت
دسترسی دارند اما بخش خصوصی باید از یک تیرماه
وارد پرون��ده الکترونیک ش��ود و در حال حاضر نیز
تع��داد زیادی از مطبهای خصوصی به پروندههای
الکترونیک سالمت به صورت رایگان دسترسی دارند.
قائممقام معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه
با کمک پرونده الکترونیک سالمت ،پایش و ارزشیابی
و رضایتسنجی انجام میشود ،گفت :پایش به این
معنی اس��ت که استانداردهای از پیش تعیین شده
بدرستی رعایت و برنامههایی که قرار بود اجرا شود،
بدرس��تی انجام ش��ود و به نتایج الزم برسد .قاسم
جانبابایی ،معاون درمان وزارت بهداشت هم با اشاره
به برنامه رونمایی از پرونده الکترونیک سالمت ،تاکید
کرد :راهی جز الکترونیکی ش��دن خدمات نداریم و
یکی از اولویتهای ما ارس��ال اسناد الکترونیکی به
بیمههاس��ت به صورتی که امیدواریم تا پایان سال

جاری همه بیمارس��تانها ،اسناد خود را به صورت
الکترونیک ارسال کنند .رضا باقریاصل ،دبیر شورای
اجرایی فناوری اطالعات نیز در واکنش به رونمایی از
پرونده الکترونیک سالمت گفت :درباره پروژه نسخه
الکترونیک ،سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در
مراکز ملکی خود انجام داده و پایلوت آن در اس��تان
یزد انجام شده است .وزارت بهداشت و سازمان بیمه
سالمت نیز این پروژه را در استان کرمان و مازندران
به صورت پایلوت اجرایی کردهاند و هماکنون نسخه
الکترونیک در این اس��تانها پیادهسازی شده است.
ام��ا در زمینه رس��یدگی الکترونی��ک ،کارها کمی
پراکندهتر اس��ت .پروژه پرونده الکترونیک سالمت
نیز توس��ط وزارت بهداشت که متولی آن است ،در
حال پیش��رفت است .تصور ما این است که حداقل
پروژه نسخه الکترونیک قابلیت پیادهسازی تا پایان
سال را داشته باش��د .وی افزود :پیچیدهترین پروژه
در این راس��تا ،پروژه نس��خه الکترونیک اس��ت که
قابلیت اجرا دارد .اما اینکه این پروژه اس��تقرار 100
درصد طی  2س��ال داشته باشد ،کمی بعید به نظر
میرس��د .در حوزه استحقاقس��نجی الکترونیک،
پایلوتهای خوبی در  2س��ال اخیر اجرا شده و در
حوزه پرونده الکترونیک سالمت نیز میتوان به یک

رقم قابل قبولی از اطالعات ارزیابی شده
دست یافت اما اینکه کل نظام الکترونیک
سالمت در انتهای برنامه ششم پیادهسازی
شود ،تصور شخصی من این نیست که این
پروژه استقرار کامل یابد .تلقی ما این است
که عقبماندگیهایی ناشی از ضعفهای
درون��ی دس��تگاهها وج��ود دارد .یعنی
ناهماهنگی در خود وزارتخانهها بیش از آن
است که باید باشد .همچنین اکبر ترکی،
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
ب��ا عنوان این مطلب ک��ه الزامات پرونده
سالمت الکترونیک در برنامه ششم توسعه
ذکر ش��ده و در برنامه بودجه س��ال ۹۸
نیز آمده اس��ت ،گفت :پرونده الکترونیک
سالمت در آینده کارساز و عملیاتی خواهد
بود و باید موانع آن از سر راه برداشته شود،
چون میتواند برکات زیادی بویژه در بحث
کاهش هزینههای زائد داش��ته باش��د به
طوری که هر ش��خصی در هر مکان به تمام مراکز
درمانی و بهداش��تی مراجعه کند ،سوابق بیماری و
روند درمان او ،از گذشته تا حال در پرونده الکترونیک
سالمت شخص ثبت شده است و پس از معاینه نیز
سوابق پزشکی بیمار ثبت و نگهداری میشود .وی با
عنوان این مطلب که بسیار امیدواریم این طرح هرچه
زودت��ر تکمیل و اجرایی ش��ود ،ادامه داد :زمانی که
طرح جدیدی در کش��ور اجرا میشود ،ممکن است
مشکالت ابتدایی را به همراه داشته باشد .این طرح
هم در مدت حدود  2س��ال در کشور روی آن کار و
مشکالت دیده شد که در جهت رفع آنها کوشیدیم و
زیرساختهای آن آمادهسازی و بهبود بخشیده شد
و در ای��ن زمان ،طرح به ط��ور کامل آماده رونمایی
است .ترکی گفت :با این طرح ،دیگر در کشور شاهد
دفترچههای کاغذی درمان نخواهیم بود و تنها با کد
ملی در تمام مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور
از طریق ش��بکه سراس��ری یکپارچه ،تمام اقدامات
درمانی بیماران در مراکز دانش��گاهها و در نهایت در
وزارت بهداشت قابل بررسی و رؤیت است و نیازی به
دفترچههای خدمات درمانی نخواهد بود ،مضاف بر
اینکه اقدامات درمانی ،بهداشتی و تشخیصی هم بر
اساس این پروتکلها انجام میشود.

بنیاد برکت  491طرح اشتغالزایی در رومشکان به اجرا درآورد

مدرسه فوتسال برکت

اشتغال و ورزش با
جوان خالق رومش��کانی توانسته
برکت
اس��ت با حمایتهای بنیاد برکت
ستاد اجرایی فرمان امام(ره) عالوه بر ایجاد اشتغال
ب��رای خود ،بیش از یکصد عالقهمند به فوتس��ال
را نی��ز ج��ذب این ورزش کند .مج��ری طرحهای
اش��تغالزایی اجتماعمح��ور
بنیاد برکت در استان لرستان
در گفتوگ��و با روابط عمومی
ای��ن بنیاد ،گف��ت :یک جوان
خالق س��اکن روستای اللوند
رومش��کان توانس��ته است با
کمکهای اش��تغالزایی بنیاد برکت و با راهاندازی
یک مدرس ه فوتسال تحت عنوان «مدرسه سرخابی
برکت» در این روس��تا ،بی��ش از یکصد عالقهمند
را در ردههای مختلف س��نی جذب این مدرس��ه
کند .ش��هریار پورامرایی افزود :این جوان که دارای
مدرک کارشناس��ی تربیت بدنی است ،ابتدا برای
ایجاد ش��غلی دیگ��ر در قالب طرح اش��تغالزایی
اجتماعمحور «س��حاب» اقدام کرده بود اما پس از
اط�لاع از حمایتهای بنیاد برکت از کارآفرینی در
همه حوزههای اجتماعی و با تأمین مالی انجامشده،
اقدام به اجاره یک قطعه زمین و راهاندازی مدرسه
فوتس��ال در آن کرد .وی با اشاره به این مطلب که
در حال حاضر بیش از یکصد عالقهمند در ردههای
س��نی مختلف از نونه��ال تا نوجوان در مدرس�� ه
سرخابی برکت فعالیت میکنند ،اظهار داشت :رونق
این مدرس�� ه فوتسال باعث شده مؤسسش به فکر
گسترش کار خود و تأسیس یک سالن سرپوشیده
در کن��ار آن بیفتد که در صورت داش��تن توجیه
اقتصادی و عم��ل بموقع به تعهدات ،حمایتهای
الزم از س��وی بنیاد برک��ت را دریافت خواهد کرد.
پورامرایی تصریح کرد :تأسیس این مدرس ه فوتسال
عالوه ب��ر اینکه باعث اش��تغالزایی ب��رای جوان

خالق رومش��کانی ش��ده ،تعدادی فرصت شغلی
غیرمستقیم را نیز فراهم کرده است .همچنین قرار
است غرفههایی برای فروش وسایل ورزشی و مواد
خوراکی در اطراف مدرس�� ه سرخابی برکت تعبیه
ش��ود که باعث ایجاد فرصتهای شغلی بیشتری
خواه��د ش��د .وی ب��ا اش��اره
ب��ه درآمد ماهان�� ه  3میلیون
تومان��ی ج��وان رومش��کانی
از مدرس�� ه س��رخابی برکت،
خاطرنش��ان کرد :بنیاد برکت
از هم��ه طرحهایی که منجر
به اشتغالزایی شده ،دارای بازار فروش بوده و البته
متقاضی دارای مهارت و تجرب ه الزم باشد ،حمایت
میکن��د .وی درباره دیگر مش��اغل متفاوت ایجاد
ش��ده در شهر رومشکان توضیح داد :سال گذشته
تسهیلگران اش��تغالزایی بنیاد برکت در  7رسته
ش��غلی فعالیت میکردند اما این تعداد در س��ال
جاری به  25رسته افزایش پیدا کرده است .بهعنوان
نمونه یک طرح دانشبنیان در زمین ه شستوشوی
صنعتی البسه در رومشکان در دست اجراست که
ایجاد فرصت ش��غلی مستقیم برای  7نفر را در پی
خواهد داش��ت .پورامرایی با اشاره به مشاغل ایجاد
شده در رستههای دامپروری ،پرورش قارچ ،خیاطی
و قالیبافی توس��ط بنیاد برکت در شهر رومشکان
یادآور شد :برخی از این مشاغل از جمله دامپروری و
قالیبافی عالوه بر ایجاد اشتغال مستقیم ،فرصتهای
غیرمستقیم بیشتری را بهوجود میآورد .پورامرایی
درباره مشاغل ایجاد شده در رومشکان توضیح داد:
بنیاد برکت در سال گذشته  491طرح اشتغالزایی
منجر به ایجاد اشتغال برای بیش از  1370نفر را به
بهرهبرداری رساند .امسال نیز پیشبینیهای اولیه
حاکی از ایجاد  200طرح اش��تغالزایی اس��ت اما
امیدواریم این تعداد به  700طرح برسد.

نصب دوربینهای «تشخیص چهره» دالالن سکه و ارز
« ب��ا هم��کاری بانک مرکزی اق��دام به نصب
دوربینه��ای پیش��رفته و مجه��ز به سیس��تم
تشخیص چهره افراد کردیم که با استفاده از این
سیستمها دالالن سکه و ارز شناسایی میشوند.
این دوربینه��ا در حال حاضر در س��بزهمیدان،
منوچهری ،پاساژ افشار و خیابان فردوسی نصب
ش��ده و کنترل آن نیز در اختیار پلیس اس��ت».
به گزارش ایس��نا ،حسین رحیمی ،رئیس پلیس
پایتخت افزود :برخورد با این افراد همچنان ادامه
دارد و خوشبختانه دیگر جز تعداد اندکی که اقدام

به فروش ارز در خارج از صرافی میکردند ،مورد
دیگری نداش��تیم که با این افراد نیز برخورد شد.
رحیمی با بیان اینکه امروز به جرأت میتوان گفت
دیگر در محدودههای خیابان فردوس��ی ،پاس��اژ
منوچهری ،پاس��اژ افشار ،س��بزهمیدان و ...شاهد
حضور دالالن سکه و ارز نیستیم ،خاطرنشان کرد:
تمام این افراد از این مناطق جمعآوری ش��دند و
نظارت پلیس نیز در این مناطق ادامه دارد .ضمن
اینکه بسیاری از افراد دستگیر شده همچنان در
زندان هستند.

مدرسه

اعتبار حذف بخاریهای نفتی
مدارس تا اول مهر تأمین شد

شوپرورش از تأمین
سرپرست وزارت آموز 
اعتبار «جمعآوری بخاریهای نفتی مدارس تا
اول مهر امس��ال» خبر داد .سیدجواد حسینی
در گفتوگ��و ب��ا ف��ارس ،درباره جم��عآوری
بخاریهای نفتی مدارس تا اول مهر و اینکه آیا
اعتبار این اقدام تأمین ش��ده است ،اظهار کرد:
اعتب��ار حذف بخاریهای نفتی مدارس تأمین
ش��ده اس��ت .وی در واکنش به این جمله که
«طبق گفتههایتان اول مهر نباید در مدارس
شاهد وجود بخاری نفتی باش��یم» ،ادامه داد:
اگر امکان حذف بخاریهای نفتی را نداشتیم،
بیان نمیکردیم ۲۰ .خردادماه امسال سیدجواد
شوپرورش در مراسم
حسینی ،سرپرست آموز 
نکوداش��ت مرحوم محمدرضا حافظی ،رئیس
فقید جامعه خیرین مدرسهس��از کشور گفت:
تمام مدارس خش��ت و گلی تا اول مهر به جز
سیستانوبلوچس��تان برچیده میشود و تمام
بخاریهای نفتی مدارس تا اول مهر جمعآوری
خواهد شد.
تعزیرات

نارضایتی مردم از اجناس بیقیمت

بیتوجهی مس��ؤوالن نس��بت به موضوع
ت روی کاالها در بازار موجب
درج نشدن قیم 
نارضایتی ش��هروندان شده اس��ت .به گزارش
باش��گاه خبرن��گاران جوان ،مخدوش ش��دن
قیم��ت درجش��ده روی اجن��اس در برخ��ی
فروش��گاههای خرد و عمدهفروش محصوالت
غذایی ،بهداش��تی و ...و همچنین فروش این
اقالم ب��دون در نظر گرفتن قیمت کارخانه از
سوی فروشندگان باعث نارضایتی مردم نسبت
به این وضعیت ش��ده اس��ت .برخی کاالهای
اساسی و مصرفی خانوارها یا قیمت ندارند یا
قیمتشان به واسطه افراد دیگری دستکاری
و به نوعی مخدوش ش��ده اس��ت و هیچگونه
درج قیمتی روی محصول وجود ندارد .حسین
ایزدی ،رئیس گشت تعزیرات حکومتی استان
ته��ران ،درباره مخدوش ش��دن اق�لام قابل
فروش در فروش��گاهها اظهار کرد :درج قیمت
ف��روش روی تمام محصوالت الزامی اس��ت.
وی تصری��ح کرد :در ص��ورت اعالم گزارش از
س��وی شهروندان مبنی بر درج نشدن قیمت
روی کاالها و اجناس خریداری شده ،سازمان
گشت تعزیرات طبق قانون با متخلفان برخورد
میکند.
کولبر

دولت کولبران را ساماندهی نمیکند

نماین��ده م��ردم در مجلس ده��م با بیان
اینکه س��اماندهى کولبران نیازمند ترس��یم
فرماندهى واحد اس��ت ،گفت :تعداد کولبران
به بیش از  100هزار نفر در اس��تان کردستان
رسید .سیداحسن علوى در گفتوگو با خانه
ملت ،درباره وضعیت کولبران در کشور گفت:
کولبران در تنگناهای اقتصادى به سر میبرند
اما متاس��فانه دولت اقدام��ات کارآمدى براى
بهبود شرایط اقتصادى آنها در دستور کار قرار
نمیدهد .نماینده مردم س��نندج در مجلس
ش��وراى اس�لامى با بیان اینکه روز به روز به
تعداد کولبران افزوده میش��ود اما متاس��فانه
وضعیت اشتغال آنها تغییری نمیکند ،تصریح
کرد :ما از دولت انتظار داریم وضعیت کولبران
را ساماندهى و ضابطهمند کند .وى ادامه داد:
چارچوبى براى ام��رار معاش کولبران در نظر
گرفته نش��ده است ،بنابراین ما شاهد هستیم
حتى کولبران با م��درک تحصیلى دکترا نیز
به کولبرى میپردازند .علوى افزود :س�لامت
کولبران در مس��یرهاى پر پیچ و خم در خطر
اس��ت و این در حالی است که یکى از دالیل
عدم س��اماندهى آنها این است که کولبران
جهت س��اماندهى فاقد یک نهاد و س��ازمان
حمایتى خاص هس��تند .وی ب��ا بیان اینکه
س��اماندهى کولبران نیازمند یک فرماندهى
واحد است ،یادآور شد :تعداد کولبران به بیش
از  100هزار نفر در استان کردستان رسید.
انتصاب

معرفی مدیرعامل تأمین اجتماعی

هیأت امنای س��ازمان تأمین
اجتماعی ،مصطفی ساالری
را به عنوان مدیرعامل سازمان
تأمین اجتماعی منصوب کرد.
اکبر ش��وکت ،عض��و هیات
امنای سازمان تامین اجتماعی در گفتوگو با
تسنیم ،اظهار کرد :در جلسه دیروز هیأت امنای
سازمان تأمین اجتماعی ،مصطفی ساالری به
عنوان مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی
منصوب شد.

