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شهری

راهکارهای شهردار تهران
برای کاهش ترافیک پایتخت

 ۶ایراد فرمانداری به طرح جدید ترافیک پایتخت

رئیس شــورای شهر تهران با انتقاد از شایعات موجود درباره مدیریت
شــهری گفــت :اکنون که حدود شــش ماه از آغاز مســئولیت نجفی در
شــهرداری تهران میگذرد ٬نه شــورای شــهر و نه شــهردار ،منکر وجود
ضعف و کاســتی و نواقص در اداره شــهر نیستند ،اما باید توجه کرد که
مســیر برطرف کردن این نواقص وکاســتیها ،تقویت وحمایت بیشتر
از مدیریــت شــهری اســت نه تضعیــف ومتزلــزل کردن آن .هاشــمی
خطاب به جریانات سیاسی داخل کشور تصریح کرد :خاضعانه از همه
جریانات سیاســی و رســانهها میخواهم که با توجه به شــرایط دشــوار
فعلی شهرداری که با کمبود نقدینگی و مشکالت جدی مواجه است،
از هرگونــه شایعهســازی و تضعیــف و متزلزل کردن مدیریت شــهری
بپرهیزنــد کــه البته این بــه معنای نادیــده گرفتن مشــکالت ونواقص
نیســت ،بلکه تبدیل رویکرد مخرب و شــایعه ســاز به انتقاد ســازنده و
ارائــه پیشــنهادات مفید برای بهبــود وضعیت شــهر و تأمین رضایت
بیشتر شهروندان است .وی با اشاره به اعتراض فرمانداری به مصوبه
شــورا در رابطه با طرح ترافیک گفت :مصوبه اخیر شــورای شهر درباره
طرح ترافیک  ۹۷مورد تأیید شورای عالی ترافیک بوده است.اعتراض
فرمانداری فقط به عوارض طرح بوده که این موضوع بررســی و پاسخ
الزم داده خواهد شد .سخنگوی شورای شهر تهران هم در جلسه دیروز
شش ایراد فرمانداری به طرح ترافیک جدید را تشریح کرد .علی اعطا
با اشــاره به نامه فرمانــداری درباره اعتراض به عــوارض طرح ترافیک
جدید پایتخت گفت :نامه فرمانداری روز شنبه به شورا آمده و بر اساس
قانون  ۱۰روز فرصت داریم که به این نامه پاسخ دهیم و در جلسه آینده
که یکشــنبه خواهد بود ،این موضوع بررسی میشود .وی با بیان اینکه
فرمانداری شــش ایراد به مصوبه شورای شهر داشت ،گفت :نخستین
ایراد شکلی بود که عنوان کردند باید تعداد حاضرین و آرا قید میشد.
وی بــا بیــان اینکه پنج اشــکال نیز به اصل مصوبه گرفته شــده اســت،
گفت :یکی از بندها مربوط به محدوده دوم یا زوج و فرد بود که در این
نامه قید شــده اســت که اوالً در این زمینه ابهام وجود دارد و دوم اینکه
با سیاســتهای کلی دولت مبنی بر افزایــش نیافتن عوارض خدمات
مغایرت دارد.
ëëپروندهبودجه 97شهرداریدرشورایشهر بستهشد
اعضای شــورای شــهر تهران پس از دو هفته جلسات فشرده ،سرانجام
دیــروز بودجــه  17هزار و  430میلیارد تومانی شــهرداری در ســال  97را
تصویب کردند .محســن هاشــمی ،رئیس شــورای شــهر تهــران گفت:
با پایان بررسی بودجه 97شهرداری ،کلیات آن برای بررسی به فرمانداری
ارسال و در صورت تصویب ،برای اجرا به شهرداری ابالغ میشود.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

اعالم شرایط آزمون استخدامی فرهنگیان تا اواسط اسفند ماه

وزیــر آمــوزش و پرورش گفت :طــی یکی دو هفته
آینده شــرایط شرکت در آزمون استخدامی جدید
را اطالعرسانی میکنیم .سید محمد بطحایی در
نشست خبری دیروز خود با اصحاب رسانه افزود:
حــدود  18هزار نفــر ظرفیــت داریــم و امیدواریم
آزمون فوق در فروردین  97برگزار شود.
بــه گــزارش «ایــران» ،وی بــه ارائــه گزارشــی از
اقدامــات انجام شــده در وزارت آموزش و پرورش
پرداخــت و گفــت :محور اصلی تمــام فعالیتها
ســند تحول بنیادین اســت .حدود شــش ســال از
ابالغ آن گذشته و البته تحقیقات مقدماتی سالها
پیش شروع شده بود .اخیراً در پایشی که از اجرای
سند انجام دادیم ،مشخص شد تاکنون  30درصد
از سند مستقر شده که عدد خوبی نیست و آنطور
که باید جلو نرفتهایم.
بطحایی با بیــان اینکه مدارســی که به مدیر
نیاز داشــته باشــند از ســال آینــده در ســامانهای
معرفی میشــوند و همه همکارانی که شــرایط
الزم بــرای مدیریــت را دارنــد میتواننــد در
ســامانه اعالم کاندیداتوری کنند ،گفت :ســوابق
ایــن نامزدهــا بررســی ،مصاحبــه و رتبهبنــدی
میشوند و فهرست افراد واجد شرایط به ترتیب
امتیازبنــدی در اختیــار مدیر آمــوزش و پرورش
منطقهقرارمیگیرد.
وزیر آمــوزش و پرورش به حــذف آزمونها در
دوره ابتدایی اشاره کرد و گفت :کودکان ما در دوره
ابتدایــی هنــوز از حیــث شــخصیتی و ویژگیهای
روانــی بــه مرحلــهای نرســیدهاند کــه در معرض

فشــارهای فراوان برای آمادگــی آزمونها و زیر بار
حجم ســنگین کتب کمک آموزشــی قرار بگیرند.
خانوادههــا در معــرض تبلیغــات ثبتنــام در
آزمونها قرار میگیرند.
وی افزود :کودکان ما نمیتوانند با این فشارها
دوران کودکــی خود را بخوبــی درک و مهارتهای
زندگــی را تمریــن کنند .شــرایط خوبی نیســت که
 250هــزار نفر تحت فشــار باشــند و در نهایت 15
هزار نفر وارد مدارس خاص شوند .البته به معنای
فراموشــی اســتعدادها نیســت و ایــن کار بایــد بــا
روشهایی غیر از آزمون دنبال شود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه البته
نمیخواهم همه کاسه کوزهها را سر آزمون بشکنم
و بگویم آزمون ،نشــاط را از مدارس گرفته ،گفت:
اما به هرحال آزمونها بیتأثیر نیستند.
بطحایــی ادامــه داد :عواملــی چــون فضــای
آموزشــی بشــدت در کاهــش نشــاط در مــدارس
مؤثرنــد .برنامههــای درســی نیز گاهی افســردگی
و دلمردگــی را تحمیــل میکننــد و از همه مهمتر
نقــش معلــم بهعنــوان عامل نشــاط بایــد مورد
توجه قرار بگیــرد .اما اینکه بخواهیم صبر کنیم تا
همه این عوامل برطرف شوند حتماً به این هدف
نخواهیم رســید و تجربه  40ســال گذشــته نشــان
میدهد اگر به صورت متوازن سند تحول را مستقر
کنیــم حتماً اهــداف متعالــی تربیتی تــا حدودی
محقق خواهد شد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره مــدارس
غیردولتــی در انحصــار افــراد خاص گفــت :امروز

انحصــاری برای صدور مجوز مــدارس غیردولتی
وجــود نــدارد و رجل سیاســی یــا غیر سیاســی اگر
شــرایط الزم را داشــته باشــند مجوز میگیرند .ما
تمام قد از مشارکت مردم برای امور غیرحاکمیتی
در آموزش و پرورش استفاده میکنیم.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از چالشهــای پیش
روی ما نیروی انسانی است و برنامه جامع نیروی
انســانی آماده شــده اســت ،گفت :در ایــن برنامه
جامع تکلیف جذب نیروی انسانی را تا چهار سال
دیگر مشخص کردیم.
وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره بیانیــه 160
نماینــده در مخالفت با حــذف آزمونهــای دوره
ابتدایــی عنــوان کــرد :بــا برخــی نمایندگانــی کــه
بیانیــه را امضا کــرده بودند صحبت کردم که بعد
از توضیحــات بنــده قانع شــدند و گفتنــد باید این
توضیحات برای دیگر نمایندگان هم مطرح شود،
بنابراین فردا صبح (امروز) جلســهای در مجلس
برقرار است و بنده و همکارانم توضیحاتی را ارائه
میکنیم و شاید نگرانیهای ما برای نمایندگان با
توضیحاتمان برطرف شود .مدارس تیزهوشان در
دوره دوم حــذف نمیشــوند و با قــوت به کار خود
یدهند.
ادامهم 
بطحایی درباره طرح شــهاب نیــز گفت :طرح
شــهاب در مهر  97به پایه هفتم میرسد .با موانع
و مشــکالت و ویژگیهــای مثبــت این طرح آشــنا
هستیم .در مصوبه شورای عالی نیز آمده آموزش
و پرورش مکلف است منابع اعتباری طرح شهاب
را فراهم کند که این اتفاق خواهد افتاد .پیشبینی

نیمنگاه

ëëبــرای آزمون اســتخدامی حــدود  18هزار نفــر ظرفیــت داریــم و امیدواریم
آزمون فوق در فروردین  97برگزار شود
ëëامروز انحصــاری برای صدور مجوز مــدارس غیردولتی وجود نــدارد و رجل
سیاسی یا غیر سیاسی اگر شرایط الزم را داشته باشند مجوز میگیرند
ëëتخصیــصحــقالتدریسهــاراازســازمانبرنامــهوبودجــه گرفتهوبــهخزانه
بردهایم،امابهدلیلنبودمنابع،پولآنبهماپرداختنشدهاست.هرزمانخزانه
اینمبلغرابدهد،سریعاًدراختیارهمکارانمانقرارخواهیمداد

شــده از هفته آینده کارگروهی تشــکیل شــود که از
افراد صاحب تجربــه دعوت خواهیم کرد .در پایه
هفتم سال آینده طرح شــهاب را با قدرت به اجرا
درمیآوریــم و مــواردی چــون آمــوزش معلمان
بــرای اجــرای این طــرح مــورد توجه قــرار خواهد
گرفت.
وزیــر آمــوزش و پرورش در پاســخ به پرسشــی

دربــاره علت تأخیر در پرداخــت حق التدریسها
گفت :این امر ناشــی از بیتوجهی و کم کاریهای
همکارانمانیست.تخصیصحقالتدریسهارااز
سازمان برنامه و بودجه گرفته و به خزانه بردهایم،
اما بهدلیل نبود منابع ،پول آن به ما پرداخت نشده
اســت .هر زمــان خزانه این مبلغ را بدهد ،ســریعاً
در اختیار همکارانمان قرار خواهیم داد.

گزارش «ایران» از سمینار کودک آزاری در سکونتگاههای فقیرنشین

 16هزار کودک آزاری  6ماه گذشته در اورژانس اجتماعی ثبت شده است

زهرا کشوری

 7ماهــه باردار بودم که شــوهرم با لگد به شــکمم
زد ،پــای نــوزادم شکســت« .امیر حســین» بــا پای
کــج به دنیــا آمــد .همین یک خــط کافی اســت تا
نفــس دانشــجویانی کــه در دومیــن روز همایــش
«کــودکآزاری در ســکونتگاههای فقیرنشــین» در
ســالن رازی دانشــکده داروســازی دانشــگاه تهران
حضور یافتهانــد ،حبس شــود .آزار و اذیت کودکان
توســط آزارگری که  10ســال پیش هم به این دلیل
به زندان رفته اســت باعث شــد تــا جمعیت امام
علی خواســتار ایجاد بانک اطالعات برای آزارگران
توسط سازمان بهزیستی شود .حضور نداشتن دکتر
کیایــی مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آســیبهای
اجتماعی آموزش و پرورش و دکتر زنگانه مدیرکل
محتــرم پیشــگیریهای فرهنگــی و اجتماعــی
معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقــوع جرم قوه
قضائیــه به گلهمنــدی جمعیت امــام علی منجر
شد .زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت با توجه به
مشــکالت قانونی پیش رو برای حمایت از کودکان
اظهار امیدواری کرد بحثهای ایجاد شــده در این
همایش به اطالع مسئوالن قوه قضائیه برسد.
ëëضرورتآموزشجامعه
«طیبــه سیاوشــی» عضــو کمیســیون فرهنگی
بهارستان زمان بررسی الیحه حمایت از کودکان را
فروردین ماه سال  97میداند و از سعی فراکسیون
زنــان برای تغییــر در دســتورهای رســمی هفتگی
مجلــس خبــر میدهد تا بــا جمــعآوری امضا این
الیحه زودتر در دستور کار مجلسیها قرار بگیرد .او
اظهــار امیدواری میکند که بتوانند تعریف دقیقی
از کــودک و نوجــوان زیــر  18ســال در صحن علنی
مجلسبدهند.
او اعتقــاد دارد که قبــل از اینکه خألهای قانونی
در حــوزه کودک بهالیحه و قانون تبدیل شــود باید

جامعه آموزش ببیند .سیاوشــی با توجه به بودجه
بســیار خــوب صــدا و ســیما درســال  97پیشــنهاد
میدهد که این رســانه درقالــب تیزرهای مختلف
قانــون حمایــت از کودک را آمــوزش دهد .به گفته
ایــن نماینده مجلس ،صدا و ســیما هم برداشــت
از صنــدوق توســعه ملــی دارد و هــم بودجه ریالی
ســاالنه .سیاوشــی هشــدار میدهــد که «کــودکان»
بحث فراموش شده نهادهای آموزشی کشور است.
او اصالح ماده  1041قانون اساسی(ازدواج کودکان)
را نوعی کودک آزاری میداند و میگوید« :بهدنبال
این اســت که اصالح آن تا سال آینده در دستور کار
مجلسقراربگیرد».
وی از هماهنگــی فراکســیون زنــان بــا شــورای
فرهنگی اجتماعی زنــان برای ممنوعیــت ازدواج
دختران زیر 13سال خبر میدهد و اظهار امیدواری
میکند که بتوان ســن قانونــی ازدواج دختران را به
 15ســال رســاند .او درباره ازدواجهایی که بین 13تا
 15ســال اتفاق میافتد ،میگویــد« :بهدنبال ایجاد
سازوکارهایقانونیمشاورهایهستیمتاصالحیت
ازدواج فرزند در این سن به اثبات برسد».
او تصویب الیحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی
و پــدر خارجی که عمومــاً افغان هســتند را از دیگر
برنامههایفراکسیونزنانمیداندومیگوید«:قرار
شده که دولت الیحهای درباره این موضوع بدهد».
سیاوشیاظهارامیدواریمیکندکهاینالیحهپیش
از اولتیماتوم بهارســتانیها به مجلس برسد .او در
پاسخ به این سؤال که چرا سازوکار نهادهای نظارتی
درحوزهکودکناکارآمداستمیگوید«:مامعموالً
دراین مورد از وزیر دادگستری جواب میخواهیم».
او اعتقاد دارد که بایــد روی وزارتخانههای آموزش
و پــرورش و تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی نظــارت
بیشتری وجود داشته باشد .سیاوشی تأکید میکند
کــه بازوهــای نظارتــی در این حــوزه بازوهــای قوی

سهم  ۲۵درصدی مردم در رفع فقر جامعه مددجویی

معــاون توســعه مشــارکتهای مردمــی
کمیتهامــداد با بیان اینکــه کمکهای مردمی
جوابگوی تمامی مشکالت مددجویان تحت
حمایت این نهاد نیســت ،گفت :ســهم مردم
در رفــع فقر از جامعه مددجویی کمیته امداد
 ۲۵درصــد اســت .علیمحمد ذوالفقــاری ،با
اشــاره به اینکه کمیته امداد برای پاســخگویی

بهتمامــی مشــکالت مددجویــان تحــت
حمایت ،نیاز به مشارکت همه اقشار توانمند
جامعــه دارد افــزود :ایــن نهــاد در تــاش
اســت تــا فعالیتهــای کمیتــه امداد توســط
خانوادهها انجام شود بهطوری که هر خانواده
کمکهای خــود را بــا اولویت خویشــاوندان و
آشنایان نیازمند پرداخت کند .معاون توسعه

خبر

 6میلیون نفر از بیمهشدگان
تحتپوششبیمهتکمیلیهستند
امیرحسام زرافشان  /ایران

شــهردار تهران ترافیک تهران و آلودگی هوای ناشی از آن را در
صدر مشــکالت پایتخت دانســت و افزود :در بســیاری از نقاط
شــهری تهران دسترســی به حمل و نقل عمومــی مانند اتوبــوس ،دوچرخه یا حتی
پیادهروی مناســب دشوار است ،زیرا در گذشته در هیچ مؤلفهای انسان محور مدنظر
نرتبههادرخصوصحملونقلشهریوسفرهای
نبودهب هطوریکهتهرانجزوپایی 
شــهری اســت .محمدعلی نجفی در کنفرانس بینالمللی حمل و نقل و ترافیک با
انتقاد از سیاستهای پیشین شهرداری تهران گفت :ریشه بسیاری از مشکالت حمل
و نقل و ترافیکی تهران بهدلیل حاکمیت نگاه خودرومحور در برابر نگاه انسانمحور
بود.برایهمین 22درصدسفرهایشهریتهراندرحالحاضرازطریقحملونقل
عمومیانجاممیشوددرصورتیکهدربرنامهپنجسالهشهرتهرانکهدرحالحاضر
چهار سال آن گذشته است ،باید  75درصد سفرهای شهری ما در قالب حمل و نقل
عمومی انجام میشد .این نشان میدهد که در سالهای گذشته توجه جدی به این
موضوع وجود نداشته و حمل و نقل شهری بدون جانمایی انسانمحور انجام شده
است.ویافزود:نخستینکاربرایحلمشکلترافیکوحملونقلشهریتهرانفکر
کردنبهراهحلهایقابلدسترساست.نبایدخیلیبهرا هحلهایپیچیدهفکرکنیم.
بنابراین گسترش شبکه ریلی شهرهای اقماری تهران ،یکی از این راهحلها میتواند
باشد .از طرف دیگرمتأسفانه در دولتگذشتهبسیاری ازسرویسهای اداراتبویژه در
مراکز شهری تهران جمعآوری شد که این نیز به این موضوع دامن زد .قبالً شهرداری
ازکارتهایشناورطرحترافیکبهعنوانابزاریبرایکسبقدرتاستفادهمیکرداما
در حال حاضر با طرح جدید ترافیک جلوی این موضوع گرفته خواهد شد .وی افزود:
عدهای که از روی نا آشــنایی یا از جهت اغراض سیاسی در روزهای اخیر به شهرداری
حمله کردند و معتقدند طرح جدید ترافیک برای تأمین منابع مالی بیشــتر اســت،
میگویند شهرداری برای باال بردن هزینهها دست به چنین کاری زده است در صورتی
کهاگراینطرحخوبانجامشودنهتنهاتأمینمنابعمالیبرایمانخواهدبودکهمنبع
درآمدی شهرداری نیز از این موضوع کمتر از سال 96خواهد بود.
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ایلنا

انتقادبهتأخیردربازپرداختوجوهکارتخوانها:
آقای صادقی از کرج در تماســی با ســام ایران بیان
سالم
داشــتند طــرح واریــز وجــوه کســبه و مغــازهداران با
ايران
مــدت زمان  24ســاعت که توســط بانکهــا از بابت
تراکنش کارتخوانها تعیین شــده اســت ،موجب
بروز مشکالت زیادی برای اهالی کسبه و مغازهداران
شــده و صاحب این فروشــگاهها برخالف میل خود
از مشــتریان در قبال خرید کاال درخواست پرداخت
تلفن تماس:
بــه صورت نقــدی میکنند که این قضیــه نه به نفع
88769075
بانکهــا هســت و نــه بــه نفــع کســبه ،لذا پیشــنهاد
ت زمــان برگشــت پــول به  12ســاعت
میشــود مــد 
کاهش پیدا کند تا الاقل کسب ه کمتر ضرر کنند.
مشکالتپاساژتازهتأسیسدرخیابانقزوین:آقای محمدتقی حاجی در تماس
با ســام ایران اظهار داشــتند در خیابان قزوین یک پاســاژ ســاخته شده که حدود
 700واحد تجاری دارد و مالک آن به بهانه توســعه پاســاژ و دریافت تسهیالت با
رقم  30میلیارد تومان اقدام به خرید کیان تایر نموده و تاکنون هم اقســاط آن را
پرداخت نکرده که معوقات بانکی این پاســاژ نزدیک به رقم  280میلیارد تومان
برآورد میشود و تاکنون کسی پیگیر این موضوع نبوده است.
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نیستند.ویمعتقداستکهدرحوزهمسائلقضایی
کودکان زیرســاختهای الزم وجــود ندارد«:پلیس
ویژه کودکان نداریم .البته دادگاه ویژه کودکان داریم
اما این ســؤال پیش میآید که آیــا برخی از قضات
آگاهی کامل در حــوزه کودک دارند و همه آموزش
دیدهاند ».کودک بلوچ چهارســاله را پدرش آنقدر
میزند که لگنش میشکند .مادر او را به بیمارستان
میبرنــد .کــودک باید بیهوش شــود امــا رضایت
پدرآزارگر را میخواهد .پدر رضایت نمیدهد .لگن
کــودک را با همان حال گچ میگیرند .سیاوشــی در
واکنــش به این کــودک آزاری میگوید«:متأســفانه
در قانــون بحث والیت مطلقه والدین وجود دارد و
براحتی پدر و مادر آزارگر میتواند کودک را به خانه
برگرداند».
ëëآزارکودکانزبالهگرد
زهــرا رحیمی مدیر عامل جمعیت امام علی،
آزار کــودکان و بچههــای زبالــه گــرد را ســاختارمند
میدانــد و میگویــد« :کار کــودک که خــاف قانون
اســت .همین کار هم بین  12تا 17ساعت با حقوق
کم بدون غذا و بهداشت».
دکتــر الهــام فخــاری ،عضــو شــورای اســامی

مشــارکتهای مردمــی کمیته امــداد با اظهار
اینکه نیاز فقرا نسبت به گذشته گسترشیافته
اســت یادآور شــد :مشــکالت نیازمندان فقط
با پــول برطرف نمیشــود بر این اســاس ارائه
خدمت ارزشــمند برای توانمندســازی فکری
و اقتصــادی خانوارهای محروم در دســتور کار
کمیته امداد قرار دارد .وی با بیان اینکه هر فرد

شــهر تهران ،ری و شــمیرانات نو از عملیاتی کردن
ایســتگاههای حمایتی کودکان در شهر تهران خبر
میدهدومیگوید«:بخشیازپولمعبروشهرداری
را به موضوع کودکان اختصاص میدهیم».
ëëهمسایههاجرأتندارندبه123زنگبزنند
آمارهــای یک ســاله دکتررضا جعفری ریاســت
اورژانس اجتماعی هم دیروز دانشــکده داروســازی
دانشــگاه تهــران را بــه شــوک بــرد .تنهــا  16هــزار
کودکآزاری در 6ماهه گذشته در اورژانس اجتماعی
ثبــت شــده او میگوید« :بررســیها نشــان میدهد
١٢درصد از کــودک آزاریها چند روز بعد از وقوع به
ما گزارش شــده و ٥/٤درصد یک هفته بعد از آن».
بــه گفته جعفــری خیلــی از مــوارد کــودک آزاری را
همسایهها متوجه میشوند ولی گزارش نمیدهند
و حتی یک بار جرأت نکردهاند با١٢٣تماس بگیرند.
ثریا عزیزپناه از فعاالن حقوق کودک میگوید:
«گاهــی اوقــات آزارگــر مدیــر ،ناظــم ،ســرایدار و یا
آشــپز مهدکودک اســت .ایــن افراد از یک مدرســه
اخراج میشوند و در مدرسه دیگری مشغول به کار
میشوند که این مسأله زیبنده کشور نیست».

میتواند با توجه به جایگاه شغلی و اجتماعی
خود به اقشــار محروم جامعــه خدمات دهد،
گفــت :اطالعــات مربــوط بــه نیازمندیهــای
خانوارهــای تحــت حمایــت بهصــورت
طبقهبندیشــده در اختیار کمیته امداد است
.بنابراین افراد خیر متخصص میتوانند از این
فرصتبرایکمکاستفادهکنند.

مدیرعامــل شــرکت ارایــه کننــده خدمــات بیمــه
تکمیلــی ســازمان تامیــن اجتماعی گفــت :در حال
حاضــر تعداد افــراد طرف قــرارداد ســازمان تأمین
اجتماعی دو میلیون و  ۸۰۰هزار نفر هستند و مابقی
مربوط به صندوق بازنشســتگی کشوری و آموزش و
پرورش اســت کــه در مجموع  ۶میلیون بیمه شــده
داریم.
وی در ادامــه از عــدم پرداخــت تعهــدات ســازمان
تأمیــن اجتماعــی و آمــوزش و پــرورش خبــر داد و
افــزود :ایــن دو نهــاد  ۳۰۰میلیــارد تومــان بدهــکار
هســتند .وی تأکیــد کــرد :دو قــرارداد عمــده مــا
بــا مشــکالت عدیــده مواجــه اســت و معمــوالً
اگــر مطالبــات مــا بموقــع پرداخــت نشــود مــا نیــز
نمیتوانیــم مطالبــات بیمارســتانها را بموقــع
پرداخت کنیم و ممکن است این مراکز قراردادشان
را بــا مــا قطــع کننــد و بیمــه شــدگان هســتند کــه
متضــرر میشــوند و آســیب میبیننــد .وی گفــت:
در حــال حاضر با  ۴۸۶۱مرجــع درمانی طرف قرارداد
هســتیم کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه کلینیکهــا
داروخانههــا و بیمارســتانها و غیــره اشــاره کــرد .وی
گفــت :تأمیــن اجتماعــی از اول آذر مطالباتــش را
پرداخــت نکرده البته تصور میشــود مشــکالتی برای
بودجــه و نقدینگــی تأمیــن اجتماعــی پیدا شــده و در
سایر موارد نیزدچار مشکالتی شده است.
وی دربــاره مشــکالت آمــوزش و پــرورش نیــز گفت:
بودجــه رفاهی آمــوزش و پــرورش کامــل تخصیص
پیــدا نمیکننــد و معمــوالً بیمــه در اولویتهای آخر
پرداخت قــرار میگیرند و بیمهتکمیلی نمیتوانند از
منابع خود را مصرف کنند حتی اگر از منابع خودمان
بــرای پرداخت مطالبات مصرف کنیم باز هم برخی
معتــرض مــی شــوند .وی افــزود :در حــال حاضر با
تقاضاهــای القایی بســیاری مواجه هســتیم بویژه در
جمعیــت بازنشســتگان تقاضــای القایــی در بخــش
آنژیــو و کاتاراکــت (آب مرواریــد) بســیار زیاد شــده و
درصد بســیاری از آنژیوها ســالم اســت و نیــازی نبود
پزشــک بیمار را برای آنژیو بفرســتد .او گفت مشــکل
عمــده مــا عــدم پرداختهاســت ســازمان تأمیــن
اجتماعی و اســاس قرارداد منعقد شــده باید  ۴۵روز
مطالبــات را پرداخت میکــرد در صورتی که در حال
حاضر دو ماه از وعده گذشته است.

