
با سپري شدن حدود پنج سال از اجراي طرح 
تحول سالمت و در شرايطي كه اين طرح بخشي 
از هويت دولت تدبير و اميد به حساب مي آمد، 
حاال سعيد نمكي سرپرست وزارت بهداشت 
درم�ان و آم�وزش پزش�كي مي گويد:»طرح 
»تحول سالمت« تفكر و منطق اقتصادي براي 
اداره نداش�ت.« نمكي در حال�ي طرح تحول 
را فاقد منطق اقتص�ادي مي داند كه اين طرح 
پرچم دار اصالحات اجتماع�ي دولت يازدهم 
خوانده مي شد.  طرحي كه همتراز با »برجام« 
برگ برنده دولت تدبير و امي�د بود و حتي به 
برخي رسانه هاي جهاني هم راه يافت تا جايي 
كه روزنامه فاينشنال تايمز در مطلبي با تأكيد 
بر اينكه اين طرح از اوباما كر الهام گرفته شده، 
اينگونه تحلي�ل كرده ب�ود. »روحان�ي كر«؛ 
برگ برنده شيخ اعتدال در انتخابات رياست 
جمهوري 96«. با تمام اينه�ا دولت دوازدهم 
انگار چندان تمايلي به ادام�ه اين طرح ندارد 
و اين ع�دم تمايل را با تغيير سياس�ت ها و در 
نهايت تعويض وزير بهداشت رخ نمايي مي كند. 
در چنين شرايطي است كه نواقص طرح تحول 
نه از جانب منتقدان كه از سوي خود دولتي ها 
رسانه اي مي شود تا جايي كه سرپرست وزارت 
بهداشت تا همين چند روز پيش بر ادامه طرح 
تحول تأكيد داش�ت اما روزگذشته در قامت 
يك منتقد تمام عيار ظاهر ش�د و بخش هايي 
از كاس�تي هاي اين ط�رح را رس�انه اي كرد. 

15ارديبهشت سال 93، وقتي طرح تحول سالمت 
براي نخس��تين بار كليد خورد، به تيتر يك همه 
رسانه هاي همسو و غيرهمسو با دولت تبديل شد 
چراكه همه اميدوار بودند، اين طرح به داد سالمت 
مردم برسد و در ماه هاي آغازين طرح رضايتمندي 
مردم از خدمات سالمت افزايش يافت. عمر اين 
خوشي ها چندان طوالني نبود و در همان آغاز راه 

منتقدان طرح تحول كه از چهره هاي برجس��ته 
س��المت كش��ور بودند، س��ربرآوردند چراكه با 
اجراي گام سوم طرح تحول يعني اصالح تعرفه ها 
مشكالت و نواقص طرح خود را نشان داد. با اين 
وجود طرح تحول همچنان ادامه يافت هر چند در 
ماه هاي اخير با چالش بودجه اي وزارت بهداشت 
ش��اهد » عقبگرد« در اجراي طرح تحول بوديم و 
حاال هم كه با موضع گيري هاي اخير نمكي به نظر 
مي رس��د، دولت براي مديريت هزينه ها رويكرد 

تازه اي را در حوزه سالمت دنبال مي كند. 
 سرنوشتي همچون مسكن مهر 

س��عيد نمكي روز گذشته در س��خنراني اش در 
اجالس مديران كل سازمان بيمه سالمت كمي 
به عقب بازگش��ت؛  تير س��ال 9۴ و اجراي طرح 
تحول نظام س��المت و بيمه همگاني. سرپرست 
وزارت بهداشت با  اين اشاره ادامه داد: »به عنوان 
معاون سازمان برنامه و بودجه در آن زمان در نامه 
محرمانه به آقاي نوبخت نوشتم كه اگر در اجراي 
اين طرح تدبير نكنيم، مي ترسم عاقبتش مانند 
مس��كن مهر و غيره ش��ود.« به گفته نمكي در 
اين مدت كشور اوضاع سختي داشت. سال هاي 
قحطي منابع كه نفت زير 3۰دالر فروش مي رفت، 
اما به يك باره طرح تحول اجرايي شد؛  طرحي كه 
از نظر وي »همه چيز داشت، اما فرمول اقتصادي 
و تفكر و منطق اقتصادي نداشت.« نمكي تأكيد 
كرد: »بايد 95درصد بودجه كش��ور را مديريت 
مي كرديم و چيزي هم نمي گفتيم تا مبادا وحدت 

ملي دچار مشكل شود.«
وي بيم��ه همگان��ي راي��گان و بي توجه��ي به 
زيرساخت هايي نظير نظام ارجاع، پزشك خانواده 
و راهنماهاي باليني را از ديگر معايب طرح تحول 
سالمت دانست آن هم در حالي كه اين موارد جزو 
موارد برنامه 5 و ۶ توسعه بودند. نمكي تأكيد كرد: 
»به همين دليل است كه هرچه در اين چاه ويل 
مي ريزم، باز هم اين حوزه دچار گرفتاري است.«

 بازنگري براي آينده
نمكي درباره برنامه اش ب��راي آينده طرح تحول 
هم اينگونه توضيح داد: »بايد بسته هاي خدمتي 
به درستي تعريف و بازنگري شوند. بايد داروهاي 
تحت پوشش بيمه تعريف شوند. وقتي داروي توليد 
 داخل وجود دارد، چرا بايد داروي خارجي و آن هم 
با پنج برابر قيمت بخريم و تحت پوشش بيمه نيز 
باش��د. از طرفي يكي از مطالبات  س��ازمان بيمه 
سالمت از وزارت بهداشت موضوع نظام ارجاع و 
راهنماهاي باليني اس��ت كه بايد بيمه سالمت 

بتواند اين موارد را  پااليش و نظارت كند. «
 رأي اعتماد نمكي در گرو طرح تحول 

بشير خالقي عضو كميس��يون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با »جوان« 
درباره سرنوش��ت طرح تحول س��المت با تغيير 
وزير بهداشت مي گويد:»ريشه هاي طرح تحول 
به انقالب باز مي گردد و به گونه اي نيس��ت كه با 
رفتن يك وزير دس��تخوش تغيير شود.« خالقي 
با تأكيد بر اينكه طرح تحول تكليف برنامه ششم 
توسعه اس��ت، مي افزايد: در اين برنامه احكامي 
داريم كه مش��خص كننده ميزان پيش��رفت اين 
طرح است. از نگاه وي طرح تحول مزايا و معايبي 
داشت كه بايد در كنار هم ديده شود. وي با تأكيد 
بر تكليف برنامه شش��م توس��عه بر ايجاد پرونده 
الكترونيك سالمت مي افزايد: با اجراي اين طرح 
همپوش��اني هاي بيمه اي از بين برود. همچنين 
راهنماه��اي باليني بايد اجرايي ش��ود و نظارت 
بهتري بر تجويز پزشكان صورت   گيرد و بار مالي 
بيمه ها كاهش   يابد. همچني��ن بايد نظام ارجاع 
و پزش��ك خانواده اجرايي ش��ود، اينها مواردي 
اس��ت كه از ابتداي انقالب هم بر آن تأكيد شده 
و هر وزيري كه س��ركار بيايد، باي��د اين موارد را 
ه��م اجرايي كند. خالق��ي در واكن��ش به اينكه 
طرح تحول س��المت منطق اقتصادي نداشت، 
مي گويد: »به هر حال اين طرحي است كه روي 

آن سرمايه گذاري شده است و منطقي نيست كه 
كنار گذاشته شود و طرح تازه اي به جاي آن بيايد. 
كسي ادعا نمي كند طرح تحول كامل و بي نقص 
بود، اما كنار گذاشتن آن هم كار درستي نيست 
بلكه بايد تأكيدات برنامه ششم توسعه همچون 
بحث راهنماهاي باليني،  نظام ارج��اع و پرونده 
الكترونيك س��المت را اجرايي كرد و هر وزيري 
هم بياي��د بايد اينه��ا را اجرايي كند و براس��اس 
اجراي همين برنامه ها هم هس��ت كه هر وزيري 
مي توان��د رأي اعتماد بگيرد.« از ن��گاه خالقي با 
اجراي زيرساخت هاي تأكيد شده در برنامه ششم 
توسعه نه فقط هزينه ها باال نمي رود بلكه مديريت 

و صرفه جويي منابع را هم خواهيم داشت. 
 هزينه س�ازي پزش�كان ط�رح تحول را 

زمين زد
نعم��ت اهلل منوچه��ري ديگر عضو كميس��يون 
بهداش��ت هم در گفت وگ��و با » ج��وان« تأكيد 
مي كند:»به نظر مي رسد به بازبيني و اصالحات 
در نظام سالمت نياز داريم و بايد منابع پايداري 
براي تأمين هزينه هاي سالمت داشته باشيم نه 
اينكه به دولت و بودجه هاي آنچناني چشم داشت، 
اين باعث مي شود در شرايط بحراني طرح هاي ما 

روي زمين بماند.« 
اين كارشناس سالمت معتقد است، ما به مرحله اي 
نرسيده بوديم كه بخواهيم همه چيز را به پزشكان 
واگذار كنيم. با اجراي طرح تحول برخي پزشكان 
به فك��ر درآمدزايي افتادند و با درخواس��ت هاي 
القايي برخي مراكز درماني و برخي پزشكان بيشتر 
به فكر هزينه سازي بودند تا به فكر درمان مريض و 
به همين خاطر طرح تحول سالمت زمين خورد.« 
منوچهري فقدان بودجه پايدار و نبود نظام نظارت 
دقيق را از عوامل شكست طرح تحول مي داند و بر 
بازبيني طرح تحول و افزايش نظارت در كنار توجه 
به زيرس��اخت هايي نظير گايدالينها را از جمله 

ضرورت هاي ادامه طرح تحول مي داند. 
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حقوقدانان در گفت و گو با »جوان« گزارش منتشر شده سازمان ملل را در رابطه با آزار و اذيت جنسي تحليل كرده اند 

يكسومكارمندانسازمانمللتجربهآزارجنسيداشتهاند

نمکي: »تحول سالمت«  تفکر و منطق اقتصادي نداشت!
سرپرست وزارت بهداشت دومين برگ برنده دولت پس از برجام را هوا و مردم را بالتكليف تر كرد

سازمان ملل در گزارشي اعالم كرد، يك سوم 
كاركنان اين سازمان در دو سال گذشته مورد 
آزار و اذيت جنسي قرار گرفته اند. هر چند كه 
برخي معتقد هس�تند مصاديق و معيارهاي 
آزار جنسي در غرب و س�اير كشورهاي دنيا 
متفاوت است، اما نكته اينجاست كه دبيركل 
س�ازمان ملل هم در نامه اي ب�ه كارمندانش 
درباره آمار منتش�ر ش�ده در اين باره نوشته 
اس�ت: »اين دو چيز به من مي گويد؛ ما هنوز 
راه زيادي براي اينكه بتوانيم يك بحث كامل 
و علني درباره اذيت و آزار جنس�ي داش�ته 
باشيم، داريم و دوم اينكه ممكن است نوعي 
حس بي اعتمادي ناش�ي از انفع�ال و فقدان 
پاسخگويي وجود داشته باشد.« اساتيد حقوق 
بين المل�ل در گفت وگ�و با روزنام�ه »جوان« 
با تكيه بر همي�ن موضوع اعتق�اد دارند اين 
سازمان نياز به اصالحات س�اختاري دارد كه 
از زم�ان كوفي عنان دنبال مي ش�ده اس�ت. 
افزون بر اين س�ازماني كه داعيه دار مقابله با 
تبعيض در نهادهاي مختلف به خصوص حقوق 
بشر است، در داخل دچار نقض قوانين است. 
حال آنكه بخش ديگري ه�م به ناكارآمدي يا 
ضعف ساختار سازمان ملل بر مي گردد كه در 
عالي ترين س�طوح خود دچار مشكل است. 

س��ازمان ملل متحد در جريان گزارش��ي اعالم 
كرده است كه يك سوم كارمندان و پيمانكاران 
اين نهاد در دو س��ال اخير هدف آزار جنس��ي 
بوده اند. سازمان ملل در جريان يك نظرسنجي 
بيش از 3۰ه��زار كارمند خود از آزار جنس��ي 
قريب به يك س��وم از كارمندانش در دو س��ال 
اخير خبر داده است.  براساس نتايج نظرسنجي 

كه به صورت آنالين روي 3۰ ه��زار و 3۶۴ نفر 
از كاركنان س��ازمان ملل و آژانس هاي وابسته 
به اين سازمان انجام شده اس��ت، 21/7درصد 
ش��ركت كنندگان اع��الم كرده اند ك��ه ابتدائاً 
در مح��ل كار خود داس��تان ها ي��ا جوك هاي 
غيراخالقي ش��نيده اند؛ 1۴/2درصد آنها اعالم 
كردند كه مورد تعرض لفظي ق��رار گرفته اند و 
13درصد هم كه در محي��ط كار، همكاران آنها 
تالش كرده اند با آنها درباره مس��ائل جنس��ي 
صحبت كنن��د و در اين نظرس��نجي همچنين 
1۰/1درصد شركت كنندگان اعالم كرده اند كه 
همكارانش��ان آنها را مورد سوء استفاده جنسي 
قرار داده  اند. بي��ش از نيمي از آنهاي��ي كه آزار 
جنسي را تجربه كرده اند، گفته اند اين موضوع در 
محيط كارشان اتفاق افتاده است. اين در حالي 

است كه 17/1درصد اعالم كردند اين اتفاق در 
يك رويداد مرتبط به كارشان رخ داده است. 

 اعترافات قابل توجه دبيركل سازمان ملل
نكته قابل توجه اظهارات گوترش دبيركل سازمان 
ملل در اين رابطه است. وي در نامه اي به كارمندانش 
درباره آمار منتشرشده در اين باره نوشته است: »اين 
دو چيز به من مي گويد؛ اما هن��وز راه زيادي براي 
اينكه بتوانيم يك بحث كامل و علني درباره اذيت 
و آزار جنسي داخل خودمان داشته باشيم، داريم 
و دوم اينكه ممكن اس��ت نوعي حس بي اعتمادي 
ناش��ي از انفعال و فقدان پاسخگويي وجود داشته 
باش��د.« گوترش در نهايت هم تأكيد كرده اس��ت 
»ما به عنوان يك سازمان بنا شده بر مبناي برابري، 
منزلت و حقوق بشر بايد الگو باش��يم و استاندارد 

تعيين كنيم.«

 زد و بند در ساختار سازمان ملل
مرتضي نجفي استاد حقوق بين الملل در گفت وگو 
با روزنامه »جوان« در اين رابطه به قوانين داخلي 
سازمان ملل در راستاي عدم تبعيض زنان و مردان 
اش��اره كرد و توضيح مي دهد: مس��ئوليت پذيري 
مديران در سازمان ملل اصل ثابت و آشكاري است 
و هرگز هيچ كارمندي مصون از رفتار تبعيض گونه 

عليه زنان نيست. 
وي با تأكيد بر نقض قوانين سازماني در اين نهاد، 
ضمن اشاره به اظهارات دبيركل سازمان ملل در 
نامه خود به كارمندانش مي گويد: اقرار دبيركل 
حكايت از اي��ن دارد يا در پيكره س��ازمان ملل 
مشكالت ساختاري و قانوني وجود دارد يا اينكه 
زد و بندي بر ساختار سازمان ملل غلبه مي كند 
كه البته نكته دوم پررنگ تر اس��ت. اين مسئله 
نشان مي دهد س��ازمان ملل از اين زاويه تهديد 
داخلي مي شود و با وجود اركان مختلف قانوني 

در ساختار دچار مشكل است. 
 سازمان ملل سازماني زن ستيز

ناكارآمدي دبيركل و ضرورت به كارگيري اهرم فشار 
نكته ديگري است كه اين استاد حقوق بين الملل به 
آن اش��اره مي كند. موضوع قابل اهميتي كه ستار 
عزيزي استاد حقوق بين الملل دانشگاه بوعلي هم 
بر آن تأكيد دارد. وي در گفت وگ��و با »جوان« به 
استعفاي مدير برنامه مش��ترك ملل متحد اشاره 
مي كند كه به دليل آزار جنسي در زيرمجموعه وي 

اتفاق افتاده است. 
عزيزي با اش��اره به اهداف س��ازمان ملل مبني بر 
برابري و ترويج حقوق بش��ر ادامه مي دهد: قطعاً از 
سازماني كه مدعي حقوق بشر است، انتظار مي رود 
در تقويت رضايت كارمندان خود بكوشد و اقدامات 

زن ستيزانه از اين سازمان به دور باشد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 حميد آق منگول با انتش�ار اين عكس توئي�ت كرد: باالخره 
دستگاهي كه هفت ماه براش زحمت كشيدم روتونستم بسازم و تكميل 
كنم. اين دستگاه پيكنومتر )چگالي سنج انواع موادپودري و اسفنجي( 
براي اولين بار تو ايران س��اخته مي ش��ه دقتي در ح��د ميكروگرم بر 
سانتي مترمكعب داره و هر كدومش چيزي نزديك ۴۰۰ميليون تومن 

صرفه جويي براكشور داره؛ امروز از تست سر بلند بيرون اومد.

 مهسا رجبي توئيت كرد: كي مي رسه روزي كه تو صف عابر بانك 
پشت س��ر هم بايس��تيم و به صفحه مانيتور و فردي كه در حال انجام 

عمليات بانكي هست، خيره نشيم و حتي نظر نديم؟!كي؟

 علي قلهكي توئيت كرد: رئيس سازمان خصوصي سازي گفته، »به من 
نگفته اند ممنوع الخروجم؛ ممنوع الخروج باشم يا نباشم قصد خروج از كشور را 

ندارم«.راست ميگه منم جاش بودم از كشور نمي رفتم، كجا بهتر از اينجا!؟

 دختر شهيد توئيت كرد: شايد االن به حرفم بخندين ولي حتي 
اينكه دانش��گاه علوم پزشكي ش��يراز خروجي خوبي نداره و بار علمي 

آموزشيش به شدت ضعيف هم كار خودشونه.

 حسين ساجدي توئيت كرد: دير زماني از پيش بيني هاي كيهان 
نمي گذره كه هشدار مي داد، طرح تحول سالمت منجر به ورشكستگي 
و نهايتاً خصوصي سازي بهداشت و سالمت ميشه. ولي وزير ميلياردي 

اون وقت گوشش بدهكار نبود و االنم پاسخگو نيست. 

 عيسي شفايي توئيت كرد: جهانگيري: »مي توانيم شرايط سخت 
را مديريت كنيم«! ش��ما بلدي كاري كن شرايط از اين سخت تر نشه، 

وگرنه مديريتتونو ديديم. 

 محمدرضا فرهادي توئيت ك�رد: افزايش راه هاي اصلي و فرعي 
كشور از 3۶هزار به بيش از 21۰هزار كيلومتر. افزايش ميزان راه آهن 
كش��ور از ۴/۶ هزار كيلومتر نزديك به 1۰هزار كيلومتر. 3۰برابرشدن 
سدهاي مخزني كش��ور.  1۴برابرش��دن توليد برق كشور. دسترسي 

99/9درصد روستاها به آب تصيفه شده. 

 ابوالفضل احمدي توئيت كرد: هنوز جاي رد پاي خصوصي سازي 
كارخانه ها پاك نشده كه روند خصوصي سازي دانشگاه علوم پزشكي 
را در پيش گرفتند و اجازه ي ورود افراد غيرمتخصص به دستگاه كار را 

مي دهند! به كجا چنين شتابان  اي ليبراالن؟!

 يك كاربر توئيت كرد: چرا همه چي وارونه شده؟روحاني از آزادي 
ميگه. جهانگيري از مبارزه قاطع با مفسدين ميگه. آذري  جهرمي از 

متروسواري ميگه. نوبخت از رسيدگي به محرومين ميگه. 

 نويد كمالي با انتشار اين عكس توئيت كرد: آيا مي دانيد وجود 
آب، برق، مدرسه، دهياري، خانه بهداشت و... در بسياري از روستاهاي 
كشورهاي خاورميانه يك رؤياست! اما اينجا در اغلب روستاهاي ايران 
همه اينها كه هست بماند! 25هزار روس��تا هم تحت پوشش اينترنت 

۴G قرار گرفته است!

 آزاده با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: اظهارنظر عحيب وزير 
ورزش در مواجهه با مجتبي عابديني كه لباسش رو به موزه ورزش اهدا 
كرد. سلطاني فر: اين يكي هم گوني آورده! شوخي عجيب وزيري كه انگار 
تا حاال »وست« شمشيربازي رو از نزديك نديده تصور كنيد. عابديني 

وسط خنده حضار چه حالي داشت؟ عكاس: پيام پارسايي.

 يك كاربر توئيت كرد: چرا بايد فرزندان مقامات در امريكا زندگي كنند؟ 
مگه ما 39سال نمي گيم مرگ بر امريكا؟ خدا لعنت كنه اون مديري رو كه 

بچه اش در امريكا زندگي مي كنه و شعار مرگ بر امريكا هم مي دهد...

  نادر فتورچي با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين موش مرده 
ناياكي)اصغ��ر فره��ادي(را فراموش نكنيد؛ كس��ي كه خ��رج جوايز 
جهاني اش را امامي مي داد، خودش از خميني شهر ناگهان اروپانشين 
شد و براي گورخواب ها به روحاني نامه ميزد و مي گفت: »برخي زنان 
و مردان در يكي از قبرس��تان هاي تهران ش��ب هاي س��رد را به صبح 

مي رسانند و اكنون سراسر وجودم شرم ست و بغض.«

عليرضا سزاوار

 مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: دولت به پرداخت وجوه 
معوقه برنامه پنجم توس��عه فرهنگيان به صن��دوق ذخيره فرهنگيان 

محكوم شد كه معادل ۶3۴ميليارد تومان است. 
 رئيس فراكسيون ايثارگران مجلس گفت: طرح »امكان ذخيره بيش 
از 15روز مرخصي براي جانبازان« در فراكسيون اجتماعي مورد بحث 

قرار گرفت و يك شنبه آينده رسيدگي نهايي آن انجام خواهد شد. 
 معاون حمايت خان��واده كميته امداد امام خمين��ي )ره( از رايزني 
با مجلس و س��ازمان برنامه و بودجه براي افزاي��ش بودجه حمايتي و 

مستمري مددجويان اين نهاد در سال آينده خبر داد. 
 مديرعامل س��تاد معاينه فني خودروهاي تهران بيان كرد: امسال 
ميزان پايداري هواي سالم پس از بارندگي ها به سه تا چهار روز افزايش 

پيدا كرده است، درحالي كه سال گذشته اين پايداري وجود نداشت. 
 سازمان هواشناسي اعالم كرده تا پنج شنبه هوا پايدار خواهد بود و 
آلودگي در شهرهاي پرجمعيت بيشتر مي ش��ود، اما روز پنج شنبه در 

دامنه هاي زاگرس بارش پراكنده رخ خواهد داد. 
 ش��هردار تهران گفت: در بودجه 9۸ از درآمدهاي حاصل از صدور 
پروانه هاي ساختماني براي حل مشكالت مالي شهر استفاده نخواهيم 
كرد، چراكه اتكاي ش��هرداري به اين نوع درآمد مانند اتكاي دولت به 

فروش نفت است. 
 مديركل حقوقي و امور استان هاي صندوق بازنشستگي كشوري گفت: 

از 1۸صندوق بازنشستگي 17 صندوق در وضعيت قرمز قرار دارد. 
 رئيس پليس پيشگيري ناجا با اشاره به اهميت حفاظت از اراضي ملي 
گفت: يكي از مؤلفه هاي قدرت ملي در هر كشور، زمين و منابع آن مي باشد 

و بايد در صيانت از اين سرمايه ملي اهتمام همگاني صورت بگيرد. 
 سرپرس��ت اداره كل عتب��ات س��ازمان ح��ج و زي��ارت تاري��خ 
پيش ثبت نام هاي عتبات نوروزي و نحوه حضور و قرعه كشي متقاضيان 

را اعالم كرد. 
 معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعالم كرد: براي اولين بار است 
كه آرزوي جوانان در خصوص سازمان هاي مردم نهاد محقق خواهد شد و 

امروز اعضاي هيئت رئيسه مجمع ملي سمن ها انتخاب خواهند شد. 
 سرپرست وزارت بهداشت گفت: اگر مي خواهي پرنده را شكار كني 
بايد جلويش را نش��انه بگيري اگرنه گلوله به جاي خالي پرنده خواهد 

خورد. در نظام سالمت ما هميشه به جاي خالي مي زنيم. 
 مديركل امور زنان و خانواده آموزش و پرورش از فعاليت 5۰۰ هزار 

همكار فرهنگي زن در آموزش و پرورش خبر داد. 
 مديركل ام��ور خدمات ش��هري ش��هرداري تهران گف��ت: برخي 
ش��هروندان حيوانات خود را به پ��ارك آورده و حي��وان روي چمن ها 
قضاي حاجت مي كنند. ش��هروندان روي همين چمن ها مي نشيند، 
كودكان بازي مي كنند و اين موضوع خطرناك اس��ت و اين فضوالت 

ناقل بيماري است. 

افزايش وام اشتغال مددجويان 
از ۲۰ميليون به ۵۰ميليون تومان

رئيس كميته ام�داد امام خميني )ره( با بي�ان اينكه تالش كرديم 
ت�ا صف هاي انتظ�ار درياف�ت وام را برداري�م، گفت: ب�ا همكاري 
دول�ت و منابع�ي ك�ه در اختي�ار م�ا ق�رار دادن�د، س�قف وام 
اش�تغال را از ۲۰ميليون ب�ه ۵۰ ميلي�ون تومان افزاي�ش داديم. 
پرويز فتاح تصري��ح كرد: در طي چند ماه گذش��ته به دليل ش��رايط 
اقتصادي منابع زيادي را از كمك هاي مردمي، س��پرده ها و امدادي به 
بخش وام تزريق كرديم و در اين بخش از منابع دولتي استفاده نكرديم.  
فتاح درباره وام اشتغال بيان كرد: پرداخت وام اشتغال متفاوت از ديگر 
وام هاس��ت، منابع عمران دولت چه در بخش ش��هري و چه در بخش 
روستايي از منابع دولتي تأمين مي شود و سقف آن از 2۰ميليون به 5۰ 
ميليون تومان رسيده است و ما به دليل شرايط نامساعد اقتصادي مجوز 

افزايش وام را از دولت دريافت كرده ايم و سقف آن را باال برده ايم. 
وي تأكيد كرد: با توجه به اوضاع اقتصادي نامناسب و منابع محدودي كه 
در اختيار داشتيم، توانستيم همه صف ها از جمله صف هاي پشت نوبت 
تحت پوشش، صف وام جهيزيه و صف وام ضروري را از ميان برداريم و 

در حال حاضر هيچ كس در صف براي دريافت وام نيست. 

كارورزي؛
 مولود ناقص الخلقه انتخاباتي

يكي از طرح هاي موسمي دوران انتخابات كه اكنون به گل نشسته، طرح 
كارورزي فارغ التحصيالن بود؛ طرحي كه فارغ التحصيالن دانشگاهي با 

ثبت نام در سامانه آن قرار بود جذب بنگاه هاي مختلف شوند. 
حمايت نكردن دولت از اين طرح در روزهاي گذشته، صداي اعتراض 
برخي دانش��جويان و فارغ التحصيالن را در مناط��ق مختلف درآورده 
است. اين طرح پوشش 7۰هزار نفر براي كل كشور را متعهد شده بود و 
9ميليارد تومان اعتبار نيز به آن اختصاص پيدا كرد، اما فقط 2۰درصد 

آن تخصيص داده شد. 
به گفته س��عيد دهقان، مدير روابط كار اس��تان تهران »تاكنون تنها 
127كارورز يعني 3/3درصد قرارداد منعقد شده! كه بايد تالش كرد تا 
اعتبارات بيشتري پرداخت شود.« يعني از آن 7۰هزار فارغ التحصيل 
فقط 3/3درصد آنها با قرارداد شاغل شده اند و بقيه طبق سليقه كارفرما 

مشغول به فعاليت   هستند. 
در مورد مشوق هاي دولتي هم هر واحد توليدي كه داراي كد كارگاهي 
است با جذب فارغ التحصيالني كه يك سال بيمه پردازي داشته باشند، 

دولت دو سال حق بيمه آنها را پرداخت مي كند. 
اما به گفته مديركار اس��تان ته��ران، »در حالي ك��ه 2۰درصد اعتبار 
مش��وق هاي بيمه اي در صندوق كارآفريني اميد تخصيص داده شده، 

حتي يك نفر هم از طرف دستگاه ها معرفي نشده است!«
سال گذشته دولت اين طرح را به عنوان مهارت آموزي در محيط واقعي 
كسب و كار براي دانش��جويان مدنظر قرار داد. از همان زمان انتخابات 
تا امروز بسياري از دانش��جويان از تبعيض در اين طرح گاليه كردند. 
دانشجويان معتقدند، فقط افرادي خاص از طريق اين طرح به شركت ها، 
مؤسس��ات و ادارات دولتي راه پيدا مي كنند و افرادي كه پارتي ندارند 
هم بايد به ديگر مراكز بسنده كنند.  بعد از انتخابات خبرهايي منتشر 
شد كه بخش خصوصي هم به خوبي از به كارگيري دانش آموختگان در 
قالب كارورزي استقبال كرده است.  خبرها حاكي از آن بود كه سازمان 
نظام مهندسي كشاورزي، اعالم كرده حاضر به پذيرش 3۰هزار كارورز 
در بخش كشاورزي است؛ بخش دامپزشكي 5هزار نفر، حمل و نقل 5 
تا 7هزار نفر و بخش تعاون پذيراي 15هزار كارورز خواهد بود و س��اير 

بخش ها از جمله اصناف نيز از اين طرح استقبال كرده اند. 
اما اكنون ديگر خبري از آن همه استقبال نيست و آمارها از بالتكليفي 
فارغ التحصيالن شاغل در اين طرح خبر مي دهد. بسياري از دانشجويان 
هم در شبكه هاي اجتماعي به اين طرح انتقاد كرده  اند. يك دانشجوي 
دانشگاه فردوسي مشهد در اينس��تاگرامش نوشته: »كارورزي همان 
طرح استاد شاگردي دولت احمدي نژاد است كه دولت روحاني عنوان 

ديگري برآن گذارده و در صدد اجراي آن است.«
دانشجويان معترض  هستند كه دولت از طريق چنين طرح هايي، نيروي 
دانش آموختگان را به بهاي ارزان و بدون برخورداري از حقوق پايه اي از 

جمله حق تشكل و اعتراض، در اختيار كارفرمايان قرار مي دهد. 
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