
معاون اول دس�تگاه قضا از دسترس�ي مردم 
به 60 سامانه براي س�رعت بخشيدن به امور 
قضايي تا پايان اين هفته خبر داد. رسيدگي 
به درخواس�ت هاي بي�ش از ۳۷ ه�زار نفر از 
س�وي مس�ئوالن عالي قوه قضائي�ه، فراهم 
شدن ارتباط صوتي و تصويري براي خانواده 
زندانيان و اقدامات دستگاه قضايي به منظور 
تعيين تكلي�ف پرونده هاي كثيرالش�اكي از 
مهم ترين عناوين اين نشس�ت خب�ري بود. 
معاون اول قوه قضائيه در نشس��ت خبري خود 
به مناس��بت هفته قوه قضائيه با بيان اينكه قوه 
قضائيه، رئيس جمهور آينده را كامل مي شناسد، 
با ديدگاه هاي او آشناس��ت و اين دو قوه به طور 
كامل يكديگر را درك می كنند، گفت: اميدوارم 
قوه قضائيه با كمك مجل��س و دولت، بتواند در 
زمان معقول و منطقي و كوتاه، قدم هاي بلندي را 
در رابطه با مشكالت مردم در زمينه هاي مختلف 
بردارد. اگر از مردم بپرسيم كه آيا از قوه قضائيه 
صد درصد راضي هس��تيد، حتم��اً جواب مثبت 
نيست و صددرصد راضي نيستند، اما اگر بگوييم 
آيا رضايتمندي ش��ما افزايش پيدا كرده است يا 
خير، به نظر من مي رسد كه جواب مثبت باشد. 
 اكثر رسيدگي ها را الكترونيكي مي كنيم
حجت االس��الم محس��ني اژه اي خاطر نش��ان 
كرد: در س��ال گذش��ته فقط ۴۰ س��امانه براي 
رفاه و دسترس��ي س��ريع تر مردم، جلوگيري از 
بعضي از فس��ادها، كم هزينه ك��ردن كار مردم، 
سرعت بخش��يدن ب��ه رس��يدگي پرونده ه��ا 
بهره برداري و راه اندازي ش��د و ۲۰ س��امانه هم 
در هفت��ه قوه قضائي��ه افتتاح مي ش��ود. اكنون 
بيش��تر ابالغ هاي ما از طريق الكترونيكي انجام 
مي شود و بسياري از مردم وقتي كه مي خواهند از 
دادخواست و شكايت خود مطلع شوند از طريق 

پيامك و سامانه مي توانند اقدام كنند. 
معاون اول ق��وه قضائي��ه در خص��وص كاربرد 
فناوري در دادس��را و دادگاه ها افزود: بسياري از 
رسيدگي هاي دادسرايي و به خصوص دادگاه ها، 
الكترونيكي شده اس��ت. البته رقم آن با توجه به 
ميزان پرونده ها پايين اس��ت، اما رشد آن بسيار 
خوب بوده و اميدوار هستيم، اگر با همين رشد، 
يك مقدار دولت و مجلس از طريق بودجه به اين 
مسئله كمك كنند، مي توانيم تمام رسيدگي ها 

يا اكثر آنها را الكترونيكي كنيم و اين براي مردم 
مي تواند بسيار مفيد باشد. 

حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي با اشاره 
به نقش دادرسي الكترونيك در جلوگيري از اعزام 
زنداني به دادسرا و دادگاه  گفت: بسياري از لوايح 
و دادخواست ها االن از طريق الكترونيكي انجام 
مي شود. البته رشدش خيلي خوب است، اما بايد 

رشد كامل و بيشتري پيدا كند. 
 ارتباط بيشتر زندانيان با خانواده

معاون اول دستگاه قضا در خصوص خدمات به 
زندانيان هم يادآور شد: ارتباط خانواده زندانيان 

با زنداني به صورت صوتي و تصويري اس��ت. باز 
نمي گويم صد در صد اس��ت، ولي به اين سمت 
مي رويم كه اين موضوع هم پيش��رفت بيشتري 
داشته باشد. در س��ال ۹۹ بسياري از زندان هاي 
ما اين امكان را از طريق سيس��تم فراهم كردند 
كه اگر خانواده ها نمي توانن��د مالقات حضوري 
داشته باش��ند، از طري��ق صوت��ي و تصويري با 
زنداني تماس بگيرند.  محس��ني اژه اي در ادامه 
اين نشس��ت گفت: حدود ۳۷ ه��زار و ۹۴۴ نفر 
مراجع��ات مردمي اعم از س��فر اس��تاني و غير 
استاني داش��تيم كه البته عمده آن در سفر هاي 

استاني بود. يعني در طول سال ۹۹ فقط از طريق 
مراجع��ات حضوري م��ردم به مس��ئوالن عالي 
قوه قضائيه، ارتباط با ۳۷ ه��زار و ۹۴۴ نفر ثبت 
شده اس��ت و عدد مالقات هاي مردمي رؤس��اي 
كل دادگس��تري ها و س��اير مس��ئوالن بيش از 

اين است. 
 برخي پرونده هاي كثيرالشاكي مشكل 

كارشناسي دارند
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در مورد 
پرونده هاي كثيرالشاكي و برنامه هاي قوه قضائيه 
براي تسريع در رسيدگي هم گفت: در اين زمينه 
دس��تورالعملي صادر شد و رؤس��اي كل توجيه 
شدند كه پرونده هاي كثيرالشاكي را در اولويت 
قرار بدهند و در سال ۹۹ بسياري از پرونده هاي 
كثيرالشاكي تعيين تكليف شد. در برخي موارد 
پرونده هاي كثيرالشاكي داشتيم كه بايد زودتر 
كيفرخواست داده مي شد، خيلي از آنها در دادگاه 
بود و تس��ريع ش��د تا با تمهيدات بيشتر، احكام 
صادر گردد.  محسني اژه اي تصريح كرد: شركت 
تعاوني اعتبار، شركت تعاوني هاي مسكن و بعضي 
از ليزينگ ها عمدتاً كثيرالشاكي هستند. در اين 
رابطه دستورالعملي صادر و پيگيري شد و خيلي 
از پرونده هاي كثيرالشاكي تعيين تكليف شدند و 
مابقي هم دنبال مي شود. متأسفانه در برخي از 
آنها مشكل كارشناسي وجود دارد كه بايد تكميل 
ش��ود و دولت آينده بايد تالش و كمك كند كه 

پرونده كثيرالشاكي نداشته باشيم. 
 10 ميليارد دالر ارز براي يك وزارتخانه!

مع��اون اول قوه قضائيه همچني��ن در خصوص 
بازگشت ارزهاي صادراتي هم به نكته اي جالب 
اشاره كرد و گفت: در خصوص ارزهاي صادراتي، 
حدود ۱۸ هزار نف��ر و ح��دود ۱۹ ميليارد دالر 
به ما معرفي ش��دند. پيگيري كردي��م، در پايان 
مشخص شد حدود ۱۰ ميليارد دالر آن مربوط به 
شركتي وابسته به يك وزارتخانه بوده كه متعلق 
به خود دولت اس��ت! در يك جلسه هم با حضور 
رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس مجلس 
و رئيس بانك مركزي بحثي پيش آمد. من اعالم 
كردم كه ۱۰ ميليارد دالر از اينها مربوط به دولت 
است. اول تكذيب شد و گفتند اصاًل چنين چيزي 
نيس��ت و من نيز اثبات كردم كه اين آمار ها را از 

بانك مركزي گرفتم. 
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پس از دستيابي ايران به فناوري هاي توليد واكسن كرونا، امريكا تحريم  كاالهاي كرونايي ايران، سوريه و ونزوئال را برداشت!

نرمش كرونايي امريكا مقابل قدرت ايران!

دسترسي  آنی مردم به  قوه قضائيه با 60 سامانه
معاون اول قوه قضائيه: اكنون 40 سامانه براي دسترسي سريع مردم به امور قضايي موجود است 

تا پايان هفته 20 سامانه ديگر هم اضافه خواهد شد

در شرايطي كه 82 

زهرا چيذري 
هزار بيمار كرونايي   گزارش  2

به دليل مضيقه هاي 
دارو و تجهيزات پزشكي جان خود را از دست 
داده اند با دس�تيابي ايران به فن�اوري توليد 
واكس�ن كرونا، وزارت خزانه داري امريكا در 
اعالميه اي تحريم كاالهاي كرونايي را براي سه 
كشور ايران، سوريه و ونزوئال برداشت! بيماران 
كرونايي تنها قرباني�ان تحريم هاي دارويي و 
تجهيزات پزش�كي امريكا عليه كش�ورمان 
نيس�تند و بس�ياري از بيم�اران خ�اص و 
صعب العالج همچ�ون پروانه اي ها هم در اين 
مدت جان خود را از دس�ت داده يا با شرايط 
س�ختي دس�ت و پنجه نرم مي كنند. اين در 
حالي اس�ت كه طب�ق قوانين حقوق بش�ري 
تحريم دارو و واكسن حتي در شرايط جنگي 

خالف قانون است. 
اسفند س��ال ۹۸ در حالي نخستين مورد از ابتال 
به ويروس كرونا در كشورمان شناسايي شد كه 
ما از منظر ماس��ك، دارو و تجهيزات پزشكي در 
مضيقه بودي��م. اين مضيقه اما تنه��ا براي ايران 
نبود و اغلب كش��ورها آمادگي مواجهه با چنين 
بحراني را نداش��تند و همين مسئله هم موجب 
شد تا برخي كشورهاي اروپايي همچون فرانسه 
و امريكا به دزدي ماسك دس��ت بزنند. از سوي 
ديگر تحريم ها بهانه اي بود تا كش��وري همچون 
ايران براي خريد ماسك،  دارو و واكسن از ديگر 
كشورها به چالش دچار شود و كشورمان به دليل 
تحريم هاي پولي و مالي نتوان��د پول خريد اين 
كاالها را به ش��ركت هاي خارجي پرداخت كند. 
همين چالش ها هم موجب شد تا همه به ميدان 
بيايند و با كار جهادي و تالش شبانه روزي همه 
نيروهاي داوطل��ب و جهادي در كن��ار افزايش 
ظرفيت توليد كارخانه هايي همچون كارخانه هاي 
زيرمجموعه س��تاد اجرايي فرمان ام��ام)ره( در 
توليد ماسك،  گان و ساير تجهيزات پزشكي مورد 

نياز براي كنت��رل كرونا به خودكفايي برس��يم. 
تالش براي توليد داروهاي مؤثر در درمان كرونا 
همچون رمديسيور هم موجب شد تا خط توليد 
وطن��ي اين دارو در كش��ور راه بيفت��د. از حمله 
مهم تر توليد واكسن كرونا بود كه ايران توانست 
۱6 ماه پس از همه گيري كرونا در كش��ورمان با 
صدور مجوز مصرف اضطراري واكسن كووايران 
بركت، ن��ام خود را به عنوان شش��مين كش��ور 
توليد كننده واكس��ن كرونا در دنيا ثبت كند. در 
چنين شرايطي و در حالي كه ايران از بحران دارو، 
واكسن و تجهيزات پزشكي مورد نياز براي مهار 
كرونا عبور كرده است،  وزارت خزانه داري امريكا 
در اعالميه جديد خود براي س��ه كش��ور ايران، 
سوريه و ونزوئال معافيت تحريمي براي مبادالت 

كرونايي صادر كرده است. 
 وقتي امريكا مهربان مي شود !

ابر دستورالعملي كه منتشر شده، امريكا »كليه 
مبادالت و فعاليت هاي مرتبط ب��ا صادرات، باز 
صادرات، فروش يا عرضه، مستقيم يا غيرمستقيم 

كاالها يا فناوري هاي مورد استفاده در پيشگيري، 
تشخيص يا درمان كوويد۱۹ )از جمله پژوهش ها 
يا مطالعات باليني مرتب��ط با كوويد۱۹( با ايران 
يا حكومت ايران يا با افراد و كشورهاي ثالث كه 
چنين كاالهايي را به طور خاص براي بازفروش 
به ايران خريداري مي كنن��د، از تحريم ها معاف 

خواهند شد.«
حاال س��تاد حقوق بشر ايران با انتش��ار توييتي 
به ادع��اي امريكا مبن��ي بر معافي��ت مبادالت 
تجهيزات مقابله ب��ا كرون��ا از تحريم ها واكنش 

نشان داده است. 
در اين توئي��ت آمده اس��ت: » ۸۲ه��زار ايراني 
قرباني كرونا ش��دند و اكنون امريكا ۱6 ماه پس 
از شيوع اين ويروس منحوس و ساخت واكسن 
ايراني براي مب��ادالت كروناي��ي معافيت صادر 
مي كند! مبادالتي كه تحريم آنها حتي در دوران 
جنگ خالف قوانين بين الملل اس��ت. برداشتن 
تحريم ه��اي غيرقانوني و مج��ازات عامالن آن 

خواست ملت ايران است.«

 معافي�ت تحريم�ي ي�ا بازارياب�ي براي 
محصوالت امريكايي كرونا؟!

امريكا همواره ادعا مي كند كاالهاي بشردوستانه 
چ��ون غ��ذا و دارو از تحريم معاف هس��تند، اما 
در عم��ل، بانك ه��ا و دولت ه��اي بين المللي به 
تحريم هاي امريكا از انج��ام تراكنش هاي مالي 
مربوط به طرف هاي ايراني حتي براي معامالت 
مربوط به غذا و دارو خودداري مي كنند. معافيت 
صادر ش��ده از س��وي وزارت خزانه داري امريكا 
مهر تأييدي بر موضع جمهوري اس��المي ايران 
مبني بر تحريم كاالهاي بشردوس��تانه است كه 
طبق قوانين بين الملل حتي در ش��رايط جنگ 
نيز ش��امل تحريم نمي ش��ود.  امريكا در حالي 
براي مبادالت كروناي��ي معافيت صادر كرده كه 
ايران ششمين كش��وري اس��ت كه توانسته به 
فناوري ساخت واكس��ن كرونا دست پيدا كند و 
س��وريه و ونزوئال هم كه در اين معافيت شريك 
شده اند شركا و دوستان ما هستند و طبيعي است 
نخس��تين كش��ورهايي خواهند بود كه واكسن 
كروناي ايراني را از ما بخرن��د. بنابراين امريكا با 
اين نمايش حقوق بش��ري خود به دنبال تأمين 
اهداف اقتص��ادي و تأمين ب��ازاري براي فروش 
واكسن و ساير كاالهايي كرونايي همچون ماسك 
است. چنانچه چند روز قبل خبر توقف فعاليت 
دو كارخانه ماسك س��ازي و بي��كاري نيروهاي 
اين كارخانه امريكايي رس��انه اي ش��د؛ چراكه با 
واكسيناسيون گسترده كرونا در اين كشور،  اجبار 
به استفاده از ماسك برداشته شده و كارخانه هاي 
امريكايي بايد براي توليداتشان بازار تازه اي دست 
و پا كنند! در اين ميان با برداش��تن تحريم هاي 
كرونايي ايران،  س��وريه و ونزوئال هم نمايش��ي 
جهاني از چهره جديد امريكا به تصوير مي كشند 
و هم ديگر نيازي به بس��ته ش��دن كارخانه هاي 
ماسك و توليد تجهيزات پزشكي مورد نياز كرونا 
نيست و مي توانند به بازار بزرگ فروش اين كاالها 

و واكسن هاي امريكايي فكر كنند. 

 وزير عل��وم با تأكيد بر اينكه واكسيناس��يون دانش��جويان از مرداد 
آغاز مي شود، گفت: دانش��جويان دوره تحصيالت تكميلي در اولويت 
واكسن قرار دارند. اميدواريم واكسيناسيون آغاز شود تا بتوانيم فعاليت 

دانشگاه ها را در نيم سال آينده به صورت حضوري آغاز كنيم. 
 مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينكه سال گذشته ۷۳ 
پايگاه در شهر تهران داش��تيم و ۱۰۳ هزار دانش آموز سنجش و ۳۸۰ 
دانش آموز به مدارس استثنايي هدايت شدند، گفت: امسال پايگاه ها از 
نوع »الف« است كه هر روز ظرفيت ۳۰ نفر پذيرش را دارند و مي توانيم 

۱۰۷ هزار دانش آموز را ظرف ۴۵ روز سنجش كنيم. 
 معاون عمراني وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
سراسر كشور تقويت حمل و نقل عمومي كش��ور را مهم ترين اولويت 
سازمان شهرداري ها و دهياري ها عنوان كرد و گفت: گسترش حمل و 
نقل عمومي فاكتوري تعيين كننده در كنترل و مديريت حوزه ترافيك 

شهري كشور است. 
 رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با اعالم اينكه امسال 
حداقل يك ميليون نوآموز به جمعيت تحت پوشش سنجش سالمت 
افزوده مي شوند، از توسعه پوش��ش غربالگري پيش دبستاني ها خبر 
داد و گفت: از سال ۹6 در پيش دبستاني هم غربالگري انجام مي شود. 
امسال حداقل 6۰۰ هزار دانش آموز پيش دبستاني را از ۱۸ تير سنجش 

خواهيم كرد. 

40هزار بازمانده از تحصيل در پايه اول

مدارس در  مهرماه 
حضوری بازگشايي مي شود

وزي�ر آم�وزش و پ�رورش ب�ا بي�ان 
اينكه ب�ه جد و ب�ا قاطعي�ت خبر ترك 
تحصي�ل ۳ ميلي�ون دانش آم�وز در 
س�ال جاري را تكذي�ب مي كنم، گفت: 
منحص�راً در س�ال تحصيلي گذش�ته 
تع�داد 40 ه�زار نف�ر از دانش آم�وزان 
پاي�ه اول كه باي�د ثبت ن�ام مي كردند، 
ثب�ت ن�ام نكردند ك�ه طبيعي اس�ت 

يعني دير هم نمي ش�ود و مي توانند س�ال بعد به مدرس�ه بروند؛ 
برخ�ي خانواده ه�ا نگراني زي�ادي داش�تند و اي�ن كار را نكرده 
بودن�د. ت�الش مي كنيم ت�ا در مهرماه مدارس بازگش�ايي ش�ود 
ت�ا دانش آم�وزان بي�ش از اي�ن از محيط مدرس�ه دور نباش�ند. 
محس��ن حاجي ميرزايي در حاشيه مراس��م افتتاحيه برنامه سنجش 
سالمت جس��ماني و آمادگي تحصيلي نو آموزان بدو ورود به دبستان 
با بيان اينكه امس��ال به تعداد پايگاه هاي س��نجش افزوده ش��ده و به 
۲هزارو۴۰۰ پايگاه رسيده اس��ت، گفت: تعداد پايگاه هايي كه دو نوبته 
فعال هستند نيز از ۴۰۰ به 6۰۰ مورد رسيده است. ضمن اينكه ساعات 
مراجعه از ۸ صبح تا يك بعدازظهر است و يك ساعت افزايش يافته است.  
وزير آموزش و پرورش در پاس��خ به اينكه آيا نوبت دهي براي سنجش 
سالمت غيرحضوري است، گفت: وقتي ثبت نام پايه اول در مدرسه انجام 
مي ش��ود، عمليات ثبت نام و نوبت گيري الكترونيكي اس��ت و از سوي 
مدرسه نوبت گرفته و به خانواده اطالع مي دهند و نيازي نيست خانواده 

در مدرسه حضور يابد تا از نوبت خود مطلع شود. 
وي درباره اخباري مبني بر ترك تحصيل ۳ ميليون دانش آموز در سال 
تحصيلي گذش��ته گفت: يكي از جفاهايي كه در حق معلمان، مديران 
و جامعه فرهنگي ش��ده اين خبر نادرست اس��ت. گفته شد ۳ ميليون 
دانش آموز ترك تحصيل كرده اند. اين در حالي است كه آمار ۳ ميليون 
مربوط به عدم دسترسي به ابزار هوشمند و اينترنت بوده و معادل كساني 

نيست كه ترك تحصيل كرده اند. 
حاجي ميرزايي افزود: اتفاقاً اين جمعي��ت، آموزش كاملتري دريافت 
كردند و بخش زي��ادي در مناطق كم جمعيت با زي��ر ۵۰ دانش آموز، 
حضوري آموزش ديدند. شايد طي سال هاي اخير هيچ سالي به اندازه 
سال تحصيلي گذشته مراقبت از دانش آموزان از حيث استمرار يادگيري 
صورت نگرفته است. تقريباً همه معلمان مسئول آموزش دانش آموزان 

بوده و مراقب بودند كه كار آموزش با كيفيت انجام شود. 
وزير آموزش و پرورش با بي��ان اينكه به جد و با قاطعي��ت اين خبر را 
تكذيب مي كنم، گفت: منحصراً در سال تحصيلي گذشته تعداد ۴۰ هزار 
نفر از دانش آموزان پايه اول كه بايد ثبت نام مي كردند، ثبت نام نكردند 
كه طبيعي است؛ يعني دير هم نمي شود و مي توانند سال بعد به مدرسه 
بروند؛ برخي خانواده ها نگراني زيادي داشتند و اين كار را نكرده بودند.  
تالش می كنيم مدارس حتماً در مهرماه به صورت حضوری بازگشايی 

شود تا دانش آموزان بيش از اين از محيط مدرسه دور نباشند.
وي درباره اعمال فوق العاده ويژه فرهنگيان گفت: اعمال فوق العاده ويژه 
در همه دستگاه هاي دولتي از جمله در آموزش و پرورش اجرا مي شود. 
درباره افزايش فوق العاده تا سقف ۵۰ درصد هنوز تصميمي گرفته نشده 
و جزو پيشنهادهاي در حال بررسي است و بايد منابع الزم تأمين شود. 
اعمال ۵۰ درصد فوق العاده براي همه كاركنان دولت پيشنهاد شده است 
كه اگر تصويب شود، اجرا خواهد شد.  حاجي ميرزايي در ادامه درباره 
اشكاالت سامانه اينترنتي ثبت نام مدارس گفت: سامانه هاي آموزش و 
پرورش را يكپارچه كرديم و همه فعاليت ها از ثبت نام تا تأييديه تحصيلي 
در اين سامانه انجام مي شود. امسال اولين سالي است كه يكپارچه شده 
و در اجرا در برخي بخش ها با مشكالتي روبه رو مي شوند كه به سرعت در 

حال برطرف شدن است. ثبت نام مدارس هم غيرحضوري است. 
وزير آموزش و پرورش در پايان گفت كه هنوز براي واكسيناسيون زير 
۱۸ سال توصيه اي نشده و واكسني در دس��ترس نيست. به طور كلي 

درباره واكسيناسيون تابع تشخيص ستاد ملي كرونا هستيم. 

حسین سروقامت

نوبت اعتماد به جوانان
 و حل مشكالت است

 آن روز موع��ود فرارس��يد و زن و م��رد در 
گرم��اي طاقت فرس��ا خ��ود را ب��ه حوزه 
رأي گيري رس��اندند. ضد انق��الب به رغم 
س��رمايه گذاري هاي كالن و حمايت هاي 
شبانه روزي رس��انه اي نتوانس��تند ذره اي 
در اراده اس��توار اي��ن مردم نف��وذ نمايند. 
بمباران هاي تبليغاتي از جبهه مقابل مردم 
قهرمان اي��ران را اس��توارتر و قوي تر نمود. 
گراني هاي آزار دهنده و كمبودهاي كاذب، تبعيض هاي اجتماعي، بيكاري 
و ويژه خوارها چندشغله موجب دلشكستگي جوانان و تحصيلكردگان 

گرديده و برخي از آنها را به خارج از كشور كشاند و مقيم غربت كرد. 
ناگهان همه دش��منان از سرتاس��ر جه��ان از معاندان ت��ا منافقان و 
بازمانده هاي س��لطنت طلبان ب��ا تزريق دالرهاي نفتي س��عودي ها و 
به كارگيري پادوهاي داخلي و س��نتي تمام نيروي خودرا متمركز بر 
كاهش رأي دهندگان نمودند. انتخابات در كشور ما مزدوران پراكنده 
در سرتا سر جهان را يكپارچه و منسجم نمود و از پهناي باند دشمنان 

مي توان به جايگاه و اهميت اين انتخابات پي برد. 
دولت آينده بدون فوت وقت بايد به باز كردن گره هاي بسته از محموله 
انقالب بپردازند. نكته اساس��ي آنكه دولت آينده و اجزا ي آن بايد قدر 
اين مردم صبور و مؤمن را دانسته و در خدمت به آنان لحظه اي ترديد 
به خود راه ندهند.  جوانان عزيز س��رمايه هاي واقعي و منابع سرش��ار 
نيروي انساني هر كشوري هس��تند. در جامعه ما نيز از جايگاهي واال 
برخوردار بوده و يكي از اميدهاي اصلي در جاده تكامل فرهنگي و رشد 

اقتصادي هستند. 
تأكيد رهبر معظم انقالب بر ضرورت مشاركت عموم هموطنان بدون 
توجه به جنس، رنگ، زبان و مذهب توج��ه برخي از افراد بالتكليف را 
جلب نمود. به رغم كاس��تي هاي موجود و مشكالت متعدد هموطنان 
فهيم و منطقي يكبار ديگ��ر معجزه واليتمداري و وح��دت ملي را به 
نمايش گذاشتند. جا دارد كه دولت آينده بدون فوت وقت به ساماندهي 
امور مخصوصاً معيشت مردم پرداخته و اجازه ندهند كه اين ملت بيش 
از اين در چن��گال گراني هاي كاذب گرفتار باش��ند. عموم نخبگان در 
رش��ته هاي مختلف نظري و تجربي نيز بايد توان و امكانات خود را در 

طبق اخالص نهاده و به ميدان آورند. 

همدم امام بود و خاطرات جالبي از ايشان داشت:
»پيش از انقالب و در كوران مبارزه يكي از علماي تهران براي 
امام كه در نجف س�اكن بود، پيغامي فرس�تاد كه ش�ما مرجع 
تقليد هستيد و بايد قدري مالحظه اين عنوان را بكنيد. اينقدر 

اعالميه دادن به صالح شما نيست!
امام پيغام آن عالم تهراني را گوش داد ، آن گاه س�ر بلند كرد ، 
گفتند س�الم مرا به ايشان برس�انيد و بگوييد من نمي خواهم 

مرجع شوم. مي خواهم به وظيفه عمل كنم.«
اهميت انجام وظيفه را دانس�تيد؟ آيا دوست داريد شما نيز به 

وظيفه اي مهم عمل كنيد؟
»توجه به نقاط ستايش برانگيز جوانان!«

اي�ن نق�اط را از زبان رهب�ر انق�الب بش�نويد. . . حق جويي و 
حق خواه�ي، اصالح طلبي، ني�روي جواني و ابت�كار، توجه به 

تكليف، آمادگي براي خودسازي و توجه به هويت جمعي. 
دوستان! پاي جوان كه وس�ط باش�د، توجه به همه اين موارد 

وظيفه است!
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بيمه تأمين اجتماعي 
براي تمامي دانشجويان

تمام�ي دانش�جويان ب�ر مبن�اي حداق�ل حق�وق و ب�ا ن�رخ 12 
درصد حق بيمه و تنه�ا با پرداخ�ت ۳18 هزار توم�ان مي توانند 
تح�ت پوش�ش حمايت ه�اي تأمي�ن اجتماع�ي ق�رار گيرن�د. 
مدير كل تأمين اجتماعي غرب تهران بزرگ گفت: دانشجويان در حال 
تحصيل كه فاقد بيمه مي باشند يا حتي تحت تكفل والدين خود بوده و 
از خدمات درماني بهره مند مي باشند يا به عنوان مستمري بگير سازمان 
هس��تند، مي توانند با ارائه كارت دانش��جويي معتبر از طريق مراجعه 
 به ش��عب يا س��امانه خدمات غير حضوري س��ازمان تأمين اجتماعي 
eservices. tamin. ir با ارائه درخواست و احراز شرايط مقرر نسبت به 

انعقاد قرار داد و پرداخت حق بيمه خود اقدام كنند.  
حسين اميري گنجه افزود: پرداخت حق بيمه به سه شكل امكانپذير 
اس��ت كه نرخ ۱۲ درصد ش��امل خدمات بازنشس��تگي و فوت بعد از 
بازنشستگي است. نرخ ۱۴ درصد كه شامل خدمات بازنشستگي و فوت 
قبل و بعد از بازنشستگي است و نرخ ۱۸ درصد كه خدمات بازنشستگي، 
فوت قبل و بعد از بازنشس��تگي و از كارافتادگي را شامل مي شود.  وي 
اظهار داشت: بر اين اساس دانشجويان سراسر كشور بر مبناي حداقل 
حقوق )۲ ميليون و 6۵6 هزار تومان( و با نرخ ۱۲ درصد حق بيمه و تنها 
با پرداخت ۳۱۸ هزار تومان مي توانند تحت پوشش حمايت هاي تأمين 

اجتماعي قرار گيرند. 
وي تأكيد كرد: در صورتي كه دانش��جويان متقاضي دريافت خدمات 
درماني هس��تند و تح��ت حمايت بيم��ه درماني تبع��ي والدين خود 
نمي باشند، در صورت درخواست بيمه درمان، سرانه درمان به اين مبلغ 
اضافه مي شود كه بر مبناي حداقل حقوق ماهانه ۷۱ هزار و 6۰۰ تومان 
است.  مدير كل تأمين اجتماعي غرب تهران بزرگ گفت: متقاضياني 
كه ۱۰ سال قبل از تاريخ درخواست، يك سال سابقه پرداخت حق بيمه 
)با نرخ كامل( را دارند، از معاين��ات اوليه معاف خواهند بود. همچنين 
نرخ ۱۲ درصد نياز به انجام معاينات اولي��ه ندارد و متقاضيان نرخ ۱۴ 
درصد نيز در صورتي كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه قبلي بيش از 
پنج سال باشند پس از تعيين ميانگين دس��تمزد مي توانند ۳6۰ روز 
آخر دستمزد مبنا را بين حداقل دستمزد و حداكثر ميانگين مذبور به 
اختيار انتخاب كنند.  اميري گنجه افزود: حداقل سن درخواست بيمه 
دانشجويان ۱۸ سال و حداكثر درخواست ۵۰ سال تمام براي متقاضيان 

بيمه دانشجويي است. 

مجید ابهري، جامعه شناس

افزايش 30 درصدي وام بازنشستگان 
تأمين اجتماعي

مع�اون فرهنگ�ي اجتماع�ي س�ازمان تأمي�ن اجتماع�ي ب�ا 
اش�اره به اينك�ه ثبت ن�ام وام بازنشس�تگان تحت پوش�ش اين 
س�ازمان ب�ه زودي آغ�از مي ش�ود، گف�ت: در س�ال ج�اري به 
تع�داد بيش�تري از بازنشس�تگان وام پرداخ�ت مي ش�ود. 
عادل دهدشتي در مورد وام بازنشس��تگان تأمين اجتماعي  گفت: در 
س��ال جاري ۲ هزار و 6۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت وام به 

بازنشستگان تأمين اجتماعي اختصاص پيدا كرده  است. 
وي ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه س��ال گذش��ته ۲ هزار ميليارد 
تومان)۳۰ درصد كمتر از امسال( و در سال ۹۸ نيز ۲۰۰ ميليارد تومان 
اعتبار براي پرداخت وام به بازنشس��تگان س��ازمان تأمين اجتماعي 

اختصاص پيدا كرده بود. 
معاون فرهنگي اجتماعي س��ازمان تأمين اجتماعي تأكيد كرد: سال 
گذشته ۳۵۰ هزار بازنشسته از تس��هيالت وام قرض الحسنه استفاده 
كردند و امس��ال با افزايش مي��زان اعتبار تعداد افرادي ك��ه از اين وام 

بهره مند مي شوند نيز افزايش پيدا مي كند. 
دهدش��تي در خصوص مبلغ وام نيز گفت: س��ال گذش��ته ميزان وام 
پرداختي بازنشس��تگان ۳ تا ۵ ميليون تومان بود. امسال هم آمادگي 
داريم مبلغ وام افزايش پيدا كند و هم افرادي كه از وام بهره مند مي شوند، 
افزايش پيدا  كنند.  وي گفت: ثبت نام وام ضروري بازنشستگان به زودي 
به صورت غير حضوري آغاز مي شود و بر اساس تعداد بازنشستگان هر 
استان، سهميه استان ها خواهد شد.  معاون فرهنگي اجتماعي سازمان 
تأمين اجتماعي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه چرا به بازنشستگان 
باالي ۷۰ سال وام پرداخت نمي شود، افزود: جلساتي را با بانك عامل 
برگزار كرده ايم و قرار است ساز و كاري را مشخص كنيم تا بتوانيم اين 
مشكل را حل كنيم.  دهدشتي گفت: عدم پرداخت وام به بازنشستگان 
باالي ۷۰ سال ، ضوابط بانك است، اما اميدواريم بتوانيم پيش بيني هايي 

را براي پرداخت وام و رفع مشكل اين افراد انجام دهيم. 

مع�اون اداره كل ام�ور بيمه ش�دگان س�ازمان تأمي�ن 
اجرايي ش�دن  و  تصوي�ب  ب�ه  اش�اره  ب�ا  اجتماع�ي 
مرخص�ي زايم�ان زن�ان بيمه ش�ده از ش�ش ب�ه ۹ م�اه، 
درب�اره جزئي�ات بهره من�دي از اي�ن مصوب�ه توضي�ح داد. 
محمد بايندريان اظهار كرد: اگر م��ادري بخواهد از مرخصي 
۹ماهه زايمان اس��تفاده و غرامت ايام ب��ارداري دريافت كند، 
الزم اس��ت به س��امانه خدمات غيرحضوري س��ازمان تأمين 
اجتماعي به نش��اني https://eservices. tamin. ir مراجعه 

كند و در بخش امور بيمه شدگان/ درخواست مرخصي زايمان، 
مداركش را بارگذاري كند. مدارك الزم شامل گواهي پزشك 
معالج، تصوير شناس��نامه مادر و گواهي والدت يا شناسنامه 

فرزند متولد شده است.  
معاون اداره كل امور بيمه شدگان س��ازمان تأمين اجتماعي در 
پاسخ به اينكه اگر مادري حين اس��تفاده از مرخصي شش ماهه 
باشد و بخواهد تا ۹ ماه در مرخصي بماند بايد چه اقداماتي انجام 
دهد و آيا الزم است مجدد گواهي پزشك دريافت و پروسه قبلي 

را طي كند، گف��ت: خير، نيازي به اخذ مجدد گواهي پزش��ك و 
بارگذاري در سامانه خدمات غيرحضوري نيست. 

بايندريان ادامه داد: برخي بانوان به علت ش��رايط كاري كه دارند، 
تمايلي ندارند از مرخصي ۹ ماهه استفاده كنند. اختيار در اين باره با 
مادر است. اگر بانوي بيمه شده اي قصد داشته باشد مرخصي شش 
ماهه اش را تا ۹ ماه ادامه دهد بايد به ش��عبه تأمين اجتماعي خود 
مراجعه كند و در واحد امور بيمه ش��دگان درخواستي ارائه دهد تا 

غرامت ايام بارداري اش تا ۹ ماه اجرايي شود. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

جزئيات استفاده از مرخصي جديد زايمان 
  سالمت
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