
س�اختار بيم�ه اي كش�ور مطلوب نيس�ت! 
بيمه هاي پاي�ه اي همچون خدم�ات درماني 
و تأمين اجتماعي آنطور كه شايس�ته اس�ت 
اعتب�ار ن�دارد و اغل�ب داروها در ش�رايط 
كنوني هم تحت پوش�ش بيمه نيس�ت. اين 
واقعيتي اس�ت كه تقريبًا همه كارشناس�ان 
حوزه س�امت بر آن اتفاق نظ�ر دارند. حاال 
بناست ارز ترجيحي دارو به بيمه ها اختصاص 
داده ش�ود و اين مسئله خود منش�أ نگراني 
از رش�د هزينه هاي مردم در حوزه س�امت 
شده اس�ت. به خصوص اينك�ه نزديك به ۵۰ 
درصد افراد تحت پوش�ش بيم�ه، عمًا هيچ 
نفع�ي از خدمات بيمه ه�ا نمي برن�د. اين در 
حالي اس�ت كه صد در صد اين افراد پيش از 
آنكه خودشان از درآمدش�ان منتفع شوند، 
حق بيم�ه مي پردازن�د. ارتق�ای خدمات در 
شركت های بيمه ای، می تواند تكميل كننده 
كار خوب دولت در پوشش همگانی بيمه باشد. 

 با حذف دفترچه هاي بيمه كاغذي ديگر حتي 
يك كاغذ بي اعتبار هم در دس��ت مردم نيست! 
ماجرا از اين قرار است كه بيمه هاي پايه خدمات 
درماني و تأمين اجتماعي در كشورمان پوشش 
مناسبي ارائه نمي كنند. تقريباً تمامي مطب هاي 
خصوصي با بيمه ها قرارداد ندارند و نسخه هايي 
هم كه براي بيماران پيچيده مي شود، تنها يكي، 
دو قلم داروي تحت پوشش بيمه را در خود جاي 
داده است. پوشش بيمه اي ساير خدمات پزشكي 

هم كمتر از حد انتظار است. 

 پوشش همگانی و پرداخت 6۰درصدی
 بنا ب��ر تكليف مقرر در م��اده ۷۸ قان��ون برنامه 
ششم توس��عه، بايد ضريب پوش��ش بيمه هاي 
اجتماعي درماني پايه در پايان س��ال ۱۴۰۰ به 
عدد ۱۰۰ مي رسيده است. مطابق با بررسي هاي 
صورت گرفته و به اس��تناد گزارش هاي موجود، 
در حوزه پوشش بيمه همگاني در جامعه، كشور 
ايران جزو كش��ورهاي موفق تلقي ش��ده يعني 
باالي ۹۰درصد جامعه ما به نوعي تحت پوشش 
بيمه هاي پايه قرار دارند، اما بر اساس همين ماده 
قانون برنامه ششم توس��عه در خصوص كيفيت 
و عم��ق خدمات ارائه ش��ده به افراد بيمه ش��ده، 
قرار بود ت��ا در پايان س��ال اجراي برنامه س��هم 
پرداخت��ي مردم ب��ه ۲۵درصد و س��هم دولت و 
بيمه ها به ۷۵درصد برس��د، اما در حال حاضر و 
با توجه به تورم موجود در كش��ور طي س��اليان 
اخير و خودداري سازمان هاي بيمه گر از پوشش 
مابه التفاوت هزينه هاي ايجاد شده، سهم پرداختي 
از جيب مردم به ۶۰درصد رسيده است. در چنين 
شرايطي حتي اگر پوشش بيمه اي گسترش يابد، 
باز هم چندان تغييري در ميزان پرداخت از جيب 
مردم اتفاق نمي افتد و براي اص��اح پرداخت از 
جيب م��ردم ب��ه ۲۵ درصد هدف گذاري ش��ده 
در برنامه ششم توس��عه الزم است ساختارهاي 
بيمه اي و ميزان فرانش��يز پرداختي از سوي آنها 
اصاح شود. در چنين شرايطي و در حالي كه عمًا 
بيمه ها كارايي چنداني ندارند، انتقال ارز ترجيحي 
دارو به بيمه ها مي تواند ام��ري چالش برانگيز در 

حوزه دارو و درمان به شمار بيايد. 

 منتفع نش�دن ۵۰ درصد بيمه شدگان از 
بيمه ها 

ملك فاضلي، عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شوراي اسامي درباره پرداخت مابه التفاوت 
نرخ ريالي ارز به بيمه ها با ط��رح اين موضوع كه 
كارآمدي بيمه ها بايد به نحوي باشد كه در همه 
مراكز درماني خصوصي و دولت��ي و داروخانه ها 
به راحتي مورد مقبوليت قرار بگيرد، يعني بيمه 
به مثاب��ه كارت بانكي عمل كن��د، می گويد: » اما 
آيا واقعاً اين گونه است؟« وي با بيان اينكه وقتي 
ارز ترجيحي را به بيمه ها مي دهيم، بايد حمايت 
بيشتري از مردم داشته باشند، مي افزايد: » متأسفانه 
خدمات سازمان هاي بيمه گر شامل حال همه افراد 
تحت پوشش نيست و نبايد تفاوتي در ارائه خدمات 
بين سازمان هاي بيمه گر وجود داشته باشد. « به 
گفته فاضلي بايد با حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ توماني 
خريد خدمت از بيمه ها به ش��كل هدفدار باشد. 
ما نمي توانيم پ��ول را در اختي��ار جايي بگذاريم 
كه نمي دانيم چق��در مقبولي��ت دارد و از طرفي 
پوشش دهي بيمه ها براي پزشكان متخصص نيز 
همراه با سقف تعيين ش��ده اي است. وي تصريح 
مي كند: » نزديك به ۵۰ درصد افراد تحت پوشش 
بيمه، عماً هيچ نفعي از خدمات بيمه ها نمي برند، 

بنابراين سيستم بيمه اي ناقص است.«
 نظام سامت درگير عملكرد بد بيمه ها و 

بدقولي دولت
مجتبي بور بور، نايب رئيس اتحاديه وارد كنندگان 
دارو هم در گفت وگو با »جوان« در رابطه با انتقال 
ارز ترجيحي دارو به بيمه ها مي گويد: » بيمه هاي ما 

مكانيسم شان هوشمند نيست. در كشور هاي موفق 
دنيا به همه يك پوشش بيمه پايه داده مي شود، 
اما در همان هم انتخابي عمل مي كنند. يك فرد 
با سرماخوردگي فقير نمي ش��ود و با پوشش ۵۰ 
درصدي هم برايش كافي است، اما در بيماري هاي 
صعب العاجي همچون س��رطان الزم است اين 

پوشش به صد در صد افزايش يابد.«
از نگاه وي نكته بعدي سطح سرويس دهي است كه 
يك سطحي را بيمه گذار تعيين مي كند و مي تواند 
براي س��طح هاي باالتر خريد خدمت قرار دهد. 
ما بيمه هاي مكمل داريم، اما پوشش و فرا گيري 
بااليي ندارند و بيمه هاي پايه مي توانند اين كار را 
انجام دهند. صندوق بيمه تأمين اجتماعي به دليل 
كاهش ورودي هايش در سال هاي آينده ورشكست 
مي ش��ود. خود بيمه ها هم به عن��وان مهم ترين 
خريدار خدمت، سياس��ت متمرك��ز و دقيقي را 
ارائه نمي كنند. بوربور تأكيد مي كند: »عدالت اين 
نيست كه به همه خدمات يكساني بدهيم، بلكه 
عدالت اين است كه تناسب نياز بيمار بسته هاي 
خدمت متفاوتي به آنها ارائه شود، اما بيمه هاي ما 

اصاً صنعت بيمه را متوجه نشده اند.«
وي تأكي��د مي كند: »هم بيمه ب��د عمل مي كند 
و خريد خدم��ت خوبي ندارند و ه��م دولت قول 
نمي دهد كه اگر امسال ما براي ش��ما بار اضافي 
پرداخت ايجاد كردي��م، آن را پرداخت مي كنيم. 
تجربه هاي قبلي حكايت از آن دارد كه دولت يكي، 
دو سالي اين پول را پرداخت مي كند و بعد بيمه ها 
با هزينه هاي كاني مي مانند كه منابعش تأمين 

نشده است.«

| روزنامه جوان |  شماره 6513   

884984403سرويس اجتماعي |  1443 ذی القع��ده   23  |  1401 تی��ر   2 پنج ش��نبه 

براي اولين بار در نيم قرن گذشته مركز دفن زباله آرادكوه معادل بيش از يك روز پسماند ورودي خود را دريافت نكرد

ثبت ركورد جديد در تبديل پسماند به كمپوست در پايتخت

ضربه بیمه ها به پوشش همگانی بیمه
پوشش بيمه اي در كشور ما همگانی شده ولي سهم پرداختي مردم براي سامت 6۰ درصد است

مجتمع پردازش و 

عليرضا سزاوار
آرادك�وه   گزارش  2 دف�ع 

نهاي�ي  مقص�د 
پس�ماندهاي ش�هر تهران اس�ت. به منظور 
كاهش پسماند ورودي به اين مجتمع، از اول 
امس�ال تاكنون ۵هزارو۵۰۰ تن پس�ماند  تر 
ميادين ميوه و تره بار تبديل به كمپوس�ت با 
كيفيت شده و براي نخستين بار اين حجم از 
نشده اس�ت.  دف�ن  آرادك�وه  در  زبال�ه 

پسماندهاي  تر به زباله هايي مي گويند كه رطوبت 
بس��يار زيادي دارند. ب��ه طور ميانگي��ن روزانه 
۷۰درصد زباله هايي كه مردم كانشهرها توليد 
مي كنند، پسماند  تر است. هر چقدر هم كه نسبت 
توليد پسماند   تر به پس��ماند خشك كمتر شود، 

نشان دهنده مديريت بهتر پسماند است. 
 راه حل هايي كه قبًا جواب نداد

ميادي��ن مي��وه و تره ب��ار و ميوه فروش��ي ها از 
بزرگ تري��ن توليد كننده ه��ای پس��ماند  تر در 
پايتخت هس��تند. ش��هرداران و مديران شهري 
س��ابق تهران راه حل هاي��ي براي رف��ع معضل 
زباله ه��اي ميادين ميوه و تره ب��ار در نظر گرفته 

بودند كه اثربخش نبود. 
اس��تفاده از پيمانكار ويژه با خ��ودروي مجزا كه 
روزانه زباله هاي ميادين را از مناطق جمع آوري 
و به ايس��تگاه هاي مياني و در نهايت مركز توليد 
كمپوس��ت منتقل كند، يكي از راه حل هايي بود 
كه جواب ن��داد. همكاري با ي��ك پيمانكار ويژه 
هم كه اين نوع زباله ها را جمع آوري و به خوراك 
دام تبديل كند، راه حل ديگري بود كه به نتيجه 

نرسيد. 
راه حل مهم ديگري كه عملياتي ش��د، ايجاد دو 
خط تبديل پسماند  تر به خوراك دام در ميدان 
ميوه و تره ب��ار مركزي بود. يك��ي از اين خطوط 
مدت هاست كار نمي كند و ديگري هم با ظرفيت 

اندك ۲۰ تن زباله نياز به اصاحاتي دارد. به اين 
معني كه پسماندها به خاطر شيرابه زياد نياز به 

دستگاه هاي اتوكاو و ماكروويو دارند. 
 پروژه اي كه شكست خورد

علت باالرفتن هزينه مديريت پس��ماند در كل 
كش��ور به خاطر درهم آميختگي زباله هاس��ت. 
ارزان ترين روشي كه مي توان پسماند ارگانيك را 
مديريت كرد، كمپوست كردن است كه از اواسط 
دهه ۸۰ براي اين كار اق��دام و البته عمده آنها با 

شكست مواجه شدند. 
دليل اصلي شكست هم اين بود كه فلزات سنگين 
و پسماند الكترونيك و ساير تركيبات شيميايي 
را بدون تفكي��ك همراه زباله هاي  ت��ر تبديل به 
كمپوست مي كردند. در نتيجه كمپوست بي فايده 
و حتي خطرناكي توليد مي شد، چون با كمپوست 

حاوي سرب و جيوه نمي توان كشاورزي كرد. 
در حال حاضر روزانه ۷ ه��زار و ۵۰۰ تن زباله در 
تهران جمع آوري مي شود كه ۵ هزار تن روزانه به 

آرادكوه منتقل مي ش��ود. اكنون با اجراي موفق 
طرح جم��ع آوري پس��ماندهاي ميادين ميوه و 
تره بار، مركز دفن زباله آرادكوه پس از حدود نيم 
قرن معادل بيش از يك روز پسماند ورودي خود 

را دريافت نكرد و ركورد زد. 
 كاهش 3۰ درصدي دفن زباله

معاون س��ازمان مديريت پس��ماند ش��هرداري 
تهران روز گذش��ته در اين خص��وص گفت: در 
راس��تاي تحقق طرح جامع مديريت پسماند و 
اجرايي كردن برنامه هاي تحول سازمان مديريت 
پسماند، طرح جمع آوري جداگانه پسماندهاي 
ميادين ميوه و تره بار از سه ماه پيش تاكنون به 

اجرا درآمده است. 
ش��ادي مالكي، ضمن ابراز خش��نودي از نتايج 
رضايت بخش اجراي اين طرح گفت: به منظور 
كاهش پس��ماند ورودي به مجتم��ع پردازش و 
دفع آرادكوه كه مقصد نهايي پسماندهاي شهر 
تهران اس��ت و كاهش مشكات زيست محيطي 

و اقتصادي توليد پسماند، اين طرح از فروردين 
ماه سال جاري تاكنون در مناطق بيست  و  دو گانه 

به اجرا درآمد. 
معاون امور مناطق س��ازمان مديريت پس��ماند 
با اش��اره به پذيرش ۵هزارو۵۰۰ تن پسماند  تر 
ميادين ميوه و تره ب��ار در قالب طرح جمع آوري 
جدا گانه اين دس��ته از پس��ماندها افزود: اراضي 
جنب ايس��تگاه خدم��ات ش��هري منطقه ۱۹ 
شهرداري تهران جهت دريافت اين پسماندها در 
نظر گرفته شده كه در آن مكان اين نوع پسماند 
به روش هوازي به كود كمپوست با كيفيت تبديل 
مي شوند.  مالكي با تأكيد بر تحقق يكي از اهداف 
زيس��ت محيطي اين س��ازمان مبني بر كاهش 
حداكثري پسماند ورودي به آرادكوه خاطر نشان 
كرد: ميزان پس��ماند جمع آوري شده از ميادين 
ميوه و تره بار طي سه ماه گذشته تا كنون معادل 
يك روز پسماند ورودي به آرادكوه بوده كه با اين 
شرايط گويا مجتمع پردازش و دفع آرادكوه يك 

روز هيچ پسماندي دريافت نكرده است. 
وي با اشاره به آثار مثبت زيست محيطي اجراي 
طرح مذكور اظهار داش��ت: كاهش هزينه هاي 
حمل و نقل، كاهش توليد ش��يرابه، جلوگيري 
از دفن بي رويه پس��ماند و نهايت��اً كاهش توليد 
گاز گلخان��ه اي متان از اثرات اج��راي اين طرح 
بوده اس��ت كه البته به مرور زمان و با آموزش و 
اطاع رس��اني گس��ترده تر و با همكاري مناطق 
بيست و دو گانه به نتايج مطلوب تري هم خواهيم 
رسيد.  گفتني است ۶۶ س��ال است كه مجتمع 
آرادكوه با مس��احتي ۱۴۰۰هكتاري در ابتداي 
جاده قديم تهران- قم زباله ه��اي پايتخت را در 
خود جاي مي ده��د. اين مجتمع با مش��كات 
زيادي دس��ت  به  گريبان اس��ت. س��ال قبل به  
واسطه ايستگاه هاي مياني در سطح شهر، ميزان 
زباله هاي ورودي آرادكوه نس��بت به س��ال هاي 

قبل تر بيش از 3۰درصد كاهش داشته است. 

 شهردار تهران گفت: در تهران ۶۵ درصد سبد معيشتي يك فرد بايد 
براي سرپناه اختصاص پيدا كند؛ ۵۱ درصد افراد در تهران اجاره نشين 

هستند، بنابراين در مديريت شهري در اين زمينه مسئوليت داريم. 
 وزير كش��ور از تعيين گروه س��ه نف��ره براي بررس��ي تخلفات و 
بي انضباطي ه��اي متروپل خب��ر داد و گفت: اين پرون��ده گزارش 

مفقودي ندارد. 
 مدير عامل بنياد ۱۵ خرداد گفت: به خانواده هايي كه از سال ۱۴۰۱ 
به بعد صاحب فرزندان سه قلو و بيشتر مي شوند، كمك هاي حمايتي 

اعطا مي شود. 
 معاون توس��عه حمل و نقل پاك و آموزش س��ازمان حمل و نقل و 
ترافيك تهران گفت: مدتي اس��ت كه اس��كوترهاي برقي در برخي از 
بوستان هاي تهران فعال هستند و مردم مي توانند از اين وسيله استفاده 
كنند، اما آن چيزي كه ما به دنبال آن هستيم، اين است كه از اسكوتر 
برقي به عنوان يك مد حمل و نقلي اس��تفاده كني��م و در حال تدوين 
آيين نامه اس��تفاده از اس��كوتر به عنوان يك مد حمل و نقلي هستيم. 
البته به طور موازي پليس نيز در حال بررسي ورود اسكوترهاي برقي 
به خيابان براي تردد عموم است تا پس از بررسي، نظر نهايي خود را در 

اين مورد اعام كند. 
 رئيس مركز آمار و فناوري اطاعات قوه قضائيه گفت: اكنون در ۱۵ 
استان دفاتر خدمات الكترونيك قضايي امكان ماقات مجازي خانواده 

زندانيان با خانواده هايشان برقرار شده است. 
 مدير عامل ش��ركت بهره برداري مترو تهران و حومه گفت: با تغيير 
دستورالعمل سازمان ملي استاندارد از سال ۱3۹۶، دريافت استاندارد 
براي بهره برداري از آسانسورهاي مترو مشكل و تا حدودي غيرممكن 

شده است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

گمان نمي كنيد تظاهر به شادي و خوشبختي، آسيب زاست؟!
از كسي متنفري، اما به او لبخند مي زني. خستگي سفر، اعصابت 
را به هم ريخته، ولي وانمود مي كني شيرين ترين سفر عمرت را 
رفته اي. جهت گرفتن تصويري براي صفحه اينستاگرام، حتي 
به روي بچه ات دست بلند مي كني، اما حسرت لباس او را به دل 
ساير بچه ها مي گذاري. با همسرت اختاف جدي داري، ولي از 

محبت عاشقانه تان صحبت مي كني. . . 
اگر شبيه اين دسته آدم ها هستيد؛ متأس�فانه شما به عارضه 

»سندروم اردك« مبتاييد!
اردك هنگام شنا چقدر جذاب و خواستني است و ما را مسحور 
آرامش خود مي كن�د؟ هيچ فكر كرده ايد پش�ت اين آرامش، 
چه پاهاي قدرتمندي هس�تند كه ب�ا تقاي زي�اد آب را پس 

مي زنند؟
نكنيم اين كار را. . . گندم نماي جوفروش نباشيم!

به اندازه بود بايد نمود  / خجالت نبرد آنكه ننمود بود
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منطقه 17 يك ايستگاه مترو هم  ندارد!
منطق�ه 17 در جن�وب غ�رب ته�ران و در مج�اورت مراك�ز 
مهم�ي همچ�ون پاي�گاه س�ابق قلعه مرغ�ي، ب�ازار مب�ل 
و بازار آه�ن قرار دارد. بيش�ترين ش�هداي پايتخت ه�م متعلق 
به اي�ن محله هس�تند، اما جال�ب اينجاس�ت ك�ه 7۰ درصد اين 
منطق�ه باف�ت فرس�وده اس�ت و ايس�تگاه مت�رو ه�م ن�دارد. 
منطقه ۱۷ از غرب به بازارهاي مبل و آهن و از جنوب به بازار عبدل آباد 
ارتباط دارد. از ش��رق هم بوستان واليت )پايگاه س��ابق قلعه مرغي( و 
بزرگراه نواب آن را در بر گرفته است. ارتباط نزديك اين منطقه با مراكز 
مهم در حالي اس��ت كه فقط در منتهی اليه جنوب شرق اين منطقه، 
ايستگاه مترو زمزم قرار دارد، يعني تمام رفت و آمد مردم بايد با تاكسي 
يا اتوبوس باش��د تا بتوانند خودش��ان را براي يك سفر شهري به مترو 
برس��انند.  اين منطقه از تهران بيشترين ش��هيد را هم در دوران دفاع 
مقدس تقديم كرده است و بافتي قديمي دارد. بر همين اساس۷۰ درصد 

ساختمان ها و بناهاي اين منطقه قديمي و فرسوده است. 
محله امامزاده حسن و خزانه فاح، هسته اصلي اين منطقه را تشكيل 
مي دهند. يكي از گسل هاي قديمي تهران هم متعلق به اين منطقه است. 
اصول شهرسازي در اين منطقه رعايت نشده است و عرض كوچه هاي 
بعضي از محله هاي اين منطقه ۸۰ سانت است كه اين عدد باوركردني 
نيست.  مهم ترين گايه مردم اين منطقه نبود ايستگاه مترو در محله هاي 
پرتراكم آن است. بخشي از ريل راه آهن تهران تبريز هم از  اين منطقه 
عبور مي كند كه س��ال ها براي مردم دردسر ساز بود و اكنون مشكات 
آن مرتفع شده است.  البته حدود دو سال قبل شهردار وقت منطقه ۱۷ 
در گفت وگويي مفصل با همشهري از ساخت يك ايستگاه مترو در اين 
منطقه و استفاده از خطوط ريلي تهران تبريز براي حمل و نقل ريلي مردم 
سخن گفته بود؛ اتفاقي كه هنوز آورده اي براي مردم نداشته و ساكنان 

اين منطقه بايد به سختي خود را به ايستگاه مترو برسانند. 

راه اندازي صندوق بین المللي
 كمك هاي بشردوستانه به پیشنهاد ايران

رئي�س جمعيت ه�ال احم�ر از تصويب چه�ار پيش�نهاد ايران 
در نشس�ت هاي فدراس�يون بين الملل�ي صليب س�رخ در 
س�وئيس، از جمل�ه ايج�اد صن�دوق بين الملل�ي كمك ه�اي 
بشردوس�تانه براي كمك به كش�ورهاي دچار تحري�م خبر داد. 
پير حسين كوليوند، رئيس جمعيت هال احمر با اشاره به نشست هاي 
اساس��نامه اي  فدراس��يون بين الملل��ي جمعيت هاي صليب س��رخ و 
هال احمر كه با حضور س��ران ۱۹۲ جمعيت ملي عضو فدراسيون در 
ژنو در حال برگزاري است، گفت:  صندوق بين المللي انتقال كمك هاي 

بشر دوستانه ثبت خواهد شد.  
وي با اشاره به چهار پيشنهاد هال احمر ايران در اين نشست ها  افزود: 
 اين پيشنهادها ش��امل پيگيري مباحث مرتبط با تغييرات اقليمي با 
استفاده از ظرفيت جوانان و داوطلبان عضو جمعيت هاي ملي، ثبت آثار 
ظالمانه تحريم ها و ايجاد صندوق بين المللي كمك هاي بشردوستانه 
براي كمك به كش��ورهاي دچ��ار تحري��م و همچني��ن به كارگيري 
ظرفيت جوانان و داوطلبان در پيشبرد اهداف عالي و توسعه اقدامات 
بشردوستانه اس��ت كه مورد اس��تقبال و تأييد جمعيت هاي ملي قرار 

گرفت و در هيئت حاكمه فدراسيون تصويب شد.  
رئيس جمعيت هال احمر با اشاره به ديدارهاي متعدد هيئت ايراني 
با مقامات كشورهاي مختلف در اين نشس��ت  بيان داشت: در حاشيه 
اين نشست جلسات مختلفي با كشورهاي گوناگون برگزار شده است و 
تفاهمنامه هايي را امضا كرديم.  كوليوند ابراز كرد: بسياري از كشورها 

خواستار امضاي تفاهمنامه با ما هستند. 

نام 1۰ اداره پرمصرف برق 
در نخستين روز تابستان اعام شد 

آمار و محیط زيست
 در میان پرمصرف های برق!

انتش�ار اس�امي 1۰ اداره پرمص�رف ب�رق در نخس�تين روز 
تابس�تان نش�ان مي ده�د ك�ه حداق�ل هش�ت اداره دولت�ي يا 
نيمه دولتي هس�تند. بدت�ر اينكه نام س�ازمان اوقاف و س�ازمان 
محيط زيس�ت ه�م در ليس�ت ادارات پرمص�رف مي درخش�د!

بر اساس داده هاي حاصل از كنتورهاي هوشمند و با توجه  به اخطارهاي 
قبلي داده شده، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت صمت، 
بيمه البرز، س��ازمان اوقاف و امور خيريه، مركز آمار س��ازمان برنامه  و 
بودجه، ساختمان مركزي بانك آينده، سازمان حفاظت محيط زيست، 
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور، س��ازمان كشتيراني و ش��ركت خدماتي و ارتباطي 
رايتل ۱۰ اداره و سازماني هستند كه به دليل پرمصرفي، ديروز برق آنها 
قطع شد.  با شروع فصل تابستان و استفاده از وسايل سرمايشي، ميزان 
مصرف برق به طور قابل ماحظه اي افزايش مي يابد. بخش قابل توجهي 
از مصرف برق هم مربوط به سازمان ها و ادارات بسيار بزرگ است. ادارات 

بزرگ هم همگي دولتي يا نيمه دولتي هستند. 
با وجود اين، رعايت مصرف بهينه برق در سازمان ها و ادارات دولتي بايد 
به عنوان يك الگو مطرح شود. سازمان اوقاف و امور خيريه چه فعاليتي 
دارد كه بايد جزو پر مصرف ترين مشتركان برق قرار گيرد؟! عكس هاي 
منتشر ش��ده از برخي رويدادها و جلس��ه هاي محيط زيست هم نشان 
مي دهد كه اتاق جلس��ه را چراغاني كرده اند! در حالي كه س��اده ترين 

دلسوزي براي محيط زيست، كم مصرف كردن آب و برق است. 
در فصل زمس��تان هزينه زيادي براي تعميرات نيروگاهي مي ش��ود و 
متخصصان با وقت و هزينه زياد قطع��ات تحريمي را تعمير مي كنند. 
در تابس��تان هم گاز به نيروگاه ها تزريق مي شود. صرفه جويي در برق 

صرفه جويي در گاز هم هست. 
رفتار ادارات دولتي ام��ا در مصرف انرژي به نظ��ر نوعي دهن كجي به 
مشتركان كم مصرف است. بهتر اس��ت در كارنامه مديران اين ادارات 

پرمصرف عملكرد آنها در زمينه مصرف انرژي هم ثبت شود. 

تضمین 4 ساله فروش محصوالت زنان
سرپرست خانوار از سوي استانداري ها

استانداري ها متعهد شدند تا چهار س�ال فروش محصوالت زنان 
سرپرست خانوار در بازار ادامه داشته باشد تا كار زنان به ثبات برسد. 
انسيه خزعلي، مش��اور امور زنان و خانواده رئيس جمهور گفت: تأمين 
نيازهاي الزم را براي زنان سرپرس��ت خانوار انج��ام مي دهيم. يكي از 
اقدامات مهم اين بوده اس��ت كه زنان سرپرس��ت خانوار را با توجه به 
درخواست هاي شغلي آنان به مراكز توانمندسازي ارجاع دهيم تا اين 
مراكز متعهد شوند زنان سرپرست خانوار را در گروه هاي ۱۰، ۲۰ نفره 
توانمند كنند، براي آنها كار ايج��اد كنند و محصوالت آنها را به فروش 
برسانند.  خزعلي با بيان اينكه استانداري ها متعهد شدند تا چهار سال 
فروش محصوالت زنان خانوار را تضمين كنند، گفت: قرار است فروش 
محصوالت زنان سرپرست خانوار در بازار ادامه داشته باشد تا كار زنان به 
ثبات برسد؛ به همين دليل اقدامات حمايتي ما عاوه بر صدور مجوز در 

در جهت رفع موانع و كمك براي فروش محصوالت هم خواهد بود. 
وي با بيان اينكه تاكنون خيلي از كارگاه ها موفق به گسترش كارشان 
شدند، گفت: عاوه بر تسهياتي كه به آنان داده شده است؛ مجوزي هم 
كه به زنان سرپرست خانوار داده شده به صورت ويژه خواهد بود.  خزعلي 
در خصوص آخرين وضعيت صندوق ضمانت تسهيات زنان سرپرست 
خانوار نيز گفت: مراحل قانوني اين صندوق طي شده است. گردش كار 
قانوني طوالني است و نياز به تأييد سازمان برنامه و بودجه، هيئت دولت و 
سازمان اداري استخدامي دارد. خوشبختانه مراحل قانوني آن طي شده 
و اميدواريم در هفته هاي آينده فراخوان براي مراجعه به صندوق داشته 
باشيم.  معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص 
مسائلي همچون ورود به ورزشگاه از سوي زنان گفت: سخن ما از روز اول 
اين بوده است كه حضور زنان در ورزشگاه به شرط رعايت شئون زنان و 
حفظ شأن و منزلت آنها بامانع است.  وي ادامه داد: ما معتقديم تفاوتي 
ميان ورود زنان به ورزشگاه و سينما وجود ندارد، اما تأكيدمان اين است 

كه بايد شأن و منزلت زنان حفظ و شرايط حضور زنان فراهم شود. 

ابراهیم مشیريان
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