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س��ه ماه از رس��می ش��دن کرونا در کشور 
می گذرد و به لطف همدلی مردم و مسئولین 
و تالش های بی وقفه کادر پزش��کی و البته 
بخش تولید کش��ور در تهیه اقالم بهداشتی 
و درمان��ی، ایران توانس��ته نام خ��ود را در 
جمع موفق ترین کشورها در مقابله با کرونا 
و تبع��ات آن ثبت کند. نکت��ه قابل در این 
دوران نقش مهم م��ردم در تدوین و مقابله 
موفق کشور با کرونا و البته تبعات اقتصادی 
و اجتماعی کروناس��ت. اما حلقه تکمیلی و 
بسیار مهم این همراهی، مشارکت گسترده 
مردم در ط��رح همدلی مومنانه اس��ت که 
اقتدار و انس��جام ملی در مقابل��ه با تبعات 
اقتص��ادی کرونا را به رخ جهانیان کش��ید. 
جهادی بزرگ و تقدی��ر آمیز از ملت بزرگ 
ایران که هر کس تالش نمود تا نقش��ی در 
آن داش��ته باش��د تا در این روزگار سخت، 
گامی مهم برای رفع چالش��های معیش��تی 

دوران کرونا برداشته شود. 
ای��ن همدل��ی زمان��ی ارزش و جایگاه��ش 
آشکار می ش��ود که در کشورهای اروپایی و 
آمریکایی مدعی حقوق بش��ر و دولت رفاه، 
مردم ب��ه جای کمک ب��ه یکدیگر به غارت 
فروش��گاه ها و ربودن اقالم غذایی از دس��ت 
یکدیگر می پردازند. اینج��ا بود که فرهنگ 
غنی ایرانی- اسالمی، ظرفیت عظیم خویش 

را بار دیگر به رخ جهانیان کشید. 
این همدلی مومنانه از سوی مردم در حالی 
رقم خورده و همچن��ان ادامه دارد که یک 
اصل مهم طرح اس��ت و آن اینکه مسئولین 
رده های مختلف کشور برای تداوم همدلی 
مومنانه با بضاعت شخصی پیش قدم شوند. 
نکته مهم آن اس��ت که این پیش��گام شدن 
کم��ی از جنش همدلی مومنانه به س��بک 
مردم متفاوت است و تحقق آن دارای ابعاد 
دیگری اس��ت که قطعا حرکت در آن مسیر 
می تواند دلگرمی بیش��تر م��ردم در همدلی 
مومنان��ه و همراه��ی با مس��ئوالن در حل 
مشکالت دوران پسا کرونا را به همراه داشته 
باش��د. مقابله با گروانی و تورم که در برخی 
کاالها این گرانی به اوج رسیده از اصلی ترین 
مراحل این همدلی مومنانه مسئوالن است. 
در ش��رایطی که اقتصادی ای��ران نیز مانند 
سایر کشورها با چالش��های کرونایی مواجه 
است سربه فلک کشیدن قیمت خودرو و یا 
اق��الم خوراکی آن هم به دلیل عدم نظارت 
کامل و صحیح دستگاه های متولی و اجرایی 
قطعا پاس��خی مناس��ب به همدلی مومنانه 
مردم نیس��ت که ورود قاطع مس��ئوالنه به 
این عرصه گامی مهم در مشارکت مسئوالنه 
در همدل��ی مومنانه اس��ت. نکته مهم دیگر 
توج��ه به کس��ب کار در قالب جهش تولید 
اس��ت. قطعا از تبعات کرونا، ابعاد اقتصادی 
آن اس��ت که راهکار مقابله با آن نیز برنامه 
ری��زی س��ریع و صحی��ح در جهت جهش 
تولید اس��ت چرا که راه اندازی چرخ تولید 
یعنی حرکت اقتصادی یک کشور. حال این 
جهش تولید در بخش کش��اورزی باشد و یا 
در بخش صنعتی. توجه ویژه به کشاورزانی 
ک��ه این روزها حاصل دس��ت رنجش��ان بر 
زمین مانده و دالالن و سوداگران در کمین 
غارت و حتی نابودی محصوالت آنها هستند 
امری مهم در تحقق جهش تولید اس��ت که 
حلق��ه تکمیلی آن را حمای��ت از بنگاه ها و 
کارگاه های تولید کوچک اس��ت که اقتصاد 
خرد و مردم نهاد را به حرکت در می آورد. 

و در نهایت  آنکه دوران کرونا نش��ان داد که 
کن��ار نهادن رقابت های سیاس��ی و جناحی 
برابر با حل مش��کالت به بهترین نحو است 
که اس��تمرار ای��ن روند گزین��ه ای مهم در 
رفع مش��کالت آتی کشور و البته از مطالبه 
مردمی در همدلی مومنانه مس��ئوالن است. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که ملت ایران ش��رایط 
س��خت تحریم  دوران کرونا تحمل و نشان 
داد که می توان با تکیه بر داخل مش��کالت 
را حل کرد، پس جا دارد که مس��ئوالن در 
طرح همدلی مومنانه مسئوالن روند تکیه به 
داخل و چشم برداشتن از وعده های خارجی 
را محقق س��ازند چنانکه دوران کرونا نشان 
داد می توان یاد گرفت بدون خارج،کشور را 

اداره و مشکالت را رفع کرد. 

همدلی مومنانه با بضاعت 
شخصی

امریکایی ها، دولت را عامل اصلی شیوع کرونا می شناسند 

خ���ب���ر

خ���ب���ر

سرمقاله

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

فرآیند تأمین اعتبار دفترچه درمانی 
تأمین اجتماعی 

حذف شد

مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی با صدور دس��تور اداری به 
واحدهای اجرایی این س��ازمان در سراس��ر کشور حذف فرآیند 
تأمین اعتبار دفترچه درمانی و جایگزینی آن با سامانه استحقاق 
درمان را ابالغ کرد. بر اس��اس دستور اداری صادر شده از سوی 
مصطفی س��االری در راس��تای حذف تدریجی دفترچه درمانی 
و به منظور تس��هیل در ارائه خدمات درمانی به بیمه ش��دگان، 
مس��تمری بگی��ران و افراد تحت تکف��ل آن��ان در کلیه مراکز 
درمان��ی اعم از ملک��ی و غیرملکی طرف ق��رارداد و همچنین 
کاه��ش مراجعه مخاطبی��ن ذیربط به ش��عب و کارگزاری های 

رسمی سازمان و ایجاد رضایتمندی، درگام نخست درج اعتبار 
دفترچه ه��ای درمانی حذف و اخذ اس��تحقاق درمان از طریق 
سامانه استحقاق درمان جایگزین آن می شود. از ابتدای خرداد 
م��اه فرآیند تامین اعتب��ار دفترچه درمانی ح��ذف و نیازی به 
مراجعه بیمه ش��دگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان 
به شعب و کارگزاری های رس��می سازمان جهت تمدید اعتبار 

دفترچه درمانی نخواهد بود.
در این راس��تا بررسی و کنترل اس��تحقاق درمان بیمه شدگان، 
مس��تمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان ضمن رعایت اصول و 
قواعد بیمه ای در بخش س��رپایی در کلیه مراکز درمانی اعم از: 
ملکی، غیرملکی طرف قرارداد و پزش��کان، با استفاده از یکی از 
 USSD ، Mobile App ، SMSروش های جایگزین شامل ؛
darman. و  medical.tamin.ir و نرم افزارهای تحت وب
tamin.ir  انجام خواهد ش��د. فرآیند اخذ استحقاق درمان در 

بخش بستری ضمن رعایت اصول و قواعد رفع همپوشانی های 
درمانی س��ازمان های بیمه گر پایه کم��اکان به قوت خود باقی 
است. س��امانه های 4 گانه استعالم اس��تحقاق درمان به نحوی 
طراحی شده است که در صورت استعالم از سوی مراکز درمانی 
طرف قرارداد اعم از پزش��کان، بیمارستانها و مراکز پاراکلینیک 
دارا بودن یا دارانبودن اس��تحقاق درمان را در تاریخ اس��تعالم 
اع��الم کرده و کدرهگیری نیز ب��رای آنان صادر می کند. در این 
سامانه برای شخص بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی امکان 
آگاهی از تاریخ اس��تحقاق درمان نیز پیش بینی شده است و در 
صورت استعالم شخص بیمه شده، تاریخ اتمام استحقاق درمان 
نیز به وی اعالم می ش��ود. تمامی مراک��ز درمانی طرف قرارداد 
اع��م از؛ پزش��کان، داروخانه ها، مراکز پاراکلینی��ک، درمانگاه ها 
و بیمارس��تان ها موظف به کنترل اس��تحقاق درمان از یکی از 
روش های ذکر ش��ده در بند " 1" می باش��ند. ضمناً فرآیند اخذ 

اس��تحقاق درمان در بخش بستری ضمن رعایت اصول و قواعد 
رفع همپوشانی های درمانی سازمان های بیمه گر پایه، کماکان به 
قوت خود باقی است. در صورتی که بیمه شده و مستمری بگیر به 
هر دلیل به وضعیت استحقاق درمان خود معترض باشد می تواند 
از طریق تماس با سامانه "1420" سازمان  تامین اجتماعی نسبت 
به پیگی��ری موضوع اقدام نماید. در صورتی ک��ه فرزندان ذکور 
بیمه شدگان و مس��تمری بگیران )19 سال تمام( به دلیل عدم 
ارائه گواهی تحصیلی معتبر دانشگاهی و همچنین فرزندان اناث 
آنان به جهت عدم ارائه اصل شناس��نامه، در سرویس استحقاق 
درمان "فاقد حمایت درمانی" باش��ند، ت��ا زمان برقراری تعامل 
الکترونیکی ب��ا پایگاه های وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری و 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، ارائه خدمات درمانی جهت 
این دسته از فرزندان مطابق ضوابط و روال جاری انجام خواهد 

شد.  روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی
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تجدید آگهی مناقصه  عمومــــی 
( یک مرحله اى )

بیولوژیک  عوامل  خرید  دارد  نظر  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  کشاورزي  جهاد  سازمان 
(زنبورتریکوگراماوکفشدوزك کریپتولموس وزنبور براکون ) مورد نیاز  شهرستانهاى استان  را از طریق مناقصه 
بردارى  بهره  پروانه  داراى  وتولیدکنندگانیکه  ازشرکتها  ،لذا  نماید  واگذار  ذیل   بشرح  اى  مرحله  یک  عمومى 
آزمایشگاه تولید عوامل کنترل بیولوژیک آفات و واجد شرایط درمناقصه مى باشند، دعوت به عمل مى آید. -کلیه 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایى پاکت ها از طریق در 

گاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
موضوع مناقصه : خرید عوامل بیولوژیک(زنبور تریکو گراما ،کفشدوزك کریپتولموس و زنبور براکون)

- محل اجرا : شهرستانهاى استان کهگیلویه وبویراحمد              
برآورد اولیه : 5/636/125/000ریال                

مدت اجرا : شش ماه
نوع ومبلغ ضمانتنامه : ضمانت نامه معتبر از بانکها وموسسات مالى واعتبارى کشور560/000/000ریال

لغایت مورخه  روزپنج شنبه مورخ 99/2/25  از سایت:ساعت09:00 صبح  مناقصه  اسناد  زمان دریافت  ــ مهلت 
99/2/31 روزچهارشنبه  ساعت 14:15             

ــ مهلت تحویل پاکات از تاریخ 99/3/1 تاآخر وقت ادارى 99/3/10
پاکات مناقصه روزیکشنبه مورخه  99/3/11  راس ساعت 9  صبح در محل سالن جلسات  بازگشایی  تاریخ  ــ 

سازمان جهاد کشاورزى استان مى باشد. 
ــ هزینه دو نوبت آگهى مناقصه ودر صورت لزوم تجدیدآگهى  در روزنامه، به عهده برنده مناقصه مى باشد      

تلفن تماس (09175157078 آقاى الیقى) 
تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/27      تاریخ انتشار نوبت دوم 99/2/29

استانداری تهران: طرح ترافیک فعال اجرا نمی شود 
شهرداری: از فردا اجرا می کنیم

در حالی که استاندار تهران اعالم کرد طرح ترافیک تهران فعال اجرا نمی شود اما شهرداری تهران اعالم 
کرد نه تنها طرح ترافیک که طرح کنترل آلودگی هوا را هم از امروز اجرا می کنیم.

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران پس از برگزاری جلسه شورای ترافیک تهران اعالم کرد که با 
توج��ه ب��ه نظرات مختلف و متفاوتی که در زمینه اجرای طرح ترافیک وجود دارد، این طرح فعال اجرا 
نمی شود. وی ادامه داد: در این زمینه در روزهای اخیر سؤاالت متعددی از سوی شهروندان در ارتباط 
با اجرای طرح ترافیک مطرح ش��ده اس��ت و در گزارش هایی که قبال مطرح ش��ده بود قرار بر این بود 
که از 29 اردیبهش��ت  ماه مجدد طرح ترافیک اجرا ش��ود؛ همچنین گزارشی از سوی آقای افندی زاده 
مشاور معاون حمل و نقل ترافیک در رابطه با اجرای طرح ترافیک در ماه های اخیر ارائه شده که این 

موضوع نیز قابل تامل است.
محس��نی بندپی تصریح کرد: در گزارش��ی که از سوی مشاور معاون حمل و نقل ترافیک اشاره شده به 
درس��تی به موضوع طرح ترافیک اش��اره شده که در آن آمده اس��ت که در زمان اجرای طرح ترافیک 
میزان ترددها به محدوده شهر افزایش یافته همچنین ما شاهد اجرای ترددهای غیرضروری با اجرای 
طرح ترافیک بوده ایم. استاندار تهران خاطرنشان کرد: همچنین براساس اعالم خبر از سوی شهرداری 
تهران قرار بود طرح ترافیک از امروز اجرا شود که با توجه به اینکه اجرا و عدم اجرای این طرح موافق 

و مخالفین دارد هنوز برای اجرای طرح تصمیمی اتخاذ نشده است.
این اظهارات اس��تاندار تهران در حالی است که شهریار افندی زاده مشاور معاون حمل ونقل شهرداری 
تهران که در جلس��ه ویدئوکنفرانس��ی استانداری نیز شرکت داشته اس��ت، با اعالم خبر اجرای مجدد 
محدوده های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، از امروز دوشنبه براساس مصوبه هفته گذشته شورای 
حمل ونقل و ترافیک تهران اظهار کرد: در پنجاه و نهمین مصوبه ش��ورای حمل ونقل و ترافیک ش��هر 
تهران که هفته گذشته با حضور شهردار تهران، رئیس شورای اسالمی شهر، رئیس کمیسیون عمران و 
حمل و نقل شورای شهر، فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران و نماینده استاندار تهران برگزار 
ش��د، از روز دوشنبه 29 اردیبهشت مرحله اول محدوده های طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا 
اجرا می شود. وی ادامه داد: زمان آن که پیش از این از ساعت 6 و 30 دقیقه صبح تا 19 بود به ساعت 
8 صبح تا 16 کاهش یافته و در عین حال از ساعت 14 به بعد نیز خروج از محدوده های مذکور رایگان 
خواهد بود. با توجه به اینکه اکنون زمان کار ادارات از ساعت 7 صبح تا 14 منظور شده است، سفرهای 
کاری در این طرح ، مش��مول پرداخت عوارض در محدوده های مذکور نخواهند شد. در روزهای پنج 

شنبه صرفا طرح محدوده کنترل آلودگی هوا از ساعت 8 تا 13 اجرا می شود.
این اظهارات متناقض شهرداری و استانداری تهران در حالی باعث سردرگمی مردم می شود که تاکنون 
و پس از ش��یوع کرونا، تصمیم گیری درباره چنین موضوعاتی، نه در حیطه اختیار ش��هرداری بوده و نه 

استانداری بلکه پس از تصمیم گیری در ستاد مقابله با کرونا به جمع بندی رسیده است.  تسنیم

امیرعبداللهیان: 
بشار اسد رئیس  جمهور قانونی 
سوریه است
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ابوترابی:
اختیارات رئیس در مجلس 

یازدهم کاهش می یابد
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