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همدلی نقش زنان در بالیای طبیعی و بحرانها را بررسی کرد

پیشخوان

فراتر از مویه

تعویق اعزام مشموالن مناطق سیلزده
به معنای کسر خدمت نیست

حسین زهرهوند /تسنیم

همدلی| گروه اجتماعی -ستاره لطفی :تمام
انسانها چه زن و چه مرد در مقابل بالیای طبیعی
اعم از سیل،زلزله ،طوفان و  ...آسیبپذیر هستند .اما
جنسيت در آسيب پذيري پس از سانحه جايگاهي
مهـم دارد و در این میان زنان ،کودکان و سالمندان
از آســیبپذیری بیشــتری برخوردارنــد .ناامني،
بيسرپرستي ،مشكالت بهداشتي ،عـــدم تـأمين
منابع مالي و بيخانماني ،مشکالت بيشـتري بـراي
زنـان بـه همـراه دارد تـا مـردان .حتـي با فرض این
که در سوانح و حوادث غیرمترقبه اعضای خانواده
آســیب نبینند ،حجم كار زنان پــس از بحرانها
افزايش مي يابد و به دلیل کمبود امکانات و وسایل
الزم زندگی ،انجام امور خانگی و مراقبتی سختتر
میشود.
نگاه جنســیتی به ســوانح طبیعــی و دیدگاه
آسیبپذیری بیشتر زنان نسبت به مردان ،به ویژه
در وقایع طبیعی باعث شده است که بسیاری نقش
زنان را در شرایط بحران و اضطرار نادیده بگیرند و
ضمن قربانی دانستن آنان ،نقششان را در قالبهای
کلیشهای مانند «مویه» و «سوگواری» کردن محدود
کنند .نمونه روشن این موضوع ،تصاویری از زنان
در سیل اخیر کشور به ویژه لرستان بود که زنان را
درحال سوگواری بر خرابه ها و یا بازماندههای خانه
نشان میدهد  ،یا در تصاویری که از زلزله کرمانشاه
هم در رسانهها منعکس شــد ،تصویر ارائه شده از
زنان ،تصویر کلیشهای «قربانی» است.
این تصاویر کلیشــهای از زنان باعث میشــود
تاثیرگــذاری آنان چــه زمان وقــوع حادثه و چه
بعد از آن به حاشــیه برود .در صورتی که زنان به
عنوان مدیران عاطفی خانواده هم از لحاظ ساختار
فیزیولوژی و هم به دلیل پتانســیل های عاطفی و
روحی از قدرت تغییــر برخوردارند ،به نحوی که
میتوانند با توجه به اشراف و شناختشان به مسائل
خانواده و همچنیــن وضعیت روحی روانی اعضای
خانواده نه تنها نقش اساسی را در مدیریت بحران
ایفا کنند بلکــه میتوانند با تکیه بر همین قدرت

عاطفی درونی معــادالت را به نفع اعضای خانواده
و یا حتی اجتماع درگیر با مصیبت ،تغییر بدهند.
البته در کنار عکس های منتشر شده از سوگواری
زنان سیل زده بر خرابههای منازلشان ،عکسهای
دیگری از زنان ســیل زده بیل و کلنگ در دست و
فرو رفته در گل و الی منتشر شد که نشان میدهد
زنان در بازســازیهای بعد از بحران نقش اساسی
دارند .این گونه عکسها نگاهها را از کلیشهای که
زنان قربانیان بیدســت و پای حــوادث میدانند،
منحرف کرد.
یک جامعه شناس با بیان این که نقش زنان در
بحرانها به دلیل را توزیع نابرابر جنســیتی نادیده

گرفته شده است ،به «همدلی» گفت :واقعیت این
اســت که زنان به دلیل مجموعــهای از عوامل كه
بيانگر روندهاي بنيادين اجتماعي اسـت ،مسـتعد
ب هستند .طبیعی است که زن بـودن بـه
آســـي 
خـودي خـود آسيب پذيري خاصي ايجاد نمیكند،
اما اين روندهاي بنيادين اجتماعي و آن ساختارهاي
مشـــكل دار گذشته موجب آسيب پذيري خاص
زنان ميشود .در واقع ريشـة اصـلي آسـيبپـذيري
بيشـتر زنـان در برابـر حوادث طبیعی ساختارهاي
اجتماعي و بنيادهاي ارزشــي اســت .بنیادهایی
که براساس رويكـــرد مردانه شكل گرفته و تمام
مؤلفههاي ســاختاري آن بـــا توليــد قالبهاي

کلیشهای زمينة آسيبپذيري زنان در برابر سوانح
را فراهم و تقويت ميكنند.
البته این گونه ســاختارها و نگاههای نادرســت
در مورد زنان ،فقط مربوط به کشــور ما نیست و
نمونــه آن را میتوان در اغلب کشــورها دید ،ولی
در کشــورهای جهان ســوم از جمله کشور ما با
توجه به شــدت نابرابریهای جنسیتی پررنگتر
اســت .این در حالی است که با توجه به تحقیقات
انجام گرفته در کشــورهای مختلف ،در زمان بروز
حوادث و بحرانهایی مانند ســیل ،زلزله و  ...زنان
در دوران بهبودی و بازســازی نقش اساسی بازی
میکننــد ،اما نگاههــای جنســیتی و قالبهای

کلیشهای جنسیتی مانع از دیده شدن فعالیت و
نقش آنان شده است.
فرناز آزادی با اشــاره به نقش زنان سیل زده در
مدیریت بحران خانــواده و اجتماع خود گفت :در
سیل اخیر در استانهای مختلف ،شاهد بودیم که
زنان ضمن این که بار سنگینی بر دوش داشتند و
احتمال میرفت حال خودشــان هم خوب نباشد،
اما با این حال پابه پای مردان خانواده و گاه حتی
بیشتر از آنان در سروسامان دادن اوضاع زندگیشان
مشارکت داشتند.
آزادی بــا بیــان این که در ســیل اخیر ،نقش
بسیاری از زنان آسیب دیده از سیل فقط محدود
به خانوادههای خودشــان نبود ،افــزود :در بازدید
میدانی که خود شــخصأ از شــهر پلدختر استان
لرستان انجام دادم .شــاهد بودم فعالیت بسیاری
از زنان آســیب دیده از ســیل فقــط محدود به
خانوادههای خود نبود و آنان با توجه به مهارتهای
ارتباطی و روحیه قوی که مشخصه زنان آن مناطق
است و حتی با وجود فرصت و امکانات کم ضمن
مدیریت بحران خانواده خود تاثیرگذاری جمعی نیز
داشتند و در تصمیم گیریهای اجتماعی مشارکت
داشتند ،به نحوی که در بسیاری از موارد از دانش
و توان مهارتهای زنان برای ساماندهی و مدیریت
بحران استفاده میشد.
وی یادآور شد :بسیاری از زنان مناطق آسیبدیده
از حوادث تواناییهــا و مهارتهای مانند رهبری،
تاثیرگــذاری کارگروهی ،ســاماندهی و  ...دارند و
میتوانند نقش اساسی در دوران بهبودی و بازسازی
مناطق متاثر از حوادث ایفا کنند ،بنابراین وقت آن
رســیده است که در مدیریت حوادث و بالیا نقشی
بیشــتر از مویه کردن برای زنان قائل شــوند و در
تصمیمگیریها ضمن اســتقبال از آنان ،مشارکت
داده شوند .چرا که براساس تجربیات جهانی دیگر
نباید بــه زنان به عنوان قربانیــان منفعل حوادث
طبیعی نگاه شــود ،بلکه باید از توانایی آنان برای
بهبود اوضاع کمک گرفت.

خبر

آموزش

رئیس هیات ورزشهای همگانی استان تهران:

همایش هایی با شعار «ورزش و جوانان» به مناسبت هفته جوان
در تهران برگزار می شود

رئیس هیــات ورزشهــای همگانی اســتان تهران
گفت :هیات اســتان درراســتای جذب جوانان به ورزش
همایشهای متنوع همگانی با شعار« ورزش و جوانان» را به
مناسبت هفته جوان در سطح استان تهران برگزار می کند.
به گزارش پایگاه خبری هیات ورزشهای همگانی استان
تهران ،ولیاهلل شجاع پوریان با تاکید برآنکه جوانان از ارکان
مهم جامعه و آینده سازان کشور هستند افزود :سالمتی
روح و جسم جوانان از اهداف اصلی هیات استان است ،لذا
به مناسبت هفته جوان با برنامهریزیهای انجام شده قصد
داریم همایش های متنوع ورزش همگانی با شعار «ورزش
و جوانان» را در سطح استان تهران برگزار نماییم.
وی بیان کرد :از آنجا که دانشــگاهها و مدارس جایگاه
عمده جوانان و نوجوانان ما است لذا دراین سالها تعامالت
خوب و ارزنده ای را با این دستگاهها برقرار کردیم وتالش
شد مسابقات و همایشــات مخصوصا دوره های آموزشی
متعدد با آنها برگزار کنیم .اکنون نیز به مناســبت هفت
جوان مقرر شــده است روز سه شــنبه  27فروردین ماه
ساعت  10صبح همایش ورزشهای همگانی دررشته های
گوناگون (طنابکشی،فریزبی،دارت،روبیک ،تیر و کمان و
 )..را ویژه دانشجویان در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار
شود.
رئیس هیات ورزشهای همگانی استان تهران درادامه
خاطر نشــان کرد :همایش بزرگ پیــاده روی خانوادگی

همراه با برنامه های فرهنگی نیز روز جمعه  30فروردین
ماه ســاعت  17در مهرآباد جنوبی با حضور مســئولین
ورزشی استان و جوانان و خانواده های آنها درمحیطی شاد
و ورزشی از دیگر برنامه های تدارک دیده هیات در هفته
جوان اســت .شجاع پوریان با اشاره به  25هیات همگانی
حوزه شهرستانهای استان تهران گفت :هیاتهای ما در
شهرستانهای مختلف استان تهران نیز برنامه ریزی های
منظمی را به منظور برگزاری همایش ها و مسابقات متنوع
ورزشی ویژه جوانان و خانواده ها در بوستانهای مختلف
شهرستانها انجام داده اند.
رئیس هیات ورزشهای همگانی استان تهران در انتها از
کلیه هموطنان به ویژه جوانان تهرانی دعوت کرد تا در کنار
این هیات و با هدف ورزش و تندرستی دراین همایشها
حضورداشته و ساعات مفرح و شادی را رقم بزنند.

 ۳نوبته شدن امتحانات نهایی دانشآموزان مناطق سیلزده
رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــی وزارت آموزش و
پرورش از سه نوبته شدن امتحانات نهایی دانشآموزان مناطق سیلزده
خبر داد .خســرو ساکی در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت برگزاری
امتحانات نهایی دانش آموزان مناطق ســیلزده اظهار کرد :به استناد
رأی صادره در نوزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش
و پرورش در تاریخ ۲۱فروردین ماه ،تصمیماتی درباره امتحانات پایانی
نوبت دوم (خرداد) در مناطق سیل زده اتخاذ شده است.
وی افزود :برای دانش آموزان پایههای دوازدهم و ســوم متوســطه
نظری ،فنی و حرفهای و پیش دانشگاهی نظام قدیم عالوه برامتحانات
خرداد و شــهریور یک نوبت دیگردر تیر یا مرداد برگزار خواهد شد تا
دانش آموزان مناطق سیل زده که به تشخیص مدیر کل استان روند
آموزشــی آنها مختل شده است با تمایل و آمادگی خود در هر یک از
نوبتهای (خرداد ،تیر یا مرداد و شهریور ) شرکت کنند.
رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــی وزارت آموزش و
پرورش اضافه کرد که نمرات نوبتهای تیر یا مرداد و شهریور در ستون
خرداد درج و قبولی خرداد محســوب میشــود .ادارات کل آموزش و
پرورش استان در صورت تمایل دانش آموزان به شرکت در امتحانات
خرداد با بسیج کلیه امکانات خود باید زمینه برگزاری امتحانات نهایی
در شهرستان محل سکونت یا نزدیکترین محل به آنها را فراهم آورند.
ساکی با بیان اینکه به منظور ایجاد فرصت آماده شدن برای شرکت
در امتحانات نوبت دوم ( خرداد ) سایر پایههای دوره تحصیلی به ادارات
کل اســتان اختیار داده می شود متناسب با شرایط منطقه امتحانات
پایانی نوبت دوم را از اول خرداد تا  ۳۱تیر ماه برگزار کنند تا در صورت
لزوم برای عقب ماندگی ناشــی از تعطیلی مدارس ،فرصت تشــکیل
کالسهای جبرانی و ایجاد آمادگی بهتر برای شرکت در امتحانات برای

دانش آموزان فراهم شود.
وی ادامه داد :ضمناً در مناطق گرمســیری به استناد تبصره  ۲ماده
 ۳آیین نامه ارزشــیابی تحصیلی تربیتی دوره اول متوســطه مصوبه
شانزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش با
تشخیص کمیسیون های خاص ادارات شهرستانها و مناطق سیل زده
میتوانند دو هفته زودتر از تاریخ اول خرداد اقدام به برگزاری ارزشیابی
پایانی نوبت دوم کنند.
رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــی وزارت آموزش و
پــرورش با تاکید بر اینکه در صورتی که به دلیل مشــکالت به وجود
آمده در مناطق ســیل زده امکان تشکیل کالسهای عادی و جبرانی
فراهم نمی شود ،به تشخیص مدیر کل استان مبنای طراحی سئواالت
امتحانات پایانی غیرنهایی نوبت دوم قسمتهای تدریس شده است.
وی ادامــه داد :برای جبران عقب ماندگی این دانش آموزان در آغاز
ســال تحصیلی جدید قسمت های تدریس نشده به عنوان پیش نیاز
درس های جدید تدریس خواهند شد.

خبر
سلطانیفرخبر داد:

جمعآوری و ارسال محمولههای کمکی به مناطق سیلزده
وزیــر ورزش و جوانان از برگزاری تمام برنامههای هفته جوان با رویکرد کمک به مردم
سیلزده کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مسعود سلطانیفر در مراسم افتتاح طرحهای اشتغالزایی جوانان با بیان
اینکه حدود پنج ســال پیش مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن کشور مبانی اقتصاد
مقاومتی را تبیین کردند افزود :بر این اســاس نقشه راه و مسئولیت دستگاههای اجرایی
مشخص شد و به مبانی اقتصاد مقاومتی شامل استفاده از همه ظرفیتهای اقتصادی برای
رشد ،توسعه و مقابله با تهدیدهای خارجی تبیین شد.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه سالهای اخیر نیز با عناوین اقتصادی نامگذاری
شده و تکلیف را برای همه مشخص کرده است اظهار کرد :امسال نیز از سوی مقام معظم
رهبری با نام رونق تولید ملی نامگذاری شــده است .در دهه فجر نیز شاهد انتشار بیانیه
گام دوم رهبری بودیم که نشان میدهد رویکرد ایشان در این بیانیه با محوریت جوانان و
تمرکز بر آنان بوده است.
سلطانیفر با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از جوانان و محوریت آنها
در راه رشد و توسعه کشور است تاکید کرد :بر اساس تکالیف قانون بودجه از محل بیست
و هفت صدم مالیات بر ارزش افزوده بخشهایی که مربوط به ازدواج و اشتغال جوانان بود
علی رغم اینکه معتقد بودیم نباید وارد بخش اشتغال شویم و باید از ظرفیت هم گرایی
دستگاههای مختلف استفاده کنیم ،بخش مذکور در قالب تسهیالت و توافق با مؤسسات
اقتصادی در اختیار معاونت جوانان قرار گرفت تا در زمینه اشتغال و کارآفرینی سمنهای
جوانان استفاده کنند.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه از افزایش تعداد ســازمانهای مردم نهاد جوانان از ۱۰۰
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مورد در ابتدای کار دولت در سال  ۹۲به بیش از  ۲۵۰۰مورد تا این لحظه خبر داد و گفت:
این سازمانهای مردم نهاد هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی رشد پیدا کرده ،در سال
گذشته تشکیل مجمع ملی جوانان از مهمترین دستاوردهای این حوزه بود که بعد از ۱۴
تا  ۱۵سال با همکاری معاونت جوانان و سازمانهای مردم نهاد اتفاق افتاد .این مجمع به
عنوان عالیترین رکن سازمانهای مردم نهاد جوانان محسوب میشود و مشکالت حقوقی
آنها طی برگزاری جلساتی با وزارت کشور حل شده و مسیر به رسمیت حقوقی آنها آغاز
شده است.

سلطانیفر در ادامه تاکید کرد :در بخش مهارت افزایی سربازان وظیفه نیز ظرفیتهای
خوبی با ستاد کل نیروهای مسلح فراهم شده تا جوانان در دوران خدمت مهارت آموزی
شده و بعد از خدمت وارد بازار کار شوند.
سلطانیفر با بیان اینکه آغاز سال  ۹۸با سیل در چندین شهر از کشور همراه بود توضیح
داد :از همان ابتدا وزارت ورزش و جوانان بســیج شــد و  ۱۱۰۰سالن ورزشی در اختیار
ستادهای مدیریت بحران قرار گرفت که تا این لحظه  ۷۰۰سالن مورد استفاده قرار گرفته
است .همچنین  ۱۰۰سالن ورزشی نیز در استانهای سیل زده آسیب دیدند.
سلطانیفر با اشاره به جمعآوری  ۴۵محموله اقالم مختلف مثل چادر ،پتو ،مواد غذایی،
بهداشتی و ...ارسال آنها به مناطق سیل زده توضیح داد :طی مراسم امروز نیز  ۱,۳۰۰میلیارد
ریال تســهیالت اعطایی در اختیار ســازمانهای مردم نهاد استانهای کرمان ،کرمانشاه،
سیستان و بلوچستان ،اصفهان و ...قرار گرفت که  ۴۰۰میلیارد ریال آن از سوی بانک رسالت
و  ۹۰۰میلیارد ریال آن از سوی صندوق کارآفرینی امید تخصیص داده شده است.
به گفته وی این تسهیالت زمینه اشتغالزایی  ۲۰۰۰جوان را فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه هر ساله والدت حضرت علی اکبر (ع) همزمان با آغاز هفته جوان است
نیز توضیح داد :با این وجود امسال با وقوع سیل برنامههای عادی این هفته لغو شد و همه
برنامهها با رویکرد کمک به مردم سیل زده برگزار خواهد شد.
سلطانی فر با بیان اینکه در تمامی دنیا ،ایجاد ،گسترش و پشتیبانی از سازمانهای مردم
نهاد با هدف مشــارکت مردم و جوانان کشــور در فرآیند توسعه اتفاق میافتد ادامه داد:
باید شرایطی پیش بیاید که سازمانهای مردم نهاد پلی میان حاکمیت و مردم باشند و
پیشنهادات و انتقادات آنها را به دولت برساند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
توضیحاتی را درباره چگونگی تغییر اعزام به خدمت مشمول
سربازی مناطق سیل زده و نیز مشموالن در خوزستان ارائه
کرد.
سردار موسی کمالی در گفتوگو با ایسنا ،درباره دغدغه
و ابهامات برخی از مشموالن ســاکن مناطق سیلزده در
استانهای لرســتان و خوزستان گفت :ستاد کل نیروهای
مســلح با توجه به وضعیت مناطق سیل زده اعالم کرد که
مشموالن در کدام منطقه از استانهای گلستان و لرستان
اعزام به خدمتشــان تعویق افتاده و یا میتواند از مرخصی
اضطراری اســتفاده کنند که توضیحات ارائه شده در این
خصوص موجود است.
وی درباره مشــموالن مناطق سیلزده استان خوزستان
نیز اعــام کرد :در این زمینه به ســازمان وظیفه عمومی
ناجا اختیارات الزم از ســوی ســتاد کل نیروهای مســلح
داده شــده تا پس از بررسیهای الزم تسهیالت الزم برای
اعزام مشــموالن به سربازی را در نظر بگیرند .همچنین به
فرماندهان یگانهای مناطق سیل زده نیز این اختیار داده
شده تا در مورد مرخصی اضطراری سربازان در این مناطق
تصمیمگیریکنند.
کمالی درباره ی این که چرا تاکنون مشخصاً مناطق سیل
زده استان خوزستان اعالم نشده گفت :با توجه به وضعیت
سیل در اســتان خوزستان مقرر شد تا پس از جمع بندی
نهایی و پیگیریهای نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در
این استان ،اسامی این مناطق اعالم شود.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
با تاکید بر این که تســهیالت ارائه شده مربوط به سربازان
و مشموالن مناطق ســیل زده است و کل استان را شامل
نمیشــود گفت :بنابراین آن دسته از مشــموالنی که در
استانهای سیل زده بودند و شهر محل سکونتشان درگیر
سیل نبوده مشمول این تسهیالت نیستند.
کمالی درباره ابهام دیگر برخی از ساکنان مناطق سیل زده
مبنی بر این که تغییر دو ماهه در اعزام سربازی به منزله کسر
خدمت است؟ گفت :چنین چیزی به هیچ عنوان تأیید نشده
و کسر خدمت نیز به ساکنان مناطق سیل زده تأیید نشده
بلکه تنها اعزام به خدمتشان به تعویق افتاده است .بنابراین
مدت سربازی این افراد نیز تابع قوانین کلی است و تغییری
در آن ایجاد نشده است.
وی از ســربازان و نیروهایی که با حضور داوطلبانه و نیز
اقدامات مؤثر و فراتر از وظایفشــان به ســیلزدگان یاری
میرسانند قدردانی کرد.

تاثیر نوعی داروی دیابت در پیشگیری از
بیماریکلیوی

نتایج یک بررسی نشان میدهد که نوعی داروی دیابت از
خطر ابتال به بیماری کلیوی پیشگیری کرده یا روند پیشرفت
آن را کند میسازد.
به گزارش ایسنا ،داروی «اینووکانا» که برای کنترل قند
خــون در مبتالیان به دیابت تجویز میشــود میتواند به
پیشگیری از بیماری کلیوی کمک کرده و مانع از آن شود تا
ساالنه میلیونها انسان جان خود را از دست دهند یا برای
ادامه حیات مجبور به انجام دیالیز شوند.
بیش از  ۴۲۰میلیون نفر در سراسر جهان به دیابت مبتال
هســتند و دیابت نوع دو شایعترین آن است .گذشت زمان
موجب میشود دیابت به کلیهها آسیب وارد کند و به بیماری
و در نهایت به نارسایی آنها منجر شود.
برخی از داروهای فشار خون این خطر را کاهش میدهند
اما این داروها تنها تا حدودی موثر هســتند .در این بررسی
متخصصان به مطالعه روی  ۱۳هزار بیمار مبتال به دیابت و
بیماری مزمن کلیوی در سراسر جهان پرداختند .تعدادی از
این بیماران ازداروی اینووکانا و گروهی دیگر داروهای مشابه
دریافت کردند .به گزارش نشــریه تایم ،این متخصصان در
بررسیهای خود مشاهده کردند که مصرف داروی اینووکانا
خطر ابتال به مشکالت کلیوی از قبیل نارسایی کلیه ،نیاز به
انجام دیالیز و پیوند کلیه را حدود  ۳۰درصد کاهش میدهد.

دفاتر پیشخوان ،دروازه ارتباط مردم با
بیمهسالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت :یکی از اولویتهای
امسال بیمه سالمت ،ارتقای سطح سواد سالمت جامعه است.
باید دانش مردمدر حوزه ســامت افزایش پیدا کند ،زیرا
تغییر رفتار و اصالح سبک زندگی میتواند منجر به سالمتی
بیشتر و در نتیجه کاهشهزینههای نظام سالمت شود.
به گزارش ایسنا ،طاهر موهبتی در جلسه ویدیو کنفرانس
با مدیران کل اســتانی بیمه ســامت افزود :در ســال ۹۷
دشواریهایفراوانی وجود داشت ،اما در عین حال گامهای
بزرگی در حوزه بیمه سالمت برداشته شد و همه ادارههای
کل اســتانی برای حلمشکالت تالش کردند .در سال ۹۸
نیز همچنان بر مواردی مانند مدیریت منابع و مصارف تاکید
داریم.
وی بیان کرد :مرامنامه تالشگران عرصه بیمه سالمت که
در روزهای پایانی ســال  ۹۷به ادارههای کل استانی ابالغ
شد ،شاملماموریتها و اهداف سازمان بیمه سالمت برای
سال  ۹۸است.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت ،موهبتی
ادامه داد :تعامل مناســب با انجمنهای علمی پزشــکی و
سازمان نظام پزشکی برای اجرای برنامههای سازمان بیمه
ســامتبســیار اهمیت دارد .باید جلسهها و نشستهای
کاربردی با انجمنهای علمی پزشکی و اعضای سازمانهای
نظام پزشکی استانها به طور مســتمر برگزار و از نظرات
کاربردی و خرد جمعی برای حل مشکالت استفادهشود.
رئیس هیئت مدیره ســازمان بیمه سالمت گفت :دفاتر
پیشــخوان دروازه یا ورودی ارتباط مردم با بیمه ســامت
هستند و در نتیجه باید بسیار جدیگرفته شوند و بر عملکرد
این دفاتر نظارت شــود .زیرا تکریم ارباب رجوع و احترام به
بیمه شدگان یکی از اصول اولیه سازمان بیمه سالمت است
و این موارد باید در دفاتر پیشخوان جدی گرفته شود.

