
کافیســت با تلفن همراهت به اینترنت متصل باشــی و 
موقعیــت خودت را پیدا و کلیک کنــی تا خودرویی تو را به 
مقصد مورد نظرت برساند. یک ایده جذاب پولساز و در عین 

حال وارداتی که در تهران خوب جواب داده است!
بارهــا برای همه پیش آمده که در خیابان دنبال خودروی 
دربست با قیمت مناسب بوده ایم اما دسترس به آن برایمان 
دشوار بوده است و در نهایت مجبور به پرداخت قیمتی باالتر 
از تعرفه های موجود شــده ایم. در سالهای اخیر نرم افزار و 
اپلیکیشنی به بازار آمده که خدمات سفرهای درون شهری 
را به مخاطبــان ارائه می دهد. ایــن برنامه در حال حاضر 
فقط در پایتخت ارائه می شــود و افرادی که قصد ســفر به 
نقاط مختلف شــهر را دارند از طریق ایــن نرم افزار مبدا و 
مقصد را مشــخص کرده و با اعالم قیمت درخواست خود 
را تکمیل می کنند و در اســرع وقــت نزدیک ترین خودرو 

به مبدا می رسد.
یکی از مواردی که موجب استقبال مسافران و راننده شده 
است قیمت مقرون به صرفه و ارائه سرویس مناسب در این 
اپلیکیشــن است. از ســوی دیگر هم اتحادیه اتومبیل های 
کرایه ای هم بیکار ننشسته و هر از گاهی اقداماتی علیه این 
اپلیکیشن های حمل و نقل انجام داده و مدعی اخاللگری با 
شعارهای نرم افزار نفوذی نابود باید گردد و... هستند. جدا از 
بحث ها و اختالف های حقوقی میان هر دو گروه، از منظر 
کارآفرینی و پیاده ســازی یک ایده اقتصادی شاید خیلی ها 
دوســت داشته باشند بدانند اساســا این نرم افزارها چیست 
و چطور وارد ایران شــد؟ یا اینکــه چطور یک ایده خالقانه 
می تواند تا این حد پولساز برای گردانندگان و پرسروصدا در 

فضای اجتماعی کشور باشد؟
در همین زمینه گفت وگویی با شهرام شاهکار، مدیرعامل 
اسنپ ترتیب داده ایم که چکیده آن را در ادامه می خوانید.

اسنپ چیست و چه سازوکار و چه نوع تعاملی با 
راننده ها و و مسافران دارد؟

اســنپ، اپلیکیشن درخواســت خودرو روی گوشی های 
هوشمند است که به عنوان پل ارتباطی بین کاربران مسافر 
و راننده عمل می کند و درخواست مسافر را به نزدیک ترین 
کاربر راننده ارسال می کند. پس از قبول درخواست از جانب 
راننده، مســافران اطالعات راننده را مشــاهده می کنند و 
زمانی که طول می کشــد که راننده به مسافر برسد، برای 
مسافر مشخص می شود. پس از سوارشدن مسافر در خودرو، 
امکان پرداخت آنالین نیز برای مســافران مهیا می شود و 
در پایان سفر امکان امتیازدهی به رانندگان فراهم می شود. 
اســنپ قرار نیست جایگزین سیســتم های سنتی در حمل 
ونقل مســافران شود و اتفاقا اسنپ مانند همه سیستم های 
جدید که مبتنی بر تکنولوژی است، مزیت های مختلفی را 
در جاهای خاصی ایجاد و به عنوان مکمل و گزینه ســوم و 

چهارم مخاطبان در مسافرت عمل می کند.
چگونه توانســتید این ایــده را اجرایی کنید و 

مسیری که پیمودید چگونه بود؟
شرکت ما شهریور 93 شــروع به کار کرد. ابتدا یک تیم 
کوچک بــود. آن زمان نیاز و خألیی را در بازار حمل و نقل 
شهری احساس کردیم. به این نتیجه رسیدیم سرویس هایی 
که این ســه ویژگی را در کنار هم داشته باشد وجود ندارد، 
مقرون به صرفه بودن، در دسترس بودن و با کیفیت بودن. 
بر اساس همین سه ویژگی، نهایتا ایده اسنپ را اجرا کردیم.

االن بیش از 2.5 ســال اســت که فعالیت می کنیم. ابتدا 
با عنوان تاکســی یاب شروع شــد. 6 ماه بعد نام اسنپ را 
روی آن گذاشتیم. )اپلیکیشن سریع و چاپک( هدف هم این 
بود که خدماتش را در حوزه های دیگرنیز گســترش دهیم. 
خدماتــی که می توانند از ارزش هایی که این فناوری برای 

مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا استفاده می شود نیز بهره 
ببرد. مثل سرویس های ویژه پیک موتوری، ارسال غذا و...

 در این مجموعه ما 240  نفر نیروی تمام وقت داریم که 
همه از دانشــگاه های معتبر جذب شده اند و در حال حاضر 
50 هزار راننده همکار هم داریم که از ابتدای تاسیس تاکنون 

به رقم بیش از 20 میلیون سفر درون شهری رسیده ایم.
پیش از این چه می کردید؟ شغلتان چه بود؟

لیسانس نرم افزار کامپیوتر دارم و کارشناسی ارشد را هم 
مدیریت MBA خواندم. حدود 12 سال است که در زمینه 
نــرم افزار و تجارت الکترونیــک فعالیت می کنم و پیش از 
راه اندازی این مجموعه هم مدیر ارشــد توسعه کسب و کار 

"دیجی کاال" بودم.
با چقدر ســرمایه کارتان را شــروع کردید؟ 
احتماال موانع زیادی هم وجود داشته، کما اینکه 

االن هم دارید...
بــا منابع محدودی شــروع به کار کردیــم. پس از اینکه 
ایــده را اعتبارســنجی کردیم، با راه انــدازی کار در همان 
ماه های نخســت فهمیدیم که این ایده مشــکل بزرگی از 
تاکســی خواهان را حل خواهد کرد. می دانستیم آنها راغب 
خواهند بود از خدماتش اســتفاده کنند و برخی هزینه ها را 
هم بپردازند. وقتی شما تست می کنید و روند رو به رشد را 
متوجه می شوید، این نشــان می دهد روز به روز هواداران 
این ایده بیشتر می شوند. آن وقت است که می توانید روند 
روبه رشد طرحتان را جلوی سرمایه گذار بگذارید و به آن ها 
بگویید که آیا حاضرند شــما را در این ســفر هیجان انگیز 

همراهی کنند یا خیر. 
می دانید کــه نرم افزار شــما صرفا یک ایده 
خالقانه نیســت و از ســال ها پیش در خارج از 

کشور اجرا می شد؟!
بله؛ این ایده و مدل کســب و کار برای نخســتین بار در 
ســال 2009  و از شرکت آمریکایی برگرفته شده است. این 
شــرکت در 70 کشــور دنیا فعالیت می کند. ایده اجرایی ما 
کپی اســت اما به هر ترتیب در ایران یک فناوری جدید به 
حســاب می آید. بالطبع رشــد فناوری در کشورهای دیگر 
سریع تر انجام می شود. این ایده ای است که از کشورهای 
دیگر به ایران آمده اما مهم این است که ما بتوانیم ایده هایی 
کــه وجود دارد را منطبق بر نیازهای کاربران ایرانی کنیم و 

بومی سازی را انجام بدهیم.
با توجه به اینکه ایده جدید نیست، چه میزان از 

کارتان قابلیت ثبت اختراعات دارد؟
ما نرم افزار را در شورای عالی انفورماتیک ثبت کردیم اما 
خیلی قوانین سفت و سختی در این زمینه وجود ندارد. برای 
ایده هم که اصال قانونی وجود ندارد ونمی توانیم ثبت کنیم. 
ما روال قانونی را طی کردیم و در شــورای انفورماتیک نرم 
افزارمان را به ثبت رســاندیم. به نظرم هرچقدر هم قوانین 
سفت و سختی وجود داشــته باشد باز هم نمی توان کاری 
کرد که از ایده در جاهای دیگر اســتفاده نشود و از آن کپی 
برداری نشــود. ما معتقدیم نحوه اجرای ایــده از خود ایده 

مهم تر است. ما تیم خوبی برای اجرای کار داریم.
برخی از راننده های آژانــس تلفنی محل کار 
خود را ترک کرده اند و کاربر اســنپ شده اند؛ 
با توجه به این موضوع اسنپ چه مزیت و ارزش 
افزوده ای را برای این راننده ها ایجاد کرده است 
که آنها اســنپ را به آژانس هــای تلفنی ترجیح  

داده اند؟
این موضوع بســیار حائز اهمیت اســت که همه کاربران 
راننده اسنپ به صورت تمام وقت به شغل رانندگی مشغول 
نیستند و موضوعی که سیستم اسنپ را برای کاربران راننده 
جذاب کرده، این موضوع اســت که بیشــتر کاربران راننده، 
اســنپ را به عنوان شــغل دوم خود انتخاب کــرده اند؛ به 
عنوان نمونه این کاربران راننده دانشجوی کارشناسی ارشد، 
کارمند و... هستند و فرصت کار کردن در آژانس های تلفنی 

را ندارند.
از طرفی افرادی که شــغل اصلی رانندگــی دارند نیز به 
عنوان شغل کمکی از اسنپ استفاده می کنند. در این میان 
منعطف بودن سیستم اسنپ باعث شده که بسیاری از افراد 
به عنوان کاربر راننده در اســنپ مشغول به کار شوند؛ چون 
کاربران راننده می توانند از نیم تا 10 ســاعت در اسنپ کار 
کنند و زمان کاری را می توانند، خودشــان تنظیم کنند؛ این 

بزرگ ترین مزیت سیستم اسنپ به شمار می رود.
برخی از کاربران مسافر اسنپ بر این باورند که 
هزینه ســفر با اسنپ کمتر از سفر با آژانس های 
تلفنی یا خودروهای دربســتی است؛ با توجه به 
این موضوع، آیا اســنپ مابــه التفاوتی را بابت 
هزینه پایین اسنپ نسبت به تاکسی های تلفنی 

به کاربران راننده پرداخت می کند؟
پرداخت مابه التفاوت به کاربران راننده ســازوکاری دارد 
که مقیاس پذیر نیســت و شــاید در مقیاس کوچک تر این 
موضوع امکان پذیر باشــد اما به محض رشد سیستم امکان 
این موضوع مهیا نیست و نیاز به سرمایه گذاری نامحدودی 
دارد. اســنپ پلتفرمی را ایجاد کرده که کاربر مســافر را به 
راننــده متصل کند و از تراکنش های موجود، درصدی را به 

عنوان کارمزد از کاربران راننده دریافت می کند.
اســنپ چه خدماتی را بــرای ترغیب کاربران 

راننده در نظر گرفته  است؟
اســنپ نیازهای کاربران راننده را شناسایی کرده است؛ به 
عنوان نمونه کاربران راننده برای کســب رضایت مسافران 
نیاز به داشتن خودرویی پاکیزه دارند؛ با توجه به این موضوع 
اسنپ با مراکز کارواش وارد مذاکره شده و خدماتی را در این 
راستا به کاربران راننده عرضه می کند. از طرفی نیاز کاربران 
مسافر به اسنپ نیز در شرایطی است که آنها تمایل به سفر 
در آخر هفته ها یا مکان های شلوغ را که جای پارک موجود 
نیست دارند؛ با توجه به این موضوع اسنپ در مناسبت های 
مختلف، برنامه های تشــویقی متفاوتی را برای مسافران در 

نظر گرفته  است.
با توجه به برنامه های تشــویقی، آیا اســنپ 
سیســتم باشگاه مشــتریانی دارد و در راستای 
اقداماتی  چه  مشتریان  سازی  وفادار  برنامه های 

را انجام می دهد؟
باشــگاه مشــتریان طبق تعریف کالســیکی که در علم 
بازاریابی دارد در اســنپ پیاده ســازی نشــده اما اسنپ به 

وفادارسازی کاربران راننده و مسافر توجه ویژه ای دارد.
آیا کاربران راننده جزء منابع انســانی سازمان 
شــما محســوب می شــوند؟ راننده ها چگونه 
به عنوان کاربران در اپلیکیشــن اســنپ جذب 

می شوند؟
خیر، اسنپ صرفا به عنوان یک پلتفرم، دو سمت کاربران 
مســافر و راننده را به یکدیگر متصل می سازد البته اسنپ 
در تالش اســت در این اتصال، تجربه سفر مناسبی را برای 

کاربران مســافر و راننده ایجاد کنــد. به صورت کلی راننده 
ها استخدام اسنپ نیستند و صرفا کاربران اپلیکیشن اسنپ 
به شــمار می روند. در این میان نحوه استفاده از اپلیکیشن 
اســنپ به راننده ها آموزش داده می شــود و حتی راننده ها 

آموزش های رفتاری نیز می بینند.
هنگامی که کســب و کاری در ایــران موفق 
می شود، بســیاری از کارآفرینان از آن ایده کپی 
برداری و مانند آن کســب و کار را پیاده سازی 
می کنند، به نظر می رســد اســنپ نیز جزء این 
کسب و کارهای موفق است و جذابیت این بازار 
باعث شــده، تعدادی دیگــری از رقبا وارد این 
بازار شــوند. با توجه به این موضوع اسنپ چه 
استراتژی در راستای ورود رقبای جدید به بازار 

دارد؟
رقابت برای کسب وکار اسنپ مفید است و مهم تر اینکه 
برای افرادی که از ســرویس اسنپ استفاده می کنند، بسیار 
مفیدتر است چون در حال حاضر کاربران مسافر یک گزینه 
برای دریافت این گونه ســرویس دارند و در صورت حضور 
رقبــای جدید در این بازار، با انتخاب های بیشــتری همراه 
می شــوند. اسنپ خیلی وقت قبل منتظر ورود رقبای جدید 
به این بازار بود، اما شــاید یکی از دالیل ورود دیر این رقبا 
به بازار این موضوع باشــد که خلق تجربه کاربری جذاب و 
مناسب بســیار کار سختی است. کسب و کارهایی که قصد 
ورود به این بازار را دارند، در راســتای موفقیت در این بازار، 
باید یا مزیت بیشــتری را ایجاد یا مشــکل افراد را به نحو 

بهتری رفع کنند.
اســنپ چه برنامه ریزی در راســتای توسعه 
محصول و بازار دارد؟ آیا قرار است این سرویس 

در دیگر شهرهای کشور نیز اجرا شود؟
اســنپ دو نوع توســعه را در برنامه خود دارد؛ نخســتین 
برنامه توســعه، توســعه جغرافیایی اســت. به عبارت دیگر 
کالنشهرهای دیگر کشور که شرایط مشابه تهران را دارند و 
تعداد ماشــین ها و سفر ها در آن شهرها زیاد است، قطعا به 
محصوالت اســنپ نیاز دارند. در توسعه جغرافیایی هنگامی 
که محصول در شــهر تهران النچ می شود، فرآیند توسعه 
پذیری در سازمان طراحی می شود که به راحتی این فرآیند 

در شهرهای دیگر نیز پیاده سازی می شود.
شــاید مهــم ترین نکتــه ای کــه باید یادآور شــد این 
موضوع اســت که اســنپ، کســب و کار جدیدی اســت 
و بــا چالش هــای مختلفی روبه رو اســت. در دو ســال 
گذشــته تالش بــر این موضوع شــده کــه بازخوردهای 
مخاطبــان مختلــف را به خوبــی دریافت کنیــم و به آن 
 توجه ویژه ای داشــته باشــیم و فعالیت های اسنپ را بهبود 

دهیم. 
یکی از دالیل موفقیت اســنپ، منابع انسانی مناسب آن 
اســت که هر یک از کارمندان اسنپ، از بهترین های خود 

انتخاب شده اند.

4
اجتماعی

E-mail: mostagheldaily@gmail.com
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شهال منصوریه

 مسمومیت غذایی، 260 دانشجوی یزدی را راهی بیمارستان کرد.
دکتر پیرحســین کولیوند، سرپرســت سازمان اورژانس کشور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این حادثه گفت: به دنبال گزارش این 

موضوع به اورژانس در ساعت 5:05 صبح دیروز، 14 دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس به محل اعزام شدند.
وی با اشاره به مسمومیت غذایی 260 دانشجو خوابگاه دانشجویی )آقایان( یزد - خیابان منتظر فرج افزود: عوامل اورژانس اقدامات 
الزم را در محل حادثه انجام دادند و همچنین مســمومین به بیمارســتان های شهید صدوقی، شاه ولی، شهدای کارگر، گودرز، مرتاض، 

افشار، فرخی و سیدالشهداء این استان اعزام شدند.
چشم انداز 

  خبر 

وزارت بهداشت در دولت یازدهم 24هزار تخت بیمارستانی ساخت که حداقل 3برابر 
احداث بیمارستان در هر یک از دولت های گذشته است.

معاون فنی و برنامه ریزی معاون درمان وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با 
بیان این مطلب گفت: به طور متوســط در هر یک از دولت های گذشته تا قبل از دولت 
یازدهم در یک دوره چهارســاله دولت ها حداکثر هشت هزار تخت بیمارستانی ساخته 
اند یعنی حداکثر ســالی دو هزار تخت بیمارستانی و در کل کشور در زمان شروع دولت 

یازدهم، 84 هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی داشتیم.
علی ماهر افزود: دولت یازدهم با یک سرمایه گذاری بزرگ که حاصل در اولویت قرار 
گرفتن ســالمت مردم اســت، حدود 7500 میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان های 
جدید)حــدود 300 میلیون تومان برای هر تخت( اختصــاص داد و با این کار 24 هزار 
تخت بیمارستانی در این دولت ساخته می شود که بیش از 3برابر هر یک از دولت های 

گذشته است.
مشــاور معاون درمان وزیر بهداشــت افزود: این یک حرکت تحولی و جهشی بزرگ 
در نظام ســالمت کشور است که در هیچ دوره ای تا قبل از دولت یازدهم سابقه ندارد، 
از این تعداد بیمارســتان تاکنون حدود 21 هزار تخت بیمارســتانی ساخته شده و بقیه 
آن نیز تا آخر دولت یازدهم به پایان می رســد و تا پایــان این دولت، تعداد تخت های 
بیمارستانی دولتی در ایران) به جز حدود 30 هزار تخت بیمارستان خصوصی( به حدود 

108هزار تخت می رسد.
وی گفت: با این اقدام وزارت بهداشت، تعداد بیمارستان های دولتی از 540بیمارستان 
به 662 بیمارســتان افزایش می یابد و 122 بیمارســتان جدید در دولت یازدهم ساخته 
می شــود.مدیر کل فنی و برنامه ریزی درمان وزارت بهداشــت گفت: تعداد تخت های 
مراقبت های ویژه )آی سی یو، سی سی یو و آی سی یو اطفال( در ابتدای دولت یازدهم 
در کل کشور 5800 تخت بود که در این دولت با ایجاد حدود 2500 تخت مراقبت ویژه 
جدید که معادل 50درصد کل تخت های قبلی است به حدود 8200 تخت مراقبت ویژه 
در کشور رسیده است.وی افزود: تعداد کل تخت های روانپزشکی نیز در بخش دولتی تا 
قبل از دولت یازدهم، 7 هزار و 180 تخت بود که با افزایش حدود 1200 تخت جدید، 
تعداد آن به حدود 8400 تخت روانپزشــکی رسید، تعداد تخت های سوختگی نیز که تا 

قبل از این دولت در کشور 815 تخت بود به 1130تخت افزایش یافت.
مدیر کل مدیریت بیمارســتانی و تعالی بالینی وزارت بهداشت افزود: با این اقدامات 
نسبت تخت بیمارستانی به ازای هزار نفر جمعیت از حدود 1.4تخت به حدود 1.7 تخت 
می رســد که البته هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیــادی دارد و حداقل باید 100هزار 
تخت بیمارســتانی دیگر در کشــور ساخته شود تا به شرایط نســبتا استاندارد برسیم و 
بتوانیم عقب ماندگی عمیق گذشــته را جبران کنیم.وی گفت: در واقع وزارت بهداشت 
با این طرح تحول زیربنایی، کشور و اغلب شهرها را به کارگاه بزرگ بیمارستان سازی 

تبدیل و یک حرکت پرشتاب را شروع کرد.
مدیــر کل فنی و برنامه ریزی معاونت درمان وزارت بهداشــت افزود: عالوه بر آن با 
توجه به فرسودگی باالی 50 درصدی تخت ها و فضای بیمارستان های دولتی، در چهار 
ســاله گذشته، 45 هزار تخت و فضای بیمارستانی به وســعت دو میلیون و 500 هزار 
مترمربع از مجموع 84 هزار تخت موجود بازسازی و نوسازی شد که این نیز یک اقدام 
تحولی بــرای بهبود کیفیت خدمات درمانی دولتی به مردم اســت.ماهر گفت: ارتقای 
کمی و کیفی خدمات درمانی در دولت یازدهم به خدمات بستری و بیمارستانی محدود 
نمی شــود، سهم بخش دولتی از خدمات سرپایی تا قبل از این دولت زیر 10درصد بود 
و اغلــب مردم مجبور بودند با پرداخت هزینــه ویزیت 35 تا 50 هزار تومانی به مطب 
پزشکان خصوصی مراجعه کنند اما اکنون با ایجاد 225 کلینیک ویژه سرپایی در قالب 
4200 مطب دولتی، ســهم بخش دولتی در خدمات سرپایی به حدود 30 درصد رسیده 
و ســه برابر شده اســت.وی افزود: با این کار مردم با پرداخت ویزیت 3500 تومانی از 
خدمات ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص در شهرها برخوردار شده اند، تاکنون 
110 میلیون بار ویزیت ســرپایی در دولــت یازدهم در این مراکز انجام و زمینه اجرای 
برنامه نظام ارجاع و پزشــک خانواده فراهم شــده است که امیدواریم با ادامه این روند 

در دولت آینده اجرا شود.

دولت یازدهم 3 برابر دولت های قبل 
بیمارستان ساخت

تجربه های شاهکار برای کارآفرین ها

مسمو میت 
260 دانشجو 

در یزد

اجرای آزمایشی حذف دفترچه های بیمه در مراکز طرف قرارداد
مدیرکل درمان غیرمستقیم و پشتیبانی درمان سازمان تامین 
اجتماعی با اشــاره به پایلوت فاز دوم حذف دفترچه های بیمه 
کاغذی در مراکز طرف قرارداد در استان یزد گفت: در فاز اول 
پایلوت چهار تخصص که بیشــترین هزینه را برای نسخ شان 
پرداخت می کردیم جزو طرح بودند اما در فاز جدید هر پزشک 
داوطلب با هر تخصصی حتی پزشــکان عمومی می توانند در 
صورت تمایل وارد طرح شوند. قرار شده است 60 درصد پول 
پزشکان را به صورت آنالین بپردازیم. یعنی به محض انجام 

ویزیت این مبلغ در حساب پزشک شارژ می شود.
دکتر محمد توانایی، با اشــاره به حذف دفترچه های بیمه 
کاغذی در مراکز ملکی ســازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: 
در راستای حذف دفترچه های کاغذی در مراکز طرف قرارداد 
نیز اقداماتی را شروع کرده ایم.وی افزود: پایلوت فاز دوم این 
برنامه در ســال جاری در استان یزد شروع شده و قصد داریم 

همه پزشکان طرف قرارداد را تحت پوشش ببریم.

مدیرکل درمان غیرمســتقیم و پشــتیبانی درمان سازمان 
تامین اجتماعی با بیان اینکــه تاکنون در پایلوت اولیه چهار 
تخصص که بیشــترین هزینه را برای نسخ شــان پرداخت 
می کردیم جزو طرح بودند اما در فاز جدید هر پزشک داوطلب 
با هر تخصصی حتی پزشــکان عمومی می توانند در صورت 
تمایل وارد طرح شوند، گفت: تاخیر در اجرای پایلوت فاز دوم 
به علت فراهم کردن زیرســاخت ها الزم بود. با آماده شــدن 
زیرســاخت ها، قرار شده اســت 60 درصد پول پزشکان را به 
صورت آنالین بپردازیم. یعنــی به محض انجام ویزیت این 
مبلغ در حساب پزشک شارژ می شود. اعتبارات الزم برای این 

امر دیده شده است.
توانایی ادامه داد: در سطح کشور هم قاعدتا می توانیم این 
طرح را اشاعه دهیم اما نیاز هست پایلوت فاز دوم را دقیق تر 
اجرا کنیم تا با رفع ایرادات محدودیتی برای بسط آن نداشته 
باشیم. مدیرکل درمان غیرمستقیم و پتشیبانی درمان سازمان 

تامین اجتماعی درباره مقاومت هایی از سوی برخی پزشکان 
برای نوشتن نسخ به صورت الکترونیکی به خصوص در مناطق 
محروم گفت: هر طرح بزرگی مشکالت خود را دارد. قاعدتا به 
دنبال احصای مشکالت هستیم که تا حدود زیادی با اجرای 
آزمایشی محقق شده است. با راهکارهای دیده شده اشکاالت 
را به حداقل می رسانیم.توانایی افزود: مشوق پرداخت آنالین 
هم تاثیر خوبی خواهد داشت. تجربه ما در حذف دفترچه ها در 

مراکز ملکی نشــان داده در ابتدا کمی مقاومت وجود دارد اما 
در نهایت کسانی که وارد این طرح می شوند دیگر نمی خواهند 
از آن خارج شــوند، زیرا باعث تسهیل روند درمان می شود و 
پزشکان خودشان طرفدار طرح می شوند. به نظر می رسد اگر 
این طرح تعمیم یابد مشــوق پرداخت 60 درصدی به صورت 
آنالین هم می تواند تعمیم یابد. در این صورت مشکل دیرکرد 
در پرداخت مطالبــات هم تا حدودی زیادی حل می شــود. 
مدیرکل درمان غیرمستقیم و پشتیبانی درمان سازمان تامین 
اجتماعی با بیان اینکه تا پایان اســفند بالغ بر 2000 میلیارد 
تومان را در مراکز طرف قرارداد توزیع کردیم، گفت: تا هفته 
گذشته معوقات داروخانه ها تا آبان سال گذشته و در دو استان 
تا آذر پرداخت شده، مطالبات پزشکان عمومی و متخصص و 
دندانپزشک را تا آبان و بیمارستان های دانشگاهی را تا پایان 
مرداد داده ایم و قرار است اعتبار جدیدی تزریق شود تا بتوانیم 

بخش دیگری از مطالبات را هم بپردازیم.

صیــادان چینی با قایق های مجهز به تکنولوژی  جدید به صید ماهی 
در حجم باال در منطقه هرمزگان می پردازند و این میزان صید به حدی 

است که زیست بوم منطقه را تغییر داده است.
عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس با بیان ایــن مطلب گفت: طی 
بازدیدهای اخیری که از این استان به عمل آمد، مشخص شد که منبع 
اصلی درآمد مردم اســتان هرمزگان صیادی است و آن ها از این طریق 
امرار و معاش می کنند و به گفته ســاکنان این اســتان، حضور صیادان 
چینی در این منطقه و ســواحل خلیج فارس برای آن ها مشــکالتی را 

ایجاد کرده است.
محمداسماعیل ســعیدی با اشاره به اینکه متاسفانه مسئوالن منطقه 
با صدور مجوز به صیــادان و مردم هرمزگان موافقت نمی کنند و حتی 
ساکنان این استان با وجود اینکه بارها به استانداری برای دریافت مجوز 
و حل مشــکل خود مراجعه کرده اند، هیــچ نتیجه ای نگرفته اند، گفت: 
این در حالی اســت که قایق های صیادی چینی در ســواحل ایران به 
ماهیگیــری می پردازند. عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس تصریح 
کرد: طبق گفته صیادان هرمــزگان، صیادان چینی با قایق های مجهز 
بــه تکنولوژی  جدید به صید ماهی با حجم بــاال در منطقه می پردازند 
و این میزان صید به حدی اســت که زیســت بوم منطقه را تغییر داده 
اســت. وی در ادامه گفــت: آنچه که در بازدیــد از مناطق مختلف به 
هرمزگان مشــاهده شده، محرومیت شــدید مردم استان است که نیاز 
 به پیگیری و اقدامات مناســب برای ایجاد زمینه های اشتغال مناسب 

دارد.

معتادان رها نشدند چینی ها خلیج فارس را پارو می کنند

مشاور وزیربهداشت در امور مامایی از تصویب قانون سختی کار ماماها خبر داد.
نجمه تهرانیان درباره این قانــون جدید توضیح داد و گفت: طبق این قانون به ازای 
هر ماه یک سال بخشودگی خدمتی به ماماها تعلق می گیرد که امیدواریم هرچه زودتر 
شاهد اجرا شدن آن باشــیم. همچنین عقد قرارداد بیمه ها با ماماها هنوز اجرایی نشده 
ولی قانون آن مصوب است. امیدواریم وزارت رفاه، سازمان های بیمه گر را وادار کنند که 
این عقد قرارداد را داشته باشند تا مردم با مبلغ ویزیت کم و با استفاده از دفترچه بیمه از 

خدمات مامایی پیشرفته بهره مند شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ ســزارین ازحدود 50 درصد به  45.5 درصد رسیده  
است. این در حالیست که گاهی در بیمارستان های خصوصی  آمار سزارین به حدود 70 
یا 80 درصد می رســید. یکی از عوامل کاهش نرخ سزارین، رایگان کردن زایمان های 
طبیعی در راســتای منویات مقام معظم رهبری  اســت که مســاله افزایش جمعیت و 
فرزندآوری را اعالم کردند. همچنین یکی دیگر از اقدامات  وزارت بهداشــت برگزاری 
کالس های آمادگی برای زایمان و گســترش اتاق های زایمانی به صورت خصوصی در 
بیمارستان های دولتی بود. به این ترتیب هر مادری با همسر یا یکی از اعضای خانواده 

اتاقی اختصاصی برای زایمان خواهد داشت.
مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با بیان اینکه ماماها با توجه به سیاست های ایجاد 
شده توانسته اند جایگاه بهتری در مراکز بهداشتی و درمانی و آموزشی  پیدا کنند، افزود: 
اقداماتی که در زمینه آموزش برای مادران انجام شده، در کاهش هراس آنها از زایمان 
طبیعی تاثیرگذار بوده اســت؛ به همین دلیل شــاهد افزایش میزان این روش زایمانی 
هستیم. همچنین در این مدت شاهد تصویب استقرار اعضای هیئت علمی در بالین مادر 
در حین زایمان بودیم. از این به بعد اساتید می توانند باالی سر مادر به دانشجو آموزش 
دهنــد و امکان ادامه تحصیل  تا مقطع دکترای مامایی  در زمینه مامایی و بهداشــت 

باروری فراهم شده است.

سختی کار و تعرفه مامایی در 
انتظار اجرا

نمی شــود معتادان را مادام العمــر در کمپ ها و مجتمع های بهاران نگه داشــت، ضمن اینکه نگهداری 
معتادان بسیار هزینه بر است.معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با بیان این مطلب گفت: جمع آوری 
معتادان متجاهر در دســتور کار شــهرداری است و ما نســبت به جمع آوری آن ها اقدام می کنیم، اما فقط 
شهرداری متولی نیست. مسئولیت جمع آوری معتادان با شهرداری است، همین. اما ما مراکزی را نیز دیده ایم 
برای نگهداری، ســم زدایی و انتقال به مجموعه های بهاران و از این منظر اقدامات قابل توجهی توســط 
 شــهرداری صورت گرفته است.مجتبی عبداللهی تأکید کرد: صفر تا صد مســئولیت این کار با شهرداری 

نیست. 
اعتیاد ناهنجاری است که سال ها ادامه دارد. باید همه دستگاه ها کنار هم بیایند. نگهداری معتادان و درمان 
آن ها بســیار هزینه بر است و بسیاری از دستگاه ها اعتبار ندارند.معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران 
اضافه کرد: خیلی از معتادان هم تهرانی نیستند و از شهرستان های دیگر آمدند و بسیاری از آن ها برای کار 
آمده اند که متأسفانه درگیر اعتیاد شده اند.عبداللهی گفت: نمی شود که معتادها را مادام العمر نگه داشت. باید 
زمینه برای بازگشــت معتادان ایجاد شود که شهرداری در این زمینه بویژه برای معتادان ماده 15 ای بحث 
مجتمع های بهاران را دیده اســت.وی با بیان این مطلب که بهاران پروســه ای است که معتادان در آن جا 
تداوم درمان دارند، آموزش می بینند و به خانواده ها بازمی گردند، گفت: اطمینان می دهیم که بحث معتادان 

در تهران رها نشده است و با قدرت و توان حداکثری ادامه دارد.


