اجتماعی

پنج شنبه  ۲۴تیر ۱۴۰۰
 ۴ذی الحجه .۱۴۴۲شماره ۲۰۷۱۰

یک توئيت

بلومبرگ دیروز نوشت :آلمان در ادامه
برنامه های زیست محیطی اش ،انتظار
دارد تا سال  2030میالدی  14میلیون
وسیله نقلیه بــرقــی و هیبریدی در
جاده های خود داشته باشد.

یک عکس
مزرعه پرورش طاووس در ساری
در این مزرعه طاووسهای هندی ،مصری
سفید و جوجه طاووس پرورش داده شده
و به کشو رهای اروپایی و آسیایی صادر
میشود.

رسانه های جهان
سی ان ان  :جاناتان
رایـــنـــر  ،تحلیلگر
پــزشــکــی  CNNو
اســـتـــاد پــزشــکــی و
جــراحــی در جــورج
واشنگتن گفت :تنها راه ما این است
که یا واکسینه شویم یا با اثــرات کرونا
زندگی را ادامــه دهیم .وی خطاب به
واکسننزنها گفت :ما نمیتوانیم هم
ماسک نداشته باشیم و هم واکسینه
نشویم .طبق آمار  ، CDCاز کل مرگ و
میرناشیازویروسدرماهژوئن(خرداد
و تیر)   بیش از 99درصد در میان افراد
واکسینهنشدهبودهاند.
وال اس ــت ــری ــت
ژورنـــال :کوبا تحت
شــــــرایــــــط ســخــت
تحریمهایآمریکا،در
شرایطسختانسانی
دربخشبهداشتودرمانبهسرمیبرد.
کمبود دارو برای درمان بیماریها در
کوبا امــری عــادی اســت .چندی قبل
یک مادر به روزنامه Diario de Cuba
گفته بود :من به بیمارستان رفتم و هیچ
امکاناتی برای درمان وجود ندارد .این
یکفاجعهاست.

با 184جانباختهدریکشبانهروز

گزیده

فوتیهای روزانهکرونا به 200نفر نزدیک شد
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،متاسفانه در شبانه روز سه شنبه تا چهارشنبه  ۱۸۴بیمار
مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند .این خبر حاکی است ،روند
مبتالیان جدید نیز رو به افزایش است به طوری که در همین  24ساعت  ۲۳هزار و
 ۳۷۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شدند که دو هزار و  ۴۵۷نفر
از آن ها بستری شده اند.

طبق اعالم وزارت بهداشت همچنین 3هزار و  ۹۶۳نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستا نها تحت مراقبت قرار دارند.مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون و  ۴۴۰هزار و  ۴۰۰نفر رسید.این خبر
حاکی است ،هم اکنون  ۱۴۳شهر کشور در وضعیت قرمز ۱۸۶ ،شهر در وضعیت
نارنجی و  ۱۱۹شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

عبوردولت الکترونیک ازنیمه راه

کا

رنامه

روحانی تحقق دولت الکترونیک را  70درصد می داند و سخنگوی سازمان ثبت احوال از توانایی پاسخ

۳

 ۸ساله

و کپی های الکی در ادارات را حذف کند اما
تا به امــروز چنین کارایی نداشته اســت .بر
اساس اعالم ثبت احوال ،تاکنون از مجموع
 ۶۴/۵میلیون نفر باالی  ۱۵سال ،بیش از
 ۶۱میلیون نفر مراحل نامنویسی کارت ملی
هوشمند را انجام دادهاند و برای بیش از ۵۱
میلیون نفر کارت ملی هوشمند صادر شده
است .با این حال کمتر کسی را می توان یافت
که خاطره استفاده هوشمند از کــارت ملی
هوشمندش را در ذهن داشته باشد!

▪روحانی :تحقق دولت الکترونیک
از  20درصد به  70درصد رسید

عصرسهشنبه،آخرینجلسهشورایعالیفضای
مجازی در دولت دوازدهــم برگزار شد و یکی از
موضوعاتی که دکتر روحانی در این جلسه مطرح
کرد،میزانتحققدولتالکترونیکبود.روحانی
در این باره گفت« :تحقق دولت الکترونیک در
هشت سال گذشته از  ۲۰درصد به حدود ۷۰
درصــد رسیده اســت و در هشت ســال گذشته
تحقق این هدف  ۵۰درصد پیشرفت داشته و بنا
به گزا رشها یک میلیارد خدمت در بستر دولت
الکترونیکارائهشدهاست».
البته این صحبت دکتر روحانی ،چندان هم بی
راه نیست و مستندات و گزارش هایی درباره آن
وجود دارد .آن طور که سازمان فناوری اطالعات
ایرانگزارشداد،مصوبههیئتوزیراندرباره23
پروژه اولویت دار دولت الکترونیک روند اجرایی

▪درخواست کپی ممنوع است

خود را طی کرد و میزان پیشرفت آن در سامانه
 e-monitor.ito.gov.irنیز قابل مشاهده
است.
▪کپیمدارکهویتیهمچنانپابرجاست

امـــا ب ــه نــظــر م ــی رســـد در بــرخــی از ح ــوزه
هــا کــه بیشتر مـــردم بــا آن ســر و کــار دارنـــد،
با وجــود بخشنامه ها و ابالغیه هــای رسمی
پیشرفت ها چندان محسوس نیست .نمونه آن
روند حذف کپی مدارک هویتی در دستگاههای
اجــرایــی اســت کــه هنوز م ــردم از شــر آن رها
نشد هاند.

وضعیت پیشرفت پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک
درصد پیشرفت

پروژه

واقعی کل

سامانه منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی ()GNAF

% 68

استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی ()Smart ID

% 45

استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی ()Legal ID

% 74

استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادالت و اسناد ()E-sign

% 67

سامان دهی دفاتر پیشخوان ()E-service

% 100

سامانه تدارک الکترونیک دولت (انواع معامالت شامل خرید ،مناقصه و مزایده)

% 57

توسعه و استقرار نظام جامع سالمت الکترونیکی ()E-health

% 26

مالیات الکترونیک()E-tax

% 24

نظام بیمه الکترونیک

% 83

اعتبارسنجی مدارک آموزشی

% 96

پنجره واحد داده ها و اطالعات کشور

% 45

درگاه ملی مجوز ها

% 83

پنجره واحد مدیریت زمین

% 38

پنجره واحد تجاری

% 80

نظام خزانه داری الکترونیک

% 34

سامانه یکپارچه خدمات دستگاه های اجرایی به کارکنان

% 67

سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور

نامشخص

سامانه یکپارچه حسابداری دستگاه های اجرایی

%0

سامانه جامع دولت همراه

% 76

نظام الکترونیک تبادل اطالعات و استعالمات

%0

کارپوشه ملی ایرانیان

% 100

بانکداری الکترونیک

% 99

سامانه شناسایی قاچاق

نامشخص

٪ 93

سامانه جامع حمل و نقل

▪بخشنامه شهریور ماه  99به همه
دستگاه های اجرایی

اواخــر تابستان ســال گذشته بــود که رئیس
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در
بخشنامه ها به همه دستگاه هــای اجرایی
اعــام کــرد« :در راستای اجــرای ممنوعیت
دریافت مدارک هویتی ،دستگاه های اجرایی
موظف انــد بــرای دریــافــت خدمت استعالم
هویت به صورت برخط ،نسبت به انعقاد تفاهم
نامه با سازمان ثبت احوال کشور اقدام کنند،
به گونه ای که ظرف مدت یک ماه حذف کامل
دریافت کپی مدارک هویتی در فرایندهای
ارائه خدمات به شهروندان محقق شود .این
یعنی ،طبق این بخشنامه باید از مهر سال
 ،99دریافت کپی مدارک هویتی از مراجعه
کنندگان به طور کامل حذف می شد.
▪اقرار دولت به اجرایی نشدن بخشنامه

با این حال در اواخر اردیبهشت امسال« ،رضا
باقری اصــل» دبیر شــورای اجرایی فناوری
اطالعات کشور ،در توئیتر خود فهرست 23
خدمتی را که باید به صورت الکترونیکی به
مردم ارائــه شود ،منتشر کرد و نوشت« :این
 ۲۳سرویس الکترونیکی ،پایه الکترونیکی
شــدن بسیاری از خــدمــات اســت امــا هنوز
برخی سازما نها از این خدمات به صورت
الکترونیکی استفاده نمیکنند» .وی تاکید
کــرد« :ایــن خدمات دوبــاره به دستگاههای
اجرایی ابــاغ شــده اســت تا ایــن سازما نها
برای ارائه این خدمات از مردم کپی پشت و
روی مدارک را نگیرند» .خدماتی که باقری
اصل به آن ها اشاره کرده بود ،شامل بسیاری
از نیازهای روزمره مردم بود ،از جمله :سرویس
عدم سوء پیشینه ،انطباق کد ملی با شماره
شبای بانکی ،استعالمات بنیاد شهید ،نظام
وظیفه ،بهزیستی ،دارایــی ،اسقاط خودرو،
بیمه شــخــص ثــالــث ،اشــتــغــال بــه تحصیل
دانشجویان ،استعالم رابطه والد و فرزند و...
▪کارت ملی هوشمند نمایشی!

نکته قابل توجه در ایــن بــاره ،بی استفاده
بودن قابلیت های کارت ملی هوشمند است؛
کارت هایی که قرار بود بساط کاغذبازی ها

حــاال آن چه مــردم با آن مواجه انــد ،اصــرار و
انکار دستگاه های اجرایی است .از یک سو
سازمان اداری ،استخدامی و اجرایی فناوری
اطالعات و سازمان ثبت احوال طبق بخشنامه
های ابالغی اعالم می کنند که دریافت کپی
اسناد هویتی از مردم در ادارات دولتی ممنوع
است ،از طرفی وقتی مردم به طور مستقیم
برای دریافت خدمات مراجعه می کنند ،در
مواردی چاره ای جز ارائه کپی مدارک ندارند.
تازه ترین اظهارنظر در این باره ،صحبت های
روز گذشته «سیف ا ...ابوترابی» سخنگوی
ســازمــان ثبت احـــوال بــود کــه در رســانــه ها
این طور بازتاب داده شد « :درخواست کپی
شناسنامه و کــارت ملی هوشمند از مــردم
ممنوع است ،به همه استانداریها و دستگاهها
ابالغ شده است که حق ندارند کپی شناسنامه
و کارت ملی هوشمند را تقاضا کنند بلکه باید
به صورت برخط کارها را انجام دهند» .برخی
صحبت های ابوترابی را یک خبر دانستند ،در
حالی که صحبت های او به همان ابالغیه های
سال گذشته اشاره داشت ،ابالغیه هایی که
هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
▪ثبت احوال 200 :هزار نقطه در کشور
استعالم آنالین دارند

ابــوتــرابــی در گفت و گــو بــا
خ ــراس ــان دربـــــاره آخــریــن
وضـــعـــیـــت اس ــت ــع ــام ــات
الکترونیکی مدارک هویتی
می گوید :هم اکنون بیش از
 200مجموعه دولتی و  200هــزار نقطه
شامل دفاتر پیشخوان ،دفاتر ازدواج و طالق،
بانک ها ،شرکت های خصوصی بزرگ و  ...با
سازمان ثبت احــوال ارتباط آنالین دارنــد و
پاسخ استعالمات خود را دریافت می کنند.
وی می افزاید :طبیعتا به همین میزان گرفتن
کپی مدارک از مردم حذف شده و در مصرف
کاغذ صرفه جویی می شود.
▪قابلیت افزایش  ۲برابری استعالمات

سخنگوی ثبت احوال درباره ظرفیت افزایش
پاسخگویی به استعالمات آنالین دستگاه
های اجرایی هم می گوید :ما می توانیم میزان
استعالمات آنالین را به  100هزار استعالم
در ثانیه افزایش دهیم ،اما این کار منوط به
درخواست دستگاه های اجرایی است که باید
متقاضی دریافت باشند.

رسانه آلمانی دویچه وله منتشر کرد:

بیش از یک میلیون شاغل در آلمان بیشتر از  ۶۷سال دارند
خبرگزاری آلمانی دویچه وله در گزارشی نوشت :شمار
شــاغــان در آلــمــان کــه ســن بازنشستگی را پــشــت سر
گذاشتهاند ،مدام رو به افزایش است و بین آنها افراد باالی
 ۸۰ساله هم هستند .بسیاری از شاغالن سالمند آلمان
به کارهایی اشتغال دارند که چندان پرطرفدار هم نیست.
در ســال گذشته میالدی از  ۳۸میلیون شاغل در آلمان
یکمیلیون و  ۴۰هزار نفر  ۶۷ساله یا مسنتر بود هاند .از
میان این افــراد  ۶۰۰هزارنفر در سنین بــاالی هفتاد هم
بهطور منظم کار کرد هاند .این شاغالن سالمند اغلب به

کارهایی نظیر رانندگی ،نظافت یا کار دفتری و منشیگری
اشتغال دارند .در میان این اشخاص حتی  ۷۲هزارنفر در
هشتادسالگی و بیشتر هم مشغول کار بود هاند .همچنین
 ۸۰۰هزار نفر از شاغالن باالی  ۶۷سال در آلمان در سال
گذشته به صــورت پار هوقت مشغول به کار بود هاند که به
آن «اشتغال خرد» هم گفته میشود .دیتمار بارچ ،رئیس
فراکسیون پارلمانی حزب چپها در انتقاد به این اتفاق
به خبرگزاری آلمان میگوید« :طبیعی است که افرادی
هستند که به میل خود تا سنین باال نیز به کار ادامه میدهند،

رکورد واکسیناسیون روزانه
در کشور شکسته شد

طبق اعالم وزارت بهداشت با تزریق  ۲۵۲هزار
و  ۳۴۸دوز واکسن در شبانه روز سه شنبه تا
چهارشنبه  رکورد واکسیناسیون روزانه در کشور
شکسته شد .بنابراین تا عصر دیروز  ۵میلیون و
 ۳۳۱هزار و  ۷۸۰نفر دوز اول واکسن کرونا و دو
میلیونو ۱۹۱هزارو ۹۳۶نفرنیزدوزدومراتزریق
کــرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در
کشوربه ۷میلیونو ۵۲۳هزارو ۷۱۶دوز رسید.
▪آغازثبتنامبرایباالی60سال

به  100هزار استعالم در ثانیه خبر می دهد اما هنوز هم دریافت کپی مدارک در برخی ادارات باقی است
مصطفی عبدالهی-در سومین گــزارش از
بررسی عملکرد  8ساله دولت به سراغ دولت
الکترونیک رفته ایم.به گفته رئیس جمهور،
توسعه دولت الکترونیک در طول  8سال اخیر
قابل توجه بوده و از نیمه راه عبور کرده است  ،اما
واقعیت این است که اگرچه مردم شاهد انجام
برخی امور به شیوه الکترونیک هستند اما هنوز
ثمرات آن را به طور کامل احساس نکرد هاند
و دریافت کپی مــدارک هویتی در بسیاری از
دستگاه های اجرایی حذف نشده است.
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اما اینکه افراد با بیش از  ۷۰سال و حتی  ۸۵سال همچنان
مجبور به کار کردن برای تامین مایحتاج خود باشند یک
«فاجعه» است».
در آلمان تعداد کسانی که دریافتی بیمه بازنشستگی برای
گذران زندگیشان کافی نیست ،مدام رو به افزایش است.
دریافت حقوق نازل در دوران اشتغال یا کم بودن سالهای
اشتغال کامل از مهمترین علتهایی است که به فقر نسبی در
دوران سالمندی منجر میشود .اکنون سن بازنشستگی در
آلمان حدود  ۶۶سالگی است.

سامانه ثبتنام واکسیناسیون کرونا به نشانی
 salamat.gov.irبرای متولدان  ۱۳۴۰و قبل
از آن از دیروز چهارشنبه باز شد .افراد  ۶۰سال
به باال که تاکنون واکسینه نشد هاند میتوانند
در سامانه واکسیناسیون کرونا ثبتنام کنند.
ثبتنام کنندگان باید حتما منتظر پیامک نوبت
بمانند و از مراجعه بــدون نوبت به پایگا ههای
واکسیناسیون خودداری کنند.
▪ابالغبرایواکسیناسیون باالی ۵۰سالهها
در ۵استان

وزیــر بهداشت در نامه ای به معاون خــود ،آغاز
واکسیناسیون جمعیت باالی  ۵۰سال ساکن
در  ۵استا ن سیستا نوبلوچستان ،هرمزگان،
بوشهر ،خوزستان و خراسان جنوبی را ابالغ کرد.
در این نامه آمده است :به جز جزایر کیش و قشم
که در مرحله بعدی اعالم خواهد شد ،جمعیت
ساکن همه جزایر خلیج همیشه فــارس ،از ۱۸
سال به باال واکسینه شوند( .این پوشش شامل
جمعیت مواج و غیربومی نمی شود .البته کلیه
ساکنان دایم ،بومی تلقی میشوند).

ورود یک و نیم میلیون دوز واکسن
در هفته به کشور
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد :ما نیازمند
این هستیم که سرعت بیشتری در واکسیناسیون
بهخرجدهیم.طبقبرنامهریزیقبلیواکسنهایی
که خریدیم به سرعت در حال وارد شدن به کشور
هستند.هفتهاییکونیممیلیوندوزهمازکشور
دیگری وارد می شود ضمن این که واکسن های
داخلی مان خیلی خوب کارشان پیش می رود و
اگراتفاقخاصیرخندهدمیتوانیمباهمانبرنامه
ریزیکارمانراادامهدهیم.اینخبرحاکیاست،
طبقخبریکهواعظیداد،امروزپنجشنبهمحموله
ای نزدیک به سه میلیون دوز واکسن آسترازنکا از
ژاپنواردکشورشدهاست.

شریعتمداری:خدماتپزشکی
برایبیمهشدگانباالی
 ۶۰سال رایگانشدهاست
هادی محمدی -وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بابیاناینکهیکیازنقاطقوتدولتتدبیروامید،
فعالیت در حوزه تامین اجتماعی و بهزیستی بود،
تصریحکرد:تامیناجتماعیقدمهایخوبیبرای
بازنشستگان برداشته است ،ما تالش کردیم با
تخصیص۶هزارمیلیاردتومانازمحلبودجه،همه
کسانی که در مراکز درمانی غیر از سازمان تامین
اجتماعی از خدمات پزشکی استفاده میکنند،
بتوانند با فرانشیز صفر خدمات دریافت کنند.
شریعتمداری گفت :درواقــع دریافت خدمات
پزشکیبرایبیمهشدگانباالی ۶۰سالسازمان
تامین اجتماعی در بیمارستانهای غیرتامین
اجتماعیرایگانشدهاست.

پایان یک امتیاز ویژه
دیوان عدالت مصوبه تحصیلی ویژه
فرزندان اعضای هیئت علمی را باطل کرد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل
وزرایعلوم،تحقیقاتوفناوری،بهداشت،درمان
و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد را مبنی بر
نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت
علمی به محل خدمت عضو هیئت علمی باطل
کــرد .به گــزارش خبرگزاری فــارس ،طبق بند ۲
دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه  ۷۳۵مورخ
 ۹۲/۴/۲۵شـــورای عالی انقالب فرهنگی در
خصوص تسهیالت فرزندان اعضای هیئت علمی
به شماره  ۶۹۳۱۲مورخ ۹۲/۵/۱۴؛ پذیرفته
شدگانآزمونسراسریمیتوانندازدانشگاهمبدأ
بهیکیازدانشگاههایواقعدرشهرمحلخدمتو
ترجیحا دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی
یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه
نزدیکترینشهربهمحلخدمتعضوهیئتعلمی
با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان
مقطعوگروهآزمایشیودارابودنحدنصابمطابق
با ضوابط ،انتقال یا تغییر رشته بدهند .هیئت
عمومیدیوانعدالتاداریپسازبررسیموضوع
را تبعیض ناروا در حق مشموالن و مغایر با بند ۹
اصلسومواصل ۱۹قانوناساسیدانستوجواز
انتقالوتغییررشتهفرزنداناعضایهیئتعلمی
را خارج از حدود اختیار وضع کننده تشخیص داد
ودستورالعملمذکورراابطالکرد.

