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نخبهاقتصادیدستفروشومعماییالچینتاش!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
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2.8 M views

اصال حسین جنس غمش فرق می کند

فیلمی بهتازگی از یک برنامه تلویزیونی در فضای مجازی
پربازدید شده است که در آن به طور زنده با یکی از
توگوی تلفنی انجام میشود .در
دستفروشان مترو گف 
خالل این گفتوگو دستفروش مد نظر اظهار میکند که
خودش مدرک کارشناسی اقتصاد دارد .همچنین از
رتبههای برتر ارشد اقتصاد بوده و اکنون هم دانشجوی
کارشناسی ارشد است .او در ضمن اظهارات خودش
اعالم میکند که هماکنون یک دستفروش به ازای  6تا
 8ساعت دستفروشی در مترو میتواند به طور خالص
 100هزار تومان درآمد کسب کند .کاربری در این باره
نوشت « :این که رتبه برتر اقتصاددستفروشی می کنه
دردناکه اما اگر خوب درسش رو خونده باشه همین جا
هم می تونه موفق بشه »

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تصویری
را منتشر کرد که در شرح آن نوشته بود« :خانم بدحجاب
اول شال اش روکشید جلو و رفت پرچم روبوسید.
دستگاه امام حسین(ع) هرکسی رو جذب می کنه...
امروز،یک روز مانده به محرم ،میدان فلسطین» کاربران
زیادی به این عکس واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«اصال حسین جنس غمش فرق می کند ».کاربر دیگری
نوشت« :چرا فکر می کنید که آدم بد حجاب دین نداره،
اونا هم معتقدند ،امام حسین(ع) رو دوست دارن ».
کاربری هم بخشی از بیانات مقام معظم رهبری درباره
امر به معروف درباره حجاب را این گونه نوشت« :شاید
در عرف ،این خانم بد حجاب باشه اما دلش متعلق به این
جبهه است جان باخته این آرمانه حاال هر کسی یک نقصی
داره همین طور که ما نقصی داریم».
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دزد قالپاق با لباس سربازی

آرزوی ترکیه برای آسبادها

کلیپی در فضای مجازی منتشرشده و در آن فردی را با
لباس نیروی انتظامی نشان میدهد که در حال سرقت
یک جفت قالپاق خودرو است .پس از انتشار این فیلم،
پلیس فارس در واکنش به آن از دستگیری فرد مذکور
خبر داد .سرهنگ «کاووس محمدی» ،معاون اجتماعی
پلیس فارس گفته با اشخاصی که قصد برهم زدن نظم
و امنیت و آسایش شهروندان را داشته باشند بدون
رعایت هرگونه مالحظهای برخورد قاطع و قانونی میکند.
کاربری در این باره نوشت« :این دیگه خیلی ناجوانمردانه
است .مردم با دیدن این شخص با لباس سربازی احساس
امنیت میکردن و اون سوء استفاده میکرده!» کاربر
دیگری نوشت« :باید با سوء استفاده کننده ها از اسم و
لباس پلیس شدیدتر برخوردبشه تا کسی جرئت نکنه
از این کارها کنه».

انجمن نشنال جئوگرافیک گزارشی از آسبادهای
نشتیفان خراسان منتشر کرده که به تازگی در فضای
مجازی دوباره بازتاب پیدا کرده است .در این گزارش
آمده طراحی ویژه آسیابهای نشتیفان در سال ۵۰۰
میالدی توسط ایرانیان ابداع شده و بعدها در طراحی
نمونههای مدرن جهان از آن استفاده شده است .این
آسبادها که در روستای نشتیفان واقع در جنوب غربی
شهرستان خواف قرار دارد ابداع مردم این منطقه برای
استفاده از بادهای  120روزه سیستان و آرد کردن
محصول گندمشان بوده است .این اثر تاریخی مدت
هاستقراراستبهثبتجهانییونسکوبرسدموضوعی
که هنوز محقق نشده است .کاربری در این باره نوشت:
«ترکیه آرزو می کنه این آسبادها اون جا باشن تا ازش
یک منبع درآمدتوریسم و هویت فرهنگی بسازه بعد ما
آن ها رو به حال خودشون رها کردیم تا خراب بشه ».
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معمای الیاس یالچینتاش!
2.1 M views

اسدزاده در غربت
تصاویر زیادی از مراسم ختم داریوش اسدزاده بازیگر
فقیدسینماوتلویزیوندرفضایمجازیمنتشرشدکهیک
مجلسکوچکبدونحضورسلبریتیهارانشانمیدادکه
با واکنش های زیادی از سوی کاربران مواجه شد .بسیاری
از کاربران معتقد بودند که سلبریتی ها و ستاره های
سینما چون این جا هیچ وجهه خبری براشون نداشته و نمی
تونستن شوآف کنن حاضر نشدن واال در شوهای اجتماعی
و مرگ سگ و گربه های خودشان مجلس ختمی به راه می
اندازند .کاربری نوشت« :معرفت برخی بازیگران توی
ختم داریوش اسدزاده معلوم شد ».کاربر دیگری نوشت:
«کاش سلبریتی جماعت فقط به فکر دیده شدن نبود».

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

بعد از ماجرای پرحاشیه کنسرت سال گذشته الیاس
یالتینتاش خواننده معروف ترکیه ای در کیش ،به تازگی
یکی از فعاالن حوزه موسیقی در توئیتر نوشته« :وزیری که
پایش به استیضاح هم کشیده شده ،برای حضور و اجرای
زنده خصوصی الیاس یالتینتاش در جشن تولد فرزندش،
 30هزار دالر داده و این اجرا نیز برگزار شده؟وزیری که به
واسطه دامادش (ک.م)که از تهیه کنندگان مطرح کنسرت
در ایران است ،توانسته چنین اقدامی را عملی کند ».این
توئیت باعث واکنش های متفاوتی در بین کاربران شد.
برخی کاربران به دنبال نام وزیر بودند و گمانه هایی را
مطرح می کردند و عده ای هم این خبر را از اساس کذب و
بیمدرکخواندند.کاربرینوشت«:اصالاینخوانندهترک
از همون پارسال کلی حاشیه داشت حاال هم که میگن پاش
به خونه وزیر باز شده!» کاربر دیگری نوشت« :اگه تهمت
زدن جریمه داشت و با تهمت زننده برخورد می شد شاهد
این جور تهمت ها در فضای مجازی نبودیم».

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.
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دالالن دارو از هر برگ دفترچه چقدر سود می برند  .مجازات واگذاری دفترچه
به این سودجویان چیست؟

« +داداش چی میخوای؟  - /مادوپار میخوام + / .چند میل؟  250 + / 250- /مارک سوئیس داریم - / .چنده؟ 450 + /
تومان ».این شروع گزارشی در بازار دارو فروشان در خیابان ناصرخسرو است .داروهایی که شاید در داروخانه ها
نباشند اما به وفور در بازار آزاد پیدا می شوند .در ادامه ،این گزارش پرده از یک اتفاق هولناک بر می دارد .اتفاقی که
نشان می دهد شرکت هایی دفترچه بیمه مردم را با رقم های  10تا  20میلیون تومان از آن ها کرایه می کنند و پزشکان
متخصصی که می شناسند در آن ها داروهای خاصی را می نویسند .یکی از فروشندگان دارو در ناصر خسرو می گوید:
«توی یه دونه برگهاش یه داروی ام اس بنویسه .پنج میلیون سوده 20 .تا برگه داره!» و این یعنی  100میلیون سود
برای سوء استفاده کنندگان از هر دفترچه! عمده داروهایی که از طریق این دفترچه ها از داروخانه ها گرفته می شود
داروهای ام اس ،ایدز و انسولین است که معموال بیماران به آن ها نیاز حیاتی دارند و مجبورند برای تهیه این داروها به
بازار آزاد مراجعه کنند .در ادامه این گزارش پای برخی از شرکت های پخش دارو به ماجرا باز و گفته می شود که دارو را
به داروخانه می دهند بعد با استفاده از دفترچه های خریداری شده دارو را با یارانه دولتی دریافت می کنند و در بازار
آزاد می فروشند .به نظر می رسد زنجیرهای با آلوده کردن مسیر تهیه و توزیع دارو سعی میکند نیاز دارویی مردم را
گروگان بگیرد تا بیماران مجبور شوند در کوچه پس کوچههای ناصرخسرو دنبال دارو باشند اما در نبود نظارت بر این
بازار که به نظر بی سرو سامان می آید عملی نشدن وعده های سامانه پرونده الکترونیک سالمت ،فراموشی نسخه
پیچی آنالین و هوشمند کرده دفترچه های بیمه هم بر آشفته تر شدن این بازار کمک کرده است.

سامانه پرونده الکترونیک سالمت
معموال هر کسی یک دفترچه بیمه دارد که مهم ترین
کــارکــردش نسخه نوشتن هــای پــزشــک معالج اســت.
نسخههایی با دست خط زیبا! که گویا رمزی هستند میان
پزشک و داروخانه که شخص سومی را یــارای خواندن و
ادراک آن نیست .دفترچه های بیمه پس از مدتی بسته به
این که چقدر بیمار شویم (دور از جونمون) کاغذهای آن تمام
می شود و آن را دور می اندازیم .بعد از آن یک دفترچه جدید
و روز از نو و روزی از نو به همین دلیل از حدود چهار دهه پیش
موضوع پرونده الکترونیک در کشورهای پیشرفته شکل
گرفت و در کشور ما هم این بحث از سال  94در مجلس
مطرح شد و برای اولین بار  4تیر امسال سامانه آن به نام
سامانه «سپاس» به بهره برداری رسید که امیدواریم نمادین
نبوده باشد .قرار است در این سامانه اطالعات پزشکی
افــراد ثبت شود که با وارد کــردن کد ملی فرد در اختیار
پزشک ،بیمار ،داروخانه و دستگاه های نظارتی قرار بگیرد
که متاسفانه فعال مختص بیمارستا نها و مراکز درمانی
است که به نظر برای نتیجه بخش بودن باید همه پزشکان
آن را اجرا کنند .هدف اصلی راه اندازی پرونده الکترونیک
ســامــت ،ارتــقــای کیفی و کمی خــدمــات سالمت است
بهگونهای که صحیحتر ،به موقع تر با کیفیتتر و اثربخشتر
و اقتصادیتر ارائه شود .این سامانه در کنار فوایدی که می
تواند برای فرد داشته باشد از خطاهای پزشکی و همین طور
سوء استفاده از دفترچه های بیمه هم جلوگیری می کند .به
نحوی که به بیمار داروهای خاصی که ممکن است در سوابق
بیماری او موجود نباشد داده نشود.

نسخه پیچی الکترونیک
در صورتی که نسخه ها توسط پزشک در سامانه ثبت
شود جدا از این که پویش مصرف داروها برای واردات
و تولید دارو بسیار با اهمیت است از خطاهای پزشکی
که معموال به دلیل خط بد نسخه نویس امکان دارد رخ
بدهد جلوگیری می شود .در ضمن پزشکان متخلفی که
داروهای گران قیمت را برای سوء استفاده تجویز می کنند
هم قابل رهگیری و شناسایی خواهند بود.

سرانجام دفترچه های هوشمند
طبق آمارها بیمه سالمت حدود  40میلیون نفر ،تامین
اجتماعی  42میلیون نفر و نیروهای مسلح پنج میلیون و

 800هزار نفر را تحت پوشش بیمه ای خود دارند که نشان
می دهد خیلی از افراد دارای چندین دفترچه بیمه هستند
به همین دلیل از سال ها پیش بحث یکسان سازی دفترچه
های بیمه مطرح بود که به سرانجام نرسید .بعد از آن در
سال  95قرار شد دفترچه های بیمه شکل هوشمند به خود
بگیرد و کارت های الکترونیک جایگزین دفترچه ها شود که
با این طرح از چاپ میلیون ها دفترچه در سال جلوگیری
می شد و شاهد رقم صرفه جویی بسیار باالیی بودیم و
هم این که از خرید و فروش دفترچه های  20برگی که هر
برگش حدود پنج میلیون تومان سود برای سوء استفاده
کنندگان داشت جلوگیری می شد .این طرح اکنون در
مراکز درمانی بیمه تامین اجتماعی برای بیمه شدگان
تامین اجتماعی در حال اجراست و مراجعه کنندگان با
کارت ملی می توانند از خدمات مراکز استفاده کنند.

مجازاتسوءاستفادهازدفترچهبیمه
مطابق قانون تامین اجتماعی ،سوء استفاده یا اجازه
دادن برای سوء استفاده از دفترچه های درمانی ،تخلف
محسوب می شود و هرکس به استناد اسناد و گواهی های
خالف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای
مقرر در قانون به نفع خود استفاده کند یا موجبات استفاده
افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایای مذکور فراهم
سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارد
شده به سازمان تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس
جنحه ای از  61روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

