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 هشدار به بیمارستان ها؛ 
ارجاع بیماران ممنوع است

معاون درمــان وزارت بهداشــت، گفت: هیچ 
بیمارســتانی حق ندارد بیمار را برای تهیه دارو و 
تجهیزات پزشــکی به خارج از بیمارستان ارجاع 

دهد.
به گزارش مهر، قاســم جان بابایی، با تاکید بر 
ممنوعیت ارجاع بیماران به خارج از بیمارســتان 
برای تهیه دارو و تجهیزات پزشــکی، افزود: هیچ 
بیمارستانی اعم از خصوصی، دولتی و...، حق ندارد 
بیمار را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج 
از بیمارستان بفرستد،  بلکه باید دارو و تجهیزات 
مورد نیاز بیمار را در داروخانه بیمارســتان تهیه 
کند. در عین حال هیچ پزشکی هم حق ندارد که 
بیمار را به داروخانه یا شرکتی خاص بفرستد. حتی 
در بیمارســتان های خصوصی اگر بیمار اصرار بر 
استفاده از برندی خاص داشت، پزشک باید لیست 
آن را در اختیار داروخانه بیمارســتان قرار دهد تا 

برای بیمار تهیه شود.
او تاکید کرد: در صورت بروز این تخلف، درجه 
اعتباربخشی بیمارستان کسر می شود و بیمارستان 
موظف است که درجه اعتباربخشی بیمارستان را 
در محلی که قابل دید باشــد،  نصب کند. دکان و 
دستگاهی که سال ها پیش در کنار بیمارستان ها 
به راه افتاده و دارو و تجهیزات به مردم می فروشند 
باید جمع شوند. خوشــبختانه این موضوع بعد از 
طرح تحول سالمت به حداقل رسید و نباید به شیوه 
پیشین بازگردیم. حقوق بیماران در اولویت است و 
در این زمینه با کسی تعارف نداریم. زیرا بیمار محور 

همه خدمات ما در بیمارستان هاست.
    

بیش از ۴ درصد دانشجویان 
درگیر اعتیاد هستند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس 
آمار ســتاد مبارزه با مواد مخدر بیش از ۴ درصد 

دانشجویان درگیر اعتیاد هستند.
به گزارش ایلنــا، منصور غالمی بیــان کرد: 
متأسفانه بخشی از جوانان در دانشگاه ها نیز درگیر 
اعتیاد هســتند البته به لحاظ آماری کمتر از آمار 
جامعه هســتند، اما در جامعه دانشگاهی نیز این 
معضل وجود دارد. او ادامه داد: تالش ما این است 
که در سطح کالن در کنار ستاد مبارزه با مواد مخدر 
باشیم همچنین در دانشــگاه ها از سال های قبل 
گروه های مشاور سالمت را ایجاد کرده و در حال 
حاضر گســترش داده ایم. وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری خاطرنشــان کرد: بیش از ۴۰۰ کانون 
همیاران ســالمت روان در دانشــگاه ها فعالیت 

می کنند که ۱۷ هزار دانشجو در آن فعال هستند.
    

با تشکیل پرونده الکترونیک سالمت شاهد هستیم

 نزولی شدن تخلفات 
حوزه درمان 

 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از کاهش روند 
تخلفات دارویی و درمان در پی تشــکیل پرونده 

بیمه سالمت خبر داد.
به گزارش میزان، طاهر موهبتی با اشــاره به 
مزایای تشکیل پرونده الکترونیک سالمت، گفت: 
با تشکیل این پرونده الکترونیک میزان تخلفات 

دارویی و درمانی به حداقل ممکن می رسد.
او با بیان اینکه با تشــکیل پرونده الکترونیک 
سالمت بساط بازار ناصرخسرو برچیده می شود، 
افزود: با توجه به تشکیل این پرونده استفاده غیر از 

دفترچه بیمه شده نیز دیگر رخ نمی دهد.
موهبتی با تأکید بر اینکه با ثبت همه مشخصات 
و جزئیات بیمــاری افراد در پرونــده الکترونیک 
سالمت کسی نمی تواند دارویی را با هدف فروش 
در بازار آزاد تهیه کند، تصریح کرد: با الکترونیکی 
شدن امور در حوزه درمان و مانیتورینگ همه امور 

هزینه ها به شدت کاهش می یابد.
مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت یادآور شد: 
همه بیماران خاص باید تشکیل پرونده داده باشند 
تا روند درمان و همچنین دارو های تجویزی آن ها 
ثبت شود ازاین رو تخلفات دارویی و فروش در بازار 

آزاد از بین می رود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

تعدادشان کم نیست زن هایی که 
نمی توانند بیرون از خانه کار کنند 
حاال به هر دلیل، یا شوهرانشــان به 
آن ها اجازه کار کردن نمی دهند یا 
وقت و حوصله شان کفاف نمی دهد. 
اما چاره کار چیست؟ تسلیم شدن و 
دست روی دست گذاشتن و انجام 
کارهــای خانه؟ البته برای کســی 
که بخواهد درآمدی داشــته باشد 
این آخریــن راه نیســت فقط باید 
مقداری خالق باشــد تــا بتواند از 
کمترین امکانات بیشــترین سود 
را ببرد. این روزهــا راحت ترین و در 
دسترس ترین مکان برای خانم های 
خانــه دار برنامه های اینســتاگرام 
و تلگرام اســت. حاال عده ای از این 
خانم ها کنار هم جمع شــده اند و با 
هم گروهی را ســاخته اند که در آن 
می تواننــد هر چیزی را بفروشــند 
تنها با یک شرط، باید اعضای گروه 
خانم باشند و ورود آقایان تحت هیچ 

شرایطی قابل قبول نیست.
 این بار نوبت خانم ها است

از رب گوجه فرنگــی تــا مربای 
خرمالــو و انــواع ســبزی های 
خشک شــده و یــخ زده، از لبــاس 
بچه تا شــکالت خوری کریســتال 
و تمام چیزهایی کــه خانم خانه به 
آن ها احتیاجی نــدارد یا جایش را 
تنگ کرده می تواند بــه گروه برود 
و فروخته شــود. حاال اگرنه وسایل 
اضافی در خانه داریــد نه می توانید 
مربای خرمالو بپزید چاره چیست؟ 
راه حلش ساده اســت. غذا درست 
کردن؛ که برای یــک خانم خانه دار 

کار سختی محسوب نمی شود.
به همیــن تفکر عــده ای از این 
خانم ها هر روز به اندازه پنج نفر بیشتر 

نهار درست می کنند و به خانم های 
شاغلی می فروشند که دوست دارند 
ظهرها غذای گرم خانگی میل کنند 
یا غذا را برای بچه ها و همسرشان در 
یخچال نگه داری می کنند تا زمانی 
که سرکار هســتند اعضای خانواده 
دور غذاهای فوری و ناســالم را خط 
بکشــند. چندنفری از خانم ها هم 
هستند که از چند روز قبل سفارش 
می گیرند و برای جشن ها شیرینی 
خانگی یا غذاهای به اصطالح فینگر 
فود درست می کنند و با قیمت بازار و 
گاهی هم کمی ارزان تر می فروشند. 

هم کار، هم کمک به شوهر
طالی قســطی، از خالقیت های 
یکی از ایــن خانم ها اســت. به این 
صورت که بــا قیمتــی پایین تر به 
خانم هایی که از طریــق این گروه 
کســب درآمــد می کننــد طالی 
قسطی می فروشــد تا هم بتواند به 
شــوهرش در هزینه ها کمک کند و 
هم پول های دیگران را ذخیره کند. 

در این گروه ها خانم های خانه دار 
هــر کاری که از دستشــان بربیاید 
برای کسب درآمد انجام می دهند. 
یکی از خانم های عضو گروه عکس 
مغز گردویی را روی گروه گذاشــته 
و می گوید تــازه از باغ به دســتش 
رســیده و با پوســت می فروشد و 
دیگری زیــر عکس می نویســد از 
خرید قبلی راضی بــوده و دیگران 
را ترغیــب به خریــد می کند و این 
تعریف و تمجیدها نقش مهمی را در 
خرید سایرین ایفا می کنند. خالصه 
در اینجا هر کسی می تواند فروشنده 
باشد و برای خودش پول جمع کند. 
بخــش جالــب ماجــرا اینجا 
اســت که این خانم ها بــا توجه به 
محدودیت هایی کــه در خانه  دارند 
توانسته اند با هم ارتباط خوبی برقرار 
کنند و گاهی بــه یکدیگر کمک هم 

می کنند. 

 خانم ها دست به دست 
هم می دهند

»مریم« مدیر گــروه یکی از این 
کانال های تلگرامی است. او می گوید: 
»روابط خانم ها بــا هم خیلی خوب 
اســت. مثاًل اگر کســی نتواند یک 
مدت در گروه فعالیت داشــته باشد 
خانم های دیگر به او کمک می کنند و 
جنس هایش را می فروشند. تابستان 
سال گذشته یکی از خانم ها دخترش 
بیمار شده بود و باید برای چند روز 
به تهران می آمــد، گیالس هایش 
را هم چیده بود تا در گروه بفروشــد 
اما مجبور شــد خانه را برای یک ماه 
ترک کند و به تهران بــرود. یکی از 
همشهری های همین خانم پیشنهاد 
داد تا گیالس هایش را بفروشــد و 
پــول را برایش به تهران بفرســتد. 
بعدازاینکه بقیه اعضای گروه متوجه 
مشــکل آن خانم شــدند هرکدام 
مبلغی پــول روی  هم گذاشــتند و 
برای ایشان فرستادند تا روند درمان 
دخترش زودتر طی شــود و به کار 

بازگردد.«
 پول بدهید، 

طرز تهیه غذا بگیرید
گروه دیگری که باز هم مختص 
خانم های خانه دار اســت یک گروه 
آشپزی اســت. در این گروه خبری 
از خریدوفــروش اجنــاس اضافی 
نیســت. اینجا خانم ها از غذاهایی 
که روزانه می پزند عکس می گیرند 
و در گروه قرار می دهند. هر شخصی 
که از این غذا خوشش آمد ابتدا مبلغ 
معینی را به حســاب آشپز می ریزد 
و ســپس طرز تهیه غذا را می گیرد. 
این گروه بیشتر مخصوص خانم های 
سرپرست خانواده است و خانم های 
جوان یا کارمند که وقت زیادی برای 
آموختن یا درســت کردن غذاهای 
جدید ندارند بیشــترین مشــتری 
این گروه هســتند. ادمیــن گروه 

آشپزی می گوید: »بیشتر همراهان 
مــا در کانال می دانند کــه کارکرد 
این گروه چیســت و خیلی وقت ها 
فقط برای کمک کــردن به خانم ها 
و اینکه احساس بدی به آن ها دست 
ندهد طرز تهیــه غذاها را خریداری 
می کنند. مثاًل تهیه قورمه سبزی یا 
فسنجان کار سختی نیست اما هدف 
ما کمکی کوچک به زنانی است که 
بار زندگی را به دوش می کشــند.« 
در این گــروه کنار طــرز تهیه های 
مختلف گاهی راز و رمزهای آشپزی 
هم گفته می شــود مثــاًل چه  کار 
کنیم خورشــت خوش رنگ تر شود 
یا بیشــتر جا بیفتــد. در این گروه 
تلگرامی هم تعریف و تمجید کردن 

یا اعالم نارضایتی از یک غذا بســیار 
متداول است و خانم های عضو گروه 
زمان زیادی را صرف بحث کردن و 
اطالع رســانی به یکدیگر می کنند. 
از دیگر موضوعــات جالب این گروه 
پیشنهاد دادن خانم ها برای پختن 
غذای مناسب اســت. مثاًل یکی از 
خانم های خانــه دار لیســت مواد 
موجود در خانــه را روی گروه قرار 
می دهد و از ســایرین می پرســد با 
این مواد چه غذایی درســت کنم و 
به چشم برهم زدنی طرز تهیه های 

مختلف در گروه حاضر می شود.
خیاطی تلگرامی 

کانال بعدی گروه خیاطی بانوان و 
کودکان است. در این کانال هم چند 
خانم به صورت ثابت شناخته  شده اند 
و نمونه های کارشــان را روی گروه 
قرار می دهند و شما کافی است طبق 
نوشــته ها اندازه ها را گرفته و ثبت 
کنید و سپس کد لباس موردنظر و 
خیاط دلخواهتان را به ادمین گروه 
بفرســتید. تا بعد از یک تا دو هفته 
لباس موردنظر به دســتتان برسد و 
در هنگام تحویل لبــاس هزینه آن 
را پرداخت کنید. البته الزم به ذکر 
اســت عضویت در این گروه رایگان 
نیست و شما پس از فرستادن عکس 
فیــش پرداخت، به وســیله ادمین 
در کانال عضــو می شــوید و البته 
هزینه های دوخت لباس به صورت 

مجزا پرداخت می شود. 
»خانــم محمــدی« به عنوان 
خیاط برای این کانال کار می کند و 
می گوید: »همسرم اجازه کار کردن 
بیرون منزل را نمی دهد، اما با این نوع 
کار کردن موافق است. در هفته دو 
یا سه کار به من پیشنهاد می دهند 
که زیاد سخت و وقت گیر نیست و از 
بیکاری و در خانه نشینی بهتر است. 
با این کار می توانم برای خودم پول 
جمع کنــم و اعتمادبه نفس ام هم 

باالتر رفته است.« 
»موالیی« ادمیــن اصلی کانال 
اســت و عالقه زیادی بــه خیاطی 
کردن دارد. او خودش ســال ها یک 
تولیدی لباس کودک داشــته اما به 
دلیل خستگی و کهولت سن ترجیح 
داده است کار را به جوان ترها واگذار 
کند و بیشتر به استراحت بپردازد. او 
در مورد جرقه اولیه تشــکیل کانال 
می گوید: »یک ســال بعد از اینکه 
کارگاه را فروختم، در خانه احساس 

خستگی می کردم. روز تولد دو سال 
پیش دختر و نــوه ام برایم یک تلفن 
همراه هوشــمند هدیه گرفتند و با 
نصب تلگــرام درچنــد کانال عضو 
شدم. اولین جرقه از همان زمان زده 
شــد، تصمیم گرفتم کارم را با چند 
نفر از خیاط های قابل اعتمادی که 
سال ها کار کرده اند از اول به صورت 
مجازی شروع کنم. از آن ها نمونه کار 
خواســتم و با کمک نوه ام در کانال 
گذاشتیم و کم کم عضو جمع کردیم. 
حاال پنــج خانم از ایــن طریق کار 
می کنند و خرج و مخارجشان تأمین 

می شود.«
آشپزخانه تعطیل!

این روزها به دلیــل نبود فضای 
کافــی در خانه ها و کوچک شــدن 
آشپزخانه ها خیلی از خانم ها ترجیح 
می دهند برخــی از پخت وپزها را در 
خانه انجام ندهند. برای مثال ســرخ 
کردن سبزی قورمه سبزی، درست 
کردن پیازداغ یا سرخ کردن بادمجان 
از آن دســت کارهای زمان بر است و 
از طرف دیگر ممکن اســت صدای 
همسایه ها و افراد خانواده هم از بوی 
ســرخ کردنی ها بلند شــود. راه حل 
بسیاری از این خانم ها تهیه این مواد 
از بیرون است و چه راهی بهتر از اینکه 
از خانم هــای خانه دار تهیه شــود. 
برخی از خانم هایی که در این زمینه 
فعالیت می کنند تمــام محصوالت 
خانگی از لواشــک تا سیرداغ و حتی 
پکیج آش رشــته را برای خانم های 
کارمند تهیه کرده انــد تا آن ها فقط 
با یک اشاره بتوانند برای خانواده غذا 

درست کنند.
در آخــر الزم به ذکر اســت که 
این خانم ها با وجود تمام مشکالت 
جامعه سنتی و منع شدن برخی زنان 
از ورود به دنیــای مردانه؛ حاال این 
زنان سراغ بازار کار رفته  و بخشی از 
مخارج زندگی را به دوش کشیده اند. 
این تالش ها ممکن است سود زیادی 
برای آن ها به همراه نداشته باشد اما 
باعث می شود احساس پوچی نکنند 
و ســهمی هرچند کم امــا  مؤثر در 
هزینه های زندگی داشته باشند. این 
زنان با پشتکارشان نشان می دهند 
در محدودیت و سختی هم می توان 

مفید، کارآمد و ارزشمند بود. 

توسعه روزافزون کسب وکار خانم های خانه دار در شبکه های مجازی

ورود آقایان ممنوع

یادداشت

مهدی مطهر نیا،  استاد دانشگاه

دنیای امروز دنیایی پرشــتاب به ســوی 
آینده ها است و آینده مملو از دگرگونی های 
بسیار زیاد است. نظام آموزش وپرورش و به 
عبارت شایسته تر سازمان مندی اخالق گستر 
دانش افزون بشــری که بــه آن نظام تعلیم 
و تربیــت می   گوینــد، یکــی از مهم ترین 
دستاوردهای نهادی زندگی اجتماعی بشر 
در همه زمان هایی اســت که بر ما گذشــته 

است.
اگــر بخواهیــم در تاریخ بشــر یک نهاد 
بســیار مؤثر و دارای عمق و اثر استراتژیک 

بازیابی کنیــم، باید در میان تمــام نهادها 
بــه آموزش وپــرورش و ســازمان مندی 
اخالق گســتر و دانــش افــزون آن توجه 
داشته باشــیم. چراکه تا این اخالق گستری 
نباشد، ســالمت جامعه حفظ نمی شود و تا 
ایــن دانش افزایی هدفمند، هوشــمندانه و 
هوشــیارانه صورت نپذیرد، بشــر پیشرفت 
و توســعه ای را تجربه نمی کند؛ لذا توســعه 
پویای همه جوامع در همه ادوار تاریخ و همه 
زمان هایی که انسان  زیســت داشته است، 

درگرو تعلیم و تربیت است.
متأسفانه آموزش وپرورش در ایران نه نظام 
آموزش وپرورش بلکه چندپارگی هایی به نام 

آموزش وپرورش است که بدون توجه به تفکر 
دســتگاهی، تفکر انتقادی و آینده اندیشی و 
پیشرفت مناسب و متناسب با دگرگونی های 
پرشــتاب جامعه، تنها به انباشــت اخبار و 
ورودی هایــی می پردازد که هنــوز در باب 
»داده« بودن و »اطالعات« بــودن آن ها از 
منظر معرفت ســنجی و صحت وسقم نهایی 
آن ها به عنوان باورهای موجه ســابق، تردید 
وجــود دارد و مغز فرزندان ایــن مرزوبوم را 
مانند انبارهایی می بیند که باید اخبار موثق 
و غیرموثق و گزاره های درست و نادرست را 
در آن انباشته کرد و بر آن ها قفل زد و مهری 
به نام »نمــره« را بر آن نهــاد. ازاین جهت 

در این نظام آموزش وپــرورش، خالقیت و 
گمانه پروری و تصویرســازی خالق از بین 
می رود و در مســیر حیات نظام آموزشی، در 
عمل، شــاهد خروجی هایی هستیم که تنها 
می تواند در بهترین وجــه حافظه هایی پر از 
داده های متفاوت را بــه جامعه عرضه دارد. 
حافظه هایی که خروجی هــای آن به مثابه 
حافظه ای کامپیوتــری ارزش دارد و حتی 
برای بهترین خروجی های آن هم نمی توان 

بیش از آن ارزشی در نظر داشت.
آموزش وپرورش ایران به یک خانه تکانی 
وســیع و گســترده از منظر ذهنی و علمی  
نیازمند اســت. یــک تحول راهگشــا که از 
یک سو بتواند سپهر تعلیم و تربیت را در ایران 
تغییر دهــد و از طرف دیگر نیروی انســانی 
مناســب و متناســب با تحول و بازآفرینی 

در نظام آموزشــی منطبق بــر خردورزی 
و فراواقع گرایــی انتقــادی را در جامعــه 
تربیت کند. چراکه جامعــه پرورش دهنده 
خالقیت ها و گمانه زنی های آینده اندیشانه 
برای پیشرفت و توسعه ملی است. لذا از وزیر 
آموزش وپــرورش جدید توقــع می رود که 
گامی هرچند کوچک در این مســیر بزرگ 
بردارد. آن  هم در مدت زمان نه چندان زیادی 

که تا پایان عمر دولت دوازدهم مانده است.
به هرحال ما اآلن در شــهریورماه ســال 
۱۳۹۸ هســتیم و در ســال ۱۴۰۰ دولــت 
جدیــدی در ایران شــکل خواهــد گرفت. 
وزیری که از مجلس رأی اعتماد گرفته است، 
باید بی مهابا به ســوی تحوالت گام بردارد و 
کنش های معطوف به این مهم را طی فرصتی 

که در اختیار دارد، به انجام برساند. 

آموزش وپرورش، نیازمند خانه تکانی است

با وجود تمام مشکالت 
جامعه سنتی و منع شدن 

برخی زنان از ورود به دنیای 
مردانه؛ حاال این زنان سراغ 

بازار کار رفته  و کسب وکاری 
برای خود راه اندازی 

کرده اند که ممکن است 
سود زیادی نداشته باشد، 
اما باعث می شود سهمی 

هر چند کم، اما  مؤثر در 
هزینه های زندگی داشته 

باشند

این روزها راحت ترین و 
در دسترس ترین امکان 
برای خانم های خانه دار 
برنامه های اینستاگرام 

و تلگرام است که در آنها 
می توانند ضمن تعامل با 
یکدیگر، به کسب وکار 

بپردازند؛ از فروش لوازم 
مختلف گرفته تا شیرینی ها 

و غذاهای خانگی 
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