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»

جزئیاتی از
افزایش حقوق
همه سربازان

»

خبر

سخنگوی ســازمان غذا و دارو از آغاز فاز دوم واکسیناسیون
کادر درمان علیه کووید ۱۹در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و
درمانی کشور به دستور وزیر بهداشت خبر داد.
به گزارش ایسنا ،کیانوش جهانپور اظهار کرد :پس از ارزیابی
مطلوب فاز اول ،به دستور وزیر بهداشت ،فاز دوم واکسیناسیون
کادر درمــان و مدافعان ســامت ،ایــن بار با واکسیناســیون
۱۰۰هزار نفر در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی سراسر
کشــور کلید خورد .بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت،
واکسیناسیون کرونا در کشور از ۲۱بهمن  ۹۹با تزریق واکسن به
کادر بهداشت و درمان بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانها و با
واکسن روسی «اسپوتنیکوی» آغاز شده است.
بر اساس اولویتهای ســند ملی واکسیناسیون کووید،۱۹
یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر از گروههای آسیبپذیر شامل کادر
بهداشت و درمان و ســالمندان تا پیش از نوروز  ۱۴۰۰در کشور
واکسینه خواهند شد.

تجمع خانوادههای بیمارانSMA
مقابل وزارت بهداشت

یکی از والدین بیماران  SMAمیگوید :تا االن هیچ دارویی
برای بیماران ما وارد کشور نشده است ،دختر من ۱۴سال دارد و
به دلیل بیماری کمکم فلج شــد ،در صورتی که اگر دارو مصرف
میکرد ،میتوانست مثل دیگر بچهها راه برود.
به گزارش ایلنا ،دیروز دوشــنبه جمعــی از والدین بیماران
 SMAبا هــدف ورود داروی ایــن بیماران به کشــور جلوی
ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.
تعداد زیادی از آنهــا دارای فرزندانی بودنــد که تا به حال
داروهای مخصوص بیمــاری  SMAرا اســتفاده نکردند و به
همین دلیل طبق گفتههای والدین اغلب فرزندانشــان دچار
معلولیتهای شدید جسمانی شــدند در حالی که اگر داروهای
تخصصی را استفاده میکردند ،بخش عمد ه عوارض این بیماری
از بین میرفت.
طبق گفتههــای مدیر عامل انجمــن  SMAمعموال  ۵۰تا
۶۰درصد ایــن بیماران در تیــپ یک در همان ســن کم فوت
میکنند و هزینههای درمان آنها خیلی زیاد است ،به طور مثال
دستگاه تنفســی آنها  ۵۰۰تا ۶۰۰میلیون تومان است که این
هزینه از راه ایجاد کمپین برای خانوادهها جمع میشود و وقتی
فرزند یک خانواده فوت میکند ،دســتگاه را بــه خانواد ه دیگر
میدهند که این اصال رویه درســتی نیســت ،وزارت بهداشت
متولی درمان است و باید به وضعیت بیماران رسیدگی شود.

افزایش شدید موارد بستری در خوزستان

سخنگوی وزارت بهداشت گفت :با توجه به گردش ویروس
موتاســیونیافته در استان خوزستان و ســایر استانها و قدرت
ســرایت باالی آن ادامه روند کاهشــی در رعایت پروتکلهای
بهداشتی میتواند فاجعهبار باشد.
به گزارش ایلنــا ،سیماســادات الری با اشــاره به وضعیت
افزایش شیوع کرونا در خوزستان و خطر افزایش مرگ و بستری
استان ،بیان کرد :متاســفانه روند موارد بستری روزانه در استان
خوزستان به شدت در حال افزایش اســت و این استان از جمله
استانهای با کمترین میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی است.
او اظهارامیدواری کرد :خوزســتانیها ضمــن رعایت اصول
سهگانه بهداشــتی شامل اســتفاده از ماســک ،فاصلهگذاری
اجتماعــی و شســتن دســتها و همچنیــن پرهیــز از تردد
غیرضروری و خــودداری از حضور در تجمعها و عروســی و عزا
کمک کنند.
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رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح جزئیاتی بیشتر از افزایش حقوق سربازان را اعالم
کرد .به گزارش ایســنا ،غالمرضا رحیمیپور گفت :در راستای خوشایندســازی خدمت سربازی افزایش حقوق
سربازان در دستورکار اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مســلح قرار گرفته و در این زمینه رایزنیها
و پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه انجام شــد .او با بیان اینکه با همکاری خوب سازمان برنامه و بودجه حقوق
سربازان در دو ماه پایانی ســال  ۱۳۹۹افزایش یافت ،گفت :براین اســاس حقوق و فوقالعاده ماموریت سربازان
وظیفه شــاغل در مناطق امنیتی به طور میانگین معادل ۴۴درصد و به اندازه میانگین ۴۱۷هزار تومان ،حقوق و
فوقالعاده ماموریت سربازان وظیفه شــاغل در مناطق محروم و بد آبوهوا به طور میانگین معادل ۲۲درصد و به
اندازه میانگین ۱۴۰هزار تومان افزایش یافت.

»

تنها
شمارهحساب
مجاز برای کمک
به زلزلهزدگان
سیسخت

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر تاکید کرد که تنها شمارهحساب اعالم شده از سوی این جمعیت برای
کمک به زلزلهزدگان سیسخت مجاز بوده و اعالم هر شمارهحساب دیگری غیرقانونی است .به گزارش ایسنا ،محمد
کنقدیبهزلزلهزدگاننیزگفت:با توجهبهسطح تعیینشدهبرایحادثه،جمعیتهاللاحمر
نصیریدربارهامکانکم 
استان کهگیلویهوبویراحمد متولی دریافت کمکهای نقدی شده و در همین راستا نیز شمارهحساب ۵٢٢٣۵٢٢٣١٩
و شماره کارت  ۶١٠۴٣٣٧۴٢٨۵٠٨٠٣٨بهنام جمعیت هاللاحمر این استان و برای دریافت کمکهای نقدی اعالم
شد .او با بیان اینکه برابر قانون مدیریت بحران هاللاحمر میتواند اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی کند ،گفت:
سازمانهای مردم نهاد و خیریهها هم باید پس از اخذ مجوز اقدام به اعالم شمارهحساب و جمعآوری کمکهای مردمی
کنندکهتاکنونبرایهیچیکازسازمانهایمردمنهادوخیریههامجوزیصادرنشدهاست.

«روزان» از چالشهای درآمدزایی در شهرداریها گزارش میدهد؛

آغاز فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان
علیه کووید۱۹
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تحریموغارتگریبهنام«شهرفروشی»

درحالی که 2روز پیش رئیس شــورای شــهر
تهران گفت «بــا قاطعیت میگویم کــه در تهران
شهرفروشی نداریم ».رئیس کمیسیون معماری و
شهریسازی در تازهترین سخنان خود اعالم کرده
است« :شهرفروشی در برخی ابعاد متوقف شده اما
در برخی موارد باقی مانده اســت کــه امیدواریم تا
پایان دوره مدیریت شهری متوقف شود».
برخی کارشناســان حوزه شــهری معتقدند
«شهرفروشــی» راهی برای کســب درآمد برای
شهرداریهاست تا بتوانند از پس هزینههای خود
برآیند .این اصطالح که در ماههای اخیر بیشــتر به
گوش میرسد نشان میدهد که شهرداریها از سر
نیاز به «پول» به این راه چنگ انداختهاند که البته
یکی بخشی از این اقدام آنها ناشی از کمک نکردن
دولت به شهرداریهاست .هرچند به گفته همین
کارشناسان «شهرفروشــی» کار کثیفی است که
سالهاست شهرداریها به آن رو آوردهاند.
حاال در یک هفته اخیر صحبــت درباره پدیده
«شهرفروشی» در شهرداری تهران داغ شده است.
همین دو روز پیش یکی از اعضای شــورای تهران
اعالم کرد« :در ۲۰سال گذشــته ۲۰هزار میلیارد
شهرفروشــی صورت گرفته است ».به گفته حسن
رســولی «جزو افتخارهای این دوره ،پایان دادن به
غارت منابعنسلهای آینده است».
آنطور که اعضای مختلف شورای شهر تهران
میگویند شهرفروشــی با رویکرد کســب درآمد،
ســالها به یک رویه در شــهرداری تهران تبدیل
شده بود و حتی این مســیر به عنوان یک الگو برای
سایر شهرها و کالنشــهرها برای رسیدن به توسعه
شهری به حساب میآمد اما بهتازگی شهردار تهران
از «توقف دور باطل تراکمفروشــی و مگاپروژههای
تبلیغاتی در شهر» خبر داده است.
به گفته پیــروز حناچی «در طــول دهههای
گذشته شاهد شهرفروشی و تراکمفروشی بیرویه
بودیم که با بخشــی از منابع آن ،پروژههای بزرگ و
غیرضروری در شهر فعال میشد .در دوره حاضر این
موضوع متوقف شد و در سال ۹۹طبقههای اضافی
در تهران به صفر رســید ،این در حالی است که در
گذشته ســاالنه 2هزار طبقه مازاد واگذار میشد».
معــاون اول رئیسجمهوری نیز با شــهردار تهران

همسوست چراکه دیماه امســال در آئین افتتاح
طرح شــارباغ تهران به خبرنــگاران گفت« :منابع
شــهرداری حتی در شــرایط عادی هــم محدود
اســت ،در این حوزه  ۲رویکرد وجــود دارد؛ یکی
تراکمفروشی است که به معنای واقعی شهرفروشی
و قانونفروشــی اســت و منبع درآمد مهمی برای
شهرداری بود که متوقف شده است».
سخنان این مسئوالن درحالی است که رئیس
کمیســیون معماری و شهرسازی شــورای شهر
تهران نیز با بیان اینکه یکی از شــعارهای مدیریت
شــهری دوره پنجم از ابتدای شروع به کار ،موضوع
توقف شهرفروشــی بود ،به ایرناپالس گفته است:
«عمال چرخه باطلی در نظام شهرسازی و معماری
شهر تهران و به طبع آن سایر کالنشهرها و شهرها
نهادینه شــده بود که از همه ظرفیت شــهر اعم از
امالک و اراضی برای بارگذاری انبوه بدون توجه به
پیوســتهای مطالعاتی و آثار و پیامدهای مثبت و
منفی آن برای شهر و شهروندان استفاده میکردند
که شورا و شهرداری توانست این چرخه را متوقف
کند».
  مشکالتمنابعدرآمدیوبدیهیها
به گفته محمد ساالری «مدیریت شهری در این
دوره تاریخی برخالف مشکالت و چالشها در حوزه
منابع درآمدی و بدهیهایی که از دوره گذشــته به
ارث رســیده و تحریمهای بینالمللی که بر کشور

و شهر ما حاکم شــده بود به وعده توقف این چرخه
باطل پایند ماند .این اتفاق با وجود مصرف شــدن
ظرفیــت درآمد حاصل از طــرح تفصیلی در طول
سالهای گذشــته رخ داد و شهرفروشی در برخی
ابعادکامالمتوقفشد».
اما با وجود کتمان «شهرفروشــی» از ســوی
شــهردار تهران و رئیــس کمیســیون معماری
وشهرســازی ،محمدجــواد حقشــناس ،رئیس
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران
به تازگی پرده از این ماجرا برداشته و گفته است« :در
یک سال گذشته بازگشت به شهرفروشی داشتهایم،
این درحالی اتفاق افتاده که چند ســال است فریاد
میزنیم جلوی شهرفروشــی باید گرفته شود .این
بهنوعی بازگشت بهعقب است».
  جلوی رانت ،فســاد و امضای طالیی را
گرفتیم
با این حال ،ســاالری توضیح داده است« :ما با
توقف چرخه باطل شهرفروشی که البته هنوز کامل
نشده توانســتیم مفهوم عدالت اجتماعی را محقق
کنیم و جلوی رانت ،فساد و امضای طالیی را بگیریم.
در شهرداری تهران کاری نبود که از طریق واسطه،
رابطه و با اســتفاده از امضای طالیی انجام نشود».
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر
تهران تاکید کرده است« :این دوره مدیریت شهری
با وجود این حجم از مشکالت درآمدی ،این چرخه

را متوقف کرد و درآمدهایش به شدت کاهش یافت
به همین دلیل بود که در ابتدای دوره ،مدیران دوره
گذشته میگفتند که تهران منجالبی برای جریان
اصالحات خواهد بود که در آن غرق میشوند».
به گفته او «برخی ما را متهم میکنند که شهر
را قفل کردید .البته حرف درســتی میزنند .همه
رویههای موجود در حوزه شهرســازی و معماری
تهران رویههایی انحرافی و مغایر با اصول شهرسازی
بود و با توقف این رویهها عمال شهر قفل شده است».
  پرهیــز از رویکــرد پوپولیســتی و
عوامفریبانه
ساالری گفته اســت« :این افتخاری برای دوره
پنجممدیریتشهریاستکهبارویکردپوپولیستی
و عوامفریبانه وارد نشد و همانطور که وعده داده بود
از پیوستهای مطالعاتی ،نیازسنجی و امکانسنجی
استفاده کرد .هرچند که تجلی آن در ارتقای کیفیت
زندگــی در ســالهای دور خود را نشــان خواهد
داد .قطعا این رویکــرد بهعنوان الگویی در ســایر
کالنشهرها و شهرها تسری پیدا خواهدکرد».
با این همه ،بنا به تاکید اعضای شــورای شهر
تهران قرار است رویکردی مخالف با «شهرفروشی»
را در شهرداریهای کشــور جا بیندازد موضوعی
که اوایل امســال ،محمدهــادی مهدینیا ،رئیس
کمیسیون شهرســازی و معماری شــورای شهر
مشــهد درباره آن گفته بود« :واقعیت این است که
شهرفروشی وجود دارد و همه هم آن را پذیرفتهایم.
پس دستکم بهتر است این کار کثیف را تمیز انجام
بدهیم تا با مواردی مثل رشوه ،اعمال نفوذ و  ...مواجه
نشویم و فضای چانهزنی هم کامال حذف شود .مثال
گفته شــود این کار را تا مقیاس و مقداری میشود
انجام داد و از جایی به بعد به هیچ عنوان نمیشــود
ن اظهارنظرها
چانهزنی کرد ».جمعبندی همــه ای 
نشــان میدهد درآمدزایی برای شهرداریها یک
چالش اساســی اســت که چند ماه پیش با دولت
بر ســر پرداخت نکردن کمک مالی مشــکل پیدا
میکنند و مدام از شهرداری تا شورای شهر درباره
آن گالیه میکردند حاال هم از خالی شدن ظرفیتی
بهنام «شهرفروشی» حرف میزنند که اگرچه جزو
افتخارشان محسوب میشــود اما بهنظر میرسد
جایگزینیبرایآنندارند.

ورود ۲۵۰هزار دوز واکسن کرونا به کشور تا پایان هفته
وزیر بهداشــت از انعقــاد تفاهمنامــه با وزارت رفــاه برای
تحتپوشــش بیمه قــرار دادن دانشــجویان علومپزشــکی و
گروههای دستیاری خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سعید نمکی از تفاهمی با وزارت رفاه درباره
پوشــش بیمه تامیناجتماعی خبر داد و گفت :قــراردادی را با
بیمه تامیناجتماعــی تنظیم کردیم تا مجموعه دســتیاری و
دانشجوهای دکترا و کارشناسیارشد در زمان تحصیل بهعنوان
پایهای از بیمه تامیناجتماعی استفاده کنند و بتوانند در آینده
کاری آن را ادامه دهند.
او دربــاره فرایند تزریــق واکســن کرونا گفــت :از امروز
سهشــنبه تزریق واکســن بــه ۱۰۰هــزار نفر دیگر شــروع
میشــود۲۵۰ .هزار دوز دیگــر نیــز در این هفته به کشــور
میرســد و همراه بــا کادر درمان ،خانه ســالمندان و ســایر

گروههــای هــدف در نوبــت واکسیناســیون قــرار خواهند
گرفت و امیــدوارم تا پایان اســفند گروههای هدف واکســینه

شوند.
او دربــاره تولیــد واکســن داخلی گفــت :تولید واکســن
ملــی بهخوبــی پیــش مــیرود و در اردیبهشــت آینــده
بهعنــوان یکــی از تولیدکننــدگان مهــم واکســن منطقــه
مطــرح میشــویم .در تولید واکســن داخلی تولید واکســن
را بــا جهشهــا میســنجیم و اگــر در هــر جهــش قدرت
حمایتی واکســن تضعیف شــد در جهــت تقویــت آن اقدام
خواهیم کرد.
نمکی با تاکیــد بر توجــه به وضعیــت روحــی و معنوی
دانشجویان گفت :رســالت ما فقط توســعه فضای دانشگاهی
نیســت بلکهتوجه به فضای روحی و معنوی دانشــجو نیز مهم
اســت؛ باید از روح لطیف چند بعدی و تاثیرپذیر از همه اتفاقات
مراقبت کنیم.

خبر

»

نمون هبرداری از جسد «بهنام محجوبی»
جهت آزمایش تخصصی

مدیرکلپزشکیقانونیاستانتهرانگفت:جسدمتوفی«بهنام
محجوبی» تحت کالبدگشایی قرار گرفت و نمونههای الزم جهت
آزمایشهای تخصصی اخذ شــد .به گزارش ایلنا ،این فرد در غائله
خیابان گلستان هفتم در سال  ۹۶دستگیر و پس از سپری کردن
همه فرآیندهای قضایی ،به تحمل حبس محکوم شده بود .مهدی
فروزش ،مدیرکل پزشــکیقانونی اســتان تهران با اشاره به انجام
آزمایشهای تخصصی بر روی جسد «بهنام محجوبی» ،گفت :در
تاریخ سوم اسفندماه متوفی در مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان
تهران تحت کالبدگشــایی قرار گرفت و نمونههای الزم بهمنظور
آزمایشهای تخصصی اخذ شد .او افزود :نتیجه بررسیهای انجام
شــده و تعیین علت تامه فوت منوط به حصول نتایج آزمایشها،
بررسی سوابق بالینی و یافتههای کالبدگشایی است که به مرجع
قضاییاعالمخواهدشد.

ساخت ۱۵سوله بحران جدید در پایتخت

رئیس شورای شهر تهران از ساخت ۱۵ســوله بحران جدید در
تهران خبر داد .به گزارش ایلنا ،محســن هاشمیرفسنجانی با بیان
اینکه باهدف توســعه اقدامات در بخش مقابله با بحران در پایتخت
ساخت ۱۰تا۱۵سولهبحرانجدیددردستورکارشهرداریتهرانقرار
دارد،گفت:بااتمامعملیاتعمرانیاینسولهها،استانداریاستانهای
معین در آنها مستقر شده و در صورت وقوع بحران بهعنوان استان
معین در کنار پایتخت قرار میگیرند .او با تاکید بر اینکه حوزه بحران
در تمام ابعاد خود ،یکی از مهمترین حوزهها برای شــهرداری تهران
است ،بیان کرد :بر این اساس در تالشیم حجم قابلتوجهی بودجه را
برای این حوزه در قالب سازمانها و ساختارهای مختلف در شهرداری
تهران در نظر داشــته باشــیم .او افزود :در صورتیکه یک بحران در
پایتخت رخ دهد تمام اولویتهای ما تغییر کرده و ظرفیتها کامال
به سمت مدیریت بحران تغییر پیدا میکند اما تمام تالش ما در مواقع
پیشازوقوعبحرانبراقداماتپیشگیرانهاست.

چهرههای مردمی اهدای خون را
ترویج کنند

معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :چهرههای
مردمی اهدای خون را در شــبکههای اجتماعــی ترویج کنند .به
گزارش ایرنا ،ایرج حریرچی با بیان اینکه ساالنه مردم در فصل سرما
کمتر برای اهدای خون مراجعه میکنند ،افزود :امسال که با همه
گیری کرونا مواجه شدیم ،عده ای مبتال شده اند و عده دیگری از ابتال
میترسند و بهدرســتی تردد خود را کم کردهاند و سبب شده است
که آمار اهدای خون به طرز قابل مالحظهای کاهش یابد .او توضیح
داد :در زمینه اهدای پالسمای کووید ۱۹نیز تنها تعداد معدودی از
شفایافتگان اقدام کردهاند در حالی که این پالسما به درمان بیماران
کمک مهمی میکند و از همین جا میخواهم به مردم بگویم ،اهدای
خون هم برای سالمتی شما هم برای سالمتی جامعه مفید است.
اهداکننده خون باشید و این کار را بهعنوان یک نذر در نظر بگیرید تا
عالوهبر کمک به همنوع و سالمتی خودتان کاری خداپسندانه انجام
دادهباشیدوسالمتیمعنویبهدستآورید.

جزئیات پوشش رایگان درمان بیماران
صعبالعالج

مدیرعامل ســازمان تامیناجتماعــی با بیــان اینکه طرح
نسخهنویسی الکترونیک را بهتدریج پیش میبریم تا کار تکمیل
شــود اعالم کرد که از هفته آینده هزینه درمان و داروی بیماران
صعبالعالج ،مزمن و پرهزینه ســالمندی از طریق سامانه نسخه
نویسی الکترونیک رایگان خواهد بود .به گزارش ایسنا ،مصطفی
ساالری با اشاره به توقف صدور دفترچههای بیمه کاغذی درمان
از ابتدای هفته جاری ،اظهار کرد :زحمت اجرا و استقرار برنامههای
توقف صــدور دفترچههای بیمــه و نسخهنویســی الکترونیک
بهتنهایی روی دوش تامیناجتماعی نیســت و برای همه زحمت
دارد .کار را بسیار تدریجی شروع کردهایم.

