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اخبار کوتاه

نقل و انتقاالت فرهنگیان به پایتخت بسته شد

مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران با بیان اینکه امســال  ۸۰۰۰همکار
در آســتانه بازنشســتگی داشــتیم گفت :با تالش و کوشــش همکاران و از
خودگذشــتگی که نشان دادند در سال جاری  ۵۰۰۰نفرشان استمرار خدمت
خواهند داشــت.عبدالرضا فوالدونــد در گفت وگو با ایســنا ،درباره وضعیت
نیروی انســانی مدارس تهران اظهار کرد :پروژه مهر و بازگشــایی مدارس در
ســال تحصیلی جدید از بهمن  ۹۸کلید خورد و کارگروههای شــش گانه با
ساماندهی نیروی انسانی ،مشــکل نیروی انسانی را برطرف کردند.وی افزود:
خوشبختانه  ۸۰۰۰نفر همکار در آســتانه بازنشستگی داشتیم که با تالش و
کوشــش همکاران و از خودگذشتگی که نشــان دادند در سال جاری ۵۰۰۰
نفرشان استمرار خدمت خواهند داشت.مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران
اضافه کرد :از این حیث در حوزه نیروی انســانی وضعیت بدی نداریم .شــاید
کم و کسری باشد اما وضعیت بد نیست.فوالدوند همچنین با اعالم اینکه نقل
و انتقاالت فرهنگیان به پایتخت بســته شــد گفت :تهــران محل رجوع تمام
استانهاست و بالطبع برای حل مشکل فرهنگیان ،همکاری الزم را کردیم.

ضرورت تاسیس پایگاههای جدید مدیریت بحران
در مناطق پرتراکم پایتخت

رئیس ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران شــهر تهران بر ضرورت تاسیس
پایگاههــای جدید مدیریت بحران در مناطق و محالت متراکم پایتخت تاکید
کرد.رضــا کرمی محمدی در گفتوگو با ایســنا ،با بیــان اینکه هر ناحیه از
مناطق شــهر تهران باید از یک پایگاه مدیریت بحران برخوردار شــود گفت:
این پایگاهها به ویژه در مناطــق متراکم نظیر منطقه  10پایتخت باید اضافه
شــود.وی با بیان اینکه وجود پایگاههای مدیریت بحران در مناطق سرمایهای
ارزشــمند است ،گفت :اهداف مدیریت بحران جامعه محور در سطح محالت،
باید از پایگاههای مدیریت بحران هدایت و عملیاتی شــود .بر همین اســاس
آماده همکاری در ســاخت پایگاه جدید مدیریت بحران با شــهرداری مناطق
هســتیم .خوشــبختانه مناطق نیز همکاری خوبی با ما داشــتهاند وبه عنوان
مثال در دیداری که چندی پیش با شهردار منطقه  10تهران داشتیم ،بنا شد
تا عالوه بر اینکه با توجه به بافت فرســوده این منطقه دستورالعمل بهسازی
لرزهای نسبی ساختمانها در آن اجرایی شود .مکانی نیز به ساخت یک پایگاه
جدید مدیریت بحران اختصاص یابد .رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت
بحران شــهرتهران ادامه داد :طی گزارشی که ما از شهردار منطقه 10دریافت
کردیم ،حدود  50درصد بافت این منطقه فرســوده اســت و به همین دلیل
نیز نوســازی و مقاوم سازی بافت فرســوده و نیز اقدامات پیشگیرانه باید در
اولویت باشد.

هفته تهران ،فرصتهای گردشگری شمال تهران
معرفی میشود

«هفته تهران» فرصت مغتنمی اســت تا در آن سیاستها ،برنامهها و اقدامات
منطقه به نحو مناســبی به شهروندان معرفی و نظر و مشارکت شهروندان به
فرصتهای سرمایه گذاری در گردشگری شمیران جلب شود.به گزارش روابط
عمومی شــهرداری منطقه یک ،سید حمید موسوی شــهردار این منطقه در
دیدار با حســین گنجی معاون تبلیغات و انتشارات مرکز ارتباطات شهرداری
تهران ضمن اشــاره به برگزاری برنامههای هفته تهران اظهار داشت :فضاهای
اکولوژیکی طبیعی ،وجود اماکن مذهبی ،تفرجگاهها ،کاخ موزهها ،خانه موزهها،
بوســتانهای فرامنطقهای ،مراکز تجاری سنتی و مدرن ،باغ سفارتخانهها و...
به عنوان پتانســیل و ظرفیتهای متنوع گردشــگری در شمال تهران است
که در طول هفته و بــه خصوص روزهای پایانی هفته جاذب تعداد کثیری از
شــهروندان است.موسوی حضور فعال و مستمر مردم در صنعت گردشگری را
یک ضرورت انکار ناپذیر دانســت و تصریح کرد :در هر فعالیت و موضوعی که
مردم حضور داشــته و دارند ،موفقیت در آن عرصه بیشتر بوده است به همین
منظور باید برای مردم مزیت و صرفه اقتصادی ایجاد شــود تا فعاالنه وارد این
صنعت شوند.معاون تبلیغات و انتشارات مرکز ارتباطات شهرداری تهران نیز با
اشــاره به برگزاری شایسته «هفته تهران» در پایتخت گفت :افتتاحیه مراسم
«هفته تهران» با عنوان «نکوداشــت شمیران» در شــمیران و اختتامیه این
مراســم در شهرری در منطقه بیســت برگزار خواهد شد .گنجی خاطر نشان
ســاخت :در هفته تهران به معرفی اقداماتی که مجموعه شهرداری تهران در
راســتای تحقق شعار «تهران شهری برای همه» انجام داده است ،میپردازیم
و مردم را از روند رو به توســعه ای که در مدیریت شهر ایجاد شده است ،آگاه
میکنیم.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
منطقه ۵معرفی شد

با حکم شــهردار منطقه ،۵حسین کاملی خوزانی به عنوان سرپرست معاونت
شهرسازی منطقه معرفی و از خدمات شهین شفیعی ،قدردانی شد.به گزارش
روابط عمومی شــهرداری منطقه ۵در حکم حسین کاملی خوزانی آمده است،
با توجه به حسن سابقه ،تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به عنوان
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منطقه محسوب میگردید.امید است
بــا نگاه دقیق علمی و متکی بر روحیه خدمتگزاری در پرتو مدیریت صمیمانه
و عالمانه همراه با اخالص و پیگیری صحیح و قوی جهت بسترسازی مناسب
برای امور محوله همه توان و تجربه خویش را بکار گیرید.

شستشو و گندزدایی بیش از  4900مخزن زباله
در شمال شرق تهران

معاون خدمات شــهری و محیط زیســت شــهرداری منطقه چهار تهران از
شستشو و گندزدایی بیش از  4900مخزن زباله خبر داد و افزود :این مخازن
به طور مستمر شستشــو میشوند.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
چهار« ،حمیدرضا فرخی» در این باره گفت :به منظور ســامت و بهداشــت
شهر و شــهروندان طبق برنامه ریزی مشخص  4903مخزن زباله موجود در
نواحی نه گانه منطقه چهار در ماه شــش بار شستشــو و گندزدایی میشوند.
او در ادامه گفت  :نیمه اول ســال به دلیل گرمای بیشتر هوا و ازدیاد جانوران
موذی نیاز بیشتری برای رسیدگی به نظافت مخازن زباله را میطلبد ،به ویژه
باوضعیــت کنونی شــیوع ویروس کرونا این امر بســیار الزامی و جدی دنبال
میشــود.فرخی از اقدامات ویژه منطقه  4به پاکسازی کامل سطلهای زباله
از شــیرابهها و زبالههای باقیمانده در ســطلهای فلزی اشــاره کرد و گفت :
برخی از ســطلهای فلزی منطقه کف تراشــی شــده و با این کار زبالههای
رسوب شده پاکسازی و در صورت نیاز سطلهای فلزی رنگ آمیزی میشود.
وی پیرامون درخواســت تعــدادی از شــهروندان برای جابجایی ســطلها
گفت  :انتخاب مکان نصب مخازن در منطقه با کار کارشناســی انجام شــده
و شــهروندان در صورت درخواســت در این موارد میتوانند با ســامانه 137
تماس بگیرند.

نیاز تهران به  ۵۴پد بالگرد اورژانس

رئیــس مرکز اورژانس تهران گفت :باید  ۵۴پد داشــته باشــیم ،البته برخی
مشــکلها وجود دارد و در برخی نقاط آنقدر تراکم باالست که باید جانمایی
مجددی انجام شود .به گزارش ایســنا ،دکتر پیمان صابریان اظهار کرد :طی
یکســال گذشته تا کنون شرایط متفاوتی نسبت به سالهای گذشته داشتیم.
وی ادامــه داد :از زمانی که دچار اپیدمی کرونا شــدیم شــرایط تمام جامعه
تغییر کرد و با توجه به اینکه خط مقدم مقابله با ویروس اورژانس است دچار
تغییرات شــدیم .صابریان با اشاره به تشکیل دیســپچ جداگانه برای سواالت
کرونا گفت :حدود ٢۵هزار تماس در روز پاسخ داده شد و بسیار خوب خدمت
رسانی شــد .در برخی موارد جوابها با پزشک متخصص هم مشاوره کردند.
صابریــان در خصــوص اورژانس هوایی نیز گفت :شــهرداری تهران در ایجاد
پدهای بالگرد کمــک کرده که حدود  ٣٧پد بالگرد در اســتان تهران داریم
و بســیاری از عملیاتهای خود را با ســرعت بیشتری انجام میدهیم .در روز
یک یا دو پــرواز داریم .صابریان گفت :روزانه بیــن  ٣٠٠تا  ٣۵٠نوار قلب را
متخصصیــن اورژانس تهران رصد میکنند که از این تعداد حدود ۱۰تا  ١۵تا
کــد  ٢۴٧داریم .برای کد  ٧٢۴تعداد کمی باالتر اســت و بین  ١۵تا  ٢٠نفر
است.صابریان در پاسخ به ســوالی در خصوص همکاری اورژانس و شهرداری
تهران در خصوص پدهای بالگرد اظهار کرد :لزوما به تعداد پدها نیاز به بالگرد
نداریم .مهم است که در مناطق استراتژیک بالگرد داشته باشیم که بتوانیم از
اورژانس هوایی استفاده کنیم.وی افزود :باید  ۵۴پد داشته باشیم ،البته برخی
مشــکلها وجود دارد و در برخی نقاط آنقدر تراکم باالست که باید جانمایی
مجددی در تهران داشته باشیم.

وزیر بهداشت:

باید کل کشور را در بازگشایی مدارس «قرمز» در نظر بگیریم

وزیر بهداشت گفت :وقتی در شهری مدرسه باز میکنیم،
باید شــرایط زرد ،قرمز و ســبز را کنــار بگذاریم و یک
پروتکل ســختگیرانه برای همهی آنهــا در نظر بگیریم.به
گزارش ایلنا ،ســعید نمکی در نشســت با رئیس شورای
سیاســتگذاری ائمه جمعه ضمن اشاره به مشکالتی که
تحریمهــا برای وارد کردن دارو ایجاد کرده ،گفت :همهی
راهها را به روی ما بســتند ،ســاعت  11شب سر واکسن
آنفلوآنزا با معاون غــذا و دارو تماس گرفتم و گفت امروز
در فالن بانک که تمام کارها انجام شــده بود ،قفل شــد.
البته که ما راههای خودمان را پیدا میکنیم و در اوج این
تحریمها خداوند کمک کرد با کمک شــما همهی ما کنار
هم قرار گرفتیم.نمکی بیان کرد :وقتی در شهری مدرسه
باز میکنیم ،باید شرایط زرد ،قرمز و سبز را کنار بگذاریم
و یک پروتکل سختگیرانه برای همهی آنها در نظر بگیریم
و هر مدرســهای که احساس کردیم شیوع گسترده دارد،
باید تعطیل شود .باید یک پروتکل سخت گیرانه را تعیین
کنیم و فکر کنیم تمام کشور قرمز است.وی ادامه داد :ما
با قرار دادن این اصل که کل کشــور را در شــرایط قرمز
ببینیم پروتکلهای ســختگیرانهای را در نظر میگیریم و
این ذهنیت را که بر بعضی مجموعهها جفا میشــود را از
بین ببریم ،من در وزارت بهداشت یارانی دارم که گرچه به
سالمت مردم میاندیشند اما در تدینشان بنده سر سوزنی
تردید ندارم.نمکی درمورد شــرایط برگــزاری نماز گفت:
باید اصل را بر این بگذاریم که کل کشــور قرمز است و با
حداکثر فاصله و حداقل نمازگزار مراسم عبادی سیاسی را
برگزار کنیم و موضوع دیگر اینکه با وجود آنکه به ســمت
فصل سرما میرویم امکان دارد مراسم در فضای باز فقط
در اســتانهای جنوبی موثر باشــد و باید برای مراسم در
فضای بسته پروتکلی در نظر گرفته شود.
برای کنترل سالمت کودکان در مدارس
مشکل داریم
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :در تهران حدود  ۱۵درصد
دانشآموزان به مدارس رفتند و واقعا برای کنترل سالمت
دانش آموزان در مدارس مشــکل داریم .به گزارش ایلنا،
سیما ســادات الری در رابطه با بازگشایی مدارس گفت:
در این شــرایط ما مجبور هســتیم که برای بازگشاییها،
پروتکل بنویســیم و اصرار کنیم تا پروتکلهای بهداشتی
رعایت شود ،در مورد بازگشایی مدارس هم بحث حضوری
و نیمه حضوری مدارس مطرح شــد که االن دیگر حالت
اختیــاری پیدا کرده اســت که در تهــران هم حدود 15
درصد به مدارس رفتند و واقعا هم برای کنترل ســامت
دانش آموزان در مدارس مشــکل داریــم ،علیرغم آنکه
اســتفاده از ماســک و مواد ضد عفونی در مدارس وجود
دارد ،امــا مســئلهی تهویــه را داریم که موضوع بســیار
مهمی اســت ،چون در یک فضایی سر بسته که تهویهی
مناسب نداشته باشد اگر یک نفر هم مبتال باشد قطعا این
زمینهای میشود تا دیگران هم مبتال شوند.وی ادامه داد:
االن در این شــرایط آب و هوایی که میتوان پنچرهها را
باز کرد تا حدودی میتوان این شرایط را کنترل کرد ،اما
وقتی به ســمت هوای ســرد برویم و پنچرهها بسته شود
کنترل این شرایط مشکل خواهد شد و همهی اینها قطعا
در دو هفته بعد روی بستریهای ما و سه الی چهار هفته
بعد روی فوتیهای ما تاثیر خود را میگذارد.وی در مورد
وضعیت شــهر تهران و موضوع طرح ترافیک گفت :باید با

توجه به وضعیت شهرســتانها هم تصمیم گیری شود و
اســتان تهران واقعا شــرایط خاصی دارد و میتواند تمام
کشور را تحت الشعاع خودش قرار دهد و باید برای تهران
به صورت جــدا برنامه ریزی کرد ،البته ترافیک آنقدر هم
در میزان شیوع تاثیر نداشته است اما چون تهران پر تردد
است ،کنترل را کار بسیار پیچیدهای کرده است.
فوت  ۱۴۰بیمار در یک شبانهروز
همچنین سخنگوی وزارت بهداشــت از فوت  ۱۴۰بیمار
در یک شــبانهروز خبر داد.سیما سادات الری اعالم کرد:
از روز  24شــهریور تا روز  ۲۵شهریور  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ،دو هزار و  ۷۰۵بیمار جدید
مبتال به کووید  ۱۹در کشــور شناســایی شــد که یک
هزار و  ۲۹۹نفر از آنها بســتری شدند و مجموع بیماران
کووید  ۱۹در کشــور به  ۴۰۷هزار و  ۳۵۳نفر رسید.وی
با اشــاره به آمار فوتیها ادامه داد :متاسفانه در طول این
 ۲۴ســاعت ۱۴۰ ،بیمار کووید ۱۹-جان خود را از دست
دادند و مجمــوع جان باختگان این بیماری به  ۲۳هزار و
 ۴۵۳نفر رســید.الری بیان کرد :خوشــبختانه تا روز ۲۵
شهریور ۳۴۹ ،هزار و  ۹۸۴نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا
از بیمارســتانها ترخیص شده اند و  ۳۸۱۱نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹ -در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.به گفتهی سخنگوی وزارت بهداشت ،تا
کنون ســه میلیون و  ۶۱۳هزار و  ۸۹۱آزمایش تشخیص
کووید ۱۹ -در کشــور انجام شــده اســت.وی ادامه داد:
بر اســاس آخرین اطالعات کرونا در کشــور ،اســتانهای
تهران ،مازندران ،گیالن ،قم ،اصفهان ،خراســان رضوی،
آذربایجان شــرقی ،کرمان ،خراسان شمالی ،سمنان ،یزد،
زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.الری در پایان
گفت :همچنین اســتانهای آذربایجان غربی ،البرز ،فارس،
لرســتان ،هرمزگان ،اردبیل ،بوشهر ،کرمانشاه ،کهگیلویه
و بویراحمد ،خراســان جنوبی ،مرکزی ،ایالم ،چهارمحال
و بختیاری ،گلســتان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار
دارند.
توزیع واکسن آنفلوآنزا از هفته اول مهر
با قیمت  ۴۲۵۰۰تومان
همچنین ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی شــرایط توزیع واکســن آنفلوآنزا برای گروههای

مختلف جامعه را تشــریح کرد و گفت :واکسن آنفلوآنزا از
هفته اول مهر ماه توزیع میشــود.به گزارش ایسنا ،دکتر
سیما ســادات الری درباره توزیع واکســن آنفلوآنزا برای
گروههای پرخطر و ســایر افراد جامعه بیــان کرد :تعداد
 ۲.۵میلیون واکســن آنفلوآنزا برای گروههای پرخطر در
اختیار معاونت بهداشــت قرار میگیرد تــا برای مادران
بــاردار ،ســالمندان ،زندانیها ،کادر بهداشــت و درمان،
بیماران خــاص و زمینهای و نیروهای مســلح به صورت
رایگان تزریق شود.معاون وزیر بهداشت گفت :با تمهیدات
در نظر گرفته شــده ،هر فرد با ارائه کارت ملی و ثبت کد
ملی میتواند فقط یک واکســن آنفلوآنــزا دریافت کند و
امیدواریم با ایــن اقدام از ایجاد تقاضای القایی جلوگیری
شــود.الری اظهار کرد :بیماران خــاص و زمینهای و زنان
باردار باید واکســن آنفلوآنزا را از مراکز بهداشت دریافت
کرده و تزریق کنند .حدود  ۵۰هزار نفر از افراد باالی ۶۵
ســال که در مراکز بهداشت ثبت شدهاند نیز این واکسن
را به صورت رایگان از مراکز بهداشــت دریافت میکنند و
 ۴.۵میلیون نفر دیگر از افراد باالی  ۶۵ســال هم واکسن
آنفلوآنزا را از داروخانههای سراســر کشــور با ارائه کارت
ملی دریافــت خواهنــد کرد.بنابر اعــام روابط عمومی
وزارت بهداشــت ،سخنگوی وزارت بهداشت درباره قیمت
واکســن آنفلوآنزا نیز گفت :هزینه  ۲.۵میلیون واکسن که
در اختیار معاونت بهداشــت بــرای تزریق افراد پرخطر و
بیمــاران زمینهای و مادران باردار قــرار میگیرد ،رایگان
است .بقیه واکســنها که در داروخانهها توزیع میشود و
تا سقف  ۱۶میلیون واکسن است ،حدود  ۴۲هزار و ۵۰۰
تومان قیمت خواهد داشــت .اگر نیــاز به واردات بیش از
این میزان واکســن آنفلوآنزا باشــد ،ممکن است با قیمت
غیریارانهای و ارز آزاد وارد شود.
خیز مجدد کرونا در تهران و چند استان دیگر
معاون بهداشت وزیر بهداشت از خیز مجدد کرونا در تهران
و برخی اســتانهای دیگر خبر داد و گفت :میزان بیماران
ناشی از این بیماری در تهران ،طی یک هفته گذشته و در
مقایســه با هفته قبل از آن ،دو برابر شد.به گزارش ایسنا،
دکتر علیرضا رئیســی ضمن اشاره به گذشت حدود هفت
ماه از شــیوع کرونا در کشــور و همچنین پیچیدگیهای
ویروس کرونا با رفتارهای ناشناخته و عجیب ،گفت :اما با

این حال این ویروس یک صداقتی هم در وجودش هست
و آن این است که هر کسی به قلمرویش وارد شود را حتما
مبتال میکند و تنها چیز ثابت در دنیا درباره این ویروس
همیــن موضوع اســت .بنابراین هر زمان میــزان رعایت
پروتکلهای بهداشــتی پایین میآید ،خیز بیماری شــروع
میشود؛ این افت و خیزها را در این بیماری زیاد مشاهده
کرده ایم.وی افزود :اسفندماه که این بیماری شروع شد و
اوج گرفت؛ ابتدا موارد بیماری را در دو استان قم و گیالن
داشتیم و سپس کل کشور و بعد از آن شاهد بودیم مردم
بســیار خوب پروتکلها را رعایت کردند و مسافرتها نیز کم
شد و به این ترتیب شاهد افت بیماری بودیم تا اردیبهشت
ماه که تقریبا بیماری به سمت مهار شدن حرکت میکرد.
رئیســی ادامه داد :بعد از آن در تعطیالت عید فطر دوباره
مسافرتها شروع شد و عدم رعایت پروتکلها را شاهد بودیم؛
به طوری کــه میزان رعایت پروتکلها در فرودرین ماه ۷۸
درصــد و در اواخر اردیبهشــت و اوایل خــرداد به حدود
 ۱۷.۵درصد رسید و به دنبال آن خیز شدید بیماری را در
اواخر خرداد و مردادماه شاهد بودیم.معاون وزیر بهداشت
ادامــه داد :در حال حاضر و بعــد از تعطیالت اخیر ،عده
قلیلی از مردم رعایت نکردند و مســافرتها آغاز شــد .این
درحالی اســت که ثابت شده مســافرت رفتن باعث خیز
مجدد بیماری میشود و این اتفاق متاسفانه دارد میافتد؛
به طوری که هفته پیش نسبت به هفته قبل از آن ،شروع
خیز مجدد بیماری را شــاهد هستیم و به عنوان مثال در
تهران در مقایسه دو هفته اخیر با یکدیگر ،میزان بیماران
از روزانــه  ۹۰۰بیمار به  ۱۸۰۰بیمار افزایش یافت؛ یعنی
طی یک هفته میزان بیماران و بستریها دو برابر شد.وی
گفت :در برخی اســتانهای دیگر هم شــاهد خیز بیماری
هســتیم و امیدواریــم بتوانیم دوباره بــا رعایت پروتکلها
بتوانیم این خیز را مهار کنیم و به آرامش نسبی بازگردیم.
رئیســی در ادامه صحبتهایش درباره آنفلوآنزا نیز گفت:
کشورهایی که اکنون در فصل سرما هستند و در گذشته
شاهد اپیدمی آنفلوآنزا در آن کشورها بودیم ،اکنون به طور
خیلی چشمگیری میزان شیوع این بیماری در آن کشورها
کاهش یافته اســت؛ یعنی میزان شــیوع آنفلوآنزا تقریبا
یک دهم قبل شــده اســت .زیرا رعایت مسائل بهداشتی
برای بیماریهای تنفســی واگیردار همین مسائلی است
که برای عدم ابتال به کرونا نیز رعایت میشــود؛ مواردی
مانند فاصلهگذاری اجتماعی ،عدم تجمع و زدن ماســک
در کاهش موارد ابتال به آنفلوآنزا نیز بســیار موثر اســت.
وی افــزود :با توجه به اینکــه بیش از  ۷۴درصد مردم در
کشور در حال استفاده از ماسک هستند ،انتظار ما هم این
اســت که در پاییز پیش رو میزان شیوع بیماری آنفلوآنزا
بسیار پایینتر از سال قبل باشد .همین اقداماتی که برای
جلوگیری از انتقــال بیماری کرونا انجام میشــود برای
عدم ابتال به آنفلوآنزا هم موثر اســت.وی درباره واکســن
آنفلوآنزا نیز تصریح کرد :نباید فراموش کنیم این واکسن
حدود  ۴۰درصد در پیشــگیری از بیماری نقش دارد؛ این
یعنی افرادی که واکسن آنفلوآنزا تزریق میکنند در برابر
بیماری  ۱۰۰درصــد ایمن نخواهند بود؛ زیــرا آنفلوآنزا
ویروسی اســت که مرتبا خود را تغییر میدهد و میتواند
از دست سیســتم ایمنی بدن فرار کند؛ البته این موضوع
تازهای نیســت و هرسال واکســن آنفلوآنزا همین منیزان
ایمنی ایجاد میکرده است.

دبیر کشوری نسخه الکترونیک سازمان بیمه سالمت اعالم کرد

دبیر کشــوری نسخه الکترونیک ســازمان بیمه سالمت،
ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت حذف تدریجی
دفترچه کاغذی بیمه از نیمه دوم امســال ،گفت :از زمانی
که اعالم کردیم تاریــخ دفترچه بیمه مالک ارائه خدمت
به بیمهشــده نیســت ،نشــان دادیم مالک عمل برای ما
خدمات الکترونیک اســت؛ از این رو به دفاتر پیشــخوان
دولت طــرف قرارداد اعالم کردهایــم دیگر دفترچه بیمه
جدیــد صادر نکنند.دکتر محمد جعفــری در گفتوگو با
ایســنا ،درباره حذف تدریجی دفترچههای کاغذی بیمه
و استفاده از نســخه نویسی الکترونیک ،گفت :از دو سال
قبل که طراحی سامانه نسخه الکترونیک و ارجاع دفترچه
بیمه در دســتور کار قرار گرفت ،ابتدا یک استان و سپس
در  ۱۰اســتان به شــکل پایلوت این موضوع اجرایی شد.
هماکنون نیز همه اســتانها و شهرســتانهای کشور در
حــال اجرای طرح نســخه الکترونیک هســتند و اکنون
نزدیــک به  ۱۳هزار مطب از  ۱۶هزار مطب طرف قرارداد
با ســازمان بیمه سالمت در کشــور به روش الکترونیک
نســخه تولید میکنند؛ همچنین در خصوص سایر مراکز

دیگر دفترچه جدید بیمه سالمت صادر نمیشود

ماننــد داروخانه ،رادیولوژی و ...حــدود  ۶هزار مرکز از ۹
هزار مرکز طرف قرارداد ،پذیرش نسخ الکترونیک را انجام
میدهند .وی افزود :در طول مدت اجرای نســخه نویسی
و نســخه پیچی الکترونیــک زنجیرههای متعددی به این
چرخه اضافه شدند؛ از جمله پیشبینی تداخالت دارویی،
اعمال سایر نکات ضروری بر نسخه و . ...با این فرایند پس
از تولید نسخه و ایجاد هزینه ،دیگر نیازی نیست در ادارات
بیمه نســخ مجددا مورد بررسی قرار گیرند و شفافیت در
گــردش مالی میان مراکز ارائه دهنده خدمت و ســازمان
بیمه ســامت ایجاد میشــود.وی با بیان اینکه دادهها به
شکل برخط رسیدگی میشود ،تاکید کرد :از طرف دیگر
با توجه به اتصاالتی که با وزارت بهداشت در حال برقراری
آن هســتیم ،گام بزرگی در جهت تحقــق اهداف پرونده
الکترونیک ســامت برداشته میشــود .با این کار پزشک
این قــدرت را دارد که با دید بازتری تصمیمگیری کند و
این در حالی اســت که موضوع ناخوانا بودن نسخ از بین
میرود و خطاهای احتمالی هنگام نسخه پیچی به حداقل
خواهد رسید.

جعفری با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال جاری استفاده
از دفترچه کاغذی به حداقل خود خواهد رســید ،تصریح
کــرد :بر این اســاس مراکز دولتی نیز بــا تجهیز مراکز و
اتصــال به ســامانه الکترونیــک ما به تحقــق زودتر این
موضوع کمک خواهند کرد؛ این در حالی اســت که سایر
ســازمانهای بیمهگر نیز در حال حرکت به سمت کاهش
استفاده از دفترچههای کاغذی تا زمان حذف آن هستند.
وی افــزود :از ابتدای تیر ماه به مراکز طرف قرارداد اعالم
کردیم تاریخ دفترچه بیمه مالک عمل برای سازمان بیمه
ســامت نیست و این موضوع خود دلیل محکمی است تا
نشان دهیم مالک عمل برای ما خدمات الکترونیک است.
بر این اساس به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد اعالم
کردهایــم دیگر دفترچه جدید صــادر نکنند و در صورت
تمایل فردُ ،مهر تمدید تاریخ دفترچه روی آن اعمال شود.
وی در پاســخ به این سوال که در صورت اتمام برگههای
دفترچــه بیمه آیا این زیرســاخت در تمام مراکز درمانی
وجود دارد که نســخه نویسی بدون دفترچه بیمه فیزیکی
صــورت گیرد یا خیر ،گفــت :افراد حتی بدون داشــتن

دفترچه بیمه میتوانند به پزشک مورد نظر مراجعه کرده
و با کــد ملی ویزیت شــوند.جعفری در عین حال گفت:
بیشترین دغدغه ما برای نیمه دوم سال جاری برای مراکز
دولتی است تا به سیســتمهای الکترونیکی ما بپیوندند و
به این ترتیب به تدریج دفترچه بیمه فیزیکی حذف شود.
اگر بیماری که دفترچــه بیمه ندارد بخواهد خدمات را با
پوشــش بیمه دریافت کند ،باید به پزشکان و مراکز طرف
قرارداد ما که متصل به سامانه الکترونیک هستند ،مراجعه
کند تا حلقه اتصال تمام مراکز درمانی برای نسخه نویسی
الکترونیک کامل شــود؛ البته خوشــبختانه بیش از ۸۰
درصد مراکز به این سامانه متصل هستند .در مورد مراکز
دولتی نیز سیســتم الکترونیک موجود است و تنها اتصال
آنها به سازمانهای بیمهگر باقی مانده است.دبیر کشوری
نسخه الکترونیک سازمان بیمه سالمت ادامه داد :حرکت
به سوی نسخه نویســی الکترونیک میتواند در وهله اول
ما را به هدف تکمیل پرونده الکترونیک ســامت نزدیک
کند و در وهله دوم حرکت به ســمت پزشکی از راه دور و
خدمات تلهمدیسین را میسر میکند.

مراسم افتتاحیه طرح «ابتکار» با حضور معاون وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مدیران شهری برگزار شد

آمادگی داریم از لحاظ فنی و مالی برای کارآفرینی به مناطق و محالت تهران کمک کنیم
مراســم افتتاحیــه دوره آمــوزش توســعه
کارآفريني و توانمندسازي برای ارتقاء بهرهوري
و نهادينــه شــدن روشهــاي اجتماعمحور
در توســعه کســبوکارهای محلی با حضور
عیســی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و
اشــتغال وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی،
مهناز اســتقامتی شهردار منطقه  ۸شهرداری
تهران ،سیدمالک حسینی سرپرست سازمان
رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی ،کاوه
حاجیعلیاکبری مدیرعامل سازمان نوسازی
شهرداری تهران ،زهرا بهروزآذر مدیر کل امور
بانوان شــهرداری ،مهدی شیرزاد رئیس ستاد
مدیریت محله ،در محل ســاختمان معاونت
امــور اجتماعی و فرهنگی منطقــه  ۸برگزار
شــد  .به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه،
خدمات و مشــارکتهای اجتماعی شهرداری
تهران ،معاون وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی
در این نشســت اظهار داشت :طرح بازآفرینی
در شــهرداری تهران الگوی مناسب وموفقی
بود که میتواند در دولت نیز مورد اســتفاده
قــرار گیرد تــا بتواند در مناطــق و محالت

طرحهای مشابهی را اجرا کند.منصوری گفت:
در شــهرداری وابســتگی دولتی کمتر است
و اصالح نظام حکمرانی بیشــتر اســت و این
محاســبه موجب میشود که برنامهها سرعت
عمل و انعطاف پذیری بیشــتری داشته باشد.
وی گفت :آماده این که از لحاظ فنی و مالی تا
جایی که میتوانیم برای کارآفرینی در مناطق
و محالت کمک کنیم.
همچنین سرپرست ســازمان رفاه ،خدمات و
مشــارکتهای اجتماعی با بیان اینکه هزینه
مســتقیم نگهداری یک معتــاد بدون هزینه
تامیــن زیر ســاخت روزانه  30تــا  50هزار
تومان اســت گفت :اگر بتوانیــم  100معتاد
را پــس از بهبــود یافتن به چرخه اشــتغال
بازگردانیــم و به خانوادههایشــان بســپاریم
ســاالنه یک میلیــارد تومــان صرفهجویی
میشود .ســیدمالک حســینی در افتتاحیه
اولیــن دوره آموزش و ارتقــاء توانمندیهای
برنامهریزی و تسهیلگری برای توانمندسازی،
توسعه کارآفرینی و کسبوکارهای اجتماعی
گفــت  :عمدهترین مشــکل در ایــران موانع

شروع کســبوکار و نبود شــرایط الزم برای
پایداری فعالیت صاحبان کســب و کارهاست
.وی بــا تاکید بر اینکه نگهداشــت اجتماعی
شــهر به اندازه حوزه خدمات برای شــهری
ماننــد تهران الزم اســت ،گفت:ایجاد و رونق
کســبوکارهای خرد عالوه بــر اینکه موجب
استحکام خانوادهها میشود ،از بروز مشکالت
و به ویژه آســیبهای اجتماعــی جلوگیری
میکند.وی با بیان اینکه امروز جلســه آغاز
به کار این دورهها برگزار شده ،گفت :موضوع
کارآفرینی جزو مأموریتهای این سازمان قرار
داده شده اســت هرچند که اصوال در گذشته
نگاه شهرداری به موضوع کارآفرینی فقط ارائه
زیرســاختهای ارزان بود و در حالت عالی از
کارآفرینان میخواست که از نیروهای انسانی
مورد نظر شــهرداری همچون زنان سرپرست
خانــوار و بهبــود یافتگان اســتفاده کند ،اما
حاال رویکردمان تغییر کرده است و به دنبال
تســهیلگری و نه صرفا ارائه زیرســاختها
هســتیم و در هنگام ارائهی زیرساخت نیز به
شــاخصهای مختلفی از جمله تحت پوشش

قــرار گرفتن جمعیــت هدف توجــه کنیم.
حسینی با بیان اینکه ما متولی حل بیکاری
نیستیم و نباید به این موضوع ورود کنیم ،اما
رویکرد تسهیلگری را دنبال میکنیم ،تصریح
کرد :تالشمان این است که در این دوره یکی
از ماندگارترین اقدامات در حوزه اجتماعی را
ایجاد کنیم و مدل کســبوکار نیز به صورت
مشــارکتپذیری خواهد بود.وی با اشــاره به
تاثیر کرونــا بر از بین رفتن برخی مشــاغل
اظهــار کرد :وجود تحریمها نیز بیشــتر ما را
در تنگنا قرار داده است و باید به سمت تامین
معاش پایدار قدم برداریم به عنوان مثال یکی
از موضوعاتی که مــا دنبال میکنیم آموزش
 500خانواده کودکان کار است که با رویکرد
دســتیابی به معاش پایدار طراحی شده و در
آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد.سرپرســت
ســازمان رفــاه ،خدمــات و مشــارکتهای
اجتماعی با بیان اینکه ایجاد اشــتغال برای
هــر فــرد میتواند بــه کاهش آســیبهای
اجتماعــی و هزینههــای ناشــی از آن تاثیر
بگذارد ،گفت :هزینه مســتقیم نگهداری یک

معتاد در گرمخانههای شــهرداری و مراکزی
مثل نگهداری افراد مشــمول ماده  ۱۶قانون
مبــارزه با مواد مخدر روزانــه  30تا  50هزار
تومان اســت و اگر بتوانیم  100معتاد را پس
از بهبود یافتن به چرخه اشــتغال بازگردانیم
و به خانوادههایشــان بسپاریم ساالنه بیش از
یک میلیارد تومان صرفهجویی میشــود که
میتوانیم آن را صرف اشتغال کنیم.
از سوی دیگر مهناز استقامتی شهردار منطقه
 8با بیان اینکه شــهرداری تهران از مساله
کارآفرینی در شــهر استقبال میکند گفت :با
این حال هنوز بانک اطالعاتی درستی نداریم
و به یکپارچگی در این زمینه نرسیدهایم.وی با
بیان اینکه کرونا با وجود آنکه تخریبی برای
ســامتی جامعه بود امــا فرصتهایی را نیز
ایجاد کرد ،ادامه داد :مطمئن باشید اگر کرونا
نبود  30سال طول میکشید تا میتوانستیم
بســتر آموزش مجازی و گســترش  ITرا به
درون خانوادهها ببریم ،اما با وجود کرونا حاال
میبینیم که حتی یک فرد آموزش ندیده نیز
به راحتی میتواند از این فضا استفاده کند.

ساخت ایستگاههای متروی جدید در شمال غرب تهران
ســه ایستگاه از خط  ،۷هفت ایستگاه از خط
 ۶و چهــار ایســتگاه از توســعه خط  ۴مترو
تهران در سطح منطقه  ۵ساخته و راه اندازی
میشود.به گزارش ایســنا ،فریدون حیدری،
شــهردار منطقه  ۵تهران درباره اینکه برنامه
اصلی این منطقه برای توســعه حمل و نقل
عمومی چیســت ،گفت :تمرکز اصلی توسعه

حمل و نقل عمومی بر ســاخت و راه اندازی
ایستگاههای مترو است .هفت ایستگاه از خط
 ۶مترو تهران در منطقه  ۵ساخته شده است؛
این ایســتگاهها از اشرفی اصفهانی آغاز شده
و تا کوهســار ادامه دارد و بــا راه اندازی این
ایستگاهها ،بخش عمدهای از منطقه  ۵تحت
پوشش مترو قرار میگیرد.وی درباره توسعه

خط  ۴مترو ،بیان کرد :آخرین ایســتگاه خط
 ،۴ارم ســبز اســت که در این طــرح چهار
ایســتگاه جدید به این خط اضافه خواهد شد
و انتهای خط از محدوده جنب آباد جنوبی تا
بزرگراه همت را پوشــش خواهد داد.شهردار
منطقه  ۵در ادامه از توسعه خط  ۷مترو خبر
داد و افزود :ادامه خط  ۷نیز ،خیابان سیمون

بولیوار را پوشش میدهد .درحال حاضر خط
 ۷در میــدان کتاب منطقــه  ۲پایان مییابد
که توسعه آن ســبب اتصال میدان کتاب به
سیمون بولیوار تقاطع جنت آباد در منطقه ۵
میشود .این توسعه برابر با سه ایستگاه مترو
خواهد بود.به گفته حیدری ،حفاری خط ۱۰
متروی تهران به تازگی شــروع شده است که

بخشــی از ایستگاههای این خط در منطقه ۵
قرار دارد.بر اساس گزارش پایگاه خبری شهر،
شهردار منطقه  ۵درباره پیشرفتهای فیزیکی
خطوط مذکور ،گفت :پیشرفت فیزیکی خط
 ۶برابــر بــا  ۹۵درصد و خــط  ۴برابر با ۵۰
درصد اســت .همچنین تجهیز کارگاهی خط
 ۷آغاز شده است.

