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رئیس کمیس��یون بودجه و نظارت مالی ش��ورای اسالمی شهر 
ته��ران از کم کاری س��ازمان حمل و نق��ل و ترافیک در ایجاد و 
س��اخت پارکینگ در سطح ش��هر تهران انتقاد کرد. به گزارش 
ایسنا، میثم مظفر گفت: یکی از اولویت های اصلی اعالمی شهردار 
تهران در برنامه پیشنهادی به شورای اسالمی شهر، ایجاد نهضت 
پارکینگ سازی در سطح شهر بوده، اما آمار اعالمی که از مراجع 
ذیربط در ش��هرداری تهران اخذ ش��ده حاکی از کم کاری بسیار 
جدی س��ازمان حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران اس��ت. 

وی اف��زود: در س��ال ۱۴۰۰ رق��م تقریب��ی۱۱۰۰ 
میلی��ارد توم��ان و در س��ال ۱۴۰۱ تاکنون رقمی 
نزدی��ک به ۲۲۵۰ میلیارد تومان درآمد ش��هرداری 
ناش��ی از محل عوارض کسر پارکینگ بوده و طبق 
قانون، الزماً می بایست تمام این درآمد صرف ایجاد 

پارکینگ در س��طح شهر تهران ش��ود اما طبق آمار اعالم شده و 
بررسی که ما در کمیته بودجه شورا داشتیم، در مناطق ۲۲گانه 
در س��ال ۱۴۰۱ صرفاً احداث۴ پارکینگ جدیداالحداث توس��ط 

ش��هرداری آغاز شده و احداث ۳ پارکینگ مشارکتی 
نیز در دس��تور کار قرار گرفته ک��ه هنوز یا به توافق 
ختم نشده و یا آغاز نشده است. رئیس کمیته بودجه 
شورای شهر تهران تاکید کرد: این عملکرد در احداث 
پارکینگ های مورد نیاز شهر اصال پذیرفتنی نیست و 
انتظار شورای اسالمی شهر تهران از مدیران حوزه معاونت حمل 
و نقل و ترافیک و به ویژه از س��ازمان حمل و نقل ترافیک بسیار 

فراتر از این عملکرد می باشد.

 انتقاد از کم کاری سازمان ترافیک در ساخت پارکینگ

نگاه  

 نگاه شهروندی 

 محیط زیست

 آموزش  شورای شهر 

کوچکی نژاد با انتقاد از قول های 
بی سرانجام مسئوالن برای حل معضل زباله های 

سراوان مطرح کرد
گیالن در انتظار 

تحقق وعده وزیر کشور
عضو مجمع نمایندگان استان گیالن در مجلس 
ش��ورای اس��المی با انتقاد از عدم تحقق وعده 
وزیر کشور در رابطه به بی سروسامانی زباله های 
س��راوان گفت: از وزیر کش��ور انتظار داریم که 
راهکار اساس��ی برای این مسئله داشته باشند و 
این معضل را یکبار برای همیشه حل کنند.جبار 
کوچکی نژاد در گفت وگو با خانه ملت، در مورد 
پای��ان مهلت انتقال زباله ها به س��راوان گیالن، 
گفت: زباله های سراوان یکی از مشکالت اساسی 
و مهم مردم گیالن است که این مسئله در حال 
حاضر تبدیل به بحران ش��ده است، مردم برای 
سروسامان دادن زباله ها از روز ۳۱ فروردین ماه 
سال جاری خودجوش با تحصن راه کامیون های 
حمل زباله را بس��ته و مانع از ورود پسماندها به 
منطقه سراوان شدند که متاسفانه این اعتراضات 
ب��ا درگیری هایی به پایان رس��ید و ام��روز در 
روزهای پایانی س��ال هیچ اقدام موثری در این 
راس��تا صورت نگرفته است.نماینده مردم رشت 
و خمام در مجلس ش��ورای اسالمی، با اشاره به 
وعده مسئوالن مبنی بر اینکه پایان سال جاری 
اتمام ورود زباله به س��راوان خواهد بود، افزود: از 
وزیر کشور انتظار داریم که راهکار اساسی برای 
این مس��ئله داشته باشند و این معضل را یکبار 
برای همیش��ه حل کنند، متاس��فانه با توجه به 
قولی که در خصوص طرح های مختلف از جمله 
زباله س��وزی و تصفیه شیرابه و غیره داده بودند 
هیچ اقدامی صورت نگرفت و تاکنون هیچکدام 
از مس��ئوالن مربوطه پاسخی نمی دهند.وی در 
ادامه با اش��اره به انتقال زباله های سراوان تاکید 
کرد: تنها اقدامی که برای س��رو س��امان دادن 
زباله ها صورت گرفته ماندگاری پسماندها در هر 
روستا اس��ت، در حال حاضر کل استان گیالن 
پر از زباله ش��ده اس��ت، باید به موضوع انتقال و 
جمع آوری پسماندها به عنوان یک مسئله مهم 
بپردازیم عضو مجمع نمایندگان استان گیالن با 
انتقاد از مشکالتی که زباله ها برای اهالی منطقه 
ایجاد کرده، یادآور شد: مسئله ۴۰ ساله زباله ها 
و پس��ماندها باید با قدرت حل ش��ود، تا زمانی 
که زباله ها به رش��ت و گیالن منتقل شوند این 
مسئله خود را به صورت بحران نشان خواهد داد 
و مشکل اصلی در سر جای خود باقی می ماند؛ 
انتقال زباله در جنگل های س��راوان سال هاست 
ک��ه باعث آلودگ��ی آب های زیرزمینی ش��ده و 
مشکالت زیادی برای مردم و روستاییان در این 
منطقه ایجاد کرده است، همچنین ورود شیرابه 
زباله ه��ا به آب های زیرزمینی باعث مش��کالت 
گوارش��ی و تنفسی ش��ده اس��ت. کوچکی نژاد 
در مورد م��کان جدید برای زباله های س��راوان 
خاطرنشان کرد: شورای تامین و سازمان محیط 
زیس��ت مکانی را برای انتقال زباله های سراوان 
در نظر گرفته اند؛ اگر تصمیمی در این راس��تا 
اتخاذ کردند چرا عملیاتی نمی کنند؟ امروز مردم 
گیالن نیازمند یک تصمیم واحد برای حل این 
معضل هستند، اگر فکری اساسی برای این چند 
ساله پسماندها نشود ش��خص وزیر کشور باید 
پاس��خگوی این مسئله باشد که به قیمت جان 
مردم گیالن تمام می ش��ود.مکان جدیدی برای 
انتقال زباله های سراوان در نظر گرفته شده است 
عضو مجمع نمایندگان اس��تان گیالن در پایان 
خاطرنش��ان کرد: مردم گیالن عالوه بر تحمل 
بوی گن��داب و تعفن امروز با انواع بیماری هایی 
که به قیمت جانش��ان تمام می ش��ود دست و 
پنجه نرم می کنند، پسماندهای سراوان مسئله 
استانی نیس��ت بلکه به یک معضل ملی تبدیل 
 ش��ده که در پیش��انی اس��تان سرس��بز کشور 

خود نمایی می کند.

عیدانه
قدیم ها یادش به خیر. یادم میاد نوجوان بودم 
روزهای پایان س��ال خانواده ها بیش��تر ذوق و 
ش��وق برای نونوار ش��دن داش��تند و به دنبال 
خرید کیف و کفش و لباس بودند. آن موقع ها 
تلویزیون هم برنامه های شاد و گوناگون همراه 
با س��ریال و فیلم های جدی��د پخش می کرد. 
برخ��ی روزنامه ها و مجله ها ه��م قبل از عید 
نوروز در پی تدارک تنظیم جدول زمان پخش 
برنامه های تلویزی��ون بودند و عالقمندان یک 
هفته مانده به انتش��ار آن برای این که بتوانند 
در جری��ان زمان پخش فیلم و س��ریال ها قرار 
گیرند، به دکه دار می س��پاردند هر موقع فالن 
نش��ریه توزیع شد، یک نس��خه از آن را برایم 
نگ��ه دارید. یادش به خیر آن موقع ها، ابتدای 
خیابان ش��هدای شهرستان گرگان )زادگاه ام( 
پ��در خدا بیام��رزم مغازه داش��ت، اما به علت 
کهول��ت س��ن آن را فروخت. کم��ی پایین تر 
هم دکه مطبوعات ب��ود که اصغر مهاجروطن 
سال ها در آن دکه فعالیت داشت، من هم برای 
تهیه ویژه نامه نوروزی که برنامه های تلویزیون 
را چاپ می کرد، به س��راغش می رفتم. اگر چه 
آن زمان فقط دو کانال تلویزیون فعال بود، اما 
مردم اش��تیاق بیشتری برای دیدن برنامه های 
تلویزیون داش��تند. حاجی فی��روز هم با لباس 
قرم��ز در خیاب��ان خودنمای��ی می کردند و با 
حضورشان نوید بخش شادی و نشاط و نوروز 
بودند. ماهی قرمز در تنگ های بلورین و سبزه، 
شادی بخش خانواده ها بود. این روزها به دلیل 
افزایش قیمت کیف و کفش و پوشاک به ویژه 
گرانی بیش از حد آجیل و پسته های خندان، 
 دی��دن قیمت ها، باعث کاه��ش قدرت خرید 
کم درآمدها و نارضایتی هموطنان شده است. آیا 
برپایی بازار بهاره در برخی شهرها، تاثیری در 
کاهش قیمت ها و باال بردن قدرت خرید مردم 
دارد؟ به هرحال و با هر س��ختی و مش��کالت 
فراوانی که س��ال قبل وجود داش��ت، روزهای 
پایانی خود را س��پری می کند، امیدواریم سال 
جدید مس��ئوالن به جای وعده و ش��عارهای 
تکراری، بیش��تر ب��ه فکر کاه��ش قیمت ها و 
خانواده های کم درآمد باش��ند.  پیشاپیش فرا 
رسیدن سال نو را به هموطنان، مدیر مسئول، 
س��ردبیر، خبرنگاران، بخش های فنی از جمله 
صفح��ه بندی، مصحح ها و تمامی تالش��گران 
مطبوع��ات تبریک و تهنیت می گویم. ش��اد و 

سالمت و موفق باشید.
علی اکبر فرقانی

خرید و فروش چه حیواناتی
 در بازار شب عید جرم است

فرمانده یگان محیط زیست از آماده باش محیط 
بانان به منظور کنترل بازار ش��ب عید و مقابله 
با فروش گونه های جان��وری غیرمجاز خبر داد 
و گفت: در بازار ش��ب عید شاهد فروش برخی 
گونه های غیرمجاز درکنار ماهی قرمز هستیم، 
که خری��د و فروش آن ها جرم است.س��رهنگ 
جمش��ید محبت خانی فرمان��ده یگان محیط 
زیس��ت در گفتگو ب��ا آنا از آم��اده باش محیط 
بانان به منظور کنترل بازار ش��ب عید و مقابله 
با فروش گونه ه��ای گیاهی و جانوری غیرمجاز 
خب��ر داد و گفت: محیط بان��ان از هفته پایانی 
س��ال تا پایان تعطیالت در آماده باش به س��ر 
می برند.وی با بیان اینکه چند س��الی است که 
در بازار شب عید شاهد فروش قاچاق گونه های 
غیرمجازی همچون الک پش��ت آبی، مار آبی، 
سمندرلرستان در کنار ماهی قرمز هستیم، ابراز 
داش��ت: خرید و فروش این گونه ها جرم است.

محب��ت خانی از هموطنانمان درخواس��ت کرد 
در صورت مشاهده تخلفات خرید و فروش این 
گونه ها و هرگونه حیوانی و گیاهی غیر مجازی 
در بازار با ش��ماره ۱۵۴۰ تماس گرفته و مراتب 
را اطالع رسانی کنند، گفت: بهترین راهکار برای 
مقابله با تخلف، نخریدن توسط مردم است.وی 
از مردم درخواس��ت کرد، ب��ا خرید این گونه ها 
برای بازار قاچاقچیان جاذبه ایجاد نکنند.فرمانده 
یگان محیط زیس��ت با اشاره به اینکه۹۰ درصد 
ماهی قرمز های خریداری شده از سوی مردم در 
ایام عید از بین می روند، خواستار انجام کار های 
فرهنگی در این زمینه ش��د و ابراز داشت: ماهی 
جزئی از هفت س��ین نیست و مردم باید به این 
فکر کنند که با خرید از ماهی ها در روز های اول 

سال موجب مرگ آن می شوند.

امکان فعالیت دستفروشان 
در اطراف تئاتر شهر

سخنگوی شورای شهر تهران درباره ساماندهی 
دستفروش��ان اطراف تئاتر شهر گفت: تا پایان 
تعطیالت نوروز مراعات می کنیم و بعد از آن قرار 
شد دستفروشان را در اطراف تئاتر شهر نداشته 
باشیم و تالش کنیم با همکاری دستگاههایی 
که در قرارگاه اجتماعی هس��تند آسیب های 
اجتماعی در پارک دانش��جو را کاهش دهیم.

به گزارش ایلنا، علیرض��ا نادعلی نایب رئیس 
کمیس��یون فرهنگی اجتماعی ش��ورای شهر 
تهران گفت: لکه های آس��یب فقط در جنوب 
تهران نیس��ت و هرجایی که غفلت کنیم لکه 
آسیب خود را نشان می دهد و ما وظیفه داریم 
با کمک شهروندان آن را رفع کنیم.وی با اشاره 
به وضعیت بوستان ها گفت: ما باید به سمتی 
در بوس��تان ها برویم که همه خانواده ها بدون 
نگران��ی از حضور معتادان متجاهر و مزاحمت 
نوامیس در پارک و بوس��تان حضور داش��ته 
باش��ند. ورودی آسیب های اجتماعی هنوز باز 
اس��ت و امیدواریم در این خصوص با مدیریت 

جدید در فراجا فکری شود.

مدارس تهران 
رتبه بندی می شوند

مدی��رکل آموزش و پرورش ش��هر ته��ران از 
رتبه بندی مدارس پایتخت خبر داد.به گزارش 
تسنیم، علیرضا کریمیان اظهار کرد: آموزش و 
پرورش شهر تهران در فضای تعامل با شورای 
عالی آموزش و پرورش بحث رتبه بندی مدارس 
را دنبال می کند.وی افزود: در بحث رتبه بندی 
م��دارس نگاهمان مس��ئله محور ب��ا تاکید بر 
موضوعات و مباحثی اس��ت ک��ه مدارس با آن 
مواجهند.کریمی��ان گف��ت: باید ب��رای آینده 
ش��ورای عالی آم��وزش و پرورش ب��ا توجه به 
زیس��ت بوم های نوظهور برنامه داشته باشیم. 
ام��روز یکی از مباحث��ی که ب��ا آن مواجه ایم 
بحث زیست بوم های جدید و نو است.مدیرکل 
آموزش و پرورش ش��هر ته��ران، تصریح کرد: 
همچنین باید به مباحث دیگری اعم از اقتصاد 
آم��وزش و پرورش، جای��گاه آموزش و پرورش 
در نهاده��ای حاکمیتی و در تصمیم گیریهای 
کالن و نیز بحث نیروی انسانی ازجمله جذب، 
حفظ و نگهداش��ت نیروی انسانی که از جمله 
چالش های مهم آموزش و پرورش است، توجه 

کرد.

9 اجتماعی

رئیس کمیسیون بهداش��ت مجلس با بیان اینکه مشکل کمبود و 
نبود برخی داروها هنوز رفع نش��ده و مسئوالن مربوطه آمار دقیقی 
از کمبودهای دارویی ندارند، گفت: برخی بیماران به علت مشکالت 
اقتصادی از خرید بخش��ی از داروهایش��ان صرف نظر می کنند در 
حال��ی که عدم مص��رف کامل داروها س��المت آنه��ا را در معرض 
خطر قرار می دهد.حس��ینعلی ش��هریاری در گفتگو با خانه ملت با 
اش��اره به بازدید اخیرش از تع��دادی از داروخانه ها از کمبود و نبود 
برخی اقالم دارویی در کشور انتقاد کرد و گفت: متاسفانه مسئوالن 
مربوطه آمار دقیقی از کمبودهای دارویی ندارند و مطرح شد که به 
ط��ور مداوم با کمبودهایی حتی در زمینه داروهای معمولی مواجه 
هس��تیم.وی با اش��اره به طرح دارویار، افزود: ه��ر چند قیمت دارو 
بر اس��اس مصوبه مجلس و با اجرای طرح دارویار نباید نس��بت به 
ش��هریور ۱۴۰۰ افزایش می یافت اما متاس��فانه این اتفاق نیفتاد و 
قیمت بس��یاری از داروها به ویژه داروهای بیماران دیابتی، قلبی و 
عروقی و اعصاب و روان افزایش یافت و اجرای طرح دارویار هم تاثیر 

چندانی در کاهش قیمت ها نداشت و پرداختی از جیب بیماران به 
ش��دت افزایش یافته است.نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم 
ادامه داد: مردم با توجه به افزایش قیمت ها برای تهیه داروهایی که 
تحت پوشش طرح دارویار قرار گرفتند هم با مشکل مواجه هستند 

و در بازدید اخیری که از تعدادی از داروخانه ها داش��تیم تاکید شد 
ک��ه برخی بیماران به علت عدم ت��وان پرداخت پول تمامی داروها 
از خری��د بخش��ی از داروها صرف نظر می کنن��د در حالی که عدم 
مصرف کامل داروها س��المت آنها را در معرض خطر قرار می دهد.
ش��هریاری با تاکید بر اینکه دارو کاالیی استراتژیک است و باید در 
مورد آن با حساس��یت برخورد کرد، گف��ت: منابع مالی پیش بینی 
شده توس��ط دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ برای دارو به هیچ وجه 
جوابگو و کافی نیس��ت و در س��ال آینده در بحث دارو و تجهیزات 
پزش��کی با مشکل مواجه خواهیم شد.رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس افزود: کمیس��یون بهداش��ت و درمان به طور مداوم 
مس��ئله کمبود و قیمت دارو را از مسیرهای مختلف پیگیری کرده 
اما متاس��فانه مشکالت همچنان پابرجا است البته پیگیری هایمان 
را ادامه خواهیم داد تا مردم برای تامین هزینه های دارو و درمان و 

مواد مصرفی با مشکل مواجه نشوند.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

مشکل کمبود و نبود برخی داروها 
هنوز رفع نشده است

هر چند قیمت دارو بر اساس مصوبه مجلس 
و با اجرای طرح دارویار نباید نسبت به شهریور 
اتفاق  این  اما متاسفانه  افزایش می یافت   1400
نیفتاد و قیمت بسیاری از داروها به ویژه داروهای 
بیماران دیابتی، قلبی و عروقی و اعصاب و روان 
تاثیر  اجرای طرح دارویار هم  و  یافت  افزایش 
چندانی در کاهش قیمت ها نداشت و پرداختی 

از جیب بیماران به شدت افزایش یافته است

معاون کنس��ولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت 
امورخارجه گفت: چشم انداز روشنی برای جذب 
دانش��جوی خارجی در ایران وجود دارد. سطح 
علم در ایران واقعا باالست و دانشجویان خارجی 
می توانند با هزینه اندکی علم موجود در کشور 
ما را فرا بگیرند.علیرضا بیگدلی معاون کنسولی، 
مجلس و ام��ور ایرانی��ان وزارت امورخارجه در 
گفت وگو با ایلن��ا در مورد جذب دانش��جویان 
بین المللی و ابع��اد مورد تاکی��د آن بیان کرد: 
بخش مهم��ی از تعام��الت بین المللی مربوط 
به تبادل دانش��جو و استاد می شود. متناسب با 
زیرس��اخت ها و ظرفیت س��ازی هایی که داخل 
کش��ور انجام می ش��ود، می توان مخاطبان این 
هدف که دانش��جویان خارجی هستند را تحت 
تاثیر قرار دهیم و این پیام را به آن ها بفرس��تیم 
که م��ا آمادگی کافی برای میزبان��ی از آن ها را 
در کش��ورمان داریم. معاون کنس��ولی، مجلس 
و امور ایرانی��ان وزارت امورخارجه تصریح کرد: 
خوشبختانه آمارهایی که در کشور وجود دارد، 
نش��ان می دهد که هدف گذاری ک��ه در برنامه 
گذاش��ته بود، محقق شده، اما این پذیرش فعال 
محدود به کشورهای همس��ایه ایران می شود. 
برای اینکه بتوانیم فراتر از کش��ورهای همسایه 

اقدام کنیم، مهم ترین کاری که باید در کش��ور 
انجام ش��ود، بین المللی س��ازی دانش��گاه های 
خودمان است. بیگدلی درباره آموزش زبان های 
گوناگون در ایران و به ویژه آموزش زبان فارسی 
به دانش��جویان خارجی ادام��ه داد: حدود ۱۰۰ 
هزار دانش��جوی خارجی داری��م و همین عدد 
یعنی باید زیرساخت های کار را متناسب با این 
ارتقای کمی ش��مار دانش��جویان خارجی ارتقا 
دهیم، ضمن اینکه تعامالت داخل دس��تگاهی 
کشور باید بسیار از وضع موجود باشد. او افزود: 
بخشی از این بهبود تعامالت بین دستگاهی به 
اتصال و ارتباط سامانه ها مربوط می شود و دولت 
تالش می کند ظرف ماه های آینده و همچنین 
سال جدید به شکل موثری این روابط را عمیق تر 
کند. در حال حاضر نیز برخی س��امانه ها اتصال 
و ارتب��اط دارند؛ به طور مثال ام��روز خارجه با 
فراجا به واسطه سامانه ای مرتبط است و بایدیک 
سری تحوالت در آن ایجاد شده است. بیگدلی 
ضمن اشاره به خبر الکترونیکی شدن روند ثبت 
اطالعات دانش��جویان خارجی و امور مربوط به 
گذرنامه و اقامت آن ها در ایران، گفت: بخش��ی 
از تعامالت همین اقداماتی اس��ت که به صورت 
آزمایشی انجام شده و باید به خوبی اجرایی شود. 

ی��ک متخص��ص بیماری ه��ای عفونی ضمن 
اش��اره به اینکه با افزایش موارد ابتال به کرونا 
در کشور مواجه هس��تیم و مردم دیگر کمتر 
از ماسک استفاده می کنند گفت: باید مراقب 
کرونا باشیم و همچنان رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و استفاده از ماسک را جدی بگیریم.
مین��و محرز در گفتگو با می��زان در خصوص 
افزایش ش��هر های با وضعی��ت قرمز و نارنجی 
کرونایی در کش��ور گفت: موارد ابتال به کرونا 
و تعداد بیماران بس��تری و اف��راد با درگیری 
ریوی و همچنین تعداد موارد س��رپایی مبتال 
به کووید در کش��ور افزایش یافته است و یک 
وی��روس جدی��د به غیر از HBB هم ش��یوع 
پیدا کرده اس��ت و از این رو تعداد شهر های با 
وضعیت قرمز و نارنجی هم بیشتر شده است.
این متخصص بیماری های عفونی ضمن اشاره 
به اینکه در حالی با افزایش موارد ابتال به کرونا 
در کشور مواجه هستیم که مردم دیگر کمتر 
از ماسک استفاده می کنند که این اقدام خوب 
نیس��ت، ادامه داد: باید مراقب کرونا باشیم و 
همچنان رعایت ش��یوه نامه های بهداش��تی و 
استفاده از ماسک را جدی بگیریم.این پزشک 
متخص��ص ب��ا بیان اینک��ه اگر ع��دم رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی ادامه داشته باشد و در 
ایام نوروز تجمع و دید و بازدید داشته باشیم 
وضعیت ش��یوع کرونا در کشور بدتر می شود، 
افزود: زدن ماس��ک و شست وش��وی دست ها 
بای��د ج��دی گرفته ش��ود و در زم��ان دید و 
بازدید ها باید تعداد کمی از افراد با فاصله کنار 
هم بنشینند و از تهویه مناسب استفاده کنند 
و پنجره باز باشد و از روبوسی و دست دادن با 
یکدیگر خودداری شود و به خصوص در مورد 
بزرگتر ها و افراد مسن باید دقت فراوانی شود 
چ��را که بیماری در آن ها س��خت تر بروز پیدا 
می کند و به طور کلی۳ توصیه اصلی سازمان 
جهانی بهداش��ت ب��رای پیش��گیری از کرونا 
همچنان اس��تفاده از ماس��ک، شست وشوی 
مداوم دس��ت ها و فاصله گذاری فیزیکی است.

وی در رابط��ه با انجام واکسیناس��یون اظهار 
کرد: بیشتر افرادی که در حال حاضر به کووید 
مبتال می شوند، واکسینه شده اند و افرادی که 
واکسن تزریق نکرده اند به نوع بد این بیماری 
دچار می ش��وند، اما افراد واکس��ینه شده هم 
گرفتار نوع جهش یافته کرونا می ش��وند و در 
خصوص ویروس های جهش یافته واکس��ن ها 

تاثیر کمتری دارند.

نماینده جمعی از اعضای کادر سالمت گفت: امسال با پشتکارِ فعاالن 
صنفی و گروه های مختلف، وزارت بهداش��ت در ردیف پیش��نهادی 
خ��ود برای بودجه ۱۴۰۲ برای این مطالبه اعتباری جداگانه در نظر 
گرفت اما این پیشنهاد از سوی سازمان برنامه و بودجه حذف شد.به 
گزارش ایلنا، سال ۱۴۰۱ بر کادر سالمت چگونه گذشت و آن ها به 
کدام یک از مطالباِت خود رسیدند؟ محمدرضا سقائیان فرد )نماینده 
جمعی از اعضای کادر س��المت( در پاسخ به این سوال گفت: سال 
۱۴۰۱ س��الی بدون دس��تاورد برای مدافعان سالمت بود. در حالی 
روزهای پایانِی سال را سپری می کنیم و سومیِن سالگرِد همه گیرِی 
ویروس کرونا را پش��ت سر می گذاریم که مدافعاِن سالمت با وجود 
تمام تالش هایش��ان در این س��ال به هیچ ک��دام از مطالباِت خود 
نرسیدند. وی در ابتدا به  عدم جذِب نیروهای تمدید طرح اشاره کرد 
و گفت: در زماِن همه گیرِی کرونا وزارت بهداش��ت نه نیروی کافی 
برای مقابله با این بیماری داشت و نه مجوز استخدام نیروی جدید 
به این وزارتخانه داده شده بود، بنابراین برای حل مشکل، با نیروهایی 
که طرح آن ها تمام شده بود، قرارداد تمدید طرح بست. اما علی رغِم 
توصیه رهب��ری مبنی بر اینکه نباید با این اف��راد به صورت کارگر 
فصلی رفتار ش��ود، این نیروها بعد از فروکش کردِن پیکهای کرونا 
کنار گذاشته شدند. سقائیان فرد با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان 
دولت بیان کرد: باید س��ازِکارهایی برای جذِب این افراد در سیستم 
وزارت بهداشت وجود داشته باشد که البته تالش ها و پیگیری های 
بس��یاری در این راه شد؛ همه چش��م انتظارِ این بودیم که در قالِب 
این قانون پرستاران تمدید طرح هم جذب وزارت بهداشت شوند اما 
متأس��فانه دایره شمول این قانون صرفا مخصوص نیروهای شرکتی 
شد. سقائیان فرد بیان کرد: این رفتار به نوعی قدرنشناسی از زحماِت 
همکاران ماس��ت و به هیچ وجه انتظارِ چنین رفتاری را نداش��تیم. 
آن ها در بحرانی ترین شرایط در کنار مجموعه بودند و جان خود را 
به خطر انداختند اما به محض اینکه کرونا فروکش کرد، این نیروها 
را کنار گذاشتند. وی بیان کرد: در طرح ساماندهی حتی به نیروهای 
کادر سالمِت خرید خدمات هم اجحاف شد، چراکه طبق این قانون 
نیروهای شرکتی باید حداقل دو سال سابقه ی پرداخِت بیمه از طرف 
دستگاه مورد نظر داشته باشند اما نیروهای خرید خدمات که معموال 
بیمه ش��ان توسط پیمانکاران ناقص رد می ش��ود عمال از این قضیه 
محروم می ش��وند. این نیروها در بحران های مختلف حضور دارند و 
بخش قابلی توجهی از کارها را پیش می برند؛ کنار گذاش��تِن آن ها 

از چنین طرحی بی انصافی اس��ت. از ش��ورای نگهبان و نمایندگان 
مجلس می خواهیم نسبت به اصالح این طرح اقدام کنند تا نیروهای 
مستحق از دایره ی شمول این قانون بیرون نمانند. سقائیان فرد در 
ادامه به فوق العاده خاص کادر سالمت به عنوان مطالبه ای مهم اشاره 
کرد و گفت: این مطالبه دامنه ی ش��مول بیش��تری دارد و همه ی 
گروه های کادر سالمت را پوشش می دهد بنابراین می توان از آن به 
عن��وان مهم ترین مطالبه نام برد. فوق العاده خاص موضوع آیین نامه 
اداری استخدامی مصوِب هیئت امنای وزارت بهداشت است. بعد از 
اینکه این مهم برای مجموعه هایی مثل قوه قضائیه و جهاد کشاورزی 
و س��ازمان امور زندان ها ونظام پزشکی برقرار شد، به عنوان یکی از 
مطالبات اصلی کادر سالمت نیز مطرح شد. وی ادامه داد: تالش های 
بسیاری در راستای برقرارِی این مطالبه صورت گرفته است. امسال 
با پش��تکارِ فعاالن صنفی و گروه های مختلف، وزارت بهداش��ت در 
ردیف پیشنهادی خود برای بودجه ۱۴۰۲ برای این مطالبه اعتباری 
جداگانه درنظر گرفت اما این پیش��نهاد از س��وی سازمان برنامه و 
بودجه حذف ش��د و این حذف س��بب شد بحِث اعتبار این مطالبه 
و رایزنی برای افزایش اعتبار از بودجه عمومی کش��ور در کمیسیون 
تلفیق مطرح نشود. سقائیان فرد ادامه داد: با این حال مسیِر دیگری 
برای برقرارِی فوق العاده خاص پی گرفته ش��د؛ با فعالیت و پشتکار 
مدافعان سالمت و فعاالن صنفی آن ها و همچنین به پیشنهاِد نظام 
پرستاری، وزارت بهداشت موافقت کرد تا فوق العاده خاص را از محل 
درآمد اختصاصی خود پرداخت کند. این پیش��نهاد از سوی بیست 
نفر از نمایندگان مجلس مطرح و مقرر ش��د در زمان بررسی الیحه 
بودجه، این موضوع ذیل الحاقیه بند ۱۷ در صحن علنی، طرح و به 
رأی گذاش��ته شود. دوشنبه هفته گذش��ته نیز این مسئله - یعنی 
برقرارِی فوق العاده خاص با ضریب نیم از محل درآمدهای اختصاصی 
وزارت بهداش��ت - در صحن علنی مجلس طرح شد که متاسفانه با 
آن نیز مخالفت شد. این درحالی است که فوق العاده خاص برای سایر 
دستگاه ها با ضریب سه برقرار شده بود اما برای کادر سالمت ضریب 
نیم پیشنهاد شد که در کمال ناباوری با همین هم مخالفت شد. وی 
توضیح داد: نماینده دولت و همچنین آقای خزریان، عضو کمیسیون 
اصل ۹۰، در آن جلس��ه با اطالعاِت نادرس��ت مقابل این پیش��نهاد 
ایستادند که باعث شد دفاِع نمایندگان کمیسیون بهداشت به نتیجه 
نرس��د. نماینده دولت اجحاف بزرگی در حق مدافعان سالمت کرد 
و ب��ا بیان اینکه فوق الع��اده ویژه ای برای قدردان��ی از زحمات کادر 

س��المت برقرار کردیم سبب شد، نمایندگان فکر کنند همکاراِن ما 
امتیازاتی از قبل گرفته اند، در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست. 
فوق العاده ویژه امتیازی است که دولت قبل برای تمام دستگاه های 
زیربط خود برقرار کرد که اتفاقا وزارت بهداش��ت آخرین دستگاهی 
بود که در س��ال ۹۸ این حق را برای کارکنان خود دید. س��قائیان 
ف��رد گفت: آقای خزریان مطرح کردند که اگر نیم درصد فوق العاده 
خاص برای کادر سالمت برقرار شود، حقوق آن ها۵۰ درصد افزایش 
پیدا می کند! کاش ایش��ان قبل از طرح این مسائل، فرمول برقراری 
فوق العاده خاص را بررس��ی می کردند. فوق العاده خاص متشکل از 
حق شغل به عالوه حق شاغل ضرب در ضریب مقرر است. اگر حق 
ش��غل و ش��اغل را در خوش بینانه ترین حالت در نیم ضرب کنیم 
عدد حاصل در باالترین حِد ممکن معادل دو تا دو و دونیم میلیون 
تومان اس��ت، نه معادل ۵۰ درصد حقوق نیروها! متاسفانه ایشان به 
اشتباه محاسبه کردند و نتیجه اشتباه گرفتند و حتی مخالفِت خود 
با برقراری فوق العاده خاص را عین عدالت دانسته اند! وی بیان کرد: 
تنها راه��ی که در حال حاضر مانده، تکیه بر مصوبه ی س��تاد ملی 
کرونا است؛ شخص رئیس جمهور همانطور که دستور به برقرای ماده 
ده کارکنان ش��رکت نفت داد، می تواند به وزارت بهداش��ت تکلیف 
کن��د که درآمد اختصاصی برای برق��راری فوق العاده خاص در نظر 
بگیرد. طبق تبصره ۱۹ الیحه بودجه هرگونه افزایش حقوق باید با 
مجوز س��ازمان برنامه و بودجه و نهادهای مربوطه باشد. از آنجا که 
وزارت بهداشت خود با این موضوع موافقت کرده در صورِت دستوِر 
رئیس جمهور مس��یر هموار می شود. سقائیان فرد گفت: مورد آخر، 
مخالفت با استخدام نیرو در وزارت بهداشت است. سالهاست مجوِز 
اس��تخدام نیرو به وزارت بهداشت داده نشده است. امسال با رایزنی 
و فشارهایی که از ناحیه وزارت بهداشت و فعاالن صنفی به سازمان 
اداری استخدامی وارد شد، این سازمان مجوز جذب نیرو با برگزاری 
آزمون استخدامی را صادر کرد. وی گفت: سازمان اداری استخدامی 
مجوزِ جذب نیروها را در دو مرحله صادر کرده است؛ در مرحله اول 
۲۵هزار و در مرحله ی دوم ۴۰ هزار نفر قرار اس��ت جذب ش��وند. با 
توج��ه به اینکه نیروهای مرحله ی اول برای مراکز جدیدالتاس��یس 
جذب خواهند ش��د، کمبود قبلی جبران نخواهد ش��د و باید برای 
جبراِن کمبوِد نیرو تا مرحله ی دوم صبر کرد. س��قائیان فرد گفت: 
هنوز اولین آزمون برای جذِب ۲۵هزار نیرو برگزار نشده و مسئوالن 
منتظر صدور مجوز برای برقرارِی آزمون هس��تند. با این اوصاف به 
نظر می رس��د برای برگزارِی دومین آزموِن جذب و جبراِن محدود 

کمبوِد نیرو مسیر سختی پیش رو باشد.

مدیرکل اداره هواشناس��ی اس��تان تهران ضمن ارائه گزارش��ی از 
بارندگی های ثبت ش��ده در استان طی سال آب جاری اظهارکرد: 
ب��ا وجود اینکه حدود ۹۳ میلیمتر بارندگی درکش��ور ثبت ش��ده 
اس��ت، ۴۰ درصد نس��بت به بلندم��دت کاهش بارندگ��ی  داریم.

مازیار غالمی درباره میزان بارندگی ها با توجه به س��امانه بارش��ی 
تا صبح ش��نبه ) ۲۰ اس��فندماه( اظهار کرد: از دوش��نبه ش��ب تا 

صبح شنبه )۱۵تا ۲۰ اس��فند( در ایستگاه میگون۷۵.۵ میلیمتر، 
آبعلی۴۳.۳ میلیمتر، لواسان ۴۲.۶ میلیمتر، دماوند ۳۳.۲ میلیمتر، 
ش��میرانات۳۰.۴ میلیمتر و فیروزکوه۲۱ میلیمت��ر بارندگی ثبت 
شده است.وی افزود:در ایس��تگاه های دیگر همچون شهریار۱۹.۵ 
میلیمتر، ژئوفیزیک۱۵ میلیمتر، ورامی��ن۱۱.۸ میلیمتر، فرودگاه 
امام خمینی۱۱.۷ میلیمتر، چیتگر۱۱.۶ میلیمتر، فرودگاه مهرآباد 

۱۰.۸ میلیمتر بارندگی رخ داده اس��ت به گزارش ایس��نا،.مدیرکل 
اداره هواشناس��ی اس��تان تهران ادامه داد: از ابتدای سال زراعی تا 
تاریخ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ به طور میانگین حدود ۹۳ میلیمتر بارندگی 
ثبت ش��ده است. میزان بارندگی ها بیانگر آن است که ما نسبت به 
بلند مدت ۴۰ درصد و نس��بت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش 

بارندگی داشته ایم.

محرز: معاون وزارت امورخارجه:

 باید مراقب کرونا باشیمچشم انداز روشنی برای جذب دانشجوی خارجی وجود دارد

 مطالباِت بر زمین مانده  کادر سالمت در سال ۱۴۰۱

کمبود بارش ۴۰ درصدی تهران نسبت به بلندمدت

aftabeyazd.ir :نشانی سایت


