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دستورالعمل »شهید خدمت« تصویب و ابالغ شد
در جلســه دیروز کمیته ملی تعیین مصادیق شهدای مدافع سالمت با حضور وزیر 
بهداشــت، معاونین رییس جمهور و روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان 
اداری و استخدامی، دستورالعمل نهایی نحوه تشکیل و بررسی مدارک و مستندات 
شهید خدمت تصویب و توســط وزیر بهداشت به دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی سراسر کشور، ابالغ شد.به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در این نشست 
گفت: هر روز داغ تازه ای از سربازان خط مقدم و ژنرال های مبارزه با کووید-۱۹ را 
به دل داریم. بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر سعید اوحدی نیز در 
این نشست گفت: مدافعان ســالمت از ابتدای شیوع کرونا در کشور، تالش ها و از 
خودگذشتگی های زیادی کردند و همه هستی خود را در طبق اخالص گذاشتند و 
پرونده های شهدای خدمت در حوزه سالمت به بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده و 
نظام جمهوری اسالمی ایران، حق و حقوق این عزیزان و خانواده های گرانقدر ایشان 
را باید مراعات کند.وی خاطرنشــان کرد: عالوه بر بیمارستانها و مراکز بهداشتی و 
درمانی در بخش دولتی، برخی از مراکز غیر دولتی، خیریه و نهادهای عمومی برای 
رســیدگی به بیماران کووید-۱۹ خدمت رسانی کرده اند.رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران تصریح کرد: الزم است که رسانه ها به ویژه سازمان صدا و سیما، در راستای 
انعکاس ایثار شــهدای خدمت در راه مبارزه با کرونا اقدامات بیشتری انجام دهند. 
گفتنی اســت، در پایان این نشست این دستورالعمل در راستای اجرای بند ۱ ماده 
۳ آیین نامه اختصاصی تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت که توسط شورای 

عالی امنیت ملی به تصویب رسیده بود، مصوب و ابالغ شد.

 ایجاد نشاط و امید، اساس تقویت رضایت شهروندی
 و  مشارکت اجتماعی 

شهردار منطقه۲ در اولین نشست با دبیران شورایاری محالت ۲۱ گانه ،ایجاد نشاط 
و امید و افزایش رضایت شهروندان را  اولویت برنامه های مدیریت منطقه برشمرد. 
به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه۲،حسن رحمانی،شهردار منطقه ۲ در این 
نشست با  تاکیدبر اینکه داده ها و اطالعات شورایاران فرصتی ارزشمند برای مدیریت 
شهری اســت، گفت: با توجه به برنامه های شهرداری در توسعه محالت ،اطالعات 
شورایاران می تواند فرصتی برای هدایت مناسب طرح ها  برای توسعه محالت باشد.

وی با اشــاره به هدفگذاری مدیریت شهری برای  ایجاد اعتمادشهروندان  وافزایش 
مشارکت آنها گفت:شهروندان مهم ترین سرمایه اجتماعی هستند و با جلب رضایت 
و افزایش اعتماد آنها می توان چشــم انداز خوبی را برای مشارکت عمومی در اداره 
شهر ترسیم کرد.رحمانی در تشریح اولویت برنامه های مدیریت منطقه بر استفاده 
از نوآوری و خالقیت با بهره گیری از روش های نوین در اجرای طرح ها اشاره کرد و 
گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود،اصالح فرایندها ،کاهش هزینه و استفاده 
بهینه از منابع در اولویت توجه قرار دارد. شهردار منطقه ۲ افزود:  مشارکت اقتصادی 
و اجتماعی از دیگر راهبردهای توســعه شهری است و مدیریت منطقه بر این باور 
اســت با حمایت و یاری شورایاران و شــهروندان  می تواند برای بهره مندی از این 

مشارکت ها، ظرفیت مناسبی ایجاد کند.
 

نخستین فستیوال نوآوری های کاربردی 
در زمینه پساب و پسماند برگزار می شود

فســتیوال »نوآوری های کاربردی در زمینه پســاب و پســماند صنعتی« با هدف 
معرفی فناوری های کاربردی در زمینه کنترل آالینده های زیست محیطی، ۱8 آبان 
ماه از ســاعت ۱5 الی ۱8 به صورت حضــوری و آنالین، در پارک فناوری پردیس 
برگزار می شــود. مهلت ثبت نام برای شــرکت در این رویداد تا ۱0 آبان اســت.به 
گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، شــبکه فن بازار ملی ایران فســتیوال 
»نوآوری های کاربردی در زمینه پســاب و پسماند صنعتی« را به عنوان نخستین 
فستیوال نوآوری های کاربردی در زمینه کنترل آالینده های زیست محیطی برگزار 
می کنــد. این رویداد ۱8 آبان ماه از ســاعت ۱5 الی ۱8 در راســتای طرح جهش 
تجارت فناوری با همکاری شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به عنوان کارگزار تجارت 
فناوری، برگزار می شود. مدیران کارخانه ها، تولیدکنندگان صنعتی و ارائه دهندگان 

آن و سرمایه گذاران از مدعوین این رویداد هستند.

افتتاح ورزش باغ تهران در بوستان آزادگان منطقه 15
ورزش باغ تهران همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش در بوستان آزادگان منطقه 
۱5 افتتــاح و ۱00 نهال با حضور مدیرعامل ســازمان ورزش شــهرداری تهران 
و شــهردار منطقه با رعایت شیوه نامه های بهداشــتی غرس شد. به گزارش روابط 
عمومی شــهرداری منطقه۱5، وحیدرضا محمدی شهردار منطقه با اشاره به اینکه 
این برنامه برای نخستین بار در تهران اجرا شد افزود: ۱00 نهال به اسامی ورزشکاران 
نامدار، معاونین اجتماعی، مدیران و کارشناسان ورزشی سابق منطقه، مربیان ورزش 

صبحگاهی، نخبگان ورزشی و کارشناسان ورزش مناطق ۲۲ گانه غرس شد. 

رفع خالف از ساخت و ساز غیر مجاز
 در بزرگراه آزادگان محدوده منطقه 19

شهرداری منطقه ۱۹ طی اقدام قانونی اقدام به رفع تخلف از یک واحد مسکونی غیر 
مجاز در محدوده حریم این ناحیه کرد.به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه 
۱۹، علی توکلی شهردار این منطقه با بیان این خبر گفت: مالک این واحد با سوء 
اســتفاده از ایام تعطیالت اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز مسکونی در طبقه سوم 
ساختمان تجاری واقع در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان نرسیده به روستای 
مرتضی گرد کرده بود که طی پیگیری های قانونی و هماهنگی های صورت گرفته، 

در نهایت روز یک شنبه رفع خالف شد.

بهسازی و مناسب سازی زمین های روباز
 شمال شرق تهران

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه4 تهران از مرمت و بازسازی زمین چمن های 
مصنوعی خبر داد و گفت: به منظور حفظ سرانه های ورزشی منطقه4 ، زمین های 
چمن مصنوعی فرســوده محالت بیست گانه مرمت می شــوند. به گزارش روابط 
عمومی شهرداری منطقه 4  تهران »مهدی پورشاسب« با بیان این مطلب گفت: در 
بازدید میدانی از محله ها ضمن بررسی وضعیت زمین های چمن مصنوعی نسبت 
به شناسایی زمین های معیوب و فرسوده اقدام و با اولویت بندی مرمت، بازسازی و 
تجهیز می شوند.معاون فنی و عمرانی منطقه4  افزود: در حال حاضر۱8 زمین چمن 
مصنوعی در بوســتان ها و مجموعه های ورزشی محله های بیست گانه شمال شرق 
تهران در اختیار شــهروندان این منطقه قرار دارد. پورشاســب در ادامه به اقدامات 
بازسازی ورزشگاه  ۲۲ بهمن جانبازان و معلوالن اشاره کرد و گفت: به منظور رفاه 
حال جانبازان و معلوالن، مناسب سازی معابر اطراف این ورزشگاه به همراه بازسازی 

سالن بدنسازی و آیینه کاری به پایان رسیده است.

موافقت وزیر کشور با درج نام مادر به روی کارت ملی 
معــاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دربــاره درج نام مادران در کارت ملی 
گفت: این پیشنهاد در وزادت کشور در حال بررسی است. وزیر کشور موافق اجرای 
آن هستند و اکنون منتظریم سازمان ثبت نظر خود را اعالم کند. این طرح نیازمند 
اصالح آیین نامه اســت تا بتواند تا ماه آینده اجرا شــود. به گزارش ایسنا،معصومه 
ابتکار گفت: ثبت نام مادر در کارت ملی هیچ هزینه مضاعفی نخواهد داشــت بلکه 
پس از ابالغ آن، تنها در کارت ملی کودکانی که به دنیا می آیند و کسانی که اقدام به 

تعویض کارت ملی و دریافت مجدد آن می کنند، اعمال خواهد شد.

تداوم آلودگی هوا در پنج شهر کشور 
مدیرکل پیش بینی و هشــدار سریع سازمان هواشناسی از تداوم آلودگی هوا در پنج 
شهر کشور خبر داد و گفت: از بعد ازظهر امروز )۲۹ مهر( کاهش نسبی دما و بارش 
در اســتان های ساحلی خزر پیش بینی می شود.صادق ضیاییان در گفت وگو با ایسنا 
ادامــه داد: از بعد ازظهر امــروز )۲۹ مهر( و طی روز چهارشــنبه )۳0 مهر( با نفوذ 
جریانات خنک شــمالی، کاهش نسبی دما، وزش باد و بارش در استان های ساحلی 
خــزر و اردبیل رخ می دهد.ضیاییان با بیان اینکه دریای خزر نیز طی این مدت مواج 
خواهد بود، گفت: طی روزهای پنجشنبه و جمعه )۱ و ۲ آبان( نیز در سواحل شرقی 
خزر و ارتفاعات خراســان شــمالی بارش پراکنده خواهیم داشت همچنین طی روز 
پنجشنبه در شمال شرق کشور کاهش نسبی دما دور از انتظار نیست.به گفته مدیرکل 
پیش بینی و هشــدار سریع سازمان هواشناسی طی ســه روز آینده در برخی نقاط 
استان های سیستان و بلوچســتان، شرق کرمان و شرق هرمزگان وزش باد شدید و 
گاهی خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.وی در پایان درباره وضعیت جوی تهران 
طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران امروز )۲۹ مهر( صاف همراه با غبار محلی 
با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۲4 درجه سانتیگراد و روز چهارشنبه )۳0 مهر( 

نیز صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی و گاهی وزش پیش بینی می شود.

اخبار کوتاه
قاچاق دارو و کمبود انسولین، دو موضوعی بود که یک ماه پیش مورد اشاره مستقیم رئیس جمهور قرار گرفت

دغدغه های دارویی؛ سوء مدیریت یا بحران سازی؟!

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۳۳۷ فوتی و 4251 بیمار جدید در یک شبانه روز 
آمار نگران کننده کرونا در کشور 

نگاهی به عملکرد سه ساله دوره پنجم شورای شهر تهران

شورا، درگیر و دار مسائل فرعی
محمدسیاح

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد

پرداخت 9۰ درصد هزینه بستری کرونا

گروه اجتماعی – فخری سادات مسچی: ماه های اخیر 
ماه های ســختی برای مردم بوده است؛ کاهش عجیب و بی 
ســابقه ارزش پول ملی با انواع مشکالت اقتصادی ناشی از 
سوء مدیریت، افزایش تحریم ها و فراگیری کرونا، باعث شده 
در این ایام فشار مضاعفی بر مردم وارد شود. در این وضعیت 
شکل گیری بحران در توزیع دارو در کشور، موضوعی است 
که می تواند فاجعه ای غیر قابل جبران برای کشور ایجاد کند. 
هفته اخیر، دو خبر پیرامون ایــن موضع در فضای مجازی 
و محافل رســانه ای کشــور هیجان ایجاد کرد که البته هر 
دو موضع تا حدودی تکذیب و تصحیح شــد؛ اما همین امر 
نشان داد که وضعیت در کشور تا چه اندازه شکننده است و 
حتی کوچکترین شایعه در این خصوص می تواند نگرانی های 

عمیق فراهم آورد.
اولین خبر، داســتانی بود که با عنــوان »بزرگ ترین قاچاق 
دارو از ایران به عراق« در رســانه های مختلف منتشــر شد. 
موضوع قاچاق دارو در کل موضوع قابل انکاری نیست، چنان 
که حتی رئیس جمهور هم یک ماه قبل در جلسه ستاد ملی 
کرونا در این باره هشــدار داد:  »در این شرایط در خصوص 
قاچاق دارو و واکسن باید مراقبت بیشتری بکنیم، خبرهایی 
رسیده که برخی از قاچاقچیان دارو را به کشورهای همسایه 
می برند و شاید قیمت داروها در آن کشورها گران تر باشد و 
ســودجویان می دانند که این عمل غیر قانونی است و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید دقت بیشــتری در این زمینه 

داشته باشد«.
همزمان با انتشار خبر کشف محموله دارو در عراق، موضوع 
کمیاب شدن انســولین در کشور هم خبرساز شد. انسولین 
دارویی حیاتی برای بعضی مبتالیان به دیابت است که عدم 
دسترســی به آن می تواند حتی منجر به مرگ این بیماران 
شــود. این واقعیت باعث شد که در شــبکه های اجتماعی 
کاربران با هشــتگ »انســولین نیســت« از دو زاویه به این 
موضوع بپردازند: از ســویی تعــدادی از مبتالیان به دیابت 
از مشــکالتی که در پی کمبود انسولین پیدا کردند نوشتند 
و از ســوی دیگر عده ای ســعی کردند درباره فاجعه کمبود 

انسولین، به مسئوالن هشدار بدهند.
جالب اینکه این موضوع نیز یک ماه پیش به رئیس جمهور 
گزارش شده بود! ۲۷ شهریور ۱۲0 پزشک متخصص در نامه 
ای به حســن روحانی  تصریح کردند: »در ایران بیش از پنج 
میلیون نفر به بیماری دیابت مبتال هســتند که از این تعداد 
بیش از ۶00 هزار نفر نیازمند تزریق روزانه انسولین و بیش 
از آن، اندازه گیری قند خون با نوارهای تســت قند در منزل 

جهت تنظیم میزان انســولین و پیشگیری از افت قندهای 
مکرر و مرگبار هســتند.به رغم اطالع رسانی و مکاتبات مکرر 
انجمن های دیابت کشور با مقامات مسئول در بانک مرکزی 
و وزارت بهداشــت در خصوص کمبود جــدی این دو کاال، 
متاســفانه نه تنها بهبودی حاصل نشــده است بلکه به نظر 
می رسد حساسیت موضوع به نحو موثری برای مقامات ارشد 
کشور تبیین نشــده است تا راهکاری مناسب برای حل این 
معضل بیاندیشند«. رئیس جمهور نیز در پاسخ به این نامه، 
بالفاصله دستور بررسی و اقدام فوری برای حل این موضوع 

را خطاب به وزیر بهداشت صادر کرد.
جالب اســت که این دو موضوع که رئیس جمهور مستقیما 
دربــاره آنها دســتور داده، یک ماه بعد و هــر یک به نوعی 
باعــث نگرانی مردم می شــود و داســتانی در خصوص آن 
شــکل می گیرد! به این ترتیب این سوال شکل می گیرد که 
آیا رســیدن به چنین وضعی آن هم با توجه به دســتور یا 
تاکید رئیس جمهور ناشی از سوء مدیریت زیرمجموعه دولت 
اســت یا اینکه مخالفان دولت ســعی دارند دقیقا در زمینه 
موضوعاتی که روحانی درباره آنها دستور داده ، بخران سازی 

کنند تا به ناکارآمدی دولت بیش از پیش دامن بزنند؟! 
جزئیات کشف داروهای قاچاق در عراق

بعد از انتشــار خبر توقیف محموله دارو در عراق، مدیر کل 
نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: 
اظهارات مقامات عراق مبنــی بر قاچاق دارو از ایران به این 

کشــور فعال فقط در حد ادعاست. هیچ سند و مدرکی ارائه 
نشده است و اگر نمونه های داروها را به ایران بدهند، بررسی 

می شود.
وی تاکید کرد: فعال بر اســاس اعالم شفاهی گمرگ ایران، 
این داروها تولید کشــور ترکیه اســت که از طریق ایران به 
عراق تزانزیت شــده اســت با این حال تا زمانی که محموله 
و داروهای آن را مشاهده نکنیم و بررسی های الزم در مورد 
داروها در ایران انجام نشــود، نمی توان به طور دقیق در این 
مــورد اظهار نظر کرد به خصــوص اینکه مقامات عراقی نیز 
تاکنــون هیچ نمونه ای از داروها را به ایــران ارائه کرده اند 
و حتی عکســی از این محموله های دارویی تاکنون منتشر 

نشده است.
مدیرکل داروی وزارت بهداشــت گفت: هنوز صحت و سقم 
این خبر قابل تایید نیســت حتی شاید یک جو روانی علیه 

ایران باشد. 
ســازمان غذا و دارو هم در همــان روز در اطالعیه ای اعالم 
کرد: داروهای قاچاق مکشوفه در کشور عراق، که در بعضی 
رســانه های خارجی مورد توجه قرار گرفته است، متعلق به 
یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق یکی از 

مرزهای کشور ترانزیت شده بود.
یکشنبه گذشته  سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز به ادعاهای 
مربوط به قاچاق داروی ایرانی به عراق، پاســخ داد و گفت: 
تصاویر کامیون ها و برخی راننــدگان این محموله در اخبار 

منتشــره عراق هم جایی برای انتســاب به ایــران و ایرانی 
نمی گذارد، اما مخاطب ایرانی با عده ای شارالتان روبرو است 
که در ســخت ترین شــرایط تحریم بجای روایت تحریم، با 
جنگ روانی و دروغ پــردازی از خون بیماران ایرانی ارتزاق 

می کند.
آخرین خبر در این خصوص اظهارات معاون گمرک کشــور 
بود که خبر داد: تصاویــر دریافتی از محموله داروی توقیف 
شده توســط ارتش عراق نشــان می دهد که این داروها در 
شــرکت داروئی )پایونیر( تولید شــده اند و مبدأ این داروها 
از سلیمانیه به مقصد بصره بوده است که در خانقین به ظن 
قاچاق متوقف شــده اند. کامیون های حامل این داروها نیز 

عراقی بوده است.
ماجرای کمبود انسولین

اما داســتان کمبــود انســولین از نوعی دیگر بــود. طبق 
توضیحاتی که داده شــده کمبود انسولین ، در واقع کمبود 
»انسولین قلمی« است؛ نوعی از عرضه انسولین که می توان 
آن را با وسیله ای به نام »قلم انسولین« تزریق کرد و احتیاج 

به سرنگ های معمول تزریق انسولین ندارد.
در این خصوص رئیس ســازمان غــذا و دارو و معاون وزیر 
بهداشــت با اشاره به اینکه انسولین قلمی یکی از ارزبرترین 
داروهای وارداتی کشور است، گفت: کمبودهای مقطعی تنها 
در مورد انســولین قلمی بوده و دلیل آن مشکالت ناشی از 
تامین ارز و انتقال آن به شــرکت های خارجی طرف قرارداد 

به دلیل تحریم های ضد انسانی دشمنان ملت ایران است.
وی دلیل عرضه انســولین قلمی را به صورت ســهمیه ای، 
مدیریت بهینه توزیع ایــن دارو عنوان کرد و افزود: بیماران 
می توانند با مراجعه به داروخانه های منتخب انســولین خود 

را تهیه کنند.
وی عنوان کرد: با توجه به تفاوت فاحش قیمت این دارو در 
داخل نسبت به سایر کشورهای منطقه، ان شاءاهلل در آینده 
نزدیک این دارو براساس کد ملی بیماران توزیع خواهد شد 

تا دیگر نگرانی از بابت تهیه آن احساس نکنند.
مدیــرکل امور دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو 
هم در این خصوص گفت: در حال حاضر انســولین رگوالر 
و NPH را داریم و میزان موجودی آن کافی اســت. منتها 
انســولین ها با توجه به بحث تحریم ها و مشکل نقل و انتقال 
ارز مقداری دچار کمبود شــده اســت. البتــه از آنجایی که 
جایگزین آن در بازار وجود دارد، مشــکلی پیش نمی آید و 
مردم می توانند انســولین های رگــوالر، NPH و ایزوفان را 

تهیه کنند.

سخنگوی وزارت بهداشــت آخرین موارد بروز 
و فوتی ناشــی از کروناویروس در کشــور طی 
۲4 ســاعت را اعالم کرد و گفــت: ۳۳۷ بیمار 
کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند.به گزارش 
ایسنا، دکتر سیماسادات الری گفت: از روز ۲۷ 
مهر تا روز ۲8 مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، 4 هزار و ۲5۱ بیمار جدید 
مبتال به کووید-۱۹ در کشــور شناســایی شد 
که یک هزار و ۹48 نفر از آنها بســتری شدند.
وی گفت: مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور 
به 5۳4 هــزار و ۶۳۱ نفر رســید.الری گفت: 
متاســفانه در طول این ۲4 ساعت، ۳۳۷ بیمار 
کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختــگان این بیماری به ۳0 هزار و ۷۱۲ 
نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: 
خوشــبختانه تا روز ۲8 مهر، 4۳۱ هزار و ۳۶0 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شــده انــد.وی گفــت: 4۷۷۱ نفر از 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.الری ادامه 
داد: تــا روز ۲8 مهر، چهار میلیون و 540 هزار 
و 455 آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در کشور 
انجام شده است.به گفته الری، استانهای تهران، 

اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
اردبیل، خوزستان،  لرســتان،  سمنان، قزوین، 
کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمــد، گیالن، 
بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، 
مرکزی، کرمان، خراســان شمالی، همدان، یزد 
و کردســتان در وضعیت قرمز قــرار دارند.وی 
همچنیــن در توضیح اســتانهای در وضعیت 
هشــدار گفت: اســتانهای هرمزگان، فارس و 

گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.
درخواست »زالی« برای منع سفر و اعمال 

جریمه در تعطیالت پایان هفته
فرمانده مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با 
اشاره به شاخص های بسیار فزاینده بیماری در 
اســتان تهران، ضمن تحلیل تفاوت ها و نکات 
تمایز پیک ســوم اپیدمی نسبت به پیک های 
گذشــته، گفت: امــروز طی نامــه ای به وزیر 

بهداشــت درخواست کردیم تا برای تعطیالت 
تجمیع هفته آینــده تدابیری در زمینه ایجاد 
مداخــالت منعی برای ســفر و ایجاد مکانیزم 
جرایم اعمال شــود.به گزارش ایسنا، متاسفانه 
تهــران در طول چند هفته اخیر هیچ تغییری 
در شــاخص های ابتــال نــدارد و تقریبا طی 
روزهای اخیر میزان ابتال، بســتری، مراجعین 
سرپایی و میزان مرگ و میر کماکان شاخص 
بســیار فزاینده ای را نشان می دهد.وی با بیان 
اینکه به نظر می رسد که ما در تهران تماماً در 
پیک سوم اپیدمی به سر می بریم، تصریح کرد: 
چند اتفاق در جریانات اخیر افتاده که ما را از 
پیک دوم متمایــز می کند، اول اینکه بیماران 
در شــرایط بدحال تری مراجعه می کنند، دوم 
اینکه مدت اقامت بیماران در بیمارســتان ها 
نســبت به پیــک اول و دوم، حداقل بین ۱.۲ 
تا ۲.۳ روز افزایش داشــته و طوالنی تر شــده 

است.زالی مراجعه دیرهنگام مبتالیان به مراکز 
درمانی را یکی از مهمترین دالیل این مســاله 
عنوان کرد و گفت: بخشــی از مبتالیان نیز به 
مراکز غیردولتی مراجعه می کنند و تا رسیدن 
به مراکز ارجاعی تخصصی درمانی کرونا ممکن 
است زمان بر باشد.فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در اســتان تهران با اذعان به اینکه فاصله بین 
پیک دوم و سوم اپیدمی تقریبا به نقطه افول 
قطعی نرسید، گفت: در صورتی که شروع پیک 
دوم بعد از یک افول نسبی نسبت به پیک اول 
بود، ولی پیک دوم و ســوم به هم متصل شده 
و یک حالت پیوســتگی پیدا کردند، این یک 
حالت نگران کننده اســت و حتی پیک سوم 
در تهران هنوز حالت صعودی تلقی می شــود 
و دچار کاهش شــاخص نشــده است.وی در 
ادامه با اشاره به نکته مهم بعدی در این رابطه، 
عنوان کرد: میزان  قله بستری و میزان افزایش 

مرگ و میر در تهران خیلی ســریع تر از پیک 
اول و دوم حاصل شــده است؛ به عبارت دیگر 
اگر موارد و تعداد کلی بســتری در بخش های 
عادی و مراقبت های ویــژه در پیک دوم مثال 
بین ۳ تا 4 هفته طول کشید، این بار در عرض 
کمتــر از ۱0 روز به این عدد و آمار رســیدیم 
که نشــانه گسترش بیشــتر بیماری در شهر 
تهران است.زالی با بیان اینکه به نظر می رسد 
بیماری فراگیرتر و ســرایت پذیــر تر از قبل 
در شــهر تهران در حال جوالن اســت، تاکید 
کرد: طبیعتاً تــا زمانی که رفت و آمد و تولید 
سفر در داخل شــهر مدیریت نشود، این روند 
و چرخه ویروس منحوس در تهران اســتمرار 
پیدا می کند و متاسفانه شاهد شهادت تعدادی 
از بهتریــن فرزندان این مــرز و بوم خواهیم 
بود.زالــی همچنین  با تاکید بــر تاثیر اعمال 
دورکاری در کاهش ترددهای درون شــهری، 
عنوان کرد: همان گونه که بارها اعالم کرده ایم 
به نظر می رسد که با اعمال دورکاری، کماکان 
پیشنهاد ما و استانداری تهران تقلیل ظرفیت 
کارکنان در اســتان تهران حداقل برای یک تا 
دو هفته است که بتوانیم در این فرصت تولید 

سفرها در تهران را کم کنیم.

در ســه ســالی که از دوره جدید شورای شهر 
و همچنین شــهرداری تهران ســپری شــده، 
پروژه هایی توســط مدیریت شــهری به بهره 
برداری رســیده،  اما این میــزان از فعالیت آن 
چیزی نیست که مردم این شهر دوازده میلیون 
نفری انتظارش را داشــتند.به گــزارش مردم 
ساالری آنالین، تهران هر روز بزرگتر می شود و 
این بزرگتر شدن نیاز به توسعه زیرساخت های 
زیادی دارد.  حمل و نقل عمومی شــاید یکی از 
مهمترین این زیرساخت ها باشد که توسعه آن 
در این دوره با مشکالت زیادی مواجه شد. نبود 
بودجه یکی از بزرگترین سدهایی بود که بر سر 
راه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله 
مترو و اتوبوس قرار داشــت و همچنان هم قرار 
دارد و شــاید همین موضوع هم باعث شد که 
مردم پرجمعیت ترین شهر کشور با ازدحام بیش 
از حد در مترو و اتوبوس بویژه در دوران شیوع 

کرونا مواجه شوند.
اما کم کار شدن شورای پنجم موضوعی نیست 
کــه تنها منتقدان به آن پرداخته باشــند بلکه 
رئیس شورای شهر  محسن هاشمی رفسنجانی، 
تهران نیز در یکی از جلســات شورا با صراحت 
دربــاره این موضوع اعالم کرد: »در طول ســه 
سال اخیر حتی یک کیلومتر مترو در پایتخت 
ساخته نشده و در طول هفت سال گذشته نیز 
حتی یک دســتگاه اتوبوس به ناوگان حمل و 

نقل عمومی  پایتخت اضافه نشــده است. حتی 
دســتگاه های حفــار مدرنی که بــرای کندن 
تونل های مترو و ســاخت ســازه تونل در دوره 
گذشته از ســوی خودم تامین و به کشور وارد 
شده بود، االن سه ســال است که بیکار افتاده 
و در این ســه سال حتی یک کیلومتر مترو در 
تهران ساخته نشده اســت. در  حالی که اصوال 
ســاخت تونل مترو بســیار کم هزینه اســت و 
مشــکل مالی یا اجرایی ندارد.»این درحالیست 
که یکی از اقداماتی که شــورای شــهر در این 
دوره بــرای آن وقت گذاشــته تغییر نام معابر 
اســت! تغییر نام یا نامگــذاری جدید در معابر 
مهمترین دغدغه اعضای شــورای شهر در سه 
سال گذشــته بوده و آمارها نشان می دهد که 
در ایــن دوره حداقــل ۲50 معبــر نام گذاری 
جدید شده یا نامش تغییر داشته است! در واقع 
یکی از موضوعاتی که بیشــترین وقت شورا را 
بــه خود اختصاص داده همین موضوع اســت، 
چراکه تغییر نام حــدود ۲50 معابر و یا امکان 
عمومی و همچنین نامگذاری آنان زمان زیادی 
را صرف می کند. این درحالیست که بسیاری از 
منتقدان، بر این باور هســتند که شورای شهر 
می تواند در زمینه های بنیادی فعالیت بیشتر و 
تاثیرگذارتری داشته باشد تا مصوبات آن به رفاه 
عمومی و وضعیت مردم در مناطق محروم شهر 

کمک کند.

نام گــذاری معابر یا تغییر نام آنها، آن هم بدون 
رعایت اصول ایــن نامگذاری ها، دغدغه اصلی 
مردم نبــود و این موضوع میتوانســت مکمل 
تالشهای شــورای شــهر برای رفع مشکالت 
اساســی این کالن شــهر باشــد.حمل و نقل 
عمومی، وضعیت کودکان کار، کارتون خواب ها، 
دستفروشــان متــرو و خیابان، رســیدگی به 
پرونده های مالــی دوره مدیریت قبلی و حتی 
پروژه هایی که در دوره هــای قبلی به تصویب 
رســیده اما هنــوز روی زمین مانده،  حاشــیه 
نشینی و سامان بخشــی به مناطق پرخطر که 
سال هاست مردم در محاصره معتادان متجاهر 
هستند و ده ها موضوع دیگر از جمله مشکالتی 
هستند که تهران را به شهری خاکستری بدل 
کرده اســت.قطعا همه مشکالت کالن شهری 
مانند تهران تنها از طریق شورای شهر برطرف 
نخواهد شد، اما اعضای دوره پنجم با شعار تغییر 
و تحول توانســتند اعتماد شهروندان را جذب 
کنند و به همین دلیل هم مردم انتظار داشتند 
که شورای پنجم به دور از حواشی با ارجحیت 
بخشــی به منافع شهر، برای توسعه تهران گام 
بردارند.نواقص و کم کاری های شــورای پنجم 
زمانی بیشتر به چشــم می آید که این شورا با 
انتقــاد از عملکرد دوره قبل مدیریت شــهری 
قصد داشت تا رفاه بیشتری را برای شهروندان 
تهرانی فراهم ســازد. موضوعاتی نظیر احداث 

ایســتگاه های جدید مترو، تعبیه مسیر عبور و 
مرور برای نابینایان و افراد کم توان جســمی و 
همچنین احداث پله برقی در ایستگاه های مترو 
تهران از موارد مهم و پردغدغه ای است که این 
شورا می توانست در این سال ها به آن رسیدگی 
کند، اما همچنان به مرحله عمل نرسیده است.

از ســوی دیگر یکی از وظایف شــورای شــهر 
نظارت بر حسن عملکرد شهرداری تهران است. 
اهمیت این وظیفه زمانی بیشتر آشکار می شود 
که بدانیم نتیجه انتصابات در شهرداری می تواند 
به زیان مردم باشد. شهردار تهران می تواند هر 
کســی را به عنوان معاون یا مدیر انتخاب کند، 
امــا اگر این انتخاب با مشــورت صورت نگیرد 
می تواند چرخه مدیریت شهری را دچار مشکل 
کند همانطور که در ســه ســال گذشــته این 
مشــکل با تغییر چندباره معاونان و شهرداران 
مناطق مختلف دیده شده است.رئیس شورای 
شــهر تهران در مورد انتصابات اخیر شــهردار 

تهران و نارضایتی برخی از اعضای شــورا گفته 
اســت: »انتصابات جزو اختیارات شهردار است، 
اما چون از همــان اول اعالم کــرده بودیم ما 
گروهی یک دســت هســتیم و توافق نانوشته 
داشتیم که شــهردار بویژه در انتصاب روسای 
شــرکت های الف و مدیران درجه یک مسئله 
را به اطالع اعضا برســاند، این انتقادات مطرح 
شــد، چراکه ســرعت عمل در انتصابات اخیر 
باال بود و اعضا از نگاه دوگانه شــهردار به برخی 
مدیران انتقاد کردند. چراکه دیده شــده برخی 
مدیران بازنشســته هستند ولی عوض نشدند و 
برخی دیگر با عنوان بازنشسته تغییر می کنند. 
ما طرفدار ثبات هستیم و دنبال تغییر نیستیم و 
معتقدیم که معلوم نیست این تغییرات در سال 
آخر با چه دلیل و چه خروجی باشــد و به نظر 
می رســد در شهرداری اســتراتژی و راهبردی 
مشــخصی برای تغییر مدیران نیست و تغییر 

یک دفعه چند مدیر درست نبود.«

مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت با اشاره به 
جمعیت تحت پوشــش این بیمه درمانی، در 
عین حال خدمات ارایه شده به بیماران کرونا 
و همچنین برنامه های در دســت انجام برای 
توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و 
همچنین پوشــش خدمات دوراپزشکی بویژه 
در دوران کرونــا را تشــریح کرد.به گزارش 
ایسنا، دکتر محمد مهدی ناصحی در نشست 
خبری با اشاره به این که هدف بیمه سالمت 
پوشش همگانی برای تمام مردم جامعه است، 
گفت: حدودا نیمی از جمعیت کشــور یعنی 
4۱ میلیون نفــر و 5 صندوق بیمه ای تحت 
پوشش ســازمان بیمه سالمت هستند که از 
این تعداد ۲0 میلیــون نفر در صندوق بیمه 
روســتاییان بیمه شده اند.وی با تاکید بر این 

که بیمه ســالمت به دنبــال ارتقای خدمات 
برای بیمه شــدگانش اســت، تاکید کرد: از 
دوره های قبل با توجه به قوانین باال دســتی 
اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته 

است. 
نــگاه من و تیمم افزایش خدمات و پوشــش 
بیمه ای برای بیمه شدگان مان است. اندک 
ضعفی در خدمات ســرپایی وجود دارد که به 
دنبال رفع نواقص آن هســتیم.وی افزود: در 
نظام ارجاع بســته خدماتی مناســبی وجود 
دارد که باید به شــکل کامل ارائه شــود. در 

شــرایط فعلی که طرح کامل اجرا نمی شود، 
باز هــم توفیقات مناســبی داشــته ایم که 
امیدواریــم با همــکاری وزارت بهداشــت و 
ســایر بیمه ها خدمات ارجاع ارتقــا یافته تا 
اقتصاد ســالمت نیز بهبود یابد.وی با اشــاره 
به این که برای درمان بیماران کرونایی بیمه 
سالمت بر اساس پروتکلهای وزارت بهداشت 
اقدام می کند، تصریح کرد: بر همین اســاس 
در بخــش بســتری ۹0 درصــد هزینه و در 
بخش سرپایی ۷0 درصد هزینه ها را پوشش 
می دهیم.ناصحی ادامــه داد: در بحث دولت 

الکترونیک پیشــرفتهای خوبی حاصل شده 
اســت و خیلی از شهرســتانها در این زمینه 
پیشرفتهای خوبی داشــته اند. امیدواریم به 
همین منوال بتوانیم اهدافمان را در نســخه 
نویسی و نسخه پیچی الکترونیک پیش بریم. 
البته عدم هماهنگی هایی نیز وجود داشــته 
اســت که ما از ســوی بیمه ســالمت اعالم 
آمادگی کــرده ایم تا فعالیتمان در این حوزه 
را در بیمارستانهای دولتی افزایش دهیم.وی 
دربــاره هزینه های درمان بیمــاران مبتال به 
کرونا گفت: متوســط این هزینه ها 5 میلیون 

و 400 هزار تومان اســت که مبلغ 4 میلیون 
و ۱00 هزار تومان آن را بیمه سالمت متعهد 
می شــود که پرداخت کند. البتــه این مبلغ 
میانگین هزینه درمان بیماران است. هر بیمار 
بسته به نوع نیازی که دارد ممکن است هزینه 
درمانش نیز متفاوت باشد. در مورد داروهای 
موثر در درمان کرونا نیز داروهایی که از پیش 
تحت پوشش بیمه بودند، همچنان هستند و 
ســایر داروهایی که به پروتکل درمان اضافه 
شده است، توسط خود وزارت بهداشت برای 
بیمارســتان ها با سوبســید تهیه می شود. در 
خصوص هزینه های تست کرونا هزینه تست 
در بخش دولتی ۲50 هزار تومان و در بخش 
خصوصــی 580 هزار تومان اســت که تعهد 
بیمه بر اساس تعرفه دولتی پرداخت می شود.


