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اخبار کوتاه

تصویب کلیات طرح حمایت از گزارشگران تخلفات
در شهرداری تهران

اعضای شورای شهر تهران کلیات طرحی را به تصویب رساندند که به موجب
آن شــهرداری تهران ملزم به اصالح و بهبود فرآیند دریافت و رســیدگی به
گزارشهای شــهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در
شهرداری تهران میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در جریان جلســه دیروز شــورای شهر تهران «الزام
شــهرداری تهران به اصالح و بهبود فرآیند دریافت و رسیدگی به گزارشهای
شــهروندان درباره فساد و رشوه و تشــویق گزارشگران تخلفات در شهرداری
تهران» در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت .بهاره آروین ارائه دهنده
این طرح درباره آن گفت :ضرورت حمایت از گزارشــگران تخلف اولین بار در
سال  ۹۷و در قالب مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» طرح
شد .در آن مصوبه شهرداری مکلف شد الیحه حمایت از گزارشگران تخلف را
ظرف شــش ماه به شورا آورد.عضو شورای شهر تهران افزود :متاسفانه پروسه
ارائه الیحه از سوی شهرداری طوالنی شد و همین امر سبب شد آقای فراهانی،
عضو کمیســیون برنامه و بودجه در پیگیری مصوبه اول طرحی را تدوین کند
تا خود شــورا مصوبه را اجرا کرده باشد .از سوی دیگر همزمان با ارائه طرح از
ســوی آقای فراهانی الیحه شهرداری هم رسید و درنهایت باهم توافق کردیم
نکات مثبت الیحه را در طرح ادغام کنیم و مصوبه نهایی کمیســیون مشترک
را بــه صحن آوریــم.وی با بیان اینکه این طرح دارای  ۱۳ماده اســت ،گفت:
روی طرح مزبور کار مفصلی انجام شــده و جلســات متعددی با شهرداری و
کمیســیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تشــکیل شده است تا همه
دغدغههــا در گزارش نهایی لحاظ شــود.آروین افــزود :نکته مهم در گزارش
نهایی این اســت که اصل حمایت از گزارشــگران تخلف در مجموعه شورای
شهر دیده شده است نه شهرداری؛ چراکه ممکن است مجموعه شهرداری در
حمایت جدی از گزاشگران تخلف و حفظ محرمانگی آنها دچار تعارض منافع
باشد .به هر حال وقتی گزارش تخلفات یک سازمان مطرح باشد اگر حمایت از
گزارشگران به همان سازمان ارجاع شود احتمال دارد در کار خللهایی پیش
آید .بنابراین کمیســیونی که باید بر فرایند رسیدگی به تخلفات و حمایت از
گزارشگران تخلف نظارت کند ،در شورای شهر دیده شده است.رئیس کمیته
شــفافیت و شهر هوشمند در ادامه گفت :ممکن است این اشکال گرفته شود
که فرایند رســیدگی به تخلفات از امور اجرایی اســت و قابلیت اجرای آن در
شــورا وجود ندارد .اما با توجه به اینکه هماکنون برای رســیدگی به تخلفات
مختلف فرایندهایی در شــهرداری وجود دارد ،ما در مصوبه خود آن فرایندها
را تغییر ندادهایم؛ تغییر اصلی که داده شــده ،این بوده که کمیســیونی برای
نظارت بر فرایند رســیدگی بــه تخلفات و حمایت از گزارشــگران تخلف در
شورای شهر تشکیل شده و رئیس شورای شهر ریاست این کمیسیون نظارتی
را برعهده گیرد.
همچنین در اعضای کمیسیون سعی شده میان افراد دعوتشده از شهرداری
و شــورا تعادل برقرار شــود.آروین نکته دیگری را که در طــرح مدنظر قرار
گرفته اســت محرمانگی هویت گزارشــگران تخلف دانســت و گفت :در این
طرح شــهرداری ملزم شده است به جای ایجاد ســامانهای جدید ،با استفاده
از بستر ســامانههای موجود امکان گزارشگری امن تخلف را مهیا سازد؛ البته
هر ســامانهای برای این کار انتخاب شــود باید ویژگیهایی داشــته باشد؛ از
جمله امکان گزارشگری امن و حفظ محرمانگی هویت گزارشگر .همچنین باید
دسترســیهای کمیسیونی که برای نظارت بر فرایند در شورا تشکیل میشود
در سامانه کامل باشد.وی افزود :در ماده  ۱۲طرح نیز ضرورت اطالعرسانی به
مردم مورد توجه قرار گرفته اســت تا رســیدگی به تخلف و فساد تماما پشت
درهای بسته نباشد و مردم از سرنوشــت گزارشها مطلع باشند.او ادامه داد:
این مصوبه آخرین حلقه از تالشهای متعددی است که شورای پنجم طی این
چهار سال در مبارزه با فساد انجام داده است .البته اجرای این طرح به شورای
پنجم نمیرسد اما امیدوارم در شــورای بعدی اجرایی شود تا تالشهایی که
طی این چهار ســال برای کاهش فساد ریشــهدار در شهرداری صورت گرفت
بیش از پیش به ثمر بنشــیند.آروین تصریح کــرد :فکر میکنم طرح حمایت
از گزارشــگران تخلف الگوی خوبی برای کل کشــور باشد؛ چراکه جای خالی
چنین طرحی در ســطح کشــور احساس میشود .متاســفانه در حال حاضر
گزارشــگران تخلف و فســاد به جای اینکه حمایت شوند متحمل هزینههای
مختلفی میشــوند.به گزارش ایلنا ،کلیات طرح مذکــور با  ۱۸رای موافق به
تصویب رسید و با اتمام زمان جلسه ،بررسی جزئیات به جلسه بعد موکول شد.

عبور فوتیهای کرونا از مرز  ۱۰۰نفر در تهران

رئیس شــورای شهر تهران از عبور فوتیها از مرز  ۱۰۰نفر در تهران خبر داد.
به گزارش ایســنا ،محسنهاشمیدر ابتدای ســیصد و یازدهمین جلسه شورا
ضمن تســلیت شهادت امام محمد باقر(ع) ،گفت :تذکر ویژه در خصوص لزوم
رعایت پروتکلهای بهداشــتی به دلیل عبور فوتیها از مرز  ۱۰۰نفر در تهران
دارم و نیز الزم اســت در رابطه با مشکالت ایجاد شده در استفاده شهروندان
از بزرگراه افتخاری در انتهای بزرگراه شــهید صیاد شــیرازی در منطقه یک
تذکری به دلیل مســدود شدن بزرگراه به مســئوالن ارتش و شهرداری داده
باشم.
وی افزود :با توجه به اینکه زمین مذکور دردوره قبل مدیریت شــهری توسط
مسئوالن محترم ارتش آزاد سازی شده بود و از حدود یکماه قبل نیز با اتمام
عملیات عمرانی ،بهره برداری از آن توســط شــهروندان تهرانی آغاز گردیده
بود ،بسته شدن آن بدلیل عدم اجرای توافقات میان شهرداری وارتش زیبنده
مدیریت کشــور و مطابق با انتظارات مردم نیست.رئیس شورای اسالمیشهر
تهران گفت :از این رو از شــهرداری میخواهیم مشکل اجرای توافق با ارتش
را حل نموده تا تعهدات شهرداری اجرایی شود و از فرماندهان محترم نیروی
زمینی ارتش نیز درخواســت داریم با مساعدت در رفع موانع وبرداشت صدها
کامیون نخاله انباشــته شــده در این خیابان نیز ،امکان تردد شــهروندان و
اســتفاده از معابر شــهری را فراهم کنند تا در این شــرایط دشوار کشور ،به
نارضایتی عمومیافزوده نشود.

از مراجعه حضوری به مراکز واکسیناسیون
قبل از دریافت پیامک خودداری کنید

وزارت بهداشــت در اطالعیه ای تاکید کرد که متولدین  ۱۳۴۰و قبل از آن،
از هــر گونه مراجعه حضوری به مراکز واکسیناســیون قبــل از نوبت دهی و
دریافت پیامک ،خودداری کنند.به گزارش ایسنا ،در اطالعیه شماره  ۱۰وزارت
بهداشت آمده است :به اطالع هموطنان گرامیمتولدین سال  ۱۳۴۰و قبل از
آن میرســاند جهت دریافت نوبت واکسیناسیون کووید ۱۹در سامانه سالمت
به نشــانی  salamat.gov.irثبت نام نمــوده و در پی دریافت پیامک برای
تزریق واکسن به مراکز مندرج در پیامک نوبت مراجعه نمایند.دراین اطالعیه
تاکید شــده که از هر گونه مراجعه حضــوری قبل از دریافت پیامک به مراکز
واکسیناسیون خودداری گردد.

بهرهبرداری از  ۹۰۰۰کالس درس جدید در مهر

رئیس ســازمان نوســازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشــور ضمن اعالم اینکه
مهرمــاه  ۹۰۰۰کالس درس نو تحویل میدهیم گفت :تا پایان ســال جاری،
بیش از  ۱۴هزار کالس درس تحویل میشود.
مهراله رخشانی مهر در گفت وگو با ایسنا ،با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته
برای ســاخت و نوســازی مدارس در سطح کشــور جهت بازگشایی مدارس
در ســال تحصیلی جدید اظهار کرد :مهرمــاه  ۹۰۰۰کالس درس نو تحویل
میدهیم.

تکذیب صدور اطالعیه
«نقشه بارندگی در  ۷۲ساعت آینده»

سازمان هواشناســی اعالم کرد :اطالعیهای با عنوان «نقشه بارندگی در طول
 ۷۲ســاعت آینده و ایران پرباران ترین کشور آســیا و اروپا در  ۱۶روز آینده
» توسط سازمان هواشناسی کشــور تکذیب میشود.به گزارش ایلنا ،سازمان
هواشناسی اعالم کرد :به اطالع هموطنان گرامیمیرساند اطالعیهای با عنوان
«نقشــه بارندگی در طول  ۷۲ســاعت آینده و ایران پرباران ترین کشور آسیا
و اروپا در  ۱۶روز آینده» توســط ســازمان هواشناسی کشور تکذیب میشود
و هرگونه تغییرات جوی تنها از طریق تارنمای ســازمان هواشناسی به آدرس
 IRIMO.IRو پیامکهای ارســالی از شمارههای معتبر سازمان هواشناسی
کشــور ،رســانه ملی و خبرگزاریهای معتبر اعالم خواهد شد.این سازمان در
پایان به مردم توصیه کرد که به اطالعیهها و اخطاریههای معتبر توجه کنند.

وزیر کشور اعالم کرد

پیشنهاد  ۳روز تعطیلی اضافه برای تهران و کرج

وزیر کشور گفت :با توجه به تعطیلی سه روز آخر هفته ما
به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده ایم که بتوانیم دو یا سه
روز دیگر را از ستاد مجوز بگیریم و یک تعطیلی در تهران
و کرج داشــته باشیم .به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی
فضلی در پایان جلسه قرارگاه ستاد مقابله با کرونا در جمع
خبرنگاران گفت :با توجــه به روند بیماری و در خصوص
چگونگی مدیریت آن در جلسه دیروز وزارت بهداشت ابراز
نگرانی کرد که این ابراز نگرانی بیشــتر در حوزه ســرعت
باالی انتشار این بیماری در خیز پنجم است که پیشنهاد
شــد با کمک مردم اقدامات موثری در دســتور کار قرار
گیرد .همچنین از سوی دیگر میانگین رعایت پروتکلهای
بهداشتی در کشور از حدود  77درصد به حدود  50درصد
کاهــش پیدا کرده که این موضوع نگران کننده اســت و
در جلســه دیروز تصمیماتی در خصــوص تقویت رعایت
پروتکلهای بهداشــتی در کشور اتخاذ شد.وی افزود :مقرر
شد تصمیماتی که در جلسه ستاد ملی اتخاذ شده است در
جلســه دیروز قرارگاه تکمیل و همه افراد مسئول در همه
حوزهها اعم از اصناف و فرمانداری و  ...جلسات فوق العاده
ای را در همه استانها برگزار و کارگروههایی برای برخورد
با تخلفات تشــکیل دهند.وزیر کشور در بخش دیگری از
صحبتهای خود به موضوع تعطیلیهای پایان هفته جاری
اشــاره و افزود :پیشنهادی مطرح شــده به ستاد ملی که
با تعطیلی دو یا ســه روزه موافقت کنند که به تعطیالت
این هفته اضافه شــود تا برای تهران و کرج این تعطیالت
را داشــته باشــیم البته این موضوع منوط به مجوز ستاد
ملی مقابله با کرونا است که در صورت تحقق شاید بتواند
کمکی به روند کنترل بیماری داشته باشد.وی تاکید کرد:
دســتورالعملهای شــیوع کرونا ویروس صادر و برای همه
شهرهای قرمز ابالغ شده به این ترتیب سفر در این شهرها
ممنوع است و عالوه بر جرایم دستور العملها هر کجا که
با ســفر مواجهه باشیم ضمن عرض معذرت از خانوادهها،
نیروی انتظامیآنها را عــودت خواهد داد .بی تردید الزم
است در این مقطع نظارتهای ســختگیرانه تری داشته
باشیم لذا از همین جا تذکر میدهیم که مسافرتها انجام
نشــود.وی ادامه داد :مهمتریــن و موثرترین راه مقابله با
کرونا رعایت پروتکلها و واکسن است ما برای تزریق دو ُدز
واکسن برای ســنین باالی  60سال واکسن به حد کافی
تامین کردیم به شــکلی که در روز گذشته بیش از 300
هزار نفر واکســن برایشان تزریق شده و امیدواریم با قولی
که وزارت بهداشــت داده که در بیش از  800مرکز تزریق
واکســن در سراسر کشور صورت میگیرد این امر هر چه
زودتر محقق شــود.به گفته رحمانی فضلی ،به شکلی که
در مناطق حســاس برای باالی  50ســال واکسن تزریق
خواهد شــد و پس از آن به ســراغ گروههای پرخطر و پر
ریســک خواهند رفت که ظرف یک ماه میتوان واکسن
آنها را تزریق کرد به ایــن ترتیب میتوان گام موثری در
جلوگیری از ابتال برداریم .البته دو درصد از مردم به خاطر
نگرانی و دغدغه بدون رعایت وقت تنظیم شــده به مراکز
تزریق واکســن مراجعه میکنند که موجب ایجاد صف و
ســختی میشــود و امکان ابتال را باال میبرد .لذا از همه
شــهروندان درخواســت میکنیم که بدون نوبت مراجعه
نکنند چرا که فاصله مراجعه بدون نوبت و با نوبت حداکثر
یک هفته است لذا الزم است که این موضوع را مورد توجه
قرار دهند.رحمانی فضلی تاکید کرد :باید از همه اصنافی

که در این مدت همکاری داشــتند و صبور بوده اند و در
این ایام خســارت دیده اند عذرخواهی کنیم اما باید همه
به این نکته توجه داشــته باشیم که تصمیمات در جهت
منفعت سالمت مردم بوده است البته این موضوع مختص
به کشور ما نیســت و درهمه دنیا چنین موضوعی مطرح
بوده اســت.وی به اعیاد پیــش رو و همچنین ماه محرم
اشــاره کرد و افزود :اعیاد غدیر پیش رو است و پس از آن
نیز محرم را داریم لذا در این جلســه مطرح شــد تا همه
پروتکلهای سال قبل را امســال نیز مراعات کنیم و قطعا
همه باید تابع قانون باشــیم بی تردید مصوبات ستاد ملی
مقابله با کرونا همانند مصوبات شــورای عالی امنیت ملی
است و همه باید قانون را رعایت کنیم در کنار این موضوع
ظرفیتهای مناســب اطمینان بخشی نیز برای عزاداریها
فراهم خواهیم کرد.
کشور مقابل کرونا آرایش جنگی بگیرد
فرمانــده عملیات مدیریــت بیماری کرونا در کالنشــهر
تهــران با ابــراز نارضایتی از وضعیت واکسیناســیون در
کشــور تاکید کرد :واردات واکســن باید دغدغه و مسئله
روی میز تمام مســئوالن کشور باشــد.به گزارش ایسنا،
دکتر علیرضا زالی اظهار کرد :اگر واکسیناســیون به موقع
انجام نشود شاهد خیزهای مجدد کرونا خواهیم بود.بنابر
اعالم روابط عمومیدانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
زالی با بیان اینکه واکسیناســیون یکی از ســهل الوصول
ترین ،سریعترین و نسبتا کاراترین روشهای پیشگیری از
کووید  ۱۹است که اثر بخشی نسبی آن در عرصه جهانی
به اثبات رســیده است و میتواند نقش موثری در کاهش
مرگ و میر داشته باشــد ،گفت :واکسیناسیون متناسب
با جمعیت کشــور انجام نشده است.وی آخرین آمار ثبت
شده از واکسیناسیون در اســتان تهران را یک میلیون و
 ۴۰۰هــزار نفر عنوان کرد و گفــت :از مجموع این افراد
 ۴۸۰هزار نفر نیز دوز دوم را دریافت کرده اند که با توجه
با جمعیت  ۱۴میلیون و  ۸۰۰هزار نفری اســتان تهران،
این عدد مطلوب نیست و باید به سرعت شتاب پیدا کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون در موج اول و خیز پنجم کرونا
هســتیم ،گفت :دامنه ،شتاب و سرعت درگیری در خیز
پنجم کرونا نسبت به چهار خیز قبلی بسیار نگران کننده
است.زالی ضمن اشاره به تالشهای مدافعان سالمت برای

جلوگیــری از ماندن بیماران کرونایی در پشــت درهای
بیمارســتان ،افزود :با همکاری سه دانشگاه علوم پزشکی
استان تهران و بیمارســتان بقیه اهلل با راه اندازی سامانه
 ۶۰۷۰برای جایابی بیماران در بیمارســتانها تالشهای
زیــادی صــورت گرفت.وی تجمعــات را فاکتور بســیار
مهمیبرای انتشــار بیماری کرونا دانست و تاکید کرد :در
مراسمهایی مانند جشن عروســی به دلیل نزدیکی افراد
به یکدیگر ،برداشتن ماســکها هنگام تناول غذا ،رفت و
آمدها ،تهویه نامناسب و مسائلی از این دست شانس بروز
بیمــاری افزایش مییابد.وی با بیــان اینکه فرد مبتال به
کرونا توان تولید و پخش  ۳ضرب در  ۱۰به توان  ۶تعداد
ویروس کرونــا را دارد ،تاکید کرد :در تجمعات ماســک
ایمنــی کامل ایجاد نمیکند.وی با بیان اینکه کشــور در
برابر این ویروس باید آرایش جنگی به خود بگیرد ،تصریح
کرد :پروفایل کشور در برابر این بیماری مطلوب نیست و
در تمامیســازمانها باید اقداماتی فراتر از آنچه تا کنون
انجام شده اســت ،صورت گیرد.وی با اشــاره به اختالل
حدود  ۱۰تا  ۱۴روزه در تامین واکســن ،یادآور شد :هم
اکنون حدود دو هفته از برنامه واکسیناسیون کشور عقب
هستیم.زالی با بیان اینکه هزینهها و درآمد بیمارستانها
با یکدیگر تناسب ندارد ،گفت :در دوران شیوع کرونا حتی
هزینه هتلینگ بیمارســتانها بین  ۱.۵تا دو برابر افزایش
یافته است.وی خواستار تامین اعتبارات دانشگاههای علوم
پزشــکی به عنوان خط مقدم مبارزه با کرونا شد و گفت:
کرونا بیماری گران و سنگینی است.
 ۱۹۵فوتی جدید کرونا در کشوردر  24ساعت
بنابر اعالم روابط عمومیوزارت بهداشــت ،متاســفانه در
یک شــبانه روز  ۱۹۵بیمار مبتال به کووید در کشور جان
خود را از دســت دادند .همچنین طی  ۲۴ساعت رکورد
تزریق واکســن در کشور شکسته شــد و به  ۳۰۴هزار و
 ۶۶۴تزریق در یک روز رسید.به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم
مرکز روابط عمومیو اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تا روز
 ۲۷تیر ۶ ،میلیون و  ۱۷۹هزار و  ۲۴۴نفر ُدز اول واکسن
کرونــا و دو میلیون و  ۲۶۸هــزار و  ۸۲۶نفر نیز ُدز دوم
را تزریق کرده اند و مجموع واکســنهای تزریق شده در
کشــور به  ۸میلیون و  ۴۴۸هزار و ُ ۷۰دز رســید.از روز
 26تیــر تا روز  ۲۷تیرماه  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای

قطعی تشــخیصی ۲۲ ،هزار و  ۱۸۴بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناسایی شــد که دو هزار و  ۱۲نفر
از آنها بســتری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به ســه میلیون و  ۵۲۳هزار و  ۲۶۳نفر رسید.متاسفانه در
طول  ۲۴ســاعت ۱۹۵ ،بیمار کوویــد ۱۹جان خود را از
دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۷
هزار و  ۱۶۱نفر رسید.خوشــبختانه تا روز  ۲۷تیر ،ســه
میلیون و  ۱۳۵هزار و  ۶۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا
از بیمارســتانها ترخیص شده اند.چهار هزار و  ۳۰۶نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز  ۲۷تیر۲۵ ،
میلیون و  ۴۴هزار و  ۹۸۴آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۱۶۹شهر کشور در
وضعیت قرمز ۱۶۶ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۱۱۳ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.
اتمام واکسیناسیون افراد باالی  ۶۰سال
تا ششم مرداد ماه
به گزارش ایســنا ،دکتر علیرضا رئیســی سخنگوی ستاد
ملی مقابله با کرونا با اشــاره به وضعیت کرونا در کشــور،
گفت:مطمئن باشید که تمام افراد باالی  ۶۰سال تا پایان
هفته نوبت دهی میشــوند و مطمئن باشید تا چهارشنبه
هفته بعد یعنی  ۶مرداد ماه همه  ۶۰ســال به باالهای ما
واکسینه خواهند شد .بنابراین عجله نکنند .بیشتر هم این
موضوع در تهران اتفاق میافتد .خیلیها میایند و اســم
مینویسند و  ...درست نیست .طبق دستورالعمل ما افراد
باید در سامانه  salamat.gov.irثبت نام کرده و منتظر
پیامــک نوبتدهی بمانند .در عین حــال از همکاران هم
میخواهم که به هیچ وجه به افرادی که پیامک برایشــان
ارسال نشده واکســن نزنند .از مردم هم خواهش میکنم
که اگر پیامک برایشان نیامده ،مراجعه نکنند .باالخره باید
نظمیایجاد شود .نمیدانم چرا فقط در تهران این اتفاقات
میافتد .از مردم میخواهم صبر کنند .شــاید برخی فکر
میکنند که واکســن تمام میشود و به آنها نمیرسد ،اما
من قول میدهم که اصال چنین اتفاقی نمیافتد.رئیســی
گفت :تاکنون  ۱۱میلیون و  ۲۰۰هزار واکســن در سطح
کشــور توزیع کردیم .تا پایان این هفته هم چهار میلیون
واکسن دیگر به دستمان میرسد که همه وارداتی است .تا
پایان این هفته هم بین  ۹۰۰هزار تا یک میلیون برکت به
دستمان میرسد و بنابراین امیدواریم در این هفته شش
میلیون واکســن به دستمان برسد که با احتساب آن ۱۱
میلیون ،حدود  ۱۷میلیون دوز واکسن میشود .حال تمام
افراد  ۶۰ســال به باالی ما  ۸میلیون و  ۳۰۰هزارتاســت
کــه دوز اول را میزنند .با این  ۱۶میلیون میتوانیم افراد
 ۶۰ســال به باال را پوشــش دهیم .ضمن اینکه در برخی
استانها مانند خوزستان ،بوشــهر ،هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان و خراسان جنوبی تزریق واکسن به افراد باالی
 ۵۰ســال را اعالم کردهایم.وی گفت :نوبت دهی ما هم به
این صورت اســت که دانشــگاهها بر اساس ظرفیت شان
از ســن باال به پایین نوبت دهی میکنند .تا چهارشــنبه
هفته آینده همه افراد  ۶۰ســال به باال را واکسینه کرده
و بعــد از آن هم هرکس که مانده ،واکســینه میشــود.
یعنی از افراد  ۷۰یا  ۸۰ســال به باال هم که اگر ثبت نام
نکــرده اند ،میتوانند ثبت نام کــرده و به آنها نوبت دهی
میشود.

«فاضالب» ،علت استشمام بوی نامطبوع در شهر جدید پرند
درپی استشــمام بوی نامطبوع در اواخر فروردین ماه ســال
جاری در شــهر جدیدپرند و انجام کار کارشناسی از سوی
دســتگاههای مســوول ،رئیس اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان رباط کریم گفت :بر اساس بررسیهای انجام شده
علت اصلی این موضوع فاضالب ورودی به رودخانه شوراست
که بهصورت پراکنده هرز مــیرود و به تصفیهخانه منتقل
نمیشود.علیرضا عطائی در گفت و گو با ایسنا افزود :با توجه

به جهت وزش باد ،دمای هوا ،شکایت ساکنان منطقه و پس
از بررســیهای میدانی و برگزاری جلسه علت عمده ایجاد
بو را فاضالب منتقل شــده به رود شور تشخیص دادیم.وی
درباره اقدامات انجام شــده برای حل این مشکل گفت :قرار
شــد جلوی مجاری که در حــال حاضر فاضالب بهنحوی از
طریق آن به رودخانه شور منتقل میشود ،گرفته و فاضالب
به تصفیهخانه منتقل شود.رئیس اداره حفاظت محیط زیست

شهرســتان رباط کریم در پایان اظهارکرد :بر اساس آخرین
اطالعات موجود هماهنگیهای اولیه با شرکت عمران انجام
و کارگاه آنها تجهیز شده است تا انتقال کامل فاضالب شهر
پرند به مدول اول تصفیهخانه انجام شــود و در مرحله بعد
تامیــن اعتبارات احداث مــدول  ۲تصفیهخانه پرند صورت
پذیرد.عطایی پیش از این دربــاره کانونهای بوی نامطبوع
شهرپرند به ایسنا گفته بود :گمانهزنیهای مختلفی درباره

علت و منشا این بو مطرح شد از جمله آنها فاضالب،مرکز
دفنپسماند ،تصفیهخانه فاضالبپرند ،خودروهای عبوری
ومحمولههایی بود که توسط قطارهای باری حمل میشدند
اما با توجــه بهپایش میدانی که صورت گرفت بیشــترین
احتمال برای منشاء انتشار بوی نامطبوع را مربوط به رودخانه
شور میدانیم چرا که غالبا زمانی که باد از سمت این رودخانه
میوزید این بو استشمام میشد.

مهلت ثبت درخواست بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان تا پایان این هفته
مهلت استفاده از بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان،
 ۳۱تیرماه به پایان میرسد؛ کارفرمایان و صاحبان مشاغل
تنها تا پایان این هفته فرصت دارند با ارســال درخواست
خــود ،از مزایــای بخشــودگی جرائم اســتفاده کنند.به
گزارش ایسنا ،کارفرمایان کارگاههای تحت پوشش تامین
اجتماعی که در سالهای گذشته به دلیل مشکالت مالی
موفق به پرداخت حق بیمه نشدهاند میتوانند با درخواست
تقسیط از مزایای قانون بخشودگی جرایم بهرهمند شوند.
در واقع هدف از اجرای طرح بخشودگی جرائم کارگاهها،
کمک و مساعدت به کارگاههای بحرانزده است .بر اساس
بخشــنامه مربوط به اعمال بخشودگی جرائم کارفرمایان،
آن دسته از کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی ،صنعتی،
معدنــی و خدماتی و اصناف اعــم از حقیقی و یا حقوقی
دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک ســال از زمان
تقسیط نســبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی
کارگاه بر مبنای لیست بهمن سال  ۱۳۹۸و ارسال لیست
و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره
تقســیط اقدام کنند ،مشــمول مزایای بخشودگی جرائم
هستند.
در این طرح ،نوعی مشــوق بــرای کارفرمایان به منظور
بازگرداندن سطح اشــتغال کارگاهها به بهمن سال  ۹۸و
پیش از زمان شــیوع کرونا ایجاد شده است .بر این اساس
کارفرمایان دارای بدهی به شــرطی مشــمول بخشودگی

جرائم بیمهای میشــوند که از بهمــن  ۹۸تعدیل نیروی
انسانی نداشته باشــند و یا تعدیل نیرویی که از آن زمان
انجام دادهانــد را جایگزین کنند و کارگران جدیدی را به
کار بگیرند و البته سطح اشتغال کارگاه را حداقل تا زمان
اتمام پرداخت اقساط حفظ کنند.عالوه بر این ،کارگاههای
ورشکســته ،در حالتصفیــه ،منحلــه و فاقــد فعالیت،
رانندگان ،کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما)
و همچنین کارگاههایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه
است ،مشــمول این بخشــنامه نخواهند بود.کارفرمایان
مشــمول میتوانند بهمنظور تعیین تکلیف بدهیهایی که
تا اسفند سال  ۱۳۹۹به مرحله قطعیت رسیده است برای
برخورداری از این تسهیالت حداکثر تا  ۳۱تیر ماه نسبت
به ثبت درخواست از طریق ســامانه خدمات غیرحضوی
ســازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.
 irیا  es.tamin.irاقدام کنند.در زمان ثبت درخواســت
مالک فعال بودن وضعیت کارگاه ،ارسال لیست کارکنان
در ماه قبل و پرداخت کامل حق بیمه وفق ماده  ۳۹قانون
تامین اجتماعی (کسری حداکثر تا  ۱۰درصد مجاز خواهد
بود) و حفظ سطح اشتغال و یا افزایش تعداد بیمه شدگان
نسبت به لیست بهمن  ۱۳۹۸کارگاه یا دفتر مرکزی است.
کارگاههایی که در بهمن ماه  ۱۳۹۸فاقد لیست و پرداخت
حق بیمه هســتند و یا کارگاههایی که در ســال ۱۳۹۹
ایجاد شده باشــند ،لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه

شــدگان تا اسفند ۱۳۹۹را دارا باشد مبنای تعیین نیروی
انســانی کارگاه قرار میگیرد.کارگاههایی که در ســنوات
قبــل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در ســال  ۱۳۹۹به بعد
مجددا شــروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل
کارکنان شــاغل خود را ارسال و پرداخت کنند ،بیشترین
تعداد بیمه شدگان لیست ارســالی در یکسال منتهی به
قبلاز آخرین لیســت پیش از تعطیلــی کارگاه ،مبنای
احتساب سطح اشتغال خواهد بود.
واحدهای اجرایی ســازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور
پس از ثبت درخواســت کارفرما ،ضمن بررســی موضوع،
مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواســت مطروحه را از
طریق صندوق شخصی ســامانه خدمات غیر حضوری به
متقاضی اعــام میکنند و کارفرما نیز باید حداکثر ظرف
مدت ۱۰روز از تاریخ اعالم پذیرش درخواســت ،نسبت به
پرداخت یکجای بدهی و یا تقسیط آن بههمراه ارائه وثایق
متناســب با میزان بدهی اقدام کنند.بــا توجه به ضوابط
تبیین شــده کارفرمایان حائز شرایط میتوانند بدهیهای
قطعی شده لغایت  ۱۳۹۹کارگاه را حداکثر طی  ۳۶قسط
و بارعایت سررســید اقساط پرداخت کنند .امکان تقسیط
از ۱۲تــا  ۳۶ماه وجود دارد .درصورتــی که کارفرما اصل
بدهــی خود را بــه صورت یکجا پرداخــت کند و یا اصل
بدهی را برای  ۱۲ماه به صورت اقســاطی پرداخت کند،
مشــمول بخشــودگی کامل و  ۱۰۰درصد جرائم است و

چنانچه اصل بدهی را در اقســاط  ۱۸ماهه پرداخت کند
 ۸۵درصــد جرائم مربوطه مشــمول بخشــودگی خواهد
شــد .همچنیــن درصورتی که اصل بدهی را در اقســاط
 ۲۴ماهه پرداخت کند  ۷۵درصــد جرائم؛ درصورتی که
اصــل بدهی را در اقســاط  ۳۰ماهه پرداخــت کند ۶۰
درصد جرائــم و در نهایت درصورتی که اصل بدهی را در
اقســاط  ۳۶ماهه پرداخت کند  ۵۰درصد جرائم مربوطه
مشمول بخشــودگی خواهد شد.در صورت تقسیط بدهی
با اعمال بخشــودگی جرائم ،حفظ سطح اشتغال  ،ارسال
و پرداخت لیســت و حق بیمه ماهانه وفق ماده  ۳۹قانون
تامین اجتماعــی در دوره پرداخت اقســاط و یا افزایش
کارکنان ضــروری خواهد بود ،در غیر اینصورت اقســاط
باقیمانده با احتســاب جرائم متعلقــه پرداخت و مراتب
طی پیامــک و همچنین از طریق صندوق شــخصی وی
در سامانه خدمات جهت اطالع کارفرما ارسال میشود.در
صورت عدم رعایت مهلت پرداخت اقســاط ،تقسیط پس
از  ۴۸ســاعت به صورت اتوماتیک تبدیل به حال شده و
مراتب طی پیامک و همچنین از طریق صندوق شــخصی
وی در ســامانه خدمات غیرحضوری جهت اطالع کارفرما
ارسال میشود .همچنین ارسال لیست ماهانه کارکنان از
طریق دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت و احراز ســایر شرایط،
مالک عمــل برای برخورداری پیمانکاران از بخشــودگی
جرائم است.

فوت  500معلول و سالمند مقیم مراکز نگهداری با شیوع کرونا
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور اعالم کرد :هفته گذشته
 ۸۰۰دســتگاه اکسیژنساز توســط صندوق جمعیت ملل
متحد تهیه و به ســازمان بهزیســتی تحویل داده شــد و
قرار اســت  ۲۰۰دســتگاه دیگر که در گمرک وجود دارد
ترخیص شود و در اختیار بهزیســتی قرار گیرد.به گزارش
ایســنا ،وحید قبادیدانا در آئین واگذاری همزمان ۱۰۰۰
دســتگاه اکسیژنساز (ســاخت داخل) به مراکز سالمندان
تحت پوشــش بهزیســتی بیان کرد :درحال حاضر حدود
 ۵۱هزار نفر از ســالمندان ،معلوالن و بیماران روانی مزمن
در بیش از هزار مرکز شــبانهروزی ســالمندان ،معلوالن و
بیماران روانی مزمن ،توســط موسسات غیردولتی و خیریه
نگهداری میشوند و ماهانه به ازای هر فرد دو میلیون تومان
توسط دولت کمک میشــود و در مجموع دولت جمهوری
اســامی ۱۰۰میلیاردتومــان در ماه را بــرای نگهداری از
ایــن  ۵۱هزار نفــر در مراکز شــبانه روزی کمک میکند.
وی اظهار کــرد ۵۵ :هزار معلول ضایعــه نخاعی و معلول
شــدید و خیلی شدید وابسته به بستر در منازل و در درون
خانوادهها هستند که دولت ماهانه مبلغ یک میلیون تومان

به عنوان حق پرستاری پرداخت میکند که مجموعا ماهانه
مبلغ  ۵۵میلیاردتومان را شامل میشود ،یعنی ماهانه مبلغ
 ۱۵۵میلیاردتومان برای نگهداری و پرســتاری حدود بیش
از  ۱۰۰هزار معلول و ســالمندی که در مراکز شبانهروزی
و منازل مراقبت و نگهداری میشــوند ،پرداخت میشــود.
قبادیدانــا در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به
موضوع کرونا با بیان اینکه در ابتدای شیوع کرونا در ووهان
چین ،همکاران ما موضوع قرنطینه مراکز را با پروتکلهای
بهداشتی و دســتورالعملهای متعدد تخصصی آغاز کردند
که باعث شــد میزان بروز و شــیوع ویروس کرونا در مراکز
شــبانهروزی با انجــام پروتکلهای بهداشــتی به حداقل
برســد ،گفت :درحالیکه حدود  ۸۵۰۰نفر از افراد در مراکز
شبانهروزی به این ویروس مبتال شدند ،بیش از  ۸۰۰۰نفر
از این افراد با اینکه ســن باالیی داشتند ،بهبودی کامل را
با مراقبتهای الزم در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت
بهداشت و همچنین مراقبتهایی که در مراکز انجام شد ،به
دست آوردند.رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود :متاسفانه
از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تا امروز ،حدود  ۵۰۰نفر از

افراد معلول و ســالمند و بیماران روانی مزمن که در مراکز
شبانهروزی اقامت دارند ،فوت کردند.
وی با بیان اینکه با تولید واکســن کرونا و دستیابی بشر به
واکســن ویروس کرونا ،اقدامات خوبی صورت گرفت ،یادآور
شــد :افراد در مراکز شبانهروزی در اولویت اول قرار گرفتند.
بیش از  ۹۵هزار دوز واکســن برای آنها تزریق شــده است؛
بیش از  ۸۰درصد کسانی که در مراکز شبانهروزی توانبخشی
اقامت دارند و همچنین مراقبان آنها ،واکسن را دریافت کردند
و حدود  ۷۰درصد کسانی که دوز اول را دریافت کردند ،دوز
دوم را نیز دریافت کردند و واکســینه شدند .قبادیدانا ادامه
داد :این موضوع باعث شده است میزان ابتال و مرگ و میر در
مراکز شبانهروزی در چهارماهه اول سال جاری نسبت به ۴
ماهه اول سال گذشته کمتر شود .درخصوص میزان ابتال ۹۱
درصد کاهش ابتال را در مدت مشــابه و درخصوص مرگ و
میر  ۸۳درصد کاهش را در مدت مشابه در مراکز شبانهروزی
شــاهد هستیم و امید است واکسیناســیون معلوالن که در
منازل هســتند نیز در اولویت قرار گیرد ،البته سپاسگزاریم
که تمامیســالمندان باالی  ۶۰سال در کشور این امکان را

پیدا کردند که بتوانند واکسیناسیون رایگان را دریافت کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان
خود با اشــاره به اینکه در دوران کرونا عالوه بر فعالیتهای
ذکر شــده ،کمکهای خوبی از سایر دستگاههای غیردولتی
و حاکمیتی دریافت شــد ،گفت :بیش از  ۲۰۰میلیاردتومان
کمک بنیاد مســتضعفان در این دوره ،برای کسانی بود که
تحت پوشــش سازمان بهزیســتی بودند و به نوعی با کرونا
دســت و پنجه نرم میکردند و همــه آن به طور جداگانه و
به صــورت الکترونیکی بــر روی کارت بانکی جامعه هدف
شارژ شــده است.قبادیدانا در ادامه از دستگاهها و نهادهای
بینالمللی نیز در این راســتا قدردانی کــرد و افزود :هفته
گذشته  ۸۰۰دســتگاه اکسیژنساز توسط صندوق جمعیت
ملل متحد تهیه و به ســازمان بهزیســتی تحویل داده شد
و قرار اســت  ۲۰۰دســتگاه دیگر که در گمرک وجود دارد
ترخیص شــود و در اختیار سازمان قرار گیرد.وی همچنین
این را هم گفت که حدود  ۱۱میلیاردتومان مبلغ هزینه این
هزار دستگاه برآورد شده که به سازمان بهزیستی کشور اهدا
شده و سازمان آن را در اختیار مراکز مربوطه قرار داده است.

