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اخبار
باغ راه طبیعت در معابر منطقه 7
احداث می شود

شهردار منطقه  7از احداث باغ راه طبیعت
در خیابان سهروردی با هدف بهبود منظر
شهری و ترغیب شهروندان به انجام پیاده روی
و گذراندن اوقات فراغت در این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با بیان
این مطلب افزود :در این طرح حدفاصل خیابان
شهید بهشتی تا نرسیده به مسجد حجت ابن
الحسن (ع) با گل و گیاهان رونده مسقف و
دیواره های آن با گلدان تزئین خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کفپوش
پیاده رو با طرح های زیبا و دل انگیز نقاشی
می شود ،تصریح کرد :در نظر داریم در این
معبر نورپردازی ،نیکمت معمولی و نیمکت
ویژه معلولین ،کتابخانه درختی ،فضایی برای
غذا دادن به حیوانات و پرندگان طراحی کنیم
تا بتوانیم با ایجاد این فضا برای دقایقی هرچند
کوتاه شهروندان را از دغدغه های روزانه دور
کنیم.
شهردار منطقه  7ضمن بیان اینکه دو باغ
راه دیگر در این منطقه در خیابان های قنبرزاده
و بهار موجود است ،عنوان کرد :از آنجائیکه
امروزه در میان هیاهوی زندگی شهری نقش
فضای سبز به عنوان رویدادی در ارتقاء کیفیت
زندگی شهروندی عالوه بر تاثیرات مثبت آن در
زیبایی بصری ،شاخص و چشم گیر است ،در
این راستا منطقه در نظر دارد با شکوفایی عرصه
سبز و ایجاد باغ راهی به رنگ طبیعت همراه
با طراحی و آذین بندی منحصر به فرد زمینه
را برای پیوند شهروندان با طبیعت از طریق
رسیدگی به حیوانات و پرندگان و نیز مکثی در
گذر زمان در بین اضطراب های زندگی شهری
فراهم کند.

نورپردازی جداره های بنای تاریخی
اولین موزه ملی قرآن کریم انجام شد

شهردار منطقه  11تهران گفت :بنای
تاریخی تنها موزه ملی قرآن کریم که در
مجموعه کاخ مرمر قرار گرفته؛ با هدف ارتقای
منظر شبانه و زیبا سازی محیطی پیرامون ابنیه
تاریخی از سوی اداره زیبا سازی انجام شد.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان در این
باره توضیح داد :در راستای برنامه پنج ساله سوم
شهرداری تهران و ارتقای سیما و منظر شبانه
اداره زیبا سازی این منطقه اقدام به نورپردازی
موزه قرآن کرد.
آبادیان افزود :برای این کار در سال گذشته
طرح نورپردازی موزه قرآن توسط اداره زیباسازی
معاونت خدمات شهری و محیط زیست تهیه شد
که پس از تائید طرح توسط سازمان زیباسازی،
عملیات اجرایی در آذر ماه  ۱۳۹۹آغاز شد.
به گفته شهردار منطقه  ، 11قدمت بنای
موزه قرآن که در تقاطع خیابان ولی عصر(عج)
و امام خمینی(ره) در محدوده کاخ مرمر واقع
شده است؛ به دوران پهلوی اول باز می گردد و
ساختمان موزه ملی قرآن کریم در فضای سبزی
به مساحت تقریبی  10هزار متر مربع قرار گرفته
و در زیر این فضای سبز در عمق  14متری
زمین ساختمانی الهام گرفته از معماری ایرانی
_اسالمی داراي سه طبقه و  4هزار متر مريع ،در
نهایت استحکام و زیبایی احداث گردیده که این
مجموعه را نسبت به دیگر بناهای معاصر متمایز
نموده است.
موزه ملی قرآن کریم تنها موزه تخصصی
در بین موزه های کشور است که سیر تحول
تدریجی هنرهای قرآنی را در بازه زمانی حدود
قرن چهارم هجری تا اواخر دوره قاجاریه به
نمایش گذاشته است.
با اجرای چند پروژه توسعه محله ای محقق می شود؛

ارتقای سرانه های فرهنگی و اجتماعی
محله مشیریه منطقه 15

شهردار منطقه  15از ارتقای سرانه
های فرهنگی و اجتماعی محله مشیریه
منطقه  15با اجرای چند پروژه توسعه
محله ای خبر داد.
به گزارش امتیاز ،انارکی محمدی با
اعالم این خبر گفت :در راستای ارتقای کیفیت
زندگی شهروندان و رفاه حال آنان چند پروژه
کوپک مقیاس پس از جلسات متعدد و بازدید
های میدانی برای ناحیه  4مطرح و در نهایت به
تصویب مرکز رسید.
او با اشاره به اینکه هم اکنون  4پروژه در
این ناحیه در دست اجراست افزود :احداث پل
موتوررو در میدان ثامن الحجج(ع) به منظور
ایمنی و سالمت راکبان متورسیکلتها با پیشرفت
 70درصدی و احداث مسیر دوچرخه سواری
در خیابان بوعلی محله مشیریه به طول 800
متر با پیشرفت  90درصدی از جمله این پروژه
ها است.
محمدی اضافه کرد :مراحل اجرای
بازاه میوه و تره بار در خیابان هاشمی
محله مشیریه در زمینی به مساحت 600
متر مربع با پیشرفت فیزیکی  30درصد
و احداث یک پاتوق محله در همان مکان
در زمینی به مساحت  2هزار متر مربع با
بخشهایی شامل زمین فوتسال ،والیبال،
ست ورزشی ،آالجیق و اجرای فضای سبز
به پیشرفت  50درصدی رسیده است.
شهردار منطقه  15در ادامه به اجرای
یک پروژه کوچک مقیاس در محله رضویه
ناحیه  4اشاره کرد و گفت :در این راستا
یک زمین باری در زمینی به مساحت 600
متر مربع در انتهای خیابان  20متری امام
رضا(ع) ویژه کودکان با پیشرفت فیزیکی
 15درصدی در دست اجراست.
محمدی گفت :نگاه ما این است که با
تمرکز بر روی پروژه های کوچک مقیاس در
محله ها بتوانیم ضمن تامین رضایت شهروندان،
از مشارکت حداکثری آنان و نیز شورایاران برای
توسعه محلی بهره گرفته و شعار مدیریت شهری
مبنی بر « تهران شهری برای همه» را محقق
کنیم.
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وزیر بهداشت اطمینان داد:

واردات واکسن کرونا از منابع مطمئن

نمکی جلسه قرارگاه تامین دارو و تجهیزات
پزشکی با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و اعضای قرارگاه در حوزه وزارتی وزارت
بهداشت برگزار شد.
دکتر سعید نمکی در ابتدای این جلسه با
اشاره به موضوع تامین واکسن کرونا ،سخنانش را
با سروده ای از حافظ آغاز کرد« :تکیه بر تقوی و
دانش در طریقت کافریست ،راهرو گر صد هنر دارد
توکل بایدش».
وی در ادامه افزود :در کارهای اجرایی فقط
و فقط با تکیه بر دانش و توانایی نمی توان موفق
شد ،بلکه این مرحمت و لطف الهی است که نهایتا
دست ما را می گیرد تا از سختی ها و دشواری ها و
مشکالت عبور کنیم.
وی در ادامه به بیان جزییات اقدامات انجام
شده جهت تامین واکسن ،برنامه ریزی برای واردات
و خرید از کشورهای دیگر و اتحادیه کوواکس
پرداخت و دستور پیگیری های الزم را به مدیران
مربوطه ارائه داد و گفت :مردم عزیزمان هم بدانند
که همواره به فکر آنها هستیم و در این خصوص
نگران نباشند .اگر قرار باشد واکسنی وارد شود ،از
مطمئن ترین منابع که در بیرون از این سرزمین
ریسک خود را طی کرده ،وارد خواهد شد.

در ادامه این نشست مباحثی در حوزه تخصیص
و تامین ارز و ترخیص کاالهای پزشکی از جمله
دارو و تجهیزات پزشکی ،مطرح و جزییاتی از سوی
صفوی ،مدیرکل تجهیزات پزشکی و دکتر شانه
ساز ،رییس سازمان غذا و دارو ارائه شد.
تعیین قیمت پایه برای خرید تجهیزات
پزشکی و قطعات موردنیاز

ضرورت مستندسازی اقدامات

در ادامه جلسه دکتر جان بابایی ،معاون درمان
وزارت بهداشت با تاکید براینکه وزارت بهداشت از
ابتدا از بازی های سیاسی و چالش ها و حاشیه ها
دور بوده و اقدامات خود را با برنامه ریزی پیش
برده است ،گفت :در موضوع دارو با استراتژی های
صحیحی پیش رفتیم و با اینکه اغلب داروهای

مطرح برای کووید  19تاثیر واضحی در کاهش
مرگ و میرها نداشت ،فرصت ها از بیماران دریغ
نشده و در کمترین زمان ممکن آنها را تهیه و حتی
تولید کرده و در اختیار مراکز درمانی قرار دادیم ،در
مورد واکسن نیز چنین است و البته تمامی اقدامات
باید مستندسازی شود تا تالش های وزارت بهداشت
و نظام سالمت در این زمینه نادیده انگاشته نشود.

نمکی در ادامه درخصوص قیمت پایه برای
خرید تجهیزات پزشکی و قطعات موردنیاز،
گفت :در این زمینه باید قیمت پایه بر مبنای ارز
تخصیصی تعیین شود تا با پدیده گران فروشی و
انحصار کاال مواجه نشویم و همزمان حمایت الزم
و هدفمند از تولید داخل در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر تسهیل تامین دستگاه اکسیژن
ساز از سوی دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت
صمت و ضرورت تامین آن برای مراکز درمانی برای
درمان بیماران مبتال به کووید  ،19تاکید کرد.
لزوم افزایش کیفیت تولید داخل

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،وزیر
بهداشت در مبحث تامین و واردات مواداولیه ،بر
واردات مواداولیه مرغوب و باکیفیت باال از سوی
تولیدکنندگان داخلی و افزایش کیفیت تولید داخل
تاکید کرد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران هشدار داد:

وجود  ۷دهک فقیر در پایتخت

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت:
توجه به مسئولیت اجتماعی و جنبه اجتماعی بودجه اهمیت زیادی
دارد و امروز  ۷دهک فقیر داریم و فقط  ۳دهک جامعه باالی خط فقر
هستند ،هیچگاه چنین وضعیتی نداشتهایم.
مجید فراهانی ،رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر
تهران با اشاره به کسری بودجه سال  ۹۹به دلیل تحریمها و شیوع
کرونا اظهار کرد :غفلت از بودجهریزی در شرایط حاضر سبب ایجاد
مشکالت میشود و باید به همه جوانب توجه ویژه نشان داد.
وی افزود :مسئله آسیب اجتماعی در شهر تهران اهمیت زیادی
دارد .طی بازدید در هفته گذشته از گرمخانهها مشخص شد مراجعات
به گرمخانهها دو برابر شده است .میزان سرقت بیش از دو برابر شده و
طبق پایشهای صورت گرفته آسیب های اجتماعی در طبقه متوسط
و فقیر بیشتر شده است.
فراهانی تأکید کرد :توجه به مسئولیت اجتماعی و جنبه اجتماعی

بودجه اهمیت زیادی دارد .امروز  ۷دهک فقیر داریم و فقط  ۳دهک
جامعه باالی خط فقر هستند ،هیچگاه چنین وضعیتی نداشتهایم.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران درباره
طرح الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال  ۱۴۰۰شهرداری
تهران گفت :همه گیری کووید  ۱۹اثرات مستقیم و غیر مستقیمی
بر منابع و مصارف بودجه سال  ۱۳۹۹دولت و شهرداری تهران داشته
است ،با توجه به تداوم شرایط ناشی از همه گیری و در پیش بودن
تدوین و ارائه الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰ضروری است بودجه ریزی در
سایه کرونا به عنوان وجه تمایز بودجه سال  ۱۴۰۰با بودجه سالهای
گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود :بدیهی است غفلت از این مهم در فرآیند بودجه ریزی
سبب خواهد شد تا غافالن با چوب بودجه از رویا پردازی بیدار شوند.
بودجه در بردارنده برنامههای ما برای دستیابی به اهداف به همراه
پیش بینی مالی مورد نیاز در دستیابی به اهداف است ،بر همین

اساس ما در سال  ۱۴۰۰به عنوان سال سوم اجرای برنامه پنج ساله
سوم توسعه شهر تهران نیازمند توجه به تکالیف مقرر برای اجراء در
این سال هستیم.

ازدواج و خانواده فعالیت کنند و بسیار متاسفم
از گزارشاتی که در باب ارایه خدمات مشاوره و
روانشناسی بر خالف ارزشهای دینی و فرهنگی
کشور به ما داده میشود.
حاتمی افزود :هر کشوری که بتواند از نیروی
انسانی خود به درستی استفاده کند میتواند
توسعه پیدا کند .دختران با استعداد ،سرمایه
اجتماعی کشور هستند و زمانی میتوانیم به توسعه
پایدار دست یابیم که بتوانیم از تمام سرمایه های
اجتماعی خود به درستی استفاده کنیم ،از این رو
کشورهایی که از شکاف جنسیتی کمتر و عدالت
جنسیتی بیشتری برخوردارند و توانسته اند به
توسعه بیشتری دست یابند.
رییس سازمان نظام روانشناسی مشاوره
کشور با اشاره به آموزش به عنوان یکی از مهم
ترین بسترهای توسعه پایدار ،ادامه داد :در حال
حاضر میتوان گفت که کمتر شهری در کشور از
بستر آموزش برخوردار نیست ،در اکثر شهرها این
بستر شکل گرفته است و دانش آموزان میتوانند
تحت آموزش قرار گیرند اما در عین حال نیازمند
فراهم کردن زیر ساختهای توسعه پایدار در کشور
نیز هستیم.

وی معتقد است که از جمله اصول اساسی
رشد اجتماعی و فردی افراد برای ورود به
عرصههای اجتماعی ،ازدواج و تشکیل خانواده،
بهرهمندی از راهنمایی و مشاوره است به
طوری که در کشورهای پیشرفته هر مدرسه
دارای دو مشاور یا روانشناس هست و یا قضات
و مسئولین دارای مشاور و روانشناس هستند
چراکه ما باید در اتخاذ هر تصمیمی از مشاوره
و روانشناسان بهره بگیریم و اصل مشورت کردن
را نهادینه کنیم.
حاتمی افزود :گاها شاهد اتخاذ تصمیماتی از
سوی مسئولین هستیم که اثرات روانی را بر روی
جوانان و در نهایت باعث بیاعتمادی مردم میشود
از این رو اهمیت بهرهگیری از خدمات مشاوره و
روانشناسی مشخص میشود.
وی در انتها تصریح کرد :برای توسعه پایدار
نیازمندیم تا دختران خود را از نظر توانمندیهای
حرفهای آموزش دهیم و تاب آوری و سالمت روان
آنها را نیز افزایش دهیم .از این رو باید به بحث
سواد سالمت شهروندان و آموزش مهارتهای
ارتباطی ،فرزند پروری و زندگی توجه ویژهای نشان
دهیم.

بحران کمبود نیرو در بیمارستان ها و پرستارانی که نمیتوانند مرخصی روند
رییس شورای عالی نظام پرستاری در آستانه روز پرستار ،کمبود نیرو
را جدیترین معضل فعلی جامعه پرستاری دانست و گفت :نیاز به نیرو در
شرایط فعلی بسیار زیاد حس میشود و باید به فکر جذب نیرو باشیم؛ این
خواسته ما بیش از آن که برای کاهش حجم کاری پرستاران باشد برای
بیمارانی است که در بیمارستان بستری هستند.
دکتر شمسالدین شمسی ،ضمن تبریک فرا رسیدن روز پرستار،
گفت :پرستاران پیش از شیوع کرونا هم مشکالتی داشتند اما با شیوع این
بیماری ،مشکالت آنها بیش از پیش شد و در عین حال آحاد جامعه نیز به
آگاهی بیشتری از مشکالت این شغل رسیدند.
وی ،یکی از اصلیترین مشکالت پرستاران که حتی مانع خدمت
رسانی نیز هست ،را کمبود شدید نیروی پرستاری اعالم کرد و گفت:
پیش از بحران کرونا هم شدیدا کمبود نیروی پرستاری حس میشد و در
این بحران این کمبود بیش از پیش به چشم آمد .یکی از درخواستهای
سازمان نظام پرستاری به عنوان نهاد صنفی و مدافع پرستاران ،تربیت
نیروی پرستاری کافی بود.وی افزود :برای رفع مشکل کمبود نیروی
پرستارای اقداماتی صورت گرفت و برای نیمه دوم سال  ۹۸آزمون
استخدامی حدود  ۱۰هزار نفری برگزار شد که در اوایل امسال به تدریج
این افراد جذب دانشگاههای علومپزشکی شدند .گرچه این تعداد کامال
مربوط به پرستاران نیست اما درصد عمده آن مربوط به جذب پرستاران
است .در سال جاری نیز حدود  ۳هزار نفر از ذخیرههای سال قبل۲۲۰۰ ،
نفر با آزمون قراردادی و حدود  ۷۰۰۰نفر هم اخیرا به نظر میرسد که
با نشر آگهی جذب شوند؛ یعنی با احتساب این موارد ،حدود  ۲۲هزارنفر
از نیمه دوم سال  ۹۸تا آخر امسال جذب خواهند شد که عمده آنها
پرستاران هستند.شمسی ادامه داد :علیرغم این تعداد جذب نیرو بازهم
کمبود نیرو بسیار باال است .با توجه به اینکه تعدادی از پرستاران به علت
ابتال به کرونا از چرخه کار خارجمیشوند ،نیاز بیشتر ما به نیروی انسانی
حس میشود .خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه با به کارگیری ۳۰هزار
نیرو موافقت کرده است و بنابر اعالم آقای نوبخت ،بودجه این کار در
اعتبارات سال آینده وزارت بهداشت درنظر گرفته شده است ،قطعا عمده
این  ۳۰هزارنفر هم از گروه پرستاری خواهند بود.
وی در ادامه تاکید کرد :البته نیاز به نیرو در شرایط فعلی بسیار زیاد
حس میشود و باید در شرایط فعلی به فکر جذب نیروی پرستاری باشیم.
این خواسته ما بیش از آن که برای کاهش حجم کاری پرستاران باشد،
برای بیمارانی است که در بیمارستان بستری هستند .زمانی که نیرو کم
باشد مراقبت الزم کمی و کیفی از بیماران به عمل نخواهد آمد .در جذب

نیروی پرستاری و رفع این کمبود تنها وزارت بهداشت مسئول نیست
بلکه باید با نگاهی فرابخشی ،بین دستگاهی و جامعنگر به آن بپردازیم.
رییس شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به اینکه اکنون بیشترین
مراقبت از مبتالیان به کرونا که در بیمارستان بستری هستند ،توسط
پرستاران انجام میشود ،تصریح کرد :برای پاسخگویی صحیح به حقوق
بیمار و کمک به جامعه پرستاری حتما باید نیروی انسانی کافی به کار
گرفته شود .در حال حاضر آمار ما به ازای هر تخت بیمارستانی ،یک
پرستار هم نیست؛ این در حالی است که استاندارد جهانی میگوید باید
به ازای هر تخت  ۲.۵نفر پرستار وجود داشته باشند .حتی در کشورهای
در حال توسعه هم این عدد بیشتر از  ۲است .اگر اکنون حدود  ۱۳۰هزار
نیروی پرستاری مشغول خدمت باشند ما به همین میزان به جذب نیرو
نیاز داریم .وی درباره جذب نیروهای  ۸۹روزه ،اظهار کرد :متاسفانه جذب
این نیروها هنوز در برخی از نقاط ادامه دارد که از روی ناچاری این اتفاق
میافتد .ما به شدت مخالف جذب نیرو به این صورت هستیم .انشاهلل
امتیازاتی برای این نیروهای  ۸۹روزه که بر بالین مبتالیان کرونا هستند
در نظر گرفته شود تا در اولویت استخدامها قرار گیرند البته؛ با برخوردها و
اعتراضاتی که صورت گرفت جذب نیروهای  ۸۹روزه به حداقل رسید اما
هنوز هم در برخی دانشگاهها وجود دارد.
شمسی درخصوص معوقات پرستاران ،بیان کرد :با توجه به
پرداختهای یک یا دو هفته قبل برخی بیمارستانها ،آمار دقیقی از
معوقات نداریم ،اما خوشبختانه میزان معوقات کارکنان به حداقل رسیده
است .البته در برخی دانشگاهها معوقات طوالنی مدت که حتی مربوط به
سال قبل باشد هم داریم ،اما عمده مراکز ،پرداختهایی بویژه در مورد
کارانهها داشتند .در برخی دانشگاهها هم که معوقات وجود دارد ،امیدواریم
سریعتر پرداخت شود.
شمسی ادامه داد :آنچه دغدغه ایجاد کرده است کاهش پرداختیها
است .درآمد بیمارستانها در دوران کرونا کاهش پیدا کرد و از آنجایی
که کارانهها از محل درآمد بیمارستانها پرداخت میشود ،به تبع آن
پرداختها هم کاهش یافت؛ در حالی که کار و فعالیت پرستاران به
هیچوجه کاهش پیدا نکرده و حتی بسیار بیش از دورههای ماقبل کرونا
شده است .با صحبتی که با سازمان برنامه بودجه داشتیم به ما اعالم کردند
آنها از محل بودجه عمومی اعتباراتی را به بیمارستانها اختصاص دادند تا
کارانه پرداخت شود .در حال حاضر با اینکه مدت معوقات به دو یا سه ماه
رسیده است اما آنچ ه که باعث گلهمندی جامعه پرستاری است ،کاهش
میزان پرداختیها است.

کودکان کار آینده سازان جامعه هستند

کودکان شهرمان با قرار گرفتن در مسیر
کار سالم و مفید به حال خود و جامعه ،به عنوان
آینده سازان جامعه می توانند بسیار تاثیر گذار
باشند.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در دیدار با کودکان کار
تحت پوشش مرکز پرتو در شمال تهران که در
راستای اجرای طرح زمستان گرم و اهدای لباس
به کودکان با حضور سید عباس سجادی معاون
فرهنگی و اجتماعی و دیگر مدیران ستادی و
اجرایی این منطقه برگزار شد،با بیان مطلب
فوق اظهار داشت :مرکز پرتو با توجه به احساس
مسئولیت مدیریت شهری در قبال کودکان کار
ایجاد شده و هدف آن حرفه آموزی و فراهم
نمودن بستر الزم جهت شغلی آبرومند برای
کودکانی است که به دالیل مختلف ناچار به
دستفروشی و مشاغل کاذب شده اند.
وی گفت :کودکان کار از یک سو به عنوان
شهروندان کوچک امروز و از دیگر سو ،به عنوان
آینده سازان جامعه ،بر شهر و فضاهای شهری
تأثیر گذار خواهند بود بنابراین الزم است که
جنبه های مختلف این ارتباط دو سویه شناسایی
شده و برای کاهش اثرات منفی متقابل بین شهر
و این کودکان اقدامات الزم صورت گیرد.
وی با اشاره به نقش آموزش در ساخت
آینده ای بهتر برای کودکان کار افزود :هر کدام
از این کودکان پتانسیل های ویژه ی خود را
دارند که در صورت توجه به آن و آموزش
مناسب می توانند تبدیل به مردان و زنان بزرگی
در آینده شوند و شهرداری این آمادگی را دارد
که در آموزش های شهروندی در کنار کودکان
کار باشد.
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 ۸۰درصد مردم توانایی مالی استفاده از خدمات روانشناسی را ندارند

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
کشور با تاکید بر ضرورت استفاده از خدمات
مشاوره و روانشناسی در جهت داشتن خانواده
سالم و رسیدن به توسعه پایدار ،اظهار کرد:
چگونه میتوان از لزوم دریافت خدمات مشاوره و
روانشناسی در جامعهای سخن گفت که  ۸۰درصد
از مردمانش توانایی مالی استفاده از این خدمات را
ندارند؟ .من از مجلس می خواهم که هرچه سریع
تر تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره و
روانشناسی را مصوب کنند.
محمد حاتمی در وبینار «نقش ابعاد کلی
سالمت دختران در توسعه پایدار» با محوریت
توانمندسازی روانی اجتماعی دختران در توسعه
پایدار که توسط جهاد دانشگاهی واحد الزهرا برگزار
شد ،گفت :خدمات مشاوره و روانشناسی به کاالی
لوکسی تبدیل شده است و مطابق با برنامه ششم
توسعه این خدمات باید مشمول بیمه واقع شوند
که نیازمند قرار دادن سرفصل بودجه خاصی است.
ما از سوی مجلس پیگیری تصویب آن هستیم
چراکه از جمله عوامل موثر در توسعه پایدار کشور
بهره گیری از خدمات روانشناسی و مشاوره است.
وی با تاکید بر اینکه محور جامعه شاد و سالم

شهردار منطقه یک در دیدار با کودکان کار در
طرح زمستان گرم:

با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور:

زنان و دختران هستند ادامه داد :مساله مهم کشور
بحث خانواده سالم ،رفتار سالم و شخصیت سالم
است .همچنین در جامعه فعلی ما شدیدا نیازمند
خانواده سالم هستیم که محور این خانواده سالم
زنان و دختران هستند که میتوانند جامعه را به
سوی توسعه پایدار سوق دهند.
به گفته رئیس سازمان نظام روانشناس و
مشاوره کشور ،در تمام کشورهایی که خانمها در
حاشیه قرار گرفتهاند توسعه یافتگی نیز با موانعی
روبرو بوده است از این رو برای رسیدن به توسعه
یافتگی باید به بحث آموزش و مهارت افزایی زنان و
دختران توجه ویژهای نشان داد.
حاتمی گفت :اگر مسئولین در پی توسعه
کشور هستتد باید بدانند تمام افراد نیازمند
دریافت خدمات مشاوره و روانشناسی هستند،
از رئیس جمهور و وزرای کشور تا تمامی
مردم جامعه ،هرکسی که بخواهد در حوزهای
تصمیم بگیرد نیازمند دریافت خدمات مشاوره
و روانشناس است.
وی تاکید کرد :تنها روانشناسان و مشاورانی از
این سازمان پروانه اخذ میکنند که تحت اصول و
ارزشهای فرهنگی و دینی کشور به ویژه در حوزه

خبر کوتاه

وی درباره نظام پرداخت حقوق و معوقات پرستاران ،تصریح کرد :در
اکثر بیمارستانها نظام پرداخت قاصدک حذف شده است ولی از پرستاران
میخواهیم هر دانشگاهی که هنوز این نظام پرداخت را دنبال میکند ،به
ما گزارش دهند .خود وزارت بهداشت مخالف قاطع نظام پرداخت قاصدک
است و هر دانشگاهی که این دستور را دنبال نکرده از دستور شخص وزیر
تخطی کرده است.
شمسی با اشاره به اخراج و تعدیل نیروی پرستاری در اوایل دوران
کرونا ،گفت :این موضوع عمدتا در بیمارستاهای خصوصی شکل گرفت که
علت آنهم کاهش مراجعه به بیمارستان و کاهش درآمدها بود و باعث شد
برای صرفهجویی بیشتر اقدام به تعدیل نیرو در اوایل بحران کرونا کنند که
برخوردهایی با این بیمارستانها صورت گرفت و طی مدت اخیر گزارشی
با مضمون تعدیل نیرو در بخش خصوصی به دست ما نرسیده است.
وی درخصوص میزان ترک کار پرستاران پس از شیوع کرونا ،بیان
کرد :تعداد اندکی از پرستاران به دلیل ترس از ابتال به بیماری ترک کار
کردند که تعداد بسیار کمی است .این در حالی است که برخی همکاران
هم حتی پس از ابتال به بیماری با حداقل مرخصی استعالجی سر کار
آمدند و خدمت کردند .درمورد ترک کار پرستاران آنقدر تعداد کم است
که آماری در دست نداریم.رییس شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد:
البته در مورد بحث مهاجرت پرستاران موضوع کم بودن میزان پرداختیها
است .پرداخت حقوق به پرستاران در ایران نسبت به سایر مشاغلمان بسیار
کمتر است .این در حالی است که یکی از مشاغلی که در سایر جوامع به
شدت پیگیر آن هستند پرستاری است و همین باعث شکلگیری مهاجرت
پرستاران شده است.
وی با اشاره به سختی کار پرستاران و فشارهای روحی و روانی
دوران کرونا ،اظهار کرد :کمبود نیرو اینجا مشهود میشود که پرستاران
نمیتوانند به راحتی به مرخصی بروند .یعنی پرستاران حتی مرخصی
استعالجی را که به دنبال ابتال به کرونا میگیرند ،در کوتاه ترین زمان
ممکن است .در کشورهای پیشرفته دنیا پرستاران را به مرخصی اجباری
میفرستند چون ممکن است محیط بیمارستان و شرایط کاری سخت
باعث افسردگی آنها شود.
شمسی درباره ارائه خدمات مراقبت در منزل توسط پرستاران ،گفت:
این خدمات هنوز تحت پوشش بیمه نیستند؛ هرچند که مقدمات آنها را
چیدهایم و تحت پوشش بیمه رفتن این خدمات منتظر یک مصوبه از
سوی شورای عالی بیمه است تا پس از بیمه شدن طیف بیشتری از افراد
توان استفاده از این خدمات را داشته باشند.

شهردار منطقه  19از برگزاری جلسات
فشرده و مقدماتی به منظور بررسی و امکان
سنجی اجرای پروژه احداث نخستین بیمارستان
تخصصی منطقه  19با مشارکت دانشگاه علوم
پزشکی تهران در محدوده این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی ساخت
بیمارستان را از مهمترین مطالبات شهروندان
این منطقه دانست و گفت :با توجه به فقدان
بیمارستان در این منطقه و ضرورت احداث آن
در پاسخ به نیازهای درمانی شهروندان ،بررسی
ها و مذاکرات متعددی با بخش های خصوصی
و دولتی در دوسال گذشته انجام و به توافقات
خوبی نیز درخصوص احداث بیمارستان در این
منطقه با همکاری بخش خصوصی رسیدیم که
متأسفانه به دلیل عدم جذابیت برای سرمایه
گذاران بخش خصوصی تاکنون منجر به نتیجه
نشده است .او افزود :با توجه به مذاکرات و
پیگیری های این منطقه مبنی بر احداث
بیمارستان دولتی و موافقت اولیه دانشگاه علوم
پزشکی و طی مذاکرات و جلسات انجام شده ،در
نهایت جانمایی چند زمین از سوی شهرداری این
منطقه و معرفی به دانشگاه صورت گرفت که هم
اکنون موضوع در مرحله امکان سنجی و بررسی
و تصویب طرح توسط دانشگاه علوم پزشکی
است .به گفته شهردار منطقه جانمایی ملک
درخصوص فازبندی بیمارستان انجام شده و امید
است در چند ماه آتی نیز این موضوع وارد فاز
قراردادی و اجرایی شود .توکلی خاطرنشان کرد:
با توجه به دولتی بودن این بیمارستان و صرف
هزینه های درمانی کمتر نسبت به بیمارستان
های خصوصی ،مورد رضایت و استقبال بیشتری
از سوی شهروندان منطقه قرار خواهد گرفت.
شناسایی  ۷۵۰۱بیمار جدید در شبانه روز گذشته

آخرین آمار کرونا؛  ۲۵۱بیمار دیگر
قربانی شدند

سخنگوی وزارت بهداشت :متاسفانه در ۲۴
ساعت گذشته ۲۵۱ ،بیمار کرونا جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۵۲هزار و  ۴۴۷نفر رسید.
دکتر سیما سادات الری افزود :از دیروز تا
امروز  ۲۴آذر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۷ ،هزار و  ۵۰۱بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی و  ۱۳۲۲نفر از
آنها بستری شدند .سخنگوی وزارت بهداشت با
بیان اینکه مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به یک میلیون و  ۱۱۵هزار و  ۷۷۰نفر رسید،
افزود :خوشبختانه تاکنون  ۸۲۳هزار و  ۲۳۱نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند .خانم الری با اشاره به اینکه  ۵۷۱۱نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند ،گفت :تاکنون
 ۶میلیون و  ۷۵۰هزار و  ۳۵۹آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است .سخنگوی
وزارت بهداشت افزود :بر اساس آخرین تحلیل ها،
 ۱۲شهرستان در وضعیت قرمز ۲۸۸ ،شهرستان
نارنجی و  ۱۴۸شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
دکتر الری گفت :شهرستان های زرین دشت در
استان فارس ،بافت در استان کرمان ،گمیشان در
استان گلستان ،آستارا ،بندرانزلی ،رودسر و تالش
در استان گیالن و آمل ،بهشهر ،رامسر ،گلوگاه و
نکا در استان مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :افزایش نسبی آمار
جان باختگان نشان می دهد همچنان در برابر این
بیماری آسیب پذیر هستیم و باید اصول بهداشتی
را با جدیت رعایت کنیم .وی افزود :با توجه به اینکه
به سمت فصل زمستان و افزایش بارندگی های برف
و باران می رویم باید دقت داشته باشیم که حتما در
هنگام تردد در فضاهای عمومی از ماسک استفاده
کنیم و اگر ماسک خیس شد آن را در سطل های
زباله به صورت بهداشتی دور بیندازیم و جایگزین
کنیم .بنابراین الزم است همواره ماسک جایگزین
همراه داشته باشیم و اگر ماسک جایگزین نداشتیم
در فضاهای عمومی از شال استفاده کنیم تا دچار
کرونا و بیماری نشویم.

