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اخبار
تشکیل دبیرخانه تدوین پیشنویس
الیحه «سیاستهای کلی تامین
اجتماعی» در وزارت رفاه

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از
تشکیل دبیرخانه ویژه تدوین پیشنویس الیحه
سیاستهای کلی تامین اجتماعی در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
حجت عبدالملکی در صفحه شخصیاش در
توییتر در این باره نوشت« :با ابالغ سیاستهای
کلی تامین اجتماعی از سوی رهبر انقالب و
دستور ویژه رئیسجمهور به وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،دبیرخانه تدوین پیشنویس
الیحه این سیاستها در وزارتخانه تشکیل شد.
وی افزود :این مهم ،نیازمند مشارکت همه
قوا به ویژه مجلس ،دستگاهها و مجموعههای
مردمی در کنار وزارت مردم است».
الزم به ذکر است بیست و یکم فروردین ماه،
حضرت آیتاهلل خامنهای در راستای اجرای بند
یک اصل  ۱۱۰قانون اساسی و پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سیاستهای
کلی و مص ّوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به
رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ابالغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقالب اسالمی و در
اجرای بند «ج –  »۱الزامات تحقق سیاستهای
کلی نظام ،قوه مجریه موظف است با کمک
مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه و با بسیج
دستگاههای مسئول ،برنامه جامع تحقق این
سیاستها را شامل تقدیم لوایح ،تصویب مقررات
و اقدامات اجرایی الزم ،در مدت شش ماه ارائه
کند.
سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به منظور
جامعیت دادن و انسجامبخشی به تالشهای
نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابالغ شده و با
توجه به اهمیت و جامعیت آن بهعنوان یک سند
باالدستی ،تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در
قوانین و مقررات جاری و تالشهای جدی در
این عرصه است.
رییس پلیس تهران خبر داد:

اجرای طرح ویژه برخورد با واحدهای
صنفی متخلف در ماه رمضان

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای
طرح ویژه برخورد با واحدهای صنفی متخلف
در ماه مبارک رمضان و پلمب یا اخطار به ۴۰۷
واحد صنفی متخلف خبرداد.
سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای این
طرح با بیان اینکه همه باید حرمت ماه مبارک
رمضان را رعایت کنند ،گفت :در دو روز پایانی
هفته گذشته ،پلیس نظارت بر اماکن عمومی
تهران بزرگ و طرح ویژه برخورد با واحدهای
صنفی متخلف در ایام ماه مبارک رمضان را به
مرحله اجرا درآورد که در جریان آن  ۱۹۴تیم
از مجموعه پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
حضور و مشارکت داشتند.
وی با بیان اینکه پلیس از پیش از شروع
ماه مبارک رمضان توصیهها و هشدارهای الزم را
به واحدهای صنفی داده بود ،گفت :در این طرح
بیش از  ۱۴هزار واحد صنفی در سطح پایتخت
مورد بازدید قرار گرفتند که در جریان آن ۴۰۷
واحد صنفی که به طور غیر مجاز اقدام به ارائه
مواد غذایی گرم کرده و زمینه روزه خواری و
هنجارشکنی را فراهم کرده بودند پلمب شده یا
اخطار دریافت کردند .خوشبختانه اکثر واحدهای
صنفی نیز همراهی خوبی با پلیس دارند که از
آنها قدردانی میکنیم.
رحیمی اجرای این طرح را در راستای
مطالبه مردم دانست و گفت :اجرای این طرح
تا پایان ماه مبارک رمضان در دستور کار پلیس
قرار دارد و قطعا با هرگونه هنجار شکنی در این
خصوص برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد :باید از تظاهر به روزه خواری
در مالء عام خودداری شود .همه اغذیه فروشیها
موظف به رعایت ضوابط ابالغی هستند از این رو
فعالیت واحدهای فروشی در حد فاصل بین سحر
تا افطار ممنوع است .در پایانههای مسافربری که
محل تردد مسافران است هم صرفاً ارائه غذای
سرد آن هم با رعایت ضوابط ابالغی و شئونات
ماه رمضان امکان پذیر است .همه ردههای
انتظامی و ترافیکی در راستای رعایت شأن و
حرمت ماه رمضان ،ضوابط ابالغی خود را انجام
خواهند داد.

حضور  ۹۰درصدی دانشآموزان در مدارس

معاون وزیر آموزشوپرورش اعالم کرد که
آمار تجمیعی از کل مدارس کشور مبین آن
است که حدود ۹۰درصد دانشآموزان و بالغ بر
 ۹۸درصد همکاران در مدارس حضور دارند.
احمد محمودزاده درباره آخرین وضعیت
رعایت پروتکلهای بهداشتی و میزان حضور
دانشآموزان در مدارس بهویژه مدارس
غیردولتی اظهار کرد :بازدیدهای میدانی از
مدارس غیردولتی به طور مرتب در حال انجام
و الزام بر آموزش حضوری است.
وی افزود :از  ۱۴فروردین به این سو ،میزان
حضور دانشآموزان روزبهروز افزایش یافته است.
سرپرست سازمان مدارس و مراکز
غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اعالم اینکه
بر اساس آخرین آمار تجمیعی از کل مدارس
کشور ،حدود ۹۰درصد دانشآموزان و بالغ بر ۹۸
درصد همکاران در مدارس حضور دارند گفت:
بخشی از این افراد به علت بیماریهای زمینهای
و بخشی به علت کرونا و طی دوره نقاهت کرونا
در مدرسه حضور ندارند که حدود شش تا هفت
درصد غایبان را در برمیگیرد.
محمودزاده افزود :علت غیبت گروهی
دیگری از دانشآموزان نیز این است که
خانوادهها به دلیل نگرانی که دارند اجازه حضور
نمیدهند .ما توصیه اکید میکنیم این خانوادهها
فرزندانشان را به مدرسه بفرستند ،شرایط الزم
از سوی وزارت آموزشوپرورش مهیا شده و
واکسیناسیون تا حدود خوبی در سطح کشور و
همچنین مدارس انجام و ایمنی جمعی حاصل
شده است.
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد

شرایط بیمه رایگان برای سه دهک پایین درآمدی

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با
تاکید بر این مطلب که در حال حاضر با توجه به
برآوردهای انجام شده  ۶میلیون نفر تحت پوشش
هیچ بیمهای نیستند؛ گفت :با توجه به تصریح
قانون و دستور دولت در پوشش هزینههای سنگین
درمانی توسط سازمانهای بیمهگر ،امیدواریم
بتوانیم هزینههای سنگین و کمر شکن سالمت را
به نحوی پوشش دهیم تا از رسیدن افراد به فقر
سالمت جلوگیری کنیم.
دکتر محمد مهدی ناصحی ،گفت :در کنار
پوشش بیمه همگانی سالمت برای آحاد جامعه،
مبلغ  ۵هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار این
سازمان برای پوشش هزینههای درمانی بیماران
صعب العالج و سرطانی قرار گرفته است تا بتواند
هزینههای درمان این بیماران را تا حد زیادی
پرداخت نماید؛ امیدواریم بتوانیم پرداخت از جیب
بیمه شدگان را به شدت کاهش دهیم.
وی همچنین تشریح کرد :سازمان بیمه
سالمت ایران در حال حاضر حدود  ۴۲میلیون
نفر بیمه شده دارد که در این آمار ممکن است
خیلیها به صورت بالقوه بیمه شده ما باشند ولی
برای تمدید دفاتر درمانی خود اقدام نکرده باشند.
کامل شدن این آمار به ما کمک میکند تا با کمک
به مردم در ارائه خدمات بتوانیم از سردرگمی بیمه
شدگان در مراجعات جلوگیری کنیم.
بیمه رایگان برای سه دهک پایین درآمدی

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره
به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر توقف ارزیابی

کار را اجرایی کند .وی در این راستا یادآوری کرد:
امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت ،سازمان غذا
و دارو و همچنین همکاری و هماهنگی بیشتر با
سایر سازمانهای بیمهگر بتوانیم با فراهم کردن زیر
ساختهای فنی ،اداری و مالی به زودی ساماندهی
و تخصیص ارز دارو را در کشور اجرایی نماییم.
تاکید بر عدم افزایش قیمت دارو

وسع در حال حاضر ،گفت :با توجه به این مصوبه و
بر اساس قانون بودجه سال  ۱۴۰۱فقط سه دهک
پایین درآمدی میتوانند به صورت رایگان بیمه
شوند مابقی افراد نیز بر اساس ارزیابی وسع باید
حق بیمه خود را که مبلغ اندکی هم است ،پرداخت
نمایند تا بتوانند از خدمات بیمهای بهرهمند شوند.
افراد فاقد بیمه درمانی به دفاتر پیشخوان
دولت مراجعه کنند

او اظهار کرد :بر اساس فراخوان سازمان
بیمه سالمت ایران مبنی بر پوشش همگانی
سالمت ،افراد فاقد پوشش بیمه درمان میتوانند
با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و یا مراجعه به

سامانه خدمات غیر حضوری شهروندی به نشانی
 bimehsalamatiranian.irنسبت به بیمه
نمودن خود و اعضای خانواده خود اقدام کنند.
انتقال منابع ارزی دارو به بیمهها نیازمند
ساختار الزم

این مقام مسئول همچنین در خصوص انتقال
منابع ارزی دارو به سازمانهای بیمهگر گفت :محقق
شدن این امر نیازمند ساختارها و زیر ساخت های
الزم است ولیکن سازمان بیمه سالمت به عنوان
کارگزار نهایی میتواند با تامین اعتبار به موقع و الزم
و همچنین همکاری و هماهنگی با سایر سازمانهای
بیمهگر همچون تامین اجتماعی و نیروهای مسلح این

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران برای
کاهش دغدغههای افراد جامعه مبنی بر افزایش
قیمت دارو در سال جاری متذکر شد :پیش بینی
میکنیم اگر منابع به موقع و کامل در اختیار
سازمانهای بیمه گر قرار گرفته و اختصاص پیدا
کند در چرخهای که ترسیم کردهایم نه تنها قیمت
دارو افزایش پیدا نمیکند بلکه متعادلتر هم شده
و به قیمت اصلی خود برمیگردد .تاکید داریم تا با
توجه به رشد تعرفههای پزشکی در سال جدید،
قیمت دارو افزایش پیدا نکرده و با قیمت شهریور
 ۱۴۰۰محاسبه گردد؛ دنبال این هستیم تا با
مصوبه قانونی آن را نیز اجرایی کنیم.
بنابر اعالم پایگاه خبری سازمان بیمه سالمت
ایران ،دکتر ناصحی در پایان ،خاطر نشان کرد :بر
اساس فراخوان سازمان بیمه سالمت ایران مبنی بر
پوشش بیمه همگانی سالمت و همچنین ساماندهی
ارز دارو در کشور ،بیمه شدگان دارای دفترچه بیمه
در مراجعه به داروخانهها ،مابه التفاوت کمتری را
پرداخت خواهند کرد؛ این در صورتی است که افراد
فاقد بیمه ،پرداخت بیشتری از جیب در مراجعات
خود به مراکز درمانی خواهند داشت.

ورود ستاد امر به معروف و نهی از منکر به مسائل خودروسازی

وجود فساد جدی در حوزه قطعات خودرو

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ازتشکیل بیش از
 ۴۰مورد پرونده در زمینه گشت ارشاد مسئوالن خبر داد و گفت:
ستاد امر به معروف و نهی از منکر به مسائل خودروسازی ورود کرده
است.
حجتاالسالم سید علی خانمحمدی ،سخنگوی ستاد امر به
معروف و نهی از منکر درباره گشت ارشاد مسئوالن گفت :گشت
ارشاد مدیران و مسئوالن شکل گرفته و تشکلهایی در حوزه مفاسد
اقتصادی و اداری در سطح کشور تشکیل شده است و افراد در این
زمینه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکلهایی را ثبت
کردهاند .مطالبهگریهایی در این زمینه انجام و پروندههایی نیز
تشکیل شده است این پروندهها هم در حوزه حمایت از تولید و هم
پروندههای متعددی در حوزه کارخانجات و تولید بوده است و اگر نیاز
به حمایت از این تشکلها بوده حمایتهای الزم از سوی ستاد صورت
گرفته است و با دادستانهای سراسر کشور رایزنیهای الزم صورت
گرفته است ،در حوزه مفاسد اقتصادی نیز اقداماتی انجام شده است
که یک نمونه آن در خصوص مناطق آزاد بود که ما خودمان ورود و
پروندهای را ارائه کردیم که منجر به دستگیری یکی از مسئوالن آن
مجموعهها شد.
وی ادامه داد :این مطالبات از سوی تشکلها صورت گرفته است.
بیش از  ۴۰مورد پرونده در زمینههای مختلف تشکیل و بررسی شده
است برخی از این پروندهها ملی بوده که ستاد امر به معروف ورود
کرده است و برخی نیز تخلفاتی در سطح استانها بوده است که ورود
کردهایم و با حمایت ستاد رسیدگی انجام شده است .اگر به نتیجه
هم نرسیم مطالبات را اطالعرسانی میکنیم.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد :ما

در این زمینه نیازمند حمایت جدی مجموعهها و سازمانها هستیم
یعنی مسئوالن و مدیران باید پای کار باشند و این حمایت الزم
صورت بگیرد تا ستاد هم درگیر مباحث قضایی نشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این همکاری از سوی مسئوالن
و مدیران برای پیگیری مطالبات آمران به معروف و ناهیان از منکر
در ادارات وجود دارد ،گفت :توقع ما از این دولت بیش از این بود.
دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد پای کار آمده است و نگاه
دولت و اقدامات آن بسیار خوب است و به صورت جهادی در میدان
است و ما ضمن اینکه این دولت را دولت مردمی میدانیم و از آن
حمایت میکنیم ،اما توقع جدی ما بیش از این دولت است .یکی از
شعارهای رییسجمهور مبارزه با فساد بوده است ،ما میخواهیم که به
ما کمک کنند چراکه یکی از جاهایی که میتواند بازوی خوبی برای
امر مبارزه با فساد باشد و با دولت همکاری کند همین ستادهای امر
به معروف است که بدنه مردمی دارد و براساس یک چارچوب اقدام
میکند توقع ما این است که دولت حمایت بیشتری داشته باشد و
بیشتر پای کار بیاید.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد ۶ :وزیر
عضو شورای مرکزی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند ،اما
گالیه ما این است که هنوز در دولت جدید جلسه شورا با حضور وزرا
تشکیل نشده است .البته یک یا دو بار قرار بود که انجام شود ،اما به
تعویق افتاد .دولت قبل اهتمام زیادی به این موضوع نداشت اما ما
از دولت سیزدهم توقع داریم که به این موضوع توجه داشته باشند.
وی با اشاره به بازدید از مجموعههای خودروسازی گفت :ما به
مباحث خودروسازها ورود پیدا کردیم و از کارخانجات خودروسازی
بازدید و همچنین در بحث قطعات خودروسازی ورود کردهایم که

متاسفانه فساد جدی در این بخش وجود دارد مشکل ما در بحث
خودروسازی بحث قطعات است و ستاد در این زمینه ورود کرده
است همچنین مطالباتی در زمینههای مرتبط با وزارت صمت ،ورزش،
ارشاد داشتیم .به طور مثال در وزارت ورزش دوگانگی در حوزه فوتبال
ایجاد میکنند ،اینها موضوعات جدی است که ستاد در این زمینهها
حرف و برنامه دارد.
حجتاالسالم خانمحمدی ادامه داد :طی بازدیدی که از
مجموعههای خودروسازی داشتیم ،توضیحاتی داشتند که برخی از این
توضیحات صحیح است .اصل صنعت مشکلی ندارد اما در حوزه قطعات
رانت وجود دارد ،یعنی محدود کردن واردات قطعات توسط چند شرکت
باعث بروز مشکل میشود نیاز است که هم دستگاه قضایی ورود کند و هم
وزارت صمت اهتمام جدی داشته باشد تا این مسئله حل شود .ستاد در
زمینههای این چنینی ورود کرده و اگر دولت حمایت از ستاد داشته باشد
این همکاری بین ستاد و دولت بیش از پیش خواهد شد.

خطر قیمتگذاری غیررسمی در بازار پزشکی کشور

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه
سالمت با اشاره به پیشنهاد شورای عالی بیمه برای
رشد  ۲۸.۵درصدی تعرفههای پزشکی ،از برخی
مخالفتها با این عدد و پیشنهاد کاهش آن اظهار
نگرانی کرد و گفت :برخی درخواست رشد منفی
تعرفه را برای بخش خصوصی و رشد تعرفه ۱۰
درصد بخش دولتی را دارند که البته با هیچ منطقی
سازگار نیست.
دکتر مهدی رضایی ،درباره آخرین اخبار از
تعرفههای پزشکی در سال  ،۱۴۰۱تصریح کرد:
در حوزه سالمت باید برخی واقعایتها لحاظ
شود .جلسهای روز چهارشنبه ( ۲۴فروردین) در
سازمان مدیریت در رابطه با تعرفهها تشکیل شد.
البته طبق قانون باید تعرفهها قبل از بسته شدن
الیحه بودجه تعریف شود که در آذرماه ۱۴۰۰
شورای عالی بیمه تعرفهها را تصویب و ارسال
کرده بود .در واقع بر اساس قانون ،شورای عالی
بیمه اقدامات فنی و اصالحی را انجام میدهد و

رضایی تاکید کرد :همانگونه که با
زیادهخواهی موافق نیستیم ،با کاهش
غیرمنطقی رشد تعرفه هم موافق نخواهیم بود.
برخی درخواست رشد منفی تعرفه را برای بخش
خصوصی و رشد تعرفه  ۱۰درصد بخش دولتی
را دارند که با هیچ منطق و عقلی سازگار نیست.
در کدام قسمت توانستید کشور را با رشد منفی
پیش ببرید که اکنون این بحث را برای جامعه
پزشکی مطرح میکنید؟ این موضوع جز اینکه
سبب یاس و ناامیدی میشود ،سبب رونق
گرفتن پرداختهای غیررسمی میشود که دود
آن به چشم بیمار خواهد رفت.
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه
سالمت ،تاکید کرد :با این اتفاق حوزه سالمت دچار
بحران خواهد شد و ما فکر میکنیم عدد منطقی
رشد تعرفهها همان  ۲۸.۵درصد مصوب شورای
عالی بیمه باشد .ما به عنوان سازمان بیمهگر برای
دفاع از حقوق بیمه شده خود معتقد هستیم یک

رشد تعادلی الزم است تا ارائه دهنده و گیرنده
خدمت به رضایت نسبی برسند.
وی افزود :در جلسه روز چهارشنبه اظهارات
سازمان مدیریت در حد افزایش  ۱۰درصدی
تعرفهها بود که به نظر میرسید درک درستی از
جامعه پزشکی وجود نداشت .ما نگرانیم نتیجه
قیمتگذاری غیرواقعی این شود که بیمهشده
نتواند خدمت قابل قبولی بگیرد و ما هم به عنوان
سازمان بیمهگر وقتی تعرفهگذاری نهایی شود دیگر
حق نداریم خارج از تعرفه ،خریدی انجام دهیم و
در نتیجه با رونق پرداخت غیر رسمی ،پرداخت
از جیب بیمه شده افزایش مییابد که هیچ کس،
حتی بیمه تکمیلی هم نمیتواند این افزایش را
متقبل شود چون غیررسمی بوده است.
او تاکید کرد :غالب افراد شرکت کننده در
جلسه با نظر سازمان مدیریت درباره تعرفهگذاری
مخالف بودند؛ زیرا شورای عالی بیمه با بررسیهای
فنی به عدد  ۲۸.۵درصد رشد تعرفه رسیده بود.

آخرین وضعیت کمبودهای دارویی
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص
آخرین وضعیت برخی اقالم دارویی که با کمبود مقطعی مواجه است،
توضیح داد.
دکتر حمیدرضا اینانلو در مورد وضعیت داروی دسفرال که نمونه
دارویی برند مورد مصرف بیماران تاالسمی است ،گفت :دلیل کمبود
این دارو تاخیر در تخصیص ارز طی ماههای گذشته و تاخیر در ثبت
سفارش آن در شرکت تولید کننده خارجی بود که محموله ثبتی،
مردادماه تامین میشود .البته در سال گذشته در حد توان و به میزان
بیش از سال  ۹۹دسفرال وارد کشور شده است .در وضعیت فعلی نیز
نمونه تولید داخل آن در کشور موجود است و مشکلی نداریم.

وی در مورد داروی دکارلین نیز اظهار کرد :تریپتورلین  ۰.۱در
لیست کمبود است و دوز  ۱۱.۲۵تریپتورلین این دارو قرار است توسط
یک شرکت دارویی داخلی تولید شود.
اینانلو ادامه داد :در اسفند ماه ۲میلیون دز داروی الندرونیت
تولید شده و در حال حاضر یک میلیون عدد در حال تولید است ،در
مورد داروی فاکتور  ۸نیز معادل  ۴.۵ماه موجودی داریم.
وی با اشاره به اینکه واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل با
محدودیت مواجه است ،گفت :بنابراین برخی داروهای برند جزو کمبود
دارویی محسوب نمیشوند؛ چراکه دارای مشابه تولید داخل هستند.
داروهای زلودا و ویکتوزا از این دسته داروها محسوب میشوند.

به گفته مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو ،در مورد داروی
دائولین معادل ۳ماه ،پرازوسین دوز  ۱معادل ۴۲میلیون عدد تولید
و دوز  ۵معادل ۱۳میلیون تولید شده ،کپسول فنی توئین معادل
۱۰ماه ،گلی کالزید دوز  ۳۰و ۶۰باالی چهار ماه و دوز  ۸۰چهار
ماه موجودی داریم.
اینانلو در مورد داروی آلبومین گفت :به دلیل محدودیت منابع
ارزی ،میزان موجودی کاهش پیدا کرده و به زودی محمولههای جدید
وارد کشور میشود.
بنابر اعالم پایگاه اطالعرسانی سازمان غذا و دارو ،وی همچنین از
تالش برای تامین هرچه سریعتر داروی ترازوسین خبر داد.

اشتغالزایی برای  ۶هزار نفر از زندانیان سراسر کشور
مدیر عامل بنیاد برکت گفت :بنیاد برکت
ستاد اجرایی فرمان امام برای  ۶هزار نفر از زندانیان
و خانوادههایشان در سراسر کشور ایجاد اشتغال
میکند.
محمد ترکمانه در مراسم رونمایی از طرح
«زندان تحولی» از مشارکت جدی این بنیاد
در اشتغالزایی برای زندانیان خبر داد و افزود:
امسال  ۶هزار طرح اشتغالزایی اجتماعمحور برای
زندانیان آزادشده ،دارای رأی باز و خانوادههایشان

راهاندازی میشود.
مدیرعامل بنیاد برکت افزود :برای سال ۱۴۰۱
راهاندازی  ۶هزار طرح اشتغالزایی اجتماعمحور
برای زندانیان آزادشده ،دارای رأی باز و خانوادههای
زندانیان دربند در دستور کار است.
ترکمانه از انتخاب زندان الکان رشت به
عنوان زندان پایلوت اجرای طرح «زندان تحولی»
خبر داد و اظهار داشت :در همین راستا ۲ ،هزار
طرح اشتغالزایی برای زندانیان این زندان و

با انعقاد تفاهم نامه بین ارتش و شهرداری

خیابان  ۳۵متری شهید افتخاری
دارآباد آماده بازگشایی نهایی شد

خیابان  ۳۵متری شهید افتخاری در منطقه
یک با انعقاد تفاهم نامه بین ارتش جمهوری
اسالمی و شهرداری پس از  ۸سال با اتصال به
بزرگراه امام علی (ع) آماده بازگشایی کامل شد.
به گزارش امتیاز؛ حمیدرضا حاجوی شهردار
این منطقه با اعالم خبر فوق اظهار داشت :طی
جلسههای متعدد با مسئولین ارتش جمهوری
اسالمی ایران و سازمان امالک و مستغالت
شهرداری تهران و انعقاد تفاهم نامه نهایی ،خیابان
 ۳۵متری شهید افتخاری که پیش از این مسدود
شده بود ،با انجام تمهیدات فنی ،ایمن سازی ،رفع
مشکالت ترافیکی ،عمرانی و نصب روشنایی که
بخشی از آن به دلیل عدم استفاده از بین رفته بود
به بازگشایی نهایی رسید و دوشنبه  29فروردین ماه
با حضور مدیران شهرداری تهران ،فرمانده هان ارشد
ارتش و اعضای شورای اسالمی شهر به بهره برداری
کامل می رسد .حاجوی خاطر نشان کرد :این پروژه
به عنوان یکی از پروژههای اولویت دار و شاخص
تهران و بزرگترین پروژه ترافیکی شمال تهران
به شمار میآید که با هدف ساماندهی ترافیکی،
تسهیل در تردد وسایل نقلیه و دسترسی محلی با
رفع معارضین ملکی تکمیل و محدوده شرق منطقه
یک را از بن بست ترافیکی خارج کرده و دسترسی
ساکنان محدودههای دارآباد ،نیاوران ،آجودانیه،
کاشانک و … به شبکه بزرگراهی امام علی (ع)،
شهید صیاد شیرازی ،بخشهای مرکزی و جنوبی
تهران با سهولت بیشتر انجام خواهد شد.شهردار
منطقه یک افزود :اجرای این مسیر از خیابان شهید
پورابتهاج تا پل ارتش به طول  ۳کیلومتر و عرض
 ۳۵متر و بخشهایی از آن به متراژ حدود  ۲۷هزار
متر مربع معارض ملکی بوده است که با تعامالت
صورت گرفته با ارتش جمهوری اسالمی ایران آزاد
سازی شد.گفتنی است پس از تفاهم نامه انجام شده
با ارتش ،با فعالیت شبانه روزی نیروهای شهرداری
منطقه یک عملیات آماده سازی این معبر با نصب
روشنایی ،پاکسازی جداره ها و دیوارها ،ساماندهی
جداول و دریچه ها ،تکمیل و مرمت پیاده رو ها،
احداث حوضچه رسوبگیر ،لکه گیری آسفالت ،خط
کشی محوری ،اجرای سرعتگاه ،جمع آوری نخاله،
نصب عالیم ترافیکی و ...جهت بازگشایی کامل این
خیابان انجام شد.
پس از  ۲۰سال با اختصاص ردیف اعتباری
مناسب انجام می شود؛

پیشنهاد جدید برای تعرفههای پزشکی امسال؛

در نهایت عدد مصوب به سازمان مدیریت ارسال
میشود .جلسه روز چهارشنبه که به ریاست
دکتر علی احمدی_ معاون اجتماعی سازمان
مدیریت برگزار شد ،برخی اظهار میکردند تعرفه
مصوب در شورای عالی بیمه با رشد  ۲۸.۵درصد
باید کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه این اظهارنظر چندان
مقبول نیست ،بیان کرد :باید همه واقعیتها را
در نظر بگیریم .اگر قیمتگذاری دستوری از حد
انصاف و معمول خود خارج شود ،نتیجه معکوس
خواهد داد .ما اعتقاد داریم باید در تعرفهگذاری
واقعیتها را دید .اگر تعرفهها را به قدری غیرواقعی
ببینید که ارائه کننده خدمت از آن قیمت اجتناب
کند ،بازار قیمتگذاری غیر رسمی رخ میدهد که
واقعیت خواهد داشت و به جیب مصرف کننده یا
بیمار فشار وارد خواهد کرد .باید با روشی منطقی
قیمتگذاری کرد تا ارائه دهنده خدمت هم راضی
باشد.

خبر کوتاه

خانوادههایشان اجرا میشود.
وی تاکید کرد :قرار است اجرای طرح «زندان
تحولی» به سراسر کشور تسری پیدا کند که بنیاد
برکت در این زمینه نیز همکاریهای الزم را با
سازمان زندانها خواهد داشت .به گفته مدیرعامل
بنیاد برکت ،طرحهای اشتغال این بنیاد شامل
زندانیان آزادشده ،زندانیان دارای باز که امکان
خروج از زندان را دارند و خانواده زندانیان دربند
میشود .ترکمانه تصریح کرد :بنیاد برکت پای

کار اشتغالزایی برای زندانیان و خانوادههایشان
ایستاده است ،چرا که این قشر آسیبپذیر هستند
و باید از آنها حمایت شود .وی افزود :حجم
کل سرمایهگذاری برای راهاندازی  ۶هزار طرح
اشتغالزایی ویژه زندانیان و خانوادههایشان ۱۰
هزار و  ۸۰۰میلیارد ریال است .ترکمانه خاطرنشان
کرد :زندانیان و خانوادههایشان به عنوان یکی از
اقشار آسیبپذیر جامعه تحت پوشش حمایتهای
ویژه و خاص بنیاد برکت قرار دارند.

تحول محور امام رضا (ع) در منطقه ۱۵

شهردار منطقه  ۱۵از ایجاد تحول در بزرگراه
امام رضا(ع) و بهسازی این محور شریانی و مهم به
عنوان ورودی جنوبشرق تهران خبر داد.
به گزارش امتیاز ،سیدمهدی صباغ در
حاشیه بازدید از بزرگراه امام رضا (ع) گفت :ایجاد
تحول و تکامل اقدامات اجرایی در این محور پر
تردد از مهمترین اهداف ما در منطقه است .صباغ
ادامه داد :بعد از  ۲۰سال؛ بهسازی محور امام رضا
(ع) با ردیف اعتباری مناسب در دستور کار منطقه
قرار گرفته است تا تحول در ورودی جنوب شرقی
پایتخت ایجاد شود .او با تاکید براینکه بزرگراه امام
رضا(ع) در منطقه  ۱۵به عنوان ورودی جنوبشرق
تهران ،محور اصلی اتصال مرکز به شرق کشور به
خصوص محل تردد زائران بارگاه امام رضا(ع) در
مشهد مقدس است و اهمیت باالیی دارد ،یادآور
شد :اعتبار امسال بزرگراه امام رضا(ع)  ۲۰میلیارد
تومان است و به منظور اجرای بهسازی محور،
مشاور گرفته شده تا با همکاری مرکز پژوهش های
شهرداری تهران طرح پژوهشی اجرا و سپس به
کمک طراح بتوانیم محور را براساس طرح پژوهشی
و جلسات با ذینفعان بزرگراه ساماندهی و بهسازی
کنیم .شهردار منطقه اضافه کرد :با اقدامات الزم
در این بزرگراه به عنوان بابالرضا(ع) و اجرای طرح
یادشده با همکاری سازمانهای مربوطه ،ضمن رفع
عقبماندگیهای سنوات گذشته ،بنا داریم محوری
زیبنده نام امام رضا(ع) و شایسته شهر تهران
بهعنوان الگوی جهان اسالم داشته باشیم.
شهردار منطقه  19خبر داد:

پیشرفت  40درصدی عملیات عمرانی تکمیل
تصفیه خانه میدان مرکزی میوه و تره بار

شهردار منطقه  19از پیشرفت 40درصدی
عملیات عمرانی تکمیل تصفیه خانه میدان
مرکزی میوه و تره بار و تالش برای افتتاح فاز
نخست آن تا پایان سال  1401خبر داد.
به گزارش امتیاز ،مهدی هدایت شهردار
منطقه با بیان اینکه عملیات تکمیل تصفیه خانه
میدان مرکزی میوه و تره بار براساس قرارداد
انعقاد شده در سال  1400توسط شهرداری این
منطقه آغاز شده است ،بیان کرد :این تصفیه
خانه ظرفیت تصفیه  2تا 3هزار متر مکعب
پساب در شبانه روز را دارد و بهره برداری از آن
گام بسیار مهمی در راستای کاهش آلودگی های
زیست محیطی محسوب می شود.
به گفته او در حال حاضر اجرای سقف
ساختمان بلوئر این تصفیه خانه اجرا و دیواره
های عایق آن نیز مرمت شده اند ضمن اینکه
تست نهایی مخازن اصلی انجام شده است.
هدایت خاطرنشان کرد :طبق هماهنگی و
تمهیدات انجام شده با مدیران شرکت فاضالب
استان تهران مقرر شده علی رغم لوله گذاری
شبکه فاضالب در ناحیه  ،3تا زمان اتمام ساخت
تصفیه خانه مرکزی در اراضی شهر آفتاب توسط
این شرکت ،از تصفیه خانه موجود در میدان
مرکزی میوه و تره بار بعنوان راه حل موقت برای
جلوگیری از معضالت زیست محیطی در این
ناحیه استفاده شود.شهردار منطقه ابراز امیدواری
کرد با عملیات عمرانی تکمیل فاز نخست این
تصفیه خانه که تاکنون  40درصد پیشرفت
داشته است .براساس این گزارش با وجود آغاز
عملیات ساخت تصفيه خانه میدان مرکزی میوه
و تره بار در سال  1373در ضلع جنوبي این
میدان و نصب كليه تجهيزات مكانيكي و برقي،
اما امكان بهره برداري از این پروژه در سال های
گذشته بطور كامل وبا ظرفيت حداكثري ميسر
نشده است.

