هیأت منتخب رئیسجمهور سالمت کنکور  ۱۴۰۱را تأیید کرد

پنجشنبه  16تیر 1401
وطنامروز شماره 3527

در حالی که شائبههای بسیاری درباره لو رفتن سواالت کنکور  ۱۴۰۱مطرح بود اما هیات منتخب رئیسجمهور ،سالمت
کنکور در تمام رشتهها را تأیید کرد .هیأت منتخب رئیسجمهور که مأمور تحقیق و بررسی ابعاد برخی شبهات مطرح شده
در آزمون سراسری  1401بود ،اعالم کرد :سالمت کنکور سراسری در تمام رشتهها و گروهها مورد تایید قطعی است.

اجتماعی

اخبار

استفاده از پهپاد در اطفای حریق

شناسایی سویه  BA5در ایران؛ وزیر بهداشت :همه افراد باالی  ۱۲سال واکسن یادآور را تزریق کنند

پا کرونا

توگو با «وطن امروز»:تشخیص سویه جدید با تست پیسیآر قطعی نیست ،پروتکلها رعایت شود
متخصص بیماریهای عفونی در گف 
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر
تهران گفت :برنامه سازمان آتشنشانی برای ارتقای ایمنی
در شهر تهران استفاده از تجهیزات جدید مانند موتورهای
نیمهسنگین ،پهپاد ،افزایش شیرهای آتشنشانی و ...است.
ق��درتاهلل محم��دی همزمان ب��ا پنجمین همایش
بینالمللی آتشنشانی که در نمایشگاه بوستان گفتوگو
برگزار ش��د ،اظهار کرد :ما در این س��الها در استفاده از
بانوان آتشنشان ضعف داشتهایم .ما نیازمند بهرهمندی از
بانوان آتشنشان هستیم و در حال حاضر  ۱۶نفر از این
افراد وارد فرآیند جذب شدهاند؛ ایستگاه مخصوصی نیز
برای آنها در نظر گرفته شده است .در استخرها و موضوع
گازگرفتگی کلر میتوان از ظرفیت این افراد استفاده کرد.
وی اضافه کرد :برنامه داریم تا از موتورهای سبک نیز عالوه
بر نیمهسنگین استفاده کنیم .ما باید آمادگی خود را بهروز
کنیم و باید با تغییر رفتار شهری و شهرسازی ،سناریوی
ما نیز بهروز شود .اگر مجتمع خاصی ساخته میشود باید
ایمنی آن تعریف شود .مدیرعامل سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهر تهران درباره استفاده از امداد هوایی
در آتشنش��انی نیز گفت :امداد هوایی در تهران ضرورت
زی��ادی ندارد و این امکان��ات در جنگلها اهمیت دارد.
در تهران برنام��ه داریم تا از پهپادها برای اطفای حریق
استفاده کنیم .محمدی ادامه داد :تقویت ایمنی بازار در ۶
ماه گذشته با سرعت خوبی در حال انجام است .این کار
یکشبه انجام نمیشود اما ما برنامه داریم تا در مدت یک
سال به این هدف برسیم.

احتمال الزام کارفرمایان
به جذب سربازان ماهر

فرمان��ده قرارگاه مهارتآموزی س��ربازان س��تاد کل
نیروهای مس��لح از برگزاری نخستین «جشنواره سرباز
ماهر؛ اش��تغال و کارآمدی» ب��ه میزبانی فراجا خبر داد.
سردار محمدجواد زادهکمند در نشست خبری نخستین
جش��نواره «سرباز ماهر؛ اشتغال و کارآمدی» با تاکید بر
اینکه امروز مهارتآموزی سربازان وظیفه از اولویتهای
تمام فرماندهان نیروهای مسلح در کشور است ،تصریح
کرد :بیش از یک میلیون نفر تحت پوشش آموزشهای
مهارتی شامل مهارتهای عمومی و تخصصی قرار گرفتند
که حدود  ۷۰۰هزار نفر از این تعداد موفق به اخذ مدارک
معتبر مهارتآموزی شدند .وی افزود :امروز کارکنان وظیفه
ع�لاوه بر نقشآفرینی در عرصه نظم و امنیت و دفاع از
میهن اسالمی با کسب مهارتهای عمومی و تخصصی
که کلید افزایش بهرهوری و اشتغال در کشور است ،هم
فعالیت موثری در  ۲سال خدمت خود دارند و هم برای
نقشآفرینی بهتر در عرصه آبادانی و پیشرفت کشور آماده
میشوند .وی در ادامه تاکید کرد :درصدد هستیم در برنامه
پیشبینی شده در سالجاری ۳۰۰ ،هزار نفر از کارکنان
وظیفه تحت مهارتهای عمومی قرار بگیرند و  ۲۲۰هزار
نفر یکی از ۵۱۲مهارت تخصصی تعیین شده را فرا بگیرند.
زادهکمند همچنین درباره الزام کارفرمایان در راس��تای
جذب کارکن��ان وظیفهای که مهارت کس��ب کردهاند،
تصریح ک��رد :در اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی و
یک الیحهای که تقدیم دولت شده در امر مهارتآموزی
و اشتغال کارکنان وظیفه یک بندهای الزامآوری پیشبینی
شده که اگر به تصویب برسد ،این الزام فراهم خواهد شد.

تشکیل کارگرو ه شناسایی
سازههای ناایمن در تهران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
از تشکیل کارگروه شناسایی ساختمانهای ناایمن از منظر
سازه خبر داد .علی نصیری گفت :این کارگروهها در مناطق
بیستودوگانه شهرداری تهران با حضور نهادهای ذیربط
تشکیل میشوند و نسبت به شناسایی ساختمانهایی با
سازههای ناایمن اقدام میکنند .وی با اشاره به تالشهای
سازمان آتشنشانی برای تهیه آمار ساختمانهای ناایمن
در برابر حریق گفت :این ساختمانها صرفا از نظر مقابله
با حریق ناایمن شمرده شدهاند و لیست تهیهشده درباره
س��اختمانهای ناایم��ن در برابر زلزله نیس��ت .بنابراین
آمارهایی که دائما درباره ساختمانهای ناایمن در تهران
بیان میشود درباره ناایمنی در حوزه حریق است .رئیس
س��ازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان
اینکه دادستانی در زمینه رسیدگی به مساله ساختمانهای
ناایمن خیلی مسؤوالنه عمل کرده است ،اظهار داشت :در
جلسه مشترکی که با حضور معاون دادستان کل کشور
و س��ازمانهای ذیربط برگزار شد ،تصمیم گرفته شد با
محوریت و هماهنگکنندگی سازمان مدیریت بحران شهر
تهران در سطح پایتخت ،کارگروههایی در حوزه شناسایی
س��اختمانهایی با سازههای ناایمن ش��کل بگیرد .دبیر
کارگروه ،سازمان مدیریت بحران خواهد بود و اعضای آن
را آتشنشانی و شهرداری ،اداره کل راهوشهرسازی استان
تهران و وزارت کار و همچنین نظام مهندس��ی تشکیل
میدهند .نصی��ری که در یک برنام��ه رادیویی صحبت
میکرد ،افزود :تیمهای عضو این کمیته در سطح ۲۲منطقه
شهرداری تهران شکل میگیرند .درحال حاضر در مرحله
عقد تفاهمنامه هس��تیم و دستگاهها در حال کار کردن
روی متن تفاهمنامه هستند .قرار است تیمهای میدانی و
عملیاتی در سطح مناطق شهرداری شکل بگیرد و نسبت
به شناسایی ساختمانهای پرخطر از نظر سازه اقدام شود.

مهار شود ،این است که امسال همه افراد باالی  ۱۲سال یک
واکسن یادآوری را تزریق کنند .ما بازگشت حجاج ،بازگشایی
مدارس و دانشگاهها و ایام محرم را در پیش داریم که ممکن
اس��ت ویروس را منتقل کنند و مبتالیان را افزایش دهند.
همه مراکز واکسیناسیون در این زمینه آمادهباش هستند تا
امر واکسیناسیون را انجام دهند.

اسداهلل خسروی :آمار مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانی
با عالئم کرونا این روزها در حالی رو به افزایش است که معاون
وزیر بهداشت از شناسایی زیرسویههای جدید کرونا در کشور و
افزایش میزان بستریشدگان و مبتالیان بیماری «کووید»19-
خبر میدهد .به گزارش «وطنامروز» ،کرونا این روزها برای
مبتال کردن مجدد گسترده مردم خیز برداشته است .افزایش
دوباره میزان مبتالیان و بستریشدگان این ویروس بیانگر فعال
ی است.
شدن کرونا پس از چند ماه کاهش التهاب این بیمار 
در چنین شرایطی وزیر بهداشت هشدار داده است آن دسته از
کسانی که تاکنون واکسن نزدهاند یا واکسیناسیونشان تکمیل
نشده است باید برای حفظ سالمت خود و دیگران در اسرع
وقت اقدام به تزریق واکسن کرونا کنند .شرایط بیماری کرونا
هماکنون در کشور بهگونهای است که کارشناسان از احتمال
شیوع پیک هفتم این بیماری خبر داده و برای رهایی از آن
همچنان بر رعایت س��فت و سخت پروتکلهای بهداشتی
تاکید دارند؛ بیماریای که در دنیا هنوز تهدیدکننده اس��ت
و برخی کشورها با همهگیری کرونا ویروس با زیرسویههای
جدید آن مواجهند .در این باره وزیر بهداش��ت با اش��اره به
وضعیت کرونا در کش��ور اعالم کرد که همه افراد باالی ۱۲
سال امسال واکسن یادآوری را تزریق کنند .بهرام عیناللهی
در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ
به سوالی درباره وضعیت کرونا در کشور اظهار کرد :میدانیم
که واکسیناسیون ،ایمنی دائمی نمیدهد ،بلکه مقطعی است
و مدتی بعد ایمنی آن کاهش مییابد .ما چون واکسیناسیون
در حجم زیاد و نزدیک انجام داده بودیم ،ایمنی در مردم به
شکل باالتری وجود داشت اما اخیرا تغییراتی در اُمیکرون ایجاد
شده که میتواند بیماریزایی ایجاد کند .عیناللهی تاکید کرد:
ما از واکسیناسیون به عنوان واکسن «یادآوری» نام میبریم
و توصیهمان به مردم که خیلی به ما کمک کردند تا اُمیکرون

■■شناسایی سویه  BA5در ایران

افزای��ش م��وارد ابتال و بستریش��دگان کرونا طی چند
روز اخی��ر نگرانیهایی را برای کادر پزش��کی و مردم ایجاد
کرده اس��ت که مبادا کرونا بار دیگر درسرساز شود .معاون
درمان وزارت بهداشت با بیان این مطلب که زیرسویه BA5
در ایران شناس��ایی شده اس��ت ،از احتمال دورقمی شدن

شناسایی  ۱۲۷۱مبتالی جدید کرونا

وزارت بهداشت دیروز اعالم کرد طی  ۲۴ساعت گذشته یکهزار و  ۲۷۱بیمار مبتال به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی
شدند و متاسفانه در این بازه زمانی  5نفر نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند .بر این اساس از ظهر روز
سهشنبه تا ظهر چهارشنبه  ۱۵تیرماه  ۱۲۷۱ ،۱۴۰۱بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی و  ۱۷۶نفر از
آنها بستری شدند .متاسفانه طی این مدت ۵ ،بیمار مبتال به «کووید »۱۹-در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع
جانباختگان این بیماری به ۱۴۱هزار و ۴۱۳نفر رسید .خوشبختانه تاکنون ۷میلیون و ۶۳هزار و ۸۴۶نفر از بیماران بهبود
یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .از سویی  ۲۷۳نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-نیز در بخش مراقبتهای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .در حال حاضر هیچ شهرستانی در کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد.
 ۱۰۵شهرستان در وضعیت زرد و  ۳۴۳شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند .همچنین تاکنون  ۶۴میلیون و  ۶۶۴هزار و
 ۵۰نفر دوز اول ۵۸ ،میلیون و  ۱۹هزار و  ۸۷۴نفر دوز دوم و  ۲۷میلیون و  ۸۰۱هزار و  ۶۴۹نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا
را در کشور تزریق کردهاند .مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور نیز به  ۱۵۰میلیون و  ۴۸۵هزار و  ۵۷۳دوز رسید.

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 12تیر

717

6

104

237

 13تیر

1007

8

122

193

 14تیر

1084

4

150

173

 15تیر

1271

5

176

194
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شیوع زیرگونههای امیکرون

فوقتخصص بیماریهای عفونی گفت :آمار مبتالیان
ب��ه کرونا در حال افزایش اس��ت و تا  ۲هفته دیگر آمار
گومی��ر هم باال خواهد رفت .حمی��د عمادی افزود:
مر 
مسافرانی که از کشورهای مجاور وارد میشوند میتوانند
کشور را آلوده کنند .وی در پاسخ به این سوال که آیا در
آستانه موج جدیدی از کرونا هستیم ،گفت :زیرگونههای
اُمیکرون در کش��ور ما بیشتر شایع است ،این بیماریها
بیشتر قسمتهای فوقانی تنفس را درگیر میکند ،یعنی
ماهیت کشندهای ندارد .عمادی افزود :به طور طبیعی افراد
مسن ،افرادی که نقص ایمنی دارند و افرادی که مستعد
هستند ،در معرض بستری هستند اما امیدواریم این موج

مشابه موج دلتا نباشد .وی گفت :ممکن است یک جهش
جدید اتفاق بیفتد؛ درباره کرونا نمیشود پیشبینی کرد.
عمادی افزود :چون این ویروس در حال تغییر است ،افراد
خیلی سریع بعد از مبتال شدن ،یک یا  ۲ماه بعد میتوانند
دوباره درگیر شوند .وی گفت :هر دفعه که آدم این بیماری
را میگیرد بدن یک مقدار با این بیماری آشنا میشود و
هر چقدر بدن آشنا شود شدت و حدت کمتری خواهد
داشت .عمادی افزود :خیلی از بیماران ما افرادی هستند
که از هواپیمایی ترکیه اس��تفاده کرده بودند .چند وقت
دیگر حجاج به کشور بازمیگردند و بازگشایی مدارس و
دانشگاهها را داریم ،پس باید آماده باشیم.

فوتیهای روزانه کرونا در کش��ور خبر داد .سعید کریمی به
روند افزایشی موارد ابتال به کرونا در کشور اشاره کرد و گفت:
آنچه مسلم است ،موارد ابتال از نوع اُمیکرون بوده و زیرسویه
 BA5در ایران شناسایی شده است .وی با اعالم این مطلب
که زمزمههای موج جدید بیماری در کشور به گوش میرسد،
افزود :امیدواریم موج جدیدی در پیش نباشد .معاون درمان
وزارت بهداشت به پیشبینی وضعیت بیماری در موج جدید
احتمالی در کش��ور اشاره کرد و گفت :به طور مثال ،اگر در
موج قبلی یک میلیون ابتال داشتهایم ،در موج جدید ۲۰۰
هزار نفر خواهد بود .یعنی شدت موج جدید احتمالی کمتر
از موج قبلی است .کریمی به موارد بستری و فوتیها در موج
جدید اشاره کرد و افزود :معموال ،یک تا  2ماه طول میکشد
که آثار موج جدید نمایان شود و افزایش موارد بستری و به
دنبال آن فوتیها ،دو تا  ۳هفته بعد از بستریها رخ میدهد.
وی ادامه داد ۳ :رقمی شدن مرگهای روزانه را پیشبینی
نمیکنیم اما احتمال دو رقمی شدن فوتیهای روزانه وجود
دارد .معاون درمان وزارت بهداش��ت در ادامه بر تزریق دوز
یادآور واکس��ن کرونا برای افرادی که  ۳دوز واکسنزدهاند،
تاکید کرد و گفت :کسانی که  ۶ماه از تزریق دوز سوم واکسن
آنها گذشته است ،الزم است دوز یادآور را بزنند.در این باره
متخصص بیماریهای عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی
ش��هید بهش��تی با بیان اینکه کرونا این روزها دوباره جان
گرفته است و مردم باید این بیماری را جدی بگیرند ،افزود:
بستریشدگان ناشی از زیرسویههای جدید کرونا روز به روز
در حال افزایش بوده ،چرا که تشخیص عالئم زیرسویه جدید
سخت است و تست پیس��یآر نیز برای شناسایی ویروس
مالک نیس��ت ،زیرا افرادی که بستری شدهاند تست منفی
دارند اما ریه آنها درگیر شده است.
دکتر پرویز وحدان��ی در گفتوگو با «وطنامروز» اظهار
کرد :فرق س��ویه جدید کرونا که هماکنون نه فقط در ایران
بلکه در خیلی از کشورهای جهان تهدیدکننده سالمت جامعه
گ کمتر اما میزان همهگیری
ش��ده ،این است که قدرت مر 
بیش��تری دارد .وی با بیان اینکه افرادی که اکنون با عالئم
بیم��اری «کووید »19-به مراک��ز درمانی مراجعه میکنند
اغلب نشانههای سرماخوردگی دارند ،افزود :همین افراد پس
از چند روز ریهشان درگیر و بستری میشوند .وحدانی اضافه
کرد :تس��ت پیس��یآر برای مبتالیان به کرونا مالک 100
درصدی نیس��ت ،بنابراین ضروری است آن دسته از افرادی
که واکس��ن نزدهاند یا دوز س��وم و یادآور را تزریق نکردهاند
حتما واکسیناس��یون خود را تکمیل کنند ،چرا که واکسن
نزدهها در معرض خطر جدی کرونا قرار دارند .استاد دانشگاه
شهید بهشتی اضافه کرد :رعایت دستورالعملهای بهداشتی،
بویژه استفاده از ماسک و پرهیز از همنشینی با افراد دارای
عالئم س��رماخوردگی ضروری است و چناچه فردی در این
فصل به س��رماخوردگی دچار شود به احتمال فراوان حامل
ویروس کروناست.

ُ
سویههای جدید امیکرون تهدیدی جدی است
اس��تاد اپیدمیولوژی دانشگاه علومپزشکی تهران به
تحلیل وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.
مس��عود یونس��یان درباره بیماری «کووید »۱۹-به
مقایسه کش��ورمان با کشورهای همس��ایه پرداخت و
افزود :باید توجه داش��ته باشیم در بعضی از کشورها از
جمل��ه خاورمیانه و اروپا ،بع��د از فروکش بیماری ،یک
موج رو به افزایش داریم.
وی گفت :واقعیت این است که همزمانی این افزایشها
با قالب ش��دن زیرگون��ه  BA4و  BA5ک��ه  ۲زیرگونه
اُمیکرون هس��تند ،در همه جای دنیا ما یک افزایش��ی
را میبینیم که به نس��بت اُمیک��رون  B2که غالب بود،

واکسنگریزی بیشتری دارند .یعنی ما اگر پیشتر با ۲
دوز واکس��ن میتوانستیم با  BA1و  BA2مقابله کنیم
برای مقابله با زیرگونههای جدید ،یا باید واکس��نهایی
داشته باش��یم که به طور اختصاصی برای این زیرگونه
ساخته شدهاند که هنوز در دنیا واکسنی نداریم یا باید
تعداد دوزها را افزایش دهیم.
یونس��یان اف��زود :خواهش من از مردم این اس��ت
کس��انی که اگر هنوز واکس��ن نزدهاند ،واکسیناسیون
خ��ود را تکمیل کنن��د .در واقع اگر هر کدام از ما یک
ق��دم به جلو بگذاریم ،س�لامت خود و دیگ��ران را به
مخاطره نمیاندازیم.

در راستای سیاستهای دولت برای عدالت درمانی محقق شد

پوشش بیمهای رایگان  ۶میلیون ایرانی
یکی از مهمترین شعارها و برنامههای دولت سیزدهم ،پوشش
بیمه همگانی برای اقشار متوسط و پایین درآمدی بود و اکنون با
گذشت کمتر از یک سال از روی کار آمدن دولت ،شاهد تحقق این
موضوع و برقراری عدالت درمانی با بیمه همگانی هستیم.
به گ��زارش «وطنامروز» ،برقراری بیمه همگانی رایگان برای
افراد فاقد بیمه در  ۳دهک اول جامعه و نیز ارائه تسهیالت بیمهای
به دهکهای چهارم تا هشتم ،گام بزرگی به سوی تحقق عدالت
درمانی است که برای نخستینبار پس از پیروزی انقالب اسالمی
به مرحله اجرا رسیده است .بر همین اساس ،پوشش بیمهای رایگان
برای نزدیک به  6میلیون نفر از دهکهای اول تا سوم جامعه که
فاقد امکانات و خدمات بیمهای هستند را باید اقدام ارزشمند دولت
در مسیر تحقق عدالت درمانی دانست.
مطابق اعالم محمدمهدی ناصحی ،مدیرعامل س��ازمان بیمه
سالمت در گفتوگو با «وطنامروز» 95 ،درصد هزینههای بستری
و  80درصد هزینههای درمان سرپایی برای این افراد توسط سازمان

بیمه سالمت پرداخت میشود و سهم مردم در این موارد به ترتیب
 5و  20درصد است.
برنامهری��زی بیمه س�لامت به گونهای اس��ت که هزینههای
دهکه��ای چهارم و پنجم تا حد زیادی کاهش یابد و دهکهای
ششم تا هشتم نیز از تخفیفات بیمهای بهرهمند شوند تا دسترسی
عادالنه همه اقش��ار جامعه به خدمات و امکانات بیمهای توسعه
داشته باشد.
مطابق این برنامهریزیها ،دهک  4فقط  ۱۰درصد از مبلغ یک
میلیون و  ۱۰۴هزار تومان که برای حق بیمه هر نفر در نظر گرفته
شده است را پرداخت میکند و این میزان برای دهکهای پنجم
و ششم  ۲۵درصد ،دهک هفتم و هشتم  ۵۰درصد و دهکهای
نهم و دهم ،صددرصد است.
همچنین مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران روز گذشته به
ایسنا گفت :با احتساب بیمهشدگان جدید ۴۵ ،میلیون و  ۷۰۰هزار
نفر بیمهشده در آمار خود با ثبت کد ملی داریم .البته گاهی این

افراد به دلیل تمام شدن اعتبار بیمهایشان از آمار خارج میشوند
و مجددا وارد آمار میشوند .این تعداد بیمهشده در تمام اقشار شامل
عشایر ،اتباع ،افراد مجهولالهویه ،خانواده زندانیان ،معتادان ،کارمندان
محترم دولت ،خانواده معظم شهدا و ...هستند.
ناصحی بیان کرد :درباره اتباع قانونی و مجاز در کش��ور ،یک
میلیون نفر میتوانند تحت پوشش سازمان بیمه سالمت باشند که
فعال حدود  ۲۰۰هزار نفر را تحت پوشش داریم .وی افزود :تقریبا
 ۲۰میلیون و  ۶۰۰هزار نفر بیمهشده در صندوق روستایی و نزدیک
 ۱۷میلیون نفر نیز در صندوق بیمه همگانی سازمان بیمه سالمت
هستند .در  ۵صندوق بیمهای خود طیف گستردهای از افراد را تحت
پوشش داریم و خدمات مناسب بیمهای ارائه میدهیم .اکنون نیز با
طرح اخیر بیمه مبنی بر بیمه کردن رایگان دهکهای پایین جامعه،
 ۵میلیون و ۴۰۰هزار نفر به ما معرفی شدند که با رفع همپوشانیها،
 ۵میلیون و  ۲۰۰هزار نفر به شکل قطعی تحت پوشش بیمه رفتند.
 ۶۰۰هزار نفر نیز در حاشیه شهرها بیمه رایگان شدند و این فرصت

در کشور گسترش یافت .نکته قابل توجه این است که در برخی
مناطق حتی برای این افراد پزشک خانواده هم در نظر گرفتیم که
نسبت پزشک به جمعیت مناسب باشد .مدیرعامل سازمان بیمه
سالمت با اشاره به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اختصاص بودجه
 ۶۰۰۰میلیارد تومانی برای بیمه رایگان ،بیان کرد :در فاز اول این
برنامه  ۵میلیون و  ۲۰۰هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و
در تمدیدی اول تیر این سازمان ،مجددا  ۳میلیون نفر در  ۳دهک
پایین قرار داشتند که بیمه برایشان رایگان شده است که البته این
افراد در آمار جدید ما نمیآیند چون آنها پیشتر هم بیمه شده ما
بودند اما تنها نوع بیمه و پرداختی آنها تغییر کرد.

رشد  ۱۶۵درصدی اعتبارات زیرساختی حوزه گردشگری
اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در سال
 ۱۴۰۱نسبت به سال گذشته  ۱۶۵درصد رشد داشته است.
به گزارش «وطنامروز» ،توسعه زیرساختهای مورد نیاز
در مناطق تفریحی و گردشگری از جمله موضوعات مهمی
است که میتواند در رونق اقتصادی کشور و جذب گردشگر
موثر باشد اما در سالهای گذشته کمتر به آن توجه شده بود.
از آنجا که جذب گردشگر در همه ایام سال ،بویژه همزمان
با رویدادهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ورزشی در سطح
ملی و بینالمللی برای کشور ما دارای اهمیت فراوان است ،ارتقا
و بهبود شرایط زیرساختی میتواند در تحقق اهداف درآمدزایی

و ایجاد چهره مناسب از گردشگری ایران اسالمی تاثیرگذار
باشد .در همین باره مدیرکل سرمایهگذاری ،زیرساختها و
مناطق نمونه گردش��گری گفت :اعتبارات طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای در سال  ۱۴۰۱نسبت به سال گذشته
 ۱۶۵درصد رشد داشته است.
احمد تجری اظهار داشت :ابالغ اعتبارات طرحهای تملک
داراییهای س��رمایهای برای طرحها و پروژههای زیرساخت
گردشگری در سال مالی  ۱۴۰۱نسبت به سال قبل ،از نرخ
رشد  ۱۶۵درصدی برخوردار شده است.
وی افزود :مجموع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای

سرمایهای در قالب برنامه سیاستگذاری ،راهبری و توسعه
صنع��ت گردش��گری قانون بودج��ه  ۱۴۰۱لح��اظ و برای
نخستینبار با این عنوان معرفی شده است.
تجری اظهار کرد :در س��ال جاری این اعتبارات از رش��د
تخصیص بیش از  ۲برابری نسبت به سال  ۱۴۰۰برخوردار
میشود که برای ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز در
مناطق و محورهای گردش��گری ،روستاهای هدف و مناطق
نمونه گردش��گری ،اردوگاهها و مجتمعهای گردش��گری و
س��اماندهی سواحل جنوب و ش��مال کشور با هماهنگی و
در تعامل با ادارات کل اس��تانی ب��ه پروژههای دارای اولویت

زیرساختی تخصیص مییابد.
مدیرکل س��رمایهگذاری ،زیرس��اختها و مناطق نمونه
گردشگری ادامه داد :با توجه به اینکه گردشگری مجموعه و
نظامی از عناصر به هم پیوسته به شمار میآید که در تمام
مراحل با هم در تعامل هستند ،از این رو تأمین زیرساختهای
اولیه از نقش��ی حیاتی در فرآیند گردش��گری و توسعه آن
برخوردار است که منجر به رشد فرابخشی در جامعه میزبان
شده و میزان رضایت از زندگی مردم بومی را افزایش میدهد.
بنابراین وجود زیرس��اختهای مناس��ب به همراه جاذبهها
میتواند باعث رونق گردشگری در مناطق مختلف شود.

