
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد

گزارش دیوان محاسبات از اعتبارات مقابله با کرونا
عملکرد مبالغ پرداختی از محل صندوق توسعه ملی 
جهت مقابله با بیماری کووید۱۹ در دیوان محاسبات 

کشور مورد بررسی قرار گرفت.
از دیوان محاسبات کشور،  نقل  به  به گزارش سپید 
یافته های این گزارش تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ 
نشان می دهد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
از کل مبلغ اختصاص یافته یک میلیارد یورویی، مبلغ ۷۷۰ میلیون یورو معادل ۱۷ هزار و 
۲۹۸ میلیارد تومان از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی آن را به حساب 

خزانه داری کل کشور واریز نموده است. 

وضعیت پرداخت های انجام شده از محل وجوه مذکور حاکی است مبلغ ۱۴ هزار میلیارد 
تومان )معادل ۸۵.۹ درصد وجوه پرداختی( به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که مبلغ ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان آن در اختیار 

دانشگاه های علوم پزشکی استان ها قرار گرفته است. 
شایان ذکر است مبلغ ۱۳۸۰ میلیارد تومان جهت خرید لوازم حفاظت فردی، کیت آزمایشگاهی و 
تجهیزات پزشکی سرمایه ای به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه ی بیماران پرداخت شده 
که تجهیزات خریداری شده میان دانشگاه های علوم پزشکی استان ها توزیع شده است. همچنین 
مبلغی بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری مشمولین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اختصاص یافته و بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان نیز جهت پوشش هزینه های 
درمانی سایر دستگاه ها پرداخت شده است. الزم به ذکر است ۸۶۷ میلیارد تومان از وجوه فوق تا 

تاریخ مذکور نزد خزانه داری کل کشور باقی مانده و توزیع نشده است.

خبـر

مجلس

اشاره  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
به پروژه های بیمارستانی در دست ساخت در 
از جمله  دانشگاه  این  مجموعه تحت پوشش 
 ۲ فارابی  بیمارستان  و   ۲ شریعتی  بیمارستان 
گفت: »طی چند ماه اخیر۳۵۰ تخت به ناوگان 
تخت های کشور در تهران اضافه شد و تا ابتدای 
سال بعد ۱۲۵۰ تخت دیگر هم اضافه می شود. 
در مجموع قرار است ۳۳۵۰ تخت به مجموعه 
تخت های علوم پزشکی تهران اضافه شود که با 
این وصف امیدواریم بتوانیم پاسخگوی خوبی 

برای نیاز مردم باشیم.«
مراسم  به گزارش سپید، عباسعلی کریمی در 
نوزدهمین آیین پویش ره سالمت که با هدف 
بهره برداری از پروژه های دانشگاه علوم پزشکی 
تهران برگزار شد، گفت: »ما امروز در محوطه 
امیرآباد و خوابگاه دانشجویی که تاریخ بلندی 
سال   ۴۶ هستیم.  طرح هایی  افتتاح  آماده  دارد 
قبل من خودم در این خوابگاه زندگی کردم و 
درد دانشجو را می دانم . امروز پس از سه سال 
و نیم حضور در این منصب اتفاقات کوچکی 
برای خوابگاه ها در حال انجام است تا رفاه و 

آسایش دانشجو را تامین کند.«
وی افزود: »نباید دانشجوی شهرستانی در شب 
اول حضورش در تهران نگران جای خواب باشد 
خوشبختانه  بخوابد.  الله  پارک  در  را  و شب 
تاکنون سعی کرده ایم در مورد تجهیز خوابگاه ها 
ما زمانی که  باشیم.  نداشته  نگاه جنسیت زده 
شعارهایی در راستای افزایش جمعیت می دهیم 
موظف هستیم برای خوابگاه های متاهلی هم به 

جد فکر کنیم.«
دانشگاه  پروژه های  افتتاح  به  اشاره  با  کریمی 
علوم پزشکی تهران، تصریح کرد: »اضافه کردن و 
ساخت بیمارستان یاس با ۱۷۰ تخت، بیمارستان 
رازی با ۱۷۰ تخت، کلینیک و پروژه ۶ طبقه در 
اسالمشهر، پارکینگ ۱۰۰۰ ماشینه بیمارستان امام 
خمینی )ره(، پروژه ۵ طبقه کلینیک ویژه بیمارستان 
طبی کودکان و راه اندازی آزمایشگاه کووید۱۹ 
مخصوص بچه ها، از مهم ترین اقدامات ما بود.«
وی افزود: »در حال پیگیری ساخت پروژه مهدی 
کلینیک با ۱۰۰۰ تخت هستیم که تاکنون ۹۳ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم پس از 
عید بهره برداری شود. همزمان با آن بیمارستان 
طبی  مرکز  عنوان  با  خیرین  کمک  با  دیگری 
شماره ۲ در یافت آباد در حال ساخت است و 
به مرکز طبی شماره یک متصل خواهد بود. این 
بیمارستان  هم تقریبا ساخته شده است و نیرو 
و تجهیزات آن توسط وزارت بهداشت تامین 
می شود. این پروژه ۲۵۰ تخت خواهد داشت 
 و با رایزنی با شهرداری تهران قرار شد تا یک 
ایستگاه مترو در نزدیکی آن تعبیه شود که مشکل 
تردد برای بیماران وجود نداشته باشد. چندین 
پروژه بزرگ دیگر بیمارستانی داریم که یکی 
بیمارستان شریعتی دو در اتوبان خرازی است 
که ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و 
احتماال تا اواسط سال آینده با افتتاح آن ۹۰۰ 
تخت به ناوگان تخت های کشور اضافه شود. 
همچنین پروژه هایی به ترتیب ۹۴۰ تخته و ۱۰۰ 
تخته توسط خیرین در دست ساخت است و 
 ۷۶ تخت حدود   ۱۷۶ با   ۲ فارابی  بیمارستان 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.«
به  تخت  اخیر۳۵۰  ماه  چند  »طی  افزود:  وی 
اضافه شد  تهران  در  ناوگان تخت های کشور 
هم  دیگر  تخت   ۱۲۵۰ بعد  سال  ابتدای  تا  و 
 ۳۳۵۰ است  قرار  مجموع  در  می شود.  اضافه 
تخت به مجموعه تخت های علوم پزشکی تهران 
اضافه شود که با این وصف امیدواریم بتوانیم 

پاسخگوی خوبی برای نیاز مردم باشیم.« وی 
گفت: »نقطه عطف این است که علی رغم شیوع 
کرونا تمام حواس ما به آن معطوف نشد تا از 
سایر ابعاد سالمت غافل شویم . ما در دانشگاه 
تهران در ترم گذشته ۱۸۰ دانشجوی خارجی 
پذیرش کردیم. ما امروز حدود ۱۰۶۰ دانشجو 
از ۴۲ کشور دنیا داریم و حتی در دوره کرونا که 
بسیاری از دانشگاه ها جذب دانشجوی خارجی 
را ترک کردند ما جذب دانشجوی خارجی را 
ادامه دادیم  تا از این محل سفیرانی برای کشور 
تامین کنیم، هرچند که دانشگاه تربیت دانشجوی 

خارجی را هم وظیفه خود می داند.«
به گزارش ایسنا، نوزدهمین آیین پویش ره سالمت 
با هدف بهره برداری از پروژه های دانشگاه علوم 
پزشکی تهران با افتتاح ۱۲ پروژه روز دوشنبه ۴ 
اسفند در محل کوی دانشگاه تهران برگزار شد.
علوم  دانشگاه  پروژه های  از  بهره برداری 
پزشکی تهران شامل حوزه دانشجویی فرهنگی 
سالن های  صنعتی،  آشپزخانه  )خوابگاه ها، 
و  کتابخانه(  مصنوعی،  چمن  زمین  ورزشی، 
بیمارستان شریعتی ) مرکز تولید رادیو دارو و بخش 
اتاق های عمل، ساختمان پزشکی  CCSD و 
امید و...  روز دوشنبه ۴ اسفند با حضور وزیر 
بهداشت، معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت 
بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران 

و... برگزار شد.

افزایش ۱۲۵۰ تخت بیمارستانی در تهران تا سال آینده
پیشرفت ۷۲ درصدی ساخت بیمارستان »شریعتی۲«

با تصویب مجلس صورت می گیرد

اختصاص ٨ میلیارد دالر ارز 
۴٢٠٠ تومانی به کاالهای 

اساسی و دارو در سال آینده

در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
مصوبه ای مقرر کردند در سال ۱۴۰۰، هشت 
میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای 

اساسی و دارو اختصاص یابد.
به گزارش سپید، نمایندگان  مجلس شورای 
اسالمی در جلسه علنی بعدازظهر روز دوشنبه و 
در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
با پیشنهاد  حسین زاده بحرینی در ردیف ۴ بند 
ب تبصره یک ماده واحده موافقت کردند که 
براساس آن، دولت و دستگاه های ماده )۵( 
قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک 
مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا 
مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز 
و میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی 
)اصلی و فرعی و سایر منابع( به غیر از نرخ 
سامانه معامالتی الکترونیکی ETS به جز برای 
واردات کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات 

پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دالر نیستند.

دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت 
به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد 
فوق الذکر تا نرخ سامانه معامالت الکترونیکی 
ETS اقدام نموده و مابه التفاوت منابع وصولی 
را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ و جدول 
شماره ۵ این قانون واریز کند. منابع واریزی 
جدول   ۵۳۰۰۰۰  -۷۱ شماره  ردیف  از 
شماره ۹ این قانون صرف تأمین معیشت 
دارو و تجهیزات پزشکی می شود. در جریان 
بررسی این پیشنهاد محمدباقر قالیباف گفت 
که منظور از کاالهای اساسی در این پیشنهاد 

همان نهاده های دامی است.ایسنا

شماره ۱۸۷۹ ۵9 اسفند ۱۳۹۹


