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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

بچه ها مراقب باشید
راضیه حسینی 

اگــر  می کنــم.  خطــر  »اعــام  بهداشــت:  وزیــر 
پروتکل های بهداشتی سختگیرانه رعایت نشود اسفند 

سختی خواهیم داشت.«
بچه کــه بودیــم پرنده ای 
در برنامــه ای تلویزیونــی 
اعالم می کرد: »بچه هاااا 

مراااقب، بااااشید«
دو  بــه  هــم  بچه هــا  مــا 
دســته تقسیم می شدیم 
تصمیــم  واقعــاً  برخــی 
مراقــب  می گرفتیــم، 
تصــور  چــون  باشــیم 
می کردیــم جملــه بعــدی کرکــس کــه سانســور شــد ایــن 
بــود: »وگرنه میــااام همه تون رو می خــورم«. حتی برای 
آب خــوردن هــم اول تمامــی نــکات ایمنــی و خطــرات را 
بررســی می کردیم و بعد از اینکه مطمئن شــدیم خطری 
تهدیدمــان نمی کنــد، در جــای امنــی ایســتاده ایم، قــرار 
نیســت پنکه ســقفی روی سرمان بیفتد، خبری از زلزله 
نیســت، رعــد و بــرق از ســقف خانــه عبــور نمی کنــد و 
پــودر نمی شــویم و... بــا آرامــش آب را به دهــان نزدیک 

می کردیم.
امــا عــده ای دیگر اصالً عین خیال شــان نبود و بعد 
از خاموش کردن تلویزیون می پریدند توی کوچه و اصالً 

مراقب هیچ چیز نبودند.
ســال ها گذشــت و بــا ورود کرونــا ایــن دودســتگی 

ابعاد پیچیده تری پیدا کرد.
از همــان ابتــدای ورود کرونــا مســئوالن بــا تمــام 
قــوا هشــدار دادنــد کــه »در خانــه بمانید اوضــاع خیلی 

خطرناک است. جان تان در خطر است و...«
برخــی از مــردم: »ویالمــون تو شــمال خالــی بمونه 
که چی؟... داداش بساط جوج رو آماده کن، می خوایم 

بریم شمال عشق و صفا.«
امــا مســئوالن از پــای ننشســتند و باز هم هشــدار 
فصــول ســخت را اعــالم کردنــد و در این بین مســئوالن 
دیگــر هــم بــرای این کــه بیکار نماننــد مــردم را ازخطرات 

دیگری هم باخبر کردند.
هشــدار کمبــود بــرق، گاز، آب. مــازوت، آلودگــی 
هوا، خشکســالی، ســاختمان های فرســوده، گســل های 
فعال، آتشفشان دماوند، بازگشت دایناسورها، برخورد 

شهاب سنگ و پایان عمر زمین.
مردمــی کــه از ابتــدا بی خیــال بودنــد کمــاکان در 

جاده ها مشغول خوش گذرانی هستند.
ولی برخی که از کودکی همیشه نگران هشدارها 
بودنــد مانده انــد بــه کــدام توجــه کننــد. این دســته در 
حالی کــه دو تــا پتــو دور خودشــان پیچیده اند، شــمعی 
روشــن در دستان شــان اســت و منتظــر بــارش بــاران 
نشســته اند تــا بتواننــد کمــی آب جمــع کننــد و بعــد از 
ماه هــا یــک لیوان آب بنوشــند. آنان برای اینکه مجبور 
نشــوند بعــد از آمــدن بــه خانــه دســت و صــورت خــود 
را بشــویند یــک ســال اســت از خانــه خــارج نشــده اند 
و وقتــی بعــد از چندمــاه تلویزیــون را فقــط بــرای چنــد 
دقیقه روشــن کردند تازه متوجه شــدند واکســن کرونا 
ســاخته شــده. اما این خوش حالی زیاد دوام نیاورد و 

خبر بعدی رسید:
»هشدار، پیک چهارم کرونا وحشی تر در اه است. 

کرونای انگلیسی جان می گیرد.«

عصر انقراض )طنز(

نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار از 
موکول شــدن جلســه تعیین رقم ســبد معیشت 
کارگــران بــه هفتــه آینــده  خبــر داد و فرافکنــی 
گروه کارفرمایی و ملزم دانستن دولت به انجام 
تعهــدات خــود در قبال کارگــران و کارفرمایان را 
دلیــل تعیین نشــدن رقم هزینه ســبد معیشــت 

کارگران در کمیته دستمزد دانست.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا با تشریح 
جزییات  چهارمین جلسه کمیته دستمزد شورای 
عالــی کار اظهــار کــرد: در حالــی کــه قــرار بــود در 
آخریــن جلســه کمیتــه مزد در بهمن هزینه ســبد 
گــروه  شــود،  مشــخص  کارفرمایــان  معیشــت 
کارفرمایی با این توجیه که آنها هم دچار مشکل 
دســتمزد  پرداخــت  از  ناتــوان  را  خــود  هســتند 
دانســته و اعــالم کردند که دولــت باید به وظیفه 
خــود در قبــال کارفرمایــان و کارگــران عمل کند و 

افزایــش دســتمزد را برعهده بگیــرد. وی افزود: با 
توجــه به اعــالم خط معیشــت ۱۰ میلیون تومانی 
از ســوی بانــک مرکــزی، هزینه معیشــت کارگران 
بــا احتســاب خــورد و خــوراک، درمــان، مســکن و 
اجاره بها، آموزش و تحصیل قطعا به همین رقم 
می رســد و انتظــار داریــم بــا توجه بــه تاکید ماده 
۴۱ قانون کار درباره تعیین سبد معیشت توجه و 

اهتمام  بیشتری صورت گیرد.
به گفته چمنی بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر 
لزوم تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری به 
نحــوی کــه تامین کننده هزینه های معیشــت یک 

خانوار ۳.۳ نفره باشد، تاکید کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان 
اینکــه جامعــه کارگــری بیــش از ۵۲ میلیــون نفــر 
از جمعیــت کشــور را تشــکیل می دهنــد، اظهــار 
کرد: اینکه با تعیین نشدن هزینه سبد معیشت 

در  را  جامعــه  از   عظیمــی  قشــر  وقت کشــی  و 
بالتکلیفی نگه داریم اقدام پسندیده ای نیست.

چمنــی در پایــان از موکــول شــدن جلســه 

تعیین رقم سبد معیشت کارگران به هفته آینده 
خبــر داد و گفــت: با توجه به آنکه از هفته آینده 
وارد اســفند می شــویم و مذاکــرات دســتمزد باید 

آغاز شود، انتظار داریم  هزینه معیشت کارگران 
هفتــه آینــده عملیاتــی شــود تــا هرچــه زودتــر به 

مباحث و چانه زنی های مزدی ورود کنیم.

سازمان نظام پزشکی: الزامی برای نسخه نویسی 
الکترونیک نیست

ســازمان  نظــارت  و  فنــی  معــاون 
بــرای  الزامــی  اینکــه  بیــان  بــا  پزشــکی  نظــام 
پزشــکان  از ســوی  الکترونیــک  نسخه نویســی 
تامیــن  الکترونیــک  نسخه نویســی  طــرح  در 
اجتماعی وجود ندارد و مکانیسم های تشویقی 
برای پیوســتن به این طرح درنظر گرفته شــده 
اســت، می گویــد در صورتــی کــه مشــکلی برای 
بیمه شــده ایجاد شود، ســازمان نظام پزشکی 

مداخله می کند.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد جهانگیــری در 
نشســتی مشــترک بــا معــاون درمــان ســازمان 
تامیــن اجتماعی درباره دو طرح نسخه نویســی 
الکترونیــک و صادرنشــدن دفترچه های کاغذی 
درمــان تامیــن اجتماعــی گفــت: ایــن دو طــرح 
توامــان پیــش می رونــد ولــی گــره زدنشــان بــا 
حــذف  مطلوبیــت  نیســت.  درســت  یکدیگــر 
نسخه نویســی  بــا  کــه  اســت  ایــن  دفترچــه 

الکترونیک همراه باشد.
وی افــزود: در ســنوات قبــل اقداماتــی در 
این زمینه شروع شده است و نباید شتابزدگی 
و عجله صورت گیرد، باید چند مســیر در حوزه 
ارائه خدمات مشــخص شــود. اولیــن چیزی که 
در نظــام ســالمت بــه آن فکــر می کنیــم بیمــار 
کنــد.  افــت  نبایــد  خدمــات  کیفیــت  و  اســت 
دوم موضــوع مهــم محرمانگــی اطالعــات اســت 
کــه نبایــد خدشــه دار شــود. ســوم اینکــه اگــر 
پزشــک نتوانســت نســخه الکترونیــک بنویســد 

دسترسی اش قطع شود.

جهانگیــری ضمــن انتقــاد از اطالع رســانی 
مــردم گفــت:  بــه  بــاره  ایــن  کافــی در  نشــدن 
بایــد اطالع رســانی بــرای اجرا دقیقتر باشــد. در 
عیــن حــال گاهــی هم بایــد کار را شــروع کرد و 
نباید معطل ماند. چندســال اســت کار امضای 
دنبــال  را  الکترونیــک  نســخه  و  الکترونیــک 
می کنیــم و پیگیری هــای الزم بــرای ارتقای آن را 

در دست انجام داریم.
معــاون ســازمان نظــام پزشــکی بــا بیــان 
اینکــه مکانیســم های مختلفــی بــرای دریافــت 
خدمــات در قالــب طــرح نســخه الکترونیــک و 
حــذف دفترچه هــای بیمــه در تامیــن اجتماعــی 
در نظــر گرفتــه شــده اســت، اظهــار کــرد: یــک 
مکانیسم استفاده سرنسخه خود دکترهاست، 

دوم استفاده از دفترچه بیمه فعلی.
جهانگیــری ادامــه داد: طبــق تفاهم هــای 
کار  یــک  طــرح، ســرآغاز  ایــن  گرفتــه،  صــورت 
بــزرگ اســت و نه پایــان کار. اکنــون دفترچه ها 
کال حــذف نمی شــوند بلکه دفترچه های موجود 
همچنــان اســتفاده می شــوند. بــه مــردم نبایــد 
آســیب برســد. مــردم را بــرای اینکــه دفترچــه 
نیســت معطل نکنیم، اگر هم مشــکلی هست 
باید حل شود، به ویژه در دوران کرونا، تشکیل 
صــف، انتظار زیاد، تعلل برای نسخه نویســی و 
نســخه پیچی الکترونیک و در مجموع تشــویش 

نباید ایجاد شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ســوی دیگــر در 
هیــچ کجــای دنیــا نســخه الکترونیــک در یــک 

مقطــع بــه طــور کامــل انجــام نشــده و هنــوز 
نســخه  کــه  کشــورهایی  در  کاغــذی  اســناد 
الکترونیــک دارنــد برقرار اســت، گفــت:  تدابیر 
همچنیــن  و  مــردم  شــود.  انجــام  بایــد  الزم 
ارائه دهندگان خدمت دغدغه نداشــته باشــند. 
کارگروه مشترکی را با سازمان تامین اجتماعی 
راه انــدازی کردیــم کــه آنالین پاســخگو باشــیم. 
همراهــی ســازمان نظــام پزشــکی در ایــن طرح 
هســت، امــا دغدغه هــا را هــم بازگــو می کنیم و 
اگر مشــکلی ایجاد شود مداخله می کنیم و اگر  
مشــکل رفع نشود، شاید طرح تامین اجتماعی 

را تغییر مسیر دهیم.
بــرای نسخه نویســی  الزامــی  افــزود:  وی 
الکترونیــک نیســت و مکانیســم های تشــویقی 
برای پیوســتن به این طرح درنظر گرفته شــده 
اســت. تســهیالتی را بــا کمــک ســازمان تامین 
اجتماعــی و بیمــه ســالمت داریم و شــش ماه 
کامــل  مکانیســم ها  تــا  شــده  تعییــن  فرصــت 

شوند.
جهانگیری درباره مشــکالت پزشکان برای 
اســتفاده از چندســامانه بیمه گرهــای پایه برای 
نسخه نویســی الکترونیــک گفــت: توافقــی کــه 
انجام شــده این اســت که در قسمت داروخانه 
از یــک پنــل اســتفاده شــود. در نسخه نویســی 
می تواننــد  پزشــکان  اســت،  همینطــور  هــم 
هرســامانه ای کــه مــورد تایید اســت را در مطب 
پنــل واحــد نســخه  یــک  اســتفاده کننــد و در 

بنویسند.

معاون تعاون: اصاح قانون بخش تعاون بعد 
از ۹ سال هنوز تعیین تکلیف نشده است

معــاون وزیــر کار معتقد اســت باید اصاح 
قانون بخش تعاون بعد از ۹ سال تعیین تکلیف 
شــود؛ الیحــه ایــن قانون قبــل از دولــت تدبیر و 

امید تهیه شده بود. 
به گزارش مهر، محمدجعفر کبیری در آئین 
افتتــاح همزمــان ۲۸۶ طــرح تعاونــی در سراســر 
بــا ۲,۵۰۰  کشــور، اظهــار کــرد: ایــن ۲۸۶ طــرح 
میلیارد تومان افتتاح شــد که اشتغالزایی ۸ هزار 

نفر را در پی خواهد داشت.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  تعــاون  معــاون 
میلیــون   ۳ از  بیــش  دنیــا  در  افــزود:  اجتماعــی 
تعاونــی داریــم که در این تعاونی ها ۲۸۶ میلیون 
نفــر شــاغل هســتند و ۱۰ درصــد اشــتغال را در 
اختیــار دارنــد؛ ۳۰۰ تعاونــی برتــر در دنیا گردش 

مالی ۲۱۰۰ میلیارد دالری دارند.
وی بــا بیــان اینکــه اقتصادهــای برتــر دنیا از 
ظرفیــت تعاونی هــای موفــق اســتفاده می کننــد، 
 ۸۹ بــا  دنیــا  برتــر  تعاونــی  اولیــن  داد:  ادامــه 
میلیــارد دالر، دومیــن تعاونی بــا ۶۳ میلیارد دالر 
و وســومین تعاونــی بــا ۵۸ میلیــارد دالر گــردش 

مالی، در حال کار هستند.
کبیــری گفــت: در کشــور ۹۴ هــزار تعاونــی 
فعــال داریــم کــه ۱.۷ میلیــون نفر اشــتغال دارند 
کــه ظرفیت مناســبی اســت. ســهم بخــش تعاون 
در حمــل و نقــل و شــیالت و کشــاورزی پیشــگام 
است. از طریق تعاونی ها می توانیم به تاب آوری، 
ایجاد اشتغال پایدار از طریق جذب سرمایه خرد 
مردمــی و توســعه پایــدار برســیم. بــرای توســعه 
بخــش تعــاون باید چالش های ایــن بخش را رفع 

کنیم.
از  گروهــی  کار  فرهنــگ  فقــر  افــزود:  وی 
جملــه چالش هــای بخــش تعاون اســت کــه بوده 
ترویجــی ۲۰ برابــر افزایــش یافــت و اگرچــه کــم 
اســت امــا جهــش محســوب می شــود؛ همچنیــن 
تعاونی هــای  تشــکیل  بــرای  دســتورالعملی 
بیــن وزیــر کار و  از ۷ ســال  بعــد  دانش آمــوزی 
وزیــر آمــوزش و پــرورش امضــا و ابالغ شــد. برای 
چالش کارآمدی در تعاونی ها با رویکرد شفافیت 
عمومــی  اعتبــار  احیــای  و  توانایی هــا  توســعه  و 

تعاونی ها، کار جدی کنیم.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  تعــاون  معــاون 
اجتماعــی گفت: باید اصــالح قانون بخش تعاون 
بعــد از ۹ ســال تعییــن تکلیــف شــود؛ الیحــه این 
قانون قبل از دولت تدبیر و امید تهیه شده بود.
وی افزود: توســعه شــفافیت از طریق ایجاد 
ســامانه هوشــمند و جامع بخش تعاون تســهیل 
شد که امیدواریم ماندگار باشد؛ اگر دیتاهای ما 
بــه بانــک اطالعاتی متصل نشــود اصــالً نمی توان 

اکشن پلنی را تهیه کنیم.
کبیــری گفــت: بودجــه مــا بــرای بحث هــای 
حسابرســی ۵۰ میلــون تومــان بــود امــا در حــال 
حاضــر بــه ۱۲ میلیــارد تومــان رســیده اســت کــه 
می تــوان تعاونی هــای مشــکل دار را بهتر بررســی 

کرد.
تعاونی هــا  الکترونیــک  افــزود: مجامــع  وی 
ابتدا در اســتان کرمان به صورت کامل اجرا و در 
آغــاز ســال ۱۴۰۰ تمامی تعــاون گران می توانند از 

این ظرفیت بهره ببرند.

شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
اپیدمی هــا را  بهشــتی، تســت منفــی کاذب در 

پدیده ای بسیار خطرناک دانست.
بــه گــزارش مهــر، علیرضــا زالــی، در دیــدار 
در  فعــال  کوویــد۱۹  نمونه گیــران  از  جمعــی  بــا 
حوزه معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی، با اشــاره به مهم ترین راه مقابله 
اســتاندارد  اســتراتژی  یــک  تعییــن  بیمــاری  بــا 
قطعــی  نتایــج  گفــت: حصــول  بــود،  تشــخیصی 
چگونگــی تشــخیص کوویــد ۱۹ بــه کمــک تســت 
PCR در عرصه جهانی، حدود ۴۰ روز زمان برد و 

کشور ما هم به همت محققین و دانشمندان در 
ایــن حــوزه به جرگــه جهانی پیوســت و این اقدام 

تشخیصی را به کار گرفت.
ردیابــی،  شناســایی،  کــرد:  تصریــح  وی 

رهگیــری، غربالگــری و دیــده وری بیمــاری کرونــا 
به شــدت معطوف به تســت های تشخیصی بوده 
که شــالوده اصلی آن هم تست های PCR است. 
اهمیت این تست در تشخیص بیماری، نشان از 

جایگاه حساس و ویژه نمونه گیران دارد.
تاثیــر کیفیــت تســت تشــخیصی  بــر  زالــی 
کوویــد ۱۹ بــر ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی مــردم 
تاکیــد کرد و گفت: از داالن تســت PCR می توان 
ادامه مســیر شــغلی و زندگی فرد را تعیین کرد، 
از همیــن رو کیفیــت انجــام این تســت به شــدت 

حائز اهمیت است.
وی اظهــار کــرد: از همــان روزهــای آغازیــن، 
تضمیــن کیفیــت تســت های PCR دغدغــه بزرگی 
در  کاذب  منفــی  تســت  پدیــده  چراکــه  بــود، 
اپیدمی ها، پدیده ای بســیار خطرناک است و آثار 

زیانبار بهداشتی به همراه دارد.
زالــی، رکوردشــکنی کمــی و کیفیــت ایمــن و 
اثربخــش تســت های انجام شــده در دانشــگاه را 
شایســته تقدیــر دانســت و افــزود: ماهیــت کار 
ویــژه در شــرایط بحرانــی  بــه  آزمایشــگاه ها،  در 
اینچنینــی، تعطیلی ناپذیــر و شــبانه روزی اســت، 
زیــرا در هــر زمــان و هــر مــکان ممکــن اســت بــه 

حضور یک نمونه گیر کروناویروس نیاز باشد.
شــغل،  ایــن  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
شــغلی پرمخاطره اســت و پرســنل در بخش های 
تشــخیص و درمــان کرونــا، تن بر آتــش زده و در 
خطــوط مواصالتی با دشــمن حرکــت می کنند. در 
بحران بیماری عفونی، حتی شــاید نزدیک ترین و 
عاطفی تریــن فــرد، آلوده باشــد و ویــروس از یک 

لباس یک دوست حمله کند.

بــه گفته زالی، نمونه گیــران خود را در خطر 
بزرگی قرار داده اند و اقدام آنان قابل ارزشگذاری 

نیست، آنها جهادگران عرصه سالمت هستند.
وی بیان کرد: این اواخر با سویه های جدید 
بیمــاری روبــه رو هســتیم و یکــی از تاکتیک هــای 
 PCR الزم، باالبــردن تعــداد تســت های ســریع و
پیوســتگی بیشــتری در ردیابــی،  اســت؛ هرچــه 
غربالگری و ردگیری حاکم باشد، توفیق بیشتری 
در ایــن حــوزه حاصــل می شــود. البتــه گزارشــات 
متعــدد و متناقضــی در عرصــه جهانــی از توانایــی 
تشــخیص جهش هــای جدیــد ویــروس بــه کمــک 
بــه  دســتیابی  تــا  امــا  دارد،  وجــود   PCR تســت 
نتیجــه ای متقــن، هنــوز ایــن تســت جایــگاه خود 
را بــه عنــوان اســتاندارد طالیــی تشــخیص، حفظ 

کرده است.

زالــی بــا تاکیــد براینکــه ظفــر و پیــروزی این 
مســیر از داالن بهداشــت می گــذرد، عنــوان کــرد: 
اگــر  غیــر از ایــن فکــر شــود، بــه کرونــا می بازیم. 
بحــران کرونــا بــه مــا نشــان داد کــه جز ابــزار کارا 
عرصــه بهداشــت، ابــزار دیگری در اختیــار نداریم 
و  واگیــردار  بیماری هــای  برابــر  در  آن  بــدون  و 

غیرواگیر، تهی دست خواهیم بود.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه باالتریــن 
جمعیــت معتــادان متجاهــر، باالتریــن جمعیــت 
مســتقر در اقامتگاه هــا و گرمخانه هــا، باالتریــن 
جمعیت در خانه ســالمندان و بهزیســتی متعلق 
به اســتان تهران اســت، گفت: تمامی پرســنل در 
حــوزه معاونــت بهداشــت با ارائه خدمــات به این 
اقشــار نشــان دادند شرافتمندانه در تالشند تا با 

این بحران مقابله شود.

در سایت روزنامه بخوانید:

بهمن تمام شد 
هزینه معیشت 

مشخص نشد

زالی: تست منفی کاذب پدیده ای خطرناک است

مراکز توانبخشی برای عقد 
قرارداد به بیمه سالمت 

مراجعه کنند
ارائــه  بهزیســتی کشــور ضمــن  رئیــس ســازمان 
توضیحاتی درخصوص عقد قرارداد مراکز توانبخشــی 
بــا بیمــه ســامت، از موسســات گفتــار درمانــی، کار 
عقــد  شــرایط  واجــد  کــه  شنوایی ســنجی  و  درمانــی 
قــرارداد بــا بیمه ســامت هســتند )اعم از موسســات 
دولتــی، خیریــه و خصوصی( خواســت تا بــرای انعقاد 
قرارداد با بیمه ســامت به ادارات کل بیمه ســامت 

اســتان ها مراجعه و اقدام کنند.
به گزارش ایســنا، وحید قبادی دانا در خصوص 
بیمــه ســالمت  بــا  توانبخشــی  قــرارداد مراکــز  عقــد 
بیــان کــرد: باتوجه بــه تفاهم نامه امضا شــده مابین 
ســازمان بهزیســتی کشــور با ســازمان بیمه ســالمت 
دارای  افــراد  بهره منــدی  امــکان  بــر  مبنــی  ایــران، 
معلولیــت تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی کشــور 
کــه دارای دفترچــه معتبــر بیمــه ســالمت هســتند، 
ایــن  تحقــق  منظــور  بــه  و  توانبخشــی  خدمــات  از 
توســط  اعتبــار الزم  تامیــن  بــه  باتوجــه  تفاهم نامــه 
بــه  آن  بودجــه  ابــالغ  و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
ســازمان بیمــه ســالمت ایــران، از موسســات گفتــار 
واجــد  کــه  شنوایی ســنجی  و  درمانــی  کار  درمانــی، 
شــرایط عقــد قــرارداد با بیمه ســالمت هســتند )اعم 
از موسســات دولتی، خیریه و خصوصی( درخواست 
داریــم تــا جهــت انعقــاد قرارداد بــا بیمه ســالمت به 
ادارات کل بیمه سالمت استان ها مراجعه و نسبت 

بــه عقد قرارداد اقدام کنند.
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور، ۹  بــه گفتــه 
خدمت کاردرمانی، ارزیابی جامع کاردرمانی و شغلی، 
توانبخشــی آســیب شــنیداری پیش زبانی، مشــاوره یا 
تجویز ســمعک یا ارزیابی و کنترل دوره ای و همچنین 
درمــان اختــالالت گفتار، زبــان، تکلم و ارتباط کالمی و 
یــا پــردازش شــنوایی و خدمات ارزیابــی گفتار و زبان، 
صدا، بلع و پردازش شــنیداری می تواند مشــمول بیمه 

پایه ســالمت ایران قرار  گیرد.

بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر ســامت و تندرســتی 
در  کــه  معلمانــی  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت 
کاس هــای حضــوری آمــوزش می دهنــد اگــر بــه هر 
علــت در اطرافیانشــان مــواردی از ویــروس کرونــا 
وجــود داشــته یــا خودشــان عائمی داشــته باشــند، 
ضمــن ایــن کــه بــه اینها اعام شــده به هیــچ عنوان 
در مدرسه حضور نداشته باشند، باید حتما تاییدیه 

پزشک برای حضور مجدد را بگیرند.
محمــد محســن بیگــی، مدیــرکل دفتر ســالمت 
و تندرســتی وزارت آمــوزش و پــرورش در گفت وگــو 
بــا ایلنــا، در خصــوص آمــار حضــور دانش آمــوزان در 
مدرســه از ابتــدای بهمــن تاکنــون گفت: ایــن آمار در 
استان ها متفاوت است، زیرا حضور دانش آموزان در 

همــه جــا به یک میزان نیســت. در مناطق روســتایی 
و عشــایری تعــداد بیشــتری حضــور پیــدا کردند و در 
واقــع می تــوان گفــت تعداد زیــادی از آنهــا در کالس 
درس حاضــر شــدند. وی در خصــوص میــزان حضــور 
شــهرهای  در  درس  کالس هــای  در  دانش آمــوزان 
بزرگ اظهار کرد: در مناطق شهری و شهرهای بزرگ 
اســتقبال کمتــر و در شــهرهای کوچک، بیشــتر بوده 
اســت. در مجمــوع در بعضــی از شــهرها و روســتاها 
در مناطــق محــروم و دور افتــاده یــا اســتان هایی کــه 
دسترسی یا زیرساخت برای ارتباط مجازی نداشتند، 
بیشــتر از آموزش حضوری اســتقبال شــده است، در 
عین حال در مناطقی که دسترسی شان بیشتر بوده 
و می توانســتند، از امکانات مجازی اســتفاده کنند یا 

خانواده هــا تــوان ایــن را داشــتند که به فرزندانشــان 
آمــوزش حضــوری کمتــر  از  اســتقبال  کننــد،  کمــک 
بــوده اســت. محســن بیگــی در پاســخ به این ســوال 
کــه هشــدارهایی درباره ویــروس جهش یافته و موج 
چهــارم داده شــده، در ایــن شــرایط چــه زمانــی رویــه 
را بــه آمــوزش مجــازی بــاز خواهیــد گردانــد؟ گفــت: 
اگــر مــوج چهــارم رخ دهد، آموزش ها حتما به شــکل 
غیرحضوری برمی گردد. این مساله کامال سیال بوده 
و ممکــن اســت، در یــک اســتان ســه یــا چهــار رنــگ 
داشته باشیم. در هر شهری بر اساس وضع خودش 
عمــل می شــود؛ یعنــی ممکــن اســت در یــک اســتان 
یــک شــهر نارنجــی یــا زرد باشــد کــه در آنجا مدرســه 
تشــکیل نمی شود، یا یک شــهر وضعیتش آبی باشد 

و کالس در آن تشــکیل شــود. مدیرکل دفتر سالمت 
و تندرســتی وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره وضــع 
سالمت معلمانی که در کالس های حضوری آموزش 
می دهنــد، بیــان کرد: معلمانی که مشــکوک نباشــند 
یا اطرافیانشــان شخص مشکوک نداشته باشند، در 
روال روتیــن نیــازی به تســت ندارند، اما کســانی که 
بــه هــر علــت در اطرافیانشــان مواردی وجود داشــته 
یا خودشــان عالئمی داشــته باشند، ضمن این که به 
اینهــا اعــالم شــده به هیــچ عنوان در مدرســه حضور 
نداشته باشند، باید حتما تاییدیه پزشک برای حضور 
مجــدد را بگیرنــد. در کل بــرای عمــوم تســت انجــام 
نمی شــود، ولــی کســانی کــه به هــر دلیلی مشــکوک 

باشــند، حتما مورد تست قرار می گیرند.

معلمان مشکوک 
به کرونا باید گواهی 
سالمت ارائه دهند


