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 معرفی گونه جدیدی
از نامزد انتخاباتی

راضیه حسینی

بــه  انتخاباتــی در دوره هــا ی مختلــف  نامزدهــای 
گونه هــای متنوعی تقســیم می شــدند. گونه هــای قبلی 
از نزدیــک و  را همگــی 
شــناخته ایم.  و  دیــده 
ایــن بــار می خواهیم به 
گونــه جدیــدی  معرفــی 
بپردازیم که گویا خیلی 

عطش خدمت دارد.
ایــن  در  افــراد   
تکنیک هــای  از   گونــه، 
جدیدی برای رأی آوردن 
اســتفاده می کننــد. آنهــا متوجه شــده اند کــه وعده های 
توخالــی، بشــقاب های توپــر و عکس هــای تو دل بــرو بــا 
ژســت های مختلف، دیگر تکراری شــده و حاال وقت یک 
نــوآوری جدیــد اســت، مردم دنبــال کار جدیــد در زمینه 
تبلیغــات هســتند و حوصله شــان از قبلی هــا ســر رفته؛ 
بــه همیــن خاطر به صــورت عملی وارد میــدان تبلیغات 
شــدند. این گونه، ابداعات بســیار جذاب و جالبی دارند 
که به عقل هیچ کس نمی رسید. مثالً یکی از آنها حاضر 
شــد خاک شــهر خودش را توی سرش بریزد و همچنین 
سرمه چشم کند. البته شیوه های دیگری هم در دست 
بررسی است و هنوز مثال عملی برای شان دیده نشده 
اســت ولی نگران نباشــید، به زودی شــاهد رفتن نامزد 
انتخاباتــی تــا کمــر، توی زباله ها و پســماند دپوشــده در 
گوشه جنگل های شمال، خوردن آب آلوده جنوب و فرو 
کردن ســر در کیســه ای که از هوای آلوده و گرد و خاک 
شهرهای جنوبی پرشده، رفتن توی دهان گاندو و تالش 
برای برداشــتن یک ســطل آب در سیســتان، در آغوش 
گرفتن مار و عقرب به نشــانه همدردی با دانش آموزان 

برخی از مدارس روستایی و ... خواهیم بود.
ایــن افــراد حاضرنــد بــرای بــه دســت آوردن حتــی 
یــک رأی، نــخ و ســوزن بــه دســت بگیرنــد، تــا خــود الیه 
ازن برونــد و آن را بدوزنــد. آنها حاضرند جارو به دســت 
بگیرنــد و تــا شــب رأی گیــری تمــام شــهر را آب و جــارو، 

زباله ها را جمع و حتی تفکیک کنند.
البتــه امیدواریــم ایــن گونــه، فــردای انتخابــات بــه 
گونه هــای دیگــر نپیوندنــد و کــت و شــلوارپوش داخــل 
خودرویــی بــا شیشــه های دودی از کنــار مــردم نگــذرد. 
هوس عبور از خط ویژه و ادب کردن سرباز به سرشان 
نزند؛ همین که کف کفش شان با خاک کوچه و خیابان 

شهرشان آشنا باشد و غریبی نکند کافی است.

عصر انقراض )طنز(

بــه پیشــنهاد کمیتــه بهداشــت و درمان در سایت روزنامه بخوانید:
محدودیت هــای مربــوط بــه شــهر های قرمز و 

نارنجی کرونا یک هفته دیگر تمدید شد.
روســای  جلســه  در  جمهــوری  رئیــس 
مقابلــه  ملــی  ســتاد  تخصصــی  کمیته هــای 
بــا کرونــا گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز به 
مرحلــه قابــل اطمینانــی در مــورد کنتــرل موج 
مربــوط  نرســیده ایم، محدودیت هــای  چهــارم 
بــه شــهر های قرمــز و نارنجی یــک هفته دیگر 

تمدید شد.
روحانی با اشــاره به وضع شیوع بیماری 
در سراســر کشــور، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
جهش های متعددی که از این ویروس شاهد 
هستیم به نظر می رسد این بیماری به زودی 
رو بــه پایــان نیســت و تنهــا راه مطمئــن بــرای 
قطــع زنجیــره و کاهــش ابتــال رعایــت کامــل 

پروتکل های بهداشتی است.
وی تاکید کرد: همه دستگاه های ذیربط با 
توجه به مســئولیتی که در ســتاد کل نیروهای 
مســلح برایشــان مشخص شــده اعم از نیروی 
انتظامــی، اســتانداری ها و ســتادهای اســتانی 
حرکــت  یــک  در  موظفنــد  کرونــا،  بــا  مقابلــه 
هماهنــگ و منســجم و طبــق برنامه ریزی هــای 
بــه عمل آمده نســبت بــه انجام وظایــف اقدام 

و اطالع رسانی الزم به مردم را انجام دهند.
وی ادامــه داد: بــه رغــم تالش هایــی هم 
کــه در زمینــه واکســن در سراســر جهــان در 
حــال انجــام اســت، بــا توجــه بــه تردیدهایــی 
کــه متخصصــان نســبت بــه اثربخشــی کامــل 

مطــرح  بعــدی  جهش هــای  در  واکســن ها 
می کننــد نمی تــوان نســبت به واکسیناســیون 
نیــز زیــاد اطمینــان داشــت لــذا کمــاکان تنهــا 
بیمــاری  ایــن  بــا  بــرای مقابلــه  راه حــل مؤثــر 
در تمــام دنیــا رعایــت پروتکل هــا و پرهیــز از 

تجمعات غیرضروری است.
از  پــس  همچنیــن  جمهــوری  رئیــس 
ارائــه گــزارش کمیتــه امنیتــی – اجتماعــی در 
خصــوص برگــزاری مراســم و آییــن شــب های 
قــدر بــا رعایــت پروتکل ها، گفت: بــا توجه به 
تجربــه ای کــه ســال گذشــته نســبت بــه ایــن 

قــدر  شــب های  مقــدس  مناســک  و  شــب ها 
داشــتیم، امیــدوار هســتیم بتوانیم بــا رعایت 
کامل همه پروتکل ها از این شــب های گرامی 

بهترین بهره ها را ببریم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان 
نیــز گفت: ۶۰۷بیمــار مبتال به کرونا در مراکز 

درمانی استان بستری هستند.
عبدالرضــا فاضــل افــزود: از ایــن تعــداد 
۹۴بیمــار در بخــش ویــژه آی ســی یــو تحــت 
درمــان قــرار دارنــد و ۳۴بیمار هم با دســتگاه 

تنفسی متصل هستند.

وی گفت: گرگان، مینودشــت و گالیکش 
شهرســتان های قرمــز گنبــدکاووس، آزادشــهر، 
کردکــوی، بندرگــز، علــی آبادکتــول و کاللــه در 
وضعیت نارنجی و شهرستانهای مراوه تپه، آق 

قال، گمیشان، رامیان و ترکمن هم زرد است.
بــرای  خواســت  اســتان  مــردم  از  وی 
کاهــش روند صعــودی بیماری کرونا همچنان 

شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کننند.
به ایــن ترتیب محدودیت های مربوط به 
شــهرهای قرمز و نارنجی تا پایان هفته جاری 

اعمال خواهد شد.

منابــع  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
چرایــی  دربــاره  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت 
پرداخــت نشــدن حق التدریــس اســفند ۹۸ و 

فروردین ۹۹ معلمان توضیحاتی ارائه داد.
علــی الهیــار ترکمــن گفــت: مــا بــا توجــه 
بــه کارکــرد معلمــان باید پرداختی هــا را انجام 
می دادیــم. قطعا در برنامــه آموزش و پرورش 
نیســت کــه علی رغم کارکــرد معلمان پرداخت 
آن هــا را تعویــق بینــدازد و یا به عــدم پرداخت 
ماســت  دســتورکار  در  مــورد  ایــن  بکشــاند. 
ولــی همانطــور کــه قبال هم اعالم کــرده بودم 
اســتان ها  از  اطالعــات  آوری  جمــع  حــال  در 
هســتیم کــه بــه تفکیــک ارائــه کننــد و مبنــای 
کار قــرار بگیــرد. بعــد از جمع بندی اطالعات و 
تاییــد کارکــرد معلمان هرچــه از حق التدریس 
ســال های گذشــته باقی مانده باشــد پرداخت 
می شود. هنوز حدود ۹ استان اطالعات را به 

ما اعالم نکرده اند که منتظر آن هستیم. 
وی همچنیــن در پاســخ بــه اینکــه برخی 
معتقدنــد رتبه بنــدی فعلی تفــاوت چندانی با 
دوره قبــل نــدارد، آیــا تاییــد می کنیــد؟ اظهــار 

کــرد: خیــر تاییــد نمی کنــم. رتبه بنــدی کــه در 
مجلــس در دســت بررســی اســت وجــه تمایز 
مشخصی دارد. ما اعالم کردیم تمام اتفاقاتی 
کــه تحت عنــوان رتبه بندی در ســال های قبل 
افتــاده بــه قــوت خــود باقــی اســت و ضرایــب 
ناشــی از رتبه بنــدی کــه قــرار اســت تصویــب 
شــود بــر روی آن هــا اعمــال می شــود. تمــام 
امتیــازات قبلــی بــه قــوت خــود باقــی اســت و 
امتیــازات جدیــدی شــکل می گیرد کــه تفاوتی 

را ایجاد می کند. 
منابــع  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
بــه  آنچــه  افــزود:  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
می شــود  خــارج  مجلــس  از  قانــون  عنــوان 
قانونــی چندوجهــی اســت کــه هــم جنبه هــای 
معیشتی را مدنظر قرار داده و هم جنبه های 
کیفــی و ارتقــای روش هــای یاددهی یادگیری. 
بــرای ایجــاد انگیزه در معلمــان حین تدریس، 
بینــی  پیــش  را  غیرمالــی  و  مالــی  امتیــازات 
کرده ایم. دنبال این بودیم که در هفته معلم 
نهایــی شــدن رتبه بندی را اعــالم کنیم اما هم 
فراینــد تصویبــش در دولت به عنوان الیحه و 

هــم اعالم وصولــش در مجلس با کمی تاخیر 
مواجــه شــد. نماینــدگان اقبــال زیــادی دارنــد 
کــه رتبه بنــدی را زودتر به ســرانجام برســانند 
امــا هرزمانــی کــه ایــن قانون تصویــب و ابالغ 
شود با توجه به پیش بینی منابع مالی، تاریخ 
اعمالــش از اول فروردیــن ۱۴۰۰ خواهد بود و 
مابه التفــاوت ماه هایــی که پرداخت نشــده به 

مشموالن پرداخت می شود. 
الهیار ترکمن درباره ســاماندهی و جذب 
نیــرو در ســال تحصیلــی آینــده اظهــار کــرد: 
برای جذب فارغ التحصیالن ســایر دانشگاه ها 
کــه در قالــب مــاده ۲۸ اساســنامه دانشــگاه 
فرهنگیــان مطــرح اســت دو اقدام برای ســال 
۱۴۰۰ در دســتور کار داریــم. نخســت اینکــه 
بخشــی از مجوزهــای مــا در ســال گذشــته به 
طــور کامــل اســتفاده نشــد و حــدود ۱۰ هــزار 
نفر اســت که در اولین آزمون اســتخدامی که 
احتمــاال خردادمــاه توســط ســازمان ســنجش 
برگــزار می شــود این ۱۰ هزار مجــوز را اعالم و 

استفاده می کنیم. 
وی افزود: مسیر دوم، مجوز استخدامی 

بــرای ســال ۱۴۰۰ اســت و شــامل دو بخــش 
جــذب از طریــق کنکــور برای پذیــرش در دوره 
دانشــگاه های  دانشــجومعلمی  چهارســاله 
فرهنگیــان و شــهید رجایــی و جــذب از طریــق 
فرهنگیــان،  دانشــگاه  اساســنامه   ۲۸ مــاده 

یعنی آزمون استخدامی می شود. 
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه مــا 
مــوارد را بــا ســازمان اداری اســتخدامی مطرح 
و نیازهای خود را اعالم کرده ایم که در دست 
بررسی و طی فرایند صدور مجوز است گفت: 
بر اساس مجوزهای صادره که هم در دفترچه 
کنکــور و هــم دفترچه آزمون های اســتخدامی 
خواهــد آمد عالقه مندان می توانند شــرکت و 

وارد سیستم شوند. 
الهیار افزود: پیشنهاد ما بر اساس نیازی 
کــه آمــوزش و پرورش دارد، صدور مجوز برای 
۵۰ هزار نفر در هر دو شــکل دانشجومعلمی 
و مــاده ۲۸ اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان 
اســت کــه ترکیــب را بایــد بــا ســازمان اداری 

استخدامی نهایی و مشخص کنیم. 

واکسیناســیون علیه کرونا در کشور در 
چهــار فــاز برنامه ریــزی شــده و بــرای هــر فاز 
هــم افــراد دارای اولویــت مشــخص شــده اند 
که تلقیح واکســن بر اســاس ایــن اولویت ها 
از ســوی وزارت  پیامکــی  بــا اطالع رســانی  و 
بــرای  بنابرایــن  می شــود.  اعــالم  بهداشــت 
دریافت و تزریق واکسن کرونا نیازی نیست 
بــه مراکز بهداشــتی مراجعــه کنید و در صف 

بایســتید و طبق اعالم مسووالن فقط منتظر 
اعالم و پیامک وزارت بهداشت باشید.

بــه گــزارش ایســنا، چنــدی پیــش بــود کــه 
دوم  فــاز  کردنــد  اعــالم  بهداشــتی ها  وزارت 
واکسیناســیون علیــه کرونــا بــرای افراد ســالمند 
در کشــور آغاز می شــود. موضوعــی که منجر به 
ســردرگمی مــردم بــرای ثبت نــام واکســن کرونــا 
شــد و بســیاری از افراد برای ثبت نام و دریافت 

واکسن کرونا برای سالمندان شان راهی خانه ها 
و مراکــز بهداشــتی شــدند. هرچنــد کــه وزارت 
بهداشــت اعــالم کــرد چیــزی بــه اســم ثبت نــام 
بــرای واکســن کرونــا وجــود نــدارد و خــود وزارت 
بهداشــت بــر اســاس اولویت بنــدی بــرای تزریــق 
واکســن کرونــا بــه مــردم اطالع رســانی می کنــد، 
امــا بــاز هــم شــاهد ازدحــام و ایجــاد صف هــای 

متعددی در مقابل مراکز بهداشتی بودیم.

واکسیناســیون  دوم  فــاز  حــال  عیــن  در 
علیه بیماری کووید-۱۹ رســما از سه شنبه هفتم 
اردیبهشــت ۱۴۰۰ بــا اولویــت افــراد ۸۰ ســال به 
بــاال کلیــد خــورد. بــه گفتــه وزارت بهداشــتی ها 
یــک  بــر  بالــغ  بــاالی ۸۰ ســال جمعیتــی  افــراد 
میلیــون و ۱۴۵ هــزار نفــر را در کشــور شــامل 
می شوند که پیش بینی شده واکسیناسیون آنها 

تا پایان هفته جاری تمام شود.

جلسه نهایی تدوین پیش نویس الیحه 
همسان ســازی  شــدن  دائمــی  فوریتــی  دو 
مدیــران  حضــور  بــا  بازنشســتگان  حقــوق 
بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان  کارشناســان  و 
ســازمان امور اداری و اســتخدامی و تعدادی 
از اعضــای کارگــروه ۴۲ نفره بــه نمایندگی از 

بازنشستگان تشکیل شد.
مهم تریــن  از  یکــی  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
»دائمــی  کشــوری،  بازنشســتگان  مطالبــات 
شدن همسان سازی« است که به این وسیله 

نگرانی ها بابت آینده برطرف شود.
در هفتــه ای کــه گذشــت، جلســه نهایی 
تدویــن پیش نویــس الیحــه دو فوریتی دائمی 

شــدن همسان ســازی حقوق بازنشســتگان با 
حضور مدیران و کارشناســان ســازمان برنامه 
و بودجــه، ســازمان امــور اداری و اســتخدامی 
و تعــدادی از اعضــای کارگــروه ۴۲ نفــره بــه 
نمایندگــی از بازنشســتگان تشــکیل شــد کــه 
پــس از بحــث و تبــادل نظر دربــاره موارد ذیل 

اتخاذ شد:
مــاده واحده پیشــنهادی اعضای کارگروه 
رســید  تصویــب  بــه  اصالحاتــی  بــا  نفــره   ۴۲
بطوریکه متن مصوب به تایید و امضای همه 

اعضای حاضر در جلسه رسید. 
کلیــه  حقــوق  ؛  واحــده  مــاده  )متــن 
بازنشســتگان ، موظفیــن و مســتمری بگیران 

تاریــخ  از  لشــکری  و  کشــوری  صندوق هــای 
تصویــب ایــن قانــون توســط هیات وزیــران به 
نحوی تعیین می شــود که از حداقل ۰۱ درصد 
میانگیــن ناخالــص حقــوق و فوق العاده هــای 
مشمول کسور بازنشستگی شاغل هم گروه/ 
هــم طبقــه، هــم رتبــه، هــم پایــه یــا عناویــن 

مشابه در همان سال کمتر نشود(
ذیــل مــاده واحــده ۷ تبصره بــه تصویب 
رســید که در این تبصره ها: بر رعایت حداقل 
۰۱درصد حقوق ناخالص شــاغلین هم طبقه، 
هــم گــروه، هم رتبــه،  هم درجــه، ارائه کمک 
امکانــات   ، نقــدی  نقــدی و غیــر  هزینه هــای 
درمانــی،   ، بهداشــتی  رفاهــی،  تســهیالت  و 

ورزشــی، بیمــه درمانــی تکمیلــی خــاص عائله 
درجــه یــک و افــراد تحــت تکفل، الــزام دولت 
بــر پیــش بینــی بــار مالــی الزم در بودجه های 
ســنواتی و تعیین مهلت زمانی دو ماهه برای 
تدویــن آیین نامــه اجرایــی ایــن مــاده واحــده 
توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور 

اداری و استخدامی تاکید شد.
در  الزم  پیگیری هــای  گردیــد  مقــرر 
اســرع وقــت از طریــق ســازمان امــور اداری و 
اســتخدامی و ســازمان برنامه و بودجه جهت 
بررســی و تصویــب بــه هیات وزیران و ارســال 
ان جهــت تصویــب نهایــی بــه مجلس شــورای 

اسالمی اقدامات الزم انجام گردد.

رونمایی از اولین اسپری 
ضد کرونای ایرانی

اولیــن اســپری ضــد کرونــای ایرانی رونمایی شــد. 
طراحــی ایــن اســپری به گونه ای اســت که بــرای تبدیل 
کرونــا  جــاذب  ماســک های  بــه  معمولــی  ماســک های 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، مراسم رونمائی از اولین اسپری 
ضــد کرونــای ایرانی بــا حضور والیتی رئیس بیمارســتان 
مسیح دانشوری، علیرضا زالی رئیس ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــای تهــران و پیمــان صالحــی معــاون نــوآوری و 
تجاری ســازی فنــاری ریاســت جمهوری روز پنجشــنبه ۹ 
اردیبهشــت ۱۴۰۰ در محل بیمارســتان مسیح دانشوری 
برگــزار شــد. رئیــس بیمارســتان مســیح دانشــوری در 
ابتــدای ایــن مراســم ضمــن قدردانــی مجــدد از تمامــی 
دلســوزانه  تالش هــای  جملــه  از  و  ســالمت  مدافعــان 
همــکاران ایــن مرکــز، بــه اهتمــام و توجه ویــژه به حوزه 
منظــور  بــه  اساســی  فعالیت هــای  انجــام  و  پژوهشــی 
پیشبرد علم در جهت رفع نیازهای حوزه پزشکی اشاره 
کــرد و گفــت: همــواره ایــن مهم به عنــوان دغدغه  جدی 
دانشــوری  مســیح   بیمارســتان  متخصصــان  و  اســاتید 
بــوده اســت و مســاله امــروز کشــور انفجــار فاجعه آمیز 
ویروس منحوس کروناست که باید برای از بین بردن و 

جلوگیری از انتشار آن همت و تالش کرد.
والیتــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه اســتفاده از ماســک 
بهترین وسیله برای پیشگیری از ابتال و انتشار ویروس 
کروناســت افــزود: بــا حمایــت معاونت علمــی و  فناوری 
ریاست جمهوری، به زودی شاهد تولید و توزیع اسپری 
ضد کرونا در کشور که امروز در این مرکز رونمائی شده 

است نیز خواهیم بود.
علیرضــا زالــی نیــز در مراســم رونمایــی از اســپری 
»کرونــا ســیف« بــرای تبدیــل ماســک های معمولــی بــه 
ماســک های جــاذب کرونــا که به سرپرســتی جالل الدین 
غنــوی متخصــص ریه بیمارســتان مســیح طراحی شــده 
کــرد:  اظهــار  دانشــوری  بیمارســتان مســیح  در  اســت، 
بیمارســتان مســیح دانشــوری عــالوه بــر جایــگاه ملــی 
برنامه هــای علمــی و پژوهشــی متعــددی را اجــرا کــرده 
اســت کــه جایــگاه آن را بــه یــک جایــگاه فراملــی تبدیل 
کرده است. وی افزود: بیمارستان مسیح و پژوهشکده 
در  ارنــده  خیــزش  شــاهد  ریــوی  بیماری هــای  و  ســل 
حوزه هــای پژوهشــی و علمــی بــوده و ایــن مرکــز نقطــه 
ممتاز و درخشان در خدمات علمی، پژوهشی و درمانی 
اســت کــه به عنوان یک نقطه مرجــع در مبارزه با کرونا 

مطرح شده است.
پژوهشــی  موفقیت هــای  ایــن  شــد:  یــادآور  زالــی 
در حالــی اســت کــه همــه اســاتید در خط مقــدم مبارزه 
بیمــاران  امــا در کنــار درمــان  انــد،  بــا کرونــا مشــغول 

فعالیت های پژوهشی را فراموش کردند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید 
کرد: با روشــی که امروز از آن رونمایی کردیم، می توان 
ماسک های عادی را بسیار مقاوم کرده و به ماسک های 
مخصــوص غیرفعال کننده ویــروس کرونا تبدیل کنیم و 
می توانیــم یــک راه مقابلــه بســیار موثرتــری را در پیــش 
بگیریــم. زالــی یادآور شــد: با اســتفاده از این روش حد 
باالیــی از فیلتراســیون را در ماســک ها شــاهد خواهیــم 
بــود کــه این موضوع از طریق آزمایشــگاه ها و به صورت 
بالینــی تســت های الزم را انجــام داده اســت و اتصــال 
ویــروس بــه ماســک و نقــش ایــن اســپری بــرای زدودن 
ویروس در مطالعات آزمایشــگاهی و بالینی و همچنین 
مطالعاتی که از میکروسکوپ های الکترونی انجام شده 

تایید شده است.
زالی همچنین از معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهــوری خواســت که بــا توجه به اینکه امــروز  فناوری 
ســاخت ایــن محصــول در دســت اعضــای هیــات علمــی 
را گذرانــده  مــوارد کیفــی  از  اســت و خیلــی  دانشــگاه 
است، برای صنعتی شدن از این محصول حمایت شود 
و دربــاره ســرمایه گذاری ها و حمایت هــای مالــی از ایــن 
طــرح ســتاد معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 

همکاری های الزم را انجام دهد.

تمدید اعتبار مجوزهای 
صادرشده برای تاسیس 
مهدکودک تا پایان سال

تاســیس صــادر شــده توســط  اعتبــار مجوزهــای 
ســازمان بهزیســتی کــه تاکنــون منجــر بــه راه انــدازی 
نشــده اند بــا اعطــای یــک ســال فرصــت تــا پایــان ۱۴۰۰ 

تمدید می شود.
و  مــدارس  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
و  وزیــر  معــاون  فوالدونــد  شــهریار  مراکزغیردولتــی؛ 
رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتــی و توســعه 
اساســنامه  تصویــب  بــا  گفــت:  مردمــی  مشــارکت های 
وزارت  ذیــل  در  کــه  کــودک  تربیــت  و  تعلیــم  ســازمان 
آمــوزش و پــرورش قرار گرفتــه و به عنوان متولی تعلیم 
و تربیت کودکان تا شــش ســالگی تعیین شــده اســت، 
اقدامــات الزم بــه منظــور ســاماندهی امــور مربــوط بــه 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  طریــق  از  کــودک  مهدهــای 

صورت می پذیرد.
بــا توافــق بیــن وزارت  ایــن راســتا  افــزود: در  وی 
آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی، مقرر شد اعتبار 
مجوزهای تاسیس صادر شده توسط سازمان بهزیستی 
کــه تاکنــون منجــر به راه اندازی نشــده اند بــا اعطای یک 
ســال فرصــت تــا پایــان ۱۴۰۰ تمدید شــود. معــاون وزیر 
تصریح کرد: فرایند تعیین نرخ شــهریه مهدهای کودک 
دارای مجوز از ســازمان بهریســتی کشــور در دستور کار 
وزارت آمــوزش و پــرورش قــرار گرفتــه کــه پــس از اخــذ 
موافقت نامــه از ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 

تولیدکنندگان، اجرایی و اعالم خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

 راه اندازی سامانه
اعالم بیمارستان های دارای 

تخت خالی
معــاون درمــان ســتاد کرونــا در اســتان تهــران بــا 
اشــاره بــه رونــد افزایشــی بیمــاری در پایتخــت در عین 
حــال توضیحاتــی دربــاره آغــاز بــه کار ســامانه اعــالم 
بیمارســتان های دارای تخت خالی برای مبتالیان کرونا 

ارائه کرد.
نــادر توکلــی در گفت وگو با ایســنا، درمورد آخرین 
وضعیــت بیمــاری کرونــا در اســتان تهران، گفــت: ما در 
پیــک کرونــا قــرار داریم و این پیک حداقل تا یک الی دو 
هفتــه آینــده ادامــه دار خواهد بــود. روند فعلــی بیماری 
شــیب افزایشــی دارد امــا مقــدار شــیب آن خیلــی زیــاد 

نیست.
وی افــزود: کمــاکان بســتری های روزانــه بیــش از 
۱۰۰۰ نفــر اســت امــا موضــوع شــاخصِ فعلــی افزایــش 
تعــداد ترخیصــی روزانه از بیمارســتان ها اســت که پس 
از فعال شــدن طرح معالجه ســرپایی بیمــاران کووید۱۹ 
تعداد ترخیصی های روزانه نیز بیش از ۱۰۰۰ نفر شــده 
اســت و یــک تعادلــی میــان ورودی و خروجــی بیمــاران 

بستری ایجاد شده است .
وی با اشاره به مراسم و رویدادهای پیش رو، نظیر 
شب های قدر، عید فطر و... اظهار کرد: با توجه به اینکه 
ممنوعیتــی در برگــزاری مراســم شــب قــدر ایجاد نشــده 
اســت، توصیــه مــا ایــن اســت که شــرکت در مراســمات 

شب های قدر به شکل مجازی و از خانه باشد.
»اعــالم  ســامانه  انــدازی  راه  دربــاره  توکلــی 
بیمارســتان هایی بــا تخت خالی«، تصریح کرد: ســامانه 
تلفنی ۶۰۷۰ راه اندازی شــده اســت و بیماران می توانند 
تمــاس گرفتــه تــا درصورتــی که دســتور بســتری داشــته 
باشــند همکاران ما بر اســاس منتطقه جغرافیایی محل 
ســکونت آنهــا برایشــان مکان یابــی کــرده و آنهــا را بــه 
بیمارســتان دارای تخت خالــی ارجاع می دهند. بنابراین 
با شماره گیری تلفن ۶۰۷۰ به همراه کد ۰۲۱ می توانند 

از این خدمت بهره مند شوند.
وی با اشاره به مشکالتی که در رعایت پروتکل های 
بهداشــتی وجود دارد، تاکید کرد: بخشــی از مغازه هایی 
کــه غیــر رســمی فعــال هســتند و وســایل حمــل و نقــل 
عمومی ما را با مشــکل همراه کرده اند و بیشــترین عدم 
رعایت پروتکل ها در شــهر تهران مربوط به رســتوران ها 

است که فعال هستند.

پیش نویس الیحه دوفوریتی دائمی شدن همسان سازی حقوق 
بازنشستگان نهایی شد

برای تزریق واکسن کرونا منتظر پیامک وزارت بهداشت باشید

الهیار ترکمن تشریح کرد: چرایی  پرداخت نشدن حق التدریس 
اسفند و فروردین معلمان

محدودیت های کرونایی شهرهای قرمز و 
نارنجی یک هفته دیگر تمدید شد


