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مرغ همسایه غازه
راضیه حسینی

تخصصــی  مــادر  شــرکت  مدیرعامــل  متولــی زاده، 
توانیــر: »کشــوری مانند آمریــکا هم برای قطعی برق در 

٣٧ روز به مردم هشدار داده است.«
آن وقت ما فکر می کنیم مشکل از مسئوالن کشور 
اســت.  چرا همیشــه برای ما مرغ همســایه غاز اســت؟  
چنــد ســاعت در روز برق مــان مــی رود، فکــر می کنیــم 
برخــی  بــاز  حــاال  هســتیم.  دنیــا  کشــور  بدبخت تریــن 
می گویند صد رحمت به آمریکا که هشدار داد و یک هو 
برق را قطع نکرد. این هم از مهربانی مسئوالن ماست. 
آنها از بس نگران وارد نشــدن اســترس به ما هســتند، 
ترجیــح دادنــد بی خــودی دلواپس مــان نکننــد و در عمل 
انجام شــده قرار بگیریم. حاال این وســط کل مســابقات 
شــطرنج رفت روی هوا و یک ســری بیمار هم تا نزدیکی 
مالقــات بــا ملک المــوت رفتند، خیلی مهم نیســت. مهم 
نیت مســئوالن اســت که همیشــه خیر است. فکر کنید 
اگــر مثــل آمریکایی هــا می گفتند ســی و هفــت روز برق 
نداریــد چقــدر بــه ما اســترس و اضطراب وارد می شــد و 

نگران می شدیم.
در همیــن آمریــکا بــرق کــه هیــچ، یک هــو طوفــان 
می آید و نصف مردم زندگی شــان نابود می شــود. نصف 
دیگرشــان هــم بــه  دلیــل چاقــی و اضافــه وزن در خطــر 
نابــودی هســتند. تازه ایــن که چیزی نیســت؛ در همین 
کانادا طوری برف می بارد که آدم با کل خانه زندگی اش 
محــو می شــود. در بعضــی کشــورها آتشفشــان یک هــو 
می زند یک شــهر را جزغاله می کند. گاهی هم ســونامی 

می آید و همه چیز را با خود می برد.
خارجی هــا خیلــی بیچــاره هســتند و هــر روز که از 
خــواب بیــدار می شــوند باید با یک بال و مصیبت دســت 
و پنجــه نــرم کنند. آن وقت بعضی از ما تالش می کنیم، 
برویم در یکی از این کشــورهای پیشــرفته زندگی کنیم 
و فکــر می کنیــم چــه امکاناتــی در انتظــار ماســت. مــا 
قــدر مملکــت خودمــان را نمی دانیــم. اینجا نــه خبری از 
طوفــان و گردبادهــای عجیــب وغریــب اســت، نه کوهی 
آتشفشانی می شود. تازه خطر مرگ  و میر بر اثر چاقی 
هــم تهدیدمــان نمی کنــد. ایــن هــم از درایــت مســئوالن 
اســت. طــوری همــه چیــز را مدیریــت قیمــت می کنند تا 
بــه انــدازه و بجــا بخوریــم و دچــار اضافــه وزن نشــویم. 
آمریکایی ها حتی همین کار ســاده را هم بلد نیســتند. 

کاش کمی قدر مملکت خودمان را بدانیم.

عصر انقراض )طنز(

 اجرای طرح
»پرستار پیگیر« برای 

بیماران پس از ترخیص 
وزارت  پرســتاری  معاونــت  اقدامــات  جملــه  از 
بهداشــت بــرای توســعه نقــش پرســتاری جامعه نگــر، 
انجــام طــرح پرســتار پیگیــر بــرای پیگیری بیمــاران پس 
از ترخیص از بیمارستان و همچنین  اقدام برای ایجاد 
و توســعه مراقبت های تســکینی کودکان و بزرگســاالن 

بوده است.
نشست تخصصی معاون پرستاری وزارت بهداشت 
بــا اعضــای هیــات مدیــره و هیــات موســس انجمن ملی 
و مراقبت هــای  )مراکــز مشــاوره  پرســتاران جامعه نگــر 

پرستاری در متزل(کشور برگزار شد.
بنابــر اعــالم روابــط عمومــی وزارت بهداشــت، در 
ایــن نشســت کــه در وزارت بهداشــت برگزار شــد، مریم 
حضرتی، معاون پرســتاری وزارت بهداشــت ضمن اظهار 
خرســندی از ثبــت انجمــن ملی پرســتاران جامعه نگر به 

اهمیت و نقش پرستاری در جامعه تاکید کرد.
وی افــزود: در شــرایط فعلــی، کشــور بیــش از هــر 
زمــان دیگری بــه مراقبت های جامعه نگر نیاز دارد و این 
اقدام اعضای هیات موســس در ثبت انجمن پرســتاران 
حرفــه  ارتقــای  در  موثــر  گامــی   می توانــد  جامعه نگــر 
پرســتاری و ارائــه کیفــی خدمــات در جهــت رضایتمندی 

مردم باشد.
حضرتی افزود: در ایام بحران کرونا اقدامات قابل 
توجهــی از طــرف مراکــز مراقبت و مشــاوره در منزل  به 
بیمــاران کوویــد ارائــه شــد کــه کمــک شــایانی بــه نظــام 
سالمت در جهت کاهش بار مراجعین به بیمارستان ها 

و افزایش راحتی و رضایتمندی مردم بود.
جامعه نگــر،  پرســتاری  حــوزه  در  افــزود:  وی 
منــزل   در  مراقبــت  مراکــز  بــر  نظــارت  و  ســاماندهی 
بســیار مهم اســت و ما در معاونت پرســتاری با اولویت 
سیاســت گذاری در مقوله پرســتاری جامعه نگر اقدامات 
پایــه ای زیادی انجــام دادیم، از جمله بحث مراقبت های 
طوالنــی مــدت ) LTC ( بــرای مددجویانــی که نــه امکان 
مراقبــت در بیمارســتان ها و نه امــکان مراقبت در منزل 
از آنهــا وجــود داشــت، از اقدامــات دیگــر معاونــت در 
جهــت توســعه نقش پرســتاری جامعه نگــر، انجام طرح 
پرســتار پیگیر جهت پیگیــری بیماران پس از ترخیص از 
بیمارســتان و همچنین  اقدام در جهت ایجاد و توســعه 
مراقبت های تسکینی کودکان و بزرگساالن بوده است.
حمایــت  اعــالم  و  خرســندی  اعــالم  بــا  حضرتــی 
معاونــت پرســتاری وزارت بهداشــت از ایــن اقــدام، ابراز 
امیــدواری کــرد کــه انجمن ملــی پرســتاران جامعه نگر با 
قــوت و قــدرت زیــاد فعالیت هــای خــود را شــروع کنــد و 
در ایــن راه ضمــن اســتفاده از تجربیات زیاد مراکز هوم 
هلــث کــر، در کنــار راه انــدازی کمیتــه علمــی و نشــریه 
تخصصی؛ وضعیت پرستاری جامعه نگر را متحول کند.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانــی اســتان زنجــان گفــت که 
فاصله زمانی تزریق بین ۲ دوز واکسن کرونا 
در صورت تاخیر مشــکل جدی ایجاد نمی کند 
و می تواند با چندماه تاخیر هم تزریق شود.

پرویز قزلباش در گفت وگو با ایرنا افزود: 
بر این اساس تزریق واکسن آسترازنکا پیش از 
این نیز با فاصله ۲۸ تا ۳۰ روز انجام می شــد، 
امــا مطالعــات نشــان داد کــه تزریــق دوز دوم 
بــا فاصلــه ۳ مــاه هــم مشــکلی ایجــاد نمی کند 
چراکــه دوز اول سیســتم ایمنــی را تحریــک و 

آماده دفاع کرده و دُوز دوم مکمل است.
تاکنــون  کــرد:  اظهــار  مســئول  ایــن 
ســالمندان بــاالی ۸۰ ســال، حــدود ۸۰ درصد 
و بــاالی ۷۰ ســال هــم، ۷۲ درصــد واکســینه 
شــده اند کــه در واکسیناســیون ایــن گروه هــا 
حتــی درخصــوص کارآزمایــی  بالینی واکســن 
ایرانــی – کوبایــی )کنژوگــه( هیــچ عوارضــی 

گزارش نشده است.
اینکــه  بــه  باتوجــه  کــرد:  تصریــح  وی 
زنجان مرکز توزیع واکســن شــمال غرب کشــور 
محسوب می شود، بطور طبیعی نیز بیشترین 
ذخایــر را داشــته و تــالش بــر ایــن اســت کــه 
واکســن های ارســالی از طرف وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکی به اســتان بالفاصله 
و با ســرعت مناســب که برای ســنین مشخص 

شده، توزیع تزریق شود.
قزلبــاش بــا تاکیــد بــر اینکــه در روزهــای 
اخیــر اندکــی رونــد واردات واکســن کُنــد شــده 
تاخیــر  ایــن  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز  اســت 

به زودی برطرف شود.
وی گفت: استان نیز تالش دارد با توجه 
بــه وقفــه ایجــاد شــده در امــر توزیــع واکســن 
بــا رفــع این مســاله تزریــق آن را بــه گروه های 

مختلف هدف سرعت دهد.

قزلبــاش بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ظرفیــت 
بیمــار  خوشــبختانه  اســتان،  در  ایجادشــده 
مبتــال بــه کرونــای در انتظــار بخــش آی ســی یو 
وجــود نــدارد، اظهار کــرد: بیشــترین علل ابتال 
بــه این بیماری در مبتالیــان تماس خانوادگی، 
دورهمی هــا، تجمعــات، تمــاس بــا فــرد آلــوده 
در محل و مســافرت ها بوده اســت که در این 
ارتبــاط بایــد بــه فاصله گذاری هــا و کنتــرل آن 

توجه بیشتری داشت.

ایــن مســئول همچنین در شــرایط کنونی 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بر رعایت 
و  اجتماعــی  فاصلــه  بهداشــتی،  پروتکل هــای 
اســتفاده از ماســک، تاکید و خاطرنشــان کرد: 
بــر ایــن مبنا بایــد بحث آموزش، اطالع رســانی 
و نظارت بر اجرای پروتکل ها با شــدت بیشــتر 
انجــام بگیــرد و عمــوم مــردم هــم بــا شــدت و 
جدیــت پروتکل هــای بهداشــتی را مــورد توجــه 

قرار دهند.

مسؤالن برای شارژ مجدد واکسن برای 
دُز دوم در تــاش هســتند، بــه عــاوه اینکــه 
پیگیــر دریافــت مجــوز اضطــرار اســتفاده از 

واکسن برکت برای تزریق نیز هستند.
نادر توکلی، معاون درمان ســتاد مقابله 
بــا کرونــا در اســتان تهــران در گفــت و گــو بــا 
ایلنــا، ضمــن اشــاره بــه کاهــش در مراجعــات 
بیماران کرونایی به بیمارستان، بیان کرد: در 
خصــوص مراجعات بیماران بــه مراکز درمانی 
کمــاکان یک کاهش کلی وجود دارد، در واقع 
هــر هفتــه ۱۰ تــا ۱۵ درصد کاهــش داریم، اما 
ایــن کاهش هــا بــه شــکل قابــل توجــه نبــوده 

است.
وی ادامــه داد: همچنیــن مــوارد بســتری 
روزانــه  متوســط  طــور  بــه  کرونایــی  بیمــاران 

۶۰۰ تــا ۷۰۰ مــورد اســت. در حــال حاضــر نیز 
کل بســتری ها حــدود ۴۷۰۰ نفــر اســت ولــی 
کاهشــی کــه مــورد نظــر ما اســت، خیلــی دیر 
انجــام می شــود، از زمــان پیک بیمــاری تا االن 

۵۰ درصد کاهش داشتیم.
مــدارس  بازگشــایی  مــورد  در  توکلــی 
واکســن  تزریــق  همچنیــن  و  دانشــگاه ها  و 
دانشــجوها گفت: هنــوز ابالغیه  مکتوب برای 
بازگشــایی مدارس و دانشــگاه نیامده اســت؛ 
البته جزو سیاســت های مراکز آموزشی است 
کــه در مهــر ماه دانشــگاه و مدارس به شــکل 

حضوری شروع به فعالیت کنند.
مــرداد  در  می کنــم  فکــر  داد:  ادامــه  وی 
واکسیناســیون دانشــجوها تســهیل پیــدا کنــد 
چون دانشــجوهایی که در بیمارســتان فعالیت 

می کردنــد، مثل پزشــکی و پیرا پزشــکی تقریبا 
واکسیناسیون شان در حال کامل شدن است.

توکلــی افــزود: امــا دانش آمــوزان زیر ۱۸ 
ســال هســتند و دســتورالعملی بــرای تزریــق 

واکسن به آنها وجود ندارد.
وی در مــورد پروتکل تورهای گردشــگری 
گردشــگری،  تورهــای  برگــزاری  بــرای  گفــت: 
پروتکل هــا ابــالغ شــده و قوانینــی بــرای کل 
آن هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت، در واقــع 
هیــچ منعی برای برگزاری تورهای گردشــگری 

در تابستان وجود نخواهد داشت.
توکلــی با اشــاره به کمبود واکســن برای 
تزریــق دُز دوم، بیان کرد: ما االن کمبودی در 
دُز دوم واکســن به شــکل قابــل توجه نداریم 
و ایــن موضــوع بــرای بعضی مراکز اســت، اما 

برخــی افــراد با همــان دُز اول هم ایمنی قابل 
توجــه بــه دســت آوردنــد، بــه خصــوص اگــر 

سابقه ابتال هم داشته باشند.
وی افــزود: ابتــال بــرای آنهــا کاربــرد یــک 
دُز را داشــته و بعیــد اســت وقفــه پیــش آمده 
باعــث کاهــش ایمنی زایــی شــود. البتــه بــرای 
شارژ مجدد واکسن برای دُز دوم مسؤلین در 
تالش هســتند، به عالوه اینکه مجوز اضطرار 
اســتفاده از واکســن برکت برای تزریق هم در 

حال پیگیری است.
توکلی در پاســخ به اینکه آیا اســتفاده از 
واکسن برکت به جای دوز دوم واکسن های کم 
آمده مشــکلی ایجاد نمی کند؟ گفت: استفاده 
از واکســن ها در دُزهای اول و دوم و به شــکل 

جدا از نظر منابع علمی مشکلی ندارد.

بنــا بــر اعــام وزیر آمــوزش و پــرورش، 
کــه  اســت  داده  وعــده  بهداشــت  وزارت 
مــرداد  تــا  حداکثــر  معلمــان  واکسیناســیون 

انجام شود.
محسن حاجی میرزایی در شورای اداری 
سمنان اظهار کرد: مهر سال آتی مهر متفاوتی 
اســت و آمــوزش و پــرورش در همیــن راســتا 
یــک کارگــروه را مامور به مطالعه در خصوص 
چگونگــی ایجــاد آشــتی بیــن دانش آمــوزان و 
اولیا با فضای مدرســه در دوران بعد از کرونا 

کرده است.
آموزشــی  هیــچ  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نمی توانــد جایگزیــن آمــوزش حضــوری شــود، 
افــزود: همــه تالش آموزش و پــرورش بر این 
اســت کــه از مهــر آینــده آموزش هــا دوباره به 

شکل حضوری برگزار شود.
وزیــر آمــوزش و پرورش بــا بیان اینکه 
در کشورهای مختلف قبال گفته می شد که 
اولین جایی که در دوران کرونا باید بســته 
شــود مدرســه و آخرین جایی که گشــایش 
خاطرنشــان  اســت  مدرســه  نیــز  می یابــد 
کــرد: با توجــه به اهمیت آمــوزش حضوری 
امروزه تالش ما بر این اســت که در اولین 

فرصت بعد از فراهم شدن شرایط مدارس 
را باز کنیم.

وی با بیان اینکه مدرسه هیچ جایگزینی 
ندارد ادامه داد: امروزه و بعد از تجربه کرونا، 
فضــای مجــازی جــای بســیاری از مشــاغل را 
گرفتــه امــا کرونــا در ایــن بیــش از یــک ســاله 
ثابــت کرد که هیــچ چیزی نمی تواند جایگزین 

آموزش حضوری شود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: جامعــه 
همانگونــه کــه بیامــوزد، رفتــار خواهــد کــرد؛ 
نظام یادگیری به انســان ها می آموزد چگونه 
رفتــار کننــد و مــا بایــد بدانیم بــرای هر تحول 

پایداری، نقطه عزیمت انسان ها هستند.
جدیــد  رویکــرد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
نقــش  بــرای  را  انســان ها  تربیــت،  و  تعلیــم 
آفرینی در جامعه آماده می کند و آنها را برای 
فهم و صورت بندی مسائل پیرامون خود مهیا 

می سازد.
ایــن عضــو کابینه دوازدهم با بیان اینکه 
مدرســه محــدود بــه آمــوزش نیســت افــزود: 
فضــای  در  آمــوزش  از  جــدا  آمــوزان  دانــش 
مدرســه شــیوه های زندگــی و گفتگــو و ارتباط 
بــا الیه هــای مختلــف جامعــه را فــرا می گیرند 

لــذا امــروزه بــا اطمینــان می تــوان گفــت هیچ 
چیــزی جایگزیــن مدرســه و آمــوزش حضوری 

نمی شود.
حاجــی میرزایــی ادامــه داد: درســت بــه 
همین دلیل بود که بنده در یک سال گذشته 
همــواره اصــرار داشــتم کــه در هــر منطقــه و 
شــهری کــه امــکان دارد حتی اگرچــه هفته ای 
یــک روز و یــا یــک ســاعت در هفتــه آمــوزش 

حضوری داشته باشد.
وی بــا اشــاره بــه امــکان واکسیناســیون 
بخــش زیــادی از جامعــه در ماه هــای پیــش رو 
کــه  داده  وعــده  بهداشــت  وزارت  افــزود: 
مــرداد  تــا  حداکثــر  معلمــان  واکسیناســیون 

انجام شود.
شاد والدین را نیز وارد 

کاس ها کرد
ایــن عضو کابینه از ســال تحصیلی اخیر 
بــه عنــوان یک ســال پیچیده نام بــرد و گفت: 
ظهور ویروس عالمگیر کرونا شــرایط متفاوتی 
را بوجــود آورد کــه این شــرایط در هیچ کجای 
دنیا تجربه نشــده بود و برای همین بســیاری 
از نظــام های آموزشــی دنیا بــرای رویارویی با 

آن آمادگی کامل نداشتیم.
و  ســردرگمی  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
و  آمــوزش  ماموریت هــای  همــه  پیچیدگــی 
پرورش را نیز تحت تاثیر قرار داد اظهار کرد: 
ایجــاد ارتبــاط بین بیش از یــک میلیون معلم 
و افزون بر ۱۵.۵میلیون دانش آموز در چنین 
شــرایطی کار ساده ای نبود اما همکاران ما به 
سرعت بر مشکالت فائق آمدند و آموزش در 

هیچ جای کشور تعطیل نشد.
تفــاوت  بــه  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
آمــوزش در فضــای مدرســه و فضــای مجــازی 
پرداخت و خاطرنشان کرد: در مدرسه معموال 
معلــم درب کالس را مــی بنــدد و آموزش بین 
معلم و دانش آموز انجام می شود اما با ظهور 
کرونا و شــکل گیری ســامانه شاد، به یک باره 
والدیــن نیــز بــه نوعــی امــکان حضــور در ســر 

کالس ها را پیدا کردند.
حاجی میرزایی با بیان اینکه شاد والدین 
را نیــز وارد کالس هــا کرد گفت: کرونا با همه 
ظرفیت هــای  کــه  شــد  ســبب  تلخی هایــش 
جدیدی در نظام آموزشــی ما شــکل بگیرد که 
ایــن ظرفیت هــا می تواند در آینده کمک کننده 

نظام آموزش و پرورش باشد.

غرامت دستمزد ایام بیماری 
کرونا، ۱۴ روزه است

معــاون بیمــه ای ســازمان تامین اجتماعــی با بیان 
اینکه در حالت کلی هر بیمه شــده ای اســتحقاق درمان 
داشــته باشــد غرامــت دســتمزد ایام بیمــاری را هرچند 
روز باشــد می پردازیم؛ گفت که کاهش زمان پرداخت 
غرامــت دســتمزد ایــام بیماری کرونــا از ۱۴ به ۱۰ روز از 
ســوی تامین اجتماعی درســت نیست و غرامت ۱۴ روز 
مرخصــی ناشــی از بیماری کرونا بــدون نیاز به مراجعه 

حضوری پرداخت می شود.
مهــرداد قریــب در گفت وگو با ایســنا، در پاســخ به 
پرسشی مبنی بر کاهش زمان پرداخت غرامت دستمزد 
ایــام بیمــاری کرونــا از ۱۴ بــه ۱۰ روز اظهــار کــرد: چنیــن 
چیزی درست نیست و ۱۴ روز غرامت ایام بیماری کرونا 

به صورت علی الحساب پرداخت می شود.
وی افــزود: البتــه مشــکلی هــم در لینــک شــدن بــا 
وزارت بهداشــت داشــتیم ولــی اگــر بــه صــورت آنالیــن 
ســوابق پزشــکی را مشــاهده کنیم بدون نیاز به مراجعه 
را  خســارت  ایــن  علی الحســاب  صــورت  بــه  حضــوری 
می پردازیم.  معاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی با 
اشــاره بــه ایــام بیمــاری طوالنــی تــر گفت: اگــر مرخصی 
ادامــه دار باشــد بــا تاییدیــه پزشــک معتمــد ســازمان و 
تاییدیه کمیسیون مربوطه غرامت را می پردازیم. ممکن 
است در افراد مختلف مدت زمان بیماری متفاوت باشد 
امــا در حالــت کلــی هــر بیمه شــده ای اســتحقاق درمــان 
داشته باشد غرامت دستمزد ایام بیماری را هرچند روز 

باشد می پردازیم.
اجتماعــی  تامیــن  ســوی  از  کــرد:  اضافــه  قریــب 
مشــکلی نــدارد و اگــر افــرادی در ایــن زمینــه ســوال و یا 
مشــکلی دارنــد می تواننــد مراجعــه کــرده و یــا بــا ۱۴۲۰ 

تماس بگیرند و راهنمایی های الزم را دریافت کنند.

مجوز راه اندازی ۱۰ پارک علم 
و فناوری سالمت در کشور 

صادر شد
به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، وزارت بهداشــت مجوز فعالیت 
۱۰ پــارک علــم و فناوری ســامت را در کان مناطق کشــور 

تاکنون صادر کرده است.
بــه گــزارش ایرنــا، فریــد نجفی در اولین شــورای پارک 
فناوری ســالمت دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشــاه افزود: 
پارک هــای علــم و فناوری ســالمت با هــدف تبدیل ایده های 
نو به محصول، اشتغال زایی بیشتر نخبگان و ایجاد بستری 
مناســب برای حضور شــرکت های دانش بنیان در حوزه های 
ســالمت راه انــدازی شــده اســت. وی اظهــار کــرد: راه اندازی 
و تأســیس پارک هــای علــم و فنــاوری جهــش مهمــی بــرای 
دانشــگاه های علوم پزشــکی محســوب می شود و پتانسیل 

بسیار خوبی برای کالن مناطق ایجاد می کند.
نجفــی اضافه کرد: همچنین راه اندازی پارک های علم 
و فناوری موجب می شود شرکت هایی که در حوزه سالمت 
فعالیت می کنند خیلی سریعتر و در یک اکوسیستم  کامال 
مشــخص و تعریف شــده در ســطح کشــور به پیشــرفت در 

فناوری و تولید دست یابند.
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی در ادامــه گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط 
اقتصــادی کــه در کشــور وجــود دارد، فعالیــت ایــن پارک هــا 
بســیار کمک کننده اســت و با حمایت از واحدهای فناور و 
شــرکت های دانش بنیان، در رســیدن به خودکفایی و فعال 

شدن چرخه تولید بسیار موثر خواهد بود.
او تصریح کرد: از استانداران می خواهیم از راه اندازی 
پــارک فنــاوری ســالمت در اســتان ها حمایــت کننــد و در 
اختصاص دادن زمین و فضای مناسب نهایت همکاری را با 
دانشــگاه های علوم پزشــکی داشته باشــند چرا که تأسیس 
پــارک علــم و فناوری یکــی از افتخارات و از زیرســاخت های 
الزم در جهــت پیشــبرد اهــداف اقتصــادی در هر اســتان به 
شــمار می رود. نجفی یادآور شــد: در کالن منطقه سه، هم 
مرز بودن با کشور عراق شرایط ویژه ای را ایجاد کرده است 
بــه طــوری کــه در ایــن کالن منطقــه دانشــجویان زیــادی از 
کشــور عراق در حال تحصیل هســتند و تبادالت فرهنگی و 

آموزشی بسیار خوبی وجود دارد.
وی گفــت: بــا راه انــدازی پارک علم و فنــاوری در کالن 
منطقه ســه، این تبادالت را می توان در ســطح فناوری هم 
گســترش داد و موفقیــت بســیار خوبــی در حــوزه صــادرات 
محصــوالت ســالمت محــور به کشــور عراق به دســت آورد. 
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
آمــوزش پزشــکی گفــت: با وجــود فعالیت شــتابدهنده های 
کشــوری، در پارک های علم و فناوری هر کالن منطقه ســه 
شــتاب دهنده جهــت تســریع در اقدامــات و فعالیت هــای 

شرکت های پارک فناوری سالمت نیز مورد نیاز است.

اخبـــــــــــــــــار

وزیر آموزش و پرورش: معلمان تا مرداد واکسینه می شوند

معاون درمان ستاد کرونای استان تهران: ممنوعیتی برای 
برگزاری تورهای گردشگری در تابستان نداریم

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی از ارسال 
پیشــنهادی به هیات مدیره بــرای اخذ مصوبه برای 
بــه کارکنــان مراکــز  ایــام کرونــا  پــاداش  پرداخــت 
درمانــی درگیــر کرونــا تــا معــادل ۱۰۰ درصــد یکماه 

حقوق خبر داد.
بــه گــزارش مهر، مصطفی ســاالری در جلســه 
ســازمان  کارکنــان  بــه  پرداخــت  نظــام  ســاماندهی 
تأمین اجتماعی، از ابالغ بخشــنامه شــیوه محاسبه 
و کســر ۷ درصد حق بیمه ســهم همکاران متقاضی 
بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور خبر داد.
وی بــا تشــریح اقدامــات و پیگیری های صورت 
گرفته در راستای جبران تالش ها و زحمات کارکنان 

درمــان  حــوزه  به ویــژه  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
در دوران پاندمــی کرونــا، اظهــار کــرد: بــا ابــالغ این 
بخشنامه، بابت سنوات سخت و زیان آور پرستاران 
در حین بازنشســتگی، ۲۰ درصد حق بیمه ۵ ســاله 
بر عهده سازمان و فقط ۷ درصد کسورات بر عهده 
خــود آنــان خواهــد بود که به موجب این بخشــنامه 
ســهم کارمند از محل پاداش پایان خدمت و یا طی 
۲۴ ماه کســر از مســتمری بازنشســتگی قابل تادیه 

خواهد بود.
ســاالری همچنین از ابالغ دستورالعمل جدید 
محاسبه و پرداخت پرکیس به پزشکان از دی سال 
۹۹ خبر داد و افزود: عالوه بر این، با ابالغ دســتور 

اداری جبــران کاهــش غیــرارادی عملکــرد پرکیــس 
پزشــکان در ایــام کرونــا، جبــران کاهــش عملکــرد 
پزشکان مشمول از اول تیر ۱۳۹۹ به بعد، محاسبه 

و پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی از ارســال 
پیشــنهادی بــه هیــأت مدیــره بــرای پرداخــت معوقه 
فوق العاده هــای ســختی کار و نوبــت کاری خبــر داد 
و افــزود: احتمــاالً ظرف هفته جــاری هر دو موضوع 
به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید که به محض 
ابــالغ مصوبــه، مراتب بــرای اجرا به اســتان ها ابالغ 

خواهد شد.
ســاالری همچنیــن بــا اشــاره به درخواســت از 

بــا  ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور در رابطــه 
مجــوز افزایــش فوق العــاده ویژه کارکنان متناســب 
بــا شــرایط رســته های مختلــف شــغلی، ضمــن ابراز 
قدردانی از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس 
هیأت امنا سازمان، خاطرنشان کرد: به محض اخذ 
مجوز شورای حقوق و دستمزد و ابالغ پاسخ مرجع 
مذکــور، اقدامــات الزم در ســازمان بالفاصلــه انجام 

خواهد شد.
وی با اشــاره به اصالح و تصویب شاخص های 
ارزیابــی در محاســبه مزایــای انگیزشــی در کمیتــه 
اصلی مزایای انگیزشی سازمان، از بازبینی و اصالح 
ســقف پرداخــت مزایــای انگیزشــی بــه کارکنــان بــه 

منظور رعایت عدالت در پرداخت ها، خبر داد.
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی همچنین 
از شــفاف سازی در خصوص نحوه محاسبه ساعت 
کارکرد و اضافه کار کارکنان در معرض خطر اشــعه 
در مراکــز درمانــی و ابــالغ مکاتبات مرتبط برای اجرا 

به استان ها خبر داد.
ســاالری تأکیــد کــرد: صــدور احــکام کارگزینــی 
مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ کارکنان شاغل 
در سازمان تأمین اجتماعی انجام و پرداخت حقوق 
خــرداد همکاران نیز بر اســاس احــکام صادره جدید 
صــورت می گیــرد و معوقــات مربــوط به احکام ســال 

۱۴۰۰ نیز در آینده نزدیک پرداخت می شود.

پرداخت پاداش ایام کرونا به کارکنان مراکز درمانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان: تاخیر در تزریق 
دوز دوم واکسن کرونا مشکلی ایجاد نمی کند


