
پنجشنبه  9 تیر  1401- 30 ذی القعده 1443 - 30 ژوئن 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5750  4   اجتماعی

شناسایی ۴۴۱ بیمار جدید کرونایی
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۴۱ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در 

کشور شناسایی و ۷۰ نفر از آنها بستری شدند.
به گزارش ایلنا، بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت تا روز ۸ تیرماه ۶۴ میلیون و 
۶۴۱ هزار و ۲۶۸ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۲۴۳ نفر دوز دوم و ۲۷ 
میلیون و ۷۳۷ هزار و ۱۸۶ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۶۹۷ دوز رسید.
در یک شبانه روز ۱۸ هزار و ۲۸۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

از روز۷ تیرماه تا روز ۸ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 
۴۴۱ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹در کشور شناسایی و ۷۰ نفر از آنها بستری 
شدند.مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۵۹۷ نفر 
رســید.در طول ۲۴ ساعت، هیچ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را 
از دست نداد و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد ۱۴۱ هزار و ۳۸۶ نفر 
ماند.خوشبختانه تا روز ۸ تیرماه ۷ میلیون ۶۲ هزار و ۴۰۹ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۱۸۹ نفر از بیماران مبتال به کووید-

۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۸ 
تیرماه ۵۲ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۹۰ آزمایش تشــخیص کووید-۱۹ در کشور 
انجام شده اســت.در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، صفر شهرستان 
در وضعیت نارنجی، ۹۱ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵۷ شهرستان در وضعیت 

آبی قرار دارند.

صدور مجوز مصرف واکسن پاستوکووک 
به عنوان دوز یادآور تمام واکسن  های کرونا در ایران

مدیرگروه تحقیقات بالینی و اپیدمیولوژی انســتیتو پاستور ایران ضمن تشریح 
روند انجام مطالعات بر واکسن پاستوکووک و پاستوکووک پالس، از صدور مجوز 
مصرف واکسن پاستوکووک به عنوان دز یادآور تمام واکسن  های تزریق شده در 
کشور خبر داد.به گزارش ایسنا، دکتر آمیتیس رمضانی، گفت: با توجه به ظهور 
واریانت  های جدید واکســن گریز و وجود شواهدی مبنی بر افت تدریجی سطح 
ایمنی حاصل از واکسیناسیون کووید-۱۹، تزریق دز یادآور بعد از چند ماه، بویژه 
برای واکسن های مبتنی بر پلتفرم ویروس غیرفعال، حائز اهمیت است. مطالعات 
اخیر نشان داده است که واکسن  های کووید-۱۹ با پلتفرم پروتئینی تولید شده 
در انستیتو پاستور ایران، می  توانند نقش مهمی در ادامه برنامه واکسیناسیون علیه 
این بیماری در کشور داشته باشند. تحقیقات همچنین نشان داده است که تزریق 
واکسن های مربوط به دو پلتفرم متفاوت، یا به عبارتیMix & Match، باعث 
ایجاد ایمنی موثرتر و پایدارتر برعلیه ویروس عامل کووید-۱۹ می شود.وی افزود: 
با توجه به اهمیت انتخاب واکســن بی خطر با کارایی باال به عنوان دز یادآور، در 
هفته جاری وزارت بهداشت با تکیه بر شواهد حاصل از مطالعات کارآزمایی بالینی 
انجام شده، واکسن پاستوکووک را عالوه بر پاستوکووک-پالس به عنوان دز یادآور 

سایر واکسن  های مورد استفاده در کشور تایید کرد.

کمتر از یک دهه فرصت 
برای مهار خطرات کاهش جمعیت کشور

معاون بهداشــت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر این که برای 
نجات کشــور از خطرات کاهش جمعیت کمتر از یک دهه فرصت داریم، گفت: 
بحث جوانی جمعیت یک بحث فرهنگی، استراتژیک و حیاتی است و باید جدی تر 
به این مسئله وارد شــده و این موضوع را نهادینه کنیم .به گزارش ایسنا، کمال 
حیدری در کارگاه دو روزه آموزشــی معاونان فنی معاونت بهداشت دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور که در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی برگزار شد، با اشاره 
بــه طرح ملی جوانی جمعیت اظهارکرد: برای نجات جمعیت ایران کمتر از یک 
دهه زمان داریم و اگر نتوانیم کاهش مسئله جمعیت را به افزایش جمعیت تغییر 
معکوس دهیم کشور دارای ضررهای هنگفت و آسیب های زیادی خواهد شد.وی 
افزود: بحث جوانی جمعیت یک بحث فرهنگی، استراتژیک و حیاتی است و باید 
جدی تر به این مســئله وارد شده و این موضوع را نهادینه کنیم .معاون بهداشت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه وزارت بهداشت در امر 
جوانی جمعیت مسئولیت مستقیم دارد، گفت: همه واحدهای مربوط به سالمت 
و بهداشت کشــور باید در بحث اقناع کردن عمومی فرزندآوری، فعال شوند چرا 
که تغییر نگرش جامعه در مورد فرزندآوری بدست شماست و باید تفهیم کنید.

تشریح شرایط ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی
 بعد از بازگشت به کشور

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شــرایط ادامه تحصیل دانشــجویان ایرانی بعد از 
بازگشت به کشــور را تشــریح کرد.محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و 
فناوری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره سهمیه ۳ درصدی استخدام معلوالن 
و اجرای این قانون در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به کارگیری اســاتیدی 
که با وجود معلولیت دانش و توانمندی علمی کافی دارند، توضیح داد: اگر قانونی 
وجود داشــته باشد، ما موظف به اجرای آن هســتیم. در این رابطه البته بحث 
دیگری هم وجود دارد؛ اینکه رشته های مختلف شرایط خاص خودشان را دارند 
یعنی در این امر باید تناسب رشته ای را در نظر داشته باشیم به عنوان مثال استاد 
رشته ای که نیاز به بازدیدهای میدانی دارد یا شاید به هر دلیلی شرایط تدریسش 
خاص است را باید متفاوت ببینیم، اما این افراد دارای معلولیت به هرحال بخشی 
از خانواده ما هستند و ما قطعا این قانون را در وزارت علوم لحاظ می کنیم. او در 
مورد بازگشت دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های خارجی به 
کشور و چگونگی و قاعده رسیدگی و پذیرش آن ها در دانشگاه های ایران توضیح 
داد: دانشــجویان ایرانی خارج از کشــور اگر در دانشگاهی درس می خوانند که 
مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و شرایط کافی را داشته باشند 
می توانند به دانشگاه های داخل کشــور منتقل شوند. او افزود: حسن این اتفاق 
برای دانشــجویانی ایرانی خارج از کشــور این است که هزینه تحصیل آن ها در 
ایران خیلی کاهش پیدا می کند، چرا که هزینه تحصیل در ایران با خارج متفاوت 
است. زلفی گل در ادامه در مورد اینکه چه دانشگاه هایی پذیرای این دانشجویان 
خواهند بود، اظهار کرد: اینکه این دانشــجوها در چه دانشگاهی در کشور ادامه 
تحصیل خواهند داد نیز بستگی دارد به اینکه در خارج از کشور در چه دانشگاهی 
درس خوانده اند و می توانند داخل کشور نیز در دانشگاهی هم سطح با آن دانشگاه 
و مدرکی که گرفته اند، ادامه تحصیل بدهند. وزیر علوم در مورد پیگیری پرداخت 
دستمزد استادان حق التدریس و تخصیص بودجه به دانشگاه ها برای پرداخت این 
هزینه ها تصریح کرد: حق التدریس بیشــتر در آموزش و پرورش پررنگ است. 
ما در وزات علوم به این ترتیب عمل می کنیم که دانشــگاه های ما استادان حق 
التدریس را در اولویت قرار می دهند و آخر ترم معموال حق التدریس اســتادانی 
که خارج از دانشــگاه بوده اند و درس داده انــد را پرداخت می کنند. زلفی گفت 
تاکید کرد: دانشــگاه های دولتی چنین مشکالتی ندارند البته این دانشگاه ها به 
کلی مشکالتی دارند و مثال دچار کمبود بودجه هستند، ولی افرادی که به عنوان 

استاد مدعو به دانشگاه ها می آیند، اولویت پرداخت حق التدریس با آن هاست.

اورهال ضروری ۷۰۰ واگن مترو
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران از ورود شرکت خارجی برای اورهال 
قطارهای مترو خبر داد.مهدی شایســته اصل در گفت وگو با ایســنا، در مورد 
ســرانجام اورهال قطارهای مترو با بیان اینکه نیاز بــه اورهال ۷۰۰ واگن مترو 
ضروری اســت، گفت:  اورهال این واگن ها نیازمند حداقل ۲ هزار میلیارد تومان 
اعتبار اســت که در صورت تامین مالی در یک بازه زمانی  ۱.۵ ســاله این مهم 
محقق خواهد شــد.وی با بیان اینکه اخیرا با یک شــرکت اروپایی برای اورهال 
واگن هــا به همراه تأمین مالی تفاهم نامه ای منعقد کردیم، افزود: همچنین این 
شــرکت اعالم آمادگی کرده که در حل مشکالت گیربکس لوکوموتیوهای خط 
۵، ارتقاء قطارهای دی ســی، ارتقاء ناوگان و خرید قطعات با فاینانس به متروی 
تهران کمک فنی و مهندســی کند.وی توضیح داد: این شرکت قرار است مبلغ 
۱۰۰ میلیــون یورو فاینانس خارجی بــرای متروی تهران فراهم کند که در این 
راســتا مصوبه ای را از هیات مدیره شرکت اخذ کردیم و صورتجلسه تفاهم نیز 
در این زمینه منعقد شــده اســت، اما برای اجرای این قرارداد باید ۱۵ درصد از 
کل مبلــغ را _ ۱۵ میلیون یورو _ پرداخت کنیــم تا طرف خارجی ۸۵ درصد 
نقدینگــی خود را وارد چرخه کند ؛ البته هنوز برای تأمین این ۱۵ میلیون یورو 
در حال رایزنی با مدیران عالی شــهرداری تهران هستیم.شایســته اصل با بیان 
اینکــه  درصد بازپرداخت در تفاهم نامه مذکور برای ما مناســب اســت، گفت: 
می بایســت حل مشــکل مترو جزو اولویت های مدیریت شهری و دولت محترم 
باشد تا بتوانیم مشکالت انباشته متروی پایتخت که روزانه ۱.۵ میلیون نفر از آن 
اســتفاده می کنند را حل کنیم و این امر با بودجه های جاری میسر نخواهد شد، 

لذا باید از فاینانس خارجی استقبال کرده و مسائل آن را با سرعت رفع نماییم.

اخبار کوتاه
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

برایتحقیقوتفحصفرشقرمزپهنمیکنیم
۷۳ درصد ایرانیان تحت پوشش بیمه های اجتماعی هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشریح کرد

حکایت بیمارستان های فرسوده در تهران و نامه نگاری های مکرر برای ایمن سازی

نرخ حق  بیمه دانشجویان اعالم شد

رویداد ملی نوپیا برگزار می شود

تکیه بر نوآوری  برای رویارویی مناسب با مسائل اجتماعی

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به سواالتی 
پیرامون تحقیق و تفحص از شســتا پاسخ داد 
و گفت: در همین چندماه گذشته پرونده های 
متعددی شاید بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ پرونده حقوقی 
و قضایی که سالیان سال پیگیری نشده بود را 
به جریان انداختیم که عــدد و رقم ها، عدد و 
رقم های باالیی اســت و وسعت برخی تخلفات 
گسترده اســت.به گزارش ایســنا، میرهاشم 
موسوی در حاشیه نشست امضای تفاهم نامه 
ســازمان تامین اجتماعی با معاونت فرهنگی 
و دانشــجویی وزارت بهداشت که در سازمان 
تامین اجتماعی برگزار شــد درباره تحقیق و 
تفحص مجلس شورای اسالمی از شستا گفت: 
احساس می کنم امروز مهمترین وظیفه ما در 
حوزه هــای اقتصادی عالوه بــر افزایش ارزش 
دارایی ها از طریق افزایش نرخ بازدهی دارایی ها 
باید در تولید و توسعه سرمایه گذاری ها متمرکز 
شــود.وی افزود: عــالوه بر آن کوتــاه کردن 
دســت های ناپاک، جریانــات، گروه ها، باندها 
و هرآنچــه که به عنوان تعــرض به این اموال 
و حق الناس مطرح اســت بــرای ما در اولویت 
اســت؛ فلذا هر نهاد نظارتــی از جمله مجلس 
شورای اســالمی که بخواهند در این زمینه به 
شــکل جدی و واقعی وارد شده و به سازمان 
کمک کنند قطعا ما نه تنها استقبال می کنیم 
بلکه فرش قرمز هم برایشــان پهن می کنیم و 
این را کمک به خودمــان می دانیم.مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تحقیق 
و تفحص از شستا را کمک به تحقق ماموریت 
و سالم ســازی محیط در بخش های اقتصادی 
قلمداد می کنیم اظهار کرد: نمایندگان مجلس 
حتی قبل از طرح این مسئله، با بنده صحبت 
کرده بودند و بنده گفتم ما صد در صد موافق 
هستیم. البته می گفتند طرح مربوط به دولت 
قبلی بود اما بنده استقبال کردم  و گفتم حتی 
برای وضعیت کنونی و تا به امروز هم این کار را 

بکنید که بسیار به ما کمک می کند.
موســوی تاکیــد کرد: مــا مجموعه بســیار 
گسترده ای هستیم؛ در شرکت های زیرمجموعه 
بالغ بر ۲۰۰ شــرکت کار می کنند و الزم است 
شبکه های نظارتی را بیش از پیش تقویت کرده 
و از فرصت های خارج ســازمانی و شبکه های 
نظارتی، نهادهای نظارتی و مجلس هم کمک 
بخواهیم که به کمک ما بیایند و  بتوانیم در این 
وضعیت اختالالتی که در زمینه های اقتصادی 
فراهم شــده را با کمک این افراد از بین ببریم.
وی در پاســخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه 
همه محورهای تحقیــق و تفحص، اقتصادی 

نبود و به نظر می رسید بیشتر تحقیق و تفحص 
از تامین اجتماعی است تا شستا؟ گفت: برای 
مــا فرقی نمی کند، شســتا و تامین اجتماعی 
هــر دو با هم یکی هســتند. ما شــرکت های 
غیرشســتایی هــم داریــم کــه زیرمجموعه 
تامین اجتماعی هســتند. فرض کنید شرکت 
خانه ســازی، شــرکت نفت الوان و بخش های 
مختلــف. همچنین ما فعالیــت اقتصادی در 
درمان داریم، خرید راهبردی خدمات سالمت 
می کنیم و بیشــترین حجم خروجی منابع ما 
در بخش خدمات راهبردی اســت که اســناد 
دارد رسیدگی می شــود. با بخش خصوصی و 
دولتی طرف قرارداد هســتیم و اساسا ما یک 
نهاد اجتماعی -اقتصادی محســوب می شویم.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی ادامه داد: 
درست است در بخش اجتماعی خدمات تولید 
می کنیــم، در بخش بیمه ای بالغ بر ۳۰۰ هزار 
میلیــارد تومان گردش مالی در ســال جاری 
خواهیم داشت و آیا در این فضا و در تعامالت 
با کارفرمایان، بیمه شــدگان و ذینفعان ممکن 
اســت خطایی صورت نمی گیرد؟ حتما ممکن 
است این خطا باشد و حتما باید به این سمت 
برویم که از این فرصت ها استفاده کنیم و اگر 
خللی در بخش هــای مختلف داریم را بتوانیم 
با کمک این عزیزان شناسایی کنیم.موسوی با 
بیان اینکه بایــد فرایندها را احصا کنیم و اگر 
الزم اســت ریل گذاری جدیــدی انجام دهیم 

اظهار کرد: این فرصت فراهم شده و تحقیق و 
تفحص و نظارت ابزارهایی هستند که شرایط 
سازمانی را به نقطه مطلوب می رسانند. بعضی 
متاسفانه از این چیزها می خواهند نگاه سلبی را 
دنبال کنند و مواضع خوبی ندارند، اما ما از روز 
اول این را فرصت می دانســتیم و وقتی دیدیم 
زمزمه هایی از گذشته بر این موضوع بوده اصرار 
داریم در کشــف و بررسی ها به ما کمک کنند 
و بنده واقعا خوشحال شــدم.وی در پاسخ به 
پرسش دیگر ایســنا مبنی بر آنکه آیا پرونده 
قضایی مفتوح فســاد از گذشته دارید؟ اظهار 
کرد: در همین چند ماه گذشــته پرونده های 
متعددی شاید بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ پرونده حقوقی 
و قضایی که سالیان سال پیگیری نشده بود را 
به جریان انداختیم که عــدد و رقم ها، عدد و 
رقم های باالیی اســت و وسعت برخی تخلفات 
گســترده اســت. هرکدام که به نتیجه برسند 

اطالع رسانی می کنیم. 
یک مقــدار احتیاط می کنیم زیرا نمی خواهیم 
حقــوق افراد حتی متخلفان را قبل از اینکه به 
قطعیت برسد مورد تعرض قرار دهیم، ولی خب 
متاســفانه اتفاقات بدی افتــاده و پرونده هایی 
داریم کــه از ســال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۰ پیگیری 
نشــده و ارقام بر زمین مانده و تخلفاتی بسیار 
باال هستند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
ادامه داد: در طرف قراردادهای خارجی اهمال 
و قصور شده است. در پتروشیمی ها متاسفانه 

این اتفاق افتاده اســت. در شرکت خانه سازی 
پرونده بســیار بزرگی مفتوح اســت و سالیان 
ســال است که به نتیجه نرسیده است. بخشی 
از بدنــه مدیریت در بخش های مختلف درگیر 
بوده اند و تعرضاتی هســت که به اموال و حق 
الناس صورت گرفته است.موســوی با اشــاره 
بــه اینکه »مــا نمی خواهیم گذشــته ها را با 
یک صلوات تمام کنیــم« گفت: برخی تصور 
می کنند که کاری انجام شــده و تمام شده ، 
خیر! پرونده هایی هستند که بر زمین مانده اند 
و پیگیری خوبی نشــده و بخشی ممکن است 
ناشــی از شــلوغِی کارها بوده باشد. یک علت 
دیگر هم اینکه در ســازمان ها، ســازوکارها و 
روش هــای مختلفی برای معطل ماندن به کار 
می گیرند و ممکن است اینجا هم به کار گرفته 

باشند. این پرونده ها را داریم احیاء می کنیم.
وی تصریح کــرد: با توجه بــه تعهدی که به 
مردم و سازمان و بیمه شــده ها دادیم، با هیچ 
کس عهد اخوت  نبسته ایم؛ چه آنهایی که در 
گذشته بوده اند و چه آنهایی که اکنون برسرکار 
هســتند. خط قرمز ما، خط فســاد و قانون و 
شاخص ها و محورهایی هست که باید از اموال 
و دارایــی مردم و حق النــاس صیانت کنیم و 
با هیچ گروه، جریان، باند رســمی، غیررسمی، 
روی پوست و زیرپوســت هیچ تعارفی نداریم 
و نخواهیــم داشــت و محکم ایســتاده ایم و 
محکم ادامه خواهیم داد و پرونده ها به نتیجه 

که برســد، آثــار و خروجــی را خدمت مردم 
گزارش خواهیم کرد.مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی در ادامــه پیرامون چگونگی افزایش 
بازدهی شــرکت های زیرمجموعه شســتا نیز 
گفت: مهمترین مسئله در افزایش نرخ بازدهی 
دارایی ها این اســت که تحلیلــی از وضعیت 
موجود در بخش های مختلف داشــته باشیم و 
مطابق با ظرفیت موجود در زمینه افزایش تولید 
و افزایش سود هدف گذاری کنیم.وی افزود: دو 
شــاخص عمده مدنظر داریم؛ افزایش تولید و 
افزایش سود. در شاخص های سال ۱۴۰۰ رشد 
خوبی داشــته ایم. ما بــه بخش های مختلف و 
هولدینگ های تخصصی ورود مستقیم خواهیم 
داشــت و برنامه ها و راهبردهایشان را بررسی 
می کنیم.موسوی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ 
در بخش اقتصادی و در فروش تجمیعی رشد 
بیش از ۷۲ درصدی را تجربه کرده ایم و فروش 
تجمیعی حوزه اقتصادی ما ۱۶۳ هزار میلیارد 
تومان در ســال ۱۴۰۰ بوده اســت گفت: در 
حوزه افزایش سود  هم حدود ۴۵ درصد رشد 
را شــاهدیم که رشــد خوبی بوده است؛ البته 
ظرفیت ما بیش از اینهاست. سهمی که در جی 
دی پی به لحاظ کلیت فعالیت های تخصصی 
داریم ســهم بزرگی اســت، اما خروجی ما به 
اندازه آن ســهم نیست و بخش های مختلف را 
در هولدینگ های تخصصی در دســت بررسی 
داریم.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه 
داد: مورد به مورد به سراغ بخش های مختلف 
می رویم و با توسعه ســرمایه گذاری ها شستا 
را برای تامین اجتماعــی احیاء خواهیم کرد. 
شســتا متعلق به تامین اجتماعی است. رابطه 
و شرایطی که در گذشته برای شستا و تامین 
اجتماعی برقرار بوده، رابطه درســت و دقیقی 
نبوده اســت و در ایــن دولت ایــن رابطه به 
درستی تنظیم شــده و کمک خواهد کرد که 
دارایی های تامین اجتماعی که در شستا است 
به سوددهی رســیده و بازدهی اش در خدمت 
تامین اجتماعی و ارائه خدمات به بیمه شدگان 
قرار بگیرد که این حرکت شروع شده و بیش از 
پیش توسعه خواهد یافت.همچنین مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه حدود ۷۳ 
درصد مردم تحت پوشش بیمه های اجتماعی 
هستند گفت: البته با اقدام خوب دولت اخیرا 
۵.۵ میلیون نفر تحت پوشــش بیمه سالمت 
درآمدند. در مجموع امیدواریم بر اساس اصل 
۲۹ قانون اساســی، بیمه همگانی را برای همه 
آحاد جامعــه و این افراد باقی مانده فاقد بیمه 

رقم بزنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشاره به قدمت باالی عمده بیمارستان های تهران 
و با بیان اینکه انجام فعالیت های بهداشــتی و درمانی برای 
تامین سالمتی مردم است،  گفت: بنابراین در مراکز بهداشتی 
درمانی اهمیت ایمنی چه از نظر سازه ای، تاسیساتی، خطرات 
آتش نشانی،  مخاطرات و بحران های طبیعی و... اهمیت قابل 
توجهی دارد.دکتر محمود خدادوست در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه اساسا مراکز بهداشتی درمانی و بیماراستان ها 
باید از عالی ترین سطح ایمنی از همه نظر برخوردار باشند،  
تصریــح کرد: چراکه در مواقع بروز یک اتفاق تهدید کننده 
امنیت فیزیکی جان انســان ها،  ایــن مراکز به عنوان محل 
نجات دهنده جان انســان ها عمــل می کنند و مصدومین 
و بیمــاران باید در این مراکز تحــت درمان قرار گیرند. لذا 
بر هیچکس اهمیت ایمنی بیمارســتان ها و مراکز درمانی 

پوشیده نیست.
وی با اشــاره به جمعیت زیادی که در شــهر بزرگی مثل 
تهران متمرکز شــده، با وجود اینکــه محل مراکز ارجاعی 
بیماران اســت، یعنی جایی که از همه نقاط کشــور سایر 
پزشکان بیماران خود را در صورت عدم بهبودی به پزشکان 
متخصص تهران ارجاع می دهند؛ توضیح داد: متاسفانه عمده 
بیمارســتان ها و مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران قدمت 

چندین ســاله و حتی باالی ۴۰ ســال دارند که با شرایط 
اســتاندارد ایمنی فاصله زیادی دارند و در طول این سال ها 
نیز به علت کمبود بودجه و منابع به بحث های ایمن سازی و 
مقاوم سازی  آن ها توجه جدی نشده است.دانشیار دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه مقاوم سازی مراکز 
بهداشتی درمانی و بیمارستان ها برای ما )مسئوالن توسعه 
دانشگاه( جزو اولویت هاست،  بیان کرد: در سال های گذشته 
این مسئله را به کرات به کمیسیون مجلس، سازمان برنامه 
و بودجه و نیز وزارت بهداشــت به طور مکتوب نوشــتیم و 
تاکید کردیم که حتما باید یک بودجه اختصاصی برای این 
امر در نظر گرفته شــود؛ حتی خواســتار این شدیم تا یک 
بودجه معینی را در برنامه بودجه کشور قرار دهند و منابعی 
اختصاصی و مضاعفی برای بحث های ایمن سازی و مقاوم 
ســازی مراکز بهداشــتی درمانی و بیمارستان ها در تهران 

اختصاص داده شود.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از استان ها و شهرستان ها 
با توجه به قدمت شهرســتان یا استان برخی بیمارستان ها 
و مراکز بهداشــتی درمانی جدید و نو، ساخته شده است، 
کــه می تواند برخی از مشــکالت آن جا را پوشــش دهد، 
 یادآور شــد: متاسفانه در شــهر تهران متناسب با افزایش 
جمعیت و گذشــت زمــان مراکز جایگزینی کــه بتواند از 

ایمنی مناســبی برخوردار باشد در طول این سال ها آن هم 
در بخش دولتی به ندرت ســاخته شــده است.خدادوست 
یکی از مشــکالت اصلی تهران بــزرگ را با در نظر گرفتن 
وضع و تعداد بیمارســتان های موجود، کمبود سرانه تخت 
بیمارستانی برای این پوشش جمعیت تهران دانست و افزود: 
اگر بسیاری از بیمارســتان های ما به دلیل ناایمن بودن و 
مشکالت زیر ســاختی یا فرسودگی ناشی از زیر ساخت از 
رده خارج شــوند، به طریق اولی تهران به سرانه تخت قابل 
توجه نیاز خواهد داشت؛ بنابراین مسئولین امر باید به این 
مســئله یک توجه جدی و مضاعفی داشــته باشند.معاون 
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با اشاره به اینکه اگر بخواهیم مراکز و بیمارستان های ناایمن 
را نگه داریم طبیعتا به یک بودجه مضاعفی برای حفظ وضع 
موجود نیاز است، توضیح داد: چراکه وقتی ساختمانی دارای 
زیرساخت ناایمنی باشد هزینه های نگهداری آن ها در وضع 
فعلی هم افزایش می یابد. همچنین برای حفظ وضع موجود 
در شــرایط مطلوب به هزینه و منابع نیاز است.وی با اشاره 
به اینکه در یک سال اخیر با هماهنگی دفتر فنی، سازمان 
آتش نشــانی و نظام مهندســی ارزیابی از مراکز بهداشتی 
درمانی تحت پوشش دانشــگاه ها انجام شده است، عنوان 
کرد: آن هایی که نیاز به مقاوم سازی دارند، آن هایی که نیاز 

به برخی اصالحات زیر ساختی دارند و یا حتی آن هایی که 
باید از رده خارج شوند و به جای آن ها بیمارستان ها و مراکز 
بهداشتی درمانی جدید ساخته شود تا حدودی انجام شده 
اســت. دانشگاه های مســتقر در تهران این ارزیابی را دارند 
که کدام یک از بیمارســتان های دولتی و حتی خصوصی 
نیاز به تقویت زیرســاختی دارند.خدادوســت همچنین در 
خصوص اعتباربخشــی در این حوزه،  افــزود: اینکه مراکز 
بهداشتی درمانی نیاز به مقاوم سازی و به دنبال آن نیاز به 
بودجه و منابع دارد، توسط سازمان برنامه و بودجه، دولت و 
وزارت خانه از نظر فنی و کارشناسی پذیرفته شده است و 
همگرایی وجود دارد؛ اما به دلیل محدودیت منابع عدد قابل 

توجهی برای این کار اختصاص پیدا نکرده است. 
تالش ها بر این اســت تا هر ســاله مقداری بودجه و منابع 
تا حد معقولــی به این امر اختصاص یابد.وی با اشــاره به 
اینکه در ســال های اخیــر هم برای خود تهــران بزرگ و 
نیز شهرســتان های اطراف برای افزایش تخت بیمارستانی 
اقدامات خوبی صورت گرفته اســت، کــه احتماال تا پایان 
ســال به چرخه مــدار ما اضافه خواهند شــد،  افزود: برای 
مثال بیمارستان شهدای تجریش با ۸۳۰ تخت، بیمارستان 
مهدی کلینیک دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۰۰۰ تخت، 
بیمارستان الغدیر بوم هن با ۱۶۰ تخت وارد مدار می شوند.

معاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعــی نرخ حق بیمه 
دانشــجویی را اعالم کرد و گفت: نرخ حق بیمه سطح ۱۲ 
درصد با توجه به دســتمزد شــورای عالی کار، ۵۱۸ هزار 
تومان، نرخ حق بیمه ســطح ۱۴ درصد، ۶۰۴ هزار تومان 

و نرخ حق بیمه سطح ۱۸ درصد، ۷۷۷ هزار تومان است.
 به گزارش ایسنا، مهرداد قریب در نشست امضای تفاهم نامه 
ســازمان تامین اجتماعی با معاونت فرهنگی و دانشجویی 
 وزارت بهداشــت که در ســازمان تامین اجتماعی برگزار 
شــد با بیان اینکه تامین اجتماعی به عنــوان بزرگترین 
ســازمان بیمه گر بیش از نیمی از جمعیت کشــور را تحت 
پوشــش دارد گفت: ۱۵ میلیون بیمه شده اصلی داریم و 
شمار کل افراد تحت پوشش ما با احتساب افراد تحت تکفل 

و مستمری بگیران به بیش از ۴۵ میلیون نفر می رسد. وی 
افزود: این اقشــار از خدمات ۱۸ گانــه تامین اجتماعی از 
درمان گرفته تا تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت اســتفاده 

می کنند. 
معاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 
بر اســاس اصل ۲۹ قانون اساســی یکی از تکالیف دولت 
این اســت که تمام آحاد جامعه را تحت پوشش بیمه پایه 
همگانی قرار دهــد گفت: تامین اجتماعــی این ظرفیت 
را دارد و از زمــان ورود دکتر موســوی، مدیرعامل جدید 

ســازمان، تاکید این بود که باید بــرای تمام آحاد جامعه 
را برنامه ریزی کرده و در مدت زمانی تحت پوشــش قرار 
دهیم، در همین راســتا طرح بیمــه فراگیر خانواده ایرانی 
طراحی شد. جلسات مختلفی با نهادهای مختلف داشتیم 
تا بتوانیم از این ظرفیت اســتفاده کنیم و مردم از خدمات 

تامین اجتماعی بهره مند شوند.
معاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعــی با بیان اینکه با 
ابالغ سیاست های کلی تامین اجتماعی، قرار شد به لحاظ 
اطالع رسانی و تحقق هدف توسعه پوشش بیمه همگانی، 

با اجرای این تفاهم نامه و اطالع رســانی گســترده ای که 
خواهیم داشت بتوانیم در توسعه پوشش دانشجویان موفق 
شــویم گفت: این افراد در قالب بیمه مشــاغل آزاد با نرخ 
۱۲،۱۴ و ۱۸ درصد بیمه می شوند که البته دو درصد این 
نرخ ها برعهده دولت است. وی نرخ حق بیمه دانشجویی را 
اعالم کردو گفت: نرخ حق بیمه ســطح ۱۲ درصد با توجه 
به دستمزد شــورای عالی کار، ۵۱۸ هزار تومان، نرخ حق 
بیمه ســطح ۱۴ درصد، ۶۰۴ هزار تومان و نرخ حق بیمه 

سطح ۱۸ درصد، ۷۷۷ هزار تومان است.
بــه گفته قریب، نیــازی به مراجعه حضوری به شــعب و 
کارگزاری ها نیســت و از صفر تــا ۱۰۰ خدمات از طریق 
سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی ارائه می شود.

رویــداد ملی »نــوآوری و پیشــرفت ایران« 
)نوپیا( با حمایت مرکز نوآوری اجتماعی ستاد 
اجرایــی فرمان حضرت امــام )ره( و معاونت 
علمی ریاســت جمهوری برای فعاالن نوآوری 
اجتماعی برگزار می شــود.رئیس مرکز و دبیر 
ســتاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق 
معاونت علمی ریاســت جمهوری در نشســت 
خبری این رویداد اجتماعی گفت: سند توسعه 
ملی فناوری نرم یکی از ســندهایی است که 
به صراحت در آن آمده که رشــد نوآوری های 
اجتماعی جهت نقش آفرینی بیشتر گروه های 
مردمــی در حــل آســیب های اجتماعــی از 

اولویت های کشور است.
پرویز کرمی با بیان این مطلب افزود: نوپیا یکی 
از ساختارهای سازمانی است که توسط ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( شــگل گرفته است و 
می تواند سرشــبکه یا »هاب ملی« این کار در 
دل خانه هــای خالق و نــوآوری یا خانه های 
خالقی کــه در مناطق کم برخــوردار ایجاد 

می شود باشــد.رئیس شورای سیاست گذاری 
نوپیا نیز در این نشســت اظهارداشــت: برای 
نخســتین بار فعاالن عرصه نوآوری اجتماعی 
در یک رویــدادی مبتنی بر هم افزایی و ارائه 
روایتی نو از کنش های اجتماعی دور هم جمع 
می شوند.محمد محسن دوباشی با بیان اینکه 
سالهاســت که ادبیات حوزه نوآوری اجتماعی 
موجود اســت و فعالیت های زیــادی نیز در 
این زمینه انجام شــده اما تاکنون عرصه برای 
گردهمایــی و هم افزایــی مجموعه ها وجود 
نداشت، افزود: برای طراحی حوزه نوپیا شورای 
سیاستگذاری این رویداد جلسات متعددی را 
برگزار کرد و طراحــی اولیه برای این جریان 

شکل گرفت.
وی یادآور شد: به شدت این ظرفیت را در بدنه 
اجتماعی کشور می بینیم که برای برون رفت 
از مساله های کنونی و ارائه راه حل های جدید 
نیازمند یک راه جدیــد و خالق و نوآورانه در 
بدنه فعالیت های نوآورانه و اجتماعی هستیم.

دوباشــی ادامــه داد: اهمیت حــوزه نوآوری 
اجتماعی به هم افزایی این دو جریاِن فعاالن 
حوزه فنــاوری و فعاالن حــوزه اجتماعی در 
کنار هم است.به گفته وی، نوآوری اجتماعی 
می تواند فرصت جدیدی را خلق کند چرا که 
در حوزه مسائل اجتماعی با نگاه آسیب محور 
ورود می شد و در مواجهه با نگاه آسیب محور 
به آسیب های اجتماعی نیز دچار روزمرگی و 

تکرار هستیم.
رئیس شورای سیاســت گذاری نوپیا با بیان 
اینکه این اتفاق می تواند ظرفیت جدیدی را به 
ظرفیت های نوآورانه و اجتماعی کشور اضافه 
کنند، افزود: رویکــرد امیدآفرینی، رو به جلو 
و رو بــه آینده، نویدبخــش روایتی از فعالیت 
اجتماعی کشــور را رقم میزند  و رویداد نوپیا 
شــروع این جریان خواهد بود.دوباشی، مساله 
پیشــرفت کشــور و آینده ایران را موضوعی 
بــا اهمیت دانســت و گفت: آنچــه امروز در 
فعالیت هــای مجموعه های متعــدد و جریان 

نوآور کشور می بینیم این است که مساله های 
مبتنی بر آینده کشور و پیشرفت کشور قابل 
اعتنا اســت.نوپیا نخستین گردهمایی فعاالن 
نــوآوری اجتماعی در کشــور را  ۳۰ تیرماه 
جاری با حمایت مرکز نوآوری اجتماعی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امــام )ره( در پردیس 
این  برگزار می کند.در  ســینمایی چهارســو 
گردهمایی فعاالنی کــه در موضوعات متنوع 

و به صورت مســتقل و با تکیه بر توان مردم 
یا در بستر نهادها و ســازمان های حاکمیتی 
و دانشــگاهی در زمینه حل مســائل کشور با 
رویکرد نوآورانه و مردمی مشغول به کنشگری 
هستند؛ حضور خواهند داشت.در این رویداد 
قرار اســت؛ با تکیه بر نوآوری های اجتماعی، 
مواجهه مناسبی با مســائل اجتماعی جامعه 

انجام شود. 


