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ساماندهی۶۸اردوگاهدانشآموزی
سرپرســت اداره کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش وپــرورش از اجرای طرح 
تحولــی اردوگاه های دانش آموزی خبر داد و گفت: در فاز نخســت، ۶۸ اردوگاه 
دانش آموزی ساماندهی می شوند و بنایی بر تعطیلی و یا ادغام اردوگاه ها در قالب 

طرح ساماندهی نداریم. 
عباس مهاجر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه وزارت آموزش  وپرورش برای 
ســاماندهی اردوگاه های دانش آموزی اظهار کــرد: در همین زمینه اجرای طرح 
تحولــی اردوگاه ها را مدنظر داریم و در فــاز اول ۶۸ اردوگاه را برای این منظور 
انتخاب کردیم. وی افزود: در هفته پایانی مردادماه میزبان مدیران این ۶۸ اردوگاه 
هستیم و قصد داریم از ظرفیت سازمان های مردم نهاد که در حوزه اردو تجربیاتی 
دارند و همینطور بخش خصوصی که می توانند ورود کنند اســتفاده کنیم. این 
ظرفیت ها را کنار همدیگر قرار می دهیم و طرح تحولی اردوگاه ها را اجرا می کنیم.
سرپرست اداره کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه از این 
۶۸ اردوگاه، چهار اردوگاه کشــوری و ۶۴ اردوگاه استانی هستند گفت: طراحی 
المان های گردشــگرِی کوتاه مدت، المان های بازی و  المان های هنری به طور 
جدی مدنظر اســت تا وقتی دانش آموزان وارد فضای اردوگاه می شــوند بتوانند 
متناســب با ذائقه و عالقه خودشان یکی از فعالیت ها را انتخاب و از آن ظرفیت 
استفاده کنند.مهاجر ادامه داد: از جمله محورهای پنج گانه طرح تحولی اردوگاه ها 

می توان به هوشمندسازی، منابع انسانی و تجهیزات اشاره کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا تعطیلی و ادغام برخی اردوگاه های دانش آموزی در قالب 
طرح ساماندهی در دستورکار قرار می گیرد؟ گفت: خیر، بنایی بر ادغام و تعطیلی 
اردوگاه ها نداریم. طرح تحولی بر استفاده از ظرفیت اردوگاه ها برای فعال کردن 
اردوهای دانش آموزی تاکید دارد. در زمینه اســتفاده از ظرفیت های اردوگاهی، 
غفلت شده است.سرپرســت اداره کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش وپرورش 
افزود: عالوه بر این، در زمینه نگه داشــت اردوگاه ها نیز فعال شده ایم و معتقدیم 

باید بتوانیم اردوگاه ها را تقویت کنیم.
مهاجر در توضیح علت توقف فعالیت سامانه کنترل اردویی در هفته های گذشته 
نیز اظهار کرد: اطالعات در ســامانه در حال انتقال است و قطعی هایی داشتیم؛ 
به همین علت از همکاران خواستیم برای جلوگیری از قطعی و تعطیلی اردوها، 
اطالعات را در منطقه و به صورت دســتی ثبت کنند که اردوهای دانش آموزی 

تعطیل نشود. مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

اعمالجریمهبرایکارفرمایانمشموالنغایب
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشموالن غایبی که وضعیت خدمتی 
خود را تعیین تکلیف نکنند ،امکان اشتغال به کار توسط سازمان ها و کارگاه های 
دولتی و خصوصی را ندارند.به گزارش ایسنا سردار تقی مهری در این باره اظهار 
کرد:  کسانی که به نحوی مشموالن غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از 
قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها  و تعمیرگاه ها ثبت نام 

و به کارگیری کنند به محاکم صالحه قضائی معرفی می شوند. 
رئیس ســازمان وظیفه عمومی  فراجا ادامه داد: براســاس ماده ۶۳ مکرر قانون 
خدمت وظیفه عمومی ، مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد برای 
اولین بار پرداخت هزینه ساالنه یک سرباز برابر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به مبلغ 
حدود ۳۰۰ میلیون ریال بوده و برای بار دوم و بیشــتر هزینه ساالنه سه سرباز 
در حدود ۹۰۰ میلیون ریال جریمه می شوند.بر اساس گزارش سایت پلیس، این 
مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشموالن وخانواده های آنان برای کسب اطالعات 
بیشــتر می توانند از طریق کانال خبرســربازی در پیام رسان سروش به نشانی

khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

احتمالنزولیشدنشیببیماریکرونا
درهفتهآینده

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه احتماال به قله پیک هفتم کرونا 
رسیده ایم، ابراز امیدواری کرد از هفته آینده شیب بیماری نزولی شود.به گزارش 
ایلنا، عباس شیراوژن، سخنگوی ســتاد ملی مقابله کرونا گفت: نمودارها نشان 
می دهند که ما یا به قله پیک هفتم کرونا رســیده ایم و یا اینکه به زودی به آن 
خواهیم رســید.وی افزود: امیدواریم کــه در انتهای هفته بتوانیم قله پیک را رد 

کرده و به سمت سراشیبی حرکت کنیم.

بهرهگیریازشرکتهایدانشبنیان
درتولیدنوشتافزارایرانی

با همکاری و مشــارکت بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام عالوه بر احیای 
زیست بوم نوشــت افزار ایرانی، صادرات این محصوالت نیز آغاز شده است.معاون 
تامین نهاده ها و مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت ضمن بیان این مطلب افزود: 
شــتاب دهنده کارآفرینی اجتماعی به عنوان یکی از واحدهای مشــارکتی بنیاد 
برکت توانسته اســت با حمایت از تولیدکنندگان لوازم التحریر، عالوه بر احیای 
زیست بوم نوشت افزار ایرانی، صادرات محصوالت را به کشورهای دیگر آغاز کند.

هادی جوهری خاطرنشــان کرد: ســوریه به عنوان اولین مقصد نوشت افزارهای 
ایرانی انتخاب و صادرات به این کشور آغاز شده است.

وی تاکید کرد: شــتاب دهنده کارآفرینی اجتماعی با مشارکت بنیاد برکت و با 
هدف تســهیل گری و توسعه گری در حوزه صنایع فرهنگی و به ویژه نوشت افزار 
ایرانی آغاز به کار کرده و عالوه بر اشتغال زایی در این حوزه، بر تولید محصوالتی 
که پیش از این امکان ساخته شــان در داخل کشور وجود نداشته، تمرکز کرده 
اســت.معاون مشــارکت های اقتصادی بنیاد برکت ادامه داد: بــا بهره گیری از 
شرکت های دانش بنیان، تولید محصوالتی همچون مداد اتود و ماژیک نشانه زن 
)هایالیت( برای اولین بار در کشــور آغاز شده است. جوهری در تشریح اقدامات 
دیگر شــتاب دهنده کارآفرینی اجتماعی گفت: این شتاب دهنده با هدف ایجاد 
اشــتغال در حوزه های خانگی و کارگاهی، ۱۵۰ کارگاه تولید نوشت افزار ایرانی 
را مورد حمایت قرار داده و باعث احیا و به چرخه تولید بازگشــتن این کارگاه ها 

شده است.

کارگاه»نگارشداستاندینی
برایکودکونوجوان«برگزارمیشود

به همت دبیرخانه مسابقه »بانوی بی مثال« کارگاه »نگارش داستان دینی برای 
کودک و نوجوان« با تدریس ســید علی کاشــفی، نویسنده و شاعر در کتابخانه 
پارک شهر تهران برگزار می شود.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، 
به همت دبیرخانه مسابقه »بانوی بی مثال« کارگاه »نگارش داستان دینی برای 
کودک و نوجوان« با تدریس سید علی کاشفی، نویسنده و شاعربه منظور آموزش 
عالقه مندان و ارتقای سطح کیفی آثار ارسالی، ۲۳ مرداد ماه در کتابخانه پارک 

شهر تهران برگزار می شود.

آغازعملیاتاحداث
نهمینکالنتریبابالرضایشهرتهراندرمحلهرضویه
کلنــگ احداث کالنتری در محله رضویه منطقه ۱۵ با هدف تامین آســایش و 

امنیت شهروندان به زمین زده شد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، سیدمهدی صباغ شهردار منطقه 
در مراســم آغاز عملیــات احداث نهمین کالنتری باب الرضای شــهر تهران  با 
تاکید براهمیت شــروع عملیات کالنتری برای شهروندان محله رضویه گفت: در 
بازدیدهای مشــترکی که با اعضای محترم شــورا و نیروی انتظامی  از این محله 
داشتیم، این محله با مشکالت متعدد ۲۵ ساله اي مواجه بود که با پی گیری های 
انجام شــده و همت نیروهای انتظامی، پلیــس مواد مخدر و همکاران اجتماعی 
اقدامــات خوبی نظیر جمع آوری معتادان متجاهــر، پلمب واحدهای غیرمجاز 
ضایعاتی، تغییر کاربری گرمخانه خاوران به یاور شهر و... مشکالت موجود کاهش 

یافته و رضایتمندی خوبی کسب شده است.

راهاندازیمرکزفرآموزسیارسالمت
دربوستانهایمنطقهدو

 سرپرســت معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه۲ گفت:  دو مرکز فرآموز سیار 
»مرکز آموزش مهارت های رفتاری به کودکان و نوجوانان« در بوستان های پرواز و 
دالوران راه اندازی شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، اکرم رجای با 
تاکید بر اهمیت آموزش مهارت های رفتاری در سنین  کودکی و نوجوانانی گفت:  
بدین منظور مراکز فرآموز سیار  با هدف ارتقای سالمت اجتماعی و آموزش غیر 

مستقیم مهارت های رفتاری به گروه سنی کودک و نوجوان راه اندازی شد.

اخبار کوتاه
نایبرئیسانجمنداروسازانایرانتشریحکرد

معضل »اشتباه« در نسخه نویسی الکترونیک 
کمبودهای دارویی کماکان وجود دارد

نحوهبکارگیریپرستارانتعدیلشده

زمانپرداختحقوقوکارانهپرستارانباشیوهجدید

۳۳۱۵ابتالو۵۵فوتی،آخرینآمارروزانهکرونادرکشور

دفنروزانه۱۲۰ُتنپسماندپزشکیدرپایتخت

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران از پرداخت 
مطالبات داروخانه ها از ســوی ســازمان های 
بیمه گر خبــر داد و در عین حال درباره بروز 
برخی اشتباهات در نسخه نویسی پزشکان )در 
نسخه نویسی الکترونیک(، گفت: نسخه نویسی 
باید متناســب با تخصص پزشک انجام شود و 
در عین حال داروخانه ها هم باید روی نســخ 

نظارت داشته باشند.
دکتر ســید علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه ها، 
گفــت: در حال حاضــر بخش عمــده ای از 
مطالبات از سوی سازمان های بیمه گر پرداخت 
شده اســت. باید توجه کرد ســازمان تامین 
اجتماعی بدهی باالیی را به داروخانه ها داشت 
و از مهر ماه سال گذشته مطالبات داروخانه ها 
را نپرداخته بود، اما در حال حاضر مطالبات را 
از مهر ســال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال 
که حدود هشت ماه می شود را به صورت یکجا 

پرداخت کرد. 
بدهی بیمه ســالمت کمتر و حدود ســه ماه 
بود که این ســازمان هم تا پایان تیر ماه طلب 
داروخانه هــا را پرداخت کرد.وی با بیان اینکه 
امیدواریم پرداخت مطالبات داروخانه ها دیگر 
بیشــتر از دو ماه طول نکشد، افزود: در قالب 
طــرح دارویاری نیز ســازمان بیمه ســالمت 
بخشی از مطالبات را در تیر ماه پرداخت کرده 
است، اما سازمان تامین اجتمای در این زمینه 

پرداختی نداشته است.
فاطمی با بیان اینکــه در قالب طرح دارویاری 
چالش جدی وجــود ندارد، گفــت: در حال 
حاضر دارورسانی به مردم دچار اختالل نشده 
اســت. در یک هفته آغاز طرح مشکالتی در 
رابطه با ســامانه ای که بــرای داروخانه ها در 
نظر گرفته شــده بود، وجود داشت، اما اکنون 
نســبتا فرآیند بهتر است و داروخانه ها مشکل 
خاصی ندارند. در عین حال ســامانه بیمه ها 
هم متفاوت اســت. البته یکسری شرکت های 
خدمــات کامپیوتر که سیســتم انبارداری و 
خروج را هم برای داروخانه ها فراهم می کنند، 
هماهنگی هایی را با سازمان های بیمه گر انجام 

دادند و در نتیجه نیاز نیست داروخانه ها الزاما 
سراغ همه ســامانه ها روند. این کار را بخش 
خصوصــی انجام داده اســت. در حالی که ما 
انتظار داشــتیم این یکپارچه ســازی در قالب 
پرونده الکترونیک ســالمت اتفاق می افتاد که 
انجام نشــد.  اکنون بســیاری از شرکت های 
نرم افزاری واسط های نرم افزاری فراهم کردند 
که مجبور نباشیم سراغ چندین سامانه بیمه 
رویم. البتــه در ابتدای طرح دارویاری مجبور 
بودیم که از ســایت خود سازمان های بیمه گر 

تایید الزم را دریافت کنیم.
وی در ادامه درباره نسخه نویســی اشتباه در 
قالب نسخه نویســی الکترونیک، گفت: گاهی 
ممکن است پزشک نسخه ای را اشتباه نوشته 
باشــد، اما خود داروســاز در داروخانه مجددا 
نسخه را چک می کند. به عنوان مثال همکار 
دندان پزشکی بودند که به اشتباه دارویی را که 
انتخاب کرده بودند، داروی آریتمی قلبی بوده 

و اگر بیمار آن را مصرف می کرد، دچار مشکل 
می شد. در اینجا خود داروساز زمانی که داشت 
نسخه را چک می کرد، متوجه شد که این دارو 
اصال به نسخه دندان پزشکی نمی خورد یا مثال 
به جای اینکه کورتــون پنج را انتخاب کنند، 
بــرای کودک ۵۰ را انتخاب کــرده بودند که 
دز باالیی اســت. وظیفه داروســاز و داروخانه 
همین اســت که نسخه ای که از سوی پزشک 
می آید، متناســب با وضعیت بیمار و تخصص 
پزشــک بسنجند و بررســی کنند که ممکن 
است اشتباهی در نسخه نویسی رخ داده باشد 

یا خیر.
فاطمی ادامــه داد: بــا این حال این ریســک 
همچنــان وجــود دارد و برخی از پزشــکان 
ممکن است دارویی را به اشتباه وارد کنند یا 
اینکه برخی پزشــکان هنوز نسخه را به دست 
منشی می دهند تا برای بیمار نسخه بنویسد. 
برای اینکه این ریســک به حداقل برسد، باید 

چند اقدام انجام شــود، اوال نسخه نویسی باید 
متناســب با تخصص پزشــک انجام شود؛ به 
طوری که شــرکت های نرم افزاری در نرم افزار 
متناســب با تخصص پزشــک داروها را فیلتر 
کنند. باید تعریف شــود که پزشکان بر اساس 
تخصص شــان چــه داروهایــی را می توانند 
تجویــز کننــد. البته قرار بود کــه موضوع از 
ســوی بیمه ها برطرف شــود تا هر تخصصی 
نتواند برخی داروها را انتخاب کند و سیستم 
هوشــمند باشد و آالرم دهد تا پزشک متوجه 
شود که فالن دارو با تخصصش ارتباطی ندارد. 
در حال حاضر ایــن فیلترگذاری برای برخی 

اقالم دارویی انجام شده است.
وی افــزود: در عیــن حــال داروخانه ها هم 
باید روی نسخ نظارت داشــته باشند. نسخه 
الکترونیک مزایای بســیار زیــادی دارد، اما 
یکســری معایب مانند اشتباه در انتخاب دارو 
هم دارد. این اشتباه هم می تواند در یک بیمار 

کودک، بیمــار بدحال و... منجــر به مرگش 
شــود. بنابراین هم پزشکان و هم داروخانه ها 
باید دقت کنند و شــرکت های نرم افزاری هم 
فیلترهای الزم را متناسب با تخصص پزشک 
یا حتی سن بیمار در نظر بگیرد تا در صورت 
اشــتباه پزشک، هشــدار دهد. در عین حال 
پزشکان نباید نسخه نویسی را به منشی واگذار 
کننــد و داروخانه ها نیز باید با دقت نســخ را 
بررسی کنند و پزشــک داروخانه هم بر روی 

نسخ نظارت کافی داشته باشد.
فاطمی درباره وضعیت کمبودهای دارویی نیز 
گفت: کمبودهای دارویی کماکان وجود دارد 
و گشــایش محسوســی هم برای داروخانه یا 
بیماران ایجاد نشده است، اما وضعیت باثباتی 
شده و آنطور نیســت که بگوییم وضعیت رو 
به وخامت است،  اما کمبودها همچنان وجود 
دارد. بــه عنــوان مثال به دلیــل موج جدید 
اُمیکرون برخی آنتی بیوتیک ها، شــربت هایی 
که برای کودکان اســتفاده می شــود،  برخی 
سرم ها و ... دچار کمبودهایی است. امیدواریم 
این وضعیــت در دو ماه آینــده رو به بهبود 
رود.وی بــا بیان اینکه ایــن کمبودها هم در 
داروهــای داخلی و هــم در داروهای وارداتی 
دیده می شــود، گفت: داروهای بیماران خاص 
عمدتا خارجی هستند که وارد طرح دارویاری 
نشدند و افزایش قیمتی هم نداشتند. در حوزه 
کمبودهای دارویی هم وضعیت ســابق وجود 
دارد. برای ســایر بیماران که داروهای ایرانی 
مصرف می کنند، قرار اســت که از شهریور و 

مهر کمبودها برطرف شود.
فاطمی درباره وضعیت پرداخت از جیب مردم 
برای دریافــت داروی ایرانــی در قالب طرح 
دارویاری، گفت: در حال حاضر مردم در حوزه 
داروهای ایرانــی و در قالب طرح دارویاری با 
داشــتن نسخه پزشــک نه تنها پرداختی شان 
افزایش نــدارد، بلکه برای برخی داروها مانند 
داروهــای OTC یا ۳۶۶ قلم دارویی که قبال 
تحت پوشــش بیمه نبودنــد و اکنون تحت 
پوشش بیمه قرار گرفته اند، کاهش قیمت هم 

اتفاق افتاده است.   

معاون پرســتاری وزارت بهداشــت ضمن تشریح آخرین 
اخبار از نحوه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، 
در عین حال توضیحاتی درخصوص به کارگیری پرستاران 
۸۹ روزه که پیش از این تعدیل نیرو شده بودند ارائه کرد.
دکتر عباس عبادی در گفت وگو با ایســنا،  درباره جزئیات 
تفاهم  وزارت بهداشت و سازمان بیمه سالمت برای اجرای 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: پرداخت تعرفه ها در 
حوزه پزشــکی به این ترتیب اســت که یک موسسه ارائه 
کننده خدمت و یک موسســه خریدار خدمت است. ارائه 
کننده خدمت، بیمارستان ها و مراکز تابعه و خریدار خدمت 

نیز شرکت های بیمه هستند. 
چون امســال اولین ســال اجرای تعرفه گــذاری خدمات 
پرســتاری اســت ردیف بودجه مربوط به این امر ) ۵۰۰۰ 
میلیــارد تومــان( در اعتبارات وزارت بهداشــت گنجانده 
شــد.وی افزود: بر این اســاس برای اینکه قاعده فروشنده 
و خریدار خدمت را رعایت کنیم تفاهم نامه ای میان وزارت 
بهداشــت و بیمه سالمت به امضا رسید و یک نسخه از آن 
به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد تا به جای اینکه پول 
توسط سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت بیاید، به 
ســازمان بیمه گر برود و آنها به عنــوان خریدار خدمت بر 
اساس رسیدگی به اســناد در قالب تعرفه گذاری خدمات 
پرســتاری محاســبات را انجام داده و وجه از طریق بیمه 
توزیع شود. مســیر دریافت سایر بیمه ها هم از این طریق 

خواهد بود.
عبــادی درباره روند اجرای قانون در بیمه تامین اجتماعی 
و نیروهای مسلح نیز گفت: به بیمه سالمت به عنوان یک 
بیمه پایه نگاه شد و توزیع منابع از آن طریق صورت خواهد 
گرفت و ســایر بیمه های پایه مســیر رسیدگی به اسناد و 

دریافــت هزینه را از بیمه ســالمت دنبــال خواهند کرد.
او درباره بودجه در نظر گرفته شــده بــرای اجرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری در ســال ۱۴۰۱، تصریح 
کــرد: ۵۰۰۰ میلیارد تومان در ایــن زمینه در نظر گرفته 
شده است که این مبلغ به عالوه  مبلغی است که به عنوان 
کارانه تا پیش از این به همکاران پرداخت می شد که تقریبا 

۱.۶ هزار میلیارد بود. 
در واقــع مجمــوع رقــم ۶.۶ هزارمیلیارد تومــان خواهد 
شــد.معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره مبنای اجرای 
زمان قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری، توضیح داد: 
مبلغ ۶.۶ هزار میلیارد که توضیحات آن ارائه شــد از اول 
فروردین ماه ۱۴۰۱  اجرایی خواهد شد؛ ولی تفاهمی که با 
معاونت اجرایی ریاست جمهوری داشتیم مقرر کرده است 
کــه از اول دی ماه ۱۴۰۰ به ازای هر مــاه ۳۷۵ میلیارد 

تومان پرداختی به پرستاران صورت گیرد.
او تاکید کرد: هنوز هیــچ پرداختی در این زمینه و با این 
مدل جدید صورت نگرفته اســت. پس از احصاء پول، سند 
بازتوزیع ابالغ خواهد شــد و همکاران اولین دریافتی ها با 
این شــیوه جدید را خواهند داشت. فعال پرستاران با مدل 
قدیم، حقوق و کارانه دریافت می کنند و این ارقام به عنوان 
معوقه در پرداختی های بعدی انجام خواهد شد. امیدواریم 
تا پایان شهریور همکاران پرســتار اولین دریافتی با مدل 
جدید را داشته باشند که البته این منوط به انجام به موقع 

تعهدات سایر طرف های قرارداد است.
وی افزود: همواره یــک عقب ماندگی در پرداخت کارانه ها 
داریم که میانگین کل کشــور شش ماه است؛ هرچند که 
تاکید ما سعی بر این اســت که پرداخت ها بروز باشد؛ اما 
اکنون عمده کارکنان در حال دریافت کارانه ســال ۱۴۰۰ 

هستند. در مدل پرداختی جدید مبلغ در نظر گرفته شده 
به کارانه پرستاران اضافه می شود.

عبادی بیان کرد: افزایش دریافتی پرستاران با اجرای مدل 
پرداختی جدید وابسته به نوع عملکرد آنها است. اگر تعداد 
موارد بســتری بیمارستان پایین باشــد طبیعتا کارانه هم 

پایین خواهد بود. 
بــا افزایش ضریب اشــغال تخــت، میــزان پرداختی هم 
افزایش می یابد.او درباره به کارگیری پرســتاران ۸۹ روزه 
کــه پیش از این تعدیل نیرو شــده بودند نیز تصریح کرد: 
با پیگیری معاون توســعه وزارت بهداشت با سازمان امور 

اســتخدامی در حال رســیدن به تفاهم خوبی هستیم اما 
چون عدد اســتخدامی هنوز قطعی نشــده است، نمی توان 
فعال عددی اعالم کرد؛ اما طی هفته های آتی در این زمینه 

هم خبرهای خوبی خواهیم داشت.
 این روند از مسیر آزمون استخدامی طی خواهد شد. عددی 
که ســازمان برنامه و بودجه برای مجوز اســتخدامی اعالم 
می کند برای کل نظام ســالمت است که همکاران پرستار 
هم بخشی از این جمعیت هستند. به طور متوسط بین ۴۰ 
تا ۵۰ درصد جذب وزارت بهداشــت در هر نوبت به گروه 

پرستاری اختصاص دارد.

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در یک شبانه روز ۳۳۱۵ بیمار 
جدید مبتال به کرونا در کشــور شناسایی شده و ۵۵ بیمار 

نیز فوت کردند.
به گزارش ایســنا، از روز ۲۱ مردادماه تا روز ۲۲ مردادماه 
۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۳۳۱۵ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۷۹۸ 
نفر از آنها بســتری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در 

کشور به ۷ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۸۹۴ نفر رسید.متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت، ۵۵ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری، به ۱۴۲ هزار و ۸۶۱ نفر رسید.
خوشــبختانه تا روز ۲۲ مردادمــاه ۷ میلیون ۱۶۱ هزار و 
۵۸۳ نفــر از بیمــاران، بهبــود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شده اند.۱۴۵۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 

در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
قرار دارند.تــا روز ۲۲ مردادمــاه ۵۳ میلیون و ۴۹۲ هزار 
و ۴۷۵ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
است.در حال حاضر ۷۸ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۸۴ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۷۴ شهرستان در وضعیت 

زرد و ۱۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تا روز ۲۲ مردادماه ۶۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۱۸ نفر ُدز 

اول، ۵۸ میلیــون و ۲۰۱ هــزار و ۷۷۳ نفر دوز دوم و ۳۰ 
میلیون و ۳۲۲ هزار و ۶۴۱ نفر، دوز ســوم و باالتر واکسن 

کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون 

و ۳۵۴ هزار و ۳۳۲ دوز رسید.
در یک شبانه روز ۳ هزار و ۹۶۰ دوز واکسن کرونا در کشور 

تزریق شده است.

معاون برنامه ریزی و توســعه ســازمان مدیریت پســماند 
شهرداری تهران گفت: تکنولوژی استفاده شده در نیروگاه 
زباله ســوز تهران اســتانداردهای محیط زیست و سازمان 
APA را دریافت کرده اســت.به گزارش ایسنا، امیرحسن 
جعفری با بیان اینکه شــهرداری تهران متولی و مســئول 
بازیافــت نیســت، اظهار کــرد: بازیافت را کســانی انجام 
می دهند که به دنبال تولید محصول از پســماند هستند؛ 
لذا شــهرداری پسماند را آماده بازیافت می کند هرچند در 
بخش پســماند تَر نیز اقدام به بازیافت از طریق تبدیل به 

کمپوست انجام می شود.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســازمان مدیریت پســماند 
همچنیــن تصریح کــرد: در فرآیند مدیریت پســماند در 
ابتدا تالش ما این اســت که اطالع رسانی، فرهنگ سازی و 
آموزش را انجام دهیم که پسماند کمی توسط مردم تولید 
شود یا حتی این پسماند تولید نشود.جعفری با بیان اینکه 
به دنبال این هســتیم که پسماند تولیدی در مبدأ تفکیک 
شود، خاطرنشان کرد: بر اساس این تفکیک، پسماند خشک 
قابل اســتفاده را به میزان بسیار بیشتری داریم.وی با بیان 
اینکه پســماند در آرادکوه وارد خطوط پردازش می شود، 
گفت: در این خطوط، پســماند تفکیک نشــده خشــک، 
ارزشمند و قابل بازیافت توسط پیمانکار تفکیک می شود و 
آنچه باقی می ماند بازیافت و تبدیل به کمپوســت می شود 
و باقی مانده نیز برای دفن و یا زباله ســوزی آماده می شود.

جعفری با اشــاره به اینکه ۴۵۰ غرفه در سطح شهر تهران 

پسماندهای تفکیک شده را دریافت و خریداری می کنند، 
یادآور شد: در قبال دریافت پسماند، گل یا اقالم دیگر ارائه 
می شــود و در مواردی نیز به ازای هر هزار تومان پسماند 
خشــک ۲.۵ میلیون تومان بیمه آتش سوزی به افراد تعلق 
می گیرد تا زمینه برای تشویق مردم جهت تفکیک پسماند 
فراهم شــود.وی اضافه کرد: در بخش پروژه های زیربنایی 
بر اســاس طرح جامع مدیریت پسماند، تالش می شود از 
مبدا فرآیند پردازش انجام شود تا هم هزینه ها کاهش پیدا 
کند و هم میزان کمتری از پســماند بــه آراد کوه منتقل 
شود. برنامه ما این است که میزان پسماند منتقل شده به 

آرادکوه به کمتر از ۳۰ درصد پسماند تولیدی برسد.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســازمان مدیریت پسماند 
با اشــاره به اینکــه تفکیک در مبدأ نیاز به زیرســاخت و 
مشارکت جدی مردم دارد، یادآور شد: طرح جامع مدیریت 
پســماند پیش بینی کرده که با توجه بــه فرآیند طوالنی 
تفکیک و توجیه شــهروندان در زمینه بهای تولید پسماند 
و موارد تشویقی و سلبی در این زمینه، در افق ۲۰ ساله با 
تمام ظرفیت ها می توان تا ۴۰ درصد مشــارکت شهروندی 

را داشته باشیم.
وی افزود: در کشــورهایی که تفکیک در مبدأ را به خوبی 
انجام می دهند، میزان مشارکت مردم به ۵۰ درصد می رسد 
و به این معنی اســت که ۵۰ درصد پسماندی که قابلیت 
تفکیک دارد در مبدأ تفکیک می شود و انتقال مابقی آن با 
دیگر پسماندها صورت می  گیرد.جعفری همچنین تصریح 

کرد: تهران به هشــت پهنه تقسیم بندی شده که هر دو یا 
سه منطقه در یک پهنه جانمایی شده اند و در این پهنه ها 
کارخانه هــای MRF در حال احداث با ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی اســت. پســماند تولیدی مناطق در این 
پهنه ها تفکیک، بسته  بندی، آبگیری، شیرابه گیری، تصفیه 

و... انجام می شود.
وی با بیان اینکه میانگین جمع آوری روزانه پســماند در 
شــهر تهران نزدیک به پنج هزار و ۲۰۰ تُن اســت، یادآور 
شد: تمام این پســماند جمع آوری شده، پردازش می شود 
که ۸۰ درصد از این پســماند در خطوط پردازش قابلیت 
تبدیل به کمپوســت را دارد و تنها ۲۰ درصد آن شــامل 
خرده شیشه و پالستیک و مواردی از این قبیل برای دفن 
بازگشت داده می شود.جعفری خاطرنشان کرد: شهرداری 
وظیفه ای در تفکیک پســماند کشاورزی ندارد. در تهران 
پســماند کشاورزی نداریم و بیشــتر در روستاهاست و در 
اراضی کشــاورزی اطراف تهران نیز باقی مانده محصوالت 
کشــاورزی که با پســماند عادی متفاوت نیســت، جمع 
آوری می شــود اما مدیریت آن بر عهده تولیدکننده است 
و پســماندهایی از جمله کودهای شــیمیایی نیز توســط 

تولیدکنندگان مدیریت می شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت پسماند با بیان 
اینکه پســماند صنعتی نیز توسط تولیدکنندگان تفکیک 
می شــود، گفت: در حوزه پسماند پزشکی، تولیدکنندگان 
باید پســماند را بی خطر کــرده و می توانند در این زمینه 

پیمانکار تعیین کنند. بر اساس قانون شهرداری ها موظف 
شدند که در این زمینه کمک کرده و پسماند بی خطر شده 
را جمع آوری و دفن کننــد که این فرآیند در حال انجام 
اســت و روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن زباله عفونی جمع آوری و 
دفن می شود.جعفری در خصوص نیروگاه های زباله سوز هم 
یادآور شــد: اگر اســتانداردها در نیروگاه ها و یا کارخانه ها 
رعایت نشــوند باعــث آلودگی خواهد شــد. نیروگاه های 
زباله ســوز در شــرایطی که تکنولوژی پیشرفته و درست 
نداشته باشند، به دلیل ترکیبات مختلفی که در پسماندها 
قابلیت ایجاد گازهای سمی و آالینده ناشی از سوختن دارد، 
می توانند محیط زیســت را آلوده کنند. اگر تکنولوژی روز 
استفاده شود هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد.وی ادامه داد: 
در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی از جمله 
ژاپن، زباله ســوزهای متعددی در سطح شهرها وجود دارد 
که هیچگونه دود تولید نمی کنند چون از استانداردها و و 

فیلتراسیون مناسبی استفاده کرده اند. 
عالوه بر این هزینه انتقال زباله ها نیز حذف می شــود و از 
طرفی دیگر با ســوزاندن زباله ها، برق تولید شــده و برق 
تولیدی به آن منطقه اختصاص می یابد.بنا براعالم ســایت 
شــهر، جعفری با بیان اینکه تکنولوژی اســتفاده شده در 
نیروگاه زباله ســوز تهران اســتانداردهای محیط زیست و 
ســازمان APA را دریافت کرده است، تصریح کرد: میزان 
آالینده تولیدی در نیروگاه زباله  سوز تهران بسیار پایین تر 

از میانگین استاندارد تولید آالینده در کشور است.


