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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

واسه ما نخودفرنگی هم 
نیستی

راضیه حسینی

کرونای انگلیســی خیلی پررو شــده و هرجا دلش 
بخواهد می رود. فکر کرده ما هم مثل مردم کشورهای 
دیگر ترســو هستیم و تا 
شــنیدیم،  را  اســمش 
ســوراخ  تــوی  می رویــم 
مــوش قایــم می شــویم. 
کرونــای  جنــاب  نخیــر 
اجنبی، »واســه هر کی 
هیوالی سبز و گنده ای، 
نخودفرنگــی  مــا  واســه 
بــا  مــا  نیســتی.«  هــم 
راهنمایی هــای بچه هــای باال قرار اســت طوری ضایعت 
کنیــم کــه دیگــر جرات نکنی توی کشــور ما زرت و پرت 

بی خود کنی.
فعــاً از هرمــزگان شــروع می کنیــم. ایــن ویــروس 
پررو فکرکرده هرمزگان را فتح کرده و دیگر کسی جرات 
نــدارد بــه آنجــا قــدم بگــذارد. امــا بچه هــای بــاال حالــش 
را گرفتنــد و همیــن امــروز خبــر از پذیــرش مهمان هــای 
نــوروزی دادنــد. قیافــه کرونــای انگلیســی دیــدن دارد. 

ٌ تمام شاخک هایش ریخته.  احتماال
تــازه ایــن کــه چیزی نیســت برای اینکــه در گردش 
و ســفر از ایــن ویــروس عقــب نمانیــم بلیــط قطارهــای 
نوروزی هم در حال پیش فروش اســت و اگر همه چیز 
خوب پیش برود می توانیم در ایران گردی برنده شویم و 

از کرونای انگلیسی جلو بزنیم.
اصــاً نمی دانــم بــا خــودش چــه فکر کــرده. مگر ما 
شــل و پــل و شــل مغز هســتیم کــه دریای زیبای شــمال 
و جنــوب را ول کنیــم تــا یــک ویروس خارجکی شــلوارک 

بپوشد و برود ساحل آفتاب بگیرد؟
مگر ما خودمان شــلوارک نداریم؟ به کوری چشــم 
این ویروس، منقل و نوشابه و زیراندازمان را هم آماده 
کرده ایــم. پایــش را بگــذارد توی یک شــهر همــه به آنجا 

می آییم و تا سوسک ش نکنیم آرام نمی گیگیریم.
چــی  از  را  مــا  اســت؟  گنــده  خیلــی  کــرده  فکــر 
می ترساند؟ باید آمار تصادفات جاده ای ایران مخصوصاً 
تمــام  تــا  بدهیــم  نشــانش  را  نــوروزی  ســفرهای  در 

برگ هایش بریزد.
جنــاب کرونــای انگلیســی خوب گوش کــن، زیادی 
قلدربــازی دربیــاوری، می دهیــم پرایدمــان بخوردت هــا. 
همیــن خودروی وطنــی خودمان اندازه صدتای تو، ملت 
را به کشتن داده ولی  از بس که افتاده است، صدایش 
را در نمــی آورد؛ حــاال تــو از راه نرســیده فکــر کــردی چــه 
قاتــل خطرناکی هســتی. تازه بهت رحــم کردیم و جناب 

نیسان آبی را صدا نزدیم.
تــا یــادم نرفتــه ایــن را هــم بگویــم حواســت باشــد 
نخودفرنگی، محدودیت های نه شب و تردد بین شهری 
بــه تــو ربطی ندارد. این هــا مال کرونــای وطنی خودمان 
اســت و مــا اصــاً تــو را انــدازه آبریزش بینــی آلرژیک به 

حساب نمی آوریم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ابــراز نارضایتــی از  وزیــر بهداشــت ضمــن 
برخورد نشــدن با پروتکل شکن ها گفت که کادر 
درمــان فریــاد می زننــد کــه اپیدمــی گرفتارمــان 
کــه  اینطــور  نمی کنیــد؟  گــوش  چــرا  می کنــد، 
نمی شــود مملکــت اداره کــرد. چقدر بایــد فریاد 

بزنم و بگویم.
ســعید نمکــی در نوزدهمیــن آییــن پویــش 
ره ســامت و بهره بــرداری از پروژه هــای دانشــگاه 
حاضــر  حــال  در  گفــت:  تهــران،  پزشــکی  علــوم 
حــدود ۱۳ مــاه از گرفتاری همکارانــم با کووید-۱۹ 
می گــذرد. البتــه وقتی می گویــم ۱۳ ماه، این برای 
افراد کج خیال و بدفهم رفرنس نشود که این ها 
آخریــن روزهــای بهمن اولین مواردشــان را اعام 
کردنــد، امــا خودشــان می گویند ما ۱۳ ماه اســت 
کــه گرفتاریــم. اوال بــه کســانیکه ادعــا می کننــد 
وزارت بهداشــت قبــل از پایــان بهمــن مــواردی از 
کوویــد-۱۹ داشــت، امــا اعام نکــرد، اگر یک مورد 
توانســتند ادعایشــان را ثابت کنند، به آنها جایزه 
می دهــم. مــن ۲۳۰۰ تــا ۲۴۰۰ نمونــه ای کــه از 
نگــه داشــته  آنفلوآنــزا  از  قبــل  دی و آذر ســال 
بودیم، گفتم همه را یکبار دیگر تست کنید. زیرا 
می دانســتم که  برخی آمریکایی ها و به خصوص 
اسراییلی ها به دنبال این بودند که بگویند کانون 
کرونــا ایــران بــود و عده ای هم اینجــا پای بیرقش 
ســینه زدنــد. مــن ایــن را می دانســتم. بــر همیــن 
اســاس این نمونه ها را مجددا تســت کردیم و به 
جز سه نمونه در سراسر کشور، که از ۲۳ بهمن 
به بعد بود، هیچ موردی از کووید در نمونه هایی 

که برای آنفلوآنزا گرفتیم، دیده نشد.
بــا  چطــور  برخــی  نمی دانــم  افــزود:  وی 
کمــال بی انصافــی برای ســوار شــدن بــر یک موج 
سیاســی تبلیغاتی به راحتی یافته ها و گفته های 
مملکت شــان را زیــر ســوال می برنــد. اگــر کســی 
توانســت یــک مــورد از کرونا را قبــل از این تاریخ 
اثبــات کنــد، نه تنها بــه او جایــزه می دهیم، بلکه 
هــزار بــار از او عذرخواهی می کنیم. در عین حال 
بــرای دفــاع از حیثــت عزیزانــی کــه طــی ایــن این 
مــدت خودشــان را بــه آب و آتــش زدنــد، هیــچ 
یاوه گویــی کــه بخواهــد ســامت ایــن  مجموعه را 
زیر ســوال ببرد، رها نخواهم کرد و به هیچ وجه 

اجازه نخواهم داد.

دوران عوام فریبی خاتمه یافت
وزیــر بهداشــت افزود: وقتــی آقای المنظری 
به ایران می آید و  اعام می کند که مدیریت ایران 
یکــی از ناب تریــن، شایســته ترین و مدرن تریــن 
شــیوه های مدیریتی بود کــه می تواند برای جهان 
الگو باشد، یک آدم در داخل با کمال کج سلیقگی 
چگونــه صحــت این ســاختار را در ذهن مردم زیر 
ســوال میبــرد؛ آن هم برای درماندگی در شــرایط 
سیاسی و کسب برخی سایق در حوزه سیاسی. 
ایــن را بدانیــد کــه مــن اگــر مُــردم، مُــردم، بــا دم 
مســیحا هم زنده نمی شــوم. مردم این ســرزمین 
فقــط بــه کســی بهــا می دهنــد کــه بــا آنهــا صادق 
باشــد. دیگــر بــه سیاســی کاری بهــا نمی دهنــد. 
تمــام شــد. دوران عوام فریبــی خاتمــه یافــت. آن 
ور دنیــا کســی عطســه کنــد، ایــن ور دنیــا بــه او 
می گوینــد که عافیت باشــد. دوران عوام فریبی با 
این شــبکه های اجتماعی تمام شــد. مگر می توان 

مردم را با برخی شعارهای تند فریب داد.

با دست های بسته در اقیانوس 
شنا کردیم

نمکــی ادامــه داد: ۱۳ مــاه را از ایــن نظــر 
گفتــم کــه بــه محــض اینکــه در ووهــان گــزارش 
ویــروس را شــنیدیم همه مــان آمــاده شــدیم و 
بافاصله مرزها را بستیم و در تمام مبادی نفر 
بــرای کنترل گذاشــتیم. شــروع بــه طراحی کیت 
کردیــم. وقتــی ۵۷ نفر از دانشــجویان ووهان را 
آوردیم، با چه کیتی تست کردیم؟. با کیتی که 
در پاســتور طراحی شــده بود. کســی به ما کیت 
نداد. وقتی قم شــدید گرفتار شــد و بعد گیان، 
تــازه یکــی از همکارانمــان دســتی مقــداری کیت 
برایمــان آورد. مــا ونتیاتــور و ماســک و گان را 
خودمــان طراحی کردیــم و تنها در این اقیانوس 
با دســت های بســته شنا کردیم. در اوج نامردی 

تحریم.

هیچ بیماری پشت در بیمارستان 
سرگردان نشد

دی  روزهــای  اولیــن  از  مــا  افــزود:  وی 
حواسمان جمع این ماجرا بود و به همین دلیل 
هم بود که وقتی ویروس آمد، هیچ دانشگاهی 
دست و پایش را گم نکرد و هیچ بیماری پشت 
در بیماســتان سرگردان نشــد. این افتخار ایران 
بــود. در عیــن حــال حاال  مرحله جدیدی شــروع 
شــد، مــن از مدت هــا قبــل در ویدیوکنفرانس و 
نامــه اعــام مــی کنــم کــه  خودتان را بــرای یکی 
از ســخت ترین یورش هــای ویروس جهش یافته 
آمــاده کنیــد. امــروز دیگــر ویــروس موتاســیون 
بلکــه  نیســت،  نقطــه  یــک  بــه  منحصــر  یافتــه 
همه جــا می شــود آن را یافــت. دیشــب ۱۲ شــب 
دو کیس جدید از بیرجند گزارش گرفتم. خیلی 

جاهــا دارنــد مرتب گــزارش می دهنــد. همکاران 
مــن کامــا آماده انــد. مردم شــریف بایــد بدانند 
کــه ایــن ویــروس علی رغــم حــرف انگلیســی ها، 
هــم قــدرت ســرایت و هم قــدرت مرگ زایی چند 
برابــری دارد و هــم جوانترهــا را بیشــتر گرفتــار 
می کنــد. ســه روز قبــل در خوزســتان کودک ۱ و 

۹ ســاله بر اثر کووید-۱۹ فوت کرد.

 عصبانیت وزیر بهداشت
از پروتکل شکن ها و 
برخوردنشدن با آنها

وی بــا بیــان اینکــه بــه روح همــه شــهدای 
شــدت  بــه  گفــت:  می فرســتم،  درود  ســامت 
گله منــدم از کســانی کــه پروتکل هــا را رعایــت 
نمی کننــد و بــه شــدت گله مندتــرم از کســانی 
نمی کننــد.  برخــورد  پروتکل شــکن ها  بــا  کــه 
وزارت بهداشــت کــه ابزار ندارد. ابــزار ما جان 
چیــزی  ایــن  از  بیــش  و  شــده  فــدا  کــه  اســت 
نداریــم. مــا از برخــی اتفاقــات کشــور، اطــاع 
نداریــم. دیشــب در ایام خانم جوانــی اینتوبه 
شــد و حاملــه بــود کــه بــا ســزارین کودکش به 
دنیــا آمــد. مــن نمی دانم کــه این کــودک هرگز 
مادر دید یا خیر یا چشــم این مادر بر ســیمای 
فرزنــدی کــه ماه ها در شــکمش حس کرده باز 
خواهد شــد یا نه؟، اما  چه کســی عامل مرگ 

این بانوی ایامی اســت.

مجوزی برای تردد به سمت 
عتبات ندادیم

وزیــر بهداشــت افزود: مــا کی برای تردد از 
مرزهــا بــه ســمت عتبــات و برگشــتش مجــوز و 
اجــازه دادیــم. چــه کســی از مــن نامــه دارد در 
ایــن زمینــه. کــدام یــک از همکارانــم بــا برخی از 
ایــن ترددهــا موافقــت کردنــد. اتوبوســی می آید 
و آن را در مــرز تســت می کنیــم کــه فــرد مثبــت 
پیــاده  مثبــت  فــرد  ایــن  می آیــد.  بیــرون  آن  از 
می شــود و اتوبــوس تا فان شهرســتان می رود. 
ردیابــی می کنیــم و تــازه مــوارد مثبــت در آنجــا 
پیــدا می شــوند. تــا کجا باید همــکاران من تاوان 
گناهــی  چــه  مــا  بدهنــد.  را  برخــی  ندانــم کاری 
کردیــم کــه در ۱۳ مــاه مــدام بایــد مــوج ایجــاد 

شــود، موج را بشــکنیم و شهید دهیم.

فریاد می زنیم که اپیدمی 
گرفتارمان می کند، چرا گوش 

نمی کنید
نمکــی گفــت: خــدا شــاهد اســت کــه داغ 
ایــن شــهدای ســامت دارد مــرا نابــود مــی کند. 
ناب تریــن بچه هــای نظــام ســامت را از دســت 
دادم. داغــی بــرای هیــچ فرماندهی باالتر از این 
از  نیســت کــه افســران ارشــد و ســربازانش را 
دســت بدهــد آن هــم بــه دلیــل ندانــم کاری و 
ســهل انگاری دیگــران. مــن وزیــر خبر نــدارم چه 
کســی می آیــد و بیــرون مــی رود. فقــط شــدم ته 
رودخانــه، زخمــی و جنازه جمــع کن. بجای وزیر 
بهداشــت بگذارید مدیرکل مرده شــورخانه. این 
درد بزرگــی اســت. ویــروس، ویــروس مهاجمــی 
اســت. فکر نکنید، انگلیس یکی از ســاختارهای 
ضعیف ســامت جهــان را دارد. انگلیس یکی از 

نظام هــای ســامت مقتدر جهــان را دارد. آلمان 
کشــور کمی نیســت در مقابل مسایل بهداشتی 
درمانــی، اما به زانو درآمد. نه گســتردگی اقلیم 
مــا را دارنــد و نــه کــم بضاغتــی اقتصــادی مــا را 
اپیدمــی  کــه  فریــاد می زنیــم  داریــم  مــا  دارنــد. 
گرفتارمــان می کند، چرا گوش نمی کنید. اینطور 
کــه نمی شــود مملکــت اداره کــرد. چقــدر بایــد 
فریــاد بزنم و بگویم. چقدر باید خجالت بکشــم 
و  آزمایشــگاهی  علــوم  و  پرســتار  و  پزشــک  از 

بقیه.

ما برای موج شکنی خلق نشدیم 
و دیگران برای موج آفرینی

وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: نمی شــود کــه 
مــن ناگهــان باخبر شــوم کــه بدون اطــاع ما یک 
گــروه آمــد و گروهــی رفــت. آن هــم در کشــوری 
که رهبر انقاب وقتی می خواهد نشست مجازی 
بگــذارد، می گویــد بایــد از وزارت بهداشــت اجــازه 
بگیریــم. رئیس جمهــوری می خواهــد بــرود مرقــد 
امام )ره( می گوید از وزارت بهداشــت بپرســید به 
چه صورت باشــد. این نمی شــود که بقیه رعایت 
نکننــد. بــزرگان نظام رعایــت می کنند، اما عده ای 
اصا حواس شان به این چیزها نیست. وقتی هم 
اپیدمی آمد و کشــتار کــرد، می گویند در فان جا 
غلظت اکسیژن کم بود. طبق گزارشات واصله در 
فان جا بیمار را دیر رســیدگی کردند و همه این 
سواالت شروع می شود، اما یک نفر نمی گوید که 
در پیــک قبلی خوزســتان که پروتکل شــکنی ما را 
گرفتار کرد، چه کسی این را جمع کرد، چه کسی 
شــب تــا صبــح نخوابید، چگونه اکســیژن رســید، 
چــرا یــک نفــر نیامــد در خیابان فریــاد بزند که ما 
امکانات نداریم. چه کسانی این آتش را خاموش 
کردنــد. امــا اگــر خدایــی نکــرده ۵ دقیقــه دارویی 
دیــر شــود، هــزار قلــم و هــزار شــبکه اجتماعــی 
راه می اندازنــد. اینطــور نمی تــوان مملکــت اداره 
کــرد. مــن مکتــوب هــم نوشــتم. دیگــر بــرای ما و 
همکارانمان بیش از این صبوری میســر نیســت. 
مــا برای موج شــکنی خلق نشــدیم و دیگران برای 
موج آفرینــی. این را همــه باید بدانند. محکم هم 

باید بدانند.

واکسیناسیون ۱۰۰هزار نفر دیگر 
از کادر درمان از امروز

وضــع  بــه  اشــاره  بــا  بهداشــت  وزیــر 
لطــف  بــا  گفــت:  کشــور،  در  واکسیناســیون 
خداونــد از روز سه شــنبه واکسیناســیون بــرای 
۱۰۰ هزار نفر دیگر از کادر درمان آغاز می شود. 
۲۵۰ هزار دوز دیگر تا آخر این هفته می رســد. 
امیــدوارم تــا پایــان اســفند مــاه بتوانیــم گــروه 
هدف آســیب پذیرمان را واکســن بزنیم. در کنار 
ایــن تلخکامی هــا ایــن مــژده را هــم بدهــم کــه 
تولیــد واکســن ملــی هم به خوبــی پیش می رود 
و اگــر به همین روال پیش رود، در اردیبهشــت 
آینــده ایــن خبــر خــوش را بــرای مــردم خواهیــم 
داشــت که به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم 
واکســن منطقــه مطرح هســتیم. هــم می توانیم 
مــردم خودمــان را واکســینه کنیــم و هــم بــرای 
صــادرات اقــدام کنیــم. راهــی کــه می رویــم ایــن 
است که مرتب تولید واکسن مان را با جهش ها 
بســنجیم و اگــر بــا هــر جهشــی واکســن های مــا 
قــدرت حمایتــی را تضعیــف شــده داشــتند، در 

جهت تقویت شــان اقدام کنیم.

بــا  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  مدیرعامــل 
تشــریح جزییــات حمایــت از کســب و کارهــا در 
دوران کرونــا، از ایجــاد بیش از ۸۵ هزار فرصت 
شــغلی در بخش روســتایی طی دوســال گذشته 

خبر داد.
ایســنا،  بــا  نورالــه زاده در گفت وگــو  اصغــر 
اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید در دولت های 
یازدهــم و دوازدهــم و در راســتای اجــرای طــرح 
اشــتغال پایدار روســتایی و عشــایری بیش از ۴۰ 
هــزار طــرح را بــا پرداخــت ۸۰ هزار میلیــارد ریال 
تســهیات مــورد حمایــت خــود قــرار داده که این 

طرح هــا زمینــه ایجاد شــغل برای ۷۰ هــزار نفر را 
فراهم کرده است.

وی تصریــح کــرد: طی دو ســال گذشــته و از 
زمــان اجرای طرح اشــتغال روســتایی و عشــایری 
بیــش از ۸۵ هــزار فرصت شــغلی بــه وجود آمده 
و بــا حمایــت مالــی صنــدوق از بیــکاری جوانــان و 
جلوگیــری  شــهرها  بــه  مهاجــرت  و  روســتاییان 
شــده که این امر اشــتغال زایی و درآمدزایی برای 

روستاییان را به دنبال داشته است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه 
درباره اقدامات حمایتی صندوق از کسب و کارها 

در دوران کرونــا اظهــار کــرد: از ابتــدای امســال 
تاکنــون بیــش از ۱۸۵۰ میلیارد تومان تســهیات 
در قالب ۸۱ هزار و ۲۲۸ فقره قرارداد تســهیات 
پرداخــت شــده کــه از ایــن میــزان بیــش از ۱۴۸۱ 
میلیــارد تومــان حمایــت مالــی از کســب و کارهــا 

بوده است.
نورالــه زاده افــزود: در دوران کرونــا حمایــت 
و  بهداشــتی  اقــام  تولیــد  خــط  و  کارگاه هــا  از 
بــه  و  گرفــت  قــرار  کار  دســتور  در  ضدکرونایــی 
بنگاه هــا و واحدهایــی کــه در گذشــته در بحــث 
تولیــد اقــام بهداشــتی از حمایــت مالــی صندوق 

برخــوردار شــده بودند، خط اعتبــاری ۲۳ میلیارد 
تومانــی تخصیــص دادیــم کــه از ایــن طریق حجم 

تولیداتشان را در دوران کرونا افزایش دهند.
امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  مدیرعامــل 
تومــان  میلیــارد   ۲۰ اختصــاص  از  همچنیــن 
تســهیات بــرای حمایــت از باشــگاه های ورزشــی 
خبر داد و خاطرنشان کرد: به دلیل آسیبی که به 
باشــگاه های ورزشــی وارد شــده و از اسفند سال 
گذشــته به بعد دچار تعطیلی شــده بودند بیش 
از ۱۲۵۰ باشــگاه ورزشــی را تامیــن مالــی کردیــم 
و بازپرداخــت اقســاط ایــن گــروه از مشــاغل هــم 

معوق شد.
وی تصریــح کــرد: ۲۵۰ میلیــارد تومان خط 
اعتبــاری نیــز بــرای حمایت از شــاغان و فعاالن 
حــوزه فرهنــگ و هنــر در نظــر گرفته ایــم کــه تــا 
ســقف ۶۰۰ میلیارد تومان قابل افزایش اســت.

خــط  اختصــاص  نورالــه زاده  گفتــه  بــه 
مشــارکت  بــا  تومانــی  میلیــارد   ۱۰۰ اعتبــاری 
تولیــد  افزایــش  بــرای  تعــاون  توســعه  بانــک 
دیگــر  از  بهداشــتی  تعاونی هــای  محصــوالت 
امیــد در  اقدامــات موثــر صنــدوق کارآفرینــی 

دوران کرونا بوده اســت.

امضای تفاهم نامه با 3 
کشور خریدار واکسن ایرانی

مدیــر پــروژه واکســن ایرانــی برکت اعــام کرد که 
دربــاره قیمــت واکســن تصمیم گیــری بــا ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام نیســت اما قرار براین اســت که 7۰ درصد 
قیمــت مشــابه خارجی باشــد که در حــال حاضر قیمت 

مشابه خارجی آن بین ۱۰ تا ۱۸ دالر است.
جلیلــی، مدیــر پــروژه واکســن برکــت در نشســت 
خبری ســتاد اجرایی فرمــان امام برای فاز یک مطالعات 
بالینــی اولیــن واکســن کرونــا با اشــاره به پیشــنهاد پنج 
کشــور برای خرید واکســن ایرانی اظهار کرد: سه کشور 
وارد مذاکــره شــدند کــه نمی توانیــم اســامی آنهــا را ذکر 
کنیــم و تفاهمنامــه اولیــه بــا ایــن کشــورها امضــا شــده 
اســت. وی افزود: دو کشــور دیگر هم درخواســت خرید 
واکســن ایرانــی را داده انــد که هنوز با آنهــا وارد مذاکره 

نشده ایم.
جلیلــی بــا اشــاره بــه تاثیــر ایــن واکســن بــر نــوع 
جهــش یافتــه ویــروس کرونا اظهــار کرد: در مورد ســایر 
ویروس هــای انــواع جهــش یافتــه از جملــه افریقایــی، 
انگلیســی و ژاپنی واکســن ایرانی می تواند موثر باشــد. 
البتــه مــا باید اول ســویه های این ویروس را بیابیم و در 
پاسمای خون آن را مورد آزمایش قرار دهیم و االن هر 
صحبتی که در این باره شود دقیق نیست و تا آن زمان 

باید منتظر بمانیم.
وی ادامــه داد: بهتــر اســت فعا ایــن پیش بینی ها 
را اعــام نکنیــم. مدیر پروژه واکســن ایرانی برکت تاکید 
کــرد: البتــه در واکســن یــک ویــروس ضعیــف شــده ۳۰ 
آنتی ژن دارد که اگر ۵ آنتی ژن دچار جهش شود ماباقی 
آنهــا توانایــی تولیــد پادتــن را خواهــد داشــت و ایــن یک 

قاعده کلی در تمام واکسن ها است.
جلیلــی همچنیــن دربــاره قیمــت واکســن ایرانــی 
اظهــار کــرد: دربــاره قیمــت واکســن تصمیم گیــری بــا مــا 
نیســت اما قرار براین اســت که ۷۰ درصد قیمت مشابه 
خارجــی باشــد کــه در حال حاضر قیمت مشــابه خارجی 

آن بین ۱۰ تا ۱۸ دالر است.

ســازمان  رئیــس  معــاون  گفتــه  بــه 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  مــدارس،  نوســازی 
حــوزه  در  گرفتــه  صــورت  تخصیص هــای  بــا 
پــروژه  اخیــر هیــچ  مدرس ســازی در چهارســال 

نیمه تمام و باتکلیفی ندارد. 
نشســت مشــترک مهرالــه رخشــانی مهر بــا 
رضــوان حکیــم زاده، معاون آمــوزش ابتدایی وزیر 
آموزش و پرورش با هدف بررســی وضع مدارس 

ابتدایی و عشایری برگزار شد.
رخشــانی مهر  مهرالــه  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
درایــن نشســت کــه فاطمــه مهاجرانــی معــاون 

ســازمان  مشــارکت های  توســعه  و  برنامه ریــزی 
نوســازی مــدارس و محمدرضــا ســیفی مدیــرکل 
آمــوزش  و  آموزشــی  عدالــت  توســعه  دفتــر 
بــر  تاکیــد  بــا  داشــتند،  حضــور  نیــز  عشــایری 
اولویــت و اهمیــت ویژه دوره ابتدایی به ضوابط 
و معیارهــای خــاص ســاخت مــدارس ابتدایی با 

حساســیت ویژه اشاره کرد. 
وی با بیان اینکه اعتبارات ســازمان نوسازی 
مدارس کشــور از ســال ۱۳۹۱ دچار افت شــدیدی 
شــد کــه این روند کاهشــی تــا ســال ۱۳۹۶ ادامه 
داشــت، اظهــار کــرد: ســهم نوســازی مــدارس از 

اعتبــارات عمرانــی کشــور از ۱.۵درصــد در ســال 
۱۳۹۶ بــه ۵ درصــد در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ 

رسیده است. 
رخشــانی مهر همچنیــن از پیــش بینــی راه 
اندازی کاس هوشــمند و اتاق فناوری به منظور 
توســعه آموزش هــای الکترونیــک در مدارس خبر 
در  موضــوع  ایــن  اعتبــاری  ردیــف  گفــت:  و  داد 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ پیــش بینی شــده اســت که 
امیدواریــم بــا تصویب و تخصیــص آن گام بزرگی 
در جهــت بهره گیــری از ظرفیــت فضای مجازی در 

توسعه آموزش برداریم. 

کشــور  مــدارس  نوســازی  ســازمان  رئیــس 
گفــت: نیمه تمــام مانــدن بســیاری از پروژه هــای 
مشارکتی در سال های اخیر به یک معضل بزرگ 
تبدیــل شــده بود که اکثر آن هــا پروژه های بزرگی 
بودنــد و تکمیل آن ها از عهده خیرین خارج بود، 
امــا بــه لطــف پــروردگار بــا تخصیص هــای صورت 
گرفته در چهارســال اخیر هیچ پروژه نیمه تمام و 

باتکلیفی نداریم. 
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر 
مــدارس ســنگی و کانکســی مناطــق عشــایری و 
صعب العبــور مســاله اصلــی ماســت تصریح کرد: 

کانکســی  و  ســنگی  مــدارس  جمــع آوری  طــرح 
بــه صــورت اســتانی و طــرح ســاخت و بازســازی 
ســرویس بهداشــتی و آبخوری مدارس را به طور 

جدی و فعال پیگیری می کنیم. 
معــاون وزیر آمــوزش و پرورش در خصوص 
کــرد:  خاطرنشــان  مــدارس  تجهیــزات  تامیــن 
مــدارس ابتدایی بیشــترین تخصیص تجهیزات را 
داشته اند و در استان ها متناسب با شاخص های 
مدنظــر اعتبــار مناســبی بــا توجه به اعــام نیازی 
کــه از طریــق معاونــت آموزش ابتدایی اســتان ها 

صورت می گیرد توزیع می شود. 
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جزئیات حمایت از کسب و کارها در دوران کرونا

عصبانیت وزیر بهداشت از برخوردنکردن با پروتکل شکنان
نمکی: ما برای موج شکنی خلق نشدیم و دیگران برای موج آفرینی


