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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

صد سال انتظار
راضیه حسینی

خوزه کارناوالیو المپیکو رو به همســرش  ماســاال 
ایگوانــا کــرد و گفــت: »ببیــن خانــم تــو روزنامــه چــی 
نوشته. می گه اگه از همین االن پس انداز کنیم بیشتر 

از صدسال دیگه می تونیم، خونه دار بشیم.«
»کــدوم  گفــت:  ماســاال 
پس انــداز؟ پول داشــتیم 
بدهی هامــون  و  قــرض 
رو  آدم  و  عالــم  بــه  را 
صــاف می کردیم. اینا هم 

دل شون خوشه ها.«
فکــر  خیلــی  کارناوالیــو 
کــرد، خیلــی خیلــی فکــر 
کــرد، و باالخــره تصمیــم 
سرنوشت ســازی گرفت. او و همســرش برای پیدا کردن 
جایــی از دنیــا که شــاید بتوان زودتر خانه دار شــد راهی 
ســفری طوالنــی و خطرناک شــدند. از جنگل هــای انبوه 
و صعب العبــور گذر کردنــد. از میان باتالق ها و دره های 
عجیــب گذشــتند. ماه هــا گوشــت میمــون و و مارمولــک 
خوردند، تا این که باالخره به منطقه ای افتضاح رسیدند 
و از آن جایــی کــه دیگر حــال ادامه نداشــتند همان جا را 
بــه عنــوان محــل زندگی انتخــاب کردند. اســمش را هم 

گذاشتند »ماتواو« 
ماســاال در ایــن بیــن صاحــب فرزنــدی شــده بــود و 
خوزه ســعی کرد هرچه ســریع تر دســت به کار ســاختن 
خانــه شــود. درختــان را بریــد و بــا تمــام توان شــروع به 

ساخت خانه کرد.
روزهــا از پــی هــم می گذشــت و کارناوالیــو بــا هزار 
امید و آرزو چوب روی چوب می گذاشت و ساخت خانه 
را پیش می بــرد. باالخره وقتی فرزندشــان به نام »خوزه 
مورینیــو« اولیــن دندان شــیری اش باال آمد کار ســاخت 
خانــه تمــام شــد و خانــواده ســه نفــری کارناوالیــو اولین 

شب را در آرامش و زیر سقف سپری کردند.
فــردا صبــح بــا صــدای در از خــواب بیــدار شــدند. 
ماساال متعجب از کارناوالیو پرسید: »یعنی کی می تونه 
باشه؟« پشت در، مأموران ثبت امالک و اراضی با کلی 
برگــه و ســند ایســتاده بودنــد. گویا کارناوالیــو در امالک 
متعلق به اداره اوقاف برای خودش ملک ســاخته بود و 

باید تخریب می شد.
تــا آن موقــع کارناوالیــو و همســرش نمی دانســتند 

جنگل و کوه هم می تواند مال جایی باشد.
او موفــق بــه جلب رضایت کارمندان متعهد نشــد. 
مجبور شد صد سال جریمه درختانی که بریده و ملکی 
کــه در اراضــی اوقــاف ســاخته بــود را به صورت قســطی 

بدهد.
صد سال بعد، وقتی باالخره قسط جریمه ها تمام 

شد...
خــوزه  )نتیجــه  گواردیــوال  مورینیــو  مــوزه  خــوزه 
مورینیــو( در حالی کــه داشــت روزنامــه می خوانــد رو بــه 
همسرش، آنجال مرکال کرد و گفت: »خانم ببین این جا 

چی نوشته.«
آنجــال حــرف  ش را قطــع کــرد و گفت:»خــودم االن 
تــو گــروه تلگرامــی خونــدم می گــه دویســت ســال دیگه 
هــم پس  انــداز کنیــد باز نمی تونید خونه دار بشــید. پس 
با خیال راحت از پس اندازهاتون اســتفاده های دیگه ای 
کنیــد و بــه فکــر خونــه دار شــدن نباشــید. می گــم بریــم 
اون نیم ســت موز و خیاری را که دیروز تو میوه فروشــی 

دیدم، بخریم؟«
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با ارائه گواهی پایان دوره از مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران
از طریق لینک زیر می توانید 
مســــــــقیم ثبت نــام کنیــــــــد

وزیر بهداشــت با اشــاره به اقدامات انجام 
شده برای واردات واکسن کرونا اعالم کرد ۳۰۰ 
هــزار دوز دیگــر از واکســن اســپوتنیک در راه 
اســت و منبــع دیگــر یــک واکســن چینــی بــه نام 

ساینوفارم است که در راه داریم.
سعید نمکی در جلسه ستاد استانی مقابله 
بــا کرونــا در اســتان قزویــن بــا تشــکر از همکاری 
مقامــات ایــن اســتان در کنتــرل اپیدمــی کرونــا، 
گفت: در مورد واکســن ما از ۳ مســیر از اســفند 
ســال قبــل ایــن بحــث را دنبــال کردیــم. ســاخت 
داخلــی را بــه شــدت دنبــال کردیــم، خیلی ها این 
بحــث را در مملکــت جــدی نمی گرفتنــد و آن را 
عملــی نمی دانســتند امــا خــودم تــک تک افــراد با 
انگیزه را دعوت کردم. خوشبختانه واکسن بنیاد 
برکــت فــاز اول مطالعــات بالینــی را بــا موفقیــت 

بسیار باال گذراند.

یکی از موثرترین واکسن های 
کرونا را در پاستور خواهیم 

ساخت
وی ادامه داد: واکسن رازی اجازه مطالعات 
بالینــی را گرفــت و در شــرف مقدمــات اجرایــش 
اســت. واکســن مجموعــه وزارت دفــاع از هفتــه 

آینده به بحث کلینیکال ترایال انســانی می رسد. 
همچنیــن بــا انتقــال دانش فنــی از کوبــا که قبال 
درمورد واکســن هپاتیت و پنوموکوک هم با آنها 
همــکاری کردیــم، یکــی از موثرترین واکســن های 
کرونــای دنیــا را در پاســتور خواهیــم ســاخت و 
زودتر از واکســن های برکت و رازی به آن دســت 
خواهیــم یافــت؛ چــون فــاز ۳ مطالعــات بالینــی 
اوایــل  تــا حداکثــر  را طــی می کنــد و امیدواریــم 
اردیبهشت سال ۱۴۰۰ واکسن پاستور را به بازار 

بیاوریم.
وزیــر بهداشــت افــزود: همزمــان اقداماتــی 
بــرای واردات واکســن صورت گرفت تــا گروه های 
واکســن  کنیــم.  واکســینه  زودتــر  را  آســیب پذیر 
کاری سیاســی در جهــان اســت و کســی خــارج از 
مرزها نمی گوید بدو بیا حراجش کردم و واکسن 
ارزان دارم، این خبرها نیست. یکی از منابع موثر 
کــه بــاالی ۹۱ درصــد ایمنی زایی داشــت مجموعه 
اســپوتنیک روســیه بــود کــه وارداتــش باهمکاری 

دوستان وزارت امور خارجه انجام شد.

۳۰۰هزار دوز دیگر از واکسن 
روسی در راه ایران

نمکــی تاکیــد کــرد: ۳۰۰ هــزار دوز دیگــر از 

واکسن اسپوتنیک در راه است و منبع دیگر یک 
واکســن چینــی بــه نــام  ســاینوفارم اســت که در 
راه داریــم. امیدواریــم تــا قبــل از عیــد گروه هــای 

آسیب پذیر را واکسینه کنیم.
 ۱۶ هــم  کووکــس  ســبد  از  داد:  ادامــه  وی 
میلیــون و ۸۰۰ هــزار دوز خریدیــم کــه از فوریــه 
وارد می شــود. ما بر حسب گروه های آسیب پذیر 
و اولیت دارهــا ســند ملــی واکسیناســیون کرونــا 
آماده کردیم و هیچ کس به جز سن، بیماری ها و 
شغل در معرض خطر اولویتی بر دیگران ندارد.

تا ۳ ماه دیگر یکی از بزرگ ترین 
واکسن سازهای دنیا می شویم

وزیــر بهداشــت گفــت: تــا ۳ مــاه دیگــر یکی 
از بزرگ تریــن واکسن ســازهای دنیــا می شــویم و 
بــه همــه جا صــادر می کنیم، چه من باشــم و چه 
مــن نباشــم این ریل گــذاری صورت گرفته اســت. 
ما قول می دهیم تا شهریور آینده اکثر گروه های 
ان شــاءلله  و  کنیــم  واکســینه  را  آســیب پذیر 
اولیــن کشــور دنیــا باشــیم کــه گــروه آســیب پذیر 
را واکســینه کردیــم و تــا ســه مــاه بعــد ۷۰ درصد 
دیگــری کــه بایــد زنجیــره را قطــع کنند واکســینه 

می کنیم.

کوچک ترین عارضه ای ببینیم، 
اجازه تزریق نخواهیم داد

وی افزود: بر ســر این عهد هســتیم که اگر 
کوچــک تریــن عارضــه از هــر واکســن خارجــی یــا 
داخلــی ببینیــم اجــازه تزریقــش را نخواهیم داد. 
مــا اجــازه ندادیــم به اســم واکسیناســیون تســت 
واکسن کشورهای خارجی بر مردم ما انجام شود 
و ایــن کاری بــود کــه برخــی کشــورهای همســایه 
کردند. اگر واکسنی آوردیم شرط کردیم آزمایش 
آن در کشــور دیگــری انجــام شــده باشــد و حتمــا 
بایــد بعــد از طــی ۳ فــاز مصــرف آن حداقــل در 
۵ کشــور انجام شــده باشــد. امیدواریم شــرمنده 
مــردم و خــون شــهدا نشــویم و بــا حمایــت مــردم 
و مســئوالن ما هم در این راه ســرافراز باشــیم و 

افتخاراتی کسب کنیم.

 ۱۳ ماه است درگیر مقابله
با کرونا هستیم

وی افــزود: برخــی آخریــن روز بهمن ســال 
قبــل را اولیــن روز مقابلــه مــا با کرونــا می دانند 
امــا مــا از اواخــر دی ســال ۹۸ درگیــر مدیریــت 
کرونا هســتیم و  بیان این حماســه در طول این 

۱۳ ماه الزم اســت و ضرب آهنک تپش قلب ما 
با باال و پایین رفتن منحنی اســتان ها جا به جا 
می شــود. تمام کادر درمان در این ایام یک روز 
اســتراحت و آرامش نداشــتند. به آبروی پیامبر 
و ائمــه ان شــاءهللا در آینــده نزدیــک بــر بیماری 
فائــق آییــم. آمــده ام بــرای اینکــه به عنــوان یک 
خدمت گذار کوچک دســت همکارانم را ببوسم، 
نیامــدم کــه بازجویی کنم، آمدم تشــکر و عرض 
ادب کنــم و اگــر کمکــی از دســتم برآیــد دریــغ 

نکنم.

 بعد از مدت ها، اولین هواپیما
از کشور انگلیس را پذیرفتیم

انگلیــس  از  ایرانیــان  بازگشــت  دربــاره  وی 
گفت: لیســت انتظار بازگشت شکل گرفته است 
و دو روز پیــش بعــد از مدت هــا اولیــن هواپیمــا 
را از کشــور انگلیــس پذیرفتیــم و اکنــون نیــز در 
حال انجام کار قرنطینه آنها هستیم. چه شد که 
توانمندتریــن قدرت اقتصادی اروپا با زیرســاخت 
قــوی امــروز بــه شــرایطی رســیده کــه هموطن ما 
امــروز دامــن وطــن خــود را امن تریــن دامــن برای 
از جانــب  ایــن عــزت  مدیریــت کرونــا می دانــد؟ 

خداوند به ما داده شده است .

آمــوزش  ســنجش  ســازمان  ســخنگوی 
هــزار   ۱۲۰ جریمــه  بــه  واکنــش  در  کشــور 

تومانــی تاخیــر در ثبــت نــام کنکــور می گویــد 
این جریمه مصوبه هیات وزیران اســت و در 

فراخوان واریز بخش دوم 
آورده متقاضیان طرح ملی 

مسکن پردیس
مدیرعامل شرکت عمران پردیس از فراخوان این 
شــرکت بــرای واریــز بخش دوم آورده طــرح اقدام ملی 

مسکن توسط متقاضیان خبر داد.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، مهدی هدایت 
بــا اشــاره بــه پیشــرفت مناســب پروژه هــای طــرح ملــی 
مســکن شــهر پردیــس، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه رونــد 
مناســب احــداث واحد هــای این طــرح با ارســال پیامکی 
بــه متقاضیــان اعالم شــده اســت کــه بخــش دوم آورده 

خود را واریز کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه پردیس اولین شــهر کشــور 
اســت کــه واحد هــای طــرح اقــدام ملــی مســکن آن بــه 
مرحلــه واریــز مرحلــه دوم رســیده اســت، از متقاضیــان 
خواســت در موعــد مقــرر نســبت بــه واریــز بخــش دوم 

آورده اقدام کنند.
هدایــت عنــوان کــرد: پروژه هــای طــرح اقــدام ملی 
مســکن در ایــن شــهر جدیــد طبــق برنامه ریــزی پیــش 
مــی رود و اکنــون بــه مرحلــه فونداســیون و اجرای ســازه 

بلوک ها رسیده است.

امکان ارسال آنالین نسخ 
کاغذی داروخانه های طرف 
قرارداد به تامین اجتماعی

داروخانه هــای طــرف قــرارداد بــا ســازمان تامیــن 
اجتماعــی می تواننــد نســخ کاغــذی را بــه شــکل برخــط 
و  خــود  نرم افــزاری  سیســتم های  طریــق  از  )آنالیــن( 
ایــن  بــه  و  ثبــت   )API( واســط  نرم افــزار  از  اســتفاده 
ســازمان ارســال کنند و نیازی به ارســال لیست نسخ و 

مراجعه به واحد پذیرش نیست.
بــه گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان تامین 
اجتماعی، با توجه به صادرنشدن دفترچه درمانی جدید 
از اول اســفند ســال جــاری و امــکان نسخه نویســی در 
سربرگ پزشک  یا موسسه درمانی و در راستای تسهیل 
و بهبــود فرایندهــای جاری، داروخانه هــای طرف قرارداد 
می تواننــد نســخ کاغــذی را بــه شــکل برخــط )آنالین( از 
از  اســتفاده  و  خــود  نرم افــزاری  سیســتم های  طریــق 

نرم افزار واسط )API( ثبت و ارسال کنند.
 در ایــن صــورت، نیــازی به انجــام مراحل پذیرش، 
بارگــذاری فایــل و مراجعه به واحد پذیرش اســتان برای 
ارائــه درخواســت و لیســت ماهانه نســخ نبــوده و کافی 
اســت کــه نســخ کاغــذی )اعــم از دفترچه یا ســربرگ( را 
دســته بندی و در موعد مقرر به مدیریت درمان اســتان 

مربوطه ارسال کنند.

مدیرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش با اشــاره به اینکه توصیه وزارت آموزش و 
پرورش برای تعطیالت نوروز نیز همانند دیگر ایام 
سال، پرهیز از سفر و در خانه ماندن است، اعالم 
کــرد هرگونــه فعالیت اســکان و خانه های معلم در 
ایــام تعطیــالت نــوروز تابــع تصمیمــات ســتاد ملی 

مبارزه با کروناست.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  کریمی فــر  گــودرز 
درباره چگونگی استفاده از مراکز رفاهی و اسکان 

وزارت آمــوزش و پــرورش در ایــام نــوروز۱۴۰۰ بــا 
توجــه بــه اینکه فعالیت های آن ها در ســال جاری 
نیــز بــه علــت شــیوع کرونــا لغو شــده بــود، اظهار 
کــرد: کماکان به علت تداوم شــیوع کرونا، توصیه 
وزارت آموزش و پرورش برای تعطیالت نوروز نیز 
همانند دیگر ایام ســال، پرهیز از ســفر و در خانه 

ماندن است.
وی افــزود: هرگونــه تصمیم گیــری در ایــن باره 
مشــروط بــه اعطــای مجــوز ســتاد ملــی مبــارزه بــا 

کروناست.
مدیــرکل تعــاون و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش تاکید کرد: برای در اختیار قرار دادن امکان 
اســکان موقــت، خانه هــای معلــم و مراکــز اســکان 
رعایــت  بــا  پــرورش در سراســر کشــور  و  آمــوزش 
پروتکل هــا مشــروط بــه نظــر مســاعد ســتاد ملــی 
مبارزه با کرونا آمادگی داریم اما همانطور که گفته 
شد هرگونه فعالیت اسکان و خانه های معلم، تابع 

تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کروناست.

در سایت روزنامه بخوانید:

مدیرکل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش: فعالیت مراکز 
اسکان نوروزی فرهنگیان تابع تصمیم ستاد کروناست

مدیر گروه آموزش و ارتقای سالمت مرکز بهداشت قم: 
واکسن های فعلی، کرونای انگلیسی را پوشش نمی دهد

مدیــر گروه آموزشــی و ارتقای ســالمت 
مرکز بهداشت قم از تزریق واکسن کرونا به 

۱75 نفر در استان خبرداد.
محمد تقی ســلطانی، مدیر گروه آموزش 
و ارتقا ســالمت مرکز بهداشــت قم در نشست 
شــورای اطالع رســانی کرونا در اســتانداری قم، 
گفت: تاکنون ۱۷۵ دوز واکسن کرونا به جامعه 
هــدف اولیــه که عمدتا کادر بهداشــت و درمان 
هســتند تزریــق شده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
پــارت دوم واکســن روز بیســت و نهــم بهمــن 
جــاری در اســتان تخلیــه خواهــد شــد، افــزود: 
خوشــبختانه کســانی که تا االن واکسیناسیون 

را انجام دادند هیچ مشکلی نداشتند.
ویــروس  چــون  کــرد:  تصریــح  ســلطانی 
جهــش یافتــه انگلیســی جدید اســت از این رو 
واکســن های کرونایی کــه در حال حاضر وجود 
دارد نوع جهش یافته را پوشش نخواهند داد.
وی بــا بیــان اینکه خیز جدید کرونا را در 

کل کشــور مشــاهده می کنیم گفت: قم هنوز 
وارد ایــن خیــز نشــده اســت کمــا اینکــه آمــار 
موارد بیماران سرپایی رشد را نشان می دهد.
ســلطانی افزود: در صورتی که بخواهیم 
حساســیت مــردم را بیشــتر، و جامعــه را از 
بــه  را  توجه هــا  و  کنیــم  خــارج  عادی انــگاری 
ایــن مســاله بیــش از پیــش جلــب کنیــم االن 
بهترین وقت است. سلطانی خاطرنشان کرد: 
نگذاریم فرصت از دســت برود و زمانی اقدام 

کنیم که دیگر چاره ای نیست.
مدیــر گــروه آمــوزش مرکز بهداشــت قم 
و  انگلیســی  یافتــه  جهــش  ویــروس  گفــت: 
همچنیــن موارد مــرگ آن دور تا دور قم دیده 
شــده و قطعا در اســتان نیز گردش داشــته و 

ممکن است که به زودی دیده شود.
وی بیــان کــرد: چــون این گــردش در کل 
کشــور اتفــاق افتــاده قــم نیــز از آن صدمــه 

خواهد خورد.

سخنگوی سازمان سنجش: جریمه ۱۲۰ هزار تومانی 
تاخیر در ثبت نام کنکور مصوبه هیات دولت است

آبان سال ۹۹ به تصویب رسیده است.
فاطمــه زرین آمیزی، ســخنگوی ســازمان 
ســنجش آمــوزش کشــور در گفت  وگــو با ایلنا 
ثبت نــام  در  تاخیــر  جریمــه  بــه  واکنــش  در 
آزمون هــای سراســری ۱۴۰۰ گفــت: این اقدام 
مصوبــه هیــات وزیــران اســت و بــه ســازمان 
ســنجش آمــوزش کشــور ابــالغ شــد. بــه ایــن 
منظــور کــه بــرای داوطلبانی کــه در زمان های 
در نظر گرفته شده از سوی سازمان سنجش 
اقــدام  خــود  ثبت نــام  بــرای  کشــور  آمــوزش 
نکردنــد و حــال می خواهنــد در خــارج از زمان 
مقــرر ثبت نــام کننــد، مبلــغ ۱۲۰ هــزار تومان 
عالوه بر هزینه ثبت نامی که در دفترچه درج 

شده، از آن ها دریافت شود.
وی ادامــه داد: ایــن اقــدام در آبان ســال 
۹۹ به تصویب رسیده و اطالعیه آن نیز امروز 
در ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور منتشــر 

خواهد شد.
زرین آمیزی در پاسخ به این سوال که با 
توجه به وضع معیشت مردم این هزینه برای 

خانواده هــا در کنــار هزینــه ثبت نام،  ســنگین 
خواهــد بــود، آیــا نمی تــوان راه دیگــری بــرای 
تاکیــد ثبت نــام در زمان مقــرر در نظر گرفت؟ 
گفت: داوطلبان اگر می خواهند این هزینه را 
ندهنــد، بایــد در زمان مقــرر ثبت نام کنند. ما 
چندین بار ثبت نام ها را تمدید می کنیم و این 

برای سازمان اجرایی هزینه دارد.
آمــوزش  ســنجش  ســازمان  ســخنگوی 
تاخیــر،  بــا  ثبت نــام  هــر  کــرد:  بیــان  کشــور 
مواجــه  مشــکل  بــا  را  ثبت نامــی  حوزه هــای 
تعــداد  بــرای هــر  بــه عنــوان مثــال  می کنــد؛ 
بایــد ســالن،  کــه اضافــه می شــود  داوطلبــی 
مراقب، رئیس ســالن، نیروی حراســت و… در 
نظــر گرفتــه شــود. وقتــی عوامــل اجرایــی باال 

می رود، هزینه هم افزایش می یابد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیا این 
رویــه هر ســال ادامــه خواهد داشــت؟ گفت: 
ایــن مبلــغ از ســال ۱۴۰۰ بــه بعد جــزو هزینه 
اجرایــی  کــه  اســت  خدماتــی مصــوب دولــت 

خواهد شد.

واکسن چینی
در راه است


