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هرچی عجیب تر، ماندگارتر
راضیه حسینی

معلمــی کــه بــرای آمــوزش درس »علــوم و فنــون 
گرفتــه شــده  کار  بــه  در شــبکه چهــار ســیما  ادبــی« 
اســت، جمله  عجیبی درباره شــاعر پرآوازه آذربایجانی 
و ترک زبــان، مــا محمــد فضولــی  گفــت: »ایــن شــاعر] 
فضولــی[، بی جهت این 
اســم را انتخاب نکرده؛ 
او فضول اشــعار صائب 
اســت و هــر شــعری را 
ســروده،  صائــب  کــه 
ترکــی  بــه  شــاعر  ایــن 

می نوشت.«
امــا واقعیــت این اســت 
تبریــزی،  صائــب  کــه 
شاعر سبک هندی، نزدیک  به ۴۰ سال بعد از درگذشت 
فضولی به دنیا آمده و از آثار فضولی تاثیر پذیرفته بوده 

است.
زنگ تاریخ:

خب بچه ها خوب گوش کنید. نادرشاه افشار کی 
بــود؟ اصــاً چرا اســمش نادر بــود؟ قضیه اینــه که مادر 
نــادر بچه  اش نمی شــد و مادرشــوهر و خواهرشــوهرش 
کلی بهش سرکوفت می زدند. زن بیچاره کلی راز و نیاز 
و دوا درمــون کــرد تــا اینکــه باالخــره خدا بهش یه پســر 
کاکل به ســر داد. اون هم اســمش رو گذاشــت نادر که 
چشــم خواهرشــوهرش رو دربیاره و بگه پسر من تکه و 

لنگه ش تو دنیا نیست.
تعریــف  براتــون  جالب تــر  چیــز  یــه  بذاریــد  حــاال 
کنــم. اصــاً شــما می دونســتید کــوروش، بــرادر دوقلوی 
کریم خــان زنــد بــود؟ کــوروش بــرادرش رو برد گذاشــت 
وســط یه تیکه یخ تو قطب جنوب تا چند ســال بعد آب 
شــه و دربیــاد و اون بتونــه بــا خیــال راحــت فرمانروایــی 
کنه. چون دلش نمی اومد برادرش رو بکشــه و فرمانروا 
بشــه. اصاً اســم کوروش کبیر در واقع کوروش و کریم 
بوده که به مرور زمان شده کوروش کبیر و دیگه کم کم 
مــردم اســم کریــم رو از یــاد بــردن. اما ســال ها بعد یهو 
کریم شــون از خــواب زمســتونی بیــدار می شــه و دنبــال 
کوروش می  گرده و می ره شــیراز. وقتی می فهمه اوضاع 
از چه قرار دیگه همون جا می مونه و خودش رو پادشاه 

می کنه.
زنگ علوم:

ببینید بچه ها در واقع دایناســورها هنوز هم زنده 
هســتند. اصــاً فیلــم پــارک ژوراســیک رو تــو یــه جزیــره 
واقعــی کــه پــر از دایناســوره فیلم بــرداری کردنــد. مــن 
خــودم اون جــا رفتــم. دایناســورها اصــاً منقرض نشــده 
بودند و این حرف ها رو حیوون های کوچیک تر انداختن 
رو زبــون مــردم و از اون بــه بعــد از بس به دایناســورها 
کم محلــی شــد کــه همــه رفتــن تــو یــه جزیــره دورافتاده 
کنج عزلت گزیدند. همه ش هم به خاطر حســادت شیر 
بــود. شــیر می خواســت ســطان جنــگل بشــه و بــا وجود 
دایناســورها جــرات نداشــت؛ پــس ایــن داســتان ها رو 
سرهم کرد تا خودش رور سلطان کنه. با اون پتوی دور 

سرش فکرکرده کی هست.
ایــن داســتان ادامه دارد و برخی مدرســان کماکان 
اعتقــاد دارنــد هرچــه مباحــث را عجیــب  وغریب تــر بــه 
بچه هــا آمــوزش دهند بیشــتر تــوی ذهن شــان می ماند. 
البتــه بــه ایــن نکته توجــه نکرده اند که خودشــان هم تا 
ابــد در ذهــن دانش آموز باقی خواهند ماند؛ حاال با چه 

عنوانی، بماند.

عصر انقراض )طنز(
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142.200.000-718و8 اردیبهشت8ساعتفنون پذیرایی و تشریفات2 

141.700.000-1118 اردیبهشت4ساعتقانون مبارزه با پولشویی3 

142.850.000-1518و16 اردیبهشت8ساعتاصول و فنون مذاکره موفق4 

142.200.000-1818و19 اردیبهشت8ساعتاصول انتظامات و حفاظت فیزیکی5 

142.850.000-2018و21 اردیبهشت8ساعتاصول تدارکات و خریدهای داخلی6 

142.850.000-2518و26 اردیبهشت8ساعتقوانین کار و تامین اجتماعی7

142.500.000-2718و28 اردیبهشت8ساعتتوانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران8

132.850.000-299و30 اردیبهشت8ساعتبرنامه  ریزی و کنترل تولید9

مركز آموزش  و تحقیقات صنعتی ایران

فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی و 
کوبایی با حضور وزیر بهداشت آغاز شد.

بالینــی  کارآزمایــی  مرحلــه  ســومین  مراســم 
ایــران و انســتیتو  واکســن کرونــا انســتیتو پاســتور 
فینای کوبا در تاالر ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، برگزار شــد که این فاز با شــرکت ۲۴ هزار 
داوطلــب در شــهرهای اصفهــان، بابــل، بندرعبــاس، 

زنجان، ساری، کرمان، همدان و یزد آغاز شد.
سعید نمکی، وزیر بهداشت در این مراسم، 
بیــان کــرد: در زمــان شــیوع کرونــا، در دنیــا فکــر 
می کردنــد دیگــر تیــر خــاص جمهــوری اســامی 
کرونــا اســت و همــه چیــز تمــام می شــود، امــا در 
فروردین ســال ۹۹ ما در رابطه با واکسیناســیون 
بــه بحث هایــی پرداختیــم کــه یکــی از آنهــا ســبد 

کووکس بود.
وی ادامــه داد: مــا ســفارش کووکــس را بــه 
اینهــا  رســاندیم،  دوز  هــزار   ۸۰۰ و  میلیــون   ۱۶
تعــداد  می دانســتم  مــن  کــه  اســت  صورتــی  در 
بــه چــه  دنیــا  تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان 

صورت است.

۴ ماه مانند آوارگان دنبال 
واکسن بودیم

وزیر بهداشت ادامه داد: ۴ ماه برای انتقال 
پول ما را اذیت کردند و مانند آوارگان که ســفره 
خودمــان را بایــد کوچه به کوچــه می بردیم تا یک 
جــا پهــن کنیــم و نان خودمــان را بخوریــم، دنبال 

واکسن بودیم.
نمکــی افــزود: در ایــن شــرایط می دانســتیم 
کــه نیــاز بــه تولید داخلی واکســن داریم و رایزنی 
بــا کشــورهای مختلــف را شــروع کردیــم. ۳ هزار 
نمونــه  بــه عنــوان  و ۱۲۰ صفحــه مکاتبــه دارم، 
اردیبهشــت ۹۹ با وزیر بهداشــت روسیه صحبت 
کردم. با هند، چین هم جلو رفتیم و ۹ ماه طول 
کشــید تا با روســیه قرارداد ببندیم و ۱۱ ماه طول 

کشید تکنولوژی واکسن را بیاوریم.
وی گفــت: یــک نفــر تماس گرفت که کســی 
واکســن اســپوتنیک دارد و می خواهــد بــه ایــران 
بفروشــد، شــبکه مخوفــی شــکل گرفته بــود و در 
ایــن دام نیفتادیــم و خودمــان بــه طــور مســتقیم 
وارد عمل شدیم. پس از آن دنبال واردات رفتیم، 
اما واردات واکســن غیر از کوواکس همین اســت 
کــه می بینیــد یعنــی قطــره چکانــی. ۸۵ درصــد را 
چنــد کشــور مصــرف کردنــد و اگر ســفره ســر ریز 

شد برای بقیه می ریزند.
وزیــر بهداشــت با بیــان اینکه اگــر راهی باز 
باشــد تولیــد داخلــی با تکیــه بر دانشــمندان این 
مرز و بوم اســت که یکی از اینها پاســتور اســت، 
تصریــح کــرد: ۳۰ ســال پیش مســئول بهداشــت 
این کشــور بودم همیشــه دنبال این بودم کشــور 
بایــد تکان بخورد. اعتقاد ندارم باید دانش بومی 

را نفی و دست به بیرون دراز کرد.
نمکی گفت: اعتقاد داشــتم حداقل ۳ ســال 
گرفتــار کوویــد هســتیم، هــر ۶ مــاه باید واکســن 
بزنیــم، موتاســیون های ســرزمینی داریــم کــه از 
موتاســیون های دیگــر کشــورها متفــاوت اســت، 
مــا بایــد موسســاتی داشــته باشــیم که بــرای این 
موتاســیون ها گام بــه گام قــدم بردارند البته نیاز 

به زیرساخت خوب دارد.
وی ادامه داد: ۹ میلیون ارز وزارت بهداشت 
را به جهاد کشاورزی دادم که خط تولید واکسن 
راه بیفتــد. ۵ بــورس دادیم اما متاســفانه هم در 
رازی و هــم پاســتور اتفاقــی کــه بایــد می افتــاد، 
نیفتــاد. اکنــون یک بار دیگــر این خودباوری را در 
کشور زنده کردیم. خیلی ها به ریش ما خندیدند 
اما مگر به این ســادگی اســت، گفتیم به سادگی 

نیست اما میسر است.
نمکی افزود: اگر کشــوری واکسن ســاز شد، 
بســیاری از فناوری های جدید را در اختیار دارد و 
ما از سرافرازترین کشورها در این زمینه هستیم 

کار  واکســن  تولیــد  عرصــه  ژنرال هــای  امــروز  و 
خــود را کردنــد، ترمــزی بــرای آن نیســت و ایران، 
درخشــان ترین کشــور در عرصــه تولیــد واکســن 

کووید ۱۹ در منطقه است.
وزیر بهداشت گفت: امروز داوطلبان تزریق 
واکســن کرونــا پاســتور بــه دنیــا نشــان دادند که 
بــه ایــن کار ایمــان دارند. مرحله یک و ۲ واکســن 
کرونا پاســتور را به دقت مطالعه کردم و واکسن 
بســیار خوبی اســت و این مراحل به خوبی انجام 
شــده و بــا اطمینــان خاطــر اجــازه اجــرای مرحلــه 

سوم را دادم.
وی ادامــه داد: امــروز دیگــر مــن باشــم یــا 
نباشم ژنرال های عرصه تولید کار خود را کرده اند 
و دیگر نمی شود آنها را متوقف کرد. دیگر ترمزی 

برای این قطار نیســت و راه افتاده اســت. اکنون 
بــا ۶ پلــت فورم متفاوت در کشــور کار می کنیم و 
هرکســی کار خــودش را می کنــد. هــر ۶ مــورد بــه 
نتیجــه نزدیــک شــده اســت. یــک کار زیباتــری در 
آینده نزدیک در پاســتور پرده برداری می کنیم که 

از این کار هم زیباتر و شکیل تر است.
وزیــر بهداشــت اظهــار کــرد: عــده ای مــا را 
تخطئــه کردنــد چــرا فــاز ســوم کارآزمایــی بالینــی 
بقیــه را اســتفاده نکردیــد کــه تحــت پوشــش آن 
واکســن بزنیــد. نکردیــم، نامه هــا موجــود اســت 
که اگر راضی می شــوید در این ســرزمین بسازیم 
مــن مــردم را راضــی می کنــم، امــا به ایــن حقارت 
وا نمــی دارم بــرای یــک ماه زودتــر، عامل آزمایش 

واکسن کشور دیگری شوند.

نمکــی ادامه داد: ســخت ترین لحظات را در 
دوران کرونا به دلیل از دســت دادن همکارانمان 
داشــتیم و متاســفانه در روزهــای ابتدایی شــیوع 
ویروس، کیت تشخیص کرونا نداشتیم و عده ای 
آن را از سازمان جهانی بهداشت آوردند تا اینکه 
کردنــد  کمــک  تــا  خواســتم  پاســتور  انســتیتو  از 
و بــا کار شــبانه روزی ایــن کیت هــا را ســاختند، 
همــه بایــد بداننــد کــه مــا یکــی از ظریف تریــن و 
علمی ترین شیوه های مدیریت کرونا را با دستان 
بســته و چشــمان بــاز بــا وجــود همــه فشــارها و 

تحریم ها داشتیم.
کارآزمایی بالینی فاز ســوم واکسن مشترک 
کوبا و ایران بر روی ۲۰ هزار داوطلب در هشــت 
اســتان انجام می شــود، که ســهم شــهر اصفهان، 

سه هزار داوطلب است.
ره  پویــش  آییــن  ســومین  و  بیســت  در 
ســامت، فــاز ســوم کارآزمایــی بالینــی واکســن 
کرونــا، انســتیتو پاســتور ایران_انســتیتو فینــای 
کوبــا در اصفهــان آغــاز شــد. ثبت نام بــرای احراز 
داوطلبــی تزریــق ایــن واکســن از روز پنــج شــنبه 
گذشــته شــروع شــد و بــر اســاس اعــام معــاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز 
یکشــنبه، ۸۵۰ داوطلــب اصفهانــی برای شــرکت 
در کارآزمایــی بالینــی فاز ســوم واکســن کونژوگه 

ثبت نام کرده اند.
اولیــن تزریــق بــه محمدمهــدی گویــا رئیــس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت 
بــه صــورت نمادیــن انجام شــد.  علیرضــا بیگلری 
رئیــس انســتیتو پاســتور ایــران دومیــن داوطلــب 
پزشــکی  علــوم  معــاون  حیــدری  کمــال  تزریــق، 
اصفهــان ســومین داوطلــب تزریــق، آرش نجیمی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  مدیــر 
اصفهان چهارمین داوطلب، فارسی مدیر اجرایی 
تزریــق  داوطلــب  پنجمیــن  واکســن  کارآزمایــی 

واکسن بودند.

انجمن هــای صنفــی  کانــون  عالــی  مشــاور 
حــذف  طــرح  اجــرای  »بــا  گفــت:  کارگــران، 
دفترچه هــا در مراکــز درمانــی، آزمایشــگاه ها و 
داروخانه هــا، اگرچــه کــه در ظاهــر می بایســت 
فرآیند دریافت خدمات بهتر شــود اما متاسفانه 
برخی خبرها نشان از خروجی معکوس دارند.«
کانــون  عالــی  مشــاور  ســاالری،  عبــاس 
انجمن هــای صنفی کارگران ایــران با بیان مطلب 
فوق به ایلنا، گفت: » متصل نبودن برخی مراکز 
خصوصی به ســامانه استعام اعتبار بیمه تامین 
اجتماعــی کــه از روی عمد، صــورت می گیرد مانع 
از بهبود یافتن خدمات شده است؛ البته سازمان 

تامیــن اجتماعــی ســامانه خــود را مســتقر کــرده 
اســت امــا مراکــز خصوصــی بــه بهانه قطــع بودن 
ارتبــاط سیســتم با ســرور تامیــن اجتماعی که به 
صــورت عمــد یــا ســهوی صــورت می گیــرد، باعــث 
پرداخــت هزینــه مضاعــف به صــورت تعرفــه  آزاد 
بــرای مراجعه کننــدگان عمدتاً کارگر شــده اند. در 
نتیجــه اینهــا کارشــکنی می کنند امــا هزینه آن را 

بازنشستگان و کارگران پرداخت می کنند.«
صنفــی  انجمن هــای  کانــون  عالــی  مشــاور 
کارگران ایران افزود: »از هنگام اجرای این طرح، 
انتقاداتی از سوی کارگران و بازنشستگان ساکن 
در مناطــق مختلــف کشــور گــزارش شــده اســت. 

این در حالی است که زمانی این سیستم کارایی 
دارد کــه کل کشــور بتواننــد براحتــی وارد ســایت 
شــوند. پزشــکان حق ویزیت خود را نقد دریافت 
می کننــد امــا در حــال حاضــر بعضــی از پزشــکان 
خیلــی راحــت می گوینــد اینترنت نداریــم اگر هم 
دارنــد زمانــی بــرای وارد کردن داروها به ســامانه 
اختصــاص نمی دهنــد. متاســفانه داورخانــه هــم 
چنین بهانه هایی می گیرند و با طرح حذف نســخ 

الکترونیک، همکاری چندانی نمی کنند.«
ســاالری افــزود: »در ایــن شــرایط کارگــران 
بــه  داروخانــه  ایــن  از  بــدر  در  بازنشســتگان  و 
جهــت  همیــن  بــه  می دونــد.  دیگــر  داروخانــه ی 

امیدوارم تا زمانی که تمامی زیرساخت ها تکمیل 
نشــده و پذیرش نسخ الکترونیک به الزام تبدیل 
نشــده اســت، ســازمان دفتــر چه هــای کاغــذی را 
تمدیــد کنــد. متاســفانه چندیــن ســال اســت کــه 
از دولــت الکترونیــک بحث می شــود امــا در عمل 
بــه اجــرا درنیامــده اســت. بــرای نمونــه زمانی که 
بخواهیــد در جایــی اســتخدام شــوید حتمــا بایــد 
چندیــن قطعــه عکــس و فتوکپــی مــدارک را ارائه 

کنید.«
دولــت  اگــر  البتــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شــود،  محقــق  واقعــی  معنــای  بــه  الکترونیــک 
ســاالنه میلیاردهــا تومــان صرفه جویــی صــورت 

تولیــد  بــرای  درخــت  هــزاران  قطــع  و  می گیــرد 
کاغــذ و مــدارک متوقف می شــود، افــزود: »یکی 
از مجموعه هــای کــه در کنــار مراکــز درمانــی و… 
بایــد خــود را بــا دولــت الکترونیــک تطابق دهد، 
شــرکت ارائه دهنده ی خدمــات بیمه تکمیلی به 

است.« بازنشستگان 
صنفــی  انجمن هــای  کانــون  عالــی  مشــاور 
کارگران ایران، افزود: »بازنشستگان باید مدارک 
آزمایش هــای خــود را بــه صورت کاغــذی دریافت 
کننــد و پــس از چنــد ســاعت معطلــی، تحویــل 
آتیه ســازان حافــظ دهنــد. ایــن شــرکت بایــد بــه 

صورت برخط با آزمایشگاه ها در ارتباط باشد.«

امــاک،  بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه مشــاوران 
برای اینکه مردم مقداری توان خرید پیدا کنند باید 

قیمت مسکن حداقل ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.
مصطفــی قلــی خســروی در گفت وگــو با ایســنا 
امــاک  از روز ۲۱ فروردیــن کــه دفاتــر  اظهــار کــرد: 
تعطیــل شــده اند مشــکاتی بــرای دوطــرف معاملــه 
در  داریــم  تقاضــا  دلیــل  بــه همیــن  و  شــده  ایجــاد 
دسته بندی کرونا جزو گروه شغلی ۱ محسوب شویم 
تــا بتوانیــم فعالیت کنیم و بــه مردم خدمات بدهیم. 
بخصوص که به فصل جابه جایی مســتاجران نزدیک 
می شــویم و الزم اســت تــا دربــاره انجــام معامــات 

چاره اندیشی شود.
از  امــاک، بیشــتر  افــزود: فعالیــت دفاتــر  وی 
طریــق تلفــن انجــام می شــود. زمانی هم کــه دوطرف 
فاصلــه  قــرارداد حضــور می یابنــد  اتــاق  در  معاملــه 
اجتماعــی و پروتکل هــای بهداشــتی رعایت می شــود. 

ما از ابتدای سال دائما تعطیل بوده ایم؛ در حالی که 
الزم است به کار مردم رسیدگی کنیم.

رئیــس اتحادیــه مشــاوران اماک با بیــان اینکه 
هــم اکنــون بســیاری از مــردم مجبــور به جابــه جایی 
هســتند گفــت: عــده ای خانــه  خــود را فروخته انــد یا 
مســتاجرانی هســتند که حکم تخلیه برایشــان صادر 
شــده اســت؛ در حالــی کــه مــا نمی توانیــم ســرویس 

بدهیم.
خســروی دربــاره وضــع بــازار مســکن گفــت: در 
شــرایط فعلــی معامله ای انجام نمی شــود امــا قبل از 
عید قیمت ها ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین آمده بود. بعد از 
این هم باید قیمت ها بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد 

تــا مــردم مقداری تــوان خرید پیدا کننــد. بارها اعام 
کرده ایم ســتاد تنظیم بازار برای مســکن ایجاد شــود 
و پلیــس امنیــت بــه عنــوان عضــو این ســتاد بــر بازار 
نظارت کند. به طور مثال ما اعام می کنیم قیمت ها 
بفــروش  و  بخــر  عــده ای  بعــد  کــرده،  پیــدا  کاهــش 
مصاحبه می کنند که کاهش نیافته است. سوداگران 
بــه دلیــل منافع خــود مخالــف پایین آمــدن قیمت ها 

هستند. لذا باید بر فعالیت این افراد نظارت شود.
ملکــی  اطاعــات  ثبــت  تاثیــر  درخصــوص  وی 
گفــت:  مســکن  بــازار  بــه  ســاماندهی  در  خانوارهــا 
وضــع  شناســایی  بــرای  اســکان  و  امــاک  ســامانه 
ســکونتی افراد طراحی شــده اســت. اوال ایجاد چنین 

وزیر بهداشت: ۴ ماه مانند آوارگان دنبال واکسن بودیم
به گفته نمکی، ۹ ماه طول کشید تا قرارداد خرید واکسن با روسیه منعقد شود

درمــان  و  پیونــد  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
آمــوزش  و  بهداشــت، درمــان  وزارت  بیماری هــای 
پزشــکی از ابــاغ شــیوه نامه تزریــق واکســن کرونا 

به بیماران خاص، نادر و صعب العاج خبر داد.
مهــدی شــادنوش در گفت وگــو بــا ایرنــا درباره 
بیمــاران  بــه  کوویــد۱۹  واکســن  تزریــق  شــیوه نامه 
نــادر، صعب العــاج و ســرطان افــزود: بــر اســاس 
نــادر،  خــاص،  بیمــاران  واکسیناســیون  شــیوه نامه 
صعب العاج بیماران مبتا به ســرطان که در ۶ ماه 
گذشــته ســابقه شــیمی درمانی یا رادیوتراپی دارند 
در اولویــت دریافت واکســن هســتند و پــس از این 
بیمــاران، ســایر بیمــاران خــاص و صعب العــاج در 
حال دریافت درمان ها و پیگیری بیماری در اولویت 

دریافت واکسن کرونا قرار می گیرند.
دریافــت  بــرای  بیمــاران  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
و  مراجعــه  خــود  درمانــی  مراکــز  بــه  بایــد  واکســن 
تقاضــای دریافــت واکســن را ارائــه کننــد. پــس از 
بیمــاران  آمــار  واکســن،  درخواســت های  دریافــت 
شــیمی  مراکــز  طریــق  از  کرونــا  واکســن  متقاضــی 
درمانــی و رادیوتراپــی اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی 
بــه معاونت های درمان دانشــگاه های علوم پزشــکی 
معرفــی مــی شــوند یــا بــا معرفــی پزشــک معالــج و 
گــزارش پاتولــوژی ایــن بیمــاران بــه مراکــز منتخــب 
اعامی از سوی معاونت های درمان ارجاع می شوند.

بیماری هــای  و  پیونــد  رئیــس مرکــز مدیریــت 
وزارت بهداشــت گفت: محل تزریق واکســن به این 
بیمــاران همــان مراکــز دولتی یا غیر دولتــی درمانی 
خودشــان اســت و بــا هماهنگــی معاونــت درمــان و 
تیــم  معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
واکسیناتور در زمان اعام شده به آن مرکز مراجعه 

می کند.
شــادنوش افزود: روابط عمومی دانشــگاه های 
علوم پزشــکی موظف هســتند از طریق رســانه های 
و  خــاص  بیمــاران  واکسیناســیون  رونــد  مختلــف، 
بیمــاران  و  کننــد  اطاع رســانی  را  صعب العــاج 
در اولویــت اول و دوم واکسیناســیون بــر اســاس 
لیســت معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
و روزهــای نوبت دهــی اعــام شــده، واکســن کرونــا 
را دریافــت می کننــد. دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
موظــف هســتند یــک خــط تلفــن ارتباطی مشــخص 
را بــرای راهنمایــی بیمــاران و خانواده های آنها برای 

پشتیبانی و مانع زدایی اعام کنند.
وی دربــاره واکسیناســیون بیمــاران »ام اس« 
نیــز گفــت: اطاع رســانی و فراخــوان بیمــاران »ام 
»ام  انجمــن  اســتانی  بــا هماهنگــی شــعب  اس« 
اس« انجام می شــود. لیســت این بیماران از طریق 
این مراکز به معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم 
پزشــکی اعــام می شــود و واکسیناســیون بیمــاران 

»ام اس« با هماهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی در 
همــان مراکــز جامــع و منتخــب درمان بیمــاران »ام 

اس« صورت می پذیرد.
بیماری هــای  و  پیونــد  رئیــس مرکــز مدیریــت 
وزارت بهداشــت افــزود: در مــورد بیمــاران دیالیــزی 
ادامــه می یابــد و  قبــل واکسیناســیون  طبــق روال 
در مــورد ســایر بیمــاران ماننــد هموفیلی، تاالســمی 
بــا  بیمــاران  فراخــوان  و  اطاع رســانی  اتیســم،  و 
هماهنگــی شــعب اســتانی انجمن هــای تاالســمی، 
ارائــه لیســت و هماهنگــی  اتیســم و  هموفیلــی و 
ایــن انجمن هــا بــا معاونت هــای درمــان و بهداشــت 
دانشــگاه علوم پزشکی انجام و در هر شهر حداقل 
یــک مرکز برای واکسیناســیون این بیمــاران معرفی 

می شود.
شادنوش گفت: در خصوص سایر بیماری های 
نــادر نیــز بــر حســب اولویت هــا و میــزان واکســن 
تحویلی و همچنین دستورالعمل های اباغی کمیته 
ملی واکسیناسیون به زودی اطاع رسانی می شود.
بهداشــت  وزارت  اعــام  آخریــن  اســاس  بــر 
تاکنــون حــدود دو میلیــون دوز واکســن کرونــا وارد 
کشور شده و تاکنون ۶۱۸ هزار و ۳۶۲ نفر دوز اول 
واکســن کرونا و ۱۶۵ هزار و ۶۵۵ نفر نیز دوز دوم 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 

در کشور به ۷۸۴ هزار و ۱۷ دوز رسید.

شیوه نامه واکسیناسیون کرونا برای بیماران خاص و 
صعب العاج اباغ شد

رئیس اتحادیه اماک: قیمت مسکن باید ۲۵ درصد کاهش یابد
ســامانه ای نشــان می دهــد دولت تا کنــون هیچ نوع 
آماری از بخش مســکن نداشــته اســت. ســال ۱۳۹۴ 
قانــون مالیــات بــر خانه هــای خالــی تصویب شــد اما 
بعد از گذشت شش سال می خواهند آن را عملیاتی 

کنند. دو ماه هم برای ثبت اطاعات فرصت داده اند 
که عمر این دولت به پایان می رسد.

رئیس اتحادیه مشــاوران اماک گفت: در تمام 
کشــورها ۸ تــا ۱۰ درصد خانه هــا را برای جابه جایی، 

خالی نگه می دارند. نمی شود کسی که خانه خود را 
فروختــه، در خیابــان بمانــد. بــه اعتقاد مــن آماری از 
خانه هــای خالی وجود نــدارد. داده های بانک مرکزی 
و مرکز آمار درخصوص بخش مســکن اشــتباه است 
و متاسفانه همین داده ها مبنایی برای تصمیم گیری 
شــده اســت. امیدوارم همه مردم با سامانه اماک و 
اسکان همکاری و همیاری کنند تا از این به بعد آمار 

دقیقی از بخش مسکن داشته باشیم.

خروجی معکوس نسخه الکترونیک با کارشکنی مراکز درمانی و داروخانه ها


