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راضیه حسینی

گزارشــگر شــبکه ورزش صداوســیما در اظهارات عجیب 
بیان کرد: »اســترالیایی ها خشــن هســتند. میشه گفت 
از کانگوروها یاد گرفتند 
کــه  می دانیــد  دیگــه... 
یــک  کانگوروهــا  خــود 
ژن بوکســوری دارنــد... 
حــاال اســترالیایی ها هم 

همان ژن را گرفتند.«
انســان های  واقــع  در 
و  جنــگ  وقتــی  اولیــه 
جدال حیوانات مختلف 
را بــا هــم دیدنــد هرکــدام تصمیــم گرفتنــد شــبیه یکــی 
از آنهــا شــوند و ژن شــان را بــه دســت آورنــد. این ژن ها 
معموالً توســط گرده افشــانی گل ها به آدم ها می رســید؛ 
بــه ایــن صــورت که هرکســی می خواســت ژن حیوانی را 
بــه دســت آورد، می رفــت در کنــار نزدیک تریــن گلــی که 
حیوان موردنظر از کنارش رد شــده بود، قرار می گرفت 
و شروع به بوییدن آن می کرد. البته این کار با خطراتی 
هــم همــراه بــود. مثــاً چندنفری که تصمیــم گرفتند ژن 
گــرگ را بــه دســت آورنــد ســرآخر تبدیل به غــذای گرگ 
موردنظر شــدند. گاهی هم اشــتباهاتی وســط کار پیش 
 می  آمــد و همان طــور کــه داشــتند گلــی را بــو می کردنــد 
تــو  ژن  کاً  و  می رســید  راه  از  دیگــری  حیــوان  یک هــو 
ٌ بعضی هــا ژن کرگــدن و طوطــی را بــا  ژن می شــد. مثــا
هــم قاطــی دارند؛ بــرای همین هرجا می رونــد می گویند 

کرگدن ها هم پرواز می کنند.
 کم کــم آدم هــا هرکــدام شــبیه یک حیوانی شــدند 
گفــت  دانشــمند مســابقه  گزارشــگر  کــه  و همین طــور 
مثــاً اســترالیایی ها ژن کانگوروی بوکســور را به دســت 
آوردنــد و کمــی خشــن شــدند. احتمــاالً آفریقایی هــا ژن 
جگوار دونده را به دست آوردند. آسیایی ها هم ژن های 
مختلفــی از خرس هــای گریزلــی کشــتی گیر، پانداهــای 
کونگ فــوکار و دلفین هــای شــناگر را گرفتند. این وســط 
بعضی ها هم اصاً دل شــان نخواســت  ژن هیچ حیوان 
وحشــی را به دســت آورند. شــاید هم از عواقب بعدش 
ترســیدند و خواســتند عملیــات ژن یابــی را بــا کمتریــن 
ریســک و خطری انجام دهند؛ پس رفتند کنار آغل گاو 
و گوســفندها نشســتند و مشــغول جذب گرده های گل 
شــدند. ژن داران گاو و گوســفند چون چیزی برای عرضه 
در مســابقات المپیــک نداشــتند تصمیــم گرفتنــد طــور 
دیگری خودشــان را نشان دهند. بعضی از آنها حسابی 
در ایــن کار موفــق شــدند و همه فهمیدند کــه این افراد 

ژن باالیی از گوسفندها را در خود دارند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

واکسیناسیونمعلمان
از۹تا۲۵مرداد

واکسیناسیون فرهنگیان از روز شنبه ۹ مرداد در 
سراسر کشور آغاز می شود و تا ۲۵ مرداد ادامه دارد.
بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی و روابــط عمومــی 
واکسیناســیون  آییــن  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت 
فرهنگیــان سراســر کشــور همزمــان با عید ســعید غدیر 
خم،  با حضور ســعید نمکی؛ وزیر بهداشــت و محســن 

حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش برگزار  شد.
در این برنامه، به شــصت معلم به صورت نمادین 
واکســن کرونا تزریق شــد. در این مرکز، واکسیناســیون 
همــه فرهنگیــان از روز شــنبه ۹ مــرداد آغــاز و تــا پایــان 

واکسیناسیون همه فرهنگیان، ادامه خواهد داشت .
بــر اســاس تفاهــم بیــن وزارت بهداشــت و درمــان 
معلمــان  لیســت  تهیــه  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت  بــا 
و  آمــوزش  وزارت  عهــده  بــر  فرهنگیــان  نوبت دهــی  و 
پرورش و تامین، تهیه و تزریق واکســن بر عهده وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
شــروع نمادین واکسیناســیون ۷ مرداد همزمان با 
عیــد ســعید غدیــر خــم  و شــروع رســمی آن از ۹ مــرداد 
و حداکثــر خاتمــه آن تــا ۲۵ مــرداد  اســت. همچنین در 
شــهرهای زیر ۲۰هزار نفر و مناطق روســتایی از ظرفیت 
موجــود مراکــز واکسیناســیون شــبکه های بهداشــت و 
درمــان اســتفاده شــود و نیــاز بــه ایجــاد مرکــز جداگانــه 
نخواهد بود. در شهرهای باالی ۲۰هزار نفر با توجه به 
جمعیــت گــروه هــدف در صورت  لزوم نســبت به ایجاد 
پایــگاه جدید)تجمیعــی( بــه تعــداد مــورد نیاز بر اســاس 

جمعیت گروه هدف اقدام می شود.

واکنشمعاونکلوزارت
بهداشتبهگرانیدارو

دربــاره  توضیحاتــی  بهداشــت  وزیــر  کل  معــاون 
گرانی دارو در کشور ارائه داد.

بــه گــزارش ایلنــا، ایــرج حریرچی معــاون کل وزیر 
بهداشت، درباره گرانی دارو گفت: دارو نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته گران نشده است. حدود ۸۷ درصد 
ارزش ریالی و ۹۸ درصد بازار عددی داروی کشور تولید 

داخلی است.
او ادامــه داد: متاســفانه برخــی از پزشــکان داروی 
برنــد و خارجــی تجویــز می کننــد که جزو لیســت دارویی 
بــه آن تعلــق نمی گیــرد، به دلیــل   ارز ۴۲۰۰  نیســت و 
افزایــش نــرخ دالر  قیمــت افزایــش می یایــد و به نظــر 

می رسد دارو گران شده است. 
داخلــی  تولیدکننــدگان  کــرد:  تاکیــد  حریرچــی 
صــادرات دارنــد و بــا ارز دولتــی، داروی آنهــا ارزان تمــام 

می شود و در اختیار بیماران قرار می گیرد.

طبــق نقشــه رنگ بنــدی جدیــد کرونا در 
کشــور، در حــال حاضــر ۲۸۵ شهرســتان در 

وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.
بر اســاس نقشــه رنگ بندی جدید کرونا 
در کشــور کــه از ســوی کانال تلگرامــی وزارت 
بــر  عــاوه  اســت،  شــده  منتشــر  بهداشــت، 
شــهرهای قرمــز قبلــی، ایــن شهرســتان ها از 

شنبه ۹ مرداد قرمز خواهند شد.
پیــک پنجــم کرونــا بــه نســبت پیک هــای 
قبلی، از شــدت و قدرت بیشتری برای گرفتار 
کــردن مــردم برخوردار اســت و این را می توان 
در آمارهای روزانه وزارت بهداشــت که نشــان 
می دهــد چنــد نفر هــر روز درگیر ایــن بیماری 

می شوند، مشاهده کرد.
طبق اپلیکیشن ماسک، تعداد شهرهای 
قرمــز کرونایــی از ۲۳۲ شــهر بــه ۲۸۵ شــهر 
افزایــش یافته و حاال نقشــه جغرافیایی ایران 

تقریباً به طور کامل قرمز شده است.
متأســفانه به رغم توصیه های مسئوالن 
بــا  مقابلــه  ملــی  ســتاد  و  بهداشــت  وزارت 
کرونــا مبنی بر رعایت حداکثــری پروتکل های 

امــا  دلتــا،  توفــان  فروکــش  بــرای  بهداشــتی 
شــرایط همچنــان نگــران کننــده اســت و مــا 
شاهد شکسته شدن رکوردهای ابتا در پیک 

پنجم هستیم.
در همیــن حــال، اشــغال صــد درصــدی 
تهــران  کانشــهر  در  بیمارســتانی  تخت هــای 
می دهــد  نشــان  اســتان ها،  مراکــز  دیگــر  و 
کــه اوضــاع اصــاً خــوب نیســت. آن طــور کــه 
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در 
کانشهر تهران، گفته است موارد بستری در 
تهران از مرز ۱۰ هزار نفر عبور کرده و در حال 
حاضــر بــا اضافــه کــردن تخــت در بخش هــای 
اورژانس و…، به دنبال ارائه خدمت حداکثری 

به بیماران هستیم.
اهــر،  شــامل  جدیــد  قرمــز  شــهرهای 
بنــاب، تبریــز، جلفــا، شبســتر، هشــترود در 
اســتان آذربایجــان شــرقی، تکاب، سردشــت، 
شــوط، مهابــاد در آذربایجــان غربــی، پــارس 
فریــدون شــهر،  اردبیــل، خوانســار،  آبــاد در 
در  اشــتهارد  اصفهــان،  در  چــادگان  مبارکــه، 
البــرز، دهلران در ایام، فردوس در خراســان 

جنوبی، تربت جام در خراسان رضوی، مانه و 
ســملقان در خراسان شــمالی، آبادان، اهواز، 
خرمشــهر، دشــت آزادگان، شــادگان، شــوش 
در خوزســتان، مهــدی شــهر در ســمنان، اوز، 
کارزیــن،  و  قیــر  فیروزآبــاد،  زرقــان،  خرامــه، 
دورود،  ازنــا،  فــارس،  در  ریــز  نــی  ممســنی، 
چگنی در لرســتان، ســوادکوه شمالی، عباس 
آبــاد، نــکا، کاردشــت، گلــوگاه در مازنــدران، 
آشــتیان، تفــرش، شــازند در مرکــزی، بهــار، 

تویســرکان، رزن در همــدان، اردل، کیــار در 
چهارمحال و بختیاری، مریوان در کردســتان، 
کوهبنان در کرمان، هرسین، پاوه، کرمانشاه 
در   گچســاران  لنــده،  دنــا،  کرمانشــاه،  در  
کهگیلویه و بویر احمد، گمیشان در گلستان، 
فومــن، لنگــرود، ماســال در گیان و بهاباد در 
یزد هســتند. در حال حاضر ۲۸۵ شهرســتان 
قرمز، ۱۱۰ شهرستان نارنجی و ۵۳ شهرستان 

زرد هستند و شهر آبی کرونایی نداریم.

اگــر ایــن روزهــا کرونــا بگیــری و نیاز به 
بســتری شــدن داشــته باشــی، باید قید پیدا 
کــردن تخــت خالی را بزنی، مگــر پارتی بیمار 

در حد معاون وزیر و ... باشد.
بــه گزارش مهــر، اوضاع کرونایــی تهران 
در پیــک پنجــم بــه شــدت بحرانــی و نگــران 
کننــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه برخی 
شــهروندان قید رعایــت پروتکل ها را زده اند و 

بیماری مدام در حال افزایش است.
پنجشــنبه شــب بــرای یک بیمــار بدحال 
به دنبال تخت خالی ICU بودیم و دست آخر 
هــم نتوانســتیم پیــدا کنیــم. وضــع در بخــش 
خصوصــی هــم بغرنج اســت و تخت ICU پیدا 

نمی شود.
علیرضــا زالــی فرمانــده ســتاد مقابلــه با 
کرونا در کانشهر تهران، ضمن هشدار درباره 
عبــور بیمــاران بســتری از مــرز ۱۰ هزار نفر در 
فعال ســازی  گفــت:  تهــران،  بیمارســتان های 
کمیته ترخیص، افزودن ۱۴۰۰ تخت اورژانس 
به ناوگان تخت های ۱۸ بیمارستان پایتخت و 
افزایــش ظرفیــت مراکز ارائه خدمات بســتری 
موقــت، تدابیــری بــود کــه برای گــذر از بحران 

فعلی در نظر گرفته شد.
وی افزود: همچنین اعمال ســهمیه بندی 
جدید برای بیمارســتان های اســتان تهران نیز 
صورت گرفته اســت، اما به طور کلی بهترین 
چــاره حــل ایــن مشــکل و مقابلــه بــا بحــران، 

کاهش ورودی بیمارستان ها است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که 
پیدا کردن تخت خالی واقعاً سخت و تا حدود 

زیادی غیر ممکن شده است.
در گفتگــو بــا همــراه یــک بیمــار بدحــال 
کرونایــی، گفتــه شــد کــه از آنهــا ۵۰ میلیــون 
تــا بیمــار در بخــش  واریــزی خواســته شــده 
بیمارســتان های  از  یکــی  ویــژه  مراقبت هــای 

خصوصی تهران بستری شود.
شــرایط بحرانــی و فــوق قرمــز اســت، به 
طــوری کــه اگــر گرفتــار کرونــا شــوی و حــال 
نامســاعدی پیدا کنی، باید قید بســتری شدن 
را بزنید و تنها به مصرف داروهای معمول رو 
بیاوریــد تــا شــاید بهبــود یابیــد. ایــن در حالی 
اســت که وزیر بهداشت همواره در گفته های 
خــود عنــوان داشــته اســت اجــازه نمی دهیــم 

هیچ بیماری پشت در بیمارستان بماند.
اگــر قــرار باشــد این ادعــای وزیــر را باور 
کنیم، چرا اوضاع بحرانی است و تخت خالی 
پیدا نمی شود. شاید این نکته مطرح شود که 
نســبت تخــت به جمعیــت در ایــران همچنان 
در  بپذیریــم  بایــد  پــس  خــب  اســت.  پاییــن 
بحران ها، بیمار بدحال پشــت در بیمارســتان 

خواهد ماند.
بــه  دانشــوری،  مســیح  بیمارســتان 
عنــوان یکــی از مراکــز اصلــی درمــان بیمــاران 
کــه  می شــود  شــناخته  تهــران  در  کرونایــی 
ایــن روزهــا جــای ســوزن انداختــن در محوطه 
اکبــر والیتــی  علــی  امــا  نیســت.  بیمارســتان 

رئیــس بیمارســتان مســیح دانشــوری ضمــن 
تقدیــر از تــاش مدافعــان ســامت کشــور و 
این بیمارســتان در پاندمی بیماری کووید ۱۹، 
بــر لــزوم بهــره بــرداری حداکثــری از امکانــات 
موجــود بــرای ارائــه خدمــت رســانی و درمــان 

بیماران تاکید کرد.
وی با اشــاره به خدمت رســانی و درمان 
بیمــاران )مراجعــه اولیه یا بیماران ارجاعی( با 
تمام ظرفیت در این مرکز یادآور شد که هیچ 

بیماری از درمان نباید محروم شود.
دانشــوری  مســیح  بیمارســتان  رئیــس 
کرونــا  شــیوع  ابتــدای  از  کــرد:  خاطرنشــان 
تاکنون بیمارستان مسیح دانشوری با جدیت 
در خــط مقــدم مبــارزه بــا این ویــروس حضور 
داشــته و همــواره بــرای نجات جــان بیماران و 

هموطنان تاش کرده است.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش مراجعــان در 
پیــک پنجــم بیمــاری افــزود: در شــرایط فعلی 
نیز باید با تمام توان و همراهی کادر درمانی 
بــرای خدمت رســانی و ارائــه خدمــات درمانــی 
بــه مراجعــان تــاش کنیــم و دســت اندرکاران 
اهتمــام الزم بــه منظــور پذیــرش و در صــورت 
لزوم بســتری هر چه بیشــتر مراجعه کنندگان 

را در نظر داشته باشند.
در همیــن حــال، علیرضــا ناجــی اســتاد 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی، گفــت: یکــی از مهم ترین مواردی که 
در بحــران کرونا به چشــم می خورد، قرنطینه 

واکسیناســیون  کنــد  رونــد  شــهرها،  نکــردن 
و تمکیــن نکــردن مــردم در رعایــت بهداشــت 

اجتماعی است.
طبــق اطاعــات رســمی کامــاً مشــخص 
اســت کــه تمکیــن مــردم بــه رعایت بهداشــت 
فاصلــه  و  ماســک  از  اســتفاده  اجتماعــی، 
اجتماعی به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

رئیــس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
بــه اینکــه خیــز پنجــم کرونا بــه دلیل چرخش 
واریانــت دلتا بســیار ســهمگین تر از پیک های 
قبلــی اســت، خاطرنشــان کــرد: این ســویه به 
دلیــل گســتردگی در شــیوع و ایــن موضــوع 
کــه ابتــاء بــه آن عمومــاً بیــن همــه اعضــای 
خانــواده رخ می دهــد می توانــد در بســیاری از 
مــوارد خســارت های جبــران ناپذیــری را بــرای 
خانواده هــا به دنبال داشــته باشــد. لــذا، باید 
دولت محدودیت های پیشــگیرانه بیشــتری را 
برای کنترل کرونا اعمال کرده و مردم را وادار 

به رعایت بهداشت اجتماعی کند.
به نظر می رسد در پیک پنجم کرونا هم 
همــه چیــز به خــود مــردم بســتگی دارد و اگر 
بتواننــد میــزان رعایت پروتکل ها را باال ببرند، 
می توانیــم از دســت دلتــا فــرار کنیــم. چون با 
شــرایطی که تهــران دارد، باید منتظر روزهای 
فوق قرمز کرونایی بود. مگر اینکه شهروندان 
به خودشــان بیایند و دلشــان برای خودشــان 

بسوزد.

بــه دلیــل در معرض خطر بــودن معلمان 
واکسیناســیون  مــدارس،  بازگشــایی  لــزوم  و 
آغــاز  رســمی  صــورت  بــه  شــنبه  از  معلمــان 

می شود.
بــه گــزارش مهــر، محســن حاجی میرزایی 
وزیــر آمــوزش و پــرورش در مراســم افتتاحیــه 
پایــگاه تجمیعی واکسیناســیون معلمان که در 
شــهر ری برگــزار شــد، ضمن تبریــک عید غدیر 
اظهــار کــرد: حوادثــی کــه در زندگــی مــا پیــش 
روشــن  را  ســازمان ها  و  آدم هــا  عیــار  می آیــد 
می کنــد و رویــداد کرونــا در کنــار همــه مصائب 
و تلخی ها، عیار مجموعه ارزشــمند بهداشت و 

درمان را آشکار کرد.
وی ادامــه داد: ایــن ســال بــرای مــا ســالی 

سخت و متفاوت بود و نظام آموزشی در برابر 
مهم تریــن چالش قرن بــود و همه مأموریت ها 

در معرض مخاطره قرار گرفت.
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه 
مــدارس در ایــن ســال تعطیل شــد، اظهار کرد: 
پسوند دادن نشان جمعیت بزرگ نظام تعلیم 
و تربیت، کاری دشــوار بود ضمن آنکه معلمان 
مــا کار در بســتر مجــازی را نیاموختــه بودنــد، 
دانش آموزان ما هم با کار در این بســتر آشــنا 
نبودند ضمن آنکه نگرانی ها مزید بر علت بود.
طبــق  حاجی میرزایــی،  گفتــه  بــه 
دوم  دوره  جمعیــت  در  کــه  بررســی هایی 
ابتدایی انجام شــده اســت، ٩٠ درصد معلمان 
هــر روز یــا بیشــتر روزهــای هفتــه در ارتبــاط با 

دانــش آمــوزان بودنــد و ٨۴ درصــد معلمان در 
کنــار کار آموزشــی، بــرای توســعه توانایی هــای 
دانش آمــوزان هــم قدم برداشــتند کــه این آمار 

قابل اعتنایی است.
او افزود: درســت اســت که کار در بســتر 
مجــازی کاســتی های خــودش را دارد امــا بایــد 
وضعیت را با تعطیلی جریان آموزشــی منطبق 
می کردیــم و در بررســی انجــام شــده ٩٠ درصد 

دانش آموزان، دلتنگ مدرسه بودند.
بــه  اشــاره  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
اینکــه مدرســه ســامت روان و بلــوغ اجتماعی 
دانش آمــوزان را کامل تــر می کنــد، اظهــار کــرد: 
امــروز ارزیابــی بین المللــی این اســت که از هر 
طریقــی کــه می شــود بــرای بازگشــایی مــدارس 

اقدام شــود و این ضرورتی بود که خوشبختانه 
بــه  منجــر  کرونــا  بــا  مقابلــه  ملــی  ســتاد  در 
واکســینه شــدن معلمــان شــد و آنها بــه عنوان 
ســرباز ســپاه پیشــرفت، آماده می شــوند که از 
مهر امســال بار دیگر طنین مهر و محبت را در 

مدارس آشکار کنند.
حاجی میرزایــی گفــت: خوشــحالیم که در 
واپسین روزهای دولت برای بازگشایی مدارس 
و آغــاز ســال تحصیلی جدیــد برنامه ریزی کرده 
و آماده شده ایم. وی تصریح کرد: همه ما باید 
کمــک کنیــم تــا واکسیناســیون معلمــان هرچه 
همــه  از  سپاســگزاریم  و  شــود  انجــام  زودتــر 
عزیزانــی کــه از روز شــنبه برای واکسیناســیون 

معلمان اقدام خواهند کرد.

معــاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت 
پــرورش جزئیــات و نحــوه پرداخــت  آمــوزش  و 
پایــان خدمــت فرهنگیــان ســال ۹۹ را  پــاداش 

اعالم کرد.
علــی الهیــار ترکمــن در گفت وگــو با ایســنا 
اظهارکرد: خوشبختانه با اقدام مساعد دولت و 
ســازمان برنامــه و بودجه اعتبار مــورد نیاز برای 
بازنشســتگان  خدمــت  پایــان  پــاداش  پرداخــت 

وزارت آمــوزش و پــرورش در ســال ۹۹ فراهــم 
شده است.

اعتبــار  در  هنــوز  البتــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
پیش بینی  شده، بودجه مربوط به بازخرید مانده 
مرخصــی دیــده نشــده اســت امــا اصــل پــاداش 
پایــان خدمــت به صــورت کامــل دیده شــده و روز 
دوشــنبه هفته گذشــته )۲۸ تیر( بــه خزانه اباغ 

شده است.

معــاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت 
آمــوزش  و پــرورش بــا بیــان اینکــه بــه اســتناد 
۱۴۰۰، خزانــه  بودجــه ســال  قانــون   ۱۹ تبصــره 
بایــد اعتبــارات را بــه ذینفع نهایــی پرداخت کند 
و دیگــر کار دســتگاه ها نیســت کــه ایــن پــول را 
از خزانــه دریافــت و خودشــان برای افــراد واریز 
کنند، گفت: ما فهرست مربوط را کامل و آماده 
کردیــم و در اختیــار خزانــه داری کل کشــور قرار 

دادیــم تــا بــر اســاس تخصیــص صادره از ســوی 
ســازمان برنامه و فهرســتی که ما ارائه کرده ایم 
پاداش پایان خدمت را برای بازنشســتگان سال 

۹۹ واریز کنند.
الهیار با اشاره به تاش دولت برای تحقق  
بــه مضایــق و محدودیت هــای  بــا توجــه  منابــع 
تامیــن بودجــه اظهــار کــرد: بــرای بازنشســتگان 
کار خوبی انجام شــده اســت و تاکید ما از ابتدا 

همیــن بــود که  پــاداش پایان خدمــت همکاران 
بازنشسته ما در آموزش وپرورش باید به صورت 
نقــدی و یکجــا پرداخــت شــود کــه خوشــبختانه 

محقق شده است.
وی در پایان گفت: پیش بینی  ما این اســت 
کــه بــا توجــه بــه وضعیــت پیــش رو طــی کمتر از 
۱۰ روز آتــی پــاداش پایــان خدمت بــرای ۳۳ هزار 

بازنشسته پرداخت شود.

 ۲۸۵ شهر
در وضعیت قرمز

جزئیات و زمان واریز پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۹ آموزش و پرورش
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بهکشور
ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو از ورود اولیــن محموله 

واکسن کرونای بخش خصوصی به کشور خبر داد.
بــه گــزارش ایلنــا، کیانــوش جهانپــور در صفحــه توئیتــر 
بخــش  وارداتــی  واکســن  محمولــه  نوشــت:»اولین 
دُز  هــزار  از ۳۰۰  بیــش  دارو شــامل  حــوزه  خصوصــی 
واکســن آســترازنکا تولیدی روســیه ســاعاتی پیش وارد 

کشور شد.«

قضاتهمدراولویت
واکسیناسیونکروناقرار

گرفتند
وزیر بهداشت طی نامه ای خواستار اعالم اسامی 
قضات و کارکنان دادگستری به منظور در اولویت قرار 

گرفتن برای واکسیناسیون کرونا شد.
سعید نمکی، وزیر بهداشت طی نامه ای به علیرضا 
پیــرو  نوشــت:  وزارتخانــه  ایــن  درمــان  معــاون  رئیســی 
برنامه ریزی جهت واکسیناسیون گروه های هدف با توجه 
به آســیب پذیــری قضات محترم و کارمنــدان دادگاه های 
کشــور بــه دلیــل تردد مســتمر بــا اربــاب رجوع شایســته 
است آمار دقیق ایشان را از طریق وزارت دادگستری و یا 
قوه قضائیه دریافت نمائید تا در اسرع وقت برنامه ریزی 

جهت واکسیناسیون ایشان صورت پذیرد.

تسویهمطالباتسال۹۹
موسساتتشخیصی

درمانیوپزشکانخانواده
ازسویبیمهسالمت

مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت ایران از تسویه 
کامــل کلیــه مطالبــات ســال ۹۹ موسســات تشــخیصی 
درمانــی غیــر دولتــی و غیــر دانشــگاهی طــرف قــرارداد 
عمومــی  و  خیریــه  خصوصــی،  موسســات  شــامل 

غیردولتی خبر داد.
محمدمهدی ناصحی در گفت وگو با ایســنا، گفت: 
با تاش و پیگیری مجدانه همکاران سازمان و همکاری 
و همراهی ســازمان هدفمندی یارانه ها در تخصیص به 
موقــع منابــع ســال  ۱۴۰۰ســازمان بیمه ســامت، موفق 
شــدیم کلیــه مطالبــات ســال ۹۹ موسســات تشــخیصی 
درمانــی غیــر دولتــی دانشــگاهی طــرف قــرارداد شــامل 
موسســات خصوصــی، خیریــه و عمومــی غیردولتــی را 
تســویه کــرده و بخــش عمــده مطالبــات دانشــگاه های 
علوم پزشــکی را نیــز پرداخــت کنیــم بــه گونــه ای که تنها 
۱۵ روز از مطالبات سال ۹۹ این موسسات باقی مانده 
اســت. وی در ادامه تاکید کرد: همچنین کلیه مطالبات 
پزشــکان خانــواده شــهری و ســطح یــک روســتاییان در 

سال ۹۹ نیز تسویه شده است.
وی افــزود: بــا توجــه بــه تامیــن بــه موقــع منابــع 
ســال جاری توســط ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا، مبلغ 
هــزارو۸۳۰ میلیــارد تومــان بابــت مطالبــات ســال ۱۴۰۰ 
پزشــکان، داروخانه هــا، آزمایشــگاه ها و موسســات پرتو 
پزشــکی پرداخــت شــد و در صــورت حــل مشــکل نــرم 
افزارهــای انتقــال اطاعات دانشــگاه های علوم پزشــکی 
و ارسال اسناد سال ۱۴۰۰ موسسات تحت پوشش، در 
حــال حاضر پرداخــت هزینه های اســناد دریافتی امکان 

پذیر است. 

یکمیلیوندوزواکسن
آسترازنکاازژاپنبهایران

رسید
معــاون فنــی گمــرک ایــران اعــالم کرد کــه دومین 
محموله از محموله واکسن آسترازنکا اهدایی از طرف 
کشــور ژاپن به ایران، ســاعت ۴ صبح جمعه )۸ مرداد 

۱۴۰۰( وارد کشور شد.
مهــرداد جمــال ارونقــی بــا اعــام این کــه دومیــن 
محمولــه واکســن آســترازنکا از ســوی کشــور ژاپــن وارد 
کشور شد، گفت: این محموله بیش از یک میلیون دوز 
)۱،۰۹۸،۳۰۰( بــوده کــه با هماهنگی وزارت بهداشــت و 
وزارت امور خارجه وارد فرودگاه امام خمینی )ره( شده 
و تشــریفات گمرکی آن توســط گمرک، در حداقل زمان 
ممکــن و در پــای پرواز انجام و تحویل نمایندگان وزارت 

بهداشت شد.

اخبـــــــــــــــــار

حاجی میرزایی: مدارس به هر طریقی باید بازگشایی شوند

تهران بدون تخت خالی در حال انفجار است
شرایطدرتهرانبحرانیوفوققرمزاستوبرایکسیکهگرفتارکروناشودپیداکردنتختخالیواقعاً
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