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تغییر جنس معامات در بازار مسکن تهران

عصر انقراض (طنز)

اگر واکسن میخواهید
ازدواج کنید
راضیه حسینی
معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اســتان یــزد گفــت:

اخبـــــــــــــــــار

هفتمین محموله واکسن
تهیهشده هالل احمر وارد
کشور شد

«زوجهــای جــوان یــزدی کــه از اول ذی الحجــه به مراکز

صبح روزگذشته (یکشنبه  ۲۷تیر  )۱۴۰۰هفتمین

میکنند ،واکســن کرونا

احمــر در فــرودگاه امام خمینی (ره) برای توزیع ســریع

از

بــه گــزاررش هــالل احمــر ،کریــم همتــی ،رئیــس

مجردهــا از گروههــای

مرحلــه یــک میلیــون و  ۱۳۱هــزار و  ۶۰۰دز واکســن بــه

اعالم میشــود .مشــکل

 ۹پــرواز بــه کشــور منتقل شــده اســت مجموعا هشــت

برونــد متأهــل شــوند و از موهبتهــای ازدواج ،که یکی

است .به گفته وی جمعیت هالل احمر در تالش است

مجــرد بماننــد و در حالیکــه زوجهــای جــوان مشــغول

در امــر تهیــه و انتقال واکســن به داخل کشــور همچون

شیشــه اتــاق بیمارســتان بــه شــادی آنهــا نــگاه کننــد و

همتی در دیدار با حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی،

است چند مجرد جان سالم به در ببرند و کرونا نگیرند.
بایــد بــرای ایــن قضیــه هــم فکــری کــرد .مثــال ً چندنفــر

بــه رئیــس جمهــوری درباره روند واردات واکســن کرونا،

در سایت روزنامه بخوانید:

مراجعــه

مشــاوره

دریافت میکنند».
احتمــاال ً
بعــد

ایــن،

خبــر

محمولــه واکســن تهیــه شــده از ســوی جمعیــت هــال
و سراسری در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

حــذف

جمعیــت هــالل احمــر بــا اعــالم این خبــر گفــت :در این

هــم

کشــور وارد شــد؛ با ورود این محموله که تاکنون توسط

یــا

میلیون و  ۱۷۴هزار و  ۴۰۰دز واکســن وارد کشــور شده

از مهمترینشــان واکســن کروناســت ،اســتفاده کنند یا

با کمک همکاران ســایر دســتگاهها و شرکای بینالمللی

تفریــح و گــردش هســتند با ماســک اکســیژن از پشــت

گذشــته فعالیــت داشــته باشــد .براســاس ایــن گــزارش

افســوس بخورنــد کــه چــرا ازدواج نکردنــد .البتــه ممکن

رئیــس جمهــوری منتخب ضمــن ارائه نخســتین گزارش

واکسیناســیون

خودشــان اســت

افــزود :اواخــر ســال گذشــته آمادگــی هــالل احمــر برای

ناقــل کرونــای دلتــا را در مســیرهای مختلف قــرار دهید

واردات واکســن از منابــع معتبــر بــه وزارت بهداشــت را

را پاییــن بکشــند و چندتــا ســرفه از ســویدای جــان و بــه

دز واکسن کرونا در  ۱۴فروردین سال  ۱۴۰۰صادر شد.

ولــی مجردها سرســختتراز این حرفها هســتند،

نخســتین محمولــه واکســن را وارد کردیــم و از آن موقع

تا به محض شناســایی افراد مجرد ،ســریع ماســک آنها

اطــالع دادیــم اما مجوز رســمی بــرای واردات  ۱۰میلیون

مقصد حلق مجردها انجام دهند.

وی ادامــه داد :در فاصلــه کمتــر از ســه هفتــه

ممکن است کرونا بگیرند و نمیرند .خب راههای زیادی

تا کنون بالغ بر هفت میلیون د ُز واکســن وارد کشــور و

برای رســیدن به مقصود اســت .آمار تصادفات جادهای
و شــهری کــم نیســت یــا مثــال ًافتــادن فرغــون از بــاالی

بــازار را تــرک کرده و عمده خرید و فروشها

بــا گاز مونواکســیدکربن ،گــم شــدن در بیابــان و خورده

اما با آنکه ثبات نســبی بر بازار مســکن شهر

مجردهــای عزیــز ،خطــر در کمیــن اســت .تــا دیــر

نوساز همچنان وجود دارد و این موضوع به

ســاختمانی در حــال ســاخت ،غــرق شــدن ،مســمومیت

شدن به وسیله سگهای ولگردهار و ...

بــه دلیل افت شــدید معامــات ،دالالن

اســت ،امــا کمبــود فایلهــای نوســاز میتوانــد

ملکــی محلههــای جنوبــی پایتخــت میگوینــد

گزارشهــای میدانی نشــان میدهــد به دلیل

از ســوی متقاضیان مصرفی انجام میشــود؛

 ۳درصــدی قیمــت در خردادمــاه هرچنــد بنــا

ســال قبل نصف شــده و این در حالی اســت

ترک کردهاند .حذف تقاضای داللی در مناطق

تهــران حاکــم شــده تقاضــا بــرای واحدهــای

اثــرات تورمی بر کل بــازار ایجاد کند .افزایش
بــه گفتــه کارشناســان اهمیت چندانــی ندارد
اما آمارها از رشــد قیمت در مناطق پرتقاضا،

بهویژه در نیمه جنوبی تهران حکایت دارد.

نشــده ،بجنبیــد و بــا ازدواج ،خودتــان را نجــات دهیــد.

ایجــاد فاصله قیمتی بیــن آپارتمانهای ارزنده

ببینیــد چــه اتفاقهــای خارقالعــادهای برایتــان میافتد.

بــه گــزارش ایســنا ،مشــاوران امــالک در

 ۲۲بــا افــت قیمت و ســایر مناطــق با افزایش

در زمــان مجــردی فقــط میتوانســتید یــک واحد بیســت

نوســاز و فول امکانات ناشــی از رکود ســاخت

کاهــش قیمــت مربوط به منطقه  ۲۲بوده که

اجاره کنید ،میتوانید یک پنتهاوس چندصد متری در
زعفرانیه بگیرید .یا مثال ًبا درآمدی که در زمان مجردی

آنکه معامالت کســاد اســت و میانگین فاصله

واکســن کرونا که چیزی نیســت ،شــما متأهل شــوید و

با خانههای قدیمی منجر شده است.

شــاید باورتــان نشــود ولــی یکهــو میبینید بــا پولی که

مناطــق مختلــف تهــران از کمبــود واحدهــای

متــری در طبقــه هشــتم آپارتمانی بیســت و پنج ســاله،

و ســاز در ســه ســال اخیــر خبــر میدهنــد .بــا
عرضــه تــا فروش یک خانــه در تهران به بیش

داشتید و بعضی شبها گرسنه میخوابیدید ،میتوانید

از دو ماه رسیده ،واسطههای ملکی میگویند

شــوید .تــازه از خودروهــای لوکس و شاســیبلند نگفتم

دارای امکانــات کامــل با عمر بنای کمتر از پنج

هر شب با دست و زیربغل پر از مواد غذایی وارد خانه

اغلــب آپارتمانهــای کلیدنخــورده یــا واحدهــای

کــه در زمــان مجردی فقط پول خرید پوسترهایشــان را

سال نهایتا قبل از یک ماه به فروش میرسد.

همیــن حــاال وارد ســایتهای همســریابی شــوید،

انتظارات تورمی در بازار مســکن تعدیل شده

داشتید و حاال در پارکینگ خانهتان پارک است.

نیمه گمشــده خودتان را با یک کلیک پیدا کنید ،دســت

در دســت هــم برویــد واکســن کرونــا بزنیــد و بعــد هــم
زندگی عاشقانه خود را در یکی از پنتهاوسهای باالی

شهر آغاز کنید.

پیشاپیش پیوندتان مبارک.

واکسیناسیون افراد  ۵۰سال
به باال در استان بوشهر
از امروز آغاز میشود
بــه گفتــه معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم

پزشــکی بوشــهر ،براســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده

فراخــوان تزریــق واکســن بــه افــراد  ۵۰ســال بــه باال از
امروز(دوشنبه  ۲۸تیر) در این استان آغاز میشود.

برخــی مشــاوران امــالک میگوینــد

کــه معامــالت در این محدوده نســبت به یک
که معامالت در کل شــهر تهران به یک ســوم

رســیده اســت .عمــده واحدهــای خالــی بدون

مشتری در مناطق شمالی تهران قرار دارد.

آنطور که آمار توضیح میدهد طی چهار

بــه دلیل افــت تــوان متقاضیــان ،کمبود

قیمتهــا در جنــوب شــهر نســبت بــه مناطق

مــاه گذشــته مناطــق  ۲۰ ،۱۰ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱و
نســبی قیمــت مواجــه شــدهاند .بیشــترین

 ۲۳.۵درصد کاهش نشان میدهد .شاخص
قیمت کل شــهر تهران نیز نســبت به اســفند

 ۹۹بالغ بر  ۱.۹درصد افت کرده است.

در واقــع بــا وجــود افزایــش  ۳درصــدی

قیمــت در خردادمــاه نــرخ متوســط هنــوز بــه
ســطح اســفند  ۹۹برگشــت نخــورده اســت.

امــا نکتــهای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه
اغلــب مناطــق جنوبــی طــی چهار ماه گذشــته
بــا افزایش قیمت مواجه شــدند .واســطههای

عرضــه نســبت بــه تقاضــا و پاییــن بــودن
شــمالی ،بــازار در محلههــای جنوبــی رونــق

بیشــتری نســبت بــه شــمال تهران پیــدا کرده

اســت .بــه طــور مثــال هــم اکنــون منطقه ۱۵

بــه کانــون خریــد و فروشــهای مصرفــی تبدیل
شده و رتبه ششم را در تعداد معامالت شهر

تهران به خود اختصاص میدهد در حالی که

رکــود معامــالت ،عمــده دالالن بــازار ملــک را

 ۲ ،۴ ،۵و  ۱نســبت بــه دیگــر مناطــق نمــود

بیشــتری یافتــه و خریــد و فروشــهای مصرفی

نیز اغلب از نوع تبدیل به احسن است.

متوسط قیمت هر متر خانه
در تهران  ۲۹.۶میلیون تومان

متر مربع مسکن در شهر تهران  ۲۹میلیون و

بــه گزارش ســازمان بیمه ســالمت ،ســعیده صالح

مرکــزی ،در خــرداد  ۱۴۰۰متوســط قیمــت یــک

سازمانهای بیمهگر پایه آغاز شد.

 ۶۷۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و

غفــاری ،مدیرعامــل انجمــن اوتیســم ایــران دربــاره

مدت مشابه در سال قبل به ترتیب  ۳و ۵۶.۶

حمایتهای بیمهای انجام شــده از افراد اوتیسم افزود:

معامــالت انجام شــده در این مــاه معادل ۵.۱

خدمات توانبخشــی شــامل کار درمانی ،گفتار درمانی و

یکــی از دالیــل افزایــش ســهم مناطــق

هزار فقره بود که نســبت به ماه مشــابه سال

فروشهای سوداگرانه در بازار مربوط میشود.

قبل  ۵۲.۷درصد کاهش و در مقایســه با ماه

قبل  ۲۹.۶افزایش را نشان میدهد.

به گفتــه معاون آموزش ابتدایی وزارت

آمــوزش و پــرورش ،در ســال تحصیلی جاری

(  )۱۳۹۹-۱۴۰۰نگرانــی خانوادههــا از ابتــای
فرزندانشــان بــه ویــروس کرونــا باعــث شــد

 ۲۱۰هــزار دانــش آمــوز ابتدایــی از تحصیــل
بازبمانند.

رضــوان حکیــمزاده در گفتوگــو بــا ایرنا

در بجنــورد اظهــار کــرد :ایــن در حالیســت که

در ســال تحصیلی ( )۹۸-۹۹حدود  ۱۴۰هزار

دانشآمــوز در مقاطــع ابتدایی به دلیل ترس
از ابتــال بــه ویروس کرونا و نگرانی خانوادهها

منظــور جلوگیــری از ازدحــام و بینظمی تزریق واکســن

برای افرادی که نوبت ندارند ،صورت نمیگیرد.

وی بیان کرد :مشخصات بیش از  ۹۵درصد مردم

اســتان در ســامانه سیب ثبت شــده و تا زمان باز شدن

ســامانه کشــوری ثبتنــام ،براین اســاس به افــراد واجد
شرایط پیامک ارسال میشود.

خواجهئیــان تاکیــد کــرد :واکســن بــرای گروههــای

از قــرار هیــات عمومــی دیــوان شــکایت

کارگــران بــرای ابطــال مــزد  ۹۹را رد کــرده

است.

اعالم کرد.

وی ســرعت واکسیناســیون را در اســتان بوشــهر

خــوب اعــالم کرد و گفت :تا کنون  ۶۷درصد از جمعیت

افــراد بــاالی  ۶۰ســال در ایــن اســتان واکســن دریافــت
کردهاند.

خواجهئیــان افــزود :بــرای تســهیل و روانســازی

کار واکسیناســیون در اســتان  ۲مرکــز بــه شــمار مراکــز

شهرســتانهای بوشهر و دشتســتان اضافه شده است،

بر این اســاس شــمار مراکز تجمیعی تزریق واکســن در
واکسیناسیون با سرعت بیشتری انجام شود.

بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی تزریق واکســن به

افــراد بــاالی  ۱۸ســال در جزایــر اســتان بوشــهر انجــام
میشود.

خواجهئیــان گفــت :بــر این اســاس در هفته جاری

ساکنان بومی جزیره خارگ در گروههای سنی باالی ۱۸

ســال و پس از آن ســاکنان بومی جزیره شیف واکسینه
میشوند.

شــورای عالی بیمه ســالمت نیز در هفته اخیر از ســوی

وزیــر بهداشــت بــه ســازمانهای بیمهگــر کــه خدمــات
توانبخشــی اوتیســم را تحت پوشــش دارند ،ابالغ شده
اســت .در ایــن ابالغیه بســته خدمتــی تعریف و کدهای

خدمتی نهایی و خالصه شــرح خدمات در ســطوح یک،

دو و سه طیف اختالل اوتیسم قید شده است.

حکیمزاده در بخش دیگری از ســخنانش

ایــن خدمــات اســت .مدیرعامــل انجمــن اوتیســم ایــران

ابتدایــی نیــز گفــت :در شــرایط شــیوع کرونــا و

تعرفه دولتی تحت پوشــش قرار میدهند ،در حالی که

وی اضافــه کــرد :در مجمــوع آمــار

کننــد که آنهــا دچار افت تحصیلی نســبت به

در خصوص افت تحصیلی دانشآموزان دوران

ادامه داد :اکنون ســازمانهای بیمهگر این خدمات را با

ســال تحصیلی جاری نســبت به سال گذشته

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر آمــوزش

آموزش در فضای مجازی ،نگران دانشآموزانی

تعرفــه دولتــی برای طیف اختالل اوتیســم پایین اســت.

دانشآموزانــی که از مدرســه بازماندند ،طبق

تحصیلی از فضای مجازی نشدند که از حمایت

مربوطــه بــا تعرفــهای بیــن تعرفــه دولتــی و خصوصــی

در مدارس ثبتنام نکردند.

بازمانــدگان از تحصیــل در مقاطــع ابتدایی در

حــدود  ۳۴درصــد بیشــتر شــد کــه بیشــترین
بازمانــدگان از تحصیــل نیــز مربــوط به مقطع
اول ابتدایی است.

تــا به ثبتنــام فرزندان خود در مدارس اقدام

همساالن خود نشوند.

و پــرورش اظهــار کــرد :اســامی تمــام
اطالعات ثبت احوال قابل شناســایی اســت و

باقــی مانــده کــه ایــن بخــش در مــورد تعرفــه مربــوط به

هســتیم کــه نــه تنهــا موفق بــه اســتفاده موثر

در خواســت انجمن اوتیســم ایران این بوده که خدمات

خانوادهها نیز بهرهمند نبودند.

در نظــر گرفتــه شــود .اوتیســم یــا درخودماندگــی یــک

میشود با در صد افزایش ساالنه حداقل مزد

اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار

باید براســاس ســبد معیشت تعیین شود .در

 -۲طبــق مصوبــه مبالــغ دیگری غیر از

فعاالن کارگری از مردود شــدن شــکایت

بعد از آن ،هیچ توجهی به نرخ سبد معیشت

نیــز افزایــش پیدا کردهانــد که این امر درعمل

حبیبــی (عضــو هیــات مدیــره کانــون عالــی

چطور شکایت کارگران را مردود دانستهاند؟!

توسط شورای عالی کار نیست.

توجــه بــه نرخ ســبد معیشــت خانــوار مصوب

باعــث افزایــش دریافتــی کارگــران بــه میــزان

کردنــد و بــا درخواســت ابطــال مزد بــه دیوان

بیــش از درصــد اعالمــی دررابطــه بــا افزایــش
 -۳نماینــدگان کارگــران در جلســات

تظلمــات و اعتراضــات مــردم نســبت بــه

همــان ســبد معیشــت یــا هزینههــای زندگــی

حداقــل مــزد کارگــران درســال  ۱۳۹۹حضــور

و احقــاق حقوق آنها ،دیوانی به نام «دیوان

مزد شده است.

شکایت کارگران را مردود دانسته است.

داشــتهاند واز ایــن جهــت ســه جانبهگرایــی

دلیل شکایت مزدی سال  ۹۹را مانند شکایت
مزدی سال  ۹۲رد کرده است:

 -۱حکــم مقــرر در مــاده  ۴۱قانــون کار

متضمن الزامی در خصوص تســاوی و برابری

درصــد تورمــی که از طرف بانــک مرکزی اعالم

شــوراها) در ایــن رابطــه میگویــد :پــس اصل

بــه گفتــه وی ،در مــاده  ۴۱آمــده مــزد با

 ۱۷۳قانــون اساســی چه میشــود؛ اصل ۱۷۳

متعــدد در شــورایعالی کار دررابطــه با تعیین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ۳

خــود در دیــوان عدالــت انتقاد دارند .حســین

نشــد .پــس قانون رعایت نشــده اســت .حال

توجــه بــه تــورم بایــد تعییــن شــود و بنابرایــن

عدالت شکایت کردند.
حاال ظاهرا ً بعد از تایید شکایت کارگران
در هیــات تخصصــی دیــوان ،هیــات عمومــی

نیست وقابل ابطال تشخیص داده نشد.

تعییــن دســتمزد  ۹۹ماننــد ســالهای قبلتــر و

مقــرر در قانــون کار ومقاولــه نامههــا توصیــه
نامههای ســازمان بین المللی کار در برگزاری
وترکیــب اعضای شــورایعالی کار رعایت شــده
است.

بــه همیــن ســه دلیــل بخشــنامه ۴۸۶۹۲

مــورخ  ۱۳۹۹.۳.۳۱وزیــر تعــاون ،کار ورفــاه

میگویــد بــه منظــور رســیدگی بــه شــکایات،
ماموریــن یــا واحدها بــا آییننامههــای دولتی

عدالــت اداری» زیــر نظــر رئیس قــوه قضاییه
تاســیس میگــردد .حــدود اختیــارات و نحــوه

عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.

تــورم فقــط مبنــای اولیه مذاکره اســت و اصل
اســت کــه متاســفانه همــواره نادیــده گرفتــه

شده است.

حبیبی در پایان میگوید :انتظار داشتیم

دیوان عدالت شــکایت کارگــران را قابل قبول

بدانــد و رای بــه ابطــال مزد  ۹۹بدهد تا الاقل

وی ادامــه میدهــد :حــاال همیــن مرجــع

کارگــران بداننــد کــه حــق قانونیشــان بــرای

اســت .ایــن در حالیســت کــه مــاده  ۴۱قانــون

مرجــع تظلمــات بــه رســمیت شــناخته شــده

تظلمــات ،شــکایت کارگران را مردود دانســته
کار دو بنــد دارد و بنــد دوم میگویــد :مــزد

دســتمزدی برابــر بــا هزینههــای زندگــی در
است.

اجتماعی ،رفتارهای کلیشهای ،مشکالت درک شناختی

و خزانه رفتاری ،حرکتی و کالمی محدود است.

اتصال  ۷۳درصد از
بیمارستانهای استان تهران
به سامانه نسخه الکترونیک
بنابــر اعــام سرپرســت معاونــت پشــتیبانی و

توســعه منابــع بیمــه ســامت اســتان تهــران ،در حــال

حاضــر  ۷۳درصــد از بیمارســتانهای اســتان تهــران به

سامانه نسخه الکترونیک متصل هستند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه ســالمت اســتان

تهــران ،مجتبــی مــالزم الحســینی دربــاره اجرایــی شــدن
طــرح نسخهنویســی الکترونیکی در اســتان تهران اظهار

کــرد :از اســفند  ۹۷طــرح نسخهنویســی الکترونیــک در

اســتان تهــران و شهرســتان دماونــد آغــاز شــد ،ســپس
در اوایــل ســال  ۹۸در  ۶شهرســتان دماونــد ،فیروزکــوه،

ورامیــن ،پردیــس ،پیشــوا و قرچــک گســترش یافــت و
از ابتــدای ســال  ۹۹اســتقرار نســخه الکترونیــک در کل

اســتان تهران اجرایی شــد .وی افزود :تا پایان ســال ۹۹
تمام پزشکان ،داروخانهها و مؤسسات پاراکلینیک طرف

اســتان بوشــهر بــه  ۱۵مرکــز افزایــش یافته اســت تا کار
وی یــادآور شــد :همچنیــن بــا تصمیــم وزارت

مدیرعامل انجمن اوتیســم ایران بیان کرد :مصوبه

خانــواده دانشآمــوزان کالس اولــی خواســت

بــه گزارش ایلنا ،بعد از تعیین دســتمزد

توجــه بــه ظرفیــت مراکز طی  ۱۰تــا  ۱۴روز آینده جامعه

جمعیــت بــاالی  ۵۰ســال ایــن اســتان را  ۸۵هــزار نفــر

پوشش این بیمه نیز از این خدمات بهرهمند شوند.

شناسایی شدهاند.

مزد از جمله کمک هزینه مسکن و حق اوالد

شــد ،کارگــران شــکایات جداگانــهای تنظیــم

کنند .معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر،

اســت .وی ادامه داد :بیمه نیروهای مســلح نیز خدمات

تاکنــون  ۲۰هزار نفر نفر از این دانشآموزان

هیات عمومی دیوان عدالت شکایت مزد  ۹۹را رد کرد

هــدف اعــالم شــده بــه میــزان کافــی در اســتان بوشــهر

هــدف اعــالم شــده در اســتان بوشــهر واکســن دریافت

ســالمت ،ایــن خدمــات تحــت پوشــش بیمه قــرار گرفته

اختــالل عصبی رشــدی با شــاخصهای نقــص در ارتباط

 ۹۹که تنها با اتکا به نرخ تورم رسمی و بدون

تامیــن شــده و جــای نگرانی نیســت و تالش میشــود با

رفتــار درمانــی و حمایتهــای مدیرعامــل ســازمان بیمــه

غفــاری اظهــار کرد :البته یک بخــش این آییننامه

عبدالمحمد خواجهئیان در گفتوگو با ایرنا افزود:

فراخــوان از طریــق ارســال پیامــک صورت میگیــرد و به

با توجه به پیگیریهای انجام شده برای پوشش بیمهای

مربوطــه را تحــت پوشــش قــرار دادنــد تــا افــراد تحــت

 ۲۱۰هزار دانشآموز ابتدایی به دلیل کرونا از تحصیل
بازماندند
حکیــمزاده از خانوادههــا بــه خصــوص

پوشــش خدمــات بیمــهای توانبخشــی مربــوط بــه

بنابرایــن گــزارش ،طبــق اعــالم بانــک

خــرداد ســال گذشــته منطقــه مذکور جــزو ۱۰

جنوبــی از معامــالت بــه حــذف خریــد و

خدمات اوتیسم تحت
پوشش سازمان بیمه
سالمت قرار گرفت
افراد اوتیســم از ســوی ســازمان بیمه ســامت و ســایر

درصــد افزایــش یافته اســت .همچنیــن تعداد

منطقه پرتقاضای تهران قرار نداشت.

تحویل وزارت بهداشت شده است.

وزیر بهداشت:
هر گونه تغییر سن
در اولویتهای
واکسیناسیون لغو شود

قرارداد بیمه سالمت در استان تهران به این طرح ورود

وزیر بهداشت ،به روسای دانشگاههای

واکسیناســیون و ابالغیه ســتاد مرکزی وزارت

دانشــگاههای علوم پزشــکی حاکی از انتخاب

کردنــد .سرپرســت معاونــت پشــتیبانی و توســعه منابــع

گونه تغییر سن و یا اولویتهای گروه هدف

اولویــت گروههــای هــدف با هماهنگــی کامل

ملــی و ابالغیه ســتاد مرکزی وزارت بهداشــت

از ابتدای ســال جاری خبر داد و گفت :اســتقرار نســخه

به گزارش مهر ،سعید نمکی ،در نامهای

وی ضمــن قدردانــی از تــالش تمامــی

یا اولویت گروههای هدف با هماهنگی کامل

و مطب پزشــکان غیر طرف قرارداد به عنوان اولویت در

کشــور ،بــا اشــاره بــه خــارج شــدن بعضــی از

افزایــش پوشــش واکسیناســیون گروههــای

بهداشــت تاکید کرد :تمامی مواردی که خارج
از مسیر اعالم شده است ،سریعا ً لغو شود.

درصــد درمانگاههــا و  ۷۳درصــد بیمارســتانهای اســتان

علوم پزشــکی سراسر کشــور دستور داد هر
واکسیناسیون سریعا لغو شود.

به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر
دانشــگاههای علــوم پزشــکی از ســند ملــی

بهداشــت ،تاکید کرد :هرگونه تغییر ســن و یا

اینجانب و ابالغ رسمی آن صورت گیرد.

رؤســای دانشــگاههای علــوم پزشــکی در
هــدف ،عنوان کرد :اطالعات واصله از بعضی

گروههای هدف واکسیناســیون خارج از سند

بیمه سالمت استان تهران از استقرار نسخه الکترونیک

است .لذا ضروری است هرگونه تغییر سن و

الکترونیک در درمانگاهها ،بیمارستانهای طرف قرارداد

اینجانب و ابالغ رسمی آن صورت گیرد .وزیر

دســتور کار قــرار گرفته اســت .در حــال حاضر حدود ۸۶
تهران به سامانه نسخه الکترونیک متصل هستند.

