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از کی بپرسم؟
راضیه حسینی

»مدیــرکل دفتــر مشــترکین توانیر: شــورای انرژی 

کجاســت؛ چرا جلســه نمی گذارد؟ شــورای عالی امنیت 
ملی جلسه گذاشت ولی شورای انرژی نه.

مجری: از ما می پرسید، شما باید پاسخ بدهید.«
بــا ســام خدمــت بیننــدگان عزیــر برنامه مســابقه 
هفته. اجازه بدید خیلی 
ســریع شــرکت کنندگان 
رو  برنامــه  ایــن 
معرفــی  خدمت تــون 
کنیم. وزیر نیرو، معاون 
عالــی  شــورای  وزیــر، 
امنیــت ملــی، بیت کوین 

و نیروگاه بوشهر.
خــب بریــم ســراغ 
شــرکت کننده اول. معاون وزیر نیرو، آیا شــما می دونید 

برق کجاست؟
معــاون وزیــر نیــرو: بــاور کنیــد ما هــم نمی دونیم. 
در کنــار مــردم ایــن ســؤال رو می پرســیم کــه واقعــاً برق 
کــو؟ چــرا بــرق مــا رو قطــع می کنیــد؟ ایــن مطالبه جدی 

ما و مردمه.
مجری: آقای معاون شما باید جواب بدید.

معــاون: بریــد از شــورای انــرژی بپرســید. دیــروز 
به خاطر نوسان برق، کولرمون سوخت. االن زن و بچه م 
تــوی ایــن گرمــا با بادبزن دســتی دارن خودشــون رو باد 
می زنــن. چــه کســی جواب گوســت؟ تا کی ما مــردم باید 

تحمل کنیم؟ این چه وضعیه آخه؟
جنــاب معــاون شــما به خودتــون مســلط  مجــری: 
باشــید. ایــرادی نــداره. می ریــم ســراغ نفــر بعــدی. آقای 

وزیر نیرو، آیا شما می دونید شورای انرژی کجاست؟
وزیــر: واال راســتش رو بخوایــد مــن هــم تــا حــاال 
ندیدمشون. ولی می دونم که هست. می گن برق دست 
اونــه و تصمیــم می گیــره کــی بــره و کــی بیــاد... حاال که 
کاری از دســت مون برنمیــاد بهتــره تا جایی که می تونیم 
صرفه جویی کنیم و برای اینکه خسارتی به بار نیاد همه 
وســایل برقــی رو خامــوش کنیــم. این رو یادتون باشــه، 
نوســان برق هیچ وقت یک یخچال خاموش رو نمی تونه 

بسوزونه. 
مجری: با تشکر از راهکارهای جناب وزیر. می ریم 
ســراغ نفــر بعــدی. شــورای عالــی امنیت ملی، شــما اگر 
صــاح می دونیــد بفرماییــد تــو جلســه ای کــه گذاشــتید، 

معلوم شد مشکل بی برقی از کجاست؟
کامــاً  مــا  جلســه  ملــی:  امنیــت  عالــی  شــورای 
محرمانــه بــود. ولی سربســته خدمت تون عرض کنم که 
مقصــری وجــود نــداره و مردم باید تا جایــی که می تونن 

صرفه جویی کنن.
مجری: پس بیت کوین چی؟

بیت کویــن: بلــه؟ بــا مــن بودیــد؟ شــما اول بریــد 
نیــروگاه ســی و چندســاله تون رو کــه زرت و پرتش داره 

درمی ره، درست کنید بعد از من ایراد بگیرید.
بــا مــن بــودی بی هویــت؟ اگــه  نیــروگاه بوشــهر: 
تــو ســر و کلــه ت پیــدا نشــده بــود هیــچ مشــکلی وجــود 
نداشــت. اومــدی بــه همــه چیز گند زدی و حــاال مردم از 

من طلبکارن. 
بیت کویــن: بابــا همین مردم من رو درســت کردن 

دیگه. بعدش دارن سر ما غر می زنن.
نیروگاه بوشــهر: واال. اصاً همه ش تقصیر همین 
مردمــه. اگــه صرفه جویــی کنن، با تاریکــی و بی آبی کنار 

بیان مشکل حل می شه.
بیت کویــن: قربون دهنت. اصاً خودت رو ناراحت 
نکــن. مــردم باالخــره بــا بی برقی کنار میــان. هر کی هم 

نمی تونه جمع کنه بره.
مجــری: خــب اشــاره می کنــن کــه وقت مــون تمــوم 
شــده و به انتهای مســابقه رسیدیم. امیدواریم از دیدن 
این مسابقه لذت برده باشید. البته اگر برق تون نرفت، 

تلویزیون تون نسوخت و تونستید ما رو ببینید.
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در سایت روزنامه بخوانید:

معــاون درمــان ســتاد فرماندهــی مدیریــت 
بیمــاری کرونــا در کان شــهر تهــران اعــام کــرد 
کــه دلتــا یــا همان ویــروس جهــش یافتــه هندی 
کرونــا در بیمــاران تهرانــی هم مشــاهده شــده و 
به عبارتی این بیماری وارد پایتخت شده است.

بــا ایرنــا افــزود:  نــادر توکلــی در گفت وگــو 
وضعیــت بالینــی بیماران مراجعه کننــده به مراکز 
درمانــی مویــد ایــن موضــوع اســت که نــوع دلتای 

ویروس کرونا به تهران نیز نفوذ کرده است. 
وی ادامه داد: هرچند امکان بررسی بیماران 
از لحــاظ ابتا به این ویروس جهش یافته هندی، 
وجــود نــدارد؛ اما شــواهد موجود بــر این موضوع 
داللــت دارد کــه رفتــار فعلــی ویــروس در بیماران 
متناســب بــا دلتــا یــا همــان ویــروس جهش یافته 

هندی است.
توکلی تاکید کرد: با وجود اینکه شدت ابتا 
و عفونت دلتا نسبت به ویروس انگلیسی بیشتر 
بوده و این ویروس مســری تر اســت، خوشبختانه 
مرگ و میر بر اثر این جهش بیشتر نشده است.
معــاون درمــان ســتاد فرماندهــی مدیریــت 
بیمــاری کرونــا در کان شــهر تهــران ادامــه داد: 
دقت تســت های پی ســی آر برای تشخیص دلتا، 
خیلی زیاد نیســت و باید بیشــتر به عائم بالینی 

برای تشخیص بیماری توجه کرد.
اولیــه ویــروس  توکلــی اظهــار کــرد: عایــم 
شــبیه  دلتــا،  موســوم  هنــدی  جهش یافتــه 
ســرماخوردگی اســت و آبریــزش بینــی، گلــودرد 
و احتقــان بینــی مهمتریــن عائــم اولیــه ابتــا بــه 

کرونای هندی به شمار می رود.

بازار مسکن تهران در قبضه قدیمی سازها
بــا اینکــه خریــد و فــروش مســکن در تهــران 
متاثــر از رشــد قیمت هــا کاهــش پیــدا کــرده و بــه 
حــدود یــک ســوم وضعیت معمول رســیده، ســهم 
پایتخــت  معامــات  از کل  قدیمــی  آپارتمان هــای 
افزایــش یافتــه و تقریبــا ۱.۵ برابــر ســال ۱۳۹۲ 
شــده اســت. در حال حاضر ۶۴ درصد معامات را 

واحدهای باالی پنج سال تشکیل می دهد.
بــه گــزارش ایســنا، جهــش ســنگین قیمت ها 
طی ۳.۵ ســال گذشته بســیاری از متقاضیان بازار 
مســکن را به ســمت واحدهای قدیمی ســوق داده 
اســت. ســال ۱۳۹۲ ســهم واحدهای باالی ۵ ســال 
از معامــات شــهر تهــران حــدود ۴۰ درصــد بود که 
در حال حاضر به ۶۴.۲ درصد رســیده اســت. البته 
در حالــت کلــی، بــازار مســکن در رکــود قــراردارد و 
در خــرداد ۱۴۰۰ تعداد ۵۱۰۲ فقره معامله مســکن 

انجام شد که حدود یک سوم دوران رونق بود.
بــا این حال منحنی خرید و فروش واحدهای 
قدیمــی طــی هشــت ســال گذشــته صعــودی بــوده 
اســت. مهمتریــن عامــل بــه کاهــش قــدرت خریــد 
متقاضیــان برمی گــردد امــا عواملــی همچــون افــت 
ســاخت و ســاز و کمبود زمین برای احداث مســکن 
بی تاثیــر  قدیمــی  آپارتمان هــای  ســهم  رشــد  در 

نبــوده اســت. آمار نشــان می دهد که ســال ۱۳۹۳ 
آپارتمان هــای بــاالی پنــج ســال حــدود ۴۲ درصــد 
قراردادهای مسکن شهر  تهران را به خود اختصاص 
می دادند. سال ۱۳۹۴ این رقم به ۴۴ درصد رسید. 
۱۳۹۵ واحدهــای مذکــور ۴۸ درصــد از معامــات 
را در بــر گرفــت. ۱۳۹۶ ایــن عــدد ۵۴ درصــد شــد. 
ســال ۱۳۹۷ واحدهــای بــاالی پنج  ســال ۵۶ درصد 
از معامــات را شــامل شــدند. ســال ۱۳۹۸ ســهم 
مذکــور بــه ۶۰ درصد رســید. خردادماه ۱۳۹۹ســهم 
آپارتمان های باالی پنج سال از قراردادهای خرید و 
فــروش در تهــران ۶۱ درصــد بود که در خرداد ۱۴۰۰ 

به ۶۴ درصد رسید.
با اینکه آپارتمان های باالی ۱۶ سال در تهران 
بخصــوص در نیمــه جنوبــی اغلــب فاقد آسانســور 
هســتند تقاضــا بــرای خریــد ایــن واحدهــا رو بــه 
افزایــش بــوده اســت. آمار گویای آن اســت که طی 
هفــت ســال اخیر به طــور دائم از تعــداد معامات 
واحدهای نوســاز کاســته شــده و در مقابل، خرید 
و فــروش واحدهــای ۱۶ ســال به بــاال افزایش یافته 
بــاال در  بــه  آپارتمان هــای ۱۶ ســال  اســت. ســهم 
فروردیــن ســال ۱۳۹۳ بالغ بــر ۱۲.۱ درصد بوده که 
در یک فرآیند افزایشــی به ۲۹.۱ درصد در ســومین 

ماه از سال ۱۴۰۰ رسیده است.
عوامــل مختلفــی منجــر به کوچ طــرف تقاضا 
از واحدهــای نوســاز بــه واحدهای قدیمی شــده که 
مهمتریــن آن بــه کاهــش قــدرت خریــد متقاضیان 
مصرفــی و رونــد نزولــی عرضــه واحدهــای نوســاز 
مربوط می شــود. ســال ۱۳۹۹ در شــهر تهران برای 
۵۳ هــزار و ۴۰۰ واحــد مســکونی پروانــه ســاخت 
صادر شده که کمترین میزان عرضه از سال ۱۳۸۳ 

به بعد محسوب می شود.
جســت وجوی فایل های عرضه شــده به دفاتر 
امــاک و آگهــی ســایت های اینترنتــی هــم از فقــر 
آپارتمان نوساز در بازار مسکن حکایت دارد. همین 
مســاله بــه ایجــاد فاصلــه قیمتــی بیــن واحدهــای 
مرغوب نوســاز با آپارتمان های قدیمی منجر شــده 
است. واحدهایی که اغلب فاقد آسانسور هستند 
و هرچه در طبقات باالتر قرار بگیرند از قیمت آنها 

کاسته می شود.
بــه ســختی می تــوان خانــه  در حــال حاضــر 
۵۰۰ میلیــون تومانــی در تهران پیدا کــرد اما یافتن 
در  آســانی  بــه  قیمــت  حــدود  ایــن  بــا  آپارتمانــی 
شهرک های اطراف تهران امکان پذیراست. در کرج، 
اندیشه، شهریار، هشتگرد، پردیس، پرند، قرچک، 

ورامین، پاکدشــت می توان در حــدود ۵۰۰ میلیون 
تومان صاحب خانه شد.

بازار مسکن در مرحله ثبات قرار دارد
یک کارشــناس اقتصاد مســکن با بیان اینکه 
از آبــان ماه ســال گذشــته انتظــارات تورمی تعدیل 
ثبــات نســبی  بــورس و  شــده کــه شــاهد ریــزش 
قیمت مســکن بوده ایم، گفت: به دنبال نوســانات 
اقتصادی ســه ســال گذشــته مطالبات عمومی باال 
رفتــه کــه بــه نظر می رســد دولــت آینده قصــد دارد 
بــه ایــن مطالبات پاســخ بدهــد و در ایــن صورت با 
افزایــش هزینه های جاری، رشــد نقدینگی، تورم و 

افزایش قیمت مسکن مواجه می شویم.
مهــدی ســلطان محمــدی دربــاره پیش بینــی 
آینــده بــازار مســکن اظهار کــرد: در بســیاری موارد 
پیش بینــی قیمــت در بازارهــا امکان پذیــر نیســت. 
اما اقتصاد ما با مشــکاتی مواجه اســت که شــاید 
مهم ترین آن حجم سنگین نقدینگی و سرمایه های 
ســرگردان باشــد. در طــول دو ســه ســال گذشــته 
شــوک هایی بــه اقتصــاد وارد شــد کــه اصلی تریــن 
آن تحریم هــای دوره ترامــپ بــود. ســپس بیمــاری 
کرونــا اتفــاق افتاد کــه منجر به کمبــود دارایی های 

بــه  ســرمایه ای شــد. هجــوم نقدینگــی ســرگردان 
بازارها باعث شــد حبابی در دارایی های ســرمایه ای 
شکل بگیرد که دیدیم شاخص بورس، مسکن، ارز 
و طا به شدت باال رفت. وی افزود: از سال گذشته 
بسیاری از فعاالن اقتصادی به این نتیجه رسیدند 
کــه حبــاب بازارهــا بیــش از انــدازه بــزرگ شــده که 
به تدریج ریزشــی در این بازارها رخ داد. شــاخص 
بــورس از ۲ میلیــون واحــد بــه ۱.۲ میلیــون واحــد 
رسید. در بخش مسکن سقوط قیمتی رخ نداد اما 
رشد قیمت از آبان ۱۳۹۹ به بعد کاهش پیدا کرد.

عوامل تورم زا همچنان پابرجاست
سلطان محمدی، عوامل ایجاد تورم شدید در 
سه سال گذشته را کماکان پابرجا دانست و گفت: 
اثر شــوک های بیرونی مثــل خروج آمریکا از برجام 
و معضــل کرونــا هنوز به طور کامل برطرف نشــده 
اســت. در ســال جاری کســری بودجه وحشــتناکی 
داریم که می تواند مهمترین عامل شکل گیری تورم 
آتی باشد. لذا برای اینکه بتوانیم قیمت دارایی های 
ســرمایه ای و به طور خاص مســکن را تحت کنترل 
درآوریم باید مساله رشد نقدینگی و کسری بودجه 

را حل کنیم.

تهران دلتایی شد

دستورالعمل حمایت از تولید 
تجهیزات پزشکی اباغ شد

فوق العاده ویژه مدیران دولتی دو برابر شد

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی لغو شد

اداره نظــارت بــر تولیــد و کنتــرل کیفــی 
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی، دســتورالعمل 
را  پزشــکی  تجهیــزات  تولیــد  از  حمایــت 

به روزرسانی و اباغ کرد.
بــه گــزارش وبــدا، اداره نظــارت بــر تولید و 
کنترل کیفی اعام کرد: در راستای اجرای قانون 
حداکثــر اســتفاده از توان تولیــدی و خدماتی در 
تامین نیاز کشور و اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتــی و همچنین به منظــور ارتقای کیفی و 

کمی تولیدات تجهیزات پزشکی در داخل کشور 
و ارتقای صادرات آنها، دســتورالعمل حمایت از 
تولیــد تجهیــزات پزشــکی بــه روزرســانی و اباغ 
شــده است. براساس این دســتورالعمل، عاوه 
بــر بازنگــری سیاســت هــای حمایتــی در نظــر 
گرفته شده برای کاالهای تولید داخل، فهرست 
خودکفایــی  بــه  آنهــا  تولیــد  در  کــه  کاالهایــی 
رسیده ایم یا خودکفایی در تولید آنها پیش بینی 

می شود نیز به روزسانی شده است.

دولت دوازدهم فوق العاده ویژه مدیران را 
دوبرابر کرد.

به گزارش ایلنا، به نظر می رسد تاش های 
مدیــران دولتــی بــرای بهره منــدی از آخریــن مــاه 
صدارت دولت دوازدهم به نتیجه رسیده است؛ 
دولت دوازدهم با اصاح یک مصوبه دولت نهم، 
شــرایط را بــرای افزایــش حقــوق جدیــدِ مدیــران 
ظاهــراً  دولتــی  مدیــران  البیگــری  کــرد.  فراهــم 

نتیجه بخش بوده است.
هیئت وزیران به پیشــنهاد شــماره ۱۷۴۲۴ 
مــورخ ۱۴۰۰/۴/۵ ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور و تأییــد شــورای حقــوق و دســتمزد و بــه 

خدمــات  مدیریــت  قانــون   )۶۷( مــاده  اســتناد 
کشــوری - مصــوب ۱۳۸۶- تصویــب کــرد: امتیــاز 
فوق العــاده مدیریت هر یــک از عناوین مدیریت 
  )۶۵( مــاده   )۲( تبصــره  و سرپرســتی موضــوع 
قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- 
متناســب بــا پیچیدگــی وظایف و مســئولیت ها، 
حیطــه سرپرســتی و نظــارت و حساســیت های 
شــغلی و ســایر عوامــل مربــوط موضــوع جــدول 
شماره )۲( بند )۲( بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ 
مــورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونــت توســعه مدیریت و 
سرمایه انسانی رئیس جمهوری )سابق( به شرح 

جدول اصاح می شود.

آزمــون ورودی مــدارس نمونــه دولتــی 
کــه مقرر شــده بود روز جمعــه ۱۸ تیر برگزار 
شــود، بــه دلیــل آغــاز پیــک پنجم کرونــا لغو 

شد.
بــه گــزارش ایلنــا، محمد محســن بیگی، 
مدیــرکل ســامت و تندرســتی وزارت آمــوزش 
»آزمــون  برگــزاری  تاریــخ  مــورد  در  پــرورش 
مدارس نمونه دولتی«، گفت: دفتر ســامت، 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشــت، 
بــه  پاســخ  در  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 

درخواســت معــاون آمــوزش متوســطه وزارت 
آمــوزش و پــرورش، در مــورد برگــزاری آزمــون 
مــدارس نمونــه دولتــی، با توجه بــه آغاز پیک 
خطــر  افزایــش  ۱۹و  کوویــد  بیمــاری  پنجــم 
تجمعــات،  در  دلتــا  ویــروس  ســرایت پذیری 
توصیه اکید به تعویق کلیه آزمون ها به مدت 
یــک مــاه کــرده اســت. شــایان ذکــر اســت، بر 
اســاس برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه مقرر 
شــده بــود، آزمــون مــدارس نمونــه دولتی، در 

روز جمعه، ۱۸ تیرماه برگزار شود.

آغاز »انتخاب رشته 
 دانش آموزان« از ۱۵ تیر

به صورت غیرحضوری
یک میلیون دانش آموز پایه نهم از ۱۵ تیر می توانند 
با ورود به سامانه pada. medu. ir و رویت فرم شماره 
به صــورت  مدرســه،  در  حضــور  بــه  نیــاز  بــدون   ،»۶«

غیرحضوری، رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی، معاون پرورشــی و 
فرهنگــی وزارت آموزش و پرورش گفت: ظرفیت مدارس 
و مناطــق آمــوزش و پــرورش بــرای هــر رشــته تحصیلــی، 
مشخص و در سامانه بارگذاری شده است. برای انتخاب 
رشــته هر دانش آموز ۱۰۰نمره در نظر گرفته شــده که با 
توجه به نظر معلم، مشاور مدرسه و نظر دانش آموزان و 

اولیای آن ها اعمال شده است.
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  پرورشــی  معــاون 
افــزود: میانگیــن نمــرات دروس ریاضــی و تجربــی بــرای 
دانش آمــوزان متقاضــی »رشــته ریاضی فیزیــک« باید به 
ترتیــب حداقــل ۱۴ و ۱۳ و بــرای متقاضیــان »رشــته علوم 

تجربی« به ترتیب حداقل ۱۳ و ۱۴ باشد.
کاظمــی گفــت: دانــش آمــوزان متقاضی رشــته های 
»ادبیــات وعلــوم انســانی«، »علــوم تجربــی« و »فنــی و 
حرفــه ای«، بــه دو اولویــت »الــف« و »ب« تقســیم بندی 

شدند که گروه »الف« در اولویت ثبت نام هستند.
وی افــزود: دانــش آموزانی که در اولویت »ب« قرار 
دارند، به شرط خالی بودن ظرفیت مدرسه در رشته مورد 

نظر، می توانند ثبت نام کنند.
بــرای  درســی  کتاب هــای  اینترنتــی  خریــد  شــرط 
دانش آمــوزان پایــه دهــم، ثبت اطاعات و انتخاب رشــته 
تحصیلــی آن هــا در »ســامانه پــادا« و تأییــد آن از طــرف 

مدیر مدرسه است.

 توضیح رئیس سازمان سنجش درباره
چرایی کاهش ۳۵ هزار نفری داوطلبان کنکور

سخنگوی سازمان غذا و دارو: سفر به کشورهای دیگر 
برای تزریق واکسن کرونا غیرمنطقی است

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن 
ارائــه توضیح درباره چرایی کاهش ۳۵ هزار نفری 
داوطلبان کنکور از کاهش تقاضا برای شــرکت در 

آزمون کارشناسی ارشد خبرداد.
ســنجش  ســازمان  رئیــس  ابراهیــم خدایــی، 
آمــوزش کشــور در گفت وگــو با ایلنا، دربــاره چرایی 
کاهــش ۳۵ هــزار نفری داوطلبان کنکور سراســری 
بیان کرد: به هر حال شــرایط فعلی، خاص اســت و 
یکی از دالیل آن هم می تواند موضوع کرونا باشد، 
البته داوطلبان برای خود دالیل دیگر هم می آورند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاهش آمــار ۳۵ هزار 
نفــری داوطلبــان آمار معناداری نیســت، گفت: این 
میــزان چنــدان عــدد معنــا داری نیســت زیــرا در هر 
گــروه اگــر ماحظه شــود ۵ تــا ۱۰ هــزار نفر کاهش 
داوطلب داشتیم و این عدد قابل توجهی نیست که 

بخواهد روند خاصی را نشان دهد.
کشــور  آمــوزش  ســنجش  ســازمان  رئیــس 
همچنین درباره تمدید زمان های ثبت نام اظهار کرد: 

به طور کلی علت تمدید زمان های ثبت نام دو بخش 
دارد؛ یــک بخش این اســت که زمان هــای آزمون به 
لحاظ شیوع کرونا احتماال در کشور تغییر می کند و 

ما هم باید سیستم ثبت نام را باز کنیم.
خدایی خاطرنشان کرد: از طرفی موارد دیگری 
هــم وجــود دارد؛ بــه ایــن صــورت کــه ممکــن اســت 
یک شــخص اگر قرار بوده در تهران امتحان بدهد، 
حــاال بــه هــر دلیلی شــرایطش به گونه ای شــده که 
می خواهــد در شــیراز کنکــور دهد، به هر حال همه 

این موارد موثر است.
وی اضافــه کــرد: یک بخــش دیگر هم موضوع 
ویرایــش اطاعــات اســت. مــا مهلت هایــی را بــرای 
افــرادی کــه بخواهنــد اطاعــات ثبــت نامــی خــود را 
ویرایش کنند در نظر می گیریم و این هیچ اشکالی 

ندارد.
رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در 
پاسخ به این سوال که پیش تر زمان ثبت نام کنکور 
صرفــا دو مرتبه تمدید می شــد، امــا اکنون به عنوان 

مثــال بــرای ثبــت نــام در مقطع کارشناســی ارشــد، 
مهلــت ثبــت نــام حتــی تــا چهارمرتبــه هــم تمدیــد 
می شــود، علــت ایــن چیســت؟ آیــا ایــن نشــان از 
بی تمایلی جوانان ما به دانشگاه ندارد؟ گفت: خیر، 
پیش تر روش ثبت نام به روش دستی بود و اکنون 

روش الکترونیکی شده و مشکلی هم ندارد.
خدایــی خاطرنشــان کــرد: ضمــن این کــه ما از 
روی آمار ثبت نام نمی توانیم بگوییم که جوانان برای 
بــه دانشــگاه بی میــل شــده اند، ولی شــاید مســائل 

دیگری باشد.
ســازمان ســنجش آموزش کشــور خاطرنشان 
در  شــرکت  درخواســت های  بحــث  در  کــرد: 
دانشــگاه های آمــوزش عالی، به غیر از کارشناســی 
ارشــد در ســایر آزمون هایمــان آنقدر روند کاهشــی 
را مشــاهده نمی کنیم. در مقطع ارشــد به طور کلی 
رونــد کاهشــی اســت، در حالــی کــه ظرفیت ها هم 
افزایش دارد. در مقطع کارشناسی ارشد تقاضا برای 

شرکت در این آزمون پایین است.

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو  گفــت کــه 
هموطنــان مــا بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــته 
مــورد  و  معتبــر  فــرض  بــه  حتــی  کــه  باشــند 
تاییدبــودن واکســن تزریــق شــده در کشــورهای 
دیگر، قرارگرفتن در ازدحام و شــلوغی های این 
مسافرت ها در انتقال و شیوع ویروس به افراد 
تاثیرگــذار خواهــد بود و قطعا این اقدام منطقی 
بــه نظــر نمی رســد؛ چــرا که بایــد بــرای تزریق دز 

دوم نیز همین مسیر دوباره طی شود.
کیانــوش جهانپــور در گفت وگو با ایســنا در 
خصــوص آخریــن وضعیــت واکسیناســیون کرونا 
در کشور اظهار کرد: بنا بر این است که تا پایان 
ســال ۱۴۰۰، واکسیناســیون افراد باالی ۱۸ ســال 
کشور که در گروه هدف قرار دارند، تکمیل شود.

وی ادامــه داد: علی رغم همه  فراز و فرودها 
و با وجود ایفانشــدن تعهــدات طرف های خارجی 
در تامیــن واکســن، همچنــان انتظــار مــی رود بــا 
توجه به اینکه حدود ۲۶۰ روز تا پایان سال ۱۴۰۰ 
باقــی مانــده، طبق وعده  قبلی و طبق برنامه  ملی 
واکسیناســیون، واکسیناســیون هموطنــان عزیــز 
علیــه بیمــاری کرونا انجام شــود. وی خاطرنشــان 
کــرد: بایــد از هموطنــان عزیــز بابــت تاخیــر در 
واردات واکســن و مشــکاتی کــه متحمــل شــدند 
پوزش بطلبیم که امیدواریم با  ورود واکسن های 
داخلــی و تولیــد داخــل در روزها و هفته های آتی 

روند واکسیناسیون تسریع پیدا کند.
واکســن  تزریــق  خصــوص  در  جهانپــور 
هــای ایرانــی خاطرنشــان کــرد: باتوجــه بــه اینکــه 

واکســن های متفاوتی در اختیار داریم تاکنون دو 
واکسن تولید داخل و یک واکسن تولید مشترک 
را  کشــور  در  عمومــی  مصــرف  و  تولیــد  مجــوز 
دریافت کرده اند، البته چند واکسن نیز همچنان 
بــه عنــوان واکســن نامــزد در مســیر کارآزمایــی و 
مطالعــات بالینی هســتند که هنوز مجوز مصرف 

و تولید را ندارند.
ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو  اضافه کرد: 
واکســن »کوو ایران برکت« اکنون در حال تولید 
بوده و بخشی نیز تحویل شبکه  بهداشت کشور 
شــده اســت و واکسن »کووپاســتور« تولید شده 
توســط انســتیتو پاستور نیز به تدریج در روزهای 
آتــی و بعــد از خــروج از خط تولید تحویل شــبکه  

بهداشت خواهد شد.


