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۱۷۵۶۴ بیمار جدید کرونا شناسایی شدند
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۱۷ هزار و ۵۶۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور 
شناسایی شدند و متاسفانه در همین بازه زمانی ۳۷۹ بیمار نیز جان خود را از 
دست دادند.به گزارش ایســنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت، از روز ۲۹ شــهریور تا روز ۳۰ شــهریور ۱۴۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۷ هزار و ۵۶۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 

کشور شناسایی شد که دو هزار و ۵۸۱ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۷۹۶ نفر رسید.
متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت ، ۳۷۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت 
دادند و مجمــوع جان باختگان این بیماری به ۱۱۷ هزار و ۹۰۵ نفر رســید.
خوشــبختانه تا روز ۳۰ شــهریور، ۴ میلیون ۸۱۹ هزار و ۲۲۳ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۶ هزار و ۶۶۱ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قرار دارند.تا روز ۳۰ شهریور، ۳۱ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۵۷ شهر کشور در وضعیت 
قرمز، ۲۳۸ شــهر در وضعیت نارنجی، ۱۳۶ شهر در وضعیت زرد و ۱۷ شهر در 

وضعیت آبی قرار دارند.

واریز ۴۸۰ هزار تومان به حساب معلوالن شدید
رئیس سازمان بهزیســتی کشور از واریز ۴۸۰ هزار تومان بر روی کارت بانکی 
بیش از ۱۳۳ هزار نفر از معلوالن شدید و خیلی شدیدی که باالی ۱۸ سال سن 
دارند و فاقد شــغل و درآمد هستند، خبر داد.به گزارش ایسنا، وحید قبادی دانا 
در خصوص ماده ۲۷ قانون دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت و پرداخت کمک 
هزینه کمک معیشــتی برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، بیان 
کرد: در جهت اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با 
تأمین اعتبار صورت گرفته )در مجموع بیش از ۶۴ میلیارد تومان برای پرداخت 
کمک هزینه معیشتی سه ماهه دوم( برای بیش از ۱۳۳ هزار نفر از افراد دارای 
معلولیت شــدید و خیلی شدیدی که باالی ۱۸ سال سن دارند و فاقد شغل و 

درآمد هستند، ۴۸۰ هزار تومان بر روی کارت بانکی آنها شارژ شد.
وی افزود: البته برای اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز اســت که امید است 
در آینــده ای نزدیک با تامین اعتبار الزم برای اجرای کامل مواد مختلف قانون 
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شاهد بهبود وضعیت معیشتی این افراد 

در کشور باشیم.

پایگاه واکسیناسیون بیمارستان محک
 آغاز به کار کرد

بیمارستان فوق تخصصی ســرطان کودک محک به پویش ملی واکسیناسیون 
عمومی کرونا پیوست و براساس برنامه ریزی های وزرات بهداشت و معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فعالیت پایگاه واکسیناسیون کووید ۱۹ در 

ساختمان یادمان میترا سادات میرباقری از دیروز آغاز شد.
شــهال اندامی، مدیر پرســتاری بیمارســتان محک با اشــاره به آنکه محک از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا برای حفظ سالمت کلیه ذیربطان سازمان اقداماتی 
را در دســتور کار خود قرار داده اســت، در پاســخ به این سؤال که چه افرادی 
در این مرکز واکســینه می شــوند، گفت: کارکنان بیمارستان و مؤسسه خیریه 
محــک و خانواده های آنها که تاکنون واکســن دریافــت نکرده اند و همچنین 
خانواده هــای کودکان مبتال به ســرطان در اولویت دریافت واکســن کرونا در 
 این مرکز قرار دارند. پس از آن افرادی که بر اســاس شــرایط سنی در سامانه
 salamat.gov.ir ثبت نــام کردند می توانند به محک مراجعه کرده تا تزریق 
دوز اول واکســن برایشان انجام شود.وی در خصوص نوع واکسن موجود در این 
مرکز و همچنین نحوه تزریق واکسن به دوز دومی ها گفت: در این مرکز واکسن 

سینوفارم تزریق می شود. 
بدیهی اســت افرادی کــه در مرحله تزریق دوز دوم ســینوفارم هســتند نیز 
می تواننــد به این مرکز مراجعه کنند. اما در خصوص انواع دیگر واکســن باید 
بگویم، هماهنگی های الزم با معاونت درمان برای دریافت واکسن های آسترازنکا 
و اسپوتنیک وی نیز انجام شده است تا افرادی که در مرحله تزریق دوز دوم آنها 
هستند نیز بتوانند در محک واکسینه شوند.مدیریت پرستاری بیمارستان محک 
در ادامه به تزریق واکســن برای افراد باالی ۱۸ ســال با مجوز وزارت بهداشت، 
در این مرکز اشــاره کرد و گفت: در صورت عدم مراجعه افراد ثبت نام کرده در 
ســامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت به این مرکز، مجوز تزریق به افراد باالی 

۱۸ را داریم.

 اطالعیه مرکز آمار وزارت بهداشت درباره 
»اصالح برند واکسن مسافران« و »ارائه کارت دیجیتال«

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با انتشار اطالعیه ای درباره اصالح برند واکسن، تاکید کرد: اصالح هرگونه اشکال 
در برند واکسن صرفا توسط ستاد مرکزی وزارت بهداشت انجام خواهد شد تا از 

هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر تغییر برند واکسن افرادی 
که قصد ســفر به خارج از کشور دارند، در کارت واکســن دیجیتال و در ازای 
دریافت پول، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت تاکید کرد: 
دسترســی اصالح برند واکسن، به خاطر رفع اشکاالت ثبت واکسن، تنها در سه 
دانشــگاه علوم پزشکی اخیرا فعال شــده بود. این دسترسی از امروز در سراسر 
کشــور غیر فعال شد.کلیه موارد ثبت شــده تغییر برند با دقت در حال بررسی 
هستند و اگر مواردی بر خالف واقعیت ثبت شده باشد ضمن برگرداندن به حالت 
اولیه، گزارش پیگیری آن به بازرسی وزارت بهداشت ارائه خواهد شد.از این پس 
اصالح هرگونه اشکال در برند واکسن صرفاً توسط ستاد مرکزی وزارت بهداشت 
انجام خواهد شــد تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.همچنین مسافران 
به خارج از کشور برای دریافت کارت واکسن دیجیتال هیچ پولی نپردازند، تنها 
 vcr.salamat.gov.ir مرجع رسمی دریافت کارت واکسن دیجیتال ســامانه
است.بعضی افراد یا سازمان ها در ازای مبالغی، نامه یا کارت کاغذی، پالستیکی 
یا دیجیتال به زبان انگلیســی خارج از سیستم وزارت بهداشت صادر می کنند 
که فاقد اعتبار اســت.طبق اطالعیه ای که به تمامی سفارتخانه ها ابالغ می گردد 
 vcr.salamat.gov.ir تنها کارت دیجیتال رسمی وزارت بهداشــت به آدرس
معتبر است. مسافران به خارج از کشور با مراجعه به این آدرس می توانند ظرف 
کمتر از ۲۴ ساعت کارت بین المللی دیجیتال دریافت کنند که در همه  کشورها 
معتبر است.  تزریق و دریافت کارت واکسن در سراسر کشور کامال رایگان است 
و افراد هیچ پولی نباید به هیچ کســی در ازای تزریق یا دریافت کارت واکسن 
بپردازند.بنابر اعالم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، مردم عزیز لطفا تمامی درخواســت ها برای دریافت پول در 
ازای هر خدمتی از واکسیناســیون را بالفاصله به شماره تلفن ۱۹۰ - بازرسی و 

پیگیری شکایت های مردم وزارت بهداشت - اطالع دهند.

مهلت ثبت ایده پنجمین جشنواره اندیشمندان
 و دانشمندان جوان تمدید شد

مهلت ثبت ایده »جشنواره قرن«، پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جــوان تا تاریــخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ تمدید شــد. به گزارش روابــط عمومی بنیاد 
حامیــان دانشــگاه تهــران،  از این رو عالقه منــدان ایده پــرداز و یا صاحبان 
 کســب و کارهای نوپا، می توانند تا تاریخ مذکور به ســایت جشنواره به آدرس
www.ysf-persia.com مراجعه نموده و طرح خود را ثبت نمایید. مجموع 

جوایز جشنواره قرن ۱۸ میلیارد ریال می باشد.
الزم به ذکر است اختتامیه پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
در آذرماه ۱۴۰۰ در ۵ محور علوم پایه )شیمی، فیزیک، ریاضی و علوم کامپیوتر، 
علوم زیســتی و زمین شناســی ( و با ۲ رویکرد ویژه )هوش مصنوعی و ویروس 
کرونا( برگزار خواهد شد.برگزیدگان جشنواره عالوه بر دریافت اعتبار پژوهشی 
بنیاد نیکوکاری جمیلی، از شــرایط همراهی تا تجاری سازی ایده برای ورود به 

اکوسیستم کارآفرینی و اقتصادی کشور نیز بهره مند می شوند.
جشنواره اندیشــمندان و دانشمندان جوان هر ساله با حمایت بنیاد نیکوکاری 
جمیلی و با همکاری بنیاد حامیان دانشــگاه تهران، با هدف حمایت از ایده های 
جوانان در پنج حوزه علوم پایه )ریاضی، آمار، علوم کامپیوتر، فیزیک، شــیمی، 
زمین شناســی و علوم زیستی( و در آذرماه سال جاری با دو موضوع جدید تأثیر 

کرونا بر الگوی زیستی و هوش مصنوعی به صورت مجازی برگزار می شود.

اخبار کوتاه
دستور تشکیل »کمیته مدرسه« در آستانه مهرماه 

برنامه ریزی دولت برای بازگشایی مدارس به کجا رسید؟

وزیر بهداشت اعالم کرد

حذف محدودیت سنی واکسیناسیون کرونا در سنین ۱۸ سال به باال 

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تشریح کرد

شرایط واکسیناسیون کرونا در کودکاِن زیر ۱۲ سال 

 راهکارهایی به دولت سیزدهم برای برگشت سرمایه های ملی

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تشریح کرد

ویژه برنامه های سازمان فرهنگی هنری به مناسبت هفته دفاع مقدس

گروه اجتماعی – هدیه گل محمدی: فردا دومین مهرماه 
کرونایی از راه می رسد. اولین روز مهرماه سال گذشته ، بعد 
از هفــت ماه دوباره خیل بچه های کیف در دســت که به 
ســوی مدرســه ها می رفتند در کوچه و خیابان شهرهای 
ایران دیده شــد اما این وضعیــت فقط یک روز دوام آورد. 
آمــوزش و پرورش که یکباره تصمیــم گرفته بود مدارس 
را حضوری کند، همان طور که انتظار می رفت نتوانســت 
شــرایط را برای ایــن کار مهیا کند. نگرانــی خانواده ها از 
گســترش بیماری کرونا در آن روزها بــه اندازه ای بود که 
حتی در صورت اجبار آموزش و پرورش هم کمتر کســی 

حاضر به حضور فرزندش در مدرسه می شد. 
در طول یک ســال تحصیلی قبل ســعی شد با اپلیکیشن 
»شاد« آموزش مجازی دانش آموزان به شکلی قابل قبول 
اجرا شــود؛ اما صرف نظر از ضعف های شاد، عموم صاحب 
نظران اعتقاد داشتند که آموزش مجازی در بهترین حالت 
خــود نمی تواند جایگزین آموزش حضوری شــود و دانش 
آموزان عالوه بر ضعف در فعالیت و پرورش اجتماعی، دچار 

مشکالت آموزشی و عقب ماندگی درسی خواهند شد. 
این موضوع باعث شــد که از بهار امســال و با گســترش 
واکسیناســیون در دنیا، موضوع بازگشــایی مدارس مورد 
توجه جدی دولت قبلی و فعلی قرار بگیرد. متاسفانه عقب 
ماندگی ایران از واکسیناســیون جهانی باعث شــد که در 
شــرایطی که کشــورهای منطقه نه تنها برای بازگشایی 
مدارس برنامه ریزی کرده اند، بلکه فعالیت های اجتماعی 
شــان هم دارد به حالت عادی بر می گردد، گرفتار شــدن 
ایــران به موج جدید کرونا و افزایش مرگ و میرها مانع از 

تصمیم گیری درست در این خصوص شود. 
در پنــج ماه گذشــته صحبت های ضــد و نقیضی درباره 
بازگشایی مدارس در مهرماه شده بود. مهمترین صحبت ها 
این بود که با اتمام واکسیناســیون کادر آموزشی امید به 
بازگشــایی مدارس وجود دارد اما وزیر بهداشــت سابق با 
بیان اینکه به دلیل عدم رعایت پروتکل ها بســیار نگرانیم 
درباره تکلیف بازگشــایی مدارس با توجــه به خیز پنجم 
کرونا توضیحاتی داد و تاکید کرد که بازگشــایی مدارس 

اکنون قابل پیش بینی نیســت! این موضوع در جلسه سی 
ام مردادماه روســای کمیته های تخصصی کرونا به ریاست 

سید ابراهیم رئیسی تقریبا به قطعیت رسید. 
در این جلســه اعضا پیشــنهاد کردند، ابتدا تمام شرایط 
و زیرســاخت های بهداشــتی ضــروری، نظیــر تامیــن 
استانداردهای مطلوب سرویس های بهداشتی در مدارس، 
ایجــاد امکان رعایت حداقل تراکــم در کالس های درس، 
تهویــه کالس ها، واکسیناســیون معلمــان و کادر اداری، 
واکسیناســیون والدین دانش آمــوزان و در صورت تامین 
واکسن، واکسینه کردن آن دسته از دانش آموزان که دارای 
بیماری های زمینه ای هســتند، انجام شده و سپس درباره 

دایر شدن حضوری کالس های درس تصمیم گیری شود. 
آخرین صحبت در این خصوص مربوط به سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش بود که از آموزش دانش آموزان امســال 
بــه صورت ترکیبی از آموزش مجازی و حضوری خبر داد؛ 
اما این موضوع هم به قدری گنگ بود که کســی نفهمید 

باالخره تکلیف مدارس چه خواهد شــد، ضمن اینکه وی 
گفتــه بود کــه تصمیم گیری در خصوص بازگشــایی هر 
مدرسه بیشــتر به عهده اولیای هر مدرسه است.اینک در 
آستانه اول مهرماه، اموزش و پرورش با صدور اطالعیه ای 
دســتور به تشکیل »کمیته مدرســه« داده است تا زمینه 

برای آغاز حضور دانش آموزان در هر مدرسه آغاز شود. 
در متــن اطالعیه وزارت آموزش و پرورش آمده اســت: با 
توجه به بازگشایی مدارس از آغاز مهرماه و ضرورت حضور 
دانش آموزان در مدرســه با حفظ ســالمت آنها، وظایف 

»کمیته مدرسه«، مطابق اصول زیر اعالم می شود:
ـ مسئولیت تشکیل کمیته مدرسه ای و اجرای وظایف به 

عهده مدیر واحد آموزشی است.
ـ اجــرای مطلــوب و کامــل پروتکل های بهداشــتی در 

برنامه های آموزش حضوری.
ـ پیش بینی و تدارک مواد شــوینده و ضد عفونی کننده 
و آماده ســازی و ایمن سازی مدرســه قبل از ورود دانش 

آموزان به مدرسه.
ـ گزارش دهی بهنگام و روزانه از طریق سامانه در خصوص 
وضعیت شیوع و کنترل بیماری افراد مبتال شده و اقدامات 

آموزشی و ایمن سازی محیط مدرسه.
ـ شناســایی و ارائــه آموزش های ویژه بــه دانش آموزان 
نیازمند مراقبت های خاص و دارای بیماری های زمینه ای 
و بررسی و پیگیری وضعیت دانش آموزان و کارکنان مبتال 
به کرونا ) بستری-فوت-تحت مراقبت( از جمله وظایف این 

کمیته مدرسه است. 
 از سوی دیگر در روز سی ام شهریورماه نسخه جدید شاد 
رونمایی شــد و در مراســم رونمایی، سرپرست آموزش و 
پرورش توضیح داد که آنچه امروز اتفاق می افتد یک بخش 
از آموزش اســت، مدرسه تلویزیونی هم آغاز به کار خواهد 
کرد. ما سال تحصیلی را در شبکه شاد از روز اول مهر آغاز 
و زمینه بازگشایی حضوری را نیز به تدریج فراهم می کنیم.

وی با بیان اینکه ســالمت دانش آموزان در اولویت است و 
به همین علت اعالم کردیم سال تحصیلی را با شبکه شاد 
و مدرســه تلویزیونی آغاز خواهیم کرد اظهار کرد: الگوی 
بازگشایی تدریجی مطابق با سیاست ستادملی کرونا را نیز 
به مدارس ابالغ کردیم و مدارس آماده می شوند تا کم کم 

زمینه حضور دانش آموزان را مهیا کنند.
وی ادامــه داد: چنــد اتفاق بزرگ نیز رقم خورده اســت؛ 
واکسیناسیون معلمان تقریبا تمام شده و در روزهای پایانی 
و همچنین واکسیناســیون رانندگان سرویس مدارس در 
حال انجام است. واکسیناسیون دانش آموزان نیز به تازگی 
آغاز شده و واکسیناسیون والدین برحسب شرط سنی در 

حال انجام است. 
همچنین معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
نیز با اشــاره به این که بازگشایی به شکل تدریجی اتفاق 
خواهد افتاد؛ افزود: مدارس در مناطق عشایری و روستایی 
کم جمعیت به علت عدم دسترســی به ابزار هوشــمند و 
زیرســاخت های فناوری، سال گذشــته به شکل حضوری 
بوده و در ســال جدید نیز در اولویت بازگشــایی حضوری 

می باشند.

وزیر بهداشــت از حذف محدودیت ســنی تزریق واکسن 
کرونا برای افراد باالی ۱۸ ســال در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا، دکتر بهرام عین اللهی، گفت: از دیروز در 
کل کشــور واکسیناسیون باالی ســن ۱۸ سال باید بدون 
محدودیت انجام شــود.وی افزود: دیگر محدودیتی نداریم 
و مــردم بــاالی ۱۸ ســال می توانند با مراجعــه به مراکز 
واکسیناسیون، واکسن دریافت کنند.او تاکید کرد: از همه 
مردم عزیز، دانشجویان، بســیجیان، نیروهای هالل احمر 
ممنون هســتم. االن حتی در مراکز شــبانه روزی تزریق 
واکســن تا ۳ صبح و بیشتر در حال تزریق واکسن است و 
این یک کار مردمی بوده اســت که از مردم قهرمان و شهید 
پرور سرزمینمان تشکر می کنم .وی افزود: این اقدام یادآور 
رشادت های مردم ما در دوران دفاع مقدس است که کمک 

می کنند از این بیماری و بحران نجات پیدا کنیم.عین اللهی 
در حاشیه جلسه کمیته کشــوری علمی کووید۱۹، ضمن 
قدردانــی از کادر بهداشــت و درمان کشــور که در زمینه 
کووید۱۹ به صورت شــبانه روزی بســیار تالش کردند، از 
پرداخت معوقات کادر سالمت که در زمینه مقابله با کرونا 
کار می کننــد، خبر داد و گفت: ما بودجه پرداخت معوقات 
کادر ســالمتی که در زمینه مقابله با کرونا کار می کنند را 
با دســتور رییس جمهور و معاون اول دریافت کردیم و از 
دیروز توزیع شروع می شــود، در سفرهای استانی به ویژه 
پرستاران به دلیل معوقات گالیه  مند بودند و اعالم کردیم 

این معوقات به نیروهای میدانی نه ستادی پرداخت شود.
وی درخصوص قرنطینه هوشمند، اظهار کرد: در ستاد کرونا 
مطرح شــد که محدودیت ها کاهش پیدا کند و در ۲ هفته 

آینده برنامه جدیدی برای کاهــش و لغو محدودیت ها به 
ســتاد کرونا خواهیم داد و محدودیت هایی مانند منع تردد 
شبانه و ســفر کاهش پیدا کنند یا برداشــته شوند، البته 
مهمترین مســئله برای ما واکسیناسیون است، مثال دانش 
آموزان و دانشــجویان برای حضور در فضاهای جمعی باید 
واکسن تزریق کرده باشند.عین اللهی در ادامه با بیان اینکه 
۵۰ درصد مردم واکســینه شــده اند، تصریح کرد: در حال 
حاضر به مرز تزریق ۴۵ میلیون دوز واکســن رسیده ایم و 
هفته پیش ۸ میلیون دوز واکسن تزریق کردیم و امیدواریم 
در چند هفته آینده ۷۰ درصد جمعیت را واکســینه کنیم 
و از مشــاهده صحنه های تلخ و مــرگ و میر هموطنانمان 
جلوگیری کنیــم، در تمام نقاط دنیا ثابت شــده اســت 
واکسیناســیون از مــرگ و میر جلوگیــری می  کند، البته 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اســتفاده از ماسک و تهویه 
مناسب همچنان باید رعایت شود.وزیر بهداشت، عنوان کرد: 
ما در جلسه شــورای عالی آموزش و پرورش اعالم کردیم 
که مدارس و آموزشــگاه ها و دانشگاه ها باید زمینه حضور 
دانش آموزان و دانشــجویان را فراهم کنند؛ واکسیناسیون 
دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال از ۲ روز پیش آغاز شده است، 
اما فعال واکسیناســیون کنکوری  ها را آغاز کرده ایم و سن 
بــه تدریج کاهش پیدا خواهد کــرد و برنامه داریم در ۲ تا 
۳ هفته آینده واکسیناســیون دانش آموزان بین ۱۲ تا ۱۸ 
سال انجام شود.عین اللهی درخصوص واکسن هایی که در 
دنیا برای دانش آموزان به تایید رسیده است، گفت: در حال 
حاضر در دنیا واکســن های سوبرانا و سینوفارم برای دانش 

آموزان تاییده شده است.

رئیس بخش عفونی بیمارســتان مســیح دانشوری درباره 
احتمال بروز پیک ششم کرونا، اما و اگرهای واکسیناسیون 
کودکان، زنان شــیرده و باردار، وضعیت شیوع آنفلوآنزا در 
ســال جاری و وضعیت تزریق واکسن آنفلوآنزا و... توضیح 
داد.به گزارش ایسنا، دکتر پیام طبرسی درباره احتمال بروز 
پیک ششــم کرونا در کشور، گفت: حتما با کرونا موج های 
بعدی را خواهیم داشــت، اما اینکه ایــن موج ها تبدیل به 
پیک شــده و شــدتی که با ویروس دلتا در این سه ماهه 
مواجه بودیم، اتفاق بیفتد، ان شاءاهلل دیگر نخواهیم داشت؛ 
زیرا اوال درصد واکسیناســیون مان دارد به پوشش مناسبی 
می رســد و امیدواریم تا پایان آبان یا نهایتا اوایل آذر همه 
مردم ما حداقل یک دز واکســن تزریق کرده باشند. دوما 
اینکه تخمین زده می شــود ۷۰ درصد از مردم تاکنون به 
کرونــا مبتال شــده اند. بنابراین با واکســنی هم که تزریق 
می شــود، دیگر ان شاءاهلل موج شــدید نخواهیم داشت، اما 

حتما موج های باال و پایین خواهیم داشت.
طبرســی درباره واکسیناســیون کودکان و دانش آموزان 
علیه کرونــا، گفت: طبق آنچه که وزارت بهداشــت اعالم 
کرده، واکسیناســیون افراد ۱۲ تا ۱۸ سال آغاز شده است. 
ان شاءاهلل برای هفت ســال به باال هم از چین واکسن وارد 
می شود تا بتوان مدارس را بازگشایی کرد.وی با بیان اینکه 
واکسن سینوفارم برای کودکان تزریق می شود، گفت: طبق 
مطالعات اعالم شــده که واکسن سینوفارم کودکان یک دز 

بوده و با ســینوفارم بزرگساالن متفاوت است. کودکان قرار 
است یک دز واکســن تزریق کنند. پاستور هم هنوز تولید 
و وارداتش به میزان مورد نیاز انجام نشــده و اکنون عمدتا 
ســینوفارم وارد شده اســت. البته پاسخ به این موضوع که 
واکسن کودکان یک دز یا دو دز است، هنوز دقیق نیست و  
باید صبر کنیم تا ببینیم سیاســت وزارت بهداشت چیست 

و اعالم شود.
طبرسی درباره زمان تزریق واکســن بعد از ابتال به کرونا، 
گفت: شــش هفته بعد از بیماری می توانند واکسن تزریق 
کنند. البته کســانیکه بیماری شــان شــدید بــوده و در 
بیمارستان بســتری بودند، هشت هفته بعد واکسن تزریق 
کنند.طبرسی درباره تزریق دز بوستر واکسن کرونا، گفت: 
ســازمان جهانی بهداشت هنوز دز بوستر را قبول ندارد که 
علت آن هم مشــخص است. این سازمان اعالم می کند که 
در دنیا هنوز بســیاری از افراد یک دز واکسن را هم نزدند 
که قرار باشد یکســری افراد دز سوم را تزریق کنند و این 
خارج از عدالت است. در عین حال FDA آمریکا بوستر را 
فقط برای افراد باالی ۶۵ ســال و افراد دچار نقص سیستم 
ایمنی تایید کرد و برای بقیه افراد توصیه نکرده اســت. در 
کشــور ما هم درباره تزریق دز بوستر در برخی گروه ها اعم 
از پرســنل درمانی، افراد مسن و افراد مبتال به نقص ایمنی 
صحبت شد، اما به نظر من هم فعال باید صبر کنیم تا همه 
مردم حداقل یک دز واکسن را تزریق کنند و واکسیناسیون 

سراسری به پوشش خوبی برسد و بعد به سراغ بوستر رویم.
وی درباره تزریق واکســن کرونا برای زنــان باردار، گفت: 
تزریق واکســن کرونا برای زنان باردار، بعد از ســه ماهگی 
توصیه می شــود و در ایران فعال واکسن سینوفارم برایشان 
توصیه شده است. در دنیا واکسن های دیگری هم برای زنان 
باردار توصیه شده، اما از انجایی در ایران سینوفارم موجود 
است، بعد از سه ماهگی می توانند سینوفارم را تزریق کنند. 
در عین حال زنان شیرده هم می توانند واکسن تزریق کنند.
وی درباره اثربخشی سینوفارم برای سنین باالی ۶۰ سال، 
گفت: اثربخشی همه واکسن ها ممکن است در سنین باالی 
۶۰ سال مقداری کاهش یابد، اما اینکه سینوفارم را پررنگ 
کرده و بگوییم فقط این واکســن اثربخشی کمتری دارد، 
اینطور نیســت. به هر حال اثرش را در کاهش بســتری و 

مرگ و میر می گذارد.
ضمن اینکه اگر همه واکسن تزریق کنند، چرخش ویروس 
کم شده و اثر واکسن ها بیشتر می شود.طبرسی درباره مدت 
زمان پایداری ایمنی واکســن ها، گفت: فعال زمان آن دقیقا 
مشخص نیســت. آنچه گفته شده هشت ماه بعد از تزریق 
دز دوم است، اما هنوز دقیقا مشخص نیست که چه زمانی 
باید دز بوســتر را و برای چه گروهــی تزریق کنیم. هنوز 
باید مطالعات انجام شود.طبرسی درباره تزریق انواع مختلف 
برای دو دز، گفت: توصیه ما این است که هر کس دز اول را 
از هر واکسنی زده، دز دوم را هم همان را بزند، اما اگر نبود 

و از واکسن دیگری زد، اشکال ندارد. طبرسی درباره تزرق 
واکســن آنفلوآنزا، گفت: از آنجایی که سال گذشته رعایت 
نکات بهداشــتی در دنیا در سطح باالیی بود، خوشبختانه 
آنفلوآنزا به حالت همه ساله و موج نرسید، اما امسال با توجه 
به رفع محدودیت ها در کل دنیا، افزایش مسافرت های بین 
کشوری و کاهش یا عدم استفاده از ماسک، احتمال شیوع 
آنفلوآنزا در فصل ســرما زیاد است. بر همین اساس حتما 
افرادی که بیماری های های ریسک دارند اعم از فشار خون، 
بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و... و همچنین سنین باال 
حتما دقت کنند که واکسن آنفلوآنزا را زودتر تزریق کنند. 
فکر می کنم از اول مهر واکسن آنفلوآنزا توزیع شود و افراد 

پرخطر آن را تزریق کنند.
وی گفت: برخی کشــورها اعالم کردند که تزریق همزمان 
واکسن آنفلوآنزا و کرونا مشکلی ندارد، با این حال سازمان 
جهانی بهداشــت اعالم کرده که بین تزریق آن ها دو هفته 
فاصله باشد.طبرسی درباره وضعیت واکسن برکت نیز گفت: 
۱۰ میلیون دز تحویل وزارت بهداشــت شــده و توزیعش 
مقداری کند بود.وی که در الیو اینســتاگرام دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی صحبت می کرد، درباره مهار کرونا با 
واکسیناسیون نیز گفت: اگر پوشش واکسیناسیون را باالی 
۷۵ تا ۸۰ درصد برســانیم و نکات بهداشتی را هم رعایت 
کنیم، ۱۰۰ درصد کرونا قابل کنترل تر و محدودتر می شود، 
اما اینکه به صفر برسد، هنوز در کوتاه مدت متصور نیست.

گروه اجتماعی – علیرضا رمضانی: رئیس دفتر بازاریابی 
ایران - ترکیــه با ارائه موانع و همچنین راهکاری به دولت 
سیزدهم برای برگشت سرمایه های ملی و عمومی از خارج 
از کشــور به تشریح علل سرازیر شدن سرمایه های ایرانیان 
برای خرید ملک در ترکیه پرداخت.ســید داریوش کیهان 
مهر  مهمترین علت سرازیر شدن سرمایه های ایرانیان برای 
خرید ملک در ترکیه را نبود امنیت کافی ســرمایه گذاری 
برای صاحبان سرمایه دانست و گفت: تعدادی از مسئولین 
دســتگاه های اجرایی و همچنین مســئول اشتغال زایی و 
تولید کســب کار، در ســالهای اخیر به مجوزهای کسب و 
کار و اشتغال مردم به دید بیزنس شخصی نگاه کردند و با 
دید منت وار و اربــاب گونه به جای نگاه خادمانه به ارباب 
رجوع خود، باعث سلب امنیت سرمایه گذاری شدند.رئیس 

دفتــر بازاریابی ایران - ترکیه ادامــه داد: البته بانک ها نیز 
یکی از مقصران گران شــدن هزینــه تولید کاال و خدمات 
هســتند.کیهان مهر افزود: به همین دالیل اصلی، تعدادی 
از مردم به جای اینکه ســرمایه های کوچک و بزرگ خود 
را برای ایجاد اشــتغال و تولید ملی کشورمان به کار ببرند، 
برای تبدیل به احســن کردن ســرمایه های خــود بعد از 
تحقیق در مورد حمایت ها و عناصر مشوق سرمایه گذاری 
و کارآفرینی در ترکیه ترجیح می دهند ســرمایه های خود 
را برای اشــتغال زایی یا خرید ملک  به ترکیه روانه کنند. 
رئیس دفتر بازاریابی ایران - ترکیه و مدیر شــرکت توسعه 
گردشــگری آراد تصریح کرد: با توجه به تاکیدات همواره 

رییس جمهور انتظار می رود اشــتغال زایی و کا رآفرینی را 
به صورت جهشــی به مرحله نتیجه برسانند، چرا که روند 
قفل ماندن اشتغال بیکاران خطری جدی است و مسئولین 
دولت ســیزدهم چــاره ایی جز کنار گذاشــتن روش های 
دولت های گذشــته را ندارند.وی ادامــه داد: در واقع عالج 
اصلی رفع بیکاری و افزایش ارزش پول ملی و رفع کوچک 
شدن سفره مردم، صرفا رفع تحریم ها نیست بلکه اولویت با 
اشتغال زایی و تولید ملی کاال و خدمات و افزایش صادرات 
آنهاســت و این روش با مســئولیت پذیری، پاسخگویی و 
پیگیری مســئولین نتیجه خواهد داد وگرنه فرقی با روش 
مسئولین قبلی نخواهد داشت.کیهان مهر افزود: برای مثال 

در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ برای تسریع در رفع غیر قانونی یکی 
از موارد تولید با مهندس ضرغامی وزیر گردشــگری مکاتبه 
ایی داشتیم لذا دستور او برای حذف موانع غیر قانونی، چند 
ماهی بیکاران را به شــغل و تولیــد کاال و خدمات نزدیک 
خواهد کرد.وی تاکید کرد: اطمینان دارم اگر دیگر سرمایه 
گذاران و مردم عادی در چند ماه نخســت دولت سیزدهم 
مطمئن شوند که برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی دچار 
مشکل نمی شوند و تشــویق نیز شوند، به مرور زمان حتی 
سرمایه های ایرانیان در خارج از کشور روانه مملکت خواهد 
شد.رئیس دفتر بازاریابی ایران - ترکیه خاطرنشان کرد: در 
همین جا مناسب اســت از توجهات ریاست قوه قضاییه و 
مشــاور وی و دیوان عدالت اداری و دادســتان تهران برای 

پیگیری رفع موانع تولید قدردانی شود.

معاون فرهنگی ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
برنامه های این سازمان به مناســبت هفته دفاع مقدس با 
عنوان »شــهر پرستاره« را تشــریح کرد.به گزارش پایگاه 
خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، ســید علیرضا فاطمیان پور 
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از 
برگزاری برنامه های ویژه این سازمان به مناسبت هفته دفاع 
مقدس خبر داد و گفت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، 
بســته برنامه »شهر پرستاره« با شعار »ما مقتدریم« و با دو 
رویکرد محتوایی افزایش آگاهی تاریخی مردم نســبت به 
دفــاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت پیش بینی 
شده است. »شهر پرستاره« شامل ۸۱ عنوان برنامه فرهنگی 
هنری است و در مجموع دو هزار و ۳۹۲ اجرا خواهد داشت.

وی با معرفی ویژه برنامه »چهل چراغ« عنوان کرد: این برنامه 
به برپایی شــب خاطره در کنار ۲۶ مقبره شــهدای گمنام 
در نقاط مختلف شــهر تهران اختصــاص دارد و تجلیل از 
خانواده شهدا و توزیع محصوالت فرهنگی از بخش های آن 
اســت. برنامه »مهرآیین« نیز با هدف تجلیل از ایثارگران 

در منازل ایشــان و آسایشگاه های جانبازان برگزار می شود 
و به مناســبت هفته دفاع مقدس ۷۰ اجرا خواهد داشــت. 
همچنین بسته فعالیت جهادی »جهاد ادامه دارد« با هدف 
شناسایی و جلب مشارکت گروه های مردمی و جهادی برای 
کمک رســانی به نیازمندان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 

برگزار می شود.
فاطمیان پور اظهار کــرد: ویژه برنامه »خوانــش پایدار« با 
مشــارکت انتشــارات دفاع مقدس در محل ســالن اصلی 
پردیــس تئاتر تهران برگزار می شــود و شــامل دو بخش 
نمایشــنامه خوانی و گفت وگو با هنرمندان و صاحب نظران 
عرصه تئاتر دفاع مقدس و مقاومت است. در این برنامه ۱۴ 
نمایشنامه با موضوع دفاع مقدس توسط هنرمندان خوانش 
می شود و پادکست هایی از این اجراها تولید و منتشر خواهد 
شد. همچنین برنامه »راویان مقاومت« با اجرای ۴۵ نمایش 

خیابانی توسط هفت گروه در هفت روز هفته دفاع مقدس 
در اماکن پرتردد شهر و ایستگاه های مترو پیش بینی شده 
اســت.وی با بیان اینکه تولید و انتشار محصوالت فرهنگی 
هنری در فضای مجازی یکی از بخش های اصلی بسته برنامه 
»شهر پرســتاره« اســت، افزود: محصوالت مجازی »شهر 
پرســتاره« توسط فرهنگ سراها تولید و منتشر خواهد شد 
و هر یک از مناطق و فرهنگ ســراهای خاص ۷۰ محصول 
فرهنگی بــا موضوع دفاع مقدس تولیــد می کنند. معاون 
فرهنگی سازمان فرهنگی هنری اضافه کرد: پوئم سمفونی 
»ارونــد« با موضوع دفاع مقدس و نقش اروند در آن دوران 
با آهنگســازی امیرحسین ســمیعی و بر اساس شعری از 
مصطفی محدثی خراسانی ساخته می شود. وی از برگزاری 
مسابقه کتابخوانی »کتاب ماه« خبر داد و گفت: این مسابقه 
برای سه گروه سنی جوانان، نوجوانان و کودکان به ترتیب 

بر اســاس کتاب های »ماه همراه بچه هاست«، »نخل های 
بی سر« و »عطر شــیرین« برگزار و به برگزیدگان جوایزی 
اهدا می شود. ویژه برنامه »جنگی که بود؛ راهی که هست« 
با سه نشست تخصصی با حضور پژوهشگران دفاع مقدس 
و حضور محدود مخاطبان جوان و نوجوان برگزار می شود.

فاطمیان پور با اشــاره به برپایی نمایشگاه هایی به مناسبت 
هفته دفاع مقدس گفت: نمایشگاه »با ستاره ها« با ساخت 
ماکت و فضاســازی در محل فرهنگ سرای بهمن، میزبان 
مخاطبان است و شهروندان می توانند به صورت خودرویی 
از این نمایشــگاه بازدید کنند. ســه برنامه اســتیج نیز در 
حاشیه این نمایشگاه برگزار خواهد شد. همچنین نمایشگاه 
فرهنگــی دفاع مقدس و ادوات نظامی با عنوان »یاد یاران« 
با مشارکت سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در میدان امام حسین)ع( برپا می شود.وی ادامه داد: دومین 
دوره مســابقه بازی های رایانــه ای و موبایلی »جام فتح« با 
موضوع بازی موبایلی »سرافرازان« برگزار می شود و جوایزی 

به برگزیدگان اهدا خواهد شد.


