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جزئیاتواکسیناسیونگروههایآسیبپذیر
وبیخانمان

مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی تازه ترین جزئیات 
را از روند واکسیناسیون افراد آسیب دیده اجتماعی پایتخت ارائه کرد.به گزارش 
ایســنا، مالک حســینی در این باره گفت: موضوع راه اندازی واحدهای ســیار 
واکسیناســیون علیه کرونا با هدف واکسینه کردن گروه های هدف ) افراد بی 
خانمان و آسیب پذیر و کم توان( با دستور شهردار تهران در دستور کار سازمان 
قرار گرفت و ما تعداد ۱۰ واحد خودروی ون را برای انجام واکسیناسیون علیه 
کرونــا تجهیز کردیم و در هر خودرو تیم عملیاتی از واکســیناتور، ثبت کننده 
اطالعت، مدد کار اجتماعــی و عامل انتظامی حضور دارند.وی افزود: روزانه در 
دو شیفت کاری )از ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و شیفت دوم از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۰( با دو 
تیم ۱۰ نفره ، در مجموع روزانه ۲۰ واحد خودرویی برای انجام عملیات تهران 
می شــود و امروز مجموعا بالغ بر ۳۴۰۰ نفر واکسینه شدند .حسینی ادامه داد: 
هدف از راه اندازی واحد های ســیار برای گروه هایی بود که دسترسی مناسب 
به مراکز واکسیناســیون نداشتند و علت دیگر راه اندازی به دلیل در دسترس 
نبودن مدارک هویت این دست از افراد کار واکسیناسیون با مشکل مواجه بود.
او با بیان این مطلب که هنوز شیوه نامه واکسیناسیون کودکان از سوی وزارت 
بهداشــت ابالغ نشده است بیان کرد:گروه های هدف با کمپ های ترک اعتیاد 
)۸۰ کمپ ( انجام شــد و در ادامه خانواده کودکان کار را واکســینه کردیم و 
عمده خانواده های کودکان کار از اتباعی هســتند که بخش عمده آنها مدارک 
هویتی ندارند اما بنا به دســتور شــهردار تهران برای قطع زنجیره کرونا تمام 
گروه ها بدون توجه به دارا بودن مدارک هویتی در حال واکســینه شدن علیه 
کرونا هستند.مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی افزود: 
با توجه به پروتکل وزرات بهداشــت برای تحویل پوکه های واکسن در ساعت 
هشت شب در تالش هستیم شیفت دیگری از ساعت هشت تا دوازده شب نیز 
را فعال کنیم که رایزنی این در حال انجام است تا دز الزم را در اختیار ما قرار 
دهند تا باقیمانده افراد نیز واکســینه شوند.حسینی ادامه داد: گروه های دیگر 
پاتوق های مصرف مواد و مکان های گذری است و نکنه حایز اهمیت این است 
بــه دلیل ثابت نماندن افراد در برخی از پاتوق هــا و مکان های گذری امکان 
اینکه ما بتوانیم در هفته های آینده دز دوم واکســن را به آن ها تزریق کنیم 
وجود ندارد که امیدواریم با اســتفاده از واکسن های تک دز مانند جانسون اند 
جانسون نیز این مشکل را برطرف کنیم.او بیان کرد: برخی از مکان های همکار 
ما مانند مراکز پرتو و ماده پانزده با توجه به داشــتن کرونا مثبت جمع آوری 
اطالعات شــده اند تا همزمان با تزریق دوم کار واکسیناسیون آن ها نیز انجام 
شود.مدیر عامل ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی افزود:گروه 
دیگر هدف افراد کهنسال ، توانیابان و جانبازان عزیزی  است که امکان خروج 
از منزل ندارند و امیدوارم با در اختیار گرفتن اطالعات آنها از ســوی اداره کل 
سالمت کار واکسیناسیون آنها علیه بیماری کرونا نیز انجام شود.حسینی ادامه 
داد:برنامه ما برای واکسیناســیون گروه های هدف بالغ بر ۱۲ هزار نفر است و 
باید تاکید کنم که امکان باال یا پایین آمدن این عدد وجود دارد اما پیش بینی 
ما در مرحله نخســت واکسیناســیون ۱۰ هزار نفری انجام شود.او بیان کرد: با 
هماهنگی مناطق ۲۲ گانه ســامانه شناسایی اطالعات افراد نیازمند بالغ بر ۱۴ 
هزار نفر اســت و ما کار پایش اطالعات آنها را شــروع کردیم تا ببینیم میزان 
مراجعه آنها بر اساس سن و گروه هدف  برای واکسیناسیون به چه شکل بوده 
است و آن دسته از افراد که واکسن دریافت نکردند گروه بعدی هدف خواهند 
بود .مدیر عامل ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی افزود: انشاهلل 
تــا یک هفته آینده هر روز اعزام ۱۰ واحد گشــت در نوبت صبح و عصر را به 
شــکل مرتب در دستور کار خواهیم داشت  و اگر واکسیناسیون کودکان نیز در 
دســتور کار قرار بگیرد دوره ده روزه تمدید خواهد شــد تا کار واکسیناسیون 
آنها نیز انجام شود.حســینی ادامه داد:ما از گروه های مردم نهاد نیز درخواست 
کردیم تا با شناسایی گروه های هدفی که ما اعالم کردیم، موجب تسریع روند 
واکسیناســیون با اعالم اطالعت افراد شناسایی شــده به سامانه ۱۳۷ شوند و 
باید تاکید کنم تمام تالش ما این اســت در کنار مراکز ثابت واکسیناسیون که 
شهرداری تهران بخش عمده آن را تحت مسئولیت خود قرار داده است افرادی 
که به هر دلیل امکان حضور در مراکز ثابت را ندارند علیه کرونا واکسینه شوند.

شناسایی۱۴۴۷۰بیمارجدیدکرونادرکشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت ۱۴هزار و ۴۷۰ بیمار 
جدید کووید-۱۹ شناســایی شدند و متاســفانه در این بازه زمانی ۲۸۹ بیمار 
نیز جان خود را از دســت دادند.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت، از روز ۴ مهر تا روز ۵ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۱۴ هزار و ۴۷۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی شد که دو هزار و ۲۱۹ نفر از آنها بســتری شدند.مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به ۵ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۹۹۰ نفر رسید.متاســفانه در 
طول ۲۴ ســاعت، ۲۸۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۱۹ هزار و ۶۴۹ نفر رسید.خوشــبختانه تا روز 
۵ مهرمــاه، ۴ میلیــون ۹۶۶ هــزار و ۹۸ نفر از بیماران، بهبــود یافته و یا از 
بیمارستانها ترخیص شده اند.۶ هزار و ۲۰۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز 
۵ مهرمــاه،  ۳۱ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۲۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در 
کشــور انجام شده است.در حال حاضر ۲۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۲۴ 
شــهر در وضعیت نارنجی، ۱۶۵ شــهر در وضعیت زرد و ۳۰ شهر در وضعیت 

آبی قرار دارند.

نحوهاستعالماعتبار
وتمدیددفترچهبیمهتامیناجتماعی

در ایــن گزارش درباره نحوه اســتعالم اعتبار دفترچــه بیمه تامین اجتماعی 
توضیحاتی داده ایم.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،اعتبار دفترچه های 
درمانی که در اختیار بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی قرار دارد از طریق 
بارکدخوان تعبیه شــده ) با اســتفاده از دوربین موبایل( و یا ورود کدملی در 
وب اپلیکیشــن به آدرس pwa.tamin.ir، از طریق بستر USSD با شماره 
گیری کد دســتوری #۱۱۴۲۰۴* یا #۱۴۲۰۴، کد دستوری #۱۶۶۶* بیمه 
سالمت و سامانه اینترنتی به آدرس medical.tamin.ir قابل استعالم است.

بیمه شدگان و بازنشســتگانی که در مورد نحوه استعالم اعتبار دفاتر درمانی 
سئوال دارند می توانند سئواالت خود را از مرکز ارتباط مردمی۱۴۲۰ بپرسند 

و پاسخ خود را دریافت کنند.

تزریقحدود۵۲میلیوندوزواکسنکرونادرکشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، مجموع واکســن های کرونا تزریق 
شــده در کشور به حدود ۵۲ میلیون ُدز رســید.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم 
مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، تا روز ۵ مهرماه ۱۴۰۰،  
۳۶ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۸۲۲ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۱۵ میلیون و ۶۴۶ 
هزار و ۹۶۱ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های تزریق 
شده در کشور به ۵۱ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۷۸۳ ُدز رسید.در یک شبانه روز، 
۹۹۱ هزار و ۸۰۱ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.افراد واجد شرایط برای 

تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.

اگردانشآموزیهنوزثبتنامنکرده
درشاداحرازهویتنمیشود

رئیــس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش گفت: اطالعات حدود 
۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموز ثبت نام شــده، به »شــاد« منتقل شــده 
اســت اما اگر دانش آموزی به هر دلیلی هنوز ثبت نام نشــده باشــد در شاد 
احراز هویت نخواهد شــد.به گزارش ایسنا، علی باقرزاده در خصوص »مدرسه 
تلویزیونی ایران« و »شبکه شاد« در سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: »پلتفرم 
آموزشــی شاد«،  به منظور اختصاصی کردن امکانات برای مدیران، معلمان و 
دانــش آموزان، نیازمند دریافت اطالعات از ســامانه وزارت آموزش و پرورش 
اســت.باقرزاده افزود: برای این کار ابتدا باید  دانش آموزان، در مدرسه واقعی 
ثبت نام شــوند، کالس بنــدی صورت بگیرد و معلم هــر کالس و هر عنوان 
درسی، مشخص شود و این اطالعات پس از ثبت در سیستم های یکپارچه از 
طریق کد، به پلتفرم شــاد، منتقل شود. رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی 
گفت: هر کاربر در ابتدای ورود به شــبکه شــاد، احراز هویت می شــود یعنی 
اطالعات کاربــر، با اطالعاتی که قباًل در ســامانه وزارت آموزش و پرورش از 
ســوی همکاران ما در سطح مدارس و مناطق ضبط شده، کنترل و در جایگاه 

مناسب در شبکه شاد قرار می گیرد.

اخبار کوتاه
بستهبندیسینوفارمعوضشدهیاواکسنجدیدیواردکشورشدهاست؟

داستان پر ابهام واکسن تک دوز کودکان 

دبیرکمیتهعلمیکشوریکرونا:

باانجامواکسیناسیون،ویروسکرونابهصورتویروسسرماخوردگیدرمیآید

برخوردجدیبااجارهدهندگانکاتالیستبرایدریافتمعاینهفنی

پدرومادرهردومیتوانندکارنامهوپروندهتحصیلیراازمدرسهبگیرند

مدیرکلاتباعوزارتکشورتشریحکرد

نحوهبهرهمندیاتباعازبیمهسالمت

گروه اجتماعی - ســعید تهرانی: قریب چهل روز قبل 
بود که رئیس جمعیت هالل احمر وعده داد که واکسن تک 
دوزمخصــوص کودکان و نوجوانان را وارد می کند و گویا در 
همین راستا هم یکشنبه گذشته دبیرکل این جمعیت خبر 
داد که هالل احمر اولین محموله واکســن تک دز برای ۳ تا 
۱۷ ساله ها را وارد کشور کرده و تحویل وزارت بهداشت داده 
است؛ اما وقتی این خبر منتشر شد حرفهای جدیدی درباره 
این واکسن ها زده شد: اینکه این واکسن ها همان سینوفارم 
اســت که در بسته بندی تک دوز وارد شده است ولی مثل 
سایر واکسن های سینوفارم باید در دو نوبت تزریق شود تا 

اثربخش باشد! 
ایــن در حالی اســت که کریــم همتی رئیــس جمعیت 
هالل احمر در ۲۶ مرداد با اشاره به ویژگی واکسن مخصوص 
افراد زیر ۲۰ ســال، خاطرنشان کرد: »ویژگی این واکسن ها 
تک دز بودن آنها اســت، اما منابع محدودی در دنیا در این 
خصوص تولیدات دارند و قرار اســت این نوع واکســن وارد 
شــود و مشخصاً برای دانش آموزان و بعد از آن برای مادران 
باردار و شیرده مورد استفاده قرار گیرد«. وی همچنین اعالم 
کرد واکسن های یاد شــده از کشورهای شرقی و بخشی از 

کشورهای غربی تأمین خواهد شد.
یکشــنبه گذشــته اولین خبر درباره واردات واکسن های 
تک دوز را محمدحســن قوســیان مقدم دبیر کل جمعیت 
هالل احمــر  اعالم کــرد. وی با اعالم واردات واکســن تک 
دز برای ســنین ۳ تا ۱۷ ســال از همان روز گفت: امروز ۶ 
میلیون دز واکسن کرونا )تک دز( از مجموع ۱۲ میلیون دز 
توصیه شده برای سنین ۳ الی ۱۷ سال وارد کشور و تحویل 

وزارت بهداشت شد.
وی با ابراز امیدواری از وفای به عهد کشور چین برای ادامه ی 

روند واردات واکســن افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده هر 
هفته و یا هفته ای دو بار محموله های سنگین تری از واکسن 
کرونا که نوع آن هم ســینوفارم است به کشور وارد خواهیم 
کرد. همانروز پیام طبرسی دبیر کمیته تخصصی تشخیص 
و درمان کووید-۱۹ درباره واکسن تک دوزی سینوفارم که 
به وسیله هالل احمر وارد و به وزارت بهداشت تحویل داده 
شد، توضیح داد: این واکسن چون ویژه کودکان و نوجوانان 
اســت به صورت تک دوزی مورد استفاده قرار می گیرد. در 
کشــورهای چین و امارات نیز تاکنون مورد اســتفاده قرار 

گرفته و مورد تایید است.
وی در پاســخ به این پرسش که واکسن مورد قبول و سالم 

در دنیا برای کودکان کدام اســت، افزود: واکسن جانسون و 
جانسون واکســنی تک دوز است که احتماالً تا مدتی دیگر 
۱۰ میلیون دوز از آن وارد ایران خواهد شــد و تنها تزریق 

یک دوز برای مقابله با کرونا کافی است.
وی همچنین درباره مجوزی که چین در اســتفاده واکسن 
ســینوفارم تک دوز برای کودکان صادر کرده است، گفت: 
چین این مجوز را ارائه کرده که واکســن تک دوز سینوفارم 
وارد کشور شده است و اگر مجوز آن را صادر نکرده بود، آن 

را وارد نمی کردیم.
بــا این حال، یک روز بعد از این اعالم، ســازمان غذا و دارو 
اعالم کرد: واکســن تک دوز به معنای نیاز به یکبار تزریق 

نیســت؛ بلکه ویال واکسن های وارد شــده حاوی یک دوز 
است. این ســازمان در اطالعیه ای اعالم کرد: واکسن های 
قبلــی حاوی ویال های ۶ دوز، ۱۰دوز یا ۲ دوز بودند و این 
ســری اخیر دارای ویال تک دوز است و حتما باید دوز دوم 
آن نیز تزریق شــود. واکســن تک دوز مورد اشاره در خبر، 
به معنای آنچه که مانند واکســن جانســون اند جانسون و 
اسپوتنیک الیت که نیاز به یک دوز تزریق دارند، نبوده و در 

انتقال مطلب اشتباه رخ داده است.  
در این اطالعیه تاکید شده است: واکسن سینوفارم، واکسن 
تک دوز نبوده بلکه باید بعــد از یک دوره، دوز دوم آن هم 
تزریق شــود و واکســن های وارداتی اخیر هم مانند همان 
واکســن های ســینوفارم قبلی که برای بزرگسال استفاده 

می شد، می باشد و دارای همان خصوصیات و برند هستند.
همچنیــن کیانــوش جهانپور، سرپرســت ســابق روابط 
عمومی وزارت بهداشــت نیز در توئیتی در این رابطه نوشت: 
 واکسنی بنام  سینوفارم تک دز برای کودکان تاکنون ابداع و 
اختراع و تولید نشده است. البته بسته بندی تک دزی هست 
که اونم مثل بقیه در نوجوانــان نیز باید در دو دز جداگانه 

مصرف شود.
بــه این ترتیب حاال و با کنار هم قرار دادن همه این حرفها 
، واقعا معلوم نیست این واکسن های تک دوز وارد شده آیا 
همان واکسن سینوفارم اســت که تا به حال زده می شد و 
تنها تفاوتش با قبل این اســت که این بار به شکل تک دوز 
بســته بندی شده است؟ یا واکسن سینوفارم ویژه افراد زیر 
۲۰ ســال است که به شکل تک دوز وارد شده ولی باید دو 
دوز از آن زده شود، یا اینکه همان واکسنی است که رئیس 
هالل احمر وعده اش را داده بود و تزریق یک دوز آن کافی 

است؟! 

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: اگر افراد متفرقه ای 
بیایند و درارتباط با مساله کرونا صحبت کنند ممکن است 
که این گفته مورد نظر و قبول کمیته علمی کشوری نباشد 
و خواه ناخواه هم وزارت بهداشــت ایــن موضوع را مورد 
قبــول قرار نخواهد داد.حمیدرضــا جماعتی درباره اینکه 
گفته می شــود درصورتی که سطح آنتی بادی و ویتامین 
دی افراد باال باشــد به کرونا مبتال نمی شوند، گفت: همه 
بحث هایی که صورت می گیرد باید براساس مقاالت باشد، 
اما نه برای مثال مقاالت چاپ شده در مجالت غیرمعتبر. 
این مقاالت باید معتبر باشــد و بعد در کمیته علمی کرونا 
تصویب شــده باشــد. چنین چیزی مورد قبول اســت و 
غیر از آن مورد قبول نیســت. او در توضیح این مســاله 
افــزود: از لحاظ علمی، یکســری مطالعات وجود دارد که 
نشــان می دهد اگر ســطح ویتامین دی افراد خوب و در 
حد طبیعی باشــد، ریسک ابتال به درگیری ریوی و میزان 
بستری شدن در آی سی یو می تواند کاهش پیدا کند، اما 
به این معنا نیســت که اگر میزان ویتامین D خوب باشد 
و فــرد کرونا بگیرد، حتما درگیری ریوی ندارد یا وارد آی 
ســی یو نمی شود و یا خدایی ناکرده فوت می کند. این دو 

با هم کامال متفاوت هستند. 
جماعتی در ادامه گفت: موضوع بعدی این اســت که اگر 
آنتی بادی در ســطح باال در بدن فرد وجود داشــته باشد 
و واکســن هم نزده باشــد باز احتمال گرفتاری به کرونا 
وجود دارد و حتی در کســانی که بیماری کرونا گرفته اند 
این مســاله محتمل اســت. حال چه با درگیری ریوی یا 
بــدون درگیری ریوی، چه بدون عالمــت و چه باعالمت 
خفیف. او افزود: راجع به اینکه باید برای افرادی که کرونا 
گرفته اند واکســن تزریق شــود یا خیر، در اروپا یک نظر 

و در آمریــکا نظر دیگری دارند. در کشــور آمریکا اعتقاد 
بر این اســت که اگر کســی حتی به بیماری مبتال شده 
باشد، بدون اندازه گیری ســطح آنتی بادی، توصیه شده 
اســت که ۹۰ روز بعد از گرفتن بیماری کرونا، فرد هردو 
دوز واکسن را بزند. در کشــورهای اروپایی می گویند اگر 
فرد یکبار بیماری گرفته اســت و آنتــی بادی در بدن او 
بــه وجود آمده اســت، توصیــه می کنند فــرد یک دوز 
 واکســن را بزند،  این مســاله باز به این معنا نیســت که

واکسن نزنیم.
جماعتــی گفت: در کشــور ما فعال به ایــن صورت عمل 
می شود که حتی کســی که به بیماری کرونا مبتال شده 
اســت، اجماع بر این اســت که همان دو دوز را بزند که 
برحسب شــدت بیماری هم گاهی مدت زمان تزریق آن 
متفاوت اســت. اما ســه ماه بعد از اینکه فــرد از بیماری 
کرونا بهبود پیدا کرد، زمان خوبی است که واکسیناسیون 
فرد انجام شــود که همان دو دوز واکسن کروناست. او در 
ارتباط با ســاختار جدید کمیته هــای مربوط به کرونا در 
وزارت بهداشت گفت: سابق بر این اینگونه بود که کمیته 
ها، برای مثال کمیته واکسن، اپیدمولوژی، عوارض واکسن 
و مانند آن به موازات هــم در وزارت خانه کار می کردند. 
از زمانــی که آقــای عین اللهی به عنوان وزیر بهداشــت 
منصوب شــده اند، دســتور داده اند که تمام کمیته های 
علمی مربوط به کرونا زیرمجموعه کمیته علمی اصلی کرونا 
که تحت معاونت درمان است که بنده هم دبیر آن هستم، 
باشــد و فعالیت هایی که این کمیته ها انجام می دهند، با 
خروجی اش به کمیتــه علمی بیاید. جماعتــی افزود: در 
کمیته علمی برترین اســاتید و دانشــمندان رشــته های 
مختلف مرتبط با کرونا حضور دارند، از بیماری های عفونی 

و آی سی یو و ریه گرفته تا روانشناسی و طب توان بخشی 
و رادیولــوژی در کمیته علمی دبیر بورد دارند و دبیر بورد 
باالترین مرجع علمی یک رشــته دانشــگاهی است که در 
کمیته علمی کرونا حضور دارد. خروجی کمیته های دیگر 
مانند کمیته واکســن کرونا داخل این کمیته علمی اصلی 
می آید و در آنجا راجع به آن بحث و تبادل نظر می شــود. 
تمامی اســاتید و دانشمندانی که در آن حوزه وجود دارند 
در آنجا نظــر می دهند و به صورت یک مصوبه ازســوی 

کمیته ابالغ می شود. 
او درادامه گفت: باتوجه بــه اینکه تمامی جنبه های بحث 
علمی کرونا از تشــخیص تا درمان، به کمیته علمی کرونا 
وزارت بهداشت مربوط است، صدا و سیما و خبرگزاری ها 
موظف هســتند با آن درارتباط باشند. من اصال راجع به 
بحث اجرایی صحبت نمی کنم. اگر افراد متفرقه ای بیایند 
و صحبت کنند ممکن اســت که این مســاله مورد نظر و 
قبول کمیته علمی کشــوری نباشــد و خــواه ناخواه هم 
وزارت بهداشــت این موضوع را مــورد قبول قرار نخواهد 
داد. جماعتــی درارتباط با اختصاص دادن واکســن فایزر 
وارد شــده به مادران باردار گفت: سازمان غذا و دارو یک 
مجمع علمی بســیار قوی درمورد داروها واکســن و غیره 
دارد. هرواکســنی که مورد وثاق سازمان غذا و دارو باشد 
می تواند برای مــادران باردار مورد اســتفاده قرار بگیرد. 
توصیه می شــود مادران باردار بــا توجه به بحث پاندمی و 
گســترش بیمــاری و احتمال خطر بــرای آن ها و جنین 
حتما واکســینه شوند اما این به این معنا نیست که حتما 
واکسن فایزر زده شود. هرواکسنی که مورد تایید سازمان 
غذا و دارو باشــد، باید در مادران باردار مورد استفاده قرار 
بگیــرد. به این دلیــل که مادران باردار در ریســک ابتال 

به کرونا هستند. جالب اینجاســت که براساس مطالعات 
آنتی بادی افرادی که واکســن زده اند به جنین آن ها هم 
منتقل شــده اســت و تا چندین ماه بعد از به دنیا آمدن 
این جنین هــا به دلیل آنتی بادی هــای ضدکرونا در این 
نوزادان مقاومت ایجاد می شــود. مادران باردار جزو اقشار 
آسیب پذیر هستند و باید در برابر کرونا ایمنی پیدا کنند. 
او درارتباط گفته مدیر شــرکت داروســازی مدرنا مبنی 
بــر پایان یافتن همه گیری کرونا تا یکســال دیگر گفت: 
هم اقدامات پیشــگیری مانند زدن ماسک و فاصله گیری 
اجتماعی و هم واکسیناســیون های مکرر باعث می شــود 
که چرخه ویروس به تدریج شکســته شود و چون چرخه 
ویروس شکســته می شود باعث می شــود که ویروس به 
تدریج قدرت و سرایت زایی اش را از دست بدهد. این باعث 
می شــود به تدریج با واکسیناسیون های مکرر ویروس به 
صورت یک ویروس سرماخوردگی دربیاید و به این شکل 
عارضه نداشــته باشــد. جماعتی گفت: امیدواریم که این 
مساله به این صورت باشــد. البته به ویژه در جاهایی که 
اقدامات بهداشــتی را انجام نمی دهند یا واکسیناســیون 
به طور کامل انجام نمی شــود، ممکن اســت جهش های 
جدیدی ایجاد شــود کــه امیدواریم اینگونه نباشــد، اما 
گاهی این جهش ها و موتاســیون ها، ویروس را به طرف 
وحشی تر شدن و ســرایت زایی بیشــتر می برد و در این 
صورت می تواند خطرناک باشد. در غیر این صورت، اگر به 
همین روال پیش برویم، با واکسیناسیون اکثر افراد جامعه 
به خصوص افرادی که در ریســک عفونت کرونا هستند و 
اقدامات بهداشــتی سیستم بهداشتی و مردم، امید بر این 
است که به تدریج پاندمی در کشورما و کشورهای دیگر به 

همین صورت کنترل شود.

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظــت محیط  زیســت از برخــورد جدی 
با اجاره دهندگان کاتالیســت بــرای دریافت 
معاینــه فنی خبــر داد و گفــت: اگر نظارت 
درستی نسبت به کارکرد خودروهای در حال 
تردد نداشته باشــیم، خودروها از استاندارد 
خارج می شــود و اصل قضیه بــه نظارت در 
مراکز فنی بــاز می گردد.به گزارش ایســنا، 
داریوش گلعلی زاده درباره اجاره کاتالیســت 
از ســوی خودروها بــرای دریافــت معاینه 
فنی اظهار کــرد: این موضوع مســتقیما به 
استفاده کنندگان و مالکان خودرو باز می گردد 

و در این میان بحث نظارت مطرح اســت.وی 
افزود: اگر نظارت درســتی نسبت به کارکرد 
خودروهای در حال تردد نداشــته باشــیم، 
خودروها از اســتاندارد خارج می شود و اصل 
قضیه به نظــارت در مراکز فنی باز می گردد.
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط  زیست با بیان اینکه همچنین 
باید نســبت به افرادی نظارت داشــت که به 
صورت علنی کاتالیســت را اجاره می دهند و 
بایــد برخوردهای جدی تری نســبت به این 
مســئله صورت گیرد، گفــت:  در این صورت 
می توان میزان تخلف را به حداقل رســاند. از 

طرفی طی چهار سالی که خودروها معافیت 
دارند، باید در پی انطباِق میزان زمان معافیت 

و گارانتی خودرو باشیم.
به گــزارش ایســنا، وحید نوروزی، مشــاور 
فراکســیون محیط زیست مجلس نیز با بیان 
اینکه ســازمان حفاظت محیط زیست هیچ 
تضمینــی نمی دهــد که وقتی یــک خودرو 
تولید شد، حتما استانداردهای الزم را حفظ 
کرده باشد عنوان کرد: سازمان محیط زیست 
هیچ ضوابطی برای ایــن موضوع پیش بینی 
نکرده اســت و می گوید وقتــی خیالمان از 
اســتانداردهای خودروی نمونــه در کارخانه 

راحت اســت، مجوز شــماره گذاری را صادر 
می کنیم.وی افزود: مردم تهران در تابســتان 
گذشــته حتی یــک روز هم از هــوای پاک 
برخوردار نبودند و آلودگی تهران و بســیاری 
از کالن شــهرها ذرات معلــق کمتر از دو و 
نیم میکرون اســت. یکی از اصلی ترین منابع 
ایــن ذرات، کارخانه های صنعتی و نیروگاه ها 
هستند که سال گذشــته نیز این کارخانه ها 
پشــت ســر خودروســازی ها پنهان شده و 
همه انتقادات به ســمت خودروســازی روانه 
شد.مشــاور فراکسیون محیط زیست مجلس 
تصریح کرد: اجاره کاتالیست اوال به مسئولیت 

اجتماعی خودروساز باز می گردد، ولی ما باید 
از خودرویــی در داخــل اســتفاده کنیم که 
کیفیت آن باعث حفظ آبرو و جان شهروندان 
شود .نوروزی در رادیو گفت وگو افزود: وقتی 
کاتالیســت خودرو از بین برود، در بســیاری 
موارد قابل یافت در بازار نیســت و اتفاقا این 
باعث خنده خودروساز است که یک شهروند 
دنبال کاتالیست بگردد. در این میان یکسری 
باند و گروه خالف به وجود آمده اســت و از 
آنجا که معاینه فنی یک آزمایشــگاه ســاده 
اســت، نمی تواند اجاره ای بودن کاتالیست را 

تشخیص دهد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شکایات وزارت 
آموزش و پرورش گفت: طی یک بخشنامه مدارس سراسر 
کشــور اعالم کردیم؛ پدر و مادر هر دو هیچ مشکلی برای 
گرفتن پرونده تحصیلی و کارنامه فرزند خود از مدرســه 
ندارند.محمدحســین کفراشی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
رفع ابهام ارائه پرونده تحصیلــی و کارنامه دانش آموز به 
پدر یا مادر اظهار داشــت: ما روز شنبه سوم مهر ماه یک 
بخش نامه به کل مدارس سراسر کشور ارسال کردیم که 
طی آن بخشــنامه اعالم کردیم؛ پــدر و مادر هر دو هیچ 
مشکلی برای گرفتن پرونده تحصیلی و کارنامه فرزند خود 
از مدرسه ندارند.وی در ادامه بیان کرد: آیین نامه اجرایی 
مدارس در گذشته بوده که امسال نیز یک سری اصالحات 
نه فقط در این بخش بلکه در ســایر بخش ها هم صورت 
گرفته است. سوال شــده بود که آیا منظور از ولی دانش 
آموز فقط پدر است؟ که اکنون اعالم می کنیم ولی دانش 

آموز هم پدر و هم مادر است.کفراشــی با شــاره به اینکه 
بــرای ارائه پرونده تحصیلی به پدر و مادر یک بخشــنامه 
صادر شــده اســت، گفــت: بنابراین پدر و مــادر هر دو 
می توانند نسبت به موضوع تحصیل فرزندان خود و گرفتن 
مدارک تحصیلی آن ها اقدام کنند و هیچ مشــکلی در این 
زمینه وجود ندارد. به خاطر اینکه یک وحدت رویه ایجاد 
شود رسما برای این موضوع خاص بخشنامه صادر کردیم.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شکایات وزارت 
آموزش و پرورش درباره بیشــترین موضوعاتی که نسبت 
به آن در ســال تحصیلی اخیر شکایت شده است، گفت: 
ســامانه ای که ما در اختیار مردم گذاشــته ایم؛ به صورت 
گزارش یا شــکایت موارد را از متقاضیان دریافت می کند.
وی توضیح داد: گزارش یعنی یک مســاله و یا تخلفی از 
جایی به ما گزارش شــده و ما باید پیگیر آن باشــیم، در 
خصوص مورد دوم که شــکایت ها اســت باید بگویم که؛ 

بعضا شکایت هایی عنوان می شــود که ما موظف هستیم 
بین هفت تا ده روز کاری به آن پاســخ دهیم.کفراشــی 
خاطر نشــان کرد: شــکایت ها یا گزارش هایی که بی نام و 
نشــان به دست ما می رسد ممکن اســت از سوی دانش 
آموز، پدر و مادر یا همکاران فرهنگی ما باشــند. بنابراین 
شخصی که به ما شــکایت می کند ازاین سه حالت خارج 
نیســت.مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت آموزش و پرورش گفت: طبیعتا خواسته های افراد 
هم فــرق می کند، مثال در زمینه همــکاران گاهی اوقات 
نسبت به مســائل موجود در مدرســه، حکم کارگزینی، 
مسائل حقوقی و اداری اش شــکایت هایی مطرح می شود 
کــه البته ایــن موضوعات هم کــم نیســتند.وی درباره 
شکایت هایی که از ســوی خانواده هاو دانش آموزان بیان 
می شــود، گفت: یک بخش از شــکایت های ما از ســوی 
خانواده و دانش آموزان است که به عنوان مثال در زمینه 

ثبت نام، دریافت هزینه اضافی مدرسه از والدین، دریافت 
شهریه مدارس و… شــکایت هایی مطرح است.کفراشی 
گفت: بیشــتر شــکایت هایی که مطرح می شود در زمینه 
اداری و حقوقی اســت. البته برخی شکایت ها هم فصلی 
اســت، مثال در فصل تابستان موضوع ثبت نام تا حدی پر 
رونق اســت و تا سال بعد شکایتی در این زمینه ندارد. یا 
در ابتدای ســال تحصیل شکایت ها در زمینه شهریه زیاد 
می شــود.وی افزود: بنابراین میزان و موضوعات شکایات 
بین تمام بخش ها تقســیم می شــود به عنوان مثال اگر 
طی یک ســال ۱۰ تا ۱۲ هزار شکایت صورت بگیرد این 
شــکایت ها بین بخش های مختلف تقسیم خواهد شد. اما 
فراوانی آن در بحث اداری، مالی، حقوقی کارکنان بیشتر 
از بقیه اســت.مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به 
شــکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: تالش شــده به 

عمده این شکایت ها رسیدگی شود. 

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت 
کشور از تزریق ۳۴۰ هزار ُدز واکسن کرونا به 
پناهنــدگان و اتباع خارجــی خبر داد و روند 
بهره مندی اتباع از بیمه ســالمت را تشریح 
کرد.مهدی محمودی در گفت وگو با ایسنا، در 
تشــریح روند واکسیناسیون اتباع و مهاجرین 
خارجی گفت: واکسیناسیون اتباع خارجی بر 
اساس سن در کشورمان انجام می شود ولی تا 
کنون هیچ کمکی بصورت رســمی برای تهیه 
واکسن صورت نگرفته است، این در حالی است 
که قول مساعدت جهت تهیه واکسن از سوی 
سازمانهای بین المللی صورت پذیرفته است. 
وی درباره تعداد مهاجرین خارجی که واکسن 
اند، افزود: واکسیناسیون  کرونا دریافت کرده 
پناهندگان و اتباع خارجی براساس سند ملی 
کشــور جمهوری اسالمی ایران تا کنون حدود 

۳۴۰ هزار ُدز صورت گرفته اســت.مدیر کل 
امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور 
درباره خدمــات بهداشــتی و درمانی که در 
کشور جمهوری اسالمی ایران به اتباع خارجی 
ارائه می شود به اجرای طرح غربالگری رایگان 
۲میلیــون و ۷۲۲ هــزارو ۶۵۹ نفــر از اتباع 
خارجی مقیم کشــور طی دو مرحله همانند 
ایرانیان اشــاره کرد و افزود: غربالگری مرحله 
ســوم هم در حال اجرا اســت. همچنین راه 
نقاهتگاه های ویژه داخل مهمانشهرها  اندازی 
بــرای بیمــاران مبتال بــه بیمــاری کووید-

۱۹)بصــورت مجزا مــرد و زن( و خرید اقالم 

بهداشتی، تجهیزات پزشکی و دارو در راستای 
پیشــگیری، تشخیص و درمان بیماری کووید 
۱۹ بــا هماهنگی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی از طریق کمک سازمان های 
بین المللــی و توزیع آن در بین پناهندگان و 
مراکز درمانی و بهداشتی انجام شده است.وی 
ادامه داد: کلیه خدمات بهداشــتی و درمانی 
هماننــد اتباع ایرانی بــرای پناهندگان مبتال 
به کووید ۱۹ و آمــوزش دقیق پروتکل های 
بهداشــتی به اتباع خارجی شــامل آموزش 
فاصله گذاری اجتماعی، آموزش اســتفاده از 
ماسک و الزام استفاده از آن) از طریق ارسال 

پیام کوتاه، تهیه کتابچه و ســاخت انیمیشن 
کوتاه به زبانهای محلی( از دیگر اقداماتی بوده 
که برای اتباع و مهاجرین خارجی انجام شده 
اســت.محمودی در بخش دیگری از صحبت 
های خود در تشــریح روند بهره مندی اتباع 
از بیمه ســالمت و تعداد اتباعــی که از این 
امکان استفاده می کنند، گفت: از سال ۱۳۹۴ 
بــا امضاء تفاهم نامه مشــترک بیــن وزارت 
کشــور، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی)سازمان بیمه سالمت ایران( و وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی طرح بیمه سالمت 
همگانــی برای پناهندگان ســاکن جمهوری 

اســالمی ایران بــا همکاری دفتــر نمایندگی 
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان در جمهوری اسالمی ایران به اجرا 
درآمد وکلیه پناهندگان ثبت نام شده همانند 
ایرانیان از مزایای بســته بیمه سالمت جامع 
پایه )دفترچه بیمه( برخوردار شدند که شامل 
خدمات درمانی ســرپایی، بستری و بستری 
موقت است.به گفته وی، به این ترتیب تاکنون 
هفت مرحلــه از آن اجرا و تعداد یک میلیون 
و ۱۷۳ هــزار و ۹۰۲ نفر از پناهندگان دارای 
بیماری خاص و آســیب پذیر بصورت رایگان 
تحت پوشــش بیمه ســالمت قرار گرفتند و 
از مزایای بیمه ای آن اســتفاده کردند، ضمن 
اینکه مابقی پناهندگان غیر آســیب پذیر نیز 
به شرط پرداخت حق بیمه مصوب می توانند 

از طرح بیمه سالمت استفاده کنند.


