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نیاز به تشکیل
سازمان ملی
سالمندان داریم

حسامالدین عالمه،
رئیس دبیرخانه
شورای ملی
سالمندان کشور
با اشاره به نبود
دستگاهی که متولی
امور سالمندان
جامعه باشد به میزان
گفت :گروههای
تحت حمایت
بهزیستی بسیار
خاص هستند که
حدود 100هزار نفر
را شامل میشوند.
اما برای عموم
سالمندان احتیاج به
تشکیل سازمان ملی
سالمندان داریم که
بتواند تولیت این
حوزه را برعهده
بگیرد و در کارهای
اجرایی این حوزه
ورود پیدا کند.

مسئوالنبرای
فرارازترافیک
بالگردسوار
میشوند؟
جعفر میعادفر ،رئیس
سازمان اورژانس
کشور در واکنش به این
موضوع که برخی مدعی
هستند مسئوالن برای
فرار از ترافیک پایتخت
از بالگردهای اورژانس
استفاده میکنند ،به
میزان گفت :بالگردهای
فوریتهای پزشکی به
هیچ وجه قابل استفاده
مسئوالن نیستند و
فقط برای بیمار مورد
استفاده قرار میگیرند.
اگر مسئولی کار بسیار
ضروری داشته باشد
بالگرد را از کانالهای
دیگر اجاره کند و اجاره
آن را بپردازد .هیچ
مسئولی نمیتواند
از بالگرد اورژانس
استفاده کند چرا که
داخل آنها تجهیزات
پزشکی است و اصال ً
نمیتوانند و نباید از آن
استفاده کنند.

هیچ تفاوتی بین ایرانی و غیرایرانی نیست

علی شریفی ،سرپرست مرکز مدیریت اطالعات
و فناوری وزارت بهداشت به قدس میگوید:
تاکنون یک میلیون و 971هزار و 806نفر از
اتباع کشورهای دیگر که در ایران زندگی میکنند،

صرفنظر از اینکه مجوز اقامت دارند یا خیر،
واکسن کرونا دریافت کردهاند .وزارت بهداشت هیچ
تفاوتی بین اتباع ایرانی و غیرایرانی قائل نیست و
حتی به افراد باالی 12سال اتباع کشورهای دیگر
که غیرمجاز وارد ایران شدهاند نیزبه صورت رایگان

کرونا هم میگوید :برای واکسینه کردن افراد هیچ
ممانعتی بــرای اتباع غیرمجاز ایجاد نمیکنیم.
این افراد مثل همه شهروندان ایرانی میتوانند در
هر زمان و به هر مرکزی که تمایل داشتند ،مراجعه
کنند تا به صورت رایگان به آنان واکسن تزریق شود.

واکسن رایگان حتی برای مهاجران

مــحــمــود مــصــدق عـ ــزم
کـ ـش ــورم ــان بـ ـ ــرای م ـقــاب ـلــه با
همهگیری کــرونــا جــدی اســت.
وزارت بهداشت و درمــان برای
تحقق این مهم واکسینه کردن
 85درصــد افــراد جامعه را جزو
اهداف خود اعالم کرده است .برای این منظور نه
تنها مردم کشورمان بلکه غیرایرانیهای مقیم نیز
باید واکسن کووید  19دریافت کنند؛ نکته مهمی
که در سند ملی واکسیناسیون به آن اشــاره شده
و به خوبی نشان میدهد سالمت و جان تمامی
پناهندگان و مهاجران بــرای ما از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است.
◾مهاجرانی که واکسن زدند یا نزدند
«عبدالباسط» مهاجر میانسالی که دو سال پیش
به صورت قاچاق به ایران آمده و به همراه  20نفر از
هموطنانش در یک ساختمان  60متری در بخش
گیالوند شهرستان دماوند زندگی میکند ،به ما
میگوید :سه ماه پیش به اصرار صاحبکارم به مرکز
واکسیناسیون شبکه بهداشت گیالوند رفتم و دز
نخست واکسن کرونا و پس از سه چهار هفته هم
دز دوم را تزریق کــردم و مشکل خاصی هم پیش
نیامد .اما خیلی از دوستانم که غیرمجاز وارد ایران
شدهاند از ترس اینکه شناسایی و به افغانستان
بازگردانده شوند از مراجعه به مراکز واکسیناسیون
خودداری میکنند.
اما «فاروغ» مهاجر دیگری که به صورت غیرقانونی

در ایران بهسر میبرد و برای دریافت واکسن اقدام
نـکــرده ،عــاوه بر تــرس از شناسایی و برگشت به
کشورش دالیل دیگری را مطرح میکند و به قدس
میگوید :هرچند بعضی از دوستان و بستگانم
واکسن زدهاند اما خودم اصال ًبه تأثیرگذاری واکسن
کرونا باور ندارم؛ ضمن اینکه شنیدهام اتباع خارجی
مقیم برای دریافت واکسن باید به صورت گروههای
 20نفره به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

◾

◾منتظر واکسنهای اهدایی کوواکس نماندیم
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وا گـیــر وزارت
ب ـهــداشــت از ت ــزر ی ــق ن ــزدی ــک ب ــه  2مـیـلـیــون دز
واکسن کرونا به اتباع غیرایرانی خبر میدهد و به
قــدس میگوید :تاکنون یک میلیون و  200هزار
تبعه خــارجــی مقیم ایـ ــران دز اول و نــزدیــک به
 800هزار نفر هم دز دوم واکسن کرونا را دریافت
کردهاند .در واقع تقریبا ًبیشتر اتباع خارجی که به
صورت مجاز در ایران بهسر میبرند در مقابل کرونا
واکسینه شدهاند و سایر اتباع غیرایرانی نیز در
آینده واکسینه میشوند.
محمد مهدی گویا ،با اشاره به اینکه ایران تقریبا ً
همزمان بــا واکسیناسیون اتـبــاع خــود ،اق ــدام به
واکسیناسیون اتـبــاع خــارجــی مقیم ایــن کشور
کــرده اســت ،تصریح میکند :در واقــع از پنج ماه
پیش بــرای مقابله با کرونا واکسیناسیون اتباع
خارجی را آغاز کردیم و برای این منظور هم منتظر
واکسنهای اهدایی سازمان ملل متحد و دیگر
ک ـشــورهــا ن ـمــانــدیــم .یعنی وزارت ب ـهــداشــت با

◾فرمانداری که گوشی موبایلش را خاموش کند ...
به گــزارش آنا ،محسن منصوری ،استاندار
تـهــران در آیین تکریم و معارفه فرماندار
اسالمشهر گفت :فــرمــانــداری کــه گوشی
موبایل را خاموش کند و پیگیر مطالبات مــردم نباشد،
جایی در این دولت ندارد .ممکن است برخی از مردم به
ناحق بر سر فرماندار فریاد بکشند ولی حق نداریم با مردم
تندخوییکنیم.

واکسن تزریق میکند ،چون چنین کاری را وظیفه
انسانی خود میداند.
روند کار هم به این صورت است که فرد یک کد
موقت را در سامانه بهداشتی دریافت میکند و بر
اساس آن میتواند واکسن دریافت کند.

ایران اسالمی با وجود تحریمها منتظر کمکهای سازمان ملل نمانده
و تاکنون  2میلیون دز واکسن کرونا به اتباع خارجی تزریق کرده است

◾

واکنش

◾

◾وزارت بهداشت بهانه میآورد
داریوش چیوایی ،کارشناس حوزه مدیریت
ســامــت بــه فـ ــارس گ ـفــت :بــا وجـ ــود مهیا
بودن زیرساختهای اجرای نسخهنویسی
الکترونیک ،برخی مسئوالن وزارت بهداشت و بعضی
پزشکان به دنبال فرار از انجام تکالیف خود هستند .چرا
وزارت بهداشت به جای بهانههای گوناگون تالش خود را
برای عملیاتی کردن نسخه الکترونیک افزایش نمیدهد؟

◾

◾برخورد قهرآمیز با شیشه مترو!
ع ـلــی ع ـبــدهللا پـ ــور ،مــدیــر عــامــل شرکت
ب ـهــرهبــرداری مترو تـهـران درب ــاره شکستن
شیشههای مترو خط  4به دلیل نبود تهویه
به ایلنا گفت :بحث این نیست که چرا شیشه شکسته
شده؛ اصال ًآن چکش گذاشته شده که در مواقع اضطراری
پنجره را بشکنند اما نباید برخورد قهرآمیز با این مسئله
انجام شود.

◾

◾دلیل تأخیر در واکسیناسیون اتباع

محسن بخشنده  -فتوشهر

جامعه

◾ رشته ریاضی در حال تعطیل شدن !
به گ ــزارش مهر ،محمدمهدی طهرانچی،
رئیس دانشگاه آزاد گفت :رشته ریاضی در
حال تعطیل شدن است و بیشتر جوانان به
رشتههای تجربی و فنی وحرفهای سوق پیدا کردهاند .آیا
کشور در آینده به مهندس نیاز ندارد؟ واقعیت این است
جوانان طی این سالها از آمــوزش عالی در این رشتهها
ناکارآمدی دیدهاند.

◾
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هماهنگی و همکاری وزارت امورخارجه و وزارت
کشور ،اتباع خارجی ساکن در کشور را زیر پوشش
واکسیناسیون کرونا قرار داد .برای این کار هم در
ابتدا سالخوردگان و گروههای پرخطر را که بیماری
زمینهای داشتند و سپس سایر افراد را زیر پوشش
واکسن کرونا قرار دادیم و االن هم این کار با قوت در
حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی مهاجران
و پناهندگان در ای ــران در کنار مــردم مــا در برابر
کووید  19واکسینه میشوند ،میافزاید :البته قبال ً
اولویت واکسیناسیون با مردم کشورمان بود که در
همه جای دنیا هم چنین بوده است؛ اما االن همه
میتوانند واکسن بزنند.
گویا در خصوص واکسن اهدایی به ایران از محل
سازوکار بشردوستانه سازمان جهانی بهداشت،
میگوید :تقریبا ً  1.5میلیون دز واکسن از طریق
سازمان ملل برای مهاجران و پناهندگان به ایران
تحویل شد .البته هندوستان هم یک میلیون دز
واکسن بهارات به ایــران اهدا کرد که این رقم جزو
سازوکار یاد شده محسوب نمیشود.
وی سپس به موضوع تزریق واکسن کرونا به اتباع
خــارجــی بــه شــرط مراجعه در گــروههــای  20نفره
میپردازد و میگوید :این موضوع اصال ًصحت ندارد
و کذب محض اســت .چون هر کسی بــرای تزریق
واکسن کرونا مراجعه کند میتواند این خدمت را
دریافت کند.
وی در خصوص راهکار وزارت بهداشت برای رفع
هراس اتباع غیرمجاز برای انجام واکسیناسیون

دبیر کل سازمان جمعیت هالل احمر ایران هم در
ارزیابیاش از روند واکسیناسیون اتباع خارجی در
ایران به قدس میگوید :جمعیت هالل احمر وظیفه
تأمین واکسن پناهندگان ،مهاجران و اتباع خارجی
در ایران را به عهده دارد که بحمدهللا به خوبی این
مأموریت را انجام داده است.
محمدحسین قــوسـیــان مـقــدم ادامـ ــه مـیدهــد:
جمعیت هالل احمر بــرای انجام واکسیناسیون
ات ـبــاع خــارجــی آم ــادگ ــی کــامــل دارد و حـتــی در
دولــت گذشته نیز چندین بــار درخواستش را به
وزارت بهداشت و درم ــان اعــام کــرده اســت ،اما
این وزارتخانه معتقد است میتواند همه افراد را
زیرپوشش واکسیناسیون کرونا قرار دهد و در این
زمینه نیازی به وجود یک نهاد موازی نیست.
بــا و ج ــود ا ی ــن مــا همچنان معتقدیم جمعیت
هاللاحمر میتواند از ظرفیت بینالمللی خود در
زمینه واکسیناسیون اتباع خارجی استفاده کند
و اگر این مأموریت به ما محول شود آن را انجام
میدهیم.
وی در خصوص تأخیر در انجام واکسیناسیون
ات ـبــاع خــارجــی در ایـ ــران مـیگــویــد :دلـیــل اصلی
تأخیر در واکسیناسیون ا تـبــاع کمبود واکسن
یهــا و هــم بــرای
بــوده اســت؛ یعنی هــم بــرای ایــرانـ 
اتباع خارجی واکسن نبوده است ،به همین دلیل
افراد اولویتبندی شدند .مثال ًابتدا سالمندان و
کادر درمان در اولویت قرار گرفتند و سپس نوبت
بــه گــروههــای سنی و ...رس ـیــد .بـنــابــرایــن چنین
محدودیتی برای مردم ما هم وجود داشت؛ اما از
زمانی که واکسن به میزان کافی در اختیار وزارت
بهداشت قــرار گرفته هیچ تفاوت و محدودیتی
وجود ندارد و اگر االن ادعایی از سوی اتباع خارجی
در ایران مطرح باشد ،موضوع قابل بررسی است.

◾

◾بار همه مسئولیتها را
یکتنه بهدوش میکشیم

محمدتقی هاشمی ،مدیرکل امور اتباع و مهاجران
خــارجــی خ ــراس ــان رضـ ــوی نـیــز رف ـتــار جمهوری
اسالمی ایران را در واکسیناسیون اتباع خارجی،
بـشــردوسـتــانــه و بـیــش از تـعـهــدات بینالمللی
توصیف میکند و به قدس میگوید :ما در حوزه
کتـنــه ب ــار همه
واکـسـیـنــاسـیــون پـنــاهـنــدگــان یـ 
مسئولیتها و وظایف انسانی را به دوش میکشیم
و ایــن ظلم مضاعفی به جمهوری اسالمی ایــران
است.

وی ب ــا اش ـ ــاره ب ــه ارزش ـم ـنــد بـ ــودن اص ــل ان ـجــام
واکسیناسیون اتباع خارجی در ایــران میگوید:
ایــن اتفاق عــاوه بر اینکه سالمت و جــان آنــان را
تضمین میکند موجب افزایش ایمنی مــردم در
مقابل ویروس کرونا هم میشود .بنابراین به موازات
واکسیناسیون شهروندان ایرانی علیه کرونا انجام
واکسیناسیون اتباع غیرایرانی هم آغاز شده و همه
مراکز واکسیناسیون در خراسان رضــوی ملزم به
تزریق واکسن به این افراد شدند.
شهـ ــای ایـ ـ ـ ــران در
ه ــاشــم ــی ســپ ــس بـ ــه چـ ــال ـ ـ 
واکسیناسیون اتباع غیرایرانی ا شــاره میکند و
میگوید :برای همه واکسن تهیه کردهایم و فرایند
تزریق واکسن را هم به آنها گفتهایم اما این جامعه
بــه لـحــاظ فرهنگی پــذیــرش کمتری ب ــرای تزریق
واکسن دارد.
وی ترس از شناسایی و بازگشت به کشور مبدأ را از
جمله دالیل خودداری بعضی از اتباع خارجی در
دریافت واکسن کرونا یاد میکند و میگوید :ما برای
از بین بردن این ترس رسما ًبارها اعالم کردیم جای
هیچ نگرانی در این خصوص نیست.
هاشمی میگوید :ایران بهشدت تحت تحریمهای
غیرانسانی و غیرقانونی قرار دارد .حتی به ما واکسن
کرونا هم نمیفروختند .تولید واکسن کرونا هم در
ایران آنقدر نیست که نیازها را تأمین کند .یعنی
مشکل دیگری که بــرای واکسینه کــردن این افراد
داشتیم تهیه واکسن برای پناهندگان و جمعیت
مهاجر ساکن در کشور بود .تعداد این افراد در ایران
به  3/5میلیون نفر میرسد که برای این عده فقط
در نوبت اول و دوم باید  7میلیون دز واکسن تهیه
شود .البته با توجه به خطرپذیری افراد سالخورده
دز سوم هم باید تزریق شود .بنابراین رقم یاد شده
به  2.5برابر افزایش مییابد .یعنی باید  9میلیون
دز واکسن تأمین شــود که هر دز آن  3تا  15دالر
قیمت دارد کــه ایــن مــوضــوع هزینه بــاالیــی را به
کشور تحمیل میکند .ضمن اینکه مجامع حقوق
بشری تنها  4درصد هزینههای پناهندگان را تأمین
میکنند .وی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف
رفتارهای متفاوتی در خصوص واکسیناسیون اتباع
خارجی داشتهاند ،میگوید :روال کار در کشورهای
دیگر بــه ایــن صــورت نیست کــه اف ــراد بــه صــورت
غیرمجاز بتوانند در آنجا زنــد گــی کنند چــون با
اینگونه افراد بهشدت برخورد میکنند .مثال ًهمین
حاال که روزانه صدها تبعه افغانستانی وارد مرزهای
ما میشوند ،ما تنها کاری که میکنیم این است که
آنان را پذیرش کرده و خدمات غذایی ،بهداشتی و
درمانی و ...به آنها ارائــه میدهیم و سپس آنها
را بدرقه میکنیم ،در حالی که اگر مثال ًیک چوپان
ما از مرز عبور کند و وارد افغانستان شود نه تنها
گوسفندانش مصادره میشوند بلکه خودش را دو
سال زندانی میکنند .در واقع کشورهای دیگر رفتار
مهربانی با مهاجران غیر مجاز ندارند.

بهداشت و درمان

آموزش عالی

علم و فناوری

خانه و خانواده

وزارت بهداشت ،تنها مسیر پیوند کلیه

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران خبر داد

خبر خوب یک شرکت دانش بنیان

عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت:

مهدی شادنوش ،رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای
وزارت بهداشت به ایسنا گفت :از سال  ۱۳۹۸دستورالعمل
اجرایی پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده در بیمارستانهای
مجاز ابالغ شد .همچنین فهرست انتظار اهداکنندگان
زنده و گیرندگان کلیه راهانــدازی و تخصیص عضو کلیه از
اهداکنندگان زنده و مرگ مغزی در وزارت بهداشت متمرکز
شد .بر این اساس اقدامات مربوط به تخصیص کلیه بهطور
مستقیم زیرنظر وزارت بهداشت اتفاق میافتد .پیوند کلیه
از فرد زنده هم کامال ًمشخص و نظاممند شده است.
وی افزود :مردم اگر ادعایی در این زمینه میشنوند ،با دید
تردید به آن نگاه کرده و بدانند کالهبرداری است؛ چراکه
راهی غیر از مسیر تعیین شده از سوی وزارت بهداشت برای
پیوند کلیه وجود ندارد.

ادعایکلیهفروشی
کالهبرداریاست

بازگشت ۲هزارو ۵۰۰نخبه
بهکشور

میتوانیمخطتولیدپانسمان
بیمارانپروانهایراایجادکنیم

درمان ناباروری زیر پوشش بیمه
قرار میگیرد

بهرام صلواتی ،مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در پاسخ به
پرسشی مبنی بر اینکه برای بازگشت نخبگان چه اقداماتی
صورت گرفته به برنا گفت :در پنج سال گذشته معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری طرحی با عنوان همکاری
با متخصصان و دانشآموختگان خارج از کشور انجام داده
که موفق بوده و توانسته از دانشآموختگان خارج کشور
حمایت کند تا بازگردند .حدود  ۲هزار و  ۵۰۰نفر از نخبگان
در این پنج سال به کشور بازگشتهاند.
وی همچنین با بیان اینکه نخبگان ظرفیت قابل توجهی
هستند که نباید دستکم گرفته شوند ،افزود :این مسئله
در شرایطی که کشور درگیر مسائل اقتصادی زیادی بوده
نویدبخش این است که میتوانیم از ظرفیتهای نخبگان
خارج از کشور استفاده کنیم.

محمود قفقازی ،مدیر عامل یکی از شرکتهای دانشبنیان
در گفتوگو با ایسنا بومیسازی پانسمانهای پیشرفته
زخم را از دستاوردهای این شرکت نام برد و گفت :توسعه
زیرساختها در ایــن شرکت سبب شد در زمینه تأمین
پانسمان زخـمهــای دیابتی ،زخــم بستر و زخــم سوختی
و زخ ـمهــای ح ــاد و مــزمــن کــه نــیــاز بــه مــراقــبـتهــای ویــژه
دارد ،کشور را در برابر تحریمها ایمن کنیم و به یکی از
تأمینکنندگان پانسمانهای پیشرفته تبدیل شویم.
وی با بیان اینکه به دنبال بومیسازی پانسمانهای این
بیماران هستیم ،افزود :امیدواریم با حمایت معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،خط تولید پانسمان بیماران
پروانهای را که فناوری آن در انحصار یک شرکت سوئدی
است ،به عنوان دومین کشور راهاندازی کنیم.

کاظم میکائیلی ،عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت
کشور در یک برنامه رادیویی گفت :بر اساس قانون بودجه
سال  1400در ردیفهای بودجهای وزارت بهداشت ،درمان
ناباروری و نازایی مورد توجه قرار گرفته است.
وی بــا اشـ ــاره بــه اینکه منابع درمـ ــان ن ــاب ــاروری در اختیار
وزارت بهداشت قــرار گرفته اســت ،عنوان کــرد :قانون جامع
سیاستهای جمعیتی کشور و ظــا یــف و مسئولیتهای
مختلفی را در راستای درمان ناباروری برای سازمانهای بیمهگر
پایه معین کــرده اســت .اگــر استاندارد ارائــه خدمت درمــان
ناباروری در دو هفته آینده از طریق وزارت بهداشت اعالم شود،
سازمانهای بیمهگر برای ارائه خدمات در این حوزه منع قانونی
ندارند .وی افزود :وزارت بهداشت اختیار خرید خدمت ندارد
و تعامل با سازمانهای بیمهگر خدمات را خریداری میکند.

