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اخبــــــار

توگو با «ایران»:
شوپرورش در گف 
یک کارشناس فنیوحرفهای و کاردانش وزارت آموز 

تعداد هنرستان های وابسته به دستگاه ها  5برابر شد
اکرم رضاییثانی
خبرنگار

ســالها اســت کــه آموزشوپــرورش بنــا دارد
ســهم آموزش برای رشــتههای فنــی و مهارتی
را بــه 50درصــد برســاند .بارها از ســوی وزارت
آموزشوپــرورش اعالم شــده که طبــق برنامه
ششم توسعه تا پایان این برنامه باید ۵۰درصد
دانشآمــوزان در هنرســتانها و آموزشهــای
مهارتــی رســمی تحصیــل کننــد و ایــن قانــون
مصــوب مجلــس اســت .پــس از اینکــه ســهم
هنرســتانها تحقــق نیافت بــه منظــور اجرایی
شــدن آن ،مقرر شد رشــتههای فنی پایش شود
و طرح توسعه آموزشهای فنیوحرفهای تهیه
و تصویب گردد .البته معرفی رشتههای جدید
و موردنیــاز مناطــق خاص میتواند به توســعه
این هنرســتانها و رسیدن به سهم 50درصدی
آن از آمــوزش کمــک کند .مصطفــی آذرکیش
مدیرکل ســابق دفتــر فنیوحرفهای و کاردانش
وزارت آموزشوپرورش که ســالهای گذشته از
نزدیــک در فرازوفرودهــای ایــن چالش حضور
داشــته و یــک هفتــهای اســت که پســت خود را
تحویــل داده اســت بــه «ایــران» گفــت :بــرای
اینکه در جهت افزایش ظرفیت تولید در کشور
گامی برداشته شــود و برنامههای آموزشهای
فنیوحرفهای و کاردانش تحول داشــته باشــند
بایــد جذابیــت ایجــاد شــود؛ بهطوریکــه ایــن
جذابیت الزم برای جوانان جویای کار و جوانان
فعــال جامعــه همــراه بــا تشــویق و ترغیب به
تــاش کــردن باشــد .درنهایت این نــوع تحول
موجــب افزایش تولید و رشــد بــاالی اقتصادی
خواهــد شــد .طراحــی دورههــای آموزشــی بــر
اســاس نیاز بازار کار الزم اســت .این آموزشها

رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

کاهش  ۱۳درصدی تورم دارو
دارورسانی به منزل بیماران خاص؛ بزودی
رئیس سازمان غذا و دارو از اجرایی شدن
طرح دارورسانی به منزل بیماران خاص
تا پایــان خردادماه خبر داد و گفت :ایران
در حــوزه غــذا و دارو بــا وجــود تحریمهــا
جــزو کشــورهای پیشــرفته جهــان در این
عرصه است.
بــه گــزارش وزارت بهداشــت ،دکتــر
بهرام دارایی در حاشیه اجالس معاونان
غــذا و دارو دانشــگاهها و دانشــکدههای
علوم پزشکی کشور با بیان اینکه دشمن
مســتقیم روی تحریم غــذا و داروی ایران
دســت گذاشــته ،اظهــار کــرد :اهمیــت
ســازوکارهای ســامت در دنیــا در ایــام
پاندمی کرونا بیش از پیش مشــخص شد
و کشــوری میتواند بگوید پیشــرفته است
که در عرصه غذا و دارو که اهمیت بســیار
زیــادی در حــوزه ســامت دارد ،تمامــی
شاخصها را داشته باشد.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیان
اینکه دشــمنان بهدنبال ضربه زدن به
نظام سالمت ایران هستند و در مقابل
مــا هم بــا اتکای بــه تــوان متخصصان
داخلــی بهتریــن عملکردمــان را ارائــه
میدهیــم ،خاطرنشــان کــرد :مــا دارو
را خودمــان تأمیــن میکنیــم ،امــا
نیازمنــد مواد اولیه هســتیم کــه باید به
آن ارز اختصــاص داده شــود .وقتــی
تحریــم میشــویم واریــز ارز بــه کشــور
مبــدأ با تأخیــر همراه شــده و در برخی
محصوالت طرف مقابل تأخیر را قبول
نمیکنــد ،ماننــد برخی از شــرکتهای
تولیدکننــده شیرخشــک و داروهــای
بیمــاران خاصی همچون تاالســمیها
کــه موانــع زیــادی بــرای ایــن گروههــا
بهواســطه مشــکالت موجــود تحریمی
ایجاد کرده است.
دارایــی افزود :بــا مصوبــه مجلس ارز
نیمایــی جایگزیــن ارز ترجیحــی شــد تــا
تأخیرها به حداقل ممکن برسد و دارو در
کوتاهتریــن زمان ممکن به دســت عموم
بیمــاران بخصــوص بیمــاران خــاص،
صعبالعالج و مزمن که  ۴۰۰نوع داروی
مصرفی دارند ،برسد.
وی بــا تأکید بــر اینکه تا پایــان خرداد
در
مــاه امســال طــرح دارورســانی بــه ِ
منــازل بیماران خاص اجرایی میشــود،
گفــت :در دولت ســیزدهم توجه ویژهای
در بخشهــای مختلــف حــوزه ســامت

از جملــه موضوعــات غــذا و دارو شــده
و معتقدیــم کــه ضمــن کنتــرل هیاهوها
و برخــورد قاطــع بــا افــراد ســودجو،
میتوانیــم بهتریــن نــوع قیمــت را بــه
مردم ارائه دهیم .رئیس ســازمان غذا و
دارو بــا ذکر این نکته کــه تورم دارویی در
دولــت ســیزدهم با  ۱۳درصــد کاهش از
 ۴۳درصــد در دولت قبل بــه  ۳۰درصد
رســیده ،تأکیــد کرد :اقدام دیگر در ســال
 ۱۴۰۱عــدم افزایــش نــرخ دارو بــوده و
نســخههای بیماران با نرخ ســال گذشته
تحویــل داده میشــود .همچنیــن بــا
حمایت از شــرکتهای تولیدکننده دارو،
نظارتهــای بیش از پیــش را هم جهت
جلوگیــری از احتــکار و ســودجویی ادامه
میدهیم.
دارایی با اشاره به اینکه با شرکتهایی
کــه در نظــام توزیــع اخــال ایجــاد کننــد
طبق قانــون برخورد میشــود ،بیان کرد:
مشــکلی در خصــوص تأمیــن انســولین
مــورد نیــاز بیمــاران دیابتی وجــود ندارد
و ایــن رویــه در داروهــای دیگــر بیمــاران
خاص هم هست.
دکتــر ناصــر وحدتــی  -معــاون غذا و
داروی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد نیز
با اشاره به برگزاری کارگاههای تخصصی
بــا موضوعــات غــذا و داروهــای مکمــل،
شــیمیایی و ســنتی ،گفــت :خوشــبختانه
وضعیــت دارو قابــل قبــول بــوده و اکثــر
داروهای مورد نیاز مــردم در داروخانهها
موجود است.
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در محیــط واقعــی کار باعــث تقویــت فناوری،
نوآوری و ارتقای کیفیت آموزش هم میشــود.
زمانی که هنرســتان در جوار کارخانه یا صنعت
باشد ،عموماً ما ارتباط و تناسب با نیاز بازار کار،
کیفیت بهتر و همچنین دسترســی و مشــارکت
بهتر آموزشها را پیگیری میکنیم و این باعث
میشــود ترویج نوآوری را در آموزشها بیشــتر
داشته باشیم.
وی ادامــه داد :در قانــون نظــام جامــع
آمــوزش و تربیــت فنــی ،حرفــهای و مهارتــی،
قطعــاً اهدافــی بــرای تربیــت نیــروی انســانی
ماهر ،نیمهماهر ،اســتادکار ،سرپرســت بخش،
تکنیســین ،کارشــناس حرفــهای ،کارشــناس
ارشــد حرفــهای و دکترای حرفــهای را داریم که
در تعامــل بــا متقاضیــان این آموزشهــا بهتر
بــه ســرانجام خواهد رســید .بر این اســاس اگر
از مجموعهرشــتههایی کــه در نهایــت تصویب
میشــوند ،شــرکتها ،کارخانجات ،مؤسســات
و ...بخواهنــد بــا آموزشوپــرورش همــکاری و
همراهی داشــته باشــند کار به نتیجــه مطلوبی
خواهد رسید.
وی بــا بیان اینکــه در حال حاضر ۲۰۱رشــته
مهارتــی در شــاخه فنیوحرفــهای و کاردانــش
داریــم کــه در بیــش از ۷هــزار هنرســتان در
سراســر کشــور در چهــار زمینــه صنعــت،
خدمــات ،کشــاورزی و هنــر در حــال آمــوزش
بــه دانشآمــوزان اســت و همچنیــن عــاوه بر
ایــن ،هماکنون حــدود یــک میلیــون و ۳۰هزار
نفر هنرجــو در مدارس فنیوحرفــهای در حال
تحصیــل هســتند ،بیان کــرد :در ســال  1400که
آن را پشتســر گذاشــتیم چند اتفــاق مهم رخ
داد .اول اینکــه بیــش از ۵۷۰میلیــارد تومــان

اعتبــار برای تجهیز هنرســتان از محل ســازمان
نوســازی مــدارس ،از محــل بودجــه ســنواتی
تجهیــز هنرســتانها و از محــل هدفمندســازی
یارانههــا اختصــاص پیــدا کــرد .در تعامــل بــا
جامعــه خیریــن کشــور نیز مبالغــی اختصاص
یافــت .شــعار جامعــه خیریــن مدرسهســاز که
خودشــان نیــز آن را در پرتال جامعه خیرین به
نمایش گذاشتهاند« ،مهارتآموزی و ساخت و
تجهیز هنرســتانها» است .از طرف دیگر بیش

از ۷هزار و ۱۰۰نفر اســتادکار و هنرآموز بهعنوان
نیروی انسانی وارد هنرستانهای کشور شدند.
وی دربــاره اینکــه در ایــن ســالها تعامــل
دفتــر فنیوحرفــهای وزارت آموزشوپــرورش
بــا توجــه بــه داشــتن رشــته مهارتــی مکانیــک
خــودرو بــا شــرکتهای خودروســازی چگونــه
بــوده نیــز گفــت :دربــاره تعامــل برخــی از
بخشهــای خصوصــی از جملــه خودروســازی
ایرانخــودرو بایــد بگویــم کــه تقریبــاً بالــغ بــر

حدود ۳۰۰دستگاه موتور ef7و  tu5که از جمله
موتورهــای بــه روز ایرانخــودرو هســتند ،بــرای
تجهیز هنرستانهای فنیوحرفهای و کاردانش
که دارای رشــته مکانیک خودرو هســتند ،بهکار
گرفته میشــوند .تعداد هنرســتانهای وابسته
در برخی از دســتگاهها ۵برابر شد یعنی تعداد
هنرســتانهای وابســته مــا در وزارت جهــاد
کشــاورزی پنج مورد بود ولی اکنــون این تعداد
به 40مورد رسیده است.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی تأکید کرد

حذف کنکور در دستور کار نیست

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در پاسخ
به این ســؤال که آیا کنکور ظرف  ۴ســال حذف
خواهد شد ،بیان کرد :فعالً بحث حذف کنکور
به هیچ وجه مطرح نبوده و در مصوبه شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی ســهم  ۶۰درصــدی
بــه آمــوزش و پــرورش تعلــق داشــته و ســهم
 ۴۰درصــدی بــه دروس تخصصــی در کنکــور
اختصاص دارد.
به گــزارش ایســنا ،دکتر ســعیدرضا عاملی
در پایــان جلســه  ۸۶۲شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی اظهــار کرد :این جلســه ســه ســاعت
و نیــم بــه طــول انجامیــد و در ایــن جلســه
ســند تحول شــورای عالــی انقــاب فرهنگی با
بررســیهای متعدد کارشناســی و تشــکیل ۲۰
جلســه کارگروه تحول و همچنین بررسی در ۷
جلسه شــورای عالی انقالب فرهنگی در قالب
چهار فصل به تصویب نهایی اعضای شــورای
انقالب فرهنگی رسید.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
گفــت :ظرفیتــی که ســند تحــول شــورای عالی
انقــاب فرهنگــی دارد ،در درجــه اول باعــث
انســجام بخشی به مسیر شــورای عالی انقالب
فرهنگــی شــده و در درجــه دوم مناســباتی که
بیــن شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،قــوای
ســه گانــه و دســتگاههای اجرایــی وجــود دارد
را بهصــورت مــدون و روشــنی تنظیــم کــرده و
هدفگذاریهــای بنیادینــی در مســیر دانش و
فرهنگ تدبیر شده است.
استاد دانشــگاه تهران افزود :در سند تحول
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نگاهــی ویژه
بــه ظرفیتهــای حــوزه فرهنــگ شــده اســت
بویــژه در فرهنــگ جدیــدی کــه امــروز در آن
زندگی میکنیم ،مالحظاتــی که در زمینههای
فرهنگــی وجــود دارد ،همچنیــن فهم عمیقی
که باید راجع به شرایط فرهنگی ایران اسالمی
عزیــز وجــود داشــته باشــد ،همراه با شــناخت
دقیق وضعیت فرهنگــی متأثر از فناوری های
جدیــد ،فرامحلــی شــدن فرهنــگ و ارتباطات
جهانی یک اصل مهم برای تحول فرهنگی به
ســمت فرهنگ و ســبک زندگی اســامی مورد
دقت قرار گرفته است.
دکتر عاملی در ادامه اضافه کرد :همچنین
در این ســند و در هدفگذاری آن ابعاد مربوط
به علم ،فناوری و نوآوری و ابعاد جدید مطرح
در این حــوزه مانند کوانتــوم ،هوش مصنوعی
و ظرفیتهایــی کــه فناوریهــای رقومی ایجاد
کــرده و دامنههای جدیــدی را برای حوزه علم
پدید آوردهاند ،مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکــه عرصههای مأموریتی
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در  ۱۲حــوزه
تدویــن و تبییــن شــده عنــوان کــرد :در ســند
تحــول ،در مــورد ســاختار دبیرخانــه شــورای
عالــی انقــاب فرهنگی نیــز تدابیــری راجع به
شــکلگیری ســتادهایی که بتوانــد کار راهبری،
نظارت ،ارزیابی ،رصد و پیگیری اجرایی شدن
مصوبــات را تدبیــر کنــد و جایــگاه ویــژه برای
راهبــری امور مرتبط با زنــان و خانواده در نظر
گرفته شده است.
ëëسیاستهای سنجش و پذیرش دانشجو
دکتــر عاملــی در توضیــح دســتور دیگر این
جلســه شــورای عالی انقالب فرهنگی با تأکید
بــر اینکــه در دبیرخانــه شــورای عالــی انقالب
فرهنگی تاکنون کار کارشناســی گســتردهای در
مورد کنکور صورت گرفته اســت اظهار کرد :در
این جلســه مــروری بر مصوبات شــورای عالی
انقــاب فرهنگــی در خصــوص سیاســتهای
ســنجش و پذیــرش و سیاســتهای مرتبــط با
آن انجــام شــد .در کمیســیون آمــوزش ســتاد
راهبری اجرای نقشــه جامع علمی کشور بیش
از  ۲۵جلســه پیرامون این موضوع بحث شــده
و در ایــن جلســات ،اطــراف موضــوع با حضور
وزرای مربوط ،رئیس ســازمان سنجش و سایر
دســتگاههای مرتبــط بــه بحــث و تبــادل نظــر
گذاشــته شــده اســت و پژوهشهای مؤثری در
خصــوص روش ســنجش و پذیــرش در جهان
انجام شده است.
دبیر شــورای عالــی انقالب فرهنگــی ادامه
داد :مــن خطــاب بــه دانشآمــوزان عــرض
میکنــم واقعیــت ایــن اســت کــه روشــی که از

رئیس گــروه مدیریت بیماریهــای قابل انتقال
بین انســان و حیوان مرکز مدیریت بیماریهای
واگیــر وزارت بهداشــت ،گفــت :بــا بررســیهای
صورت گرفته خوشــبختانه آبله میمون هنوز به

ایران نرســیده اســت .دکتر بهزاد امیری با تأکید
بر اینکه تا این لحظه (ظهر چهارشنبه  ۴خرداد)
هنــوز هیــچ مورد مثبتــی از ابتال بــه آبله میمون
در کشــور شناســایی نشده اســت ،به ایسنا گفت:

تمام موارد مشــکوک مورد بررســی قرار گرفته و
مشــخص شده اســت که این موارد مبتال به آبله
مرغان بود هاند.
وی افزود :تمام مواردی که با عالئم مشکوک

به مراکز درمانی مراجعه میکنند به دقت مورد
بررســی قــرار میگیرنــد و نمونههای آزمایشــی
رصد میشود .او درباره شناسایی مواردی از ابتال
بــه آبله میمــون در برخــی کشــورهای همجوار،

آوردن شرایطی است تا دستفروشان برای تأمین معیشت به جای عبور
و مــرور در داخــل واگنهــا و ســکوی ایســتگاهها و ایجــاد مزاحمت برای
مســافران ،در مکانهای مشــخص کاالهای خود را عرضه کرده و از گالیه
مسافران بابت حضور دستفروشان کاسته شود.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد بســیاری از دستفروشــان بــه ســاماندهی و
حضور ثابت عالقهمند نیستند و ترجیح میدهند که بدون هیچ ضوابط
و چهارچوبی اجناس خود را به فروش برسانند ،خاطرنشان کرد :در این
طرح بهدنبال درآمدزایی نیســتیم؛ اما میخواهیم شــرایطی ایجاد کنیم
تا افرادی که معاششــان از این طریق اســت بتوانند قاعدهمند کار کنند
و مواردی که باعث آســیب به مســافران میشود چه در حوزه بهداشت و
چه سالمت روان را کنترل کنیم.

واگذاری صندوقهای صدقات
به مراکز نیکوکاری؛ بتدریج

طریق کنکور در ایران برای ســنجش و پذیرش
دانشآمــوزان اجرا میشــود که شــاید در دو یا
ســه کشــور دنیا بــا ایــن روش پذیــرش صورت
میگیــرد و ایــن روش هــم آمــوزش و پرورش
را از خاصیــت و کارکــرد میانــدازد و هــم آثــار
تــاش دانشآموزان با ایــن روش کنکور عمالً
نادیــده گرفته میشــود .همچنین دانشــگاه که
پذیــرش کننــده هســت هــم هیــچ دخالتی در
روند پذیرش ندارد .بنابراین با روشی که اکنون
در سنجش و پذیرش ورود به دانشگاه ارزیابی
میشــود ،هم آموزش و پرورش از کارکرد مؤثر
میافتــد و هــم دانشــگاه نقشــی در پذیــرش
داوطلبان ندارد.
عاملــی با بیان اینکه مصوبه شــورای عالی
انقــاب فرهنگی به شــکلی نخواهــد بود که به
یکباره اجرا شــود تصریح کــرد :این مصوبه در
بازه زمانی  ۴ســاله اجرا خواهد شد و امیدوارم
شــاهد رفــع فشــار و نگرانــی از خانوادههــا و
دانشآموزانی باشیم که در حال حاضر ظرف
 ۴ســاعت آزمون کنکور ،سرنوشــت آیندهشان
تعیین شــده و زحمت  ۱۲ســال تحصیالتشــان
نادیــده گرفتــه میشــود .البتــه ایــن رقابت در
مــورد  ۱۵درصد صندلیهای دانشــگاه مرتبط
با رشتههای پرتقاضا است.
عاملی خطــاب به دانشآموزان مشــغول
بــه تحصیل در پایه دهــم ،یازدهم و دوازدهم
توصیــه کرد :کیفیــت و معدل علمــی در دوره
تحصیــل را جــدی بگیرنــد و به این امــر توجه
کنند که ســه سال تحصیل دوره متوسطه دوم
آمــوزش و پرورش نقــش تعیین کننــدهای در
آینده علمی دانشآموزان محترم دارد.

وزارت بهداشت:

«آبله میمون» هنوز به ایران نرسیده است

سامانه شناسایی دستفروشان مترو راهاندازی شد

مدیرعامــل شــرکت بهرهبــرداری متــروی تهــران و حومــه بــا اشــاره بــه
راهاندازی سامانه شناسایی دستفروشان مترو گفت :بهدنبال این هستیم
تا دستفروشــان به جای فعالیت در داخل واگنها و ســکوی ایســتگاهها و
ایجــاد مزاحمت بــرای مســافران ،در مکانهای مشــخص کاالهای خود
را عرضــه کنند .مهدی شایســته اصل در این باره افزود :شــرکت مترو در
کنار رســالت اصلی که برای جابهجایی مســافران برعهده دارد به منظور
رفــاه حال شــهروندان بهدنبال افزایش کیفیت خدماترســانی در ســایر
بخشها نیز هست.
وی گفــت :بــا راهانــدازی ایــن ســامانه ،دستفروشــان متــرو میتوانند
بــا ثبــت و بارگــذاری اطالعــات خود در ســامانه شناســایی و ســاماندهی
دستفروشــان مترو از طریق ســایت شــرکت بهرهبرداری متروی تهران و
حومه به آدرس  metro.tehran.iriاقدام نمایند.
مدیرعامل شــرکت بهرهبــرداری متروی تهــران و حومه تصریح کرد:
در حال حاضر محدودیت زمانی برای انجام این کار تعیین نکردیم و با
وجود اینکه جایگاههای برپایی غرفه برای دستفروشــان در ایســتگاههای
مترو پیشبینی شده است ،روند کار با توجه به درخواستهای ثبت شده
مشــخص خواهد شــد .شایســته اصل افزود :هدف اصلی این کار فراهم

تأکید کرد :این موارد نیز مسافر بودهاند که در بدو
ورود به این کشــورهای مقصد شناسایی شدهاند
و این به معنای شیوع و گسترش بیماری در این
کشورها نیست.

مدیــرکل هماهنگــی شــبکههای مردمــی کمیته امــداد با بیــان اینکه
واگــذاری صندوقهــای صدقــات بــه مراکــز نیکوکاری از  ۲ســال گذشــته
آغــاز شــده و متناســب با ســطح آمادگی و ظرفیــت مناطــق ،بتدریج در
ســطح تمام مراکز نیکوکاری گســترش خواهد یافت ،گفت :در این راستا
مدیریــت جــذب و مصرف کل وجوه صندوقهای صدقات واگذار شــده،
بــه مراکز نیکوکاری محول و این مبالغ با تشــخیص اعضای هیأت عامل
بــرای نیازمندان مصرف میشــود .حمزه علی کوهســاری در گفتوگو با
ایســنا ،اظهــار کرد :به منظــور اعمال مدیریــت بهینه بر فراینــد واگذاری
صندوقهــا ،این واگذاریها براســاس شــیوهنامهها و دســتورالعملهای
اجرایی مشــخصی انجام میشــود که این امر ســامت و دقت روندهای
اجرایی را بیش از پیش تضمین میکند.
وی افــزود :ایــن واگذاریها الزامی و تکلیفی نبــوده و صرفاً درصورتی
انجام میشــود که هیأت عامل و نیروهای مراکــز نیکوکاری بدین منظور
درخواســت و آمادگی داشــته باشــند .همزمــان با ایــن برنامهریزیها در
حال حاضر زمینهســازی و اطالعرســانی به مشترکان و خیران محله هم
انجام شــده اســت .مدیرکل هماهنگی شــبکههای مردمــی کمیته امداد
بــا بیــان اینکه نمیتوان ایــن کار را در یک مرحله و به یکبــاره انجام داد،
تعداد واگذاری صندوقها به هر مرکز نیکوکاری را نیز تابعی از شــرایط و
اقتضائات محلی دانســت که البته ممکن است مرکزی آمادگی واگذاری
همه صندوقهای صدقه محله خود را نداشته باشد و ما براساس میزان
آمادگی آنها را به مراکز نیکوکاری واگذار میکنیم.
مدیرکل هماهنگی شــبکههای مردمی کمیته امداد در ادامه واگذاری
صندوقهــای صدقــات بــه مراکــز نیکــوکاری را کاری مردمی دانســت و
افــزود :رهبــر معظــم انقــاب در چند مرحله از بیاناتشــان بــه مردمی
کــردن امــور تأکید داشــتند .هرچقدر کارهــای خیر به مردم واگذار شــود،
شفافیت ،اطمینان و اعتمادسازی بیشتر است.

تزریق بیش از ۳۷هزار دوز
واکسن کرونا در شبانهروز گذشته

بنابــر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی در شبانهروز منتهی به روز گذشته ۳۷هزار و ۷۶۵دوز واکسن
کرونــا در کشــور تزریق شــده اســت.تاکنون ۶۴میلیون و ۵۰۹هــزار و ۶۳۶نفر
دوز اول۵۷ ،میلیــون و ۸۱۰هزار و ۶۹۰نفــر دوز دوم و ۲۷میلیون و ۴۷۶هزار
و ۶۳۲نفر ،دوز ســوم واکســن کرونــا را تزریق کردهاند .مجموع واکســنهای
تزریق شده در کشور به ۱۴۹میلیون و ۷۹۶هزار و ۹۵۸دوز رسید .در شبانهروز
منتهی به روز گذشــته ۳۷هزار و ۷۶۵دوز واکســن کرونا در کشور تزریق شده
اســت .از ســوم تا ۴خردادماه  ۱۴۰۱و براساس معیارهای قطعی تشخیصی،
۲۹۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی و ۴۶نفر از آنها بستری
شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۷میلیون و ۲۳۰هزار و ۸۸۲نفر
رســید .متأسفانه در طول ۲۴ســاعت منتهی به روز گذشته۵ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۴۱هزار و
۲۹۳نفر رسید .خوشبختانه تاکنون ۷میلیون و ۳۹هزار و ۳۴۲نفر از بیماران
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شدهاند۶۲۶ .نفر از بیماران مبتال
بــه کووید ۱۹در بخشهــای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت
قــرار دارند .تاکنون ۵۲میلیــون و ۹۰هزار و ۴۲۴آزمایش تشــخیص کووید۱۹
در کشــور انجام شده اســت .در حال حاضر ۰شهرســتان در وضعیت قرمز،
۰شهرســتان در وضعیــت نارنجــی۲۵۵ ،شهرســتان در وضعیــت زرد و
۱۹۳شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

