مجموع واکسنهای تزریق شده به  ۱۰۳میلیون دوز رسید
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وزارت بهداشت اعالم کرد مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور تا کنون به  ۱۰۳میلیون و  ۱۶۰هزار و  ۴۵۲دوز رسیده است .مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد :تا کنون  ۵۶میلیون و  ۹۴۴هزار و  ۷۷۴نفر دوز اول ۴۵ ،میلیون و  ۳۸۲هزار و  ۷۳نفر دوز دوم
و  ۸۳۳هزار و  ۶۰۵نفر ،دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۱۰۳میلیون و  ۱۶۰هزار و ۴۵۲
دوز رسید .در شبانه روز گذشته  ۴۱۱هزار و  ۴۱۸دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

واریانت اُمیکرون کرونا
در چه شرایطی غالب
میشود؟
طــراح واکســن رازی کووپــارس بــا اشــاره بــه مطالبــی
دربــاره واریانــت جدیــد کوویــد ( ۱۹امیکــرون) گفــت:
سیســتم ایمنــی بــدن افــراد نســبت بــه اوایــل وقــوع
کرونــا هوشــیارتر شــده اســت .ســید رضــا بنی هاشــمی
طــراح واکســن رازی کووپــارس بــا بیــان ایــن کــه
همیشــه در طــول تاریــخ جنــگ مابیــن سیســتم ایمنی
و ویــروس هــا اتفــاق افتــاده کــه ایــن مهــم در راســتای
تکامــل هــر دو بــوده اســت ،اظهــار کــرد :نعمــت
داشــتن ایــن سیســتم تکامــل یافتــه ایمنــی و ســایر
تکامــل هــا در سیســتم هــای دیگــر مدیــون همیــن
کارزارهــا بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه وقــوع پاندمــی کرونــا در دو ســال
اخیــر ،بــه مــواردی دربــاره تغییــر وضعیــت سیســتم
ایمنــی بــدن در مقابــل ایــن ویــرس و واریانــت جدیــد
کوویــد ( ۱۹اومیکــرون) اشــاره کــرد و گفــت :سیســتم
ایمنــی اکنــون شــما ،همــان سیســتم ایمنــی دو ســال
پیــش از شــیوع کوویــد  ١٩نیســت و همچنــان کــه
مــی دانیــد بــا آمــوزش هایــی کــه در اثــر بیمــاری
طبیعــی آموختــه و اطالعاتــی کــه از طریــق واکســن
توســط واکسیناســیون بــه سیســتم ایمنــی فــرد انتقال
داده شــده ایــن سیســتم هوشــیارتر ،قــوی تــر و مجهــز
تــر شــده اســت و ماننــد اوایــل شــیوع بیمــاری دســت
بســته و ضعیــف نخواهــد بــود .وی افــزود :موتاســیون
هــای صــورت گرفتــه در واریانــت امیکــرون در جایــگاه
هــای  RBDو  NTDو همچنیــن  ۶ NSPو  Nو
 furine cleavage site S۲/S۱همه در راســتای
افزایــش ســرایت و بیمــاری زایــی ویــروس اســت چــرا
کــه ویــروس بــرای فــرار از سیســتم ایمنــی و تغییــر
الگــوی پاســخ هــای ایمنــی میزبــان کــه هــم اکنــون
بــا ورژن باالتــر و هدفمندتــری ظاهــر شــده اســت،چاره
ای نداشــته اســت.
طــراح واکســن رازی کووپــارس ادامــه داد :ایــن تغییــر
تاکتیــک از طــرف ویــروس کــه در مواقعــی بــه ضــرر
خــود ویــروس خواهــد بــود ،بــرای اتصــال بیشــتر بــه
رســپتور  ACE۲بــوده و قســمت حســاس ویــروس
 RBDرا بیشــتر بــرای سیســتم ایمنــی نمایــان کــرده
و قــدرت و شــدت اتصــال را بــاال بــرده اســت.
بنــی هاشــمی بــا بیــان ایــن کــه افزایــش بیــان RBD
شــاید بــه علــت تغییــرات گلیکوزیاســیون ســطح
ویــروس بعــد از ایــن جهــش باشــد ،یــادآور شــد:
پیشــتر ،گلیکوزیزاســیون قســمت  RBDرا اســتتار
کــرده بــود و ایــن اتفــاق مانــع مهــار کامــل ویــروس
مــی شــد.
مدیــر تحقیقــات و توســعه موسســه رازی ،تصریــح کرد:
در نظــر داشــته باشــید بــرای شــیوع و غالــب شــدن
ایــن ویــروس بــه عنــوان واریانــت غالــب ،امیکــرون بــه
غیــر از سیســتم ایمنــی میزبــان بایــد بــا رقیــب خــود
یعنــی واریانــت هــای دلتــا و دلتــا پــاس بجنگــد و این
بــه ســادگی رقابــت واریانــت دلتــا بــا واریانــت آلفــا و بتا
نخواهــد بــود و بعیــد بــه نظــر مــی رســد بــه راحتــی بر
روی واریانــت دلتــا ســوار شــده و واریانــت غالــب شــود.
وی ،موتاســیون هــای زیــاد ویــروس را عاملــی در
تحــت تاثیــر قــرار دادن واکســن هــا از دیــدگاه ایمنــی
همــورال و همچنیــن آنتــی بــادی هــای مونوکلنــال
(جهــت درمــان) دانســت و اضافــه کــرد :لــذا واکســن
هایــی کــه هــر دو ایمنــی همــورال و ســلوالر را فعــال
مــی کننــد در ایــن خصــوص موفــق تــر عمــل خواهنــد
کــرد.
بنــی هاشــمی تصریــح کــرد :واقعیــت ایــن اســت اگــر
ایــن ویــروس بــه جــای ویــروس اولیــه ووهــان بــود بــا
سیســتم ایمنــی دو ســال پیــش هــم اکنــون میــزان
مــرگ و میــر  ١٠برابــر امــروز بــود.
وی افــزود :امــروز ایــن نگرانــی جایگاهــی نــدارد و
خــدا را شــکر بــا واکسیناســیون و ایمنــی طبیعــی ایــن
مشــکل حــل شــده اســت.مدیر تحقیقــات و توســعه
موسســه رازی در ادامــه ،بــه ذکــر نکاتــی مهــم در
خصــوص واکســن و واکسیناســیون اشــاره کــرد و بــا
تاکیــد بــر تکمیــل واکسیســنایون عمــوم افــراد واجــد
شــرایط هــر چــه ســریع تــر ،گفــت :الزم اســت از
واکســن هــای موثرتــر بــرای ایــن مهــم اســتفاده شــود.
وی گفــت :به علت موتاســیون در قســمت خــود RBD
واکســن هایــی کــه فقــط بــر پایــه  RBDســاخته
شــده انــد ،یــا واکســن هایــی کــه بــا غیــر فعــال کــردن
ویــروس ســاختار  RBDو پروتئیــن ســطحی بــه هــم
مــی خــورد در ایــن کارزار ضعیــف عمــل خواهنــد کرد.
بنــی هاشــمی تزریــق دز یــادآور را بســیار مهــم خوانــد
و تاکیــد کــرد :افــرادی کــه واکســن هایــی در پلتفــرم
ســینوفارم دریافــت کــرده انــد ،دوز یــادآور را پــس از
ســه تــا چهــار مــاه از دریافــت دوز دوم ،حتمــا دریافــت
کنند.طــراح واکســن رازی کووپــارس ،بــا اشــاره بــه این
کــه شــاید ایــن آخریــن واریانــت نبــوده و ســال هــای
آتــی بــه دزهــای یــادآور جدیــد نیــاز باشــد ،تصریــح
کــرد :همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه سیســتم ایمنی
نبایــد بــا پروتئیــن هــای غیرمهــم بــه غیــر از پروتئیــن
هــای ایمونودومیننــت آن هــم در صــورت لــزوم درگیــر
شــود ،بنابرایــن بــرای دز یــادآور از واکســن هــای غیــر
فعــال ویروســی یــا وکتــور بیــس نبایــد اســتفاده کــرد.
وی ،کنتــرل و قرنطینــه مرزهــای ورودی کشــور بــدون
هیــچ اســتثنایی را ضــروی دانســت و تاکیــد کــرد:
افــرادی کــه از کشــورهای مشــکوک بــه واریانــت هــای
جدیــد وارد ایــران مــی شــوند ،تــا دو هفتــه در مــکان
هــای ایزولــه نگهــداری شوند.ایمونولوژیســت موسســه
تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی ،بــا تاکیــد بــر
تشــویق مــردم بــه رعایــت فاصلــه اجتماعــی ،زدن
ماســک و اقــدام منطقــی در مــورد واکسیناســیون افــراد
زیــر  ١٢ســال ،یــادآور شــد :در صــورت رعایــت ایــن
مــوارد و پروتــکل هــا مشــکلی نخواهیــم داشــت.
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هشدار وزیر بهداشت :احتمال ورود کرونای آفریقایی به کشور وجود دارد
وزیــر بهداشــت گفــت :احتمــال ورود ویــروس
جهــش یافتــه آفریقــای جنوبــی بــه کشــور وجــود
دارد.؛ بهــرام عیــن اللهــی در همایــش  100روز
توفیــق خدمــت 100 ،میلیــون دوز تزریــق ســامت
در مرکــز همایشهــای بینالمللــی رازی اظهــار
داشــت :روز پنــج شــنبه وزیــر بهداشــت آفریقــای
جنوبــی از کشــف ویــروس جدیــدی خبــر داد؛ مــا
بــه شــدت آن را رصــد میکنیــم؛ ایــن ویــروس
جدیــد دو ویژگــی دارد کــه یکــی قابلیــت انتقــال
بــاال و جهــش زیــاد اســت و دیگــری ایــن کــه
میتوانــد از سیســتم ایمنــی گریــزان باشــد امــا
مســئله مهــم ایــن اســت کــه بــا وضعیتــی کــه در
کشــور داریــم و نقــاط قرمــز نداریــم؛ بایــد از ورود
ویــروس بــه کشــور مراقبــت کنیــم.
وی ادامــه داد :شــب گذشــته در فــرودگاه امــام
حضــور یافتیــم و نکاتــی را ارائــه کردیــم .بــا همــه
ایــن دقتهــا بــاز هــم احتمــال ورود ایــن ویــروس
بــه کشــور وجــود دارد و نبایــد فکــر کنیــم کــه کا ِر
ویــروس تمــام اســت؛ البتــه میــزان واکسیناســیون
در افریقــای جنوبــی خیلــی کــم بــوده و 26
درصــد مــردم واکســن زده بودنــد و ایــن پوشــش
پاییــن واکسیناســیون بــه شــیوع ویــروس جدیــد
در آفریقــا کمــک کــرده اســت و مــا امیدواریــم
بــا افزایــش پوشــش واکسیناســیون دچــار ایــن
مشــکل نشــویم.
عیــن اللهــی تصریــح کــرد :مــا فکــر میکردیــم
واکســن بــه شــکل بــاران بیایــد امــا خداونــد لطــف
کــرد و واکســن بــه صــورت سیلآســا وارد کشــور
شــد و جهانیــان از ایــن اتفــاق تعجــب کردنــد.

وی افــزود :شــعار مــا «ایــران قــوی» اســت .ایــران
امــروزه یــک نــام درخشــان در جهــان اســت؛ ایــران
یعنــی امــام(ره) ،مقــام معظــم رهبــری ،شــهدای
بــزرگ مــا و مــردم مقــاوم در مقابــل تحریمهــا؛
اگــر ایــن فشــارها را بــر هــر کشــور دیگــری
تحمیــل میکردنــد مقاومــت نمیکــرد امــا ایــران
توانســت و شــعار مــا میتوانیــم یــک شــعار مهــم
و مشــهود اســت.
وی ادامــه داد :تاریــخ قــدرت مــا را نشــان میدهــد
و وقتــی بــه دوران دفــاع مقــدس نــگاه میکنیــم
میبینیــم کــه در مقابــل همــه کشــورها مقاومــت
کردیــم و تجربــه دفــاع مقــدس بــه مــا نشــان داد
کــه مــا میتوانیــم و بایــد از تاریــخ درس بگیریــم
و امــروز مــردم کشــور مــا تاریــخ را میســازند.
فاجعــه کرونــا کوچــک نبــود و روزانــه  50هــزار
مبتــا و بــاالی  700نفــر مــرگ و میــر داشــتیم
امــا بــا اســتفاده از حرکتهــای تاریخــی بــود
کــه در ایــن فاجعــه بــزرگ کرونــا کــه در تمــام
دنیــا اتفــاق افتــاد ،توانســتیم حرکــت بزرگــی را
بــه مــدد الهــی انجــام دهیــم .اگــر وزارت بهداشــت
میخواســت بــه تنهایــی واکسیناســیون و کنتــرل
کرونــا را انجــام دهــد بیــش از یــک ســال طــول
میکشــید ولــی همــه پــای کار آمدنــد و بنابرایــن
هــر پــروژه ای کــه مــردم از آن حمایــت کننــد
موفــق مــی شــود و ایــن آمارهــای امــروز ،صرفــا بــا
حمایــت مــردم حاصــل شــده اســت.
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه کادر ســامت از
ابتــدای بیمــاری کرونــا تــاش کردنــد ،تصریــح
کــرد :مــا امــروزه توانســتیم بــه عــدد  85درصــد

در پوشــش نوبــت اول واکســن کرونــا برســیم
و در برخــی اســتان هــا  93درصــد مــردم یــک
دوز واکســن کرونــا زدهانــد کــه در دنیــا بینظیــر
اســت و  70درصــد مــردم نیــز دو دوز کامــل
واکســن را تزریــق کردهانــد.
عیــن اللهــی تأکیــد کــرد :حــدود یــک میلیــون
نفــر نیــز دوز ســوم را تزریــق کردهانــد و مــا از
مــردم خواهــش میکنیــم افــراد پرخطــر بــرای
تزریــق دوز ســوم واکســن کرونــا مراجعــه کننــد.
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه واردات  150میلیــون
دوز واکســن گفــت :در واکسیناســیون زمــان بــرای
مــا اهمیــت داشــت .شــدیدا ً بــه واکســنهای
داخلــی کرونــا اعتقــاد داریــم و ا زکشــورهای
پیشــرفته در تولیــد واکســن در دنیــا هســتیم و
همــه انــواع واکســن را در کشــور تولیــد میکنیــم.
وی ادامــه داد 20 :ملیــون دوز نیــز واکســن تولیــد
داخــل داریــم کــه در مجمــوع  170میلیــون دوز
واکســن داشــتهایم کــه  105میلیــون دوز آن
تزریــق شــده اســت.
عینالهــی بــا تأکیــد بــر اینکــه واکسیناســیون
یکــی از مراحــل مهــم در مقابلــه بــا کروناســت،
هشــدار داد :هنــوز کرونــا پایــان نیافتــه و بایــد بــا
کرونــا زندگــی کنیــم .در جلسـهای کــه بــا مســئول
موسســه کــخ آلمــان داشــتیم او گفــت در آلمــان
وقتــی واکسیناســیون افزایــش یافــت مراقبتهــا
کاهــش یافــت و مــردم عــادی انــگاری کردنــد و
علــت پیــک جدیــد کرونــا در آلمــان کــه روزانــه
 50هــزار مبتــا و  200مــرگ و میــر را دارنــد،
همیــن مســئله بــود.

وی خاطرنشــان کــرد :در رابطــه بــا کرونــا کمیتــه
علمــی بســیار قــوی ایجــاد کردیــم و متخصصیــن از
هررشــتهای در آن حضــور دارنــد و هــر رشــته نیــز
یــک زیرگــروه دارد؛ در ایــن کمیتــه همــکاران مــا
انــواع درمانهــا را رصــد مــی کننــد و درمانهــای
طــب ایرانــی بررســی مــی شــود و هــر نکتــه ای
کــه در درمــان مــردم موثــر باشــد اعــام میشــود.
وزیــر بهداشــت گفــت :مــا مدافــع ســامت مــردم
هســتیم و در ایــن راه از همــه امکانــات اســتفاده
میکنیــم و ســامت مــردم را فــدای هیــچ چیــزی
نخواهیــم کــرد و تمــام پرســنل وزارت بهداشــت
متعهــد بــه ایــن امــر هســتند.

ضرورت تداوم طرح شهید سلیمانی برای کنترل کرونا

رئیــس مرکــز مدیریــت شــبکه وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی طــرح شــهید ســلیمانی را در پیشــگیری
و کنتــرل کرونــا بســیار تاثیرگــذار دانســت و گفــت :ایــن
طــرح دســتاوردهای خوبــی در مهــار بــار بیمــاری و کاهش
مراجعــات بــه مراکــز درمانــی داشــته و بایــد ادامــه بایــد.
مصطفــی رضایــی اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه وضعیــت
فعلــی از پوشــش واکسیناســیون و کاهش مراجعــات مراکز
تجمیعــی واکسیناســیون بایــد لکهگیــری واکسیناســیون
بصــورت محلــه بــه محلــه و خانــه بــه خانــه بــرای اقشــار
آســیبپذیر ادامــه یابــد تــا بــه پوشــش حداکثــری از
افــراد واکســینه شــده دســت یابیــم.
وی افــزود :رهگیــری افــراد در معــرض تمــاس بــا مبتالیان
در شــرایط کنونــی بســیار مهــم اســت و بیماریابــی نقــش
موثــری را در پیشــگیری از شــکلگیری مــوج ششــم دارد.
رئیــس مرکــز مدیریــت شــبکه وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی طــرح شــهید ســلیمانی را در پیشــگیری
و کنتــرل کرونــا بســیار تاثیرگــذار دانســت و گفــت :ایــن
طــرح دســتاوردهای خوبــی در مهــار بــار بیمــاری و کاهش
مراجعــات بــه مراکــز درمانــی داشــته و بایــد ادامــه بایــد.
وی ادامــه داد :همچنیــن ســایر راهبردهــای طــرح ســردار
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی نظیــر مراقبــت در منــزل

مبتالیــان ،نظــارت بــر اجــرای پروتکلهــای بهداشــتی و
آمــوزش جامعــه از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
رضایــی بــا اشــاره بــه ضــرورت ادامــه قرنطینــه معکــوس
خــاص گروههــای آســیب پذیــر همچــون بیمــاران قلبــی،
ریــوی ،فشــار خــون بــاال و دیابــت گفــت :بایــد شــرایطی
فراهــم شــود کــه بــا رفــع نیازهــای ایــن بیمــاران ،ایــن
افــراد کمتــر بیــرون از منــزل بیاینــد تــا مبتــا نشــوند.
رضایــی افــزود :پــس از اینکــه بخــش قابــل توجهــی
از مــردم واکســن دریافــت کردنــد بایــد اســتمرار
واکسیناســیون کوویــد را در قالــب واحدهــای ارائــه
خدمــات شــبکه پیگیــری کنیــم تــا هــم دسترســی بــه
واکسیناســیون بیشــتر گــردد و هــم فرصــت پرداختــن بــه
خدمــات غیرکوویــد فراهــم آیــد.
رئیــس مرکــز مدیریــت شــبکه وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی بیــان داشــت :بــا توجــه بــه پوشــش
قابــل توجــه واکسیناســیون و کاهــش چشــمگیر مراجعــه
بــه مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون میتــوان در
برخــی تصمیمــات گذشــته همچــون افزایــش نیروهــا و
شــیفتها ،شــیفتهای شــبانه ،مراکــز تجمیعــی تجدیــد
نظــر کــرد کــه تصمیمــات در ایــن خصــوص متعاقبــا ابالغ
خواهــد شــد.

کمیسیون اصل نود مسئله «کمبود پزشک» را پیگیری میکند
رئیــس کمیســیون اصــل نــود مجلــس گفــت:
وزارت بهداشــت از ســال  ۹۲تــا کنــون هیچــگاه
قانــون دانشــجویان بومــی را بــه طــور کامــل اجــرا
نکــرده و در ســال  ۱۴۰۰بــر خــاف قانــون تنهــا ۶
درصــد از ظرفیــت پذیــرش دانشــجویان پزشــکی را
بــه ایــن امــر اختصــاص داده اســت.
حجتاالســام والمســلمین حســن شــجاعی در
گفتوگــو یــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
راهــکار افزایــش ظرفیــت پزشــکی چیســت ،اظهــار
کــرد :طبــق اظهــارات مســئوالن اســبق وزارت
بهداشــت کــه خــود متولــی امــر ادغــام آمــوزش
پزشــکی در وزارت بهــداری و تشــکیل وزارت
بهداشــت در دهــه  60بودهانــد ،ایــن کار بــا هــدف
رفــع کمبــود نیــروی انســانی در زمینه بهداشــتی و
درمانــی مخصوصــا پزشــک و دندانپزشــک صــورت
گرفتــه اســت امــا اکنــون بعــد از گذشــت نزدیــک
بــه  40ســال از تشــکیل ایــن وزارتخانــه نهتنهــا
مســئله کمبــود پزشــک در کشــور حــل نشــده
اســت بلکــه شــاهد افــزوده شــدن بــه مشــکالت
نظــام ســامت از جملــه کمبــود پزشــک هســتیم.
افزایــش پرداخــت از جیــب مــردم بــا افزایــش
تعرفههــا در طــرح تحــول ســامت وی افــزود:
ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن ســالها
مجلــس و بدنــه نظــام همــواره بــا تصمیمــات و
درخواســتهای وزارت بهداشــت جهــت بهبــود
وضعیــت ســامت مــردم همــراه بــوده اســت؛
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بــرای مثــال در طــرح تحــول ســامت همــکاری
خوبــی بیــن مجلــس و وزارت بهداشــت شــکل
گرفــت امــا متاســفانه در عمــل دیدیــم کــه تزریــق
پــول و افزایــش تعرفههــا و ســاخت بیمارســتان
و نوســازی تجهیــزات نتوانســت تحــول خاصــی در
وضعیــت بهبــود نظــام ســامت ایجــاد کنــد و در
نهایــت هــم شکســت خــورد و موجــب افزایــش
پرداخــت از جیــب مــردم در بخــش درمــان شــد.
مشــکل مــردم در دسترســی بــه پزشــک قابــل
انــکار نیســت
رئیــس کمیســیون اصــل نــود مجلــس شــورای
اســامی تصریــح کــرد :اکنــون وزارت بهداشــت بــا
چالشهــای عدیــدهای روبــرو اســت کــه متاســفانه
برخــی موضــع گیریهــا ایــن شــائبه را ایجــاد
مــی کنــد کــه ارادهای بــرای حــل مشــکالت در
بدنــه تصمیمگیــری ایــن وزارتخانــه وجــود نــدارد
و دالیــل شــفاف و روشــنی هــم بــرای ســر بــاز
زدن از رفــع ایــن مشــکالت از طــرف مســئوالن
ارائــه نمیشــود؛ مســئله کمبــود پزشــک و لــزوم
افزایــش ظرفیــت هــم از همیــن مــوارد اســت و
مشــکل مــردم در دسترســی بــه پزشــک در
مناطــق مختلــف قابــل انــکار نیست.شــجاعی در
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «آیــا کمیســیون اصــل
 90بــه موضــوع افزایــش ظرفیــت پزشــکی ورود
کــرده اســت؟» بیــان داشــت :در واقــع مســئله
اصلــی کــه موجــب ایجــاد مشــکل بــرای مــردم

شــده اســت ،مســئله کمبــود پزشــک اســت کــه
وزارت بهداشــت بــا کاهــش ظرفیــت پذیــرش در
دهــه  80و عــدم پیــش بینــی صحیــح نیــاز کشــور
بــه پزشــک باعــث بــروز ایــن مشــکل شــده اســت
و در حــال حاضــر افزایــش ظرفیــت پزشــکی از
اصلیتریــن راه حلهــای حــل ایــن مشــکل اســت
و کمیســیون هــم بــه علــت اهمیــت موضــوع و
نیــاز کشــور پیگیــر ایــن موضــوع هســت .پیشتــر
هــم کمیســیون بــه دلیــل شــکایتهای صــورت
گرفتــه ،پیگیــر مشــکل کاهــش ظرفیــت آزمــون
تخصــص بــود کــه تاحــدی کاهــش ظرفیتهــا
جبــران شــد.
بومیگزینــی راهــکار حــل مشــکل مناطــق
محــروم
رئیــس کمیســیون اصــل نــود مجلــس شــورای
اســامی دربــاره راهــکار حــل کمبــود پزشــک در
مناطــق محــروم تأکیــد کــرد :مجلــس بــرای رفــع
کمبــود پزشــک و نیــروی انســانی متخصــص در
مناطــق کمبرخــوردار ،قانــون خوبــی جهــت
بومــی همیــن مناطــق بــرای
اســتفاده از جوانــان
ِ
ورود بــه رشــتههای خدماتــی موردنیــاز تصویــب
کــرد امــا متاســفانه بــا بررس ـیهای انجــام شــده،
وزارت بهداشــت از ســال  92تــا کنــون هیچــگاه
قانــون دانشــجویان بومــی را بــه طــور کامــل اجــرا
نکــرده و در ســال  1400بــر خــاف قانــون تنهــا
 6درصــد از ظرفیــت پذیــرش دانشــجویان پزشــکی

را بــه ایــن امــر اختصــاص داده اســت؛ ایــن در
حالــی اســت کــه حتــی بــا اجرایــی شــدن کامــل
ایــن طــرح بــاز هــم بــا ســرانه مطلــوب در زمینــه
پزشــک فاصلــه زیــادی خواهیــم داشــت و نیازمنــد
افزایــش کل ظرفیــت پذیــرش دانشــجویان پزشــکی
و دندانپزشــکی هســتیم.رئیس کمیســیون اصــل
نــود خاطرنشــان کــرد :کمیســیون اصــل  90بنــا
بــر وظیفــه قانونــی خــود در نظــارت بــر اجــرای
قوانیــن و رفــع نیــاز مــردم ایــن موضوعــات را
پیگیــری میکنــد.

آگهی ها

تشکیل کمیته احیای
اجتماعی پساکرونا در ستاد
ملی مقابله با کرونا
رییــس ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره کشــور
گفــت :کمیتــه احیــای اجتماعــی پســاکرونا در ســتاد
ملــی مقابلــه بــا کرونــا تشــکیل میشــود.
محمــد حاتمــی بــا بیــان اینکــه جهــان قبــل و بعــد از
کرونــا متفــاوت اســت ،افــزود :ایــن کمیتــه بــا هــدف
احیــا و بازســازی مشــکالت روانشــناختی و اجتماعــی
دوران پســاکرونا همچــون تجدیــد روابــط اجتماعــی،
تعامــات بیــن فــردی راه انــدازی میشــود .وی
تصریــح کــرد :تاثیــرات اجتماعــی ،اقتصــادی و روانــی
کرونــا در دوران پســاکرونا متجلــی خواهــد شــد.
بنابرایــن از آغــاز شــیوع ایــن بیمــاری تشــکیل یــک
کمیتــه اجتماعــی بــه منظــور بررســی تاثیــرات متعدد
ایــن پاندمــی احســاس میشــد.
بــه گفتــه حاتمــی ،هــر نــوع شــرایط پرفشــار
واکنشهــای روانشــناختی بــه دنبــال داشــته و آثــار
ش میتوانــد در دوران پــس از
و نتایــج ایــن واکنــ 
بحــران متجلــی و جامعــه را بــا موجــی از مشــکالت و
اختــاالت روانــی نیــز مواجــه ســازد .رییــس ســازمان
نظــام روانشناســی و مشــاوره کشــور ادامــه داد :ایــن
پاندمــی ســبک زندگــی جامعــه را متحــول کــرد،
امــروز اگــر پایــان همهگیــری ایــن بیمــاری باشــد،
تاثیــرات همهجانبــه واقعــه تــا ســالها ادامــه داشــته
و نتایــج بحــران و تــرس روانــی از بیمــاری میتوانــد
 ۲۰ســال هــم بــا مــردم مانــدگار باشــد.
حاتمــی همچنیــن بــا اشــاره بــه همــکاری ســتاد ملــی
مقابلــه بــا کرونــا در ایــن زمینــه اضافــه کــرد :امــروز
دنیــا در حــال ورود بــه جهــان پســاکرونا اســت ،در
ایــن جهــان ،همــه ارتباطــات ،خلقیــات و روش زندگی
تغییــر کــرده و بــر ایــن اســاس تشــکیل کمیتــه
احیــای اجتماعــی پســاکرونا بــرای احیــای روابــط
اجتماعــی و ...متناســب بــا دوران جدیــد ضــرورت
مییابــد.
وی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر تاثیــر دیدارهــای
مردمــی مســئوالن نیــز اظهــار داشــت :بحــران کرونــا
طــی دو ســال اخیــر همــه دیدارهــا را لغــو و اجــازه دید
و بازدیدهــا را گرفتــه بــود .بنابرایــن دیــدار مســئوالن با
مــردم طــی ســفرهای اســتانی و ...ســبب گفــت وگــو با
شــهروندان ،بازگــو کــردن مســائل و مشــکالت مردمــی
و ...شــده و ایــن امــر از منظــر روانشــناختی تاثیــرات
مثبتــی خواهــد گذاشــت ،امــا هدایــت ایــن دســتاورد
را نیــز بایــد حائــز اهمیــت دانســت.
تشــکیل کمیســیون روانشناســی و مشــاوره اســامی
در ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره نیــز یکــی از
مهمتریــن اقدامــات ایــن ســازمان در دولــت ســیزدهم
اســت.
براســاس ایــن کمیتــه ،ارائــه خدمــات روانشناســی و
مشــاوره بــه مــردم بومــی و مشــاوره بر مبنــای فرهنگ
دینــی ارائــهمیشــود .در ایــن خصــوص همچنیــن از
ظرفیــت روحانیــت معظــم بــه ویــژه بــا تحصیــات
روانشناســی و مشــاوره اســتفاده خواهــد شــد.
همچنیــن واکسیناســیون سراســری از  ۲۲فروردیــن
ســال  ۱۳۸۹در کشــور آغــاز شــد و تــا کنــون ۵۷
میلیــون و  ۳۳۲هــزار و  ۸۵۳نفــر ُدز اول ۴۶ ،میلیــون
و  ۳۲۸هــزار و  ۳۳۷نفــر ُدز دوم و  ۹۴۸هــزار و ۱۶۸
نفــرُ ،دز ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کــرده انــد و
مجمــوع واکســن هــای تزریــق شــده در کشــور بــه
 ۱۰۴میلیــون و  ۶۰۹هــزار و ُ ۳۵۸دز رســیده اســت.
از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا در کشور(اســفند )۹۸
تــا کنــون  ۱۲۹هــزار و  ۵۴۹نفــر از هموطنــان جــان
خــود را از دســت داده انــد.
تلفــات کرونــا طــی روزهــای گذشــته بــه مــدد رویکرد
دولــت ســیزدهم در افزایــش واردات واکســن و تســریع
واکسیناســیون رونــدی کاهشــی امــا سینوســی داشــته
و روزهــای گذشــته حتــی بــه عــدد  ۸۶فوتــی یعنــی
کمتریــن آمــار تلفــات پــس از عبــور خبــر پنجــم
کرونــا از کشــور رســیده اســت.
خیــز پنجــم و مرگبــار کرونــا از ابتــدای تیــر مــاه در
کشــور آغــاز شــد و وزارت بهداشــت هشــتم مهــر مــاه
از عبــور ایــن خیــز از کشــور خبــر داد ،ایــن خیــز در
 ۲۸مــرداد و هفتــم مهــر مــاه بــه ترتیــب شــمار تلفات
از یکصــد و  ۱۲۰هــزار نفــر عبــور کــرد.
همچنیــن رکــورد تلفــات روزانــه کرونــا در ایــن مــدت
چندیــن بــار شکســته شــد و روز دوم شــهریور مــاه بــا
 ۷۰۹مــورد مــرگ روزانــه بــه باالترین شــمار تلفــات از
ابتــدای شــیوع کرونــا در کشــور رســید.
بــا ایــن وجــود ،احتمــال ورود ســویه جدیــد کرونــا
بــا نــام «اومیکــرون» هشــدارهایی را در پــی داشــته
اســت  ،از ایــن رو در کنــار واکسیناســیون ،مــردم بایــد
همچنــان رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی را جــدی
بگیرنــد تــا از گزنــد کرونــا و ســویه هــای مرگبــار آن
در امــان بماننــد.

آگهی تغییرات
شرکت صالبت سنگ شرکت تعاونی به شماره ثبت  1919و شناسه ملی  10260204098به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1400/04/20و نامه  4718مورخ  1400/8/19اداره تعاون
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شهاب باقری  0569937566و غالمرضا محمدی راد  0569881803و ایمان
محمدی راد  0082670811به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و امیر حسین محمدی راد 0560084031
و سکینه محمدی راد  0560009372به عنوان اعضای علی البدل به مدت سه سال و شیما مال احمدی
 0569967538بسمت بازرس اصلی و مریم بهمنی  0569900999بسمت بارس علی البدل به مدت 1
سال تعیین شدند صورتهای مالی منتهی به  30اسفند سال  1399مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
« آگهی فقدان سند مالکیت »
سند مالکیت  ۲۱سهم مشاع از  ۱۴۹۸۵۰سهم ششدانگ پالک ثبتی  ۴۱فرعی از  - ۱۴۴۵۸اصلی بخش  ۵ثبت
اصفهان که طبق دفتر الکترونیکی  ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۲۸۵بشماره سند چایی  ۷۸۹۰۰۹سری ج سال  ۹۸بنام
آقای بهمن ودائی فرزند حسین بشناسنامه  ۷صادره اصفهان کدملی  ۱۲۸۵۲۵۵۱۰۰صادر وتسلیم گردیده که طبق
سند انتقال شماره  ۱۰۰۱۸مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۲دفتر اسناد رسمی شماره  ۴۳۹اصفهان به نامبرده منتقل گردیده است
اکنون خانم محبوبه ودائی فرزند بهمن کد ملی  ۱۲۸۵۶۰۶۵۵۸بوکالت از طرف نامبرده طبق وكالتنامه  ۷۵۷۴۲مورخ
 ۱۴۰۰/۰۵/۲۰دفتر  ۳۷نجف آباد اصفهان درخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده است و با توجه به
اینکه مالکیت نامبرده طی دستور شماره ۱۳۹۹۰۵۸۰۲۰۰۳۰۱۵۲۹۲مورخ  ۱۳۹۹/۱۰/۲۹شعبه اول اداره اجرای اسناد
رسمی اصفهان به نفع خانم ایران کچوئی سفید دشتی در قید بازداشت میباشد اداره اول اجرای اسناد رسمی اصفهان
طی نامه شماره ۱۴۰۰۰۵۸۰۲۰۰۳۰۰۸۶۷۷مورخ۱۴۰۰/۰۷/۱۸با حفظ حقوق بازداشتی با صدور سند مالكيت المثنی
موافقت نموده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی
میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان _ سید اسداله موسوی شناسه آگهی1231109 :

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان آقای محمد محمودی نژاد فرزند عباس دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث اصلی( اعتراض
ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره  ۸۹۰۹۹۷۳۶۵۷۴۰۰۴۶۷مورخ  ۱۳۸۹/۶/۲۴صادره در پرونده کالسه
 ۸۸۰۹۹۸۰۳۶۹۳۰۰۴۲۹مطروحه به خواسته اثبات مالکیت اینجانب نسبت به مقدار  ۷/۵سرجه (هفت و نیم سهم) از
 ۲۱۰۰سهم شش دانگ (مطابق با یکساعت و ربع آب) قنات مزرعه سفیداب سنگ  ۴۳اصلی بخش  ۲حوزه ثبتی فین
بزرگ کاشان و در نتیجه الغاء دادنامه معترض عنه) مقوم به  ۳/۰۰۰/۰۰۱ریال ارزش منطقه ای ملک  ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ریال
و دستور موقت (بدوا صدور قرار توقف (تاخیر) عملیات اجرایی پرونده کالسه  ۸۸۰۹۹۸۰۳۶۹۳۰۰۴۲۹مطروحه نزد شعبه
اول اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان (بایگانی اجرا ))۸۹۰۴۰۰-و الزام به تنظیم سند رسمی ملک (تقاضای صدور
حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مقدار  ۷/۵سرجه (هفت و نیم سهم) از  ۲۱۰۰سهم شش دانگ (مطابق
با یک ساعت و ربع آب) قنات مزرعه سفیداب سنگ  ۴۳اصلی بخش  ۲حوزه )مقوم به۳/۰۰۰/۰۰۱ریال ارزش منطقه ای
ملک  ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ریال و مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت آقا ماشااله مسعوی فینی فرزند علی آقا و فرهاد راهنما
فرزند جواد و احسان وهاب نیا فرزند علی اکبر و اشرف راهنما فرزند صادق و بهاره راهنما فرزند جواد و محسن وهاب نیا
فرزند علی اکبر و پروین تابان تراش کار فرزند محمد و تقی راهنما و اقدس راهنما فرزند صادق و شیرین راهنما فرزند
جواد و فاطمه راهنما فرزند صادق و حسین وهاب نیا فرزند علی اکبر و زهرا رهنما کاشانی فرزند محمدرضا و عباس رهنما
کاشانی فرزند محمدرضا به دادگستری کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کاشان به
کالسه  ۰۰۰۰۸۱۳ثبت و برای روز  ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ساعت  ۱۲/۱۵وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خواندگان بجزء
خوانده ردیف اول مجهول المکان بوده اند لذا به تجویز ماده  ۷۳قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی مراتب به نامبردگان ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان می تواند تا قبل
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمایند  .انتشار این آگهی به
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور  ،دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کاشان  -کریمی

شناسه آگهی۱۲۳۰۶۱۳ :

