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یک توئيت
توئیت سخنگوی سازمان غذا و دارو

توزیع ۶۰۰هزار انسولین قلمی در داروخانهها؛ از امروز
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از توزیع
۶۰۰هزار انسولین قلمی در داروخانهها از امروز شنبه خبر
داد .دکتر حیدر محمدی دربــاره وضعیت واردات انسولین
قلمی ،به ایسنا گفت :تعداد زیادی انسولین قلمی در حدود
۶۰۰هــزارتــا از گمرک ترخیص شده است و از شنبه توزیع
آن را در داروخانهها انجام میدهیم .وی افزود :شرکتی که
تامینکننده این انسولینها بود ،قرار بود در داخل کشور
انسولین قلمی را در حجم انبوه تولید کند ،اما متاسفانه به
تعهداتش عمل نکرد و مجبور شدیم ،واردات انجام دهیم.
وی گفت :بنابراین هماکنون واردات انسولین قلمی را آغاز
کردیم تا زمانیکه تولیدکنندگان داخلی بتوانند تولیدشان را

انجام دهند و کفاف بازار را بدهد ،ما واردات را انجام میدهیم.
محمدی با بیان اینکه تا زمانیکه مردم به انسولین نیاز داشته
باشند ،قطعا به هر طریقی اعم از واردات و تولید داخل ،آن را
تامین میکنیم ،ادامه داد :هماکنون شرکتی که قرار بود تولید

انسولین قلمی را آغاز کند ،هنوز این کار را آغاز نکرده و هنوز
به تولید نرسیده است و در مرحله مونتاژ قرار دارد .هر زمان به
تولید برسد ،میتواند نیاز بازار را تامین کند .وی تاکید کرد :بر
این اساس  ۶۰۰هزار انسولین قلمی از شنبه هفته جاری در
داروخانهها توزیع میشود .محمدی گفت :این انسولینهای
قلمی در داروخانههای منتخب و با قیمت ارزانتــر نسبت
به گذشته عرضه میشود .در عین حال مردم میتوانند از
طریق اپلیکیشن یا سامانه تیتک نوع انسولین مورد نیاز خود
را جستوجو و نزدیکترین داروخانه عرضهکننده آن را پیدا
کنند .بیماران میتوانند با ارائه کارت ملی انسولین قلمی
موردنیازشان را از داروخانه دریافت کنند.

سونامیبدحاالنکرونا

یک عکس
روستای خور واقعدرشهرستان خوسف
خراسان جنوبی ،نگینی در دل کویر
اســت که عــاوه بر جاذبه گردشگری
و طبیعت زیبا ،سنگهای عقیق را با
رنگهای زمردی و یاقوتی در دل خود
پنهان کرده است.

آمار بی سابقه 5هزارنفری بدحاالن و 6هزار مبتالی جدید ،به نگرانیها دامن زده است

وزارت بهداشت :در خیز جدید کرونا ،رعایت پروتکلها توسط مردم بسیار کم شده است
مردانه و اغذیهفروشیها هم در ردیف باالترین
شکایتها در عدم رعایت دستورالعملهای
بهداشتی توسط مردم هستند.

عبدالهی -انــگــار بــایــد خــودمــان را بــرای
روزهــای تلختری هم آمــاده کنیم و شاید تا
روزه ــای هولناکی که وزیــر بهداشت خطر
رسیدن آن را هشدار داده بود ،فاصله چندانی
نداشته باشیم .همین هفته قبل بود که دکتر
نمکی با گالیه شدید از بیتوجهیها به کرونا،
برای همه خط و نشان کشید و گفت« :اگر با
اپیدمی کرونا ،درست مقابله نشود باید از ته
رودخانه ،جنازه جمع کنیم» .این حرفهای
بیتعارف دکتر نمکی ،اگرچه واکنشها و
انتقادهایی را از جانب برخی مسئوالن دولتی
به همراه داشت ،اما هرچه بیشتر میگذرد
صحت و دقت آن بیشتر آشکار میشود.

▪اعمال محدودیت در  43شهر بحرانی

در همین حال روز پنجشنبه در جلسه روسای
کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب
شد از روز دوشنبه تا پایان آبــان نسبت به
کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاههای
اجرایی در تهران به میزان  ۵۰درصد اقدام
شود .همچنین در  43شهرستان با وضعیت
بحرانی ،از روز دوشنبه به مــدت یک هفته
محدودیتهای شدید اعمال خواهد شد که
در صورت لزوم در هفته آینده نیز ادامــه می
یابد .در فهرست این  43شهر نام شهرستان
استان خراسان رضوی هم به چشم میخورد.

▪رسیدن تعداد بدحاالن به مرز  5هزار نفر

گزیده

قالیباف :طی  2دهه آموزش و
پرورش را رها کردهایم
رئیس مجلس گفت :آموزش و پرورش به عنوان
یک مجموعه مهم طی  17سال گذشته شاهد
حضور چند وزیــر و سرپرست بــوده لــذا باید
اذعان کرد طی دودهه آموزش و پرورش را رها
کردهایم و اکنون جای تعجب دارد برخی توقع
میکنند سند تحول چرا اجرایی نشده است .به
گزارش فارس ،قالیباف در جلسه هماندیشی با
صاحبنظران و اعضای تشکلهای فرهنگیان
افــزود :وقتی در آمــوزش و پــرورش صحبت از
مشکل مالی میشود ،باید گفت چرا از امکانات
مختلف مانند صندوق ذخیره ارزی بهره گرفته
نشده است؛ به عنوان مثال وقتی برای انجام
امور مختلف  10میلیارد دالر اعتبار تخصیص
مییابد ،آیــا تاکنون کسی پیگیری کــرده که
چنین رقمهایی برای تربیت نیز اختصاص یابد؛
تردیدی ندارم اگر چنین اقدامی انجام میشد،
رهبر انقالب هم موافقت میکردند .رئیس قوه
مقننه در خصوص کمبود نیروی انسانی در
آموزش و پرورش افــزود :هماکنون صحبت از
کمبود سیصدهزار معلم در آموزش و پرورش
است که مطمئنا دانشگاه فرهنگیان ظرفیت
تربیت چنین تعدادی را ندارد اما باید برای آن
برنامهریزی شود.

طــی روزهــــای اخــیــر ،بــارهــا و بــارهــار آمــار
فوتشدگان و مبتالیان رکورد شکسته است
و در  24ساعت منتهی به روز گذشته هم بار
دیگر این رکوردشکنی تکرار شد 6 :هزار و
 134مبتالی جدید .در کنار این آمار ،تعداد
 335فوتی در یک روز هم عددی ترسناک بود
که اگرچه رکورد را نشکست اما برای پنجمین
روز متوالی ،رقم بیش از  300جا نباخته
در کشور را ثبت کرد .اما در کنار این دو آمار،
اعداد ترسناک دیگری هم طی روزهای اخیر
ثبت شده که شاید کمتر به آن توجه شده است:
«تعداد موارد حاد و شدید» .روز گذشته آمار
کروناییهای با وضعیت حاد و شدید 4 ،هزار
و  933بیمار اعالم شد؛ عددی که نسبت به
روزهــای قبل افزایش یافت و روند صعودی
خود را حفظ کرد .و نکته تلخ اینکه ،بر اساس
اعالم مسئوالن وزارت بهداشت حدود 50
درصــد این بیماران بدحال ،تــوان مقابله با
کرونا را نخواهند داشت و جان خود را از دست
میدهند.
▪بیماران دیر مراجعه میکنند

دکتر «جانبابایی» معاون وزیر بهداشت هم در
این باره هشدار داده و گفته است« :متأسفانه
در دو سه هفتهای که روند صعودی داشتهایم،
تعداد بیماران بدحال افزایش یافته است؛
یکی از دالیلش این است که بیماران دیرتر
مراجعه میکنند ،بنابراین درخــواســت ما

این است که اگرچه بیماران در اکثر موارد
با یک درمان مناسب بهبود مییابند اما باید
زود به پزشک مراجعه کنند و بسته درمانی
را زودتــر دریافت کنند تا به وضعیت بدتری
دچار نشوند»  .
دکتر «رضا جلیلی خشنود» عضو ستاد مقابله
با کرونا در تهران هم دربــاره برخی از دالیل
مراجعه دیرهنگام بیماران به بیمارستا ن
گفته است« :ترس از ابتال با مراجعه به مراکز
درمانی ،مراجعه به مطبها و ماندن در منزل
و خود درمانی برخی از دالیل این مسئله است.
به همین دلیل تنها زمانی که بدحال میشوند
و عالیمی مانند افت شدید اکسیژن ،تب باال
و تنگی نفس دارنــد به بیمارستان مراجعه
میکنند».
▪ابتال به کرونا خانوادگی شده است

از ویــژگ ـیهــای مــوج ســوم کــرونــا ،ابتالی
خانوادگی آن است که از بیتوجهی خانوادهها
به رعایت قرنطینه و پروتکلهای بهداشتی
در منزل حکایت دارد .به گفته معاون درمان
وزارت بهداشت« ،در موج جدید کرونا موارد
زیادی داریم که چندنفر از اعضای یک خانواده
به صــورت همزمان در بیمارستان بستری
هستند و ایــن نشان مـیدهــد کــه قرنطینه
در مــواردی که نیاز به بستری بیمار نیست،
رعایت نمیشود»« .علیرضا زالــی» فرمانده
ستاد مقابله با کرونا در تهران هم در این باره
گفته است« :هماکنون در تهران با حجم قابل
توجهی از خوشههای ابتالی خانوادگی مواجه

هستیم شاید در پیک اول و دوم با این پدیده
کمتر روبهرو بودیم ،اما اکنون در بسیاری از
موارد پدر ،مادر خانواده همراه با فرزندان به
ما مراجعه میکنند».
▪ مردم بسیار کم رعایت میکنند

دو شب قبل بود که دکتر «علیرضا رئیسی»
مــعــاون بــهــداشــت وزیـــر بــهــداشــت هــم در
گفتوگوی ویــژه خبری ،شرایط کشور در
مواجهه با مــوج ســوم کرونا را نگرا نکننده
توصیف کرد که اهم آن به این شرح است:
* خیز جدید کــرونــا در دنــیــا شــروع شــده،
هـماکــنــون ایــن بــیــمــاری واکــســن و درمــان
مشخصی نــدارد و تنها راه تاخت و تــاز آن،
نادیده گرفتن و عادی سازی شرایط است.
* در خـــیـــز جــــدیــــد کــــرونــــا رعــــایــــت
دستورالعملهای بهداشتی توسط مردم
بسیار کم شده است .بیش از نیمی از مردم
دستورالعملها را رعایت میکنند اما در قبال
افــرادی که شیو هنامهها را رعایت نمیکنند
باید فرایندهایی را تعریف کنیم تا افراد ملزم
به رعایت آن شوند .حتم ًا باید با اشد مجازات
با آنها برخورد کرد ،چون مثل بمب ویروسی
در جامعه هستند.
▪مشکل جدی در نانواییها

* به گفته دکتر رئیسی در نانواییها مشکل
جدی داریــم ،ولی در ادارات دولتی شرایط
بــهــتــری را شــاهــد هــســتــیــم .بــاشــگــاههــا و
سالنهای ورزشــی ،آرایشگا ههای زنانه و

▪آغاز سختگیریها در اروپا

حــاال شــایــد بــتــوان امــیــدوار بــود بــا اعمال
محدودیتهای جدیتر در شهرهای بحرانی
کمی شرایط وخیم کرونا در کشور مدیریت
شــود .ایــن محدودیتها فعال تنها راهکار
جدی مقابله با کروناست که دیگر کشورها
نیز همین راهبرد را پیش بردهاند .آنطورکه
ایسنا گــزارش کرده است ،با افزایش موارد
جدید ابتال به کووید  ۱۹طی روزهای اخیر در
کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا ،فرانسه
و آلمان ،تدابیر و اقدامات سخت گیرانهتری
برای مقابله با موج جدید شیوع ویروس کرونا
در این کشورها اجرا میشود .در ایتالیا در
دو منطقه «لومباردی» در شمال و «کامپانیا»
در جنوب ناپل ،مقررات منع تردد شبانه به
اجــرا گذاشته شد .آلمان هم در هفتههای
اخیر مانند بسیاری از کشورهای اروپایی
مقرراتی را برای محدودکردن فعالیتهای
اجتماعی با هدف کاهش سرعت همهگیری
این ویــروس به اجــرا گذاشت .در ایرلند نیز
از چهارشنبه شب محدودیتهای شدیدی
برای حضور مردم در اماکن عمومی به اجرا
گذاشته شد و بر این اساس ایرلندیها باید به
مدت شش هفته در خانهها بمانند و مقررات
قرنطینه را رعایت کنند .از ســوی دیگر در
اسپانیا هم مقررات محدودکننده بسیاری به
اجرا گذاشته شده و د هها شهر آن قرنطینه
شدهاند .همچنین شش روز پس از آغاز دور
جدید مقررات منع تردد در پاریس و هشت
شهر بــزرگ دیگر فرانسه که از  ۹شب آغاز
میشود و تا  ۶بامداد ادامه دارد ،دولت از
گسترش این محدودیتها به دیگر شهرها
و حتی از احتمال طوالنیتر شدن ساعات
منع آمد و شد سخن میگوید.

5
جامعه

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:

افزایش قیمت در بلیت پروازها
نداشتیم

رئیس ســازمــان هواپیمایی کشوری با تکذیب
افزایشقیمتبلیتپروازهاازاولآبان،توضیحاتی
را در اینباره ارائه کرد .دو روز قبل بود که اجرای
پروتکلهای بهداشتی در پروازها جدیتر شد و
شرکتهای هواپیمایی موظف شدند فقط 60
درصد صندلیهای هر پرواز را به فروش برسانند
تا فاصلهگذاری اجتماعی بین مسافران رعایت
شود.ازسویدیگربامخالفتهایوزیرراهواعضای
کمیسیونعمران،مقررشدشرکتهایهواپیمایی
بهبهانهجبرانخسارتخالیبودناینصندلیها
هیچگونه افزایش قیمتی روی بلیتها اعمال
نکنند و خسارت آنها از طریق ستاد ملی مقابله با
کروناجبران شود.بااینحال برخی خبرگزاریها
طیدوروزگذشتهازگرانیبیسروصدایبلیتها
همزمان با اجــرای پروتکلهای بهداشتی خبر
دادنــد؛ موضوعی که رئیس سازمان هواپیمایی
کشور با تکذیب آن گفت :شرکتهای هواپیمایی
براساسدامنهنرخیکهبرایشانتعریفشدههیچ
افزایشقیمتینداشتند،همچنینجلساتی دراین
بارهبرگزاروقرارشددرهفتهآینده(اینهفته)طی
نشستی مشترک به نتایجی دست یابیم .زنگنه
درباره الزام خالی نگهداشتن  40درصد صندلی
پروازها برای پیشگیری از کرونا هم اظهار کرد :با
اینحالهیچگونهافزایشقیمتینخواهیمداشت
و پول این صندلیهای خالی از مسافران دریافت
نخواهد شد.همچنین در بازدید رئیس سازمان
هواپیمایی از فرودگاه مهرآباد و بازدید از کابین
هواپیماهایپروازهایخروجی،دومجوزپروازیکی
ازشرکتهایهواپیماییبهدلیلعدمرعایتتهویه
مناسبهوادرکابینهواپیمالغوشد.

یو.اس نیوز رتبهبندی کرد

 36دانشگاه ایران در جمع 589
دانشگاه برتر آسیا
بــراســاس آخرین رتبهبندی اعــامشــده از سوی
موسسه معتبر یو.اسنیوز ،دانشگاه تهران با کسب
نمره،۵۴/۴بهتریندانشگاهایران،پنجاهوهشتمین
دانشگاه آسیا و سیصدوهشتادوهفتمین دانشگاه
معتبر جهان در سال  ۲۰۲۱اعالم شد .به گزارش
روابطعمومی دانشگاه تهران ،موسسه یو.اسنیوز
در ایــن رتبهبندی  ۱۵۰۰دانشگاه برتر از ۸۶
کشورجهانرابرایسال ۲۰۲۱ارزیابیکردهاست.
این خبر حاکی است ،از قاره آسیا ۵۸۹دانشگاه در
بین ۱۵۰۰دانشگاهبرترجهانقرارگرفتهکهازاین
میان ۳۶،دانشگاهمتعلقبهایرانبودهاست.اعتبار
جهانی پژوهش  12و نیم درصد  ،اعتبار منطقهای
پژوهش  12و نیم درصــد ،میزان همکاریهای
بینالمللی  ۱۰درصــد ،مــقــاالت منتشرشده در
نشریات معتبر 10درصــد ،میزان استناد نرمال
شده ۱۰درصــد ،کل استنادها هفتونیم درصد،
تــعــداد انــتــشــارات در بین  ۱۰درصــد انتشارات
پراستناد  12و نیم درصــد ،کل انتشاراتی که در
بین  ۱۰درصد پراستنادها قرار دارند ۱۰درصد ،
کتاب دو و نیم  و کنفرانس دو و نیم درصد از جمله
مهمترین شاخصهای مطرح در نظام رتبهبندی
یو.اسنیوزاست.

ثبتنام مرحله جدید وام ضروری
بازنشستگان کشوری
ثبتنام اینترنتی وام ضــروری بازنشستگان و
وظیفهبگیرانصندوقبازنشستگانکشوریازاول
آبان آغاز شده است و به مدت یکماه ادامه خواهد
داشت.براساساعالمروابطعمومیاینصندوق،
مبلغوامضروری 10میلیونتوماناستوهمانند
دورههایگذشتهاینتسهیالتباکارمزد 4درصد
و اقساط 36ماهه ارائه میشود.بازنشستگان و
وظیفهبگیرانتحتپوششصندوقبازنشستگی
کشوری میتوانند تا  30آبان با مراجعه به نشانی
 sabasrm.irو سایت صندوق بازنشستگی به
نشانی   cspf.irثبتنامکنند.

