
روزي ك�ه رئيس جمه�ور از بخ�ش خصوصي 
خواست تا به عرصه واردات واكسن كرونا ورود 
يابد، ش�ايد كس�ي فكرش را هم نمي كرد كه 
دولت بنا دارد تا كس�ب و كار تازه اي با واردات 
و تزريق واكس�ن كرون�ا راه بيندازد! دو، س�ه 
روز پيش سخنگوي س�تاد ملي مقابله با كرونا 
در مصاحبه اي به طور رس�مي اع�ام كرد اين 
ستاد به بخش خصوصي مجوز واردات واكسن 
ب�ا ارز نيماي�ي داده تا افرادي ك�ه مي خواهند 
خارج از نوبت واكس�ن درياف�ت كنند، پولش 
را بدهند و واكس�ن بزنند. اين مصاحبه همان 
روز با تكذيب س�خنگوي س�ازمان غذا و دارو 
هم�راه ش�د و كيانوش جهانپ�ور ك�ه گويا در 
جريان واكسن فروش�ي به مردم وحش�ت زده 
از طغي�ان كرونا نبوده اس�ت بر راي�گان بودن 
واكس�ن كرون�ا و تزري�ق آن مطابق با س�ند 
ملي واكسيناس�يون تأكيد كرد. روز گذش�ته 
رئيس ات�اق بازرگان�ي تهران از قطعي ش�دن 
واردات 6 ميليون دوز واكس�ن توس�ط بخش 
خصوصي خبر داد؛ واكس�ن هايي كه بين 200 
ت�ا 250 هزار توم�ان قيم�ت دارد. ورود بخش 
خصوص�ي ب�ه عرص�ه واردات و ب�ه عب�ارت 
درست تر »تجارت واكسن كرونا« نگراني هايي 
را در پ�ي داشته اس�ت. رئيس فرهنگس�تان 
علوم پزشكي با طرح اين نگراني ها در نامه اي 
به وزير بهداش�ت درباره خط�ر رانت خواري و 
سوء استفاده هاي كان در خريد، فساد در حمل 
و نگه�داري و نيز كيفيت واكس�ن و همچنين 
احتمال ورود واكس�ن به بازار س�ياه و محروم 
ماندن اقش�ار ضعيف با ورود بخش خصوصي 
به عرص�ه تأمين واكس�ن كرونا هش�دار داد. 
بر خالف تكذيب س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو 

پولي ش��دن واكس��ن كرونا آن هم در اوج بحران 
كرونا در كشور و پر شدن تخت هاي آي سي يوي 
بيمارستان ها صحت دارد. حاال طبق اعالم رئيس 
اتاق بازرگاني تهران واردات 6 ميليون دوز واكسن 
توسط بخش خصوصي قطعي شده است. رئيس 
اتحاديه واردكنندگان دارو ه��م از قيمت 200 تا 
250 هزار توماني اين واكس��ن ها خب��ر داده و به 
كارفرمايان توصيه كرده ب��ا عنايت به هزينه هاي 
ابتالي كارگرانش��ان به كرونا بهتر اس��ت آنها را 
واكسينه كنند تا هزينه هايشان كاهش يابد! ماجراي 
ورود بخش خصوصي به واردات واكسن كه به گفته 
وزير بهداشت تاكنون در اختيار دولت ها بوده است، 
اما موضوع س��اده اي نيست. س��عيد نمكي كه از 
مجوز واردات واكسن به بخش خصوصي از سوي 
رئيس جمهور به ش��دت انتقاد كرده بود، ماجراي 
پيش��نهاد 16 دالري دالل هاي بخش خصوصي 
براي واردات واكسن روسي 9 دالري را شاهد مثال 
انتقاد خود مطرح كرد؛ موضوعي كه طرف روسي 
با تأكيد بر اينكه با دولت ها سر و كار دارد، زير بار آن 
نرفته بود. حاال توانايي بخش خصوصي براي واردات 
واكسن و عجز دولت در انجام اين مهم شائبه هاي 
متعددي را مطرح مي كند. عليرضا مرندي، رئيس 
فرهنگستان علوم پزش��كي هم معتقد است اين 
ماجرا با رانت خواري و سوء استفاده هاي كالن در 
خريد، فس��اد در حمل و نگهداري و نيز شبهه در 
كيفيت واكس��ن خريداري ش��ده از سوي بخش 

خصوصي همراه خواهد بود. 
  واكس�ن 200 تا 250 ه�زار توماني بخش 

خصوصي 
 روز گذش��ته مس��عود خوانس��اري، رئيس اتاق 
بازرگاني تهران با اشاره به مجوز واردات واكسن به 
شركت هاي بخش خصوصي گفت:» اتاق بازرگاني 

در راس��تاي عمل به تعهدات اجتماع��ي خود، از 
ش��ركت هاي فعال در اين حوزه خواست كه تمام 
تالش خود را براي واردات واكس��ن به كار بگيرند 
كه خوشبختانه در گام نخست موفقيتي جديد در 
اين زمينه به ثبت رسيده و قرار خريد 6 ميليون دوز 

واكسن، منعقد شده است.«
رئيس ات��اق بازرگاني تهران ادام��ه داد:»با وجود 
آنكه بسياري از شركت هاي بزرگ واكسن سازي 
محصوالت خود را از قبل پيش فروش كرده بودند، 
اين مهم نهايي ش��د. ه��دف از ورود اي��ن دوزها 
واكسيناس��يون كارگران و پرس��نل بخش توليد 
اس��ت تا بتوانند با خطر كمت��ري در زمينه تهيه 
نيازهاي مردم فعاليت كنند. هيچ يك از شركت هاي 
واردكننده واكسن به دنبال نفع اقتصادي نيستند 
و اميدواريم با مش��اركت مديران كارخانه ها، اين 

واكسن ها بدون هزينه به كارگران تزريق شود.«
ناصر رياحي، عضو هيئت رئيس��ه ات��اق بازرگاني 
تهران و رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو درباره 
هزينه هاي اين واكسن با بيان اين مقدمه كه حاضر 
نشدن نيروي كاري در محل كار خود ميزان زيان 
كارفرما را باال خواهد برد و تأمين هزينه واكس��ن 
كرونا نيروهاي توليد از هزينه ه��اي جاري كرونا 
بس��يار بيش��تر خواهد بود، توضيح داد:»در حال 
حاضر وقت��ي در يك خط توليدي، جواب تس��ت 
يكي از نيروها مثبت مي ش��ود، رئيس شركت يا 
مديركارخانه بايد از تمام اف��راد فعال در آن خط 
تس��ت كرونا بگيرد كه قطعاً هزينه بااليي خواهد 
داشت و از سوي ديگر درگيري نيروي كار با كرونا 

نيز به سرمايه انساني آسيب فراواني مي زند.«
رياحي خاطر نشان كرد:»به نظر مي رسد واكسن 
واردات��ي بخش خصوص��ي عددي بي��ن 200 تا 
250 هزار تومان قيمت خواهد داش��ت و با توجه 

به شرايطي كه تشريح شد، به نظر مي رسد بهترين 
گزينه براي كارفرما تأمين هزينه اين واكس��ن و 
تزريق آن به نيروي كار است تا هم بخش مهمي از 
جامعه واكسينه شوند و هم فشار مالي بر كارگران 

وارد نشود.«
  ناتواني دولت و توانمندي بخش خصوصي!

با پولي شدن واكسن كرونا كارگران كارفرماياني 
كه به توصيه اخالقي رئيس اتحاديه واردكنندگان 
دارو عم��ل نكنند به جرم تنگدس��تي در معرض 
بيماري و شايد مرگ قرار بگيرند. زير پا گذاشتن 
عدالت در سالمت و تجارت از وحشت مردم تنها 
يك وجه اين ماجراست و ناتواني دولت در واردات 
واكسن و توانمندي بخش خصوصي براي واردات 
6 ميليون دوز واكسن در كمتر از دو هفته از دعوت 
رئيس جمهور براي واردات واكسن شبهات فراواني 
را مطرح مي كند؛ اينكه شايد دولت نخواسته واكسن 
وارد كند و شايد بحران كرونا براي دولت به فرصتي 
براي تأمين بودجه تبديل شده باشد! بحث رانتها و 
سوء استفاده هاي كالن براي صدور اين مجوزها هم 
از موضوعات ديگري است كه پيرامون اين ماجرا 
وجود دارد. اين مس��ائل عليرض��ا مرندي، رئيس 
فرهنگستان علوم پزشكي را هم نگران كرده است. 
  خطرات ورود بخ�ش خصوصي به عرصه 

واردات واكسن 
 مرندي در نامه اي به وزير بهداشت با تأكيد بر لزوم 
استفاده از شبكه بهداشتي در انجام واكسيناسيون 
كرونا در كشور، در عين حال درباره مباحث مطرح 
ش��ده پيرامون ورود بخش خصوص��ي به عرصه 
واكسن كرونا از وزير بهداش��ت خواست از درگير 
كردن بخش خصوصي، به ش��دت پرهيز ش��ود، 
چه در ام��ر خريد واكس��ن و چه در ام��ر توزيع و 
حتي تزريق آن كه متأسفانه خطر رانت خواري و 
سوء اس��تفاده هاي كالن در خريد، فساد در حمل 
و نگهداري و نيز كيفيت واكس��ن خريداري شده 
بس��يار زياد خواهد بود. در امر توزيع هم احتمال 
ورود به بازار سياه و در نتيجه محروم ماندن اقشار 
آسيب پذير كه قدرت خريد واكسن را ندارند بسيار 
زياد خواهد بود و عمالً احتمال پاسخگويي مطلوب 
توسط بخش خصوصي هم وجود نخواهد داشت. 

مرن��دي تأكيد ك��رده اس��ت:» قطعاً واكس��ن و 
واكسيناس��يون بايد كاماًل رايگان و فاقد هر گونه 

هزينه اي براي آحاد مردم باشد.«
رئيس فرهنگس��تان علوم پزش��كي با توصيه به 
استفاده از ظرفيت بسيج جامعه پزشكي و نيروي 
بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي براي اموري 
همچون نظارت در توزيع عادالنه واكسيناسيون 
پيشنهاد داده اس��ت:»الزم است برنامه نرم افزاري 
قابل اعتم��ادي جهت ثبت و ردياب��ي آنهايي كه 
واكسينه مي شوند از طريق ثبت  نام، نام خانوادگي، 
سن، شناسه ملي و كدي كه گوياي اولويت دريافت 
واكسن باشد، تهيه شود. همچنين اين سامانه قبل 

از استفاده راستي آزمايي شود.«
مرندي همچنين با اشاره به انتخابات و جابه جايي 
دولت از وزير بهداشت خواسته، اقدامات به گونه اي 
پيش بيني شود كه هرگونه جابه جايي، كوچك ترين 

خللي در امر واكسيناسيون مردم ايجاد نكند. 
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افزايش جمعيت نوجوانان درگير با بازي هاي آناين به 40 ميليون نفر نياز به تدبير پيشيني دارد

سونامي گيمر با 40ميليون نوجوان ايراني!

تجارت با کرونا!
مرندي: با ورود بخش خصوصي به عرصه تأمين واكسن كرونا خطر رانت خواري و سوء استفاده هاي كان  

و بازار سياه و محروم ماندن اقشار ضعيف وجود دارد

با توجه به سياست 

عليرضا سزاوار
اجب�ار در خان�ه   گزارش  2

ماندن و رس�يدن 
ضريب نف�وذ موباي�ل در نوجوان�ان به دليل 
آم�وزش از راه دور ب�ه ب�االي 95 درص�د، 
پيش بيني ش�ده اكنون بي�ش از 40 ميليون 
نوجوان سرگرم بازي هاي آناين باشند؛ اتفاقي 
كه بايد ب�ا توليد محتواي مناس�ب در فضاي 
مجازي به نحو درس�تي جهت گيري ش�ود. 
رقابت در ب��ازار بازي ه��اي آنالي��ن از رقابت در 
محصوالت فرهنگي واقعاً س��خت تر اس��ت. بازار 
بازي هاي فضاي مجازي برخالف موضوعات سينما 
و موس��يقي و كتاب در محيطي كاماًل خصوصي 
رقابت مي كند. ضمن اينك��ه بازي هاي خارجي 
خيلي راحت وارد كشور مي شود و درگيري مسائل 

حقوقي را هم ندارند. 
 فروش گسترده بازي هاي ايراني

بنياد ملي بازي ه��اي رايانه اي سال هاس��ت كه 
به بس��ياري از بازي هاي قفل شكس��ته خارجي 
مجوز مي دهد؛ به اين علت ك��ه مي خواهند بازار 
را از عرضه بازي هاي غير مجاز مصون نگه دارند و 
محتواي مناسب را به نوجوانان برسانند. به همين 
دليل بازي هاي خارجي ارزان قيمت به  راحتي در 

دسترس است. 
از سال 1386 توليد بازي هاي كامپيوتري و سپس 
بازي هاي آنالين در كش��ور شروع شد. پيشرفت 
بازي سازهاي ايراني در اين خصوص به قدري خوب 
بود كه بنابر آمارهاي بنياد ملي بازي هاي رايانه اي 
در سال 98 بيش از هزار ميليارد تومان فروش بازي 

سازهاي ايراني بود. 
س��رانه مصرف بازي هاي آنالين در داخل كشور 
قبل از دوران كرونا حدود 32 دقيقه عنوان شده 
كه در مقايسه با مصرف ديگر محصوالت فرهنگي 
واقعاً باالست. حال آنكه در تئاتر و سينما و كتاب 
مشكل مصرف داريم و وزارت ارشاد تالش مي كنند 

كه مردم بيش��تر مطالعه كنند، ام��ا در خصوص 
بازي هاي رايانه اي نگراني و دغدغه مصرف نيست، 
بلكه نگراني مصرف بازي هاي خارجي اس��ت.  با 
گس��ترش ويروس كرونا و خانه نش��يني بيشتر 
كودكان و نوجوانان بازي ه��اي رايانه اي به يكي 
از س��رگرمي هاي پرطرفدار كودكان و نوجوانان 
تبديل شده اس��ت، اما اين بازي ها قطعا تأثيرات 

مثبت و منفي دارد. 
 مقابله در فضاي مجازي با »بازينو«

در راس��تاي توليد محتواي مناس��ب در فضاي 
مجازي براي بازي هاي آنالي��ن، پويش نوروزي 
»بازينو« همزمان با نخستين روز فروردين 1۴00 

كار خود را آغاز كرد. 
 اين پويش در ابتدا قرار بود تا 20 فروردين ماه پايان 
يابد، اما طبق گفته اداره ارتباطات و امور بين الملل 
بنياد ملي بازي هاي رايانه اي به دليل اس��تقبال 
كاربران و وخامت شرايط ش��يوع كرونا دركشور 
و لزوم بي��ش از پيش رعايت دس��تورالعمل هاي 

ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر در خانه ماندن 
هموطنان، تا پايان فروردين ماه تمديد شد. 

»بازينو« به همت بنياد مل��ي بازي هاي رايانه اي 
براي حمايت از بازي سازان ايراني كار خود را آغاز 
كرده است. گفته شده كه هدف اين پويش جذب 
كاربر ب��راي بازي ه��اي موبايلي مناس��ب ايراني 
در ايام تعطيالت ن��وروز و دوران كرونايي و لزوم 
حضور خانواده ه��ا در منزل اس��ت. در قالب اين 
پويش 25 بازي  موبايلي منتخ��ب ايراني به طور 
رايگان در گوش��ي هاي موبايل شركت كنندگان 

نصب مي شود. 
آخرين آمار منتشر شده از تعداد بازي بازان ايراني 
ويدئو گيم و بازي هاي موبايلي در سال 98 نشان 
مي دهد كه پيش از كرونا حداقل 32 ميليون نفر با 
متوسط 90 دقيقه در روز از بازي رايانه اي استفاده 

مي كردند. 
به گزارش خبرگ��زاري فارس، اين آم��ار با توجه 
به وقوع كرونا و رس��يدن ضريب نفوذ موبايل در 

نوجوانان به دليل آم��وزش از راه دور به باالي 95 
درصد، احتماالً هم اين��ك به بيش از ۴0 ميليون 
مخاطب ثابت ب��ا دقايق درگي��ري خيلي باالتر 

افزايش پيدا كرده است. 
به عبارت ديگري اگر تعداد اين اف��راد را با تعداد 
دانش آم��وزان كمت��ر 15 ميليون نفر ي��ا تعداد 
بازنشستگان و ساير قشرها مقايسه كنيم، مي توانيم 
به جرئت بگوييم كه هيچ موضوع گسترده اي ) به 
جز ش��بكه هاي اجتماعي ( به اندازه اين مس��ئله 

فراگير نشده است. 
 قدرت بازي سازي ايران در غرب آسيا

از س��وي ديگر برابر پايش هاي صورت گرفته در 
حوزه رسانه سرعت و ش��دت تأثير اين رسانه به 
داليل مختلف عصب ش��ناختي بيش��تر از همه 
رسانه ها و ابزارهاست و بي برنامگي نظام فرهنگي 
و ارتباطي درب��اره آن كه بيش از ه��ر جا متوجه 
تلويزيون و توليد محتوا در فضاي مجازي است، اين 
سوژه را به ورطه اي هولناك براي فرهنگ و آينده 

كشور تبديل مي كند. 
در همين راستا بر اساس سياستگذاري هايي كه 
بنياد ملي بازي هاي رايانه اي انجام داده، حركت 
و تالش به س��مت حماي��ت از توليدكنندگان 
داخلي است كه به نوعي آنها بتوانند توليدات با 
كيفيتي داشته باشند. در اين حوزه استعدادهاي 
زيادي در كش��ور وجود دارد.  گفتني است كه 
ايران در غرب آسيا جزو سه كشور اول صنعت 
بازي هاي آنالين اس��ت و بازي س��ازان ايراني 
همواره در رويدادهاي بين المللي حضور دارند 
كه حائز رتبه يا نامزد دريافت جوايز مي شوند. 
در واقع هر اندازه كه سهم بازار داخل را توسط 
بازي سازان دانش بنيان در اختيار بگيريم، سهم 
بازار بازي ه��اي خارجي كمتر مي ش��ود. اين 
اتفاق مي تواند از پيامدهاي مخربي كه ممكن 
اس��ت برخي بازي هاي خارجي درست كنند، 

جلوگيري كند. 

  رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به كانديدا شدن بيش از 5 هزار نفر 
در استان تهران براي شوراي شهر گفت: اگر هر كدام از اين كانديداها 
فقط دو جلسه انتخاباتي برگزار كنند، 10 هزار جلسه انتخاباتي خواهيم 

داشت و مي تواند اين جلسات كانون شيوع كرونا شود. 
  رئيس كميته ام��داد از توزيع يك ميليون وعده غ��ذاي گرم ميان 
خانواده هاي نيازمند در شش روز نخست ماه مبارك رمضان خبر داد. 

  عضو شوراي شهر تهران با اشاره به سبقت آلودگي هوا بر كرونا گفت: 
ذرات معلق در يك سال 5 ميليون بيشتر از كوويد 19 قرباني گرفت. 

  290 زنداني زن بدهكار در موضوعات غيرعمد و 9هزارو108 محكوم 
مرد سال گذشته به همت خيرين نوعدوست از بند رهايي يافتند. 

  با ارتقاي حوزه قضايي لواس��انات به دادگس��تري، مراس��م افتتاح 
دادسراي ويژه آن با حضور حجت االسالم والمسلمين منتظري دادستان 

كل كشور برگزار شد. 
  شهردار منطقه 5 با تأكيد بر استفاده از رنگ و نقاشي در سازه هاي 
شهري كه به نشاط و سر زندگي جامعه و ش��هروندان كمك مي كند، 
گفت: پروژه عظيم كوچه رنگي در فاز اول در ۴ هزار متر مربع در سطح 

منطقه 5 اجرايي شد. 
  اداراه كل پزشكي قانوني استان تهران اعالم كرد: طي سال گذشته 

)1399(، هزارو86 مورد مجوز سقط درماني صادر شد. 

تجهيز ۲۲ بيمارستان به دستگاه هاي اکسيژن ساز
بنياد مستضعفان و همزمان با موج چهارم شيوع كرونا، ۱0 بيمارستان 
ديگر كشور را به دستگاه هاي اكسيژن ساز تجهيز كرد و بر همين 
اساس تعداد بيمارستان هاي تجهيز شده به 22 بيمارستان رسيد. 
بنياد مستضعفان كه در مرحله قبل همزمان با موج سوم شيوع كرونا، 
مبلغ ۴۷ ميليارد تومان را براي تجهيز 12 بيمارستان به دستگاه هاي 
اكسيژن ساز بيمارستاني و همچنين خريد هزار دستگاه اكسيژن ساز 
خانگي در اختيار وزارت بهداشت گذاش��ته بود، در موج چهارم شيوع 
كرونا در كشور نيز با درخواست وزير بهداشت، مبلغ 20 ميليارد تومان 
را براي تجهيز 10 بيمارستان ديگر به دستگاه هاي اكسيژن ساز 600 

ليتري بيمارستاني  تخصيص داد.
  اي��ن دس��تگاه هاي اكسيژن س��از از جمل��ه تجهي��زات ض��روري 
بيمارستان هاي كشور در شرايط كرونايي اين روزها هستند كه بنياد 
مستضعفان در موج س��وم و چهارم ش��يوع اين ويروس در كشور، 22 

بيمارستان را به اين تجهيزات مجهز كرد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

 ۴۵بيماري صعب العالج به فهرست
خدمات درماني نيروهاي مسلح اضافه شد

س�ازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح در راستاي تحقق 
بخش�ي اه�داف تعيين ش�ده تع�داد بيماري هاي تحت پوش�ش 
خ�ود را در قالب حماي�ت از بيم�اران صعب الع�اج افزايش داد. 
امير نوروزي، مدير عامل س��ازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي 
مس��لح با اعالم خبر افزايش چتر حمايتي اين س��ازمان از بيماران 
صعب العالج گفت: راهبرد سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي 
مس��لح همواره كاهش هزينه هاي درماني بيم��اران صعب العالج 
بوده است. خوشبختانه در همين راستا طي يك سال گذشته تعداد 
۴5 بيماري به فهرست بيماري هاي صعب العالج تحت پوشش اين 

سازمان اضافه شد. 
نوروزي تصريح كرد: بر اساس دستورالعمل هاي سازمان بيمه خدمات 
درماني نيروهاي مسلح، بيماران ويژه و صعب العالج از مزايايي همچون 
رايگان بودن هزينه هاي خدمات بس��تري و بس��ياري از داروها و نيز 
پرداخت صرفاً 5 درصد فرانشيز خدمات سرپايي  بهره مند خواهند شد. 
مدير عامل سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح افزود: در اين اقدام 
تعداد 3۷ بيماري جديد شامل بيماري هاي سندرم آنتي فسفوليپيد، 
پلي آرتريت ندوزا، پلي آرتريت با درگيري ريه )چرگ - اش��تراوس(، 
آنژيت حساسيتي )سندرم گودپاسچر(، سندرم قوس آئورت )تاكاياسو(، 
التهاب ش��ريان ژانت س��ل )التهاب ش��ريان تمپ��ورال(، پلي آنژيت 
ميكروس��كوپيك با درگيري عروق ريه يا كلي��ه، درماتوپلي ميوزيت 
جوانان، ان��واع درماتوپلي ميوزيت، پلي كندريت راجعه، س��ندرم هاي 
ناهنجاري مادرزادي شامل: سندرم جانس��ون و بليزارد، سندرم ايزن 
منگر، س��ندرم واردنبرگ، نقايص كيفي پالكت )بيماري گالنزمن(، 
ديس��تروفي ارثي شبكيه )شامل س��ندرم آش��ر(، آتاكسي مخچه اي 
زودرس )آتاكس��ي فردريش(، اختالالت متابوليس��م ميتوكندريال، 
س��ندرم هاي ناهنجاري مادرزادي با درگيري غالب اندام ها )ش��امل: 
سندرم آدامز و اليور(، كيست آراكنوئيد، نئوپالسم استخوان وغضروف 
مفصلي با رفتار نامشخص )شامل تومور ژيانت سل استخوان(، سندرم 
بارتر، سايرآريتمي هاي مشخص قلبي )شامل سندرم بروگادا(، سندرم 
اهلرز دانل��وس، بي اختياري دائمي مدفوع، م��ول هيداتيفرم بدخيم، 
آتاكس��ي مخچه اي همراه با نقص ترميم DNA )آتاكسي تالنژكتازي 
يا سندرم لوئيس- بار(، موكوپلي ساكاريدوزيس تيپ 3 )سندرم سان 
فيليپو(، معكوس بودن اندام هاي داخلي بدن )شامل: سندرم كارتاژنر(، 
بدخيمي متاس��تاتيك پستان، اكس��تروفي مثانه، سندرم آرسكوگ، 
ايكتيوز مادرزادي، س��ندرم وگ��ت - كوياناگي - ه��ارادا، اختالالت 
ميوتوني، س��اير دفرميتي هاي عضالني اس��كلتي مادرزادي )شامل: 
سندرم انقباض عضالني مادرزادي(، هولوپروزنسفالي و سندرم دراوه به 
فهرست بيماري هاي صعب العالج سازمان اضافه شد كه اين امر به طور 
قابل توجهي پرداخت بيمه شدگان نيروهاي مسلح را كاهش مي دهد. 

وي همچنين از اضافه شدن هشت بيماري جديد ديسپالزي اكتودرمال، 
هايپوگاماگلوبولينمي ارثي )آگاماگلوبو لينمي وابسته به جنس بروتون 
(، بيماري سلياك، سندرم بارتر، ناباروري زن، ناباروري مرد، اختالالت 
نوزادي مربوط به رشد آهسته و سوء تغذيه جنين شامل: نوزادان كوچك 
براي سن حاملگي )SGA( و نوزادان مبتال به عقب ماندگي رشد داخل 
رحمي )IUGR( و پيوند قرنيه به فهرست بيماري هاي پرونده اي خبر 
داد و گفت: با اضافه شدن اين بيماري ها، تعداد بيماري هاي ويژه تحت 

پوشش سازمان از 30۴ به 3۴9 مورد افزايش يافت. 
به گزارش رواب��ط عمومي وزارت دف��اع، وي در پايان تأكي��د كرد: با 
همكاري بني��اد امور بيماري ه��اي خاص و ش��وراي علمي تخصصي 
سازمان، فهرست بيماران ويژه سازمان به طور مرتب در حال بازنگري 

و بروز رساني است. 

چقدر رفتار گ�روه بر فرد مؤثر اس�ت؟ پيرامون اين پرس�ش 
انديشيده ايد؟

در مطب دكتري با همه مراجعان - به جز يك نفر- قرار گذاشته 
شد كه به محض شنيدن صداي زنگ، از جا برخيزند. اين اتفاق 
افتاده، شخص مورد نظر كه از قرار قبلي گروه مطلع نيست، در 
برابر اين رفتار مس�خره مقاومت مي كن�د و از جاي خود تكان 
نمي خورد،اما اين مقاومت پس از س�ه بار نشس�ت و برخاست 

گروه شكسته شده، او نيز از آنان تبعيت مي كند!
ممكن است مسخره به نظر آيد،اما شما نيز در چنين شرايطي 

همين كار را مي كنيد!
مش�اركت در فعاليتي جمعي كه فرد حس مي كند اگر تبعيت 
نكند، انگشت نما مي شود؛ كاري كه به آن »يادگيري اجتماعي« 

مي گوييم. 
دوستان! مي دانيد بسياري از رفتارهاي ما ناشي از »يادگيري 

اجتماعي« است؟ 
ما كجا آموزش ديده ايم كه اينچنين رفتار نكنيم؟

۲8۴

جزئيات اضافه شدن حقوق سربازان
 اعالم شد

جزئي�ات  اطاعي�ه اي  در  مس�لح  نيروه�اي  كل  س�تاد 
ك�رد.  اع�ام  را  س�ربازان  حق�وق  ش�دن  اضاف�ه 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح در اطالعيه اي با اش��اره به تالش مجدانه 
مس��ئوالن امر و همكاري مجلس شوراي اسالمي و س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور، از افزايش قابل مالحظه حقوق كاركنان وظيفه در سال 
جاري خبر داد.  بر اساس اين اطالعيه جزئيات اين افزايش حقوق از اين 
قرار است:   1( بر اين اساس ميانگين حقوق سربازان از ۴۴0 هزار تومان 
در سال 1396 به يك ميليون و 500 هزار تومان در سال جاري افزايش 
يافته و در حال حاضر حداقل حقوق پرداختي به كاركنان موصوف در 
مناطق عادي ي��ك ميليون و 50 هزار توم��ان و حداكثر آن ۴ ميليون 
تومان در مناطق عملياتي مي باش��د.  2( به كاركنان وظيفه متأهل و 
كاركنان وظيفه نخبه حقوق معادل صد درص��د مبناي قانون خدمت 
وظيفه عمومي پرداخت مي گردد كه حداق��ل آن در مناطق عادي 2 
ميليون تومان و در س��اير مناطق نيز عالوه بر حقوق، فوق العاده ها نيز 
به آن اضافه مي گردد.  3( به كليه كاركنان وظيفه ش��اغل در مناطق 
عملياتي و كمتر توسعه يافته به تناسب، فوق العاده عملياتي و فوق العاده 
بدي آب و هوا پرداخت مي گردد كه در سال جاري مبلغ آن نيز افزايش 
داشته است.  ۴( هزينه سفر كاركنان وظيفه بر مبناي بعد مسافت محل 
سكونت تا محل خدمت به صورت ماهانه و بر مبناي قانون محاسبه و 

پرداخت مي شود. 

۳۱ ارديبهشت، روز آخر کالس ها
مع�اون آم�وزش ابتداي�ي وزارت آم�وزش و پ�رورش ب�ا 
بي�ان اينك�ه 3۱ارديبهش�ت پاي�ان زم�ان آم�وزش در دوره 
ابتداي�ي اس�ت، گفت: ب�ا توج�ه ب�ه اينك�ه در دوره ابتداي�ي، 
ارزش�يابي كيف�ي توصيف�ي اس�ت معلم�ان فرص�ت دارن�د 
ت�ا ۱0 خ�رداد نتاي�ج ارزش�يابي دانش آم�وزان را ثب�ت كنن�د. 
رضوان حكيم زاده درباره نحوه ارزش��يابي دانش آموزان در پايان سال 
تحصيلي جاري اظهار كرد: س��ال تحصيلي جاري از سه بستر فضاي 
مجازي، مدرس��ه تلويزيوني ايران و توزيع بس��ته هاي آموزشي براي 
تداوم آموزش اس��تفاده ش��د و البته در مناطق دورافتاده و دوردست 
هم آموزش ها حضوري بودند.  معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش 
و پرورش با بيان اينكه البت��ه براي دانش آموزان پايه ه��اي اول و دوم 
ابتدايي به دليل اهميت تضمين كيفي��ت پيش بيني كرديم با نظارت 
مدير مدرسه ارزيابي عملكردي از درس ادبيات فارسي انجام شود كه 
در مناطق قرمز، زرد و نارنجي از طريق فضاي مجازي خواهد بود، گفت: 
همچنين براي پايه ششم ابتدايي ارزيابي عملكردي سه درس ادبيات 

فارسي، رياضي و علوم مورد تأكيد است. 
وي با اش��اره به آن دس��ته از دانش آموزان كه به داليلي از جمله عدم 
همراهي مؤثر والديني كه به عنوان مثال سطح سواد مؤثري نداشتند و 
نتوانستند از آموزش هاي امسال بهره كامل ببرند، گفت: تفاهمنامه اي با 
بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان منعقد و آنها اعالم آمادگي كردند 

كه در دوران تابستان براي آنها دوره آموزشي برگزار كنند. 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه ابالغ ستاد 
ثبت نام مدارس نيز صادر شده اس��ت و امسال مسئوليت ستاد ثبت نام 
مدارس با معاونت ابتدايي است، گفت: اقدامات مقدماتي انجام شده است 
و طبق روال هر س��ال ثبت نام ها در زمان مقرر شروع مي شود. تا هفته 
دوم ارديبهشت دس��تورالعمل ثبت نام را ابالغ مي كنيم. دستورالعمل 
ارزشيابي مدارس بر اساس دوره هاي تحصيلي آماده شده است و ابالغ 

خواهد شد. 31 ارديبهشت پايان زمان آموزش است. 
وي ادامه داد: مدرسه تلويزيوني هم كمك خوبي به دانش آموزان در اين 
مناطق كرده است. بر اساس ارزيابي هاي دقيق تلويزيون و ما، اكثريت از 

اين آموزش ها استقبال و استفاده كرده اند، به ويژه در مناطق محروم. 

دفترچه بيمه سالمت همچنان معتبر است
بن�ا ب�ه اع�ام س�ازمان بيم�ه س�امت كش�ور، توق�ف صدور 
دفترچه ه�اي جدي�د درمان�ي ب�ه معني ح�ذف كام�ل دفترچه 
نيس�ت و دفترچه هاي�ي ك�ه هن�وز برگ ه�اي آن ب�ه پاي�ان 
نرس�يده ت�ا اس�تقرار كام�ل نسخه نويس�ي الكتروني�ك و 
ارائه خدم�ات س�امت در بس�تر الكتروني�ك معتبر هس�تند. 
بيمه شدگان در صورت مراجعه به پزشك براي احراز هويت با كد ملي 
بايد يكي از مدارك خ��ود از جمله دفترچه قبلي ك��ه هنوز برگ هاي 
آن تمام نش��ده، كارت ملي، شناس��نامه يا جلد دفترچه را بايد همراه 
داشته باشند.  پزشك معالج پس از احراز هويت اقدام به ويزيت مي كند 
و در ص��ورت لزوم به تجوي��ز دارو، خدم��ات آزمايش��گاه، راديولوژي 
و فيزيوتراپي مي پ��ردازد. در اين مرحله نس��خه الكترونيك توس��ط 
پزشك صادر مي شود و بيمه شده مي تواند با مدارك هويتي و كد ملي 
س��اير قدم هاي درماني مثل مراجعه به داروخانه، آزمايشگاه و غيره را 
انجام دهد.  اگر به هر دليلي پزشك امكان صدور نسخه  الكترونيك را 
نداشت، نسخه كاغذي صادر مي شود، اما بيمه شدگان حتماً بايد توجه 
داشته باشند كه نسخه هايي كه از پزشك دريافت مي كنند حتماً نام و 

نام خانوادگي، تاريخ ويزيت و  كد ملي در آن درج شده باشد. 
بيمه ش��دگان مي توانند با تماس با سامانه پاس��خگويي 1666 كه به 
صورت 2۴ س��اعته پاسخگوي س��ؤاالت بيمه شدگان س��ازمان بيمه 
سالمت ايران اس��ت يا مراجعه به پايگاه خبري سازمان بيمه سالمت 
ايران به آدرس WWW. IHIO. GOV. IR جهت افزايش اطالع رساني 

به بيمه شدگان، از برخورداري خود از پوشش بيمه اي مطلع شوند. 
بيماران خاص نيز همانند س��اير بيمه ش��دگان مي توانند از وضعيت 
پوش��ش بيمه اي خود مطلع ش��وند. اين بيماران با پس��وند خاص در 

استعالم ها مشخص مي شوند. 


