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سفرهای تابستانی، ایام زیارتی و حتی صعودی شدن 
آمار ابتال به کرونا، دوباره بهانه ای برای فعال شــدن 
فروشندگان کارت جعلی واکسن کرونا شد؛ کارتی 
که درست مانند کارت  واکســن زده ها معتبر است 
اما با تقلب، تخلف و بدون تزریق واکســن در سامانه 
واکسیناسیون وزارت بهداشــت ثبت می شود. این 
اقدام اما جدید نیســت و از تابســتان سال گذشته 
آغاز شده است. همان زمان البته وزارت بهداشت از 
پیگیری افراد متخلف و ایجاد محدودیت دسترسی به 
سامانه های واکسیناسیون همچنین ورود نهادهای 
امنیتی به موضوع کارت های تقلبی خبر داد؛ حتی 
به گفته علیرضا رحیم نیا، مدیرکل بازرســی وزارت 
بهداشت، 4نفر هم در این  رابطه دســتگیر و از کار 
معلق شــده اند اما پیگیری های همشــهری نشان 
می دهد که فعالیت برای صدور این کارت های جعلی 
هنوز برقرار است و متخلفان همچنان به شبکه ثبت 
اطالعات در سامانه وزارت بهداشت دسترسی دارند. 
ده ها کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی، حجاج 
و زائران عتبات عالیات و کربالی معلی را تشویق به 
خرید کارت واکســن تقلبی می کنند. تورم و گرانی 

هم مشمول این کارت ها شــده و حاال با قیمت های 
چندبرابر نسبت به گذشته به متقاضیانشان عرضه 
می شود. کارت واکسن 2دوزی از 500هزار تومان به 
2میلیون تومان رسیده و ثبت یک دوز واکسن یادآور 
خارجی حدود یک میلیون و واکسن ایرانی هم حدود 

500هزار تومان قیمت دارد.  

تقاضا برای کارت واکسن جعلی بیشتر شده 
پســت یکی از کانال های تلگرامی دربــاره »فروش 
کارت های واقعی واکسن کرونا« به حدود یک ماه و نیم 
پیش برمی گردد. در متن آن نوشته شده: »عربستان 
واکســن های ایرانی را برای حج نمی پذیــرد و برای 
ثبت و دریافت کارت واکســن آسترازنکا به آی دی ما 
پیام دهید.« ادمین این کانال در پاســخ به پیگیری 
همشهری برای شرایط دریافت کارت واکسن می گوید: 
»این شرایط برای ســفر حج بود که اکنون به پایان 
رسیده اما هم اکنون دوز سوم و چهارم الزامی شده و 
اگر تمایل دارید، مشخصات بفرستید، تا هر دو دوز در 
سامانه وزارت بهداشت ثبت شود؛ واکسن  ایرانی هر 
دوز 650هزار تومان و واکسن  خارجی یک میلیون و 
300هزار تومان.«  کانال »ثبت سیستمی کارت واکسن 
بدون تزریق« هم در آخرین پســتش نوشته: » برای 
خرید کارت واکسن فوری با واکسن های مورد قبول 
کشور عراق در خدمت زائران محترم امام حسین)ع( 

هستیم.« مسئول این کانال هم از امکان ثبت و دریافت 
لینک کارت واکسن در کمتر از 10ساعت خبر می دهد 
و می گوید: »برای اینکه خیالتان راحت باشــد، تمام 
هزینه را بعد از اتمام کار دریافت می کنیم. « او همچنین 
از فراهم بودن شــرایط ثبت متفاوت برند واکسن ها 
هنگام تزریق خبر می دهد:  »برای دوز یادآور توصیه 
شده که واکسن های پروتئین بیس  مثل اسپایکوژن 
یا پاستوکووک تزریق شود. اگر کسی بخواهد می تواند 
همین واکسن های ایرانی را تزریق کند اما در سامانه 
برای او سینوفارم یا آسترازنکا ثبت می کنیم و هزینه اش 
هم حدود یک میلیون تومان است.« برخی کانال ها هم 
از الزامی شدن تزریق دوز ســوم و چهارم خبر داده  و 
نوشته اند:  »قابل توجه والدین دانش آموزان، دانشجویان 
و سربازان عزیزی که هنوز واکسن تزریق نکرده اند، اگر 
کد ملی شما در سامانه وزارت بهداشت و پایگاه جامع 
ایران من نباشد، به راحتی قابل شناسایی خواهید بود 
و مجبور به تزریق واکسن می شــوید. ثبت هر 3دوز 
واکسن کرونا برای شــما با قیمت مناسب امکانپذیر 
است.« مسئول ثبت یکی از پایگاه های واکسیناسیون 
که به گفته خودش تغییر در ثبت واکسن ها تا 24ساعت 
امکان پذیر است هم به همشــهری می گوید: »برای 
هر کسی که حتی به صورت داوطلبانه وارد مجموعه 
واکسیناسیون شود، اکانت ساخته می شود و به راحتی 
می تواند به سامانه ثبت دسترسی داشته باشد. تعدادی 

فعالیت دوباره جاعالن کارت 
واکسن کرونا برای مسافران 

 مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت از شناسایی 4متخلف خبر می دهد
که 3نفر وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی بودند و از کار معلق شدند

مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

 تعطیالت دانش آموزان
 چگونه  می گذرد؟

 هزینه تفریح برای خانوارهای ایرانی در سال گذشته باال بود و 
اکنون با افزایش هزینه ها این رقم سرسام آور شده است. آنقدر 
که هزینه تفریح در خانوار با کاهش روبه رو شــده و همین امر 
کودکان را از همان دوران ابتدایی زندگی با اقتصاد و مسائل مالی 
درگیر کرده است. تابستان های همیشه شاد و مفرح کودکان اما 
امسال چگونه خواهد بود؟ رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر 
تهران می گوید که تقویت هویت دینی دانش آموزان در برنامه های 
تابستانی باید مورد توجه قرار گیرد و عباس مهاجر، سرپرست 
اداره کل فرهنگی و هنــری وزارت آموزش وپــرورش درباره 
برنامه های تدارک دیده شده برای تابستان می گوید که 30 هزار 
پایگاه تابستانه برای این امر درنظر گرفته شده و برای برگزاری 
دوره های فرهنگی و هنری، 8هفته را در برنامه پیش بینی کرده اند 
که البته به اقتضای شرایط مناطق می تواند کمتر یا بیشتر باشد.

۳۰ هزار پایگاه تابستانی
ســاماندهی اوقات فراغت دانش آمــوزان از برنامه های وزارت 
آموزش و پرورش در تعطیالت 3 ماهه تابستانی است؛ فرصتی 
که عمدتا به فعالیت های ورزشی، فرهنگی و هنری اختصاص 
می یابد؛ هرچند امســال طــرح تثبیت و تعمیــق یادگیری 
دانش آموزان نیز به آن افزوده شــده اســت. عبــاس مهاجر، 
سرپرست اداره کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش وپرورش 
درباره برنامه های تدارک دیده شده برای تابستان گفت: 30هزار 
پایگاه تابستانه برای این امر درنظر گرفته شده است و مهلت برای 
ثبت نام دانش آموزان در کالس های تابستانه همچنان وجود دارد 
و ما سامانه ثبت نام را نبسته ایم. او با بیان اینکه در ایام تعطیالت، 
پایگاه های تابســتانه ازجمله کانون های فرهنگی - تربیتی و 
اردوگاه ها فعال هستند، گفت: عالوه براین، چند برنامه  متمرکز 
کشوری در تابستان داریم که جشنواره فرهنگی هنری فردا، 
جشنواره مهتاب در نور با محوریت موضوعی حجاب و عفاف، 
اردوی ملی شوراهای دانش آموزی برتر سراسر کشور در قالب 
2 گروه 600 نفره که در مردادماه برگزار می شود از این جمله 
هستند. او افزود: یکی از برنامه های مهم ما برای تابستان امسال، 
جریان ســازی برای برگزاری اردوهای یک روزه است. مهاجر 
با اشــاره به اینکه »هر دانش آموز؛ یک مهارت« شعار تابستان 
امسال است گفت: »سکوی ایران قوی« را نیز طراحی کردیم 
که براساس آن دانش آموزان در هرکجا که مهارتی را آموزش 
می بینند، توانمندی هایی که کســب کرده اند را در قالب های 
مختلفی در بستر شبکه شاد برای ما ارسال می کنند که از برترین 

آنها تجلیل و تقدیر می شود.

متنوع سازی محیط های یادگیری 
شهناز کریمی رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران 
دیروز گفت: سال تحصیلی گذشته به دلیل مجازی و حضوری 
نبودن آموزش ها به سختی گذشت، اما این مشکالت ما را از 
اهداف مقدس نظام تعلیم و تربیت دور نکرد. رئیس آموزش و 
پرورش استثنایی شهر تهران خاطرنشان کرده است: تابستان 
از زمان کودکی با برنامه های فرهنگی عجین بوده، اگر در ایام 
تابســتان برنامه و فعالیت فرهنگی و ورزشی خاصی نداشته 
باشــیم، همه اقدامات انجام شــده در طول سال تحصیلی 
فراموش می شود. کریمی با تأکید براینکه فعالیت های پرورشی 
و تربیت بدنی در رشد و ارتقای دانش آموزان اهمیت بسیاری 
دارد، یادآور شــده: یکی از برنامه ها متنوع سازی محیط های 
یادگیری اســت. او عنوان کرده اســت: تقویت هویت دینی 
دانش آموزان در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد. ما نیازمند 
اقدامات بیشتر در این حوزه هســتیم چرا که دشمن هویت 
دینی و فرهنگی دانش آمــوزان را مدنظر دارد. کریمی افزود: 
تابستان سال گذشته 10 مدرسه در شهر تهران به عنوان پایگاه 
تابستانی فعال بود که 300 دانش آموز در آن مکان ها فعالیت 
داشــتند، همچنین5۷0 دانش آموز در پایگاه کانون سبحان 

فعالیت می کردند.

میرهاشم موسوی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی  

امروز توانســتیم عنــوان »ابــر بدهکار 
بانکــی« را از روی تأمیــن اجتماعــی 
برداریم و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان 
بدهی ما به بانک رفاه را از طریق تهاتر 
تســویه کــرده و از فهرســت بدهــکاران 
بــه بانــک خــارج و بــه بزرگ تریــن ابــر 
طلبــکار تبدیــل شــدیم. هم اکنــون ۴۰ 
هزار میلیارد تومان از کارفرمایان طلب 

داریم.

رضوان حکیم زاده 
 معاون آموزش ابتدایی 

آموزش و پرورش
در فراینــد هدایــت تحصیلــی بســیاری 
از دانش آمــوزان عشــایر به رشــته های 
نظــری و خصوصــا رشــته های علــوم 
انسانی هدایت می شــوند؛ درحالی که 
فراهم کردن فرصت هــای حرفه آموزی 
و هنرســتان های فنی وحرفــه ای بــرای 
دانش آمــوزان عشــایر در دســتور کار 
نبــوده اســت. در ایــن دوره از وزارت، 
پیگیری احیای دانش ســرای عشــایری 

از برنامه های جدی وزیر است./ایسنا

انتقال قلــب تا کنون توســط ســازمان 
اورژانس کشور با موفقیت انجام شد. 
به گفته ســخنگوی ســازمان اورژانس 
کشور، آخرین عملیات انتقال قلب از 
مشــهد به تهران، تحت نظــر اورژانس 

کشور  انجام شد.

نفــر در ایــران هم اکنــون فاقــد هرگونه 
بیمــه فعــال هســتند کــه طبــق اعــام 
وزارت بهداشــت بــه زودی برنامه ریزی 
برای بهره مندی این افــراد از بیمه آغاز 

می شود. 

خدمات بســتری برای 5میلیــون بیمه 
شــده اخیــر در کشــور توســط بیمــه 
ایــن  ســامت پرداخــت می شــود. 
بیمه شــدگان که جــزو 3 دهــک پایین 
جامعــه بــه شــمار می رونــد، به صورت 
رایــگان تحــت پوشــش بیمه ســامت 

قرار گرفته اند. 

میلیــارد تومــان اعتبــار طبــق مصوبــه 
مجلــس شــورای اســامی بــرای بیمــه 
رایگان افراد فاقد بیمه تخصیص داده 
شده است. بخشی از بیمه شدگان در 
صندوق هــای روســتایی و برخــی دیگر 

تحت پوشش بیمه سامت هستند.
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هزار

نقل قول 

عدد خبر

از کارکنان خود حوزه بهداشت و درمان وزارت بهداشت مدرسه
هم در این کار دخیل هستند و هر کاری را می توانند در 
این سامانه انجام دهند. قرار بود محدودیت دسترسی 
ایجاد شود اما وزارت بهداشت اهتمامی برای برخورد 
با این جریان ندارد.« او که مایل نیست نامش در این 
گزارش منتشر شود، ادامه می دهد: »با توجه به در پیش 
بودن ایام محرم و صفر تقاضا برای کارت های جعلی 
واکسن بیشتر شده چرا که اجازه ورود به کشور عراق 

بدون تزریق واکسن در مدت  اخیر داده نمی شود.«

اولویت افزایش واکسیناسیون بود
علی شریفی زارچی، سرپرست سابق مرکز مدیریت 
آمار و فنــاوری اطالعات وزارت بهداشــت ســال 
گذشــته درباره صدور کارت  تقلبی واکسن کرونا 
به همشــهری گفته بود:  »این اقدام تخلف به شمار 
می رود و به هیچ وجه مورد تأیید ما نیســت. از نظر 
ســازمانی نباید این اختیار و دسترســی در اختیار 
همه باشد و سوءاســتفاده رخ دهد.«  پس از آن هم 
علیرضا رحیم نیا، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت از 
پیگیری متخلفان این حوزه خبر داده و تأکید کرده 
بود: »کسانی که کارت واکسن تقلبی صادر می کنند، 
اگر کارمند قراردادی باشند، اخراج مي شوند و اگر 
رسمی باشند، به اداره تخلفات معرفی می شوند.« او 
حاال از شناسایی 4نفر از این متخلفان خبر می دهد 
و به همشهری می گوید: »آمار دقیقی از کارت های 
تقلبی واکســن نداریم، اما واضح است کسانی که 
اقدام به صدور کارت واکســن می کنند به سامانه 
واکسیناسیون وزارت بهداشت دسترسی دارند. در 
گذشته حجم واکسیناســیون زیاد بود و نیروهای 
داوطلب زیادی داشــتیم اما اکنون در زیرمجموعه 
خود وزارت بهداشــت امور واکسیناسیون در حال 
انجام اســت و اگر تخلفی هم صــورت می گیرد از 
سوی این افراد است. پیگیری این متخلفان از سوی 
بخش آی تی وزارت بهداشــت از سال گذشته آغاز 
شــده و همچنان ادامه دارد. تاکنــون 4نفر از این 
افراد شناسایی شــده اند که یک نفر غیروابسته به 
وزارت بهداشــت بود و به قوه قضاییه معرفی شد. 
سایر افراد هم وابسته به وزارت بهداشت و از مجموعه 
دانشگاه های علوم پزشــکی بودند که اکنون از کار 
معلق شــده اند.«  به گفته رحیم نیا، سیستم به افراد 
اعتماد می کند و حق دسترســی به آنها را می دهد، 
اما حق ندارند از این شرایط به نفع خودشان استفاده 
غیرقانونی کنند: »مســئله مهم دیگر هم این است 
که مردم خودشان نباید چنین درخواستی داشته 
باشــند. این اقدام تقلب و تخلف است و اقدام هر دو 
طرف علیه سالمت جامعه خواهد بود. همین حاال 
جمعیت واکسن نزده در معرض خطر ابتال به کرونا 
قرار دارند و این مســئله می تواند منجــر به انتقال 
بیماری به سایر گروه های پرخطر مثل سالمندان، 
بیماران زمینه ای، کودکان و... و البته باعث به خطر 
افتادن جان این افراد شــود.«  رحیم نیا در پاسخ به 
این سؤال که آیا در این باره نمی توان اقدام جدی اي 
برای محدود کردن چنین فعالیت هایی ایجاد کرد، 
می گوید: »بهترین اقدام اعمال جرائم سختگیرانه تر 
برای این سودجویان است. این افراد باید بدانند که در 
ازای دریافت یک میلیون تومان برای فروش کارت 
واکسن جعلی، کارشان را با هر میزان سابقه و سنوات 

خدمت از دست خواهند داد.« 

 مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور 

بانوان و خانواده گفت: مجوز برخی از مشاغل و اشتغال
کسب وکارهای خانگی آنی و برخی حداکثر تا 
3روز صادر می شــود. نرجس بختیار خلج در نشســت معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اقشار مختلف بانوان خراسان 

جنوبی با بیان اینکه تالش داریم تا صدور مجوز کسب وکار تسهیل 
شود،گفت:  »مشکالت زنان معلول و مادران دارای فرزند معلول در 
کمیته ای که تشکیل داده ایم بررسی می شود.« بختیار خلج درباره 
روند صــدور مجوز برای کســب وکارهای خانگــی اعالم کرد: 
»به منظور رسیدگی بهتر به مطالبات زنان کارگر، کارگروه رفاه و 

امنیت در وزارتخانه تشکیل شــده تا به شکل تخصصی به این 
مطالبات پرداخته شود و تالش داریم تا صدور مجوز کسب وکار 
تسهیل شود.« او  افزود:»مشکالت زنان معلول و مادران دارای 
فرزند معلول هم، دغدغه دیگری در مجموعه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی است که کمیته ای را با حضور مادران دارای یک یا 
چند معلول و یا زنان معلول تشــکیل دادیم و مشکالت آنها در 

دست پیگیری است.«

کاهش زمان صدور مجوز کسب وکار خانگی 


