
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:

تسهیل سفر از ایران به قطر با کارت واکسن 
قطر مسافران دارای کارت واکسِن جانسون و فایزر و مدرنا 
و آسترازنکا و سینوفارم را از قرنطینه و تست PCR پس 

از ورود به این کشور معاف کرد.
به گزارش سپید، مقررات جدید سفر به کشور قطر با 
هدف رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط 
با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به شرکت های 
گردشگری و مسافرت هوایی اعالم شد. بر این اساس، مسافران با ملیت/اقامت قطر و مسافران 
دارای ویزا می توانند با شرایط زیر از ایران به این کشور سفر کنند. تمام مسافران باالی ۱۲ سال در 
پروازهای ورودی به قطر باید قبل از پرواز به انجام آزمایش PCR در محدوده ۷۲ ساعت مانده 
به پرواز در یکی از مراکز تاییدشده وزارت بهداشت،   درمان و  آموزش پزشکی ایران اقدام کنند و 
گواهی منفی تست کرونا به زبان انگلیسی را همراه داشته باشند. فهرست مراکز تاییدشده آزمایش 

تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک https://health.behdasht.gov.ir است.
مسافران عازم کشور قط باید خود را هفت روز قرنطینه خانگی کنند. مسافران دارای ملیت و اقامت 

قطر دارای کارت واکسیناسیون که از آخرین نوبت واکسن جانسون، فایزر، مدرنا، آسترازنکا و 
سینوفارم آن ها ۱۴ روز گذشته باشد از انجام تست PCR و قرطینه خانگی معاف خواهند بود.

مسافران قبل از پرواز باید خود را در لینک https://www.ehteraz.gov.qa به صورت آنالین 
https:// ثبت نام کرده و کپی از تاییدیه نهایی را به همراه داشته باشند. تکمیل فرم تعهدنامه در لینک
 moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx.covid۱9

الزامی است. همچنین برای اطالعات بیشتر و مقررات روز و شرایط انجام سفر به قطر می توان از 
این لینک استفاده کرد. مسافران دارای ویزا می توانند با پاسپورت دارای اعتبار حداقل ۶ ماه،  بیمه 
مسافرتی پزشکی، بلیت رفت و برگشت حداکثر سه ماهه و کارت واکسیناسیون جانسون، فایزر، 
مدرنا، آسترازنکا و سینوفارم که از آخرین نوبت آن ۱۴ روز گذشته باشد،  به کشور قطر سفر کنند.
انجام تست PCR و تاییدیه از سایت https://ehteraz.gov.qa نیز برای مسافران قبل از 

انجام سفر »الزامی« است.
تمام مسافران دارای ویزای Type B باید هفت روز قرنطینه هتلی شوند.

این مقررات برای مسافرانی است که قصد دارند به خاک قطر وارد شوند. برای مسافران ترانزیتی 
از این کشور همچنان قانون گواهی منفی تست PCR در محدوده ۷۲ ساعت پیش از پرواز 

دوم و تکمیل فرم تعهد و سالمت الزامی است.

خبـر

تایید اعتبار

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با 
بیان اینکه اکنون ۱3۷۶ پایگاه در کشور و ۲8۷ 
پایگاه تجمیعی در استان تهران داریم، گفت: »هدف 
اصلی ما در واکسیناسیون کاهش مرگ و میر و 
هدف نهایی مان قطع گردش ویروس و پایان 

همه گیری است.« 
به گزارش سپید، جعفر صادق تبریزی با بیان اینکه 
ما ۶ راهبرد اساسی داشتیم که راهبرد نخست 
واکسیناسیون کووید ۱9 مطابق با سند ملی بود، 
اظهار کرد: »هدف اصلی ما در واکسیناسیون کاهش 
مرگ و میر و هدف نهایی مان قطع گردش ویروس 
و پایان همه گیری است.«  وی با اشاره به اینکه 

برای اجرای واکسیناسیون در ۴ بخش روستا، عشایر 
و شهرهای با جمعیت کمتر و بیشتر از ۲0 هزار نفر 
برنامه ریزی اختصاصی کردیم، عنوان کرد: »برای 
آنکه مردم در دریافت خدمات روزانه در واحدهای 
ارائه خدمات بهداشتی با مشکل مواجه نشوند، پایگاه 
های تجمیعی طراحی شدند؛ پایگاه هایی که حداقل 

باید ۴ ایستگاه داشته باشند.« 
تبریزی تصریح کرد: »اکنون ۱3۷۶ پایگاه در کشور و 
۲8۷ پایگاه تجمیعی در استان تهران داریم که در این 
پایگاه ها، ۷۱۴9 ایستگاه در کشور و ۱۱5۱ ایستگاه در 
تهران وجود دارد. اگر روند راه اندازی پایگاه ها را از 
فروردین تا مهرماه بررسی کنیم، سیر افزایشی متناسب 
با میزان تامین واکسن را مشاهده خواهیم کرد؛ در 
کل به طور متوسط هر پایگاه تجمیعی 5.۲ ایستگاه 

داشته و درحال خدمت رسانی است.« 
وی در ادامه درخصوص روند واکسیناسیون در کشور 
توضیح داد: »در فروردین ماه ۴۷0 هزار دوز و در 
شهریور ، ۲۴ میلیون و ۴89 هزار دوز واکسن تزریق 
شده است؛ براساس اطالعات ثبت شده، آمار تزریق 

تا ۱9 مهر ماه بیش از ۱8 میلیون دوز است.« 
وی افزود: »اگر میزان تزریق انجام شده را براساس تعداد 
ایستگاه های اعالم شده بررسی کنیم، در فروردین ماه 
در هر ایستگاه ۶۱۶ واکسن تزریق شده که به تدریج 

افزایش پیدا کرده است؛ به عنوان مثال در شهریور 
ماه ۴583 واکسن تزریق شده است.« 

تبریزی با اشاره به اینکه در شهریور ماه ۱53 تزریق 
روزانه در هر ایستگاه ثبت شده است که متناسب با 
تعداد ایستگاه، پایگاه و واکسنی که در اختیار داشتیم 
این آمار افزایش  پیدا کرده است، گفت: »همه سازمان ها 
از جمله بسیج، نیروهای مسلح، شهرداری، تربیت 
بدنی، هالل احمر و ... در  راه اندازی این پایگاه ها به 
ما کمک کردند و امروز به لحاظ زیر ساخت  های 

واکسیناسیون در وضعیت مطلوبی هستیم.«
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان 
اینکه تا کنون ۴۶ میلیون و ۲50 هزار و 50۱ نفر دوز 
اول واکسن کرونا و ۲0 میلیون و ۷۷8 هزار و 880 نفر 
نیز دوز دوم را تزریق کرده اند، عنوان کرد: »مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۶۷ میلیون و ۲9 
هزار و 38۱ دوز رسید.« وی ادامه داد: »اگر بخواهیم 
آمار واکسن های تزریق شده را در جمعیت هدف ۶۱ 
میلیون نفری محاسبه کنیم می توان گفت که اکنون 
شاهد پوشش ۷5 درصدی نوبت اول و 33 درصدی 
واکسیناسیون کامل )دریافت هر دو نوبت( هستیم.« 
به گفته تبریزی درحال حاضر بیش از 50 درصد تزریق 
ها برای نوبت دومی ها بوده است چرا که در یک ماه 
گذشته بیشتر افراد دوز اول را دریافت کرده بودند. 

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت بیان 
کرد: »علی رغم اینکه نوبت دهی انجام و پیامک 
هم ارسال می شود اما مراجعه مردم در روزهای 
تعطیل و جمعه ها کاهش پیدا می کند.« وی با 
اشاره به اینکه براساس سند ملی واکسیناسیون، 
پوشش ما در فاز اول که عمدتا گروه های پزشکی، 
بهداشتی و جانبازان عزیز بودند  به 9۶ درصد 
رسید، گفت: »در فاز دوم که جمعیت سالمندان 
باالی ۶0 سال بود و 8 میلیون و ۶50 هزار نفر را 
شامل می شد پوشش دوز اول حدود 9۲ درصد و 

دو دوز 83 درصد ثبت شده است.«
 تبریزی با اشاره به اینکه 8۶ درصد بستری های 
باالی ۶0 سال ما در پیک پنجم افرادی بودند که 
واکسن دریافت نکرده بوند، اظهار کرد: »این موضوعی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد.« وی بیان کرد: 
»در فاز چهارم که به گروه سنی ۱8 تا 59 سال )5۱ 
میلیون و ۲00 هزار نفر( مربوط می شود، 33 میلیون 
و ۷۷۶ هزار نفر دوز اول واکسن را دریافت کرده اند.« 
وی عنوان کرد: »اگر به دنبال وقوع یک اتفاق خوب 
در حوزه واکسن هستیم باید از طریق اصناف، ادارات 
و کارخانجات اقدام کنیم. این جمعیت؛ جمعیت فعال 
ما هستند که تسهیالت را برای آنها باید بیشتر کنیم 
چراکه اگر این جمعیت را پوشش دهیم به عمده 

هدف خود دست پیدا خواهیم کرد.« 
تبریزی در ادامه با اشاره به اینکه از اول این هفته تا 
یک ماه به احتمال قوی میزان پوشش تزریق دوز 
نوبت دوم به باالی ۶0درصد خواهد رسید که اتفاق 
بسیار خوبی است، تصریح کرد: »همین امر به ما کمک 

می کند به ایمنی جمعی نزدیک تر شویم.«
تبریزی در پایان درخصوص واکسیناسیون گروه سنی 
۱۲ تا ۱۷ سال که هفت میلیون و ۱۱8 هزار نفر را 
شامل می شود، بیان کرد: »اگر از این تعداد، ۷ میلیون 
را دانش آموز در نظر بگیریم، 3 میلیون و ۶33 هزار 
نفر تا دیروز واکسینه شده اند که 5۱ درصد جمعیت 

را تشکیل می دهند.«

هدف اصلی در واکسیناسیون کاهش مرگ و میر 
و پایان همه گیری است

شرایط جدید وزارت 
بهداشت برای تایید اعتبار 

دانشگاه های خارجی
فهرست  بهداشت  وزارت  اعالم  با 
دانشگاه های مورد تایید خارج از کشور 
سال تحصیلی ۲0۲۲-۲0۲۱ در رشته های 
علوم پزشکی، برای سال تحصیلی ۲0۲3-

۲0۲۲ نیز دارای اعتبار است.
به گزارش سپید، وزارت بهداشت اعالم کرده 
است لیست دانشگاه های خارج از کشور 
مورد  تایید این وزارت خانه در رشته  های 
مرتبط  با علوم پزشکی اعتبار دو ساله دارد.
مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت 
نیز تاکید کرد؛ با بررسی های کارشناسی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و پیرو مصوبه شورایعالی ارزشیابی، اعتبار  
دانشگاه های مورد تایید، »دو ساله« اعالم 
می  گردد، لذا  دانشگاه  های مورد تایید خارج 
از کشور اعالم شده برای سال تحصیلی 
۲0۲۲-۲0۲۱، برای سال تحصیلی ۲0۲3-
۲0۲۲ نیز در رشته  های مرتبط با علوم پزشکی 

دارای اعتبار می  باشند.
بر این اساس از سال تحصیلی ۲0۲۲-
۲0۲۱ و بعد از آن، زمان شروع به تحصیل 
در دوره اصلی، مالک مورد تایید بودن 
دانشگاه است )معیار شروع به تحصیل، 
از  خروج  تاریخ  معتبر،  ویزای  تاریخ 
در  شرکت  و  حضور  تاریخ  و  کشور 
کالس  های دوره اصلی، مطابق با برنامه 
سال  تحصیلی دانشگاه مربوطه می  باشد(، 
همچنین کالج های وابسته  به دانشگاه اصلی 
ذکر شده در لیست و شعب آن در سایر 
کشورها  مورد تایید نبوده و مدارک صادره 

از آنها قابل ارزشیابی نیست.
کشور  از  خارج  در  تحصیل  داوطلبان 
می توانند از اینجا فهرست دانشگاه های مورد 
تأیید از نظر وزارت بهداشت را مشاهده 
کنند. این فهرست شامل 90۷ دانشگاه از 

۶0 کشور خارجی است.
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