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 سخنگوی سازمان ثبت احوال:

706 هزار و 788 نفر امسال متولد شدند

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه 
امسال 706 هزار و 788 نفر در کشور متولد شدند.

سیف اهلل ابوترابی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از متولدان 6 
ماهه امسال در کشور 364 هزار و 397 نفر پسر و 342 هزار و 391 نفر دختر بودند 
و نسبت جنسی پسران از ثبت رویداد والدت در این مدت 106،6 نفر به ازای تولد 

هر 100 دختر بودده است.
وی ادامه داد: همچنین در 6 ماه امسال 77 درصد از متولدان از ساکنان شهرها 
بودند و نسبت ثبت والدت در مهلت قانونی به ثبت تا یک سال پس از وقوع 98،7 
درصد است و میزان عمومی )ناخالص( والدت در کشور 17،8 به ازای هر هزار نفر 

جمعیت ایرانی ساکن در کشور است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال در مورد انتخاب محبوب ترین نام ها برای نوزادان 
متولد شده نیز گفت: در این مدت خانواده های ایرانی محبوب ترین نام ها برای 
فرزندان پسر خود را به ترتیب از بین نام های امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، 

حسین، ابوالفضل، امیرعباس، محمدطاها، محمدحسین و کیان برگزیدند.
وی اضافه کرد: همچنین در این مدت محبوب ترین نام ها برای دختران شامل 

فاطمه، زهرا، حلما، زینب، یسنا، آوا، نازنین زهرا، باران، ریحانه و فاطمه زهرا است.
ابوترابی گفت: با توجه به اینکه ماه محرم در 6 ماهه نخست امسال قرار داشت، 
در این مدت فراوان ترین نام های پسر در دهه محرم شامل امیر حسین، حسین، 
امیرعلی، محمد، علی، ابوالفضل، امیر عباس، محمد حسین، علی اصغر و محمد 

طاها بود.
وی ادامه داد: فاطمه، زهرا، حلما، زینب، نازنین زهرا، یسنا، فاطمه زهرا، آوا، رقیه و 

رها نیز فراوان ترین نام های انتخابی برای دختران در دهه محرم بودند.
ابوترابی خاطر نشان کرد: در 6 ماهه نخست امسال یک میلیون و 220 هزار و 918 
شناسنامه برای افراد باالی 15 سال صادر شده است و 194 هزار و 968 شناسنامه 
المثنی نیز برای افرادی که شناسنامه خود را گم کرده اند، صادر شد که 12 هزار و 

639 شناسنامه المثنی مربوط به افراد زیر 15 سال بوده است.
در حال حاضر جمعیت کشور از مرز 81 میلون نفر گذشته است.

معاون ترافیک شهرداری تهران:

دریافت »باربرگ« برای خودروهای حمل بار در 
پایتخت الزامی شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از الزام رانندگان خودروهای 
حمل بار برای دریافت باربرگ خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن پورسید آقایی ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران با 
بیان این که بر اساس مصوبه  دولت، ساماندهی خودروهای حمل بار در داخل شهرها 
باید به مانند حمل بار در خارج از شهرها باشد، گفت: بر همین اساس طرحی تهیه 

شده است که خودروهای حمل بار در شهر تهران ملزم به دریافت بارانه باشند.
وی با بیان این که برای خودروهای حمل بار برگه ای تحت عنوان باربرگ صادر 
می شود که تمام مشخصات کاالی حمل شده راننده و خودرو در آن درج می شود، 
گفت: بر اساس قانون رقم هزینه  صدور باربرگ را باید شوراهای هر شهر تعیین کند 
که امروز پیشنهاد دریافت مبلغ هزار تومان برای صدور هر باربرگ به تصویب رسید.

تمامی  برای  باید  پس  این  از  اینکه  بیان  با  تهران  شهرداری  ترافیک  معاون 
خودروهای حمل بار و نخاله و .... باربرگ صادر شود، گفت: رانندگان خودروهای 
حمل بار می توانند با ورود به سامانه ی baraneh.ir نسبت به دریافت باربرگ اقدام 

کنند و یا می توانند با مراجعه به شرکت هایشان از آنجا باربرگ بگیرند.

معاون کمیته امداد خبر داد

رشد ۲۵ درصدی کمک های مردمی در »جشن 
عاطفه ها«

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان 
اینکه در سال گذشته میزان کمک های مردمی در جشن عاطفه ها 8۲ 
میلیارد تومان بوده است، گفت: امسال بیش از ۹0 میلیارد تومان کمک های 
مردمی در سطح کشور جمع آوری شد که رشد باالی ۲۵ درصد را نشان 

می دهد.
به گزارش ایسنا،  علیرضا عسگریان 22 مهرماه در سفر به شهرکرد در جمع 
خبرنگاران استان، اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری در زمینه مشارکت های مردمی 
جزء استان های بسیار خوب کشور بوده که این امر نشان دهنده این است که مردم 
استان به محرومان کمک می کنند، به طوری که امسال میزان درآمد مراکز نیکوکاری 

استان رشد چشمگیری داشته است.
عسگرین گفت: با توجه به شرایط موجود اقتصادی و وجود خشکسالی در استان، 
میزان زکات جمع آوری شده در استان 77 درصد رشد داشته که این میزان رشد 

نشان از این است که زکات صرف نیازمندان می شود.
وی با اشاره به اینکه اکرام ایتام از سرفصل های بسیار مهم کمیته امداد امام خمینی 
)ره( است، تصریح کرد: این استان جزء استان های پیشرو در کمک به خانواده ایتام 
و محسنین بوده به طوری که بین پنج تا 10 استان اصلی کشور قرار دارد که این 
امر نشان از جدیت مردم برای کمک به ایتام و محسنین و تالش کارکنان کمیته 

امداد است.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان اینکه 
در سال گذشته میزان کمک های مردمی در جشن عاطفه ها 82 میلیارد تومان بوده 
است، گفت: امسال بیش از 90 میلیارد تومان کمک های مردمی در سطح کشور 

جمع آوری شد که رشد باالی 25 درصد را نشان می دهد.
عسگریان با اشاره به اینکه مربیان، اولیای مدارس و دانش آموزان در مدارس اهتمام 
ویژه تری نسبت به محرومان دارند، بیان کرد: در مرحله نخست جشن عاطفه ها به 
310 هزار نفر از دانش آموزان هزینه تحصیلی، کیف و کفش داده شد و در مرحله 
دوم کمک های جمع آوری در سطح مدارس به مددجویان در مدارس، خانواده ایتام 

و محسنین و محرومانی که از سوی اولیای دانش آموزان معرفی می شود، داده شد.
وی خاطرنشان کرد: طی شش ماهه امسال مشارکت های مردمی در سطح کشور 
رشد خوبی داشته به طوری که برآورد می شود بیش از 20 درصد رشد داشته باشد.

اخبار
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ذخیره خون کافی برای آمادگی ارایه خدمت در اربعین
مدیرعامل سازمان انتقال خون از تامین خون کافی برای مراسم اربعین حسینی خبر داد و گفت: برای مراسم اربعین مراکز انتقال خون سراسر منطقه غرب کشور و بیمارستان های مناطق مرزی نزدیک به عراق را تجهیز کرده و ذخیره خون و 

فرآورده هایی خونی مناسبی در این مناطق خواهیم داشت. دکتر علی اکبر پورفتح اهلل در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت ذخایر خون و فرآورده های خونی در اربعین حسینی، گفت: برای آمادگی در مراسم اربعین حسینی، میزان ذخیره خون را در 
سراسر کشور و بویژه در نقاط مرزی به حداکثر رسانده ایم تا اگر مشکلی پیش آمد بتوانیم به خوبی آن را مدیریت کنیم.

 بازار سیاه خرید و فروش کدملی

فروش کدملی یا معامله هویت؟
چندی پیش شرکت ایران خودرو طرح پیش فروش خودرو 
تا بدون واسطه ها،  با یک پیش شرط جدید آغاز کرد  را 
خودرو را به مصرف کنندگان واقعی برساند. بر اساس این 
طرح به هر کدملی تنها یک خودرو اختصاص داده می شد 
اما این اقدام نه تنها دست دالالن را قطع نکرد بلکه بازار 

سیاه خرید و فروش کدملی را نیز به راه انداخت.
به گزارش ایسنا، شاید بتوان گفت که تجارت کد هویتی، زمانی 
سوژه رسانه ها شد و برای اولین بار به صورت رسمی اعالم شد 
که در یک برنامه تلویزیونی فردی که قصد فروش کد ملی خود 
را کرده بود علت این اقدام را مشکالت مالی دانست اما داستان 
به اینجا ختم نشد به طوری که فروش کد ملی به صورت علنی 
در سایت های اینترنتی خرید و فروش با قیمت های نیم تا پنج 
میلیون تومان آگهی و تبلیغ می شد به عبارت دیگر  افراد در ازای 
واگذاری کدملی خود برای ثبت نام خودرو و سکه و ... مبالغی 
دریافت می کردند. این اقدام البته واکنش هایی را از سوی برخی 
مقامات به همراه  داشت به طوری که سعید موتمنی- رییس 
اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در همزمان با 
ثبت نام ایران خودرو به ایسنا گفته بود که ایران خودرو در اقدامی 
واسطه ها شرط  و  کوتاه کردن دست دالالن  برای  هوشمندانه 
نداشتن خودرو هنگام ثبت نام را قرار داد تا خودروها به دست 
مصرف کننده واقعی برسد اما سودجویان به دنبال دور زدن این 

موضوع هستند.
موتمنی بیان کرده بود که روال معمول در این موارد این است 
که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت 
به دفترخانه اسناد رسمی می روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت 
کلی و بالعزل برای استفاده از کارت ملی می گیرد.این در حالی 
است که اجاره دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه 
وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می دهند 
که ده ها سوء استفاده دیگر با استفاده از کارت ملی آنها همچون 
افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و غیره انجام 
دهد.همچنین سازمان های ذی ربط باید با کسانی که کارت ملی 
خود را برای ثبت نام خودرو اجاره می دهند و همچنین سایت های 
منتشر کننده این آگهی ها، برخورد کنند ضمن آنکه متقاضیان این 
موضوع دقت کنند ممکن است از نظر حقوقی دچار مشکل شوند.
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی 
تهران تاکید کرده بود که البته بسیار بعید است که افرادی حاضر 
باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت نام خودرو و واریز وجه 
کنند زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو 
به نام دیگری است و ممکن است مشکالت حقوقی بسیاری ایجاد 
شود بنابراین هم اجاره دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه 

مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.
به صورت  برای هرشخص  کدملی  اینکه  وجود  با  همچنین 
جداگانه تعریف شده و در اختیار فرد است اما فروشندگان این 
کد هویتی باید به درستی از عواقب احتمالی اقدامشان آگاه باشند؛ 

به عنوان مثال اگر روزی دولت تصمیم بگیرد یارانه افراد را تنها 
به دهک های پایین واریز کند، با توجه به اینکه تمام اطالعات 
به صورت آنالین به ثبت احوال ارسال می شود ثبت کدملی برای 
دریافت خودرو، سکه و... آن فرد را در زمره دهک هایی قرار می 
دهند که نیاز کمتری به دریافت یارانه دارند و براین اساس حذف 

وی از لیست یارانه بگیرها نیز غیرمحتمل نخواهد بود.
از حقوق  انجمن حمایت  یاری-رئیس  عبداهلل  راستا  این  در 
مصرف کننده استان کرمانشاه نیز با اشاره به ماجرای خرید و 
فروش کدملی  گفته بود که مراجع قضایی باید به این قضیه ورود 
کنند و با سایت های منتشر کننده آگهی های خرید و فروش هم 
برخورد جدی شود.همچنین  افرادی که با خرید کد ملی چند 
خودرو ثبت نام کرده اند، حق مصرف کننده و نیازمند واقعی خودرو 

را ضایع می کنند.
سوی  از  ملی  کد  هر  با  خودرو  دریافت  محدودیت  که  وی 
شرکت های خودروساز را کار خوبی دانست اما معتقد است که 

خالهای قانونی باعث ایجاد اختالل در کار می شود.
در این راستا مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس با بیان 
اینکه فروش کدملی، معامله هویت فرد است  و باتوجه به اینکه 

کد ملی ویژگی های هویتی، جنسیتی، جغرافیایی و به طور کل 
وضعیت هر فرد را در خود دارد و یکی از مهمترین و حساس ترین 
ویژگی های هر انسان است به ایسنا می گوید: متاسفانه با توجه 
و فروش  اخیرا خرید  نامطلوب در جامعه  اقتصادی  به شرایط 
کدملی مخصوصا در فضای مجازی مشاهده می شود. بعضی از 
شرکت های خودروسازی براساس کدملی خودرو ثبت نام می کنند 
که این حرکت سرآغاز خرید و فروش وسواستفاده از این مشخصه 
است و متاسفانه بعضی از افراد بیکار و نیازمند کدملی خود را به 
دالالن برای دریافت خودرو یا وارد نمودن کاال و امور دیگر واگذار 
می کنند و در مقابل سوءاستفاده های کالن مبلغ ناچیزی به  آنها 

پرداخت می شود.
این رفتارشناس در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه رسانه ها در 
این زمینه روشنگری و اطالع رسانی های الزم را انجام نداده و 
زمینه این تخلف آشکار فراهم شد، اظهار می کند: جهت اطالع 
اینگونه افراد باید گفته شود که تا چند وقت دیگر این اشخاص 
باید جوابگوی نهادهای قانونی و مطالبات آنها باشند که اولین 
مطالبه پرداخت مالیات و حقوق دولتی که ممکن است چندین 

برابر درآمد ناچیز آنها باشد.

ابهری تصریح می کند: پایمال کردن حقوق دیگران از جمله 
فربه تر شدن دالالن و سوءاستفاده گران در این زمینه باید مورد 
توجه قرار گیرد. نهادهای مسئول به ویژه صدا وسیما با اطالع 
اینگونه  تکرار  و  از وقوع  توانند  آگاه سازی مردم می  و  رسانی 
فریبکاری ها جلوگیری کنند. البته عدم اقدام قانون در اینگونه 
موارد و عدم شفاف سازی ازطرف شرکت ها و سازمان های مرتبط، 

بسترساز وقوع اینگونه حوادث  است.
وی در ادامه می گوید: باید توجه داشت که اینگونه حوادث و 
آسیب ها در کشورهای پیشرفته که سطح آگاهی مردم و آشنایی 
آنها با حقوق فردی و اجتماعی آنها در اندازه مناسب بوده، محال 
و  آگاهی  عدم  بی سوادی،  گفت  می توان  و  دهد  رخ  که  است 

نیازمالی علل اصلی وقوع اینگونه موارد است.
این نکته  به  باید  البته  افزاید:  پایان می  این رفتارشناس در 
از  متولی  نهادهای  و  دولت  حمایتی  نقش  که  کرد  توجه 
نیازمندان مخصوصا بیکاران می تواند از وقوع اینگونه حوادث و 
سوءاستفاده گری ها جلوگیری کند چرا که بسته های حمایتی 
دولت در صورت اجرا کمک مناسبی است که از وقوع و گسترش 

آسیب های اجتماعی به طور قطع جلوگیری می کند.

 رئیس ستاد مرکزی اربعین:

عوارض خروج از مرزهای زمینی برای زائران اربعین حذف شد

رئیس ستاد مرکزی مراسم اربعین حسینی از حذف عوارض خروج از مرزهای 
زمینی کشور برای زائران خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی ایرنا، حسین ذوالفقاری روز یکشنبه در نشست 
خبری در محل وزارت کشور افزود: با توجه به موافقت انجام گرفته با مسئوالن مربوطه، 

آن دسته از زائرانی که مرز خروجی خود را زمینی انتخاب کرده اند تا پایان آیین اربعین 
از پرداخت مبلغ 12هزار و 500 تومان عوارض خروج از کشور معاف هستند و عوارض 

خروجی از این دسته زائران دریافت نمی شود.
وی اظهار کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده هزینه کارگزاری زائران در شرایط 
عادی 100 هزار تومان است که با حذف مبلغ 85 هزار تومان، این هزینه به 15 هزار 

تومان کاهش یافت.
ذولفقاری تصریح کرد: در این ارتباط تا کنون 550 هزار نفر از زائران اربعین حسینی 
در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که از این تعداد تاکنون توسط سفارت عراق برای 

464 هزار نفر ویزا صادر شده است.
وی گفت: با توجه به کاهش هزینه ویزا به مبلغ 199 هزار و 875 تومان، بقیه اضافه 
دریافتی از زائران که قبال به دریافت ویزا اقدام کرده بودند پس از پایان مراسم اربعین 

حسینی به حساب آنان عودت داده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور رفاه حال هرچه بیشتر زائران اربعین تفاهمنامه ای 
در قالب 9 ماده با مسئوالن مربوطه در عراق به امضاء رسیده که همه مسائل رفاهی و 

امنیتی زائران در آن دیده است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: در صورت تصویب نهایی اعضای شورای شهر 
در نشست امروز ، خدمات شهرداری تهران همانند سال گذشته در عتبات عالیات به 

انجام خواهد رسید.

ذوالفقاری گفت: تکمیل و آماده سازی 400 هکتار پارکینگ خودرو و افزایش گیت 
های خروجی در مرزهای زمینی، توزیع روزانه 400 هزار بسته آب معدنی و افزایش 

روشنایی از دیگر اقدامات به انجام رسیده است.
وی تصریح کرد: در این ارتباط 1945 موکب شناسنامه دار در داخل ایران و عراق به 

جز موکب های برادران عراقی عهده دار ارائه خدمات به زائران هستند.
وی اظهار داشت: در این خصوص ارائه خدمات موکب ها به زائران از دهم تا 23 صفر 

به مدت 13 روز ادامه دارد.
وی گفت: مدت اعتبار ویزاهای صادره دو ماهه بوده اما از زمان ورود زائران به عراق 

بر اساس یک ماه سکونت اعتبار دارد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی افزود: هزینه حوادث، بیمه و خدمات درمانی 
نیز که در زمان های عادی 33 هزار تومان محاسبه می شد بدون هیچ تغییر در ارائه 

خدمات به رقم 20 هزار تومان کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ترفندهای افراد سودجو و کالهبردار، زائران 
زیرا  نشوند  افراد  این  گرفتار  ویزا  قیمت  ارزان  بهانه صدور  به  تا  باشند  مراقب 
از تردد  تاکنون 180 هزار ویزای جعلی در مرزهای خروجی کشف و ضبط و 

زائران جلوگیری شده است.
بر اساس اعالم قبلی مسئوالن در سال گذشته بیش از دو میلیون زائر ایرانی برای 

حضور در آیین اربعین راهی عتبات عالیات شدند.

عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا گفت: طبق تحقیقات انجام 
شده تا حدود نیمی از آنتی بیوتیک هایی که در آمریکا 
برای عفونت های دستگاه تنفسی تجویز و مصرف می شود، 
ضرورت ندارد و شاید این آمار در ایران حتی به 80 تا ۹0 

درصد هم برسد.
مسعود مردانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سالمت 
ایرنا با بیان اینکه در سال 2014 حدود 700 هزار مورد مرگ در 
جهان بر اثر مقاومت آنتی بیوتیکی اتفاق افتاد، بیان کرد: پیش بینی 
می شود با ادامه روند کنونی و در صورت تقویت نشدن کنترل های 
عفونی، تا سال 2050 تعداد مرگ و میر در جهان بر اثر مقاومت 
آنتی بیوتیکی به حدود 10 میلیون نفر برسد. به همین علت 
سازمان جهانی بهداشت، مقاومت آنتی بیوتیکی را یک موقعیت 
اضطراری در جهان و اولویت نخست این سازمان اعالم کرده است.
مردانی اظهار داشت: تاکنون پیش نیامده که بیماری با عفونت 
دستگاه تنفسی به بنده مراجعه کند و قبل از مراجعه به من سه 
یا چهار آنتی بیوتیک را مصرف نکرده باشد و این وضعیت واقعا 

باعث تاسف است.
وی ادامه داد: جالب این جاست که بعدا مشخص می شود که در 
بسیاری از موارد مصرف این آنتی بیوتیک ها اصال ضرورتی نداشته 
است. البته فرهنگ مردم هم در این زمینه نادرست است و نیاز 
به اصالح دارد؛ زیرا برخی بیماران نیز پزشکان را برای تجویز آنتی 

بیوتیک تحت فشار قرار می دهند.
مردانی با اشاره به اینکه آنفلوآنزا به تنهایی یکی از علل عمده 
مصرف نابجای آنتی بیوتیک ها محسوب می شود، افزود: طبق 

نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای مختلف، تزریق واکسن 
آنفلوآنزا می تواند به میزان قابل توجهی باعث کاهش مصرف آنتی 

بیوتیک ها و در نتیجه کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی شود.
وی گفت: تزریق واکسن آنفلوآنزا باعث کاهش موارد بستری 
در بیمارستان ها و در نتیجه کاهش مصرف دارو و آنتی بیوتیک ها 

می شود.
عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا با بیان اینکه طبق مطالعات ثابت 
شده که تزریق واکسن آنفلوآنزا در کودکان تا شش ماه بعد از 
تزریق هم باعث کاهش 40 تا 70 درصد موارد پنومونی شده است، 
گفت: بنابراین می توان نتیجه گرفت که تزریق واکسن آنفلوآنزا 
عالوه بر پیشگیری از آنفلوآنزا در کاهش عفونت های ثانویه مثل 

پنومونی هم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موثر است.
مردانی بیان کرد: ایران کشور فقیری نیست و مردم ایران الیق 
این هستند که واکسن آنفلوآنزا در برنامه کشوری قرار بگیرد و همه 

مردم تحت پوشش این برنامه قرار بگیرند.
از سال  بیوتیکی در جهان  آنتی  وی گت: وضعیت مقاومت 
2014 تاکنون حتی بدتر هم شده، است. ابتالی مردم به آنفلوآنزا 
باعث افزایش مصرف آنتی بیوتیک در آنها می شود و در نتیجه این 
وضعیت خودش به ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی منجر می شود. 
بنابراین یک راه موثر علیه مقاومت آنتی بیوتیکی پیشگیری از ابتال 

به آنفلوآنزا از طریق تزریق واکسن است.
گفت:  مردانی  داشت:  اظهار  آنفلوآنزا  کشوری  کمیته  عضو 
همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد که در کودکان 
دچار اختالل سرطان، تزریق واکسن آنفلوآنزا باعث کاهش مصرف 

آنتی بیوتیک توسط آنها می شود. همچنین تزریق واکسن آنفلوآنزا 
در گروه ها و افرادی که این واکسن را دریافت کردند، میزان مصرف 
آموکسی سیلین را توسط آنها به میزان چشمگیری کاهش داده 

است.
این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری بیان کرد: آمریکا 
در سال 2016 توصیه کرد که همه افراد این کشور از شش ماهه 
تا 106 ساله واکسن آنفلوآنزا را بزنند. حتی با وجود کافی نبودن 

میزان تولید این واکسن در آمریکا مسئوالن این کشور اعالم کردند 
که اگر همه آمریکایی ها واکسن آنفلوآنزا را بزنند آنها حاضرند 
بخشی از تامین این نیاز را از طریق واردات از اروپا انجام دهند و 
این موضوع اهمیت زدن واکسن آنفلوآنزا را نشان می دهد. وقتی 
در آمریکا که از نظر منابع مالی غنی است این طور اقتصادی به 
موضوع واکسن آنفلوآنزا نگاه می شود چرا در ایران که کمبود منابع 

دارد، اقتصادی به این موضوع نگاه نمی شود.

 عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا:

80 درصد مصرف آنتی بیوتیک ها در ایران ضرورت ندارد


