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رشد ۱۰ درصدی متقاضیان 
فرزندخواندگی در دوران کرونا

معاون امور اجتماعی 
بهزیستی استان تهران 
اعــام کــرد: به رغــم 
وجود بیمــاری کرونا و 
محدودیت ها، در ۶ ماهه 

اول سال ۹۹ نسبت به ۶ ماهه اول سال ۹۸ متقاضیان 
فرزندخواندگی حدود ۵ تا ۱۰ درصد رشد داشته اند.

به گزارش ایســنا، مهدی خانکه با بیان اینکه 
فرآیند فرزندخواندگی پیچیده است، گفت: سازمان 
بهزیستی در تاش است تا با برگزاری کمیته های 
استانی پروســه فرزندخواندگی تســریع یابد. او 
ادامه داد: به طورکلی میزان درخواست مردم برای 
فرزندخواندگی باالست و ما نیز در تاش هستیم تا 
بتوانیم لطف مردم را با تسریع فرآیند فرزندخواندگی 

جبران کنیم.
    

دستگیری عامل انتشار فیلم 
حیوان آزاری در فضای مجازی

رئیس پلیس فتای 
اســتان از شناسایی و 
دستگیری عامل انتشار 
فیلم حیــوان آزاری در 
فضــای مجــازی در 

شهرســتان»فردوس« خبر داد. به گزارش ایلنا، 
سرهنگ علی محمدپور اظهار کرد: مأموران پلیس 
فتای انتظامی شهرستان فردوس با انجام اقدامات 
صورت گرفته در فضای مجازی مشــاهده کردند 
فردی اقدام به انتشــار ویدئوی حیوان آزاری کرده 
اســت که با توجه به حساســیت موضوع پرونده 
به صورت ویژه در دســتور کار پلیــس قرار گرفت. 
سرهنگ محمدپور ادامه داد: با توجه به اینکه متهم 
به این اقدام غیرانسانی و خشن خود اعتراف کرد به 
اتهام مشارکت در تشویش اذهان عمومی و ترویج 
خشونت در فضای مجازی پس از تشکیل پرونده به 

مرجع قضایی معرفی شد.
    

تنها 5میلیارد اعتبار برای خرید 
ون  مخصوص معلوالن 

معــاون شــهردار 
تهران با اشاره به اعتبار 
۵میلیاردی برای خرید 
ون هــای مخصــوص 
معلوالن گفــت: با این 

مبلغ تنها می تــوان ۵ ون تهیه کــرد. به گزارش 
مهر، مناف هاشــمی بیان کرد: حدود ۲۰ســال 
به مأموریت ها در این زمینه مســکوت مانده و ما 
نمی توانیم یک باره همه آن ها را به سرانجام برسانیم 
اما تغییر رویکرد در همه حوزه های شــهردار این 
زمینه به خصوص در حوزه حمل ونقل مشهود است.

معاون شــهردار تهران ادامه داد: مــا به ۱۰ تا 
۱۵میلیارد اعتبار احتیاج داریم که باید به روش های 
دیگری این مســئله جبران شــود چــون بودجه 

شهرداری تهران محدود است.
    

سخنگوی آموزش و پرورش: 
آموزش حضوری در تهران 

تخلف است
سخنگوی آموزش 
 و پرورش شــهر تهران 
گفت: بر اســاس ستاد 
ملی مبــارزه بــا کرونا 
همچنــان آمــوزش 

مجازی است و از طریق برنامه شاد همچنان برپا 
است. به گزارش میزان، مسعود ثقفی در خصوص 
برگزاری حضوری مدارس در تهران، اعام کرد: بر 
اساس ستاد ملی مبارزه با کرونا اعام شده است که 
مدارس غیرحضوری اســت، حتی اگر هم میزان 
تلفات سیر نزولی داشته باشد تا رسیدن به وضعیت 
مطلوب آموزش مجازی است و معلمان همچنان 
به صورت غیرحضوری آموزش را پیگیری کنند. او 
در خصوص برگزاری حضوری برخی مدارس در 
تهران افزود: قطعاً صحت ندارد و بر اســاس ستاد 
ملی مبارزه بــا کرونا همچنان آمــوزش مجازی 
است به شکل قانونی هیچ اباغی به مدارس برای 
بازگشایی و آموزش به صورت حضوری نشده است 
و همچنان آموزش به صورت مجازی در برنامه شاد 

برگزار می شود.
    

۲۹5 فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت آخریــن موارد 
شناسایی و فوتی ناشــی از کووید-۱۹ در کشور را 
اعام کرد. به گزارش ایســنا،  سیماسادات الری 
گفت: از روز سه شنبه تا ظهر چهارشنبه بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و ۲۲۳ بیمار 
جدید مبتابه کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد 

و ۲۹۵ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

ماه هاست که جهان درگیر ویروس 
کرونا شده و در این ماه ها جدال بر سر 
مدیریت بیماری در همه کشــورها 
ادامه داشته، اما آنچه بیش از هر چیز 
در این میان چشــمگیر بوده، تاش 
برای تولید واکســن کرونا اســت که 
ایرانیان هم در این مسیر به دنبال این 

نوش دارو هستند.
تاش برای تولید واکســن کرونا 
تبدیل به یک رقابت نفس گیر جهانی 
شده است و کشورهای زیادی مدعی 
تولید واکسن کرونا هستند. ایران هم 
یکی از کشورهایی است که مشغول 
ساخت واکسن کروناست و مسئوالن 
اعتقاد دارند واکســن داخلی ســال 
آینده بــرای تزریق به مــردم آماده 

می شود. 
این روزها یکــی از جنجالی ترین 
موضوعــات؛ تولید و تهیه واکســن 
کرونا اســت و مردم ایــران هم برای 
هرچه سریع تر رســیدن واکسن به 
دستشــان به هــر دری می زنند. از 
تورهای مســافرتی خارج از کشــور 
گرفته تا زمزمه هایی از رفتن و واکسن 
زدن برای آن هایی که امکان اقامت در 

کشورهای دیگر را دارند. 
اما سؤالی که برای بسیاری ایجاد 
شده این اســت که واکسن کرونا چه 
زمانی به دست مردم می رسد؟ در این 
مورد مقامات و مسئوالن پاسخ های 
متفاوت و بعضــاً متناقضــی به این 
سؤال می دهند. این گزارش در همین 

رابطه است. 
 دستور خرید واکسن 
توسط رئیس جمهور

صحبت های ضدونقیض در مورد 
خرید واکســن کرونا زیاد است. روز 
گذشته حسن روحانی، رئیس جمهور 
از تاش های دولت برای خرید واکسن 

کرونا سخن گفت. او همچنین اعام 
کرد که دســتور خرید واکسن کرونا 
دیروز توسط خودش صادر شده است.

او در ادامــه اعام کــرد: »برخی 
کشــورها واکســن ســاخته اند و ما 
تصمیم گرفتیم از یک کشور واکسن 
خریداری شود، دستور این کار را هم 
صادر کردم و به چند کشور سفارش 

داده ایم.«
از ســوی دیگــر ســعید نمکی، 
وزیر بهداشــت هم گفته است تهیه 
واکســن کرونا تحت تأثیر فشارهای 
ناجوانمردانه آمریکایی ها و مشکات 
در نقل وانتقال پول قرار داشــت که 
خوشــبختانه گره هــای آن دارد 
گشــوده می شــود و به این ترتیــب 
واکســن وارداتی کرونا برای تزریق 
در گروه های آسیب پذیر وارد کشور 

خواهد شد.
ظاهراً روحانــی و نمکی در مورد 
خرید واکســن خارجــی خوش بین 
هســتند درحالی که به گفته رئیس 
بانک مرکزی تاکنون تمام تاش های 
ایران برای انتقال ارز موردنیاز خرید 
واکسن کرونا با مانع روبرو شده است. 
عبدالناصر همتی گفته اســت که به 
دلیل تحریم آمریکا، ایران نتوانسته از 
دارایی های بلوکه شده خود در خارج 

استفاده کند.
رئیس کل بانــک مرکزی ایران در 
یک یادداشت اینســتاگرامی درباره 
موانع خرید واکسن کرونا تأکید کرده 
که ایران تاکنون موفق به استفاده از 
دارایی های ارزی بلوکه شــده در کره 
جنوبی نشــده و صندوق بین المللی 
پول هم به خاطر فشار و تهدید آمریکا 
حتی تقاضای وام بشردوستانه ایران را 

در هیئت مدیره مطرح نکرده است.
به طــور رســمی فــروش اقام 
بشردوستانه، ازجمله دارو و تجهیزات 
پزشکی مشمول تحریم های آمریکا 
نمی شــوند امــا در عمل بــه علت 
محدودیت هــای شــدید معامات 

بانکــی و مالی با جمهوری اســامی 
خرید و واردات آن ها نیز با مشکاتی 

روبرو است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در 
یادداشت اینستاگرامی خود از ناکامی 
تاش های ایران برای انتقال ارز خبر 
داده و نوشته اســت: ازآنجاکه خرید 
واکسن کرونا بایستی از مسیر رسمی 
سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، 
تاکنون هر طریقی بــرای پرداخت و 
انتقــال ارز موردنیاز، به خاطر تحریم 
غیرانســانی دولت آمریکا و ضرورت 
اخذ مجــوز اوفــک )دفتــر کنترل 
دارایی های خارجــی، از ارگان های 
وزارت خزانــه داری آمریــکا( با مانع 

مواجه شده است.
نه توان خرید واکسن کرونا را 

داریم نه به ما خواهند داد 
از ســوی دیگــر حســینعلی 
شــهریاری، رئیــس کمیســیون 
بهداشت مجلس بیان کرده است که 
نه توان خرید واکسن کرونا را داریم 
نه به مــا خواهنــد داد. او همچنین 
گفته اســت نتوانســته اند یک دالر 
برای خرید واکســن بدهند و نگرانم 
سرنوشــت واردات این واکسن هم 
به همان سرنوشت واکسن آنفلوانزا 

گرفتار شود.
بــر اســاس آنچــه معــاون 
رئیس جمهــور گفته اســت بودجه 
بخش بهداشــت و درمان از ۳۴هزار 
میلیــارد تومان به ۷۷هــزار میلیارد 
تومان افزایش یافــت و بخش تملک 
رشــد ۲۰درصدی داشــته که برای 
ساخت بیمارســتان مصرف خواهد 
شــد. همچنین به دلیل شیوع کرونا 
استخدام ۵۳ هزار نیروی جدید برای 
کادر جدید در نظر گرفته شده و یارانه 
واکسن، دارو و شیرخشک در بودجه 
۱۴۰۰، ۲۰۹درصد رشد داشته است.

این ارقام در شــرایطی در بودجه 
۱۴۰۰ دیده می شــود کــه دولت در 
ماه های گذشــته عملکرد ضعیفی را 

در این حوزه از خود به جای گذاشته و 
به گفته شهریاری منابع بودجه ای در 

بیشتر موارد محقق نشده است.
او همچنین اظهار کرده: بر اساس 
فرمان رهبری قرار بود که یک میلیارد 
یورو از صندوق توسعه ملی به بخش 
بهداشــت و درمــان بــرای مقابله با 
کرونا اختصــاص پیدا کنــد اما تنها 
۶۰ درصد آن اختصاص یافته اســت. 
اما در شــرایطی ۴۰ درصد بودجه در 
نظر گرفته  شــده از منابــع صندوق 
توسعه ملی تاکنون محقق نشده که 
کشورهای مختلف منابع عظیمی را 
برای مقابله با این ویروس و کشــف 

واکسن کرونا هزینه کرده اند.
او می گوید: ترکیــه از هفته آینده 
واکسیناســیون را شــروع خواهــد 
کرد و عراق هــم به دنبــال خرید و 
واکسیناسیون است. اما بانک مرکزی 
در تأمین ارز موردنیاز برای خرید این 

واکسن همچنان تعلل می کند.
آن گونه که از گفته های شهریاری 
برمی آیــد، ســازمان بهداشــت 
جهانی)کواکس( سهمیه ای را برای 
۳۱ کشــور تعیین کرده است که بر 
اساس آن ایران قرار است ۱۶ میلیون 
دوز واکسن کرونا دریافت کند. البته 
برای خرید آن ها باید ۵۲ میلیون دالر 
پرداخت کند که هنوز ایــن اتفاق از 

طرف بانک مرکزی رخ نداده است.
شــهریاری که امیدی به کشــف 

واکســن کرونــای ایرانی تــا قبل از 
اردیبهشت ســال ۱۴۰۰ ندارد، حاال 
هشــدار می دهد که اگــر تأمین ارز 
به موقع صورت نگیــرد، اتفاقی که در 
واردات واکسن آنفلوآنزا رخ داد این بار 
در واکسن کرونا هم تکرار خواهد شد.
برای واکسن کرونای ایرانی باید 

تا چه زمانی صبر کرد؟
شــهریاری از ناامیدی نسبت به 
کشف واکسن کرونای ایرانی می گوید 
درحالی که که ایرج حریرچی، معاون 
کل وزارت بهداشت وعده داده تا بهار 
۱۴۰۰ واکسن ایرانی کووید-۱۹ در 

دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
حریرچی با اشاره به تاش گسترده 
و وسیع دانشمندان ایرانی برای تولید 
واکسن کرونا گفت: خبر خوش ما این 
است که یکی از واکسن ها مجوز های 
الزم را از کمیته اخاق و پژوهش برای 
کارآزمایی بالینی روی انسان دریافت 
کرده است و تا اواخر دی ماه ۲ تا ۳ مورد 
دیگر از واکســن ها نیز این مجوز ها را 
دریافــت می کند و بــا آزمایش روی 
نمونه انســانی، اثربخشــی آن مورد 

تأیید قرار خواهد گرفت.
او در همین خصــوص ادامه داد: 
هم زمــان با رونــد طی شــدن این 
واکســن ها، خط تولید واکسن کرونا 
نیز راه اندازی می شــود و بر اســاس 
معیار های بالینی تأثیــر آن به اثبات 
خواهد رسید تا روند تولید آن نیز در 

اقدامات بعدی قرار بگیرد.
حریرچــی می گوید بهــار آینده 
واکسن کرونا آماده تزریق می شود و 
مینو محرز، عضو ستاد مقابله با کرونا 
می گوید واکسن ایرانی کرونا مرحله 
آزمایــش روی حیوانــات را به طور 
موفقیت آمیز طی کرده و مجوز ورود 
به فاز مطالعات انسانی دریافت کرده  
اســت. در صورت موفقیــت این فاز، 
تولید آن تابستان آینده آغاز می شود.

بــه عقیــده محــرز مــردم باید 
منتظــر واکســن کرونــای ایرانی 
باشــند چراکه در خوش بینانه ترین 
حالــت، واکســن های آمریکایی به 
مصرف داخلی خودشــان می رسد، 
شــرکت های تولیــد واکســن در 
هندوســتان نیز قــادر هســتند به 
تولید انبوه واکســن دست پیدا کنند 
که ایــن امر حداقل یک ســال زمان 
می برد. به طورکلی هر کشــوری باید 
واکســن بومی خود را تولید کند و به 
دالیل مختلف مانند مسائل ژنتیکی 
دل بسته واکسن های خارجی نباشد.

محرز همچنیــن توضیح داده که 
واکسن کرونای ایرانی درواقع ویروس 
ضعیف شده است و مانند واکسن هایی 
است که در کشــورهایی مانند چین 
و روسیه ساخته شــده است. ویروس 
ضعیف کرونا به تولیــد آنتی بادی در 
بدن انســان و افزایش مقاومت بدن 
استفاده کنندگان از آن در برابر ابتا 
به کرونا کمک می کنــد. این فرایند، 
روش سنتی تولید واکسن در جهان 

است. اما واکسن هایی که شرکت های 
فایرز و بیون تک و نیز شرکت مودرنا 
تولید می کنند فراینــد دیگری را در 
تولید آنتی بادی در بدن انســان طی 
می کنند. این واکسن ها پس از ورود 
به بدن، به ســلول ها فرمان می دهند 
پروتئیــن ویروس کرونا موســوم به 
»اسپایک« را تولید کنند. تولید این 
پروتئین، سیستم ایمنی بدن انسان را 

برای تولید آنتی بادی فعال می سازد.
جهان در انتظار نوشدارو

در آخر اینکه همه جهان در انتظار 
نوش دارویی برای کروناست و شاید 
خوشحال کننده ترین خبر در ماه های 
آینده، دســت یابی به واکسن مؤثر و 
بی خطر کووید-۱۹ باشد که سازمان 
جهانی بهداشــت ایمنی و تأثیر آن را 
تأیید کند. این در شــرایطی است که 
بدانیم ماجرای کوویــد-۱۹ چیزی 
فراتر از یــک بیماری اســت و آنچه 
در این مســیر حــرف اول را می زند، 

همبستگی و همکاری است.
جهان پس از ماه ها جدال با ویروس 
کرونا، چشــم انتظار نوش دارو است. 
به هرحــال دانشــمندان و محققان 
ایرانی هم در این میدان سخت تاش 
می کنند تا از ایــن رقابت برای نجات 
جان هم وطنان خود عقــب نمانند. 
تاشــی ســتودنی که امید است به 

بهترین شکل به ثمر بنشیند.
آنچه در این مســیر بیــش از هر 
چیــزی اهمیــت دارد این که هنوز 
واکسن کرونا به شکل مؤثر و ایمن از 
طرف سازمان جهانی بهداشت تأیید 
نشده است. مهم ترین اقدام در حال 
حاضر، رعایت مســائل بهداشتی و 
حفظ فاصله گذاری و پیشــگیری از 
ابتا به کووید-۱۹ اســت. حتی در 
شرایطی که واکســن تأیید شده به 
دست بسیاری از کشورها برسد هم 
باید این مســائل و نکات بهداشتی و 
پیشگیری را رعایت کرد تا از احتمال 
ابتا کم شــود. یافتن نوشــداروی 
کرونا فعًا در رأس اخبار جهان قرار 
دارد، اما چیــزی که در همه ماه های 
گذشــته اهمیت خود را نشان داد، 
حفظ ســامت و تقدم پیشگیری بر 

درمان است.

صدور دستور خرید از سوی روحانی و بازدارندگی اقتصاد در تحریم؛

هزارتوی  تولید داخلی یا خرید خارجی واکسن کرونا

خبر

»تور استانبول ویژه تزریق واکسن کرونا«؛ سفری جذاب 
به قصد سامت؛ آن ســوی پرده اما ماجرا طوری دیگر است؛ 

تور کاسبان سامت، وعده های پوچ و کسب سودهای کان...
با داغ شدن اخبار واکســن کرونا و پیشرفت های حاصل 
شده در این زمینه از سوی شرکت ها و کشورهای مختلف، 
پیش بینی می شد که شیادان ســامت دست به کار شده و 
با اســتفاده از نیاز مردم در پی به جیب زدن پول های کان 
باشند؛ موضوعی که پیش از این هم نمونه های مشابه آن را در 
داروهای مرتبط با کرونا از جمله »رمدسیویر« و فروش انواع 
تقلبی آن با مبالغ چند ده میلیونی را در بازارهای غیررسمی 
شاهد بودیم و مسئوالن بهداشــت و درمان کشور هم بارها 

نسبت به آن هشدار دادند.
در شرایطی که بشــر از کرونا و محدودیت های آن به تنگ 

آمده و به دنبال راه فراری از آن و بازگشت به زندگی عادی است، 
ظاهراً فعاً تنها راه نجات را واکسن می داند و بر همین اساس هم 
تب و تاب تولید واکسن کرونا در دنیا باال گرفته، کشورهایی هم 
در این زمینه به موفقیت هایی دست یافته اند و برخی دولت ها 

نیز در آستانه واکسیناسیون جمعیت کشورهایشان هستند.
هم زمان با این پیشرفت ها، سودجویان نیز دست به کار شده 
و با عناوینی وسوسه انگیز دست به تبلیغات تزریق واکسن کرونا 
در فان کشور و البته باقیمت های آن چنانی زده اند؛ تبلیغات 

فرصت طلبانه و سودجویانه به بهای جان مردم...
تور ترکیه و امارات و سوءاستفاده شیادان سالمت

در همین راســتا، کیانوش جهانپور، رئیــس مرکز روابط 
عمومی و اطاع رسانی وزارت بهداشت، تبلیغاتی نظیر »تور 
ترکیه و امارات ویژه تزریق واکســن کرونا« را جعلی دانست و 

گفت: چنین تورهایی وجود ندارد و طبق معمول، سوء استفاده 
شیادان از نیاز مردم است.

او تأکید کرد: کشورهای مختلف در حال رایزنی برای خرید 
و تأمین واکسن کووید از مسیرهای مختلف هستند. از طرفی 
واکسیناسیون همگانی جمعیت در شرایط فعلی حتی در بازه 
زمانی یک ساله نیز برای هیچ کشوری مقدور و متصور نیست 
و بر همین اساس همه کشورها در تزریق واکسن اولویت بندی 

خواهند داشت.
جهانپور افزود: در چنین شــرایطی کشــوری برای تبعه 
کشورهای دیگر، عموماً امکان تزریق واکسن نمی تواند داشته 
باشد، مضافاً اینکه واکسن، برای ایمن سازی قبل سفر است، نه 
بعد سفر. بنابراین چنین تبلیغاتی، فرصت طلبی شیادان است 
که با سوءاستفاده از نیاز مردم به دنبال کاه برداری هستند و یا 

اینکه کًا از بیخ و بن، فضاسازی است.
مردم فریب نخورند

جهانپور گفت:. مردم نیز فریب شــیادان و شارالتان ها را 
نخورند و اخبار مرتبط را از وزارت بهداشت و رسانه های رسمی 

پیگیر باشند. همچنین هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوانی برای 
واکسن کرونا، پیش خرید واکسن کرونا یا تور واکسن کرونا به 
هیچ فردی پرداخت ننمایند که عائم اولیه کاه برداری های 

اینترنتی و... آشکار شده است.

وزارت بهداشت هشدار داد:

تور کاسبان کرونا با وعده واکسن 

مینو محرز: مردم باید 
منتظر واکسن کرونای 
ایرانی باشند چراکه در 

خوش بینانه ترین حالت، 
واکسن های آمریکایی به 
مصرف داخلی خودشان 

می رسد، شرکت های تولید 
واکسن در هندوستان نیز 
قادر هستند به تولید انبوه 

واکسن دست پیدا کنند 
که این امر حداقل یک سال 

زمان می برد

رئیس کل بانک مرکزی: 
تاکنون تمام تالش های 

ایران برای انتقال ارز 
موردنیاز خرید واکسن 
کرونا با مانع روبرو شده 
است و به دلیل تحریم 

آمریکا، ایران نتوانسته از 
دارایی های بلوکه شده خود 

در خارج استفاده کند
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