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یک توئيت

واکسنمشترکیکگامتا تاییدنهایی
فاز سوم آزمایش واکسن کرونای ایران و کوبا به زودی در هر دو کشور آغاز می شود؛
وزیر بهداشت و رئیس انستیتو پاستور درباره این واکسن چه گفته اند؟
ایران  20سال قبل فناوری واکسن هپاتیت Bرا از کوبا وارد کرده است

یک عکس
رنگ عنصر مهم در بازار سنتی و قدیمی
زاهــدان است کهتاریخ ساخت آن بین
سال های  ۱۳۰۸تا  ۱۳۱۱بوده است.
این بازارمرکز اصلی فروش سوزن دوزی
بلوچی از مهم ترین صنایع دستی
بلوچستان است.

رسانه های جهان

ایــنــدیــپــنــدنــت:
ســــــازمــــــان مــلــل
متحد هشدار داده
اســـت ک ــه بــیــش از
 ۱۶مــیــلــیــون نفر
در افغانستان با خطر سوءتغذیه و
گرسنگی روبهرو هستند .این سازمان
از کشورهای کمککننده خواسته
است  1.3میلیارد دالر برای تامین
غذای این افراد اهدا کنند تا گرسنه
نمانند.
آنــــاتــــولــــی :وزیــــر
بهداشتآلماناعالم
کرد که هیچ اجباری
بــرای تزریق واکسن
کرونا در ایــن کشور
وجودنخواهدداشت.

جامعه

با گزارشهای مردمی

گروه اجتماعی  -دوازدهــم دی ماه بود که
«کیانوش جهانپور» ،سخنگوی سازمان غذا و
دارو ،نام «کوبا» را رسانهای کرد تا همه بدانند
شریک خارجی ایران در ساخت واکسن کرونا
کــدام کشور اســت .شاید در ابتدا بــرای شما
هم دلیل انتخاب کوبا برای یک پروژه علمی-
پزشکی با ایران سوالبرانگیز و مبهم بود اما
به مــرور زمــان اطالعات بیشتری منتشر شد
که روشن ساخت جایگاه این کشور در حوزه
پزشکی قابلتوجه است و تعامل ما با کوباییها
در این عرصه یک همکاری دیرینه است.
▪توضیحات فنی رئیس انستیتو پاستور

از ابتدا اعالم شد که در این همکاری مشترک،
انستیتو پاستور ایران مسئولیت طرف ایرانی
را عهدهدار است و بر روند آن نظارت دارد .به
همیندلیلروزگذشتهدکتر«علیرضابیگلری»
رئیس انستیتو پاستور ایران ،گزارشی درباره
این همکاری ارائه کرد« :کوبا یکی از معدود
کشورهایی است که صنعت تولید واکسن آن،
بسیار پیشرفته است و در سالهای قبل نیز
تنها کشوری بوده که فناوری تولید واکسن را
به ایران انتقال داده است .اگر االن میبینید
واکسن هپاتیت  Bدر انستیتو پاستور ایران
ساخته میشود ،فناوری آن از کوبا به ایران
منتقل شده و با آمدن این واکسن ،نه تنها ایران
قادر است که این واکسن را بسازد بلکه قریب
به اتفاق مردم ایــران با این واکسن در مقابل
هپاتیتبی ،واکسینه شدهاند».

 ۴۰درصد بیکاران کشور
دانش آموختگان دانشگاه هستند
مطابق گزارشهای مرکز آمار در پاییز  ۹۹سهم
جمعیت بیکار فارغالتحصیالن آموزشعالی از
کل بیکاران  40.2درصد بوده است .این سهم در
بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت
به نقاط روستایی بیشتر بوده است .به گزارش
خراسان ،همچنین مطابق آخرین آمار مرکز آمار
از نتایج بیکاری در پاییز  ، 99بررسی نرخ بیکاری
افــراد 15ساله و بیشتر نشان میدهد که 9.4
درصد از جمعیت فعال ،بیکار بودهاند .بررسی
روندتغییراتنرخبیکاریحاکیازآناستکهاین
شاخص ،نسبت به فصل مشابه در سال 1.2 ،98
درصد کاهش یافته است.

▪فاز سوم واکسن در کوبا و ایران

رئــیــس انستیتو پاستور
ایران افزود« :انجام فاز یک
و دو ایــن واکسن در کوبا
نشان داد که این واکسن،
بسیار ایمن اســت و هیچ
عوارضی نداشت ،ضمن
آنکــه کارایی بسیار چشمگیری داشــت .به
همین دلیل میتوانیم مطمئن باشیم فاز
سوم کارآزمایی آن که به صورت همزمان در
ایران و کوبا انجام میشود ،نتایج بسیار خوبی
خواهد داشت و میتوانیم پس از آن وارد فاز
واکسیناسیون عمومی شویم».
▪وسواس در فاز 3

دکتر «سعید نمکی» هم صبح دیروز در اینباره
گفت« :خوشبختانه واکسن کرونای تولید
مشترک بعد از فاز مطالعات حیوانی ،فاز اول و
دوم بالینی را در بیرون از کشور پاس کرده و قرار
استآنرادرپاستوربهصورتمشترکبسازیم.

مذاکره برای
خرید واکسن
کرونا از چین
هند و روسیه

▪واکسن داخلی؛ بهار1400

نکته مهم دیگری که وزیر بهداشت به آن اشاره
کرد ،روند تولید واکسن کرونا در داخل کشور
است؛کاربزرگیکهتوسطستاداجراییفرمان
امام(ره) و چند شرکت دیگر در حال پیگیری
است و به گفته دکتر نمکی ،در بهار  1400به
ثمر خواهد نشست« :همانطور که قول دادیم،
امیدواریم در بهار آینده واکسن داخلی را هم با
اطمینان و خیال راحت در خدمت مردم عزیز
قرار دهیم».
▪ وزارت خارجه :در کواکس انتخاب واکسن
اختیاری است

وزارت امور خارجه کشورمان هم برای تولید
مشترک واکسن کرونا با یک شریک خارجی

بانک مرکزی مکلف به تامین ارز خرید واکسن شد

▪آغاز همکاری از  6ماه قبل

دکتر بیگلری به رونــد آغــاز همکاری ایــران و
کوبا برای تولید واکسن کرونا هم اشاره کرد:
«انستیتو پاستور با تصویب مجلس مامور شد
واکسنپنوموکوکیاواکسنذاتالریهکودکان
را بسازد و این واکسن یکی از پیچیدهترین
واکسنهای دنیاست که کمتر از  5کشور از
جمله کوبا قدرت تولید آن را دارنــد .انستیتو
پاستور در سال  98همکاری با کوبا را برای
ساخت واکسن پنوموکوک شروع کرد .واکسن
کــرونــای کوبا منطبق بر واکسن ذاتالــریــه

رئیسانستیتوپاستورایرانگفت:
«انجامفازیکودواینواکسندرکوبا
نشانداد که بسیارایمناستوهیچ
عوارضینداشت،ضمنآنکهکارایی
بسیارچشمگیریداشت»

موضوع خرید واکسن کرونا خارج از برنامه کواکس ،در جلسه روز گذشته هیئت دولت هم
بررسی شد و رئیسجمهور در اینباره گفت«« :برای چندمین بار تاکید میکنم مردم ما
بدانند که همین امروز هم در دولت بحث شد که غیر از کواکس واکسنهای دیگری هم
امروز در دسترس ماست و وزارت بهداشت آنها را تامین میکند .بانک مرکزی امروز
(روزگذشته) در جلسه رسما اعالم کرد که مشکلی برای تامین و پرداخت ارز ندارد» .وزیر
بهداشت هم توضیحاتی درباره این تصمیم هیئت دولت ارائه و اظهار کرد« :ما در وزارت
بهداشت موضوع واکسن را تنها با نگاه کارشناسی و با ارائه گزارشهای کارشناسی،
خدمت تصمیمگیرندههای ردهبــاالی نظام و بدون توجه به هر پدیده غیرکارشناسی،
دنبال میکنیم .در جلسه هیئت دولت هم موضوع را طرح کردیم و بانک مرکزی از طرف
رئیسجمهور برای تهیه واکسن از منابع مشخصشده مکلف شد ،خوشبختانه پروتکلهای
تزریق واکسن را هم تدوین کردهایم.»...

هادی محمدی  -رئیس دفتر رئیسجمهور جزئیات روند پیگیر یها
برای خرید واکسن کرونا را تشریح کرد« .محمود واعظی» در اینباره
گفت« :بــرای تسهیل در خرید و واردات واکسن کرونا با چینیها
در حال مذاکره هستیم که به نظر من این مذاکرات پیشرفت خوبی
داشته است .همچنین با هند و روسیه نیز در حال مذاکره هستیم.
واکسنهای تولیدی این سه کشور از جمله واکسنهایی است که
هماکنون در منطقه مورد استفاده قرار میگیرد» .واعظی درباره روند

 ۷۳هزار سایت قمار ،فیشینگ و
کالهبرداری فیلتر شد

مــعــاون دادســتــانکــل کــشــور در امـــور فضای
مجازی گفت :بر اساس گزارشهای ثبتشده
مردمی ،تاکنون  ۷۳هزار سایت قمار ،فیشینگ
و کــاهــبــرداری با گ ــزارش مردمی شناسایی
و فیلتر شــده اس ــت .بــه گـــزارش مــرکــز رسانه
قوه قضاییه ،جــواد بابایی با اشــاره به اقدامات
دستگاه قضایی در برخورد با تارنماهای قمار و
کالهبرداری ،افزود :از شهریور امسال و پس از
ایجاد درگاهی ویژه به منظور دریافت گزار ش
قمارخانههای مجازی در پایگا ه اینترنتی کارگروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین
ایجاد شناسهای در پیا مرسا نهای اجتماعی
داخلی برای دریافت گزارشهای مردمی ،این
سایتها فیلتر شدند .وی ضمن قــدردانــی از
آحاد جامعه در ارسال این گزارشها ،اعالم کرد
که مسدودسازی تارنماهای قمار و شرطبندی
و کالهبرداری در حداقل زمــان ممکن اتفاق
میافتد.

کودکان است و در همین همکاری ،به عنوان
جزئی از واکسن پنوموکوک ،ایران وارد ساخت
واکسنکرونایمشترکباکوباشدکه 5-6ماه
است همکاری بین دو کشور آغاز شده است».

قراردادی را هم آماده کردیم و فاز سوم را با دقت
و وسواس آغاز خواهیم کرد» .دکتر نمکی هم با
اشاره به اطمینانبخشبودن همکاری با کوبا
گفت«:بهرغمبرخیجوسازیها،ماقدرتمندی
ساخت واکسن در کوبا را سالهاست به صورت
مشترک دریافت کردهایم و واکسن هپاتیت
 Bکه بیش از 20سال است در کشور استفاده
میشود یک کار مشترک بین انستیتو پاستور
و کوباست».

و همچنین ســاز و کــار پیشبینیشده خرید
واکسن از برخی کشورهای دیگر توضیحاتی
ارائــه کــرده اســت 22 .دیمــاه بود که «سعید
خطیبزاده» در نشست خبری خود اعالم کرد:
«ما به عنوان وزارت خارجه با شرکای خود در
چین ،هند و کوبا مذاکره کردیم و یک مورد آن
تولید واکسن مشترک با کوباست که وارد فاز
سوم شده است» .خطیبزاده درباره سازوکار
کواکس هم توضیحاتی ارائــه کــرد« :ما عضو
کواکس هستیم و از روز اول میدانستیم آمریکا
و برخی کشورهای دیگر ،بــرای ما در خرید
واکسن مشکالتی ایجاد میکنند ،به همین
دلیلخریدواکسنازدیگرکشورهارادردستور
کار قرار دادیم چرا که در کواکس انتخاب خرید
واکسن از چه کشوری اختیاری اســت .حاال
اینکه چه واکسنی استفاده شود از نظر فنی
با وزارت بهداشت است و همانطور که گفتم
برخالف برخی از کشورها که تمایل داشتهاند
از این موضوع استفاده سیاسی کنند نگاه ما به
این موضوع سیاسی نبوده است».
اظهارنظرهای مسئوالن نشان میدهد که
راههــای متعددی برای خرید و تولید واکسن
کرونا پیش روی ما قــرار دارد و به زودی باید
منتظر واکسیناسیون گروههای خاص و پس از
آن واکسیناسیون عمومی بود.

دریافت سهمیه واکسن ایران از کواکس هم گفت« :سهمیه ایران از
سبد کواکس  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز واکسن است .قسط اول این
پول را که  ۵۲میلیون یورو بود ،پرداخت کرد هایم و مابقی پول نیز در
موعد مقرر پرداخت خواهد شد .انتخاب نوع واکسن از سبد کواکس بر
عهده ماست بنابراین کاری که ما تاکنون برای خرید واکسن از سازمان
بهداشت جهانی و کواکس انجام داد هایم ،هیچ تعارضی با نظری که
مقام معظم رهبری فرمودند ،ندارد».

چرا تامین اجتماعی نمیتواند همسانسازی حقوق
بازنشستگان را اجرایی کند؟
ایــن روزهـــا یکی از مــوضــوعــات مهم دربــاره
وضعیت حقوق بازنشستگان و نحوه اجرای
طرح همسانسازی با توجه به الیحه 1400
است که میزان اعتبارات این طرح با اعتراض
تامین اجتماعی نیز همراه شده است .عضو
کمیسیوناجتماعیمجلسدراینبارهوضعیت
صندوقهای بازنشستگی را بررسی کرده و
گفته است :اکثر صندوقهای بیمهای دچار
ورشکستگی شدهاند و به شدت با مشکل مالی
مواجههستندوهیچصندوقینداریمکهبتواند
روی پای خود بایستد و از طریق مبالغی که
از افراد تحتپوشش دریافت میکند خود را
اداره کند.
حسنلطفیادامهداد:تنهاصندوقیکهخودرا

اداره می کند ،تامین اجتماعی است ،اما همان
مبالغی را که دریافت کرده ،هزینه میکند.
وی در بــیــان اشــکــالــی کــه در زمینه اداره
صــنــدوقهــای بیمهای وجــود دارد ،تصریح
کــرد :هماکنون  18صندوق بیمهای داریم
که تنها  3تا از آنها دارای قانون بوده و سایر
صندوقها فاقد قانون هستند و اگر بخواهیم به
طور جامع به آنها کمک کنیم باید در گام اول
ادارهصندوقهاراقانونمندکنیم،بنابراینالزم
است مجلس یک قانون جامع ،مانع و شفاف
برای اداره آنها تصویب کند .این نماینده مردم
در مجلس یازدهم ،با اشاره به دیگر اشکالی که
در حوزه اداره صندوقهای بیمهای وجود دارد،
یادآور شد :متاسفانه پیوسته دولتها ،منابع

بازماندگیازتحصیل ۸۹هزاردانشآموزاولابتداییدرسالجاری
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
از بازماندگی از تحصیل  ۸۹هزار دانشآموز
اول ابتدایی در سال جاری خبر داد .رضوان
حکیمزاده درباره آمار بازماندگان از تحصیل
در پایه اول ابتدایی به ایلنا گفت :هر سال آمار
بازماندگان از تحصیل را استخراج میکنیم و

امسالهمباآمارهاییکهازسازمانثبتاحوال
یرابااطالعاتاسم
گرفتیم،بازماندگانپایهاول 
آنهابهاستانهاارسالکردیم.آماربازماندگان
از تحصیل در پایه اول حدود ۸۹هزار نفر است
که در زمینه آمار بازماندگان از تحصیل سایر
پایهها همدرحالپیگیریهستیم.

وزارت بهداشت :مرغ های سایز کوچک سالمتر هستند
رئیسدبیرخانهشورایعالیسالمتوامنیت
غذایی وزارت بهداشت اعالم کرد :مرغهای
سایزکوچکتردرحدود ۱۲۰۰تا ۱۸۰۰گرم
سالمتر هستند و باید برای مصرف «مرغ سایز»
در کشور فرهنگسازی و آموزش کافی انجام

شود.بهگزارشوبدا ،علیدلپیشهدرکارگروه
تخصصیشورایعالیسالمتوامنیتغذایی
گفت :به منظور ارتقای سالمت جامعه ،باید
تمهیداتی در خصوص فرهنگسازی مصرف
مرغهایسایزوکوچکترصورتگیرد.

مالی صندوقها را کاهش دادهانــد به همین
دلیل آنها از ذخیره کافی برای همسانسازی
حــقــوق ب ــرخ ــوردار نیستند و تنها صندوق
بازنشستگی کشوری است که بخش اعظمی
از منابع مالی آن توسط دولت از محل بودجه
سنواتی تامین میشود ،بنابراین توانسته
است همسانسازی حقوقها را اجرا کند .اما
صندوق تامین اجتماعی ،بودجه دولتی در
اختیار ندارد و در عمل درآمدش نیز به حدی
نیست که بتواند همسانسازی حقوق را به طور
کامل اجرا کند و تنها در اوایل سال که سهامش
را واگذار کرد از محل فروش آن توانست بخشی
از همسانسازی را اجرا کند ،به همین دلیل
نتیجه مدنظر بازنشستگان حاصل نشد .وی

5
گزیده

احضار 5مدیربهاتهامکوتاهی
درتأمینآبآشامیدنی

دادســتــان کرمان گفت :پنجنفر از مدیران آب و
فاضالب به دلیل ترک فعل در تامین آب آشامیدنی
سالم در جیرفت و عنبرآباد احــضــار شــدنــد .به
گــزارش فــارس ،دادخــدا ســاالری با اشــاره به ورود
مدعیالعموم به موضوع تامین آب آشامیدنی سالم
در شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد ،گفت :در پی
گزارشواصلهازسازماناطالعاتسپاهمبنیبرترک
فعلبرخیازمدیراندرموضوعتامینآبآشامیدنی
سالمدرشهرستانهایجیرفتوعنبرآباد،موضوع
به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و پنج نفر از
مدیران استانی و شهرستانی آب و فاضالب احضار
شدند .وی تاکید کرد :بنا بر دستورات اکید ریاست
قوه قضاییه ،از این پس ترک فعل مدیران در انجام
مسئولیتهای قانونی خود به صــورت ویــژه تحت
تعقیبقرارخواهدگرفت.

وضعیتحج ۱۴۰۰روشننیست
معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت:
با توجه به اینکه هنوز تفاهمنامه حج  ۱۴۰۰با
عربستانبهامضانرسیدهاست،نمیتوانیموضعیت
روشنی درباره آن ترسیم کنیم .اکبر رضایی اظهار
کرد :انتظار مـیرود عربستان هرچه زودتــر تاریخ
مذاکرات حج تمتع سال آینده کشورهای اسالمی
را اعالم کند.درعین حال برنامهریزیهای الزم در
حوزهمسائلاجراییراآغازکردهایموآمادگیالزمرا
برایبرگزاریحج ۱۴۰۰داریم.

ناجا:پولیازجریمههابهجیبپلیس
نرفتهاست

به گفته سخنگوی نیروی انتظامی تاکنون مبلغی
از جریمهها برای پلیس واریــز نشده است .سردار
مهدیحاجیانبهمیزانگفت:مبالغتمامیجرایمبه
حسابخزانهدولتواریزمیشودوپلیسدراینباره
دخالتیندارد.ویافزود:مناطالعدقیقیازمیزان
پرداختیهای این جرایم ندارم ،اما به حساب پلیس
نیز مبلغی واریز نشده است .به نظر میرسد روند
قانونی این مسئله در حال انجام است ،اما مشخص
نیستبهپلیسمبلغیپرداختشودیاخیر.

هردقیقه ،دیگر 60ثانیهنیست!
طبق تحقیقات دانشمندان از این به بعد هر دقیقه
۵۹ثانیه است ،نه یکدقیقه .به گفته کارشناسان،
تا پیش از این ،حرکت زمین حول محور خود بیش
از  ۲۴ساعت طــول میکشید امــا از امسال این
حرکت کمی آهستهتر از  ۲۴ساعت شده است؛
بنابراین یک شبانهروز  ۱.۴۶۰۲میلیثانیه کمتر
از  ۲۴ساعت است و امروزه طول شبانهروز به طور
متوسط  ۰.۵ثانیه کمتر از  ۲۴ساعت شده است؛
ازهمینرو ممکن است به تدریج در آینده یکدقیقه
 ۵۹ثانیهلحاظشود  .اگرچهتاکنونایندرخواست
رسم ًا صورت نگرفته است ،اما از دهه  ۷۰میالدی
تاکنونکارشناسانبرایدقیقترکردنساعتهای
هستهایباگردشواقعیزمین ۲۷بارآنهاراتعدیل
کردهاند.یورونیوزکهاینخبررامنتشرکرده،نوشته
است که این مسئله دقیق ًا از روز  ۱۹جوالی ۲۰۲۰
آغازشد.

افزایش ۲درصدیجرایمخرد
درپایتخت
تاکید کرد :اگر سازمان تامین اجتماعی بتواند
طلب خود را از دولت بگیرد ،همچنین بتواند در
بدنه خود و شرکتهای وابسته همچون شستا
شفافسازیکند،اجرایهمسانسازیحقوق
برای بازنشستگان تامین اجتماعی قابل اجرا
خواهد بود.

رئیس پلیس پایتخت گفت :افزایش جرایم خرد
نسبتبهسالگذشتهتنها ۲درصداست  .بهگزارش
باشگاه خبرنگاران ،سردار حسین رحیمی دیروز
خاطرنشانکرد:افزایشجرایمخرد نسبتبهسال
گذشته تنها  ۲درصد است و این در حالی است که
کشفیاتپلیسدراینزمینهبارشد۸درصدینسبت
بهمیزانمشابهسالقبلهمراهبودهاست.

