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جدالبرسر واکسنروسی

یک توئیت
توصیه کرونایی سازمان بهداشت جهانی
به جوانان

معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به خراسان :اگر سازمان بهداشت جهانی واکسن روسی را تایید کند استفاده میکنیم

یک عکس
گشت پلیس فیلیپین برای استفاده از
ماسک در اماکن عمومی

عکس و خبر :ایرنابینالملل

جامعه

گالیه تند معاون وزیر بهداشت از
پروازهای آلوده !

▪ایران و واکسن روسی

قــبــل از ایـــن کــه بــه واکــن ـشهــای
جــدیــد جــهــان دربــــــاره واکــســن
روسی بپردازیم ،بهتر است تکلیف
خودمان را در قبال محصول روسی
بدانیم و بــرای این پرسش پاسخی
بیابیم که آیا قرار است ایران از این
واکسن استفاده کند؟ برای یافتن
این پرسش با دکتر ایرج حریرچی
معاون کل وزارت بهداشت تماس
گرفتیم و همین دغدغه و سوال را با

رنگهای قرمزز و آبی نماد واکسن روسی

تــرجــمــه|جــوانــان میتوانند در مــبــارزه با
کرونابرای خود و دیگران پیشتاز باشند با:
ممارست بر بهداشت دست
رعایت فاصله فیزیکی
استفاده از ماسک
اجتناب از حضور در مکانهای شلوغ

غفوریان -پس از حدود شش ماه
از فراگیری جهانی ویــروس کرونا
در جهان ،انتشار خبر روز سه شنبه
روسیها در ثبت واکسن ضد کرونا،
قطعا مهمترین رویــداد دربــاره این
ویروس وحشی به شمار میآید .اما
چه کنیم که رقابتهای سیاسی و
جنگ قــدرت در جهان بر موضوع
درمان انسانها هم سایهانداخته و
افق دید را غبارآلود کرده است .طی
دو روز گذشته اغلب دیدگاههای
رســمــی در اروپـــا و آمریکا درب ــاره
واکسن روسی ،چندان مثبت نبود و
به واقع نمیتوان واکنشهای همراه
تردید مجامع پزشکی و تخصصی در
این باره را نادیده گرفت .دلیل این
امر را در نوع روابط گذشته دو رقیب
دیرین نظامی و سیاسی جهان در
غرب و شرق باید جست وجو کرد و
چه بسا مبنا و روش روسیها نیز در
دخالت ندادن سازمانهای جهانی
همچون سازمان بهداشت جهانی
در امور داخلی اش ،به این تردیدها
درباره این واکسن دامن زده است.
اماروسهاخیلیمحکمبهاینعرصه
گام نهادند ،آنها نام این واکسن را
هم «اسپوتنیک» نهادند که بگویند
ما در واکسن کرونا هم اولین بودیم.
اسپوتنیک نام اولین ماهواره روسی
اســت کــه در دهــه  ۱۹۵۰بــه فضا
پرتاب شد.

او در میان گذاشتیم .آقای حریرچی
پاسخی داد که جز این هم انتظار
نبود« :سازمان بهداشت جهانی اگر
واکسن روسی را تایید کند ماهم از
آن استفاده خواهیم کرد».
▪بستههای واکــســن روســـی تا
2هفته آینده آماده میشود

در حالی که اسپوتنیک ،خبرگزاری
مطرح روســی دیــروز به نقل از وزیر
بهداشت این کشور نوشت که طی
دو هفته آینده بستههای اول واکسن
روس ــی ضــد کــرونــا آمـــاده میشود
و مــورد استفاده قــرار میگیرد اما
غربیها این واکسن
را آماج حمالت خود
قــرار دادنــد .یکی از
این موارد گزارش بی
بی سی از وزیر بهداشت آلمان بود
که دیروزپس از موج خبری واکسن
روسی ،درباره آن ابراز تردید و اعالم
کــرد« :بــراســاس اطالعاتی که در
دســت داریـــم ،ایــن واکسن به طور

وزیربهداشت:
علیرضا رئیسی ،معاون وزیــر بهداشت گفت:
ما این جا بــرای کنکور کلی چانهزنی میکنیم
کــه آیـــا کــنــکــور بــا فــاصــلــه دو مــتــری بــرگــزار
بــشــود یــا نــشــود آن وقــت در هواپیما شــانــه به
شانه در یــک لوله مسافر جابه جــا میکنیم!
بهگزارشخراسان،ویدیروزدرصحبتهایشبه
شدت از سازمان هواپیمایی کشوری انتقاد و بیان
کرد که بارها با آنها مکاتبه کرده ایم ولی توجهی
به تذکرات ما نشده اســت .او از دادستانی هم
خواست تا به این موضوع ورود کند .رئیسی گفت:
طبق قانون هر هواپیما باید با  60درصد ظرفیت
پــرواز کند امــا میبینیم که در پــروازهــا رعایت
نمیشود و با این وضعیت شک نکنید که احتمال
مبتال شدن مسافران هواپیماها بسیار زیاد است.

هزینه درمان کرونا برای یک بیمار
تامین اجتماعی چقدر است؟
مدیرکل درم ــان غیرمستقیم ســازمــان تامین
اجتماعی ،هزینههای درمــان کرونا برای بیمه
شدگان سازمان تامین اجتماعی در مراکز طرف
ق ــرارداد را تشریح کــرد .شهرام غفاری دربــاره
هزینههای درم ــان کــرونــا بــرای بیمه شدگان
سازمان تامین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد
توضیحاتی ارائــه و به ایسنا اظهار کــرد :میزان
هزینه کــرد ،متفاوت است اما تعهد ما در برابر
بیماران کرونایی در مراکز طرف قــرارداد مانند
تعهدی است که در دیگر بیماریها داریــم .وی
افــزود :به عــاوه ایــن که داروهــایــی را که طبق
مصوبات دبیرخانه شــورای عالی بیمه در تعهد
بیمهها قــرار میگیرد و به ما ابــاغ میشود نیز
اجرایی میکنیم و پوشش میدهیم .به عنوان
مثال داروی “کلترا” را در بخش بستری پوشش
میدهیم ،ولی در بخش سرپایی تحت پوشش
ما نیست؛ زیرا از یک سو کنترل بــازا ِر گسترده
در بخش سرپایی مشکل است و از سوی دیگر
ضرورتآندربیمارانسرپاییهنوزمعلومنیست.
وی با بیان این که فرانشیز یا پرداختی از جیب
بیمار در بخش بستری ۱۰درصد است ،افزود :در
بخش سرپایی نیز داروها را تا  ۷۰درصد پوشش
میدهیموفرانشیزیاسهمبیمار  ۳۰درصداست.
در مجموع  ۹۰درصد هزینههای بخش بستری و
 ۷۰درصد هزینههای بخش سرپایی را پوشش
میدهیم و بیماران بستری شده هزینهاندک و
یپردازند.
ناچیزی م 

کامل آزمایش نشده است و موضوع
بر سر اول بودن نیست ،بلکه داشتن
یک واکسن موثر و امن است».
▪سپر بالی پوتین چه بود؟

اما آقای پوتین رئیسجمهور روسیه
روز سه شنبه وقتی خبر ثبت این
واکسن را اعالم کرد ،برای این که
به منتقدان احتمالی این محصول
پــاســخ داده بــاشــد ،گفت کــه این
واکسن را روی دخترم تست کردیم
و هنگام تست خـــودم هــم حضور
داشــتــم .امــا ایــن اظــهــار اطمینان
پوتین چندان کارساز نبود و طبق
گـــزارش ایندیپندنت ،منتقدان
ایــن واکسن را زودهنگام و بدون
طــی مــراحــل بالینی دانستهاند
و مسکو را به یک «رفتار تبلیغاتی
و بلندپروازانه» متهم کــردهانــد .از
همین رو ایــن خــبــرگــزاری دیــروز
نـــوشـــت« :الورنـــــــس گــوســتــیــن،
کارشناس امــور بهداشت جهانی
در دانشگاه جورج تاون واشنگتن،

نگران این است که روسیه مراحل
مهمی را در فرایند تولید واکسن
از ســر نــگــذرانــده و در نتیجه این
واکسن ممکن است نه تنها بیاثر،
بلکه خطرناک هم باشد».
▪روسها چه گفتند؟

امــا روسهــا خودشان چه گفتند؟
قطعا در این فاز و در میان حرفهای
منتقدان ،اظهارات کاشفان واکسن
خواندنی و شنیدنی است.
*بـــی بــی ســی دیــــروز بــه نــقــل از
میخاییل موراشکو ،وزیر بهداشت
روسیه نوشت که« :به نظر میرسد
همکاران خارجی
ما احساس کردهاند
که روسیه در رقابت
برای دست یابی به
واکسن از آنها جلوتر رفته و سعی
میکنندنظراتیابرازدارندکهمطلقا
بی اساس است».
*یورونیوز دیــروز نوشت :همچنین
«کریل دمیتریف» ،رئیس صندوق

رئیسسابق انستیتوپاستوردرگفتوگوباخراسان:

واکسن ایرانی کرونا وارد فاز
انسانی شد

دنیا هنوز برای تولید انبوه واکسن
آنفلوآنزا مشکل دارد

وزیر بهداشت گفت :سه ،چهار مورد
از پروژههای تحقیقاتی واکسن کرونا
در ایران پیشرفتهایی داشته و این
واکسنها وارد کارآزمایی بالینی
شد هاند .دکتر سعید نمکی دیروز
در جلسه پرسش و پاسخ مجازی با
خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا خبر خوشی درباره
واکسن کرونا وجود دارد؟گفت :ما هم برای این که از دنیا
عقب نیفتیم همزمان با دنیا در شرکتهای دانش بنیان،
انستیتو پاستور ایران و انستیتو رازی کارهای واکسن را
آغاز کردیم.وی گفت :امروز میگویم که در سه ،چهار مورد
این همکاری چند جانبه واکسن پیشرفتهایی داشته و
این واکسنها مراحل مدل حیوانی را پاس کرده است و
وارد کارآزمایی بالینی شده است .اما این که این واکسن
یا واکسنهای جهانی چه زمانی به بــازار میآید مورد
تردید است .نمکی خاطرنشان کرد :همچنین برای خرید
واکسن هم اقدامات الزم انجام شده و در مجمع جهانی
که سازمان جهانی بهداشت برای واکسن تشکیل داده
است سبد خودمان را در صف خرید گذاشتهایم تا برای
شهروندانمان بخریم.

مــحــمــداکــبــری -رئــیــس ســابــق
انستیتو پاستور ایــران دربــاره خبر
کــشــف واکــســن روســـی کــرونــا به
خراسان گفت :صرف ادعا برای به
کارگیری این واکسن کافی نیست.
باید کارآزمایی بالینی آن در مراکز
متعدد و تایید آن با پروتکلهای جهانی صــورت گیرد.
عبدالحسین روح االمینی که اکنون عضو کمیسیون
بهداشت مجلس نیز است ،اظهارکرد:هرچند روسها
گفتهاند آزمایشها همچنان ادامه دارد اما شرط تاثیر79
روزه این واکسن که کمتر از یک فصل است کفایت کننده
نیست و بسیاری از واکسنها پس از مراحل کشف معلوم
نیستبهچرخهتجاریبرسد.حسبآخریناطالعاکنون
پنج تیم تحقیقاتی در مراکز پژوهشی داخل روی کشف
واکسن کرونا مشغول تحقیقات جدی هستند .البته این
کارزمانبراستونبایدتوقعفوریبرایجامعهایجادکرد.
ویتصریحکرد:بهیادداشتهباشیمهمینواکسنآنفلوآنزا
درایامپیکباچالشتولیدمواجهمیشودودنیانمیتواند
جوابگو باشد بنابراین نباید تا پایان مرحله کارآزمایی و
کنترلوهمچنین تولیدانبوه،درمردمتوقعایجادکنیم  .

دریافت وجه برای کالس فوق
برنامه در مدارس ممنوع است
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به
شکایت وزارت آم ــوزش و پ ــرورش گفت:
دریــافــت وجـــه بــه عــنــوان هــزیــنــه کــاس
فوقبرنامه در زمان ثبتنام دانشآموزان
در مـــدارس دولــتــی و غیردولتی تخلف
محسوب میشود و ممنوع است .به گزارش
فارس ،زهرامظفرمدیرکلارزیابیعملکرد
و پاسخگویی به شکایت وزارت آمــوزش و
پــرورش ،در یک برنامه خبری اظهار کرد:
دریــافــت وجـــه بــه عــنــوان هــزیــنــه کــاس
فوقبرنامه ،هم اکنون در مدارس دولتی و
غیردولتیتخلفمحسوبمیشودوممنوع
است .ویادامهداد:کالسهایفوقبرنامه
درمدارسخاصمانندسمپاد،نمونهدولتی،
هیئت امنایی باید از مهر به بعد انجام شود و
مدارسحقدریافتوجهیبهعنوانکالس
فوقبرنامهراندارند.

دکترمینومحرز:

روسیه واکسن کرونا را برای تایید در
اختیار  whoنمیگذارد

انــوار -دکتر مینو محرز متخصص
بیماریهای عفونی و از کارشناسان
وزارت بهداشت ،دیروز به خراسان
گفت :ایــران واکسنهایی را که به
تایید یکی از سه مرجع بینالمللی
ســازمــان جهانی بهداشتFDA ،
آمریکا و موسسه داروی اروپــا رسیده باشد در اختیار
همگان قــرار میدهد .وی دربــاره واکسن روســی ضد
کرونا توضیح داد :روسیه معموال داروها و واکسنهای
تولیدی خود را برای تایید در اختیار مراجع بهداشت
بینالمللی نمی گذارد و خودش مستقل عمل میکند،
این روال همیشگی روسیه بوده است.در حالی که وزارت
بهداشت کشورمان واکسنی را در اختیار همگان قرار
میدهد که به تایید مراجع ذی ربط جهانی رسیده باشد.
اما واکسن روسیه تایید هیچ جایی را ندارد ،حال این که
موسسات این کشور در حد موسسات کشورهای اروپایی و
آمریکایی باشد من اطالعی ندارم.تاکنون روال کار ایران
این بوده که واکسنها از کانال وزارت بهداشت وارد کشور
میشده است مگر این که بعد از این پروتکلهای مربوط
تغییر کند.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

سرمایهگذاری مستقیم روسیه که
در حال تأمین اعتبار آزمایشهای
واکسن کرونا در ایــن کشور است،
اظهار کــرده اســت :روسیه به طور
سنتی در تولید واکسنها بسیار
قوی بوده و واکسن ما در واقع نوعی
کــپـیبــرداری از واکــســن ابوالست
کــه پنج ســال پیش در مسکو تهیه
شده است .به گفته دمیتریف که در
کارآزماییهای اولیه بالینی واکسن
شرکتکرده،واکسنکرونایروسیه
بهایندلیلتوانستهپیشرویکندکه
نسخهارتقایافتهازواکسنقبلیعلیه
ویروس سندروم تنفسی خاورمیانه
(مرس) است .وی گفتهاست که ۲۰
کشور بیش از یک میلیارد دوز از این
واکسنراسفارشدادهاند.
*الکساندر گینتسبورگ معاون
مرکز گامالئی هم که مرکز کشف
این واکسن است ،درباره مالحظات
واکسن اسپوتنیک میگوید :فعال
نمیتوانآنرابیخطربرایکودکان
دانست و تست روی کودکان پس از
پایان مرحله تست روی بزرگ ساالن
صورتخواهدگرفت.
در همین حــال ســازمــان بهداشت
جهانی هم پس از انتشار این خبر
اعالم کرد که با مقامات روسی برای
بررسی این واکسن ،وارد مذاکره
شده است .هم اکنون ،این سازمان
شش واکسن مختلف را در مرحله
آزمــایــش بالینی دارد کــه شامل
آزمایشگستردهتررویانساناست.
با همه این تفاسیر اما حق این است
که بپذیریم در برابر واکسن روسی
و هر واکسن دیگری ،ذوق زدگی
هیچ جایی ندارد همچنان که نفی
تالشهای علمی دیگران رفتاری
منطقینیستوهمانطورکهوزارت
بهداشت اعالم کرد باید اجازه دهیم
مراجع ذی صالح جهانی همچون
سازمان بهداشت جهانی مهر تایید
بر آن بزنند.
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پلیس فتا :پرداخت بیعانه
درسایتهای دیوار و شیپور
همچنان قربانی میگیرد
مــعــاون اجتماعی پلیس فــتــای نــاجــا گفت:
افــراد مجرم و کالهبردار به صــورت گروهی یا
انفرادی با استفاده از سیم کارتهای متعدد با
درج آگهیهای مختلف در سایتهای واسط
فروشگاهی نظیر شیپور و دیــوار از هموطنان
کــاهــبــرداری میکنند .بــه گـــزارش فــارس،
سرهنگ رامین پاشایی با اعالم خبر کالهبرداری
از افراد تحت عنوان فروش کاال به قیمت ارزانتر
در سایتها و شبکههای اجتماعی اظهار کرد:
برخی ازکالهبرداران با سوءاستفاده از بستر و
پلتفرمهای ایجاد شده در سایتهای واسط ،با
درج آگهیهای غیر واقعی و تعیین قیمتهای
عمدتا پایینتر از عــرف در بــازار با ترفندهای
فریبکارانه و جلب اعتماد مشتریان و دریافت
بیعانه از آنــان با مبالغ مختلف کالهبرداری
میکنند و پس از اطمینان از واریز وجوه ،دیگر
پاسخگوی تعهد خود نیستند .وی افزود :برابر
پروندههای قضایی مرجوعه ،تماسهای مکرر
مال باختگان و دستگیری افراد مجرم که با این
روش کــاهــبــرداری میکردند ،مشخص شد
بعضی از این افراد مجرم و کالهبردار به صورت
گروهی یا انفرادی با استفاده از سیم کارتهای
متعدد و حسا بهای بانکی عمدتا اجــار های با
درج آگهیهای مختلف در سایتهای واسط
فروشگاهی نظیر شیپور ،دیوار و .. .از هموطنان
کالهبرداری میکنند .معاون اجتماعی پلیس
فتای ناجا با اشــاره به این که در هنگام کشف
جرایم ،مالک واقعی سیم کارت یا شماره حساب،
برابر قانون در ابتدا مورد پیگیری و احضار قانونی
قــرار میگیرد و باید پاسخگوی فعل مجرمانه
عمدی یا غیر عمدی خود باشد ،خاطر نشان کرد:
به منظور پیشگیری از وقایع و جلوگیری از هر
گونه احضاریه از سوی مراجع قضایی و انتظامی
در صورت واگذاری سیم کارت و شماره حساب
خود به هر عنوان به دیگر افــراد ،به سرعت به
استرداد یا انسداد آنها اقدام کنید.

بازداشت  ۲۰۰مهاجر غیرقانونی
پاکستان در مرزهای ایران
رســانـههــای پاکستان دیــروز چهارشنبه در
تــاز هتــریــن مــورد گـــزارش دادنـــد :جمهوری
اســامــی ایـــران  ۲۰۰مــهــاجــر غیرقانونی
پاکستانی را که درصــدد تــردد غیرمجاز در
خاک ایــران و حرکت به سمت ترکیه و اروپا
بودند ،بازداشت کرد .ایرنا نوشت :برخی از
افراد بازداشت شده قصد داشتند که از مسیر
زمینی ایــران به ترکیه و سپس اروپــا حرکت
کنند اما ناکام ماندند.

بازنشستگان

تامین اجتماعی:

مبلغمتناسبسازیحقوق
بازنشستگاندرحالپرداختاست

مدیر کل امــور مستمر یهای سازمان تامین
اجتماعی گفت :حقوق بازنشستگان و مستمری
بگیران تامین اجتماعی از م ــرداد بــا اعمال
متناسب سازی در حال پرداخت است .به گزارش
ایسنا ،ناهید حیدری در پاسخ به این که آیا حقوق
مرداد بازنشستگان با اعمال افزایشهای ناشی
از متناسب سازی پرداخت میشود؟ اظهار کرد:
مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان که به عنوان
متناسب ســازی نام بــرده میشود ،همزمان با
پرداخت حقوق مــرداد پرداخت میشود .وی
گفت :از ما ههای آینده مبلغ افزایش حقوق
بازنشستگان و مستمری بگیران در قالب
متناسب سازی به صورت جداگانه واریز نمیشود
و همراه با حقوق پرداخت میشود.

