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توقف مقاومسازی خانههای روستایی بهدلیل افزایش هزینه ساخت و ساز

«ایران»ازجزئیاتگونهجدیدکشفشدهکووید ۱۹درانگلیسگزارشمیدهد
درست در روزهایی که مردم بریتانیا خوشحال
از آغــاز واکسیناســیون عمومــی کرونــا در ایــن
کشور ،به استقبال کریسمس و سال نو میالدی
میرفتند ،با انتشــار ویروســی مواجه شدند که
برخالفگونهقبلیاشحاالپسوند«انگلیسی»
دارد .البته به گفته مسئوالن این کشور ،ویروسی
کــه بریتانیاییهــا آن را »۰۱/۲۰۲۰۱۲ -VUI
نامگــذاری کردهاند ،نوع جهش یافته کووید 19
است و آنطور که بوریس جانسون نخستوزیر
انگلیس میگوید ،تنها تفاوت آن با گونه قبلی
این است که 70برابر بیشتر قدرت سرایت دارد.
اگرچه مقامات بریتانیا و ســازمانهای جهانی
اعــام کردند «شــواهدی درباره شــدت میزان
مرگباری نــوع جدید ویروس ،تفــاوت رفتار آن
در برابر درمان واکسن یا روند درمانی آن وجود
نــدارد ».اما ســرعت باالی انتشــار گونه جدید،
کافی بود تا سناریوی مقابله کشورها در مواجهه
بــا کرونایی کــه از ووهان چین آغاز شــد ،این بار
ســریعتر تکرار شــود؛ بــر همین اســاس بود که
شماری از کشورها یکی پس از دیگری مرزهای
خودرابهرویبریتانیاوبریتانیاییهابستند.
«ëëکرونایانگلیسی»ازکجاآمد؟
یک هفتــه پیش بود که مت هنکــوک وزیر
بهداشــت بریتانیا بــه نماینــدگان پارلمان این
کشــور گفــت گونــه جدیــدی از ویــروس کرونــا
شناسایی شــده که ممکن است سرعت شیوع
بیشــتری داشــته باشــد .ایــن در حالــی بــود که
دانمارک به تازگی بحران ناشــی از نوع جهش
یافته کرونا در نوعی راســو به نام مینک را از سر
گذرانــده بــود و در بریتانیــا نیز گونــهای از کرونا
تحتعنوان«گونهاسپانیایی»شناختهمیشد،
امافعالًفرضبرایناستکهکرونایانگلیسی،
بــا گونههایی که در دانمارک و هلند شناســایی
شده است ،فرق دارد.
ëëبمبکرونایجدیدچهزمانیترکید؟
اگرچههفتهگذشتهنخستینخبردراینباره
منتشر شد و بعد از سوی نخستوزیر انگلیس
رســمیت یافــت ،امــا بــه گفتــه پروفســور آلن
مکنالی اســتاد دانشگاه برمینگام ،تحقیقات
دراینبارهدرچندهفتهگذشتهانجامشدهبود.
همزمان اعالم شد این گونه جدید نخستین بار
در ماه سپتامبر(شــهریور-مهر) مشاهده شد و
حاالدرماهنوامبر(آبان-آذر)حدودیکچهارم

از مبتالیان به کرونــا در لندن به این نوع جدید
مبتالشدهاند.
ëëکرونایانگلیسیازمرزهایبریتانیاخارجشده
است؟
«ماریــا ون کرخوو» سرپرســت فنی بخش
کووید ۱۹در ســازمان بهداشــت جهانی ،اعالم
کــرد که نــوع جدیــد از کروناویروس تاکنــون در
دانمارک ،هلند و استرالیا شناسایی شده است.
همچنیــن مقامهــای وزارت بهداشــت ایتالیا
اعــام کردنــد که این کشــور اولیــن بیمار مبتال
بــه نوع جدید ویــروس کرونا را شناســایی کرده
اســت .بنا بــه گــزارش وزارت بهداشــت ایتالیا،
بیمار شناســایی شــده مبتال به همان ویروسی
است که در بریتانیا کشف شده است .این بیمار
و همسرش چند روز پیش با هواپیما از انگلیس
وارد رم شــدند و اکنــون در قرنطینــه بــه ســر
میبرند .وحشــت از ورود ویروس جهشیافته
کرونا به آلمان ،فضای فرودگاههای این کشــور
را از نیمــه شــب متشــنج کــرده اســت؛ زیــرا در
آزمایشهــای انجام گرفته از ســوی مســافران
تاکنونیکنمونهمثبتبهثبترسید هاست.
ëëواکنشاروپاچهبود؟
هلنــد کــه بــا انگلیــس مــرز دریایــی دارد،
نخســتین کشــوری بود که پروازهــای بریتانیا را
به خاک کشــورش ممنوع کــرد .با اینکه هلند،
قوانین ســفت و ســختی برای مهار همهگیری
وضــع کرده اما روز یکشــنبه ابتالی بیــش از ۱۳
هزار نفر به این ویروس در کشــور به ثبت رسید
که به نســبت آنچه در هلند میگذشت بیشتر
اســت .عددی که ساکنان این کشور را نسبت به
شیوع «کرونای انگلیسی» نگرانتر کرده است.
عــاوه بر هلنــد ،بلژیــک پروازهــا و قطارهایی
را کــه از بریتانیا میآیند از نیمهشــب یکشــنبه
متوقف کرده است .نخستوزیر ایتالیا هم خبر
داد کــه دولت آماده اعالم تصمیمی برای لغو
همه پروازها از بریتانیا است .ایرلند که معموالً
ترافیکمسافریقابلتوجهیباانگلیسدراین
وقت از سال دارد ،اعالم کرد پروازها از انگلیس،
ولز و اسکاتلند باید حداقل به مدت ۴۸ساعت
ممنوع شود .وزارت ترابری آلمان هم نشستن
پروازهایبریتانیاراازنیمهشبیکشنبهمتوقف
کرده اســت .فرانسه نیزهمه مسیرهای پروازی
به بریتانیا را به مدت دو شبانهروز ممنوع کرده

اســت .یعنی نه آدم و نه بار بین دو کشور نباید
جابهجا شــود .اتریش هم میخواهد پروازها از
بریتانیا را محدود کند .بلغارســتان هم پروازها
از بریتانیا را تا یک ماه و نیم آینده محدود کرده
است.دراینمیانافزایشمبتالیانبهکووید۱۹
در ســیدنی باعث شــده که ایاالت و قلمروهای
دیگر استرالیا ،مرزهایشــان با بزرگترین شهر
ایــن کشــور را قطــع کننــد .بســیاری از خطــوط
هوایی در روز دوشنبه پروازهایشان به این ایالت
استرالیارامتوقفکردند.
ëëواکنشسایرکشورهابهکرونایجدیدچهبود؟
عربســتان ســعودی بــا هــدف جلوگیــری
از گســترش گونــه جدیــد ویــروس کرونــا که در
بریتانیا شیوع پیدا کرده است تمامی پروازهای
بینالمللــی را لغــو کــرد و حــج عمــره زائــران
خارجــی را به حالت تعلیق درآورد .عربســتان
سعودی یکشــنبه شــب اعالم کرد که مرزهای
زمینــی ،دریایــی و هوایی این کشــور را به دنبال
شــیوع گونــه جدیــدی از ویــروس کرونــا در
کشــورهای غربی از جمله انگلیــس به صورت
موقت بســته اســت .کانادا نیز تمامــی پروازها
از مبدأ بریتانیا را لغو کرده اســت .ترکیه هم به
صورت محــدود پروازها از بریتانیــا را لغو کرده
اســت .سلطاننشــین عمان نیــز روز دوشــنبه
در راســتای اتخاذ اقدامات سختگیرانهتر برای
مبــارزه با ویــروس کرونــا ،هرگونــه ورود به این
کشــور و خــروج از آن را از صبــح فــردا به مدت
یک هفته ممنوع اعالم کرد .منطقه ویژه اداری
هنگکنگچینپروازهایمسافریازاینکشور
اروپایی را لغو کرد.
ëëایران برای مقابله با گونه جدید ویروس چه
کرد؟
ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت ،درمــان

و آمــوزش پزشــکی در نامــهای بــه وزیــر راه و
شهرسازیخواستبهمنظوررعایتاقدامات
احتیاطــی برای مقابلــه با نــوع جهش یافته
ویــروس کوویــد  ۱۹در برخــی کشــورها ،کلیــه
پروازهــای خطوط هوایی شــرکتهای ایرانی
به مقصد کشــور انگلستان لغو شــود .نمکی
همچنیندرنامهایبهعلیرضارئیسیمعاون
بهداشــت وزارت بهداشــت بــر «ضــرورت
بررســی دقیق مســافران از مبــدأ انگلیس به
مقصدایران،انجامتست،قرنطینهومراقبت
کامــل از آنهــا و تشــدید نظارتهــا و مراقبت
و انجــام آزمایشــات کوویــد ۱۹در کلیه مبادی
ورودی هوایی بخصوص پروازهایی که از مبدأ
کشــورهای اروپایی صــورت میپذیرد» تأکید
کرد .با وجود اینکــه پروازهای ایران به مقصد
انگلیسبهدلیلشیوعکرونایجدیدانگلیسی
به دستور وزارت بهداشت تعلیق شده است،
امامعاونهوانوردیواموربینالمللسازمان
هواپیمایی کشــوری خبر داد کــه آخرین پرواز
به مقصد این کشــور فردا سهشنبه آن هم به
صــورت یکطرفه انجام میشــود .ابوالقاســم
جاللی اعالم کرد ،این پرواز تنها مســافرانی را
که از تهران قصد دارند به لندن بروند ،میبرد
و برای بازگشــت به صورت خالی برمیگردد.
البته کروی پروازی ایرانی نیز که حدود  ۱۴نفر
هســتند در لندن ســوار بر این هواپیما شــده و
پس از ایــن پرواز دیگری به انگلســتان انجام
نخواهدشد.
ëëدربریتانیاچهخبراست؟
بوریس جانســون به تازگی اعالم کرد که از
بامداد یکشــنبه ،لندن و تمــام مناطق جنوب
شــرق کــه در ســطح ســوم محدودیتهــای
کرونایی قرار دارند ،وارد سطح چهارم خواهند

شد .این سطح ،مشابه شرایط قرنطینه است
و افــراد بایــد بــه غیــر از مــوارد اضطــراری در
خانه بماننــد؛ همچنین تمام فروشــگاههای
غیرضــروری اعــم از کافههــا ،رســتورانها،
کلوبهــای شــبانه ،ســالنهای بدنســازی و
آرایشگاهها تعطیل شده و خانوادههایی که در
یک حلقه ارتباطی قرار دارند ،قادر به مالقات
بایکدیگرحتیبیرونازخانهنیستند.همچنین
در اســکاتلند و ولــز اعمــال محدودیتهــای
کرونایی با جدیت بیشــتری پیگیری میشود.
این محدودیتها زمانی شــدیدتر شد که وزیر
بهداشــت انگلیــس اعــام کــرد شــیوع گونه
جهشیافتــه و جدیــد ویروس کرونــا از کنترل
خــارج شــده اســت .نخســتوزیر بریتانیا هم
قرار اســت در یک نشســت اضطراری بررسی
محدودیتهای سفر به بریتانیا را بررسی کند.
انگلیستاکنونباالتریننرخمرگومیرناشی
از کرونــا در اروپا را داشــته و تعداد مبتالیان به
بیماری کووید 19در این کشور از دو میلیون نفر
فراتررفتهاست.
 ëëآیاواکسنکروناجلویابتالبهویروسجدید
رامیگیرد؟
بریتانیا نخســتین کشــوری بود که واکســن
ســاخت شــرکت امریکایی فایــزر را تأیید کرد
و نخســتین کشــوری بــود کــه واکسیناســیون
عمومیکروناراانجامداد؛حالسؤالونگرانی
بســیاری این اســت که آیا واکسنهای ساخته
شــده ،توانایی مهار گونه جدیــد را دارند یا نه؟
وزیر بهداشــت آلمان در پاسخ به این سؤال با
توگوهایمتخصصاناتحادیه
استنادبه«گف 
اروپا» گفته است« :طبق همه آنچه ما تاکنون
میدانیم ســویه جدید ویــروس ،هیچ تأثیری
بر واکســنهای کرونا ندارد و این واکســنهای
موجود به همان اندازه در پیشگیری از ابتال به
کرونا مؤثر باقی میمانند« ».پاتریک والنس»
مشاور ارشــد علمی دولت انگلیس روز شنبه
در جلسه توجیهی خبری گفت :فرضیه کاری
مــا از همــه دانشــمندان این اســت که پاســخ
واکســن باید برای این ویروس مناســب باشد
اما«راویندراگوپتا»استادمیکروبیولوژیبالینی
در دانشــگاه کمبریج گفت که او نگران اســت
کــه ویروس در مســیری قــرار گیرد تــا در برابر
واکسنهامقاومشود.

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت :پژوهش و علم باید در
خدمتتوسعهکشورورفاهمردمباشدونباید اجازه دهیم
پژوهشسیاسی،جناحیوتبلیغاتیشود.
به گزارش ایرنا ،محمود واعظی روز گذشته در آیین افتتاح
سرای نوآوری و فناوریهای آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحدتهرانغربباتأکیدبراینکهبایدپژوهشوعلمبرای
خدمت به توســعه کشــور و رفاه مردم باشــد ،گفت :نباید
اجازهدهیمپژوهشسیاسی،جناحیوتبلیغاتیشودچرا
که تبدیل به هر کدام از اینها شود سم است .وی با اشاره به
نقش پژوهش در توسعه کشــور و نظام گفت :اگر تا دیروز
کشوری فقط متکی به جنگ افزارهای نظامی بود ،قدرت
داشت ،امروز کشورهایی که نخبه و نوآوری بیشتری دارند
ودستاوردهایعلمیباالتریدارند،قدرتبیشتریدارند.
رئیــس دفتر رئیس جمهــوری گفت :شــرکتهای دانش
بنیان باعث رشــد تولید ثروت در کشــورها و توســعه علم
شــده انــد .کاری که االن به عنوان یک اولویــت در دولت و
کشور مطرح است و همواره هم رهبر معظم انقالب روی
این موضوع تأکید ویژه دارند پژوهش ،تولید علم و ثروت و
توسعه کشور است که باید به آن بها دهیم.
وی در ادامــه باور تصمیم گیران به اهمیــت ایده پروری و

اخبــــــار

گونه جدید ویروس کرونای انگلیسی خطر مرگ بیشتری ندارد

واعظی :نباید اجازه دهیم «پژوهش» جناحی و تبلیغاتی شود

تبدیــل خالقیت به ثروت ،حذف مقــررات زاید و مزاحم،
ارائه تســهیالت بــه پژوهش ،بهره گیری از نیروی انســانی
ماهر و استفاده از فناوریهای نو را چهار عاملی ذکر کرد که
میتواندموتورتوسعهپیشرانکشوررابهحرکتدربیاورد.
وی گفــت :اگــر بنا داریم جهش تولیــدی که رهبر معظم
انقالب به آن تأکید دارند اجرا شود ،راه آن این است که به
پژوهش ،نوآوری و خالقیت اهمیت دهیم .البته هرکدام
از مــا وظایفــی داریم .وظیفــه دولت این اســت که طوری
مقــررات وضع کند که راه را برای فعالیت های پژوهشــی،
نوآوری و خالقیت باز کند.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه تالشهای
معاونــت علمی و فنــاوری رئیس جمهوری بــرای ایجاد
فضایحمایتیازشرکتهایدانشبنیاندرهفتسالو
نیم گذشته گفت :سال ۹۲حدود ۵۳شرکت دانش بنیان
داشتیم اما االن بیش از ۵هزار شرکت دانش بنیان داریم.
نکتهایکهبایدبهآنتوجهکنیمایناستکهبایدمقرراتو
قوانینکارآنهاباشرکتهایدیگرفرقداشتهباشد.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری در پایان با اشــاره به ایجاد
۷کارخانه نوآوری در کشور گفت :قرار است تا پایان دولت
 ۳۸کارخانه نوآوری ایجاد شود.

آغاز تست انسانی واکسن ایرانی کرونا با  ۵۶نفر

محقــق اصلــی پروژه تولیــد واکســن ایرانی کرونا با اشــاره
به جزئیات فاز اول انجام تســت انســانی واکســن کرونای
ایرانی ،گفت :احتماالً فاز اول تســت انســانی این واکســن
از هفته اول دی ماه آغاز میشــود .به گزارش ایســنا ،دکتر
مینــو محرز با بیان اینکه تاکنون تعداد بســیار زیادی برای
شرکت در تست انســانی داوطلب شدهاند ،گفت :فاز اول
تستانسانیواکسنکرونایایرانیبا ۵۶نفرآغازمیشود.
محرزگفت:سریاولداوطلبانیکهدیهایبهآنهاتعلق
میگیرد و تحت پوشش بیمه نیز قرار میگیرند .وی افزود:
فکر میکنم اگر همه چیز با موفقیت پیش رود و تأیید آن
را هم از سازمان بهداشت جهانی دریافت کنیم ،نهایتاً در
اواخر بهار بتوانیم واکســن کرونای ایرانی را داشته باشیم.
وی درباره برخی فضاسازیهای رسانههای معاند درباره
عدم وجود داوطلب برای تســت انســانی واکسن کرونای
ایرانــی ،گفــت :اینهــا اصــاً درســت نیســت .میخواهند

کرونا جان  ۱۹۱نفر را در ایران گرفت

ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
گفــت :با فــوت  ۱۹۱بیمار دیگر از مبتالیان قطعی ،شــمار
جانباختــگان قطعی این بیماری در کشــور بــه  ۵۳هزار و
 ۸۱۶نفر رســید .به گزارش وبدا ،دکترسیما سادات الری با
اعــام آخرین آمار مبتالیان و جانباختــگان کرونا در ایران

مــردم را تحریــک کننــد و برخــی رســانههای آن طرفــی
کارشان همین اســت .در حالی که داوطلب تست واکسن
کرونا از تمام ایران بســیار زیاد اســت .از تمام ایــران ،افراد
تحصیلکرده و ...بسیار داوطلب شدند و داوطلب بیش از
حدنیازوجوددارد.محرزباتأکیدبراینکهایرانبایدواکسن
کرونــای خودش را تولید کند ،گفت :باید بتوانیم خودمان
واکسنهایموردنیازمانرابسازیم.دانشوتکنولوژیاین
کار هم وجود دارد .محرز اظهار کرد :واکسن کرونای ایرانی
بر اساس متد ویروس کشته شده و ضعیف شده است که
این نوع واکســن هم مصونیت خوبی میدهد .وی درباره
نحوه ثبتنام افرادی که تمایل به شرکت در تست انسانی
واکسن کرونا دارند ،گفت :مؤسسهای که این اقدام را انجام
میدهد ،وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است که
بایدبهاینمؤسسهمراجعهکنندواگرشرایطالزمراداشته
باشند،انتخابمیشوند.
افزود :از ظهر روز  30آذر تا ظهر (اول دی  )۱۳۹۹بر اساس
معیارهــای قطعی تشــخیصی  ۶هــزار و ۱۵۱بیمار جدید
مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد و  ۹۹۱نفر بستری
شدند.بااینحساب،مجموعبیمارانکووید ۱۹درکشوربه
یک میلیون و ۱۶۴هزار و ۵۳۵نفر رسید.

