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 100روستا در خطر رانش زمین

الموت ناگهان دهان گشود

رئیس سازمان نظام پزشکی:

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اعالم کرد:

فریبا خان احمدی
خبرنگار

در روزهای گذشــته ماجرای خریــد و واردات
واکســن کرونــا از کمپانیهــای بــزرگ و چند
ملیتــی بــه بحثهــای فراوانــی در ســطوح
غیرتخصصــی در بیــن کاربــران شــبکههای
اجتماعــی بدل شــده اســت به طــوری که در
خصوص واردات واکســن کرونا از کشــورهای
خارجــی و اتــکا به واکســنهای تولیــد داخل
اظهارنظرهــا و موضعگیریهای گاه افراطی
حاشیههای زیادی را رقم زده است .دیروز نیز
رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی در دومین
نشســت خبری خود با رســانههای مکتوب و
خبرگزاریها با پرسش و پاسخهای مرتبط با
حواشی واکسن کرونا مواجه شد .محمدرضا
ظفرقنــدی که به عنــوان رئیــس بزرگترین
صنف پزشکی شناخته میشــود ،روز گذشته
صحبتهــای خود را بــا ابراز نگرانی نســبت
به از دست دادن زمان مناسب واکسیناسیون
کرونا در کشــور آغاز کــرد .تأکید او بر این نکته
اســت که برای کنتــرل بیماری کشــنده کرونا
راهــی جــز اســتفاده از واکســن نداریــم و اگــر
تولید و توزیع واکسیناسیون در زمان مناسب
و ســریع انجــام نشــود ،جهشهــای ویروس
میتواند اثر واکســن را کم کرده و به اصطالح
ویروس از واکسن فرار کند.
بــه گــزارش «ایران»،رئیــس کل ســازمان
نظام پزشــکی درباره ممنوعیت ورود واکسن
کرونــا از منابــع امریکایــی و انگلیســی که این
روزها حاشــیههای زیادی را ایجاد کرده است،
گفــت :در برنامــه دولــت مــا خریــد واکســن
امریکایــی چــه فایــزر و چــه مدرنــا ،اساســاً در
دســتور کار نبوده اســت .زیرا باالخره واکســنی
که وارد کشــور میشــود باید شرایطی را داشته
باشد؛ از جمله بحث اقتصادی و بحث حمل
و نقل و انتقال ارز که با توجه به محدودیتها،
مشکل انتقال ارز برای این خرید داشتیم و هم
هزینههای آن قابل مقایسه نیست .به عنوان
مثال واکسن استرازنکا حدود پنج تا شش دالر
هزینه دارد در صورتی که واکسنهای امریکایی
بســیار گرانتر بوده و زنجیره ســرد زیادی الزم

جمعیتشان واکسن ارائه میکند که اینهم
حداقل زودتر از یک ماه آینده نمیرســد .در
مرحله دوم هم  ۲۰درصد جمعیت کشورها
را در نظــر گرفتــه و توزیــع میکننــد .بنابراین
مــا نیاز داریم واکســن را از مســیرهایی غیر از
ســازمان بهداشــت جهانی برای کشــور تهیه
کنیم .باید این اقدام را انجام داده و واکسن را
سریعتر در اختیار مردم قرار دهیم.
ظفرقندی با بیان اینکه فاز ســوم واکســن
ایرانــی -کوبایــی به صــورت مشــترک انجام
میشــود ،گفــت :در صــورت حصــول نتیجه
از ایــن واکســن هم اســتفاده می شــود .زمان
حصول و دسترسی به این واکسن هم حدود
سه ماه آینده خواهد بود.
ظفرقندی گفت :در مجموع باید واکســن
زودتر برای کشــور تأمین شــود و دوماً واکسن
میتوانــد از کشــورهایی ماننــد روســیه و هند
بــرای کشــور تأمیــن شــود .اکنــون در چیــن
واکســن ویروس ضعیف شــده کار میشود یا
 mRNAاســت .کشــور ترکیــه  ۵۰میلیون دوز
واکســن از چیــن پیش خریــد کــرده ،امارات
پیــش خریــد کــرده .اصــاً بایــد منبــع خرید
ن متعدد باشــد و از یک کانــال کفایت
واکســ 
نمیکند زیرا تولید محدود اســت .وی گفت:
بحث واکسن ،علمی و درمانی است .واکسن
مــورد نیــاز مــردم اســت .بایــد از کشــورهای
نزدیکتــر و مطمئنتــر کــه مبــادالت ما هم
بــا آنهــا راحتتــر انجــام میشــود و قیمت

مناسبتر است ،از آنها وارد کنیم .در برخی
کشــورها اطمینانی به مبادالت ارزی نداریم.
مهم این اســت که واکســن را در ســریعترین
حالــت ممکن و مورد تأیید ســازمان جهانی
بهداشت و سازمان غذا و دارو تهیه کنیم.
رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی درباره
وضعیت واردات و خریداری واکســن ،گفت:
بــر اســاس ضوابط علمــی و مصالــح مردم،
باید این اتفاق بیفتد .اگر به سرعت این اتفاق
نیفتد ،از کشورهای منطقه فاصله میگیریم.
واکســن باید ســریعاً تأمین شــود .روشها یا
تولیــد داخــل اســت یــا خریــد از کووکــس که
زمانبر است و باید از سایر روشها به سرعت
استفاده شده و واکسن خریداری شود.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی کل کشــور
دربــاره میــزان مــورد نیاز واکســن بــرای کادر
درمانــی ،گفت :ســه درصد جمعیت کشــور
مــا حــدود  ۲.۵میلیــون جمعیــت میشــود
کــه کووکــس در فــاز اول اعــام کــرده کــه بــه
میزان  ۲.۵درصد جمعیت کشــورها واکســن
میدهــد .از طرفــی کادر درمــان هــم حــدود
 ۱.۵میلیــون جمعیــت هســتند کــه اگــر ایــن
فراهم شــود هم کادر درمانی و هم گروههای
پرریســک که در کمیتــه عالی اخــاق وزارت
بهداشــت دســتهبندی شــدند ،میتواننــد
واکسیناسیون شوند.
دکتــر ظفرقنــدی دربــاره اقــدام ســازمان
نظام پزشــکی درباره توانایی تأمین واکســن

یادداشت

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مراسم رونمایی
۲۵محصول جدید پگاه:

برند ملی «پگاه» ،باید منافع ذینفعان را تأمین کند

بــا حضــور مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در شــرکت پــگاه،
۲۵محصول جدید ،پرتال جامع پگاه و شعار تازه این شرکت رونمایی شد.
بهگزارش روابط عمومی وامور بینالملل شــرکت صنایع شیرایران (پگاه)
دراین مراســم بیش از  ۲۵محصول جدید این شــرکت رونمایی شــد که قرار
است بزودی وارد بازار شود و در ادامه سایت جامع پگاه با ۴زیرسایت و درگاه
شفافیت و شعار جدید این شرکت نیز رونمایی شد.
اکبرافتخــاری مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ایــن مراســم و
درجمع مدیران شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) ،با اشاره به قدمت وجایگاه برند
پگاه در افکار عمومی گفت :چابکی درسازمان با نوآوری درابعاد مختلف فراهم
میشــود امــا نــوآوری اختصاصی برای پگاه نیاز اســت تا در کنــار ارتقای کیفیت،
شــاهد جایگاهیابی و بهبود تصویر ذهنی مخاطبان از برند باشــیم بگونهای که با
عنوان نام شــیر برند«پگاه» نزد مصرف کننده تداعی شــود که این امر مســتلزم
کاری خاص است .وی تأکید کرد :انتظارما بهعنوان سهامدار شرکت صنایع شیر
ایران این است که برند پگاه با بازده مناسب برای ذینفعان باشد.
وی از تحقــق  ۹۸درصــدی ســود پیشبینــی شــده در  ۹ماهــه ســالجاری
خبــر داد و گفــت :تا پایان ســال و در  ۳ماهه پایانی ســال عالوه بر تحقق اعداد
پیشبینی شده برنامهریزی شــده تا فراتر از برنامهریزی اقدامات نهایی شود.
قدوسی تأکید کرد :درسالجاری تمرکز برافزایش ارزش سبد محصوالت بوده
اســت کــه در حــوزه صادرات ،ارزش ســبد صادراتــی به بیــش از  ۲برابر یکی از
توفیقات است.

خبـــر

از زمانــی کــه کرونــا وارد ایــران شــد ،بخشهــای
مختلــف ارتباطات ما هر روز بیشــتر آنالین شــده
اســت .ما تازه و به مدد «فشــار» اســت که متوجه
شدهایم بخشهای بیشتری از زندگی روزمرهمان
احسان شاهقاسمی را میتوانســتهایم پیشتر به فضای آنالین ببریم و
عضو هیأت علمی
نبردهایــم .کارهــا زودتر و با دردســر کمتری انجام
در گروه ارتباطات
میشــود و آن گروهــی از مردم کــه کارهای خالق
دانشگاه تهران
میکننــد ،حــاال دیگــر وقت بیشــتری بــرای انجام
کارهای نکرده دارند .خود من از این فرصت استفاده کردهام و تقریباً هرآنچه
پیشتر -گاهی برای چند سال -وقتی برای انجام دادنش پیدا نمیکردم،انجام
دادم .اما با آنالین شدن کالسها ،جلسهها ،دید و بازدیدها ،تعامالت اداری
و ،...ما چه چیزهایی از دست میدهیم؟
یکی از چیزهایی که در این تعامالت آنالین از دســت میدهیم ،از دســت
رفتن حال و هوای جماعت است .انسان موجودی اجتماعی است که نه تنها
بــرای رفــع نیازهای خود به وجود دیگران محتاج اســت ،بلکه نفس ارتباط با
دیگر انسانها برای ادامه زیست سالم او ضروری است .ما دهها هزار سال در
طبیعت زیستهایم و زندگی ما با ارتباطات چهره به چهره شکل گرفته است.
ایــن امکان که انســان بتوانــد ارتباطات اصیــل چهره به چهره را بــا ارتباطات
آنالین جایگزین کند ،بسیار کم است .به قول زیگمونت باومن ،ارتباطاتی که
هر آن بتوان دکمه دیلیت را فشــار داد و آن را تمام کرد« ،ارتباطات» نیســت.
ارتباطات آنالین میتواند به ارتباطات چهره به چهره انســانی کمک و آن را
تقویت کند ،اما هرگز جایگزینی برای آن نیست.
کرونــا تمایــل به گشــت زنــی در شــبکههای اجتماعــی را بشــدت افزایش
داده اســت .امــروزه بیــش از نیمــی از ترافیــک اینترنــت در ایــران صــرف
گشــتزنی کاربران در اینســتاگرام میشــود و شــمار کاربران و مقدار دیتایی که
مصــرف میکننــد از آغــاز محدودیتهــای کرونا افزایش داشــته اســت .همه
پژوهشهــا نشــان میدهنــد میزان گشــتزنی در شــبکهها با افســردگی رابطه
مســتقیم دارد .گشــتن در شــبکههای اجتماعی ما را شــادتر نمیکند و افزون
بــر آن ،مشــکالت دیگــری را هم بــرای ما ایجاد میکند .گذشــته از مشــکالت
چشــمی و خستگی که صرف زمانهای طوالنی در شبکههای اجتماعی به ما
تحمیل میکند ،شــبکه گردی میتواند باعث مشــکالتی همچــون بدبینی به
دیگــران ،گرایش به فحاشــی ،عدم تمرکز ،نارضایتــی از بدن ،مصرف گرایی،
تمایل به نمایش و ...شــود .متأســفانه در ایران آموزشهــای الزم در این باره
داده نمیشود.
آموزش آنالین توانســته جان افراد بســیاری را در شــرایط کرونا حفظ و در
ضمــن کمک کند کــه نظام آمــوزش بهصــورت نیمبند کارکردهــای خودش
را ادامــه دهــد امــا آمــوزش هرگــز یــک کار فــردی یــا از راه دور نبــوده اســت.
آموزش یک فرآیند انســانی اســت که نیازمند تعامل چهره به چهره آموزگار
و دانشآمــوز اســت .آمــوزش آنالیــن هرگز جای آمــوزش چهره بــه چهره را
نمیگیرد و متأســفانه در دهه گذشــته دانشــگاهها با اســتفاده نادرست از خأل
نظــری بــه وجود آمــده ،دورههای آنالیــن بســیاری را ارائه دادنــد و به صدها
هزار نفر مدرک بدون پشــتوانه فروختند .قطعاً آموزش از راه دور برای بیشتر
دانشآموزان و دانشــجویان ســودمند نیست و ما باید در پایان دوران کرونا به
شرایط پیش از آن بازگردیم.
پیشــتر بارهــا گفتــهام کــه پژوهشها نشــان دادهانــد خرید گوشــی موبایل
هوشــمند و خط اینترنت تا پیش از 18ســالگی برای کودکان بســیار نادرســت
اســت و کودکان در صورت نیاز باید از گوشــی پدرومادر اســتفاده کنند .شــمار
بســیار اندکــی از کــودکان از گوشــی هوشــمند و اینترنــتدار خــود بدرســتی
اســتفاده میکننــد و شــوربختانه کرونــا بــرای پدرومادرهــا در آپارتمانهــای
نقلی راهی جز خرید گوشــی برای فرزندانشــان باقی نگذاشت تا آنها سرگرم
شــوند و به پدر و مادر برای رفتن به فضای بیرون فشــار نیاورند .در ســالهای
آینــده خواهیــم دید که خطر این رونــد ،خیلی از خود کرونا بــرای فرزندان ما
کمتر نبوده است.

بنگاه

کرونا و ارتباطات انسانی

ن منابع
داشــت .بنابرایــن عمدتــاً خریــد از ای 
مطرح نبــوده ،اما از کشــورهای مختلف دیگر
میتواند تأمین شود .مذاکراتی با هند ،چین و
روسیه انجام و توافقاتی هم اتفاق افتاده است.
طبق اعالم وزارت بهداشت ،حدود دو میلیون
دوز واکسن قبل از عید تهیه میشود .همچنین
وزارت بهداشــت اعــام کرده که تا قبل از عید
واکسن از روسیه وارد میکنیم.
وی در بخــش نخســت ســخنانش
جهشهــای ویــروس کرونــا را از جملــه
موضوعــات نگــران کننده دانســت و بــا بیان
اینکــه بیمــاری در برخــی کشــورهای اروپایی
صعــودی و عمــودی شــده و مــرگ و میر در
برخــی کشــورهای اروپایی باالی هــزار در روز
گزارش شــده اســت ،هــر دو ویــروس جهش
یافتــه انگلیســی و آفریقایــی را زنــگ خطــر
جــدی بــرای همه توصیــف کــرد .او گفت که
اگر در یک زمان مناسب واکسیناسیون انجام
نشــود ،این جهشهــا میتواند اثر واکســن را
کــم کند بنابراین موضوع مهم این اســت که
واکســن برای جلوگیری از مرگ و میر و قطع
زنجیره انتقال اهمیت دارد.
دکتــر ظفرقنــدی در ادامه افزود :واکســن
باید هرچه ســریعتر در کشور خریداری شود.
با توجه به اینکه یک واکسن کرونای ایرانی که
ویروس ضعیف شــده است ،فاز یک انسانی
را شــروع کــرده که تــا آخر بهمن مــاه این فاز
ادامــه دارد .بعــد از آن هــم فــاز دو شــروع
میشــود که دو تا ســه ماه ادامــه دارد و نهایتاً
هــم فــاز ســوم .بنابراین بــرای دسترســی به
واکســن تولید داخلیمان نیاز به زمان نسبتاً
طوالنی داریم تا این واکســن به نتیجه برسد.
در عین حال شــرکتهای دیگر هم دارند کار
میکنند ،انســتیتو رازی هم از هفته آینده فاز
اول انسانی را آغاز میکند.
ظفرقنــدی گفت :با مشــکالتی که تحریم
ایجــاد کــرده بــود ،نهایتــاً بــه ســختی ،پــول
کوواکس را پرداخت کردیم تا این میزان ارائه
شــود .البته کوواکس بر اســاس سهمیهبندی
واکســن کرونــا را توزیــع میکنــد .مثــاً در فاز
اول بــه همــه کشــورها بــه انــدازه ســه درصد

اختصاص ساالنه  ۱۵هزار قبر رایگان به شهروندان

ســازمان بهشــت زهرا(س) ســاالنه  ۱۵هزار قبــر بهصورت رایــگان در اختیار
مــردم قرار میدهــد .روابط عمومی ســازمان بهشــت زهــرا(س) با تکذیب
خبرهای قبر  ٤٠٠میلیونی و مقبره  ٥میلیاردی در بهشــت زهرا(س) ،گفت:
تصویــب الیحــه قیمتگــذاری قبور یکــی از اقدامات مهم و شایســته و قابل
توجه شورای اسالمی شهر تهران در سالهای اخیر بوده که بهصورت شفاف
قیمــت قبور و خدمات بهشــت زهرا(س) به تصویب شــورا رســیده اســت و
براســاس تعرفههای مصوب شــورا که بیشترین آن بیســت میلیون تومان و
کمترین آن رایگان میباشد ،دریافت میشود.
این در حالی است که واگذاری یک طبقه قبر رایگان به شهروندان در صورت
درخواســت همچنان در دســتور کار ســازمان بهشــت زهــرا(س) قــرار دارد و
این ســازمان به طور متوســط در سال  ١٥هزار قبر رایگان برای دفن متوفیات
به شــهروندان تهرانــی اختصاص میدهــد .هزینههای خدمات در بهشــت
زهــرا(س) نیــز تابع همین ضوابط و قوانین مصوب شــورای اســامی شــهر
یباشد.
تهران م 
در این گزارش آمده اســت که ســازمان بهشــت زهرا(س) در حــال حاضر۱۱
مــاه اســت که در بحران بیســابقه در خــط اول مبارزه با کرونا میباشــد و در
یکی از ســختترین شــرایط کاری پرســنل بهشــت زهــرا(س) در خط مقدم
خدماترســانی به شــهروندان با این ویروس مبارزه میکنند و تاکنون سعی
کرده است نهایت تکریم و تعظیم خانوادههای داغدار را با همه توان در یک
شرایط سخت در دستور کار خود قرار دهد.

از سوی این ســازمان ،گفت :طبق مطالعات
اگــر  ۷۰درصد جمعیت کشــور ایمن شــوند،
زنجیره قطع می شــود ،اما اینکه با جهش ها
و عــود بیماری چه اتفاقی مــی افتد ،نیازمند
مطالعه بیشتر است .در زمینه تأمین واکسن
هم ما اعالم کردیم که آمادگی خرید واکسن
را از طریــق خصوصی داریم و هزینه های آن
ن متقبل
را خود جامعه پزشــکی و کادر درما 
می شــوند .مکاتبه کردیــم و موافقت اصولی
آن از ســوی وزارت بهداشــت انجــام شــده و
وزیر بهداشــت و معاون کل وزارت بهداشت
موافقت کلی را اعالم کردند اما اینکه مســیر
تهیــه و نــوع واکســن باید بــا نظــارت دولت
انجــام شــود ،در حــال رایزنی هســتیم .البته
ازمنابع غیر از آمریکایی و انگلیسی است.
وی در تشــریح فازهای مطالعاتی واکســن
کرونــا ،گفت :در فــاز اول تعداد  ۵۰الی  ۶۰نفر،
به تدریج از واکسن استفاده می کنند تا عوارض
بررســی شــود .فاز دوم بر روی  ۷۰۰تا  ۱۰۰۰نفر
انجام می شــود و هدفش این اســت که میزان
بقا و تولید آنتی بادی بررسی شود و فاز سوم که
جمعیت  ۳۰هزار نفری را شامل می شود باید
مشخص کند که تأثیر این واکسن بر روی سنین
و جنس های مختلف و بیماری های زمینه ای
و ...چگونه اســت .هیچ واکسنی بدون طی این
مراحل قابل استفاده نیست.
وی درباره ویروس جهش یافته نیز گفت:
جهــش ویــروس در انگلیــس اتفــاق افتــاده
کــه بــاالی  ۵۵تــا  ۷۰درصد ابتــا و واگیری را
تشــدید می کند .کشــنده تر است یا نه؟ خیر؛
میزانکشــندگی ماننــد قبل اســت ،اما چون
درصــد ابتال و گرفتاری ها باال می رود و وقتی
بدانیــم یک تا یک و نیم درصــد مرگ و میر
داریــم ،هرچــه ابتــا بــاال رود ،درصــد مرگ
و میــر هم به نســبت ابتــا باال مــی رود .مثال
اکنون ایرلند به شــدت گرفتار ویروس است و
کنترل به نوعی از دستشان خارج شده است.
در ایــران باید مرزها و رفت و آمدهای هوایی
موکــداً کنتــرل شــود و هر فــرد که وارد کشــور
میشــود عالوه بر تســت  PCRدوره قرنطینه
مطمئنه را طی کند.

اخبــار

ایران تا قبل از عید 2 ،میلیون واکسن از سه کشور خارجی  وارد میکند

در صورت فراخوان سایر پایهها با متخلفان برخورد میشود

مدیــرکل آموزش و پرورش شــهر تهران گفــت :برخی دروس مخصوصاً در پایــه اول و دوم نیاز
به حضور دانشآموزان در مدرسه دارد و ایجاد رابطه عاطفی میان دانشآموز و معلمش باید
صورت بپذیرد .به گزارش ایســنا ،عبدالرضا فوالدوند بیان کرد :در شــهر تهران اول بهمن ماه با
آمادگی تمام و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی با همکاری اولیا و دانشآموزان کالسهای
حضــوری را آغــاز میکنیــم و انتظــار داریــم مدیــران مــدارس بــه ویــژه در مــدارس غیردولتی
دســتورالعملها را دقیقــاً رعایــت کننــد .وی تأکید کــرد که بهویــژه در مــدارس غیردولتی ،این
دستورالعملها مجوزی برای فراخوان سایر پایهها به مدرسه نیست و مدیران توجه داشته باشند
پایههای اول و دوم و درسهای عملی هنرستانها حضوری خواهد بود .اگر مشاهده شود که به
استناد این بخشنامهها سایر پایهها فراخوان شدهاند ،با متخلفین برخورد خواهد شد .فوالدوند
ادامه داد :انتظار دارم اصحاب رسانه زمینه اجرایی شدن دستورالعمل را فراهم کنند .آموزش و
پرورش کشورهای دیگر دنیا هم به صورت صد در صدی تعطیل نشده است.

کرونا جان  ۹۱نفر دیگر را گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۹۱نفر از بیماران مبتال به کرونا،
تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۵۶هزار و  ۲۶۲نفر رسیده است.
بهگزارش وبدا ،دکتر ســیما ســادات الری روز گذشته با اعالم آخرین آمار مبتالیان و جان باختگان
کرونا در ایران افزود :از ظهر روز 21دی تا ظهر ( ۲۲دی )۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی
 ۶هزار و  ۲۰۸بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شد و  ۶۴۲نفر بستری شدند .با این
حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۲۹۲هزار و  ۶۱۴رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۸۱هزار و  ۷۳۶نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین ۴۵۶۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون  ۸میلیون و  ۲۰۷هزار و ۹۷۵آزمایش تشخیص کووید
 ۱۹در کشور انجام شده است .الری گفت :در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیلها ۷ ،شهرستان
ساری ،آمل ،فریدونکنار ،قائمشهر و نکا در استان مازندران و بندرگز و کردکوی در استان گلستان در
وضعیت قرمز قرار دارند.همچنین ۳۰شهرستان در وضعیت نارنجی ۲۱۹،شهرستان در وضعیت
زرد و  ۱۹۲شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

