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کرونا درفاز فریبکاری؟!

از میان خبرها

نخستین واکسن غیرفعال برای
مهارکرونا وارد فاز انسانی شد
نخستین واکسن غیرفعال بــرای مهار ویــروس

نخستین واکسن غیر فعال برای مهار ویروس کرونا
واردفازانسانیشدواینآزمایشدردومرحلهصورت
خ ــواه ــد گ ــرف ــت .ب ــه گـــــزارش مـــوج ب ــه نــقــل از
اینترستینگاینجیرینگ،نخستینواکسنغیرفعال
جــهــان بــــرای مــهــار ب ــی ــم ــاری ک ــرون ــا در شهر
جیائوزوی چین واردفازکارآزماییبالینیمیشود.
اینواکسنتاییدآزمایشهایبالینیراازطرفاداره
ملی محصوالت پزشکی دریــافــت کــرد؛ واکسن
غیرفعال(یاواکسنکشتهشده)یکواکسنمتشکل
ازذراتویروس،باکترییاسایرعواملبیماریزاست
که در آزمایشگاه کشت شده و سپس ظرفیت تولید
بیماری را از دست میدهد .این آزمایش طی دو
مرحلهصورتخواهدگرفتوداوطلبانآنبیشاز۶
سال دارند .سازندگان میگویند این واکسن قابل
تولیدانبوهدردستههایبیشاز ۵۰هزارتاییاست
ومیتوانساالنه ۱۰۰میلیونازآنراتولیدکرد.

طرح برگزاری امتحانات نهایی
پایه دوازدهم به صورت «حضوری»
ش و پرورش با اشاره به آخرین تصمیمات
وزیر آموز 
گرفته شــده ب ــرای بــرگــزاری امتحانات نهایی
دانشآموزان به صورت «حضوری» ،شرط برگزاری
این امتحانات را منوط به اعالم وزارت بهداشت
کرد .به گــزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی
در این باره توضیح داد :امکان گرفتن سالنهای
بزرگ و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به منظور
برگزاری حضوری امتحانات نهایی را داریم؛ مگر
اینکهوزارتبهداشتپروتکلسختگیرانهتریرا
اعالمکند.ویبااشارهبهاضافهشدن ۴تا ۶هفتهبه
سال تحصیلی به دنبال تعطیلی مدارس در اسفند
 ۹۸وفروردین ۹۹اظهارکرد :درپیشیوعکرونا،با
استفادهازفضایمجازیوتلویزیونی،محتوایتمام
کتاب های درسی باید آموزش داده شود بنابراین
هیچ بخشی از کتاب های درســی امسال حذف
نمیشود.حاجیمیرزاییتاکیدکرد:ایندرحالی
است که تدریس کتاب های درسی پایه دوازدهم
تا آخر اردیبهشت باید به پایان برسد.وزیر آموزش و
پرورش همچنین درباره امتحانات پایه ششم گفت
که امتحانات این دسته از دانش آموزان توصیفی و
بدوننمرهخواهدبود.

جامعه

فاجعه در انتظار آفریقا

آیاکاهشآمارمبتالیانوجانباختگانباوجودکمرنگشدنفاصلهگذاری اجتماعیبهمعنایکمترشدنانتقالویروساست؟
گروه اجتماعی -شهرهای کشور از دیروز
متفاوت ترین روز سال جدید را از این لحاظ
پشت سرگذاشتند کــه تــهــران نیز بــه جمع
بازگشایی ها پیوست و این تصور برای برخی
پدید آمد که گویی محدودیت های بهداشتی
و فاصله گــذاری اجتماعی تمام شده است.
مشاهدات ما و برخی رسانه ها از روز گذشته
حاکی از آن است که فعالیت در شهر برخالف
قواعد بهداشتی شیوع کرونا در عادی ترین
شکل خود آغاز شد ،ترافیک شدید در خیابان
ها ،بازگشایی مشاغل غیر ضروری و با ریسک
متوسط همه مواردی بود که روز30فروردین
را به متفاوت ترین و البته نگران کننده ترین
روز تبدیل کرد.
▪چرا باید همچنان نگران باشیم؟

۱

تجربه جهانی
بی بی سی دیروز گزارش داد« :در
آلمان شمار افــراد جدید مبتال به
کرونا بــرای چهارمین روز متوالی افزایش
یافته اســت .این درحالی بود که روز جمعه
وزیــر بهداشت آلمان اعــام کــرده بود شیوع
این ویروس در این کشور تحت کنترل درآمده
است ».درواقع تجربه آلمان و برخی دیگر از
کشورها نشان می دهــد ،کرونا به شدت در
حال غافلگیری است و حتی در چین نیز دو
هفته پس از اعــام مهار ایــن ویــروس بازهم
کرونا می تاخت .نخست وزیر کره جنوبی نیز
دیروز شنبه از مردم کشورش خواست فعالیت
در خارج از منزل را در تعطیالت پیش رو در این

پیش بینی 300هزار قربانی کرونا
در آفریقا

شیب کاهشی داشــتــه باشیم ب ـهطــوری که
میزان فوتیها در تهران و پذیرش بیماران در
بخشهای ویژه تقریب ًا به ثبات رسیده ،البته
آمار فوتیها و بیماران بدحال در تهران کاهش
قابل مالحظهای نداشته است».
عجله برای عادی سازی شرایط
یکی دیگر از عواملی که ما را نگران
می کند ،نشانه ها و خبرهایی است
که از نوعی عجله برای عادی سازی شرایط
حکایت می کند .بــرای نمونه ،دیــروز رئیس
جمهور از وزیــر بهداشت خواست پروتکل
بهداشتی مشاغل بــا ریسک متوسط تهیه
شود .از سوی دیگر از دیروز ساعت کار جدید
بانک هــای خصوصی اعــام شــد و از امــروز
 31فروردین قرار است کارمندان بانکها و
موسسات در طول ایام هفته از ساعت ۷:۳۰
تا  ۱۴:۳۰در بانک حضور یابند و مشتریان
از ساعت  ۸تا  ۱۴میتوانند برای انجام امور
بانکی مراجعه کنند .در واقع این ابالغیه ها که
دورکاری و کاستن از کارمندان در محل کار را
لغو می کند ،به نوعی حرکت یا عجله به سوی
عادی سازی شرایط است ،در شرایطی که آمار
روزانه مبتالیان جدید تغییر معناداری با قبل
نکرده است.با این همه این روزها قصه ،قصه
جان و نان است اما آیا نمی توان با وجود «نان»
جان را هم حفظ کرد؟

۳

دیروز  -محدوده پاساژ عالء الدین تهران  /عکس :فارس

کشوربهحداقلبرسانندوبهدستورالعملهای
فاصله گــذاری اجتماعی بــرای جلوگیری از
کرونا پایبند بمانند .او گفت :من نگران به خطر
افتادنکمپینفاصلهگذاریاجتماعیهستم،
اگر جابهجایی و ارتباط میان مردم همزمان با
خطر گسترش بیماری بدون عالمت افزایش
یابد ،ممکن اســت مجبور به پرداخت بهای
سنگینی شویم.

۲

هشدارها و آمارهای داخلی
دیروز معاون کل وزارت بهداشت
در اظهاراتی هشدارآمیز اعالم
کرد که تا شرایط تولید داروی موثر و واکسن،
باید به زندگی با کرونا عادت کنیم و خطر شیوع
شدید این ویروس همچنان وجود دارد .به این
اظهارات آقــای حریرچی ،باید هشدارهای
نگران کننده علی ماهر معاون ستاد کرونای

تهران را هم اضافه کنیم که گفت« :مــردم
رعایت نکنند بیماری کرونا در تهران طغیان
خــواهــد کـــرد ».وی آثــار مثبت قرنطینه در
روزهای  12و  13فروردین را این طور تشریح
کرده است:
«شیوع ویــروس کرونا در تهران با شناسایی
برخی افــراد عــامـتدار به طــور رسمی از ۵
اسفند ماه آغــاز شد و در  ۲۴و  ۲۵اسفند با
شیوع گسترده ویروس کرونا و پیک بیماری
در تهران مواجه شدیم و بیشترین مراجعات
را هم در این بازه زمانی داشتیم اما با تشویق
مــردم به ماندن در خانه و تعطیلی مــدارس،
دانشگا هها ،ادارات و مشاغل پرخطر شیوع
بیماری روبــه کاهش گذاشت .خوشبختانه
تأثیر شدید این فاصلهگذاری اجتماعی در
روز  ۱۲و  ۱۳فروردین خودش را نشان داد و
نتیجه آن موجب شد امروز در پذیرش بیماران

 ۸۰۸۶۸مبتال ۵۰۳۱ -قربانی

 ۱۳۷۴مبتال و۷۳قربانی جدیدکرونا طی  ۲۴ساعت گذشته
قربانیان  24ساعته

مبتالیان  24ساعته

جمع کل قربانیان

جمع کل مبتالیان

تعداد بهبود یافتگان

بیماران در وضعیت شدید

استان های درگیر

۸۹

۱۴۹۹

۴۹۵۸

۷۹۴۹۴

۵۵۹۸۷

۳۵۱۳

تمام استان ها

پایین ترین آمار جان باختگان کرونا درکشور از  21اسفند
گروه اجتماعی -آمار جان باختگان کرونا دیروز در کاهشی چشمگیر به  73نفر رسید که در
حدود  37روز گذشته کمترین رقم به شمار می آید .آمار جان باختگان در 19اسفند گذشته
 43نفر ،در  20اسفند  54نفر 21 ،اسفند 63نفر و  22اسفند  73  نفر بود که اکنون به
کمترین تعداد از  21اسفند رسیده است   .علی ماهر معاون ستاد کرونای تهران دیروز گفت:
«خوشبختانه تأثیر شدید فاصلهگذاری اجتماعی در روز  ۱۲و  ۱۳فروردین خودش را نشان

داد و نتیجه آن موجب شد امروز در پذیرش بیماران شیب کاهشی داشته باشیم بهطوری که
میزان فوتیها در تهران و پذیرش بیماران در بخشهای ویژه تقریب ًا به ثبات رسیده است».
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت پیش از این در آماری از وضعیت فوتی های کرونا
در کشور گفته بود :اکنون از هر  11مرگ و میری که در کشور اتفاق می افتد ،یک مورد به
دلیل ابتال به کروناست.

فرمانده ستاد کرونای تهران:

داروی جدید کرونا
 ۸۹بیمار را درمان کرد

فرماندهستادعملیاتمدیریتبیماریکرونادرکالن
شهرتهرانگفت :یکدارویجدیدبهناماچاراسای
سیایتوبرایدرمانکروناآزمایششدهکهفازاول
آنروی ۸۹بیمارانجامشدهاستوتنهاداروییاست
کهنتایجآننشاندادهاثرمستقیمرویدرمانکووید
 ۱۹دارد .این دارو در مرحله اول بالینی است.
علیرضا زالی به میزان گفت :در ابتدا باید گفت که
بیماریکووید ۱۹تاکنونهیچدرمانقطعینداشته
استودرمانبیمارانبامشکالتتنفسییکدرمان
جامع است .بخشی از این درمان ،درمان دارویی
است،ولیهمهرونددرماندارویینیست .زالیبیان
کرد :به دلیل این که فعال دست بشر برای مقابله با
درمان این ویروس بسته است ،از سایر داروهایی که
سازوکارهایی دارند که میتوانند به از بین بردن
ویــروس یا توقف ویــروس کمک کنند در طول این
بحران استفاده کرده ایم.فرمانده ستاد عملیات
مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران گفت:
ویروسکرونایکبیمارینوپدیداستودانشبشری
دربارهآناندکاست.درزمینهداروهایموثربراین
بیماریطبیعتادانشمااندکاست.طبیعیاستکه
دراینشرایطفرصتطوالنیدراختیارنداریمکهیک
مطالعه پژوهشی عمیق را انجام دهیم.زالی بیان
کرد:درهمهدنیابسیاریازکارآزماییهایبالینیو
آزمایشهایانجامشدهرویاثربخشیداروهااندک
است.ویروسکرونایکمشکلجهانیاست.درواقع
بسیاریازداروهاییکههماکنوندرحالاستفادهاز
آنهاهستیمداروهاییهستندکهانسانبرایموارد
دیگری از آنها استفاده کرده است .مثل داروهای
هیدرواکسیدکرورید کــه ذات ــا یــک داروی ضد
ماالریاست یا داروی رمدسیویر که داروی درمان
بیماریابوالستیادارویفاویپیراویرکهبرایدرمان
آنفلوآنزامورداستفادهقرارگرفته است.
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در پی شیوع جهانی کرونا بدترین سناریو در
انتظار قاره آفریقاست و آن طور که رئیس سازمان
بهداشت جهانی هشدار داده است ،آفریقاییها
باید خود را برای بدترین سناریو در زمینه کرونا
آمــــاده کــنــنــد .خــبــر خــراســان حــاکــی اســت،
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای
آفریقا ضمن درخواست   یک شبکه امنیتی۱۰۰
میلیارد دالری همچنین هشدار داده است که
شیوع بیماری کووید ۱۹احتماال منجر به جان
باختن  ۳۰۰هزار نفر و سوق دادن  ۲۹میلیون
نفر به سمت فقر در این قاره خواهد شد.

اینترنت برای شاد

به زودی رایگان میشود

رئیس مرکز برنامهریزی و فــنــاوری اطالعات
آمــوزش و پــرورش گفت :استفاده از اینترنت
در فضای شبکه شاد به زودی بــرای معلمان و
دان ـشآمــوزان رایگان می شود.مهدی شرفی
درباره استفاده معلمان و دانش آموزان از فضای
شبکه شاد دیروز به ایرنا اظهار کرد :هم اکنون در
حال پیگیری این موضوع هستیم که تا چند روز
آینده استفاده از اینترنت در فضای شبکه شاد
برایهمهدانشآموزانومعلمانرایگانشود.وی
افزود:هرچندآموزشوپرورشباهمکاریوزارت
ارتباطات اینترنت رایگان برای استفاده معلمان
در آموزش مجازی در نظر گرفت ،اما با توجه به
این که اینترنت رایگان براساس کد ملی معلمان
اختصاص داده می شد ،ممکن است افرادی که
خط موبایل آن ها به نام شخص دیگری است ،از
این خدمات بهره مند نشده باشند .رئیس مرکز
برنامه ریزی و فناوری اطالعات آموزش و پرورش
اعالم کرد :با رایگان شدن اینترنت در شبکه شاد،
نگرانیمعلمانودانشآموزانبرایحجموهزینه
اینترنت از بین می رود.
▪فعالیت کالس ها ذخیره می شود

فاصلهگذاری اجتماعی قربانی
سیمکارت رایگان برای وام یک میلیونی
محمد جواد رنجبر /ازدحام مردم در برخی
شهرها برای دریافت سیم کارت رایگان به
منظور نــام نویسی دریافت تسهیالت یک
میلیون تومانی به طــور کلی طــرح فاصله
گذاری اجتماعی را زیر سوال برد.
بــه گـــزارش خــراســان ،طبق اعـــام ستاد
تسهیالت حمایتی کرونا در وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،یکی از شروط دریافت
تسهیالت یک میلیون تومانی داشتن سیم
کارت به نام سرپرست خانوار و ارسال شماره
ملی از طریق آن سیم کارت به شماره اعالمی
است.
در این میان برخی سرپرستان خانوار که سیم
کارت به نام خود ندارند ،باید برای دریافت
سیم کارت به نام خود اقدام کنند .وزارت رفاه
جز ارسال پیامک هیچ مسیر دیگری برای
ثبت تقاضا در نظر نگرفته است.
ایــن موضوع باعث ایجاد ازدحــام در دفاتر
پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر
دولتی و نیز نمایندگی های فروش سیم کارت
اپراتورهای تلفن همراه شد.
تصاویر منتشر شــده از شهرهای مختلف
حاکی از عرضه رایگان سیم کارت تلفن همراه
توسط برخی اپراتورها و در پی آن ،تشکیل
صفوف مردم برای دریافت آن بدون رعایت
نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی
است و خطر گسترش ویروس کرونا را افزایش
داده است.
در واقع می توان گفت در این موضوع خود
سیستم های دولتی عامل شلوغی و رعایت

نشدن فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم
شدند.
▪فروش فوری سیمکارت ممنوع

در همین حال به گزارش باشگاه خبرنگاران،
سخنگوی تسهیالت حمایتی کرونا در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دیروز گفت :طبق
هماهنگی انجام شده با اپراتو رها و وزارت
ارتباطات فــروش فــوری سیمکارت ممنوع
است و به صــورت اینترنتی در منزل انجام
می شود.
وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی نیز دیروز
در اطالعیه ای اع ــام ک ــرد :آن دســتــه از
سرپرستان خانواری که تاکنون نتوانسته اند
سیم کارت تهیه و به شماره  ۶۳۶۹پیامک
ارسال کنند ،تا یک شنبه هفته آینده مورخ
 99.02.07فرصت دارند در این زمینه اقدام
کنند .درخواست می شود برای تهیه سیم
کارت از تجمع غیر ضروری در مراکز مربوط
خودداری شود .زمان واریز برای افرادی که
در بازه زمانی ۲تا  ۷اردیبهشت پیامک ارسال
می کنند ،متعاقبا اعالم می شود.

بنیاد مستضعفان چگونه به آسیبدیدگان
از کرونا کمک میکند؟
رئیس بنیاد مستضعفان جزئیات پرداخت
کمکهای بالعوض این بنیاد به قشرهای
آسیب دیده در پی شیوع بیماری کووید ۱۹
را تشریح کرد.
ب ــه گـــــزارش ایــســنــا ،فــتــاح در تــشــریــح
کمکهایی کــه بــه قشرهای آسیبپذیر
ناشی از شیوع بیماری کووید  ۱۹توسط
بنیاد مستضعفان پــرداخــت شــده است،
گفت :طی دو هفته قبل براساس آماری که
استانداران ارائه کردند ،کارتهای هدیه
یک میلیون تومانی پرداخت شده است.
طبق اعالم استاندار هرمزگان با توجه به
هماهنگی انجام شده و براساس آمار ،برای
ملوانان و کسانی که با قایق کار میکردند
با توجه به محدودیتها و تعطیل شدن کار
آن هــا در ایــــام عــیــد و از دســـت دادن
درآمدشان ،برای  ۳۱۵۰نفر از آن ها کارت
هدیه خرید یک میلیون تومانی پرداخت
شــد .قطعا مسئولیت اعــام آمــار و توزیع
این کارتها برعهده استانداری هرمزگان
است.
وی ادامه داد :مشابه همین کار در استان
بوشهر نیز انجام شد.
همچنین برای اهالی هرمز ،هنگام و الرک
که کسب و کارشان آسیب دیده بود با توجه
به آمار اعالمی به  ۲۱۵۰خانوار کارتهای
هدیه داده شد .در جزیره قشم با توجه به
وسعتی که دارد مقرر شد تنها به کسانی که
در این جزیره جزو مددجویان کمیته امداد
هستند ،کارتهای هدیه داده شود.

رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص نحو ه
شناسایی قشرهای آسیب دیــده در پی
شیوع بیماری کــوویــد  ،۱۹اظــهــار کــرد:
شناسایی ایــن افــراد توسط استانداران
و بخشدار یها انجام میشود ،بنابراین
مسئولیت با استانداران است .مثال درباره
کولبران آمار را استاندار یها اعالم کرده
بودند .دربــاره تهران و دست فروشان نیز
در سه نوبت با شهردار تهران و معاونان
شهرداری جلسه داشتیم و با شورای شهر
نیز جلساتی برگزار شد،بنابراین شناسایی
و مسئولیت ایــن دسته نیز با شهرداری
تهران است.
▪کمک ها بالعوض است

فتاح ادامه داد :همه کمکهایی که برای
قشرهای آسیبپذیر ارائه شده ،بالعوض
بوده است اما منبع  ۳۰۰میلیارد تومانی
نیز به صــورت قر ضالحسنه ایجاد شده
کــه بـــرای قــشــرهــای مختلف بــه صــورت
قــر ضالــحــســنــه و بـــدون ســود تسهیالت
پرداخت خواهد شد.

شرفی همچنین درباره ساعات آموزش در شبکه
آموزشی شاد اظهار کرد :برنامه های آموزشی به
برنامهریزیمدیرومعلمانهرمدرسهبرمیگردد،
امادرکلآموزشوپرورشبهاندازهساعاتآموزش
هفتگیمدارس،اجازهفعالیتبهمدیرانومعلمان
دادهاست.ویتصریحکرد:آموزشمقطعمتوسطه
همبرایدانشآموزانازروزسهشنبه ۲۶فروردین
ماه آغاز شده است و دانش آموزان می توانند در هر
ساعتازشبانهروزازاینامکاناتبهرهمند شوند.
شرفی همچنین افــزود :اگر دانش آمــوزان به هر
دلیلیماننددسترسینداشتندرساعاتیازشبانه
روزبهوسایلهوشمندامکانحضوردرشبکهشادرا
نداشته باشند ،اطالعات کالس درس برای آن ها
ذخیرهمیشود.

مرگ و میر 3برابری معتادان
مبتال به کرونا
به گفته مدیر کل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد
مخدر ،سیستم ایمنی معتادان ضعیفتر از افراد
دیگر اســت ،بنابراین معتادان ،مستعد ابتال به
کرونا هستند .سعید صفاتیان به میزان گفت:
تمام مواد مخدر ،محرکها و روان گردانها مانند
تریاک و حشیش ،باعث تضعیف سیستم ایمنی
بدنمیشوند.ویافزود:زمانیکهسیستمایمنی
بدن ضعیف میشود ،آسیب پذیری آن نسبت به
تمامبیماریهایجسمیوروحیبیشترمیشود.
صفاتیان در پاسخ به این سوال که مصرف کدام
ماده مخدر ،سیستم ایمنی را بیشتر از مواد دیگر
ضعیف میکند ،گفت :برخی مواد مخدر مانند
هروئین و کوکائین ،تاثیرات مخرب تری در بدن
دارندبنابراینبیشترباعثتضعیفسیستمایمنی
میشوند.مدیرکلسابقدرمانستادمبارزهبامواد
مخدرادامهداد:عالوهبرنوعمادهمخدرمصرفی،
میزانمصرفودورهمصرفنیزدرتضعیفسیستم
ایمنیتاثیرگذارهستند.ویافزود:افرادیکهدوز
مصرف آنها باالست یا مدت زیادی اعتیاد دارند،
در برابر ویروسها و میکروبها کمتر مقاومت
بدنیدارند.

