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آیا سوارشدن به هواپیما
مدرک حضانت مادر میخواهد؟

محمد جواد رنجبر /ظاهرا بهتازگی برخی ایرالینها برای پذیرش مادرانی که به
همراه فرزند یا فرزندان خود قصد سوارشدن به هواپیما را دارند ،درخواست اثبات
حضانت فرزندشان را میکنند؛ ،اتفاقی عجیب و غریب که تاکنون سابقه نداشته
است .ماجرا از آنجا شروع شد که صبح دیروز «شهره پیرانی» همسر شهید داریوش
رضایینژاد (از شهدای هستهای) که به همراه دخترش آرمیتا ،قصد بازگشت
از مشهد به تهران با یکی از پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین را داشت ،در
زمان دریافت کارت پرواز با درخواست عجیب متصدی کانتر برای اثبات حضانت
فرزندش مواجه میشود!
او در صفحه اینستاگرام خود ماجرا را اینگونه روایت کرده است« :پرواز برگشت از
مشهد به تهران ،به کانتر مراجعه کردم برای گرفتن کارت پرواز .خانم متصدی گفت
دخترتان کدام است؟ نشان دادم .گفت چندساله است ،گفتم چهارده ساله .گفت
بایدنسبتوحضانتشماتاییدشود.گفتماسمدخترمداخلشناسنامهاست.گفت
باید مامور ما تایید کند .گفتم من بچه را به دنیا آوردهام ،بزرگ کردهام مامور شما باید
تایید کند بچه من هست یا خیر؟مامور آمد .گفتم بر مبنای کدام قانون و از کی این
تایید باید انجام شود؟ گفت قانونی که از هواپیمایی کشوری به ما ابالغ شده .گفتم
ماده قانون را به من بگویید .بلد نبود .گفت با من بیایید دفتر شرکت .گفتم شما
وقتی بر مبنای قانونی من را معطل میکنید ،باید قانون را هم از بر باشید .مصادیق
را هم بشناسید ...من مادر هستم؛ مادری که برای فرزندش حاضر است جانش را
بدهد.برمبنایغریزهووظیفهمادریامعملمیکنم.ولیانتظارنداشتمبرایپرواز
داخلی هم به ماموران معذور هم پاسخ بدهم .امیدوارم شرکت هواپیمایی کاسپین
که میزبان ما در این پرواز بود و همچنین شرکت هواپیمایی کشوری و نیز کسانی که
این قانون جدید را (احتماال جدید چون تا به حال به این یکی برخورد نکرده بودم)
وضع کردهاند ،به ابهام من در این مورد پاسخ دهند و دلیل وضع این قانون را برای
منتوجیهکنند!»ویساعاتیپسازارسالاینپستدراینستاگرامخود،ازپیگیری
مدیرعاملشرکتهواپیماییکاسپینتشکرکردونوشتکهفردیبرایپیگیریاین
موضوع با اولین پرواز به مشهد سفر کردند و به نقل از او نوشت که به دلیل اتفاقی که
در ماههای اخیر افتاده ،برای احراز هویت قوانین سختگیرانهتری ابالغ شده است
وایرالینهادرتعیینسنحضانتبرمبنایقوانینداخلیخودعملمیکنند.مدیر
روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ،روز گذشته در گفتوگو
با خراسان با بیان اینکه از زمان ارسال این پست توسط همسر شهید رضایینژاد
موضوع را پیگیری کردم ،افزود :احراز هویت مسافر جزو قوانین ایکائو (سازمان
بینالمللی هوانوردی) و نیز قوانین داخلی سازمان هواپیمایی کشوری است و باید
مسافرپیشازسوارشدنبههواپیمااحرازهویتشودکهمرحلهاولآنکانتراستکه
باید کارت شناسایی معتبر مسافر برای دریافت کارت پرواز ارائه شود.محمدحسن
ذیبخش ادامه داد :ظاهرا خانم رضایینژاد شناسنامه خود را در اختیار داشته ،اما
مدرکی برای فرزندش نداشته است که این اتفاق معموال میافتد و در این مواقع
روال این است که به حراست هدایت میشوند و در آنجا با تکمیل فرمی ،احراز
هویت انجام میشود و کار دشوار و زمانبری نیست .وی تصریح کرد :کسی قصد
احراز حضانت را نداشته ،بلکه قصد احراز هویت را داشته است و اصال موضوع اثبات
حضانتمطرحنبودهونیست.ایندرحالیاستکه طبقگفتهخانم«پیرانی»مامور
کانتر در ابتدای امر موضوع مدرک حضانت را خواسته است .

کندی واکسیناسیون
از موج سواری تا واقعیت

5
یک توئيت

همزمان با آغاز روند واردات واکسن ،برخی سلبریتیها و چهرههای سیاسی از تاخیر
در واکسیناسیون انتقاد کردند اما واقعیت تولید و توزیع واکسن در جهان چیست؟
غفوریان  -یک هفته پس از درگذشت مهرداد
میناوند به دلیل بیماری کرونا ،علی انصاریان دیگر
فوتبالیست سابق پرسپولیس و تیم ملی ،هم جانش
را با همین بیماری از دست داد .اگرچه درگذشت
میناوند که چندهفته بیشتر از دامادیاش نگذشته
بود،بسیاریرامتاثرکرداماماجرایروزهایسخت
بستری انصاریان و قصه پر از احساس و عاطفه و
وابستگیهای مــادرش به او و او به مــادرش و در
نهایت سفر ابدیاش ،دل بسیاری از ایرانیها را به
درد آورد .درگذشت او که با روز مادر مصادف شد و
همزمان بسیاری از کلیپها و فیلمهای او و مادرش
که در فضای مجازی بازپخش شد ،نوعی تلنگر در
برابر مادرانمان به ما زد که میدانیم بسیاری هم
چشمهایشان خیس شد .در این میان و همزمان با
ورود اولین محموله واکسن روسی کرونا به کشور،
برخیازسلبریتیها،چهرههایسیاسیورسانهای
فاز «چرا واکسن نمیخرید؟» برداشتند و در یکی از
مواردعجیبنیزیکبازیگر،زندهیادعلیانصاریانرا
«شهیدواکسن»نامید.
▪تهیه واکسن مطالبه همه ماست اما...

بهطور قطع اینکه واکسن کرونا تهیه شود و کشور
هرچه سریعتر در مرحله واکسیناسیون قرار گیرد،
مطالبه بهحق همه ایرانیهاست و بعید به نظر
میرسدکسیمخالفاینمطالبهباشد؛اماواقعیت
چیست؟آیادرجهانآنقدرواکسنتولیدشدهاست
کههمهکشورهابهراحتیوبههرمیزانیکهبخواهند
دراختیارشانقرار میگیرد؟
درشرایطیکهاغلبشرکتهایتولیدکنندهواکسن
در اروپا و در اختیار اتحادیه این قاره قرار دارد ،آمار
روزپنجشنبهپایگاهخبرییورونیوزازواکسیناسیون
لجمعیت 26کشوراتحادیهخبر
فقط 2.5درصدک 
میدهد.یورونیوزنوشتهاست«:واکسیناسیونعلیه
ویروسکرونادراروپابهکندیپیشمیرود».

▪چگونه میتوان واکسن خرید؟

خــوب اســت بــرای آگاهی از فرایند تهیه واکسن،
مــروری بر مسیر خرید واکسن از کشورهای دیگر
داشته باشیم .اساسا 3راه برای خرید واکسن وجود
دارد:
 -1مشارکت در هزینههای تحقیقات و دستیابی به
فناوریواکسن.
 -2پیشخرید واکسن که بهنوعی کمک به فرایند
تولیداست.
 -3بخشی از مردم کشور در اختیار تست انسانی
واکسنهایتولیدیکشورهاقراردادهشوند.
دربارهاینسهروش،بایدگفتکهطبقاعالمسازمان
بهداشت جهانی ،ایران در کواکس(اتحادیه جهانی
توزیع واکسن) عضویت دارد و مبلغ پیشخرید
را نیز بــه ایــن اتحادیه پــرداخــت کــرده اســت .اما
دربــاره روش ســوم که مشارکت در تست انسانی
است ،ایران (وزیر بهداشت) رسما اعالم کرد که:
«نخواهیم گذاشت ملت ایران ،موش آزمایشگاهی
هیچ کشوری شــود23( ».آذر )99در این زمینه،
شانهساز رئیس سازمان غذا و دارو پنجشنبه چنین
گفته اســت« :بسیاری از کشورهای دیگر در فاز
سه مطالعات بالینی مشارکت کردند اما ما اجازه
نــدادیــم .در سطح کــان کشور تصمیم گرفتیم
که حتما از مطالعات انجامشده در سایر کشورها
استفاده کنیم و اینطور نباشد که واکسنی را روی
هموطنان خودمان آزمایش کنیم .طبیعی است اگر
مادرفازسهمطالعهبالینیمیخواستیمواردشویم،
میتوانستیم واردات را زودتر از این انجام دهیم».
ضمن اینکه اگر ایــران در مرحله تست انسانی با
دیگر کشورها همکاری میکرد ،قطعا باز همین
سلبریتیها ومنتقدانسربهاعتراضبرمیداشتند
کهچراماراموشآزمایشگاهیکردید.
▪اولویتواکسیناسیوندرکشورها

از ســوی دیــگــر ،همه کشورها از جمله
کشورهایی همچون آمریکا یا امارات که در
آنواکسیناسیونسرعتبیشترینسبتبه
سایرکشورهادارد  ،کادردرمان،سالمندان

و بیماران زمینهای را در اولویت واکسیناسیون خود
قرار دادهاند و بر همین اساس در حال اجرا هستند.
بهاینکامنتیکایرانیمقیملندندراینبارهتوجه
کنید«:مندیابتی42سالهدربریتانیاسهتاششماه
دیگر نوبت واکسن زدنم میشود .اینجا نه تحریم
است و نه جمهوری اسالمی»و این کامنت «:برای
مادر آمریکا هنوز مشخص نکرده اند که چه زمانی
نوبتمانمیشه.ولیفکرکنمچندماهزمانمیبره».
بنابراین اگــر واکسن در کشور ما هم آغــاز شود،
هیچکدامازسلبریتیها،ورزشکارانیاسیاستمداران
در اولویت واکسیناسیون نیستند .بماند که مرور
برخی از این اظهارنظرهای بهظاهر دلسوزانه که
بیشتربهموجسواریشباهتدارد،مملوازکمسوادی
و اطالعات غلط است .مثل آن کارشناس فوتبال در
یک برنامه تلویزیون که بهبودی حشمت مهاجرانی
(سرمربی اسبق تیم ملی مقیم در امارات) از بیماری
کرونا را به استفاده از واکسن ربط داد؛ درصورتیکه
واکسنبرایپیشگیریازابتالستنهدرمان.
▪کارشکنیهای آمریکایی

به همه مواردی که ذکر شد ،که نه تنها کشور ما بلکه
همه کشورها بــرای تهیه واکسن با آن مواجهند،
الحق و االنصاف کارشکنیهای آمریکا در انتقال
پول از ایران به کشورهای صاحب واکسن را هم باید
اضافه کرد .کارشکنیهایی که در چندماه گذشته
گریبانگیربانکمرکزیایرانبودکههمتیرئیساین
بانک به آن اشاره کرده است« :مورد مصرف واکسن
کرونا مشخص است و هیچ کارکرد دیگری ندارد اما
آمریکاییها   ،با فشارهایی که بر بانکهای مختلف
اروپایی آوردهانــد ،آنها را از کار با ایران ترسانده و
جریمههای بسیار سنگینی را علیه آنهــا تحمیل
کرد هاند».
▪جزو  20کشور تولیدکننده واکسن هستیم

امروز سرمان را باال میگیریم که در کشاکش بحران
ایــن همهگیری در شمار  20کشور تولیدکننده
واکسن کرونا هستیم که حتی به مرحله توفیق
در تست انسانی آن نیز رسیدهایم .با این همه اما
مسئوالن کشور هم باید با نگاه راهبردی و
همه جانبهنگری ،تمام تالششان را بیش
از گذشته به تهیه ،خرید و تولید واکسن
معطوفکنند.

یک عکس
گلباران گلزار شهدای ادیان توحیدی

خبر

عیدی بازنشستگان
تأمین اجتماعی پرداخت شد
مدیرعامل ســازمــان تأمین اجتماعی گفت:
با تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان در جلسه
پنجشنبه هیئت دولــــت ،بــافــاصــلــه نسبت
به اخذ مصوبه هیئت مدیره و تأمین نقدینگی
ب ــرای پــرداخــت عــیــدی بازنشستگان تأمین
اجــتــمــاعــی اقــــدام ش ــد .صــبــح دیــــروز جمعه
تــأمــیــن نقدینگی در حــســا بهــای ســازمــان
تأمین اجتماعی صورت گرفت و واریــز عیدی
بازنشستگان انجام شد.
بنابراین طبق گفته مصطفی ســاالری ،عیدی
بازنشستگان به فاصله کمتر از  ۲۴ساعت پس
از تعیین مبلغ و ابــاغ مصوبه هیئت وزیــران
پرداخت شد   .ساالری گفت :مطابق با مصوبه
هیئت وزی ــران ،عیدی بــرای هر پرونده فعال
مستمری اعم از بازنشستگی ،از کارافتادگی
کلی و بازماندگان مبلغ یکمیلیون و  ۵۰۰هزار
تومان تعیین شده است.

