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معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا:
انتشار تصاویر کودک آزاری و 

حیوان آزاری جرم است
 معــاون اجتماعی 
پلیس فتــا ناجا گفت: 
انتشار هرگونه تصاویری 
که منجر به جریحه دار 
شدن احساسات عمومی 

شود، همچون موارد کودک آزاری و حیوان آزاری 
جرم است. رامین پاشــایی ادامه داد: نشر هرگونه 
اکاذیب در فضای مجازی که منجر به تشویش اذهان 
عمومی شود طبق قانون فعلی جرم است. ممکن 
است مطلبی نشر داده شود که کذب بوده اما منجر 
به تشویش اذهان عمومی نشود که آن خارج از این 
دایره است. او افزود: در این روزها که کرونا در سطح 
کشور شایع شده، مواردی مشاهده شده است که 
تصویری از یک بیمارستان منتشر می شد اما مربوط 
به یک کشور دیگر بود و طبق آن اعالم می کردند که 
در ایران با توجه به این تصویر چند صد نفر فقط در 
آن بیمارستان کشته شده اند که نگرانی گسترده ای 
در جامعه ایجاد می کرد و با آن نیز برخورد شد. قید 
دیگر قانون در این خصوص این است که این اخبار 
از طریق وسایل ارتباط جمعی از جمله تلفن همراه 
و سایر رسانه ها و شبکه های اجتماعی اگر منتشر 
شده باشد، برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

    
آلودگی هوا؛ عامل بروز 20 درصد 

از سرطان های ریه
رئیس گروه سالمت 
هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه 
طبق برآورد ســازمان 
جهانی بهداشــت، ۲۰ 

درصد از ســرطان های ریه ناشــی از آلودگی هوا 
هستند، گفت: متاســفانه از زمان تصویب و ابالغ 
اجرای قانون هــوای پاک از ســال ۱۳۹۶ تاکنون 
اقدام جدی در زمینه کاهش آالینده های هوا انجام 
نشده است. عباس شاهسونی، با اشاره به سرطان زا 
بودن ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، گفت: منابع 
ثابت، متحرک، ســوخت های خودروهای دیزلی، 
موتورسیکلت های فرسوده و خودروهای فرسوده از 
جمله منابع آلوده کننده هوا در تهران و کالن شهرها 

محسوب می شوند. 
    

 تهران دارای بیشترین 
مدارس تخریبی است

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور اعالم کرد که آمار کالس های درس نیازمند 
تخریب، بازسازی و مقاوم سازی از ۳۰ درصد به ۱۹.۵ 
درصد کاهش یافته است. مهراهلل رخشانی مهر افزود: 
هرچند که در استان تهران اقداماتی صورت گرفته و 
آمار کاهشی بوده، اما هنوز از حیث مدارس تخریبی 

در رتبه اول قرار دارد.
    

پرداخت مستمری به خانواده های 
دارای فرزند چندقلو

قبــادی  وحیــد 
دانــا، رئیس ســازمان 
بهزیستی با بیان اینکه به 
هر خانواده ای که دارای 
فرزند سه قلو یا بیشتر 

باشد، بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی خانوار، 
مستمری ماهانه هر چند ناچیز پرداخت می شود، 
گفت: مبلغ مستمری بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان 
اســت، همچنین هر خانواده ای کــه دارای فرزند 
دوقلو است و در دهک درآمدی یک تا سه قرار دارد، 

مشمول دریافت مستمری ماهانه است.
    

انتشار عمومی لیست ساختمان های 
ناایمن پایتخت منتفی شد

پــس از حادثــه 
پالســکو و کلینیــک 
سینا، شــورای شهر، 
شــهرداری تهــران 
را موظــف کــرد کــه 

سامانه ای را به منظور معرفی و پایش ساختمان های 
ناایمن تهران راه اندازی کند، سایتی که قرار بود در 
مهرماه امسال به صورت عمومی از آن رونمایی شود، 
اما مهدی داوری دولت آبادی، مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهری تهران گفت: 
طی جلساتی با کمیســیون های مختلف شورای 
شهر، مشخص شد که انتشار با شرایطی که پیشتر 
قرار شده بود نخواهیم داشت و اطالعات مختصری 
منتشر خواهد شــد.  این در حالی است که گفته 
می شــود تهران دارای بیش از ۳۳ هزار ساختمان 
ناایمن است که ۳۰۰۰ ســاختمان پرخطر بوده و 

درجه ناایمنی باالتری دارند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

مرگ مهرداد میناوند، فوتبالیست 
ســابق تیم ملی کشــور و باشــگاه 
پرسپولس در روزهای اخیر بر اثر ابتال به 
کرونا در حالی بسیاری را متاثر کرد که 
برخی برای چندمین بار در هفته های 
اخیر این سوال را در شبکه های مجازی 
و رسانه ها تکرار کردند که تا کی باید در 
غیاب واردات واکسن کرونا، شاهد مرگ 

هموطنانمان باشیم؟
خیلی زود اما این پرســش از سوی 
سخنگوی سازمان غذا و داروی کشور 
پاسخ داده شــد. پاسخی که البته وجه 
دیگری از اعتراضات را در پی داشــت. 
آنچه کیانوش جهانپــور گفت این بود 
که »مجوز مصرف اضطراری واکسن 
اسپوتنیک وی، محصول شرکت گامالیا 
کشور روسیه، به شکل محلول فریزشده 
و ویال های تک دوز/پنــج دوز در ایران 
صادر شد«. محصولی که تنها از سوی 
خود کشور روسیه و چند کشور دیگر 
تایید شده و تایید ســازمان بهداشت 
جهانی و سازمان غذا و داروی اتحادیه 
اروپا را هم ندارد؛ همان نکته که صدای 

بسیاری از صاحبنظران را درآورد.
در همین باره روزنامه جهان صنعت، 
در مطلبی به نقــل از مینو محرز، عضو 
کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا نوشت: 
»به عنوان عضوی از کادر درمان حاضر 
به تزریق این واکسن نیستم، چون هیچ 

اطالعاتی از آن منتشر نشده است«. 
پیچ و خم خرید واکسن در ایران

کمی مانده به شروع سال نو میالدی، 
یعنی اواخر آذرماه، نخســتین تصاویر 

شروع واکسیناسیون عمومی در برخی 
کشورهای توسعه یافته دنیا منتشر شد. 
این تصاویر همزمان بود با انتشار اخباری 
از خریداری همین واکسن ها از سوی 
برخی دیگر از کشورها که البته شماری 
از آنها نیز در همسایگی ما هستند. اما در 
این لیست نام ایران به چشم نمی خورد. 
با اینکه مسئوالن در ایران، پیشتر 
از این بارها اعالم کرده بودند در صورت 
امکان دسترسی به واکسن معتبر جهانی 
به ســرعت در خصوص خرید آن اقدام 
می کنند و این واکسن همزمان در ایران 
نیز با توجه به اولویت بندی در گروه های 
پرخطر تزریق خواهد شد، اما همانطور 
که قابل پیش بینی بود، با وجود گذشت 
یک ماه و نیم از شــروع واکسیناسبون 
عمومی در بیشتر کشورهای دنیا، حتی 
نخســتین محموله هایی که خیرین 
ایرانی خارج از کشــور بــرای ایرانیان 
داخل نشــین خریداری کرده بودند، 
براســاس گفته های رئیس جمعیت 

هالل احمر ایران برگشت خورد.
هرچند پیشــتر دلیل ایران برای 
خرید واکســن های حاضــر و آماده 
مورد تایید سازمان بهداشت جهانی؛ 
شرایط نگهداری و مشکالت تحریم در 
جابه جایی پول عنوان می شد؛ اما خیلی 
زود با دستور رهبری مبنی بر ممنوعیت 
واردات دارو از دو کشور آمریکا و انگلیس، 
هر نوع تالشــی در این زمینه متوقف 
شد. مقامات دولتی گزینه های خرید 
واکسن را هم تغییر دادند به طوری که 
از هفته های قبل خبرهایی در خصوص 
خرید واکسن از دو کشور چین و روسیه 

در خبرها دیده می شد.
روز سه شنبه، هفتم بهمن، محمد 
جواد ظریف، وزیر خارجه کشــور، هم 
در جریان سفر به مسکو از ثبت واکسن 

روسی »اسپوتنیک وی« در کشور خبر 
داد و ابراز امیدواری کــرد که به زودی 
بتوانیم هم این واکسن را خریداری کنیم 
و هم از طریق موسسات مربوطه ایران 
و روسیه، تولید مشــترک آن را داشته 
باشیم. امیدی که خیلی زود یعنی دو 

روز بعد محقق شد.
هر چند که هنوز اعالم نشده است 
تزریق این واکســن ها در کشور از چه 
زمانی آغاز می شــود با این حال رئیس 
دفتر رئیس جمهــور گفت: »مقدمات 
قرارداد خرید واکسن روسی هم فراهم 
شده است و امیدواریم امروز و فردا این 
قرارداد امضا شود و اولین محموله آن 

قبل از ۲۲ بهمن به تهران برسد«.
چند و چون واکسن روسی

واکسن »اسپوتنیک وی« روسیه به 
عنوان نخستین واکسن کرونا، در جهان 
بود که چند هفته زودتر از واکسن های 
آمریکایی مدرنا و فایزر در اوایل آذر ماه 
امسال رونمایی شــد. با این حال این 
واکسن به این دلیل که پیش از تکمیل 
آزمایش گسترده انسانی به ثبت رسید، 
هدف انتقادهای گســترده داخلی و 
خارجی بود. هر چند شماری از کشورها 
از جمله آرژانتین و مجارستان، بولیوی 
و حال ایران شــروع به اســتفاده از آن 

کرده اند.
تولیدکننــدگان ایــن واکســن 
اثربخشی آن را بیش از ۹۰ درصد اعالم 
کرده اند، اما منتقــدان، معتقدند این 
واکســن ابزاری برای گسترش نفوذ 
ژئوپلتیک روســیه اســت و چندان 
نمی توان به این میزان اثربخشی اعالم 

شده اطمینان کرد.
اعتراض کاربران ایرانی

چندی پیــش کاربــران ایرانی در 
شــبکه های مجازی هشتگ واکسن 

بخرید را در توییتر فارسی در عرض چند 
ساعت به ترند یک دنیا تبدیل کردند. آنها 
در قالب این هشتگ از مسئوالن ایرانی به 
بیان ها و شیوه های مختلف درخواست 
کردند که همزمان با سایر مردم دنیا با 
خرید واکسن های معتبر جهانی در راه 

مقابله اصولی با کرونا قدم بردارند.
مسئوالن البته به این مهم بی توجه 
نبودند، هرچنــد برخی معتقدند نگاه 
سیاســی به مقوله واکسن سبب شد، 
که درخواســت های مردم و اقدامات 
مسئوالن چندان همســوی هم قرار 
نگیرد. به طوری کــه برخی معتقدند 
خرید واکسنی که کیفیت و تاثیرگذاری 
آن مشخص نیست و معلوم نیست چه 
عوارضی را برای فرد دارد، روش مقابله 

اصولی با کرونا محسوب نمی شود.
 گرچه کیانوش جهانپور، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو از ادامه روند بررسی 
واکسن های دیگر از مبادی هند و چین 
خبر داد و پیشتر از پروژه تولید مشترک 
واکســن کرونا با کوبا هم گفت و حتی 
خبرهایی هم از واکسن کرونای ایرانی  

شرکت شفافارمد هم اعالم شد؛ اما همه 
اینها هنوز بخش عمده ای از نگرانی های 
جامعه ایرانــی را برای دسترســی به 
واکســن مطمئن کرونا برطرف نکرده 

است.
دیروز بهــرام پارســایی، نماینده 
پیشین مجلس که دندان پزشک است 
در یک رشــته توییت با انتقاد از خرید 
واکسن تایید نشــده روسی اعالم کرد 
که بــه عنوان عضو جامعه پزشــکی و 
یک ایرانی از چنین واکسنی استفاده 

نخواهد کرد.
او کــه بــرای نمایندگــی ایــن 
دور مجلــس ردصالحیت شــد، در 
توییترش نوشــت: »اگر با این همه 
بی تدبیری مســئوالن، زنده ماندیم 
و روزگار ویروس کرونا را پشــت سر 
گذاشــتیم، یادمان باشد وقتی مردم 
این ســرزمین که در جنگ و تحریم 
و انواع مشکالت، جان و مالشان را فدا 
می کنند، واکسن مورد تایید مراجع 
علمی جهان را می خواســتند تا زنده 
بمانند، وزیر خارجه کشــور که باید 
مدافع منافع ملی باشــد، از روســیه 
واکسن تایید نشــده می خرید، وزیر 
بهداشت به جای ســالمت به دنبال 
سیاســت و مجلس به جــای ادای 
وظیفــه نمایندگی و منافــع و جان 

مردم دنبال انتخابات ۱۴۰۰ بود«.
در ابراز مخالفت دیگــری با خرید 
واکسن روسی، یاشــار سلطانی فعال 
اجتماعی در توییتر خود این طور نوشت: 
»اگر در واکسن فایزر تردید می کنید، 
واکسن روســی سراســر ابهام است. 
ایرانیان موش آزمایشــگاهی کرملین 

نیستند«.
مقایسه سه واکسن کرونا

برخی صاحبنظران معتقدند سال 
۲۰۲۱ در مبارزه با ویروس کووید ۱۹ 
ورق به نفع بشریت برمی گردد و بیش از 
۲۵۰ شرکت داروسازی در دنیا اقدامات 
جدی برای ساخت واکسن کرونا انجام 
داده اند که در این میان ســه شــرکت 
داروســازی بزرگ  به موفقیت هایی 

دست پیدا کرده اند.
تولید سه واکســن مختلف کرونا 
توسط سه شــرکت دارویی بیونتک- 
فایزر، مدرنا و آسترازنکا در اروپا و آمریکا 
خبر امیدوارکننــده ای برای جهانیان 
بود. شــرکت داروســازی بیون تک- 
فایزر یکی از مشهورترین شرکت های 
تولیدکننده واکسن کرونا در جهان است 
که بیشترین توان تولید این دارو را دارد. 
گفته می شــود میزان موثر بودن این 
واکسن آمریکایی-آلمانی ۹۰ درصد 
و بهای هر واکســن ۲۰ دالر اســت و 
دوز مضاعــف آن ضروری اســت. این 
واکسن باید در دمای منهای ۷۰ درجه 
انبار و منتقل شــود. در دمای یخچال 

معمولی تنها پنــج روز دوام می آورد. 
واکسن شرکت بیون تک- فایزر قابل 
تزریق برای هر سنی است و برای باالی 
۶۵ ســاله ها تا ۹۴ درصد موثر است. 
مسئوالن این شرکت اعالم کردند که 
این واکســن حتی در برابر نوع سخت 

کرونا هم موثر خواهد بود.
خبر تولیــد واکســنی دیگر علیه 
ویروس کووید ۱۹ توســط شــرکت 
آمریکایی مدرنا روز ۱۶ نوامبر منتشر 
شد. گفته شده میزان تاثیرگذاری آن 
۹۴،۵ درصد اســت و عوارض جانبی 
محسوســی ندارد. قیمت هر واکسن 
۲۵ دالر است و دو واکسن برای ایجاد 

مصونیت الزم است.
واکســن مدرنا را می توان در دمای 
معمولی یخچال تا ۳۰ روز نگهداشت 
و تا دو ماه در دمــای منهای ۲۰ درجه 
سانتیگراد انبار کرد. میزان تاثیر آن بر 
موارد سخت بیماری نیز مثبت بوده و 

برای هر سنی قابل استفاده است. 
روز ۲۳ نوامبــر هــم داروســازی 
بریتانیایی - ســوئدی آســترازنکا از 
تولید واکســن کرونا خبر داد. میزان 
تاثیرگــذاری واکســن این شــرکت 
بین ۶۲ تــا ۹۰ درصد و بســته به دوز 
تزریــق آن اســت. این واکســن تا به 
حال عوارض جانبی محسوســی روی 
آزمایش شوندگان نداشته و بهای آن در 

اروپا حدود ۲.۵ یورو است. 
با این حال این سه شرکت هر چند 
معتبر، تنها شرکت های تولیدکننده 
واکســن مورد تایید سازمان بهداشت 
جهانی نیستند. حتی برخی از کشورها 
مثل امارات متحده عربی و ترکیه با خرید 
واکسن از چندین کشور از جمله آمریکا، 
انگلیس و حتی چیــن و هند عالوه بر 
سرعت بخشــیدن به واکسیناسیون 
عمومی، همه تخم مرغ هــای خود را 
در حوزه بهداشــت در یک ســبد قرار 
ندادند، اما این نکته را هم از یاد نبردند 
که داشتن تاییدیه از ســوی سازمان 
بهداشت جهانی موضوع مهمی است 
که سبب ایجاد اعتماد عمومی از سوی 
مردم آن کشورها می شود. موضوعی که 

مسئوالن در ایران از آن غافل بوده اند.

مخالفت برخی ایرانی ها با خرید واکسن روسی کرونا؛

»اسپوتنیک وی« قابل اعتماد و تأیید شده نیست

خبر

مشــاور عالی وزیر بهداشــت با انتقاد از نبود 
نظارت جدی در حوزه درمان سرطان در کشور، 
عنوان کرد که ساالنه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان 
صرف داروهای شیمی درمانی می شود که نه طول 
عمری به بیمار سرطانی اضافه می کند و نه تاثیری 

در ارتقای کیفیت زندگی او دارد. 
به گزارش ایلنا، محمد اســماعیل اکبری در 
نشست خبری در رابطه با وضعیت درمان سرطان 
در کشــور، گفت: ۴۹ درصد درمان ســرطان با 
جراحی، ۴۰ درصد با رادیوتراپی و جراحی با هم 
و تنها ۱۱ درصد از طریق شــیمی درمانی انجام 
می شود، این در حالیست که گران ترین و بیشترین 

هزینه ها در حوزه شیمی درمانی صرف می شود.
وی هدف از درمان سرطان را دو مسئله افزایش 
طول عمــر و افزایش کیفیت زندگــی بیماران 
عنوان کــرد و گفت: به غیر از ســرطان خون که 
شــیمی درمانی جایگاه اول درمانــی را دارد، در 
سایر سرطان ها، جراحی درمان اصلی محسوب 
شــده و شــیمی درمانی و رادیوتراپی به عنوان 

درمان های جانبی محسوب می شوند، عالوه بر این 
شیمی درمانی عوارض زیادی دارد که این مساله 

نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی در عین حال به داروهای هدفمند شیمی 
درمانی اشــاره کرد و گفت: اثربخشی این داروها 
که »مونو کلونال آنتی بادی« نــام دارند، آرزوی 
هر پزشکی است، ولی متاسفانه تجارت بیشتر از 
واقعیت به این آرزو رسیده، چراکه اثربخشی این 

داروها حتی به ۳۰ درصد هم نمی رسد.
 ساالنه ۳ هزار میلیارد تومان 

هزینه درمان سرطان
او با تاکید بر هزینه دو برابری درمان سرطان 
نسبت به سایر بیماری ها، گفت که ساالنه ۳ هزار 
میلیارد تومان هزینه درمان ســرطان در کشور 

می شود.
مشاور وزیر بهداشت هزینه  های سالمت در 
کشور را عامل کشیده شدن ۸درصد بیماران به زیر 
خط فقر دانست و گفت: این نسبت ها در سرطان 

دو برابر است.

این فوق تخصص جراحی ســرطان و غدد با 
تاکید بر اهمیت توجه به هزینه اثربخشی در درمان 
سرطان، گفت: باید به نیروی انسانی توجه شود در 
حالیکه تعرفه های غیرواقعی باعث شده که برخی 
پزشکان برای کسب درآمد بیشتر با شرکت های 
دارویی قرارداد ببندند و به نوعی در جامعه تقاضای 
القایی ایجاد کنند. به عبــارت دیگر تمرکز ما به 
جای نیروی انسانی به ســمت دارو و ابزار درمانی 

معطوف شده است.
او با تاکید بر ضرورت نظارت جدی تر در حوزه 
درمان سرطان به خصوص هزینه های حوزه شیمی 
درمانی، گفت: شرط اول نظارت این است که دانش 
موضوع را داشته باشیم و بعد معتقد به قضیه باشیم 
یعنی علم را به اعتقاد تبدیل کنیم و بعد عمل کنیم 
در این صورت می توان مدیریت با نفوذ و نظارت 

قوی و جدی اعمال کرد.
تشخیص اولیه سرطان با جراح است

دکتر اکبری در ادامه صحبت هایش با تاکید بر 
اینکه تشخیص اولیه سرطان با جراح است، گفت: 

در مورد سرطان تشــخیص اولیه با متخصصان 
داخلی است.

وی همچنین با اشــاره به برخی از تظاهرات 
بالینی در مورد ســرطان های مختلف گفت: در 
مورد سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان 
در زنان، وجود توده و ترشح خونی یک طرفه )در 
یک پستان( نشانه های جدی هستند، همچنین 
افراد می توانند در مقابل آینه خود را معاینه کرده و 
یک دست را باال ببرند اگر پوست در یک نقطه گیر 
کرده یا فرورفتگی داشته باشد باید به سرطان شک 
کرد. در مورد سرطان معده به عنوان سرطان شایع 
در مردان نیز، الغری بدون دلیل، کم خونی، کم 

اشتهایی و نشانه های ظاهری مانند درد مختصر 
یا نفخ می تواند از نشانه های جدی سرطان های 

دستگاه گوارش باشد.
بارداری در سرطان بالمانع است

مشاور عالی وزیر بهداشت در خاتمه همچنین 
در مورد بارداری های بعد از سرطان نیز، ضمن رد 
این مســاله که افراد مبتال به سرطان نباید باردار 
شــوند، توضیح داد: بارداری در سرطان بالمانع 
است، البته به شــرطی که تحت نظر پزشک و با 
آگاهی پزشک و بیمار باشد. همچنین در سرطان 
پستان بارداری می تواند منجر به سالمت مادر و 

جنین باشد. 

به رغم هزینه های هنگفت و عوارض بسیار؛

شیمی درمانی تاثیر ناچیزی در درمان سرطان دارد

روز سه شنبه، هفتم بهمن، 
محمد جواد ظریف، وزیر 

خارجه، در جریان سفر به 
مسکو از ثبت واکسن روسی 
»اسپوتنیک وی« در کشور 

خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد که به زودی بتوانیم این 
واکسن را خریداری کنیم؛ 

 امیدی که خیلی زود
 محقق شد

اواخر آذرماه، نخستین 
تصاویر شروع 

واکسیناسیون عمومی 
در برخی کشورهای 

توسعه یافته دنیا منتشر 
شد. این تصاویر همزمان 

بود با انتشار اخباری از 
خریداری همین واکسن ها 

از سوی برخی دیگر از 
کشورها؛ اما در این لیست 

نام ایران به چشم نمی خورد
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