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مجلس تصویب کرد؛
اختصاص سهام یک میلیون 

تومانی برای فرزندان متولد ۱۴۰۰
 نمایندگان مجلس 
شــورای اســامی در 
مصوبه ای با اختصاص 
ســهام یــک میلیون 
تومانی بــرای فرزندان 

متولد ســال ۱۴۰۰ موافقت کردنــد.  به گزارش 
ایسنا، نمایندگان در جلسه دیروز مجلس، طرحی 
تصویب کردند که براســاس آن دولت مکلف است 
به ازای هر فرزند که از ابتدای ســال ۱۴۰۰ متولد 
می شود، ۱۰ میلیون ریال از محل یک درصد یک 
دوازدهم هزینه های شرکت های دولتی را به صورت 
ماهانه کسر و پس از واریز ردیف خاص صرفاً جهت 
خریداری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 

در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.
    

افزایش انتشار آالینده ازن در ایران
کارشــناس واحد 
پایش شــرکت کنترل 
کیفیت هــوای تهران 
ضمن اشــاره به صعود 
آلودگــی هوا بــه رتبه 

چهارم مرگ و میر زودرس گفت: در ایران انتشــار 
آالینده ازن نســبت به قبل افزایش یافته اســت. 
سولماز احدی گفت: مطالعات اخیر نشان می دهد 
که تاثیر سوء آلودگی هوا بر سیستم تنفسی و قلبی 
- عروقی، عاملی بر آسیب پذیری بیشتر افراد در برابر 
اثرات کرونا است این درحالیست  که اثرات بیماری 
کووید-۱9 ممکن است طی چند هفته کوتاه ظاهر 
شود اما بروز پیامدهای ناشی از آلودگی هوا ازجمله 
بیماری های مزمن یا مرگ  زودرس، ممکن است 

سال ها طول بکشد.
    

پیاده سازی سامانه هوشمند برای 
کاهش تلفات تصادفات

ســامانه هوشمند 
تمــاس اضطــراری 
محصــول همــکاری 
مشــترک معاونــت 
علمــی و فنــاوری 

ریاست جمهوری با شرکت سایپا است که با هدف 
کاهش مرگ و میر جاده ای توسعه یافته است.  این 
سامانه در هنگام تصادفات جاده ای یا وقوع شرایط 
اضطراری یک پیامک به صورت خودکار یا دستی 
به نزدیک ترین مرکز پیام یا اورژانس ارسال می کند. 
این سامانه پس از تصادف یا با فشار دادن یک دکمه 
به صورت دستی توسط سرنشینان خودرو یا به طور 
خودکار از طریق فعال ســازی سنسورهای درون 
خودرو شــروع به کار می کند. پس از ارسال پیام به 
نزدیکترین مرکز خدمات اضطــراری، این مراکز 
وارد عمل می شوند و اقدامات الزم را انجام می دهند.

    
ممنوعیت ورود مسافر از مرزهای 

خوزستان تا دو هفته دیگر 
استاندار خوزستان 
گفت: ممنوعیت ورود 
مســافران از مرزهای 
چذابــه و شــلمچه از 
۵اســفندماه مجدداً 

برای دو هفته تمدید شد.  قاسم سلیمانی دشتکی 
افزود: محدودیت های شــدید کرونایی تا شنبه 
هفته آینــده ادامه خواهد داشــت تــا از ورود 

مسافران از مرزها به خوزستان جلوگیری شود.
    

۱۰۰ هزار تومان جریمه تعیین شد 
ممنوعیت توقف در محل پارک 
خودروهای جانبازان و معلوالن

ه  ر ا د ا ئیــس  ر
مهندســی ترافیــک 
پلیس راهــور تهران 
بــزرگ گفــت: پارک 
غیرمجــاز در محــل 

پارک خودروهای جانبازان و معلوالن ۱۰۰ هزار 
تومان جریمه دارد. مصطفــی زینی وند درباره 
محل های ویژه برای پارک خودروهای جانبازان 
و معلوالن در سطح شهر تهران گفت: بنابر آخرین 
جمع بندی ما تعداد یک هزار و 2۰۰ تابلو مربوط 
به پارک خودروهای جانبازان و معلوالن در سطح 
معابر شهر تهران نصب است؛ نیازسنجی و نصب 
این تابلوها با همکاری مناطق 22 گانه شهرداری 
تهران صورت گرفتــه، محل نصب این تابلوها در 
اختیار عوامل اخطاریه نویــس پلیس راهور قرار 
دارند و اگر فردی به صورت غیرمجاز در محلهای 
مذکور پارک کند، توسط مأموران پلیس راهور 

حتماً اعمال قانون می شوند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

بر اســاس آخرین آمار منتشــر 
شده از سوی وزارت بهداشت، شمار 
فوتی های ناشــی از کرونا دوباره سه 
رقمی شــد. دیروز ســخنگوی این 
وزارتخانه در حالی از مرگ ۱۰8 نفر 
دیگر بر اثر ابتا بــه این بیماری خبر 
داد که در هفته های اخیر کارشــنان 
بی وقفــه درخصوص گونــه جدید 
ویروس کرونــا با قدرت ســرایت و 
کشندگی باالتر هشدار داده  و شرایط 
ســختی را برای روزهــای پیش رو 
پیش بینــی کرده اند. ایــن در حالی 
است که مسئوالن همچون یک سال 
قبل همچنان به خانه نشینی و دوری 
از جمع توصیه اکید دارند. توصیه ای 
که متخصصان آن را نه راه حل مشکل 
که تنها راهی برای به تاخیر انداختن 

آن می دانند.
کارشناســان حــوزه بهداشــت 
می گویند تنها راه مقابله با همه گیری 
این ویروس، واکسیناسیون عمومی 
اســت. اتفاقی کــه در بســیاری از 
کشورهای دنیا با ســرعت پیگیری 
می شود، اما در ایران سرعت واردات 
و واکسیناســیون چنان پایین است، 
که ایــن ســوال در ذهن بســیاری 
مطرح اســت که »باالخره کی نوبت 

ما می رسد؟«. 
آغاز واکسیناسیون با 
اولویت بندی در ایران

سه شــنبه، 2۱ بهمــن، چنــد 
ماه پس از شــروع واکسیناســیون 
کرونا در برخــی کشــورهای دنیا، 

برنامه واکسیناســیون سراســری 
کرونا در ایران با اســتفاده از واکسن 

اسپوتنیک وی روسیه شروع شد.
این در حالی بود که حدود یک ماه 
پیش از آن، وزارت بهداشت سند ملی 
واکسیناسیون کشور را تصویب کرد. 
سندی که اگرچه منتشــر نشد، اما 
کلیات آن توسط مســئوالن وزارت 
بهداشت اعام شــده است؛ بر اساس 
این سند کادرهای بهداشتی در نوبت 
اول، گروه های پرخطر در نوبت دوم، 
برخی از مشاغل، مثل راننده وسایل 
نقلیه عمومی در نوبت ســوم و سایر 
شهروندان در نوبت عمومی و آخر این 
طرح قرار دارند. در این میان هر چند 
برخی از مشاغل و اصناف و نهادها هم 
ســعی دارند با نامه نــگاری با وزارت 
بهداشــت، جدای از این سند، خود 
را در اولویت تزریق واکســن کووید 
۱9 قــرار دهند، اما به نظر می رســد 
آنچه به نفع اکثریــت جامعه، بدون 
توجه به اولویت هاســت، گسترش 
واکسیناسیون و شکســتن زنجیره 
انتقال ویــروس و در نتیجه کاهش 
بیماری و مرگ و میر در کشور است. 
آن چیزی که با تهیه هر چه بیشــتر 
واکسن چه تولید داخل یا واردات آن 

میسر می شود.
سرعت نابرابر واکسیناسیون در 

ایران و سایر کشورها
در حالــی کــه دو مــاه پیــش 
مســئوالن بهداشــتی از عدم توزیع 
به موقع واکســن آنفلوآنزای فصلی 
در داروخانه های کشــور ابراز تاسف 
کردند و قول دادند کــه این اتفاق در 
خصوص واکســن کرونــا رخ ندهد 
و واکسیناســیون همزمان با ســایر 
کشورهای دنیا در ایران هم آغاز شود، 

اما به نظر می رسد این اتفاق برای بار 
دیگر هم رخ داده و واکسیناســیون 
ایران با سرعت کمی در حال حرکت 
اســت. این در حالی اســت که گفته 
می شــود گروه جدید ویروس کرونا 
موســوم به کرونای انگلیسی قدرت 
تهاجمی فوق العاده ای در ســرایت 
دارد و می تواند در زمــان کوتاه تری 
افــراد بیشــتری را آلــوده کند. در 
این میان خــود کشــور انگلیس به 
نظر می رســد چنان درگیر ویروس 
جهش یافته خود نیســت و می رود 
کــه محدودیت هــای کرونایی اش 
را در روزهــای پایانی زمســتان کم 
کند. دولت بریتانیا روز یکشــنبه ۱۰ 
اسفندماه اعام کرد تاکنون بیش از 
2۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور 
دوز اول واکســن کرونــا را دریافت 

کرده اند.
عاوه  بر این، حدود 8۰۰ هزار نفر 
نیز موفق به دریافت دوز دوم واکسن 
کرونا شده اند. تنها طی هفته گذشته، 
از هر سه بریتانیایی دست کم یک نفر 
دوز اول واکسن را دریافت کرده است 
و این حجم ترزیق در کاهش سرعت 
انتشار ویروس نیز تاثیر قابل توجهی 
گذاشته است. همچنین پیش بینی ها 
نشــان می دهد که ایــاالت متحده 
آمریکا تا پایان سه ماهه نخست سال 
2۰2۱ با تزریق واکســن کرونا ۱۰۰ 
میلیون نفر را در برابر ویروس کووید 

۱9 ایمن می کند.
ایــن در حالی اســت کــه کمی 
نزدیکتر یعنــی در ترکیه فــاز اول 
واکسیناســیون، با واکســینه شدن 
حدود 8میلیون نفر به پایان رســیده 
و ایــن در حالی اســت ایــران هنوز 
۱۰۰هزار نفر را هم واکسن نزده  است.

 همچنین دیروز وزارت بهداشت 
و پیشــگیری امارات اعــام کرد که 
بیش از 6 میلیون دوز واکســن کرونا 
به مردم این کشور تزریق شده است 
چیزی که به گفته حسین دهباشی، 
فعــال مدنــی، 2۰۰ برابــر میزان 

واکسیناسیون در ایران است.
افزایش مرگ و میر ها در کرونای 

جهش یافته
این روزها خبرهای بد یکی پس از 
دیگری شهروندان را متاثر می کند، از 
مرگ دو فوتبالیست جوان گرفته تا، 
دو پرستار جوان و باردار. در روزهای 
اخیر هم خبــر فوت علــی اکرمی، 
روزنامه نگار جــوان در اثــر ابتا به 
ویــروس کرونــای جهش یافته این 
ترس را در بســیاری از مردم تشدید 
کرده است که کشندگی ویروس تنها 
مختص افراد کهنســال یــا بیماران 
زمینه ای نیســت و همه در معرض 
خطر قرار دارنــد و همین امر مطالبه 
سرعت بخشــیدن به واکسیناسیون 
عمومی را افزایش داده است. حتی در 
مطلبی از فردی که به عنوان پزشک 
علی اکرمی در فضای مجازی دست 
به دست می شــود؛ به شدت قدرت 
تخریب ایــن گونه جهــش یافته و 
ناتوانی کادر درمان برای مقابله با آن 

تاکید شــده و تامین فوری واکسن را 
تنها چاره قطع چرخه مرگ در کشور 

می داند.
هر چنــد کــه برخی ســرعت 
واکسیناسیون و واردات واکسن و به 
تولید رسیدن نمونه داخلی را چنان 
کنــد می دانند که امیــد چندانی به 
بهبــود این شــرایط در ماه های آتی 
ندارند. هــادی یزدانی، پزشــک در 
این بــاره می گویــد: » در موج قبلی 
 کرونا وقتی تمام کشور وضعیت قرمز 
داشت، استان های شمالی وضعیت 
عادی داشــتند؛ برخــاف روزهای 
اّولیه ی شــروع همه گیــری که این 
اســتان ها خط اول درگیری بودند. 
همین شــد که برخی همچون دکتر 
 ملک زاده مدعی شــدند که در این 
استان ها  ایمنی گله ای اتفاق افتاده؛ 
ادعایی بــزرگ و جنجالــی.  حاال با 
شــروع موج جدید  کووید۱9 دوباره 
این استان ها و خوزستان در وضعیت 

هشدار قرار گرفته اند«. 
او ادامه می دهــد: »همین نکته 
کفایت می کند برای اینکه بدانیم اگر 
با سرعت و شدت باال  واکسیناسیون 
کرونــا را شــروع نکرده و بــه پایان 
نرســانیم تا مدت زمــان نامعلومی 
درگیر چرخه های رفت و برگشــتی 
بیماری خواهیــم بود . ایــن ماجرا 
چه ناشــی از  ابتای مجدد باشد چه 
 ویروس جهش یافتــه ثابت می کند 
که حتی اگر بخواهیم با همان تئوری 
 ایمنی گله ای از شر  کووید۱9 خاص 
شویم، چاره در این است که طی مدت 
چند ماه مجموع مبتایان و افرادی 
که واکسن زده اند به ۷۰درصد جامعه 
برسد. این در حالی است که تعلل ما را 

تا ابد اسیر  کرونا می کند«.
امــا در ایــن میــان در حالی که 
واردات واکســن از کشورهای غربی 
ممنوع شده است، برخی کارشناسان 
می گویند، مســئوالن ایرانی حتی 
واکسن چینی و روس را هم به اندازه 
کافی نمی خرند چــون می خواهند 
بــه دنیــا ثابــت کنند »واکســن 

داخلی«می سازیم!
 تزریق ماهانه ۲۰ میلیون 

واکسن کرونا در کشور از تیر ماه
اما دیروز ســخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشــاره به ورود ۱۰۰ 
هزار دوز واکســن اسپوتنیک روسی 
در هفته گذشــته به کشــور، گفت: 
»خوشــبختانه ســاعت ۴ صبح روز 
۱۰ اسفند نیز 2۵۰ هزار دوز واکسن 
ســاینوفارم چین وارد کشــور شد 
که به زودی بــرای ســایر گروه ها، 
تزریــق را شــروع می کنیــم. اوایل 
هفتــه آینــده، حــدود 2۰۰ هزار 
دوز دیگــر از واکســن اســپوتنیک 

 وی روســی وارد کشــور می شود«.
علیرضا رئیســی تاکید کرد: »پیش 
بینی ما این اســت که تا هفته پایان 
اسفند حدود 9۰۰ هزار دوز واکسن 
از سبد کوواکس به دست مان برسد 
و به تدریج واکسن های کوواکس به 
فاصله هر ۱۰ روز یکبار تا ۴.2 میلیون 
دوز تا اردیبهشــت ماه به کشور وارد 
شود. از هندوستان و شرکت بهارات 
حدود 2۰۰ هزار دوز واکسن می رسد 
بنابراین مجموعه ای متنوع از واکسن 
کووید۱9 در اختیــار داریم و در فاز 
ســه، گروه هایی ماننــد مطب های 
پزشــکان، متخصصیــن عفونــی، 
داخلــی، اطفــال، دندانپزشــکان، 
پزشکان عمومی، ســالمندان باالی 
8۰، ۷۵ و به ترتیب ۵ ســال کمتر تا 
6۵ سال و گروه ۱6 تا 6۴ سال دارای 
بیماری های زمینه ای را واکســینه 
می کنیم«. وی یادآور شــد: »اولین 
واکسن ایرانی که به دست ما خواهد 
رسید، واکسن پاســتور است که در 
هفته آخر اســفند، واکسیناســیون 
حدود ۵۰ هزار نفر را شروع می کنیم 
و از فروردین و اردیبهشت ماه، تقریبا 
حدود دو میلیــون دوز واکســن از 
پاســتور هر ماه به دســت ما خواهد 
رســید. در اواخر اردیبهشت ماه، اگر 
مراحل واکسن کووبرکت ایران پیش 
برود که تا االن هم خوب پیش رفته، 
از اواخر اردیبهشت ماه با تولید نیمه 
صنعتی، حدود یک و نیم میلیون دوز 
به دست ما خواهد رسید اما از تیرماه، 
ماهانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون دوز، 
واکسن به دســت ما می رسد. پیش 
بینی ما این است که از تیرماه به بعد، 
ماهانه 2۰ میلیون دوز واکسن تزریق 
کنیم و تا آذرمــاه، کل جمعیت مورد 
نظر که حدود ۵۰ تــا ۵6 میلیون نفر 
اســت و به ۱2۰ میلیون دوز واکسن 

نیاز دارند را واکسینه کنیم«.
اما جدای از ایــن ادعاها باید دید 
در عمل آنچه کــه از آن بــه عنوان 
واکسیناســیون عمومی یاد می شود 
کی اتفاق می افتد و ماشــین کشتار 

کرونا باالخره کی متوقف می شود؟

آمار مرگ و میر کرونا دوباره سه رقمی شد؛ 

افزایش نگرانی ها از حرکت بطئی واکسیناسیون در کشور

خبر

برخی منابع خبری طــی رزوهای اخیر ادعا 
کردند وزارت نیرو درصدد ثبت سند ۴2 تاالب 

کشور به نام خود است. 
به گزارش ایسنا،  بر اساس این اخبار تاالب های 
امیرکایه، شــور و شــیرین میناب، طشک و 
بختگان در فــارس، هورالعظیم و شــادگان در 
خوزستان، قره قشاق، قوری گل، آالگل، الماگل 
و اجی گل در گلســتان از مهمترین تاالب هایی 
هستند که به نام این وزارتخانه سند زده می شود.

این اتفاق در حالی در شــرف وقوع ا ست که 
کارشناســان محیط زیس یکی از دالیل اصلی 
خشک شــدن تاالب ها  را سدسازی وزارت نیرو 
می دانند. در همین حــال برخی صاحبنظران 
اعتقاد دارند وزارت نیــرو به دنبال فروش زمین 

خشک تاالب و رودخانه هاست.
در همین باره مدیــر کل حفاظت و احیای 
تاالب های ســازمان حفاظت محیط زیست به 
ایرنا گفت: اینها تاالب هایی است که وزارت نیرو 

محدوده آنها را تعیین کــرده، با مقامات وزارت 
نیرو که صحبــت می کنیم اظهــار بی اطاعی 
می کننــد و می گویند که ثبت اســناد خودش 
می خواهد این ســندها را بزنــد چون محدوده 
کاداستر تاالب ها را ما به آنها دادیم آنها هم فکر 
کردند که باید به نام ما شود، البته این را شفاهی 
می گویند اما باید پیگیری کنیم که اصل ماجرا 

چیست؟
مســعود باقرزاده کریمی افزود: ســازمان 
محیط زیست دست به کار شده و رییس سازمان 
به رییس قــوه قضاییه نامه زده کــه جلوی کار 
گرفته شود، رییس ســازمان جنگل ها مراتع و 
آبخیزداری هم به ثبت اســناد نامه زده اســت، 
همچنین نامه ای برای معاونت حقوقی رییس 

جمهوری آماده کرده ایم تا ارسال شود.
کریمی ادامه داد: کاشــف به عمل آمده که 
بیشتر ثبت اســناد دارد این کار را می کند و باید 
جلوی ثبت اسناد گرفته شود، همکاران در وزارت 

نیرو اظهار بی اطاعــی می کنند و می گویند ما 
دوست نداریم به نام ما باشد، اما در این میان سند 
تاالب انزلی به نامشان زده شد، بنابراین به نظر 
می رسد که در این ماجرا خاء وجود دارد، البته 
وزارت نیرو حتی برای سند انزلی هم مدعی است 

که ثبت اسناد سند را به نام آنها زده است.
مدیــر کل حفاظــت و احیــای تاالب های 
ســازمان حفاظت محیط زیســت تاکید کرد: 
برای جلوگیری از این کار بــه هر جایی که الزم 
باشد نامه می زنیم و هر کاری می کنیم تا این کار 

متوقف شود.
وی درباره فروش بستر تاالب توسط وزارت 
نیرو گفت: آنها نمی توانند بستر خشک تاالب را 
بفروشند فقط می توانند اجاره دهند که بسیار 
جای نگرانــی دارد، تاالب جــزو اماک دولتی 
است و فروش آن ممنوع است، اینها رودخانه را 
اجاره می دهند و سیل هایی که می آید به خاطر 
این است که به جای اینکه بستر و حریم رودخانه 

را آزاد نگه دارنــد آن را اجاره می دهند و ترس ما 
این است که درباره بســتر تاالب ها هم همین 

کار بکنند.
باقرزاده کریمی افزود: تاالب جزو اراضی ملی 
اســت و متولی همه اراضی ملی منابع طبیعی 
اســت اما بر اســاس ماده ۱6 قانون حفاظت و 
بهسازی محیط زیست، سازمان محیط زیست 
قائم مقام منابع طبیعی در اراضی تاالبی است، 
مثا مالک منابــع طبیعی و ســازمان محیط 
زیســت ســرقفلی آن را دارد بنابراین نه مالک 
می تواند دست ببرد چون ما سرقفلی داریم و نه ما 

می توانیم دست ببریم چون مالک دارد.

وی گفت: بنابرایــن در فرایند ســند زدن 
تاالب ها، ســازمان جنگل ها نسبت به سازمان 
محیط زیســت می تواند قوی تــر برخورد کند 
چون مالک است، اما از آنجا که 9۰ درصد کشور به 
نام آنها است و اداره کردن همه این اراضی دشوار 
است بدش نمی آید که کارشان کمی سبک شود 
مثا می گویند چنین اراضی در شهرها، مناطق 
حفاظت شده، دریاچه های سدها و رودخانه ها 
را می توان واگذار کرد اما دربــاره رودخانه ها و 
تاالب ها مخالف است و می گوید نباید به دست 
وزارت نیرو برود اگر هم قرار است جابجا شود باید 

به سازمان محیط زیست سپرده شود.

درخواست رئیس سازمان محیط زیست از رییس قوه قضاییه 

ثبت سند ۴۲ تاالب به  نام وزارت نیرو را متوقف کنید

در حالی که واردات 
واکسن از کشورهای غربی 

ممنوع شده است، برخی 
از کارشناسان می گویند، 

مسئوالن ایرانی حتی 
واکسن چینی و روس را هم 

به اندازه کافی نمی خرند 
چون می خواهند به دنیا 

ثابت کنند »واکسن 
داخلی«می سازیم!

در ترکیه فاز اول 
واکسیناسیون، با واکسینه 

شدن حدود ۸میلیون نفر 
به پایان رسیده است، اما 

در ایران هنوز ۱۰۰هزار نفر 
هم واکسن نزده  اند و خطر 

شیوع همچنان باالست
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