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بار دیگر کرونا به وسیله جهش های 
خود در حال غافلگیر کردن دنیا است. 
ســویه جدیدی از ویــروس کرونا که 
بــی.۱.۱.۵۲۹ نامیده می شــود در 
آفریقای جنوبی شناســایی شــده و 
مقامات آن کشــور می گویند که این 
موضوع نگران کننده است. کارشناسان 
ســازمان جهانی این ویروس جهش 
یافته را »اومیکرون« نام گذاری کردند. 
یک سویه جدید بســیار خطرناک که 
می تواند به شیوع گســترده بیماری 
در بســیاری از کشــورها دامن بزند، 
سیستم های سالمت را تحت فشار قرار 
دهد، تأثیر واکسن های تزریق شده را 
کم و تالش ها برای بازگشــایی مرزها 
و اقتصاد را کم رنگ کند. دانشمندان 
می گویند که ســویه آفریقای جنوبی 
شامل تعداد زیادی جهش در پروتئین 
اسپایک است که نقش کلیدی در ورود 
ویروس به سلول های بدن دارد. طبق 
اطالعات منتشر شده این سویه به طور 
کلی دارای۵۰ جهش است که بیش از 
۳۰ جهش روی پروتئین اسپایک رخ 
داده است یعنی دو برابر بیشتر از سویه 
دلتا که در هند شناسایی شد. پروتئین 
اسپایک همان جایی است که از سوی 

واکسن ها هدف قرار می گیرد.
 ورود؛ به رغم ممنوعیت

 وزارت بهداشت
به دنبال گزارش هایی در مورد سویه 
جدید کرونا ایــاالت متحده، اتحادیه 
اروپا، کانادا، استرالیا و برخی کشورهای 
دیگر سفر به بســیاری از کشورهای 
آفریقای جنوبی را به دلیل نگرانی های 

بهداشتی ممنوع کرده اند.

با اینکه بسیاری از کشورها مرزهای 
زمینی و هوایی خود را به روی مسافران 
آفریقایی بســته اند ایران اما همچنان 
پروازهایش را لغو نکرده اســت. گفته 
شــده تنها نظارت ها در فرودگاه های 
ایران بیشتر شــده و افرادی که از این 
کشــورها به مقصد ایران می آیند دو 
هفته قرنطینه می شوند و سه بار تست 
پی سی آر می دهند. این داستان همان 
اوایل شــیوع کرونا هم باعــث ایجاد 
جنجال های زیادی شــد. همان زمان 
با اینکه ایران اعالم کرده بود پروازهای 
خود بــه و از چین را لغو کرده اســت 
اما هواپیمایی ماهــان همچنان از/ به 
شــهرهای بزرگ چین پرواز داشت و 
همین موضوع باعث شــد تا بیماری 
باسرعت بیشتری در کشور پیشروی 
کند و حاال خبرهــا از تکرار دوباره این 

اتفاق حکایت می کنند. 
انگار دوباره تاریــخ در حال تکرار 
شــدن اســت. روز شــنبه برخی از 
رسانه های داخلی از اقدام عجیب دولت 
نوشتند. به گفته آن ها اشتباه دو سال 
پیش هواپیمایی ماهان درحال تکرار 
است. دیروز نشســت مشترک ایران و 
زیمبابوه با محوریت »خنثی ســازی 
تحریم هــا« درحالی برگزار شــد که 
وزارت بهداشت سفر اتباع این کشور را 

به داخل ممنوع کرده است. 
این اقدام در حالی است که بر اساس 
اعالم روابط عمومی شــرکت شــهر 
فرودگاهی امام خمینی ورود مستقیم 
و غیرمستقیم مسافر از آفریقای جنوبی، 
موزامبیک، نامیبیا، زیمبابوه، بوتسوانا، 
لسوتو، اسواتینی به ایران ممنوع اعالم 

شده بود.
 ویروس جدید در جهان

 چرخیده است 
وزیر بهداشت آفریقای جنوبی سویه 

جدید را »به طور جدی نگران کننده« 
خوانده و احتمال می دهد این ویروس 
عامل افزایش تصاعــدی موارد جدید 
ابتال در این کشــور در هفته های اخیر 
باشــد. او می گوید: این مسئله بسیار 
توجه برانگیز اســت که چطور پس از 
ماه ها که شــمار موارد ابتال به نسبت 
پایین بود در روزهای گذشــته تعداد 
مبتالیان با سرعت افزایش یافته است.

گفته می شود تاکنون مواردی از ابتال به 
سویه جدید ویروس کرونا در جمهوری 
بوتســوانا در جنوب قــاره آفریقا و در 
هنگ کنگ در میان مسافرانی بازگشته 
از آفریقای جنوبی مشاهده شده است. 
با افزایش شــدید موارد جدید ابتال در 
برخی کالن شــهرها مانند پورتوریا و 
ژوهانسبورگ، پزشکان و متخصصان 
در سرتاســر آفریقای جنوبی مشغول 
بررســی نمونه ها شــدند تا سرانجام 
سویه جدید ویروس کرونا را شناسایی 

کردند.
گفته می شود این ویروس در جهان 
چرخیده اســت چراکه برخی از افراد 
مبتال به این ویروس سفری به آفریقا 
نداشــته اند با این حال به این ویروس 
مبتال شده اند. بر اساس نظرات پزشکان 
این ویروس مدت زیادی اســت که در 
جهان وجود دارد اما به تازگی رسانه ای 
شده اســت. البته بر اساس گفته های 
پزشــکان این نوع ویروس مانند سایر 
جهش های کرونا عالئم قابل تشخیصی 
ندارد. رئیس انجمن پزشکی آفریقای 
جنوبی، در خصوص عالئم ابتال به سویه 
جدید کرونا اظهار کرده است که سویه 
جدید ویروس کرونــا منجر به ابتال به 
کرونای خفیف و بدون عالئم شــدید 

می شود.
این بیماری خفیف با عالئمی مانند 
دردهای عضالنی و احساس خستگی 

به مدت یــک یا ۲ روز همراه اســت و 
تاکنون افراد مبتال کمبود چشایی یا 
بویایی را گزارش نکردند. البته مبتالیان 
ممکن است سرفه خفیف داشته باشند. 
در حال حاضر برخــی از مبتالیان در 
خانه تحت درمان هســتند اما ممکن 
است وضعیت برای کسانی که واکسینه 
نشده اند، متفاوت باشد. نگرانی پزشکان 
از این است که بیماران مسن یا واکسینه 
نشده ممکن است شــدت بیشتری از 
»اُمیکرون« را تجربــه کنند؛ به ویژه 
افرادی که بیماری های زمینه ای مانند 

دیابت یا بیماری قلبی دارند. 
احتمال پیک ششم و تصویب 

تزریق دز بوستر
اما مشکل اصلی این است که ویروس 
در تمام دنیا پخش شده است و احتمال 
اینکه سویه جدید از طریق پروازهای غیر 
مستقیم وارد کشور شود زیاد است. این 
موضوع را علیرضا زالی، فرمانده عملیات 
مقابله با کرونا در کالن شهر تهران نیز 
پیش بینی کرده است. به گفته او نگرانی 
ما باید پروازهای غیرمستقیم از آفریقا 
باشــد؛ چون خیلی از افرادی که وارد 
کشور می شوند ممکن اســت از مبدأ 
امارات یا کشورهایی باشند که پروازهای 

کانکتینگ دارند.

وزیر بهداشــت هم روز گذشــته 
ذهن مردم و مسئوالن را برای شیوع 
نوع جدید ویروس کرونا آماده کرد. بر 
اساس صحبت های بهرام عین اللهی 
با تمام حساسیت ها و دقت هایی که 
وجــود دارد احتمــال ورود ویروس 
به کشــور می رود. او گفته است که 
باید مراقبت ها را ادامــه دهیم و فکر 
نکنیــم با انجــام واکســن کار تمام 
شــده و مراقبت ها باید بیشتر انجام 
شود. از سوی دیگر او به این موضوع 
اشــاره کرده که در افریقای جنوبی 
واکسیناســیون خیلی کــم بوده و 
تنها حدود ۲۶ درصد مردم واکســن 
زده بودند و همین امر باعث شده که 

ویروس منتشر شود.
با این حــال احتمال آغــاز پیک 
ششم در کشور وجود دارد. دیروز دبیر 
کمیته علمی کشوری ستاد مقابله با 
کرونا با اشــاره به نگرانی ها از واریانت 
»اُمیکرون« در ســطح جهان و ایران 
و خطر بروز پیک هایی از بیماری، در 
عین حال از تصویب تزریق ُدز بوستر 
)یادآور( واکســن کرونا برای سنین 
۱۸ تا ۶۰ سال در جلسه امروز کمیته 

علمی خبر داد.
حمیدرضا جماعتــی بیان کرد: 
نگرانی آن است که ممکن است نوع 
جدید و جهش یافته ویروس باعث به 
وجود آمدن در کشور شود.  بنابراین 
با توجه به نگرانــی از ویروس جدید 
توصیه بر این شــد که افراد واکسن 
نزده، بــرای انجام واکسیناســیون 
تشــویق شــوند؛ چراکه حدود ۱۵ 
تــا ۲۰ درصد افــراد جامعــه هنوز 
واکسیناسیون دز اول و دوم را انجام 
نداده اند. بنابراین الزم اســت حتماً 
این افراد برای واکسیناسیون تشویق 
شوند یا اگر نیاز است به وسیله ستاد 
کرونای وزارت کشــور که اجراییات 
را انجام می دهنــد، محدودیت هایی  
برای واکسینه نشده ها در نظر گرفته 

شود.
برای نگرانی از شیوع نوع 

»اومیکرون« هنوز زود است 
سازمان جهانی بهداشت می گوید 
هنوز بــرای اینکــه از ویروس جهش 
یافته جدید بترسیم زود است. چرا که 
این ویروس هنوز به طور دقیق و کامل 
شناخته نشده است. نماینده سازمان 

جهانی بهداشــت در روسیه گفت: در 
این مرحله، هیچ دلیلی برای وحشت 
در مورد ســویه جدید کروناویروس 

موسوم به »اُمیکرون« وجود ندارد.
او افزود: به نظر من نباید وحشت 
کرد، زیرا ما هنوز نمی دانیم ویروس 
در برابر واکســن چه مقاومتی دارد 
و چه میزان تأثیر واکســن را کاهش 

می دهد.
کرونا آتش زیر خاکستر است

با اینکه ســازمان جهانی بهداشت 
اعالم کرده که ویروس ناشناخته ترس 
ندارد اما بسیاری می گویند این ویروس 
می تواند سرایت پذیری بیشتری داشته 
باشد پس در اینجا نقش اصلی به عهده 
دولت اســت. اینکه بر پروازها و ورود 
مسافران به کشور دقت داشته باشند 
امری بسیار حیاتی اســت. نکته دوم 
اینکه باید با طرح های تشــویقی هم 
شده آن دســته از افراد که تمایلی به 
واکسینه شدن ندارند را به سمت مراکز 
تزریق واکسن کشــاند. همان طور که 
دانشمندان می گویند تزریق واکسن 

می تواند کمکی بزرگی باشد. 
به هر حال باید هشــدارهایی داده 
شود و الزم اســت سیستم بهداشت و 
درمان کشور، مردم و رسانه ها نسبت 
به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
هوشیار باشند. خود این مورد هشداری 
است تا بدانیم که کووید یک آتش زیر 
خاکستر است. البته نباید فراموش کرد 
که رعایت پروتکل های بهداشتی هنوز 
یکی از اصول مهــم برای جلوگیری از 
ابتال به حســاب می آید. این در حالی 
اســت که بســیاری از آمارها گویای 
این موضوع هستند که میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی نسبت به قبل 

بسیار پایین آمده است.

در اوج نگرانی ها نسبت به ویروس جدید، نشست مشترک ایران و زیمبابوه برگزار شد!

اومیکرون و تکرار اشتباه هواپیمایی ماهان

خبر

سازمان اوقاف دارای یک آرشیو مرکزی در 
خیابان نوفل لوشاتو اســت که در طبقه منفی 
دو یک ساختمان قرار دارد که قباًل از شهرداری 
خریداری شده بود. این طبقه قباًل در ساختمان 
خریداری شــده، محل استخر بوده است! وقتی 
ســازمان اوقاف ایــن ســاختمان را خریداری 
کرد، این استخر را به آرشیو مرکزی اسناد خود 

تبدیل کرد.
اتفاقی که قابل جبران نیست

به گزارش اعتماد آنالین، به تازگی اســناد 
ملی نگهداری شده در ســازمان اوقاف به دلیل 
ترکیدگی لوله آب از بین رفته انــد، اتفاق قابل 
تأسفی که امکان احیای این اســناد را منتفی 

کرده است.
این وضعیت خودش یک مسئله مبهم است 
که محلی به اهمیت آرشــیو مرکزی اسناد در 

جایی تعبیه شده که از همان روز نخست می توان 
حدس زد بعداً با مشکالتی مواجه خواهد بود.

در سال های اخیر سازمان اوقاف شروع کرد 
به تجمیع اسناد. این تجمیع اسناد به این شکل 

بود که از همه شهرســتان ها و مراکز استان ها، 
درخواســت اصل اســناد کرد تا در یک آرشیو 
مرکزی نگهداری شــود. این نوع تجمیع اسناد 
قباًل هم در کشــورهای دیگر تجربه شده و کار 

بسیار خطرناکی اســت و به هر حال یک اتفاق 
ناخواسته موجب می شود که همه اسناد از بین 
بروند و در مجموع تجمیع اسناد، ضریب امنیت 
بسیار پایینی دارد. در صورتی که اسناد تقسیم 
باشــد در اســتان های مختلف، اگر هم اتفاقی 
بیفتد، حداکثر بخشی از این اسناد از بین می رود. 
ولی زمانی که تمام اسناد در یک مکان تجمیع 
می شوند، همه اسناد در معرض خطر قرار دارند. 

دروغ مدیرکل روابط عمومی سازمان 
اوقاف در مورد اسناد

 مدیر کل روابط عمومی و روابط بین الملل 
ســازمان اوقاف در مصاحبه ای عنوان کرد که 
همه اسناد سالم هستند و جای نگرانی نیست 
و از همه اسناد هم نســخه الکترونیکی داریم. 
چنین چیزی نیســت. بســیاری از اسناد ملی 
سازمان اوقاف اصاًل نسخه الکترونیکی ندارند و 
آنچه از بین رفته دیگر قابل احیا نیست. مسئله 
مهم که در این میان وجود دارد و دلیل اهمیت 
دادن به این اسناد است، اینکه این اسناد اصاًل 
اسناد سازمانی نیستند و این اسناد ملی هستند. 
موضوع وقف و اوقاف یک بخشی از تاریخ ایران 

است. اصاًل این طور نیست که یک سند وقفی یا 
یک وقف نامه فقط موضوعیت اداری و سازمانی 

داشته باشند.
 خساست سازمان اوقاف
 برای استفاده از اسناد

ســازمان اوقاف در طول ســالیان گذشته در 
خصوص پژوهش های اجتماعی و تاریخی، بسیار 
بسته عمل کرده است؛ یعنی نه اسناد را در اختیار 
محققان قرار داده و نه دانشجویانی که می خواستند 
پایان نامه خود را در زمینه اسناد به انجام برسانند، 
موفق به دسترسی به این اسناد شده اند. در مجموع 
نوع نگاه حراســتی به این اسناد که نه فقط اسناد 
وقفی بلکه واقعاً اسناد ملی هستند، موجب می شود 
در شرایطی که اتفاقی برای اسناد بیفتد، امکان بحث 
و حل مشکل وجود نداشته باشد.وقتی به هر دلیلی 
یک چنین حوادثی برای مجموعه ای از اسناد ملی 
رخ می دهد، می توان از آن به عنوان فاجعه یاد کرد. 
این اتفاقات که با تمرکز اسناد در یک مکان، همه 
آن ها را به نابودی می کشاند، قابل جبران نیست. 
وقتی چنین حوادثی کتمان می شود، تبعات ناگوار 

متعددی خواهد داشت.

در پی ترکیدگی لوله آب استخر در طبقه منفی دو ساختمان؛

اسناد ملی نگهداری شده در سازمان اوقاف نابود شد

وزیر بهداشت آفریقای 
جنوبی سویه جدید را 

»به طور جدی نگران کننده« 
خوانده و احتمال می دهد 
این ویروس عامل افزایش 

تصاعدی موارد جدید ابتال 
در این کشور در هفته های 

اخیر باشد

اشتباه دو سال پیش 
هواپیمایی ماهان درحال 

تکرار است. دیروز نشست 
مشترک ایران و زیمبابوه 
با محوریت »خنثی سازی 
تحریم ها« درحالی برگزار 

شد که وزارت بهداشت 
سفر اتباع این کشور را به 
داخل ممنوع کرده است
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ریحانه جوالیی

 تجمع خانواده های
 بیماران SMA مقابل مجلس

گروهی از خانواده های 
کودکان مبتال به بیماری 
SMA بــا تجمع مقابل 
مجلس، خواستار واردات 
داروی این بیماران شدند.

به گزارش ایسنا، خانواده های کودکان مبتال به 
بیماری SMA با تجمع مقابل مجلس و در دست 
داشتن پالکاردهایی خواســتار واردات داروی این 
بیماران که شامل اسپینراز، ریسوپیالم و زولژنسما 
می شود، شدند.این افراد در پالکاردهایی که در دست 
داشتند عوارض این بیماری را شرح داده و خواستار 
واردات داروی این بیماران به منظور تکمیل زنجیره 

درمانی شدند.
    

 کمیسیون بهداشت باز هم 
از روحانی شکایت کرد

رئیس کمیسیون بهداشت گفت: ما دو بار از آقای 
روحانی به قوه قضائیه شکایت کردیم، یک بار زمان 
تصدی آقای رئیسی در قوه قضائیه و یک بار هم مدتی 
قبل این عمل انجام شد.به گزارش برنا، حسینعلی 
شهریاری با بیان اینکه مشکل جدی ستاد کرونا در 
آن زمان این بود که هر چه رئیس جمهور می خواست 
بدون نظر کارشناسان تصویب می شد، افزود: حتی 
دو بار مقام معظم رهبری یک بار به صورت حضوری و 
یک بار به صورت غیرحضوری توصیه و تأکید کردند 
که نظر خبرگان پزشکی و کارشناسان را مالک قرار 
دهید اما بازهم به نظر کارشناسان توجه نمی شد.
شــهریاری ادامــه داد: اگر به دلیل ســو مدیریت 
رئیس جمهور قبلی نبود ما مرگ های روزی ۶۰۰ تا 

٧۰۰ نفری را نداشتیم.
    

ذخایرآب کشور ۳۷درصد 
کمتر شد

فتــر  د کل  یــر مد
اطالعات و داده های آب 
کشور با اشاره به بررسی 
وضعیت سدهای بزرگ 
گفت: میــزان کل حجم 
خروجی از ســدهای کشــور از ابتدای مهرماه تا ۵ 
آذرماه معادل 4 میلیارد مترمکعب است که بیانگر 
کاهش ۳٧ درصدی نســبت به مدت مشابه سال 
آبی گذشته است.به گزارش ایلنا، فیروز قاسم زاده 
خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، از مجموع حجم 
مخازن سدهای مهم کشــور به میزان حدود ۵۰.۵ 
میلیارد مترمکعب، حدود ۳۵ درصد آب ذخیره شده 

وجود دارد.
    

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:
هنوز پیش خریدی از واکسن های 

داخلی انجام نشده است 
رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس گفت: 
گزارشی که تمام شــرکت های تولید واکسن به ما 
دادند، این بود که متاســفانه تا به حال هیچ انعقاد 
قرارداد و پیش پرداختی انجام نشده است.به گزارش 
ایلنا، »حسینعلی شهریاری«،  در حاشیه نشست 
»رهاورد خدمت« که در ارتباط با تزریق ۱۰۰ میلیون 
دوز واکسن در کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
گفت: متاسفانه با وجود توصیه هایی که همیشه در 
ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح بود، علی رغم اینکه 
قرار بود پیش خرید واکسن انجام شود و منابع کافی 
در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، براساس آخرین 
بررسی هایی که پنجشنبه داشته ام و اطالعاتی که از 
طریق کمیسیون بهداشت دررابطه با اینکه چه قدر 
تا به حال واکسن پیش خرید شده است و آیا قرارداد 
بستند یا نه و بر مبنای گزارشی که تمام شرکت ها به ما 
دادند؛ تا به حال هیچ انعقاد قرارداد و پیش پرداختی 

انجام نشده است.
    

قاچاق داروهای وارداتی با ارز 
دولتی به کشورهای همسایه

عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران گفت: 
بخش باالیی از داروهای 
وارداتی مانند انسولین با 
ارز دولتی وارد  می شوند 
اما به صورت قاچاق از کشــور خارج  می شــود.به 
گزارش فارس، محمود نجفی عرب بیان کرد: بعضی 
از داروهای وارداتی هم به طــور کامل از ارز 4۲۰۰ 
تومانی برخوردار هستند و این مسئله متناقض با 
حمایت از تولید داخلی است.او با تأکید بر اینکه ارز 
دارو باید بر اساس نرخ نیمایی محاسبه شود تا قیمت 
دارو واقعی شود، افزود: در صورت محاسبه قیمت دارو 
با ارز نیمایی، مابه التفاوت آن با ارز دولتی به انتهای 
زنجیره که شامل بیمه ها  می شود، منتقل  می گردد. 
در چنین شرایطی جلوی قاچاق معکوس دارو هم 

گرفته  می شود.

از گوشه و کنار


