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۱۱۹ فوتی و 5500بیمار جدید 
کرونا در کشور

رت  ا سخنگوی وز
بهداشــت از کاهش 
موارد ابتال و فوتی های 
روزانه ناشــی از کرونا 
بــه دنبــال اقدامات 

انجام شــده خبــر داد. بــه گزارش ایســنا،  
سیماســادات الری گفت: از روز شنبه تا ظهر 
یکشــنبه ۵هزار و ۵۰۲بیمار جدید مبتالبه 
کووید۱۹ در کشور شناســایی شد و مجموع 
بیماران کووید-۱۹در کشور به یک میلیون و 

۲۰۰هزار و ۴۶۵نفر رسید. 
الری افــزود: متأســفانه در ذکرشــده، 
۱۱۹بیمار کووید-۱۹جان خود را از دســت 
دادند و مجمــوع جان باختگان این بیماری به 

۵۴هزار و ۶۹۳نفر رسید.
    

همه دانش آموزان باید امتحان 
غیرحضوری بدهند

وزیــر آمــوزش 
 و پــرورش بابیــان 
اینکه ابــالغ کردیم 
آزمون ها غیرحضوری 
ز  و بــا اســتفاده ا

ظرفیت های مختلفی که وجــود دارد برگزار 
شــود گفت: درباره برخی دروس هنرستانی و 
پایه های اول و دوم ابتدایی به دلیل ویژگی های 
خاصی که دارد اجازه دادیــم اگر با هماهنگی 
ستاد مقابله با کرونا اگر مشکلی وجود نداشته 
باشــد و البته با رعایت همه دستورالعمل های 
بهداشتی، به صورت »حضوری« آزمون برگزار 

کنند. 
به گزارش ایسنا، محســن حاجی میرزایی 
بابیان اینکه قصد داشــتیم به صورت عمومی 
مجوز را بگیریم که ســتاد مجوز عمومی نداده 
است که آزمون ها حضوری برگزار شوند اظهار 
کرد: لذا قالب آزمون های ما امســال به صورت 
غیرحضوری برگزار خواهد شــد و همه دانش 

آموزان باید امتحان غیرحضوری بدهند.
    

پیش بینی احداث گورستان 
جدید برای تهرانی ها 

عضو شورای شهر 
تهــران از پیش بینی 
احــداث گورســتان 
جدید برای تهرانی ها 
در اطــراف آرادکوه 

خبــر داد و گفت: فعــاًل این موضــوع در حد 
مطالعه است اما باید در ۴نقطه شهر گورستان 

احداث شود. 
به گزارش فارس، حسن خلیل آبادی اظهار 
کرد: بهشت زهرا جای توســعه ندارد و اطراف 
آن کاماًل بســته اســت، اما مکانی در نزدیکی  
آرادکوه پیش بینی شده اســت، بازدیدهایی 
صورت گرفته اســت و برخــی معتقدند که 
آسیب زا نیســت، اما به نظر من گورستان باید 
در چهار جهت شهر احداث شود. کسی که در 
تجریش زندگی می کند نباید متوفایش را به 
جنوب تهران بیاورد و یک و نیم ســاعت درراه 
باشد. ترافیک و تراکم جمعیت را شاهدیم. در 
روزهای پنج شنبه و جمعه در داخل بهشت زهرا 
ترافیک است. ما باید گورســتان های محلی 
داشته باشیم و در شــرق، غرب، شمال  تهران 
گورســتانی احداث شــود و در هر پهنه یک 

گورستان باشد. 
    

تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی 
سایت های شرط بندی و قمار

دادستان عمومی 
و انقــالب تهــران از 
تشــکیل کارگــروه 
ویژه ای در دادستانی 
برای رصد و شناسایی 

سایت های شــرط بندی و گردانندگان آن ها 
خبر داد. 

به گــزارش مهر، علــی القاصی مهر گفت: 
دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و 
به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و 
به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می کند. 
دادستان تهران در ادامه سخنان خود بر لزوم 
انجام هماهنگی بین بخشــی دســتگاه های 
ذی ربط برای ورود بــه این موضوع تأکید کرد 
و گفت: در این راســتا باید بــا تدوین طرحی 
جامع با رویکرد فعالیت دستگاه های مختلف و 
درعین حال اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی 
برای مسدودسازی این ســایت ها و برخورد با 

گردانندگان آن ها اقدام کرد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

مسئوالن وزارت بهداشت به واکسن 
ایرانی کرونا خوش بین هستند و وعده 
داده اند به زودی این واکسن در دسترس 
عموم قرار می گیرد. برخی از مردم اما بر 
این باورند که واکسن ایرانی نمی تواند 
مؤثر باشــد و ترجیح می دهند واکسن 

خارجی را تزریق کنند. 
از ســوی دیگر مســئوالن وزارت 
بهداشت بارها تأکید کرده اند که واکسن 
ایرانی مراحل را بــا موفقیت طی کرده 
است و در مؤثر بودنش شکی وجود ندارد 
و در کنار آن واکسن کرونای چینی هم 

به کشور وارد می شود. 
برای جلب اعتماد باید اول 
مسئولین واکسن بزنند 

بی اعتمادی به واکسن کرونای ایرانی 
از سوی برخی از مردم آن قدر زیاد است 
که بسیاری می گویند مقامات وزارت 
بهداشت و مسئولین کشور باید پیش 
از هرکســی و جلوی دوربین واکسن 
کرونای ســاخت ایران را تزریق کنند 
تا شــاید اعتماد مردم برای خرید آن 

بیشتر شود. 
روز گذشته نیز ســید محمدرضا 
هاشــمیان، فوق تخصص آی سی یو 
بیمارستان مسیح دانشــوری و استاد 
دانشــگاه علوم پزشــکی با اشــاره به 
ماجرای تهیه ی واکسن از طرف ایران 
و انتقادات مطرح شده در این موضوع، 
بیان کرد: بحث واکسن کرونا، مستقیم 
به مسئوالن وزارت بهداشت برمی گردد، 
چون ریاســت جمهوری و بقیه نهادها 
مدت هاســت که رضایت خودشان را 
برای خرید اعالم کردند و تأمین بودجه 

را در رابطه با واکسن کرونا انجام دادند.
به گفته او از زمان شــیوع ویروس 

در کشور، برخی از مســئوالن وزارت 
بهداشت بحث ایمنی گله ای را مطرح 
کردند و به این باور بودند که واکســن 
تأثیری در این بیماری نــدارد که این 
نظرات همــه غلط بــود و آن هایی که 
این نظرات را داشــتند، در برابر مردم 
مسئول هستند و باید جوابگوی شایعات 

غیرعلمی کشور باشند.
هاشــمیان در بخش دیگــری از 
صحبت هایش گفته است در پروتکل 
کشــوری به هیچ وجه از زمان شــروع 
ویروس در کشور بحث واکسن ذکر نشد و 
از تمهیدات واکسن نیز صحبت نشد و در 
تمام مصاحبه ها که مستنداتش موجود 
است به هیچ وجه به بخش واکسیناسیون 
در خصوص مقابله بیمــاری کرونا در 
کشور توجه خاصی نشده است، حتی 
بسیاری از شــرکت های داخلی بودند 
که تقاضای این را داشتند که اگر نیاز به 

کمک است، همراهی کنند.
او ادامــه داد: باوجودآنکــه جــزو 
کشورهایی بودیم که شیوع کرونا را از 
همان اول داشــتیم، اما توزیع واکسن 
به تأخیر افتــاده، درصورتی که اگر این 
موضوع به تعویق نمی افتاد، این تعداد 
از کادر درمان و مردم عادی را از دســت 

نمی دادیم.
طبق گفته های هاشمیان واکسن 
ایرانی بعد از اتمــام کار باید به تأییدیه 
سازمان بهداشت جهانی برسد که این 
موضوع هم چند ماهی زمان می برد، تا آن 
زمان چه کسی مسئول آمار مرگ ومیر 
کرونا در کشور اســت؟ این عزیزان که 
تصمیم گیر موضوع هستند، تابه حال 

در شرایط ما قرار نگرفته اند.
او بیان کرد: موضوع دیگر ۵۶ نفری 
هستند که قرار اســت داوطلب تزریق 
باشــند، اما از بین ایــن ۵۶ نفر ببینید 
چند نفر از مســئوالن وزارت بهداشت 
که در مورد واردات واکسن کرونا موضع 

گرفتند، حضور دارنــد؟ البته برخی از 
آن ها می گویند ما قباًل کرونا گرفتیم، 
اما برای اینکه بخواهند بین مردم اعتماد 
ایجاد کنند و همه چیــز را موجه جلوه 
دهند، حتماً باید خودشــان واکسینه 
شوند، مســئوالن وزارت بهداشت که 
ســمت باالیی دارند و تا اآلن کاری در 
رابطه با تهیه  و ســاخت واکسن انجام 
نداده اند، از آن هــا می خواهم تجربه ی 
واکسن ایرانی را قبل از گروه های دیگر 

و مردم عادی داشته باشند.
هاشمیان افزود: باوجودآنکه از ابتدا 
گفتیم به واکسن کرونا نیاز داریم و شاهد 
مرگ افراد بودیم، اما واکسن تهیه نشد، 
درصورتی که در کشورهای اطراف مثل 
عراق و ترکیه هم واکسن را تهیه کردند 
و به مردمشان تزریق می کنند، این به 
یک برنامه ریزی مشخص نیاز دارد که 

در کشور ما انجام  نشده است.
چه کسانی مسئول مرگ ومیرها 

هستند؟
هاشمیان گفته اســت که نسبت 
به این رویکرد وزارت بهداشــت بسیار 
معترض هســتیم و متأســفانه هیچ 
جواب علمی هم به ما داده نمی شــود، 
توجه داشته باشــید که مراحل تولید 
داخلی واکســن با دارو فــرق می کند 
و برای واکســن حتماً باید از ســازمان 
بهداشــت جهانی مجوز گرفته شود و 
کشــورهایی مثل چین که آن قدر در 
ساخت واکسن پیشــرو بودند، زمان 
زیادی برد تا مجوزها را از سازمان جهانی 
بهداشت بگیرند و درواقع به این دلیل ما 
سؤال می کنیم که چه کسی در کشور 
مسئولیت مرگ ومیرها را از زمانی که 
واکســن کرونا در دسترس کشورهای 
جهان قرارگرفته، قبول می کند؟ چون 
مجوز گرفتن برای واکســن هم زمان 

زیادی را می گیرد.
فوق تخصص آی سی یو بیمارستان 

مســیح دانشوری با اشــاره به عوارض 
احتمالی واکســن کرونا، گفت: ممکن 
اســت واکســن عوارضی داشته باشد 
و تــا اآلن همه ی واکســن ها عوارضی 
نیز داشــته اند، به طور مثال واکســن 
آنفلوآنزا هم عامل یک بیماری می شود 
و همچنین واکنش های آلرژیک براثر 
واکسن ها دیده  شده اســت، بنابراین 
مصونیت آن ها ۱۰۰ درصد نیســت، 
ولی باید گفت کــه این مصونیت باالی 
۹۰ درصد اســت و همین که عوارض 
کوچک یا عوارض بــزرگ دارند دلیل 
نمی شود که واکسیناسیون انجام نشود، 
آیا واقعاً علم می تواند به همین دلیل عامل 
مرگ ومیر آدم ها در دنیا شود؟ بنابراین 
منطق پزشکی حکم می کند مجموع 
مرگ ومیرها در دنیا کم شود تا به یک 
ایمنی بزرگ برسد، ضمن اینکه تزریق 
واکســن در هیچ کجای دنیا اجباری 
نیســت و افرادی که فکر می کنند در 
معرض خطر بیشتر هستند، مثل کادر 

درمان می توانند تزریق را انجام دهند.
نه کودکان نه سیاستمداران، اول 

کادر درمان واکسینه می شوند
بااین حال بحث اولویت تزریق واکسن 
کرونا مدتی است که داغ شده است. در 

این میان گروه بزرگی از مردم معتقدند 
کادر درمانی که حدود یک سال است 
با سختی و مشــقت زیاد در صف اول 
مبارزه با کرونا ایســتاده اند باید اولین 
افرادی باشند که واکسن کرونا به آن ها 
تزریق می شود. از سوی دیگر اما برخی 
می گویند کــودکان نیز بایــد در برابر 
ویروس کرونا مصون شوند و اولویت با 
این دو گروه است. درحالی که پزشکان 
زیادی بــر این باورند کــه در این مورد 
کودکان در اولویت تزریق واکسن قرار 
نمی گیرند چراکه کــودکان درگیری 
شدیدی به این بیماری ندارند و واکسن 
کرونا قرار است، برای پیشگیری از بروز 
نوع شــدید این بیماری در بزرگساالن 
مورداستفاده قرار گیرد و در حال حاضر 
کودکان در اولویت واکسیناسیون برای 

این بیماری نیستند.
ایرج حریرچی، معــاون کل وزارت 
بهداشــت و درمان نیز گفته است که 
اولویت تزریق واکســن کرونــا با افراد 
پرخطر و کادر بهداشت و درمان خواهند 
بود و هیچ تبعیض و شهروند درجه اولی 
هم وجود ندارد. در همین مورد چند روز 
پیش اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور از تدوین دستورالعملی 
خاص برای اســتفاده از واکسن توسط 
وزارت بهداشــت خبر داد و گفت: هیچ 
مقام دولتی و خانــواده مقامات دولتی 
خارج از این دســتورالعمل به واکسن 
دسترسی پیدا نمی کند. او گفته بود این 
دستورالعمل به اطالع همه خواهد رسید 
و مردم مطمئن باشند که احدی خارج از 
دستورالعمل ها به واکسن دسترسی پیدا 
نخواهد کرد. هیچ مقام دولتی و خانواده 
مقامات دولتی خارج از دستورالعمل به 
واکسن دسترســی پیدا نمی کند بلکه 
همه مردم به طور مشابه دسترسی پیدا 
خواهند کرد و امیدواریم بتوانیم هرچه 

سریع تر واکسن تهیه کنیم.
این گفته جهانگیری به داســتان 
جنجال و پرحاشــیه رزرو و دسترسی 
نمایندگان مجلس به واکسن آنفلوآنزا 
برمی گــردد. اوایــل مهرمــاه بود که 
خبرهایی حاکی از ســرازیر شدن دوز 
زیادی از واکسن آنفلوآنزا به سوی مجلس 
منتشر شد و ســروصدای زیادی هم 
به پا کرد. در همان زمان مدیر شــرکت 
بهســتان پخش هم این خبر را تأیید 
کرد و گفت به ما دســتور داده  شده که 
۱۵۰۰ عدد واکسن آنفلوآنزا به داروخانه 
مجلس ارسال کنیم. حاال جهانگیری 
قول داده است که این اتفاق دوباره تکرار 

نخواهد شد.
 16 میلیون دوز واکسن کرونا 

وارد کشور می شود
باالخره مشخص شد واکسن های 
خارجی کــه رئیس جمهــور و دیگر 
مســئوالن از آن می گفتند متعلق به 
چین است و به زودی دوز زیادی از این 
واکسن وارد کشور می شود. کریم همتی، 

رئیس جمعیت هالل احمر ایران گفته با 
توجه به دستور دولت قرار بر این است 
تا هالل احمر۱۶ میلیون دوز از واکسن 
کرونا را وارد کشور کند. او گفت که منبع 
واکسنی که قرار است تأمین شود شرقی 
است و به هم وطنان اطمینان می دهیم 
که تمامی  این واکســن ها بدون تایید 
سالمتی از سوی سازمان غذا و دارو وارد 

و توزیع نمی شود.
همتــی ادامــه داد: در مــورد 
واکســن های اهدایی از کشــورهای 
غربی نیز ما پیگیر موضوع هســتیم اما 
بحث نگهداری این واکسن ها مشکل 
است و ممکن است امکان انتقال آن با 
هواپیما وجود داشته باشد اما با توجه به 
دمای منفی ۷۰ درجه در عرضه مشکل 

خواهیم داشت.
در آخر اما پزشکان می گویند ایران 
به ۱۹ تا ۲۹ میلیون دوز واکســن نیاز 
دارد، بااین حال قرار نیســت کل کشور 
واکسینه شوند بلکه افراد آسیب پذیر 
باید آن را دریافت کنند. سازمان غذا و 
دارو نیز قول داده اســت مانند همیشه 
بر این موضوع نظارت کند و واکسن را 
به دست نیازمندان و افرادی که اولویت 

تزریق دارند برساند.
بر اساس گزارش های منتشرشده 
جمعیت هالل احمــر یک میلیون دوز 
واکســن را از چین خریداری خواهد 
کرد، مابقی واکســن ها که حدود ۲۰ 
میلیون دوز خواهد بود از سوی وزارت 
بهداشت تأمین خواهد شــد و میزان 
واکســن اهدایی نیز قرار است حدود 
۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دوز باشد که مربوط به 

شرکت فایزر است.
باید منتظر ماند و دید که چه زمانی 
واکسن کرونا در دســترس مردم قرار 
می گیرد و این واکســن ها تا چه اندازه 
می تواند مصونیــت ایجاد کنــد و آیا 
مســئوالن بر ســر حرف های خود در 
رابطه با اولویت دسترسی کادر درمان و 
بیماران حاد می مانند یا قرار است دوباره 
مسئوالن و سران کشور پیش از سایرین 
به این واکسن ها یا نمونه های خارجی آن 

دست پیدا کنند. 

واکسن کرونا به زودی در دسترس مردم قرار می گیرد؛

کادر درمان و بیماران بدحال در اولویت تزریق 

خبر

جمعه پنجم دی ماه سال جاری، اولین بار خبر 
ســقوط بهمن در ارتفاعات استان تهران منتشر 
شد. در این حادثه بیش از ۱۰۰ نفر گرفتار شدند 
و تا لحظه نگارش این خبر ۱۲ تن جان باخته اند و 

چندین کوهنورد نیز هنوز پیدا نشده اند. 
 آغاز عملیات جدید نجات کوهنوردان 

از دیروز
روز گذشــته محمدباقــر محمــدی از آغاز 
جست وجوهای جدید برای یافتن مفقودین خبر 
داد و گفت: از صبح دیروز و با یــک ارزیابی دقیق 
منطقه ای عملیات جستجو با استفاده از یک فروند 
بالگرد امداد هوایــی و ۱۶ تیم عملیاتی به صورت 
هوایی و زمینی در ارتفاعات شمال تهران ازجمله 
آهار، کلک چال و دارآباد آغاز شد. او گفت: این مرحله 
جدید عملیات جستجو با تشکیل اتاق فکر متشکل 
از نخبگان، متخصصان و پیشکســوتان مدیریت 
عملیات در مرکز کنتــرل و هماهنگی عملیات 

سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر در حال 
رصد و هدایت اســت. او اضافه کرد: در اجرای این 
مرحله جدید عملیات جستجوی مفقودان ریزش 
بهمن و وقوع کوالک )روز جمعه گذشــته( ثبت 
تمامی اقدامات جستجو، رهاسازی، تثبیت، انتقال 
اجساد احتمالی به پایین دست و تأمین لجستیک 
مناســب تیم های عملیاتی )هوایی، زمینی( در 
دستور کار سازمان امداد و نجات قرار دارد. عملیات 
جستجو و نجات مهم ترین اولویت اقدام در تمامی 
حوادث و سوانح، بررسی و تالش برای نجات جان 
آسیب دیدگان اســت که این اقدام به طور عمده 
شامل جستجوی مصدومین و مفقودین احتمالی 
ســانحه، رهاســازی)نجات فنی(، ارائه خدمات 
فوریتی پزشکی و انتقال مصدومان به مکان امن 
است؛ عملیات جستجو و نجات باید در سریع ترین 
زمان ممکن به انجام برسد اما بایستی توجه داشت 
که درهرحال، حفظ جان و سالمت اعضای تیم های 

جســتجو و نجات بر نجات جان آسیب دیدگان 
اولویت دارد. همچنین شاهین فتحی، مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان تهران با اشاره به آغاز 
عملیات جستجو تصریح کرد: دیروز از ابتدای صبح 
مجدداً عملیات جستجو را آغاز کردیم. پیکر یکی 
از جان باختگان را که به دلیل شرایط جوی در روز 
گذشته امکان انتقالش وجود نداشت از کلک چال 
به پایین منتقل کردیم. همچنین عملیات جستجو 
که از شنبه شب به دلیل شرایط جوی متوقف شده 

بود در ارتفاعات دارآباد از سر گرفته شد.
ارتفاع برف پس از بهمن تا 15 متر رسیده 

از ســوی دیگر رضا زارعی، رئیس فدراسیون 
کوهنــوردی در خصــوص آخریــن وضعیت 
جســتجوها برای یافتن پیکر کوهنــوردان در 
ارتفاعات تهران گفت: این حوادث بسیار دردناک 
بود. طبق آماری که هالل احمر اعالم کرده تاکنون 
۱۲ نفر جان خود را ازدست داده اند و پیکر دو نفر 

نیز در زیر بهمن در دارآباد هنوز پیدا نشده است.
او در مــورد اینکه آیا می توان امــروز به آن ها 
دسترسی پیدا کرد، افزود: حجم برف پس از ریزش 
بهمن بسیار زیاد شده و حدود ۱۵ متر است. با توجه 
به تابش آفتاب احتمال ریزش مجدد بهمن وجود 
دارد و در این شرایط جان امدادگران هم مهم است.
رئیس فدراسیون کوهنوردی عنوان کرد: در 
روز جمعه با توجه بــه تماس هایی که خانواده ها 
با هالل احمر گرفته بودند، آمار مفقودین خیلی 
باالبود، اما خیلــی از آن ها به خانه بازگشــتند. 

همان طور کــه گفتم فعاًل آمــار فوتی ها ۱۲ نفر 
است. یک نفر هم در ایستگاه ۵ دچار مشکل شده 
بود که در بیمارســتان فوت کرد که شاید آن هم 
به این آمار اضافه شود. زارعی در مورد اینکه قباًل 
حوادث این چنینی در ارتفاعات تهران داشتیم یا 
خیر، عنوان کرد: چند سال قبل در توچال ۱۵ نفر 
فوت کردند، اما با توجه بــه حضور امداد و نجات، 
پیشگیری از حوادث بسیار خوب شکل گرفته، اما 
بی توجهی  برخی افراد به هشدارها باعث بروز این 

مشکالت می شود.

عملیات نجات کوهنوردان در ارتفاعات تهران ادامه دارد؛

احتمال وقوع دوباره بهمن و خطر جانی برای امدادگران

فوق تخصص آی سی یو 
بیمارستان مسیح 

دانشوری: برخی مسئوالن 
وزارت بهداشت بحث ایمنی 

گله ای را مطرح کردند و به 
این باور بودند که واکسن 

تأثیری در این بیماری 
ندارد که این نظرات همه 

غلط بود و آن هایی که این 
نظرات را داشتند، در برابر 

مردم مسئول هستند و 
باید جوابگوی شایعات 
غیرعلمی کشور باشند

چند روز پیش اسحاق 
جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور از تدوین 

دستورالعملی خاص برای 
استفاده از واکسن توسط 
وزارت بهداشت خبر داد 
و گفت: هیچ مقام دولتی 
و خانواده مقامات دولتی 

خارج از این دستورالعمل 
به واکسن دسترسی پیدا 

نمی کند
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