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 رکوردشکنی بستری های کرونا 
در تهران 

علیرضا زالی، فرمانده 
عملیات مدیریت کرونا 
در کالنشــهر تهــران 
گفت: بیشترین میزان 
مرگ و میــر در دو هفته 

اول فروردین سال جاری مربوط به روزهای هشتم، 
نهم و دوازدهم فروردین بوده است. باالترین میزان 
بستری نیز مربوط به ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه است. 
بیشترین میزان مراجعین ســرپایی نیز مربوط به 
سه روز اخیر بوده که برای اولین بار نسبت به سه ماه 
گذشته در این حوزه رکوردشکنی اتفاق افتاده است.

    
مسافران کرونا مثبت جریمه می شوند

علیرضا رئیســی، 
سخنگوی ســتاد ملی 
مقابله بــا کرونا گفت: 
بیــش از ۱۵ هــزار نفر 
افراد کرونا مثبت، نقض 

قرنطینه کردند. این افراد به ازای هر روز ۲۰۰ هزار 
تومان جریمه خواهند شد.

    
 امتحانات نهایی حضوری است

محمــد محســن 
بیگی، مدیــرکل دفتر 
ســالمت آمــوزش و 
پــرورش گفــت: در 
شــهر های نارنجــی و 

قرمز به هیچ وجه بازگشــایی حضوری مدارس 
انجام نمی شــود. در شــهر های با وضعیت زرد و 
آبی دانش آموزان پایه هــای اول و دوم ابتدایی 
و هنرســتانی ها آن هم با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و حضور حداکثر ۱۰ دانش آموز در هر 
کالس می توانند به صورت اختیاری در آموزش 
حضوری شرکت کنند. با این حال او اضافه کرد: با 
توجه به اهمیت امتحانات نهایی در انتخاب رشته 
دانش آموزان و کنکور داوطلبان آزمون سراسری 
با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی به صورت 

حضوری خواهد بود.
    

وزیربهداشتخواستارشد
ممنوعیت سفر به ترکیه

وزیر بهداشــت در 
نامه ای از وزیر کشــور 
خواســت که با توجه 
به شــیوع گســترده 
بیمــاری کرونــا در 

کشــور ترکیه با ویــروس موتاســیون یافته، 
ضروری اســت، حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده به 
مدت یک هفته ایاب و ذهاب از طریق مرزهای 
هوایی و زمینی با کشــور مذکور متوقف شود. 
ســعید نمکی، همچنین در این نامه نوشــت: 
شــهروندان ایرانی که در ترکیه به سر می برند 
و قصد ورود به کشــور را دارند و همچنین اتباع 
کشــور ترکیه که در ایران بوده و قصد خروج از 
کشور را دارند، می توانند با رعایت پروتکل های 
مربوطه و انجام تست PCR و اطمینان از عدم 

آلودگی اقدام به ورود و خروج کنند.
    

تعویق جراحی های غیر اورژانسی 
در بیمارستان ها

علیرضا وهاب زاده 
مشــاور وزیر بهداشت 
گفت: بــرای مــوارد 
نســی بــه  ا ورژ غیرا
بیمارســتان مراجعه 

نکنید، چرا که حداکثر ظرفیت بیمارســتان ها 
در اختیار بیماران کرونایی قــرار خواهد گرفت 
و جراحی های الکتیو )غیراورژانســی( تا پس از 

پایدار شدن شرایط به تعویق خواهد افتاد.
    

 دستگیری عضو متواری 
شورای شهر پرند

محمدرضا قویدل، 
رئیــس دادگســتری 
ز  ا یــم  ط کر با ر
دســتگیری آخریــن 
عضو متواری شــورای 

شــهر پرند و مجازات ۵ عضو سابق شورای شهر 
پرند خبر داد. سال گذشــته پرونده ۵ عضو این 
شورا پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر بررسی 
و حکم آنها صادر شــد، این پنــج عضو به همراه 
یکی از کارمندان شهرداری و یک خانم در بحث 
ارتشــا، اختالس و تصرف اموال بیت المال به ۵ 
ســال حبس و انفصال از خدمت و جریمه مالی 

محکوم شدند.

از گوشه و کنار

سعیدهعلیپور

هفته گذشــته حســن روحانی، 
رئیس جمهور در جلســه هیات دولت 
با اشــاره به مصوبه هفتــم فروردین 
ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد که 
بخش خصوصی می تواند با استفاده از 
ارز نیمایی واکسن کووید-۱۹ به کشور 

وارد کند. 
ایــن اظهــارات در حالــی پس از 
گذشت ۱۱ روز از ســال جدید مطرح 
شد که بســیاری از روند به شدت ُکند 
واکسیناسیون در ایران شکایت داشتند. 
روندی که به نظر می رســد با شــروع 
خیز چهارم کرونا، در هفته های آینده 
وضعیت تراژیکی برای بیشــتر نقاط 

کشور رقم بزند.
ناکامیدرتهیهواکسن

دیــروز خبرگــزاری بین المللی 
بلومبرگ در گزارشی به میزان دسترسی 
محدود برخی کشورها از جمله ایران، 
پاکستان و بنگالدش به واکسن کرونا 
اشاره کرد و نوشت: »با توجه به سرعت 
واکسیناسیون، این کشورها ۱۰ سال 
آینده به ایمنی جمعی در برابر ویروس 
کرونا دســت  می یابند«. این در حالی 
است که پیشتر وزارت بهداشت اعالم 
کرده بود تــا پایان ســال ۱۳۹۹، یک 
میلیــون و ۳۰۰ هزار نفر را واکســینه 
خواهد کرد، کیانوش جهان پور، مدیر 
روابط عمومی ایــن وزارتخانه، هفته 
دوم سال جدید، شــمار واکسن های 
توزیع  شــده در کشــور را ۶۹۵ هزار 

دز اعالم کرد و این بــدان معنا بود که 
وعده های مسئوالن بهداشتی مبنی بر 
تهیه واکسن از طرق مختلف نیز هنوز 
تحقق پیدا نکرده است. علیرضا رئیسی، 
معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد 
مقابله با کرونا هــم از تاخیر مجدد در 
تحویل واکسن استرازنکا گالیه کرد و 
گفت: »ایران ۱۶ میلیــون و ۸۰۰ هزار 
دز واکســن اســترازنکا را از کوواکس 
خریداری کرده و قرار بــر این بوده که 
پیش از پایان ســال ۱۳۹۹ حدود یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار دز به ایران برسد اما 

آن هم محقق نشد«.
در حالی که هنوز مشخص نیست 
واکســن های خریداری شده در سبد 
کوواکس چه میزان و چه زمانی به  ایران 
می رســد، واردات واکســن از هند نیز 
به دلیل رای یک دادســتان که خروج 
واکسن از این کشور را ممنوع اعالم کرد، 
متوقف شد. به گفته رئیسی، ایران هزینه 
۵۰۰ هزار دز واکسن را به طرف هندی 
پرداخت کرده، اما تنهــا ۱۲۵ هزار دز 

تحویل گرفته است.
در این میان تا به حــال ۴۴۰ هزار 
دز واکســن اســپوتنیک وی روسیه و 
۲۵۰ هزار دز واکســن سینوفارم چین 
به ایران تحویل داده شده و واکسن های 
تولید داخل نیز همچنــان در مرحله 
آزمایش قرار دارند و بدون در نظر گرفتن 
آزمایش های بالینی آن نمی توان امید 
داشت زودتر از تابستان به مرحله تولید و 

عرضه عمومی برسند.
از میان کشورهای منطقه گزارش ها 
حاکیست ترکیه با جمعیتی مشابه ایران 
تاکنون به بیش از ۱۴ میلیون نفر، حدود 

۱۷ درصد جمعیت، دست کم یک دز از 
واکسن و به حدود شش میلیون نفر نیز دو 
دز از آن را تزریق کرده و همچنان در حال 
دریافت محموله های جدید است. این در 
حالی است که این آمار در ایران کمتر از 

یک درصد ارزیابی می شود.
تنگنایدولتوورود
بخشخصوصیبهمیدان

در چنین تنگنایی است که برخی 
معتقدند، دولت می خواهد برای جبران 
ناکامی اش در واردات واکســن، توپ را 
به زمین بخش خصوصی بیندازد و این 
بخش را مکلف کند که با ارز نیمایی اقدام 
به واردات واکسنی کند که در کشورهای 
تولیدکننده آن نیز بیــن ۳ تا ۱۸ دالر 

قیمت گذاری شده است. 
ارز نیمایی دومین بازار ارزی اصلی 
ایران بعــد از ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی 
است و قیمت روز آن چیزی حدود ۲۳ 

هزار تومان است. 
اما آنچه در پی واگــذاری واردات 
واکســن به شــرکت های خصوصی، 
نگرانی های زیادی را به همراه داشته 
است احتمال ایجاد شبکه مافیای دارو، 
فروش واکســن خارج از مسیر اصلی، 
ناتوانی در توزیع عادالنه و از همه اینها 
مهم تر قیمت باالی واکســن است که 
می تواند شرایطی را فراهم کند که تنها 
افرادی که از لحاط مالــی توانمندی 
دارند، آن را دریافت و ســایر اقشــار 
جامعه، مخصوصا اقشار آسیب پذیر از 

آن محروم شوند.
هر چند که چند روز پس از اعالم این 
خبر، نایب رئیس کمیســیون اقتصاد 
ســالمت اتاق بازرگانی، آزادســازی 

واردات واکســن را رد کرد و گفت که 
طرف معامله با این شــرکت ها دولت 
است نه مردم. ســازمان غذا و دارو هم 
تاکید کرد که توزیع این واکسن رایگان 
است و قرار است این شرکت ها از منابع 
مورد تایید ســازمان غذا و دارو اقدام 
به تهیه واکســن کنند. ناصر ریاحی، 
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگانی در مورد موضوع آزادســازی 
واردات واکسن کرونا به ایلنا گفته بود: 
»باید توجه داشت که در تمام دنیا این 
مشکل وجود دارد و خود شرکت های 
ســازنده اعالم کردند که واکسن را به 
قیمت تمام شــده خواهنــد فروخت 
از همین روی دولت هــا وارد معامله 
شــده اند. البته شاید بخش خصوصی 
وارد عملیات تجاری شوند اما در نهایت 
واکسن را در اختیار دولت قرار می دهند 
تا به صورت منظم و براساس اولویت ها 
تزریق صورت بگیرد. در ایران نیز غیر از 
این نیست به طوری که سازمان غذا و 
دارو در ابتدا با برخی شرکت ها مذاکره 
کرد، اما در نهایت خود وارد معامله شد 

بنابراین این موضوع تازه ای نیست«.

سفرخارجیبرایترزیقواکسن
اما بــه نظر می رســد صحبت های 
حسن روحانی در جلسه هیات دولت، 
چنین معنایی نــدارد. رئیس جمهور 
چهارشنبه هفته گذشته در این جلسه 
گفت: »واکسنی که ما وارد می کنیم و 
به صورت مجانی استفاده خواهد شد، 
آن حساب و برنامه دیگری دارد که طبق 
آن برنامه عمل می کنیم؛ کادر درمان، 
افراد مسن و افرادی که بیماری زمینه ای 
دارند در اولویت هستند و ممکن است 
به افراد عادی مقداری دیرتر برسد، ولی 
اگر کسی خواست از طریق دیگر با ارز 
نیمایی واکسن وارد شود و تزریق شود 

هیچ مشکلی نداریم«.
رئیس جمهــوری همچنین گفت: 
»چرا یــک ایرانی برای زدن واکســن 
برود در کشور دیگر پول بلیط هواپیما، 
هتل بدهد و یک ماه بماند تا واکسن را 
تزریق کند. این را مصوب و ابالغ کردیم 
و وزارت بهداشــت دنبال می کند و هر 
دستگاه خاص بیاورد هیچ مشکلی در 

این زمینه نداریم«.
اشاره رئیس جمهور به تورهایی است 
که برخی از کشــورهای همسایه برای 
جذب عالقه مندان به تزریق واکســن 
کرونا راه اندازی کرده انــد که از جمله 
آن مربوط به یک شــرکت بریتانیایی 
خدمــات پذیرایی خصوصــی با حق 
عضویت ســاالنه ۲۵ هزار پوند است تا 
ثروتمندان »تعطیالت خود را همراه با 
واکسیناسیون« در امارات متحده عربی 

و هند سپری کنند.
شرکت نایتزبریج سیرکل چندی 
پیش اعالم کرد که تاکنون برای حدود 
۲۰ درصد از مشتریان خود سفرهایی 
به دوبی و ابوظبی ترتیب داده اســت تا 
واکسن فایزر دریافت کنند. این شرکت 
همچنین به تازگی تور هند برای تزریق 
واکسن آسترازنکا را هم آغاز کرده و به 
نظر می رسد سرمایه برخی از ایرانیان را 

هم به خود جلب کرده است.
نگرانیازایجادرانت

نگرانی از توزیع ناعادالنه واکسن در 
صورت ورود بخش خصوصی موضوعی 
است که عباس آقازاده، رئیس مجمع 
عمومی ســازمان نظام پزشکی هم به 
آن اشاره می کند و به همشهری آنالین 
می گوید: »شرکت های خصوصی با چه 
مکانیزمی می خواهند واکسن بخرند؟ آیا 
در کوواکس سیستمی پیش بینی شده 
که امکان فروش به واسطه و دالل وجود 
داشته باشد؟ اگر این امکان وجود دارد 
باید برای این سازوکار متاسف بود. نکته 
دیگر این اســت که دالالن و واسطه ها 
در شرکت های خصوصی، همیشه به 

دنبال سود بیشتر هســتند، در حالی 
که قبال رئیس دولت اعالم کرده بود که 
واکسن به طور رایگان توزیع می شود، 
با این وضعیت ســازمان غــذا و دارو و 
نظام درمان باید واکسن ها را به قیمت  
بیشتری از شرکت های خصوصی بخرند 
و رایگان تزریق کنند. چرا باید از چنین 
سازوکاری اســتفاده شود؟ چرا بخش 
دولتی به طور مستقیم اقدام نمی کند؟ 
حاال کشوری مثل آمریکا هم گفته که 
برای واکسن تحریمی اعمال نمی کند. 
واردات واکســن وظیفه دولت است. 
قبل از این در سازمان نظام پزشکی این 
موضوع مطرح شد که بخشی از واکسن 
برای پزشکان وارد شود. ما اما مخالفت 
کردیم، چرا که معتقدم جامعه پزشکی 
تافته جدابافته نیستند. اگر قرار باشد 
نظام پزشکی وارد کند، باید این واردات 
برای کمک به دولت باشد. تا جلو مافیا و 
رانت به قیمت جان مردم گرفته شود. 

متولی سالمت، دولت است«.
دولتیهادرقامتبخشخصوصی

در حالی واردات واکســن کرونا به 
بخش خصوصی ســپرده شــده است 
که گفته می شــود سه هلدینگ بزرگ 
دارویی که بیشترین سهم را در واردات، 
توزیع و تولید دارو در کشــور به عهده 
دارند؛ بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان امام و ســرمایه گذار نخستین 
واکسن کرونا داخلی، هلدینگ شفا دارو 
وابســته به بانک ملی به عنوان دومین 
سازنده واکسن ایرانی کرونا و سازمان 
تامین اجتماعی اســت که بیشترین 
شــرکت دارویی را در تملک خود دارد. 
شــرکت هایی که عالوه بر وابســتگی 
تنگاتنــگ دولتــی، در قامت بخش 
خصوصی توان مالی الزم برای واردات 
رایزنی و خرید واکســن را دارند.  حال 
باید دید این بخش های نسبتا خصوصی 
می توانند ناکامی دولــت در واردات به 
اندازه واکسن را جبران کنند و در صورت 
موفقیت، آن را با چه مکانیسمی عرضه 
می کنند تا نظام عادالنه ســالمت زیر 

سوال نرود؟

ورودبخشخصوصیبهوارداتواکسنکرونابهنفعثروتمندانتماممیشود؟

نور انداختن بر شکاف طبقاتی موجود

گزارش

مدیرکل دفتر کنترل ســیالب و آبخیزداری 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیــزداری گفت: 
پیش بینی می کنیم که بهار با کم بارشی با اتمام 
برسد. از سویی دیگر دمای هوا نیز طی این فصل 
حدود یک تا ۱.۵ درجه باالی حد نرمال خواهد بود.
ابوالقاســم حســین پوردر گفت وگو به ایلنا 
تصریح کرد، تنها چهار اســتان کشــور هستند 
که بارش های نرمال را تا اواخر ســال ۹۹ دریافت 
کردند و تحت این شرایط ما در حقیقت با مشکل 

خشکسالی در سال جدید مواجه هستیم.
وی در مورد آثار کم آبی در سال جدید گفت: 
دو سال گذشــته، سال پربارشــی را در ۵۰ سال 
گذشته داشتیم که بی سابقه بود، اما سال گذشته 
متاسفانه با خشکسالی مواجه شدیم که شاخص 
خشکسالی، ۴۰ درصد کاهش بارندگی در کشور 
را نشان می داد. سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
بین ۸۰ تــا ۸۵ درصد کاهش نســبت به بارش 
متوسط و نرمال داشــتند و از این بین تنها چهار 
استان کشور هستند که بارش های نرمالشان را 
تا اواخر سال گذشته دریافت کردند و تحت این 
شرایط ما در حقیقت با مشکل خشکسالی در سال 

جدید مواجه هستیم.

این مسئول با اشــاره به اینکه در مناطقی که 
خشکسالی بوده، رگبار شدید باران، در آنها سیل 
ایجاد می کند گفت: ما به یک حلقه واصل مدیریت 
بارش و ارتباط با خشکسالی نیاز داریم که این حلقه 
واصل زیرساخت های آبخیزداری و آبخوان داری 
کشور است. سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
کرمان در معرض خطر خشکســالی  قرار دارند و 
آبخیزداری یک راهکار است که می تواند بارش ها 
را با نفوذ در زمین و ذخیره  آن، قدرت اکوسیستم 
را در مواجهه با خشکسالی های بعدی باال ببرد، به 
این معنا که ما در مناطقی که طرح های آبخیزداری 
و آبخوانداری اجرا شده، شرایط خشکی به نسبت 

کمتری را نسبت به مناطق دیگر شاهدیم.
حسین پور با اشاره به اهمیت آبخیزداری بیان 
کرد: با استفاده از این امکان در ترسالی، خسارت 
سیل و در خشکسالی، مشکالت کم آبی به حداقل 
می رســد و باعث پایداری اکوسیســتم منطقه 

خواهد شد.
او با اشــاره به اینکه این نوع کارها، مدیریت 
بحرانی نیست بلکه از موارد زیربنایی است و آثار 
بلند مدتی دارد، گفت: ما به شدت نیاز به توسعه 
زیرساخت ها داریم و اجرای فعالیت در سطح یک 

میلیون هکتار در سال با توجه به شرایط تغییر اقلیم 
و مشکالت خشکسالی و ســیل کشور مقداری 
نیست و ما انتظار داریم در سنوات آینده به ویژه در 
برنامه هفتم توسعه به جدیت موضوع مورد توجه 
قرار گیرد تا بتوانیم متناسب با نیاز و ظرفیت این 
عدد را ۳ تا ۴ برابر افزایش دهیم که پاسخگوی نیاز 
کشور باشد و در آینده پایداری بیشتری را در منابع 

آب و خاک شاهد باشیم.
حاکمیتخشکسالیشدید

دربیشترنقاطکشور
دیروز همچنین احد وظیفه، رییس مرکز ملی 
خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
از خشکسالی شــدید در بیشتر نقاط کشور خبر 
داد و گفت: آثار کم بارشی را به  زودی روی سدها 

خواهیم دید.
او با اشــاره به اینکــه طی دو هفتــه ابتدایی 
فروردین ماه در کل کشور تنها ۱۷ میلیمتر بارش 
داشتیم که این میزان نسبت به میانگین بلند مدت 
کشور حدود ۸۵ درصد کمتر است، به ایسنا گفت: 
البته بارش ها در زمستان ۹۹ نیز کمتر از حد نرمال 
بود، به طوری که در دو استان هرمزگان و سیستان 
و بلوچســتان بارش ها بیش از ۹۰ درصد کمتر از 

میانگین بلند مدت کشور گزارش شده است. از 
ســویی دیگر طی دو هفته ابتدایی بهار تعدادی 
از اســتان های کشــور ازجمله یزد، هرمزگان، 
کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، فارس، سیستان 
و بلوچستان، خراسان رضوی، بوشهر و اصفهان 

هیچ بارشی دریافت نکردند.
رییس مرکــز ملی خشکســالی و مدیریت 
بحران ســازمان هواشناســی افزود: در تعدادی 
دیگر از استان ها ازجمله چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان، سمنان، قم و لرســتان بارش ها طی 
نوروز ۱۴۰۰ درحد یک میلیمتر و حتی کمتر از 
آن بوده این درحالیست که ما طی دو سال گذشته 

در بسیاری از این نقاط با بارش های شدید و حتی 
سیل مواجه بودیم. چنین موضوعی نشان می دهد 

که تغییر اقلیم اثرات بسیار متغیری دارد. 
وظیفه گفت: از مهرماه تاکنــون تنها حدود 
۴۸ درصد از آب ساالنه حاصل از بارش ها تامین 
شده اســت که این وضعیت نگران کننده است. 
به طور کلی درحال  حاضر در بیشتر نقاط کشور 
خشکسالی شدید حاکم است. در چنین شرایطی 
ِدبی یا آبدهی رودخانه ها کم می شود و تامین انرژی 
توسط نیروگاه های برق آبی کاهش خواهد یافت 
همچنین کشت دیم در استان های مختلف نیز 

به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

پیشبینیخشکسالیدرسالجدید

بهار امسال کم بارش  تر و گرم تر از سال قبل خواهد بود

درحالیوارداتواکسن
کرونابهبخشخصوصی
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میشودسههلدینگ
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