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از گوشه و کنار

روند واردات واکسن کُند؛ و چشمانداز تولید داخل مبهم است

مردم درتالطم «بحرانامید»

سعیده علیپور

کرونا همچنان در شهرها و روستاها
به ترکتازی ادامه میدهــد ،به طوری
که براســاس آخرین آمار اعالم شده،
طی  24ســاعت  ۳۱۹نفــر دیگر براثر
کرونا جــان باختند و۲۱هــزار و۳۱۲
بیمار مبتال به کرونا شناســایی شدند.
آماری که برخی معتقدند اگر با شدت
گرفتن محدودیتها و سرعت گرفتن
واکسیناسیون کنترل نشود ،فاجعهای
ملیرارقمخواهدزد.
با این حال علیرضا رئیســی ،پس از
جلسه دیروز ســتاد ملی مقابله با کرونا
به عنوان سخنگوی این ســتاد ،تنها از
تمدیدمحدودیتهایِ محدودکرونایی
تا پایان هفته جاری خبر داد و وعده داد؛
واکسیناسیون گروه اول تا  ۱۰روز آتی
تمام میشــود .گروهی که باید تا پیش
ازسالجدیدواکسنآنهاتزریقمیشد.
اما آنچه شاید در میان صحبتهای
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا،
بخشی از ابهامات روند واکسیناسیون
در کشــور را برای مردم روشــن کند،
اقدامات انجام شــده جهــت تامین و
تولید واکسن کرونا بود .موضوعی که به
دلیل ضد و نقیضگوییهای پیدرپی
مقاماتوبعضاوعدههایبیعملوتدابیر

بیثمر ،تاکنون دستاوردی جز افزایش
بیاعتمادیعمومیوسردرگمیهرچه
بیشترمردمنداشتهاست.
انتظاربرایواکسنداخلی
هرچنــد در روزهای اخیر حســن
روحانــی ،رئیس جمهور بــر ضرورت
واردات واکســن تاکید کــرد و گفت:
«نمیتوان منتظر واکســن داخلی در
تابستان باشــیم و باید در اردیبهشت و
خرداد که بسیار حیاتی است از واکسن
وارداتی اســتفاده کنیم» .امــا به نظر
میرسدمقاماتوزارتبهداشتچندان
میلی به پیشبرد گفتههای مدیر خود
ندارندوترجیحمیدهندتازمانساخت
واکسنداخلیکمیدستدستکنندو
زمان بخرند .هرچند این انتظار و میل به
تولید داخلی هزینههای گزافی دارد که
مردم ایران آن را بــا جان خود پرداخت
میکنند.
دیروز علیرضا رئیســی معاون وزیر
بهداشت در روزهایی که حجم انتقادات
در خصوص ناتوانی در واردات واکســن
متوجــه ایــن وزارتخانــه و نهادهای
ذیربطش میشود ،ابراز امیدواری کرد
کهتولیدداخلیبهمراحلخوبیرسیده
اســت .به گفته او «واکسن شفافارمد یا
همانواکسنکووایرانبرکتدرآستانه
ورود به فاز سوم اســت و انشاءاهلل اگر با
موفقیتبهاتمامبرسدمامیتوانیمدیگر
ازاینشرکتهاواکسیناسیونرابهطور
کامل دریافت کنیم و واکسیناســیون

برخیمعتقدندمقامات
وزارت بهداشت چندان
میلی به واردات واکسن
ندارند و ترجیح میدهند
تا زمان ساخت واکسن
داخلی کمی دست دست
کنندوزمانبخرند.هرچند
اینانتظارومیلبهتولید
داخلیهزینههایگزافی
دارد
سریع انجام شود» .رییســی ادامه داد:
«واکسنموسسهرازیدرآستانهورودبه
فازدووواکسنوزارتدفاعهمکهبهاسم
میالد دارو نور تولید میکند در آستانه
ورود به فاز دوم اســت .از طرفی واکسن
تولیدمشترکانستیتوپاستوردرآستانه
ورود به فاز سه است .واکسن سیناژر هم
در مرحله اخــذ تاییدیه کمیته بالینی
اســت .امیدواریم یک یا دو واکسنساز
از تیرماه به شکل انبوه واکسن در اختیار
مابگذارند».
واکسنهایداخلیوسخنانیکه
نقضمیشود
در حالی سخنگوی ســتاد مقابله
با کرونــا از فعالیت تیمهــای داخلی
برای تولید واکســن کرونــا نام میبرد
که بســیاری معتقدند در حال حاضر
نتیجهقابلتاملیدرتولیدوتستبالینی

مرگ روزانه ۴۷.۶نفربراثر حوادث
رانندگیدرتعطیالت نوروز

این واکســنها منتشر نشــده و زمان
احتمالیتولیدوتزریقاینواکسنهادر
صحبتهای مسئوالن وزارت بهداشت
متفاوت اعالم شده اســت .با این وجود
برخــی از مقامات وزارت بهداشــت از
متقاضیان فــراوان این واکســنهای
تولید نشــده ســخن گفتند .کیانوش
جهانپور ،سخنگوی سازمان غذا و دارو
 25فروردیندرتوئیتینوشت«:تاکنون
پنج کشور از جمله دو کشــور اروپایی
متقاضی واکسن ایرانی کرونا هستند.
با افزایش راندمان تولید ،دســتیابی به
رکورد تولید ماهانــه  ۲۰میلیون دوز
واکسنکرونانزدیکاست».
ارزگرفتندوواکسننیاوردند
برخی اما میگویند این طور نیست
که مسئوالن وزارت بهداشت به صورت
عمدی واکســن وارد نکننــد و منتظر
تولید داخلی بمانند .به اعتقاد این گروه
تالشهای ناکام برای واردات گسترده
واکسن امیدها را به سمت تولید داخلی
معطوفکردهاست.درهمینبارهدیروز
حیدر محمدی ،مدیر حــوزه دارویی
وزارت بهداشت گفت« :سازمان هالل
احمــر ۱۳میلیون یورو بــرای واردات
واکســن آنفوالنزا دریافت کــرد؛ ولی
واکسنیواردنکرد».
بهگفتهاومجوزوارداتواکسنکرونا
هم ۱۴فروردینبههاللاحمردادهشده
و قرار بوده «ظرف مدت دو هفته واردات
واکسن را انجام دهد که هنوز این اتفاق
نیفتادهاست».
بهگزارشخبرگزاریفارس،شرکت
«ســها کیش» به نمایندگی از سازمان
هالل احمر مســئول این کار بوده ولی
«یکعددواکسنهمواردنکردهاست».
وزارت بهداشــت همچنین تصویر
مجوز هالل احمر برای واردات واکسن
سینوفارمازچینرامنتشرکردهاست.
محمدحســن قوســیا نمقدم،
ســخنگوی جمعیت هالل احمر هم
البته این طور پاسخ داد که هالل احمر
نتوانستهواکسنواردکندوباهماهنگی
مقامهای وزارت بهداشــت این مبلغ را
صرف تهیه داروهای بیماران سرطانی و
داروهایتکنسخهایکردهاست.
میزانوارداتواکسنتاکنون
اما جدا از ایــن مانورهای مدیریتی؛
انداختن تــوپ به زمین ســازمانها و
نهادهای دیگر و حتی بخشخصوصی
آمارها نشــان میدهد که دستاورد این
وزارتخانــه در واردات واکســن موفق

نبوده است .به طوری که از زمان شروع
واکسیناسیون سراسری در ایران یعنی
در  ۲۱بهمن ماه  ۹۹تا  ۲۵فروردین ماه
و از مجموع۸۹۵هزار دوز واکسن توزیع
شده ،میزان واکســنهای تزریق شده
۴۶۲هزار و  ۶۴۲دوز بوده است .رقمی
که قرار است به گفته علیرضا رییسی،
معاون وزیر بهداشت تا 10روز دیگر مرز
یکمیلیون 300هزاردوزراردکند.
هر چند برخــی بیعدالتی در روند
توزیع واکســن در جهان و تحریمهای
ظالمانه را دلیل عدم دسترسی به موقع
ایران به واکســن کرونــا میدانند ،اما
گروهینیزمعتقدند.ساختارمدیریتی،
سیاســتهای متناقــض دلیل اصلی
ناکامی در واردات واکســن است .با این
حال و بر اساس اعالم کیانوشجهانپور،
سخنگوی ســازمان غذا و دارو «بیش
از  ۴۲میلیون دوز ســفارش واکســن
وارداتی داشتیم که بیش از  ۲۱میلیون
دوزآنبهصورتقطعیخریداریشدهو
روندتحویلتدریجیآنهاازبهمنماه۹۹
شروعشدهاست».
به گفتــه جهانپور ،تاکنــون ۵۲۰
هزار دوز واکســن «اســپوتنیکوی»
روســی تحویل ایران شــده اســت .از
طرفی از مجموع  ۵۰۰هزار دوز واکسن
«کوواکسین» هندی خریداری قطعی
شده ،تاکنون تنها  ۱۲۵هزار دوز از این
واکسن را تحویل گرفتهایم .همچنین
۲۵۰هزار دوز نیز واکسن اهدایی چین
پیشازاینبهکشوررسیدهبود.
از سوی دیگر از مجموع واکسنهای
«کوواکس» نیز ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار
دوز از ســوی ایران خریداری شده که
اولینمحمولهآنشامل۷۰۰هزارو۸۰۰
دوزواکسن«آسترازنکا/آکسفورد»تولید
کره جنوبی با تاخیر دو تا سه هفتهای،
سرانجام تحویل ایران شد که مقرر شده
پس از تدوین پروتکل تزریق ،در شبکه
توزیع شــود .در مجمــوع طبق وعده
«کوواکس» مقرر است که سه میلیون
و  ۶۰۰هزار دوز از مجموع  ۱۶میلیون و
 ۸۰۰هزار دوز واکسن خریداری شده ،تا
پایانماهمییعنیدههدوماردیبهشت،
تحویلایرانشود.
همچنین صبــح پنجشــنبه ۲۶
فروردینماه،نیزمحمولهایحاوی۴۰۰
هزار دوز واکســن کرونا اهدایی از چین
واردایرانشدهاست.باایناحتسابطی
روزهای پیش رو بیش از یک میلیون و
۱۰۰هزار دوز واکسن کرونای وارداتی

هرچندبرخیبیعدالتی
در روند توزیع واکسن در
جهانوتحریمهایظالمانه
را دلیل عدم دسترسی
به موقع ایران به واکسن
کرونا میدانند ،اما گروهی
نیزمعتقدند.ساختار
مدیریتی،سیاستهای
متناقضدلیلاصلیناکامی
در واردات واکسن است
دیگر برای تزریق در شــبکه بهداشتی
توزیعخواهدشد.
این در حالی اســت که در روزهای
اخیرکاظمجاللی،سفیرایراندرمسکو
با انتشــار توییتی از قرارداد خرید ۶۰
میلیون دوز واکسن اسپوتنیک خبر داد
و در این باره نوشــت« :طــی مذاکرات
فشردهای با دولت روسیه ،قرارداد خرید
 ۳۰میلیون واکسن اسپوتنیک وی (۶۰
میلیون دوز) نهایی شــده است و طبق
زمان بندی توافق شــده ،واکسنها از
خرداد تا آذر ماه ۱۴۰۰به ایران ارســال
میشود».
راهحلنمایندهمجلس
به نظر میرسد در پس حمایتهای
فراوانی کــه از تولید داخلی واکســن
حداقل در گفتار بیان میشــود اغلب
مقامات کشــور معتقدند باید اقدامات
عملی برای واردات واکســن برداشته
شود.دیروزجلیلرحیمیجهانآبادی،
نماینده تایباد در مطلبــی در صفحه
توییتر خود نوشــت«:راه حل مبارزه با
ی است .اگر
کرونا واکسیناسیون عموم 
ن وارد نموده و
 ۱۶۰میلیون دوز واکس 
روزانه  ۵۰۰هزار تزریق شود ۳۲۰ ،روز
میگذردتامردمبصورتکاملواکسین ه
شوند .تحریمهاو چالشها و تصمیمات
نادرستداخلیادامهدارد،واکسنکافی
نداریــم ،پس فعال با رعایت بهداشــت
فردی از خــود و اطرافیــان محافظت
کنیم».
اعــداد و ارقــام اعالمی از ســوی
مسووالن ،حاکی از آن است که میزان
خریدهای صورت گرفته از سوی ایران
قابل توجه اســت اما میان این اعداد با
ارقامی تحویلی به کشور ،فاصله بسیار
زیادی است .موضوعی که بسیاری را در
کشورنگرانمیکند.

خبر

واکسیناسیون مدیران شهری به جای پاکبانها محدود به آبادان نماند؛

یآبادکتولهم شامل«#خارجازنوبت»شد!
عل 
«به علت ترس ،استرس و انصراف تعدادی از
پاکبانان داوطلب دریافت واکســن کرونا ،ناچار
به تزریق تعدادی واکســن بــه مدیران مختلف
شهرداریآبادانشدیم».
این توضیحات محمودرضا شیرازی ،شهردار
آبادان اســت که ســاعاتی پس از انتشــار خبر
واکسیناسیون برخی مدیران و مسئوالن شهری
آبادان ،خارج از نوبت و با اســتفاده از ســهمیه
پاکبانها منتشر شد .به گفته او تزریق واکسن به
برخی مدیران شهری و امام جمعه این شهر «به
درخواست»خودپاکبانهاوباهدفجلباعتماد
ب شده یعنی واکسن
آنها درباره واکســن انتخا 
چینی سینوفارم بوده اســت .توضیحاتی که از
رسوایی این اتفاق کم نکرد و پای وزیر و معاونانش
و دادستان آبادان را هم به میان کشید .به طوری
که دادســتان آبادان گفت« :چنانچه ثابت شود
مدیرانشهرداریاینشهرازموقعیتشغلیخود
سوءاستفادهکردهاند،باآنهابرخوردقانونیخواهد
شد» .حتی پس از انتشار این خبر گزارشهایی
درباره اســتفاده چند نفر از کارکنان شهرداری
علیآبادکتولدراستانگلستانازسهمیهواکسن
پاکبانهاهممنتشرشد.
ایــن توضیحــات در حالی بود کــه رئیس
دانشــگاه علوم پزشــکی آبــادان روز جمعه،
 ۲۷فروردین ،خبر اســتفاده برخــی از اعضای
شورای شهر و شــهرداری این شــهر از سهمیه

واکســن کرونــای پاکبانهــا را تاییــد کرد.
شکراهلل سلمانزاده گفته بود که چون این افراد
ماسکبرچهرهداشتند،شناساییآنهابرایکادر
درمان امکانپذیر نبوده ،اما نام آنها در فهرســت
ارسالیِ شــهرداری موجود است .در همین حال
علیرضا احمدی ،رئیس شــورای عالی استانها،
همروزشنبهگفتکه ۲۱۹سهمیهبرایپاکبانها
در نظر گرفته شده بود ،اما در روز اول ،فقط ۳۰نفر
برایدریافتسهمیهخودمراجعهکردند.احمدی
دلیل این آمار کم مراجعه پاکبانها را مضر بودن
واکسن کرونا از ســوی آنها عنوان کرد .به گفته
رئیس شورای عالی استانها در آبادان در مجموع
 ۱۰۴نفر واکسن زدهاند که  ۸نفر از آنها از مدیران
شهرداریو ۲۴نفرشهرونداندارایبیماریهای
زمینهایوبقیهپاکبانبودهاند.
این در حالی اســت که رئیس مرکز بهداشت
آبادانروزهشتمفروردینامسالازتزریقواکسن
کرونا به ۲۱۹نفر از حدود ۵۰۰پاکبان شهرداری
اینشهرخبردادهبود.
برخوردقانونیباسوءاستفادهکنندگان
در پی انتشــار این خبر وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در نامهای به رییس دانشکده
علومپزشکیآبادان،دستورعزلمعاونبهداشتی
ومدیرانناظربراجرایبرنامهایمنسازیدراسرع
وقتراصادرکرد.
بهگزارشوزارتبهداشت،سعیدنمکیجمعه

شب در نامهای به شکراهلل ســلمان زاده رییس
دانشکده علوم پزشــکی آبادان نوشت« :کسانی
که عامدا ً با این رفتار غیرمنصفانه و سوءاستفاده
همراهی کردهاند و کسانی که به نحو ناشایست
و ناعادالنه واکسینه شــدهاند ،به مراجع قانونی
معرفیشوند».
واکنشهادرفضایمجازی
پس از ایــن خبــر عجیــب ،واکنشها در
شــبکههای اجتماعی آغاز شــد و متهم اصلی
واکنشها ،مدیران شــهری و اعضای شــورای
شهر بودند و کاربران به آنها اعتراض داشتند که
چرا سهمیه پاکبانان را دریافت کردهاند .هرچند
دیروزاعالمشداعضایشورایشهرجزوواکسینه
شدههانبودند.
هشــتگ خــارج از نوبــت هــم یکــی از
پراســتفادهترینهای توئیتر در روز گذشته بود؛
کاربریبااینهشتگنوشت:«باکاریکهمدیران
شهرداری کردند ،یاد مثلِ گرگ در لباس میش
افتادم .خودشــون رو پاکبان جا زدن تا« خارج از
نوبت»واکسنکرونادریافتکنند».
بااینحالبرخیازکاربرانتوئیترهمپیشنهاد
دادندحاالکهاعضایشورایشهرخودرابهعنوان
پاکبان جا زدهاند ،وظیفه پاکبانی را هم به عهده
بگیرند؛ عباس عبدی ،فعال سیاسی اصالحطلب
نیزتوئیتکرد«:اگرخبردرستباشدبایدتازمانی
کهمصونازابتالهستندباحقوقپاکبانیدرکنار

ســازمان پزشکی
قانونی اعــام کرد :در
نوروزسالجاریبهطور
متوسطروزانه ۴۷.۶نفر
درحوادثرانندگیجان
خودراازدستدادندکهدرمقایسهبامتوسطتلفات
روزانه تصادفات در مدت مشابه سال قبل()۱۳۹۹
رشد  ۸۴درصدی داشته اســت .مطابق آمارهای
اولیه جمعآوری شده در سازمان پزشکی قانونی ،
در نوروز امسال  ۹۹۹نفر در حوادث رانندگی جان
خود را از دست دادند که از این تعداد ۷۷۷نفر مرد و
 ۲۲۲نفرزنبودند.

ترازدریاچهارومیهکاهشیافتهاست

رئیس استانی ستاد
احیای دریاچه ارومیه
ضمن اشــاره به اینکه
وزارت نیرو در پرداخت
حقآبه دریاچه ارومیه
کوتاهی کرده اســت ،گفت :در حــال حاضر تراز
اکولوژیک دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه در
سالقبلکاهشیافتهاست.فرهادسرخوشبااشاره
به اینکه هرساله جداول منابع و مصارف در حوضه
آبریز دریاچه ارومیه توســط وزارت نیرو مشخص
میشود ،به ایسنا گفت :طی دی ماه سال گذشته
میزانمصارفومنابعوالبتهحقآبهدریاچهارومیه
تعیین شــد .بر این اساس قرار شــد که از سدهای
حوضه آبریز ارومیه  ۶۴۰میلیون متر مکعب آب به
سمت دریاچه رهاسازی شود .وی در ادامه با بیان
اینکه حقآبه دریاچه ارومیه باید از ابتدای آذر ماه
سال گذشته تا آخر اردیبهشــت امسال بهتدریج
رهاسازی شــود ،تصریح کرد :متاســفانه تاکنون
تنها  ۱۶۰میلیون متر مکعب آب به سمت دریاچه
ارومیه رهاسازی شده اســت که این میزان بسیار
کمترازحقآبهتعیینشدهازسویوزارتنیرواست.
بهانه وزارت نیرو این است که سال آبی جاری سال
خشک و کم بارشی بوده اســت و در کنار این برف
زیادی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نداشتیم که
طی فروردین و اردیبهشت به سمت سدها حرکت
کنند این درحالیست که بر اساس توافقهای انجام
شدهقراراستکهدرسالهایکمبارشیمثلامسال
مصرف آب در تمامی حوزهها ازجمله کشــاورزی
کاهش پیدا کند تا محیط زیست بتواند حق خود
را برداشت کند اما متاسفانه در شرایط کنونی فقط
حقآبهدریاچهارومیهازبینرفتهاست.

غرقشدنکودک هفتساله
در خرمشهر

کودک هفت ساله در نهر سیدفاضل خرمشهر
غرق شــد .روابط عمومی آتشنشانی خرمشهر
دیروز اعالم کرد :شــب گذشــته پسربچه هفت
ساله در منطقه فیصلیه نهر سیدفاضل غرق شد
که بالفاصله گروه غواصان ســازمان آتشنشانی
خرمشــهر به محل اعزام شــد .تا آخرین دقایق
تنظیم این خبر غواصان ســازمان آتشنشــانی
خرمشــهر و شــهروندان بومی در محل در حال
جستجو برای یافتن جسد کودک هستند.

مهاجرت بیش از  ۱۰۰۰پرستار
در سالگذشته

پاکبانان محترم به مردم خدمت کنند .به عالوه
جریمهمناسب».
ماجرایعلیآبادکتول
پس از جنجال رسانهای بر سر تزریق واکسن
به مدیران شــهری آبادان خبر دزدی واکسن در
گلستانهممنتشرشد.
بنا به اعالم دانشــگاه علوم پزشکی گلستان،
تزریق واکسن کرونا برای  ۲۴نفر از پاکبانان شهر
علی آبادکتول انجام شــد .اما در لیست  ۲۴نفره
پاکبانان شــهرداری علی آبادکتول ،نام  ۲تن از
مدیرانشهرداریویکیازپیمانکارانوهمسرش
بهچشممیخورد.
پس از انتشار این خبر دیروز ناهید جعفری،
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان
به ایرنا گفت« :رییس شــبکه بهداشت و درمان
شهرســتان علیآباد به دلیل تزریق غیرقانونی
واکســن کرونای پارکبانان این شهر به برخی از
مدیرانشهرداریبرکنارشد».

واکسیناسیونکادراداری
وستادیخارجازنوبت
پیشتر نیز برخی منابع آگاه در فضای مجازی
هم از ترزیق واکســن کرونا به کارکنان اداری و
ستادیدانشگاههایعلومپزشکیخبردادند،این
درحالیاستکههنوزکادربهداشتیودرمانیکه
در مواجهه با مردم و بیماران هستند به طور کامل
واکسینهنشدهاند،درحالیکهاینکارکناناداری
و ستادی با بیماران سر و کار ندارند و کارشان هم
مرتبطباکرونانیست.
بنابراعالمبرخیمنابعآگاهگویادریکدانشگاه
علومپزشکیباوجودعدمواکسینهشدنمراقبین
ســامت و برخی دیگر کادر محیطی سالمت،
واکسیناســیون کادر اداری و حسابداری ستاد
دانشــگاه انجام شده اســت .به نظر میرسد که
اطالعات مربوط به این ماجرا برای مسئولین این
دانشگاهونهادهاینظارتیوزارتبهداشتارسال
شدهاست.

دبیر شــورای عالی
نظام پرســتاری کشور
گفت :میزان مهاجرت
پرســتاران در ســال
گذشــته ماهانه حدود
 ۱۰۰تا  ۱۲۰نفر بوده است ،یعنی در سال گذشته
بیش از هزار پرستار از کشور مهاجرت کرده است.
حمیدرضاعزیزیگفت:مهاجرتپرستارانبهخارج
از کشور به دلیل شرایط کرونا و مسائل معیشتی و
مشکالت اقتصادی کشور است که در یک الی یک
سالونیمگذشتهرخدادهاست.

پالک مخدوشها
شناسایی میشوند

رئیس پلیس راهور ناجا گفت :افــرادی که به
طور آگاهانه اقدام به مخدوش کردن شماره پالک
خود کنند ،مرتکب جرم و تخلف توامان شدهاند و
قانونگذار نیز برای مجرم مجازاتی عالوه بر جریمه
رانندگی درنظر گرفته است .ســردار سیدکمال
هادیانفر،دربارهیکنگرانیپیرامونجریمهاشتباهبا
تغییرارقامپالکنیزگفت:شایدسالهاپیشچنین
احتمالی وجود داشت ،اما در حال حاضر با توسعه
هوشمندسازی در پلیس راهور و اقداماتی که انجام
دادهایم امکان اینکه با تغییر پالک جریمه برای فرد
دیگریصادرشودوجودندارد.

