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 بهشت زهرا دوباره 
آرایش بحرانی گرفت

ســازمان بهشت 
زهرای تهران در حالت 
آماده بــاش کامل قرار 
گرفــت و کارکنــان 
بهشت زهرا )س(برای 

پنجمین بار در 510 روز گذشته وارد شرایط ویژه و 
بحرانی شدند. به گزارش ایلنا، سعید خال، مدیرعامل 
سازمان بهشــت زهرا )س( بیان کرد: جهادگران 
خاموش سازمان بهشت زهرا )س( با برنامه ریزی 
در شرایط بحرانی به صورت دو و سه شیفت کاری 
و با رعایت باالترین ســطح پروتکل های بهداشتی 
به تکریم شــهروندان و خدمات رسانی شایسته به 

مراجعین می پردازند. 
    

دستگیری یک شهردار و دو عضو 
شورا در بوشهر

دادستان بوشهر از 
دستگیری و بازداشت 
شهردار شهر ُشنبه از 
توابع شهرستان دشتی 
و دو تــن از اعضــای 

شورای شهر برازجان به اتهام تخلفات مالی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، علی حسن پور عنوان کرد: در تاریخ 
1۴و 15 تیرماه سال جاری حسب دستور قضایی 
شهردار شهر ُشنبه از توابع شهرستان دشتی و دو تن 
از اعضای شورای شهر برازجان به اتهام تخلفات مالی 
دستگیر شدند. پیش از این نیز تعدادی از اعضای 
شورای شهر بوشــهر و کارکنان شهرداری بوشهر 

دستگیر شده بودند.
    

 »غربالگری چشم« ۳ تا ۶ ساله ها 
در مراکز مثبت زندگی

10۹0مرکز مثبت  
زندگــی بــه پایــگاه 
غربالگــری اختالالت 
بینایی مجهز شده اند 
که با رعایت پروتکلهای 

بهداشتی و مطابق با دستورالعمل جامع پیشگیری 
از تنبلی چشــم در این زمینه  فعالیت می کنند. به 
گزارش ایسنا، دکتر فاطمه رضوان مدنی گفت: برنامه 
کشوری پیشگیری ازتنبلی چشم در کودکان ۳ تا ۶ 
سال با هدف ارتقای سطح بینایی و کاهش شیوع و 
بروز آمبلیوپی و سایر اختالالت بینایی در کودکان 
۶ – ۳ ساله در سراسر کشور، افزایش میزان دسترسی 
کودکان به خدمات غربالگری بینایی به ویژه در مناطق 
محروم و صعب العبور و افزایش میزان آگاهی آحاد 
جامعه از بیماریهای چشمی و راههای پیشگیری از 

آن هر ساله در سراسر کشور اجرا می شود.
    

 بازداشت سارقان حرفه ای 
کابل برق فشار قوی

رئیــس کالنتری 
ز  ا نســر  ا تهر  150
بازداشت سارقان حین 
سرقت کابلهای فشار 
قوی برق خبــر داد. به 

گزارش تسنیم، سرهنگ محمود مالمیر اعالم کرد: 
همزمان با قطعی برق و بروز مشکالت عدیده برای 
مردم، گزارشــهایی مبنی بر سرقت کابلهای فشار 
قوی برق در مناطقی همچون آزادی، خلیج فارس، 
تهرانســر و جاده قدیم کرج، توســط اداره برق به 
کالنتری 150 تهرانسر واصل شد. او افزود: مأموران 
کالنتری 150 تهرانســر حین تجسس در مناطق 
استحفاظی خود، دو ســارق را حین برش کابلهای 
فشارقوی برق مشــاهده و آنها را بازداشت کردند. 
سارقان مذکور، بیش از 100 فقره سابقه سرقت کابل 
برق و سایر سرقتها را در پرونده خود دارند، گفت: از این 
سارقان حدود ۳00 متر کابل برق به وزن تقریبی ۶00 

کیلوگرم کشف شد.
    

ساالنه ۱۸۰ هزار نفر در کشور دچار 
سکته مغزی می شوند

رییس انجمن مغز 
و اعصاب ایران هشدار 
داد: ساالنه 1۸0 هزار 
نفــر در کشــور دچار 
سکته مغزی می شوند. 

به گزارش ایرنا، دکتر حسین پاکدامن گفت: زمان 
طالیی در ساعات اولیه ســکته مغزی برای درمان 
مهم بوده و باید در چند ساعت اولیه پس از ابتال به این 
بیماری اقدامات درمانی سریع انجام شود تا فرد دچار 
ناتوانی روحی و جسمی نشود. او افزود: آلزایمر یکی 
دیگر از این بیماری ها است و با توجه به افزایش امید 
به زندگی در کشور و پیر شدن جمعیت در آینده ای 
نزدیک با افراد زیادی که به آلزایمر مبتال هســتند 

مواجه خواهیم شد که زنگ هشداری برای ما است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»چــرا واکســن کرونــا تزریــق 
نمی شود؟«، » چرا هر روز صدها نفر در 
کشور به خاطر کرونا جان می دهند اما 
مسئوالن بی توجه اند؟«، »چرا از خارج 
از کشور واکســن تهیه نمی شود؟«، » 
چرا برای تزریق واکســن باید از کشور 
خارج شد؟«، » چرا یک کشور چند مورد 
واکســن رونمایی می کند اما به تزریق 
نمی رسد؟« و هزاران ســؤال دیگر که 

هیچ کس به آن پاسخ نمی دهد. 
این روزها یکی از مهم ترین موضوعات 
کشور واکسن کرونا است خصوصاً حاال 
که وارد پیک پنجم شده ایم. پیکی که 
به گفته بســیاری از پزشکان می تواند 
بسیار خطرناک تر از سایر پیک ها باشد 
بااین حال هنوز هیچ خبری از تســریع 

روند واکسیناسیون نیست. 
در بسیاری از کشــورهای اروپایی و 
حتی کشورهایی که چندان پیشرفته 
نیستند و در همین همسایگی خودمان 
هم قرار دارند واکسیناســیون عمومی 
با ســرعت در حال انجام شــدن است. 
بسیاری از کشورها برخی محدودیت ها 
را برداشته اند و زندگی تا حدی به روال 
عادی بازگشته اما در ایران همچنان از 
یک پیک به پیک دیگر می رویم و تنها 
کاری که مســئوالن انجام می دهند، 
برنامه های رونمایی از واکسن های جدید 
است؛ واکسن هایی که معلوم نیست چه 

زمانی وارد چرخه تزریق می شوند.
هفت مدل واکسن داریم و هنوز 

مردم واکسینه نشده اند
در صفحــات فضای مجــازی در 
جمع های دوســتانه و کار و صف های 
اتوبوس و تاکســی همه به دنبال زمان 
تزریق واکســن اند و سراغ واکسن های 
داخلی و خارجی را کــه مجوز مصرف 
گرفته اند، می گیرنــد. 22 روز از صدور 
مجــوز مصــرف اضطراری واکســن 
کرونای ایرانی یعنی همــان کووایران 
برکت می گذرد و هنــوز از تحقق وعده 
تولید میلیونی و واکسیناســیون برای 
میلیون ها ایرانی، با این واکسن خبری 

نیســت. حدوداً ۹ روز پیش هم مجوز 
مصرف اضطراری واکسن پاستوکووک 
انستیتو پاستور به عنوان دومین واکسن 
کرونــای تولید داخل صادر شــد اما از 
زمان واکسیناسیون با این واکسن هم 
هیچ خبری نیســت. حاال در کنار این 
2 واکســن مجوزدار، 5 واکسن دیگر، 
مراحل آزمایش بالینی را می گذرانند، 
مثل کووپارس موسسه رازی که مرحله 
دوم را طی می کند، فخرا که در فاز دوم 
است و نورا که به تازگی مجوز آزمایش 
بالینی گرفته ، ســیناژن که واکســن 
مشترک ایران و استرالیاست و هنوز به 
مرحله تولید نرســیده و اکتوور، همان 
واکسن روسی اســپوتنیک وی که قرار 
اســت در ایران تولید شود. پرسش هم 
همین جاســت که چرا با وجود تولید 
و آزمایش ۷ واکســن داخلــی، تولید 
مشترک و خارجی در ایران، تنها کمی 
بیش از ۶ میلیون دوز واکسن تزریق شده 
است و با ورود به پیک پنجم، آمار مرگ ها 

صعودی است. 
چنــد روز پیش علیرضا رئیســی، 
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
توضیحاتــی دربــاره سرنوشــت این 
واکسن ها داد. به گفته او، از شهریور حدود 
یک میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی، 
یک میلیون دوز واکسن پاستور )کوبایی-
ایرانی( و ۷ میلیون دوز واکسن برکت در 
دســترس قرار خواهد گرفت. او گفت: 
ماهانه حداقل 2 میلیون دوز واکسن هم 
وارد خواهد شد. با ورود این واکسن ها و با 
پایان واکسیناسیون سالمندان، معلمان، 
استادان دانشــگاه، رانندگان تاکسی، 
خلبان ها، زندانیان و پادگان ها در اولویت 

واکسن قرار می گیرند.
خبر خوش خودکفایی در تولید 

واکسن بر چه مبنا بود؟
25 خرداد بود که وزیر بهداشــت، 
صــدور مجوز مصــرف اضطــراری 
واکسن برکت را به عنوان خبر خوش 
در خودکفایــی در تولید واکســن و 
واکسیناســیون اعــالم کــرد. حاال 
بیــش از 20 روز از صــدور این مجوز 
می گذرد و جــز ۳00 تــا ۴00 هزار 
دوز واکســن برکت که تحویل وزارت 
بهداشــت شــد، هنوز تولید انبوهی 

 صورت نگرفته است و تزریق واکسن
 هم شروع نشده. 

اواخر خرداد رضا مظهــری، مدیر 
اجرایی مطالعات بالینی واکسن تولیدی 
ســتاد اجرایی فرمان امــام)ره( گفت 
که روند تولید این واکســن مناســب 
اســت و از ابتدای خرداد، ۳ میلیون دوز 
واکســن تولید می شــود و  از تیر هم با 
راه اندازی خط تولید جدید، ماهانه 11 
میلیون دوز واکسن تولید خواهد شد. 1۴ 
روز دیگر، تیرماه تمام می شود و هنوز، 
واکسیناسیون با این واکسن آغاز نشده و 
هنوز وعده قبلی محقق نشده است. البته 
روز یکشــنبه، مصطفی سیدهاشمی، 
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( اعالم کرد تا پاییز ۴0 میلیون 
دوز واکسن از سوی این شرکت، تولید 
می شــود. او از تحویــل 250 هزار دوز 
واکسن به وزارت بهداشت هم خبر داد 
و گفت تا پانزدهم تیر، این تعداد به 1.5 
میلیون دوز می رسد. تا پایان تیر هم آن را 

به ۳ تا ۴ میلیون می رسانند.
 واکسن برکت 

در چه مرحله ای است؟
واکسن برکت در چه مرحله ای است؟ 
چرا باوجــود صدور مجــوز اضطراری 
به صورت انبوه و طبق وعده ها، تولید و 
توزیع نمی شود؟ حسن جلیلی، مدیر 
پروژه واکسن کووایران  برکت، در پاسخ 
به این پرســش ها و همچنیــن درباره 
دالیل ایجاد وقفه در توزیع واکســن و 
تحویل انبوه آن گفته اســت: زمانی که 
بچ محصول واکســن تولید می شود، 
1۶ روز طول می کشــد تا آماده تحویل 
و تزریق عمومی شود؛ چراکه ضرورت 
دارد تمام محصوالت فرایندهای کنترل 
کیفی را طی کنند. ما پیــش از صدور 
مجوز مصرف اضطراری، تولید واکسن 
داشتیم اما قبل از صدور مجوز، واکسن 
تولیدشــده کد اصالت نداشته و ثبت 
رجیستری هم در وزارت بهداشت نشده 
اســت. ما تا پیش ازاین تاریخ واکسن ها 
را با برچســب کلینیکال ترایال تولید 
می کردیم. پس ازآن هم، بعد از دریافت 
مجوز، زمانی حدود یک هفته نیاز است 
تا فرایند ثبت در مراجع ذی صالح وزارت 
بهداشت و گرفتن کد اصالت طی شود. 

بنابراین یک وقفه کوتاه مدت هم پس 
از صدور مجوز داریم. بر اســاس اعالم 
جلیلی، تأخیــر یک هفته تــا 10 روز 
به این دلیل اتفاق افتــاد و این موضوع 
شــامل حال محصوالت از پیش تولید 
شــده هم شــد. پس از صدور مجوز در 
نخستین مرحله، 21۷ هزار دوز واکسن 
تحویل وزارت بهداشت شد و بعدازآن که 
بچ های دیگر واکسن فرآیندهای کنترل 
کیفی را سپری کردند این عدد به ۴00 
هزار دوز رسید. دیگر واکسن ها هم در 
حال طی کردن همین مسیر هستند و 
به زودی در دسترس قرار خواهند گرفت.
جلیلی وعده می دهــد این وقفه در 
تولید و توزیع واکسن در مدت کوتاهی 
روی ریل منظمی قــرار گیرد و بچ های 
واکســن یکی پس از دیگری در مرحله 
کنترل کیفی و تحویل به وزارت بهداشت 

قرار خواهند گرفت. 
 چرا واکسن ها 

از چرخه خارج می شوند؟
حاال با همــه این ها مدتی اســت 
صحبت هایی در رابطه بــا خروج 1.2 
میلیون دز واکســن برکــت در مرحله 
پر کردن ویال ها دچار مشــکل شــده 
و از چرخه خارج شــده اســت. حجت 
نیکی ملکی، رئیس مرکز اطالع رسانی 
ستاد اجرایی فرمان امام، تقریباً 2۳ روز 
پیش در توییتر خبر داده بود که نزدیک 
به ۴ میلیون واکسن دز کرونای برکت 
تولیدشده اســت ولی چند روز پیش 

خبر داد که دو میلیون و 50 دز واکسن 
تولیدشده است. دیروز مینو محرز، محقق 
اصلی پروژه و مسئول تیم نظارت بر فاز 
مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت 
اما از دلیل این میزان واکسن خارج شده 
از چرخه اظهار بی اطالعی کرد و گفت: 
در جریان این موضوع نیســتم و تقریباً 
چنین اتفاقی در مورد واکسن جانسون 
هم افتاده بود که گاهی ممکن است یک 
آلودگی ایجاد شود که مجبور شوند آن ها 
را از چرخه خارج کنند، اگر هم این اتفاق 
افتاده باشــد، برای خیلی وقت پیش ها 

بوده است. 
شک و شبهه هایی در مورد 
دریافت واکسن در ارمنستان

وعده مسئوالن درباره تولید و توزیع 
واکسن عملی نشد. بسیاری از افرادی که 
بیماری هایی نظر ام اس یا دیابت داشتند 
ســرگردان مانده اند و هنوز واکسن به 
آن ها تزریق نشده است. در این میان بازار 
تورهای خارجی فقط برای تزریق واکسن 
در کشور داغ شده است. در روزهای اخیر 
ارمنستان و ترکیه به بهشت مشتاقان 
تزریق واکسن کرونا تبدیل شده است. 
عکسی از یکی از متصدیان واکسن در 
ارمنســتان با در دســت داشتن تعداد 
زیادی پاســپورت ایرانی در شبکه های 
مجازی واکنش های زیــادی به همراه 
داشت. بسیاری از هزینه هایی که برای 
زدن واکســن به جیب دولــت می رود 
نوشتند و عده ای دیگر این کار را بسیار 
حقیر دانســتند که چرا باید برای زدن 
واکسن به کشوری دیگر برویم. حاال هم 
سفیر ارمنستان شروط جدیدی برای 
افرادی که از ایران می روند تا واکســن 

کرونا دریافت کنند وضع کرده است. 
بــه گفتــه ســفیر ایــن کشــور 
توریست هایی که برای دریافت واکسن 
به این کشور می آید حداقل باید 10 روز 

در این کشور اقامت داشته باشند. 
البتــه در ایــن موضــوع هــم 
حرف وحدیث ها زیاد اســت. پزشکان 
می گویند باید به این واکسیناسیون در 
کشوری کوچک چون ارمنستان شک 
کرد. به گفته آن ها مگر یک کشــور چه 
قدر سهمیه واکسن دارد که بتواند به این 
حجم از مســافران کشورهای همسایه 
هم واکسن تزریق کند؟  به گفته عاطفه 
عابدینی، دبیر کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله بــا کرونا بر اســاس آمار موجود 
مردم ارمنســتان چندان استقبالی از 
واکسیناسیون در کشورشان نکردند؛ 
از طرفی از همه جــای دنیا برای تزریق 
واکسن به کشورهای همسایه ما ازجمله 
ارمنستان ســفر نمی کنند؛ زیرا برخی 
کشورها حتی مازاد بر نیازشان واکسن 
دارند و شرایط ارمنستان هم به گونه ای 
نیست که در حال تزریق واکسن به یک 
جمعیت چندمیلیونی باشد و واکسن 
خیلی زیادی داشــته باشــد.  او درباره 
شــرایط احراز ایمنــی، کارایی و اصل 
بودن واکســن کرونایی که کشورهای 
همسایه به هم وطنان تزریق می کنند، 
گفته اســت: دراین باره نمی توان نظر 
داد چون پروســه تائید واکسن و اخذ 
مجوز مصرف در این کشور را نمی دانیم. 
متأسفانه همیشه برای دارو و واکسن، 
موضوع تقلبــی بودن مطرح اســت و 

مردمی که انتخاب می کنند از روش های 
غیرمعمول واکسن دریافت کنند باید 
این موضوع را در نظر بگیرند. عابدینی 
تأکید کرد: موضوع هزینه باالی سفر از 
یک سو و خطر جابه جایی بیماری کرونا از 
طریق جمعیت از سوی دیگر وجود دارد. 
از طرف دیگر ما نمی دانیم چه واکسنی به 
این افراد تزریق می شود، آیا زنجیره سرد 
تأمین می شود، میزان تزریق به چه شکل 
اســت و.... چون ما نظارتی بر این روند 
نداریم طبیعتاً نمی توانیم تزریق واکسن 

در کشوری دیگر را تائید کنیم.
الاقل به وعده هایتان عمل کنید!

کالم آخــر؛ 2۶ اردیبهشــت وزیر 
بهداشــت وعده داد 1۴ میلیون نفر تا 
یک  ماه آینده، یعنی اواخر خرداد و اوایل 
تیرماه، واکسن کرونا تزریق می کنند. 
حاال و در لحظه نگارش این گزارش که 
1۶ تیرماه است و بر اســاس اعالم این 
وزارتخانه، مجموع واکسن تزریق شده، 
۶ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۳20 دوز است. اما 
این بار اولی نبود که سعید نمکی، وعده 
داد و محقق نشد. 2 روز بعدازآن تاریخ، 
یعنی 2۸ اردیبهشــت او اعالم کرد که 
میزان واکسیناسیون به زودی، روزانه به 
500 هزار دوز می رسد. او همچنین گفته 
بود که تا پایان خرداد، جمعیت باالی ۶0 
سال کشــور و بیماران مبتالبه سرطان 
واکسینه می شوند و ۸۷ درصد مرگ های 
کرونایی در این گروه سنی مهار می شود. 
این در حالی اســت که آخریــن آمار 
واکسیناسیون نشــان می دهد تزریق 
روزانه تنهــا 2۴ هــزار و ۳۷5 دوز بوده 
است؛ درحالی که روز قبل از آن، دزهای 
تزریق شده روزانه 12۷ هزار و 2۳۸ بوده 
اســت. میزان مرگ ومیرها هم نسبت 
به روزهای قبل افزایــش قابل توجهی 
داشته است. سازندگان واکسن برکت 
می گویند واکسیناسیون بر عهده وزارت 
بهداشت است و مسئوالن این وزارتخانه 
هرروز اعــداد و تاریخ جدیــدی از آغاز 
واکسیناسیون عمومی و میزان دزهای 

تولیدشده در آینده می دهند.
تمام این موارد باعث شــده است تا 
مردم اعتماد خود را نسبت به وعده های 
مسئوالن از دســت بدهند. یک سال و 
نیم اســت مردم روی زندگی عادی را 
ندیده اند. خسته اند و می خواهند هرچه 
زودتر این شــرایط به پایان برسد. بهتر 
است مسئوالن به جای وعده دادن های 
بی ثمر هرچه زودتر فکری برای تولید 
و واردات هم زمان واکســن کرونا کنند 
تا شــاید در این وانفســای اقتصادی و 
اجتماعی، کورسوی امیدی برای مردم 

ایران ایجاد شود. 

هیچ کس نمی داند چرا 1.2 میلیون دز واکسن برکت از چرخه خارج شد 

رونمایی می کنیم، اما تولید انبوه و تزریق، خیر!

گفت وگو

جانشین استاندار سیستان و بلوچستان درباره اظهارات وزیر 
بهداشت مبنی بر وجود ۴00 تخت خالی در این استان گفت: یک 
بیمارستان 120 تخت خوابی در زاهدان و یک بیمارستان 2۳0 
تخت خوابی در سراوان داریم که تجهیز شده اند، اما به دلیل اینکه 

نیرو نداریم، این تخت ها هنوز فعال نشده است.
به گزارش ایسنا، علیرضا شهرکی گفت: روند بیماری کرونا 
در استان هنوز کاهشی نشده است و چند روزی است که میزان 
ابتال به بیماری در استان نسبت به پیک های قبلی ۳ الی ۴ برابر 

شده است.
او با اشاره به میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در استان 

سیستان و بلوچستان ادامه داد: میزان فوت بیماران کرونایی در 
روز بین 15 تا 1۸ نفر متغیر است. میزان بستری ها نیز در این مدت 
نسبت به پیک های گذشته افزایش پیدا کرده است، البته ظرفیت 
خالی در استان وجود دارد و شرایطی فراهم شده که بیماری پشت 

در بیمارستان نماند.
ارتش به کمک بیماران کرونایی می آید

او ادامــه داد: روز گذشــته بــا مجموعــه ارتــش توافقی 
کردیم و قرار شــد نیروی زمینــی ارتش نیــروی الزم برای 
فعال شــدن بیمارســتان 120 تختخوابی در زاهــدان را در 
اختیار قرار دهــد تا بتوانیم از این ظرفیت نیز اســتفاده کنیم. 

در حال حاضر نیــز هیچ بیماری در پشــت در بیمارســتان 
 نمانده اســت و آماده ارائه خدمت به همه مردم در جای جای 

استان هستیم.
شهرکی درباره کمبود دستگاه  های اکسیژن ساز یادآور 
شد: دستگاه های اکسیژن ساز به اندازه نیاز بیمارستان تامین 
شده است. یکی از دغدغه های ما مخازن تامین اکسیژن بود 
که در روز گذشته با مجموعه ارتش و ســتاد فرمان اجرایی 
حضرت امام )ره( توافقاتی داشتیم  و مقرر شد تا 5 مخزن از 
طریق ارتش خریداری و به ما ملحق می شود و این مشکل ما 

نیز برطرف خواهد شد.

او ادامه داد: این کارهای اجرایی ممکن است تا ۷2 ساعت 
زمان ببرد تا به نتیجه مطلوب برســیم، اما در حال حاضر با 
توجه به ظرفیت هایی که در بیمارســتان ها ایجاد کرده ایم 

هیچ دغدغه ای نداریم.

مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان :

۳۵۰ تخت خالی استان، به دلیل نبودِ نیرو بالاستفاده است

دبیر کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله با کرونا: درباره 

شرایط احراز ایمنی، 
کارایی و اصل بودن واکسن 

کرونایی که کشورهای 
همسایه به هم وطنان تزریق 

می کنند نمی توان نظر داد 
چون پروسه تایید واکسن 
و اخذ مجوز مصرف در این 

کشور را نمی دانیم 

2۵ خرداد بود که وزیر 
بهداشت، صدور مجوز 

مصرف اضطراری واکسن 
برکت را به عنوان خبر 
خوش در خودکفایی 

در تولید واکسن و 
واکسیناسیون اعالم کرد. 

حاال بیش از 2۰ روز از صدور 
این مجوز می گذرد و جز 

۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دوز واکسن 
برکت که تحویل وزارت 

بهداشت شد، هنوز تولید 
انبوهی صورت نگرفته است
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