
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

 کاهش اثر دلتا کرونا 
بر واکسینه شده ها

حمیــد ســوری، 
رئیس کمیته کشوری 
اپیدمیولــوژی کرونا 
گفــت: بــر اســاس 
یافته هــای جدیــد، 

واریانت دلتا احتمال بستری را در مبتالیان به کرونا 
دو برابر می کند، به طوریکه احتمال بستری شدن 
در واکسینه نشده ها ۷۴ درصد و در کسانی که یک 
دوز واکسن دریافت کرده اند ۲۴ درصد است و این 
احتمال در کسانی که هر دو دوز واکسن را دریافت 

کرده اند حدود ۲ درصد اعالم شده است.
    

روزانه ۵۰۰ زائر غیرمجاز به عراق 
پرواز می کنند

در حالی کــه این 
روزها به دلیل شــیوع 
کرونــا کاروان هــای 
رســمی به عراق سفر 
نمی کنند، روزانه بیش 

از ۵۰۰ نفر به صــورت غیر مجاز از ایــران به عراق 
می روند.  به گزارش فارس در ایام کرونا که سفر به 
عتبات از سوی ستاد کرونا ممنوع است، بسیاری از 
کاروان های غیرمجاز با توجه ارتباطی که با عتبه های 
مقدسه عراق دارند، ویزای غیرزیارتی گرفته و اقدام 
به اعزام زوار می کنند.  این در حالی است که سازمان 
حج و زیارت که متولی اعزام زائران به عتبات است، از 

اسفند ۹۸ هیچ زائری را اعزام نکرده است. 
    

در بازه زمانی ابتدای خردادماه تا 12 شهریور 
اعالم شد؛

رشد دوبرابری آمار غرق شدگان در 
آب های ساحلی دریای خزر 

رئیــس هیــات 
نجات غریق و غواصی 
شهرستان محمودآباد 
با اشاره به اینکه عصر 
جمعه امــواج ۳متری 

نوجوان ۱۴ساله را با خود بُرد؛ گفت: از ابتدای خرداد 
ماه امسال تاکنون ۶۳ نفر بر اثر غرق شدن در آب های 
ساحلی دریای خزر جان باختند که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۲ برابر افزایش دارد.سعید خادمی 
از مسافران و شــهروندان محمودآبادی خواست با 
توجه به افزایش شیوع کرونا در شهرستان و کاهش 
۵۰ درصدی ناجیان غریق از حضور در سواحل و شنا 

در آب های خزر خودداری کنند.
    

درخواست تجهیز معلمان به ابزار 
آموزش مجازی

کارزاری بــا نــام 
درخواســت تجهیــز 
معلمان به ابزار آموزش 
مجازی در وب سایت 
کارزار در جریان است 

که تاکنون بیش از ۴۳هزار نفر آن را امضا کرده اند. 
در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور 
و رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به میانگین 
دریافتی فرهنگیان که چیــزی حدود، ۵ میلیون 
تومان در ماه و ۶۰ میلیون تومان در ســال اســت، 
آمده: »کمتر از یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید 
مانده است. با توجه به اینکه تمام ابزار آموزشی الزم 
)گوشی، کامپیوتر و...( برای معلمان در طول دو سال 
اخیر مستهلک شده و قیمت یک دستگاه لپ تاپ و 
تلفن همراه با سایر وسایل ضروری آموزش بیشتر 
از حقوق یک سال یک معلم است، معلمان قادر به 
آموزش مجازی با تجهیزات شخصی خود نیستند. به 
همین دلیل الزم است تا قبل از مهرماه معلمان را به 
حداقل ابزار الزم برای آموزش مجازی )گوشی تلفن 

همراه، لپ تاپ، تبلت یا...( تجهیز کنید«.
    

سهم باالی معتادان در وقوع 
تصادفات بزرگراهی 

مرکــز  ئیــس  ر
فرماندهــی و کنترل 
هوشمند پلیس راهور 
تهران بزرگ گفت: در 
فیلم های به دست آمده 

از دوربین های ترافیکی، تجمــع کارتن خواب ها 
و معتادان متجاهر را اطــراف بزرگراه های جنوب 
تهران می بینیم که برای عبور از عرض بزرگراه اقدام 
به دویدن می کنند و اصال نگاه هم نمی کنند ببینند 
خودرو در حال حرکت از آن مســیر هست یا نه. به 
گزارش میزان، محمد رنجبر گفت: این افراد معموال 
بعد از اســتعمال مواد مخدر در حاشیه بزرگراه ها 
حالت طبیعی ندارند و نمی تواند تشــخیص بدهد 
که خودروها با چه سرعتی در حال حرکت هستند. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

حاال دیگر تصاویر پالت های واکسن 
اســپوتنیک وی در محوطه گمرک 
فرودگاه ایران معنــای دیگری پیدا 
کرده اســت. تصاویری که پیشتر به 
معنای واردات واکســن بــود، بعد از 
صحبت های، محمد کریمی نیا، معاون 
قرارگاه پدافند زیستی، برداشتی ۱۸۰ 
درجه متفاوت پیدا کرد، به طوری که 
حاال معلوم نیست این عکس ها مربوط 
به اســپوتنیک های وارداتی ســت یا 

صادراتی!
کریمی نیا در گفت و گویی که دیروز 
شــنبه در روزنامه جوان منتشر شد 
گفت که »روســیه ماهی ۲ میلیون 
واکســن اســپوتنیک در ایران تولید 
می کند و همه اش را هــم می برد!«. 
ایــن در حالی اســت که براســاس 
گزارش وزرات بهداشت تا پایان مرداد 
امسال، تنها یک میلیون دوز واکسن 
اســپوتنیک در قالب ۱۰ محموله به 
کشــور وارد و کمتر از ایــن میزان تا 
همین چند روز پیش به شــهروندان 

تزریق شده است. 
گفته هــای کریمی نیــا هر چند 
خیلی زود و بــا لحنی تند از ســوی 
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان 
غــذا و دارو »کذب محــض« قلمداد 
شــد. اما کمتر کســی را قانع کرد. به 
گفته چهانپور، خــروج و ورود هر نوع 
واکسن مستلزم مجوز ســازمان غذا 
و دارو خواهد بود کــه چنین چیزی 

تاکنون در مورد واکســن های کرونا 
 از جملــه واکســن اســپوتنیک وی 

صادر نشده است.
سخنگوی ســازمان غذا و دارو در 
واکنش به اظهارات معــاون قرارگاه 
پدافند زیســتی، گفت: »هنوز طرف 
روســی محصول تولید شــده اولیه 
واکســن اســپوتنیک الیت تولیدی 
شرکت خصوصی ایرانی را برای تولید 
انبوه تحت لیســانس تاییــد نکرده 

است«.
با وجود ایــن توضیحات بازخوانی 
دوباره گفته های پررمز و راز و الپوشانی 
مسئوالن بهداشتی و سیاسی و از جمله 
همین سخنگو در چند ماهه اخیر نشان 
می دهد، صحبت های معاون قرارگاه 
پدافند زیستی چندان هم بیراه نیست 

و شاید بر واقعیت منطبق باشد.
ماجرای تولید اسپوتنیک وی از 

کجا شروع شد؟
دوم اردیبهشــت بود که  ســعید 
نمکی، وزیر بهداشت ســابق از تولید 
مشــترک واکسن اســپوتنیک وی 
با روســیه در اســتان البرز خبر داد و 
گفت: »ما از خــرداد به بعــد یکی از 
تولیدکنندگان بســیار خوب از نظر 
واکسن کرونا در جهان می شویم و در 
آینده تنها کشورهایی واکسن خواهند 

زد که خودشان آن را تولید کنند«.
ســعید نمکی دوم اردیبهشت با 
افتخار گفت کــه تا دو هفتــه آینده 
تولیــد مشــترک واکســن کرونای 
اسپوتنیک وی با روسیه در استان البرز 
راه اندازی می شود و همه اقدامات الزم 

هم انجام شده است.

اما اسپوتنیک تنها واکسنی نبود 
که در آن ماه خبر رونمایی از آن مخابره 
می شد. در همان زمان خبرگزاری ها 
اسمی مختلفی از واکسن های ایرانی 
و محصوالت مشــترک با کشورهایی 
چون کوبا را اعــالم کردند. خبرهایی 
که خیلی زود معلوم شــد که چندان 
هم جدی و قابل اتکا نیست و بعدتر از 
توزیع آنها در مراکز واکسیناسیون هم 

خبری نشد.
بدعهدی روسیه

بســیاری خط تولید اسپوتنیِک 
فوق الذکر را هم در رده واکســن های 
بی حاصل رونمایی شده طبقه بندی 
کردند. چرا کــه از ورود این قلم نیز به 

پایگاه ها واکسیناسیون خبری نشد.
در این میان خط تولید واکســن 
اسپوتنیک که در استان البرز رونمایی 
شد، اما بسیاری آن را تنها خبرسازی 
در جهت آرام کــردن فضای ملتهب 
جامعه ای می دانســتند که در میانه 
مرگ و میرهای روزافزون ناشــی از 
کرونا، به دنبال واکسیناسیون عمومی 

است. 
گفته هــای علیرضــا رئیســی 
سخنگوی ستاد کرونای کشور هم در 
تیر ماه به نحوی موید این تصور شــد. 
او گفت که: »خط تولیدی به ما دادند، 
که به درد ما نمی خورد«. بسیاری این 
صحبت ها را به معنای خط تولیِد بدوِن 

تولید، تلقی کردند. 
هرچند کاظم جاللی، سفیر ایران 
در روسیه، در برابر همین اظهارات سر و 
ته بسته هم برآشفت و پا به میدان نهاده 
و مدعی شده که سخنان این مسئول 

وزارت بهداشت »تحریف« شده است، 
ســایر مقامات هم بی توجه به وظیفه 
خود برای تهیه واکســن برای تسریع 
واکسیناسیون عمومی، در مقام توجیه 

عملکرد روسیه بر آمدند.
کیانــوش جهانپور، ســخنگوی 
ســازمان غذا و دارو هــم در آن زمان 
در واکنش به صحبت های سربســته 
علیرضا رئیسی رسانه ها را متهم کرد 
و گفت که عنوان گزارش هایی که در 
رسانه ها برای سخنان علیرضا رئیسی 
انتخاب شــده با اظهارات او بی ارتباط 

بوده است.
جهانپور که حال مدعی دروغ بودن 
تولید واکسن روســی بدون تحویل 
بخشی از آن به ایران است در آن زمان 
اعالم کرد: »دولت و ملت روسیه در حد 
توان در کنار نظام سالمت و مردم ایران 

هستند«.
او در توضیــح ســخنان علیرضا 
رئیســی گفته بود که منظور رئیسی 
این بــوده که »این واکســن هنوز در 
چرخه واکسیناســیون عمومی« در 
ایران قرار نگرفته و از این رو مشکلی را 

حل نمی کند.

این در حالی اســت کــه جهانپور 
بارها گفته بود : »کشــورهای غربی با 
تحریم ها و فشارهایی که اعمال کردند، 
هر تالشــی را انجام دادند که به ایران 
واکســن داده نشــود و ایران واکسن 

تولید نکند«.
تولید اسپوتنیک در ایران

اما در پس ایــن بازی های کالمی 
مســئوالن و سنگ به ســینه زدن ها 
برای دولت روســیه، اسپوتنیک وی 
در اســتان البرز همانطور که نمکی 
وعده داده بود به تولید انبوه واکســن 
رســید. هر چند حتی از این تولیدات 
داخلی که وزیر بهداشــت سابق بارها 
به آن افتخار کــرده بود چیزی نصیب 
مردم نشد و حتی شــهروندان استان 
البرز که احتماال ســهمی از آب و برق 
و هوا و نیروی کارشان را برای این امر 
اختصاص می دادند، از این واکسن ها 

طرفی نبستند. 
در حالی که مرتضی خاتمی، عضو 
کمیســیون بهداشــت مجلس، روز 
چهارم مرداد گفته بــود که روس ها 
خواهان ســهم عمده ای از خط تولید 
واکسنی هستند که در حال راه اندازی 
آن در ایران هستند، اما نگاهی به آمار 
تفکیکی واکسن های تزریق شده که 
یک ماه بعد از ســوی وزارت بهداشت 
منتشر شده و واکسن های اسپوتنیک 
وارد شده، نشــان می دهد که کمتر 
از یک میلیــون دوز واکســن تزریق 
شده اســپوتنیک بوده است. واکسن 
هایی که احتماال مربوط به همان ۱۰ 
محموله ای اســت که تا مرداد ماه از 
روسیه به ایران وارد شده بود. رقمی که 
نشان می داد از واکسن های اسپوتنیک 
تولید داخل به وزارت بهداشت ایران 

تحویل داده نشده است.
 آیا روس ها سر ایران 

را کاله گذاشتند؟
در روزهای اخیر والدیمیر پوتین 
رئیس جمهــور روســیه در انتقاد از 
تصمیمات کشورهای غربی در قبال 
ایران صحبت های حاشــیه ســازی 
کردکه مخالفان روســیه آن را فریب 
و دوســتدارانش ســندی بر دوستی 
دانستند. پوتین که در نشست مجمع 
اقتصادی شرق در شهر والدی وستوک 
سخن می گفت، با انتقاد به اینکه حتی 
صحبتی از برداشتن برخی تحریم های 
ایــران نشــده، گفــت: »انســانیت 
کجاست؟ ایران در مقابله با همه گیری 
کرونا به کمک نیاز دارد و غرب تمایلی 

به برداشتن تحریم ها ندارد«.
این دلسوزی روسیه به حال مردم 
ایران در حالــی در یک مجمع جهانی 
اعالم شــد که حتی برخی مسئوالن 
وزارت بهداشــت هم اعالم کردند که 

روســیه به وعده هایش در خصوص 
تحویــل ۶۲ میلیــون دوز واکســن 
اسپوتنیک تا پاییز امســال به ایران 

عمل نکرده است.
ســعید نمکی هفتم مرداد گفته 
بود: »در دنیا واکسن را به راحتی به ما 
نمی دادند و نمی دهنــد و حتی آن ها 
که به عنوان دوســت رویشان حساب 
می کردیم و تزریق را بــه روزی ۳۰۰ 
هزار رســانده بودیم، ناگهان ترمز را 

کشیدند«.
وزیر بهداشت سابق هرچند نام این 
»کشور دوست« را نبرده ولی بسیاری 
با اشاره به دوستان اندک ایران، حرف 

او را متوجه کشور روسیه دانستند.
سوء برداشت از یک قرارداد

اما بــا وجود افشــای صــادرات 
۲میلیون واکســن از ایران به روسیه 
از سوی معاون قرارگاه پدافند زیستی 
کشــور، محمد کریمی نیا، در گفت 
و گویش با روزنامه جوان، روســیه را 
مقصر نمی دانــد. او در این گفت و گو 
گفت: »قرارداد تولیــد ۲ میلیون دوز 
واکسن اســپوتنیک در ماه در ایران 
بین شــرکت اکتوورکو و اسپوتنیک 
روسیه بســته و این قرارداد در سطح 
گســترده رســانه ای و به همه کشور 
اعالم می شــود که بــه زودی ماهی 
۲ میلیون دوز واکســن اسپوتنیک را 
به بازار ایران عرضــه می کنیم، اما در 
تیرماه دکتر رئیسی، معاون بهداشتی 
وزارتخانه اعــالم می کند که روس ها 
ســر ما کاله گذاشــتند. واقعیت این 
بوده که روس ها به درستی با شرکت 
اکتوور قرارداد بســته اند تا واکســن 
اسپوتنیک در ایران تولید و به روسیه 
تحویل شــود نه ایران! در واقع روسیه 
 برای تولید واکســن برون ســپاری

 کرده است«.
هر چند برخــی می گوینــد اگر 
ظرفیت تولید ۲میلیون دوز واکسن در 
ماه در داخل کشور طبق استانداردهای 
بین المللی وجود دارد، چرا این ظرفیت 
را در اختیار سایر تولیدکننده هایمان 
نگذاشتیم تا محصوالت ایرانی زودتر 

وارد بازار شود؟! 

تأیید و تکذیب های صادرات دو میلیون اسپوتنیک از ایران به روسیه

این پالت ها وارد می شوند یا خارج؟!

گزارش

هفته گذشته فهرستی از ۲۰ مشکل استان تهران بر اساس 
یافته های مرکز پژوهش های مجلس منتشــر شد که دومین 
مشکل این استان قرارگیری در پهنه بندی خشکسالی شدید 
و بسیار شدید بود. خشکسالی که این بار گذشت زمان آن را نه 
تنها کمرنگ نمی کند که شدیدتر هم می کند و به همین دلیل 
عالوه بر مدیریت جامع آب آن هم با همکاری چند دستگاه باید 
مهاجرت به پایتخت نیز کنترل شود، چرا که این منطقه با این 

میزان آب، ظرفیت جمعیت بیش از این را ندارد.
در همین باره رییــس اداره مدیریت زیســتگاه ها و امور 
مناطق اداره کل محیط زیست اســتان تهران به ایسنا گفت: 
تهران جمعیت عظیمی دارد که معادل یک کشور ۱۲ میلیون 
نفری است. به همین دلیل اولویت اول در این شهر تامین آب 

شرب است.
امیرعباس احمدی با اشاره به اینکه وضعیت خشکسالی 
به طور قطع بر شرایط طبیعی مناطق چهارگانه محیط زیستی 
تهران تاثیرگذار خواهد بود، گفت: خشکســالی های دوره ای 
تبعات منفی برای این مناطق داشته است. به طوری که کمبود 
آب بر حیات وحش، کاهش سطح رویش گیاهی، تغییر در زمان 

بذردهی و رویش گیاهان اثرات منفی فراوانی دارد.

وی در ادامه گفت: کاهش ســطح آب هــای زیرزمینی و 
فرونشست زمین بیشــتر در جنوب غرب تهران وجود دارد و 
در این مناطق مدیریت آب حرف اول را می زند؛ چه در زمینه 
مدیریت آب شرب و چه در زمینه مدیریت روان آب و سیستم 
جمع آوری فاضالب، برگشت استفاده مجدد از این آب  و تامین 

آب بخش کشاورزی.
احمدی با بیان اینکه بیشــترین آبی که در تهران مصرف 
می شود در بخش کشاورزی و شــرب است، گفت: در شرایط 
خشکسالی شدید و بسیار شدید اســتان تهران باید مدیریت 
خاصی در حوزه آب داشته باشــد. ما نباید به شدت سال های 
گذشــته متکی به منابع آب زیرزمینی برای تامین آب مورد 

نیاز باشیم.
ضرورت کنترل مهاجرت به پایتخت

وی با اشــاره به اینکه چند فاکتور باید دست به دست 
هم دهد تا برنامه مدیریت جامع آب در شرایط خشکسالی 
تهران شکل بگیرد،گفت: کنترل مهاجرت به تهران یکی 
از این فاکتورهاســت. جمعیت کنونی تهــران چند برابر 
ظرفیت اکولوژیک آن است. مطالعات مرکز پژوهش های 
مجلس نیز نشان می دهد که براســاس جمعیت و منابع،  

ظرفیت بــرد اکولوژیک تهــران حد مشــخصی دارد و 
االن جمعیت از این حــد فراتر رفته و بــرد اکولوژیک در 
حال کوچکتر شــدن اســت به گونه ای که به یک پنج تا 
 یک دهم هکتــار رســیده و نشــان دهنده کاهش توان 

ظرفیت برد اکولوژیک است.
فرونشست و گرد و خاک

رییس اداره مدیریت زیســتگاه ها و امور مناطق اداره کل 
محیط زیست اســتان تهران با اشــاره به موضوع فرونشست 
زمین و گرد و غبار اظهار کرد: در جلســاتی که با وزارت نیرو 
داشتم موضوع پلمب برخی چاه های غیرمجاز آب مطرح شد 
چون برداشت از این آب ها به فرونشست زمین کمک می کند. 
از سوی دیگر برخی از حوضه های آبی استان در صورت خشک 
شدن می توانند به کانون گرد و غبار تبدیل شوند و خطراتی را 
برای تهرانی ها ایجاد کنند. به عنوان نمونه تاالب بندعلی خان 
یک تاالب فصلی است. هر چه که میزان فاضالب، بارش باران 
و برف بیشتر باشد، سطح تاالب وسیع تر خواهد شد و می تواند 
پناهگاه حیات وحش و پرندگان مهاجر باشد همچنین نفود آب 
به زیر این تاالب  بیشتر می شود و می تواند در کنترل سیالب 

هم بهتر عمل کند.

لزوم کنترل ساخت و ساز در تهران
وی اضافه کرد: هر چه در ســطح حوضه آبریز ســاخت و 
ساز بیشــتر انجام شــود، به طور قطع ورودی و دریافت آب 
کم می شود این درحالیســت که با توجه به افزایش جمعیت 
تهران حوضه های آبریز دچار تغییر کاربری شده اند و براساس 
تصویرهای ماهواره ای این تغییرات رو به روز گسترده تر شده 
اســت و تنها در مکان هایی که ساخت و ســاز به علت شرایط 

طبیعی دشوار بوده است، این تغییرات رخ نداده است. 
احمدی در بخش دیگری از صحبت هــای خود به تغییر 
کاربری اراضی تهران اشاره و اظهارکرد: بیشتر اراضی اطراف 
تهران دچار تغییر کاربری و تبدیل به ویال شــده اند. در نتیجه 
خشکسالی این منطقه تشدید شده و زمینه ایجاد مخاطراتی 
چه در بخش حفاظت از حیات وحش و چه در بخش خیزش 

گرد و غبار شده است.

اولویت اول پایتخت تامین آب شرب است 

ضرورت مدیریت جامع آب برای مقابله با خشکسالی در تهران

براساس گزارش وزرات 
بهداشت تا پایان مرداد 

امسال، تنها یک میلیون 
دوز واکسن اسپوتنیک در 

قالب 1۰ محموله به کشور 
وارد و کمتر از این میزان 

تا همین چند روز پیش به 
شهروندان تزریق شده 

است

کریمی نیا، معاون قرارگاه 
پدافند زیستی در 

گفت و گویی خاطرنشان 
کرد که »روسیه ماهی 2 

میلیون واکسن اسپوتنیک 
در ایران تولید می کند و 

همه اش را هم می برد!«
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