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رئیس جمهور دستور داد؛
 جریمه سنگین اپراتورهای موجد 

اختالل عمدی در اینترنت 
علیرضــا معــزی 
از دســتور روحانــی 
برای جریمه ســنگین 
اپراتورهای اینترنت در 
جریان اختالل عمدی 

در اینترنت خبر داد. معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر ریاســت جمهوری در حساب کاربری اش در 
توئیتر نوشت: »پس از اختالل عمدی برخی اپراتورها 
در ارتباطات اینترنتی کاربران، هیأت وزیران پس از 
دســتور صریح رئیس جمهور، ضمن تاکید بر حق 
آزاد شــهروندان در دسترسی به اطالعات و خالف 
برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، به پشنهاد وزیر 
ارتباطات، جرایم سنگینی برای اینگونه تخلفات 

تصویب کرد«.
    

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت با اشاره 
به طرح جدید مجلس درباره سقط جنین:

»۷۰ هزار ناهنجاری« گریبان مردم 
را خواهد گرفت 

رئیس اداره ژنتیک 
وزارت بهداشــت در 
خصوص محدود کردن 
موارد ســقط جنین در 
بخشــی ازطرح جدید 

مجلس با عنوان»جوانی جمعیت« گفت: با افزایش 
محدودیت ها در شناســایی جنیــن بیمار، عمال 
غربالگری نمی تواند دارای اثر باشد. اشرف سماوات، 
به ایلنا گفت: اگر شناسایی درستی صورت نگیرد، 
جنین های ناقص الخلقه افزایــش پیدا می کنند. 
تولد این نــوزادان جمعیت را افزایــش نخواهند 
داد، چــون اکثرا درگیر مرگ زودرس می شــوند، 
بسیاری از آنها زیر ۵ سال فوت می کنند، این کودکان 
جــدا از اینکه خیلی زجر می کشــند، باعث ایجاد 
مشکالت زیادی برای مادر و خانواده  خودشان هم 
می شوند. ضمن اینکه با این نوع زایمان ها، خانواده 
و حتی خویشــاوندان دیگر دچار ترس از بچه دار 
شــدن می شــوند و از حاملگی امتناع می کنند.  
سماوات گفت: ما در سال حدود ۷۰ هزار تولد نوزاد 
با ناهنجاری های شدید داریم که فقط نصف اینها 
قابل مداخله و شناسایی است، تا االن با غربالگری ها 
حدود ۸ هزار نفر از آنها را توانستیم شناسایی کنیم، 
اگر غربالگری ها گسترش پیدا کند تا ۳۰ هزار نفر از 
آنها قابل شناسایی است و اگر نتوانیم غربالگری ها 
را انجام دهیم به مرور تا ۷۰ هزار ناهنجاری گریبان 

مردم را خواهد گرفت. 
    

 توصیه به معلمان برای حضور
در خانه دانش آموزان 

محســن حاجــی 
 میرزایــی، وزیر آموزش 
و پــرورزش دربــاره 
امتحانات دانش آموزانی 
که به آمــوزش مجازی 

و تلویزیون دسترسی نداشته اند گفت: شورای هر 
مدرسه موظف است درباره این دسته از دانش آموزان 
تصمیم گیــری کنــد و امتحانات این دســته از 
دانش آموزان با حضور معلمان در منزل دانش آموزان 
برگزار خواهد شد. ارتقای هر دانش آموز به پایه باالتر 
مستلزم قبولی در امتحانات پایانی است و معلمان 
موظفند که وضعیت این دانش آموزان را بررسی و 

پیگیری کنند.
    

راه اندازی مرکز کنترل خودروهای 
حفاظتی یگان سازمان جنگل ها

مدیرکل دفتر فناوری 
اطالعــات، ارتباطــات 
و تحول اداری ســازمان 
جنگل هــا از راه اندازی 
مرکز کنترل خودروهای 

حفاظتی یگان این سازمان و ساماندهی نیروها خبر 
داد. میثم حسینی لر به ایسنا گفت: درحال حاضر 
تمامی خودروهای یگان حفاظت سازمان جنگل ها 
به سیستم های مکان یاب )GPS( مجهز شده اند و 
مسیر حرکتی آن ها در سامانه مانیتورینگ ناوگان 
یگان حفاظت ثبت می شود. وی با بیان اینکه نیروهای 
حفاظتی در جنگل ها و عرصه های طبیعی به صورت 
شبانه روزی مشغول حفاظت و صیانت از طبیعت 
هســتند، تصریح کرد: برای هر یک از این نیروهای 
حفاظتی محدوده ای جهت حفاظت و رصد مشخص 
شده اســت و هنگامی که خودروی آن ها شروع به 
حرکت می کند ما می توانیم مسیر حرکتی آن ها را 
مشاهده کنیم. گاهی اوقات این خودروها از محدوده 
تعیین شده خارج می شوند و یا چندین روز خاموش 
هستند، در این شرایط مدیران کل ادارات در جریان 

ماجرا قرار خواهند گرفت و علت را جویا می شوند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

هنوز ۵۰۰ هزار نفر هم در کشور۸۰ 
میلیون نفری ایران، دوز اول واکسن 
کرونا را دریافــت نکرده اند ، که حرف 
و حدیث هــا در مــورد پولی شــدن 
واکسن سر زبان ها افتاده است. مقام 
بلندپایــه ای خبــرش را می دهد و 
ســخنگویی آن را شــایعه می داند. 
مدیرکلــی از روش هــای عملیاتی 
واردات و فروش آن می گوید و مسئول 
دیگری آن را از بیــخ رد می کند. هر 
چند برخی این تایید و تکذیب ها را نه 
رد اساس خبر، بلکه راهی برای گرفتن 
تلخی و تیزی سیاســتی می دانند که 
از نگاه کاالمحورانه به ســالمت مردم 

نشات می گیرد.
زمزمه های فروش واکسن

زمزمه پولی شدن واکسن کرونا در 
ایران از مصوبه هفتم فروردین ستاد 
ملی مقابله با کرونا آغاز شد. مصوبه ای 
که تاکید می کــرد؛ بخش خصوصی 
می تواند بــا اســتفاده از ارز نیمایی 
واکسن کووید-۱۹ به کشور وارد کند. 
چند روز پس از این مصوبه حسن 
روحانی، رئیس جمهور با اشاره به سفر 
خارجی برخی ایرانیــان برای تزریق 
واکسن کرونا گفت: »چرا یک ایرانی 
برای زدن واکسن برود در کشور دیگر 
پول بلیط هواپیما، هتل بدهد و یک ماه 
بماند تا واکسن را تزریق کنند. این را 
مصوب و ابالغ کردیم و وزارت بهداشت 
دنبال می کند و هر دستگاهی بیاورد 
هیچ مشکلی در این زمینه نداریم«. 
ســخنان او بدان معنا بود که ایرانیان 

به جــای ارزبری، پول هــای خود را 
در داخل کشــور خرج کننــد. این 
برداشت از سخنان روحانی به نوعی با 
اظهارات روز یکشنبه علیرضا رئیسی، 
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
هم تایید شــد. او با بیان اینکه برخی 
عجله دارند و صبر نمی کنند تا طبق 
ســند ملی واکسیناســیون واکسن 
را دریافت کنند، گفــت: »این افراد 
برای دریافت واکســن کرونا به خارج 
از کشور مراجعه می کنند که ممکن 
است از آنها کالهبرداری شود یا اصال 
واکســن تقلبی به آنها تزریق شــود، 
بر همین اساس، ســتاد ملی مقابله با 
کرونا مجوز داده تا افراد یا شــرکت ها 
بــا ارز نیمایی، واکســن وارد کنند تا 
افرادی که نمی توانند طبق سند ملی 
واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن 
باشند از واکسن های وارد شده توسط 
این افراد استفاده کنند و پول آن را نیز 

پرداخت کنند«.
در ادامه ایــن صحبت ها هم حیدر 
محمدی، مدیــرکل دارو و مواد تحت 
کنترل ســازمان غذا و دارو، در برنامه 
»تهران ما ســالمت« رادیو تهران نرخ 
احتمالی واکســن را اعالم کرد و یک 
قدم دیگر در راه عرضه واکســن پولی 
برداشت. او گفت: »در صورت واردات 
واکســن با ارز نیمایی، آن هــا که در 
اولویت تزریق نیستند می توانند آن را 
۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان از داروخانه ها 
تهیه کنند«. او حتی در گفت و گویی 
که روز گذشته با ایسنا انجام داد ضمن 
تشریح بروکراســی اخذ مجوز واردات 
واکسن گفت: »تاکنون سه شرکت از 
بخش خصوصی مجوز واردات واکسن 
کرونا را از ســازمان غذا و دارو دریافت 
کردند و قرار شده واکسن را وارد کنند«.

باز هم تکذیب
در حالی که توضیحــات مقامات 
ارشد وزارت بهداشت و ریاست دولت 
کامل و واضح به نظر می رسید و البته 
صدای بسیاری را هم درآورد، کیانوش 
جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت بهداشت در 
گفت وگو با خبرگزاری ایسنا گفت که 
»واکسیناسیون پولی کرونا در کشور 

صحت ندارد«.
او افزود که »واکسیناســیون در 
چارچوب ســند ملی واکسیناسیون 
علیه کوویــد-۱۹ به صورت رایگان تا 
رســیدن به نقطه هدف یعنی ایمنی 
جمعی ناشی از واکسیناسیون انجام 

خواهد شد«.
جهانپــور تأکید کــرد: »وزارت 
بهداشــت هرگونه سیاســت موازی 
یا دور زدن ایــن برنامه ملی تحت هر 
عنوان اعم از پرداخت هزینه واکسن 
را که ناقض برنامه ملی واکسیناسیون 

باشد، تکذیب می کند«.
انتقاد از روند ُکند 

واکسیناسیون
اما این تایید و تکذیب ها در حالی 
رخ می دهد که در ماه های گذشــته 
بسیاری از شــهروندان، کارشناسان 
و حتی مســئوالن از روند ُکند تهیه 

واکسن در کشور انتقاد کرده اند.
بنا بــه گفتــه علیرضا رئیســی، 
سخنگوی ســتاد کرونا در روز شنبه، 
تاکنون در مجموع حدود یک میلیون 
و ۸۹۵ هزار دوز واکسن تحویل ایران 
شده اســت. رقمی که بسیاری آن را 
چهار ماه پس از آغاز واکسیناســیون 
در دنیا، بسیار پایین و حتی پایین تر 
از کشــورهای منطقــه می داننــد و 
معتقدند، دولت به دالیل مختلف در 

واردات واکســن موفــق عمل نکرده 
است.

 هر چنــد وزیــر دلیــل ناکامی 
زیرمجموعه اش در واردات واکســن 
را ناشــی از بی عدالتی در نظام توزیع 
جهانی واکسن می داند و از کوواکس 
انتقاد می کنــد و پــای تحریم های 
ظالمانه را هــم به میان می کشــد، 
اما منتقدان این ناکامــی در واردات 
واکسن را تعمدی می دانند و آن را به 

دو دلیل نسبت می دهند. 
دالیل ُکندی واردات واکسن

برخــی می گویند اگــر واردات 
واکســن در این قدر آســان است که 
شرکت های خصوصی می توانند تنها 
با دسترســی به ارز نیمایی، راه های 
تهیه آن را بجوینــد و آن را وارد و به 
مردم بفروشند، چرا دولت نتوانسته 
در این چهار ماه این کار را انجام دهد و 
آن را در اختیار مردم قرار دهد و حتی 
تالش هــای هالل احمر هــم در این 

خصوص بی نتیجه مانده است؟
شاید در پاسخ به این پرسش بتوان 
دو دلیل را ذکر کرد. نخســتین دلیل 
که برخــی از منتقدان به آن اشــاره 
دارند؛ انتظــار برای تولید واکســن 

داخلی است. این در حالی است که از 
میان تمامی واکسن های ایرانی تنها 
واکسن کوو برکت در فاز ۳ قرار دارد و 
به نوعی آن را پشت سر گذاشته است. 
به گفته مقامات وزارت بهداشت باقی 
واکسن ها هنوز در فاز ۲ یا آستانه فاز 
۳ هستند. ضمن اینکه با توجه به عدم 
دریافت گواهی تایید از سوی سازمان 
بهداشت جهانی، بسیاری نیز در مورد 
اثربخشی این واکســن ها ابراز تردید 

می کنند.
اما با زیاد شدن حرف و حدیث ها 
در خصوص پولی شدن واکسن کرونا، 
شــق دوم ُکندی واردات واکســن را 
شــاید بتوان اینگونه توضیــح داد: با 
توجه به پیش بینی وزیر در خصوص 
جهش های چند بــاره این ویروس و 
نیاز به تداوم واکسیناســیون مجدد 
در ســال های آینــده، برنامــه ملی 
واکسیناســیون رایگان هزینه های 
فراوانی را روی دست دولت می گذارد 
و در نتیجــه بایــد بــه راه دوم یعنی 
واکسیناســیون دلخواه بــا پرداخت 
هزینه، آن هم احتماال بدون حمایت 
بیمه ای تن داد. درست آن چیزی که 
در مورد واکســن آنفلوآنزای فصلی 

انجام می شود.
 نگاه کاالمحور به سالمت مردم

اما با وجود این بسیاری روند پولی 
شــدن واکسیناســیون در کشور را 
مبتنی بر عدالت اجتماعی نمی دانند و 
معتقدند واکسن کرونا در بیشتر نقاط 
دنیا، حتی در سرمایه داری ترین نظام 
حاکم بر جهان یعنی آمریکا به صورت 

رایگان است.
روزنامــه فرهخیتگان بــه نقل از 
علیرضــا ناجی، عضــو کمیته علمی 
ســتاد ملی مقابلــه با کرونــا و عضو 
کمیته ملی واکســن کرونا نوشــت: 
»اگر بخواهیم به عنوان اولین کشــور 
واکسیناسیون را پولی کنیم درست 
اســت یا خیر، تا جایی که من اطالع 
دارم هیچ کشوری واکسن را به مردم 
کشــور خود نمی فروشــد. ما اولین 
کشوری هستیم که چنین تصمیمی 

می گیریم. این ظاهر خوبی ندارد«.
دیروز هم سخنگوی شورای شهر 
تهــران در واکنش به خبــر مربوط 
به فــروش واکســن توســط بخش 
خصوصی گفــت: »در همه جای دنیا 
واکسیناسیون یک وظیفه حاکمیتی 
اســت و ورود بخش خصوصی در این 
حوزه باعث تجاری شــدن و برخورد 

سوداگرانه با سالمت است«.
علی اعطا با بیان این که باز شــدن 
پای بخش خصوصــی به قصد فروش 
واکسن به مردم، باعث کاالیی شدن 
سالمت می شــود، گفت: »دولت در 
ابتدا گفت بر اســاس سند ملی کرونا، 

همه را به صــورت رایگان واکســن 
خواهــد زد امــا متاســفانه در ادامه 
صحبت از واکسن پولی شد و گفته شد 
شرکت های خصوصی نیز می توانند 
واکسن وارد کنند و با قیمت مصوب به 
قشری که توانایی خرید آن را دارند، 

بفروشند«.
وی با بیان اینکه اگر قرار اســت از 
شــرکت های خصوصی کمک گرفته 
شــود و فقط باید در حــوزه واردات 
واکسن باشــد، افزود: »اگر قرار است 
که شــرکت های خصــوص به دولت 
کمــک کنند، ایــن بایــد در زمینه 
واردات باشــد و نباید واکســن های 
وارداتــی توســط شــرکت های 
 خصوصــی بــه اقشــار برخــوردار 

فروخته شود«.
سخنگوی شورای شــهر تهران با 
اشاره به اینکه ورود شرکت خصوصی 
به بحث فروش مســتقیم واکســن 
به مردم، یک سیاســت غلط اســت، 
ادامــه داد: »واکســن پولــی برای 
قشــری از جامعه، موجب می شــود 
بخش هــای دیگر جامعــه تبعیض 
را بــا تمام وجــود احســاس کنند. 
وظیفــه ذاتــی حاکمیــت، حفظ و 
نگهبانی از حق حیــات تک تک افراد 
جامعه اســت و پولی شــدن واکسن 
باعث می شــود که در ایــن وظیفه 
حاکمیــت خدشــه دار شــود و این 
تصــور ایجاد شــود که حــق حیات 
 عده ای نســبت به عده ای دیگر برتر 

شمرده شده است«.
هر چند کیانوش جهانپور، رئیس 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت موضوع پولی شدن 
واکســن کرونا را مــردود می داند، 
اما شاید به اســتناد به گفته حیدر 
محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو که گفته 
بود »واکسن رایگان فعاًل تنها برای 
گروه های در معرض خطر است که 
شمار آنها حدود دو میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر برآورد می شــود«، بتوان 
این تاییدها و تکذیب ها را سرآغازی 
بر پایان زودهنگام واکسیناســیون 

رایگان سراسری دانست.

باالخره واکسن کرونا رایگان است یا پولی؟! 

مردموبازهمآونگشدنمیانتأییدوتکذیبها

خبر

بر اساس اعالم وزارت بهداشت دیروز ۲۴هزار 
و ۳۴۶ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی 

شدند و ۳۹۸ تن نیز جان باختند.
این ارقام روزانه در حالی هر روز سیر افزایشی 
پیدا می کند که دیروز عضو کمیته علمی ستاد 
مقابله با کرونا وضعیت فعلی بیماری در کشور را 
فوق بحرانی خواند و با اعالم پر بودن تخت های 
بیمارستانی به دلیل مراجعات باالی بیماران، از 

شیوه جدید پذیرش بیماران خبر داد.
دکتر مســعود مردانی، با تاکیــد بر پر بودن 
تخت های بیمارستانی، به ایسنا گفت: از این رو 
مراکز مراقبت های حاد تنفسی و مراکز سرپایی 
درمان کرونا در مجتمع های بیمارستانی ایجاد 
شده است که بیمار مبتال به کرونا به دلیل پر بودن 
تخت های بستری به آنجا مراجعه کرده و داروهای 
حیاتی همچون رمدســیویر به بیمــار تزریق 
می شود و بیمار را به خانه می فرستند؛ چون دیگر 

بیمارستان ها جایی برای پذیرش بیمار ندارند.

وی افزود: این مراکز در بیمارستان های تهران 
ایجاد شده و براساس بخشنامه، بیمارستاهای 
شهرستان ها هم می توانند این کار را انجام دهند. 
در این شیوه تمام داروهای درجه یک با دفترچه 
بیمه و قیمت مناســب به بیمار ارائه می شود تا 
دارو را از بازار آزاد تهیه نکنند؛ چون ممکن است 
سالمت این داروها در بازار آزاد زیر سوال باشد. 
اکنون دیگر وقت انتخاب بیمارســتان و دکتر 
خاص نیست، انتخاب شاید امکان پذیر نباشد و 

باید به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنند.
این متخصص بیماری های عفونی ادامه داد: 
کلیه افرادی که نیاز به درمان بستری دارند ولی 
جایی برای بستری شدن آنها وجود ندارد در این 
مراکز پذیرش و بستری می شــوند، آزمایش یا 
عکس های الزم از او گرفته می شود و در صورت 
نیاز درمان های بیمارســتانی را برایشان انجام 
می دهیم . اگر در منزل امکانات اکسیژن و تزریق 
وجود داشته باشــد مابقی داروها را در خانه به او 

می دهیم و اگر این امکان وجود نداشــته باشد 
می تواند روز بعد مجددا به مرکز درمانی مراجعه 
کرده و دارو دریافت کرده و برود. با این کار حدود 
۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر در روز که نیاز به بستری دارند 
را به شکل سرپایی مدیریت می کنیم. تخت های 
بیمارستانی کامال پر هستند و اگر مثال فرزند خود 

من بیمار شود جایی برای او نیست .
وی افزود: عمدتا چون مراکز درمانی پذیرای 
بیماران بستری نیستند مطمئنا بیماران کرونایی 
که به مــا مراجعه می کنند پیشــرفته تر از قبل 
هســتند. االن عمدتا بیمارانی را می بینم که در 
خانه درمان کردند و به بیمارســتان نیامدند؛ به 
شــکلی که در برخی حتی بیش از ۵۰ درصد از 
سطح ریه درگیر شده است. این افراد همان هایی 
هســتند که در ICU یا بخش معمولی بستری 
می کردیم و چــون جایی برای بســتری نبوده 
مراجعه نداشتند و به این شکل باید درمان شوند.

وی در پاســخ به اینکه ادامه روند درمان در 

منزل و عدم بستری در بیمارستان چه تاثیری 
بر روند درمان بیماران خواهد داشت؟ اظهار کرد: 
مسلما شرایط ایده آِل بیمارستان در منزل وجود 
ندارد ولی وضعیت فعلی مــا باید با زمان جنگ 
مقایسه شــود. االن وضعیت بیماری در کشور 
بحرانی و حتی فوق بحرانی اســت. از طرفی ما 
تجربه نقاهتگاه های کرونا را هم داریم اما مردم از 
این نقاهتگاه ها استقبالی نکردند. رفتن به منزل 
برای بیمارانی که عالئم کمی دارند خوب است 
اما مشکل بعدی ما این است که این افراد در خانه 
سایر افراد را هم بیمار می کنند. االن یک بیمار 

مبتال به کرونای انگلیسی می تواند ۷ نفر دیگر را 
در آن واحد بیمار کند.

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: متاسفانه بر اساس اعالم وزارت بهداشت 
میــزان رعایت پروتکل های بهداشــتی حدود 
۵۸ درصد است. زدن ماسک به تنهایی کفایت 
نمی کند و حفظ فاصله اجتماعی از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. االن با اینکه اعالم شــده باید 
دورکاری ادارات برقرار باشد، ببینید در بانک ها، 
اداره دارایی، دادگستری و... چه خبر است. اکنون 

بهترین کار تعطیلی چنین مراکزی است .

تغییر در شیوه پذیرش بیماران با تکمیل ظرفیت بیمارستان ها

وضعیت کرونا در کشور فوق بحرانی است

با توجه به پیش بینی وزیر 
در خصوص نیاز به تداوم 
واکسیناسیون مجدد در 

سال های آینده، برنامه 
ملی واکسیناسیون رایگان 
هزینه های فراوانی را روی 

دست دولت می گذارد 
و در نتیجه باید به 

واکسیناسیون پولی تن داد

زمزمه  واکسن کرونا در 
ایران از مصوبه هفتم 
فروردین ستاد ملی 

مقابله با کرونا آغاز شد. 
مصوبه ای که تاکید می کرد؛ 

بخش خصوصی می تواند 
با استفاده از ارز نیمایی 

واکسن کووید-۱۹ به کشور 
وارد کند
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