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قربانی شدن زاگرس برای معیشت مردم محلی

انجیرکاران و دامداران متهمان آتشسوزی جنگلهای استهبان

گزارش «ایران» از افزایش مراجعه مردم به داروخانههای شــهر برای خرید واکســن

خیز دوباره کرونا
در تهران و چند استان دیگر

فریبا خان احمدی
خبرنگار

علی محمدی/ایران

«موجــود نیســت» این پاســخ تکراری به ســؤال هــزاران
مراجعــه کننــده بــرای خریــد واکســن آنفلوانــزا اســت.
همراهــی ویــروس های کرونــا و آنفلوانزا در شــش ماهه
دوم ســال موجــی از نگرانــی را بین مردم بــه راه انداخته
اســت .گزارشهــای میدانــی مــا نشــان میدهــد؛ آمــار
مراجعه به داروخانهها در هفتهای که گذشــت بسیار باال
بود .خیلیها در کنار نســخهای که بــه داروخانه میآورند
درخواســت واکســن آنفلوانزا هم میکنند اما پاسخی که
میشــوند این اســت« :واکســن نداریــم« ».واکســن هنوز
توزیع نشده است .فعالً هیچ جا پیدا نمیکنید».
از چنــد هفتــه گذشــته رئیس ســازمان غــذا و دارو در
نشســت هــم اندیشــی فعــاالن حــوزه دارو و تجهیــزات
پزشــکی با وزیر بهداشــت درباره جزئیات توزیع واکســن
آنفلوانــزا گفتــه بود که امســال با توجه به شــرایط خاص
ناشــی از کرونــا ،تأمیــن  ۲.۵میلیــون دوز واکســن را برای
گروههــای پــر خطــر در نظر گرفتهانــد و قرار اســت هفته
آخر شــهریور و اوایل مهر ماه واکســن آنفلوانزا در شــبکه
بهداشت برای گروههای پر خطر و کادر بهداشت و درمان
بهصورت رایگان توزیع شود .بر اساس اعالم سازمان غذا
و دارو؛ عــاوه بــر گروههای پر خطــر 8 ،و نیم میلیون دوز
دیگر واکسن آنفلوانزا برای سایر افراد نیز وارد شده است.
آنطور که تاکنون برنامهریزی شــده ،واکســن آنفلوانزا از
ابتــدای مهر در داروخانهها برای افراد ســالمند باالی ۶۵
ســال توزیع میشــود؛ بهطوری که این افــراد میتوانند با
ارائــه کارت ملی و ثبــت کد ملی خود واکســن را دریافت
کننــد .ســپس در فاز بعــد محمولههــای بعدی واکســن
آنفلوانــزا در داروخانههــا توزیع خواهد شــد و ســایر افراد
میتواننــد برای تهیه واکســن بــه داروخانههــا مراجعه و
واکسن را با ارائه کارت و کد ملی دریافت کنند.
گزارشهــا از داروخانههــا نشــان میدهــد که امســال
بهدلیــل ایجاد تقاضــای کاذب میــزان واردات بــا تعداد
تقاضاها همخوانی نخواهد داشــت .خیلی از داروســازان
میگوینــد ،تزریق واکســن آنفلوانزا برای همــه افراد نیاز
نیســت بــا این همه شــروع فصــل ســرماخوردگی یعنی
اواخــر شــهریور و اوایــل مهــر مــاه ،بهترین زمــان تزریق
این واکســن اســت البته چنان که کارشناســان می گویند،
این واکســن نهایت تا  30درصد بــدن را در برابر ویروس
آنفلوانــزا مقــاوم نگــه مــیدارد وبــرای برخی افــراد هم

هیچگونه ایمنی در پی ندارد.
ëëروزی 200مراجعهکنندهبرایواکسنآنفلوانزا
نبــش یکــی از گذرهــای فرعــی در میــدان انقــاب
جایــی که یکی از پر مراجعهتریــن داروخانهها در آن قرار
دارد .افــرادی در کنــار باجههــای تحویــل دار بــرای تهیه
واکسن آنفلوانزا منتظرند؛ وارد داروخانه دکتر ابراهیمی
میشــوم متقاضیان با رعایت پروتکلها و قواعد فاصله
گذاری فیزیکی با فاصله چند متر از هم پشــت باجههای
تحویــل دارو ایســتادهاند تــا نوبتشــان برســد و داروی
خود را دریافت کنند .مســعود یکی از آنهاست 48 ،سال
دارد ،محله او کیلومترهــا دورتر از میدان پر تردد انقالب
اســت« .با این اوضاع کرونــا ،باالی  30داروخانه شــهر را
دانه به دانه گشــته ام ،همه یک چیز گفتن؛ فعالً واکســن
نداریم ».داروخانههای غیر دولتی برای مسعود و هزاران
مراجعــه کننــده دیگر آخرین ایســتگاه برای دسترســی و
تأمین واکســن آنفلوانزا اســت .مراجعه کننــدگان به این
داروخانــه همگی شــرایط مســعود را دارند .هر مشــتری
که بــه داروخانه میآید بعــد از تحویــل دارو بالفاصله از
متصدی داروخانه یا داروســاز تقاضای واکســن آنفلوانزا
میکنــد« .خانــم کاظمی» مراجعه کننده دیگری اســت
که برای تهیه واکسن آنفلوانزا به داروخانه دکتر ابراهیمی
آمده اســت 10 .سال اســت که مبتال به بیماری پر فشاری
خون اســت .او میگوید :در طول سالهای گذشته قبل از
آغاز پاییز واکسن آنفلوانزا زده است و تا به حال نشده که
دســت خالی برگردم اما امسال هر جا رفتم واکسن گیرم
نیامده است .چند روز دیگر شهریور تمام میشود و زمان
طالیی تزریق واکسن را از دست میدهیم».
دکتــر ابراهیمی مســئول داروخانه کــه روزانه بین 100
تا  200متقاضی دریافت واکســن آنفلوانزا دارد ،میگوید:
«از یک هفته پیش فراوان مشاهده کردهایم که مراجعان
بــا چهرههای مضطرب وارد داروخانه میشــوند و دنبال
واکســن آنفلوانــزا هســتند .هیچوقــتایــن موقع ســال،
بــرای خریــد واکســن آنفلوانزا ایــن همــه مراجعهکننده
نداشــتهایم ،اما حاال با خبرهایی که اعالم میشودمردم
نگران شــدهاند .ما ســال گذشــته بیش از  50قلم واکسن
آنفلوانزا دور ریختیم یعنی کســی نیامد و انداختیم دور.
االن موجی راه افتاده که همه فکر کنند باید واکسن بزنند.
ســؤال اصلی این است که چه کسانی باید واکسن بزنند؟
تزریق واکســن آنفلوانزا پروتکل جهانــی دارد؛ افرادی که
سالمند هستند ،کسانی که بیماری زمینهای دارند ،نقص
ایمنــی دارند ،ایــدز دارند ،دیالیز میشــوند ،بچههای زیر

 5ســال و کادر درمــان باید واکســن بزنند .تزریق واکســن
آنفلوانــزا حداقل یک ماه باید قبل از شــیوع این بیماری
فصلی انجام شود تا آنتی بادی در بدن تولید شود.
ëëآخرشهریوروافزایشدرخواستواکسن
چنــد دقیقــهای را در داروخانــه منتظــر میمانــم .در
فاصلــه کمتر از  10دقیقه نزدیک به  8نفر دنبال واکســن
آنفلوانزا هستند .درخواستهایی که اینجا نیز چون دیگر
داروخانه ها راه بهجایی نبرده و هر بار به در بسته خورده
است .داروخانه داران میگویند هرچه به روزهای انتهایی
شــهریور نزدیک میشــویم تعداد این درخواستها هم
زیاد میشود .مردم فکر میکنند واکسن آنفلوانزا هم بازار
بورس یا طالست که جا نمانند برای همین یک مرتبه به
داروخانههــا هجــوم آوردهاند« .خانم بصیــر» زن جوانی
اســت که بــرای خریــد داروهای همســرش بــه داروخانه
آمده« :همســرم دیســک کمــر دارد آمــدم داروهایش را
بخــرم .امســال به خاطــر کرونا همــه خانواده مــون باید
واکســن بزنیم .قبل از اینجا هم از چندتا داروخانه ســؤال
کــردم میگویند واکســن هنوز توزیع نشــده اســت ».چند
قــدم جلوتر مــرد ســالخوردهای با چهــرهای مضطرب با
تلفن همراهش صحبت میکند« .میگن نیست .نداریم.
چنــد جــا رفتم .خیلی شــلوغ شــده .همه دنبال واکســن
آنفلوانزاهســتند .همیــن را بگویــم که هنوز واکســن را به
داروخانهها ندادهاند ،نمیدانم چرا اخبار چیزی نمیگه.
اگر میدانستم هنوز داروخانهها نمیفروشند که این همه
راه را با این وضعیت کرونا و بیماری تا اینجا نمیآمدم».
مســئول فنی یکی از داروخانهها در خیابــان آزادی هم از
تقاضــای کاذب تأمیــن واکســن آنفلوانــزا گالیــه میکند:
«در یــک هفته گذشــته آمــار مراجعه برای تهیه واکســن
آنفلوانــزا خیلی باال بــود ،روزی  200تــا  300نفر مراجعه
میکننــد اما نداشــتیم که بدهیم .هر کســی ما را میبیند
میگوید دو تا واکســن هم برایمان کنار بگذار .تلفنهای
زیادی داریم که درخواســت واکســن میکنند .بعضیها
هم فکر میکنند واکسن داریم اما نمیفروشیم .تعدادی
هم درخواستهای عجیب و غریبی دارند مثالً میگویند
اســممان را در لیست بنویســید پیش پرداخت میدهیم
هر زمان واکســن آمــد ما را در اولویت قــرار دهید .گرفتن
پیــش پرداخــت بــرای دارو تخلــف و غیــر قانونی اســت
و هیــچ داروخانــهای ایــن کار را نمیکنــد .بعضیها فکر
میکننــد اگــر االن نجنبنــد از بقیه عقــب میافتند .همه
اینهــا بهخاطــر ناآگاهــی مــردم اســت .رســانهها باید به
مــردم اطالعــات درســت دهنــد؛ یــک تــرس کاذب بین

اخبــــار

صف تقاضای کاذب برای واکسن آنفلوانزا

معاون بهداشــت وزیر بهداشــت از خیز دوباره
کرونــا در تهــران و برخی اســتانهای دیگر خبر
داد و گفت :میزان بیماران ناشی از این بیماری
در تهران ،طی یک هفته گذشــته و در مقایسه با
هفته قبل از آن ،دو برابر شــده است .به گزارش
ایســنا ،دکتر علیرضا رئیســی با اشاره به گذشت
حدود هفت ماه از شــیوع کرونا در کشــور گفت:
امــا با این حــال این ویروس یــک صداقتی هم
در وجودش هســت و آن این اســت که هر کسی
بــه قلمرویــش وارد شــود ،حتماً مبتــا میکند
و تنهــا چیــز ثابــت در دنیــا درباره ایــن ویروس
همین موضوع اســت .او ادامه داد :ثابت شــده
مســافرت رفتــن باعــث خیــز مجــدد بیمــاری
میشــود و ایــن اتفــاق متأســفانه دارد میافتد؛
بــه طوری که هفته پیش نســبت به هفته قبل از
آن ،شــروع خیز مجدد بیماری را شاهد هستیم
و بهعنــوان مثال در تهران در مقایســه دو هفته
اخیــر بــا یکدیگر ،میــزان بیمــاران از روزانه ۹۰۰
بیمار به  ۱۸۰۰بیمــار افزایش یافت؛ یعنی طی
یــک هفته میــزان بیماران و بســتریها دو برابر
شــد .رئیسی درباره واکسن آنفلوانزا نیز تصریح
کــرد :نبایــد فرامــوش کنیــم این واکســن حدود
 ۴۰درصــد در پیشــگیری از بیمــاری نقش دارد؛
ایــن یعنی افــرادی که واکســن آنفلوانــزا تزریق
میکننــد در برابــر بیمــاری صددرصــد ایمــن
نخواهنــد بــود .وی افزود :تعــداد قابل توجهی
واکســن وارد داروخانههای ســطح شهر خواهد
شــد کــه آن هــم بــرای افــراد دارای بیمــاری و
ســالمند است که با مراجعه به داروخانه و ثبت
کد ملی واکسن دریافت کنند.

مردم ایجاد شــده اســت .مردم فکر میکنند اگر سریعتر
واکســن تزریق نکنند ،میمیرنــد .داروســازان مدعیاند،
آشــفته بــازاری که در توزیع ماســک اتفاق افتــاد احتماالً
در مورد واکســن آنفلوانزا هم تکرارشــود .دکتر ابراهیمی
مســئول یکی از داروخانهها در میــدان انقالب از ماجرای
ارائه واکســن آنفلوانزا در قبال دریافت کارت ملی و ثبت
مشــخصات افــراد باخبــر اســت .او میگویــد« :داروخانه
نمیتوانــد بــا ارائــه کارت ملــی نحــوه فــروش واکســن را
کنترل کند .روزی هزار نفر برای تهیه واکســن آنفلوانزا به
این داروخانه مراجعه میکنند .همین االن سر حق فنی
ما دعوا اســت حاال بیاییم پلیس بازی هم در بیاوریم که
کارت ملی با مشــخصات فرد هماهنگی دارد یا نه؟ باید
مســئولیت این کار را از عهده ما بردارند .پیشــنهاد ما این
است گروههای پر خطر از طریق سامانه سالمت ثبتنام
کننــد و در خانههــای بهداشــت واکسنشــان را بزنند .آن
مقدار واکســنی هم که به داروخانهها میدهند با ارز آزاد
بدهند .امکان کنترل مراجعان با کارت ملی در داروخانه
واقعــاً وجــود نــدارد ».با وجــود آنکه متخصصــان حوزه
سالمت تأکید دارند امسال بهدلیل رعایت فاصلهگذاری
فیزیکی و پوشیدن ماســک ،شیوع بیماری آنفلوانزا روند
کاهشی خواهد داشت با این حال برخی افراد تحت تأثیر
تبلیغات فضای مجــازی درباره تزریق واکســن آنفلوانزا
روانه بازار سیاه شدهاند .آقای «یاری» از تبلیغات واکسن
در فضــای مجــازی میگویــد« :.همیــن االن بــازار ســیاه
بهوجود آمده است معلومم نیست واقعاً این چیزهایی
که دست مردم میدهند چی هست .ما که به این داللها
اعتمــاد نمیکنیــم .بهتــر اســت اجــازه دهیم واکســن را
کسانی بزنند که بیماری زمینهای دارند یا سالمند هستند
اگر چیزی ماند نوبت مردم عادی برسد».
مســئول امــور دارویــی داروخانهای در خیابان شــهید
مطهــری هــم با اشــاره بــه بــازار ســیاه احتمالی واکســن
آنفلوانزمی گوید« :همه میگویند تو رو خدا واکســن آمد

بــرای ما کنــار بگذاریــد .حــدود  600نفر در ایــن دو هفته
به من ســپردند که واکســن آمد بــه ما خبر دهیــد .با این
شــرایط شــک نکنید بازار سیاه شــکل میگیرد .سال قبل
که کرونا نبود دو ماه بعد از شــروع پاییز ،آنفلوانزا شــیوع
پیدا کرد با وجود این واکسن  36هزار تومانی در بازار آزاد
 500تــا  600هــزار تومــان معامله میشــد االن که خیلی
وضعیت فرق کرده اســت .مردم هم ســمت بازار ســیاه
میرونــد چــون معتقدند بــر فرض مثــال اگــر  500هزار
تومان هزینه واکسن کنند خیلی بهتر از آن است که گرفتار
بیماری و بیمارســتان شوند ».آقای ســعیدی؛ مدیر امور
دارویی داروخانه راسل در خیابان سهروردی جنوبی هم
میگوید« :هر سال  15مرداد ماه ثبت سفارش میکردیم
و  10روز بعد واکسن را تحویل میگرفتیم االن هیچ خبری
نیســت .دیروز مشتری داشتم که میگفت واکسن را 300
هزار تومان خریده است .گفتم از کجا خریدی وقتی هنوز
واکسنی توزیع نشده اســت .گفت از داروخانه خریدم .در
حالیکه اگر بخواهند توزیع کنند شــرکتهای پخش به ما
اطــاع میدهند .نمیدانیم از چه کانالی واکســن بیرون
درز کرده اســت .بعضی از مشــتریها که در خانه مریض
دارنــد با الفاظ رکیک به ما ناســزا میگویند که واکســن را
بــرای خانواده و دوســت و آشــنایانتان میبریــد .ولی به
واهلل اگر یک قلم هم به ما واکسن داد ه باشند.
او در ادامــه میافزایــد« :مــردم فکر میکنند واکســن
توزیع شــده و ما نمیدهیم .بر فــرض که به هر داروخانه
هم  40یا  50قلم واکسن توزیع کنند خیلی کم است چون
بین خود همکاران دعوا میشــود .ما  10نفر کارمندیم هر
کدامــم  4نفر عضو خانوادهمان باشــد  40نفر میشــویم
حاال بماند که مادر و پدرم و خواهر و برادرمان هم واکسن
میخواهند .آقای ســعیدی لیســت پیامهــای تلفنش را
نشــانم میدهد؛ از اقوام نزدیکش گرفته تا همســایهها و
آشــنایان قدیمی به او پیام دادهاند که برایشــان واکسن
آنفلوانزا کنار بگذارد!

حاجی میرزایی :دانشگاه را
با فراز و نشیب سیاسی گره نزنید

وزیــر آموزشوپــرورش گفــت :معلمــان بایــد
بتوانند خود را بــا تغییرات جامعه همراه کنند.
به گزارش ایســنا ،محسن حاجی میرزایی دیروز
با حضور در دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر اینکه
آموزشوپرورش یک دســتگاه سیاســی نیســت
و بایــد از سیاســت زدگــی در آن پرهیــز کنیــم،
بیــان کرد :همــه مــا در مقابل تعلیــم و تربیت
معلمان کشــور مســئولیت داریم .اگر مسئوالن
ایــن دانشــگاه حیات خــود را بر سیاســی بازی و
فراز و نشــیب سیاســی گره بزنند تنها نتیجه آن
قربانی کردن دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.

