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ســهمیه واکســن پاکبانــان بــا
انتشار خبرهایی مبنی بر تزریق
سیاست آن بــه مدیران شــهری آبادان و
پیمانــکار و چند تــن از اعضای
مدیریــت شــهری علیآبــاد کتــول جنجالی
شده اســت .بازتاب ســریع و گســترده آن در
فضای مجــازی با کلید واژههــای عدالت در
نظام ســامت یا واکســن پاکبانان و واکســن
ربایــی و...نشــان میدهــد که افــکار عمومی
تــا چــه انــدازه مطالبــه گــر شفافســازی در
توزیع واکســنهای دریافتی و عمل کردن به
پروتکل توزیع واکســن از ســوی مسئوالن در
شــرایطی اســت که واکســن موجود وارداتی
هــم به دشــواری وارد کشــور شــده اســت .از
همین رو وزیر بهداشــت و درمان در نامهای
بــه رئیس دانشــکده علوم پزشــکی آبــادان،
دستور عزل معاون بهداشتی و مدیران ناظر
بر اجرای برنامه ایمنسازی در اسرع وقت را
صادر کرد.
در نامــه ســعید نمکــی خطاب به شــکراهلل
ســلمانزاده رئیس دانشــکده علوم پزشکی
آبادان ضمن اظهار تأســف از ســوء استفاده
صــورت گرفتــه از ســهمیه واکســن پاکبانان
شــهرداری آبــادان کــه در معــرض شــدید
آلودگــی با پســماندهای آلــوده قــرار دارند،
آمــده اســت :در حالــی که تاکنون مســئوالن
ارشــد وزارتخانه کــه مســتمراً در بازدیدهای
میدانی در معرض گرفتاری با ویروس کرونا
هســتند و بهعنوان گروه اولویتدار پزشــکی
حــق اســتفاده از واکسیناســیون را دارنــد بــه
نفــع نیازمنــدان دیگــر ،از این حــق قانونی،
شــرعی و عرفــی خــود گذشــتند ،گروهی که
ت ســوم و چهارم قــرار دارند چنین
در اولویــ 
سوءاستفادهای نمودهاند ،لذا ضروری است
در اســرع وقــت معاون بهداشــتی و مدیران
ناظر بر اجرای برنامه ایمنســازی در آبادان
عزل شوند.
نمکی همچنیــن برخورد قانونــی با تمامی
کســانی که عامداً با این رفتار غیرمنصفانه و
سوءاســتفاده همراهی کرده و کسانی راکه به
نحو ناشایست و ناعادالنه واکسینه شدهاند ،
خواستار شد.
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زدن واکسن سهمیه پاکبانان به مدیران شهری در آبادان و علی آباد کتول جنجال برانگیز شد

واکسن ناپاک
مدیران خاطی برکنار شدند

بهخاطرپاکبانانواکسنزدی 
م
«محمودرضــا شــیرازی» شــهردار آبــادان در
توگــو با «ایران» گفــت بهخاطر رفع تردید
گف 
و اســترس زایــی پاکبانــان آبادانــی ،شــهردار و
 9نفــر دیگــر از مدیــران شــهرداری و پســماند
اقدام به تزریق واکســن کردهانــد .وی افزود :به
پاکبانان شــهرداری آبادانی هم مانند پاکبانان
شــهرداریهای دیگر شهرها سهمیهای تعلق
گرفت که با حواشی همراه بود که صحبتهای
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی آبادان مبنی بر
اســتفاده برخی از مدیران شــهرداری و شورای
شــهر آبادان از سهمیه واکســن پاکبانان به این
حاشــیهها دامــن زد .بــه گفتــه وی 219 ،دوز
واکســن از نــوع ســینوفارم چینــی بــه پاکبانان
آبادانی تعلق گرفت که قرار بود طی مراسمی
14نفــر از پاکبانــان ایــن واکســن را بهصــورت
داوطلبانه دریافت کنند که متأســفانه بهدلیل
اینکه این واکسن چینی بود و پاکبانان میگفتند
تاکنــون روی کســی امتحــان نشــده از زدن این
واکســن ترس داشتند و خواستار تزریق واکسن
توسط شهردار و امام جمعه آبادان بودند.
من هــم بهعنوان شــهردار آبادان برایشــان

توضیــح دادم کــه اگــر طبــق پروتکلهــا و با
اجازه مســئوالن بشــود مــن و دیگــر مدیران
میزنیم که خیال شــما راحت باشــد .به هر
جهت در روز مراســم رســمی تزریق واکسن
فقط  8نفر حاضر به تزریق واکســن شدند و
تا  5روز بعد از آن هم کسی داوطلب نشد.
شیرازی تصریح کرد :در چنین شرایطی من
دســتور دادم کــه مســئوالن حــوزه پاکبانها،
ســرکارگرها و مســئوالن حــوزه پســماند
گروههــای هــدف را توجیــه کننــد و بــا خــود
بیاورنــد به مراکز بهداشــت تا اگر مســئوالن
مرکز بهداشــت اجــازه دادند مســئوالن هم
واکســن بزنند که به این ترتیــب من و  8نفر
دیگر از مسئوالن که یکی از معاونان خدمات
شــهری ،مدیریت ســازمان پســماند آبادان
و مشــاور بهداشــتی شــهردار بــرای ترغیب
پاکبانان به زدن واکســن و اطمینان دهی به
آنها که این واکســن مشــکلی ندارد اقدام به
زدن واکسن کردیم ،که البته یکی از مسئوالن
پس از تزریق واکسن به کرونا مبتال شد و ابتدا
چند روزی در بیمارستان اهواز بستری بود و
وقتی متوجه لخته شدن خون بهدلیل تزریق

واکســن و درگیــری  35درصدی ریه ایشــان
شدند وی به تهران منتقل شد.
شــهردار آبــادان تأکیــد کــرد :از  219واکســن
ســهمیه پاکبانــان ،تاکنــون104دوز واکســن
تزریــق شــده و مســئوالن بهداشــتی اعــام
کردهاند  115دوز واکســن باقی مانده عودت
خواهد شد یا به گروههای هدف دیگر تزریق
میشــود .ضمــن اینکــه از ایــن ســهمیه 24
واکســن به بیماران زمینهای خــارج از حوزه
شهری تزریق شده که ما اعتراضی نداشیم.
شــهردار آبــادان تزریق واکســن بــه اعضای
شــورای شــهر آبادان را تکذیب کــرد و گفت
اعضای شــورا هیچ کدام نه تقاضایی در این
خصوص داشــتند و نه ورود کردند .شهردار
آبادان درپاسخ به پرسش خبرنگار «ایران»
درخصــوص اینکــه زدن واکســن از ســوی
شــهردار و  8تن دیگر از مجموعه شهرداری
آیا با دانشگاه علوم پزشکی آبادان هماهنگ
شــده تأکیــد کــرد :تزریــق واکســن بــا مرکــز
بهداشت هماهنگ شده بود.
بهگزارش ایرنا ،شــکراهلل سلمانزاده رئیس
دانشــکده علوم پزشــکی آبادان نیــز با بیان

برکناری رئیس شبکه بهداشت علی آباد کتول

علیرضا حاتمی ســخنگوی شــورای اســامی علیآبــاد کتول
گلســتان هــم در گفتوگــو بــا ایرنــا تزریــق واکســن کرونــای
ســهمیهای پاکبانــان به پیمانــکار خدمات شــهری و مدیران
شهرداری این شهر را تأیید کرد .وی افزود :تزریق این واکسن
روز جمعه انجام شــد و طبق برنامه قرار بود واکسن کرونا به
 ۲۴نفــر از پاکبانــان علیآبــاد تزریق شــود کــه بهدلیل حضور
نیافتــن تعدادی از آنها ،چهار واکســن به پیمانکار و ســه نفر
دیگــر از پرســنل خدمات شــهری شــهرداری تزریق شــد .وی
افزود :شــهرداری علیآباد لیست  ۴۵نفره از پاکبانان را برای
تزریق واکســن در اختیار مرکز بهداشــت قرار داد که با انجام
قرعه کشــی ۲۴ ،نفر برای تزریق واکســن انتخاب شدند که در

زمان مقرر حاضر به تزریق واکســن نشــدند .وی خاطرنشــان
کرد :از آنجایی که بسته واکسن باز شده و احتمال فاسد شدن
آن وجود داشــت ،در اقدامی اشتباه ،چهار واکسن باقیمانده
بــه افــرادی غیــر از پاکبانان و مجموعــه تحت نظــر پیمانکار
بخــش خصوصــی تزریــق شــد .در پــی ایــن اتفــاق ،معــاون
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت :رییــس
شبکه بهداشــت و درمان شهرستان علیآباد به دلیل تزریق
غیرقانونــی واکســن کرونــای پارکبانان این شــهر بــه برخی از
مدیران شــهرداری برکنار شــد .ناهید جعفری امروز در گفت
و گــو بــا ایرنا خبر داد:پس از بررســی به عمل آمــده ،کوتاهی
رییس شبکه بهداشت علی آباد قطعی تشخیص داده شد.
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اینکــه برخــی در شــورای شــهر و شــهرداری
آبادان از ســهمیه واکســن کرونای اختصاص
یافته به پاکبانان واکسن تزریق کردند ،گفت:
بــا توجه به اینکه پاکبانان یکی از اولویتهای
تزریق واکسن هستند طبق فهرستی که روزانه
از ســوی مدیــران شــهرداری آبادان بــه مرکز
بهداشت ارسال میشــود افراد معرفی شده
طبق لیست واکسن کرونا دریافت کردند.
وی افــزود :متأســفانه در این میان تعــدادی از
مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر آبادان
که اســامی آنها در فهرســت ارائه شــده از سوی
این شهرداری بود واکسن کرونا تزریق کردند.
وی اظهــار داشــت :از آنجــا کــه افــراد هنگام
تزریــق واکســن ماســک بــر چهــره داشــتند،
شناســایی آنهــا بــرای همکاران میســر نشــد
امــا نــام ایــن افــراد در فهرســت ارســالی از
ســوی شــهرداری آبادان قرار داشــت .وی در
توگو با «ایــران» هرگونه
همیــن حــال در گف 
هماهنگی از سوی شهرداری با دانشگاه علوم
پزشکی آبادان برای تزریق واکسن به شهردار
و درگیری مســئوالن شهرداری را تکذیب کرد
و گفت دراین خصوص هیچگونه هماهنگی
نشده بود.
پیگیری قضایی تزریق واکســن کرونا از ســوی
برخیمدیرانشهرداریآبادان
در همینحــال حمیــد مرانیپــور دادســتان
آبــادان نیــز در خصوص این موضــوع گفت:
دســتگاه قضایی تحقیقات خود در خصوص
ســوء اســتفاده از ســهمیه واکســن کرونــای
پاکبانــان از ســوی برخــی مدیران شــهرداری
آبادان را با قاطعیت دنبال میکند.وی اظهار
داشت :در پی اقدام برخی مدیران شهرداری
آبــادان و دریافــت واکســن کرونــا بــه جــای
پاکبانــان زحمتکــش ،موضــوع بالفاصله در
دســتور کار دادســتانی آبادان قرار گرفت .وی
افزود :هرچند مصاحبههایی از سوی شهردار
و رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در این
خصــوص انجام شــده ولی دســتگاه قضایی
تحقیقات میدانی و نامحســوس خود توسط
مراجع مختلف در ســطح شهرســتان آبادان
را آغــاز کرده اســت و این تحقیقات همچنان
ادامه دارد.
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