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«کچو مثقال» در رعایت پروتکلهای بهداشتی نمونه شد
صفحه 12

گزارش «ایران» از شتابگیری روند واکسیناسیون و صفهای طوالنی در سولههای بحران پایتخت

حمیده امینی فرد

خبرنگار

علیرضا صوتاکبر  /ایران

فوت ۴۰۸بیمار کرونایی جدید

بــــرش

تزریق روزانه واکســن به عــدد نزدیک دو میلیون دوز
نزدیک شده است .حاال عالوه بر مراکز روزانه ۱۲،مرکز
شبانه روزی نیز در تهران راهاندازی شده تا با توجه به
حجم واردات ،تزریق واکســن شدت بیشتری بگیرد.
فرمانده ســپاه تهران هم ازســه شــیفته شــدن مراکز
واکسیناسیون خبر داده است .با این حال در چند روز
اخیروباشارژشدندوبارهواکسنها،ازدحاموشلوغی
غیر قابل تصوری در بیشتر مراکز واکسیناسیون دیده
میشــود که ظاهراً ناشی از شــایعات و اخباری است
که از برداشــته شــدن محدودیتهای ســنی حکایت
دارد! درحالیکــه کمــاکان واکسیناســیون براســاس
اولویتبندی ســنی انجام میشود و افرادی که بدون
ثبتنام و دریافت پیامــک مراجعه کنند بازگردانده
میشوند.
ëëسولهشهرکوالفجر
مسیرمان که به پارک ترافیک تهران در مجاورت
بزرگراه کردستان میافتد با تابلویی مواجه میشویم
کــه مــا را بــه ســمت ایــن ســوله هدایــت میکنــد.
درحالیکــه گرمای شــهریور ماه خیال خلــوت بودن
مراکز واکسیناسیون را وعده میدهد؛ اما پایمان که به
نزدیکیهای این مرکز میرســد ،متوجه پارک شــدن
تعداد باالی خودروهایی میشویم که سرنشینانشان
برای رسیدن به این سوله عجله دارند .به رغم اینکه
گروههای ســنی تا متولدین  ۵۸جلــو آمده؛ اما تقریباً
همه جمعیت جوان و در رده ســنی بیــن  ۲۰تا زیر۴۰
ســال هســتند .بهنزدیکیهــای مرکــز کــه میرســیم
صف طویل جمعیت پشت درها ایستاده و در آهنی
قهــوهای رنــگ هم بســته اســت .پس از چنــد دقیقه
ناگهانصدایجیغودعوایچندجوانبلندمیشود.
یــک نفر کارت ملیاش را نشــان داده و با عصبانیت
میگوید«:خــدا از ســر تقصیرتــان نگــذرد چرا صبح
میزدید االن نه!» مرد که کاور زرد رنگی پوشیده مدام
سعی میکند تا مردم را آرام کند ،اما کسی گوشش به
حرف های او بدهکار نیســت .مرد دیگری موبایلش
را بــاال گرفتــه و با داد و بیداد میگوید پیامک واکســن
اش جعلی نیست.مرد اما به او اعتنایی نمیکند بعد
سرش را برگردانده و طوری که همه بشنوند میگوید
کــه دراین چند هفته الاقل  ۷-۶پیامک جعلی دیده
اســت و دیگر اعتماد نمیکند!«:پیامک مهم نیست
بایداسمتاندرسامانهباشد؛سنتانهمسناعالمی

باشد مگر دانشجو باشید که کارت تان را جلوی دست
بگذارید.من بفرســتمتان داخل بــرای خودم هم بد
میشــود ».کمــی آنطرفتــر یک زن شــروع میکند
بــه التماس کــردن؛ جلیقه مــرد را چســبیده و مدام
تکرارمــی کند«:فکر کن خواهــرت آمــده؛ او را هم راه
نمیدهــی؟!» نالههایــش کــه بــه نتیجه نمیرســد؛
زیرلــب غرولندکنان میگویــد« :بهخاطر مــادر پیرم
آمدم دو ســاعت اســت که معطلم کردهاند؛ از اینجا
تکان نمیخورم تا شــب مینشینم همینجا» کمی
بعد باالخره یک نفرالی در آهنی را به آرامی بازکرده
بــا صــدای بلند میگویــد« :هرکس دوز دومی اســت
یا ســن اش رســیده بیایــد جلو» جمعیــت یکدفعه
بهسمتدرهجوممیبرد.مردبادرماندگیمیگوید:
«به امام حسین(ع) این واکسنها مال من نیست اگر
دستمنبودبههمهشمامیزدم.اینجانایستید»....
صدای جمعیت دوباره بلند میشــود یک نفر فریاد
میزند«:من کارمند فالن اداره هســتم؛ اسمم را هم
رد کردهانــد؛ چرا راهم نمیدهیــد؟» مرد در جوابش
میگوید باید به مرکزی بروی که اســمتان ثبت شده
اســت .زن جــوان دیگــری میگویــد« :مــن متولد ۵۹
هســتم امــا اجــازه نمیدهند داخــل شــوم .درحالی
کــه همینها صبح همســایه ما را واکســن زدند .مگر
میشــود آنقــدر دروغ بگویند! دوســتم چند ســال از
مــن کوچکتر اســت فــان مرکــز واکســن زده! خب
اینهمه ناهماهنگی برای چیست؟ اگر قرار بود نزنید
بــ ه هیچکس نمیزدیــد!» مرد با حالــت درماندهای
میگویــد« :از صبح این روضهها را صدبار شــنیدهام؛
صبــح موقتــاً محدودیتهــا را برداشــتن؛ تعــدادی
شانسشــان بــود زدنــد؛ امــا حــاال نمیزننــد .من که
کارهای نیســتم ،داخل هم بروید اسمتان در سیستم
نباشــد بایــد برگردید».چنــد نفــر داخــل میشــوند
ومــرد دوباره در را میبنــدد؛ تااینکه در نهایت دو نفر
داوطلب میشوند تا با کارت ملیشان وارد شوند اگر
سیســتم قبول کرد که میتوانند واکســن بزنند وگرنه
که هیــچ! این دونفرنماینده جمعیتی میشــوند که
ساعتهاستپشتدرصفکشیدهاند.
یــک نفر که بــا حالتی گرفتــه روی زمین نشســته
میگوید«:نهدانشجوهستم؛نهدانشآموز؛نهکارمند
و نــه بــه هیــچ جــا وصلم .مــن چــه گناهی کــردهام.
ردههای ســنی خیلی کند جلومی رود .همه هم سن
وسالهای من با پارتی بازی زدهاند .اینکه نشد نوبت
بندی!؟ اگرعدالت بود دلم نمیســوخت .ما که پول

اخبـــــار

چانهزنی ثبت نام نکردهها برای واکسن

بنابــر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت ،از روز دوشــنبه  ۲۲شــهریورماه تا روز سهشــنبه ۲۳
شهریورماه ،متأسفانه ۴۰۸نفر از بیماران جان خود را از دست دادند .به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم
روابط عمومی وزارت بهداشــت ،از  ۲۲شــهریور تا ۲۳شــهریور  ۱۴۰۰براساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۲۲ ،هزار و  ۳۲۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۳هزار و ۴۳۶
نفر از آنها بستری شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون و  ۳۴۰هزار و  ۶۵۶نفر
رســید .متأسفانه در طول  ۲۴ســاعت ۴۰۸ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جانباختگان این بیماری به ۱۱۵هزار و ۱۶۷نفر رسید.

نداریم آزاد بزنیم و کسی را هم نداریم که سفارشمان
را بکنــد تکلیف چیســت؟من خانــواده ندارم؟با این
وضعیت مگر حاال حاالها نوبت ما میشود؟»
ëëسولهخانههنرمندان
«صفهــای منظم و امــا طوالنــی!» این بهترین
نشــانه بــرای پیــدا کــردن مرکــز واکسیناســیون خانه
هنرمندان اســت .یکی از صفهــا اما بهطرز عجیبی
شــلوغ و پر همهمه است .میپرســم فرق این صف
بــا صفهــای دیگــر چیســت؟ زن جوانی بــا صدای
آرام میگوید «:آسترازنکاســت! صدایش را در نیاور»
جلوترکــه مــیروم یک نفر میگوید« :نایســت خانم
اینجــا سهمیهشــان نهایتــاً ۲۰۰دوز اســت .این صف
طوالنــی را ببیــن! حداقــل دو برابــر دوز میخواهــد.
خودشــان که چیــزی نمیگویند امــا دیروز هــم تا به
من رســید تمــام شــد .وقت خــودت را تلــف نکن!»
حداقل چند دقیقه طول میکشــد تا به انتهای صف
برســم .به مرد جوانی که آخرین نفر است ،میگویم
آســترازنکا کم اســت ممکن اســت بهشــما نرسد .با

ناراحتیمیگوید«:آنقدرمیآیمتاباالخرهبزنم.سفر
خارجی دارم نمیشــود که« ».شــماهم سفرخارجی
داریــد؟» زن جــوان کنــار او میگوید«:نه! از ســاعت ۹
صبح همســرم از ادارهشــان آمده و نوبت گرفته؛ من
ســینوفارم نمیزنم .دوســت و آشــناهایم بــه خاطر
سینوفارم مریض شدند!» دکترگفته به خاطرواکسن
بوده؟ «دکترها میگفتند که کرونا داشــتند یا دوهفته
نشده رعایت نکردند و گرفتند اما مگرمی شود؟ من
به حرفشــان اعتمــادی ندارم .شــما هــم نزن حیف
ازجوانیــت نیســت؛ همیــن را هــم شــوهرم مجبورم
کــرده وگرنه نمیزدم؟!» در صف ســینوفارم بیشــتر
دوزدومیهــا ایســتادهاند .یــک نفــر که مکالمــه ما را
شــنیده با صدای بلند میگوید«:خانم چــرا مردم را
به شک میاندازی.واکسن ،واکسن است دیگر! مردم
تازه دلشان خوش شده؛ ته دلشان را خالی نکن .حاال
همه برای من مســافرخارجی شــده انــد!» برخالف
او زن دیگری که درصف ســینوفارم ایســتاده با خنده
میگوید«:چه جرأتی داری .همکار من آســترازنکا زد

تب کرد  .تازه قوی هم باشی الاقل یک هفته افتادی!»
بعــد تن صدایش را باالتر میبرد«:شــما همین االن
ماســکت یک الیه اســت .خــودت را هم چســباندی
به دیگران شــاید کرونا بگیری یا داشته باشی بعد که
کارت به بیمارســتان کشــید البد میخواهی بگویی از
واکسنبود!»
ëëسولهکردستان
از ابتــدای بزرگراه کردســتان با ترافیکــی که ایجاد
شــده براحتــی میتوانیــد رد ایــن ســوله معــروف را
بگیریــد .از همــان ابتــدا بــا دو صــف طویلــی مواجه
میشــوید کــه میگوینــد بــرای دوز اولیهــا و دومــی
هاســت ،اما جلــوی در اصلی ،جمعیتی ایســتاده که
بیشترشــان ســردرگم محدودیتهای سنی هستند.
زن جوانــی میگوید که در خانوادهشــان فقط او نزده
اســت .مــادرش کــه فرهنگی اســت .پدرش به ســن
واکســن رســیده و خواهرش هم دانشــجو اســت؛ اما
خودش که کارش اینترنتی است و شغل ثابتی ندارد
همچنانسردرگماست!«دوستانمواکسنزدهاند.نه
با پیامک جعلی! براحتی وارد سایت شده و ثبتنام
کردهاند .دوســتم متولد  ۶۸است .ثبتنام کرده و در
یکی از سولههای نزدیک سیدخندان واکسن زده! اما
من هرچه تالش کردم نتوانســتم ثبتنام کنم ».زن
دیگــری هم میگویــد« :دختر خواهــرم ثبتنام هم
نکــرد .رفــت خلوت بــود .برایــش زدند ،متولد ســال
 !۶۳میگویند شــایعه است اما من حداقل چند نفر
را میشناســم کــه زدهانــد ».خیلیهــا بــه التماس و
خواهشمتوسلشدهاندوهمینکاررابرایشناسایی
افرادی که سنشان رسیده ،سخت کرده است .این را
متولی جلــوی در میگوید؛ مردی که بارکد پیامکها
را از روی گوشــی چــک میکند«:ایــن صــف را نبیــن
تازه خلوت اســت .چند شــب پیش اینجــا غوغا بود.
انگار همه گذاشته بودند نصف شب بیایند.برخیها
خیال میکنند که اینجا فقط واکسناش اصل است.
میگویندسینوفارمپکنداردنهووهان.مننمیدانم
اینهــا را از کجــا در میآورند!» مردی که منتظراســت
داخل بشــود،می گوید«:این حرفها درســت است؛
اینجــا زدم دو روز تــب و لــرز کــردم امــا مــادرم جای
دیگری زد؛ آخ هم نگفت!» دختر جوانی که برای دوز
دوم آمده میگوید«:کارمند ایران مال هستم .متولد
سال،64با کارت محل کارم برایم تزریق کردند و فقط
هم سینوفارم و برکت میزدند .آنجا خیلی شلوغتر از
اینجاست؛ اما در کمتر از ۱۵دقیقه کارم انجام شد».

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونای استان تهران

گومیر در افرادی که واکسن نزدند!
آمار معنادار مر 

پرستورفیعی/شمار مبتالیان به بیماری «کووید »19در جهان تاکنون به226میلیون و
 109هزار و  190نفر رسیده و مرگ چهار میلیون و  652هزار و  723نفر بر اثر ابتال به این
بیماری نیز تأیید شده است .این درحالی است که بررسیها و تحقیقات نشان میدهد
گومیردرمبتالیانوگروهیکهواکسنکروناراتزریقنکردهاند
رابطهمعناداریمیانمر 
وجود دارد .در ایران نیز در شــرایطی که محمولههای واکســن یکی پس از دیگری وارد
کشورمیشودفرماندهعملیاتستادمقابلهباکرونایاستانتهرانازوجودآمارمعنادار
گومیــر میان افرادی که واکســن نزدهاند و آنهــا که زدهاند ،خبر میدهــد و بر لزوم
مر 
واکسیناسیون طبق برنامه اعالم شده تأکید میکند .علیرضا زالی در حالی که رعایت
پروتکلهایبهداشتیدرکنارتزریقواکسنعلیهبیماریکرونارامهموحیاتیمیداند
گومیر در افراد باالی  70ســال تهرانی که واکســن نزدهاند
از افزایش  11برابری آمار مر 
خبرمیدهد.اومعتقداستاینتفکرکهباتزریقواکسندیگربهکرونامبتالنمیشویم
غلط است .در حقیقت اگر واکسن دریافت کنیم ممکن است کرونا بگیریم اما دیگر در
گومیرهمازبینمیرود.اوتعدادمراکزواکسیناسیون
آیسییوبسترینمیشویمومر 
در تهران را 200مرکز عنوان میکند که بسیار قابل توجه است و اظهار امیدواری میکند
در هفته آتی در استان تهران به عدد 1008ایستگاه واکسیناسیون برسیم .البته برنامهها
و تدابیری در دست اقدام است که آمار تزریق روزانه واکسن نیز افزایش یابد بهگونهای
که بتوان در تهران این آمار را به روزانه  320هزار دوز رساند .هرچند در حال حاضر هم
به این عدد بســیار نزدیک شدهایم .وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در ادامه
میگوید:اینهفتهایرانرکوردتزریقواکسنکرونارادرجهانخواهدشکست.هماکنون
رکوردتزریقهفتگیواکسندراختیارآلمانباتزریق 5میلیوندوزدریکهفتهاستکه
اینهفتهاینرکوردرامیشکنیم.دکتربهرامعیناللهیبابیاناینکههمانطورکهقبالً
قولدادهشدهتاپایانشهریور 50میلیوندوزواردمیشودودرمهر 40میلیوندوزدیگر
وارد میکنیم ،میافزاید :این میزان واردات عالوه بر تولیدات داخلی اســت و ما سعی
میکنیم که همه مردم واکسن را دریافت کنند.اگر تولید داخل ما کافی بود واکسن وارد
نمیکردیماماچونشروعکاراستوحجمزیادیواکسناحتیاجداریمبهطوریکه60
میلیونجمعیتبایدواکسینهشوندواگرضربدردوشود 120،میلیوندوزواگربچهها
همبخواهندواکسینهشوند 140میلیوندوزواکسناحتیاجداریم،بنابراینبرایمازمان
خیلی مهم است چرا که اگر امروز واکسن بزنیم بهتر از فردا است.

واکسن به  ۴۰سالهها رسید

ســن ثبتنام و دریافت نوبت واکســن کرونا به  ۴۰ســالهها رســید .به گزارش ایســنا ،از
هماکنون تمامی افراد ۴۰سال به باال (متولدین ۱۳۶۰و قبل) در سراسر کشور میتوانند
بامراجعهبهسامانه salamat.gov.irزمانومحلدریافتواکسنرابالفاصلهخودشان
انتخاب کنند .برای این کار ،نیازی به داشــتن پرونده بهداشت نیست ،همچنین افراد
 ۳۰تا  ۳۹ســال (متولدین  ۱۳۶۱تا )۱۳۷۰که ساکن استانهای آذربایجان غربی ،ایالم،
بوشهر،خراسانجنوبی،خوزستان،سیستانوبلوچستان،کردستان،کرمان،کرمانشاه،
قموهرمزگانهستندودرپایگاههایبهداشتپروندهسالمتدارندمیتوانندازطریق
همینسامانهثبتنامکنند.برایجلوگیریازازدحامجمعیت،داشتننوبتازسامانه
 salamat.gov.irبرایمراجعهبهپایگاههایتزریقواکسنضروریاست.
 ëëآغاز واکسیناسیون دانشآموزان از دو هفته دیگر
وزیــر بهداشــت از آغاز واکسیناســیون دانشآمــوزان در دو هفتــه آینده خبــر داد .بهرام
عیناللهــی ،وزیر بهداشــت گفــت :در دو هفته آینــده ،واکسیناســیون دانش آمــوزان را
آغاز میکنیم تا بعد از انجام واکسیناســیون ،شــاهد بازگشــایی مدارس نیز باشیم .برای
واکسیناســیون دانش آموزان ۱۳میلیون دوز واکســن نیاز اســت که کارهای مقدماتی آن
انجامشدهاست.

