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نگاه

ما برای موجشکنی خلق نشدیم و دیگران برای موجآفرینی

آیا مصونیت طبیعی
در برابر کووید بهتر از واکسن است؟

عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکلشکنان

دکتر سحر اعتماد*

اگرچه محققان مطمئن نیســتند که آیا واکســن یا خود عفونت پاسخ ایمنی
قوی تری ایجاد میکند ،اما یک چیز واضح است :واکسن بسیار ایمن تر است.
پیش بینی اینکه چه کســی از یک ابتالی طبیعی زنده خواهد ماند دشــوار
اســت .مزیت اصلی واکسن این است که قابل پیش بینی و ایمن است و برای
ایجاد یک پاســخ ایمنی خوب ،بهینهسازی شده است .اما ما در مورد مقایسه
ایمنی ناشی از عفونت قبلی با محافظت از واکسنهای جدید چه میدانیم؟ و
اگر قب ً
ال مبتال به کووید شــدهاید آیا واکسیناسیون بی خطر است؟ کدام یک
پاسخ ایمنی قوی تری ایجاد میکند :یک عفونت طبیعی یا یک واکسن؟
واکســن برخــی از عوامل بیمــاری زا مانند باکتریهــای پنوموکوک ایمنی
بهتری نســبت به عفونت طبیعی ایجاد میکند .شــواهد اولیه نشان میدهد
که شــاید واکســنهای کووید هم در این گروه قرار بگیرند .در داوطلبانی که
مدرنا دریافت کرده اند ،آنتی بادی بیشتری-یک نشانگر پاسخ ایمنی-در خون
آنها نســبت به افرادی که با کووید بیمار شدهاند ،وجود دارد .با این حال در
موارد دیگر ،عفونت طبیعی قدرت بیشــتری نسبت به واکسن دارد .به عنوان
مثــال ابتال به اوریون ایمنی مادام العمر ایجاد میکند ،اما برخی از افرادی که
یک یا دو دوز واکســن دریافت کردهاند ،هنوز به این بیماری مبتال میشوند.
خوشــبختانه ایمنی طبیعی از ویروس کرونا بسیار قوی است .اکثریت قریب
بــه اتفاق افراد آلوده حداقل برخی از آنتی بادیها و ســلولهای ایمنی تولید
میکنند که میتوانند از عفونت مجدد جلوگیری کنند.
در افرادی که فقط به طور خفیف بیمار شــدهاند ،ممکن است طی چند ماه،
محافظت از سیســتم ایمنی بدن که میتوانــد از عفونت دوم جلوگیری کند،
کاهش یابد .این افراد ممکن اســت بیش از دیگران از واکسن بهرهمند شوند.
تنوع در پاســخ ایمنی از عفونت طبیعی ممکن است به دلیل تفاوت در میزان
ویروسی باشد که فرد در معرض آن قرار گرفته است .با یک واکسن ،همه دوز
یکسانی دریافت میکنند که در ایجاد پاسخ ایمنی موثر است.درست است که
افراد جوان و ســالم در گروه کم خطر برای این بیماری قرار دارند ولی معلوم
نیســت که چرا برخی از افراد بســیار بیمار میشوند و میمیرند در حالی که
دیگران عالمتی ندارند.چندین مطالعه نشــان داده که افرادی که جهشهای
خاصی در ژنهای مرتبط با ایمنی دارند ،بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از
کووید هســتند که این موضوع هیچ ارتباطی با سن فرد ندارد.مطالعهای روی
بیش از  ۳۰۰۰نفر از افراد  ۱۸تا  ۳۵ســال بستری به دلیل کووید انجام شده
و دیده شده است که  ۲۰درصد نیاز به بخش مراقبت ویژه پیدا میکنند و ۳
درصد فوت میکنند.
هیچ کس در برابر بیماری شــدید کووید مصون نیست ،حتی اگر خود شخص
خطر باال نداشــته باشد شاید خانواده و دوستان وی داشته باشند .از هر  ۳نفر
که از کووید بهبود مییابند یک نفر دچار عوارض مزمن مثل خســتگی مزمن
و طپش قلب یا عالئم اسکلتی عضالنی تا ماهها بعد میشود ،این بیشتر شامل
افراد زیر  ۳۵ســال است که هیچ بیماری زمینهای هم ندارند.برخی افراد بعد
از بهبــودی از فاز حــاد کووید عالئم بیماریهــای خودایمنی مثل لوپوس و
آرتریت روماتوئید را نشــان میدهند؛ در مقابل واکســنهای کووید خطرات
شــناخته شده خیلی کمی دارند ،آنها بر روی دهها هزار نفر آزمایش شدهاند
و تاکنون عارضه جانبی خطرناکی نشــان ندادهاند .هنگامی که واکسیناسیون
میلیونها نفر انجام ســود شــاید یک یا دو اتفاق بسیار نادر رخ دهد ولی باید
بدانیم که آنها بســیار نادرتر از حوادث ناگوار مرتبط با عفونت طبیعی ناشــی
از کرونا ویروس هستند.اما آیا واکسن برای کسی که به کووید مبتال شده بی
خطر است؟ واکسن در این افراد بی خطر است و احتماال میزان ایمنی طبیعی
ایجاد شده را نیز افزایش میدهد؛ برای دریافت واکسن افرادی که سابقه ابتال
ندارند نسبت به افرادی که در  ۹۰روز گذشته مبتال شدهاند اولویت دارند.
*متخصص بیماریهای داخلی
اخبار کوتاه

اجرای پروژه صورت وضعیت الکترونیک
حوزه خدمات شهری در منطقه ۴

شهردار منطقه  ۴تهران گفت :همزمان با برگزاری آیین رونمایی از پروژههای
هوشمندســازی شــهرداری تهران ،پروژه صورت وضعیــت الکترونیک برای
پیمانهای خدمات شــهری منطقه  ۴به اجرا درآمد.به گزارش روابط عمومی
شــهرداری منطقه « ،۴محمد محمددوست» با اعالم این خبر و با بیان اینکه
ســال  ،۱۴۰۰سال شــکوفایی منطقه  ۴در عرصه هوشمندسازی خواهد بود
گفت :تســریع در رتق و فتق امور جاری شــهر با بهره گیــری حداکثری از
بســترهای ایجاد شــده برای خدمات رســانی مطلوب و کاهش مراجعات به
شــهرداری ،از جمله اولویتهای منطقه  ۴در تهران  ۱۴۰۰است.او با اشاره به
تاکیدات شهردار محترم تهران مبنی بر اجرای پروژههای جدید هوشمندسازی
شــهر گفت :به همت معاونان خدمات شهری و محیط زیست و مالی و اقتصاد
شــهری منطقه و همکاری مطلوب سازمان مدیریت پسماند و سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران ،پروژه صورت وضعیت الکترونیک برای
پیمانهای خدمات شــهری منطقه  ۴برای نخســتین بار در شهرداری تهران
اجرا شد.

کتاب «تولید اجتماعی فضای شهری» منتشر شد

کتاب تولید اجتماعی فضای شهری توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر
تهران منتشــر شد.به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و مرکز مطالعات و
برنامه ریزی شهر تهران؛ این کتاب اثر مارک گاتدینر است که در سال 1994
به چاپ رســیده و در سال  ۱۳۹۹توســط آیدین ترکمه به فارسی برگردانده
و در ســال  1399توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران چاپ
شده اســت .در این کتاب گاتدینر به مساله نحوه شکلگیری فضای شهری و
ارتبــاط آن با ابعاد اجتماعی میپردازد .نویســنده همچنین در این کتاب به
طور مشخص به اشکال جدید فضای سکونت ،رویکردی اجتماعی -فضایی به
اقتصاد سیاسی مادرشهری ،اهمیت چرخه دوم سرمایه ،نقش فضا یا قلمرو در
جنبشهای اجتماعی جدید و نظریه انتقادی روابط اجتماع میپردازد.

نصب برج نوری در بوستانهای منطقه2

معاون خدمات شــهری و محیط زیست شــهرداری منطقه 2گفت :روشنایی
بوستانهای منطقه با نصب برج نوري تامین میشود.به گزارش روابط عمومی
شــهرداری منطقه ،2علی اکبر کریمی پور ،معاون خدمات شــهری و محیط
زیســت منطقه با اشاره به نقش روشــنایی در تامین ایمنی و امنیت فضاهای
شهری افزود :برجهای نوری نصب شده مجهز به سیستم روشنایی ( LEDکم
مصرف) اســت که با هدف استفاده از فناوریهای جدید و کاهش هزینه مورد
توجه این منطقه قرار گرفته اســت .وی افزود:پخش نور گسترده و يكنواخت
بدون خيرگي به لحاظ ارتفاع زياد برجها ،برخورداري از سيستم مكانيزه فرود
و صعود ســبد پروژكتور ونصب چراغ اعالم خطــر در باالي آن از ويژگيهاي
اين برجها است.
به گفته معاون خدمات شــهری و محیط زیســت منطقــه 2درحال حاضر 4
برج نوری در بوســتان های گلگشت و پلیس نصب شده است.وي با تاكيد بر
اهميت نورپردازي به عنــوان يكي از راههاي باال بردن ديد به عنوان عنصري
براي زيبايي بصري اظهار كرد :همزمان با بهســازی و ساماندهی بوستان ها ،
طرح نور پردازي و تامین روشنایی آنها درحال انجام است.

وزیر بهداشــت ضمن ابــراز نارضایتی از برخــی پروتکل
شــکنیها و همچنین عدم برخورد با ایــن افراد ،گفت :ما
داریــم فریاد میزنیم که اپیدمــی گرفتارمان میکند ،چرا
گوش نمیکنید؟ .اینطور که نمیشــود مملکت اداره کرد.
چقدر باید فریاد بزنم و بگویم .به گزارش ایسنا ،دکتر سعید
نمکی در نوزدهمین آیین پویش ره ســامت و بهرهبرداری
از پروژههای دانشــگاه علوم پزشکی تهران ،گفت :در حال
حاضــر حدود  ۱۳ماه از گرفتــاری همکارانم با کووید۱۹-
میگــذرد .البته وقتی میگویم  ۱۳ماه ،این برای افراد کج
خیال و بدفهم رفرنس نشــود که اینهــا آخرین روزهای
بهمن ماه اولین مواردشــان را اعالم کردند ،اما خودشــان
میگویند ما  ۱۳ماه اســت که گرفتاریم .اوال به کســانیکه
ادعا میکنند وزارت بهداشت قبل از پایان بهمن مواردی از
کووید ۱۹-داشــت ،اما اعالم نکرد ،اگر یک مورد توانستند
ادعایشــان را ثابت کنند ،به آنها جایزه میدهم .من ۲۳۰۰
تــا  ۲۴۰۰نمونه ای که از دی ماه و آذر ماه ســال قبل از
آنفلوآنزا نگه داشــته بودیم ،گفتم همه را یکبار دیگر تست
کنید .زیرا میدانســتم که برخی آمریکاییها و به خصوص
اســراییلیها به دنبال این بودند که بگوینــد کانون کرونا
ایران بود و عده ای هم اینجا پای بیرقش ســینه زدند .من
این را میدانســتم .برهمین اســاس این نمونهها را مجددا
تست کردیم و به جز سه نمونه در سراسر کشور ،که از ۲۳
بهمــن به بعد بود ،هیچ موردی از کووید در نمونههایی که
برای آنفلوآنزا گرفتیم ،دیده نشد.وی افزود :نمیدانم برخی
چطور با کمال بیانصافی برای ســوار شــدن بر یک موج
سیاسی تبلیغاتی به راحتی یافتهها و گفتههای مملکتشان
را زیر سوال میبرند .اگر کسی توانست یک مورد از کرونا را
قبــل از این تاریخ اثبات کند ،نه تنها به او جایزه میدهیم،
بلکــه هزار بار از او عذرخواهی میکنیم .در عین حال برای
دفاع از حیثت عزیزانی که طی این این مدت خودشــان را
به آب و آتش زدند ،هیچ یاوهگویی که بخواهد سالمت این
مجموعه را زیر سوال ببرد ،رها نخواهم کرد و به هیچ وجه
اجازه نخواهم داد.
نمکی ادامــه داد ۱۳ :ماه را از این نظر گفتم که به محض
اینکه در ووهان گزارش ویروس را شــنیدیم همهمان آماده
شــدیم و بالفاصله مرزها را بســتیم و در تمام مبادی نفر
برای کنترل گذاشتیم .شروع به طراحی کیت کردیم .وقتی
 ۵۷نفر از دانشــجویان ووهان را آوردیم ،با چه کیتی تست
کردیم؟ .با کیتی که در پاســتور طراحی شــده بود .کسی
به ما کیت نداد .وقتی قم شــدید گرفتار شد و بعد گیالن،
تازه یکی از همکارانمان دستی مقداری کیت برایمان آورد.
ما ونتیالتور و ماســک و گان را خودمان طراحی کردیم و
تنها در این اقیانوس با دستهای بسته شنا کردیم .در اوج
نامردی تحریم.

آخرین خبرها از واکسنهای ایرانی کرونا

احتمال ادغام فاز  ۲و ۳تست انسانی واکسن «کوو برکت»

رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا آخرین جزئیات تولید واکسنهای
ایرانی کرونا را تشــریح کرد.دکتر مصطفی قانعی در گفتوگو با ایســنا ،درباره
آخرین خبرها از ســاخت و کارآزمایی بالینی واکســنهای ایرانی کرونا ،گفت:
خوشــبختانه واکســن کرونای بنیاد برکت فاز اول مطالعات بالینی خود را با
موفقیت پشت سر گذاشته است و تمام آنچه مدنظر داشتیم به شکل مناسبی
پیــش رفت .این واکســن در حال ورود به فاز دوم مطالعات بالینی اســت .در
صورت ادغام فاز دو و سه مطالعات بالینی ،واکسن میتواند با سرعت بیشتری
برای ورود به بازار آماده شــود.وی درباره زمان احتمالی آغاز فاز دوم مطالعات
بالینی واکســن کرونای بنیاد برکت ،اظهار کرد :فاز دوم هم احتماال در اسفند
ماه آغاز شــود و تا خرداد ماه هم واکســن به بازار آید .هنوز مشــخص نیست
که فاز دو و ســه مطالعات بالینی ادغام میشــود یا خیــر اما در صورت ادغام
ایــن دو فاز با یکدیگــر چند هزار نفر مورد مطالعه قــرار میگیرند.وی درباره
زمان اجرای فاز اول کارآزمایی بالینی واکســن کرونای انســتیتو رازی اظهار
بیاطالعی کرد و افزود :مجریان برنامههای این واکسن انستیتو رازی و دانشگاه
علوم پزشکی ایران هســتند که اطالعات تکمیلی را خواهند داد.قانعی درباره
خبرهای منتشر شده مبنی بر راهاندازی خط تولید واکسن کرونای اسپوتنیک

وی روســی در ایران ،تصریح کرد :فکر نمیکنم هنوز قراردادی در این زمینه
نوشــته شده باشد ،این موضوع توافقی میان ایران و روسیه است ،پس از انعقاد
قــرارداد میتوان به جزئیــات موضوع پرداخت اما قرار اســت با انتقال دانش
فنی این خطی مشــترک برای تولید واکسن میان ایران و روسیه باشد.وی در
خصوص واکســن کرونای وزارت دفاع با نــام « میالدنور» ،تاکید کرد :احتماال

با تشــکیل جلسه کمیته اخالق بعدی مجوز کارآزمایی بالینی آن صادر خواهد
شــد .مطالعات بالینی این واکسن هم مشابه واکسن بنیاد برکت است و تفاوت
چندانی نخواهد داشــت .این واکســن تزریقی بوده در دو دوز و به فاصله ۲۸
روز تزریق خواهد شد.قانعی گفت :انتظار میرود که تا شهریور ماه سال ۱۴۰۰
بتوانیم نیاز داخلی به واکسیناســیون را تامین کنیم.وی در پاسخ به این سوال
که آیا با افزایش ابتال به کرونا در افراد زیر  ۱۸ســال تصمیمات جدیدی برای
واکسیناسیون این گروه اتخاذ شده است یا خیر؟ ،بیان کرد :به محض آنکه هر
میزان واکســن تهیه کنیم اقدام به تزریق آن خواهیم کرد .در حال حاضر گویا
واکسن آسترازنیکا بر روی کودکان هم تزریق میشود .در کشور ما هنوز ترایال
واکسیناسیون کودکان در برنامههایمان وجود ندارد .قانعی درباره احتمال ناقل
بودن افراد حتی پس از تزریق واکســن کرونا ،افزود :در مورد یک یا دو واکسن
این مورد ذکر شده است ،اما هنوز در مورد واکسنهای تولیدی کشور ما چنین
موضوعی گزارش نشده است.وی با اشــاره به نقش تحریمها در تولید واکسن
ایرانی کرونا ،تاکید کرد :علت تاخیر تولید واکســن کرونا در کشور ما نسبت به
سایر کشورها همین تحریمها است که سبب میشد اقدامی که شاید در عرض
یک هفته میتوانست انجام شود تا سه ماه به طول بیانجامد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

جزئیات پوشش رایگان درمان و داروی بیماران صعبالعالج از هفته آینده

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با بیان
اینکه طرح نســخه نویســی الکترونیک را به
تدریــج پیــش میبریم تا کار تکمیل شــود
اعالم کرد کــه از هفته آینده هزینه درمان و
داروی بیماران صعبالعالج ،مزمن و پرهزینه
ســالمندی از طریق سامانه نســخه نویسی
الکترونیــک رایــگان خواهد بــود .مصطفی
ســاالری در گفت وگو با ایســنا ،با اشاره به
توقف صدور دفترچههای بیمه کاغذی درمان
از ابتدای هفته جاری اظهار کرد :زحمت اجرا

و استقرار برنامههای توقف صدور دفترچههای
بیمه و نسخه نویســی الکترونیک به تنهایی
روی دوش تامین اجتماعی نیست و برای همه
زحمت دارد اظهار کرد :کار را بسیار تدریجی
شروع کرده ایم.وی افزود :از ابتدای آبان ماه
امکان نســخه نویســی الکترونیک را فراهم
کرده بودیم و توقف صدور دفترچههای بیمه
یک گام دیگر است .به تدریج پیش میرویم
تا کار تکمیل شود.مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی با بیان اینکه همه نهادهای مربوط

از جمله نظام پزشــکی و انجمن داروسازان با
ما همکاری و تعامل داشــتند تا بتوانیم این
کار را از اول اســفند اجرایی و عملیاتی کنیم
گفت :باید در کنار پزشــکان و داروســازان
دوشــادوش یکدیگــر کار را پیــش ببریم.
ســاالری همچنین ضمن اعالم اینکه از هفته
آینده داروی بیمــاران صعبالعالج ،مزمن و
پرهزینه ســالمندی از طریق ســامانه نسخه
نویســی الکترونیک رایگان خواهد بود گفت:
این افراد نزد یکی از پزشــکان طرف قرارداد

ثبت نام الکترونیکی انجام میدهند و ما دارو
و هزینه درمانشان را  ۱۰۰درصد میپردازیم.
قبال باید اســناد را میبردند و ارائه میکردند
و بروکراسیهایی داشت ،اما اکنون دیگر الزم
نیســت و پرداختی ندارند کــه بخواهند بعدا
دنبال وصولش بروند.وی افزود :این طرح هم
از مزیتهای نســخه نویسی الکترونیک است
و به عبارت دیگر برای بیماران مزمن و صعب
العالج با تشــکیل پرونده در تامین اجتماعی
هزینه داروها و درمان کامل پرداخت میشود.

ساالری درباره برخی مشکالت احتمالی مانند
در دســترس نبودن سامانه یا قطعی اینترنت
برای نسخه نویسی الکترونیک گفت :کندی و
قطعی هم ممکن اســت پیش بیاید .ما تالش
میکنیم مشکالت را رفع کنیم تا مردم اذیت
نشــوند .هر گامی که برداریــم در ابتدای راه
ممکن است سختیهایی داشته باشد اما باید
حرکت کنیم و نسخه نویسی الکترونیک را به
تدریج اســتقرار دهیم که قطعا خیر و برکت
بسیاری دارد.

مرور كارنامه يك ساله خدمات متروي تهران به معلوالن و شهروندان كم توان

هفته گذشته ورودي شــمال غربي ايستگاه
ميــدان صنعت در خــط  7متــروي تهران
افتتاح شد و در اختيار شــهروندان پايتخت
قــرار گرفت .اين افتتاح البته با يك حاشــيه
و واكنش غيرمنتظره روبرو شــد كه در ادامه
بــدان خواهيــم پرداخت.به گــزارش روابط
عمومي و امــور بينالملل شــركت راه آهن
شــهري تهران و حومه (مترو) ،در راســتاي
توســعه زيرساختهاي شــبكه حمل و نقل
ريلي ،برنامه افتتاح چند ايســتگاه و ورودي
جديد تا پايان ســال جاري در دســتور كار
شــركت متروي تهران قرار دارد كه در يكي
از آنها ،ورودي شــمال غربي ايستگاه ميدان
صنعت هفته گذشته مورد افتتاح قرار گرفت.
پس از اين افتتاح در برخي كانالهاي شبكه

مرکز نیکوکاری یادگاران شهدا افتتاح میشود

گروه اجتماعی :آیین افتتاح مرکز نیکوکاری یادگاران شهدا با حضور برخی
از مســئوالن بازیگران ،ورزشــکاران ،خیرین و نیکوکاران برگزار میشــود.در
آستانه ســیزدهم رجب والدت باسعادت موالی متقیان حضرت امیرالمومنین
علی علیه الســام و به همت فرزندان شــهدا ،مرکز نیکوکاری یادگاران شهدا
با حضور مســئولین و برخی دســتگاهها از جمله کمیته امداد ،ارتش ،ناجا ،و
ســخنرانی مهندس اوحدی رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران آغاز به کار
میکند .در این برنامه که بسیاری از ورزشکاران و بازیگران حاضر خواهند شد،
به نیت هر شــهید سرافراز کشورمان ،افراد خیر و نیکوکار سرپرستی و زعامت
یک کودک یتیم ایالم را عهدهدار شــوند .همچنین افتتاحیه رونمایی از مرکز
نیکوکاری یادگاران شــهدا که چهارشــنبه صبح در تاالر حوزه هنری برگزار
خواهد شد آمده است :قلب شهدا به عشق فرزندان این مرز و بوم میتپید ،ما
نیز به رسم مهرورزی پدران آسمانیمان در این راه گام برداشتیم.

وی افزود :مــا از اولین روزهای دی حواســمان جمع این
ماجــرا بود و به همین دلیل هم بود که وقتی ویروس آمد،
هیچ دانشگاهی دســت و پایش را گم نکرد و هیچ بیماری
پشت در بیماستان سرگردان نشد .این افتخار ایران بود .در
عین حال حاال مرحله جدیدی شــروع شد ،من از مدتها
قبــل در ویدیوکنفرانس و نامه اعالم میکنم که خودتان را
برای یکی از ســخت ترین یورشهای ویروس جهش یافته
آماده کنید .امروز دیگر ویروس موتاسیون یافته منحصر به
یک نقطه نیســت ،بلکه همه جا میشــود آن را یافت .یک
شنبه  ۱۲شــب دو کیس جدید از بیرجند گزارش گرفتم.
خیلــی جاها دارند مرتب گــزارش میدهند .همکاران من
کامال آماده اند .مردم شــریف بایــد بدانند که این ویروس
علی رغم حرف انگلیســیها ،هم قدرت سرایت و هم قدرت
مرگزایی چند برابری دارد و هم جوانترها را بیشتر گرفتار
میکند .ســه روز قبل در خوزســتان کودک  ۱و  ۹ســاله
بر اثر کووید ۱۹-فوت کــرد.وی با بیان اینکه به روح همه
شهدای سالمت درود میفرستم ،گفت :به شدت گله مندم
از کسانی که پروتکلها را رعایت نمیکنند و به شدت گله
مندترم از کسانی که با پروتکل شکنها برخورد نمیکنند.
وزارت بهداشــت که ابزار ندارد .ابزار ما جان اســت که فدا
شــده و بیش از این چیــزی نداریم .مــا از برخی اتفاقات
کشــور ،اطالع نداریم .دیشب در ایالم خانم جوانی اینتوبه
شــد و حامله بود که با ســزارین کودکش به دنیا آمد .من
نمیدانم که این کودک هرگز مادر دید یا خیر یا چشم این
مادر بر ســیمای فرزندی که ماهها در شکمش حس کرده
باز خواهد شــد یا نه؟ ،اما چه کسی عامل مرگ این بانوی
ایالمی است.

وزیر بهداشــت افزود :ما کی برای تردد از مرزها به ســمت
عتبات و برگشــتش مجوز و اجازه دادیم؟ .چه کسی از من
نامه دارد در ایــن زمینه .کدام یک از همکارانم با برخی از
این ترددها موافقت کردند؟ .اتوبوسی میآید و آن را در مرز
تســت میکنیم که فرد مثبت از آن بیرون میآید .این فرد
مثبت پیاده میشــود و اتوبوس تا فالن شهرستان میرود.
ردیابی میکنیم و تازه موارد مثبت در آنجا پیدا میشــوند.
تا کجا باید همکاران من تاوان ندانم کاری برخی را بدهند.
ما چه گناهی کردیم کــه در  ۱۳ماه مدام باید موج ایجاد
شود ،موج را بشکنیم و شهید دهیم!.
وزیر بهداشــت تاکید کرد :نمیشــود که من ناگهان باخبر
شــوم که بدون اطــاع ما یک گروه آمــد و گروهی رفت.
آن هم در کشــوری که رهبــر انقالب وقتــی میخواهد
نشســت مجازی بگذارد ،میگوید باید از وزارت بهداشــت
اجازه بگیریــم .رئیس جمهور میخواهد بــرود مرقد امام
(ره) میگوید از وزارت بهداشــت بپرســید به چه صورت
باشــد .این نمیشــود که بقیه رعایت نکنند .بزرگان نظام
رعایت میکنند ،اما عده ای اصال حواسشان به این چیزها
نیســت .وقتی هم اپیدمی آمد و کشتار کرد ،میگویند در
فالن جا غلظت اکســیژن کم بود .طبق گزارشات واصله در
فالن جا بیمار را دیر رســیدگی کردند و همه این سواالت
شــروع میشــود ،اما یک نفر نمیگوید که در پیک قبلی
خوزستان که پروتکلشــکنی ما را گرفتار کرد ،چه کسی
این را جمع کرد ،چه کســی شب تا صبح نخوابید ،چگونه
اکســیژن رســید ،چرا یک نفر نیامد در خیابان فریاد بزند
که ما امکانات نداریم .چه کســانی ایــن آتش را خاموش
کردند .اما اگر خدایی نکرده  ۵دقیقه دارویی دیر شود ،هزار

قلم و هزار شبکه اجتماعی راه میاندازند .اینطور نمیتوان
مملکت اداره کرد .من مکتوب هم نوشــتم .دیگر برای ما و
همکارانمان بیش از این صبوری میسر نیست .ما برای موج
شکنی خلق نشدیم و دیگران برای موج آفرینی .این را همه
باید بدانند .محکم هم باید بدانند.
وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت واکسیناسیون در کشور،
گفــت :با لطف خداوند از امروز واکسیناســیون برای ۱۰۰
هزار نفر دیگر از کادر درمان آغاز میشــود ۲۵۰ .هزار دوز
دیگر تا آخر این هفته میرسد .امیدوارم تا پایان اسفند ماه
بتوانیم گروه هدف آسیب پذیرمان را واکسن بزنیم .در کنار
ایــن تلخکامیها این مژده را هم بدهم که تولید واکســن
ملــی هم به خوبی پیش میرود و اگر به همین روال پیش
رود ،در اردیبهشت ماه آینده این خبر خوش را برای مردم
خواهیم داشــت که به عنوان یکــی از تولیدکنندگان مهم
واکسن منطقه مطرح هستیم .هم میتوانیم مردم خودمان
را واکسینه کنیم و هم برای صادرات اقدام کنیم .راهی که
میرویم این است که مرتب تولید واکسن مان را با جهشها
بسنجیم و اگر با هر جهشی واکسنهای ما قدرت حمایتی
را تضعیف شده داشتند ،در جهت تقویتشان اقدام کنیم.
 ۸۹فوتی جدید کرونا وشناسایی  ۸۲۶۳بیمار دیگر
در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی ۸هزار و ۲۶۳
بیمار جدید کووید ۱۹-در کشــور طی  ۲۴ساعت خبر داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیماســادات الری گفت :از روز 3
اســفند تا روز  ۴اسفند  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۸ ،هزار و  ۲۶۳بیمار جدید مبتال به کووید۱۹-
در کشــور شناسایی شد که  ۷۴۱نفر از آنها بستری شدند.
وی افــزود :مجموع بیماران کووید ۱۹-در کشــور به یک
میلیــون و  ۵۸۲هــزار و  ۲۷۵نفر رســید.الری ادامه داد:
متاســفانه در طول این  ۲۴ســاعت ۸۹ ،بیمار کووید۱۹-
جان خود را از دســت دادند و مجمــوع جان باختگان این
بیماری به  ۵۹هزار و  ۵۷۲نفر رسید.وی گفت :خوشبختانه
تا روز  ۴اســفند ،یک میلیون و  ۳۵۱هــزار و  ۳۹۰نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت :ســه هزار و  ۶۸۵نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹-در بخشهای مراقبتهای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.وی ادامه داد :تا روز ۴
اســفند ۱۰ ،میلیون و  ۵۰۱هزار و  ۴۱۵آزمایش تشخیص
کووید ۱۹-در کشور انجام شده است .الری گفت :در حال
حاضر  ۱۱شهرســتان قرمز ۵۲ ،شهرســتان نارنجی۲۱۷ ،
شهرســتان زرد و  ۱۶۸شهرســتان آبی هستند.وی افزود:
شــهرهای آبادان ،اهواز ،بندر ماهشــهر ،خرمشهر ،دزفول،
دشــت آزادگان ،رامهرمز ،شادگان ،شوشتر ،کارون و هویزه
در وضعیت قرمز قرار دارند.

 300ميليارد تومان؛ هزينه مناسبسازي ايستگاهها فقط در يازده ماه
مجازي ،مطلبي انعكاس يافته و طي آن ادعا
شد كه به موجب عدم توجه به رعايت ضوابط
مناسب ســازي پروژههاي شهري در ورودي
جديد ايســتگاه ميدان صنعت ،حقوق افراد
كم توان جســمي و حركتي لحاظ نگرديده و
به دليل ناديده گرفته شدن ساخت آسانسور
و رمــپ ورودي ،امكان تردد معلوالن در اين
ايستگاه فراهم نيست!
در ايــن رابطه ،ذكر چند نكته الزم و ضروري
اســت؛ اول آنكه از اســاس در نقشه احداث
ورودي شمال غربي ايستگاه ،تعبيه آسانسور
مد نظــر نبــوده و بلكــه در ورودي جنوب
شرقي و جنوب غربي ايستگاه ميدان صنعت،
ســاخت  2آسانسور پيش بيني شده است؛ 2
آسانسوري كه تا پايان فروردين سال آتي به

بهره برداري مي رســد و نيــاز معلوالن براي
تردد در اين ايســتگاه را مرتفع ميكند .نكته
بعد آنكه در همان ورودي شــمال غربي نيز
يك كيلومتر مسير بســاوايي براي افراد كم
توان و نابينايان تعبيه شــده كه ظاهرا از ديد
منتقدان محترم به دور مانده اســت .فارغ از
مواردي كه به آنها اشــاره شــد ،بد نيست به
اين موضوع اشــاره داشته باشيم كه در طول
سال جاري و طي اقدامي بي سابقه در تاريخ
متروي تهران ،با صــرف هزينه  300ميليارد
توماني ،اقدامــات فراوان و قابل توجهي براي
تســهيل بهرهمندي افراد كم توان جسمي و
حركتي از خدمات ايســتگاههاي مترو انجام
پذيرفتهاســت.از جمله اين خدمات مي توان
به راه اندازي  28دستگاه آسانسور طي سال

جاري تا ابتداي اسفند ماه اشاره كرد؛ اقدامي
كــه نيازمند تمهيدات فراوان زيرســاختي و
هزينه كرد حدود  10ميليــارد توماني براي
كارهاي ساختماني و تجهيزاتي مرتبط با هر
دستگاه آسانسور بوده و به رغم مشكالت مالي
مبتال به تمامي پروژههاي عمراني كشور ،در
راســتاي خدمترســاني به جامعه معلوالن،
هيــچ اغماضي دربــاره آن انجــام نپذيرفته
است.از طرف ديگر در سال جاري حدود 20
كيلومتر مســير براي افراد كم توان جسمي و
حركتي و نيز نابينايان مناسبسازي شده كه
اين مورد نيز در تاريــخ چند دههاي متروي
تهران بيســابقه بوده است .همچنين طي 2
مــاه اخير اقدامات فراوانــي در همين زمينه
صورت پذيرفته كــه از جمله آن مي توان به

راه اندازي  3دســتگاه آسانسور و نيز احداث
ورودي مخصوص در ايســتگاههاي مهديه و
كميل به همراه  4كيلومتر مناســب ســازي
مســير در ايــن  2ايســتگاه و راه اندازي 2
آسانســور در ورودي ايستگاه بسيج به همراه
مسير بساوايي اشاره كرد .با اين اوصاف شايد
بتوان اذعان كرد شركت مترو تهران مثل ديگر
نهادهــاي ذيربط و همچنيــن دغدغهمندان
جامعه معلوالن كشــور ،نهايت تالش خود را
براي تسهيل استفاده از امكانات حمل و نقل
عمومي پايتخت توسط افراد كم توان جسمي
و حركتي مبذول داشــته و البته اين مهم را
يكي از وظايف ذاتي خــود ميداند و فارغ از
تذكرات معمول ،به اجراي تعهداتش پايبند و
نسبت به صحت عملكرد خود سختگير است.

نبود فاضالب شهری بزرگترین تهدید سالمت ساکنان غرب تهران
شهردار منطقه  ۲۲پیرو نبود سیستم فاضالب
کشــی در غربیترین منطقه پایتخت و ورود
فاضالب خانگی شــهرکهای شمالی بزرگراه
شــهید همت به انهار آب این منطقه با مدیر
عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران
دیدار و در خصوص مشکالت زیست محیطی
گفتگو کرد.
به گزارش ایسنا ،مرتضی رحمانزاده شهردار
منطقه  ۲۲در این جلسه ،گفت :یکی از مهم
ترین مشکالت زیســت محیطی منطقه ۲۲
باتوجه به داران بودن اســتانداردهای شهری
دنیا نبود سیســتم فاضالب اســت و از سوی

دیگر در شهرکهای مسکونی این منطقه به
دلیل شرایط جغرافیایی احداث چاه فاضالب
ممکن نیســت و باید از سیســتم ســپتیک
(مخــزن جمعآوری فاضالب) اســتفاده کرد
که متاســفانه انبوه سازان مسکن نیز آن طور
که باید در سالیان گذشته این سیستم را در
پروژهها طراحی نکرده اند و موجب ســر ریز
آب فاضــاب خانگی به نهرهــای معابر این
منطقه شده است.
رحمان زاده عنوان کرد :آب فاضالب خانگی
شهرکهای شمالی بزرگراه شهید همت وارد
نهر آب معابر این منطقه میشود و نهایتا در

بلوار شهید جوزانی در شمال محدوده دریاچه
شــهدای خلیج فارس در زمینهای بایر رها
میشــود و این محدوده تبدیل به یک برکه
آب فاضالب شــده است که مشکالت زیست
محیطی بســیار زیادی را برای شــهروندان
منطقــه  ۲۲به وجــود آورده است.شــهردار
منطقه  ۲۲در این جلســه خاطرنشــان کرد:
موضوع رها شــدن آب فاضــاب خانگی در
معابر در فصل بهار و تابستان به دلیل شرایط
گرمای هوا وضعیت نامطلوبتری به خود ایجاد
میکند و این در حالی است که منطقه  ۲۲به
عنوان قطب گردشگری تهران تعریف شده و

این منطقه از کالنشهر پایتخت ،از هوای پاک
تری نسبت به دیگر مناطق برخوردار است و
انتظار شهروندان و شــهرداری این است که
شرکت فاضالب به شکل ویژه به این موضوع
ورود پیدا کند و این مشــکل را برطرف کند.
وی یادآور شد :شــهرداری همواره در اجرای
پروژههای خدماتی در کنار نهادهای خدمات
رســان بوده ،از همیــن رو شــهرداری این
آمادگی را دارد که با تعامل با شرکت فاضالب
این مشکل را برطرف کند.در ادامه این جلسه
محمد رضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان تهران از وضعیت نامطلوب رها

شدن آب فاضالب خانگی شهرکهای شمالی
بزرگراه شهید همت به معابر ابراز تعجب کرد
و خواســتار برطرف شدن هرچه سریعتر این
مشکل شــد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
اســتان تهران در این جلســه عنوان کرد :از
اینکه شــهرداری منطقــه  ۲۲این موضوع را
پیگیری و مطرح کرده نشــان میدهد که به
موضوع شهری و مشــکالت زیست محیطی
ســاکنان تهرانی توجه دارد و حتما شــرکت
آب و فاضالب اســتان تهــران این موضوع را
بررســی میکند تا هرچه سریعتر این معضل
برطرف شود.

