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واردات فایزر و مدرنا به ایران ممنوع 
است؛ اسپوتنیک و سایر واکسن هایی که 
منعی برای ورودشان به کشور نیست هم 
به بهانه های مختلف دولت آن ها را وارد 
نمی کند. می ماند آسترازنکا که به تازگی 
یا در مراکز واکسیناسیون نیست یا باید 
به دنبالش بگردیم و سینوفارم که ضد و 
نقیض های زیادی در مورد کارایی اش 
شنیده ایم. واکسن های ایرانی هم جز 

اندکی از افراد طرفدار زیادی ندارند. 
حدود دو هفته پیش گزارش هایی در 
رسانه ها و نشریات علمی جهان منتشر 
شــد مبنی بر این که بــا وجود کاهش 
کارآیی تمام واکســن های موجود در 
برابر ســویه امیکرون، ایمنی بخشی 
برخی واکسن ها از جمله سینوفارم در 
برابر این سویه نسبت به واکسن هایی 
نظیر فایزر، مدرنا و آسترازنکا به شکل 
محسوســی کمتر اســت. انتشار این 
گزارش هــا نیز نگرانی هــای زیادی را 
درباره احتمال اثربخشی ناکافی واکسن 
سینوفارم در برابر امیکرون ایجاد کرده 
اســت.همچنین اخیراً انجمن آلرژی 
ایران نیز با ارســال نامه ای به مقامات 
وزارت بهداشت تأکید کرده اند که بهتر 
است وقتی بیشــتر ایرانیان برای دو دز 
اول واکســن کرونای خود از واکســن 
سینوفارم استفاده کرده اند، برای نوبت 
سوم واکسیناســیون از واکسن های 
تولیدشده با استفاده از پلتفورم وکتور 
ویروس از جمله واکســن آسترازنکا یا 
MRNA از جمله واکسن های فایزر و 
مدرنا استفاده شود و در چنین شرایطی 
به نظر می رســد باید در رونــد واردات 

واکســن کرونا به کشــورمان تجدید 
نظر شود.

سه دز از واکسن آسترازنکا نزنید!
مدتی است که واکسن آسترازنکا در 
کشور کمیاب و در برخی مناطق نایاب 
شده است. بعد از کم شدن این واکسن و 
باال رفتن تقاضا مقامات وزارت بهداشت 
وعده دادند که واکسن آسترازنکا تهیه 
می شــود و کمبود آن تا ابتدای همین 
هفته برطرف خواهد شد. با اینکه مقامات 
قول تهیه واکسن آســترازنکا دادند اما 
هنوز هم مراکز واکسیناسیون بسیاری 
از مناطق واکســن آســترازنکا ندارند 
و نمی داننــد که چه زمانــی این نوع از 

واکسن به دستشان می رسد.
البته در کنار کمیاب شدن واکسن 
آســترازنکا برخی از پزشــکان تأکید 
کرده اند که بهتر اســت این واکسن به 
عنوان دز سوم تزریق نشود. نه تنها در 
کشــور ما، بلکه کشــورهای دیگر هم 
موافق با تزریق سه دز واکسن آسترازنکا 
نیستند. به گفته آن ها واکسن هایی که 
بر پایه وکتور آدنوویروس هستند نباید 
خیلی تکرار شوند. در بسیاری از کشورها 
زمانی که دو دز آسترازنکا، فایزر یا مدرنا 
می زنند، تکنولوژی را عوض می کنند. 
زمانی که واکســن آدنوویروسی را زیاد 
تزریق شــود، کم کم بدن در مقابل این 
آدنوویروس شروع به نشان دادن برخی 
عوارض جانبی می کند و زیاد وارد شدن 
آدنوویروس باعث تحریک شدن سیستم 
ایمنی بدن خواهد شــد و این موضوع 

عوارض زیادی ایجاد می کند.
 کمبود واکسن های خارجی 

در کشور
این گروه از پزشــکان برای دز سوم 
واکسن هایی نظیر سینوفارم را پیشنهاد 
می کنند. اما در این میان ضد و نقض هایی 

هم وجود دارد. واکسن سینوفارم یک 
واکسن چینی است و عمده مردم ایران 
برای دز اول و دوم از این واکسن استفاده 
کرده اند. محققان چینی بر این باورند 
که برای اثربخشی بیشتر بهتر است از 
واکسن دیگری برای دز سوم استفاده 
شود. مسئوالن و مقامات وزارت بهداشت 
هم می گویند آن دســته از افرادی که 
واکسن سینوفارم زده اند، برای دز سوم 
همان سینوفارم یا آسترازنکا یا واکسن 
ایرانــی بزنند. اگر بخواهیــم به حرف 
پزشکان اســتناد کنیم تزریق دز سوم 
واکسن سینوفارم چندان مؤثر نخواهد 
بود، واکسن آسترازنکا هم به سختی پیدا 
می شود و اگر دقیق تر بخواهیم به این 
موضوع نگاه کنیم برای عمده مردم فقط 
یک راه می ماند و آن تزریق واکسن های 
داخلی است. با همین فرضیه بسیاری 

از مردم معتقدند کمبود واکســن های 
محدود خارجی به این دلیل اســت که 
واکســن های ســاخت داخل برای دز 
سوم استفاده شــود. همچنین با توجه 
به این که اخیــراً صحبت هایی درباره 
محدود شــدن واردات واکسن کرونا و 
استفاده از واکسن های داخلی برای نوبت 
سوم واکسیناسیون از سوی مسئوالن 
ســازمان غذا و دارو مطرح شده است، 
چند روز پیش علیرضــا ناجی، رئیس 
مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفته بود 
که به هیچ وجه این سیاســت جوابگو 
نیســت. در خصوص واردات واکسن 
تناقض گویی وجود دارد. آیا ما به اندازه ای 
که الزم اســت برای تزریق دز ســوم، 
می توانیم واکسن داخلی تولید کنیم؟ 
آیا اثر بخشی دز سوم واکسن های ایرانی 
را بررسی کرده ایم؟ همه این ها با کارهای 
آزمایشگاهی مشخص می شود، اما هنوز 

این آزمایش ها انجام نشده است.
بنابراین از نظــر برخی متخصصان 
بهداشــتی، شاید بهتر باشــد که ما به 
واردات واکســن های مؤثرتر از جمله 
واکسن های MRNA بپردازیم، حتی 
اگر نیاز باشــد که این واکســن ها را از 
کشورهای ثالث وارد کنیم؛ بخصوص 
که هنوز کارآیی واکسن های ایرانی در 
برابر ســویه های جدید کرونا مشخص 
نیســت و به نظر می رسد که همچنان 
تولید واکسن ایرانی کرونا در کشورمان 
به کندی پیش می رود و معلوم نیست 
تولیدکنندگان ایرانی بتوانند به اندازه 
کافی برای تزریق دز سوم واکسن کرونا 

استفاده کنند.
نتایج علمی برای مسئوالن وزارت 

بهداشت در حد فرضیه است
در این میان اما با وجــود این که از 

مجموع این صحبت های متخصصان 
بهداشــتی این طــور بــر می آید که 
حتی اگر نیاز به واردات واکســن هایی 
جدیدتر باشد، بهتر اســت ما برای دز 
سوم واکسیناســیون از واکسن هایی 
استفاده کنیم که کارآیی بیشتری در 
برابر ســویه های جدید کرونا داشــته 
باشند، محمد مهدی گویا، رئیس مرکز 
مدیریــت بیماری های واگیــر وزارت 
بهداشــت تأکید کرد که صحبت های 
این متخصصان در حد فرضیه اســت و 
نمی توان چندان به آن ها اطمینان کرد.

به گفته او تنها مرجعی در کشور ما 
که درباره نوع واکسن کرونا برای تزریق 
عمومی تصمیم می گیرد، کمیته ملی 
واکســن کووید19 کشــور است. این 
کمیته از برجسته ترین اساتید کشور 
تشکیل شده است و صحبت هایی که 
سایر افراد در این زمینه مطرح کرده اند، 

بیشتر در حد فرضیات است.
گویا گفتــه عالوه بــر کمیته ملی 
واکســن کووید19، کمیتــه علمی 
کشوری کرونا نیز برنامه واکسیناسیون 
کشوری را برای تزریق به عنوان دز سوم 
به طور دقیق مطالعه و بررســی کرده 
اســت و دیدگاه های خود را به وزارت 
بهداشت ارائه کرده و توصیه های کمیته 
ملی واکسن کووید19 و کمیته علمی 
کشــوری کرونا به طور دقیق در حال 

اجراست.
این پاسخ کوتاه رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت 
چندان قانع کننده به نظر نمی رســد و 
بهتر است مسئوالن این وزارتخانه یک 
بار برای همیشــه نتایج آزمایش های 
مربوط به اثربخشی واکسن های موجود 
در کشور بخصوص واکسن سینوفارم در 
برابر ســویه های جدید کرونا را منتشر 
کنند. البته متأسفانه هنوز هم در کشور 
ما، به جز واکسن پاستوکووک، نتایج فاز 
سوم کارآزمایی بالینی سایر واکسن های 
تولیدشده در ایران به طور کامل منتشر 

نشده است.
 ایران توانایی تولید

 حجم باالی واکسن را دارد؟
نکته بعدی این است که بر فرض اگر 
مردم واکسن داخلی را انتخاب کردند آیا 
می توان این حجم از واکسن را برای تمام 
کسانی که قصد دارند دز سوم واکسن 
کرونا را دریافت کنند تهیه کرد؟ جواب 
این سؤال از نظر برخی از صاحب نظران 
خیر است چراکه شواهد نشان می دهد 
ایران توانایی تولید این حجم از واکسن را 
ندارد. این در حالی است که چندی پیش 
بهرام  دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو 
گفت: هم اکنون تولیدات واکسن های 
ایرانی جوابگوی نیاز کشــور اســت و 

دیگر کشور در این زمینه واردات ندارد، 
اما به هیچ  عنوان این مســئله به معنی 
ممنوعیت ورود واکسن های خارجی 
نیست. برخی کشورها واکسن هایشان 
را به ما اهدا می کنند. در سبد کوواکس 
هم میلیاردها دالر پول از ســوی ایران 
پرداخت شده، اما در زمان لزوم، واکسن  
کمتری را دریافت کرده ایم و واردات این 
واکسن ها هم ادامه خواهد داشت. این 
مسئول همچنین تأکید کرد: در وضعیت 
کنونی هیچ اضطراری به تأمین واکسن  
از خارجی ها وجود ندارد و ظرفیت تولید 
واکسن های داخلی در کشور مطلوب 

است.
او دربــاره آمار تولید واکســن های 
داخلــی هــم می گویــد: تاکنــون 
1۸۰میلیون  دز واکســن تأمین شده 
است که ۲۵میلیون  دز آن تولید داخل 
است. واکسن سازهای داخلی هم اکنون 
ظرفیت و توان تولیــد 1۵میلیون  دز 
واکســن را دارنــد و درصــورت نیاز و 
سیاســت گذاری های آینده ظرفیت 

افزایش تولید هم وجود دارد.
گذشته از اینکه بســیاری از مردم 
ترجیح می دهند برای دز سوم واکسنی 
غیر از واکسن دزهای قبلی را بزنند اما 
باید دید چند درصد از مردم حاضرند 
تا واکســن های تولید داخل را تزریق 
کنند. واکســن هایی که هیچ کدام از 
نتایج علمی آن منتشر نشده و معلوم 
نیست اصاًل می توانند در مقابل ویروس 
کرونا مقاومت کنند یا نه؟دولت وعده 
واردات می دهد، اما در شــرایطی که 
پزشــکان هشــدار می دهند به پیک 
جدیدی نزدیک شــده ایم و اهمیت 
واکسیناســیون بیش از گذشته است 
بسیاری از مردم به دلیل نبود واکسن 
مورد اعتماد از تزریق دز سوم خودداری 
می کنند و خطر گسترش سویه جدید 

وجود دارد.

آنچه به نگرانی ها درخصوص عدم کفایت واکسن های داخلی برای دز سوم می افزاید؛

تناقض گویی درخصوص واردات واکسن

خبر

روز گذشــته ویدئویی از حضور تعدادی 
بالگر زن جوان فعال در عرصه های مختلف 
در ساختمان شماره دو وزارت ورزش و جوانان 
منتشر شد که حواشــی و انتقاداتی به همراه 
داشــت، به طوری که برخی کاربران فضای 
مجازی از آن به عنوان »دورهمی زنانه« یاد 
کردند.کاربری در این باره در توئیتر نوشت: 
»اینفلوئنسرهای اینســتاگرامی را دعودت 
کرده بودند ساختمان شماره دو و جلسه ای 
با آنها داشتند. دولت روحانی بود، کفن پوش 

شده ساختمان را آتش می زدند؛  اما خب...«
کاربر دیگــری نیز به این جلســه چنین 
واکنش نشــان داد: »جناب حمید سجادی، 
معــاون جنابعالــی بــا اینفلوئنســرهای 
اینستاگرام جلسه برگزار کردند؟! شرم آوره! 
ضروری است موضوع این جلسه برای اطالع 

افکار عمومی، رسانه ای شود!«
پس از ایــن واکنش هــا، وزارت ورزش و 
جوانان با انتشــار بیانیه ای، جلسه مذکور را 
»جلســه مجمع ملی خیرین ازدواج« عنوان 
می کند که تنها به منظور »ترویج امر ازدواج 

در فضای مجازی« تشکیل شده است.
روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در 
پی حواشی بوجود آمده جلسه دیروز مجمع 
ملی خیرین ازدواج با تعدادی از بالگرها که از 
آنها با عنوان »بالگر جوان« یاد کرده، بیانیه ای 

صادر کرد.
در متن این بیانیــه آمده اســت: در پی 
حواشی بوجود آمده جلسه دیروز مجمع ملی 
خیرین ازدواج با تعدادی از بالگرهای جوان، 
به اطالع عموم می رساند، مجمع ملی خیرین 
ازدواج برای تبلیــغ و ترویج ازدواج آســان 
جوانــان و همچنین تهیــه جهیزیه زوجین 
نیازمند با بســیاری از اقشار و گروه ها ارتباط 
برقرار کرده و در تدارک جشــن بزرگی برای 
ازدواج صدها زوج جوان در پایان سال جاری 
اســت که برای تبلیغات این امر نشســتی با 
بالگرهای جوان جهت هماهنگی این موضوع 
و ترویج امــر ازدواج در فضای مجازی برگزار 

کرده است.
در ادامه تاکید شــده اســت: این نشست 
صرفا به علــت فقدان مکان مناســبی برای 

برگزاری جلسات مجمع ملی خیرین ازدواج 
در سالن جلسات ساختمان شماره ۲ برگزار 
شده و این مجمع از سال ها قبل جلساتشان 
را در سالن های وزارت ورزش و جوانان برگزار 

می کردند.
در پایان بیانیه مذکور نیز نوشته شده که 
“یامین پور” معاون امور جوانان در این نشست 
حضور نداشته و اخبار منتشــر شده در این 

خصوص کذب است.
از قهرمان المپیک گرفته تا شل 

حجاب، گفت وگو کرده ام
وحید یامین پور نیز در صفحه شخصی خود 
در توییتر نوشت:»اگر مجمع خیرین ازدواج 
تونســته آدمهای متفاوتی رو که هیچ وقت 
صدای ما بهشون نمی رسه جمع کنه و درباره 

ازدواج باهاشون حرف بزنه، دمشون گرم.«
وی در ادامه نوشــته است: »این جلسه رو 
نبودم و از جزییات مطلع نیستم ولی اعتراف 
می کنم در همین مدت از آخوند تا شل حجاب 
و از قهرمان المپیک تا کارتن خواب رو دعوت 

و باهاشون گفتگو کردم.«

وزارت ورزش و جوانان واکنش نشان داد

 ادامه حواشی جلسه با  بالگرهای زن در ساختمان شماره دو

گزارش هایی در رسانه ها 
و نشریات علمی جهان 

منتشر شد مبنی بر 
این که با وجود کاهش 

کارآیی تمام واکسن های 
موجود در برابر سویه 

امیکرون، ایمنی بخشی 
برخی واکسن ها از 

جمله سینوفارم در 
برابر این سویه نسبت به 

واکسن هایی نظیر فایزر، 
مدرنا و آسترازنکا به شکل 

محسوسی کمتر است

رئیس مرکز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید 
بهشتی: در خصوص واردات 
واکسن تناقض گویی وجود 

دارد. آیا ما به اندازه ای که 
الزم است برای تزریق دز 
سوم، می توانیم واکسن 

داخلی تولید کنیم؟ 
آیا اثربخشی دز سوم 
واکسن های ایرانی را 

بررسی کرده ایم؟ همه این ها 
با کارهای آزمایشگاهی 

مشخص می شود، اما هنوز 
این آزمایش ها انجام نشده 

است
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ریحانه جوالیی

مجلس، انتقال آب دریای عمان به 
سیستان و بلوچستان را تصویب کرد

نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی وزارت 
نیرو را مکلف کردند تا 
زمینه سرمایه گذاری 
برای برداشــت آب، 
نمک  زدایی و انتقــال آب از دریای عمان با اولویت 
انتقال آب به اســتان سیســتان و بلوچسستان را 
فراهم کند.به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه 
علنی دیروز، گزارش کمیســیون عمران در مورد 
طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و 
بلوچستان را بررسی کرده و ماده واحده این طرح را 

به تصویب رساندند.
    

به دنبال تأیید حکم اعدام در جریان است
تالش برای اخذ رضایت از شاکی 

پرونده محیط بان کرمانشاهی 
روز گذشــته خبر 
تاییــد و ابــالغ حکم 
قصاص محیــط بان 
کرمانشاهی از سوی 
فرمانده یگان حفاظت 

محیط زیست کشور اعالم شد.
 به گفته سرهنگ جمشید محبت خانی علیرغم 
پیگیری های قضایی صورت گرفته و تالش گروهی 
وکالی مدافــع پرونده  برومنــد نجفی محیط بان 
کرمانشاهی، دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی در 

خصوص قصاص این محیط بان را تایید و ابالغ کرد.
ماجرا از این قرار بود که  در تاریخ 14 مرداد سال 
گذشته در جریان مواجهه نیروهای اجرایی یگان 
حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک دستگاه 
خودرو پراید، متاســفانه یک نفر از سرنشینان این 
خودرو  به دلیل تیرانــدازی که صورت گرفته جان 

خود را از دست می دهد.
این فرد جوانی ۲3 ســاله به نام یوسف فالحی 
داروندی بود و محیط بان، برومند نجفی نیز در این 
زمینه متهم به قتل شد و از آن زمان تاکنون در زندان 

به سر می برد.
پس از رســیدگی قضایی به این پرونده، حکم 
قصاص این محیط بان از سوی شــعبه سه دادگاه 
کیفری یک استان کرمانشــاه صادر و ابالغ شد و 
علی رغم پیگیری های فراوانی که خصوصا از سوی 
وکالی مربوطه انجام شد تا در حکم تغییری ایجاد 

شود، در نهایت این حکم قصاص تایید و ابالغ شد.
    

رئیس پلیس راهور کل کشور:
 در حادثه بهبهان، ایربگ 

هیچ یک از خودروها باز نشد! 
رئیس پلیس راهور 
کل کشــور گفت: در 
حادثه بهبهان ایربگ 
هیچ یک از خودروها 
باز نشده اســت،  چرا 
وزارت صمت کنترل نمی کند چه تولید خودرویی 

داریم؟
به گزارش ایلنا، ســردار کمــال هادیانفر، در 
ششمین رزمایش ارتقای توان و تحرک عملیاتی 
پلیس راهور افزود: ما گفتیم خودروساز را به مراجع 
قضایی معرفی و سهم تقصیر را مشخص کنند. در 
تصادفات کارشناســان 9۲ درصد عامل انسانی را 
مقصر می دانند، بنابراین رانندگان بیشتر توجه کنند.

وی ادامه داد: در یکی از حوادث اخیر راننده تریلی 
از جاده فرعی اســتفاده کرده و باعث آن حادثه در 
سنندج شده ما قطعا آن شرکت را که شبانه این تانکر 
را به حرکت درآورده  تعطیل و با عوامل آن برخورد 
می کنیم شــرکت های اتوبوســرانی نیز مسئول 
هستند اتوبوس ها را کنترل کنند و سرنشین ها باید 

کمربند ایمنی ببندند. 
    

تجمع زباله ها از عوامل بروز بیماری اعالم شد:
۳۸ مورد ابتال به سالک در ورامین

ه  ر ا د ا ئیــس  ر
مدیریت بیماریهای 
قابــل انتقــال بین 
انسان و حیوان وزارت 
بهداشــت گفت: در 
شهرستان ورامین و روستای محمدآباد 3۸ مورد 

از ابتال به بیماری سالک گزارش شده است.
بهزاد امیری در ارتباط با مشــاهده مواردی از 
بیماری سالک در روستاهای اطراف استان تهران به 
ایلنا گفت: این بیماری جدیدی نیست و در 1۸ استان 
کشور از جمله اصفهان، خراسان رضوی، گلستان، 
سمنان، و... مشــاهده می شــود و از بیماری های 
بومی است. او افزود: آمار کلی این بیماری نسبت به 
گذشته افزایش پیدا نکرده و حتی روند آن نسبت به 
سال های گذشته سیر نزولی دارد، اما همچنان به 

عنوان یک مشکل در کشور مطرح است.

از گوشه و کنار


