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از گوشه و کنار

احتمال آغاز پیک پنجم کرونا با سفرهای نیمه خرداد باال گرفت؛

«ممنوعیتزدایی» با تخسمبلغجریمه!

ریحانه جوالیی

چند هفته پیش از تعطیالت نیمه
خرداد ،مســئوالن حوزه بهداشت و
پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرده
بودند که مسافرت از استانی به استان
دیگر ممنوع اســت و کسی نمیتواند
با خودروی شــخصی میان شــهرها
تردد کند .حاال تعطیالت نیمه خرداد
تمام شده است و عکسهای مردم در
شبکههای مجازی و وضعیت ترافیک
ســنگین در برخی جادههای کشور
چیزی غیر از این میگوید.
این در حالی است که نمونههایی از
کرونای جهش یافته هندی که بسیار
خطرناک است و دلیل مرگ بسیاری
از مردم هندوستان شده ،در ایران دیده
شده اســت .هرچند در روزهای اخیر
تعداد فوتیهای کرونا به زیر  150نفر
رسید اما پزشکان هشدار میدهند که
پیک پنجم بسیار زودتر از آنچه تصور
میکنیم آغاز خواهد شد.
پلیسجدیتبهخرجنمیدهد
پلیس راهنمایی و رانندگی پیش
از آغــاز تعطیالت اعالم کــرده بود از
ظهر روز چهارشــنبه  12خــرداد تا
ظهر روز دوشــنبه  17خرداد راننده
خودروهای متخلف برحســب ورود
به شــهرهای نارنجی و قرمز جریمه
میشوند .البته این اولین بار نیست که
پلیس برای کنترل سفرهای مردم در
تعطیالت دست به این اقدام میزد و هر
بار هم شاهد این هستم که بسیاری این

جریمههارانادیدهمیگیرندوهمچنان
به ســفر میروند .در تعطیالت نوروز
آنها که به هر قیمتی میخواســتند
از شــهر خارج شــوند راهکاری برای
پرداخت این جریمه پیدا کرده بودند و
آنتقسیممبلغجریمهبینسرنشینان
هر خودرو بود .آنها معتقد بودند وقتی
جریمه بین چهار نفر تقســیم شوند
مبلغ کمی اســت و به راننده هم فشار
نمیآید .حاال با این فکر تعداد زیادی
از هموطنانمان با این شــیوه به سفر
میروند.
اما پیش از این ســفرها ،مسئوالن
حوزهبهداشتاحتمالمیدادنددرصد
قابل توجهی از مردم سفر را به ماندن در
شهر ترجیح بدهند .بنابراین علیرضا
رئیسی ،سخنگوي ستاد ملي مقابله با
كرونا گفته بود بايد همچنان به نكات
بهداشتي توجه داشــت؛ چراكه كرونا
نه ضعیف شــده و نه از بين رفته است،
بنابراين حتي امكان وقوع خيز پنجم
كرونا در كشور وجود دارد.
بــا اینکــه پلیس ســعی میکند
جادههای کشور را ببندد اما تجربههای
چندین تعطیلی اخیر نشان داده است
که در این زمینه پلیــس موفق عمل
نکرده است و بعد از هر تعطیالت شمار
مبتالیان به کرونا باالتر رفته اســت.
حاال هم که ســوش هندی در کشور
است این سفرها میتواند خطر بسیار
زیادی داشته باشد و این سؤال ایجاد
میشــود که چرا پلیس راهنمایی و
رانندگی سختگیریها و جریمهها را
بیشتر نمیکند تا کنترل بیماری کمی
راحتتر شود.

چرخشویروسهندی
باسفربهجنوب
همانطور که گفته شــد ،کرونای
هندی در کشــور در حال جوالن دادن
است و این بار مسئوالن میگویند پیک
اینبیماریازجنوبکشورآغازمیشود.
این ویروس در این ایــام در حال ثبت
رکوردهایجدیدیدراستانهرمزگان
است و این موضوع نگرانیهای بسیاری
را در خصوص آغاز پیک پنجم کرونایی
به وجود آورده است .برخی میگویند
سفرهایچندروزاخیربهجنوبکشور
میتواند ویروس را منتقل کند و باعث
چرخشسریعترآنشود.
با توجه به دیده شدن موارد زیاد این
بیماری در جنوب کشور احتمال اینکه
دروازه آغاز پیک پنجم از جنوب ایران و
استانهرمزگانباشدبسیارزیاداستو
میتوانددرصورتعدمکنترل،موجب
افزایش تلفات در اســتان هرمزگان و
داغدار شدن بسیاری از خانوادهها شود
چرا که استان هرمزگان تقریباً میزبان
نوع خطرناکتری از ویروسهای قبلی
تحت عنوان ویروس کرونای آفریقایی
است و این موضوع میتواند خطرسازتر
ازگذشتهباشد.
حاال ترس از اینکه ســفرهایی که
برخی در روزهای اخیر بــه این خطه
داشتند باعث تسریع حرکت ویروس
شود به جان بســیاری از کادر درمان و
مردمافتادهاست.
اما چرا کادر درمان از کرونای هندی
ترسبیشتریدارند؟سومخردادبودکه
خبرهایعجیبووحشتناکیازکرونادر
هرمزگانشنیدهشد.ایناستانتوانست

اگرواقع ًاسفرممنوع است
پس چرا سایتهای خرید و
فروشبلیتهمچنانفعال
است؟ یعنی سفر با خودرو
شخصیخطرناکاستو
کسیکهباتورسفرمیکند
یا ساعتها در اتوبوس،
قطاروهواپیمامینشیند
و به شهری دیگر میرود
نمیتواندویروس رامنتقل
کند؟

رکورد تازهای را در ابتالی شهروندانش
به ویروس کرونا به ثبت برساند و در یک
شبانه روز تست کرونای  711شهروند
هرمزگانی مثبت شــد؛ به این معنا که
هر دو دقیقه یک تست کرونای مثبت
در استان کشف شــده است مسئلهای
کهازآغازاپیدمیکروناتاکنونبیسابقه
بودهاستونگرانیهاراافزایشمیدهد؛
اما رکوردزنــی کرونا به همین جا ختم
نشد و یک روز بعد یعنی 4خرداد با ثبت
آمار  494بســتری در یک روز رکورد
بستریشــدگان کرونا در 11ماه اخیر
راشکست.
وجود 5شهرقرمزوقرنطینهبسیاری
ازروستاهاوروندکندواکسیناسیوندر
این کشور و به طبع هرمزگان ،موجب
شــده نگرانیها از آغاز پیــک پنجم و
خطرناک کرونا از این اســتان نسبت
به گذشــته افزایش یابد .دکتر فاطمه
نوروزیان ســخنگوی دانشــگاه علوم
پزشکی اســتان هرمزگان همان زمان

سنکارتنخوابی زنان در ایران
به  ١۵سال رسید

اعالم کرد که این روزها شاهد افزایش
آمار مبتالیان به کرونا هســتیم و این
موضوع استان را با وضعیت خطرناکی
روبروخواهدکرد.
با این وجود همچنان ســفرها چه
تفریحی و چه کاری و تجــاری به این
استانادامهدارد.
سفرفقطباخودرویشخصی
ممنوعاست!
بااینکهبرخیازنهادهاگفتهاندسفر
رفتن ممنوع اســت و رانندگان خاطی
بایدجریمهپرداختکننداماآنقدرکه
باید جلوی این قضیه گرفته نمیشود
و کسی که بخواهد به مســافرت برود
باالخرهیکراهپیدامیکند.درروزهای
پیــش از تعطیالت گفته میشــد که
پلیس شبها در جاده نیست و تردد در
نیمهشب بسیار راحتتر و کم هزینهتر
از روز است .بنابراین بسیاری از آنها که
قصدسفرداشتنددرنیمهشببهسمت
مقصدحرکتکردند.
اماازسویدیگراگرواقعاًسفرممنوع
استپسچراسایتهایخریدوفروش
بلیت به شهرها همچنان به راه است؟
یعنی سفر با خودرو شخصی خطرناک
است و کسی که ســاعتها در اتوبوس
و قطار و هواپیما مینشیند و به شهری
دیگرمیرودنمیتواندویروسرامنتقل
کند؟
اینیکیازانتقادهاییاستکهمردم
به دولت دارد و معتقدنــد بین حرف و
عملدولتتناقضوجودداردوتماماین
ممنوعیتها به خاطر دریافت جریمه
است.هرچندپلیسراهنماییورانندگی
بارها اعالم کرده اســت که مبالغی که
از جریمهها حاصل میشــود به جیب
آنها نمیرود اما این توضیحات باعث
نمیشــود تا مردم به تناقضگوییها
توجهنکنند.
از ســوی دیگر ،چندی پیش گفته
شد ســفر کردن با تورهای گردشگری
مانعی ندارد و همین امر باعث شد تا در
تعطیالتگذشتهتعدادزیادیازتورهای
مسافرتیاقدامبهجذبمسافرکنندکه
تماماینتبلیغاتدرشبکههایمجازی
بود .برخی نیز برای ســفرهای گروهی
تنها با پرداخت هزینه بــه افرادی که
کارت لیدری داشتند و کرایه اتوبوس
توانستند این چند روز را بدون درگیری
و دغدغه در شهرهای کشور سر کنند.
بر اســاس گفتههای برخی مسافران
میزانرعایتپروتکلهایبهداشتیدر
این سفرها بسیار پایینتر از حد انتظار
بودهاست.
افزایشآمارابتالبعدازهرتعطیلی
به هر روی مسلم است که سفرهای

ویروس کرونا در این ایام
در حال ثبت رکوردهای
جدیدی در استان هرمزگان
است و این موضوع
نگرانیهای بسیاری را در
خصوصآغازپیکپنجم
کرونایی به وجود آورده
است.برخیمیگویند
سفرهاییکهدرتعطیالت
اخیر به جنوب کشور شده
است میتواند ویروس را در
کشورمنتقلکندوباعث
چرخش سریعتر آن شود
بین شــهری تأثیر زیادی بر چرخش
ویروسدرتماماستانهاداردومیتواند
باعث آغاز پیکهای جدید باشــد .بر
اســاس آمارهای رسمی موجود رابطه
مســتقیم و معناداری بین سفرهای
بینشهری و بین استانی مردم با میزان
شــیوع ویروس کرونا در کشور وجود
دارد و از همیــن رو از مردم خواســته
شــده که در ایام تعطیالت به مسافرت
نروند خصوصاً حاال که ســویه جدید و
خطرناکیازویروسکرونابرکشورسایه
انداختهاست.
بر اساس اطالعات سازمان راهداری
از تــردد وســایل نقلیــه مختلف در
محورهای برون شــهری ،سرنوشت
شیوع ویروس کرونا با میزان سفرهای
مردمگرهخوردهوهروقتمردمدرخانه
ماندن را فراموش کردهاند و برای چند
روز به مسافرت رفتهاند ،به فاصله چند
روز و چند هفته پس از آن آمارهای ابتال
به کرونا در کشــور نیز رشد یافته است
و جالبتر اینکه از نظر زمانی ،بسیاری
از پیکهای تردد همین وسایل نقلیه
با پیکهای شیوع ویروس کرونا دقیقا
مطابقتدارد.
در روزهایی که کرونا شــیوع دارد و
جان بسیاری از هموطنانمان به خاطر
این ویروس گرفته شــده بهتر اســت
مسئوالن سختگیری بیشتری بر رفت
و آمدهای بیدلیل کنند .صرفاً جریمه
کردن نمیتواند برای جلوگیری از رفت
و آمد و سفرهای غیرضروری چارهساز
باشــد .اعمال محدودیتهای بیشتر و
جریمههای سنگینتر شــاید راهکار
بهتری برای کنترل رفــت و آمد بین
شهری مردم شــود و این جز با تالش
بیشترپلیسراهوروسازمانهایوابسته
دولتی و البته هوشیاری و توجه بیشتر
مردمامکانپذیرنیست.

بررسی

توقف واکسیناسیون؛ از شایعه تا واقعیت

قضیه «واکسن نداریم ،مراجعهنکنید»چیست؟

روز گذشته ویدیویی در برخی خبرگزاریها
و شبکههای مجازی به اشتراک گذاشته شد که
در آن نشان میداد روی در یکی از مراکز بهداشت
نوشتهشــده اســت « :تا اطالع ثانوی واکسن
نداریم» .همین موضوع باعث شد تا بازار شایعات
داغ شود و بســیاری از مردم از این اتفاق نگران
شوند ،آنهم زمانی که بسیاری به آمدن واکسن
و تزریق آن دلخوش کرده بودند.
«واکسننداریم،مراجعهنکنید»
اخبار از شهرها و استانهای مختلف کشور
حکایت از این دارد که واکسیناســیون کرونا در
ف شده اســت .این در حالی است که
ایران متوق 
حتی خطر اوجگیری ابتال و شــروع موج پنجم
کوویــد  19در ایران وجــود دارد و کادر درمان
نسبت به این موضوع هشدار دادهاند.
از هفته گذشــته خبرهای دریافتی از تهران
و شهرســتانها حاکی از آن بود که بسیاری از
افرادی که برای دریافت دوز دوم واکسن خود به
مراکز بهداشتی مراجعه میکنند ،با یک پاسخ
مشترک از سوی مســئوالن این مراکز مواجه
شدهاند« :واکسن نداریم ،مراجعه نکنید».
جالب اینکــه مرکز اطالعرســانی وزارت

بهداشت چند روز بعد از انتشار این اخبار یعنی
در تاریخ  12خرداد در اطالعیــهای اعالم کرد:
«افرادی که اولین واکسن کووید  ۱۹را دریافت
کردهاند تا قبل از دریافــت پیامک و یا اطالعیه
وزارت بهداشت از مراجعه به مراکز بهداشتی و
درمانی برای دریافت دوز دوم خودداری کنند».
همچنین در این اطالعیه برای اینکه خیال
افرادی که نوبت دریافت دُز دوم واکســن آنها
فرارسیده است ،راحت شــود ،تأکید شده بود
که «تأخیر چندروزه تا چند هفته و برای برخی
واکســنها تا چند ماه ،تأثیری در اثربخشــی و
ایمنیزایی واکسن نخواهد داشت».
از ســوی دیگر در هفته دوم خرداد شــاهد
کاهش محسوس سرعت تزریق دوز دوم واکسن
کرونا بودهایــم ،دقیقاً نوبت دریافــت دوز دوم
چند نفر از حدود  400هزارنفری که از  11تا 18
اردیبهشت دوز اول واکسن خود را دریافت کرده
بودند ،فرارسیده بود ،چون در میان واکسنهای
موجود در چرخه واکسیناسیون عمومی کشور،
فاصله تزریق دوز اول و دوم واکســن روســی و
چینی حدود چهار هفته و فاصله بین تزریق دوز
اول و دوم واکسن آسترازنکا حدود سه ماه است

و وزارت بهداشت دقیقاً اطالعرسانی نکرده که از
هرکدامازاینواکسنهادقیقاًچنددوزبهایرانیان
تزریقشده است و بنابراین ما نمیدانیم که دقیقاً
نوبت دریافت دوز دوم چند نفر در هفته گذشته
فرارسیده بود.
تکذیبمتوقفشدن
تزریق واکسن کرونا
بعد از رسانهای شدن این موضوع روز گذشته
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :تزریق
واکسن کرونا در کشور متوقف نشده و تا رسیدن
محموله جدید ،واکسینه شدن گروههای سنی
پرخطر ادامه مییابد.
علیرضا رئیســی افزود :اوایل هفته گذشته
قرار بود یک محموله واکسن شامل سه میلیون
دوز از یکی از کشورها به دســت ما برسد و روند
واکسیناسیون بهخوبی پیش میرفت اما چون
آن محموله با تأخیر مواجه خواهد شد ،برنامه ما
ال برای افراد  ۷۰سال به باال هم
این اســت که فع ً
دوز اول و هم دوز دوم واکسن انجام شود.
ال نوبت واکسیناسیون
رئیسی تأکید کرد :فع ً
گروه بعدی را به بعد از رســیدن واکسن موکول
کنیم ،اما اینکه روند واکسیناسیون متوقفشده

مدیر مرکــز بانوان
ســرای مهــر از پایین
آمدن سن کارتنخوابی
در دختران خبر داد .به
گزارش رکنا ،ندا ماندنی
بیان کرد :دختران  ١۵سالهای که در ماههای اخیر
به مرکز سرای مهر مراجعه کردند به خاطر محیط
نامســاعد زندگی به اعتیاد و کارتنخوابی کشیده
شدند.اودراینبارهازدختران 15سالهایگفتکهدر
ماههای اخیر به مرکز سرای مهر مراجعه کردهاند و
محیطنامساعدزندگیموجبگرفتارشدنآنهابه
اعتیادوکارتنخوابیشدهاستودراینمیان،حتی
برخیازآنهاموردتعدیقرارگرفتهاند .اوهمچنین
از این گفــت که باوجود حضور دختــران نوجوان
کارتنخواب در سطح شهر ،زنان معتاد متجاهری
همدرتهرانهستندکهباالی 60سالسندارند.

زلزله ایالم به خیرگذشت

ســخنگوی جمعیت هاللاحمر اعالم کرد که
زمینلرزه ۵.۲ریشتری رخداده در مرز ایران و عراق
خسارتی برجای نگذاشته است .به گزارش ایسنا،
محمدحسن قوسیان گفت :در ساعت  ۹:۲۴صبح
دیروز زلزلهای به بزرگی  ۵.۲ریشــتر صالحاباد در
شهرستان مهران استان ایالم را لرزاند که درپی آن
جمعیت هاللاحمر تیمهای ارزیاب خود را برای
امدادرسانیونیزبررسیخساراتاحتمالیبهمناطق
متأثر از زلزله اعزام کرد .او با اشــاره به گزارشهای
دریافتی از تیمهای ارزیاب گفت :برابر جمعبندی
گزارشهایواصلهازسویمرکزکنترلوهماهنگی
عملیات سازمان امدادونجات هاللاحمر این زلزله
خسارت جانی و مالی برجای نگذاشته است .البته
آمادهباش تیمهای امدادی در این استان همچنان
برقراراست.

اختصاص بودجه برای ایجاد
۳۳شهر بدون مانع درکشور

رئیــس دبیرخانه
ســتاد پیگیــری و
هماهنگــی مناســب
ســازی کشــور از
اختصاص بودجه برای
ایجاد ۳۳شهر بدو ن مانع در کشور خبر داد و گفت:
بهمنظورمناسبسازیاماکنعمومیدرشهرهای
کمتر از ۵۰هزار نفر ،وزارت کشــور با پیگیری این
ستادبههرشهرستان ۲۵۰میلیونتوماناختصاص
داد .به گزارش ایرنا ،ابراهیم کاظمی مومنسرایی
افزود:یکیازمصوباتجلساتستادایجادشهربدون
مانع در هر استان بود .مصوب کردیم هر استان یک
تا دو شهر بهعنوان شهر بدون مانع معرفی کند .یزد
بهعنواناولینشهربدونمانعمعرفیشدواقدامات
خوبیدرحالآنانجاماست.

انجام بیشاز  ۴۹هزارتست فوری
کرونا درمبادی مرزیکشور

رئیس ســازمان امداد و نجات از انجام بیش از
 ۴۹هزار تست فوری کرونا در مبادی مرزی کشور
خبر داد .به گزارش ایلنا ،مهدی ولیپور گفت :طرح
مراقبت بهداشــتی پیشگیری از شــیوع بیماری
کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری
جمعیتهاللاحمرهمراهووزارتبهداشت،درمان
و آموزش پزشکی در حال انجام است .او ادامه داد :از
 ۴۹هزارو ۵۴نفردرمبادیمرزیکشورتستفوری
کرونا گرفته و ۳۴۴هزار و ۷۱۱نفر هم پایش شدند.
همچنین از ۲۰۷۲۳نفر تست PCRگرفتهشده و
 ۶۳نفرنیزتاکنونبهقرنطینهمنتقلشدهاند.

پدیده مغناطیسیشدن ربطی به
واکسنکرونا دارد؟

حرف درستی نیســت و تزریق برای گروههای
سنی جدید به پس از رسیدن واکسنهای جدید
موکول شده است.
 10میلیون دوز واکسن داخلی در مرداد
تزریقمیشود
رئیســی گفت :ظرف این هفته از واکســن
تولیــد داخل حدود یکمیلیون دوز به دســت
ما خواهد رســید و بعدازآن هم واکسیناسیون
شــروع خواهد شــد .در تیرماه حداقل ســه تا
پنــج میلیون واکســن داخلــی و در مردادماه
باالی  ۱۰میلیون دوز واکســن دست ما خواهد
رســید ،بنابراین جــای نگرانی نیســت .روند
واکسیناســیون متوقف نشــده و تا اطمینان
ال همین
یافتن از رسیدن محمولههای بعدی فع ً

گروههای سنی درخطر را واکسینه خواهیم کرد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز
روز گذشته طی اطالعیهای از اتمام محمولههای
دریافتی واکسن کرونا در اســتان و عدم تزریق
واکســن تا اطالع ثانوی خبر داده که سخنگوی
ستادملیمقابلهباکروناخبرتوقفتزریقواکسن
کرونا را تکذیب کرد.
در این اعالمیه آمده است که با توجه به اتمام
محمولههای دریافتی واکســن ،از امروز مورخ
 ۱۶خرداد  ۱۴۰۰تا اطالع ثانوی واکسیناسیون
علیه کروناویروس انجام نمیشود .ادامه فرآیند
واکسیناســیون بهمحض دریافــت محموله
جدید از وزارت بهداشت ،از طریق همین پایگاه
اینترنتی ،اطالعرسانی میشود.

استاد دانشگاه علوم
پزشکی شــیراز گفت:
هیچکدامازواکسنهای
موجودوارداتیوداخلی
حاوی آهن نیســتند و
فقط برخی مقدار کمــی آلومینیومدارند که اثری
در جذب فلز ندارد .به گزارش میزان ،کامران باقری
لنکرانی بیان کرد :جذب فلزات توســط برخی از
انسانهاازقبلگزارششدهبود،وبررسیهایدقیق
فیزیکی نشان داد این موضوع ربطی به مغناطیس
بدن ندارد و بیشتر به چســبناک بودن پوست این
افراد مربوط میشــود بهنحویکه پاشیدن پودر
تالکایناثرراازبینمیبرد .اواضافهکرد:هیچکدام
از واکسنهای موجود ازجمله چهار واکسنی که به
ایرانواردشدهاستیاواکسنهایداخلیدردست
مطالعهحاویآهننیستندوفقطبرخیمقدارکمی
آلومینیومدارندکهاثریدرجذبفلزندارد.

