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سن   کارتن خوابی زنان در ایران 
به ١۵ سال رسید

مدیر مرکــز بانوان 
ســرای مهــر از پایین 
آمدن سن کارتن خوابی 
در دختران خبر داد.  به 
گزارش رکنا، ندا ماندنی 

بیان کرد: دختران ١۵ ساله ای که در ماه های اخیر 
به مرکز سرای مهر مراجعه کردند به خاطر محیط 
نامســاعد زندگی به اعتیاد و کارتن خوابی کشیده 
شدند. او دراین باره از دختران ١۵ ساله ای گفت که در 
ماه های اخیر به مرکز سرای مهر مراجعه کرده اند و 
محیط نامساعد زندگی موجب گرفتار شدن آن ها به 
اعتیاد و کارتن خوابی شده است و در این میان، حتی 
برخی از آن ها موردتعدی قرارگرفته اند.  او همچنین 
از این گفــت که باوجود حضور دختــران نوجوان 
کارتن خواب در سطح شهر، زنان معتاد متجاهری 

هم در تهران هستند که باالی 60 سال سن دارند. 
    

زلزله ایالم به خیر گذشت
ســخنگوی جمعیت هالل احمر اعالم کرد که 
زمین لرزه ۵.۲ ریشتری رخ داده در مرز ایران و عراق 
خسارتی برجای نگذاشته است. به گزارش ایسنا، 
محمدحسن قوسیان گفت: در ساعت ۹:۲۴ صبح 
دیروز زلزله ای به بزرگی ۵.۲ ریشــتر صالح اباد در 
شهرستان مهران استان ایالم را لرزاند که درپی آن 
جمعیت هالل احمر تیم های ارزیاب خود را برای 
امدادرسانی و نیز بررسی خسارات احتمالی به مناطق 
متأثر از زلزله اعزام کرد.  او با اشــاره به گزارش های 
دریافتی از تیم های ارزیاب گفت: برابر جمع بندی 
گزارش های واصله از سوی مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات سازمان امدادونجات هالل احمر این زلزله 
خسارت جانی و مالی برجای نگذاشته است. البته 
آماده باش تیم های امدادی در این استان همچنان 

برقرار است.
    

اختصاص بودجه برای ایجاد 
۳۳شهر بدون  مانع در کشور

رئیــس دبیرخانه 
ســتاد پیگیــری و 
هماهنگــی مناســب 
ز  ا  ســازی کشــور 
اختصاص بودجه برای 

ایجاد ۳۳ شهر بدون  مانع در کشور خبر داد و گفت: 
به منظور مناسب سازی اماکن عمومی در شهرهای 
کمتر از ۵0 هزار نفر، وزارت کشــور با پیگیری این 
ستاد به هر شهرستان ۲۵0 میلیون تومان اختصاص 
داد. به گزارش ایرنا، ابراهیم کاظمی مومن سرایی 
افزود: یکی از مصوبات جلسات ستاد ایجاد شهر بدون 
مانع در هر استان بود. مصوب کردیم هر استان یک 
تا دو شهر به عنوان شهر بدون مانع معرفی کند. یزد 
به عنوان اولین شهر بدون مانع معرفی شد و اقدامات 

خوبی در حال آن انجام است.
    

انجام بیش از ۴۹ هزار تست فوری 
کرونا در مبادی مرزی کشور

رئیس ســازمان امداد و نجات از انجام بیش از 
۴۹ هزار 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 
جمعیت هالل احمر همراه و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در حال انجام است. او ادامه داد: از 
۴۹ هزار و ۵۴ نفر در مبادی مرزی کشور تست فوری 
کرونا گرفته و ۳۴۴ هزار و ۷١١ نفر هم پایش شدند. 
همچنین از ۲0۷۲۳ نفر تست PCR گرفته شده و 

6۳ نفر نیز تاکنون به قرنطینه منتقل شده اند. 
    

پدیده مغناطیسی شدن ربطی به 
واکسن کرونا دارد؟

استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شــیراز گفت: 
هیچ کدام از واکسن های 
موجود وارداتی و داخلی 
حاوی آهن نیســتند و 

فقط برخی مقدار کمــی آلومینیوم دارند که اثری 
در جذب فلز ندارد. به گزارش میزان، کامران باقری 
لنکرانی بیان کرد: جذب فلزات توســط برخی از 
انسان ها از قبل گزارش شده بود، و بررسی های دقیق 
فیزیکی نشان داد این موضوع ربطی به مغناطیس 
بدن ندارد و بیشتر به چســبناک بودن پوست این 
افراد مربوط می شــود به نحوی که پاشیدن پودر 
تالک این اثر را از بین می برد.  او اضافه کرد: هیچ کدام 
از واکسن های موجود ازجمله چهار واکسنی که به 
ایران واردشده است یا واکسن های داخلی در دست 
مطالعه حاوی آهن نیستند و فقط برخی مقدار کمی 

آلومینیوم دارند که اثری در جذب فلز ندارد.

از گوشه و کنار

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 نمی تواند 
با خودروی شــخصی میان شــهرها 
تردد کند. حاال تعطیالت نیمه خرداد 
تمام شده است و عکس های مردم در 
شبکه های مجازی و وضعیت ترافیک 
ســنگین در برخی جاده های کشور 

چیزی غیر از این می گوید. 
این در حالی است که نمونه هایی 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 فوتی های کرونا به زیر ١۵0 نفر 
رسید اما پزشکان هشدار می دهند که 
پیک پنجم بسیار زودتر از آنچه تصور 

می کنیم آغاز خواهد شد. 
پلیس جدیت به خرج نمی دهد

پلیس راهنمایی و رانندگی پیش 
از آغــاز تعطیالت اعالم کــرده بود از 
ظهر روز چهارشــنبه ١۲ خــرداد تا 
ظهر روز دوشــنبه ١۷ خرداد راننده 
خودروهای متخلف برحســب ورود 
به شــهرهای نارنجی و قرمز جریمه 
می شوند. البته این اولین بار نیست که 
پلیس برای کنترل سفرهای مردم در 
تعطیالت دست به این اقدام می زد و هر 
بار هم شاهد این هستم که بسیاری این 

جریمه ها را نادیده می گیرند و همچنان 
به ســفر می روند. در تعطیالت نوروز 
آن ها که به هر قیمتی می خواســتند 
از شــهر خارج شــوند راهکاری برای 
پرداخت این جریمه پیدا کرده بودند و 
آن تقسیم مبلغ جریمه بین سرنشینان 
هر خودرو بود. آن ها معتقد بودند وقتی 
جریمه بین چهار نفر تقســیم شوند 
مبلغ کمی اســت و به راننده هم فشار 
نمی آید. حاال با این فکر تعداد زیادی 
از هم وطنانمان با این شــیوه به سفر 

می روند. 
اما پیش از این ســفرها، مسئوالن 
حوزه بهداشت احتمال می دادند درصد 
قابل توجهی از مردم سفر را به ماندن در 
شهر ترجیح بدهند. بنابراین علیرضا 
رئیسی، سخنگوي ستاد ملي مقابله با 
کرونا گفته بود باید همچنان به نکات 
بهداشتي توجه داشــت؛  چراکه کرونا 
نه ضعیف شــده و نه از بین رفته است، 
بنابراین حتي امکان وقوع خیز پنجم 

کرونا در کشور وجود دارد.
بــا اینکــه پلیس ســعی می کند 
جاده های کشور را ببندد اما تجربه های 
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 می تواند خطر بسیار 
زیادی داشته باشد و این سؤال ایجاد 
می شــود که چرا پلیس راهنمایی و 
رانندگی سختگیری ها و جریمه ها را 
بیشتر نمی کند تا کنترل بیماری کمی 

راحت تر شود.

 چرخش ویروس هندی 
با سفر به جنوب 

همان طور که گفته شــد، کرونای 
هندی در کشــور در حال جوالن دادن 
است و این بار مسئوالن می گویند پیک 
این بیماری از جنوب کشور آغاز می شود. 
این ویروس در این ایــام در حال ثبت 
رکوردهای جدیدی در استان هرمزگان 
است و این موضوع نگرانی های بسیاری 
را در خصوص آغاز پیک پنجم کرونایی 
به وجود آورده است. برخی می گویند 
سفرهای چند روز اخیر به جنوب کشور 
می تواند ویروس را منتقل کند و باعث 

چرخش سریع تر آن شود. 
با توجه به دیده شدن موارد زیاد این 
بیماری در جنوب کشور احتمال اینکه 
دروازه آغاز پیک پنجم از جنوب ایران و 
استان هرمزگان باشد بسیار زیاد است و 
می تواند در صورت عدم کنترل، موجب 
افزایش تلفات در اســتان هرمزگان و 
داغدار شدن بسیاری از خانواده ها شود 
چرا که استان هرمزگان تقریباً میزبان 
نوع خطرناک تری از ویروس های قبلی 
تحت عنوان ویروس کرونای آفریقایی 
است و این موضوع می تواند خطرسازتر 

از گذشته باشد.
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 

مردم افتاده است. 
اما چرا کادر درمان از کرونای هندی 
ترس بیشتری دارند؟ سوم خرداد بود که 
خبرهای عجیب و وحشتناکی از کرونا در 
هرمزگان شنیده شد. این استان توانست 

رکورد تازه ای را در ابتالی شهروندانش 
به ویروس کرونا به ثبت برساند و در یک 
شبانه روز تست کرونای ۷١١ شهروند 
هرمزگانی مثبت شــد؛ به این معنا که 
هر دو دقیقه یک تست کرونای مثبت 
در استان کشف شــده است مسئله ای 
که از آغاز اپیدمی کرونا تاکنون بی سابقه 
بوده است و نگرانی ها را افزایش می دهد؛ 
اما رکوردزنــی کرونا به همین جا ختم 
نشد و یک روز بعد یعنی ۴ خرداد با ثبت 
آمار ۴۹۴ بســتری در یک روز رکورد 
بستری شــدگان کرونا در ١١ ماه اخیر 

را شکست.
وجود ۵ شهر قرمز و قرنطینه بسیاری 
از روستاها و روند کند واکسیناسیون در 
این کشور و به طبع هرمزگان، موجب 
شــده نگرانی ها 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 

اعالم کرد که این روزها شاهد افزایش 
آمار مبتالیان به کرونا هســتیم و این 
موضوع استان را با وضعیت خطرناکی 

روبرو خواهد کرد. 
با این وجود همچنان ســفرها چه 
تفریحی و چه کاری و تجــاری به این 

استان ادامه دارد. 
سفر فقط با خودروی شخصی 

ممنوع است!
با اینکه برخی از نهادها گفته اند سفر 
رفتن ممنوع اســت و رانندگان خاطی 
باید جریمه پرداخت کنند اما آن قدر که 
باید جلوی این قضیه گرفته نمی شود 
و کسی که بخواهد به مســافرت برود 
باالخره یک راه پیدا می کند. در روزهای 
پیــش از تعطیالت گفته می شــد که 
پلیس شب ها در جاده نیست و تردد در 
نیمه شب بسیار راحت تر و کم هزینه تر 
از روز است. بنابراین بسیاری از آن ها که 
قصد سفر داشتند در نیمه شب به سمت 

مقصد حرکت کردند. 
اما از سوی دیگر اگر واقعاً سفر ممنوع 
است پس چرا سایت های خرید و فروش 
بلیت به شهرها همچنان به راه است؟ 
یعنی سفر با خودرو شخصی خطرناک 
است و کسی که ســاعت ها در اتوبوس 
و قطار و هواپیما می نشیند و به شهری 
دیگر می رود نمی تواند ویروس را منتقل 

کند؟ 
این یکی از انتقادهایی است که مردم 
به دولت دارد و معتقدنــد بین حرف و 
عمل دولت تناقض وجود دارد و تمام این 
ممنوعیت ها به خاطر دریافت جریمه 
است. هرچند پلیس راهنمایی و رانندگی 
بارها اعالم کرده اســت که مبالغی که 
از جریمه ها حاصل می شــود به جیب 
آن ها نمی رود اما این توضیحات باعث 
نمی شــود تا مردم به تناقض گویی ها 

توجه نکنند. 
از ســوی دیگر، چندی پیش گفته 
شد ســفر کردن با تورهای گردشگری 
مانعی ندارد و همین امر باعث شد تا در 
تعطیالت گذشته تعداد زیادی از تورهای 
مسافرتی اقدام به جذب مسافر کنند که 
تمام این تبلیغات در شبکه های مجازی 
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 گفته های برخی مسافران 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
این سفرها بسیار پایین تر از حد انتظار 

بوده است. 
افزایش آمار ابتال بعد از هر تعطیلی

به هر روی مسلم است که سفرهای 

بین شــهری تأثیر زیادی بر چرخش 
ویروس در تمام استان ها دارد و می تواند 
باعث آغاز پیک های جدید باشــد. بر 
اســاس آمارهای رسمی موجود رابطه 
مســتقیم و معناداری بین سفرهای 
بین شهری 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 
خطرناکی از ویروس کرونا بر کشور سایه 

انداخته است. 
بر اساس اطالعات سازمان راهداری 
از تــردد وســایل نقلیــه مختلف در 
محورهای برون شــهری، سرنوشت 
شیوع ویروس کرونا با میزان سفرهای 
مردم گره خورده و هر وقت مردم در خانه 
ماندن را فراموش کرده اند و برای چند 
روز به مسافرت رفته اند، به فاصله چند 
روز و چند هفته پس از آن آمارهای ابتال 
به کرونا در کشــور نیز رشد یافته است 
و جالب تر اینکه از نظر زمانی، بسیاری 
از پیک های تردد همین وسایل نقلیه 
با پیک های شیوع ویروس کرونا دقیقا 

مطابقت دارد.
در روزهایی که کرونا شــیوع دارد و 
جان بسیاری از هم وطنانمان به خاطر 
این ویروس گرفته شــده بهتر اســت 
مسئوالن سختگیری بیشتری بر رفت 
و آمدهای بی دلیل کنند. صرفاً جریمه 
کردن نمی تواند برای جلوگیری از رفت 
و آمد و سفرهای غیرضروری چاره ساز 
باشــد. اعمال محدودیت های بیشتر و 
جریمه های سنگین تر شــاید راهکار 
بهتری برای کنترل رفــت و آمد بین 
شهری مردم شــود و این جز با تالش 
بیشتر پلیس راهور و سازمان های وابسته 
دولتی و البته هوشیاری و توجه بیشتر 

مردم امکان پذیر نیست. 

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

»ممنوعیت زدایی« با تخس مبلغ جریمه!

بررسی

روز گذشته ویدیویی در برخی خبرگزاری ها 
و شبکه های مجازی به اشتراک گذاشته شد که 
در آن نشان می داد روی در یکی از مراکز بهداشت 
نوشته  شــده اســت: » تا اطالع ثانوی واکسن 
نداریم«. همین موضوع باعث شد تا بازار شایعات 
داغ شود و بســیاری از مردم از این اتفاق نگران 
شوند، آن هم زمانی که بسیاری به آمدن واکسن 

و تزریق آن دل خوش کرده بودند. 
»واکسن نداریم، مراجعه نکنید«

اخبار از شهرها و استان های مختلف کشور 
حکایت از این دارد که واکسیناســیون کرونا در 
ایران متوقف  شده اســت. این در حالی است که 
حتی خطر اوج گیری ابتال و شــروع موج پنجم 
کوویــد ١۹ در ایران وجــود دارد و کادر درمان 

نسبت به این موضوع هشدار داده اند.
از هفته گذشــته خبرهای دریافتی از تهران 
و شهرســتان ها حاکی از آن بود که بسیاری از 
افرادی که برای دریافت دوز دوم واکسن خود به 
مراکز بهداشتی مراجعه می کنند، با یک پاسخ 
مشترک از سوی مســئوالن این مراکز مواجه 

شده اند: »واکسن نداریم، مراجعه نکنید.«
جالب این کــه مرکز اطالع رســانی وزارت 

بهداشت چند روز بعد از انتشار این اخبار یعنی 
در تاریخ ١۲ خرداد در اطالعیــه ای اعالم کرد: 
»افرادی که اولین واکسن کووید ١۹ را دریافت 
کرده اند 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 این که خیال 
افرادی که نوبت دریافت  ُدز دوم واکســن آن ها 
فرارسیده است، راحت شــود، تأکید شده بود 
که »تأخیر چندروزه تا چند هفته و برای برخی 
واکســن ها تا چند ماه، تأثیری در اثربخشــی و 

ایمنی زایی واکسن نخواهد داشت.«
از ســوی دیگر در هفته دوم خرداد شــاهد 
کاهش محسوس سرعت تزریق دوز دوم واکسن 
کرونا بوده ایــم، دقیقاً نوبت دریافــت دوز دوم 
چند نفر از حدود ۴00 هزارنفری که از ١١ تا ١8 
اردیبهشت دوز اول واکسن خود را دریافت کرده 
بودند، فرارسیده بود، چون در میان واکسن های 
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 اطالع رسانی نکرده که از 
هرکدام از این واکسن ها دقیقاً چند دوز به ایرانیان 
تزریق شده است و بنابراین ما نمی دانیم که دقیقاً 
نوبت دریافت دوز دوم چند نفر در هفته گذشته 

فرارسیده بود.
 تکذیب متوقف شدن 
تزریق واکسن کرونا

بعد از رسانه ای 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 گروه های سنی 

پرخطر ادامه می یابد.
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 به خوبی پیش می رفت اما چون 
آن محموله با تأخیر مواجه خواهد شد، برنامه ما 
این اســت که فعاًل برای افراد ۷0 سال به باال هم 

دوز اول و هم دوز دوم واکسن انجام شود.
رئیسی تأکید کرد:  فعاًل نوبت واکسیناسیون 
گروه بعدی را به بعد از رســیدن واکسن موکول 
کنیم، اما اینکه روند واکسیناسیون متوقف شده 

حرف درستی نیســت و تزریق برای گروه های 
سنی جدید به پس از رسیدن واکسن های جدید 

موکول شده است.
١0 میلیون دوز واکسن داخلی در مرداد 

تزریق می شود
رئیســی گفت: ظرف این هفته از واکســن 
تولیــد داخل حدود یک میلیون 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 ١0 میلیون دوز واکســن دست ما خواهد 
رســید، بنابراین جــای نگرانی نیســت. روند 
واکسیناســیون متوقف نشــده و تا اطمینان 
یافتن از رسیدن محموله های بعدی فعاًل همین 

 گروه های سنی درخطر را واکسینه خواهیم کرد. 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز 
روز گذشته طی اطالعیه ای از اتمام محموله های 
دریافتی واکسن کرونا در اســتان و عدم تزریق 
واکســن تا اطالع ثانوی خبر داده که سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا خبر توقف تزریق واکسن 

کرونا را تکذیب کرد.
در این اعالمیه آمده است که با توجه به اتمام 
محموله های دریافتی واکســن، از امروز مورخ 
١6 خرداد ١۴00 تا اطالع ثانوی واکسیناسیون 
علیه کروناویروس انجام نمی شود. ادامه فرآیند 
واکسیناســیون به محض دریافــت محموله 
جدید از وزارت بهداشت، از طریق همین پایگاه 

اینترنتی، اطالع رسانی می شود.

توقف واکسیناسیون؛ از شایعه تا واقعیت

قضیه »واکسن نداریم، مراجعه نکنید« چیست؟

ویروس کرونا در این ایام 
در حال ثبت رکوردهای 

جدیدی در استان هرمزگان 
است و این موضوع 

نگرانی های بسیاری را در 
خصوص آغاز پیک پنجم 

کرونایی به وجود آورده 
است. برخی می گویند 

سفرهایی که در تعطیالت 
اخیر به جنوب کشور شده 

است می تواند ویروس را در 
کشور منتقل کند و باعث 
چرخش سریع تر آن شود

اگر واقعاً سفر ممنوع است 
پس چرا سایت های خرید و 
فروش بلیت همچنان فعال 
است؟ یعنی سفر با خودرو 
شخصی خطرناک است و 

کسی که با تور سفر می کند 
یا ساعت ها در اتوبوس، 

قطار و هواپیما می نشیند 
و به شهری دیگر می رود 

نمی تواند ویروس را منتقل 
کند؟
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