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ادامه اما و اگر عزاداری در فضای باز
نمی شود هیأت بگوید چشم!

پخــش  پــی  ر  د
تصاویری از عدم اجرای 
پروتکل های بهداشتی 
در برخــی هیات هــای 
عزاداری در مشهد، مدیر 

کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی توضیح داد: 
نمی شود بگوییم عزاداری در فضای باز برگزار شود 
و هیأت بگوید چشم! هادی صاحبقرانی، به ایسنا 
گفت که زیرساخت های برگزاری هیات در فضای 

باز در مشهد فراهم نیست.
    

ترخیص فوری مواد اولیه تولید 
سرم با دستور قضایی

علی صالحی، رئیس 
کل دادگستری هرمزگان 
گفت: محموله بزرگ مواد 
اولیه تولید سرم از بندر 
شهید رجایی بندرعباس 

با دســتور ویژه قضایی و برای تأمین نیاز کشــور 
ترخیص شد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس 
آخرین اخبار روز جمعه، کامیون ها در حال بارگیری 

و انتقال این محموله به واحد های تولید سرم است.
    

احتمال تزریق دوز یادآوری 
سینوفارم

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: تزریق دوز یادآوری 
در سالمندانی که واکسن سینوفارم زدند، نیاز است. 
علیرضا ناجی  گفت: باید این مطالعه و برنامه ریزی از 
سوی وزارت بهداشت انجام شود و اگر نقصانی وجود 
دارد که به نظر می آید وجود دارد، باید به فکر دوزهای 

بوستر یا یادآور برای این گروه ها باشند.
    

 برگزاری مراسم شیرخوارگان 
بدون فاصله اجتماعی

ز  ا ی  یــر و تصا
آییــن شــیرخوارگان 
حسینی)ع( در پیاده راه 
بوعلی همدان را منتشر 
شــده که نشان می دهد 

کودکان و نوزادان بدون ماســک در مراسم حضور 
دارند و فاصله گذاری اجتماعی این مراسم رعایت 
نشده است. این در حالی است که به گزارش ایسنا، 
مراسم شیرخوارگان حســینی که قرار بود جمعه 
در اهواز برگزار شــود به علت وضعیت بغرنج کرونا 
و با هدف همیاری با مدافعان ســالمت به صورت 

داوطلبانه توسط بانیان مراسم لغو شد.
    

کمک مالی بالعوض برای خانواده های 
تحت پوشش کمیته امداد 

سید پرویز فتاح بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد 
مســتضعفان 50 میلیارد تومان کمک بالعوض 
به مددجویان تحت پوشــش کمیته امــداد و 25 
میلیارد تومان هم به خانواده معلوالن تحت پوشش 
بهزیســتی برای تامین تجهیزات و داروهای کرونا 

اختصاص داد.
    

 دلیل تداوم کمبود سرم 
و داروهای کرونا

عضو هیــأت مدیره 
انجمن داروسازان ایران 
با بیان اینکه کمبود سرم 
و داروهای کرونا کماکان 
ادامــه دارد و مــردم را 

سرگردان کرده اســت، گفت: کمبود فاویپیراویر و 
ســایر داروهای کرونا، رنج بیماران را افزون کرده، 
همچنین دست داروســازانی که در داروخانه ها در 
حال ارائه خدمات به مردم هســتند، بسته است، 
چراکه این داروها تنها در حال توزیع در داروخانه های 
دولتی و منتخب است. حمید خیری گفت: کمبود 
سرم و داروهای کرونا و حتی داروهایی نظیر اعصاب 
کماکان ادامه دارد و مردم را سرگردان و بیقرار کرده و 
این موضوع بر احتمال تشدید همه گیری کرونا و عدم 

رعایت پروتکل ها افزوده است.
    

فوت ۴۰ درصد بیماران دو بیمارستان 
مشهد در ۲۴ تا ۳۶ ساعت ابتدایی 

مدیر بخش مراقبت های ویژه کرونای بیمارستان 
امام رضا)ع( مشهد گفت: بیماران کرونایی زمانی که 
بدحال می شوند به بیمارستان مراجعه می کنند و این 
امر سبب شده تا ۴0 درصد بیماران بیمارستان های 
قائم و امام رضا در 2۴ تا ۳۶ ســاعت ابتدایی فوت 
شوند. علیرضا صداقت در برنامه »بایدها و نبایدهای 
درمان کرونا« که در کالب هاوس برگزار شد، گفت: 

اوضاع اصال خوب نیست و خوب هم پیش نمی رود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

همه تخت ها پر است. حتی راهرو 
برخی بیمارستان ها هم جای سوزن 
انداختن نیســت. بیماران تنگ هم، 
روی زمین دراز کشیده اند. پشت در 
بیمارســتان وضعیت وخیم تر است. 
انبــوه جمعیت بد حــال و همراهان 
سرگردانشان منتظرند تا تختی خالی 
شود. ســردخانه ها پر از جانباخته و 
قبرســتان ها لبریــز از خانواده های 
عزادار اســت. داروخانه هــا مملو از 
جمعیت و کوچه هــا و پس کوچه ها 

پوشیده از آگهی های فوت یکی از ما.
شــاید این تصویر برای بسیاری از 
مردمان دیگر کشــورها عجیب باشد 
که پس از 20 ماه از شــیوع کرونا در 
جهــان، هنوز وضعیت در کشــوری 
طوری اســت که گویــا در روزهای 
نخســت مواجه بــا شــیوع ویروس 
ناشــناخته ای قرار داد؛ ویروسی که 
انگار جهان هنوز آرایــش دفاعی در 

مقابل آن نمی شناسد. 
هرچند بیشتر از شــش ماه است 
که واکسیناسیون گسترده در اغلب 
نقاط دنیا آغاز شــده و بسیاری بیش 
از 70 درصد جمعیت  کشورشــان را 
علیه کرونا ایمن کرده اند، در کشور 85 

میلیون نفری ایران ماجرا خیلی فرق 
دارد. پنجمین موج کرونا سهمگین تر 
از قبل، گوشــه گوشه کشــور را فرا 
گرفته. بــه طوری که تنهــا در هفته 
گذشته و بر اساس آمار رسمی حدود 
۴چهار هزار نفر براثر ابتــال به کرونا 
جانباختند. این در حالی است که نه 
تنها واکسیناسیون در کشور به کندی 
انجام می شــود و هنوز بخش عمده 
جمعیت در خطر واکسینه نشده اند، 
که سیاست های چندگانه در خصوص 
نحــوه واکسیناســیون عمومی نیز، 
اعتمــاد عمومی را خدشــه دار کرده 
اســت. به طوری کــه بســیاری از 
هموطنان از دولتمــردان خود که در 
ماه های گذشته با شــعارها و وعده ها 
و حیف و میل ثروت ملی، وعده بهتر 
شدن اوضاع را دادند، انتظاری ندارند 
و دســت یاری از جهانیان می طلبند. 
اگر در تویتتــر و اینســتاگرام فعال 
باشید از پیر گرفته تا جوان، از مشهور 
و گمنام با هشــتگ )hehpIran( و 
)IranSOS( از ســازمان بهداشت 
جهانی اســتمداد کمــک دارند تا به 
داد مردم برسند و با تامین واکسن از 
فاجعه انسانی که در ایران در حال رخ 

دادن است، جلوگیری کنند.
 سویه دیگری از تاریک خانه 

مدیریت کرونا در کشور
هم زمان با اوج گیــری موج پنجم 

کرونا و جان باختن روزانه بیش از 500 
نفر بر اثر ابتال بــه کرونا، صحبت های 
علیرضا زالی، رئیس ســتاد مقابله با 
کرونای تهران، بســیاری را متعجب 
و خشــمگین کــرد. او در ســخنان 
بی سابقه ای گفت که وزارت بهداشت 
آمار واقعی را از ســازمان بهداشــت 
جهانی پنهان کرد و واکسن را به دلیل 
گرانی نخرید. در عیــن حال رئیس 
اتاق بازرگانی تهران، رئیس سازمان 
هواپیمایی و مقام هــای وزارت امور 
خارجه نیز هر کدام از کارشکنی های 
مداومی خبر دادند کــه مانع واردات 

انبوه و سریع واکسن تا امروز شد. 
سیدرســول موســوی، مدیرکل 
بخــش آســیای جنوبــی در وزارت 
امور خارجه و مســعود خوانســاری، 
رئیس اتاق بازرگانی تهــران، نیز در 

توییت های جداگانــه ای علیه وزیر 
بهداشت دست به افشــاگری زدند. 
موسوی این ســوال را مطرح کرد که 
»چرا اعتبــار ۱50 میلیــون دالری 
هند که با تالش وزارت خارجه، برای 
واردات دارو تخصیــص یافت جذب 
نشــد؟« خوانســاری نیز اعالم کرد 
وزارت بهداشــت اجازه نــداد بخش 
خصوصی شش میلیون دوز واکسن 

به کشور وارد کند.
علی شــریعتی، دیگــر عضو اتاق 
بازرگانی، با اســتناد به صحبت های 
علیرضا زالی گفــت که 720 میلیون 
یورو صرف خرید داروی رمدســیور 
شده است،، با این مبلغ امکان خرید 
۱00 میلیون دوز واکسن کرونا وجود 

داشت اما این پول »هدر« داده شد.
این حرف ها ســویه دیگــری از 
تاریک خانه مدیریت کرونا در کشور 
را کمی روشــن کرد و به وضوح نشان 
داد تــالش ســازمان ها و نهادهــا و 
وزارتخانه ها در حوزه واکسیناسیون 
عمومی، تنهــا در حد حــرف بوده و 
عمال کاری نه در تولید وطنی و نه در 
واردات واکسن صورت نگرفته و عمال 
ایران را در همان بهمن ماه سال ۱۳98 
متوقف کرده است؛ کرونا زده و بدون 

هیچ آرایش دفاعی.
 سیاست های چندگانه 

در قبال کرونا
از انکار کرونا گرفته تــا رفع آن تا 
هفتــه دیگر و توطئه اســتکبار برای 
کاهش حضــور مــردم در انتخابات 
مجلــس، بخشــی از صحبت هــای 
مقامات مســئول کشــور در ابتدای 
شــیوع کروناســت. هــر چنــد در 
ابتدای شــیوع این بیماری بسیاری 
از سیاســتمداران ســایر کشورهای 
دنیا نیز ســخنانی به همیــن اندازه 
مضحک به زبان آوردند، اما بسیاری 
از آنهــا بعــد از مدتــی بــا تکیه به 
مشاوران و کارشناســان متخصص 
خود در مسیر درســت حرکت کرده 
و سیاست های درستی مثل قرنطینه 
عمومی و ســپس تهیه واکســن از 
منابع معتبر و واکسیناســیون سریع 
و گســترده جمعیت خود را در پیش 
گرفتند. مشــکل اما در ایران بود که 
سیاســتمداران ما با گذراندن 5 موج 
ســهمگین کرونا در کشــور و مرگ 
حدود ۱00 هــزار نفر به گــواه آمار 
رسمی، هنوز هم سیاست یکپارچه و 
دقیقی برای قرنطینه و واکسیناسیون 
ندارند. در حالی کــه تا چند ماه پیش 
واردات واکسن از برخی منابع ممنوع 
بود، به تازگی چراغ سبز برای واردات 
واکســن از منابع خارجی نشان داده 
شده اســت. هر چند که بسیاری این 

اقدام مقامات را دیــر و پس از مرگ 
طهزاران ایرانی نوش دارو بعد از مرگ 

سهراب می دانند.
تولید داخلی چه شد؟

اما در این میان برخــی اقدامات 
گسترده ایران در راه اندازی چندین 
پلتفرم برای تولید داخلی واکســن 
را اقدامی نادرســتی ارزیابی کرده و 
عاملی برای بروز فاجعــه ای که این 

روزها شاهد آن هستیم. 
برخــی از کارشناســان معتقدند 
آزمون و خطا برای تولید وطنی واکسن 
آن هم در شــرایط همه گیری کرونا و 
مرگ روزانه صدها نفــر به هیچ وجه 
منطقی به نظر نمی رسد. به اعتقاد این 
گروه حاشیه های دست دست کردن 
مســئوالن برای تولید بی ثمر داخلی 
خشم عمومی و عدم اعتماد به تولیدات 
داخلی را هم در پی داشته است. این در 
حالی اســت که بنیاد دارویی برکت، 
زیر نظر ســتاد اجرایی فرمــان امام 
یکی از مهمترین این شرکت ها برای 
بومی سازی واکســن بود. هر چند در 
اردیبهشت امسال رییس ستاد اجرایی 
فرمان امــام )ره(  وعــده داد که بنیاد 
برکت تا تیرماه حدود ۱2 میلیون دوز 
و تا پایان مرداد ۳0 میلیون دوز واکسن 
ایرانی کووبرکت به وزارت بهداشت، 
تحویل می دهد، اما، گزارش ها حاکی 
اســت این تولیدات از 5 میلیون دوز 
فراتر نرفته است و این بنیاد به دالیل 
مختلفی نتوانسته است به وعده خود 
عمل کند. این در حالی است که محمد 
مخبر، رئیس این ســتاد که در حال 
حاضر به ســمت معاون اول ، ابراهیم 
رئیسی هم انتخاب شــده تاکنون به 
این میــزان دیرکــرد و بدعهدی در 
تولید واکسن وطنی، واکنشی نشان 

نداده است.
از ســوی دیگر برخی هزینه برای 
تولید واکســن داخلی را غیر منظقی 
دانســته و معتقدند، اگر پول داخلی 
سازی واکســن کرونا صرف واردات 
شــده بود، تاکنون مردم ایــران نیز 
همچون مردم کشورهای همسایه ای 
چون عربســتان، امارات و ترکیه در 

برابر کرونا ایمن شده بودند.
طبق تفاهم نامه شــرکت برکت 
با ســازمان غذا و دارو مبلــغ هر دوز 
واکسن کرونای برکت علی الحساب 
200 هزار تومان در نظر گرفته شده 
اســت. این مبلغ در حالی اســت که 
منابع پیش تــر خبــر داده بودند که 
قیمت هر دوز واکســن ســوئدی-

انگلیســی آســترازنکا حدود 2 دالر 
است. این یعنی قیمت واکسن ایرانی 
برکت با دالر 2۴ هزار تومانی چیزی 

بیش از ۴ برابر آسترازنکا است.

 درخواست کمک
 از سازمان های جهانی

حاال با گذشــت حــدود 20 ماه 
از شــیوع کرونــا در ایــران و جان 
باختن هزاران نفر از شــهروندان و 
ســوگوار شــدن خانواده ها، خشم 
عمومــی از وزارت بهداشــت و 
مجموعه خــارج از ایــن وزارتخانه 
که متولی واکسیناسیون در کشور 
برانگیخته شده است. برخی کاربران 
رســانه های اجتماعی و منتقدان از 
ماه ها پیش خواســتار عزل و حتی 
محاکمه کسانی هستند که به زعم 
آنها در این فاجعه دســت دارند. در 
روزهای اخیر، بسیاری از چهره های 
مشــهور هنری و ورزشی مقام های 
کشور و وزیر بهداشت را به باد انتقاد 
گرفتند و با هشتگ sosiran#، از 
نهادهــای بین المللــی به خصوص 
سازمان بهداشت جهانی درخواست 
کردند واکسن در اختیار مردم ایران 

بگذارند.
پس از مرگ علی سلیمانی، بازیگر 
سینما، امیرمهدی ژوله، طنزپرداز، 
با انتشار عکســی از سعید نمکی، او 
را قاتل شهروندان ایران نامید. پوریا 
پورســرخ، بازیگر ســینما، نوشت: 
»به جای مــا تصمیم می گیرید ولی 

به جای ما نمی میرید«. 
علــی کریمــی نیز خطــاب به 
سعید نمکی نوشت: »نه فراموشت 
می کنیم و نه می بخشیمت.« اصغر 
فرهادی هم با انتشار عکسی از علی 
سلیمانی، نوشت: »شرم بر آنان که 
چنین سرنوشــت دردناکی را برای 

مردم ایران رقم زدند«.
مهناز افشار، پریناز ایزدیار، هانیه 
توســلی، پرســتو صالحی، فاطمه 
معتمدآریــا و تعــداد دیگــری از 
هنرمندان و ورزشکاران نیز با انتشار 
عکسی از نقشــه ایران در وضعیت 
قرمز، از ســازمان  بهداشت جهانی 
برای نجات جان مردم درخواســت 

کمک کردند.

کاربران شبکه های اجتماعی در آخرین پرده نمایش تولید واکسن داخلی و افزایش تب افشاگری!

# به ایران کمک کنید

گزارش

 مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی 
کشور گفت: براســاس اطالعات شــبکه  پایش وزارت نیرو و 
ایستگاه های  کشورهای حاشیه دریای خزر، میانگین ساالنه 
تراز آب دریای خزر حدود 5 تا ۱0 ســانتی متر نسبت به سال 

گذشته کاهش  پیدا کرده است.
بهزاد الیقی در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به روند کاهش 
تراز آب دریای خزر طی 2۶ سال گذشــته، گفت: اکنون تراز 
دریای خزر تنها یک متر با کمترین تراز ثبت شده طی 50 سال 
گذشته فاصله دارد و پیش بینی بلند مدت بر اساس سناریوهای 
تغییر اقلیم کاهش ۴ تا ۶ متری تراز آب این دریاچه را طی ۳0 تا 

50 سال آینده نشان می دهند.
 به گفته وی،  پیش بینی های انجام شــده حاکی از کاهش 
بارندگی در حوضه آبریز دریای خزر طی سال های آینده است 
که گرچه نمی توان به صورت قطعی به این آمار و  پیش بینی ها 
اطمینان کرد اما براساس مدل های  پیش بینی، کاهش ۴ تا ۶ 
متری تراز آب دریای خزر طی ۳0 تا 50 سال آینده نشان داده 
شده است. با این حال این میزان کاهش تراز آب مساحت زیادی 
از مناطق حاشیه کشور ما را در بر نمی گیرد چراکه شیب ساحل 
دریای خزر در بخش جنوبی آن بیشــتر است؛ اما بخش های 

شمالی دریای خزر با خطر خشک شدگی مواجه خواهند شد 
که تاثیر بسیار منفی بر محیط زیست این مناطق و همچنین 
خطوط کشتیرانی بین بنادر کشــورهای حاشیه دریای خزر 

خواهد داشت.
مدیر کل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی 
با اشــاره به اینکه دریای خزر دارای محیطی بسته است که به 
دریای آزاد راه ندارد، اظهار کرد: عوامل مختلفی از جمله حجم 
آب ورودی از رودخانه های این حوضه آبریز و میزان بارش بر 
ســطح این دریا نقش تعیین کننده ای در تراز آب دریای خزر 
دارند و میزان تبخیــر نیز یکی از عوامل کاهنــده این تراز به 

حساب می آید.
روند کاهش تراز آب دریای خزر طی ۲۶ سال گذشته

وی با بیان اینکه تراز آب دریای خزر طی حدود ۳0 ســال 
گذشته روند کاهشی داشــته،   درباره روند تغییرات تراز آب 
این دریاچه از گذشته تاکنون، توضیح داد: تا سال ۱۳5۶ تراز 
آب دریای خزر با افت شدیدی مواجه شد و از آن زمان تا سال 
۱۳7۴ یک روند افزایشی را تجربه کرد؛ اما از سال 7۴ تاکنون 
یعنی طی 2۶ سال گذشته مجدد شاهد روند کاهشی در تراز 
آب دریای خزر بوده ایم. هرچند این روند کاهشی در سال های 

مختلف شدت و ضعف داشــته و حتی در برخی سال ها شاهد 
افزایش تراز آب این دریاچــه بوده ایم اما برایند کلی تغییرات 
تراز آب این دریاچه از ســال ۱۳7۴ تاکنون یک روند کاهشی 

را نشان می دهد.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: کاهش تراز آب دریای خزر 
عالوه بر مشکالتی که برای بنادر و کشتیرانی در این حوضه آبریز 
ایجاد می کند، تاثیرات منفی را بر مناطق حفاظت شده زیست 

محیطی از جمله تاالب ها و همچنین آبزیانی که در آن زندگی 
می کنند، برجای می گذارد چراکه کاهش تراز آب این دریاچه 

باعث افزایش شوری و دمای آب می شود.
الیقی یکی دیگر از عوامل موثــر در کاهش تراز آب دریای 
خزر را احداث سد بر رودخانه های مهم حوضه آبریز این دریاچه 
و مصارف آن در بخش های صنعتی و کشــاورزی عنوان کرد 
و گفت: بزرگترین رودخانه ای که وارد دریای خزر می شــود 
رودخانه ولگا است که حدود 85 درصد آب دریای خزر را تامین 
می کند اما طی سال های اخیر سدهای متعددی بر بستر این 
رودخانه احداث و مصارف زیادی از آب آن در بخش های مختلف 
شده که باعث کاهش حجم آب ورودی به دریای خزر شده است. 
همچنین رودخانه کورا در جمهــوری آذربایجان و برخی از 

رودخانه های ایران نیز چنین وضعیتی  پیدا کرده اند.  
ضرورت تعیین و پرداخت حق آبه دریای خزر

الیقی در پایان با اشاره به راه حل های مقابله با کاهش تراز آب 
دریای خزر، تصریح کرد:  راهکارهایی وجود دارد که می تواند تا 
حد زیادی از اثرات منفی کاهش تراز آب دریای خزر جلوگیری 
کند. تعیین حق آبه دریای خزر یکــی از مهم ترین اقداماتی 
است که تمام کشــورهای حاشــیه خزر می توانند به  منظور 
جلوگیری از کاهش تراز آب این دریاچــه انجام دهند و برای 
هر یک از رودخانه هایی که به این دریاچه می ریزند حق آبه ای 
تعیین کنند تا تراز آب دریای خزر همیشه در سطح مناسبی 

باقی بماند.

به نسبت سال گذشته ارزیابی شد؛

کاهش ۵ تا ۱۰ سانتی متری تراز آب دریای خزر 

برخی هزینه برای تولید 
واکسن داخلی را غیر 

منظقی دانسته و معتقدند، 
اگر پول داخلی سازی 

واکسن کرونا صرف واردات 
شده بود، تاکنون مردم 
ایران نیز همچون مردم 
کشورهای همسایه ای 

چون عربستان، امارات و 
ترکیه در برابر کرونا ایمن 

شده بودند

با گذشت حدود ۲۰ ماه 
از شیوع کرونا در ایران و 
جان باختن هزاران نفر از 

شهروندان و سوگوار شدن 
خانواده ها، خشم عمومی از 
وزارت بهداشت و مجموعه 

خارج از این وزارتخانه که 
متولی واکسیناسیون در 
کشور است، برانگیخته 

شده
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