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 کابینه موتورسوار
یا کفن پوش؟

راضیه حسینی

ریاســت جمهوری  انتخابــات  داوطلبــان  ثبت نــام 
شروع شد و باز هم تعدادی از هموطنان مان نگذاشتند 
ثبت نــام  مــکان  جــو 
بــدون  و  کســل کننده 
جذابیــت باشــد. یکی از 
افرادی که برای ثبت نام 
وارد  ریاســت جمهوری 
خانــم  شــد،  میــدان 
کــه  بــود  موتورســواری 
در جواب پرســش »چرا 
اومــدی؟« گفت: »یکی 
پرونــده داشــت، یکــی کلیــد، گفتــم ایــن کشــور یــه جــو 
غیرت می خواد« آدم یاد فیلم های دهه شصت، هفتاد 
می افتــد. فریبــرز عرب نیــا درحالی کــه انتقــام دوســتش 
بــا ســر و صورتــی خونــی، در تاریکــی شــب  را گرفتــه 
پشــت موتورش نشســته و به ســمت مقصدی نامعلوم 
حرکــت می کنــد. بــه نظرتــان اگــر ایــن خانم موتورســوار 

رئیس جمهوری شود چه اتفاقی می افتد؟
احتماالً از این به بعد رئیس جمهوری کشــورمان با 
موتور ســر جلســات حاضر می شــود و در جواب راهکار 
بــرای برون رفــت از تــورم و گرانــی و مشــکالت اقتصادی 
دولــت می گویــد: »یکــی  اختالس کــرد، اون یکی دزدی، 
هیچ کــی هــم ککــش نگزیــد. ولــی مــا اومدیــم حلــش 
کنیــم. مــا می ریــم تــو دل ماجــرا، نمی شــینیم یه گوشــه 
و فقــط حــرف بزنیــم. مــا رو از تیزی نترســونید خودمون 
تیزی بازیــم. در ضمــن آمریــکا هم یا با زبون خوش میاد 
می شــینه پــای میــز مذاکــره و همــه تحریم هــا رو از بیخ 
می کنــه می نــدازه دور، یــا مــن و رفیق هــام تــا خــود کاخ 

سفید با موتور می ریم و اون جا حالی شون می کنیم.«
بعــد از خانم موتورســوار آقــای کفن پوش هم وارد 
میدان شــد. ایشــان در حالی که در یک دســت عصا، در 
دســت دیگر قرآن داشــت و ماســک پرچم ایران زده بود 

وارد شد و گفت: »آمده ام مشکالت را حل کنم« 
رئیس جمهــوری و اعضــای کابینه را با کفن در قاب 
تلویزیون تصور کنید. هر بار که اخبار از جلســه هیأت 
دولــت گزارشــی پخــش می کنــد آدم یــاد میــت و دنیــای 
پــس از مــرگ می افتــد و کالً تمام مشــکالت، از گرانی تا 
آلودگی هوا فراموش می شود. وزیر بهداشت کفن پوش 
می گوید:»ویــروس پنجــاه بــار جهــش یافتــه کرونــا در 
جنگل های استوایی شناسایی شده و دو سه مورد تأیید 
نشــده هــم از ایــن ویروس تــو ایران گزارش شــده. ولی 
نگران نباشید، ما اینجا هستیم تا به کرونا نشون بدیم 
از مــرگ و کفــن و قبــر و این چیزا اصالً نمی ترســیم. اگه 

مردی، نه ببخشید، فردی، بیا جلو.«
را  ویــن  مذاکــرات  گــزارش  خارجــه  امــور  وزیــر 
می خواند: »وقتی ما رو با کفن در سالن مذاکره دیدند، 
همه حســاب کار دست شــون اومد و تصمیم گرفتند تو 
رونــد مذاکــرات تجدید نظر اساســی کنند. ما حتی برای 
پیشکشــی چند تا کفن نو تو ســینی برای هرکدوم شــون 
بردیم، البته بعد از دیدن هدایا، چند نفر غش و ضعف 
کردنــد و بــا آمبوالنس رفتند. فکر کنم مذاکره به نتیجه 
نهایی رسیده و به زودی همه تحریم ها برداشته بشه.«
هیــچ بعیــد نیســت وســط دعــوای وزارت کشــور و 
شــورای نگهبــان بــر ســر شــرایط نامزدهــای انتخابــات 
ریاســت جمهــوری، همــه چیــز قاطــی شــود و یک هــو 
جــدی  جــدی  کفن پــوش  آقــای  یــا  موتورســوار  خانــم 

رئیس جمهوری شوند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه ســخنگوی وزارت بهداشــت طبــق 
مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه با کرونا قــرار بر این 
بــود ۵۰ درصــد جرائــم بــه نیــروی انتظامی تعلق 
گیرد و ۵۰ درصد هم به حساب وزارت بهداشت 
واریز شــود که هم نیروی انتظامی و هم وزارت 
بهداشــت انصــراف دادند و در حــال حاضر همه 

جرائم به سازمان برنامه و بودجه می رود.
به گزارش ایسنا، سیماسادات الری، درباره 
آخریــن وضعیــت بیمــاری کوویــد-۱۹ در کشــور، 
گفــت: مــا مــوج چهــارم را هنــوز به صــورت کامل 
پشــت ســر نگذاشــتیم، اما خدا را شکر در بیشتر 

استان ها قله موج را رد کرده ایم.

محدودیت ها برای تعطیالت 
پیش رو

نیــز  ترددهــا  در  محدودیــت  دربــاره  الری 
گفــت: یــک بحث دیگــر هم موضوع ترددهاســت 
که پیش بینی می شــود که ممکن اســت به دلیل 
عیــد فطــر ترددهــا و مســافرت هایی انجــام شــود 
کــه بنابــر مصوبه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا، از 
روز )سه شــنبه ۲۱ اردیبهشــت ماه( تــا پایان ظهر 

و ســفرها ممنــوع  تــردد  اردیبهشــت  شــنبه ۲۵ 
اســتان ها  از  یکســری  در  دیگــر  طــرف  از  شــود. 
ایــن  آدابــی در برگــزاری عیــد فطــر داریــم و در 
باره بســیار نگرانیم. روســای دانشــگاه های ما در 
ایــن اســتان ها تمهیداتــی اندیشــیدند و با شــیوخ 
ایــن مناطــق جلســاتی را برگــزار کردند کــه بتوان 
از ایجــاد تجمعــات پیشــگیری کــرد. خیلــی مهــم 
است که هیچ اتفاق بد دیگری نیفتد که بتوانیم 

همچنان مسیر نزولی پیک را طی کنیم.

 پیشنهادات وزارت بهداشت
 برای برگزاری انتخابات

ریاست جمهوری
دربــاره  صحبت هایــش  ادامــه  در  وی 
دســتورالعمل های انتخابــات ریاســت جمهــوری و 
احتمــال برگــزاری تجمعــات و میتینگ هــا، گفــت: 
وزارت بهداشت پیشنهاداتش را درباره انتخابات 
ارائه داده اســت که تبلیغات انتخابات در بســتر 
و  تجمــع  هرگونــه  قطعــا  شــود.  انجــام  مجــازی 
میتینگ هایــی که حضوری باشــد، می تواند منجر 
بــه اشــاعه بیمــاری شــود و خــدای نکــرده ممکــن 

اســت بــر روی خــود انتخابات هــم تاثیــر بگذارد؛ 
بــه طــوری کــه بــه هــر حــال اگــر بیمــاری شــیوع 
بیشــتری یابد، خدای نکرده حضور مردم را دچار 
مشــکل می کنــد. معمــوال وزارت بهداشــت همــه 
پیشنهادات را ارائه می دهد و این پیشنهادات در 
قرارگاه مورد بررســی قرار گرفته و به ســتاد ملی 
کرونــا رفتــه نهایتــا بایــد ببینیم که مصوبه ســتاد 
در ایــن زمینــه چه می شــود. به هر حــال پیش از 
هــر رویــدادی پیش بینی هــای الزم انجــام شــده، 
پروتکل های آن انجام شده و در اختیار قرارگاه و 

ستاد گذاشته می شود.

افزایش سرعت واکسیناسیون 
از تیر

رونــد  شــدن  کنــد  احتمــال  دربــاره  الری 
واکسیناســیون بــا توجــه بــه نزدیکــی انتخابــات،   
عمــده  حاضــر  حــال  در  حــال  عیــن  در  افــزود: 
واکسیناسیون در مراکز بهداشتی انجام می شود 
و خیلــی در پایگاه هــای تجمیعــی ماننــد مــدارس 
و... اتفــاق نمی افتــد. البتــه بــرای واکسیناســیون 
دســتورالعملی داریــم کــه ورزشــگاه ها، مــدارس 

و... در اختیــار قــرار گیرنــد، امــا بحــث ســرعت 
واکسیناســیون برای ما مســاله ای حیاتی اســت و 
وزارت بهداشــت برنامه ریــزی خودش را در زمینه 
واکسیناســیون دارد و رییــس جمهــور هــم تاکیــد 
کردند که در هیچ شرایطی سرعت واکسیناسیون 
کــم نشــود؛ به ویــژه اینکــه محموله هــای جدیدی 
در راه اســت و بــه زودی در تیــر ماه واکســن های 
داخلی مان تولید شــده و ســرعت واکسیناســیون 
بــاال مــی رود. سیاســتی مبنی بر این وجــود ندارد 
که انتخابات خدای نکرده روند واکسیناســیون را 
مختل کند، بلکه تمهیداتی داریم که از نیروهای 
بســیج و هــالل احمــر هــم کمــک بگیریــم تــا هــم 
مراقبت هــای بهداشــتی دیگــر مغفــول نماند و در 
حوزه واکسیناسیون در مقیاس وسیع بتوانند به 
ما کمک کنند و دقت هم زیاد شود. در عین حال 
نظارت هــا بیشــتر می شــود و مرتبــا ایــن اقدامات 
انجام می شود تا این روند متوقف نشود. زیرا هر 
یــک مــرگ برایمان مهم اســت و هر یک واکســنی 
کــه زودتــر تزریــق شــود، قطعــا می توانــد بــر روی 
کاهش مرگ و میر و انتقال زنجیره عفونت موثر 

باشد.
وی دربــاره افــراد دخیــل در واکسیناســیون 

کرونــا، گفــت: در حــال حاضــر فقــط از نیروهــای 
بهداشــتی برای واکسیناســیون استفاده می شود 
و اگــر قــرار شــود کــه در ایــن زمینــه از نیروهــای 
بسیجی یا هالل احمر استفاده شود،   از آنجایی 
کــه گام پنجــم طــرح شــهید ســلیمانی را پیــش 
پرداخــت حق الزحمه هایــی  بــا  قطعــا  می بریــم،   
بــه ایــن افــراد همــراه خواهــد بــود کــه قبــال هــم 
بــه دلیــل رهگیری هــا و نظارت هایــی کــه انجــام 
بــه  می دادنــد، منابــع مالــی پرداخــت می شــد و 
نیــازی  فعــال  و  مــی رود  پیــش  صــورت  همیــن 
باشــیم.  داشــته  اضافه تــری  نیــروی  کــه  نیســت 
هــم  احمــر  هــالل  و  بســیجی  نیروهــای  دربــاره 
بایــد برنامه ریــزی شــود که آیــا می خواهند از این 
نیروها در واکسیناســیون اســتفاده کنند یا اینکه 
نیروهای بهداشتی واکسیناسیون را انجام دهند 
و نیروهای بسیجی و هالل احمر، کار رهگیری و 
بیماریابــی را انجام دهند. در عین حال سیســتم 
بهداشــتی تجربــه واکسیناســیون در مقیاس های 
وســیع را داشــته و در این زمینه کم تجربه نبوده 

و نگران نیستیم.

 از محل جرایم کرونا 
چقدر به حساب وزارت بهداشت 

واریز شد
ادامــه  در  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
صحبت هایش دربــاره وضع اخذ جرائم متخلفان 
کرونــا و محــل واریــز ایــن جرائم نیز گفت: ســال 
گذشــته تنهــا دو میلیــون از محــل ایــن جرائــم به 
وزارت بهداشــت داده شــد. در حالــی کــه طبــق 
مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا قــرار بر این 
بــود ۵۰ درصــد جرائــم بــه نیــروی انتظامــی تعلق 
گیرد و ۵۰ درصد هم به حساب وزارت بهداشت 
واریــز شــود که هــم نیروی انتظامــی و هم وزارت 
بهداشــت انصــراف دادنــد و در حــال حاضــر همه 

جرائم به سازمان برنامه و بودجه می رود.
از  بــاره گفــت: در عیــن حــال  ایــن  وی در 
ابتــدای فروردیــن تاکنــون، میــزان جرائــم از محل 
طرح محدودیت شــبانه که مبلغ جریمه آن ۲۰۰ 
هــزار تومان اســت، یک میلیــون و ۸۲ هزار ۵۴۴ 
مورد بوده اســت. همچنیــن جرائم محل ورود به 
شــهرهای نارنجــی کــه ۵۰۰ هــزار تومــان جریمــه 
بــوده  مــورد  و ۹۷۳  هــزار  تعــداد ۱۵۷  داشــته، 
است،   تعداد جریمه ورود به شهرهای قرمز هم 
کــه یــک میلیــون تومانی بــوده، ۲۷۷ هــزار و ۱۱۶ 

بوده است.

برکــت  کووایــران  واکســن  تولیــد  اول  فــاز 
روزگذشــته بــه صــورت رســمی آغــاز شــد و قــرار 
است تا تیر امسال حدود ۱۰ میلیون دوز از این 

واکسن عرضه  شود.
عزیزالــه شــهبازی، نماینــده عالــی دولت در 
استان البرز در مراسم رونمایی از اولین محصول 
تولیــد شــده واکســن کووایران برکــت )۳۰۰ هزار 
دوز واکســن( در فــاز یــک کارخانه تولید واکســن 
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( کــه روز 
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت در محل شهرک دارویی 
برکــت بــا حضور رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام 
)ره( صــورت گرفــت، افــزود: امــروز شــاهد آغــاز 
تولید یک محصول مهم و استراتژیک برای کشور 

در البرز هستیم.
وی بــا بیــان اینکه شــهرک دارویــی برکت در 
منطقه ویژه اقتصادی ســاوجبالغ مســتقر است، 
ادامه داد: همچنین در این روز به صورت رسمی 
اعالم شد که ساوجبالغ به منطقه ویژه اقتصادی 

تبدیل شد.
شــهبازی گفت: اســتان البرز با ظرفیت های 
موجــود در حــال تبدیــل شــدن به هــای دارویــی 

کشــور اســت، چراکــه ۷۰ درصــد از تولیــد داروی 
کشور در این استان است.

وی افــزود: فــاز اول تولید واکســن کووایران 
برکــت امــروز بــه صورت رســمی آغاز و تــا تیر ماه 
امســال حــدود ۱۰ میلیــون دوز از ایــن واکســن 

عرضه می شود.
اســتاندار البــرز گفــت: واکســن های دیگری 
نیز مراحل تحقیقاتی خود را به پایان رسانده اند 
کــه می تــوان بــه رازی و پاســتور و اکتوورکو که در 

البرز مستقر هستند، اشاره کرد.
و  همراهــی  نهایــت  دولــت،  افــزود:  وی 
همکاری و ایجاد تسهیالت الزم را برای مطالعات، 

تولید و عرضه واکسن کرونا داشته است.
چنیــن  کــه  مفتخریــم  گفــت:  شــهبازی 
پهنــه  در  ارزشــمندی  و  فرهیختــه  دانشــمندان 
جمهــوری اســالمی ایــران حضور دارنــد و در البرز 

نیز به شکل ویژه ای فعالیت دارند.
محرز: ایران دیگر نیازی به 
واردات واکسن کرونا ندارد

مینو محرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا 

نیز در این مراسم، گفت: امروز روز بسیار بزرگی 
اســت، ســاخت چنین سایتی نشــان از توانمندی 
کشور در حوزه پزشکی است. این افتخار حاصل 
تــالش نخبــگان و جوانانی اســت که شــبانه روزی 

برای سربلندی ایران تالش می کنند.
وی با اشاره به اینکه با تولید واکسن کرونای 
بــه واردات واکســن از کشــورهای  ایرانــی دیگــر 
خارجی نیاز نداریم، افزود: این واکسن به زودی 
بــه بــازار می آیــد و از نظــر اثربخشــی و مصونیــت 

تمام فاکتورهای الزم را دارد.
 رئیس سازمان غذا و دارو:

کرونا صنعت واکسن سازی 
کشور را رونق داد

رئیــس  شانه ســاز،  محمدرضــا  ادامــه  در 
ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــا اینکــه مــا در 
سخت   ترین شرایط تحریم وارد فاز شیوع بیماری 
کرونا شدیم، اظهارکرد: دشمنان تصور می کردند 
کــه می تواننــد در این شــرایط در حوزه ســالمت و 
دارو ملــت ایــران را بــه زانــو درآورنــد اما بــه یاری 
خداونــد مــا در ایــن میــدان هــم توانســتیم امیــد 

بدخواهان و دشمنان را ناامید کنیم.
وی افــزود: مــا از ســال ۹۷ تاکنون در زمینه 
تولید دارو و تجهیزات پزشکی بسیار موفق عمل 
کردیم و تولید دارویی ما نســبت با ســال ۹۲، با 
رشــد ۹۲ درصــدی همــراه بوده اســت و همچنین 
در این ســال ها واردات دارویی ۲۱ درصد کاهش 

داشته است.
این مسئول بیان کرد: در حوزه ارزبری دارو 
هــم، ۱۰ درصــد افزایــش ارزبری بــرای تولید مواد 
اولیــه و ۲۹ درصــد ارزبــری را در زمینــه واردات 
داروهــای  مکمــل،  و  پزشــکی  تجهیــزات  دارو، 

طبیعی و شیرخشک کاهش دادیم.
این در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۷، ۷۵ 
درصد بازار دارویی در اختیار واردات و ۲۵ درصد 
در اختیار تولید بود، افزود: امروز ۸۸ درصد نیاز 
دارویــی کشــور در داخــل کشــور تولیــد و تنها ۱۲ 

درصد از خارج تامین می شود.
وی بــا تاکیــد براینکــه تحریم هــا بــرای ایــن 
وضــع شــد تــا صنعــت دارویــی مــا را نابــود کنــد، 
گفــت: مــا توانســتیم تحریــم را به فرصــت تبدیل 
کنیــم و بــه جایــگاه بهتــری در این حوزه برســیم. 

در زمینــه مقابلــه با ویــروس کرونا نیز از روز اول 
ســتاد مقابلــه با کرونــا به کمک وزارت بهداشــت 
آمد و در این زمینه اقدامات بسیار موثری صورت 

گرفت.
شانه ســاز ادامــه داد: امــروز نیــز در حــوزه 
تولید واکســن بســیار موفق عمل کرده ایم، ما در 
۱۰۰ ســال اخیــر توفیــق چندانــی در حــوزه تولیــد 
واکســن نداشــتیم امــا بــه واســطه شــیوع کرونــا 
صنعــت واکســن ســازی کشــور را رونــق دهیــم و 
تــا فروردیــن ســال آینده بــا همکاری پنج شــرکت 
دارویی می توانیم ۱۹۷ میلیون دوز واکسن تولید 

 کنیم.
ایــن  همــه  اینکــه  بیــان  بــا  پایــان  در  وی 
فعالیت هــا در ســایه بهره منــدی از تــوان نیــروی 
داخلــی، دانــش نخبــگان و جوانانــی کــه در ایــن 
حــوزه فعالیــت می کننــد عملیاتــی شــده اســت، 
گفت: واکسن شاهراهی از مجموعه علوم است 
و تولید آن حساســیت بســیاری نســبت به ســایر 
بتوانــد  کــه  کشــوری  بنابرایــن  دارد  محصــوالت 
واکســن تولیــد کنــد قطعــا درحــوزه پزشــکی بــه 

جایگاه باالیی رسیده است.

معاون سازمان بیمه 
سالمت خبر داد: تسویه 

مطالبات مراکز غیر دولتی و 
دانشگاهی تا پایان آذر ۹۹

ســازمان  منابــع  و  مدیریــت  توســعه،  معــاون 
بیمــه ســالمت، از پرداخــت و تســویه مطالبــات مراکــز 
غیردولتی و دانشگاهی تا پایان آذر سال ۹۹ خبر داد.
بنابــر اعالم روابط عمومی ســازمان بیمه ســالمت، 
حســین رنجبــران در خصــوص آخرین وضــع پرداختی ها 
گفت: در حال حاضر پرداختی ها به مراکز و موسســات 
دولتــی و دانشــگاهی تســویه تــا پایــان مهر انجام شــده 
دولتــی،  غیــر  مراکــز  مطالبــات  اینکــه  ضمــن  اســت، 
دانشــگاهی در قالب بیمارســتان ها تســویه تا پایان آذر 
صــورت گرفته اســت. معاون توســعه، مدیریــت و منابع 
ســازمان بیمــه ســالمت، با بیــان اینکه تســویه مطالبات 
داروخانه هــا نیــز تــا پایان آذر انجام شــده اســت افزود: 
پرداخت مطالبات سایر موارد هم تا پایان آذر سال ۹۹ 
توسط بیمه سالمت انجام شده است، البته پرداختی ها 
برای دیالیز تا پایان دی و برای نظام ارجاع علی الحساب 

فروردین و اردیبهشت نیز پرداخت شده است.
وی تاکیــد کــرد: پرداختی هــا برای خســارت متفرقه 
نیز بر اســاس اســناد اخذ شــده تا اول اردیبهشت سال 
جــاری انجــام شــده اســت، در بحــث پزشــک خانــواده 
شهری ۸۰ درصد علی الحساب لغایت تا پایان اسفند و 

تسویه برای ۹ ماه سال ۹۹ صورت گرفته است.
رنجبــران اظهــار کــرد: همچنین پرداخــت مطالبات 
برای پزشــک خانواده روســتایی۸۰ درصد علی الحســاب 
لغایت پایان اســفند و تســویه ۳ ماهه چهارم ســال ۹۹ 
درحال انجام اســت، برای نسخه نویســی و نسخه پیچی 
الکترونیکــی نیــز فروردیــن ســال جــاری پرداخت صورت 
نســخه پیچی  دربــاره  خوشــبختانه  اســت،  گرفتــه 
الکترونیکی علی الحســاب اردیبهشت هم برای پزشکان 

پرداخت شده است.

انصراف وزارت بهداشت 
 از دریافت مبالغ
جرائم کرونا

تولید انبوه واکسن برکت آغاز شد

وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه بیماری 
کرونا وارد یک فاز جدید شــده است، اعالم کرد 
چند موتاسیون جدید وارد کشور شده است که 
ویروس هندی در برخی اســتان ها و همین طور 
ویــروس آفریقــای جنوبی نیز در برخی از مناطق 

کشور مشاهده شده است.
رؤســای  اجــالس  در  نمکــی،  ســعید 
دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور، افزود: اولین 
اقــدام موفــق مــا در مقابله با ویروس انگلیســی، 

جلوگیری از انجام اعمال جراحی الکتیو بود.
وی ادامــه داد: بحــث درمان ســرپایی با یک 
داروی آنتــی وایرال، یکــی دیگر از اقدامات موفق 
مــا برای کنترل ویروس انگلیســی در کشــور بود. 
مــا در خوزســتان ایــن کار را انجــام دادیم و نتایج 
آن کامالً رضایت بخش بود و اگر غیر از این بود، 
امــکان نداشــت بتوانیــم بیماری را در این اســتان 

مدیریت کنیم.
نمکــی گفــت: اســتفاده از بســتری موقت و 
دریافــت داروی ضــد ویــروس، باعــث شــد اجــازه 
ندهیــم همــه تخت هــای بیمارســتانی در اشــغال 
داریــم  نیــاز  مــا  زیــرا،  باشــد.  کرونایــی  بیمــاران 
غیــر  بیمــاران  بــرای  را  بیمارســتانی  تخت هــای 

کرونایی هم در نظر بگیریم.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه مــا ۱۱ هــزار 
تخــت آی ســی یــو داریــم، افــزود: اگــر قــرار بــود 
همــه بیمــاران را در مــوج چهــارم کرونــا بســتری 

می کردیــم، حداقــل به ۴۵ هزار تخت آی ســی یو 
نیاز داشتیم.

بــه شــکل گیری کمیته هــای  وزیــر بهداشــت 
ترخیص اشــاره کرد و گفت: تشــکیل این کمیته ها 
نقش بسزایی در کنترل ویروس انگلیسی داشت.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب که تقریبــاً از دام 
بایــد  امــا  افــزود:  انگلیســی گریختیــم،  ویــروس 
مراقب باشیم که دوباره خیز جدیدی رخ ندهد.

ویــروس  معتقــدم  البتــه  گفــت:  نمکــی 
انگلیسی سیر نزولی خواهد داشت.

وی افزود: ما وارد یک فاز جدیدی شده ایم.
نمکــی گفــت: چنــد موتاســیون جدیــد وارد 
کشــور شــده است که ویروس هندی را در برخی 
اســتان ها شــاهد هســتیم و همیــن طــور ویروس 
آفریقــای جنوبــی نیــز در برخــی از مناطــق کشــور 

مشاهده شده است.
وی ادامــه داد: مــن از ویــروس هنــدی بــه 
انــدازه ویــروس انگلیســی وحشــت نــدارم، امــا از 

ویروس آفریقایی جنوبی هراس دارم.
همــکاران  از  بنــده  آنچــه  افــزود:  نمکــی 

درخواست دارم، این است که مراقب باشید.
وزیر بهداشــت با اشــاره به پیامدهای ســفر 
در بــروز مــوج چهــارم کرونا، گفت: هر آنچه با ما 
کرد، ســفر کرد. من معتقدم، مســافرت ها عامل 

بروز موج چهارم بوده است.
وی بــا اشــاره بــه شــیوه ویــروس هنــدی و 

آفریقایی در برخی از مناطق و استان های کشور، 
افــزود: بــا توجه به فرا رســیدن عید ســعید فطر، 

الزم است که مراقبت های الزم صورت بگیرد.
نمکــی بــه برنامه واکسیناســیون اشــاره کرد 
و گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه واکســن را از 
اردیبهشت سال ۹۹ لحظه به لحظه رصد کردیم 
و قــرار بــر ایــن بــود کــه قبــل از عیــد ۴.۵ میلیون 
دوز واکســن داشــته باشــیم کــه بــه دلیــل برخــی 
نامهربانی هــا و بدعهدی هــای طرف های قرارداد با 
تأخیر انجام شــد. خوشبختانه اکنون راه دارد باز 
می شــود و واکســن دارد می رســد. بایــد به خوبی 
ایــن موضــوع را مدیریــت کنیم تا این اقدام بزرگ 
و بی بدیــل را بــه یــک تهدیــد بــرای آبــروی نظــام 

سالمت تبدیل نکنیم.
وی افزود ســامانه ای را بــرای این کار تعیین 
کردیم، روزهای اول نارسایی و اشکاالتی بود، اما 
اکنــون مقتدرتــر و ســنجیده تر از قبــل داریم جلو 
می رویــم. از همــه در دانشــگاه هایی که همراهی 
کردنــد تشــکر می کنــم، از برخــی هــم گالیه مندم 
کــه خــوب مراقبــت نکردنــد. برخــی را هــم بیــش 
از کوپن شــان بــه دلیــل خالفــی کــه اتفــاق افتاده 
بود، فشــردیم و چاره ای جز این نداشــتیم و باید 
می گفتیــم کــه حساب کشــی را از درون خودمــان 
آغــاز می کنیــم که ما شــوخی و برخورد نامناســب 
را خودمان پاســخ می دهیــم. همه کمک کردند تا 

این سامانه شکل گرفت.

اســتاندار تهــران با بیان اینکــه در مورد 
ممنوعیــت ســفرها همــواره اســتان تهــران و 
البرز یکپارچه دیده می شــود و بیشــتر سعی 
شــده که منع تردد بین استانی اعمال شود، 
اعــالم کــرد که به فرمانداران تکلیف شــده تا 

از صدور مجوز تردد خودداری کنند.
بــه گــزارش وبــدا، انوشــیروان محســنی 
بندپــی در جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
ســتاد  از  مــا  درخواســت  کــرد:  اظهــار  کرونــا 
ملــی کرونــا ایــن اســت کــه نســبت بــه تمدید 
درمــان  و  بهداشــت  نیروهــای  بازنشســتگی 
اقــدام کننــد که این موضوع در کمیته امنیتی 
و اجتماعی ســتاد تصویب شــده و امید اســت 
در ســتاد ملــی نیز مصوب می شــود تــا کمبود 
نیــروی انســانی بــا تمدیــد بازنشســتگی ایــن 

افراد پوشش داده شود.
ممنوعیــت  مــورد  در  داد:  ادامــه  وی 
ســفرها همواره استان تهران و البرز یکپارچه 
دیده می شــود و با توجه به اینکه چهارشــنبه 
این هفته و شنبه آینده فعالیت اداری داریم 
محدودیــت ســفرهای بیــن شــهری در تهــران 
عمالً اجرایی نمی شود و بیشتر سعی می شود 
که منع تردد بین اســتانی اعمال شــود؛ ضمن 
اینکــه به فرمانداران تکلیف شــده تا از صدور 

مجوز تردد خودداری کنند.
در  کــرد:  خاطرنشــان  تهــران  اســتاندار 
استان تهران زیرســاخت شبکه های بهداشت 
مثل ســایر اســتان ها وجود ندارد همچنان که 
در ســامانه  ســیب در همــه اســتان ها بــاالی 
۹۵ درصــد ثبت نــام داشــتند ولــی در اســتان 
تهران از بدو شــروع به همت دانشــگاه علوم 
پزشکی ۷۰ درصد ثبت نام کردند و ۳۰ درصد 
هســتند.  خــارج  ســامانه  پایــش  و  رصــد  از 
اطالعــات  و  آمــار  گفــت:  بندپــی  محســنی 
دقیقــی از گروه هــای ســنی در تهــران نداریــم 
که از ســازمان هدفمندی یارانه ها درخواســت 
داشــتیم کــه اطالعــات افــراد را ارائــه کنند که 

متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
آخریــن  بــه  اشــاره  بــا  بندپــی  محســنی 
وضعیت استان تهران اظهار کرد: استان تهران 
در وضعیتی قرار دارد که هر گونه عادی سازی 
و اطمینان کاذب شرایط غیرقابل مدیریتی را در 

حوزه مدیریت کرونا ایجاد می کند.
کــه  داریــم  درخواســت  داد:  ادامــه  وی 
کلیــه اصناف و مشــاغلی که مجاز به فعالیت 
و  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  بــا  شــدند 
فاصله گــذاری اجتماعــی، فعالیت هــای خود را 

در پیش گیرند.

استاندار تهران: فرمانداران از صدور وزیر بهداشت: وارد فاز جدید بیماری شده ایم
مجوز تردد خودداری کنند


