
بي�ش از يكس�ال اس�ت ك�ه كادر درم�ان 
ب�ا وي�روس كرون�ا مي جنگ�د و هر ب�ار كه 
مي خواهد خس�تگي از تن در كند، س�فرها، 
دورهمي ها و تجمعات مردم، كرونا را قوي تر 
مي كن�د و اين اج�ازه را ب�ه آنه�ا نمي دهد. 
حاال پرس�تاران و پزش�كان بخ�ش كرونايي 
از مس�ئوالني كه مجوز س�فر ص�ادر كردند، 
گله مند و از مردمي كه به سفر رفتند، دلخورند. 
نوروز 1400 رس��يد و مردم خس��ته از يكسال 
تالش و كار، چمدان هايش��ان را بستند و راهي 
س��فر ش��دند. آن موقع هنوز وضعيت كرونايي 
قرمز اعالم نشده بود و با باز بودن راه هاي هوايي 
و زميني، همه چيز دس��ت به دست هم داده بود 
تا افراد زيادي به س��فر بروند و كرون��ا را با خود 

سوغات بياورند! 
هر روز تصاويري از ترافيك جاده اي و آمار باالي 
س��فرهاي نوروزي در رس��انه ها و ش��بكه هاي 
اجتماعي منتشر مي ش��د، تصاويري كه خبر از 
آغاز پيك جديدي از ش��يوع كرونا را مي داد، اما 
مسئوالن تصميم گيرنده براي ممنوع اعالم شدن 
يا نشدن سفرها، چشم هايشان را روي حقيقت 
بس��تند و با صدور مجوز س��فرهاي بين شهري، 
كرونا را قوي تر كردند. حاال كرونا با قدرت مي تازد 
و آنقدر پيش��روي كرده كه ديگر بيمارستان ها 
جاي خالي براي بستري بيماران مانده در صف 

ندارد. 
 دورهمي هايي كه به قيمت از دست دادن 

يك عزيز تمام شد!
اله��ام رجبي پ��ور ك��ه پرس��تار بيمارس��تان 
رس��ول اكرم)ص( اس��ت و در بخ��ش بيماران 
كرونايي كار مي كند، از ش��لوغي بي��ش از حد 
بيمارس��تان خبر مي دهد و به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »متأس��فانه از همان روزهاي اول عيد 
نوروز ش��اهد حجم باالي بس��تري ها، فوتي ها و 
بيماران بدح��ال كرونايي بوديم، ك��ه اكثر آنها 
بيماران خانوادگي با عالئم بسيار شديد و درگيري 
ريه بودند؛ بيماراني كه اگر سفر نرفته بودند، اما در 
دورهمي هاي خانوادگي شركت كرده بودند و هم 
خودشان مبتال ش��دند و هم ديگران را مبتال به 

كرونا كرده بودند. «
او با گاليه از صدور مجوز براي سفرهاي نوروزي 
اظهار داشت: »امسال برعكس سال گذشته هيچ 
تصميم قاطعي در مورد ممنوعيت سفرها گرفته 
نشد و با اين وضعيت عده اي تصور كردند كه همه 
چيز تحت كنترل قرار گرفته و مس��افرت چند 
روزه مش��كلي پيش نمي آورد. از طرفي افرادي 
كه ترس ش��ان از كرونا كمتر شده بود و از ماندن 
در خانه خسته شده بودند، هم بازارگردي كردند 
و براي خريد آخر سال به جاهاي شلوغ و پرتجمع 
رفتند و هم براي ديد و بازديد عيد و سفر رفتن 

برنامه ريزي كردند!«
اين پرس��تار بيمارس��تان رس��ول اكرم تصريح 
مي كن��د: »بس��ياري از بس��تري هايي ك��ه در 
فروردين ماه امسال اتفاق افتاد ناشي از جشن ها و 
دورهمي ها بود و ما مدام روانپزشكان بيمارستان 

را ص��دا مي زديم تا به بيماران بستري ش��ده كه 
خودشان حال مساعدي ندارند، خبر فوت پدر يا 

مادر يا يكي ديگر از عزيزانشان را بدهد. «
رجبي پور به جوانان كه ترسي بابت كرونا ندارند، 
هشدار مي دهد و مي گويد: »در حال حاضر به علت 
شيوع مجدد كرونا، شش بخش از بيمارستان به 
بخش كرونايي ها تبديل شده است. اينبار كرونا 
به ريه جوانان حمله ك��رده و جهش هايي كه در 
اين ويروس اتف��اق افتاده نياز ب��ه مراقبت هاي 
بيشتر پروتكل هاي بهداشتي دارد كه متأسفانه 

ش��اهد عادي انگاري اين موضوع در بسياري از 
مناطق كشور هستيم و فاصله گذاري ها رعايت 

نمي شود. «
پرستار بيمارستان رس��ول اكرم)ص( در پاسخ 
به اين س��ؤال ك��ه آي��ا تعطيالت اعالم ش��ده 
مي توان��د در كنترل ش��يوع اين بيم��اري مؤثر 
باشد، مي گويد: »تعطيالتي كه در حال حاضر در 
كشور اعالم شده ممكن است كه تا حدي شيوع 
كرونا را كاهش دهد، اما اين تعطيالت در صورتي 
كه مشاغل تعطيل باشد و پروتكل هاي بهداشتي 

رعايت شود، مؤثر خواهد بود. «
 خوشي مردم در سفر، غم كادر درمان در 

بيمارستان!
مائده كاوه نيز يك��ي ديگر از پرس��تاران بخش 
كرونايي است كه درباره ش��يوع مجدد كرونا در 
كشور به خبرنگار »جوان« مي گويد: »بيمارستان 
پر از بيمار كرونايي شده و همين موضوع كيفيت 

خدمات رساني به آنها را كمتر كرده است. « 
او ادام��ه مي دهد: »مي دانيم كه مردم خس��ته 
شده اند، اما كمي خودشان را جاي ما بگذارند، ما 
هم دلمان مي خواهد به سفر برويم و تفريح كنيم، 
دلمان مي خواهد پ��در، م��ادر و عزيزانمان را از 
نزديك ببينيم و بغل كنيم! ما هم جشن گرفتن و 
دورهمي رفتن را دوست داريم! اما در بيمارستان 
مانده ايم و از بيماراني مراقبت مي كنيم كه براي 
تالش ه��اي كادر درمان ارزش قائل نش��ده اند و 
رفتن به س��فر، جش��ن ها و دورهمي هايشان را 

ترجيح داده اند. «
كاوه با بيان اينكه پرس��تاري ش��غل ماس��ت و 
همه سختي هاي آن را به جان مي خريم، اظهار 
مي دارد: »من انتخاب كردم كه يك پرستار باشم 
و وظيفه ام خدمت به بيماران است، اما در شرايط 
كرونايي و در اين گرما، ناچار هستيم براي حفظ 
سالمت خود و ساير افراد از لباس هاي مخصوص، 
ماسك و شيلد استفاده كنيم كه همين تجهيزات، 
كار ك��ردن را ت��ا حد زي��ادي برايمان س��خت 

مي كند، اما چاره اي جز اين نداريم. «
اين پرس��تار با اش��اره ب��ه اينكه م��ردم بايد در 
مرحله اول دلش��ان براي خود و خانواده ش��ان 
بسوزد و دس��تورالعمل هاي بهداشتي را رعايت 
كنند، مي گويد: »اگر مردم ب��ه فكر كادر درمان 
نيستند، حداقل به خودش��ان رحم كنند. كرونا 
عالوه بر هزينه به فرد مبتال درد، رنج و استرس 
را ني��ز متحمل خواه��د كرد. از طرف��ي هر فرد 
مبتال خانواده خود را ني��ز در معرض ابتال به اين 
ويروس قرار خواهد داد و مش��خص نيس��ت كه 
آنها نيز بتوانند در مبارزه با اي��ن بيماري پيروز 
شوند! بنابراين همه بايد كرونا را جدي بگيريم و 
بدانيم كه با كمترين غفلت و اشتباه ممكن است 
كه به ويروس كرونا مبتال شويم و هم خود و هم 

عزيزانمان را گرفتار كنيم. «
هم��ه م��ا مي داني��م ك��ه اگ��ر در مهماني ها و 
دورهمي ها شركت كنيم يا به س��فر برويم يا به 
هر دليلي دستورالعمل هاي بهداشتي را ناديده 
بگيريم و آنها را رعايت نكنيم، باعث گس��ترش 
ويروس كرونا و زيادتر كردن زحمت كادر درمان 
خواهيم شد. واضح است كه اين تأثير سوئي كه 
بر شيوع كرونا مي گذاريم، ما را مديون پرستاران 
و پزشكان  خواهد كرد؛ آنها كه تمام انرژي خود را 
براي جنگ با اين ويروس منحوس صرف كرده  و 
با بي تفاوتي ها و نبود اتحاد همگاني براي كاهش 
شيوع بيماري نيمه جان ش��ده اند. بنابراين بايد 
سختي هاي رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 
را بپذيري��م تا عالوه ب��ر حفظ س��المت خود و 

خانواده مان، مديون كادر درمان نشويم. 
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امسال با تزريق ۲هزار ميليارد تومان، خط توليد محصوالت فناوري نفتي سرعت مي گيرد

توليد يک ماده مهم پتروشيمي براي نخستين بار در كشور

هزاردردکادردرمانازبیتدبیریها
گفت و گوي »جوان« با پرستاراني كه جوركش تصميمات اشتباه مسئوالن شده اند

تولي�د  ط�رح 

عليرضا سزاوار
پلي اتيلن سنگين   گزارش  2

در حال�ي ب�راي 
نخستين بار در كشور رقم خورد كه ساالنه بيش 
از 100 ميلي�ون دالر ب�راي واردات آن هزين�ه 
مي شد. اين اتفاق با س�رمايه گذاري 3 ميليون 
دالري يك ش�ركت دانش بنيان رخ داده است. 
امسال ۲هزار ميليارد تومان هم به شركت هاي 
دانش بنيان فعال در حوزه نفت از سوي صندوق 
نوآوري اختصاص يافته ك�ه باعث صرفه جويي 
ارزي يك ميليارد دالري در صنعت نفت مي شود. 
كاتاليس��ت ها به عنوان قلب صنايع پتروشيمي، 
نقش مهم��ي در توليد محص��والت متنوع دارند؛ 
چراكه بيش از 90 درصد مواد ش��يميايي حداقل 
از يك مرحله كاتاليس��تي در فرآيند توليد عبور 
مي كنند. وجود كاتاليست پلي اتيلن هم در بسياري 

از صنايع ضروري است. 
 بومي سازي 40 كاتاليست در كشور

كاتاليست ماده اي اس��ت كه سرعت واكنش هاي 
ش��يميايي را افزايش مي دهد، ب��دون اينكه خود 
در آن واكنش ش��ركت كند. در حالي كه برخي از 
واكنش هاي شيميايي به سرعت اتفاق مي افتند، 
بعضي از آنها مدت ها طول مي كشد و نياز به مواد يا 
تالش اضافي دارند. اينجاست كه يك كاتاليزور وارد 
عمل مي شود.  كاتاليس��ت ها به قدري در صنايع 
پتروشيمي با اهميت هستند كه ساالنه 16 ميليارد 

دالر، ارزش تجارت جهاني كاتاليست هاست. 
در صنعت پتروشيمي 40 گروه كاتاليست وجود 
دارد كه تا كنون 19 گروه آن توس��ط متخصصان 
كشور، بومي سازي شده است و طبق برنامه ريزي ها 
9 گروه ديگر آن نيز تا پايان سال 1400 به ساخت 

داخل مي رسند. 
 ضمن اينكه 12 گروه كاتاليست باقي مانده هم در 
مرحله تحقيق و توس��عه قرار دارند و در سال هاي 
آينده به سبد كاتاليس��ت هاي بومي سازي شده 

اضافه مي شوند. 

 س�رمايه گذاري 3 ميلي�ون دالري براي 
صرفه جويي 100 ميليون دالري

به تازگي يك ش��ركت دانش بنيان به نام شركت 
پژوهش و فن��اوري پتروش��يمي موفق ش��ده با 
سرمايه گذاري 3 ميليون دالري و توليد كاتاليست 
پلي اتيلن سنگين، از واردات بيش از 100 ميليون 

دالر ارز جلوگيري كند. 
از پلي اتيلن براي توليد انواع قطعات پالستيكي، 
انواع لوله در صنايع آب، ورق هاي پليمري، الياف، 
ظروف بس��ته بندي مواد  و كيسه هاي پالستيكي 

استفاده مي شود. 
 كاتاليست پلي اتيلن سنگين هم كاربرد هاي بسيار 
مهم و گس��ترده اي دارد. از اين ماده ش��يميايي 
براي ساخت قطعات خاص ماشين هاي صنعتي، 
لباس هاي آتش نش��اني، كاالي ورزشي محكم و 
پوشش هاي ضد گلوله، تجهيزات صنايع دفاعي، 
صنايع خودروس��ازي، تولي��د انواع كاب��ل برق و 

مخابرات استفاده مي شود. 
از س��وي ديگر در س��اخت انواع لول��ه و اتصاالت 
مخصوص شبكه هاي آب و فاضالب، توليد برخي 
از قطعات داخلي اتاق خودرو، توليد لوازم خانگي، 

توليد ظروف آشپزخانه، اسباب بازي، مواد بهداشتي 
و انواع لوازم پالس��تيكي پزش��كي به كاتاليست 

پلي اتيلن سنگين نياز است. 
در همين زمين��ه مدير عامل ش��ركت پژوهش و 
فناوري پتروشيمي در آيين بهره برداري از دو طرح 
توليد كاتاليست پلي پروپيلن و پلي اتيلن سنگين 
گفت: »اين شركت براي نخستين بار، دانش فني 
پلي اتيلن س��نگين براي پتروش��يمي تبريز را با 
ظرفيت 300 هزار تن، دانش فني واحد پلي اتيلن 
براي پتروشيمي بوش��هر را با ظرفيت 400 هزار 
تن، واحد توليد پروپيلن فات��ح را با ظرفيت 120 
هزار تن و از همه مهم تر دانش فني طرح سه گانه 
تبديل گاز طبيعي به پلي پروپيل��ن را با ظرفيت 
900 هزار تن براي طرح پتروش��يمي اسالم آباد 
غرب تهيه و ارائه كرد. همچنين طرح افزايش توليد 
پلي پروپيلن در جنوب كشور نيز با دانش فني اين 
شركت اجرا خواهد شد.« علي پژوهان روز گذشته 
در گفت وگو با فارس تصريح كرد: »با داخلي سازي 
اين فناوري ه��ا،  حركت قابل توجهي در س��اخت 
قطعات و تجهيزات صنعت پتروش��يمي خواهيم 
داشت. امروز دو طرح توليد كاتاليست پلي اتيلن 

س��نگين با ظرفيت س��االنه 20 تن و كاتاليست 
پلي پروپيلن با ظرفيت ساالنه 12 تن در مجموع 
با حجم سرمايه گذاري نزديك 2۷0 ميليارد تومان 
افتتاح مي شوند. كاتاليست پلي اتيلن سنگين در 
طول يكسال و كاتاليست پلي پروپيلن طي دو سال 

ساخته شده اند«. 
 تقويت ۲ هزار ميلياردي دانش بنيان ها

در همين زمينه مدير عامل صن��دوق پژوهش و 
فناوري نفت هم روز گذش��ته با بيان اينكه 2هزار 
ميليارد تومان به شركت هاي دانش بنيان فعال در 
حوزه نفت از سوي صندوق نوآوري اختصاص يافته 
به خبرگ��زاري مهر گف��ت: »اين مس��ئله باعث 

صرفه جويي ارزي يك ميليارد دالري مي شود.«
آن طور كه مسعود جعفري خبر داده است، صندوق 
نوآوري و شكوفايي با همراهي يك بانك، حداقل 
2 هزار ميليارد تومان تسهيالت كم بهره در اختيار 
شركت ملي نفت قرار داده كه بتواند به اين واسطه، 
تس��هيالتي كم بهره را به شركت هاي دانش بنيان 

طرف قرار داد با شركت ملي نفت ارائه دهد. 
وي با بيان اينكه اين تس��هيالت به دو صورت در 
اختيار ش��ركت هاي دانش بنيان طرف قرارداد با 
شركت ملي نفت قرار مي گيرد، عنوان كرد: »اين 
سرمايه به واسطه شركت نفت براي تأمين سرمايه 
در گردش و به نتيجه رساندن محصول در اختيار 
شركت هاي دانش بنيان قرار مي گيرد؛ همچنين از 
سوي ديگر شركت نفت مي تواند از اين تسهيالت 
به عنوان ليزينگ ب��راي خريد محص��والت اين 

شركت هاي حوزه نفتي استفاده كند.«
به گفته جعفري، در واقع 2 هزار ميليارد تومان در 
اختيار شركت ملي نفت قرار گرفته كه از اين طريق 
محصوالت شركت هاي دانش بنيان حوزه نفتي را 
خريداري و در كشور مورد اس��تفاده قرار بگيرند. 
عالوه بر اينها ش��ركت نفت مي تواند س��رمايه اي 
را ب��راي تأمين اجراي ق��رارداد به ش��ركت هاي 
دانش بنيان اين حوزه برس��اند تا اين شركت هاي 

تحقيقاتي از تسهيالت كم بهره استفاده كند. 

 مدير كل توانبخشي مراقبتي سازمان بهزيستي كشور گفت: بيش 
از 6۵ درصد سالمندان مراكز نگهداري سازمان بهزيستي واكسن كرونا 

دريافت كردند و معلوالن هم به زودي واكسينه مي شوند. 
 مطابق آمارهاي اوليه جمع آوري شده در س��ازمان پزشكي قانوني 
كشور، در نوروز امسال )از 2۵ اس��فند 1399 تا 1۵ فروردين 1400( 
999 نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد 
۷۷۷ نفر مرد و 222 نفر زن بودند. اين در حالي اس��ت كه آمار تلفات 
تصادفات در نوروز سال گذشته )1399( در همين بازه زماني، به دليل 
محدوديت هاي اعمال شده بر س��فرها و نيز همراهي هموطنان عزيز، 
كمترين رقم طي سال هاي گذشته بوده و ۵1۷ مورد گزارش شده بود. 
 معاون قضايي رئيس كل و رئيس شوراي حل اختالف استان تهران 
از تعيين تكليف 40 هزار پرونده معوق در سال گذشته خبر داد و گفت: 
با كمك خيران و اعضاي ش��ورا، 36 پرونده قصاص منتهي به رضايت 

قطعي شد كه اين آمار در سال 9۸ تعداد 11 فقره بوده است. 
  رئيس مركز تشخيص و پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتا ناجا به 
موضوع پيامك جعلي ابالغ شكايت قضايي اشاره و اظهار داشت: اخيراً 
شاهد افزايش ارس��ال پيامك هاي جعلي با مضمون ابالغ الكترونيك 
قضايي به شهروندان هستيم كه در آن به افراد اعالم مي شود »شكايتي 
عليه شما در اين س��امانه ثبت ش��ده كه براي اطالع از تاريخ حضور و 

دريافت اطالعات پرونده مبلغ. . . تومان پرداخت نماييد«. 
 رئيس اس��تاني س��تاد احياي درياچه اروميه با بيان اينكه حق آبه 
درياچه اروميه بايد از ابتداي آذر ماه سال گذشته تا آخر ارديبهشت 
امسال به تدريج رهاسازي ش��ود، تصريح كرد: متأسفانه تاكنون تنها 
160 ميليون مت��ر مكعب آب به س��مت درياچه اروميه رهاس��ازي 
شده است كه اين ميزان بس��يار كمتر از حق آبه تعيين شده از سوي 

وزارت نيرو است.

کمك۵۰۰میلیونتومانيرهبرانقالب
برايآزاديزندانیاننیازمند

ب�ه  توم�ان  ميلي�ون   ۵00 مبل�غ  اس�امي  انق�اب  رهب�ر 
دادن�د.  اختص�اص  زنداني�ان  آزادي  خداپس�ندانه  ام�ر 
بنا به اعالم پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، در آس��تانه 
برگزاري سي وچهارمين جشن گلريزان ستاد ديه كشور ويژه  كمك به 
آزادي زندانيان نيازمند، رهبر انقالب اسالمي، مبلغ ۵00 ميليون تومان 
به اين امر خداپسندانه اختصاص دادند.   جشن گلريزان هر سال در ماه 
مبارك رمضان، به همت ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به 
زندانيان نيازمند با حضور جمعي از مسئوالن و خيرين نيكوكار در تهران 

و شهر هاي مختلف كشور برگزار مي شود. 

بنیادمستضعفانوگروههايجهادي
1/۵میلیونبستهافطاري

بیننیازمندانتوزيعميکنند
معاون بنياد مس�تضعفان از توزيع 1/۵ ميليون وع�ده غذايي در 
قالب بس�ته هاي افطاري س�اده و تأمين برنج بي�ش از ۲ ميليون 
پرس وع�ده غذايي گ�رم مي�ان خانوار ه�اي نيازمند خب�رداد. 
محس��ن منصوري، مدير عامل بنياد علوي از توزيع 1/۵ ميليون وعده 
غذايي در قالب بسته هاي افطاري ساده و تأمين برنج بيش از 2 ميليون 

پرس وعده غذايي گرم ميان خانوار هاي محروم و نيازمند خبر داد. 
وي در تش��ريح جزئيات اين خبر اظهار كرد: با توجه به جمع ش��دن 
سفره هاي افطاري در مساجد، هيئت ها و محالت به دليل شيوع كرونا، 
بنياد مستضعفان با همكاري گروه هاي جهادي و با هدف حفظ سنت 
افطاري دادن به نيازمندان و محرومان، 1/۵ ميليون وعده غذايي را در 
قالب بسته هاي افطاري ساده و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، ميان 

خانواده هاي نيازمند و محروم توزيع مي كند. 
مدير عامل بنياد علوي با بيان اينكه ارزش كل اين بسته هاي افطاري 
بيش از 21 ميليارد تومان است، افزود: بنياد مستضعفان عالوه بر تأمين 
و توزيع 1/۵ ميليون بسته افطاري ساده ميان نيازمندان، تأمين برنج 

براي 2 ميليون پرس وعده غذايي گرم را نيز عهده دار شده است. 
وي افزود: بر همين اساس 400 تن برنج مرغوب ايراني به منظور تأمين 
2 ميليون پرس وعده غذايي گرم براي نيازمندان، با ارزش��ي بالغ بر 9 
ميليارد تومان در اختيار گروه هاي جهادي و مردمي قرار خواهد گرفت.  
منصوري خاطر نشان كرد: اين خدمت رساني از شب نخست ماه مبارك 

رمضان آغاز شده است و تا پايان اين ماه مبارك ادامه خواهد داشت.

حسین سروقامت

تزريقيكمیلیونو4۰۰هزاردوزواکسن
تاپايانهفته

تاخت و ت�از موج چه�ارم كرونا در كش�ور همچنان ادام�ه دارد و در 
شهرهايي با وضعيت قرمز پر رنگ و سياه آي سي يو بيمارستان ها در 
اشغال بيماران بدحال كرونايي است. حاال بناست تا براي مهار ويروس 
و كاهش آمار مرگ و ميرها، واكسيناسيون عمومي عليه كرونا شدت 
بگيرد. طبق اعام رئيس جمهور تا پايان هفت�ه جاري يك ميليون و 
400 هزار دوز واكس�ن به گروه هاي هدف تزريق خواهد شد. به گفته 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا واكسن ايراني كرونا هم قرار است 
تا تيرماه در سبد وزارت بهداشت قرار گيرد. در عين حال سازمان غذا 
و دارو مجوز واردات واكس�ن سينوفارم توسط جمعيت هال احمر را 
صادر كرد. با تمام اينها ماجراي تزريق واكسن سهميه پاكبانان آباداني 
به برخي مديران شهري، نگراني هايي را درباره تخلف از اولويت هاي 
سند ملي واكسيناسيون كرونا شكل داده است. اين ماجرا نشان داد در 
سيستم تزريق واكسن خأل وجود دارد و الزم است تا با تدابيري همچون 
ايجاد سامانه اي براي ثبت كد ملي افراد در اولويت دريافت واكسن و 
نظارت دقيق تر بر روند واكسيناسيون، مسير تكرار اين تخلف را مسدود 
كرد. در غير اين صورت تزريق واكسن سهميه پاكبانان، كادر درمان، 
بيماران خاص و س�المندان به مديران ماجرايي پر تكرار خواهد شد. 
در 24 ساعت منتهي به روز ش��نبه، 21 هزار و 312 بيمار جديد مبتال به 
كوويد19 در كشور شناسايي شد كه 2 هزار و 1۷6 نفر از آنها بستري شدند. 
در همين زمان، 319 بيمار كوويد19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به 66 هزار و 32۷ نفر رسيد. در حال حاضر 2۵۷ 
شهر كشور در وضعيت قرمز، 129 ش��هر در وضعيت نارنجي، ۵1 شهر در 

وضعيت زرد و 11 شهر در وضعيت آبي قرار دارند. 
   تزريق يك ميليون و 400 هزار واكسن تا پايان هفته جاري 

حجت االسالم حسن روحاني رئيس جمهور در جلسه ستاد مقابله با بيماري 
كرونا با ابراز اميدواري نسبت به توليد واكسن ايراني در تابستان گفت:» بايد 
هر چه سريع تر واكس��ن خريداري كنيم. در حال حاضر جمعيتي بالغ بر 
۷ تا ۸ ميليون نفر باالي 6۵ سال هس��تند كه اگر بتوانيم آنها را واكسينه 
كنيم، خيلي شرايط فرق مي كند.« وي با بيان اينكه تا پايان دولت هزاران 
تخت بيمارستاني آماده مي شود از تزريق نزديك به يك ميليون و 400 هزار 

واكسن در كشور تا پايان هفته جاري خبر داد. 
   آغاز فاز دوم واكسيناسيون از اواسط ارديبهشت 

عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم درباره روند توليد 
واكسن وطني كرونا گفت:»واكسن ش��فافارمد يا همان واكسن كووايران 
بركت در آستانه ورود به فاز سوم اس��ت و اگر با موفقيت به اتمام برسد ما 
مي توانيم ديگر از اين شركت ها واكسيناسيون را به طور كامل دريافت كنيم 
و واكسيناسيون سريع انجام شود.« به گفته وي واكسن مؤسسه رازي در 
آستانه ورود به فاز دو و واكسن وزارت دفاع هم كه به اسم ميالد دارو نور توليد 
مي كند در آستانه ورود به فاز دوم اس��ت. از طرفي واكسن توليد مشترك 
انستيتو پاستور در آستانه ورود به فاز سه است. واكسن سيناژر هم در مرحله 
اخذ تأييديه كميته باليني است . رئيسي تصريح كرد:» اميدواريم يك يا دو 

واكسن ساز از تيرماه به شكل انبوه واكسن در اختيار ما بگذارند.«
وي درباره ميزان واكس��ن هاي وارداتي، هم اينگونه توضيح داد:» تاكنون 
حدود 420 هزار دوز از روسيه، 6۵0 هزار دوز از كشور چين، 12۵ هزار دوز 
از هندوستان كه البته قرار بود ما از اين كشور ۵00 هزار دوز واكسن بگيريم 
كه تاكنون 12۵ هزار دوز تحويل داده شده است و از كشور كره جنوبي واكسن 
آسترازنكا حدود۷00 هزار دوز واكسن تحويل گرفتيم. مجموعاً يك ميليون 
و ۸9۵ هزار دوز واكسن در اختيار ما قرار گرفته است و چون واكسن ها دو 
دوزي تزريق مي شود تاكنون قريب به ۵00 هزار نفر واكسيناسيون انجام 
داديم و اميدواريم ظرف يك هفته تا 10 روز آينده واكسيناسيون فاز اول 
شامل كادر درمان، گروهي از بيماران صعب العالج، سرطاني و افراد خانه 
سالمندان را بتوانيم انجام داده و تمام كنيم و از اواسط ارديبهشت ماه وارد 

فاز دوم واكسيناسيون شويم.«
 با مجوز وزارت بهداشت جمعيت هالل احمر هم وارد عرصه خريد واكسن 
شد. محمد حسن قوسيان مقدم، سخنگوي جمعيت هالل احمر در اين باره 
گفت:» نزديك به چهار ماه است كه جمعيت هالل احمر براي تهيه و تأمين 
واكسن كرونا در حال تالش و پيگيري اس��ت و حتي رايزني هايي را نيز با 
كشورهاي چين، روس��يه و هند براي تأمين واكسن داشت، اما با توجه به 
اينكه مجوز تأمين واكسن از سوي وزارت بهداشت صادر نشده بوده، امكان 

تهيه آن از سوي هالل احمر وجود نداشت.«
وي با بيان اينكه وزارت بهداشت مجوز تهيه واكسن از سوي هالل احمر را به 
تازگي و از تاريخ 14 فروردين ماه 1400 صادر كرده است، گفت:»به محض 
دريافت مجوز هالل احمر مجدداً پيگيري ها و رايزني هاي خود را آغاز كرده 

و اميدواريم بتوانيم نسبت به تأمين واكسن اقدام كنيم.«
   اثر خأل ساختار واكسيناسيون  بر بروز تخلف ها 

با وجود تمام تالش هايي كه براي تأمين واكسن مورد نياز كشور در حال انجام 
است، اما همچنان در اين حوزه محدوديت وجود دارد و همين محدوديت ها 
احتمال سوء استفاده و تخطي از اولويت دريافت واكسن را بيشتر مي كند. 
نمونه اي از تخلفات واكسني و دريافت سهميه واكس��ن پاكبانان از سوي 
مديران را در شهر آبادان شاهد بوديم كه نش��ان داد ساختار كنوني تزريق 
واكسن به گونه اي نيست كه احتمال تخلفات را به صفر برساند. حاال حميد 
مراني پور، دادس��تان آبادان از پيگيري قضايي اين ماج��را خبر داده و وزير 
بهداشت هم معاون بهداش��تي و مديران ناظر بر اجراي برنامه ايمن سازي 
را عزل كرد. ب��ا تمام اينها بي ترديد الزم اس��ت تا با طراحي س��امانه هايي 
زمينه هاي بروز چنين تخلفاتي را از بين برد؛ به طور نمونه طراحي سامانه اي 
كه اسم ، مشخصات و كد ملي افراد داراي اولويت تزريق واكسن را مشخص 
كند و در عين حال لزوم نظارت بيشتر بر عملكرد مديران و ناظران اجراي 
برنامه ايمن سازي بيش از پيش احساس مي شود. در غير اين صورت ماجراي 
سوء استفاده مديران از سهميه واكسن اقشار زحمت كشي همچون غسال ها يا 

پاكبانان يا حتي كادر درمان، بيماران خاص و سالمندان تكرار خواهد شد. 

قبران في طوس، خيرالناس كلهم / و قبر شرهم، هذا من العبر
ماينفع الرجس من قرب الزكي وال /  علي الزكي بقرب الرجس 

من ضرر
دو قبر در طوس اس�ت؛ بهتريِن مردم ]حضرت رضا[ و بدتريِن 

آنان ]هارون الرشيد[. . . اين از عبرت هاست! 
نه پليد از قرابت پاكيزه سودي مي برد، نه پاكيزه از همجواري 

پليد ضرري مي كند! 
اگر باالي سِر حضرت رضا نماز خوانده باشيد، احتماالً اين ابيات 

را بر كاشي كاري حرم ديده ايد. 
باوِر اين حرف برايم سخت بود تا سخن عجيبي از آقاي قرائتي 

شنيدم: 
-  دوس�تي برايم گفت در حرم امام رضا س�ه شخصيت ممتاز 
مش�هد؛ ميرزا جواد تهراني، مي�رزا علي آقا فلس�في و ميرزا 

حسنعلي مرواريد مشغول عبادت بودند. 
جلو رفته و از هريك پرسيدم اگر اكنون دعاي مستجابي داشته 

باشيد، از خدا چه مي خواهيد؟
هر سه پاسخ دادند عاقبت بخيري!

دوستان! يادمان نرود زندگي سودمند است كه عاقبت خير را 
رقم مي زند!
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ضیافتباشهدادرماهخدا
ط�رح 30 روز ضياف�ت ب�ا ش�هدا در م�اه خ�دا همزم�ان 
مي ش�ود.  اج�را  رمض�ان  مب�ارك  م�اه  فرارس�يدن  ب�ا 
همزمان با فرارس��يدن ماه نزول قرآن كريم، طرح »30 روز ضيافت با 
شهدا در ماه خدا« به كوشش گروه چند رس��انه اي پايگاه خبري نويد 
شاهد در حال اجراست.  در اين طرح، براي هر روز از ماه مبارك رمضان 
يك پوس��تر طراحي شده اس��ت كه افزون بر دعاي هر روز، بخشي از 

وصيتنامه از يك شهيد، به همراه زندگينامه مختصر او ارائه مي شود. 
همچنين در طرح »30 روز ضيافت با شهدا در ماه خدا« تالش شده است 
كه وصيتنامه شهدا با سالگرد شهادتشان منطبق باشد. بنابراين در هر 
روز وصيتنامه شهيداني به مخاطبان ارائه مي شود كه در همان روز به 

فيض شهادت رسيدند. 

مهسا گربندي
  گزارش  یک

زهرا چیذري 


