دوشنبه

مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت ۸۰ :هزار میلیارد ریال در برنامهای ۲
ساله با حمایت معاون اول رئیسجمهوری با هدف توسعه صادرات در  ۳دوره
به این بخش تزریق میش��ود .ب ه گزارش ایرنا ،مرتضی ش��هیدزاده در نشست
س��تاد اقتصاد مقاومتی کردس��تان با حضور اس��حاق جهانگیری ،معاون اول
رئیسجمهوری اظهار کرد ۲۰ :هزار میلیارد ریال از این اعتبار با نرخ  ۱۱درصد
برای توسعه محصوالت غیرصنعتی است که بخش کشاورزی و توسعه صادرات
میتواند از آن بهره ببرد .وی افزود ۸۰ :درصد س��هام در س��رمایهگذاریهای

انجامشده تحت حمایت صندوق توسعه ملی باید مربوط به بخش خصوصی و
 ۲۰درصد آن سهم نمایندگان بخش خصوصی غیرمنتصب از سوی افراد ارشد
دولت باش��د .مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت :به برخی بخشها از جمله
کشاورزی  ۵۰درصد منابع با نظر بانکهای عامل اختصاص مییابد که سهم
مناطق محروم از آن با نرخ  ۱۰درصد س��ود خواهد بود و بخش صنعت هم با
سود  ۱۲درصدی میتواند از آن استفاده کند .شهیدزاده اضافه کرد :صندوق
توس��عه مل��ی بنا به فرمایش رهب��ر معظم انقالب و نظر دول��ت ،برای اجرای

سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی و با هدف توسعه بخش خصوصی فعالیت
دارد و هرچه بخش خصوصی فعایت داشته باشد ،صندوق هم با تمام توان از آن
حمایت خواهد کرد .وی افزود :در قانون تجارت و دیوان محاسبات هر طرحی
که  ۵۱درصد سهام آن غیردولتی و  ۴۹درصد دولتی باشد ،خصوصی محسوب
میشود .وی همچنین گفت :این مسئله در صندوق توسعه ملی متفاوت است
و ب��رای افزایش قدرت بخش خصوص��ی در تصمیمگیریها و مجامع عادی و
فوقالعاده ،باید  ۸۰درصد سهام آن در اختیار بخش غیردولتی باشد.

واکسنهایی که واکسینه نمیکنند

بازارگرمی کرونا در ناصرخسرو

کرونا و موجهای جدید همهگیری آن در کشورهای مختلف در حال جوالن است و گویا باوجود تمام
تالشها ،همچنان سرعت انتقال این مهمان ناخوانده بیش از سرعت واکسیناسیون و ایجاد ایمنی در
برابر آن اس�ت .اگرچه واکسن تاییدشده از سوی سازمانهای بهداشتی مختلف ،در کشورهایی مثل
انگلیس ،امریکا ،چین و روسیه تولید شدهاند و تحقیقات نیز درباره تولید این واکسن در کشورهایی
مثل ایران ادامه دارد ،تولید انبوه و توان خرید متفاوت کش�ورها س�بب ش�ده تا تامین این واکس�ن
تبدیل به دغدغه بسیاری از مردم شود .در کشور ما نیز باوجود اولویتبندیهای اعالمشده ،بسیاری
از مردم به هر روش�ی تالش میکنند تا ش�اید زودتر از بقیه و حتی از راههای غیرقانونی این واکسن
را دریافت کند .در این میان نیز انتشار و دستبهدست شدن دریافت واکسن از سوی برخی گروهها
آتش این ولع جمعی را تندتر میکند .تقاضای فراوان باعث ش�ده تا س�ودجویان بازار س�یاه دارو در
ت باال به مردم بفروشند؛
کشور نیز از این آب گلآلود ماهی بگیرند و ویالهای واکسن کرونا را با قیم 
موضوعی که بارها کارشناس�ان حوزه سلامت درباره خطرات و احتمال تقلبی بودن این واکس�نها
هش�دار دادهاند .در این ش�ماره روزنامه
نگاهی به بازار سیاه واکسن کرونا و مسائل جانبی آن
میاندازیم .با ما همراه باشید.

پیمان صفردوست
editor@smtnews.ir

عکس :آیدا فریدی

آگاهی ناخودآگاه و رکود بازار سیاه
ای��ن روزها اگر از خیابان ناصرخس��رو تهران عب��ورکنید ،حتما با
تعدادی از فروشندگان غیرقانونی دارو مواجه میشوید و افرادی زیر
گوشتان عبارت «واکسن کرونا» را زمزمه میکنند.
ب��ا این حال به نظر میرس��د ف��روش این واکس��ن در بازارهای
غیرقانون��ی کش��ور هنوز رونق چندانی نیافته و وقت��ی این بازار را با
بازار سالهای گذشته اقالمی مثل واکسن آنفلوآنزا در دوران کمیابی

آن مقایس��ه میکنیم ،اختالف قابلتوجهی در این زمینه مش��اهده
میشود.
هرچند برخی عنوان میکنند که دلیل این عدم استقبال میتواند
نرخ باالی واکس��ن کرونا باشد اما بس��یاری از کارشناسان معتقدند
علت اصلی این موضوع ،آگاه شدن عموم جامعه است.
البته ناگفته نماند که رس��انه ملی و س��ایر رس��انههای جمعی در

این موضوع کاری فراتر از س��الهای گذش��ته و موارد دیگر ،در این
آگاهس��ازی انج��ام ندادهاند اما ب��ه دلیل اینکه از زم��ان تولید انبوه
واکس��ن کرونا در دنی��ا ،موضوع لزوم نگهداری آن در دمای بس��یار
پایی��ن و رعایت زنجیره س��رد نیز مطرح بود ،ناخ��ودآگاه این زنگ
خطر برای متقاضیان واکس��ن به صدا درآمده اس��ت که نمیتوان به
نحوه نگهداری این کاال نزد سوداگران غیرقانونی دارو اطمینان کرد.

واکسیناسیون در  ۴فاز
قرار اس��ت واکس��ن کرونا در  ۴فاز زمانبندیشده
عرضه ش��ود ک��ه در فازه��ای اول و دوم مختص کادر
پزشکی و گروههای پرخطر و فاز آخر که احتماال وقوع
آن در نیمه دوم سال  ۱۴۰۰رخ خواهد داد ،مربوط به
واکسیناس��یون عمومی اس��ت .در برنامه ملی  ۴فازی
اس��تقرار و گسترش واکسیناس��یون کرونا که از سوی

معاونت بهداش��تی تدوین شده است ،زمانبندی برای
واکسیناس��یون به ترتیب زیر اتف��اق میافتد :فاز اول
شامل کارکنان خط اول مقابله با کرونا شامل کارکنان
بیمارس��تانها ،کارکنان عملیات��ی اورژانس ،کارکنان
بهشت زهرا ،کارکنان درمانگاهها و مطبهای عمومی،
متخصصان عفونی ،ریه ،اطفال و داروخانهها و کارکنان

داروخانه ،افراد با ریسک باال شامل کارکنان خانههای
س��المندان ،جانبازانی که در مراکز نگهداری جانبازان
هس��تند ،افراد کمتوان ذهن��ی ،جانب��ازان باالی ۵۰
درصد و جانبازان شیمیایی و تنفسی و افراد پرریسک
و دارای بیماریهای زمینهای اس��ت .فاز دوم ش��امل
افراد مس��ن باالی  ۶۵سال اس��ت .فاز سوم افرادی را

واکسن میتواند در اختیار عموم باشد
ناصر مردانی ،عضو هیاتعلمی ستاد مبارزه با کرونا
در گفتوگو با
درباره دریافت واکس��ن مقابله
ب��ا این ویروس خارج از مس��یر قانونی هش��دار داد و
گفت :واکس��ن کرونا به دلیل نیاز به شرایط نگهداری
خاص ،جزو اقالم بس��یار خاص محسوب میشود که
در بازار س��یاه دارو از جمله ناصرخسرو امکان تامین
این شرایط وجود ندارد.
وی درباره عالقهمندی مردم برای دریافت واکسن
دو برن��د مدرن��ا و فای��زر تاکید کرد :نگه��داری این
واکس��نها نیاز به محیطی با دم��ای منفی ۷۰درجه
سانتیگراد دارد که در کشور ما تنها وزارت بهداشت
دارای چنین امکاناتی است.
مردان��ی در این باره تصریح کرد :حتی اگر به فرض
محال چنین امکانی برای نگهداری این واکسنها نزد
دالالن دارو وجود داش��ته باش��د ،نمیتوان برقراری
زنجیره سرد را برای انتقال این واکسن به داخل کشور
مهیا کرد و این یعنی واکسنهای ارائه شده در بهترین
حال��ت اثری در جلوگیری از ابتال به بیماری نخواهند
داشت .این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاکی��د ک��رد :در صورتی که زنجیره س��رد در فرآیند
انتقال واکس��نها به کشور رعایت نش��ده باشد ،این
فرآوردهه��ا اث��ری در جلوگی��ری از ابت�لا به ویروس
نخواهند داشت؛ ضمن اینکه حتی ممکن است اثرات
س��وء آلرژیزایی را نیز برای دریافتکننده واکس��ن

به همراه داش��ته باش��ند .وی ضمن تاکید بر
ض��رورت برخورد قانونی ب��ا دالالن دارو که
مخل س�لامت کشور هس��تند ،عنوان کرد:
نبای��د بهراحتی از کنار تهدیدی که میتواند
سالمت همه مردم جامعه را به خطر بیندازد
بهراحت��ی عبور کنیم و نهادهای نظارتی باید
در این زمینه ب��ا جدیت ورود کنند .مردانی
درباره واکسنهای کرونای دیگر موجود در بازار سیاه
داروی کش��ور نیز تاکید کرد :اگرچه این واکس��نها
نس��بت راحتتری در مقایسه با

ش��رایط نگهداری به
دو برند ذکر ش��ده داش��ته باش��ند اما شرایط حمل و
نگهداری این واکس��نها نیز چندان آس��ان نیست و
میتواند برای متقاضیان آن بیاثر باشد.
ای��ن عضو هیاتعلمی س��تاد ملی مب��ارزه با کرونا
همچنی��ن تاکی��د کرد:جدا از ای��ن ،در موارد زیادی
مش��اهده شده که سوداگران بازار سیاه دارو ،به طمع
س��ودجویی ،حتی داروی دیگری را به جای واکس��ن
کرون��ا در اختی��ار متقاضیان ق��رار میدهند و مبالغ
باالیی را نیز از آنها دریافت میکنند.
وی در توضیح این موضوع گفت :در مواردی مشاهده
ش��ده که دالالن دارو ،واکس��ن تاریخ مصرف گذشته
آنفلوآنزا را به جای واکسن کرونا در اختیار خریداران
ن��اآگاه ق��رار دادهاند و عالوهبر اینکه مبالغ باالیی را از
آنها دریافت کردهاند ،با سالمتشان نیز بازی کردهاند.

دربرمیگیرد که در مراکز جمعی مانند زندانها ،افراد
نظامی ،مراکز نگهداری افراد بیسرپرس��ت و مهاجران
هستند و مشاغلی که بیشترین تماس را با مردم دارند.
فاز چهارم ش��امل س��ایر افراد جامعه براساس اولویت
سنی اس��ت که همان واکسیناسیون عمومی محسوب
میشود.

واکسیناسیون تا آخر بهار تکمیل میشود

مردانی درباره اطالعرسانی در این زمینه
یادآور ش��د :ش��اید رس��انهها بتوانند با
نمای��ش واکس��نهای موردتایید ،نقش
موثری در آگاهس��ازی مردم و جلوگیری
از خسارات مالی و جانی در جامعه داشته
باش��ند .این فوقتخص��ص بیماریهای
عفونی در ادامه اظهار کرد :درحالحاضر
واکسنهای کرونای مورداستفاده در کشور ،براساس
اولویتبندیهای اعالمشده از سوی سیستم بهداشت
و درمان کشور در حال توزیع هستند و در اختیار افراد
ق��رار نمیگیرند .بنابراین آنچه در بازار س��یاه داروی
کش��ور بهعنوان واکس��ن کرونا با آن روبهرو هستیم،
در  ۹۹درص��د م��وارد ،تقلبی ،بیاث��ر و چیزی غیر از
واکسن کرونا هستند.
وی درباره مسئولیت دولت در قبال واکسیناسیون
علی��ه وی��روس کرونا نیز عن��وان کرد :ب��ه نظر من،
دول��ت پس از واکسیناس��یون گروههای اولویتدار و
در مع��رض خطر در کش��ور ،میتوان��د آن را با کمک
گرفتن از سیستم داروخانهای کشور در اختیار عموم
مردم قرار دهد و مردم با اختیار خود این واکس��ن را
مانند واکسنهای دیگر آن را تهیه کنند .طبیعی است
ک��ه در پیش گرفتن چنین ش��یوهای ،با ایجاد تعادل
در بازار عرضه و تقاضا ،بازار سودجویان و گردانندگان
بازار سیاه دارو را نیز از بین میبرد.

بهم��ن صب��ور ،نایبرئی��س انجمن داروس��ازان
تهران نیز در گفتوگو با
درباره اثربخش��ی
واکس��نهای ارائهش��ده خارج از سیستم بهداشتی
کش��ور عنوان کرد :این واکس��ن برای اثربخشی در
زمان تزریق ،نیازمند رعایت زنجیره س��رد حساسی
اس��ت که در بازارهای مثل ناصرخس��رو امکان آن
وجود ندارد و حتی اگر واکس��ن ارائهش��ده در این
بازارها ،تقلبی نباش��ند ،به دلیل شرایط نگهداری ،اثربخشی خود را از دست
دادهاند و حتی ممکن اس��ت ب��رای دریافتکنندگان آلرژیزایی نیز داش��ته
باشند .صبور در این باره افزود :پیش از این هم در مواردی شاهد بودهایم که
س��وداگران دارو ،به جای داروی ویروسی ،هیدروکورتیزون را که یک داروی
ضد التهاب است و میتواند بیماری ویروسی را نیز تشدید کند با تغییر لیبل
در اختیار خریدار گذاشتهاند که نهتنها برای بیمار فایدهای نداشته ،که حتی
مشکالتی را نیز برای مصرفکننده ایجاد کرد ه و فقط سرمایه مردم را به این
ترتیب به جیب زدهاند.
نایبرئیس انجمن داروس��ازان تهران درباره واکسنهایی که از کشورهای
دیگر به صورت قاچاق وارد کشور میشوند نیز عنوان کرد :در برخی کشورها،
واکس��ن کرونا در اختیار داروخانهها قرار گرفته و امکان خرید آن وجود دارد
اما نکته مهم این اس��ت که این واکسنها نیز نمیتوانند بدون رعایت زنجیره
س��رد ،دوره انتق��ال به کش��ور ما را ط��ی کنند و حتما اثربخش��ی خود را از
دس��ت خواهن��د داد .وی در پایان گفت :با توجه به وعدههایی که از س��وی
دس��تاندرکاران اجرایی درباره تامین واکسن از مبادی مختلف و معتبر داده
ش��ده ،به نظر میرسد که واکسیناس��یون تا پایان فصل بهار کامل میشود و
نگرانیهای تامین آن نیز از بین خواهد رفت.

دریافت واکسن غیرقانونی خطرناک است
س��یدعلی فاطم��ی ،نایبرئیس انجمن داروس��ازان ایران نیز
نس��بت به طرح ادعاهایی مبنیبر خرید و فروش واکس��ن کرونا
در بازار س��یاه هش��دار داد و گفت :روند س��ازمان غذا و دارو برای
داروه��ای حس��اس ،گرانقیم��ت و داروهایی ک��ه یارانه زیادی
ب اصالت
دریافت میکنند ،این اس��ت که این داروها را با برچس�� 
که یک کد منحصر به فرد دارند ،توزیع میکند که این داروها در
س��امانه تیتک ثبت ش��ده و این دارو کامال قابل رصد و پیگیری
اس��ت و اگ��ر یک دارو از زنجی��ره دارویی خارج ش��ود ،بهراحتی
میتوان آن را شناس��ایی کرد که از کدام داروخانه یا کدام شرکت
پخش ،نش��ت کرده است .فاطمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به
احتمال طرح ادعاهایی مبنیبر خرید و فروش واکس��ن کرونا در
بازارهای غیررسمی ،اظهار کرد :باید توجه کرد که برای نگهداری
بلندمدت واکس��ن کرونا هم مانند سایر واکسنها به فریزر منفی

 ۱۸درجه نیاز اس��ت؛ به طور کلی زنجیره س��رمایی
برای نگهداری یک واکسن بسیار مهم است .حتی اگر
مدت کوتاهی از یخچال یا فریزر خارج ش��ود ،واکسن
کاراییاش را از دس��ت میدهد .تاکنون دیده ش��ده
جاهایی که در خارج از کش��ور فرآوردهای را با عنوان
واکس��ن کرونای فایزر خرید و ف��روش کرده بودند،
همه تقلب��ی بودند .بنابراین در بازار غیررس��می اوال
احتم��ال دارد چیزی که بهعنوان واکس��ن کرونا به افراد فروخته
میش��ود ،واقعا واکسن نباش��د و آب یا محلولهای دیگری باشد
و دوما اگر هم واکس��ن واقعی باش��د ،در ناصرخسرو یا بازارهای
غیررس��می دیگر امکان نگه��داری این واکس��نها وجود ندارد
و از آنجا که واکس��ن ی��ک فرآورده بیولوژیک اس��ت ،زود از بین
م��یرود و تزری��ق آن فایدهای ندارد .در عین حال ممکن اس��ت

فرد را دچار عارضه هم کن د زیرا واکسن عالوهبر اینکه
حاوی ویروس غیرفعال و مواد ژنتیکی است ،این مواد
خیلی پایدار نیستند و اگر در شرایط مناسب نگهداری
نشوند ،میتوانند تغییر ماهیت داده و منجر به آلرژی یا
حساسیتهای شدید در فرد شوند .فاطمی همچنین
درباره قابلی��ت داروخانهها برای ورود به چرخه توزیع
واکسن کرونا عنوان کرد :در کشورهایی مانند امریکا،
انگلیس و ...این برنامهریزی انجام ش��ده و اگر راهنمای س��ازمان
غذا و داروی امریکا را در زمینه واکسنهای فایزر نگاه کنید ،یکی
از محله��ای عرضه را داروخانهه��ا اعالم کردهاند .به هر حال اگر
بخواهیم در کشور ایمنی خوبی علیه کرونا ایجاد شود ،باید بیش
از  ۶۰درصد افراد جامعه واکسیناس��یون شوند .در ایران این ۶۰
درصد افزونبر  ۵۰میلیون نفر است.

سخن پایانی
ب��ا توج��ه ب��ه م��وارد تاکی��دی کارشناس��ان و
متخصصان ،به نظر میرس��دبازارهای سیاه دارویی
مثل ناصرخس��رو نهتنها نمیتوان��د منبع معتبری
برای ایجاد ایمنی برای متقاضیان باشد بلکه ممکن
اس��ت حتی به بروز مش��کالت و اتفاقات تلخ برای
مصرفکنن��دگان نیز بینجامد .اما از س��وی دیگر،
ای��ن موض��وع نباید مورد غفلت مس��ئوالن اجرایی
کشور و دستاندرکاران حوزه سالمت واقع شود که
آسیبهای روانی حاصل از ترس ابتال به این ویروس
در جامع��ه و همینطور الق��ای حس طبقهبندی و
تبعی��ض بین ش��هروندان اگر آس��یبهایی بیش از
ویروس کرونا نداش��ته باش��د ،بیش��ک کمتر از آن
برای کشور خطرناک نیست.

ناصر مردانی:
دولت پس از
واکسیناسیون
گروههای
اولویتدار
میتواند آن را
با کمک گرفتن
از سیستم
داروخانهای
کشور در اختیار
عموم مردم
قرار دهد
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شرایط را از آنچه که هست
بدتر نکنیم

«مجید فراهانی ،رئی��س کمیته بودجه و نظارت
مالی ش��ورای اسالمی شهر تهران در نامهای به وزیر
بهداش��ت ،خواستار اختصاص سهمیه واکسن کرونا
ب��رای تطهیرگران و کارکن��ان بخشهای عملیاتی
سازمان بهش��ت زهرا(س) شد« ».مرتضی ضامنی،
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانیهای ش��هری کشور
ب��ا تاکید بر حساس��یت و ض��رورت ارائه خدمات از
س��وی ناوگان تاکس��یرانی در کشور و با هدف قطع
زنجیره کرونا از ارائه درخواست قرارگیری رانندگان
ناوگان تاکس��یرانی در اولویت دریافت واکس��ن به
قرارگاه عملیاتی مب��ارزه با کرونا و رئیسجمهوری
خبر داد« ».علیرضا وهابزاده ،مشاور وزیر بهداشت
نسبت به درخواس��ت سلبریتیها جهت در اولویت
ق��رار گرفتن تزریق واکس��ن کرونا واکنش نش��ان
داد و در توئیتی نوش��ت :س��لبریتی محترم اولویت
تزری��ق واکس��ن کرونا با پرس��نل بیمارس��تانها،
بیماران و س��المندان اس��ت .لطفاً تقاضای خارج از
نوبت نکنید حتی ش��ما حام��ی انتخاباتی ».۱۴۰۰
«حسین کرمانپور ،مدیر روابطعمومی سازمان نظام
پزش��کی در تشریح نامه و درخواستی که با واکنش
باالی��ی همراه بود ،نوش��ت :نامهای ک��ه برای آقای
جهانپور نوش��تم ،بازتاب زیادی داشت .قبل از بیان
هر نکتهای ،تکذیب میکنم ،من به هیچوجه نگفتم
هنرمندان در اولویت دریافت واکسن باشند .نکتهای
که میخواستم در این نامه به آن تاکید کنم و شاید
برداشت دیگری از آن شد این بود که در هیچ جای
این س��ند به هنرمندان توجهی نش��ده است .علت
اینکه میگویم هنرمندان باید مورد توجه قرار گیرند
این است که همه افرادی که در جامعه مشغول کار
هستند از جمله پزش��کان و پرستاران ،خبرنگاران،
رانندگان و سایر مشاغل میتوانند هنگام کار کردن
از ماس��ک اس��تفاده کنند اما تفاوت کار هنرمندان
و بهخص��وص بازیگران بهعلت نوع ش��غلی که دارد
نمیتوانند در محل فیلمبرداری در لوکیشن ماسک
بزند ».با شدت گرفتن موج چهارم کرونا و خبرهای
ش��یوع کرونای انگلیسی ،حاشیههای واکسن کرونا
هم باال گرفته و هر لحظه نقل قولی از سوی مقامی
منتش��ر میش��ود .خبرهایی که به دلیل حساسیت
جامعه با واکنشهای بسیاری هم همراه است .وزیر
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی نیز با تاکید بر
اینکه ویروس جدید انگلیسی امروز فراتر از مواردی
اس��ت که از بیرون آمده گف��ت :همانطور که قبال
گفت��ه ب��ودم این ویروس در کل کش��ور در گردش
اس��ت .س��عید نمکی گرفتاری عمد ه را در اس��تان
خوزستان میداند و میگوید :متاسفانه در شادگان
بهعنوان نخستین کانون و سپس در رامهرمز ،اهواز
و آبادان و قس��متهای جنوب و بهویژه غرب استان
خوزس��تان بهش��دت با گس��ترش کرونای انگیسی
مواجه هستیم .همانطور که قبال گفتم این ویروس
ب��ه مراتب س��رکشتر و مهاجمت��ر از ویروس قبلی
اس��ت و همانطور که گفتم این ویروس هم ابتالی
بیش��تر ،هم بیماریزایی و هم مرگومیر بیش��تری
نس��بت به ویروس ووه��ان دارد .نمکی تاکید کرد:
کان��ون اصلی گرفتاری ما در خوزس��تان با ویروس
انگلیس��ی مس��افرانی بودند که از کش��ور همسایه
م��ا ع��راق میآمدند .ما مرزها را بس��تیم و تا اطالع
ثانوی عبور و مروری از مرزها نخواهیم داش��ت .وی
افزود :از طرفی از وزیر کش��ور تقاضا کردم بهعنوان
فرمان��ده قرارگاه عملیاتی ابالغ کنند که مرزهای ما
به عراق از مس��یر استانهای غربی مانند کرمانشاه
و ایالم بهس��رعت بس��ته شود و تردد نداشته باشیم.
همچنی��ن تصمی��م گرفتی��م پروازه��ا به اس��تان
خوزستان را مدیریت کنیم .همکارانم در بیماریابی
بهش��دت دارن��د کار میکنند .همچنین قرار ش��د
مسیر رفتوآمد قس��متهای شمال و شرق استان
که آلودگی به ویروس موتاس��یون یافته را نداش��ته
با قس��متهای دیگر قطع شود .وزیر بهداشت ادامه
داد :استانهای دیگر مانند هرمزگان ،ایالم ،بوشهر،
چهارمح��ال و بختی��اری ،اصفهان که معموال بعد از
خیزهای خوزس��تان گرفتار میشوند باید بهشدت
مراقب باش��ند .مردم عزیز ما بهش��دت باید مراقب
باشند .متاسفانه آنچه پیشبینی میکردیم ،محقق
ش��د و آن گرفت��اری در دام و تل��ه ی��ک ویروس به
مراتب س��رکشتر از ویروس قبلی اس��ت ،اما نباید
وحش��ت کنی��م بلکه تنه��ا راه مقابله ب��ا آن همان
رعایت فاصلهگذاری و پروتکلهاس��ت .در بسیاری
از ش��هرهای خوزستان رعایت پروتکلها به زیر ۱۰
درصد نزول کرده بود .نگرانی وزیر بهداشت درحالی
عنوان میش��ود که خبرهای مبنیبر فروش واکسن
تقلبی کرونا آتش این بحران را شعلهورتر کردهاست
بهطوری که نایبرئیس انجمن داروس��ازان ایران با
تاکی��د بر ل��زوم بهرهگیری از ظرفی��ت داروخانهها
برای واکسیناس��یون عمومی کرونا ،نسبت به طرح
ادعاهای��ی مبنیبر خرید و فروش واکس��ن کرونا در
بازار س��یاه هشدار داده اس��ت .در این شرایط شاید
«وج��دان بیدار انس��انی» تنها گزینهای باش��د که
میتواند شرایط را از آنچه هست بدتر نکند.
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