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یک توئيت

واکسیناسیون؛ چرا کم چرا ُکند؟

5

سومین جایزه هنرمند شهید مهندس مهدی منصوب اهدا شد

همه شیرینیهای یک جایزه مردمی و صمیمی

پاسخهایوزیربهداشتوغذاودارودربارهشائبههایمطرحشدهدربارهواکسنکرونا

یک عکس
تاریخ برای همیشه سال  ۹۹را درکنار
حماسه کادردرمان به یاد خواهد آورد.

مصطفی عبدالهی -از  16بهمنماه که اولین
محموله واکسن «اسپوتنیک.وی» روســی وارد
کشور شــد 43 ،روز م ـیگــذرد و حــاال عــاوه بر
محمولههای دوم و سوم این محصول روسهــا،
واکسنهایی از هند و چین نیز به دست ما رسیده
است .با این واکسنهای وارداتی ،فاز یک برنامه
ملی واکسیناسیون کرونا آغاز شده و تزریق واکسن
بهبرخیازمشموالناینفاز(کادردرمان،کارکنان
نظامسالمت،سالمندان،جانبازانومعلوالنمقیم
آسایشگاهها ،کارکنان آرامستانهای عمومی
و پاکبانان درگیر در حــوزه پسماند بهخصوص
پسماندهای عفونی) و،آغــاز شده اســت.در این
مدتاما،برخیسواالتواظهارنظرهاوشائبههایی
همچون واکسیناسیون اقــوام و خویشان برخی
پزشکان و مسئوالن ،یا تزریق خارج از برنامه به
برخی افــراد مطرح شد درحــدی که حتی رئیس
جمهور نیز در سخنانی از وزیر بهداشت خواست
روند واکسیناسیون شفاف شود.
▪وزیـــر بــهــداشــت 80 :درصـــد واکــسـنهــا
در  7کشور توزیع شده است

رسانه های جهان

راشــــا تــــودی :چــیــن و
روســیــه در یــک برنامه
مشترک برای ایجاد یک
ایستگاه در ماه ،قرار است
یک جنگ فضایی جدید
را با آمریکا آغاز کنند .این اولینبار نیست
که روسیه و چین متعهد شدهاند با یکدیگر
همکاری کنند .پیش از این نیز آ نها در
ســال  2017برنامه همکاری فضایی
پیشرفتهای را آغاز کردند که قرار است تا
سال  2022ادامه یابد.
خــبــرگــزاری فرانسه:
مــــقــــا مهــــای حـــــوزه
ب ــه ــداش ــت و درمــــان
فــرانــســه ،در بیانیهای
اعالم کردند که یکگونه
جهشیافته از ویــروس کرونا در منطقه
برتاین این کشور گــزارش شده است که
در برخی م ــوارد بــا آزمــایـشهــای فعلی
پیسیآر تشخیص داده نمی شود.

صبح دیروز ،وزیر بهداشت به سواالت درباره چرایی
کندی واردات واکسن پاسخ داد و گفت« :تقریبا80
درصد واکسنهای تولیدشده ،فقط در 6-7کشور
توزیع شده است .دلیلش هم این است که دنیای
سرمایهداری،دنیایخودخواهیوخودبینیاست؛
اول خودشان را سیر میکنند و اگر تهسفره چیزی
بماند و دوستان و همپیمانان قسمخوردهشان هم
نیاز نداشته باشند ،آن را به دیگران میدهند .ما هم
از روز اول ،این موضوع را میدانستیم و به همین
دلیل تولید واکسن داخلی را کلید زدیم ،البته طبق
برنامه مشخص بود که باید تا زمان تولید واکسن،
خرید خارجی داشته باشیم».
▪به دالالن و کاسبان تحریم میدان نمیدهیم

دکتر «سعید نمکی» در واکنش به برخی نقدها
هم گفت« :عدهای درباره خرید واکسن خارجی،
شعارهایی میدهند و حر فهایی میزنند .من
رسما تقاضا میکنم هرکس میتواند توانمندانهتر
از ما واکسن وارد کند ،اقدام کند ،ما هم ارز و ریالش
را تامین میکنیم .اما بدانند حداقل تا زمانی
که من اینجا هستم به دالالن و کاسبان تحریم

واکسن (با احتساب محموله امروز) وارد کشور
شده است 250.هزار دوز واکسن سینوفارم نیز
توسط دولت و مردم چین به ایران اهدا شده است.
امیدواریم اولین محموله واکسن کواکس تا دو
هفته آینده وارد کشور شود و تا  11خرداد حداقل
 3.6میلیون دوز از این واکسن به دست ما برسد.
مجموع واکسنهای خرید مستقیم و خرید از
کواکس  21میلیون دوز است که روند واردات آن
ادامه خواهد داشت.
▪واکسیناسیون ملی با ظرفیت تولید داخلی

میدان نمیدهیم و از این ن ََمد پوسیده ،کالهی
برای دالالن در نمیآید» .وی ادامه داد« :اگر واقعا
کسی ادعــا میکند میتواند بهتر از ما واکسن
بیاورد ،اگر فکر میکند پشت دروازههــای کشور
کانتینرهای یخچالدار پر از واکسن ایستادهاند،
چوب حراج به واکسنشان زدهاند و ما نمیخریم،
خواهش میکنم به عنوان نماینده تاماالختیار ما
برود واکسن با کیفیت و قیمت مناسب بیاورد».
نمکی این را هم گفت که« :من توانمندترین تیم
را برای تهیه واکسن گذاشتهام و خوشبختانه از
جاهای مختلف در حال تامین است».
▪ 920هزار دوز رسیده است

اما اینکه تا به امروز چه تعداد واکسن وارد کشور
شده است و چه تعداد نیز به دست ما خواهد رسید،
سوالی است که «کیانوش جهانپور» ،سخنگوی
سازمان غذا و دارو ،به طور کامل به آن پاسخ داده
و گفته است:از واکسنهای تولیدشده در جهان،
 5واکسن موردتایید سازمان غذا و دارو بوده و
مجوز مصرف اضطراری را دریافت کرده است.
تاکنون  420هزار دوز واکسن «اسپوتنیک .وی»
وارد کشور شده است.همچنین  125هزار دوز
واکسن کواکسین شرکت بهارات بیوتک هند
وارد شده است و محموله دوم شامل  375هزار
دوز نیز تا پنجشنبه (امروز) به دست ما میرسد.
در مجموع تا به امروز920 ،هــزار دوز از این سه

امــا نکته مهمی کــه هــم وزیـــر بــهــداشــت و هم
سخنگوی سازمان غذا و دارو به آن اشاره کردهاند،
شرایطمطلوبتولیدواکسنکرونادرداخلکشور
اســت .آنچــه در ادامــه میخوانید ،توضیحات
ایــن دو مقام مسئول درایــنبــاره است:بخش
عمدهای از واکسنهای داخلی شامل کووایران
برکت ،کووپارس ،واکسن فخرا و واکسن مشترک
انستیتو پاستور ،از اردیبهشتماه آماده استفاده
میشود.تا قبل از پایان سال  1400و در اواخر
سال میالدی  ،2021حداقل  1.5برابر واکسن
موردنیاز کشور (بخشی با واردات و بخش عمده با
تولید داخل) ،تامین خواهد شد.
▪ردیابی واکسن تا مرحله تزریق

اما در شرایط فعلی و تا زمان رسیدن واکسنهای
داخلی ،نگرانی برخی کارشناسان این است
که واکسنهای خریدار یشده ،به مشموالن
واقعی نرسد .هرچند تاکنون این واکسنها به
برخی افراد فاز یک تزریق شده ،اما در گوشه و
کنار ،ادعاهایی دربــاره توزیع نامناسب هم به
گوش رسیده است .جهانپور دراینباره گفته
است« :هرگونه توزیع و تحویل واکسن پس از
کدگذاری و برچسبگذاری در سامانه تیتک
انجام میشود و از این مسیر رهگیری و ردیابی
هر واحد واکسن تا مصرفکننده ممکن است».
البته در پاسخ به این موضوع ،برخی کارشناسان
پیشنهادهایی را مطرح کرد هاند که به اعتقاد
آ نهــا میتواند ،بــرای اجــرای دقیق
واکسیناسیون اطمینانخاطر بیشتری
ایجاد کند و مانع سوءاستفاد ههای
احتمالی هم باشد.

غفوریان -فرزند این خانواده ،جوان
تحصیلکرده و هنرمندی بود که 33
سال قبل بــرای حراست از نام و کیان
ایــن سرزمین جانش را در کف نهاد و
خانوادهاش در حرکتی کامال مردمی
از ســه ســال قبل اق ــدام بــه راهانـــدازی
جــایــزهای به نــام شهیدشان کردهاند.
حــاال شهر مشهد از سه ســال قبل یک
جایزه فرهنگی هنری مردمی دارد به نام
شهید هنرمند مهندس مهدی منصوب
که هرسال در اسفندماه در سالگرد و
در خانه این شهید به یک فعال عرصه
هنر و فرهنگ اعطا میشود.جذابیت و
شیرینی «جایزه شهید منصوب» دقیقا
وجــود تفاوتهایی اســت که با حــال و
هوای جایزههای رسمی و دولتی دارد.
فرایند انتخاب هنرمند برگزیده ،شکل
و شمایل بــرگــزاری مراسم وجایزهای
که به فرد منتخب اهدا میشود همه در
فضاییکامالمردمی،صمیمیوبهدوراز
تشریفات معمول انجام میشود .امسال
این جایزه از میان سه نامزد نهایی ،به
مریم قربانزاده نویسنده آثار حوزه ایثار
و مقاومت اهدا شد که وی پس دریافت
این جایزه از مادر شهید مهدی منصوب،
در نوشتهای با عنوان «زیباترین جایزه
عمرم»حسوحالاشرااینطورتوصیف
کرده است« :طراوتی زودتر از بهار ،جان
و روحم را تازه کردهاست .چنان معطر به
عطر مادر شهید شدهام که سالیان سال
میتوانم نفسم را پر کنم از عشق و ایثار
و توشه برگیرم برای زیستنی بیپیرایه و
باصفا .در خانهای که بوی خدا میدهد و
روی فرشهای الکی دستبافی که نقش
مهر از آن میتراود و روبهروی تابلوهای

خطاطی و نقاشی به یادگار ماند ه از یک
جوان هنرمند شهید ،در حضور جمعی
از دلدادگان مکتب خمینی ،زیباترین
جایزه عمرم را دریافت کردم .از دستان
نورانی یک پدر شهید و قامت ماهگونه
یک مادر شهید .این لحظه در زندگی
هنری من جاودانه شد .جایزه ارزنــده
شهید منصوب که ارزشــش را از خون
شهید گرفته است ،تداوم راه هنرمندانه
اوســت .شهیدان زنــدهانــد و من بارها
زنده بودنشان را به گوش جان و چشم
دل شنیده و دیــدهام ».مریم قربانزاده،
نویسنده آثار شهربانو ،دریادل ،خاتون
و قوماندان ،روپوشهای سفید و دیالمه
اســت.احــمــد منصوب بـــرادر شهید و
مسئول برگزاری این جایزه که خود از
هنرمندان مطرح نقاشی و هنر شهری
است ،می گوید :امسال بیش از 10اثر
برگزیده بــه دبیرخانه ایــن جشنواره
ارسال شد که پس از داوری در دو مرحله،
هنرمند برگزیده انتخاب شد.
او دربــاره هدف این جایزه میگوید :ما
سعی داریم از این طریق از دوستانی که
در خلق آثار هنری در زمینه دفاع مقدس
و انقالب و مقاومت تالش میکنند تجلیل
کنیمتانشاندهیمکهماخانوادهشهداکار
این عزیزان را میبینیم و از فعالیت آنها
خوشحالمیشویموقدردانزحماتشان
هستیم .منصوب درباره جایزه اهدایی هم
توضیح میدهد :این جایزه بیشتر معنوی
و فرهنگی است ،اگر فرد برگزیده از بین
آقایان باشد ،ما یک تابلو از چهره خود او
هدیه میدهیم و اگر از بین خانمها باشد،
تابلوی نقاشیشده چهره مقام معظم
رهبری را تقدیم میکنیم.

