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آدامسبهقیمتچلوکبابوتقلبیار 700هزارتومانی!


آمارهایوزارتبهداشتنشانمیدهد
کهباوجودجانباختنبیشاز 300نفر
حدود ۳۸درصد
درروزبازهم 38درصدمردمماسک
ماسکنمیزنند!
نمیزنند!



3.1 M views

3.9 M views

یکتصمیمواکسنیچالشبرانگیز
صحبت هـــای عــضــو شــــورای شــهــر تــهــران دربـــاره
واکسیناسیون اتباع بیگانه بازتاب زیادی پیدا کرد .حجت
نظری گفته« :ظاهرا پاکبان های تبعه افغانستان به دلیل
نداشتن کد ملی امکان استفاده از واکسن را نداشتند.
چگونه نداشتن کدملی مانع از دریافت واکسن میشود».
البته پیش از این سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته
بود که« :تزریق واکسن برای اتباع خارجی در دستور کار
ما نیست ».کاربران البته به این موضوع واکنش نشان
دادنــد .کاربری نوشت« :دولــت افغانستان که تحریم
نیست و می تونه واکسن بخره ،واکسن تهیه کنه و بده
سفارت شون توی ایران تا اتباع شون رو مثل چینی هایی
که مقیم ایران بودن واکسن بزنن ».کاربر دیگری نوشت:
«کاش دولت هرچه سریعتر تدابیری را در این خصوص
اتخاذ کند که برادران افغانستانی ما هم بتونن واکسن
بزنن و در کنار هم به سالمت زندگی کنیم».

تصاویر پربازدید فضای مجازی

تلفشدندامباواکسن؟!
ویدئویی از تلف شدن تعدادی از دام های اهالی یکی از
روستاهای چالدران که برخی از دامدارها ادعا می کنند
بعد از واکسیناسیون رایگان از طرف اداره دام پزشکی
شهرستان چالدران اتفاق افتاده بازتاب زیادی در فضای
مجازی داشــت .بسیاری از کاربران خواستار پیگیری
موضوع و پاسخ گویی دام پزشکی شدند .کاربری نوشت:
«امیدوارم از این کشاورزهایی که گوسفندهاشون این
جوری تلف شدن حمایت بشه و مقصر واقعی این اتفاق
هم پیداشه ».کاربر دیگری نوشت« :مگه این واکسن ها
رو از قبل آزمایش نمی کنن  ،وقتی دیدن یه گوسفند مرد
چرا روند واکسیناسیون گوسفندها رو متوقف نکردن».
کاربری هم نوشت« :باید اعتماد دامدارها و کشاورزها
رو به واکسیناسیون دام ها حفظ کرد و اال شاهد تلفات
سنگین تری در آینده در دام ها خواهیم بود چون دامدار
حاضر به واکسیناسیون نخواهد بود».

هرشغلیهم
کهازدورعالی
دیده
میشه،
سختیو
مرارتهای
خاصخودش
روداره،این
خبرنگار
صداوسیما
درحالتهیه
گزارشهکه
پسرشبهش
چسبیده!

حاشیه های خبرنگاری





چکترشد
هارومیهکو

دریاچ

2.8 M views

دعوابرایواکسنکرونا!
ویدئویی از صف تزریق واکسن کرونای 80ساله ها منتشر
شد که ادعا شده به دلیل دیر رسیدن واکسن منجر به
درگیری شده و بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی
داشت  .این اتفاق باعث شد که موضوع سامانه ای برای
ثبت نام و نوبت دهی واکسن توسط وزارت بهداشت داغ
شود .برخی معتقدند باید برای سامان دهی و نوبت دهی
واکسن کرونا سامانه ای در نظر گرفته می شد تا افراد
کهن سال در صف ها نمانند البته برخی هم معتقدند که
از آن جایی که افراد باالی  80سال معموال آشنایی زیادی
با سایت و ثبت نام اینترنتی ندارند این کار باعث ایجاد
مشکالت بیشتری برای این قشر جامعه می شود .کاربری
نوشت« :حاال اگه در یک مرکز کمی بی نظمی پیش اومده
نباید نظم در بقیه مراکز رو نادیده بگیریم ».کاربری هم
نوشت« :به امید روزی که کرونایی وجود نداشته باشه».

3.4 M views

 700هزارتومانبرایامتحانبهجایدانشآموز
گزارشی از تقلب یارهایی که پول می گیرند تا در
امتحانات آنالین به جای دانش آمــوزان شرکت کنند،
بازخوردهای زیادی داشت .در این گزارش آمده« :برخی
از والدین به معلم ها پیشنهاد میدهند که در ازای
دریافت مبلغی متناسب با سختی دروس بین  ۵٠٠تا
 ٧٠٠هزار تومان در امتحانات به جای فرزندان شان
حاضر شوند و نمره برایشان کسب کنند ».کاربران به
این اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :تنها
بحث تقلب و یادنگرفتن دانشآموزان مطرح نیست .این
که پدر و مادری بدون در نظر گرفتن هدف فرزندانشان
ازدرس خواندن از معلمی بخواهند که این کار را انجام
دهد تعجب برانگیز است ».کاربر دیگری نوشت« :پدر
و مادر چطور حاضر می شن به خاطر گرفتن چند نمره به
بچه شون تقلب ،دور زدن و  ...رو یاد بدن ».کاربری هم
نوشت« :لعنت به کرونا که همش به خاطر اونه».

نماینده
ستاداحیای
دریاچهارومیه
ازکاهش
بیشازیک
میلیاردمتر
مکعبحجم
دریاچه
ارومیهدریک
سالگذشته
خبرداد!
یک زمانی فقط از روی چهره
آدم ها رو شناسایی می کردن تا
این که این دو نفر همزمان در سال
تشخیصهویت
ایندونفره!  1903مرتکب جرم می شن و باعث
مدیون
می شه پی به اثر انگشت ببرن



حساب و کتاب واکسن

چهمقدارواکسنالزمداریم،چهمقدارواردکشورشده،چهمقدارخریدهوچهمقدارتزریقکردهایم؟
رعیت نواز -حدود یک ماه پیش دو نگرانی جدی در حوزه واکسن کرونا وجود داشت یکی کمبود واکسن در کشور و دیگری
هم نحوه مدیریت پروژه واکسیناسیون بود .درباره کمبود واکسن تا زمانی که واکسن داخلی وارد چرخه درمان نشود مشکل
به قوت خود باقی خواهد ماند که امیدواریم با ورود واکسن داخلی از خرداد این نگرانی برطرف شود اما درباره مدیریت
واکسیناسیون هرچند در فاز اول واکسیناسیون ،شاهد برخی تخلفات توسط مسئوالن بودیم که با برکناری ،معرفی به
دادگاه و  ...همراه بود اما بعد از شروع فاز دوم و واکسیناسیون افراد باالی  80سال ،گزارش ها و روایت های مردمی نشان از
مدیریت خوب واکسیناسیون دارد که امیدواریم تا پایان واکسیناسیون به همین شکل و منظم ادامه یابد .اما امروز در کنار
آماری که از میزان واکسن مورد نیاز کشور ،تعداد واکسن وارد شده و مقدار واکسن خریداری شده نوشته ایم ،درباره روند
واکسیناسیون هم توضیحاتی داده ایم که خواندنش خالی از لطف نیست.

چه میزان واکسن مورد نیاز است
از آن جایی که واکسن های موجود برای گروه های زیر 16سال
و همین طور به زنان باردار و شیرده بررسی و تایید نشده اند این
افراد نیاز به واکسیناسیون با واکسن های موجود را ندارند .با
این حساب باید افراد زیر 16سال را از جمعیت کشور کم کنیم.
بر اساس گفته مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایــران 24.6
درصدجمعیت ایران زیر  16سال سن دارند که با یک حساب
سرانگشتی می توان فهمید که بیش از  21میلیون نفر زیر 16
سال در کشور داریم که نیازی به واکسیناسیون ندارند .پس
حدود 62میلیوننفرنیازبهواکسیناسیوندارندوازآنجاییکه
برایهرنفربایددودوزواکسناستفادهشودحدود 124میلیون
دوزموردنیازاست.البتهایننکتهراهمبدانیدمرحلهسومفازدوم
که افراد باالی  65سال است شامل حدود پنج میلیون و 300
هزارنفرمیشود.

تعداد واکسنی که وارد کشور شده
تاکنون توانسته ایم از 4کشور از جمله روسیه ،چین ،هند و کره
جنوبیواکسنواردکنیم.براساسآخرینآماریکهمعاونفنی
گمرککشوردادهتاکنونبیشاز 3.1میلیوندوزواکسنوارد
کشور شده که به نمایندگان وزارت بهداشت هم تحویل شده
است .این تعداد دوز واکسن شامل  ۷۲۰هزار دوز واکسن از
روسیه ،یک میلیون و  ۶۵۰هزار دوز از چین ۱۲۵ ،هزار دوز از
هند و ۷۰۰هزارو ۸۰۰واکسنازکرهجنوبیبودهاست.



واکسن های ورودی به کشور

2.1 M views
2.4 M views

آدامس؛همقیمتچلوکباب!
گزارشی درباره قیمت باالی بعضی از برندهای آدامس
منتشر شد که خبر از برابری یک بسته آدامــس با
چلوکباب می داد .در این گزارش قیمت برخی آدامس ها
را  70هزار تومان بیان کرده و نوشته « :از گرانقیمتها
و وارداتیها یا بهعبارت بهتر ،قاچاقیها که بگذریم
محصوالت تولید داخل هم قیمتشان بیشتر شده و
همگی درصدهای مختلفی از گرانی را تجربه کردهاند».
کاربری نوشت« :قیمت آدامس های داخلی هم خیلی
باالست یک بسته 4عددی آدامس وایت نعناعی 5هزار
تومان باید پول بدی ».کاربر دیگری نوشت« :همین
د ومــاه پیش بود که قیمت آدامـسهــای بایودنت از
9هزار تومان به 12هزار تومان رسید و حاال تریدنت
که یکی از پرطرفدارترین آدام ـسهــای موجود در
سوپرمارکتهاست و سهم بزرگی از بازار را در اختیار
دارد نیز قیمتش به 27هزار تومان رسیده است».

اینترنتخانگییاهمراه؟
طبق آخرین آمار رگوالتوری تا پایان سال  ۹۹تعداد
مشترکان  ADSLحدود  ۸میلیون و  ۵۰۰هزارنفر
اعالم شده و ضریب نفوذ اینترنت ثابت کال ۱۲.۶۱
درصــد بــرآورد شده است که نشان از سهم ناچیز
اینترنت ثابت در بازار اینترنت ایران دارد .کاربری
نوشت« :اینترنت ثابت نسبت به اینترنت همراه،
مزایای زیادی از جمله ارزون بودن ،سرعت بیشتر و
 ...داره ولی نمی دونم چرا برخی مسئوالن اصال به فکر
توسعه اش نیستن ».کاربر دیگری نوشت« :کاربران در
کشورهای پیشرفتهتر ،به اینترنت ثابت بسیار بیشتر
متکی هستند چرا که سرعت مناسب و تاخیر پایینی
را در اختیار آن ها قرار میدهد و محدودیت حجمی
تاثیرگذاری هم ندارد .اما به دلیل پیشرفت نکردن
اینترنت ثابت خانگی یا همانADSLو کمبود فناوریهای
نوینتری مانندVDSLیا ،FTTxکاربران در داخل کشور
بیشتر به سمت اینترنت موبایل رفتهاند».

اشکهادر
حالتهای
مختلف
باهمفرق
دارن ،اون
اشکهنگام
دردرونگاه
کنیدانگار
کلیآدم
دارن از درد
بهخودشون
میپیچند!

ردیف

شکلاشکها

نوع واکسن

تاریخ ورود
و ترخیص

تعداد
(دوز)

1

روسی

11.15

20.000

11.25

100.000

12.10

250.000

12.14

200.000

12.20

125.000

01.05

100.000

کواکس
(کره جنوبی)

01.12

100.000

01.16

700.800

چینی

01.26

400.000

02.02

100.000

02.09

100.000

02.12

1.000.000

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

روسی
چینی
روسی
هندی
روسی
روسی

روسی
روسی
چینی

جمع

3.195.800

مقدارواکسنخریداریشده
در کنار واکسن هایی که واردکشور شده قراردادهای خرید
واکسنهمباکشورهایمختلفبرایخریدواکسنمنعقدشده
که البته تا وارد کشور نشوند نمی توان به آن ها امیدوار بود .به
طورمثالهندهماکنونبهدلیلشیوعکرونا،صادراتواکسن
را ممنوع کرده است پس باید منتظر ماند و دید که چه مقدار از

واکسن هایی که قرارداد آن امضا شده تحویل کشور می شود با
این حال معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و
استخدامی کشور دو روز پیش درباره میزان واکسن خریداری
شدهگفتهبود«:قراردادخریدبیشاز ۹۰میلیونواکسنکرونا
بسته شده که شامل حدود  21میلیون دوز سهم ما از کواکس
 60 ،میلیون دوز واکسن اسپوتنیک روسی و  10میلیون دوز
هم واکسن چینی می شود ».جمشید انصاری به عنوان یکی از
اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا که در جریان جزئیات خرید
واکسن قرار دارد مسئله خرید واکسن کرونا در جهان را بسیار
پیچیدهبیانکردهاست.
جدایازآنچهخواندیدرئیساتاقبازرگانیتهرانهمازانعقاد
قراردادبخشخصوصیبرایواردات ۶میلیوندوزواکسنکرونا
بهمنظورواکسیناسیونکارگرانخطوطتولیدخبردادهاست.
روزگذشتههمعضوهیئترئیسهاتاقایرانوعراقگفت«:توافق
شده که از محل مطالبات صادرات برق و گاز به عراق ،واکسن
استرازنکا خریداری شود ».وزیر نیرو هم اعالم کرده دولت1.5
میلیوندالرازمطالباتکشورازعراقراواکسنواردمیکند.از
آن جایی که قیمت هر دوز واکسن استرازنکا  4دالر است با این
پول 375هزاردوزواکسنمیتوانتهیهکرد.

روندواکسیناسیون
تاساعت 14روزگذشتهمجموعواکسنتزریقشدهیکمیلیون
و175هــزارو54دوز واکسن بود که یعنی بیش از  1.7درصد
افراد باالی  16سال در کشور واکسینه شدند .با نگاهی به آمار
روزانه واکسیناسیون این رقم به دست می آید که روزانه حدود
 75هزاردوزواکسنتزریقمیشودکهبهنظرمیرسدبایدروند
واکسیناسیون را سرعت بخشید .با این حال گزارش ها نشان
می دهد که واکسیناسیون تا به این جای کار ظاهرا منظم و
بیدردسر برای مردم پیش رفته است .دولت با فهم این که
ممکن است بسیاری از مردم به ویژه در سنهای باال آشنایی
الزمباکامپیوترومسائلاینترنتینداشتهباشندظاهرادستاز
سرسامانهثبتنام(کهبرایهرچیزیدرکشوردرستمیشد)
برداشت و با ترکیب کردن دو بانک اطالعاتی ثبت احــوال و
مخابرات ،گفته خودمان به مردم زنگ خواهیم زد تا بیایند و
واکسن بزنند .دست کم تا امروز که این طور بوده است .برخی
البتهمیگویندکهتماسینداشتندولیتعدادشانکمبودهاست
ودولتهمگفتهحتماباآنهاتماسگرفتهخواهدشد.

استقبالمردمازواکسیناسیونعمومی
برخالف کشور آمریکا که  37درصــد مــردم از واکسن زدن
امتناع می کنند تا به حال در کشور ما نشانههای عدم مقبولیت
واکسیناسیونکمتردیدهشدهوانتشارتصاویریازایرجخواجه
امیری ،خواننده سنتی قدیمی و همسر استاد شجریان که در
حال تزریق واکسن بودند می تواند خیال آن عده کمی را هم
که نگران واکسن هستند راحت کند .خوشبختانه تاکنون هم
گزارشیازعوارضسنگینواکسنهایتزریقشدهمنتشرنشده
است .با این حال نشانههایی وجود دارد که در حال عبور از قله
موج چهارم هستیم و باید برای رهایی از کرونا مراقبت بیشتری
داشته باشیم و از هم اکنون برای سفرهای تعطیالت عید فطر
و همچنین پویشهای انتخاباتی به ویژه در خصوص انتخابات
شوراهادرپایانخردادتمهیداتالزمتوسطستادملیمقابلهبا
کرونااندیشیدهشود.

