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اخبار
سرپرست آموزش و پرورش مطرح کرد؛

امسال مدارس را با شبکه شاد آغاز
خواهیم کرد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بازدید
از مرکز مانیتورینگ پلتفرم شاد گفت :امسال
مدارس را با پلتفرم شاد آغاز خواهیم کرد.
علیرضا کاظمی ،سرپرست وزارت آموزش و
پرورش پس از بازدید از مرکز مانیتورینگ پلتفرم
شاد که در شرکت همراه اول برگزار شد ،در جمع
خبرنگاران افزود :قابلیتهای خوبی در این پلتفرم
ایجاد شد که در سال تحصیلی جدید افزایش
پیدا کرده است و استفاده از این پلتفرم را حتی
بعد از اینکه مدارس  ۱۰۰درصد حضوری شود،
ادامه خواهیم داد .وی گفت :در پیگیری با وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز قرار شد در سال
تحصیلی جدید هم مانند سال گذشته استفاده
معلمان و دانش آموزان از این شبکه رایگان شود.
آقای مهدی اخوان بهابادی مدیر عامل شرکت
همراه اول نیز با اشاره به رفع برخی اشکاالت شبکه
شاد به ویژه برای مناطق محروم گفت :امسال هم
استفاده از پلتفرم شاد برای دانش آموزان و معلمان
تا پایان سال تحصیلی جدید رایگان خواهد بود.
وی افزود :سیم کارتهایی هم به همین
منظور تهیه شده است که اختصاص داده خواهد
شد.
حدود  ۷۰د رصد دانش آموزان ،مهر ماه را با
شاد آغاز خواهند کرد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت۶۵ :
تا  ۷۰درصد دانش آموزان ،مهر ماه را با پلتفورم
شاد آغاز خواهند کرد و نسخه جدید این پلتفورم
که آماده رونمایی است ظرفیتهای متفاوتتر و
جذابتر برای دانش آموزان دارد.
کاظمی در ادامه افزود :در آستانه آغاز سال
تحصیلی و بازگشایی تدریجی مدارس فرصت پیدا
کردیم که در اپراتور همراه اول حضور پیدا کنیم
و این اپراتور در دو سال گذشته کمک خوبی به
آموزش و پرورش داشت و یکی از بزرگترین
دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی را در دوران
کرونا خلق کرد که جای قدرشناسی دارد.
وی عنوان کرد :از طریق این پلتفورم آموزش
در دوران کرونا استمرار پیدا کرد و شاید مشکالتی
در برخی جاهای کشور داشته باشیم ،اما کلیات کار،
ارزشمند بود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش تصریح
کرد :امسال هم سال تحصیلی را با شاد آغاز
میکنیم و به هر حال ممکن است برخی مدارس
کم جمعیت مان که در برخی مناطق دوردست
تحت پوشش فضای مجازی نباشند ،حضوری آغاز
به کار کنند ،اما تقریباً حدود  ۶۵تا  ۷۰درصد دانش
آموزان ،مهرماه را با شاد آغاز خواهند کرد.
کاظمی بیان کرد :نسخه جدید این پلتفورم
که برای سال تحصیلی جدید آماده شده از
ظرفیتهای فوق العادهای برخوردار شده و قرار
است قبل از آغاز سال تحصیلی رونمایی شود که
ظرفیتهای متفاوتتر دارد و میتواند جذابیت
بیشتری را برای دانش آموزان ایجاد کند و فکر
میکنم این ظرفیتها دسترسی دانش آموزان به
فضای امن اطالعات را نیز بیشتر میکند که جای
تقدیر دارد.
وی خاطرنشان کرد :قابلیتهای خوبی هم در
این نسخه جدید برای معلمان ایجاد شده است که
از تجارب معلمان سرآمد کشور در جای جای میهن
اسالمی استفاده خواهد شد و معلمان توانمندیهای
خود را به کل جامعه میتوانند عرضه کنند که
میتواند موجب تحقق توسعه عدالت آموزشی شود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود :براساس
این تالشها زمینه دسترسی دانش آموزان به
آموزش برتر و با کیفیت و مناسب آماده میشود
و خوشحالیم که دانش آموز محرومترین استان ما
به بهترین تدریسها دسترسی دارد .کاظمی گفت:
البته در کنار این امر ما باید اقدامات دیگری را هم
انجام دهیم تا بتوانیم ظرفیت نفوذ بهره برداری
دانش آموزان را در حوزه شاد با تهیه تبلت توسعه
دهیم .وی اظهار کرد :شاید بخشی از کشور ما
تحت پوشش شبکه ملی اطالعات نباشد یا کیفیت
خدمات مطلوب نباشد ،اما قولهای مساعدی در
نشست با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گرفتیم
تا مشکالت برطرف شود .سرپرست وزارت آموزش
و پرورش گفت :این موضوع امروز در دستور کار
شورای عالی فضای مجازی است و خبر خوش برای
همکارانم این است که نخستین دستور شورای
عالی فضای مجازی ،شبکه شاد است .کاظمی از
تالش مسئوالن پلتفورم شاد و به ویژه آقای اخوان
مدیرعامل اپراتور همراه اول قدردانی کرد و افزود:
امیدواریم از این لوازمی که تهیه شده است بتوانیم
حداکثر استفاده را برای آموزش بهتر و استمرار آن
داشته باشیم.وی در پاسخ به سوالی درباره تسهیالت
رایگانی که برای استفاده از این پلتفورم قرار است
به دانش آموزان و معلمان ارائه شود ،بیان کرد :سال
تحصیلی گذشته استفاده معلمان و دانش آموزان
از این پلتفورم رایگان بود و با وجود این ه وزارت
ارتباطات تحت فشار است و هنوز هم مطالبات
همراه اول پرداخت نشده است ،اما آقای زارع پور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و دوستان ما در
مجموعه اپراتور همراه اول تمهیدات الزم را پیش
بینی کردند که استفاده از شبکه شاد ،امسال هم
برای دانش آموزان ،معلمان و خانوادهها رایگان
باشد که البته تسهیالت دیگری هم در اختیار قرار
خواهند داد که مسئوالن ذیربط اعالم خواهند کرد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه آیا با حضوری شدن مدارس
فعالیت در این پلتفورم متوقف میشود؟ گفت :ما
دیگر نمیتوانیم به گذشته برگردیم چرا که اص ً
ال
برگشت به گذشته متصور نیست و مسیری را که
اکنون دنبال میکنیم به عنوان بخشی از فرآیند
آموزش است و مطمئن باشید که آموزش در فضای
مجازی و شبکه شاد حتی اگر مدارس به صورت
کام ً
ال حضوری هم باشد ادامه خواهد یافت.
کاظمی بیان کرد :قطعاً بخشی از فعالیتهای
آموزشی وزارت آموزش و پرورش از طریق این
پلتفورمها انجام میشود که میتواند در سه جنبه
تکمیلی ،مقوم و در جنبه اصلی باشد و ما فکر
میکنیم از هر سه جنبه بتوانیم در این پلتفورم
بهره بگیریم.
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وزیر بهداشت :واکسن کرونا زیر  ۱۷سال به تعداد مورد نیاز وارد کردیم

بازگشایی استادیومها به شرط تزرق دو ُدز واکسن

با توجه به حجم واکسیناسیون در کشور هر
کس که بخواهد از کشور خارج شود باید حتما
کارت واکسن داشته باشد و در برگشت به کشور
هم باید تست منفی و تست پی سی آر داشته باشد
که آلودگی وارد کشور نشود.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره
به سیل ورود واکسن کرونا در کنار تولیدات داخلی،
گفت :مهر ماه  ۴۰میلیون ُدز واکسن جدید وارد
کشور میشود.
دکتر بهرام عین اللهی ،افزود :همانطور که
قبال قول داده شد تا پایان شهریور  ۵۰میلیون ُدز
وارد میشود و در مهر  ۴۰میلیون ُدز دیگر وارد
میکنیم ،البته این میزان واردات عالوه بر تولیدات
داخلی است و ما سعی میکنیم که همه مردم
واکسن کرونا را در اسرع وقت دریافت کنند.
وزیر بهداشت درمان و آموزش گفت :در دولت
جدید مجوز تولید داخلی پنج واکسن سیناژن،
رازی ،پاستور ،فخرا و برکت داده شده است.
دکتر عین اللهی درباره دالیل افزایش ورود
محمولههای جدید واکسن به کشور ،گفت:
من هیچوقت درباره گذشته صحبت نمیکنم
بلکه صحبت من درباره آینده است ،از وقتی که
نمایندگان به ما رای اعتماد دادند و تکلیف به دوش
ما افتاد شبانه روز برای تامین واکسن کرونا کار
کردیم.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود:
مهمترین مساله که باعث موفقیت شد تالشهای
شخص رییس جمهور ،معاون اول ،بانک مرکزی
و سایر وزارتخانهها بود و این همکاری و همدلی
موجب شد که شاهد ورود محمولههای جدید
واکسن به کشور باشیم.

میشود که کشورهای دیگر از این فرصت استفاده
کنند و بیشتر راغب ورود واکسن به کشور ما باشند.
وزیر بهداشت تاکید کرد :اگر تولید داخل ما
کافی بود واکسن وارد نمیکردیم ،اما چون شروع
کار است و حجم زیادی واکسن احتیاج داریم به
طوری که  ۶۰میلیون جمعیت باید واکسینه شوند
و اگر ضرب در دو شود  ۱۲۰میلیون ُدز و اگر
بچهها هم بخواهند واکسینه شوند  ۱۴۰میلیون ُدز
واکسن احتیاج داریم بنابراین برای ما زمان خیلی
مهم است چرا که اگر امروز واکسن بزنیم بهتر از
فردا است.
دکتر عین اللهی گفت :متاسفانه موج پنجم
باعث غم و اندوه مردم شد و هم اکنون تالش
میشود با کمک نیروهای وزارت بهداشت،
دانشجویان و مردم به سرعت واکسینه شوند.

دکتر عین اللهی با اشاره به صدور مجوز
اضطراری به تولیدات داخلی واکسن کرونا ،گفت:
در بحث مجوزهای اضطراری به تولیدات داخلی
باید به این مساله اشاره کرد که تا قبل از دولت
جدید تنها « واکسن برکت» مجور تولید داخلی
داشت ،اما امروز ما شاهد هستیم که پنج مرکز
ما از جمله سیناژن ،رازی ،پاستور ،فخرا مجوز
تولید داخلی دریافت کردند و همین موضوع باعث

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با تاکید بر اینکه این هفته رکورد جهانی
واکسیناسیون کرونا در کشور را میزنیم ،تصریح
کرد :این رکورد هم اکنون در اختیار آلمان با تزریق
 ۵۰میلیون ُدز در یک هفته است که تا پایان هفته
رکورد آنها شکسته خواهد شد.
وی گفت :امروز واکسیناسیون در کشور ما
سرعت گرفته و امروز به  ۳۸میلیون ُدز رسیده و

صدور مجور اضظراری  ۵واکسن داخلی

کنکور میدهند بزودی تزریق واکسن برای آنها
آغاز میشود.
الزام واکسیناسیون کرونا برای مسافران
خارجی

دکتر عین اللهی ضمن اشاره به اینکه هر کس
که از کشور خارج میشود باید حتما واکسن زده
باشد ،گفت :باید برای همه سفرها حتی سفرهای
ترکیه افراد واکسن زده باشند ،هم اکنون برای ورود
از کشور و ورود به کشور تست منفی نیاز است.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت:
با توجه به حجم واکسیناسیون در کشور هر کس
که بخواهد از کشور خارج شود باید حتما کارت
واکسن داشته باشد و در برگشت به کشور هم باید
تست منفی و تست پی سی آر داشته باشد که
آلودگی وارد کشور نشود.

ایران رکورددار تزریق واکسن کرونا در جهان

این هفته رکورد جهانی واکسیناسیون را میزنیم،
چنانچه هفته قبل  ۵میلیون ُدز بود و رکورد دست
آلمان بود و ما امیدواریم رکورد را بزنیم البته به این
نکته اشاره کنم که این توانمندی وزارت بهداشت
نبود بلکه توانمندی مردم کشور است چرا که ما هم
اکنون شاهد هستیم در ورزشگاهها حتی در ساعت
 ۱۱شب مردم و دانشجویان عاشقانه کار میکنند
در حالیکه در هیچ کجای دنیا اینطور نیست و
امیدواریم که در این هفته رکورد را بزنیم.
لزوم تحرک برای نوجوانان و جوانان

دکتر عین اللهی درباره اهمیت بازگشت تحرک
در بین نوجوانان و جوانان ،افزود :دانش آموزان باید
تحرک و ورزش داشته باشند و مدرسه فقط درس
کالسیک نمیدهد بلکه آموزش ارتباط اجتماعی
و توسعه آگاهی از کارکردهای مدرسه است ،اگر
دانش آموزان در خانه باشند رشد اجتماعی پیدا
نمیکنند و دسترسی بچهها به یخچال بیشتر
میشود و عمال بچهها چاق میشوند.
خبر برای کنکوری ها؛ واکسن مخصوص ۱۷
سالهها را تامین کردیم

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود:
واکسن کرونا مخصوص جوانان زیر  ۱۷سال به
تعداد مورد نیاز وارد کردیم و از چند روز آینده
کار را آغاز میکنیم البته برای افرادی که امسال

بازگشایی استادیومها به شرط تزرق دو دُ ز
واکسن

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازگشت
تماشاچیان به ورزشگاهها و بازی آتی ایران و کره در
 ۲۰مهر ،گفت :همانطور که میدانید واکسیناسیون
دو ُدز است و ُدز اول آن تا به پایان برسد طول
میکشد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در
پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه اگر دو دوز
واکسن را بزنند میتوانند وارد استادیوم شوند،
گفت :اگر دو ُدز واکسن را بزنند آنوقت باید
تصمیمگیری انجام شود.
عین اللهی گفت :اگر همه مردم دو ُدز واکسن
را بزنند استادیوم باز میشود و ورزش راه میافتد.
اعتماد باالی مردم به خبرهای رسانه ملی

وی با قدردانی از زحمات خبرنگاران
خبرگزاری صدا و سیما بویژه خبرنگاران تخصصی
نظام سالمت ،گفت :صدا و سیما تالش بسیاری در
این دوره کشیده است و مردم به خبرهای شما
اعتماد دارند.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
تاکید کرد :مرکز پژوهشهای صدا و سیما اعالم
کرده است که مردم بیش از  ۷۰درصد به اخبار
خبرگزاری اعتماد دارند و این اعتماد سازی بسیار
مهم است.

خرید و فروش واکسن در دولت روحانی ،سیل واکسن در دولت رئیسی

ایران تا قبل از ارائه مجوز تولید برکت ،حداقل  ۱۱۰میلیون دوز
واکسن خریده بود که قرار بود تا پایان پاییز وارد کشور شود .این در
حالی بود که طبق سند ملی واکسیناسیون ،ایران تا پایان پاییز ۶۵
میلیون دوز و تا پایان سال  ۱۲۰میلیون دوز واکسن احتیاج داشت.
 چرا واکسن نخریدید؟ چرا به بخش خصوصی اجازه واردات واکسن ندادید؟ دست مافیای دارو در کار است. در مذاکرات وین میخواستند به ما واکسن بدهند ،ایران قبولنکرد.
 چرا رهبر جلوی واردات واکسن را گرفت؟ برای جان مردم ارزش قائل نیستند. واکسن وارد نکردند تا واکسن برکت را بفروشند.ایرانی نیستید اگر در این مدت چنین جملههایی در شبکههای
اجتماعی و رسانههای ضدانقالب به گوشتان نخورده باشد؛ یک
پروپاگاندای تمامعیار برای اینکه ثابت کنند ایران در ماجرای خرید
واکسن ،جان مردم را فدای مسائل سیاسی و منافع اقتصادی کرده
است.
در روزهایی که میزان واردات واکسن کم بود و سرعت
واکسیناسیون هم پایین ،مردم عادی آنقدر نگران دریافت واکسن
بودند که چنین شایعاتی بهراحتی به جانشان مینشست و روانشان
را خراش میداد .اما حاال که روزانه بیش از  ۱میلیون دوز واکسن
وارد کشور شده و تقریبا به همین میزان نیز واکسیناسیون صورت
میگیرد ،فرصت مناسبی است تا آن ادعاها را راستیآزمایی کنیم.
چقدر واکسن الزم داشتیم؟

ایران هم مثل تمام کشورهای دنیا ،چشم به راه واکسن بود .این
بود که در جلسات متعدد ستاد کرونا« ،سند ملی واکسیناسیون» به
بررسی گذاشته شد و در  ۲۰دی  ۱۳۹۹به تصویب رسید .این سند
مشخص میکرد که چه افرادی در اولویت واکسیناسیون هستند و
در آن تاکید شده بود که برای این کار از واکسن خارجی و داخلی
استفاده شود ]۴[.درواقع ،این اصل در این سند مورد تاکید قرار گرفته
بود که «بهترین واکسن ،اولین واکسن است».
جالب آن که تصویب این سند ،فقط یک روز پس از سخنرانی
مقام معظم رهبری بود که ورود واکسنهای تولید شده در خاک ۳
کشور آمریکا ،انگلیس و فرانسه را به دلیل سوابق نامطلوب قبلیشان
ممنوع کرده بودند .یعنی باوجود تبلیغات رسانههای ضدانقالب
مبنی بر «ممنوعیت ورود واکسن» توسط رهبر انقالب ،سند ملی
واکسیناسیون با یک روز فاصله تاکید میکرد که تا زمان تولید انبوه
واکسن ایرانی باید از واکسن خارجی برای واکسیناسیون افراد استفاده
کرد.
طبق این سند ،باید حدود  ۶۰میلیون نفر از مردم تا پایان سال
 ۱۴۰۰واکسینه میشدند .از آنجا که اغلب واکسنها در  ۲دوز تعریف
شده بودند ،ایران به  ۱۲۰میلیون دوز واکسن احتیاج داشت .برنامه
زمانبندی واکسیناسیون هم مشخص شده بود:
تا قبل از نوروز  ۱۴۰۰باید افراد آسیبپذیر و کادر درمان که
مستقیما با بیماری کرونا مواجه بودند واکسن دریافت میکردند که
تعداد آنها یک میلیون و سیصد هزار نفر تخمین زده شده بود .از
فروردین تا تیر حدود  ۱۲میلیون نفر از سالمندان باالی  ۶۵سال
و تمامی افراد دارای بیماری زمینهای واکسینه میشدند .فاز سوم
مربوط به مراکز پرتجمع میشد و قرار بود از مرداد تا آذر به حدود ۱۹
میلیون نفر واکسن تزریق شود .و زمستان  ۱۴۰۰هم واکسیناسیون
عمومی صورت میگرفت که  ۲۷.۷میلیون نفر باقیمانده نیز واکسینه
میشدند]۵[.
چقدر واکسن خریدیم؟

از اواسط پاییز  ۹۹که زمزمههای صدور مجوز واکسنها قوت
گرفت ،ایران هم مذاکرات جدی خود را برای خرید واکسن آغاز کرد.
[ ]۶تا پیش از آن ،اغلب واکسنها در مرحله کارآزمایی بالینی بودند
و تولیدکنندگان میگفتند کسانی را در اولویت خرید قرار میدهند
که اوال کشورشان در مرحله کارآزمایی بالینی واکسن شرکت کرده
باشد و ثانیا چند میلیون دوز واکسن (تایید نشده) را پیشخرید کرده
و هزینه آن را پرداخت کنند .اما سیاست ایران این بود که از تبدیل
شدن به موش آزمایشگاهی واکسنسازها خودداری کند .واکسنها
فقط پس از ارائه سند فنی معتبر (CTD: Common Technical
 )Documentو تایید آن توسط ایران میتوانستند وارد کشور شوند.
با صدور مجوز واکسنها ،اولین و مطمئنترین جایی که میشد از
آن واکسن خرید« ،کواکس» بود .ایران تحت تحریمهای شدید آمریکا
قرار داشت و کواکس برنامه ای جهانی بود برای تضمین دسترسی
همه کشورها به واکسن .بهعبارتی ،همه میدانستند که با ورود واکسن

به بازار ،مساله انحصار و احتکار واکسن توسط کشورهای ثروتمند
جدی خواهد شد .از طرفی ،کرونا یک بیماری شدیدا مسری بود
که تنها راه رهایی از آن ،واکسیناسیون همه مردم دنیا ارزیابی شده
بود .پس سبد کواکس تشکیل شد تا با دریافت بخشی از واکسنهای
تولید شده در نقاط مختلف جهان ،امکان دسترسی همه مردم دنیا را
به واکسن تامین کند.
ایران در دیماه  ۱۶.۸میلیون دوز واکسن از کواکس خرید و
علیرغم همه مشکالت تحریم و سختیهای جابجایی پول ،مبلغ آن را
هم واریز کرد ]۷[.کواکس متعهد شده بود که  ۴.۲میلیون دوز از این
واکسن را تا آخر فوریه ( ۱۰اسفند) به ایران برساند ]۸[.طبق سند
ملی واکسیناسیون ،ایران تا پایان  ۱۳۹۹به  ۲.۶میلیون دوز واکسن
احتیاج داشت و با این حساب ،فاز اول واکسیناسیون ،بدون هیچ
مشکلی انجام میشد .با این حال ،ایران به این واکسنها بسنده نکرد.
به فاصله یک ماه از خرید کواکس ،ایران در  ۱۶بهمن خبر از
خرید  ۲میلیون دوز واکسن اسپوتنیک ۵روسیه را داد .قرار بود این
واکسنها هم تا پیش از نوروز وارد کشور شود ]۹[.در  ۲۶فروردین
 ۱۴۰۰قرارداد دیگری نیز با روسیه بسته شد :واردات  ۶۰میلیون دوز
واکسن با وعده تحویل از خرداد تا آذر]۱۰[.
خرید بعدی ایران از هند و در اسفند ماه بود .یک شرکت
خصوصی که بهنوعی نماینده «بهارات» در ایران محسوب میشد،
قرارداد خرید  ۲میلیون دوز واکسن را امضا کرد و بالفاصله مبلغ
 ۵۰۰هزار دوز آن را نیز پرداخت کرد .بهارات قرار بود در بهار به
ایران برسد]۱۱[.
چین یکی از بزرگترین صادرکنندگان واکسن بود که بخش
عمدهای از نیاز دنیا را تامین میکرد .مذاکرات با چین هم از آذرماه
جریان داشت[ ]۱۲و در نهایت در بهار به قرارداد خرید  ۳۰میلیون
دوز واکسن ختم شد؛  ۱۰میلیون دوز در بهار  ۱۴۰۰و مابقی تا پایان
پاییز]۱۳[.
به این ترتیب ،ایران تا قبل از ارائه مجوز تولید واکسن داخلی
( ۲۴خرداد  ،)۱۴۰۰قرارداد خرید حداقل  ۱۱۰میلیون دوز واکسن
را بسته بود که قرار بود به تدریج تا پایان پاییز (پایان سال ۲۰۲۱
میالدی) وارد کشور شود .این در حالی بود که طبق سند ملی
واکسیناسیون ،ایران تا پایان پاییز  ۶۵میلیون دوز و تا پایان سال
 ۱۲۰میلیون دوز واکسن احتیاج داشت.
واکسنها چه شد؟

با خرید  ۱۱۰میلیون دوز واکسن ،عمال ایران باید در امر
واکسیناسیون با هیچ مشکلی مواجه نمیشد .اما چرا تا ماهها سرعت
واکسیناسیون پایین بود .نگاهی بیندازیم به عاقبت واکسنها.
کواکس اولین فروشنده واکسن به ایران بود ۱۶.۸ :میلیون دوز.
قرار بود کشورهای تولیدکننده ،واکسنهای خود را به کواکس بدهند
تا میان سایر کشورها توزیع شود .اما در عمل ،بسیاری از کشورها به
دلیل درگیری داخلی با سویههای جدید کرونا ،از این کار خودداری
کردند .از طرف دیگر ،تقریبا هیچکدام از واکسنسازها هم نتوانستند
به تعهدات خود عمل کنند و تولید ،بسیار پایینتر از پیشبینی اولیه
بود .اینچنین بود که کواکس عمال در انجام تعهداتش به همه کشورها
با مشکل مواجه شد .در ایران ،مشکل دیگری هم وجود داشت.
تحریمهای آمریکا هم مانع نقل و انتقال پول میشد و هم شرکتهای
تولیدکننده را میترساند که محصول خود را به ایران بفرستند]۱۴[.
اینگونه بود که تا پایان سال  ۹۹حتی یک واکسن از تعهد  ۴.۲میلیون
دوزی کواکس به ایران نرسید .در فروردین و اردیبهشت نیز فقط ۲.۱
میلیون دوز واکسن به ایران رسید و باز هم وقفه در کار افتاد.
بزرگترین قرارداد ایران با روسیه بود .یکی  ۲میلیون و دیگری ۶۰
میلیون دوز اسپوتنیک .روسیه البته بیش از یک میلیارد دوز واکسن
را به  ۲۰کشور پیشفروش کرده بود اما علیرغم سرمایهگذاریهای
متعدد برای تولید واکسن در کشورهای مختلف (ازجمله ایران) عمال
نتوانست ظرفیت تولید خود را سریع باال ببرد .تا قبل از سال  ۹۹فقط
 ۳۰۰هزار دوز از قرارداد اول وارد کشور شد و در بهار هم  ۶۰۰هزار
دوز .از قرارداد بزرگ  ۶۰میلیون دوزی هم که باید از خرداد آغاز
میشد ،تا امروز هیچ واکسنی وارد کشور نشده.
قرارداد بزرگ بعدی ،با چین بود .اما حتی چین هم برای صادرات
واکسن به ایران ،با مشکل تحریمهای آمریکا مواجه شد .در نهایت،
طرفین به این نتیجه رسیدند که واکسن چینی بدون نام بردن از نام
کشور و شرکت تولیدکننده ،از طریق واسطه صلیب سرخ تحویل هالل
احمر ایران شود تا خطر تحریم کاهش پیدا کند .با این وجود ،فقط ۳
میلیون دوز از تعهد  ۱۰میلیونی چین در بهار محقق شد.
هند هم از همان ابتدا آب پاکی را روی دست ایران ریخت .پس
از ارسال اولین محموله ۱۲۵هزار دوزی واکسن بهارات در اسفند،

دادستانی هند به بهانه اولویت واکسیناسیون داخلی ،مانع ارسال
مابقی واکسنها شد]۱۵[.
مجموع مشکالت باعث شد که تا نوروز  ۱۴۰۰از  ۶.۲میلیون
دوز واکسن خریداری شده کمتر از  ۷۰۰هزار دوز وارد کشور شود و
واردات بهار که قرار بود از  ۲۴میلیون دوز فراتر رود نیز کمتر از ۶
میلیون دوز باشد .در حالی که ایران طبق سند ملی واکسیناسیون به
 ۲.۶میلیون دوز واکسن تا قبل از سال جدید و حدود  ۱۸میلیون دوز
واکسن در بهار احتیاج داشت و اگر به قراردادها عمل میشد ،همه
چیز طبق برنامه پیش میرفت.
چرا ورق برگشت؟

در  ۲۴خرداد  ۱۴۰۰ایران مجوزتولید و تزریق اضطراری واکسن
«برکت» را صادر کرد .آمریکا که در دی ماه به فاصله  ۲هفته از
موفقیت اولیه برکت ،این شرکت را تحریم کرده بود ،این بار در کمتر
از  ۳روز تحریم واکسن را برداشت .این درحالی بود که آمریکا همیشه
ادعا میکرد اقالم دارویی را تحریم نکرده و ایران مشکلی برای خرید
دارو ندارد]۱۶[.
درواقع ،با توجه به خطوط تولیدی که در آستانه بهرهبرداری
قرار داشت ،عمال تحریم دیگر هیچ معنایی نداشت به جز شکست
مفتضحانه دولت آمریکا در فشار به مردم ایران .شواهد میدانی در
آن تاریخ نشان میداد که این خطوط در زمان مقرر به بهرهبرداری
میرسد و تولید واکسن داخلی موجب تامین نیاز کشور خواهد شد.
آمریکا هم بهخوبی از این موضوع مطلع بود ،لذا تحریمها صرفا مانع
بهرهمندی شرکتهای خارجی از بازار ایران میشد و اعترض آنها را
در پی داشت.
برکت هرچند بهدلیل تحریمها با مشکل مواجه شد و نتوانست
خطوط  ۲و  ۳خود را بهموقع به بهرهبرداری برساند اما تا امروز تنها
از یک خط خود بیش از  ۱۰میلیون دوز واکسن تولید کرده .خط
دوم این واکسن هم با ظرفیت تولید  ۶تا  ۸میلیون دوز ،از نیمه
دوم شهریور به بهرهبرداری رسیده و خط سوم نیز در مراحل پایانی
بهرهبرداری است .واکسنهای پاستور و فخرا هم مجوز تولید گرفتهاند
و واکسنهای دیگر ایرانی هم در راهند.
به این ترتیب بود که واردات واکسن از ابتدای تابستان سرعت
گرفت .در تیرماه به اندازه تمام  ۵ماه قبل از آن واکسن وارد شد .و
در مردادماه ،میزان واردات واکسن  ۲برابر شد .اما ماجرای شهریور
فرق میکرد.
تغییر دولت ،سرعت واردات را بیشتر کرد .دولت جدید ،به جای
آنکه با رویای مذاکرات برجامی و آرزوی رفع تحریم ،در انتظار ورود
واکسنهای خریداری شده بنشیند ،مذاکره مستقیم با کشورها را در
دستور کار خود قرار داد .کواکس بعد از  ۳ماه و نیم ،به تعهداتش
برگشت و بیش از  ۵.۶میلیون دوز واکسن تحویل ایران داد .چین هم
تمام تعهدات  ۳۰میلیون دوزی خود را تا نیمه اول شهریور به پایان
رساند و حدود  ۷میلیون دوز اضافه نیز تحویل ایران داده و صادرات
میلیون ها دوز دیگر را هم در دستور کار قرار داد]۱۷[.
تولید برکت ،البته برکت دیگری هم داشت .قیمت واکسنهای
چینی که عمده واکسنهای وارداتی را تشکیل میدهد ،از  ۱۵.۵یورو
به  ۸یورو کاهش پیدا کرد ]۱۸[.باتوجه به واردات حدود  ۳۵میلیون
دوز واکسن چینی در تابستان ،میتوان حدس زد که تاکنون حدود
 ۲۰۰میلیون یورو صرفهجویی در واردات واکسن صورت گرفته است.
این درحالی است که کل سرمایهگذاری برکت  ۱۶۰میلیون دالر بوده
است.
حاال به طور متوسط ،روزانه بیش از  ۱میلیون دوز واکسن وارد
کشور و تقریبا همین مقدار نیز تزریق میشود .به زودی تولید روزانه
واکسن داخلی نیز به مرز یک میلیون دوز میرسد و پیش بینی شده
که تا دهه فجر ،همه مردم واکسینه شوند.

خبر کوتاه
منطقه  ۱۴مهیای اجرای طرح استقبال
از مهر ۱۴۰۰

جلسه مشترک مدیران شهری منطقه  ۱۴با
پلیس راهور و آموزش و پرورش با محوریت طرح
استقبال از مهر سال  ۱۴۰۰برگزارشد.
به گزارش امتیاز ،در این جلسه که با حضور
شهردار منطقه ،معاونین و مدیران ارشد حوزه حمل
و نقل و ترافیک ،نمایندگان پليس راهور فاتب،
آموزش و پرورش منطقه و نیز رئیس منطقه ۳
يگان عمليات كنترل ترافيك بزرگراه و سرکالنتر
شرق تهران به منظور هماهنگی های ترافیکی
در آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و دانشگاه
ها برگزار شد ،گزارشی از اقدامات معاونت حمل
و نقل ترافیک و امور شهری همزمان با آغاز سال
تحصیلی ارائه شد .در این نشست نمایندگان نیز
از هماهنگیها و اقدامات صورت گرفته برای کنترل
ترافیک و ایجاد شرایط مطلوب برای جابجایی دانش
آموزان و دانشگاهیان خبر دادند .شهردار منطقه بر
تقویت بیش از پیش تعامالت موجود بین حوزه
های شهرداری و نهادها برای رفع مشکالت شهری
و ترافیکی و نظم و انضباط شهری همزمان با
شروع سال تحصیلی جدید و حضور احتمالی دانش
آموزان تاکید کرد .لزوم تشکیل جلسات هماهنگی
با مدیران مدارس و انجمن اولیا و مربیان حتی
المقدور به صورت مجازی و اطالع رسانی به ایشان
در خصوص رعایت مقررات ترافیکی و پروتکل
های بهداشتی از دیگر موارد عنوان شده در این
نشست بود.در خالل این جلسه همچنین رئوس
طرح های ترافیکی استقبال از مهر تشریح شد و
مواردی چون ایمنی معابر ،مدیریت و شناسایی
گره های ترافیکی ،مدیریت عملکرد سرویس های
حمل و نقل ، ،پاکسازی و رفت و روب و شستشوی
معابر منتهی به مدارس ،شستشوی مخازن زباله و
جمعآوری نخالههای اطراف مدارس ،رفع سد معبر
در اطراف مدارس ،فضاسازی و زیبایی بصری و
محیطی مطرح گردید.
شهردار منطقه  19در نشست با هیئت رئیسه
شورایاری خبر داد:

اجرای عملیات احداث دومین
پارکینگ مکانیزه منطقه 19؛ بزودی

نشست شهردار منطقه  19با اعضای هیئت
رئیسه شورایاری این منطقه با هدف بررسی
مطالبات محالت و پیگیری پروژه های توسعه محله
ای برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی در نشست با
هیئت رئیسه شورایاری که با حضور معاونین این
منطقه برگزار شد ،بر پیگیری مستمر اجرای پروژه
های توسعه محله ای در رفع مطالبات محالت و
کسب رضایت شهروندان تأکید کرد و گفت :در
همین راستا با نظارت بر اجرای این پروژه ها گام
های موفقی در توسعه و آبادانی محالت برداشته می
شود.او با اشاره به اهمیت نگهداشت شهر افزود :در
این خصوص کلیه مخازن زباله مکانیزه منطقه که از
مهمترین تجهیزات نظافتی شهر و پاکیزگی محیط
شهری است ،نوسازی و  85مخزن جدید نیز در
کوچه ها و معابر نواحی پنجگانه این منطقه جانمایی
و نصب شده است.شهردار منطقه در ادامه خواستار
تسریع در اجرای عملیات احداث دومین پارکینگ
مکانیزه منطقه ( ۱۹جانباز) شد و اظهار کرد :این
پارکینگ که در زمینی به مساحت حدودی  4هزار
متر مربع در محله نعمت آباد ساخته می شود ،
ظرفیت پارک  200خودرو را دارد و با بهره برداری
از آن بخشی از مطالبات شهروندان درخصوص
تأمین پارکینگ رفع خواهد شد.این مسئول با اشاره
به اهمیت ایجاد بوستان در محله شهید کاظمی
و موافقت شهرداری منطقه ،خواستار پیگیری این
موضوع از شورای اسالمی شهر تهران و موقوفه شد.
توکلی در این نشست همچنین بر پیگیری رفع
نواقص زمین چمن بوستان  22بهمن،جمع آوری
درختان لوپ غرب بزرگراه شهید کاظمی،احداث
سوله های ورزشی امام خمینی (ره) و شهدای
نعمت آباد ،بازگشایی کوچه صدر ،عملیات ایجاد
نهر در کوچه فاطمه الزهراء (س) ،برآورد هزینه به
منظور تأمین روشنایی خیابان مهرآرا و ...تأکید کرد.

برگزاری باشکوه ویژه برنامه های هفته
دفاع مقدس در منطقه 4

شهردار منطقه  4با اشاره به ویژه برنامه های
هفته دفاع مقدس گفت :همزمان با آغاز هفته
دفاع مقدس ویژه برنامه های مختلفی در  2بخش
نمایشگاهی و فرهنگی با مشارکت سپاه محمد رسول
اهلل(ص) و ناحیه مقاومت بسیج کربال برگزار می شود.
به گزارش امتیاز«،محمد محمددوست»
با اعالم این خبر گفت  :یکی از دستاوردهای
بزرگ دفاع مقدس غنا بخشی به فرهنگ ایثار،
ایستادگی و شهادت است و در آستانه دهه چهارم
هفته دفاع مقدس ،شهرداری منطقه  4تهران در
راستای وظایف و مأموریتهای ذاتی خود برای
پاسداشت مناسبتهای مذهبی و ملی و با در نظر
گرفتن شرایط کرونایی اقدامات ویژه ای را برای
حفظ ارزش ها و آرمان ها و ترویج فرهنگ ایثار
و شهادت ،در دستور کار قرار داده است .او با اشاره
به برپایی ویژه برنامه بزرگداشت هفته دفاع مقدس
در دانشگاه امام حسین(ع) گفت  :به همین منظور
حمایت از برپایی «رزم نمایش» هفته دفاع مقدس
که تداعی کننده روزهای  8سال جنگ تحمیلی
و دالوری های رزمندگان اسالم برای جوانان و
نوجوانان است ،با همکاری سپاه محمد رسوال
اهلل(ص) و ناحیه مقاومت بسیج کربال در دستور
کار قرار دارد .شهردار منطقه  4گفت  :راه اندازی
کاروان مقاومت ،تبلیغات محیطی بر روی سازه های
تبلیغاتی سطح معابر و پل های عابر ،فضاسازی
داخلی و نمای بیرونی ساختمان های نواحی و
سرای محله ها با بکارگیری نمادها و المان های
 8سال دفاع مقدس ،دیدار با خانواده معظم شهدا
و ایثارگران ،غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای
گمنام سطح منطقه از جمله برنامه های هفته دفاع
مقدس است .وی همچنین از تهیه و تولید برنامه
های فرهنگی با محتوای دفاع مقدس خبرداد و
گفت :تهیه و تولید پادکست ،بارگذاری تصاویر و
گزیده ای از خاطرات و وصیتنامه شهدا در فضاهای
مجازی و برگزاری مسابقه کتابخوانی از دیگر برنامه
های این هفته خواهد بود .

