
وزیر بهداشت ضمن اعالم خبر واردات واکسن های خاصی برای افراد با سنین پائین، اعالم کرد خبـر

آغازواکسیناسیون۱۷سالههاازهفتهآینده

وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون گروه سنی ۱۷ 
سال کشور با واکسن های خاصی که وارد کشور 

شده است، خبر داد.

به گزارش سپید، بهرام عین اللهی گفت: »از هفته 
آینده ۱۷ ساله هایی که می خواهند کنکور دهند با 
واکسن های خاصی که آوردیم یعنی واکسن های 

زیر ۱۸ سال، واکسینه می شوند؛ یعنی جوانانی که 
سال آخر دوره تحصیلی دبیرستان را طی می کنند.«
وی گفت: »به این ترتیب همه واکسینه می شوند 

تا برای برگزاری کنکور مشکلی نداشته باشیم.«
عین اللهی گفت: »قدم اصلی برای کنترل این بیماری 
واکسیناسیون است و انشاهلل امیدواریم تا دهه فجر 

این بیماری را در کشور کنترل کنیم.«
وزیر بهداشت در بازدید از سازمان صدا و سیما 
گفت: »هرکسی که بخواهد از کشور خارج شود 
باید حتما واکسن تزریق کرده باشد و این موضوع 
مشمول تمام سفرها است چون اکنون نگاه می کنند 
ببینند کشور مقابل چه چیزی می خواهد و برخی 

کشورها با تست منفی می پذیرند.«
عین اللهی همچنین در مجلس شورای اسالمی 
گفت: »هماهنگی خیلی خوبی بین نمایندگان محترم 
کمیسیون بهداشت و درمان و وزارت بهداشت وجود 
دارد و در رابطه با برنامه های آینده وزارت بهداشت 

دوستان تذکراتی دادند و ما در رابطه با وضعیت 
واکسیناسیون خوشبختانه توانستیم مقداری فراوان 
واکسن را با مساعدت ریاست جمهوری و معاون 

رییس جمهور به کشور وارد کنیم.«
وی افزود: »امروز ما ۳۸ میلیون دوز واکسن را 
تزریق کردیم و دیگر قرار است کارهایی که انجام 
دادیم را اعالم کنیم و وعده به مردم ندهیم. تا پایان 
تیر ماه فقط ۵ میلیون دوز واکسن تزریق شده بود 
یعنی از مرداد و شهریور حدود ۳۳ میلیون دوز 
واکسن تزریق کردیم و امیدواریم تا آخر شهریور 
به باالی ۵۰ میلیون دوز برسیم و این خبر خوب 
برای مردم است.« وزیر بهداشت تاکید کرد: »رتبه 
دوم میزان واکسیناسیون در هفته را در دنیا به دست 
آوردیم و رتبه اول مربوط به آلمان است با تزریق 
۶ میلیون دوز واکسن در هفته و بعد ما هستیم با 
تزریق ۵ میلیون دوز واکسن در هفته و این هفته 

امیدوار هستیم که رکورد آلمان را هم بزنیم.«ایسنا

معاون بهداشت وزارت بهداشت در دیدار با نماینده سازمان جهانی 
بهداشت درباره خطر آپارتاید واکسن در جهان هشدار داد و گفت: 
»دنیا فقط با واکسیناسیون عمومی از ویروس کرونا ایمن می شود.«

به گزارش سپید، علیرضا رئیسی گفت: »این بسیار خطرناک است که 
اعالم شود فقط برای واکسن های فایزر، مدرنا، آسترازنکا یا جانسون 

اند جانسون ویزای سفر به برخی کشورها صادر می شود.«
وی ادامه داد: »آپارتاید واکسن که برخی کشورهای بزرگ در حال 
دامن زدن به آن هستند جز به سود چند شرکت معدود تولید کننده 
این واکسن ها به نفع دنیا و سالمت مردم نخواهد بود.« سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: »تا زمانی که ۷۰ درصد مردم جهان 

واکسینه نشوند واکسیناسیون دوز سوم به مردم این کشورها نیز به نفع 
آنان نخواهد بود و این تبعیض آشکار آنان را از جهش های جدید 
کرونا ایمن نمی کند.« رئیسی گفت: »پیش بینی می کنم تا سال ۲۰۲۲ 
دنیا درگیر کرونا باشد زیرا تا این سال فقط ۴۰ درصد جمعیت جهان 
واکسینه می شوند و ایمنی زمانی حاصل خواهد شد که این رقم به ۷۰ 
درصد برسد.« وی خطاب به نماینده سازمان جهانی بهداشت افزود: 
»انتظار دارم این موارد را به مدیران ارشد سازمان جهانی بهداشت 

منعکس کنید و علیه این آپارتاید و تبعیض کمپین ایجاد شود.«
وی خاطرنشان کرد: »شعار سازمان جهانی بهداشت »اولین واکسن 
بهترین واکسن« است در حالی که این گونه اقدامات موجب هجوم 

کشورها به این گونه واکسن ها و اختالل در روند واکسیناسیون می شود.«
وی تاکید کرد: »انتظار داریم سازمان جهانی بهداشت به جای سکوت 

به شدت با اینگونه رفتارها برخورد کند.«
بنابر اعالم وبدا، گفتنی است در این دیدار عالوه بر جعفر حسین نماینده 
سازمان جهانی بهداشت در ایران، دالیاسامهوری، امجد عبدالکاوی، 
الطیب الفکی از کارشناسان منطقه امرو و گویا، تبریزی و جنیدی 

مدیران حوزه بهداشت نیز حضور داشتند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرد

خطرآپارتاید واکسن در جهان
تزریق دوز سوم، تبعیض آشکار در کشورهای بزرگ

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مدیریت با تاکید بر اینکه مصوبه ستاد ملی برای 
منع تردد شبانه تغییر نکرده است، افزود: »منع تردد 

شبانه کماکان ادامه دارد.«
به گزارش سپید، حسین ذوالفقاری در پایان جلسه 
قرارگاه ستاد ملی کرونا در تشریح موضوع برداشته 
شدن منع تردد شبانه گفت: »مصوبه ستاد ملی مدیریت 
کرونا در این خصوص تغییر نکرده است و کماکان 

منع تردد شبانه اعمال خواهد شد.«
وی افزود: »اما آنچه که در جهت حل مشکل 
برای زدن واکسن افراد به صورت شبانه مدنظر 

قرار گرفته است به این شکل است که هماهنگی 
شد افرادی که برای زدن واکسن به مراکز شبانه 
روزی مراجعه می کنند توسط وزارت بهداشت 
لیست آنها به راهنمایی و رانندگی اعالم می شود 
تا اگر جریمه ای اعمال شده نسبت به حذف جریمه 
اقدام شود لذا از این منظر مشکلی وجود ندارد.«

وی درباره آخرین تصمیمات برای سفر به عراق 
نیز گفت: »روز دوشنبه تیمی به عراق اعزام کردیم 
و توافقات به امضای دو طرف رسیده است که بر 
اساس آن سهمیه زوار ایرانی ۶۰ هزار نفر اعالم شد 
و شرط اعزام دریافت ۲ دوز واکسن قطعی است.«
معاون امنیتی وزیر کشور درباره تست پی سی آر 
گفت: »این آزمایش در زمان ویزا نیاز نیست، اما 

مقرر شد در زمان ورود به فرودگاه های ایران برای 
رفتن به عراق تست منفی باید همراه داشته باشند. 
هم چنین مقرر شد تست پی سی آر شرط سوار 
شدن در بازگشت از عراق نباشد و در ایران همه 
زوار تست رایگان بدهند. ویزا برای مدت یک ماه 
اعتبار دارد و به عنوان اربعین صادر خواهد شد. برای 
اعزام زوار به عراق به صورت زمینی توافقی صورت 
نگرفته و عبور از همه مرزهای زمینی ممنوع است. 
اما اگر زوار تمایل داشته باشند در زمان برگشت 

می توانند از مرز زمینی مهران بازگردند.«
وی درباره مفقود شدن گذرنامه و راهکارهای حل 
آن گفت: »مقرر شد طبق هماهنگی برگه هایی که 
آنجا توسط کنسولگری های ما صادر می شود مورد 

اعتبار قرار گیرد و مشکلی برای کسانی که گذرنامه 
آن ها مفقود شده پیش نیاید.«

ذوالفقاری ضمن اشاره به حمل نیازهای موکب داران 
اعم از مواد غذایی و بهداشتی که از سوی عراق 
ممنوع شده بود، گفت: »طی مذاکرات انجام شده 
موفق شدیم موافقت عراق را برای انتقال سقف 
معینی از موارد مورد نیاز دریافت کنیم. رانندگان باید 
واکسن دریافت کرده باشند و مشخصات خودرو و 
رانندگان هم باید ۷۲ ساعت قبل به طرف عراقی 
اعالم شود.« وی با بیان اینکه از مسیر ایران عبور 
زوار خارجی ممنوع است، گفت: »این توافقات 
امروز)سه شنبه( با نخست وزیر عراق به امضاء رسیده 

و به نظر می رسد تغییری نخواهد داشت.«

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا: 

منع تردد شبانه کماکان ادامه دارد
مصوبه ستاد ملی برای منع تردد شبانه تغییر نکرده است
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