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خبر 12 خرداد 1400

انعکاس
سخِن همشهریان :

سالم ، چندسال قبل موسسه فرشتگان پول هایی که سپرده کرده بودیم اختالس شد. موقع تغییر از فرشتگان به 
کاسپین مبلغی موسسه کاسپین از پول ما نگه داشت به این عنوان که حسابهاتون باز باشه که اگر یه موقع خواستن 
پولتون برگشت داده بشه حسابی داشته باشین ماهم که خانوادگی چندتا حساب داشتیم هر نفری حدودا مبلغ شصت 
هزارتومان  مانده قرار دادیم ، امروز بعد چندسال رفتم موسسه کاسپین که اون شصت هزارتومان برداشت کنم و 
حسابم ببندم اما متاسفانه دوباره شاهد این بودم که حسابم صفر مابقی اعضا خانواده دادم بررسی کردن اونها هم 
صفر بود اعتراض کردم گفتن موسسه کاسپین  بابت سودی که بهتون داده برداشت کرده ،و کدوم سود ما که سودی 
نگرفتیم اصال ، آخه وقاحت تا این حد؟ به کی شکایت کنیم دادمون به کی بزنیم ، شما حساب کن چندتا حساب 

باشه و از همشون مبلغی برداشت بشه چه پولی میشه ، آخه این چه اوضاعی ست. تااین حد بی حساب کتاب؟!

ببخشید یه عکس درمورد غذا کارکنان معدن ۳هست میشه توپیجتون 
بزارین تا مردم ببینن که شرکتی هرسال داره توخاورمیانه اول میشه، رکورد 

میزنه داره چه غذایی به نیروهاش میده تو این وضعیت کرونا!!
این ظرف غذا که کامال سردبود و اندازه ای هم نبود که حتی شکم یه 
بچه رو سیر کنه.! خدایی معدنی که داره هرماه رکورد میزنه باید یه ماست 
خوری کشک وبادمجون بده؟ صدای خود آشپزها هم دراومده میگه شرکت 

بجای گوشت ومرغ وماهی رفته بادمجون وگوجه انبارکرده!!!

به  را  ایران  واکسیناسیون  نخستین 
دستور  که  می دانند  امیرکبیر  دوران 
قشری  مقاومت  با  ولی  داد  آبله کوبی 
تلقین  آن ها  به  که  شد  روبرو  جامعه  از 
شده بود با آبله کوبی اجنه وارد بدن شان 
با  امیر  که  شده  روایت  حتا  می شوند. 
دیدن مادری که کودکش را به آبله کوبی 
ابتال به آبله از  نیاورد و کودک به خاطر 
بین رفته بود، به گریه افتاده است از سر 
جهلی که جامعه دچارش بود و از همان 
نقطه هم زیان های غیرقابل جبران دیده 
و می بیند.  اینجا بود که امیر فهمید اول 
به  برود و دستور  با جهل  به مبارزه  باید 

دولتش  تا  داد  مدرسه  و  روزنامه  ایجاد 
آموزش را جدی بگیرد.

و  می گذرد  روزگار  آن  از  سال   ۱۵۰
توهمات  بروز   و  ظهور  شاهد  همچنان 
گویی  و  هستیم  واکسیناسیون  ضد 
این  به  حتا  باشیم.  زده  درجا  سال   ۱۵۰
و  می شود  داده  هم  تریبون  جریان ها 
همان  از  مهمی  بخش  امروز  آنکه  جالب 
را  بنیانش  امیرکبیر  که  آموزشی ئی  نهاد 
که  افتاده  همان هایی  دست  به  گذاشت 
دیدن  آموزش  برای  امیر  هدف  جامعه ی 
انگیزه ی  نقض غرض  آشکارا  این  و  بودند 

آن بزرگمرد مصلح است. 
مجازی  فضای  در  ویدیویی  روزها  این 
عده ای  تجمع  حاوی   می شود  منتشر 
که  است  عجیب  واکسیناسیون!   علیه 
پزشکی  تخصصی  موضوع  یک  پای  وقتی 
می آید،  میان  به  مردم  جان  و  سالمت  و 
عنوان  به  آن  در  غیرکارشناس  دخالت 
حق اعتراض به رسمیت شناخته می شود! 
خواستار  که  دیگرانی  گویی  تو 

پایان  اعالم  و  عمومی  واکسیناسیون 
دیگر  هستند،  آزادی کش  محدودیت های 

نیستند!  این سرزمین  اهل 
طوری  درمان  و  بهداشت  وزارت 
کرده  آغاز  را  واکسیناسیون  قطره چکانی 
»انگار  سیرجانی ها؛  خودمان  قول  به  که 
روی قالی کرمونی راه می رود«! حال آنکه 

زمان از دو جهت مهم است: 
و  جامعه  تندرستی  منظر  از  یکی 
عادی  شرایط  به  زودتر  هرچه  بازگشت 
تالش ها  و  کار  و  زندگی ها  از سرگیری  و 
معیشت  چرخ  دوباره ی  چرخیدن  برای 
به  بیشتر  خسارت  از  جلوگیری  و  مردم 
کنونی  دولت  اینکه  نظر  از  دوم  اقتصاد. 
در  نیست  بعید  و  ندارد  چندانی  فرصت 
خیاالت  جور  آن  صاحبان  بعدی  دولت 
الیحه  و  بخشنامه   با  و  بیایند  دولت  به 
انسانی  فاجعه ای  واکسیناسیون،  علیه 
بهداشت  وزارت  بنابراین  بزنند؛  رقم  را 
واکسیناسیون  مرداد  تا  و  بجنبد  باید 
ولی  برساند.  پایان  به  و  کند  همگانی  را 

دولت  از سوی  رویکردی  متاسفانه چنین 
نوع  از  سنگ هایی  گرچه  نمی شود.  دیده 
مشخص  یا  تعصب  از  ناشی  مخالف های 
واکسن  خرید  برای  بودجه  ردیف  نکردن 
دولت  پای  جلوی  گسترده  سطح  در 
باید  کم  دست  دولت  اما  دارد  وجود 
پافشاری کند  این حق آشکار مردم  برای 
فشارهای  برابر  در  وعده ها  باقی  مثل  و 
مطالبات  از  و  نیاید  کوتاه  سایه نشینان 
از  مطالبه  این  زیرا  ننشیند.  عقب  مردم 
وقت  آن  برای  بشود  که  نیست  جنسی 
تدریجی  اصالحات  از  صحبت  و  کشت 
قدم.  به  قدم  حاال  که  آورد  بهانه  و  کرد 
به خاطر کمبود وقت و رو به پایان بودن 
مصداق  اینجا  در  دیگر  دولت،  این  عمر 
شعر رهرو آن است که آهسته و پیوسته 
کار  در  پیوستگی ئی  زیرا  نمی شویم  رود، 

بود. نخواهد 
یک نمونه ی بسیار کوچک از کم تحرکی 
مشاغل  واکسیناسیون  باره  این  در  دولت 
رفتگران  کردن  واکسینه  از  است.  پرخطر 

که  پیرامونش  شایعات  و  زحمت کش 
خبرنگاران  کردن  واکسینه  به  بگذریم، 
دورکاری  با  چندان  که  شغلی  می رسیم. 
هر  در  و  ندارد  میانه ای  خانه  در  کار  و 
گزارش  برای  باید  خبرنگار  یک  صورت 
در  کند.  پیدا  میدان حضور  در  رویدادها 
و  نشست  این  به  و  شود  حاضر  تجمعات 

آن کنفرانس برود. 
در  که  خبرنگاران  تاکنون  وجود  این  با 
کنار کادر سالمت نقش مهمی در کنترل 
واکسن  اولویت  در  داشتند،  همه گیری 
نامه ی  از  پس  آنکه  جالب  و  نبوده اند 
خانه  در  کشور  مدیرمسووالن  نماینده ی 
مطبوعات به وزارت بهداشت و درخواست 
از  عده ای  خبرنگاران،  برای  اولویت 
نوشتند  خبرنگاران  خون  بودن  رنگین تر 
اینستاگرامی  پست  و  کردند  توئیت  و 
تبعیض  بحث  که  حالی  در  گذاشتند! 
کم خطر  و  پرخطر  بحث  نیست.  میان  در 
بودن مشاغل در مقابل همه گیری است. 

با  را  همه گیری  زودتر  هرچه  کاش  بله 
همه زنی واکسن به پایان خط می رساندند 
و  می ورزند  تعلل  دلیلی  هر  به  وقتی  اما 
عقالنی تر  می کنند،  دست  آن  دست  این 
اولویت  در  پرخطر  مشاغل  که  است  آن 

باشند. 
زدن  واکسن  طوری  حال  این  با 
و  تبعیض  دروغین  اسم  به  را  خبرنگاران 
کرده  کرنا  و  بوق  در  خون  بودن  رنگی تر 
گمان  نداند،  هرکس  که  انداخته اند  جا  و 
خبرنگاران  واکسن  سهمیه ی  می کند 
که  حالی  در  ست!  سوزی  دهن  آش  چه 
نشریه  هر  برای  کشور  در  سهمیه ی  کل 
کاغذی یک واکسن است و برای سایت ها 
یک  یعنی  واکسن.  دو  خبری  پیج های  و 
بیای  برو  و  دستگاه  و  دم  تمام  با  نشریه 

و  توزیع کننده  و  دهنده  آگهی  و  خواننده 
روزنامه نگار  و  عکاس  قبیل  از  نیروهایش 
سرویس های  دبیرهای  و  طراح  و 
موضوعی  واکسن!  یک  فقط  مختلف، 
چنین  مسووالن  بی تدبیری  از  که 
نه  چون  دارد.  حکایت  سهمیه بندی ای 
نمی شوند  واکسینه  خبرنگاران  تنها 
در  هم  دلخوری هایی  میان  این  حتا  که 
رقابت برای همان یک یا دو واکسن میان 

همکاران یک رسانه ایجاد می شود.
مرکزگرای  طرح  در  که  بماند  حاال 
جانب  سهمیه بندی،  مدل  این  کشوری 
تفاوت های استانی دیده نشده است. برای 
تهران  برخالف  کرمان  استان  در  مثال 
توسط  و سایت ها  پیج های خبری  معموال 
مقابل  و در  اداره می شوند  نفر  دو  یا  یک 

دارند. بیشتری  بسیار  نیروهای  نشریات 
اداره  رییس  حافظی؛  باره  همین  در 
که  گفت  سخن تازه  به  سیرجان  ارشاد 
نخواسته  گرفته  استعالمی  ما  از  مرکز 
تارنماهای  و  نشریات  بدهیم  توضیح  که 
چه  در  نیرو  تعداد  نظر  از  خبری  مجازی 

هستند.! شرایطی 
دفتر خانه  ابوذر خواجویی نسب؛ مسوول 
مسئول  که  نیز  سیرجان  در  مطبوعات 
تهیه ی لیست خبرنگاران در شهر ماست، 
صرفا  شده  »قرار  می گوید:  باره  این  در 
بفرستم.  و  بگیرم  رسانه ها  از  را  اسامی 
و  رسانه ها  مدیرمسووالن  به  هم  ما 
گفتیم  مجوز  دارای  خبری  های  پایگاه 
تهران  در  بعد  بفرستند.  را  اسامی  که 
فالن  مثال  که  می کنند  پایش  خودشان 
درصد   ۳۰ باالی  انتشارش  ضریب  نشریه 
تعلق  سهمیه  خبرنگارش  به  که  هست 
در  هم  خبری  پایگاه های  نه.  یا  بگیرد 

صورت فعال بودن.«

نقدی بر کندی روند تزریق همگانی واکسن کرونا  

سهمیه بندِی جان!
     حسام الدین اسالملو

آخرین وضعیت واکسن کرونای انستیتو پاستور
گفتارنو: مدیر پروژه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای مشترک 
ایران و کوبا، ضمن تشریح آخرین اخبار از فاز سوم تست انسانی این 
واکسن، گفت: همزمان با انجام مطالعه، کار تولید واکسن در انستیتو 
پاستور ایران آغاز شده است و توسعه زیرساخت ها در دست اقدام است.

 دکتر مصطفوی گفت: کارآزمایی بالینی واکسن تولید مشترک انستیتو 
فینالی کوبا با مشارکت انستیتو پاستور ایران در دو کشور ایران و کوبا 
در حال انجام است و قرار است پس از مشخص شدن نتایج مطالعات 
به طور مشترک در هر دو کشور تولید و مورد عرضه عمومی قرار گیرد.

وی گفت: این واکسن فاز یک و دو کارآزمایی بالینی را در کشور کوبا 
طی کرد و فاز سوم آن نیز از ششم اردیبهشت ماه در شهر اصفهان 
ایران آغاز شد و متعاقبا در هفت شهر دیگر زنجان، همدان، بندعباس، 

کرمان، یزد، بابل و ساری نیز تزریق واکسن آغاز شد.
وی افزود: ۲۴ هزار نفر از جمعیت ۱۸ تا ۸۰ سال در این مطالعه وارد 
شدند و در یک بازه زمانی ۴ هفته ای واکسیناسیون در شهر های هدف 
صورت گرفت. از چهارم خرداد ماه نیز تزریق دوم واکسن مجددا در 
شهر اصفهان آغاز شد و متعاقب آن در شهر های زنجان و همدان نیز 
در چند روز گذشته بیش از ۱۰۰۰ نفر از هموطنان تحت تزریق واکسن 

قرار گرفتند.
این اپیدمیولوژیست ادامه داد: خوشبختانه تاکنون به جز معدودی از 
افراد نیاز به درمان دارویی خاصی متعاقب تزریق واکسن نداشتند و تا 
به حال مشخص شده که این واکسن کم خطر محسوب می شود و در 
عین حال متعاقب پایان تزریق دوم واکسن، پیگیری داوطلبانی که به 
به عنوان هدف  اثربخشی واکسن  انجام می شود و  مطالعه وارد شدند 

اصلی در این فاز از مطالعه مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
مدیر پروژه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن مشترک ایران و کوبا، در 
ادامه تاکید کرد: همزمان با انجام مطالعه کار تولید واکسن در انستیتو 
پاستور ایران آغاز شده است و توسعه زیرساخت ها در دست اقدام است. 
خوشبین هستیم که روز به روز بتوانیم ظرفیت تولید را توسعه دهیم 

تا پاسخگوی قسمتی از نیاز کشور باشیم.
به  فاز سوم  بالینی  کارآزمایی  مطالعات  نتایج  ارسال  زمان  درباره  وی 
سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: بعد از اتمام تزریق ُدز دوم واکسن و 
نتایج به سازمان غذا  اثربخشی واکسن مشخص شد،  نتایج  زمانی که 
را  عمومی  واکسیناسیون  برای  الزم  تاییدیه  تا  می شود  ارسال  دارو  و 

اخذ کند.
وی افزود: مطالعاتی که در کشور کوبا انجام شده است نشان می دهد 
این واکسن ایمنی زایی خود را در برابر جهش های شایع همچنان حفظ 
اگر  که  دارد  وجود  واکسن  در  پتانسیل  این  حال  عین  در  و  می کند 
ایمنی زایی  در  که  شود  شناخته  ویروس  از  تاثیرگذاری  جهش های 
واکسن تاثیر داشته باشد، بتواند در زمانی نسبتا کوتاه تغییراتی داشته 

باشد تا در برابر جهش های جدید نیز پاسخگو باشد.

  خبر

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی امید سازه بوتیای کریمان

 به شماره ثبت 858 و شناسه ملی 14008100704 - شعبه سیرجان
اول مورخ  نوبت  اطالع کلیه سهامداران می رساند مجمع عمومی  عادی سالیانه  به  بدینوسیله 
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خیابان شیخ عطار، جنب داروخانه دامپزشکی دکتر میرزاده تشکیل می گردد.

دستور جلسه:
1- پذیرش عضویت اعضا جدید

2- طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 99
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی

4- تصویب آیین نامه حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره
5- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1400

6- تصویب حسابرسی منتهی به سال مالی 98


