
رئیس جمهور به وزیر بهداشت دستور داد

معاون کل وزارت بهداشت:
فرضیه عدم انتقال ویروس کرونا در مناطق گرمسیری رد شده است
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
چابهار گفت: »به دنبال روند ابتال به کووید 19 در استان های 
جنوبی کشور، فرضیه عدم انتقال ویروس کرونا در مناطق 
گرمسیری رد شده است اّما همچنان نگران تاثیر حضور 

افراد در فضاهای بسته هستیم.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی با بیان این مطلب افزود: »در 
حالی که روند موارد ابتال به کرونا در سایر نقاط  کشور رو به کاهش است در سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و جنوب کرمان شاهد افزایش آمار روزانه ابتال هستیم و به نظر می رسد این مناطق بعد از 
رسیدن سایر نقاط کشور به اوج همه گیری در حال ورود به این مرحله هستند.« وی با اشاره به این که 

عالوه بر کاهش کّلی موارد ابتال به ویروس کووید 19 در کشور، درصد موارد بستری و مرگ نیز 70 
تا 80 درصد کاهش داشته است و در سیستان و بلوچستان نیز قسمت اعظم موارد ابتال را موارد سرپائی 
تشکیل می دهد، افزود: »روند افزایش موارد در این استان از نیمه دوم اردیبهشت به بعد شروع شد ولی 
در چند هفته اخیر میزان ابتال به شکل نگران کننده ای افزایش یافته است.« معاون کل وزارت بهداشت 
در ادامه افزود: »محدودیت هایی  که در روزهای نخست به خوبی در استان اجرا می شد به طور کّلی 
کاهش یافته و به نظر می رسد که از اردیبهشت به بعد تاب آوری عمومی برای تحمل محدودیت های 

اقتصادی و اجتماعی توسط مردم استان کمتر شده است و به نوعی شاهد عادی سازی بودیم.«
حریرچی با بیان این که  با وجود روند فزاینده ابتال در سیستان و بلوچستان، هنوزهم نسبت ابتال به 
جمعیت در این استان از متوسط کشوری پائین تر است، گفت: »این افزایش در برخی مناطق استان 
به دلیل بیماریابی بیشتر هم بوده است.« بنابراعالم وبدا، وی در پایان گفت: »به دنبال روند ابتال در 
استان های جنوبی کشور فرضیه عدم انتقال ویروس کرونا در مناطق گرمسیری رد شد اّما همچنان 

نگران تاثیر حضور افراد در فضاهای بسته هستیم.«

دولت

آمار کرونا

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم تا زمان رسیدن 
به مرحله کنترل و مهار کامل بیماری کووید19، به 
وزیر بهداشت دستور داد در کمیته سالمت ستاد 
ملی مقابله با کرونا و با همکاری کمیته اجتماعی و 
امنیتی ستاد به ریاست وزیر کشور، همچنان کنترل 
و نظارت دقیق بر اجرای پروتکل های بهداشتی 
در سراسر کشور به ویژه در استان ها و شهرهایی 
که شاهد رشد ابتال به بیماری هستند را در دستور 

کار داشته باشند. 
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، حسن روحانی 
در گفت وگو با وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی خاطرنشان کرد: »کمیته های سالمت و 
امنیتی اجتماعی ستاد ملی کرونا برای کنترل و 
مهار ویروس کرونا، تصمیمات الزم جهت طرح 
در ستاد را اتخاد نمایید.« روحانی پس از دریافت 
گزارش وزیر بهداشت از وضعیت بیماری در کشور 
و همچنین اقدامات انجام شده برای کنترل و مهار 
رشد تعداد مبتالیان در برخی از استان ها و شهرهای 
کشور، تاکید کرد: »ستادهای استانی مقابله با کرونا به 
همکاری استانداران و مسئوالن شهری و همچنین 
مشارکت صداوسیما و رسانه ها برای اطالع رسانی 
به موقع، همچنان مردم را به رعایت پروتکل های 

بهداشتی تا مهار کامل ویروس دعوت کنند.«
رئیس جمهور در پاسخ به نگرانی وزیر بهداشت 
درخصوص افزایش رشد تعداد مبتالیان بعد از انجام 
سفرهای بین شهری در تعطیالت عید فطر و نگرانی 
از این بابت، باتوجه به در پیش بودن تعطیالت 
تابستانی، تاکید کرد: »وزارت بهداشت با همکاری 
وزارت کشور و صداوسیما برای اطالع رسانی مردم و 

دادن هشدارهای الزم درخصوص پرهیز از سفرهای 
غیرضرور که منجر به انتقال ویروس می شود، اقدامات 
الزم را انجام دهند.« روحانی با قدردانی از کادر 
بیمارستانی و درمانی کشور که از آغاز شیوع ویروس 
کرونا در کشور تا امروز با اقدامات و تالش های 
شبانه روزی خود به درمان بیماران و مقابله با شیوع 
بیماری پرداخته اند، گفت: »با افزایش تعداد مبتالیان 
در برخی استان ها و شهرها، شاهد حضور به موقع 
کادر درمان در این مناطق برای کنترل سریع شیوع 

ویروس بوده ایم که موجب قدردانی است.«
 روحانی در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی همچنان 
ناگزیر به زندگی و همزیستی همراه با کرونا هستیم، 
از همه مردم کشور خواست همچنان رعایت کامل 
و با دقت پروتکل های بهداشتی را در دستور کار 
قرار دهند تا احیاناً با اوج گیری دوباره بیماری بخاطر 
عدم اصول بهداشتی، ناچار به بازگرداندن برخی 

محدودیت ها نشویم که آثار و تبعات زیان باری برای 
زندگی اجتماعی و اقتصاد به همراه خواهد داشت. 
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در گفت وگو با رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشی 
کاملی از روند مقابله با بیماری در کشور و همچنین 
اقدامات انجام شده برای مهار رشد تعداد مبتالیان 
در برخی استان ها و شهرها، نسبت به افزایش انتقال 
ویروس به خاطر انجام سفرهای بین شهری از سوی 

مردم ابراز نگرانی کرد.
سفرهای  روند  »اگر  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
غیرضروری مردم در ایام تعطیالت پایان هفته ها و 
همچنین تعطیالت تابستانی، به همین صورت ادامه 
داشته باشد و پروتکل های بهداشتی به صورت کامل 
رعایت نشود بار دیگر با اوج گیری ویروس کرونا در 
کشور مواجه خواهیم بود و ناچار می شویم برخی 

محدودیت ها را دوباره اعمال کنیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کردکنترل و نظارت دقیق بر اجرای پروتکل های بهداشتی
۲۸۱۹ ابتالی جدید کرونا 

در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 
۲819 مورد جدید کووید19 در کشور 
خبر داد و گفت: » 1۵ استان فاقد فوتی 
و در ۵ استان فقط یک مورد فوتی ناشی 
از بیماری کووید19 گزارش شده است. 
» به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در 
تشریح آخرین وضعیت بیماری کووید 19 
در کشور، گفت: »از روز پنج شنبه تا جمعه 
9 خرداد 1۳99 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، دو هزار و 819 بیمار جدید 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد.«
به گفته وی، از بین مبتالیان جدید، ۵۴7 مورد 
بستری و دو هزار و ۲7۲ مورد از افراد در 
تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند. 
به این ترتیب مجموع بیماران کووید19 
در کشور به 1۴۶ هزار و ۶۶8 نفر رسید.
جهانپور با بیان اینکه متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته ۵0 بیمار کووید19 جان 
این  »بر  دادند، گفت:  از دست  را  خود 
اساس مجموع جان باختگان این بیماری 

در کشور به 7 هزار و ۶77 نفر رسید.«
وی همچنین گفت: »خوشبختانه تا کنون 
11۴ هزار و 9۳1 نفر از بیماران، بهبود یافته 
و ترخیص شده اند. همچنین ۲۵۴7 نفر از 
بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
وزارت بهداشت ادامه داد: »تا کنون 89۶ 
هزار و ۵71 آزمایش تشخیص کووید19 

در کشور انجام شده است.«
وی تاکید کرد: »در ۲۴ ساعت گذشته، 1۵ 
استان فاقد فوتی ناشی از کووید-19 بوده 
و در پنج استان نیز فقط یک مورد فوتی 
ناشی از این بیماری گزارش شده است.«
جهانپور گفت: »وضعیت استان خوزستان، 
همچنان قرمز است. استان های خراسان 
رضوی، آذربایجان های شرقی و غربی، 
لرستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان و 

مازندران در وضعیت هشدار قرار دارند.«
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یک پزشک ایرانی و عضو مرکز تحقیقات راهبردی دخانیات ایران با 
سعی و تالش چند ساله خود موفق به تولید دمنوش ترک دخانیات شد. 
به گزارش سپید، نصیر دهقان مخترع این محصول در گفت و گو با 
ایرنا گفت: »سعی و تالش نزدیک به هفت سال برای یافتن روش 
های موثر در کاهش مصرف و ترک دخانیات، ما را به ترکیب و 

تولید این دمنوش رسانده است.«

دانشگاه  جمعیت  سالمت  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  عضو 
بالینی  مثبت کارآزمایی  نتایج  از  داد: »پس  ادامه  ایران  علوم پزشکی 
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)پتنت( از سازمان مالکیت فکری شده ایم.« 
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ساخت دمنوش ترک دخانیات توسط پزشک ایرانی


