
دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
شناسایی ۲۹۷۹ مورد جدید کووید۱۹ در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۹۷۹ مورد جدید 
کووید۱۹ در کشور طی ۲4 ساعت گذشته خبر داد. 

به گزارش سپید، کیانوش جهانپور با اشاره به افزایش نسبی 
موارد مثبت کرونا در کشور طی ۲4 ساعت گذشته نسبت به 
روزهای اخیر، گفت: »از روز یکشنبه تا دوشنبه ۱۲ خرداد 
۱3۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و ۹۷۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.« به گفته وی، از بین مبتالیان جدید، 
6۵۲ مورد بستری و دو هزار و 3۲۷ مورد از افراد در تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند. به 
این ترتیب مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۵4 هزار و 44۵ نفر رسید. جهانپور همچنین با 
اشاره به افزایش نسبی در فوتی های کرونا نسبت به روزهای گذشته، گفت: »متاسفانه در طول ۲4 

ساعت گذشته، ۸۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. مجموع جان باختگان این بیماری به 
۷ هزار و ۸۷۸ نفر رسید.« سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »خوشبختانه تا کنون ۱۲۱ هزار و 4 نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.« جهانپور همچنین گفت: »۲۵۷۸ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« به گفته سخنگوی 
وزارت بهداشت، تا کنون ۹۵۵ هزار و ۸6۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم رعایت موازین بهداشت فردی و اجتماعی و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، گفت: »متاسفانه در برخی استان ها و نواحی کشور گزارش هایی از نوعی سهل انگاری در 
مراعات نکات بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله گذاری ها و همچنین استفاده از ماسک را شاهد 
هستیم و حتی شکایت های مردمی از برخی تخلفات در مشاغل را نیز داریم و در روزهای گذشته 
موارد را همکاران مان مورد بررسی قرار دادند و در روزهای آتی گزارش موارد برخورد قانونی با 
خاطیان رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی را اعالم خواهیم کرد.« سخنگوی وزارت بهداشت 
تاکید کرد: »از مردم استدعا داریم حتما رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی، شست وشوی مکرر 

دست ها و فاصله گذاری اجتماعی را در دستور کار قرار دهند و سفرهای غیرضرور را حتما لغو کنند.«

آمار کرونا

دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت: »از مردم 
می خواهم تا دچار غفلت نشوند و بدانند که کرونا 
هنوز وجود دارد لذا گروه های حساس کمتر بیرون 
بیایند و اگر از منزل خارج شدند، تمام نکات بهداشتی 

را رعایت کنند. «
به گزارش سپید، حمیدرضا جمشیدی در گفت وگو 
با برنامه سالم صبح بخیر رادیو ایران درباره وضعیت 
بیماری کرونا، گفت: »از مردم می خواهم تا دچار 
غفلت نشوند و بدانند که کرونا هنوز وجود دارد لذا 
گروه های حساس کمتر بیرون بیایند و اگر از منزل 
خارج شدند، تمام نکات بهداشتی را رعایت کنند.«
وی افزود: »اگر ما نتوانیم آن فاصله ایمن و کاهش 
ظرفیت و رعایت نکات بهداشتی را انجام دهیم، 
اوضاع دوباره نگران کننده خواهد شد. قطعا دغدغه 
تمام کادر درمان، سالمتی مردم و کنترل وضعیت 
است و ما کوتاه نمی آییم اما استدالل هایی نیز از 

سوی سایر نهادها مطرح می شود.«
دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا  افزود: »مطمئن 
باشید تمام دغدغه ما سالمتی افراد است و قرار نیست 
برای سود کردن و کسب درآمد، سالمتی مردم را 
به خطر بیندازند. هرچه در دوران پیشگیری سرمایه 

گذاری داشته باشیم قطعا اثربخش تر است. چون 
واقعا هزینه درمان بسیار زیاد است.«

جمشیدی ادامه داد: »با عنایت خداوند و تالش مسئولین 
و کمک و همکاری تمامی مردم توانستیم به مرحله 
کنترل و مهار کرونا در بیشتر نقاط برسیم و میزان 
ابتال و مرگ و میر در بیشتر نقاط بسیار کمتر شد. 
البته مسائل اقتصادی کشور باعث شده تا بازگشایی ها 

را به آرامی و با شرایطی شروع کنیم.«

وی افزود: »اگر این شروط رعایت شود می توانیم 
شرایط را کنترل کنیم اما با اتفاقاتی که در بعضی نقاط 
کشور مثل خوزستان، بخشی از سیستان و بلوچستان 
و استان هرمزگان رخ داد، معلوم می شود آن شروط 
تصویب شده رعایت نمی شود و مجبور می شویم 

محدودیت ها را دوباره برگردانیم .«
دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اضافه کرد: »یکی 
از گرفتاری هایی که در شهر تهران داریم مسئله ترافیک 

است و ما بر سر یک تصمیم دولبه هستیم؛ یعنی از 
طرفی ترافیک سنگین در بعضی مناطق مرکزی شهر 

داریم و از طرفی نگران تجمعات هستیم.«
جمشیدی ادامه داد: »بحث طرح ترافیک به این دلیل 
مطرح شد که یکی از مشکالت مربوط حضور مردم 
در فضاهای بسته و فضاهایی است که فاصله کمی 
دارند؛ مثل اتوبوس و مترو بیشترین حجم آلودگی ها 
در دنیا و کشور ما در این نقاط است و تنها کار، لغو 
طرح ترافیک بود تا بخشی از حجم زیاد افراد در 
وسایل حمل و نقل عمومی یا در ماشین شخصی 

خود باشند.«
وی خاطر نشان کرد: »البته می دانستیم که حجم ترافیک 
باال می رود ولی با توجه به کاهش ویروس کرونا 
این بحث مطرح است که دوباره طرح ترافیک را 
برگردانیم ولی دوباره فشار به بخش حمل و نقل 
عمومی آورده می شود و اگر بخش عمومی و حمل 
و نقل ما که قرار است به صورت جدی در چند 
روز آینده تصمیمات نهایی را بگیرند، همه موظف 
به استفاده از ماسک شوند و فاصله های مسافرین 
بیشتر شود و باید تعداد مسافرین کاهش پیدا کند که 

ما این بحث را به ستاد ملی کرونا ارسال کردیم.«

مردم دچار غفلت نشوند؛ کرونا هنوز وجود دارد 

شماره ۱664 ۱33 خرداد ۱3۹۹

رئیس سازمان غذاودارو گفت: »سهم 6۰ درصدی ارز واردات و 
4۰درصدی تولید در سال ۹۷ عکس شد و در سال ۹۸، 6۰ درصد 

ارز دارو به تولید تخصیص یافت. «
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در نشست هم اندیشی با فعاالن 
صنعت دارویی کشور به منظور تدوین سیاست های ملی دارویی، با 
اشاره به تغییر سیاست های سازمان غذا و دارو نسبت به تخصیص 
ارز در سال گذشته، تصریح کرد: »با پشتیبانی مقام عالی وزارت، سهم 
6۰ درصدی ارز واردات و 4۰درصدی تولید در سال ۹۷ عکس شده 
و در سال ۹۸، 4۰ درصد به واردات و 6۰ درصد به تولید تخصیص 
یافت.« معاون وزیر بهداشت بابیان اینکه با تمام مشکالت اقتصادی 
در سال گذشته برگزاری جلسات قیمت گذاری دارو ادامه یافت، 
عنوان کرد: »سازمان غذا و دارو به عنوان یک سازمان دولتی تا جایی 

از شرکت ها حمایت می کند که منافع عمومی و ملی دیده شود، براین 
اساس با مدنظر قرار دادن منافع مردم، از شرکت ها حمایت کردیم 
و نگذاشتیم شرکت ها متضرر شوند.« وی خاطرنشان کرد: »سازمان 
غذا و دارو تالش کرده است که سیاست های خود را با جمع فکری 
خبرگان و بازیگران صنایع مرتبط در بخش های مردم نهاد پیش ببرد که 
تهیه پیش نویس سیاست ملی دارویی کشور ازجمله این موارد است.«
شانه ساز افزود: »تا پیش ازاین سیاست ملی دارویی مصوبه سازمان 
غذا و دارو بوده است که با تغییر رئیس سازمان، این سیاست ها نیز 
قابل تغییر بود، لذا برای اینکه مصوبات ثبات بیشتری داشته و در 
بازه زمانی ۱۰ تا ۱۲ ساله، برنامه ریزی بلندمدت را امکان پذیرد و 
امنیت حرفه ای بیشتر ی را برای شرکت ها فراهم کند، نیازمند تصویب 
آن از سوی مراجع باالدستی است.« وی با تأکید براینکه خدمات 

بخش مهمی از حوزه داروست که در داروخانه ها ارائه می شود، گفت: 
»علی رغم اینکه در داروسازی جایگاه مناسبی را در منطقه و جهان 
پیداکرده ایم و شرکت های دانش بنیان باقابلیت تولید دارو های جدید 
با فناوری های باال، حداکثر ظرف دو سال افتخارآفرینی می کنند، اما 
متأسفانه درزمینه خدمات، بسیار عقب هستیم و از این بابت لطمه و 
آسیب می بینیم که نتیجه آن وضع برخی قوانینی علیه منافع داروسازان 
شاغل در بخش خدمات است.« به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی ایرادات مبنی بر عرضه 
محصوالت آرایشی و بهداشتی در داروخانه ها، عنوان کرد: »رشته ای 
که بیشترین آموزش آکادمیک در دروان تحصیل و فعالیت علمی 
و پژوهشی را درزمینه آرایشی و بهداشتی دارد داروسازی است و 

محل عرضه این محصوالت داروخانه هاست.«

رئیس سازمان غذاودارو خبر داد

رشد ۲۰ درصدی تخصیص ارز دارویی کشور به تولید در سال ۹۸ 


