
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

کشفبیشاز۲میلیوندستکشالتکساحتکارشده
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کشف بیش 
از دو میلیون دستکش التکس احتکار شده از یک انبار 

در حوالی خیابان استاد معین خبر داد. 
به گزارش سپید، علی ذوالقدری با اعالم خبر کشف 
اقالم پزشکی احتکارشده در تهران اظهار کرد: »روز شنبه 
خبری مبنی بر احتکار و فروش گسترده اقالم بهداشتی 
خارج از شبکه توزیع، توسط مالک یک انباری بزرگ در حوالی خیابان استاد معین دریافت شد 
و بررسی موضوع  در دستور کار تیمی از مأموران پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.«
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ بیان کرد: »در تحقیقات میدانی صحت خبر دریافتی تأیید 

شد و مأموران این پایگاه موفق شدند هویت مالک انبار و محل آن را شناسایی کنند.«
این مقام انتظامی تصریح کرد: »نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و 
دستور دستگیری متهم و بازرسی از داخل انبار اخذ و روز گذشته تیم عملیات پایگاه هشتم به 
نشانی اعالمی اعزام شدند.« به گفته وی، مأموران ضمن دستگیری مالک انبار، مقادیر زیادی کاالهای 
بهداشتی احتکار شده کشف کردند. ذوالقدری افزود: »اموال کشف شده شامل دو میلیون و ۴۵ هزار 
جفت دستکش التکس، ۴۲۰  لیتر الکل اتانول، سه هزار و ۱۸۰  بطری محلول ضدعفونی کننده، دو 
میلیون و ۵۰۰  هزار عدد ماسک ساده، ۲۱۰ هزار عدد ماسک فیلتردار، ۴۰۰ بطری خالی،   ۵۰۰ هزار 
جفت دستکش پالستیکی،   یک  هزار  و ۹۰۰ ژل ضدعفونی کننده و یک هزار و 3۰۰  دست لباس 
ایزوله بود.« رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به اینکه انبار مذکور با دستور قضائی 
پلمب و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: »کارشناسان 

ارزش ریالی اقالم مکشوفه را بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.«تسنیم

خبـر

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا به والدین توصیه 
کرونا،  به  ابتال  از  جلوگیری  منظور  به  کرد 
بدون ماسک  را  باالی دو سال خود  کودکان 

از خانه خارج نکنند. 
به گزارش سپید، مسعود مردانی افزود: »والدین 
باید با کودکان خود در مورد ویروس کرونا 

با زبان ساده و  صحبت کرده و 
عامیانه علت استفاده 

از ماسک را برای 
توضیح  آنها 

تا  دهند 

کودک در استفاده از آن بیقراری نکند.«
وی اظهار داشت: »والدین باید همراه کودک 
و  بزنند  ماسک  خانه  از  خروج  هنگام  خود 
استفاده از ماسک های جراحی یا خانگی برای 

آنها مناسب است.«
ابتال  نشانه های  از  را  گوارشی  مردانی عالیم 
کودکان به کرونا عنوان کرد. وی همچنین با 
بیان اینکه ماسک جراحی باید هر چهار 
ادامه  شود،  تعویض  یکبار  ساعت 
قابل  خانگی  »ماسک های  داد: 
شست وشو هستند و افراد نباید 
آنها را ضدعفونی کنند زیرا 
از  پیشگیری  در  تاثیری 
ویروس کرونا ندارد.«

متخصص  این 
بیماری های 

ماسک های  از  »استفاده  کرد:  تاکید  عفونی 
آنها  زدن  از  افراد  و  نمی شود  توصیه  مشکی 

خودداری کنند.«
نیز  نانو  ماسک  از  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
توصیه نمی شود، تصریح کرد: »مردم می توانند 
از ماسک های  یا  اتاق جراحی  از ماسک های 
خانگی که با سه الیه پارچه طراحی و دوخته 
با  مقابله  راه  بهترین  و   کنند  استفاده  می شود 
ویروس کرونا رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
شست وشوی مرتب دست ها با آب و صابون 
از  استفاده مکرر  ثانیه و  به مدت حداقل ۲۰ 

ماسک است.«
شنبه  روز  جمهوری  رییس  ایرنا،  گزارش  به 
کرونا،  بیماری  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه  در 
»ارائه خدمات در همه  بخش ها  اظهارداشت: 
رعایت  به  منوط  دولتی،  به ویژه  بخش های 
پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک شود.«
روحانی افزود: »از روز یکشنبه ۱۵ تیرماه 
استفاده از ماسک در محیط های عمومی 
شلوغ باید اجباری باشد و چنانچه کسی 
بدون ماسک به دستگاه، نهاد یا ارگانی 
کرد،  مراجعه  دریافت خدمت  برای 
باید از او بخواهند ماسک داشته باشد 
حتی باید از حضور کارمندان و کارکنان در 
ادارات و دستگاه ها در صورت عدم رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و استفاده نکردن از 

ماسک، جلوگیری شود.«

کودکان باالی ۲ سال ماسک بزنند
تجهیزات

رییس هیات امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران خبرداد

انعقادتفاهمنامهخرید
۲۰میلیونماسکسهالیه

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران از انعقاد تفاهم نامه خرید ۲۰ میلیون 

عدد ماسک سه الیه خبرداد. 
به گزارش سپید، مهدی یوسفی درباره جزئیات 
انعقاد تفاهم نامه ۲۰ میلیون ماسک اظهار 
داشت: »در راستای تامین نیاز مراکز درمانی 
و بیمارستان ها برای اقالم و کاالهای ضروری 
مورد نیاز مقابله با کووید ۱۹ این تفاهم نامه 
فی مابین هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران خاص و انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی 
دندانپزشکی آزمایشگاهی و دارویی منعقد 
شده است.« رییس هیات امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران  با بیان اینکه این نهاد 
از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور برای 
تامین اقالم محافظت فردی به صورت مجدانه 
و شبانه روزی تالش کرده است تا نیاز مراکز 
درمانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور را تامین کند، خاطرنشان کرد: »بر اساس 
تعهد انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، 
آزمایشگاهی و دارویی، ۲۰ میلیون ماسک 
سه الیه به مدت ۶۰ روز کاری به هیات امنا 

تحویل خواهد شد.«وبدا

شماره ۱۶۹۰ ۱۶3 تیـر ۱3۹۹

دبیر کمیته علمی ستاد کرونا درباره سرانجام واکسن ایرانی کرونا 
توضیح داد و گفت: »از چرخه واکسنی که در دنیا انجام می شود 
عقب نیستیم اما اهمیت دارد که منتظر باشیم و ببینیم از بین پروژه های 

موجود در کشور، کدام یک پاسخ می دهد.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی درباره واکسن ایرانی کرونا و 
اقدامات انجام شده در این زمینه، گفت: »ما در حال حاضر از بین 
حدود ۲۰ پروژه ای که برای واکسن پیشنهاد شده، شش موردش 
جلوتر است و با آنها قرارداد بسته شده و در حال پیگیری هستند. 
هر یک از آن ها در مرحله ای قرار دارند و هنوز نمی دانیم کدام یک 

از این واکسن ها موفق می شود که ایمنی پایداری را که حداقل یک 
سال ایمنی را داشته باشد، برای مردم به ارمغان آورد.« وی گفت: 
»بر همین اساس ما اعالم نکردیم که کدام واکسن در چه مرحله ای 
است. برخی از واکسن ها فاز آزمایشی خود را طی کرده اند. تزریق 
به حیوانات بخشی از پروسه واکسن است، اما زمانیکه در سازمان 
غذا و دارو مجوز تزریق به انسان را بگیریم، می توانیم اعالم کنیم 
که کدام واکسن جلوتر از همه است.« وی افزود: »آنچه که می توان 
اعالم کرد این است که از چرخه واکسنی که در دنیا انجام می شود 
عقب نیستیم، اما اهمیت دارد که منتظر باشیم و ببینیم که از بین 

واکسن های موجود کدام یک پاسخ می دهد. اگر 
ایمنوگلوبولین افت پیدا کند و افت آن باعث ابتالی مجدد شود، 
برخی واکسن هایی که شروع کردیم، زیر سوال می رود. بنابراین باید 
حتما سطح آنتی بادی پایدار پاسخ دهد تا برخی واکسن هایی که 
آغاز کردیم، پاسخ دهد.« قانعی درباره سرانجام داروی رمدیسیویر 
نیز گفت: »برای برخی از داروها منتظر نتایج بالینی هستیم که در 
کشور در حال انجام است. درباره داروی فاویپیراویر نتایج ارائه و 
به صورت قطعی اعالم شد. درباره رمدیسیویر هنوز نتایج مطالعه 
بالینی در کمیته علمی مطرح نشده است، اما خوشبختانه آنچه که 
به عنوان پروتکل درمان از کمیته علمی برای کشور منتشر شد، 
درمان های جدیدی را که قبال نبود، به ویژه در فاز التهابی ریه 

پیشنهاد می کند که می تواند میزان مرگ و میر را کاهش دهد.«

آخرینخبرهاازساختواکسنایرانیکرونا


