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ترامپ رسما آمریکا را ازسازمان بهداشت جهانی خارج کرد
دولت آمریکا با ارسال درخواست رسمی خود به 
سازمان ملل متحد اعالم کرده که از سازمان بهداشت 
جهانی خارج می شود. آمریکا بزرگترین حامی مالی 
این سازمان بود اما از زمان آغاز همه گیری کرونا، 
دونالد ترامپ بارها با انتقاد شدید از سازمان مذکور، 

این نهاد را تحت استیالی چین خوانده است.
به گزارش سپید، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد 
روز سه شنبه تایید کرد که ایاالت متحده کتبا به این 
نهاد اعالم کرده بنا دارد از سازمان بهداشت جهانی 
خارج شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
در ماه مه گذشته گفته بود که معتقد است سازمان 
بهداشت جهانی تحت سیطره چین است و در جریان 
شیوع ویروس جدید کرونا با حمایت از پکن موجب 

گمراهی آمریکا و جهان شده است.
به گزارش بی بی سی، رئیس جمهوری آمریکا پس 
از آن از تصمیم خود برای خارج کردن کشورش از 
سازمان بهداشت جهانی و صرف بودجه تخصیصی 

آن به نهادهای دیگر خبر داده بود.
با این حال روند جدایی آمریکا از این نهاد سازمان 
ملل متحد دست کم یک سال طول خواهد کشید.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل 
متحد گفته ایاالت متحده در نامه روز گذشته خود 
اعالم کرده بنا دارد ظرف یک سال از زمان نامه یعنی 
روز ششم ژوئیه سال آینده )۲۰۲1( عضویت خود 

در سازمان بهداشت جهانی را لغو کند.
باب منندز، سناتور سرشناس دموکرات هم روز سه 
شنبه در توییتر نوشت: »کنگره رسما از تصمیم رئیس 
جمهوری برای خروج آمریکا از سازمان بهداشت 
جهانی آن هم در میانه یک همه گیری جهانی مطلع 
شده است... تصمیمی که بیماران آمریکایی  را رها و 
آمریکا را تنها خواهد کرد« با این حال، یک مقام ارشد 
دولت آمریکا به شبکه خبری سی بی اس گفته واشنگتن 
به طور مفصل و با جزییات شرح تغییرات اصالحی 
خود در ساختار سازمان بهداشت جهانی را به این 
نهاد سازمان ملل متحد اعالم کرده بود اما دبلیواچ او 
درخواست آمریکا رد کرده بود. وی گفت: »از آنجا 

که آنها در توجه کردن به درخواست ما و اصالحات 
بسیار ضروری که خواسته بودیم توجه نکردند، ما از 
امروز روابط مان را رسما با این سازمان قطع کردیم.«
جو بایدن، نامزد حزب دموکرات که باید تا چهار ماه 
دیگر با دونالد ترامپ بر سر صندلی ریاست جمهوری 
رقابت کند در واکنش به این تصمیم کاخ سفید در 
توییتر نوشته: »در نخستین روز ریاست جمهوری 
خودم، آمریکا را دوباره به سازمان بهداشت جهانی  
الحاق خواهم کرد و آمریکا را به جایگاه خود در مقام 

رهبری جامعه جهانی باز خواهم گرداند.«
آمریکا ساالنه حدود ۴۰۰ میلیون دالر به سازمان 
جهانی بهداشت کمک مالی می کرد که حدود 1۵ 

درصد بودجه ساالنه این سازمان بود. بنابر قانونی 
که در سال 19۴۸ به تصویب کنگره آمریکا رسیده، 
دولت این کشور اجازه دارد که در صورت صالحدید 
از عضویت در سازمان بهداشت جهانی خارج شود 
اما باید این تصمیم خود را دست کم یک سال قبل 
از عملی کردن به سازمان ملل متحد اعالم کرد و 
حق عضویت خود را هم در این مدت پرداخت کند.
خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی آینده این نهاد 
سازمان ملل متحد را با خطر جدی روبرو خواهد کرد 
و بسیاری از برنامه های آن برای پیشگیری و مقابله با 
بیماری ها در سراسر جهان را با خطر مواجه می کند.
سازمان بهداشت جهانی در سال 19۴۸ تاسیس شد. مقر 
اصلی آن در ژنو سوئیس است و وطیفه آن تالش برای 
ارتقای بهداشت در سطح جهان تعریف شده است.
این سازمان 19۴ عضو دارد و »ارتقای سطح سالمت، 
حفاظت از ایمنی بهداشتی در سطح جهان و امداد 
بهداشتی به اقشار محروم« از اصلی ترین ماموریت های 
آن است. برپایی کارزارهای واکسیناسیون، واکنش 
به وقایع اضطراری بهداشتی و کمک به کشورهایی 
که نظام سالمت ضعیفی دارند از جمله برنامه های 
اصلی دبلیو اچ او است بودجه این سازمان ترکیبی 
از حق عضویت کشورها و کمک های داوطلبانه 
است. حق عضویت کشورها بر اساس ثروت آنها 

محاسبه می شود.ایسنا.

دومین رویداد ملی مسابقه طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی 
تشخیص سریع از سوی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود. 
به گزارش سپید، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با هدف شناسایی گروه های دانش بنیان، 
نوپا و حمایت از آنها برای طراحی و ساخت »نانوحسگر زیستی 
تشخیص سریع« و تجاری سازی این تولیدات، دومین رویداد ملی 

»مسابقه طراحی و ساخت نانو حسگرهای زیستی تشخیص سریع« 
را برگزار می کند.گروه های دانش بنیان خالق و نوآور، دانشجویان، 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و سایر پژوهشگران 
و فناوران داخل و خارج کشور می توانند ایده های خالق خود را 

به این رویداد ارسال کنند. 
فناوری های تشخیص سریع، مثل نانوحسگرهای زیستی تشخیص 
غیرمتعارف،  سریع  حسگرهای  پوشیدنی،  حسگرهای  سریع، 

حسگرهای تشخیص سریع کووید 19 و نانوحسگرهای زیستی 
تشخیص سریع بر پایه سامانه های میکروفلوئیدیک از موضوعات 

اصلی مورد توجه در این رویداد است. 
بر اساس اعالم معاونت علمی ریاست جمهوری، برگزاری دومین 
مدرسه تخصصی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص 
سریع از دیگر برنامه های این رویداد است که در نیمه دوم شهریورماه 

امسال برگزار می شود.
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شناسایی گروه های توانمند حوزه ساخت حسگرهای تشخیص سریع کووید-۱۹

خبـر

وخیم شدن روزافزون همه گیری کرونا در سراسر ایاالت متحده آمریکا 
نگرانی ها را از تکمیل ظرفیت بیمارستان ها با بیماران کووید-19 

افزایش داده است. 
به گزارش سپید، مقامات ایالتی آمریکا اعالم کردند که ظرفیت حداقل 
۵6 واحد مراقبت های ویژه در روز سه شنبه در بیمارستان های فلوریدا 
تکمیل شده است. طبق اعالم آژانس مدیریت مراقبت های بهداشتی 
این ایالت، 3۵ بیمارستان دیگر نیز تنها 1۰ درصد یا کمتر از آن 
ظرفیت خالی برای واحدهای ICU خود دارند. ایالت جورجیا نیز 
با افزایش شمار مبتالیان جدید کرونا به نهمین ایالت آمریکا تبدیل 

شده که شمار مبتالیان آن از مرز 1۰۰ هزار نفر عبور کرده است. 
در کالیفرنیا شمار مبتالیان جدید همچنان باال و رو به افزایش بوده 
و نرخ مثبت شدن تست های کرونا در لس آنجلس افزایش بیش 

از دو درصدی داشته است. از آنجایی که نزدیک به 3 میلیون مورد 
ابتال به کروناویروس تایید شده در ایاالت متحده گزارش شده، نیاز 
به تست گیری افزایش یافته است. این امر باعث شده که مقامات 
فدرال مکان های جدید آزمایش را در فلوریدا، لوئیزیانا و تگزاس 
راه اندازی کنند اما شرکت های بزرگ تشخیصی اعالم کرده اند که با 

تاخیر در تست ها روبرو هستند. 
بیمارستان های تگزاس و فلوریدا پر از بیماران بحرانی کرونایی شده و 
برخی از مقامات محلی و ایالتی استفاده از ماسک را اجباری کرده اند. 
هفته گذشته، آمریکا به طور متوسط روزانه کمتر از ۵۰ هزار مبتالی 
جدید، باالترین میزان ثبت شده و دو برابر بیشتر از یک ماه پیش 

را گزارش کرده است.
تگزاس بیش از 1۰ هزار ابتالی جدید را روز سه شنبه گزارش داد 

که باالترین تعداد روزانه مبتالیان کرونا در این ایالت از زمان آغاز 
این بیماری را نشان می دهد. 

بنابر گزارش سی ان ان، تاکنون بیش از 131 هزار نفر در ایاالت متحده 
آمریکا به دلیل ابتال به کروناویروس جان خود را از دست داده اند.ایسنا

تکمیل ظرفیت بیمارستان های آمریکا با افزایش شمار مبتالیان کرونا


