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اولیـن  مدعی
رئیس جمهوری روسیه ساخت و ثبت نخستین واکسن کرونا در این کشور را رسما اعالم کرد

روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر 
روزسه شنبه به طور رسمی از ساخت واکسن 
کرونا و ثبت این واکسن به نام روسیه خبر داد. 
به گزارش سپید، پوتین گفت: »وزارت بهداشِت 
روسیه موفق به ساخت واکسن کرونا شده است.«
وی همچنین گفت: »یکی از دخترانم در برابر 

کروناویروس واکسینه شده است.«
با همکاری مشترک وزارت دفاع  این واکسن 
این کشور و موسسه تحقیقات گامالیا ساخته 
شد. آزمایشات بالینی این واکسن در هجدهم 
تمامی 3۸ داوطلب  انجام گرفت و  ماه ژوئن 
ویروس  برابر  در  واکسن  این  کننده  دریافت 

مصون هستند.
جهانی  رقابت  است  ماهی  چند  که  حالی  در 
برای یافتن واکسن کووید-19 بین تعدادی از 
کشورها ادامه داشته و شرکت های داروسازی 
در حال تحقیق و بررسی روی نمونه های اولیه و 
آزمایشگاهی این واکسن بوده اند به نظر می رسد 
روسیه اکنون فاتح این رقابت شده و به عنوان 
اولین کشور در جهان از ساخت قطعی و ثبت 
رسمِی نخستین واکسن کرونا خبر داده است.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز 
سه شنبه در یک نشست گفت: »روسیه اولین 
کشور در جهان است که موفق به ثبت واکسن 

بیماری کووید-19 شده است.«
وی همچنین از وزیر بهداشت روسیه درخواست 
کرد تا او را در مورد واکسن مطلع سازد این 

درحالیست که پوتین تاکید کرد او از تاثیرگذاری 
کامل این واکسن و مصون ساختن افراد در برابر 

ویروس آگاهی دارد.
رئیس  همچنین  نیوز،  اسپوتنیک  گزارش  به 
جمهوری روسیه از تمامی افرادی که در جریان 
کشف و تولید واکسن بیماری کووید-19 نقش 
داشته  اند تشکر و قدردانی و این اقدام را گام 

مهمی برای جهان توصیف کرد.
صندوق  رئیس  دمیتریف،  کریل  دوشنبه  روز 
سرمایه گذاری مستقیم روسیه که در حال تأمین 
اعتبار آزمایشات واکسن کرونا در این کشور 
است، اظهار داشت: »روسیه به طور سنتی در 
تولید واکسن ها بسیار قوی بوده و واکسن ما 
در واقع نوعی کپی برداری از واکسن ابوال است 

که پنج سال پیش در مسکو تهیه شده است.«
کارآزمایی های  در  که  دمیتریف  گفته  به 
واکسن  کرده،  شرکت  واکسن  بالینی  اولیه 
کرونای روسیه به این دلیل توانسته پیشروی 
قبلی  واکسن  از  یافته  ارتقاء  نسخه  که  کند 
خاورمیانه  تنفسی  سندرم  ویروس  علیه 

است. )مرس( 

خبـر

معاون بهداشت وزارت بهداشت از سیر نزولی روند ابتال به کرونا 
در اکثر استان ها به دلیل رعایت پروتکل ها از سوی مردم خبر داد و 
گفت: »مردم بدانند که اقدامات و همکاری شان واقعا نتیجه می دهد. 
خوشبختانه اکنون اتفاق خوبی در حال رخ دادن است و میزان 

فوتی ها و بستری مثبت های ما سیر نزولی خود را طی می کنند.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی با بیان اینکه هیچ داروی موثری 
برای بیماری کووید-19 وجود ندارد، گفت: »همه داروهایی که 
از آن ها نام برده می شود اعم از فاویپیراویر، رمدسیویر و... اصال 
ثابت نشده که تاثیر زیادی داشته باشد. مهم ترین اقدام در برابر این 
بیماری پیشگیری است و در صورت ابتال هم مراقبت صحیح حائز 
اهمیت است. اگر بیمارستانی نسبت به بیمارستان دیگری در حوزه 
ترخیص بیمار و بهبودی بیماران بیشتر عمل کرده به مراقبت بهتر 

مربوط است، نه نوع دارویی که مصرف می شود.«
وی افزود: »خبر خوب این است که خوشبختانه مردم دارند خیلی 
خوب پروتکل ها را رعایت می کنند و استفاده از ماسک را جدی 
گرفته اند. این موضوع از بحث هایی مانند واکسن هم مهمتر است؛ 
چراکه باید خودمان را آماده کنیم تا فعالیت و زندگی مان طی یکسال 
آینده با کرونا ادامه داشته باشد و در عین حال هم بتوانیم سالمتی 
مردم را حفظ کنیم.« رییسی با اشاره به وضعیت استان ها گفت: 
»امیدواریم با اقدامات خوبی که در حال انجام است، قطع شیب 
صعودی در استان های درگیر ما مانند مازندران ادامه یابد و بتوانیم 
حدود سه الی چهار هفته آینده اگر همین روند ادامه یابد، شاهد 
شیب نزولی بیماری در این استان باشیم. در بوشهر با ثباتی که ایجاد 
شده، به ویژه در زمینه مرگ و میر بیماران این استان، شاهد یک 

افت هستیم که امیدواریم طی دو هفته آینده بیش از این ادامه یابد 
و در بوشهر هم به خوبی پروتکل ها را رعایت می کنند. خراسان 

شمالی نیز وضعیت به همین صورت است.«
وی با بیان اینکه روند ابتال در اکثر استان ها رو به کاهش است، 
ادامه داد: »استانی مانند اردبیل هنوز نیاز به مراقبت دارد. هرچند 
در هفته گذشته یک کاهشی داشته، اما از آنجایی که پیک در آنجا 
همچنان باالست، نیاز به کار بیشتر دارد. زنجان بعد از مدت ها شیب 
نزولی اش را آغاز کرده است. کرمان تقریبا به یک وضعیت ثبات 
رسیده، اما باید همچنان مراقبت کنند. گلستان، لرستان و ایالم نیز 
یک پیکی زدند و اکنون شیب نزولی را طی می کنند. در عین حال 
در مورد شرایط کرونا در استان  خراسان رضوی هنوز نگرانی داریم. 
در استان مرکزی باید مراقبت بیشتری کنیم. زیرا تعداد بیمارانش با 
شیبی مالیم در حال افزایش است. چهارمحال و بختیاری یکی از 
جاهایی است که بیماری در آنجا یک خیز برداشته است. هرمزگان 
در حال طی سیر نزولی است. البرز الگویی شبیه تهران دارد و در 
هفته اخیر یک آرامش نسبی دارد. تهران طی هفته گذشته وضعیت 
خوبی داشت و شیب مالیم کاهشی داشت اما باید مراقبت کنیم.«
رییسی گفت: »در آذربایجان شرقی واقعا مدیریت خوبی انجام 
می شود و پزشکان اورژانس بیمارستان به دلیل آرامشی که ایجاد شده 
بود و دو تا از آی سی یو ها خالی شده بود، اشک شوق می ریختند. 
اصفهان همیشه با شیبی مالیم در حال مدیریت بیماری است و 
قزوین هم به همین صورت. وضعیت خوزستان نیز هفته به هفته 
در حال بهبود است که امیدوارم این روند ادامه یابد. کرمانشاه نیز 
شیبی منطقی را طی می کند. در استان فارس با یک مدیریت خوب 

به شدت وضعیت نزولی شد. اتفاقی که افتاد، فعال کردن قوی  
بخش سرپایی بود، میزان تست باال رفت و میزان بستری در این 
استان به شدت افت کرد. آذربایجان غربی نیز یک روند خوبی را 
طی می کند. سیستان و بلوچستان هم به همین صورت. کردستان 
هم که از استان های قرمز و نگران کننده ما بود به سرعت دارد 

شیب نزولی و منطقی خودش را طی می کند.« 
رییسی گفت: »مردم بدانند که اقدامات و همکاری شان واقعا 
نتیجه می دهد. خوشبختانه اکنون اتفاق خوبی در حال رخ دادن 
است. میزان فوتی ها و بستری مثبت های ما دارند سیر نزولی 
خود را طی می کنند. البته همچنان راه ادامه دارد و مردم باید 
به شدت رعایت کنند. حتی اگر 1۰ تا 2۰ درصد مردم هم 
رعایت نکنند، دچار مشکل می شویم. در چند روز تعطیلی 
شاهد مسافرت هایی به سمت شمال کشور بودیم، اما همین 

مسافرت ها می تواند برای ما دردسر ایجاد کند.«ایسنا

معاون بهداشت وزارت بهداشت تشریح کرد

آخرین وضعیت کرونا در استان های کشور


