
وزیر بهداشت مطرح کرد خبـر

تفاهم ایران و هند برای استفاده از واکسن کرونا

وزیر بهداشت گفت: »یک شرکت هندی وعده 
کرونای  واکسن های  از  درصد   ۲۰ که  داد 
پرداخت  پیش  و  ارزان تر  قیمت  با  را  خود 

جز  به  کشورها  سایر  اختیار  در  مناسب تر 
قرار دهد.« آمریکا 

در خصوص  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 

در  هندی  شرکت  یک  از  واکسن  خرید 
شرکت  »یک  کرد:  بیان  دولت  هیئت  جلسه 
آمریکا  به  واکسن  دوز  میلیون   ۱۰۰ هندی 

مجوز  کشور  همان  از  و  کرده  فروش  پیش 
سراسر  به  محصوالت  از  درصد   ۲۰ ارسال 
افزود:  وی  است.«   کرده  دریافت  را  جهان 
از  ۲۰ درصد  هندی هم وعده  »این شرکت 
ارزان تر  قیمت  با  را  واکسن های کرونا خود 
و پیش پرداخت مناسب تر و با ریسک کمتر 

به کشور ما اختصاص داده است.«
وزیر بهداشت در خصوص واکسن کرونایی 
به  و  را پشت سرگذاشته  که مرحله حیوانی 
مراحل انسانی رسیده است، گفت: »این واکسن 
۸۰ درصد از مراحل آماده سازی خود را طی 
کرده و اگر مراحل انسانی آن موفق نشود که 
هزینه  بود  خواهد  بسیارضعیف  آن  احتمال 
تحقیقاتی  کارهای  برای  شده  گرفته  نظر  در 
اشاره  با  نمکی  شد.«  خواهد  گرفته  نظر  در 
به اینکه این شرکت برای جمعیت ۸ میلیونی 
بیان  است،  گرفته  نظر  در  دوز   ۲ فرد  هر  و 
میلیون   ۱۶ ارقام  و  آمار  این  »مجموع  کرد: 

دوز واکسن کروناست.«
وزیر  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
اگر  نامه ها  تفاهم  »طبق  کرد:  بیان  بهداشت 
و  ننشیند  ثمر  به  واکسن  این  انسانی  مراحل 
این موضوع به نتیجه نرسد، مبلغ دریافتی این 
شرکت برای انجام کار های تحقیقاتی استفاده 

می شود تا محصول به نتیجه برسد.«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۸۴۵ مورد ابتال و 
۱۶۶ فوتی ناشی از کووید-۱۹ خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا 
شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
کشور  در  کووید۱۹  به  مبتال  جدید  بیمار   ۸۴۵ و  هزار  دو 
شناسایی شد که یک هزار و ۱۴۹ نفر از آنها بستری شدند.« 
وی گفت: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۱۹ هزار 

و ۴۳ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۶ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۲۴ هزار و ۱۱۸ نفر رسید.«
از  نفر  تا کنون ۳۵۷ هزار و ۶۳۲  به گفته وی، خوشبختانه 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »۳۸۹۳ نفر از بیماران مبتال 
مراقبت  تحت  بیماری  این  در وضعیت شدید  کووید۱۹  به 

قرار دارند.«
به اذعان وی، تا کنون سه میلیون و ۷۱۹ هزار و ۲۱۰ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
الری در توضیح استان های در وضعیت قرمز کرونا گفت: »بر 
تهران،  استان های  اساس آخرین اطالعات کرونا در کشور، 
آذربایجان  اصفهان، خراسان رضوی،  قم،  گیالن،  مازندران، 
شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین 

در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی درباره استان های در شرایط هشدار نیز گفت: »همچنین 

استان های آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، 
خراسان  بویراحمد،  و  کهگیلویه  کرمانشاه،  بوشهر،  اردبیل، 
گلستان  بختیاری،  و  چهارمحال  ایالم،  مرکزی،  جنوبی، 
گفت:  الری  دارند.«  قرار  هشدار  وضعیت  در  خوزستان  و 
»میزان رعایت پروتکل های بهداشتی تاثیر مستقیمی بر شدت 
شیوع بیماری کووید۱۹ دارد. نقش استفاده از ماسک به عنوان 
مهم ترین عامل بازدارنده در انتقال ویروس کرونا همواره مورد 
تاکید مسئوالن و کارشناسان بهداشت و درمان در سراسر جهان 
بوده است.« وی افزود: »بر اساس آخرین بررسی های صورت 
گرفته میزان استفاده از ماسک در کشورمان دارای سیر نزولی 
بوده و همزمان با این روند کاهشی شاهد افزایش موارد ابتال 

و بستری روزانه در اغلب استان های کشور هستیم.«
وی گفت: »بر اساس آخرین اطالعات در هفته گذشته میزان 
استفاده از ماسک توسط مردم کشور در اماکن عمومی ۵۹.۱۲ 
 ۱۶.۴۵ کاهش  شاهد  تاسف  کمال  با  که  است  بوده  درصد 
درصدی میزان استفاده نسبت به هفته ماقبل آن بودیم. همچنین 
میزان استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی ۶۴.۲ درصد 
گزارش شده است که نسبت به هفته ماقبل کاهش ۸.۳ درصدی 

را نشان می دهد.«
واصله  گزارشات  آخرین  اساس  »بر  کرد:  خاطرنشان  الری 
میزان استفاده از ماسک توسط شاغلین صنوف و صنایع ۶۳.۲۵ 
درصد و توسط کامندان ادارات و بانک ها ۸۲.۱۶ درصد است 
میزان  در  کاهشی محسوس  روند  بازهم شاهد  متاسفانه  که 
استفاده از ماسک در این گروه ها هستیم.« سخنگوی وزارت 

بهداشت اظهار کرد: »میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کشورمان در هفته گذشته به پایین ترین میزان خود ظرف ۶ 
هفته قبل از آن رسیده است. نباید فراموش کنیم وضعیت فعلی 
بیماری در کشور بازخورد نوع رفتار ما در رعایت پروتکل های 
بهداشتی و استفاده از ماسک طی هفته های گذشته بوده است 
و بدون شک عادی انگاری شرایط مهم ترین عامل بروز خیز 
مجدد بیماری در کشور است. مطمئنًا ویروس کرونا ماه ها با 
ما خواهد بود و باید سبک زندگی خود را با حضور آن تغییر 
دهیم . اگر کشوری عملکر موثرتری داشته است این موفقیت 
مرهون همکاری مردم کشورش در رعایت نکات بهداشتی 
است. امیدواریم با همکاری مردم در رعایت نکات بهداشتی 
و استفاده از ماسک شاهد کنترل ویروس و کاهش موارد ابتال 

و بستری روزانه در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
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