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خبـر

١٢ توصیه رهبری به ستاد مقابله با کرونا



تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا: خبـر

اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، سالمت مردم است
رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند با اشاره به جنبه  های 
سالمت  محور، امنیتی و اقتصادی تصمیم  گیری  ها 
درباره بیماری کرونا و احتمال تعارض این جنبه ها 
با یکدیگر، تأکید کردند: »از آنجا که جنبه  های امنیتی 
و اقتصادی نیز نشأت گرفته از همین بیماری است، 
بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، سالمت 

مردم است.«
به گزارش سپید، حضرت آیت  اهلل خامنه  ای صبح روز 
شنبه در دیدار حضوری با رییس جمهور و اعضای 
ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد 
این ستاد، توصیه های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ 
تصمیم  های قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و 
همکاری همه دستگاه ها و آحاد مردم برای مقابله با 
وضعیت تأسف بار ویروس عالم گیر کرونا تأکید کردند.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد شدید و صریح از اقدام 
برخی  ها در برخورد با دولت و رییس جمهور و هتک 
حرمت ایشان، گفتند: »هتک حرمت حرام است و 
انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز 
کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد 

و انسجام نیاز دارد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشان، هدف 
از تشکیل این جلسه را که به دعوت ایشان تشکیل 
شد، وضعیت تأسف بار بیماری کرونا در کشور و 
لزوم تالش مضاعف و بکارگیری ابتکارات جدید 
برای مواجهه با این ویروس، بیان کردند و افزودند: 
»البته اصل این موضوع و همچنین اوج پاییزی آن در 
همه دنیا فراگیر است و فقط مخصوص ایران نیست.«
ایشان با اشاره به نحوه مدیریت مقابله با این ویروس 
در کشورهای مختلف، خاطرنشان کردند: »در برخی 
کشورها همانند امریکا بدترین مدیریت اعمال شده 
است، ولی ما باید تالش کنیم از این حادثه که با جان 
و سالمت مردم و امنیت و اقتصاد آن ها در ارتباط 

است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه اِعمال مدیریت صحیح 
و مناسب را »اتخاذ تصمیم های قاطع حاکمیتی«، »اقناع 
افکار عمومی« و »همکاری همه دستگاه ها و همچنین 
همکاری مردم« دانستند و افزودند: »البته این همکاری 
فقط مختص مقابله با کرونا نیست، بلکه باید در همه 
مسائل بخصوص مسائل سیاسی وجود داشته باشد، 
زیرا کشوری که دارای ملتی قدرتمند، نظام نوپدید 
و سخن جدید است، به  طور طبیعی با مسائل مهمی 

در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.«
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام 
درونی در کشور، به اقدام اخیر برخی  ها در مواجهه 
با دولت و شخص رییس جمهور اشاره کردند و 
گفتند: »اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم 
هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را به طور 

صریح اعالم می کنم.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای، انتقاد را غیر از هتک حرمت 
دانستند و افزودند: »هتک حرمت در میان مردم حرام 
است و نسبت به مسئوالن بیشتر، به خصوص در 

میان مسئوالن باالی کشور.«
ایشان خاطرنشان کردند: »ممکن است انتقاد درستی 
داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد، اما انتقاد با 
اهانت و هتک حرمت متفاوت است. اینگونه رفتارها و 
هتک حرمت، روش امریکایی ها است که در مناظره ها 
و کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا رسوا کرده  اند 

تا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی آن ها 
می گوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه می کند.«

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: »روش ما اسالمی و 
قرآنی است، یعنی انتقاد بیان می شود اما هتک حرمت 

انجام نمی گیرد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این موضوع 
گفتند: »باید حرمت رؤسای سه قوه و مسئوالن کشور که 
در عرصه خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود.«
ایشان بعد از بیان این نکته مهم، به بحث کرونا 
بازگشتند و با اشاره به جنبه  های سالمت  محور، 
امنیتی و اقتصادی تصمیم  گیری  ها درباره این بیماری 
و احتمال تعارض این جنبه ها با یکدیگر، تأکید کردند: 
»از آنجا که جنبه  های امنیتی و اقتصادی نیز نشأت 
گرفته از همین بیماری است، بنابراین اصل و اولویت 

در تصمیم گیری ها، سالمت مردم است.«
رهبر انقالب اسالمی ضمن قدردانی از اقدامات 
ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته های وابسته به آن، 
عملکرد کادر درمان و سالمت را بسیار درخشان و 
جهاد فی سبیل اهلل خواندند و در ادامه توصیه های 

مهمی را بیان کردند.«

توصیه هایی مهم
»لزوم راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی 
برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا 
و نظارت بر اجرا« اولین توصیه حضرت آیت اهلل 

خامنه ای بود.
توصیه بعدی ایشان درباره »محوریت وزارت بهداشت 

برای تعیین مصادیق محدودیت ها« بود.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: »هنگامی که وزارت 
بهداشت، مصادیق محدودیت را تعیین کرد، بقیه 
دستگاه ها باید بدون در نظر گرفتن مالحظات دیگر، 

آنها را رعایت و اجرا کنند.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: »کنترل دقیق مبادی 
ورودی کشور، محدودیت ترددهای غیرضرور بین 
شهری به همراه اقناع مردم و اِعمال سخت گیرانه 
ضوابط در ناوگان حمل و نقل شهری و محیط های 
عمومی، از جمله مصادیق محدودیت ها است که 
مسئولیت اصلی اجرا و نظارت، با شورای امنیت 

کشور و نیروی انتظامی است.«
»آموزش همگانی درباره راه های شیوع و شیوه های 
پیشگیری به صورت محله  محور و با استفاده از 
ظرفیت مساجد و بسیج و البته با محوریت وزارت 
بهداشت و همکاری وزارت ارشاد و صداوسیما« و 

»لزوم تصویب جرائم سختگیرانه برای افرادی که 
مرتکب تخلفات بزرگ از ضوابط بهداشتی می شوند« 
توصیه های دیگر رهبر انقالب اسالمی به مسئوالن 

برای مقابله با کرونا بود.
حضرت آیت اهلل خامنه  ای با اشاره به سخت تر شدن 
شرایط زندگی برخی افراد و مشاغل با اجرای جرائم 
سخت گیرانه، خاطرنشان کردند: »در این زمینه دولت 
باید بسته های حمایتی را در نظر بگیرد، ضمن آنکه 
خیّرین و مردم نیز باید وارد میدان شوند و به کمک 
این افراد بیایند چرا که این کار جزو بهترین کارها و 

برترین وسایل نزدیک شدن به خدا است.«
ایشان همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با بیماری در 
روزهای اول آن، گفتند: »بر اساس گفته متخصصان 
اگر در یکی دو روز اول، مبتالیان شناسایی و برای 
معالجه آنها اقدام شود، تلفات کاهش جدی خواهد 

یافت که این کار بسیار الزم است.«
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر »به حداقل رساندن 
مراجعات به دستگاه های اجرایی با افزایش خدمات 
الکترونیک«، مسئوالن را به رعایت حداکثری ضوابط 
بهداشتی توصیه کردند و افزودند: »متأسفانه گاهی 
برخی از مسئوالن در رعایت مواردی مثل ماسک زدن 
به شیوه صحیح یا رعایت فاصله، کوتاهی می کنند که 
این بی اعتنایی ها بر رعایتهای عمومی مردم هم اثر منفی 
می گذارد.« ایشان همچنین با تأکید بر لزوم استخدام 
نیروی انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت، از تحقیقات 
پژوهشگران برای دستیابی به دارو و واکسِن مقابله 
با کرونا صمیمانه و عمیقاً تقدیر کردند.شنیده شدن 
یک حرف واحد از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا« 
توصیه بعدی و مؤکد حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به حضور پر 
شمار نیروهای داوطلب در ماه های اول شیوع بیماری و 
خدمات مؤثر آنان همانند کمک به پرستاران، ضدعفونی 
کردن دستگاه ها و معابر، راهنمایی خانواده ها و کمک 
به افراد سالمند، استمرار این فعالیت ها را مورد تأکید 
قرار دادند و از نیروهای داوطلِب مخلص و جوانان 
مؤمن و صالح خواستند بار دیگر وارد میدان شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه برخی افراد 
بیکار شده در اثر کرونا، بیمه بیکاری ندارند، گفتند: 
»تأمین اجتماعی موظف است برای حل این مشکل 
اقدام کند که البته در این قضیه نیز ورود خیّرین از 

برترین انفاق ها است.«
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان، اهمیت 
معجزه  وار دعا، توسل و استغفار را برای دفع بال 

مورد تأکید قرار دادند و افزودند: »همه آنچه گفته 
شد در حکم ابزار است و آنچه به این ابزارها، جان 
و روح می بخشد پروردگار متعال است که باید با 
دعا و تضرع، نظر لطف الهی را که همواره شامل 
حال ملت ایران بوده است، برای عبور از این گردنه 
نیز جلب کرد.« ایشان خاطرنشان کردند: »کارهای 
بزرگی در کشور در جریان است و به توفیق الهی 
هیچ حادثه ای نتوانسته جمهوری اسالمی را متوقف 
کند اما باید این موانع را که موجب ُکند شدن حرکت 

می شود، هر چه زودتر برطرف کرد.«
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حسن روحانی، 
رییس  جمهور با بیان گزارشی از فعالیت های مقابله 
با کرونا در هشت ماه گذشته، گفت: »برای مقابله با 
این ویروس فعاًل راهی جز رعایت ضوابط بهداشتی 

و پیشگیری وجود ندارد.«
رییس  جمهور افزود: »همانند دوران جنگ که اجازه 
خرید تجهیزات جنگی به ما نمی دادند، در ابتدای شیوع 
کرونا نیز تقریباً هیچکس تجهیزات مورد نیاز مثل 
کیت تشخیص، دستگاه تنفس، امکانات و تجهیزات 
آی  سی  یو و حتی ماسک را به ما نداد، ولی با اتکا به 
شرکت  های دانش بنیان، این تجهیزات را به سرعت 

تولید کردیم و اکنون هیچ مشکلی نداریم.«
روحانی ادامه داد: »در ماجرای کرونا برای ما روشن 
شد که تکیه بر توان و امکانات داخلی و نگاه نکردن 
به دست دیگران تا چه حد برای ما مهم است و ما 
فهمیدیم که در روزهای مبادا باید روی پای خودمان 
بایستیم، چرا که دیگران ما را حتی در مسائل مربوط به 
حقوق بشر، بهداشت و درمان و نجات جان انسان  ها 

یاری نمی  کنند، اگرچه شعارش را می  دهند.«
وی با اشاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای فعلی با 
ویرس زمان اسفند ماه که کشور را درگیر کرد، افزود: 
»هم وزارت بهداشت و هم متخصصان می  گویند 
ویروس ماه های اخیر ویروس جهش  یافته اروپایی 
است که سرعت و قدرت انتقال آن، ۹ برابر شده است.«
رییس جمهور با گالیه از جدی نگرفتن توصیه های 
قانونی از طرف برخی از مردم، گفت: »محدودیت های 
شدید در مناطق پر خطر، مراقبت های الزم برای 
جلوگیری از نقض قرنطینه مبتالیان و جریمه  های 

قانونی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.«
روحانی گفت: »برای کمک به تهیه و توزیع مایحتاج 
افراد در قرنطینه به کمک مساجد و بسیج مردمی 

نیازمند هستیم.«
رییس جمهور همچنین در خصوص تأمین مالی 
به  دولت  کمک های  واکسن،  و  دارو  تحقیقات 
پرداخت  و  کرونا  دوران  در  نیازمند  خانواده های 

بخش هایی از کارانه کادر درمان گزارش داد.
در ادامه این جلسه، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از حمایت  های 
بی  بدیل و دلگرم  کننده رهبر انقالب اسالمی و زحمات 
کلیه مسئوالن و جهاد کادر درمان برای مقابله با کرونا، 
گفت: »نیمی از تخت های آی سی یو بیمارستان ها را 
به بیماران کرونایی اختصاص دادیم، اما هیچ بیمار 
غیر کرونایِی نیازمنِد تخت آی سی یو را نیز معطل 
نگذاشتیم.« وزیر بهداشت افزود: »در هیچ جای دنیا 
نمی  توان بیماری همه  گیر را با خواهش و توصیه کنترل 
کرد و باید با اِعمال ضوابط و تشدید محدودیت  های 

قانونی، این بیماری را مهار کنیم.«
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سخنگوی دولت: خبـر

سیاستهایپیشگیرانهدرصورتعدمکنترلشرایط،بیشترمیشود
سخنگوی دولت با اشاره به سیاست های پیشگیرانه در ۴3 شهر که 
در شرایط بد کرونایی قرار دارند، گفت: »در صورتی که آمار، کنترل 
نشود، سیاست های پیشگیرانه با سختگیری بیشتری اعمال خواهد شد.«
به گزارش سپید، علی ربیعی با حضور در بخش خبری شبکه اول 
سیما اظهار کرد: »روز شنبه خدمت رهبر معظم انقالب جلسه ستاد 
مبارزه با کرونا را داشتیم و از طرف خودم از رهبر انقالب تشکر 
می کنم که شرایطی را فراهم کردند که با پشتکار بیشتر به فعالیت خود 

ادامه دهیم تا دولت، با جدیت و آرامش بیشتر مسائل را حل کند.«
وی یادآور شد: »در ستاد کرونا تصمیم گرفتیم در شهر تهران کارمندان 
50 درصد در سر کار حاضر شوند. مدیران دستگاه ها موظفند با 
برنامه ریزی در انجام امور خللی ایجاد نشود و پاسخگوی مراجعه 
کنندگان باشند. دولت الکترونیک نیز این امکان را می دهد که خدمات 

غیر حضوری به مردم انجام شود.«
سخنگوی دولت عنوان کرد: »در شهرهایی که پروتکل مراعات نشده 
و میزان شیوع و مرگ ومیر باال بوده، تصمیم گرفتیم جز مشاغل اول 
مثل نیروی انتظامی، امنیت و بیمارستان ها و خدمات عمومی و مواد 
غذایی و... بقیه تعطیل شوند؛ ورزشگاه ها، اماکن، تئاتر، سینما، نمازهای 
جماعت، مراسم عبادی و مذهبی تا یک هفته فعاًل تعطیل خواهند 
بود و بعد از یک هفته برای تمدید شرایط را ارزیابی می کنیم و این 

شرایط تا دو هفته قابل تمدید است.«
ربیعی با بیان اینکه در تهران، ورامین و دماوند وضع نامناسبی داریم، 
توضیح داد: »در تهران به مدیران اعالم کردیم نیمی از کارمندان در 
محل کار حضور نیابند و این اتفاق در حمل و نقل عمومی و مترو اثر 

دارد و با کاستن از کارمندان دولت، شرایط بهتر می شود.«
وی افزود: »ادامه این سیاست ها بستگی به شرایط دارد اما اگر نتوانیم 
آمار را کنترل کنیم، سیاست های سختگیرانه تری را پیگیری می کنیم. 
روز شنبه کمیته های مختلف در دستگاه های ذی ربط مشغول به کار 
بودند و بر اساس آموزش و با رویکرد اطالع رسانی و کنترل و نظارت 
و قواعد سختگیرانه، جلساتی داشتیم و در سختگیری جرایم نیز با 
شدت بیشتری شرایط را پیگیری می کنیم. ما ناگزیریم برای افرادی 

که تبعیت نمی کنند موارد بازدارنده درنظر بگیریم.«
سخنگوی دولت درباره محدودیت های ۴3 شهر گفت: »درباره این 
شهرها و مشاغلی که حق فعالیت در آنها را ندارند روز شنبه روی 
سایت دولت اطالع رسانی شد و استانداران موظف به پیگیری هستند 
و نیروی انتظامی و بسیج و بازرسان وزارت بهداشت و بخشداری و 

استانداری ها بر انجام پروتکل ها نظارت خواهند کرد و جز مشاغل  
بخش اول، همه مشاغل تعطیل خواهند بود و اگر کسی رعایت نکند 
با برخوردهای جدی روبرو می شود.« ربیعی یادآور شد: »وزارت 
بهداشت در ارتباط با مسائل بهداشتی اطالع رسانی می کند؛ رهبرانقالب 
فرمودند چندگانه درباره تصمیمات حرف زده نشود تا مردم دچار تردید 
شوند و این ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد و در جلسه آینده 
کرونا در این باره و برای اطالع رسانی واحد تصمیم گیری می کنیم.« 
وی تأکید کرد: »تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا روی زمین نمی ماند؛ 
ما نیاز به همکاری های میان بخشی بیشتری داشتیم و ستاد عملیاتی 
نیز در اجرا نظارت می کند و این مهم، موانع را برطرف و هم افزایی 
دستگاه ها را نیز در پی دارد و بزودی رییس جمهوری، رییس قرارداد 
اجرایی کرونا را معرفی خواهد کرد و اثربخشی ستاد افزایش می یابد.«
سخنگوی دولت درباره بیمه بیکاری افراد بیکار شده بر اثر کرونا که 
در بیانات امروز رهبر معظم انقالب به آن تاکید شده بود، توضیح 

داد: »۶ میلیون شغل رسمی و غیر رسمی بر اثر کرونا دچار تهدید 
شد که از این میان 3.5 میلیون آن شغل رسمی و 2.5 میلیون دیگر، 
شغل غیررسمی بودند و اوضاع برای ما بسیار سخت بود. همانگونه 
که رهبر انقالب فرمودند، سه منحنی اقتصاد و امنیت و سالمت باید 
در کنار هم مورد توجه قرار گیرد و سالمت در اولویت ماست. در 
شرایط اقتصاد کشور که تخت فشار است، 1۴ هزار میلیارد وام برای 
5۴۴۴ هزار کار پیش بینی کردیم و از یک میلیون و ۶00 هزار نفری 
که از بازار کار خارج شدند، بیش از یک میلیون و 10 هزار نفر تحت 

بیمه قرار گرفتند.«
ربیعی ادامه داد: »روز شنبه در وزارت رفاه جلسه ای داشتیم که چگونه 
افرادی که بیکار بودند و لطمه بیشتری دیدند و افرادی که بیکار شدند و 
بیمه ندارند، تحت پوشش قرار دهیم. باید کار کارشناسی انجام و منابع 
تامین شود تا پوشش بیمه بیکاری را برای این افراد داشته باشیم. دوران 

تحریم و کرونا سختی های مضاعفی داشت اما ما کنار مردم هستیم.«

روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور 
در نامه ای از سخنان خردمندانه، الطاف کریمانه، راهنمایی های 
حکیمانه و حمایت های کریمانه رهبر معظم انقالب نسبت به 
فرزندان خود، مدافعان سالمت این سرزمین، قدرداني کردند.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این نامه آمده است:

بسمه تعالی
محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل 

خامنه ای ادام اهلل ظله الشریف 
بعد از سالم و تحیت، ما روسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی سراسر کشور، مراتب سپاس و قدردانی خود را 
از سخنان خردمندانه، الطاف کریمانه، راهنمایی های حکیمانه 
و حمایت های کریمانه آن رهبر عزیز نسبت به فرزندان خود، 

مدافعان سالمت این سرزمین، تقدیم می داریم.
همانگونه که آن رهبر معظم بارها تاکید فرموده اند، رویارویی 
موفق وزارت بهداشت، دولت محترم و مجموعه نظام اسالمی با 
همه گیری ویروس منحوس در گروی هماهنگی و یکپارچگی، 
همه  بسیج  اجتماعی،  وسیع  مشارکت  عمومی،  افکار  اقناع 
امکانات و هم افزایی تمامی دستگاه ها و قوا و البته تداوم و 

ارتقای مدیریت جهادی مبتنی بر ایمان، علم و عمل است.
به عنوان خدمتگزاران و سربازان آن فرمانده بزرگ در گستره 
پهناور جبهه دفاع از سالمت مردم و خادمین دانشگاه های علوم 

پزشکی سراسر کشور، بار دیگر در پاسخ به ندای وحدت  بخش 
و روحیه آفرین رهبری معظم، عزم راسخ خود و همکاران 
سختکوش و ایثارگر در تمامی رده ها را برای صیانت از سالمت 
مردم اعالم می کنیم و از صمیم قلب امیدواریم این مسیر دشوار 
به لطف بیکران حضرت حق و در سایه عنایت حضرت ولی 
عصر )عج( و با رهنمودها و دعای خیر آن مرجع گرانقدر  و 

مردم عزیز میهن اسالمی با موفقیت طی شود.
باشد که این بار نیز مردم مومن و خدمتگزاران حوزه سالمت، به 
مدد الهی و با وحدت کلمه زیر پرچم رهبری فرزانه، حماسه ای 
دیگر در عرصه خدمت عالمانه و همدلی مومنانه در دیوان 

تابناک تاریخ ایران اسالمی به ثبت رسانند.
از خداوند متعال عزت و اعتالی روزافزون نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران تحت رهبری های داهیانه آن ذریه پاک پیامبر 

اکرم)ص( را مسألت داریم.
والسالم علیکم و رحمة اهلل

روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

قدردانی روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از رهبر معظم انقالب



معاون کل وزارت بهداشت:  خبـر

قرنطینه افراد دارای تماس نزدیک با بیماران کرونایی ضروری است
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »افراد 
دارای تماس نزدیک با بیماران مبتال به ویروس کرونا باید قرنطینه 
شوند، زیرا قرنطینه این افراد یکی از مهم ترین اقدامات در راستای 

کنترل اپیدمی است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو با ایرنا درباره اهمیت 
قرنطینه کردن افراد تماس نزدیک با بیماران کرونایی افزود: »همدلی 
و همراهی ملت و دولت در رعایت اصول فاصله گذاری می تواند 
رمز موفقیت کنترل اپیدمی باشد. فقط از این طریق می توان پاییز 

سیاه را به زمستان سفید تبدیل کرد.«

وی بیان کرد: »تماس نزدیک به معنی هرگونه ارتباط با فرد یا افراد 
مبتال به ویروس کرونا در مجموع به مدت یک ربع و در فاصله 
کمتر از دو متر است.« معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »فردی که 
با بیماران مبتال به کرونا در »تماس نزدیک« باشد، بالفاصله بعد از 
تماس باید قرنطینه شود. این افراد با جواب منفی یا مثبت تست 
مولکولی و حتی بدون تست حتما باید برای دو هفته قرنطینه باشند.«
بیماران  با  نزدیک«  افراد »تماس  اظهار کرد: »قرنطینه  حریرچی 
کرونایی، تعداد افراد کمتری از جامعه را در بر می گیرد و در نتیجه 

تاثیر اقتصادی اجتماعی کمتری خواهد داشت.«

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت گفت: »ایران در پی یافتن درمانی موثر 
برای کرونا در سطح جهان، حضور چشمگیری 

داشته است.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در صفحه 

شخصی توییتر خود در رشته توییتی نوشت:
»کارآزمایی بالینی Solidatory درپی یافتن 
درمانی موثر برای کووید۱۹ توسط  سازمان جهانی 
بهداشت راه اندازی شده و یکی از بزرگترین 
مطالعات درمان  کروناست که تقریباً ۱۲۰۰۰ 
بیمار را در ۵۰۰ بیمارستان در بیش از ۳۰ کشور 
جهان ثبت نام کرده است و ایران در آن حضور 

چشمگیر و موثری دارد.
در پیش نویس ارزیابی ۶ ماهه اول بر خالف 
برخی مطالعات دیگر در اروپا و آمریکا به 
لوپیناویر،  رمدسیویر،  می رسد  داروی  نظر 

تاثیری  اینترفرون  و  کلروکین  هیدروکسی 
اندک روی مبتالیان به کووید ۱۹ و کاهش 

میزان مرگ و میر آنها داشته اند.
انتشار این پیش نویس در ۲۴ مهر، واکنش 
شرکت آمریکایی گیلئاد سازنده رمدسیویر را 
درپی داشت. اما سازمان غذا و داروی آمریکا 
این دارو را بر اساس مطالعات شرکت سازنده، 
برای درمان  کرونا تایید کرد. این تایید زودهنگام 
از سوی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت مورد 
انتقاد واقع شده است. شرکت گیلئاد بیانیه داده 
که این دارو تایید شده و برای استفاده موقت 
در درمان کووید۱۹ در بیش از ۵۰ کشور تأیید 
یا مجاز شده است. عده ای در ایران هم خیلی 
اتفاقی!!  مطالعه ای که با مشارکت ایران تا این 
لحظه اثر بخشی این دارو را مشکوک کرده و 

زیر سوال می برند.«

طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس 
کرونا تا ظهر یکشنبه )۴ آبان ۹۹( 
 ۵۶۸ هزار و ۸۹۶ نفر را در ایران به 
طور قطعی مبتال کرده و در مجموع 
تا این روز ۳۲ هزار و ۶۱۶ نفر را 
به کام مرگ کشانده است. از سوی 
دیگر، ۴۵۵ هزار و ۵۴ نفر در ایران 

تاکنون بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، بررسی آمارهای 
وزارت بهداشت نشان می دهد که 
طی ۱۰ روز اخیر )۲۵ مهر تا ۴ آبان( 
به طور متوسط در هر ساعت ۲۱۳ 
نفر در ایران مبتال و حدود ۱۳ نفر 
قربانی این ویروس شده اند. البته در 
هر ساعت ۱۵۴ نفر نیز بهبود یافته اند. 
در این اینفوگرافیک روند شیوع کرونا 
در ایران طی یک ماه اخیر )از ۴ مهر تا 

۴ آبان( را مشاهده می کنید.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت مطرح کرد

حضور پررنگ ایران 
در کارآزمایی جهانی آزمایش های کرونا

روند کرونا در ایران، از ۴ مهر تا ۴ آبان

عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا گفت: »ایران در آزمایش دارو های 
کرونا موش آزمایشگاهی نیست. واکسنی وارد ایران می شود که تأییدیه 

سازمان جهانی بهداشت داشته باشد.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در خصوص تزریق واکسن کرونا 
به پرسنل بیمارستانی در امارات متحده عربی اظهار کرد: »در امارات 
متحده عربی تمام پرسنل بیمارستانی واکسن کرونا را تزریق کردند 
که هم از واکسن چینی استفاده کردند و هم واکسن روسی، ظاهرا 
این واکسن براساس توافق با کشور های سازنده در اختیارشان قرار 
گرفته چرا که هنوز سازمان جهانی بهداشت واکسنی را تأیید نکرده 
است، اما ما عاقالنه تر رفتار می کنیم.« وی ادامه داد: »در واقع این ها 
یک سری واکسنی است که طی مطالعات تحقیقی به صورت تجربی 
استفاده می کنند و در قالب طرح تحقیقاتی و تجربی ارائه شده که 
احتماال مقاالت آن بعدا چاپ می شود، ولی ما باید بگذاریم واکسنی 
وارد ایران شود که تأییدیه سازمان جهانی بهداشت را داشته باشد، 

چراکه ما سرنوشت مردم را به دست تجربه نمی دهیم.«
مردانی در پاسخ به این سؤال که »برخی می گویند ایران در آزمایش 

دارو های کرونا موش آزمایشگاهی شده« اظهار کرد: »اصال چنین 
چیزی نیست، یک عده ای خودشان را متخصص جا می زنند و 
اطالعات و مطالبی را در فضای مجازی منتشر می کنند که اشتباه 

است، ما باید اطالعات مان را از منابع معتبر بگیریم.«
وی ادامه داد: »در ایران وزارت بهداشت سایتی دارد که آخرین 
متخصصان  انجمن  همچنین  می گذاریم.  آنجا  را  دستورالعمل 
بیماری های عفونی آمریکا و اروپا و سازمان جهانی بهداشت منابع 
معتبر بین المللی هستند، اگر شما از این منابع معتبر مطلبی دریافت 
کردید درست است. اولین پارت رمدسیویر را چین به صورت اهدایی 
به ما داد و بعد هم ما یک مقدار واردات داشتیم که همه دنیا هم از 
آن استفاده کردند، آزمایشی نبوده و این صحبت ها نابخردانه است.«

این فوق تخصص بیماری های عفونی در خصوص حضور افراد برای 
درمان کرونا در منزل گفت: »در حال حاضر ظرفیت های بهداشتی 
و درمانی کشور شدیداً تحت فشار است. پرسنل پزشکی عالوه بر 
اینکه عده ای استعالجی گرفتند برخی هم مشکالت روحی و روانی 
پیدا کردند و برخی هم همسران شان از فعالیت شان ممانعت می کنند، 

لذا ما حتی در  بخش خصوصی هم با کمبود پرستار روبرو هستیم.«
وی ادامه داد: »در همه دنیا یک سری خدمات پزشکی در منزل ارائه 
می شود، اما در ایران متأسفانه این اقدام از یک انسجام سیستمیک 
برخوردار نیست. یک عده ای که ممکن است طبیب هم نبوده و 
مثال بهداشت یار هستند برای درمان کرونا به منزل افراد بروند، این ها 
ممکن است با دارو ها آشنایی داشته باشند، اما عموما اینکه چه مقدار 
و چه زمان استفاده شود را آگاهی ندارند و حتی اغلب با طبیب 
هم مشورت نمی کنند، بنابراین خواهش می کنم مردم قبل از انجام 
دستورات این افراد حتما با طبیب خودشان مشورت کنند. در تمام 
دنیا مجموعه خدمات در منزل دارند، اما آنجا طبیب بیمار را می بیند 
و شرایط را بررسی می کند.« مردانی با اشاره به اینکه توزیع واکسن 
کرونا از دیروز آغاز شده و افراد با کد ملی می توانند آن را دریافت 
کنند، گفت: »توصیه می کنیم تنها گروه های در معرض خطر این 
واکسن را تزریق کنند. متأسفانه به دلیل بدقولی شرکت ها واکسن 
آنفلوانزای داخلی هم تا به حال عرضه نشده و به همین دلیل هنوز 

با کمبود مواجه هستیم.«باشگاه خبرنگاران جوان

مردانی، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا: 

ایران در آزمایش دارو ی کرونا موش آزمایشگاهی نیست

شماره ۱7۸۰ ۵5 آبان ۱۳۹۹



شماره 61780 5 آبان 1399

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران: خبـر

در غربالگری کرونا تغییرات جدی را شاهد خواهیم بود
فرمانده عملیات مدیریت مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت: 
»باتوجه به جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با مقام معظم رهبری و همچنین 
جلسه چند روز پیش با رئیس جمهوری، ما در عرصه غربالگری بیماری 

کرونا تغییرات جدی را شاهد خواهیم بود.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی افزود: 
»دامنه حوزه ردیابی بیماران که مورد توجه جدی همکاران مراقب 
سالمت قرار خواهد گرفت، افزایش پیدا می کند، به این معنی که تعداد 

افراد بیشتری در این فرایند ورود پیدا می کنند.«
وی برلزوم توجه بیشتر به مکانیزم های بهداشتی کشور تاکید کرد و گفت: 
»ما باید بدانیم ریشه کن شدن بیماری کرونا حتماً از کریدور و داالن 
بهداشت می گذرد.« وی تاکید کرد: »هرآنچه ما بتوانیم در زیرساخت های 
بهداشتی کشور،  بخش های بهداشتی را فعال تر کنیم، اقدامات پیشگیرانه 

بهتری انجام خواهد گرفت.« زالی  افزود: »با اعتالی ظرفیت بهداشتی 
و زیرساخت های آن، امر پیشگیری به خصوص در حوزه بیماریابی 

و ردیابی بیماران و استفاده از گروه های مردم نهاد برای شناسایی و 
اقدام بهتر بهداشتی، مفیدتر خواهد بود.« وی ادامه داد: »شاید یکی از 
راهبردهایی که بیش از هر زمان دیگر مورد توجه جدی قرار می گیرد، 
موضوع فعال سازی سیستم مراقبتی در حوزه بهداشت است.« وی افزود: 
»هرچند زیرساخت هایی در این زمینه وجود دارد اما باید در تمام شهرها 

به خصوص کالنشهرها این موضوع مورد باز مهندسی قرار گیرد.«
وی ادامه داد: »در کالنشهرها نیاز داریم که زیر ساخت های بهداشتی 
در تناسب با تغییرات شهرنشینی و توسعه یافتگی، تغییراتی پیدا کند.«

زالی تاکید کرد: »شرایط فعلی، صعوبت و چالش های فراسویی و نوینی 
که در عرصه مقابله با این ویروس وجود دارد، به گونه ای اقتضا می کند 
که همه دستگاه ها مجدداً با فرض یک آرایش شبه جنگی، وارد میدان 

شوند و همه بضاعت دستگاه ها در زمره ممارست ستاد ملی قرار گیرد.«

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه فعال پیش بینی برای 
آینده کرونا متصور نیستیم، گفت: »طی این مدت رعایت پروتکل های 
بهداشتی را آسان گرفتیم و کسی برای رعایت آن ها سختگیری نکرد. 
از طرفی عده ای از مردم هنوز هم کووید-19 را باور ندارند و با 
افتخار بدون ماسک بیرون می روند که این مسائل منجر به تشدید 

آلودگی می شوند.«
به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا درباره علت 
افزایش مرگ و میرهای کرونایی در کشور، گفت: »از خرداد ماه 
که ویروس جهش پیدا کرد، قدرت سرایش هم افزایش یافت. در 
عین حال با تجمعاتی که در چند ماه اخیر از خرداد ماه به بعد شامل 
کنکور، مسافرت ها و... برگزار شد، ویروس به شدت در تمام کشور 
توسعه پیدا کرد.« وی افزود: »از طرفی خانواده ها دیگر مانند روزهای 
ابتدایی شیوع کرونا، نکات بهداشتی را رعایت نکرده و دور هم جمع 
می شوند، بر همین اساس می بینیم که از افراد سالمند خانواده گرفته 

تا جوانان و کودکان همه به ویروس مبتال شدند.«
محرز ادامه داد: »باید توجه کرد که اکثر بیماران مبتال به کرونا به 
صورت سرپایی و طبق پروتکل درمان می شوند، اما افرادی که بستری 
می شوند، اکثرا به بیماری های زمینه ای مبتال هستند و سن باالیی دارند. 
حال وقتی میزان ابتال زیاد باشد، تعداد مرگ و میر هم باال می رود. در 

حال حاضر میزان مراجعه برای بستری بسیار زیاد شده است و در 
بیمارستان ها جای سوزن انداختن نیست.«وی گفت: »البته به دنبال 
دستور رهبر معظم انقالب، بیمارستان های ارتش و وزارت دفاع تعداد 
زیادی تخت بیمارستانی برای بیماران مبتال به کرونا، خالی کرده اند و 
مردم به این بیمارستان ها مراجعه می کنند. بنابراین ظرفیت یکسری 
از بیمارستان های نیروهای مسلح خالی شده است و به بیماران مبتال 

به کرونایی که نیازمند بستری هستند، اختصاص داده شده است.«
محرز همچنین گفت: »بنابراین هر زمان که تجمع برگزار شود و 
پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، شیوع باالتر می رود. طی این 
مدت رعایت پروتکل های بهداشتی برعهده مردم گذاشته شد و کسی 
برای رعایت آن ها سختگیری نکرد. بنابراین موضوع را آسان گرفتیم. 
از طرفی عده ای از مردم هنوز هم کووید-19 را باور ندارند و با افتخار 

بدون ماسک بیرون می روند و منجر به تشدید آلودگی می شوند.«
وی تاکید کرد: »بنابراین عدم رعایت هایی که در مرداد و شهریور اتفاق 
افتاد، حاال دارد خودش را در افزایش میزان ابتال و مرگ و میر نشان 
می دهد. بارها گفته ایم که تنها راه پیشگیری از این بیماری، فاصله گذاری 
اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن مکرر دست هاست. این سه 
مورد بایدهایی هستند که باید آن ها را رعایت کنیم تا بتوانیم کووید 
را کنترل کنیم. در عین حال هنوز نمی دانیم که تا چه زمانی با کووید 

در جنگ و جدال خواهیم بود و هیچ پیش بینی برای آینده آن متصور 
نیستیم.« محرز ادامه داد: »ویروس های هم خانواده کووید-19 بعد از 
هفت تا هشت ماه کنترل شدند، اما این بیماری در همه کشورها تا 
مقداری کنترل می شود و مردم اقدامات عادی را آغاز می کنند، مجددا 
شیوع پیدا می کند. اگر مردم رعایت نکنند، نه کادر درمان کشش دارد 
و نه امکانات درمانی برای مدیریت بیماری کافی است. در عین حال 
هزینه درمان کرونا بسیار باالست. هزینه هر تخت آی سی یو در روز 
میلیون ها تومان است که ادامه این شرایط هزینه ها را افزایش می دهد.« 
محرز با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که کرونا در دنیا به عنوان 
یک بیماری بومی شود، گفت: »تنها چیزی که می دانیم این است 
که افرادی که به این بیماری مبتال شده و بهبود می یابند، مصونیت 
کامل ندارند و ممکن است بیماری مجددا در آنها عود کرده و مبتال 
شوند. بومی شدن یک بیماری به این معنی است که همواره وجود 
داشته باشد و به صورت مقطعی اپیدمی شود که البته این موضوع 
هنوز مشخص نیست.« وی ادامه داد: »در عین حال باید واکسن کرونا 
هم تولید و مشخص شود که می تواند مصونیت دائمی دهد یا اینکه 
مصونیت کوتاه مدت می دهد. آنچه مشخص شده،  این است که 
فعال آینده ویروس قابل پیش بینی نیست و برای مصون ماندن باید 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.«

محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مطرح کرد

آینده ویروس، همچنان در ابهام

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید19 
در کشور به 5۶8 هزار و 89۶ نفر رسید، گفت: »متاسفانه ۲9۶ بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 3۲ هزار و ۶1۶ نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری، گفت: »از روز شنبه تا یک 
شنبه ۴ آبان 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار 
و 191 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که دو 
هزار و ۴1 نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به 5۶8 هزار و 89۶ نفر رسید.«
وی افزود: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲9۶ بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
3۲ هزار و ۶1۶ نفر رسید.« الری با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون 
۴55 هزار و 5۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شده اند، گفت: »۴9۶9 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه تا کنون چهار میلیون و 
719 هزار و 597 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده 
است، اظهار کرد: »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«

الری گفت: »همچنین استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.« الری گفت: »در 
شرایط همه گیری بیماری کرونا در کشور، لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مراکز صنفی و کارگاهی به عنوان یکی از محل های 

پررفت و آمد مردم از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است.«
وی افزود: »بنابراین ضروری است که صاحبان مراکز یاد شده استفاده 

از ماسک را در دستور کار جدی خود قرار دهند و از ارائه هرگونه 
خدمت به افراد فاقد ماسک به طور جدی خودداری کنند، نسبت 
به استفاده از کارتخوان به جای دریافت وجه نقد، گندزدایی مرتب 
سطوح، رعایت بهداشت دستها، استفاده از مواد ضدعفونی کننده و 
در دسترس قرار دادن آن برای مراجعین و رعایت اصول فاصله گذاری 
به میزان 1.5 تا دو متر اقدام کنند.« الری ادامه داد: »همچنین مردم 
می توانند هرگونه تخلفی در رعایت اصول بهداشتی را از طریق 
سامانه تلفنی 190 و یا از طریق پاسخ به سواالت پیش بینی شده، 
بعد از اسکن QR کد واحد متخلف با استفاده از دوربین تلفن همراه 
هوشمند خودشان جهت انجام پیگیری های بعدی توسط همکاران 
ما اعالم کنند.« سخنگوی وزرات بهداشت تاکید کرد: »از این به بعد 
تمام اصناف باید یک QR کد داشته باشند که هموطنان ما بتوانند با 
تلفن هوشمند آن را اسکن کرده و به چهار سوال مربوط به اجرای 

پروتکل آن صنف پاسخ دهند.«

رکوردهایی که یکی پس از دیگری شکسته می شوند

شناسایی ۶ هزار و ۱۹۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹



توضیحات رئیس جمعیت هالل احمر درباره اجرای طرح ملی »نذر آب ۳«

سخنگوی وزارت بهداشت محدودیت های کرونایی شهر تهران را اعالم کرد
دورکاری ۵۰ درصدی و محدودیت برای مشاغل گروه های ۳ و ۴ 

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد مشاغل گروه سه 
و چهار و همچنین دورکاری ۵۰ درصدی دستگاه های 
دولتی و اجرایی تنها محدودیت های اعمال شده در شهر 

تهران خواهد بود.
به گزارش سپید، به دنبال وخامت اوضاع و عادی انگاری 
رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور در تجمعات غیر 
ضرور، سخنگوی دولت از تشدید نظارت و اعمال محدودیتهای کرونایی خبر داد و اعالم کرد: 
»فعالیت گروه های شغلی ۲، ۳ و ۴ از روز دوشنبه ممنوع شده و در صورت عدم توجه و ادامه 
فعالیت، این مشاغل مشمول جرایم سنگین و تعطیلی درازمدت خواهند شد.« سیما سادات الری 
در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت اعمال محدودیت ها در تهران، گفت: »بر اساس تصمیم ستاد 

ملی کرونا محدودیت ها از پنجم آبان ماه در گروه مشاغل ۲، ۳ و ۴ از پنجم آبان ماه به مدت یک 
هفته در ۴۳ شهرستان بحرانی که در وضعیت قرمز به سر می برند، اعمال می شود.«

وی افزود: »در تهران فقط مشاغل سه و چهار شامل محدودیت ها بوده و شاهد دورکاری ۵۰ درصدی 
دستگاه های دولتی و اجرایی در تهران نیز خواهیم بود.« در عین حال پیش از این نیز الری اعالم 
کرده بود که ۴۳ شهرستان  آذرشهر، جلفا، چاراویماق، عجب شیر، مراغه و مرند از استان آذربایجان 
شرقی، شهرستان های پیرانشهر، ماکو و مهاباد از استان آذربایجان غربی، شهرستان های خوانسار، 
سمیرم، شاهین شهر و میمه، گلپایگان و نجف آباد از استان اصفهان و شهرستان های ایوان و دره 
شهر از استان ایالم، شهرستان های دماوند و ورامین از استان تهران، درگز از استان خراسان رضوی، 
مسجد سلیمان از استان خوزستان، خرمدره از استان زنجان، شاهرود از استان سمنان، استهبان از 
استان فارس، بانه و بیجار از استان کردستان، بافت، بردسیر، رفسنجان از استان کرمان، اسالم آباد 
غرب، پاوه و گیالن غرب از استان کرمانشاه، گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد، الیگودرز، 
پلدختر، دورود و کوهدشت از استان لرستان، دلیجان از استان مرکزی، تویسرکان، رزن و نهاوند 

از استان همدان، ابرکوه، خاتم و مهریز از استان یزد مشمول اعمال محدودیت ها خواهند بود.

خبـر

غذا و  دارو

رئیس جمعیت هالل احمر اقدامات این جمعیت 
در اجرای طرح ملی »نذر آب ۳« را تشریح کرد 
و از بهره مندی حدود ۲۰ هزار نفر از خدمات 

بهداشتی و درمانی در قالب این طرح خبرداد.
به گزارش سپید، کریم همتی با تشریح اقدامات 
جمعیت هالل احمر در اجرای طرح ملی »نذر 
آب ۳« که از نیمه شهریور تا ۲۱ مهر ماه سال 
جاری برگزار شد، گفت: »سومین مرحله اجرای 
طرح »نذر آب« در ۶ شهرستان نیکشهر، چابهار، 
هامون، نیمروز، ایرانشهر و خاش استان سیستان 
و بلوچستان، سه شهرستان نهبندان، سربیشه و 
خوسف استان خراسان جنوبی، یک شهرستان 
ریگان استان کرمان و دو شهرستان بندرلنگه و 
حاجی آباد استان هرمزگان که تنش های آبی دارند، 
برگزار شد.« وی افزود: »در اجرای این طرح 
ملی داوطلبانه و بشردوستانه از توان استان های 
قزوین،  مرکزی،  زنجان،  جمله  از  برخوردار 
گلستان، قم، تهران، یزد، خراسان رضوی، اصفهان، 
کرمان، بوشهر و فارس به عنوان استان های معین 
شهرستان های یادشده و استان های همدان، اردبیل، 
آذربایجان شرقی، خوزستان، گیالن، البرز، سمنان، 
خراسان شمالی، آذربایجان غربی، چهارمحال و 
بختیاری، مازندران و کیش نیز به عنوان استان های 

پشتیبان استفاده شد.«
اعزام  به  اشاره  با  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
۱۷۲ پزشک شامل پزشکان متخصص، عمومی، 
دندانپزشک، پیراپزشک، جراح و.. به مناطق محروم 
و کم برخوردار سیستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی، کرمان و هرمزگان، گفت: »در این مدت 
۱۹ هزار و ۹۴۲ نفر از بیماران و نیازمندان این 
رایگان  درمانی  و  بهداشتی  از خدمات  مناطق 
هالل احمر بهره مند شدند و خدمات ارائه شده به 
هموطنان در این مناطق به ارزش نهایی ۹ میلیارد 

و ۶۷۱ میلیون و ۹۰۷ هزار ریال بوده است.«
وی اضافه کرد: »خدمات ارائه شده از سوی ۵۲ 
پزشک متخصص به ۹۷۲۴ بیمار و بهره ور، ۲۷ 
پزشک عمومی به ۵۵۴۸ بیمار و بهره ور، ۱۶ 
دندانپزشک به ۱۵۸۰ بهره ور، ۶۹ پیراپزشک به 
۵۴۳۳ بیمار و بهره ور و ۴۶۹ خدمات جراحی 

برای ۴۶۹ بیمار و بهره ور بوده است.«

افراد  همتی درباره توزیع اقالم بهداشتی میان 
مناطق محروم و کم برخودار استان هایی که طرح 
»نذر آب ۳« در آن اجرا می شد، تاکید کرد: »۲۷ 
هزار و ۷۰۹ عدد تجهیزات پزشکی مصرفی و 
به  مصرفی  غیر  پزشکی  تجهیزات  عدد   ۲۳۲
ارزش نهایی ۲ میلیارد و ۶۹۹ میلیون و ۵۰۰ 

هزار ریال استفاده شده است.«
وی افزود: »۳۱۳۸ قلم دارو به ارزش ریالی پنج 
میلیارد و ۶۷۳ میلیون و ۶۴ هزار و ۱۳۰ ریال، 
۵۶۵۲ بسته مواد غذایی به ارزش ریالی ۱۵ میلیارد 
و ۴۳۰ میلیون ریال، ۱۲ هزار و ۸۸۹ بسته بهداشتی 
به ارزش ریالی پنج میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۸۲۰ 
هزار ریال، ۵۳۰۲ بسته لوازم التحریر به ارزش 
ریالی پنج میلیارد و ۶۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار 
ریال، ۴۳۱۱ بسته اسباب بازی به ارزش ریالی ۲ 
میلیارد و ۳۳۴ میلیون و ۸۸۹ هزار ریال، ۵۲ هزار 
و ۸۲ عدد سایر اقالم حمایتی به ارزش ریالی 
۳۶ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۷۴۶ هزار ریال، ۶ 
میلیون و ۵۰ هزار و ۱۵۲ عدد بطری آب معدنی 
به ارزش ریالی ۲ میلیارد و ۷۸ میلیون و ۱۲۰ هزار 
ریال و ۲۷۳ عدد تانکر آب به ارزش ریالی پنج 
میلیارد و ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و جمع 
ارزش نهایی ۷۷ میلیارد و ۷۸۵ میلیون و ۱۷۲ 
هزار و ۹۲۹ ریال میان متاثران از خشکسالی در 

چهار استان توزیع شده است.«
با اشاره به توزیع  رئیس جمعیت هالل احمر 

اقالم فرهنگی در میان افراد مناطق محروم و کم 
برخوردار گفت: »در حوزه آموزشی ۱۰ هزار و 
۹۰۱ اقالم کمک آموزشی به ارزش ریالی ۶۳۷ 
میلیون و ۴۶۸ هزار ریال میان ۱۴ هزار و ۶۲۰ 
بهره ور و در حوزه فرهنگی هم اقالمی به ارزش 
یک میلیارد و ۵۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال میان 

۸۴۰۳ بهره ور توزیع شده است.«
وی به اقدامات این جمعیت در حوزه بهداشت 
اشاره و اظهارکرد: »در این حوزه به ۱۰ هزار و 
۱۴۵ بهره ور به ارزش ریالی ۲ میلیارد و ۲۴۴ 
میلیون و ۵۲۰ هزار ریال و در سایر حوزه ها به 
تعداد ۱۴ هزار و ۹۰۹ بهره ور به ارزش ریالی 
ریال  هزار   ۸۰۰ و  میلیون   ۴۱۹ و  میلیارد   ۲۲
خدمات متنوعی ارائه شده است. جمع ارزش نهایی 
این خدمات در حوزه های آموزشی، فرهنگی، 
بهداشت و محیط ۲۶ میلیارد و ۸۲۸ میلیون و 

۴۶ هزار و ۹۷۸ ریال بوده است.«
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر 
همتی درباره استفاده از توان عملیاتی خودروهای 
مناطق  نذر آب در  اجرای طرح  برای  امدادی 
محروم و کم برخوردار، گفت: »در اجرای طرح 
ملی »نذر آب ۳« در چهار استان دچار خشکسالی 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و 
هرمزگان از توان عملیاتی ۴۸ خودروی امدادی 
و ۷۴ خودروی پشتیبانی مجموعاً ۱۲۲ خودرو 

استفاده شده است.«

مدیرکل امور دارو و مواد تحت بهره مندی حدود ۲۰ هزار نفر از خدمات بهداشتی و درمانی
کنترل سازمان غذا و دارو خبر داد

تحویل 2۰۰ هزار واکسن 
آنفلوآنزا به معاونت بهداشت

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو از ترخیص محموله 
حدود ۲۰۰ هزار عددی واکسن آنفلوآنزا 
و تحویل آن به معاونت بهداشت خبر 
واردات  برای  »تالش ها  گفت:  و  داد 
جدیت  با  واکسن  دیگر  محموله های 

ادامه دارد.«
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی در 
گفت وگو با فارس با اشاره به روند تأمین 
آنفلوآنزا، عنوان کرد: »محموله  واکسن 
تحویل شده به معاونت بهداشتی، برای 
تزریق به اولویت گروه اول یعنی زنان 
باردار و بیماران خاص بوده است و هنوز 
واکسنی برای ارائه به اولویت بعدی در 

داروخانه ها توزیع نشده است.«

عدیده  مشکالت  دلیل  »به  افزود:  وی 
ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا برای 
انتقال منابع مالی، حمل و نقل، بسته شدن 
کانال های انتقال منابع بالفاصله پس از 
شناسایی و تهدید و تحریم شرکت های 
همکاری کننده با ایران، هنوز تکلیف ۴ 
مشخص  آنفلوآنزا  واکسن  دوز  میلیون 
نیست و تالش ها برای تأمین آن با جدیت 

هرچه بیشتر ادامه دارد.«
به گفته محمدی، در صورت تأمین واکسن 
آنفلوآنزا، در فاز بعدی سالمندان باالی 
۶۵ سال و کودکان بین ۶ ماه تا ۵ سال 
با ثبت کد ملی، واکسن را از داروخانه ها 

دریافت خواهند کرد.

شماره ۱۷۸۰ ۵7 آبان ۱۳۹۹



وزیر بهداشت:
تصمیمی برای تعطیلی حرم ها گرفته نشده است

وزیر بهداشت گفت: »تغییری در تصمیمات ستاد کرونا 
برای تعطیلی حرم ها ایجاد نشده است و کارشناسان ما 
درحال انجام مطالعات بر روی اجرای بهتر پروتکل های 

بهداشتی در این اماکن هستند.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در گفت وگو با فارس 
با کرونا  در خصوص تصمیمات جدید ستاد مقابله 
برای تعطیلی حرم های متبرکه، اظهار داشت: »تغییری در تصمیمات ستاد کرونا برای تعطیلی 

این اماکن مقدس ایجاد نشده است و کارشناسان ما درحال انجام مطالعات بر روی اجرای 
بهتر پروتکل های بهداشتی در این اماکن هستند.«

وی افزود: »کماکان صحن  حرم ها با نظارت های بهداشتی باز است و ما بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی، فاصله گذاری، عدم تجمعات باز صحن ها نظارت خواهیم داشت.«

نمکی با بیان اینکه محدودیت های اعالم شده برای یک هفته اجرایی خواهد شد و وضعیت 
را بررسی خواهیم کرد، افزود: »نظارت ها بر رعایت پروتکل ها از طریق دانشگاه های علوم 

پزشکی و کارشناسان بهداشت محیط صورت خواهد گرفت.«
وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که واکسن های آنفلوآنزا چه زمانی در داروخانه ها 
توزیع خواهد شد، اظهار کرد: »مسئوالن تمام تالش خود را به کار بسته اند تا این محموله ها 

به کشور وارد شود و امیدواریم طی روزهای آتی این اتفاق رخ دهد.«

دولت

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت: 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: »جمعیتی نزدیک به ۵۰ میلیون 
نفر در کشور با ویروس کرونا تماسی نداشته اند و 

مستعد ابتال به این عفونت هستند.«
برنامه  به گزارش سپید، رضا ملک زاده در یک 
تلویزیونی افزود: »در فصل زمستان اگر نتوانیم 
اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنیم، این افراد می توانند 
مبتال به بیماری شوند که در این صورت حجم 

عظیمی از آنان به بیمارستان ها مراجعه می کنند.«
وی ادامه داد: »مطالعه ای جدیدی در حال اجراست 
تا مشخص شود به طور تقریبی چند درصد مردم 
مبتال به این بیماری شدند.« ملک زاده تأکید کرد: 
»تخمین ما این است که مبتالیان به بیماری که 
قباًل بین ۱۷ تا ۱۸ درصد بود ۲ برابر شده است.«

معاون وزیر بهداشت، ماسک را در زمان حاضر 
بهترین واکسن در مقابله با این ویروس اعالم کرد 
و گفت: »میزان پیشگیری از بیماری کرونا از طریق 

ماسک شاید بیشتر از واکسن باشد.«
ملک زاده ادامه داد: »در صورت تولید واکسن احتماالً 
حدود ۵۰ درصد ایمنی ایجاد می شود اما ماسک 
می تواند بیشتر از این مقدار ایمنی ایجاد کند.« وی 

اظهار کرد: »از مردم تقاضا می کنیم که استفاده از 
ماسک را جدی بگیرند تا ما بتوانیم به داروی مؤثری 
دستیابی پیدا کنیم.« معاون وزیر بهداشت با اشاره 
به اینکه تا یک سال آینده با بیماری کرونا به طور 
جدی مواجه هستیم، گفت: »مردم باید پروتکل های 

بهداشتی را به طور دقیق رعایت کنند.«
وی در پاسخ به این سوال که داروی خاص کرونا 
چه زمانی تولید و در دسترس مردم قرار می گیرد، 
گفت: »داروی بیماری جدید حداقل ۲ تا ۳ سال 

طول می کشد تا برای مقابله با این بیماری تهیه شود.«
ملک زاده افزود: »مطالعات متعددی در دنیا در زمینه 
تولید دارو در دست اقدام است که همگی از مرحله 
آزمایشگاهی عبور کرده اند.« وی افزود: »برای برخی 
ویروس ها مانند ابوال داروی موثری هنوز نداریم.«
وی ادامه داد: »داروی رمدسیویر در مطالعه ای با 
هزار نفر موثر بود اما این دارو در ۲ هزار و ۵۰۰ 
نفر بررسی شد، نتایج آن نشان داد که آنقدری که 

تصور می شد موثر نیست.«

ایران در شاخص تعداد آزمایش کرونا نسبت به 
جمعیت از متوسط جهانی بسیار پایین تر است

»مسعود یونسیان« عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران نیز در این برنامه اظهار کرد: »رتبه ما 
در تعداد آزمایش کرونا نسبت به جمعیت ۱۱۳ است، 
به این معنا که ما در این شاخص از متوسط جهانی 
خیلی پایین تر هستیم.« وی افزود: »ایران در تعداد 
موارد ابتال  رتبه سیزدهم و در تعداد آزمایش های 
کرونا رتبه هجدهم را به خود اختصاص داده است.«
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به 
تعداد فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا اشاره کرد 
و گفت: »۱۲ درصد کل مرگ های ما بر اثر کرونا 
در ۲ هفته اخیر رخ داده؛ در حالی که این آمار در 

دنیا حدود ۶.۵ درصد بوده است.«
وی اظهار کرد: »این تعداد تقریباً نصف آمار ایران 
است. این موضوع نشان می دهد که ما در مرگ از 

نسبت دنیا باالتر هستیم.«
یونسیان ادامه داد: »از مجموع تعداد بیماران کرونایی 
شناخته شده در کشور ما که حدود ۵۶۰ هزار نفر 
است، حدود ۱۰ درصد را ۲ هفته گذشته داشتیم. 

این نسبت در دنیا حدود ۱۲.۵ درصد است.«

حدود ۵۰ میلیون ایرانی مستعد ابتال به کرونا هستند

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: »نگرانی اصلی ما روی افراد 
بدون عالمت یا با عالیم خفیف بیماری است که خواهشمندیم 
این افراد به مراکز ۱۶ ساعته درمانی مراجعه کنند تا به موقع 

شناسایی و ایزوله شوند.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی روز یکشنبه چهارم آبان ماه در 
حاشیه سفر به شهرستان سیرجان در جمع خبرنگاران گفت: »با 
توجه به اینکه در چند روز اخیر روند ابتالی به کرونا در استان 
کرمان رو به افزایش بوده است لذا برای بررسی وضعیت استان به 
این منطقه سفر کردم.« وی با ابراز تاسف از روند افزایشی تعداد 
مبتالیان به کووید۱۹ در استان کرمان عنوان کرد: »در مردادماه امسال، 
پیک دوم شیوع ویروس کرونا را در استان کرمان تجربه کردیم 
که بیشتر مبتالیان مربوط به شهرهای کرمان و جیرفت بودند اما 
در چند روز اخیر عالوه بر کرمان، در شهرستان های سیرجان و 

رفسنجان نیز تعداد مبتالیان به کووید ۱۹ رو به افزایش است.«
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: 
»میزان بیماران سرپایی مبتال به کووید۱۹ در استان کرمان زیاد بوده 
و همچنین تعداد بیماران با حال عمومی بد نیز در این استان افزایش 
چشمگیری پیدا کرده است.« وی با تاکید بر اینکه هنوز داروی 

مشخصی برای درمان این بیماری کشف نشده و در نتیجه تنها راه 
ممکن برای پیشگیری از ابتال به این ویروس، مراعات مردم است 
تصریح کرد: »توصیه اکید داریم که مردم به گونه ای رفتار کنند که 
سعی کنند دچار این بیماری نشوند و این امر نیز تنها با مراعات 
توصیه های بهداشتی امکان پذیر است.« جان بابایی اظهار کرد: »در 
یک شهر حدود ۳۰۰ هزار نفری مانند سیرجان وجود ۱۲۰ بیمار 
کرونایی بستری شده آمار بسیار باالیی است و حتما تعداد زیادی 
بیمار بدون عالمت یا با عالمت حفیف نیز در این شهرستان وجود 
دارند و نگرانی اصلی ما روی افراد بدون عالمت یا با عالیم خفیف 
بیماری است که خواهشمندیم این افراد به مراکز ۱۶ ساعته درمانی 
مراجعه کنند تا به موقع شناسایی و ایزوله شوند.« معاون درمان وزیر 
بهداشت درباره افتتاح چند  بخش بیمارستانی در شهرستان سیرجان 
عنوان کرد: »کرونا به ما آموخت که دیگر باید مراسم افتتاحیه ها و 
کلنگ زنی ها با حضور افراد زیاد را جمع کرد و اصل این بود که 
این  بخش ها آماده بهره برداری شوند که خوشبختانه این  بخش ها 
هم اکنون آماده هستند و از امروز  بخش آی سی یو با ۱۸ تخت 
که برای بیماران کرونایی اختصاص داده شده، فعالیت خودش را 
آغاز خواهد کرد ضمن آنکه بخش نوزادان و NICU بیمارستان 

عرضی سیرجان نیز با ۱۳ تخت آماده بهره برداری است.«
حمیدرضا رشیدی نژاد، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در 
حاشیه این سفر در شهرستان سیرجان در جمع خبرنگاران گفت: 
»ممکن است به صورت مقطعی با کمبود تخت های بیمارستانی 
مواجه شویم اما به لحاظ تخت باتوجه به ظرفیت سازی های صورت 
گرفته می توانیم جوابگوی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های 
استان باشیم اما اگر مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند و 
تعداد مبتالیان همچنان افزایش یابد دیگر ظرفیت های بیمارستانی 

ما جوابگوی مراجعه کنندگان نخواهد بود.«
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی ایران، 
عنوان کرد: »باتوجه به تحریم ها، منکر کمبودها نیستیم ولی در حد 
توان خودمان و با کمک وزارتخانه و مسئولین استانی تامین نیاز 
درمانی چه به لحاظ زیرساخت های درمانی و چه به لحاظ تجهیزات 
و منابع دارویی فعال تامین هستیم و امیدواریم روند مبتالیان به کووید 

۱۹ در استان کاهشی شود تا با موج سنگین تری روبرو نشویم.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: »اگر بیماران ما از 
حد ظرفیت های بیمارستانی استان بیشتر شود پیش بینی کرده ایم که 

بتوانیم از نقاهتگاه های پیش بیمارستانی استفاده کنیم.«

نگرانی های کرونایی این روزهای وزارت بهداشت از زبان معاون درمان
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سازمان جهانی بهداشت هشدار داد

کارشناس بیماری های عفونی آمریکا گفت: 
»تا اوایل دسامبر مشخص می شود که آیا 
واکسن مقابله با کرونا ایمن و موثر است یا 
خیر اما احتماال واکسیناسیون گسترده تر تا 

اواخر سال ۲۰۲۱ امکان پذیر نخواهد بود.«
به گزارش سپید، آنتونی فائوچی گفت: 
یا  میالدی  جاری  سال  نوامبر  پایان  »تا 
اوایل دسامبر می فهمیم که واکسن مقابله 
با کرونا ایمن و موثر خواهد بود یا خیر.«
مورد  در  که  »وقتی  داد:  ادامه  وی 
از  توجهی  قابل  واکسیناسیون  بخش 
جمعیت صحبت می کنید، پس می توانید 
تأثیر قابل توجهی در پویایی شیوع داشته 
باشید به این معنا که احتماالً تا سه ماهه 
واکسیناسیونی  چنین  سال  سوم  یا  دوم 

وجود نخواهد داشت.«ایسنا

پزشکان در یک مطالعه جدید تاکید کردند: »سرفه 
می تواند ابری از کروناویروس را در فضای اتاق 
پخش کند و به همین دلیل استفاده از ماسک در 
کوچک شدن بزرگی و میزان گسترش این ابر 

ویروسی، تاثیر چشمگیری دارد.«
به گزارش سپید، در این بررسی آمده است: »حجم 
این ابر کروناویروس به هنگامی که فرد ماسک 
به صورت خود نداشته باشد هفت برابر بزرگتر 
از هنگام استفاده از ماسک جراحی و ۲۳ برابر 
بزرگتر از هنگام استفاده از ماسکN 95 است.« 
متخصصان هندی اظهار داشتند: »در بررسی های 
خود دریافتیم هر آنچه مسافت ابر کروناویروس 
را کاهش دهد همچون ماسک، دستمال یا سرفه 
کردن در آرنج می تواند ناحیه ای را که در آن 

ترشحات تنفسی هنگام سرفه پراکنده می شود 
کاهش دهد و بنابراین احتمال ابتال به عفونت کمتر 
می شود.« به گفته محققان 5 تا ۸ ثانیه نخست پس 
از سرفه در تعلیق ترشحات تنفسی موجود در 
هوا و گسترش بیماری بسیار مهم است. پس از 
این زمان، ابری از کروناویروس شروع به پخش 
شدن می کند.به گزارش هلث دی نیوز، یافته های 
این مطالعه به محققان کمک می کند تا به فرمولی 
برای تعیین حداکثر تعداد افرادی که می توانند 
در یک بخش بیمارستان باشند، دست پیدا کنند. 
همچنین یافته های فوق به تعیین میزان گردش هوا 
در فضای اتاق، آسانسور، سالن سینما، خودرو، 
کابین هواپیما یا رستوران و کاهش احتمال ابتال 

به عفونت نیز کمک می کند.ایسنا

کارشناس بیماری های عفونی آمریکا:
تااوایلدسامبرنتیجهواکسنکرونامشخصمیشود

تاکیدپزشکانبرنقشماسکدرپیشگیریازگسترشکرونا

خبـر

 افزایش شدید موارد ابتال به کرونا
بیشتر کشورها در سراسر جهان در حالی اقدامات 
خود برای مقابله با کروناویروس را تشدید کرده اند 
که سازمان جهانی بهداشت نیز نسبت به افزایش 

شدید موارد ابتال هشدار داده است.
به گزارش سپید، تعدادی از کشورها از روز شنبه 
اقدامات ضد کرونایی خود را تشدید کرده اند. به 
طور مثال در فرانسه ساعات منع تردد افزایش یافت و 
بلژیک اقدامات دیگری را تعیین کرده است. همچنین 
تعداد فوتی های کروناویروس در آلمان از ۱۰ هزار 
نفر فراتر رفته و ایاالت متحده از شناسایی ۸۰ هزار 

مورد جدید ابتال طی یک روز خبر داده است.
در بروکسل، پایتخت بلژیک هم ساعت منع تردد 
پیدا کرده و تست کرونای  افزایش  یک ساعت 
رئیس جمهوری لهستان مثبت اعالم شده است. 

سازمان جهانی بهداشت نسبت به افزایش شدید 
داده  هشدار  کووید-۱9  بیماری  به  ابتال  موارد 
برای  سالمت  نظام  توانایی  می تواند  که  است 

مقابله با این همه گیری را مورد تهدید قرار دهد.
هرچند خستگی و فشار ناشی از انزوای اجتماعی 
اعمال محدودیت های  با  اقتصادی  و مشکالت 
بیشتر با مخالفت مردم شهر ناپل در ایتالیا همراه 

بوده و موجب درگیری میان معترضان و پلیس 
این کشور شده است.

در ایاالت متحده آمریکا نیز کروناویروس موضوع 
ریاست  نامزد  دو  انتخاباتی  اخیر  مناظره  اصلی 

جمهوری این کشور بوده است. طبق اعالم دانشگاه 
جانز هاپکینز در مدت ۲۴ ساعت ۷9 هزار و 9۶۳ 
مورد جدید ابتال به کووید-۱9 در آمریکا شناسایی 
شده، هرچند که تعداد روزانه موارد مرگ و میر بین 

۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد ثابت مانده است.
همچنین فرانسه پس از اسپانیا پنجمین کشوری 
است که تعداد مبتالیان به کووید-۱9 را بیش از 
یک میلیون نفر اعالم کرده است و دولت این کشور 

محدودیت تردد شبانه را بیشتر کرده است.
روز جمعه تدروس آدهانوم قبریسوس، دبیرکل 
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که بسیاری از 
کشورها با افزایش قابل توجه مواد ابتال به بیماری 
کووید-۱9 مواجه هستند که می تواند به اتمام ظرفیت 
بیمارستان ها و بخش های مراقبت ویژه منجر شود.
به گزارش مدیکال اکسپرس، وی گفت: »به رهبران 
کشورها تاکید کرده ایم تا به منظور پیشگیری از مرگ 

و میرهای بیشتر، اقدامات فوری در نظر گیرند.«ایسنا

براساس چند طرحی که برای تسریع در عرضه یک واکسن 
در حال برنامه ریزی است، کارکنان خط اول سازمان بهداشت 
واکسن  هفته  چند  در عرض  است  ممکن  انگلیس  در  ملی 

کووید-۱9 را دریافت کنند.
به گزارش سپید، به درمانگاه های زیر مجموعه این سازمان در 
سراسر انگلیس گفته شده است که برای برنامه ای که اوایل 

دسامبر آغاز خواهد شد آماده شوند.
روزنامه میل - چاپ انگلیس روز یکشنبه در گزارشی اعالم 
کرد: »البته برنامه زمانی هنوز به قطعیت نرسیده چرا که هیچ 
یک از واکسن هایی که در حال حاضر در دست تحقیق اند به 

تصویب نهایی نرسیده اند.«
این روزنامه یادداشتی از گلن بارلی، رئیس اجرایی درمانگاه 

را  کارکنانش  به  الیوت در وارویک شایر  بیمارستان جورج 
منتشر کرد. وی در این یادداشت نوشته بود: »به درمانگاه ما 
و سازمان های وابسته به بهداشت ملی در سراسر کشور گفته 
شده است که برای شروع یک برنامه واکسیناسیون کووید-۱9 

برای کارکنان در اوایل دسامبر آماده باشند.«
در ادامه یادداشت آمده است: »آخرین اطالعات حاکی است 
واکسن ویروس کرونا احتماال در سال جاری آماده خواهد شد 
و کارکنان سازمان بهداشت ملی پیش از فرارسیدن کریسمس 

در اولویت قرار دارند.«
دیوید الترینگام، مدیرکل این درمانگاه، به روزنامه میل گفت: 
»ما تاریخ مشخصی برای دریافت واکسن نداریم اما داریم آماده 

می شویم تا از اول دسامبر واکسن را توزیع کنیم.«

پیشرو  واکسن های  از  یکی  ایندیپندنت،  روزنامه  نوشته  به 
آکسفورد  دانشگاه  محققان  که  است  واکسنی  رقابت ها،  در 
و  تحقیق  در دست  آسترازنکا  داروسازی  با شرکت  همراه 

توسعه دارند.ایسنا

مقدمات دریافت واکسن در انگلیس کلید خورد

آمادهباشبهپرسنلخطاولمقابلهباکرونا
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  امین جاللوند

بعد از حدود 9 ماه تالش بی وقفه درمانگران 
نیروهای  از  بسیاری   ،19 کووید  مهار  برای 
و  خستگی  به  کرونا  درمان  مراکز  در  فعال 
قابل  جمعیت  رسیده اند.  مفرط  فرسودگی 
توجهی از نیروهای درمانی نیز به کرونا مبتال 
خارج  درمان،  چرخه  از  ناچار  به  و  شده اند 
شده اند. به همین دلیل نیز این روزها با افزایش 
روزافزون آمار مرخصی های استعالجی در بین 

کادر درمان مواجه هستیم.
افزایش پرشمار این مرخصی ها درنهایت موجب 
خواهد شد که فشار کاری سایر نیروهای درمانی 
کادر  اعضای  از  یکی  که  بار  هر  شود.  بیشتر 
درمان به دلیل ابتال به کرونا به قرنطینه می رود، 
بار کاری سایر نیروهای درمانی بیشتر می شود. 
برخالف تصور بسیاری از مردم، اینطور نیست 
که نیروهای درمانی مبتال به کرونا بعد از دو 
هفته قرنطینه، دوباره به محل کار خود بازگردند. 
ناشناخته اش موجب  تاثیرات  با  بیماری کرونا 
تا  گاهی  درمانی،  نیروهای  برخی  که  می شود 
توان  و  باشند  بیماری  این  درگیر  ماه  چندین 

ادامه کار را از دست بدهند.
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هم 
با اشاره به افزایش آمار مرخصی های استعالجی 
در بین کادر درمان، یادآور می شود: »کادر درمان 
مرخصی  به  نیاز  و  شده اند  فرسوده  و  خسته 
درمان  و  بهداشت  نیرو های  دارند.  استعالجی 
کشور نزدیک به 9 ماه است شبانه روز مشغول 
خدمت به مردم و بیماران هستند. روزانه حدود 
۷۰ تا 1۳۰ نفر از کادر درمان بیمارستان های بزرگ 
می روند.  کرونا  استعالجی  مرخصی  به  تهران 
همین مساله باعث می شود سایر نیرو ها متحمل 
نیز  توان آن ها  نتیجه  بیشتری شوند و در  کار 

تحلیل برود.«
بسیاری از کارشناسان نظام سالمت نگران هستند 
که با افزایش آمار مرخصی های استعالجی در 
مراکز درمان کرونا، نیروهای درمانی کافی برای 
رسیدگی به بیماران مبتال به کووید 19 باقی نماند. 

چرا مرخصی استعالجی در کادر 
درمان، سیر صعودی دارد؟

و  طوالنی  فرآیندی  درمان،  کادر  جایگزینی 
دشوار است. یعنی اینطور نیست که اگر یک 
نیروی درمانی به دلیل ابتال به کرونا به مرخصی 
استعالجی رفت، بتوان خیلی راحت و سریع 

یک نیروی جایگزین پیدا کرد. 
صادق سهرابی، متخصص داخلی در گفتگو با 
سپید به دالیل افزایش مرخصی استعالجی در 
بین کادر درمان اشاره می کند و می گوید: »در 
هیچ برهه زمانی، کادر درمانی در ایران با چنین 
بحران بزرگی مواجه نبوده اند. کرونا موجب شده 

است که کادر درمان در شیفت های طوالنی به 
اگر  شرایطی  چنین  در  بپردازد.  خدمت  ارائه 
حداقل تعداد نیروهای درمانی با تعداد مراجعان 
تناسب داشت، در آن صورت کادر درمان در 
یک بازه زمانی طوالنی تری به مرحله خستگی 
کمبود  به  توجه  با  اما  می رسید،  فرسودگی  و 
کرونا،  درمان  مراکز  در  انسانی  نیروی  شدید 
بسیاری از اعضای کادر درمان به مرز استهالک 
کاری رسیده اند. خستگی مزمن و کاهش سطح 
ایمنی بدن موجب شده است که میزان ابتالی 

کادر درمان به کرونا، بسیار باال باشد. در این 
آمار مرخصی های استعالجی  افزایش  شرایط، 
در مراکز درمان کرونا نیز چندان دور از انتظار 

نخواهد بود.«
او یادآور می شود: »معتقدم حتی اگر کادر درمان 
به کرونا هم مبتال نشود، به مرخصی نیاز دارد 
تا توان از دست رفته اش احیا شود. حاال اسم 
این مرخصی می تواند مرخصی استعالجی یا هر 
نوع مرخصی دیگری باشد. اعطای مرخصی به 
کادر درمان در این شرایط پرخطر، نوعی کار 
پیشگیرانه است که مانع از افزایش آمار ابتال به 
کرونا در کادر درمان خواهد شد. اگر می خواهیم 
کادر درمان، بیش از این قربانی کرونا نشود و 
از  نیروهایی که  همچنین اگر می خواهیم آمار 
چرخه ارائه خدمت خارج می شوند، بیشتر از 
کادر  مرخصی  درخواست  با  باید  نشود،  این 
و  اجباری  کار  اضافه  با  موافقت شود.  درمان 
شیفت های طوالنی، سالمت کادر درمان را به 
را  آنها  خودمان،  دست  با  و  می اندازیم  خطر 

مستعد ابتال به کرونا می کنیم.«
همچنین سمیه عقیلی، پرستار فعال در حوزه 
درمان کرونا هم به سپید می گوید: »فشار کاری 
در بین پرستاران درگیر با کرونا، بسیار باالست. 
همین فشار کار باال باعث شده است که خیلی از 
پرستاران تمایلی برای رفتن به مرخصی نداشته 
باشند، چون می دانند که مرخصی رفتن باعث 

افزایش فشار کاری همکاران و دوستانشان خواهد 
شد. انگار مرخصی رفتن به نوعی عذاب وجدان 
بدل شده است، در حالی که قاعدتا باید آنقدر 
نیروی پرستاری به اندازه کافی در مراکز درمان 
کرونا وجود داشته باشد که پرستار با فراغ خاطر 
و بدون فشار روانی به مرخصی برود تا انرژی 
از دست رفته اش را احیا کند. متاسفانه چنین 
شرایطی در بسیاری از مراکز درمان کرونا در 
ایران وجود ندارد. االن شرایط طوری است که 
اغلب مرخصی ها به شکل استعالجی و از روی 
ناچاری است، یعنی کادر درمان به دلیل ابتال به 
بیماری مجبور می شود که همکارانش را تنها 

بگذارد و به قرنطینه برود.«
او خاطرنشان می کند: »البته در برخی مراکز درمانی 
نیز با هرگونه مرخصی دادن به پرستاران مخالفت 
می کنند و در این مراکز، شاهد اضافه کاری های 
اجباری هستیم. در برخی مراکز درمان کرونا 
فقط به شرطی به پرستاران مرخصی می دهند 
که درمانگر به کرونا مبتال شده باشد. به نظرم 
این رویه چندان عادالنه نیست. واقعا هر شیفت 
کار در مراکز درمان کرونا معادل چند شیفت 
فشار  با  ما  است.  درمانی  مراکز  سایر  در  کار 
کاری باالیی در این مراکز مواجه هستیم. حتی 
گاهی مرخصی استعالجی برخی از همکاران 

نیز تمدید نمی شود. 
ادامه در صفحه 11 

افزایش چشمگیر مرخصی استعالجی درمراکز درمان کرونا
جمعیت قابل توجهی از نیروهای درمانی به دلیل ابتال به کرونا از چرخه درمان خارج شده اند. 

افزایش مرخصی های استعالجی، فشار کاری سایر نیروهای درمانی بیشتر شده است با

حریرچی: کادر درمان خسته 
و فرسوده شده اند و نیاز به 

مرخصی استعالجی دارند. 
نیرو های بهداشت و درمان کشور 
نزدیک به ۹ ماه است شبانه روز 

مشغول خدمت به مردم و بیماران 
هستند. روزانه حدود ۷۰ تا ۱۳۰ 
نفر از کادر درمان بیمارستان های 

بزرگ تهران به مرخصی استعالجی 
کرونا می روند. همین مساله باعث 

می شود سایر نیرو ها متحمل کار 
بیشتری شوند و در نتیجه توان 

آن ها نیز تحلیل برود
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 ادامه از صفحه 10
پرستاران مبتال شده به کرونا که به قرنطینه می روند، 
آنها  از  هفته  سه  تا  دو  گذشت  از  بعد  گاهی 
درخواست می شود که به محیط کار بازگردند. 
درست است که دیگر مبتال به کرونا نیستند، اما 
عوارض بیماری مثل ضعف و بی حالی در خیلی 
به  این وجود مجبورند  با  آنها وجود دارد.  از 
محل کار بازگردند و گاهی مرخصی استعالجی 
آنها تمدید نمی شود. البته این شرایط در همه 
در  متاسفانه  اما  نمی افتد،  اتفاق  درمانی  مراکز 

برخی مراکز شاهد چنین رفتارهایی هستیم.«

موج مرخصی استعالجی در جامعه پرستاری
در دوران بحران کرونا، بسیاری از پرستاران به 
دلیل ابتال به کرونا مجبور به ترک کار شدند و 
به مرخصی استعالجی رفتند. حتی برخی از این 
پرستاران نیز جان خود را در مسیر خدمت به 

بیماران مبتال به کرونا از دست دادند.
حمیدرضا عزیزی، معاون سازمان نظام پرستاری 
هم با اشاره به آمار پرستارانی که به مرخصی 
استعالجی رفته اند، یادآور می شود: »پرستاران به 
عنوان مدافعان خط اول مبارزه با کرونا واقعا جان 
خود را کف دست گرفته اند و برای مراقبت و 

نجات بیماران فداکاری می کنند. حدود ۷۰ هزار 
ماه های گذشته در کشور در خط  پرستار طی 
مقدم این دفاع ملی هستند. تاکنون بیش از ۳1 
هزار نفر آن ها به بیماری کووید19 مبتال شده اند، 
حدود ۲۶ هزار نفر از آن ها درمان شدند، اما از این 
تعداد 5۴ نفر تاکنون جان باخته اند. البته هم اکنون 
حدود پنج تا شش هزار پرستار به علت ابتال به 
بیماری کووید19 در مرخصی استعالجی هستند.«
مراکز  در  پرستاران  مشکالت  به  اشاره  با  او 
درمان کرونا، خاطرنشان می کند: »افزایش 5۰ 
درصدی حقوق پرستاران هنوز شامل پرستاران 

شاغل در بخش خصوصی نشده و مشکالت 
پرستاران در این بخش بیشتر است. همچنین 
مانند  پیشگیرانه  وسایل  به  دسترسی  مورد  در 
ماسک، شیلد )محافظ صورت(، دستکش و لباس 
محافظ پرستاران، وضعیت نسبت به ماه های اول 
اپیدمی کرونا بهتر شده، اما همچنان در برخی 
بیمارستان ها گزارش هایی داریم که این اقالم به 
صورت سهمیه بندی به پرستاران داده می شود. این 
مساله شایسته نیست، زیرا حداقل هایی که باید 
در اختیار یک رزمنده مدافع سالمت داده شود، 
همین لوازم حفاظتی است که باید با گشاده دستی 

بیشتری این اقالم در اختیار پرستاران قرار گیرد.«
می کند:  تاکید  پرستاری  نظام  سازمان  معاون 
ماه  سه  تا  است  داده  قول  بهداشت  »وزارت 
آینده حداقل پنج هزار پرستار استخدام کند. قرار 
است اولویت استخدام با پرستارانی باشد که در 
ماه های گذشته در بخش های کرونا به صورت 
قرارداد شرکتی فعالیت کرده اند. اگر این اتفاق 
پرستاران می تواند  به خستگی  توجه  با  بیفتد، 
قوای تازه ای در بین کادر پرستاری ایجاد کند.«
از سوی دیگر، برخی از فعاالن جامعه پرستاری 
تاکید می کنند که تعداد پرستاران مبتال به کرونا، 
بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. درواقع آنها 
می گویند تعداد پرستارانی که نیاز به مرخصی 
مرخصی های  آمار  از  بیشتر  دارند،  استعالجی 

استعالجی است که با آن موافقت می شود.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار هم به 
دالیل افزایش مرخصی های استعالجی در بین 
پرستاران اشاره می کند و می گوید: »در علم مقابله 
با بیماری های عفونی عنوان می شود کسانی که 
بیماران  با  درگیر  بیشتر  کمی  و  کیفی  نظر  از 
عفونی باشند، بیشتر از سایر افراد در معرض 
ابتال قرار دارند. در رابطه با کرونا با توجه به 
اینکه این بیماری هنوز درمانی ندارد، بار مراقبت 

از بیماران بیش از همه برعهده پرستاران است. 
متخصصان  و  پرستاران  درمان،  کادر  میان  از 
کرونایی  بیماران  با  مستقیم  مواجهه  بیهوشی، 
دارند، اما پرستاران مدت زمان بیشتری درگیر 
این بیماران هستند و به همین دلیل بیشتر در 

معرض ابتال به کرونا قرار دارند.«
او به دیگر دالیل آمار باالی ابتالی پرستاران به 
کرونا اشاره می کند و می گوید: »کمبود پرستار 
پرستاری،  نیروی  به  کار  اضافه  تحمیل  باعث 
خستگی بیشتر و مواجهه بیشتر پرستاران با خطر 
است. درواقع، ساعت کار اضافی، یکی دیگر از 
دالیل افزایش ابتالی پرستاران به کرونا است. 
خستگی و فرسودگی پرستار ممکن است موجب 
از سر خستگی، پروتکل های  شود که پرستار 
بهداشتی نظیر تعویض لباس، ماسک و دستکش 
را رعایت نکند که همین موضوع، خود منجر به 

افزایش خطر ابتال به کرونا می شود.«

کدام گروه از کادر درمان، مشمول 
مرخصی استعالجی هستند؟

بسیاری از نیروهای فعال در مراکز درمان کرونا، 
متقاضی مرخصی استعالجی هستند. اینکه کدام 
گروه از نیروهای درمانی، بیش از بقیه به مرخصی 
استعالجی نیاز دارند، چالش بسیاری از مراکز 

درمانی است.
آذر حدادی، استاد بیماری های عفونی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران به همین چالش اشاره می کند 
اینکه کارکنان  به  »با توجه  و توضیح می دهد: 
کادر درمان به طور مکرر برای گرفتن مرخصی 
نکته  چند  ذکر  می کنند،  مراجعه  استعالجی 
ضروری است. اول اینکه اگر در زمره نیروهای 
درمانی هستید و با بیمار مبتال به کرونا و یا مشکوک 
به کرونا در تماس بودید، اینکه به طور روتین 
به آزمایشگاه های بیمارستان و یا آزمایشگاه های 
خصوصی برای انجام تست کرونا مراجعه کنید، به 
هیچ وجه توصیه نمی شود. همچنین اینکه به دلیل 
مواجه شدن با بیمار مبتال به کرونا بخواهید چند 
روز به استعالجی بروید، این کار هم اندیکاسیون 
و ضرورتی ندارد، اما اگر دچار عالئم اولیه این 
ویروس شده اید، مثال سرفه، طب خفیف، درد 
بدن و سردرد دارید، در این صورت قطعا به 

شما استعالجی داده خواهد شد.«
او تاکید می کند: »مدت این استعالجی بستگی به 
عالئم اولیه شما دارد که معموال ظرف پنج تا هفت 
روز عالئم در فرم های غیرشدید یعنی فرم هایی 
که درگیری ریوی ندارند رفع خواهند شد، اما 
توصیه می کنیم تا 1۴ روز بعد از شروع عالئم 
حتما از ماسک استفاده کنید و رعایت بهداشت 
دست ها را داشته باشید. در چنین شرایطی سعی 
کنید در جوامع شلوغ حضور نداشته باشید، اما 
برگشت به محل کار با رعایت اصول بهداشتی 
بعد از پنج تا هفت روز و بعد از رفع عالئم، 

بالمانع خواهد بود.«
با توجه به افزایش روزافزون آمار مبتالیان به کرونا 
در بین کادر درمان، این روزها بیش از هر زمان 
دیگری به جذب نیروهای تازه نفس نیاز داریم. 
کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که جذب 
از فرسودگی  نیروهای جدید برای جلوگیری 
بیشتر نیروهای درمانی باید در سریع ترین زمان 
اتفاق بیفتد. جذب سریع تر درمانگران در مراکز 
درمان کرونا می تواند موج افزایش مرخصی های 

استعالجی در بین کادر درمان را کاهش دهد.

عقیلی: باید آنقدر نیروی 
پرستاری به اندازه کافی در مراکز 

درمان کرونا وجود داشته باشد 
که پرستار با فراغ خاطر و بدون 
فشار روانی به مرخصی برود تا 

انرژی از دست رفته اش را احیا 
کند. متاسفانه چنین شرایطی در 
بسیاری از مراکز درمان کرونا در 

ایران وجود ندارد. االن شرایط 
طوری است که اغلب مرخصی ها به 

شکل استعالجی و از روی ناچاری 
است. یعنی کادر درمان مجبور 

می شود به قرنطینه برود
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سهرابی: حتی اگر کادر درمان به 
کرونا هم مبتال نشود، به مرخصی 

نیاز دارد تا توان از دست 
رفته اش احیا شود. حاال اسم 

این مرخصی می تواند مرخصی 
استعالجی یا هر نوع مرخصی 
دیگری باشد. اعطای مرخصی 
به کادر درمان در این شرایط 
پرخطر، نوعی کار پیشگیرانه 

است که مانع از افزایش آمار 
ابتال به کرونا در کادر درمان 

خواهد شد و مرخصی های 
استعالجی را کمتر خواهد کرد

با توجه به افزایش روزافزون 
آمار مبتالیان به کرونا در بین 
کادر درمان، این روزها بیش 
از هر زمان دیگری به جذب 

نیروهای تازه نفس نیاز داریم. 
کارشناسان تاکید دارند که جذب 

نیروهای جدید برای جلوگیری 
از فرسودگی بیشتر نیروهای 

درمانی باید در سریع ترین زمان 
اتفاق بیفتد. جذب سریع تر 
درمانگران در مراکز درمان 

کرونا می تواند موج افزایش 
مرخصی های استعالجی در بین 

کادر درمان را کاهش دهد



وعده ارزانی انسولین قلمی همزمان با بدعهدی تولیدکننده داخلی

 علی ابراهیمی
»متأسفانه شرکت تأمین کننده که قرار بود انسولین 
قلمی را در حجم انبوه در داخل کشور تولید کند، 
به تعهداتش عمل نکرد و مجبور شدیم واردات 
انجام دهیم«؛ »این شرکت در عمل مونتاژ دارو 
را در داخل انجام می داد، اما با عمل نکردن به 
تعهداتش باعث تشدید کمبود و بروز مشکل 
در دسترسی بیماران دیابتی به دارو شد«؛ این ها 
اظهارات دو مقام مسئول وزارت بهداشت درباره 
بدعهدی تولیدکننده یا همان مونتاژکار داخلی 
انسولین قلمی است که قرار بود ایران را سایت 
امروز  اما  کند،  منطقه  در  انسولین  قلم  تولید 
شیشه   به  را  دیابتی  بیماران  خون  بدقولی اش 

کرده  است.
از این وعده جالب تر قول رئیس سازمان غذا و 
دارو برای ارزان تر شدن انسولین قلمی است، 
آن هم در ایامی که این دارو حکم کیمیا را دارد. 
هرچند این کمبودها با آمارهای واردات انسولین 
مسئوالن  گفته  به  چراکه  ندارد  همخوانی  هم 
گمرک واردات این محصول در هفت ماهه اول 
سال نه تنها کاهش نداشته بلکه با رشد ارزشی 

۱۳ درصدی هم همراه بوده است.
 99/  6/ مورخه ۱0  به گزارش سپید، دوشنبه 
بود که هشتمین کارخانه تولید انسولین قلمی 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان داروهای دیابت 
آمار  اساس  بر  افتتاح شد.  ایران  در  در جهان 
این شرکت اروپایی به تنهایی افزون بر نیمی از 
انسولین مصرفی دنیا را تولید می کند و قرار بود 
کارخانه جدید آن بیش از ۳0 درصد انسولین 
قلمی مورد نیاز ایران را تولید کرده و با توسعه 
نیاز  انسولین قلمی مورد  انواع  تأمین  خطوط، 
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را 

هم در دستور کار داشته باشد.
به گفته مسئوالن این شرکت ظرفیت تولید کارخانه 
در سال اول پس از افتتاح بیش از ۲۵ میلیون قلم 
انسولین و در سال دوم تا 4۵ میلیون قلم انسولین 
بود و قرار بود صرفه جویی ارزی ناشی از افتتاح 
این خط تولید در سال نخست معادل ۵0 میلیون 
یورو و در سال های بعد بیش از 60 میلیون یورو 

بدون محاسبه صادرات احتمالی باشد.

نیاز کشور به ۸۰۰ هزار قلم انسولین در ماه
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و داروی 
کشور در مراسم افتتاح این کارخانه، با اشاره 
به نیاز کشور به انسولین گفت: »تأمین انسولین 
بیماران دیابتی ارزبری باالیی برای کشور دارد و 
افتتاح این خط تولید در شرایط سخت تحریم ، 
و  ایران  همکاری های  تاریخ  در  عطفی  نقطه 

شرکای اروپایی است.«
او با اعالم اینکه ماهانه ۸00 هزار قلم انسولین 
نیاز کشور است، افزود: »با افتتاح کارخانه تولید 
قلم انسولین، شرکت خارجی قول داده تا در سال 
اول ۲۵ میلیون یورو و در سال دوم 4۵ میلیون 
یورو صرفه جویی ارزی برای ما حاصل شود.«
شانه ساز با اشاره به اینکه انسولین قلمی در 

ایران از پوشش 90 درصدی بیمه برخوردار 
بهداشت  وزارت  »انتظار  کرد:  تأکید  است، 
تولید  سایت  به عنوان  ایران  که  است  این 
صادرکننده  بتواند  منطقه،  در  انسولین  قلم 
تا از این طریق تراز  این محصول هم باشد 

شود.« حاصل  مثبت 
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: »تعامل ایران با 
شرکت های خارجی به شکل همکاری برد-برد 
بسیار  ایران  در  تولید  هزینه  زیرا  بود  خواهد 
پایین تر از سایر کشورهای منطقه است. عالوه 
بر این هیچ کشوری به لحاظ نیروهای داروسازی 

حرفه ای، غنای ایران را ندارد.«
ولی متأسفانه امروز خبر می رسد که این شرکت 
اروپایی نه تنها از انجام تعهداتش سرباز زده، بلکه 
در شرایطی فعلی که تخصیص و تأمین ارز مورد 
نیاز دارو با چالش هایی مواجه است، هزینه های 

مضاعفی را هم به سیستم تحمیل کرده است.
گران فروشی تولیدکننده داخلی

و  غذا  سازمان  سخنگوی  جهانپور،  کیانوش 
دارو با اعالم این خبر گفت: »در حال حاضر 
کشور  در  قلمی  انسولین  کمبود  اصلی  دلیل 
به  عمل  عدم  آمریکا،  تحریم های  بر  عالوه 
تعهدات از سوی این شرکت برای تولید دارو 

در داخل کشور است.«
او با اشاره به اینکه این شرکت به تازگی خط 
تولید انسولین قلمی تحت لیسانس در کشور را 
راه اندازی کرده بود، افزود »شرکت تولیدکننده 
انسولین قلمی که در عمل مونتاژ این دارو را در 
داخل انجام می داد با عدم عمل به تعهدات خود 
باعث تشدید کمبود انسولین و بروز مشکل در 
دسترسی بیماران دیابتی به این دارو شده است.«

جهانپور عنوان کرد: »بر این اساس سازمان غذا 
و دارو برای جبران کمبودهای ایجاد شده، اقدام 
به واردات فوریتی انواع انسولین قلمی با قیمت 
یک سوم قیمت داروی وارداتی شرکت مذکور 
کرد و مشخص شد در شرایطی که تخصیص و 
تأمین ارز مورد نیاز دارو با چالش هایی مواجه 
را  مضاعفی  هزینه های  مذکور  شرکت  است، 
به سیستم تحمیل کرده و تداوم چنین رفتاری 

به هیچ وجه قابل قبول نیست.«

بدعهدی تولیدکننده داخلی
حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو هم در گفت وگو با ایسنا، 
شرکت مذکور را عامل اصلی کمبود انسولین 
دانست و گفت: »شرکتی که  قلمی در کشور 
تأمین کننده این نوع انسولین بود، قرار بود در 
انبوه  داخل کشور انسولین قلمی را در حجم 
تولید کند، اما متأسفانه به تعهداتش عمل نکرد 

و مجبور شدیم واردات انجام دهیم.«
انسولین  واردات  حال حاضر  »در  افزود:  وی 
قلمی را آغاز کردیم و تا زمانی که تولیدکنندگان 
داخلی بتوانند تولیدشان را انجام داده و کفاف 

بازار را بدهند، واردات را ادامه خواهیم داد.«
نیاز مردم به  اینکه تأمین  با تأکید بر  محمدی 
انسولین به هر طریقی اعم از واردات و تولید 
داخل انجام خواهد شد، ادامه داد: »در حال حاضر 
شرکتی که قرار بود تولید انسولین قلمی را آغاز 
کند، هنوز این کار را آغاز نکرده و هنوز به تولید 
نرسیده و در مرحله مونتاژ قرار دارد و هر زمان 
به تولید برسد می تواند نیاز بازار را تأمین کند.«

ادامه در صفحه 13 

این داستان  همچنان ادامه دارد...
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محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: با افتتاح 
کارخانه تولید قلم انسولین، 

شرکت خارجی قول داد تا در 
سال اول ۲۵ میلیون یورو 
و در سال دوم ۴۵ میلیون 

یورو صرفه جویی ارزی برای ما 
حاصل شود

کیانوش جهانپور، رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی 

وزارت بهداشت: شرکت 
تولیدکننده انسولین قلمی که 

در عمل مونتاژ این دارو را 
در داخل انجام می داد، با عمل 
نکردن به تعهدات خود باعث 

تشدید کمبود انسولین و بروز 
مشکل در دسترسی بیماران 

دیابتی به این دارو شده است
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 ادامه از صفحه 12
وی با بیان اینکه به تازگی 600 هزار انسولین قلمی 
از گمرک ترخیص شده است، افزود: »توزیع این 
انسولین ها از روز شنبه در داروخانه ها آغاز شده 
است و بر این اساس انسولین طی هفته جاری 

در حال توزیع است.«
با  اینکه بیماران می توانند  با اشاره به  محمدی 
ارائه کارت ملی انسولین قلمی مورد نیاز خود 
را از داروخانه دریافت کنند، گفتد: »انسولین های 
قلمی در داروخانه های منتخب و با قیمت ارزان تر 
نسبت به گذشته عرضه می شوند و مردم می توانند 
از طریق اپلیکیشن یا سامانه تی تک نوع انسولین 
مورد نیاز خود را جست وجو کرده و نزدیک ترین 

داروخانه عرضه کننده آن را پیدا کنند.«

وعده ارزانی در ایام کمبود؟!
اما انگار رئیس سازمان غذا و دارو همچنان به 
ایفای تعهدات از سوی تولیدکننده داخلی امیدوار 
است، اما نکته جالب  وعده او برای ارزان تر شدن 

این داروی نایاب بود که خود قابل تأمل است.
محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ایرنا با اعالم 
این وعده، گفت: »سازمان غذا و دارو با ایجاد 
رقابت بین تولیدکنندگان سعی دارد تا انسولین 
قبل در  از  ارزان تر  به مراتب  قیمتی  با  را  قلمی 

اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.«
وی افزود: »محموله جدید انسولین قلمی وارد 
کشور شده و از شنبه توزیع آن شروع شده است. 
عالوه بر این محموله جدیدی نیز از یک کمپانی 
دیگر به زودی وارد می شود. ضمن اینکه تالش 
می کنیم تعداد رقبای خارجی عرضه کننده انسولین 
قلمی را در کشور زیاد و قیمت تمام شده آن را در 
ایران ارزان تر کنیم تا قیمت آن )ازنظر یورویی( در 
سطح قیمت کشورهای دیگر به ایران عرضه شود.«
رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: »مشکلی 
که از گذشته وجود داشت این بود که انسولین 
قلمی از طرف کمپانی عرضه کننده ازنظر نرخ 
یورویی بسیار گران تر از کشورهای دیگر به ایران 
عرضه می شد، درحالی که کمپانی های تولیدکننده 
انسولین نباید این دارو را زمانی که ایران در شرایط 
تحریم قرار دارد، گران تر بفروشند؛ بنابراین با 
اقدامات انجام شده و ایجاد رقابت بین کمپانی های 
عرضه کننده انسولین به بازار ایران، قیمت یورویی 
واردات آن را کاهش دادیم و ازاین پس محموله های 
انسولین وارداتی با قیمتی تقریباً نصف قیمت 
قبلی وارد کشور می شود و به طورقطع قیمت آن 
برای مصرف کننده و بیمه ها نیز کاهش می یابد.«
شانه ساز افزود: »امسال میزان عرضه انسولین قلمی 
در بازار نسبت به سال قبل کم نشده است، اما 
ازآنجاکه این دارو باالترین میزان ارزبری را در بین 
همه داروهای وارداتی کشور دارد، نمی توانیم آن 
را بی حساب وکتاب توزیع کنیم و از سال گذشته 
با کنترل بر اساس الگوی نیاز یک دوازدهم بازار 

و بیماران به صورت ماهانه توزیع می شود.«
بازار  اینکه کمبود انسولین در  با تأکید بر  وی 
زیاد نبوده است، ادامه داد: »البته اوایل سال تا 
حدی به علت مشکالتی که در تأمین ارز وجود 
داشت، واردات انسولین مقداری با وقفه مواجه 
شد و بعد از آن کمبود در بازار جبران شد. ضمن 
اینکه درمجموع امسال حدود ۲0 درصد بیشتر 
از مدت مشابه سال قبل انسولین قلمی به کشور 
وارد شده و تولید داخلی انسولین قلمی از نوع 
انسولین گالرژین نیز در کشور شروع شده است، 

درحالی که سال گذشته انسولین قلمی تولید داخل 
هم نداشتیم.« رئیس سازمان غذا و دارو تصریح 
کرد: »کمبود انسولین قلمی در بازار ایران وجود 
افرادی که موضوع کمبود انسولین را  ندارد و 
مطرح می کنند، اهداف تجاری دارند و به دنبال 
»الگوی توزیع  افزود:  سودجویی هستند.« وی 
ماهانه انسولین گرچه ممکن است مشکالتی ایجاد 
کند، اما برای بیماران و بیمه ها یک مزیت است و 
امکان سوءاستفاده سودجویان را کم می کند زیرا 
در این الگو با همکاری داروخانه های منتخب، 
انسولین قلمی بر اساس نیاز ماهانه بیماران و بر 

اساس کد ملی توزیع می شود.«
شانه ساز تأکید کرد: »مشکل اساسی در توزیع 
این دارو که امکان قاچاق و سوءاستفاده از آن 
را فراهم می کند، تفاوت قیمت آن در ایران و 
کشورهای همسایه است؛ زیرا قیمت انسولین 
قلمی در ایران حدود ۳0 تا 40 هزار تومان است 
و در کشورهای همسایه حدود ۲۸0 هزار تومان 
است؛ بنابراین با حساب وکتاب توزیع می شود 
و اگر قرار باشد به وفور در همه داروخانه ها در 
دسترس باشد، به علت ارزبری باالیی که دارد و 
با توجه به تفاوت قیمت و امکان سوءاستفاده از 

آن، این نوع عرضه امکان پذیر نیست.«

رشد 13 درصدی واردات
اگر شما هم مانند نگارنده این گزارش هنوز به 

پاسخ چرایی کمبود انسولین همزمان با اضافه 
شدن تولیدکننده داخلی به چرخه تأمین و نیز 
افزایش واردات نرسیده اید، بد نیست گفته های 
معاون فنی گمرک ایران درباره رشد ۱۳ درصدی 
ارزش واردات در هفت ماه اول سال را مرور کنید.
مهرداد جمال ارونقی در گفت وگو با ایسنا جزئیات 
واردات انسولین در سال جاری را تشریح کرد و 
گفت: »از ابتدای سال تا ۳0 مهرماه ۱94 اظهارنامه 
با ردیف تعرفه داروی انسولین به گمرک اظهار و 

ترخیص فوری صورت گرفته است.«

درمجموع  بررسی  مورد  دوره  »در  افزود:  وی 
۱۱۳ میلیون و 74 هزار و ۵۸۸ دالر داروی دارای 
انسولین وارد شده که تولید داخل ندارد. این در 
حالی است که واردات داروی انسولین هم در 
سال جاری نسبت به سال گذشته ازنظر ارزش 

تا ۱۳ درصد افزایش داشته است.«
ارونقی با بیان اینکه در هفت ماه اول سال گذشته 
۱49 اظهارنامه برای ترخیص انسولین به گمرک 
ارائه شده است، اضافه کرد: »در این مدت ۱00 
میلیون و ۱7۵ هزار و 7۸۲ دالر انسولین وارد 

شده است.«
معاون فنی گمرک ایران با اشاره به تسریع در 
گفت:  موعددار،  دارویی  محصوالت  ترخیص 

»محصوالت دارای مدت معین تأثیر درمانی در 
صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف 
در کشور خواهند بود که حداقل 6۵ درصد از 
مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از 

گمرک باقی مانده باشد.«
معاون گمرک ایران این را هم گفت که با توجه 
به حساسیت ویژه ای که برای ترخیص داروها 
از سوی گمرک وجود دارد، تسهیالت حداقل 
اسناد با مجوز وزارت بهداشت برای این اقالم 
مورد پذیرش گمرک قرار می گیرد و با توجه به 
اینکه از یک سو ترخیص کلیه کاالها از گمرک 
در هر رویه ای منوط به اخذ و ارائه کد ره گیری 
بانک مرکزی است و از سوی دیگر ممکن است 
صدور این کد جهت ترخیص کاال فرآیند زمان بری 
باشد، گمرک با احراز مالکیت کاال در مورد داروها، 
حداقل اسناد را برای انجام تشریفات گمرکی کافی 
قلمداد کرده و نسبت به ترخیص فوری داروها 
از  نیاز  در صورت  و  یکسره  حمل  به صورت 
پای پرواز و به صورت شبانه روزی اقدام می کند 

تا هیچ گونه تأخیری در این رابطه پیش نیاید.
ارونقی با بیان اینکه کلیه مجوزهای قانونی الزم برای 
ترخیص کاالها به ویژه دارو و مواد اولیه دارویی 
توسط گمرک به صورت سیستمی اخذ و قبل از 
ترخیص کاال کنترل می شود، افزود: »همچنین در 
خصوص داروهایی که با حداقل اسناد از گمرک 
ترخیص شده اند گمرک فرصت دو ماهه ای جهت 
ارائه کد ره گیری بانک به واردکنندگان می دهد تا 
در این فرصت نسبت به رفع تعهدات خود در 
گمرک اقدام کنند. البته ممکن است نیاز به تمدید 
این مهلت باشد، اما به هر صورت گمرک اجازه 
نمی دهد وقفه ای در انجام تشریفات گمرکی و 

ترخیص داروها ایجاد شود.«
ابهامات دیگر  پایان این سؤال هم در کنار  در 
مطرح است که چرا با وجود همراهی گمرک 
در ترخیص بدون وقفه دارو، شرکت تولیدکننده 
بدعهد که وعده تأمین بخشی از نیاز کشور را داده 
بود؛ علیرغم داشتن خطوط تولید این محصول 
در کشورهای دیگر، ملزم به تأمین فوریتی دارو 

از همان محل ها نشده است؟

حیدر محمدی، مدیرکل داروی 
سازمان غذا و دارو: شرکتی که 
قرار بود تولید انسولین قلمی 

را در داخل آغاز کند، هنوز 
اقدامات خود را شروع نکرده و 
همچنان در مرحله مونتاژ است

مهرداد جمال ارونقی، معاون 
فنی گمرک ایران: واردات 

انسولین در هفت ماهه اول 
سال با رشد ارزشی ۱۳ 

درصدی به بیش از ۱۱۳ 
میلیون دالر می رسد و اکثر 
محموله ها با حداقل اسناد 

ترخیص شده است
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در همایش امنیت، سالمت و ایمنی مطرح شد

  یاسر مختاری
همزمان  ایمنی  و  سالمت   امنیت،  همایش 
فرماندهان  با حضور  انتظامی  نیروی  هفته  با 
نیروی انتظامی، رئیس اورژانس و مدیرعامل 
این  در  شد.  برگزار  بزرگ  تهران  آتشنشانی 
همایش بر لزوم ایجاد سامانه ای برای هماهنگی 
با  مقابله  برای  آمادگی  و  امدادی  نهادهای 
حوادث، وضعیت خدمات دهی اورژانس در 
دوران کرونا و جزئیات تشدید  برخوردهای 
بهداشتی  پروتکل های  ناقضان  با  انتظامی 

شد. تأکید 

تهران برای  شناسایی52 مخاطره 
صابریان  پیمان  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس اورژانس تهران، در این همایش با اشاره 
نیروهای  روزانه  مأموریت  هزار   5 انجام  به 
اورژانس در پایتخت اظهار کرد: »روزانه تعداد 
زیادی مأموریت در پایتخت از سوی اورژانس 
دستگاه های  دیگر  و  پلیس  و  می شود  انجام 
کنار  در  و  آن  جریان  در  نیز  رسان  خدمت 

دارند.« یکدیگر حضور 
صابریان با بیان اینکه کرونا نگرانی های زیادی 
ایجاد کرده و همه باید نسبت به آن حساس 
نباید  این نگرانی ها  باشند، گفت: » علی رغم 
تمام تمرکزمان را روی کرونا بگذاریم و باید 
ضمن هوشیاری و آمادگی در برابر کرونا با 
توانی مضاعف برای دیگر حوادث نیز آماده 
ما  و  دهد  رخ  دیگری  حوادث  نباید  باشیم، 

از آن غافل بمانیم.«
شیوع  متاسفانه  »امروز  کرد:  تأکید  صابران 

کرونا باعث بروز مشکالتی شده که مقابله با 
بیشتر میان دستگاه های  نیازمند هم افزایی  آن 

امدادی و خدماتی و انتظامی است.«
رئیس اورژانس تهران با اشاره به احصای 5۲ 
مخاطره برای تهران، تصریح کرد: »تهران به 
و  اقلیم  جمعیت،  جغرافیایی،  موقعیت  دلیل 
حساسیت هایی که دارد آبستن حوادث مختلفی 
است که باید برای مقابله با آن آمادگی الزم 

را داشته باشیم.«

لزوم تجمیع شماره های اضطراری
مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
تهران بزرگ نیز در همایش امنیت، سالمت 
شماره  تجمیع  لزوم  بر  تأکید  با  ایمنی  و 
تلفن های اضطراری اظهار کرد: »در بسیاری 
و  اضطراری  مواقع  در  مردم  دنیا  نقاط  از 
برای ارتباط با دستگاه های امدادی فقط یک 
شماره دارند و با همان تماس می گیرند، اما 
متاسفانه در ایران این اتفاق رخ نداده است، 
موضوع  این  می رسد  نظر  به  که  حالی  در 
این  تا  رسیده  آن  وقت  و  داشته  ضرورت 

اتفاق رخ دهد.«
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران با بیان اینکه دستگاه هایی مانند 
پلیس، آتش نشانی، اورژانس و ... در حوادث 
مخلتف همگی در کنار هم قراردارند، گفت: 
»قرارگرفتن سازمان ها در کنار یکدیگر منجر 
به افزایش هماهنگی و هم افزایی خواهد شد 
نیز  اضطراری  شماره های  تجمیع  پیشنهاد  و 

از همین منظر مطرح شده است.«

اول،  فاز  در  می توان  اینکه  بیان  با  داوری 
گفت:  کرد،  اجرایی  تهران  در  را  طرح  این 
»این اقدام می تواند نقش ویژه ای در  کاهش 
حوادث و افزایش کیفیت خدمات در تهران 
داشته باشد و برای تحقق آن الزم است که 
تمامی دستگاه ها به صورت واحد و هماهنگ 

کنند.« فعالیت 
وی یادآور شد: »زیرساخت های شهری نیاز 
به توجه بیشتری دارد و باید تمامی دستگاه ها 
و نهادها کنار هم قرار بگیرند و کمک کنند تا 
امنیتی و سالمت  ایمنی،  بعد  از سه  حوادث 
و  سازمان ها  گرفتن  قرار  کند.  پیدا  کاهش 
هم  به  منجر  یکدیگر  کنار  مختلف  نهادهای 
افزایی می شود و نباید فکر کنیم اگر سازمان ها 
کنار  در  و  شوند  ادغام  هم  با  حوادث  در 
یکدیگر قرار گیرند منجر به تداخل در انجام 

می شود.« وظایفشان 

لزوم وحدت ارگان ها در برخورد با حوادث
انتظامی تهران  سردار حسین رحیمی، فرمانده 
آن  اینکه زمان  بیان  با  این همایش  در  بزرگ، 
فرا رسیده که فعالیت های مربوط به حوزه های 
مختلف  دستگاه های  ایمنی  و  سالمت  امنیت، 
در کنار هم قرار گیرند، گفت:  »پایتخت  در 
هرلحظه مترصد یک اتفاق و حادثه است و در 
این شرایط کار بزرگی در تامین نظم و امنیت و 

سالمت شهروندان در حال انجام است.«
فرمانده انتظامی بیان کرد: »در حوزه ایمنی، سالمت 
و امنیت، باید با تعامل با یکدیگر فعالیت کنیم و 
در همین راستا نیز ایجاد سامانه یکپارچه فرماندهی 
و کنترل بین پلیس و سازمان های دیگر از جمله 
اهداف برگزاری این همایش است و ما آن را در 
دستورکار قرار داده ایم و امیدواریم که به زودی 
اجرایی شود.« وی تأکید کرد: »دستگاه های مختلف 
در جمهوری اسالمی باید در مسیر اسالم ناب 
و والیی با قدرت و اقتدار گام بردارند چرا که 
دشمن تمام تالش خود را علیه زمین زدن این 
کشور هزینه کرده است. دشمن سعی دارد که به 
کشور ما لطمه بزند اما خوشبختانه مردم گوش به 
هدایت های پدرانه رهبر معظم انقالب داده اند و 

تا امروز دشمن موفق نشده است.«

برای عدم  تشدید سخت گیری ها 
استفاده از ماسک در تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین در حاشیه 
اجرای  بر  نظارت  موضوع  به  همایش  این 
اقدامات  با  رابطه  در  و  پرداخت  پروتکل های 
پلیس برای برخورد با افراد فاقد ماسک و ناقضان 
پروتکل های بهداشتی کرونا، گفت: »حدود 10 
روز از ابالغیه ستاد ملی مقابله با کرونا به ناجا 
گذشت و ما در این مدت تالش کردیم تا با 
اقدامات ایجابی و ارشادی شهروندان را به رعایت 
پروتکل ها دعوت کرده و از انجام اقدامات سلبی 
پرهیز کنیم، در همین راستا نیز به بیش از 115 
هزار نفر که پروتکل های مربوط به کرونا را رعایت 
نکرده بودند، از سوی ماموران ما تذکر داده شد.«
وی افزود: »همچنین به حدود 500 واحد صنفی 
که مقررات مربوطه را رعایت نکرده بودند، 
در گشت های پلیس، تذکرات الزم داده شد.«
بر  تاکید  با  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
از  نیستیم،  شهر  کردن  تعطیل  دنبال  اینکه 
سخت گیری های بیشتری برای جریمه و تذکر 
به افراد فاقد ماسک در فضاهای عمومی، معابر 
کرد:  اظهار  و  داد   خبر  خودروها  داخل  و 
با  خوبی  همکاری  مردم  عمده  »خوشخبتانه 
پلیس داشته و بعد از تذکر رعایت می کنند، 
این روند همچنان ادامه خواهد داشت و در 
و  یگان ها  رده ها،  تمام  بخشنامه  این  اجرای 
پلیس های تخصصی ما پای کار هستند و نسبت 
به جریمه و تذکر به افراد اقدام خواهند کرد.«

ادامه در صفحه 15 

تشدید برخوردهای انتظامی با ناقضان پروتکل های بهداشتی
لزوم آمادگی و هماهنگی نهادها برای مقابله حوادث احتمالی

صابریان: ۵۲ مخاطره برای 
تهران، شناسایی شده اند در 
واقع تهران به دلیل موقعیت 

جغرافیایی، جمعیت، اقلیم 
و حساسیت هایی که دارد 

آبستن حوادث مختلفی است 
که باید برای مقابله با آن 

آمادگی الزم را داشته باشیم
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 ادامه از صفحه 14
رحیمی ادامه داد: »متاسفانه شاهد اوج گیری 
دوباره در تعداد مبتالیان به کرونا در کشور 
هستیم و از این رو برخوردهای سلبی و اعمال 
قرار گرفت و طی  نیز در دستورکار  جریمه 
و  رانندگان  با  برخورد  گذشته  روز  سه  دو 
سرنشینان وسایل نقلیه که از ماسک استفاده 

... انجام شده است.« نکنند، صنوف و 
صنفی  واحدهای  با  رابطه  »در  افزود:  وی 
و  پروتکل ها  رعایت  عدم  صورت  در  نیز 
مقررات برای بار نخست تذکر، بار دوم یک 
میلیون تومان جریمه و بار سوم پلمب انجام 

شد.« خواهند 
با  ادامه  در  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
اماکن، پلیس  اینکه در حوزه اصناف و  بیان 
راهور، پلیس راه و ... افرادی که پروتکل های 
می کنند،  جریمه  نکنند  رعایت  را  بهداشتی 
کردیم،  اعالم  هم  قبال  که  »همانطور  گفت: 
بدون  افراد  ورود  از  نیز  مترو  بخش  در 
ماسک به داخل مترو جلوگیری خواهد شد 
بالغ  اقدامات  این  نتیجه  در  خوشبختانه  که 
بر 95 درصد افراد در فضای مترو از ماسک 

می کنند.« استفاده 
سردار رحیمی با بیان اینکه رانندگانی که در 

100 هزار  از ماسک استفاده نکنند   خودرو 
تومان  هزار   ۲0 نیز  سرنشین  هر  و  تومان 
جریمه خواهد شد، گفت: »این اعمال جریمه 
برای تمام خودروها است و فرقی ندارد که 
خودرو شخصی باشد و یا بخشی از ناوگان 

باشد.« تاکسیرانی  نقل عمومی و  حمل و 
وضعیت  با  رابطه  در  پایتخت  پلیس  رئیس 
شد:  یادآور  نیز  سرنشین  تک  خودروهای 
نخواهند  جریمه  سرنشین  تک  »خودروهای 
شد، اما هر خودرویی که بیش از یک سرنشین 
داشته باشد و افراد در آن ماسک نزنند جریمه 

شد.« خواهند 
شد:   یادآور  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
گرفته  کار شدت  این  گذشته  روز  سه  »طی 
و جلسات هماهنگی نیز برای آن برقرار شده 

و امروز نیز  در همین خصوص جلسه ای با 
با کرونا برگزار خواهد شد.« ستاد  مقابله 

به  ما  »همچنین  داد:  ادامه  رحیمی  سردار 
مسئوالن وزارت بهداشت گفتیم تا مشخص 
کنند با توجه به پایش بیماران مراجعه کننده 
برای ویروس کرونا، در کدام بخش ها بیشترین 
شیوع وجود  دارد که ما بتوانیم در آن نقاط 

باشیم.«  داشته  بیشتری  تمرکز 
رئیس پلیس پایتخت همچنین در رابطه با عدم 
استفاده از ماسک توسط برخی از فروشندگان 
»تمامی  گفت:  نیز  خرید  مراکز  و  پاساژها 
از  استفاده  به  ملزم  متصدیان  و  فروشندگان 
تاکید  اصناف  به  همچنین  هستند.  ماسک 
را  انتظامات خود  نیروهای  باید  که  کرده ایم 
مستقر  مال ها  و  پاساژها  ورودی  در  مقابل 

کرده و به افراد فاقد ماسک تذکر دهند.«
رابطه  در  ادامه  در  پایتخت  انتظامی  فرمانده 
تماس های  شماره  تجمیع  درخواست  با 
اضطراری در شهر تهران گفت: »بسیاری از 
کشورهای جهان این کار را انجام داده اند و 
در کشور ما نیز این موضوع دنبال می شود.«
سردار رحیمی با تاکید بر اینکه این موضوع 
عنوان  »به  گفت:  شود،  انجام  باید  باالخره 
مثال همین حاال هم ما تماس هایی با سامانه 
از قطع شدن گاز  داریم که شهروندان   110
یا مشکالتی که در پی بارش برف و ... ایجاد 
شده، خبر می دهند. حدود نیمی از تماس ها با 
مرکز110 ما در تهران ارشادی و هدایتی است 
و این یعنی موضوع ربطی به پلیس ندارد و 
این  به  ما  اما  نیست  انتظامی  فوریتهای  جزو 

کنیم.« نیز رسیدگی می  موارد 
وی یادآور شد: »امروز در همایش دستگاه های 
آتش نشانی و خدمات  نظیر سازمان  مختلفی 
 ... و  احمر  هالل  تهران،  اورژانس  ایمنی، 
حضور داشتند. این دستگاه ها در بسیاری از 
کنار  به خصوص حوادث در  ماموریت ها و 
این  در  نیز  پلیس هستند و هماهنگی خوبی 

رابطه وجود دارد.«

سردار رحیمی: متاسفانه 
شاهد اوج گیری دوباره در 
تعداد مبتالیان به کرونا در 
کشور هستیم و از این رو 
برخوردهای سلبی و اعمال 

جریمه نیز در دستورکار 
قرار گرفت و طی دو سه روز 

گذشته برخورد با رانندگان 
و سرنشینان وسایل نقلیه 

که از ماسک استفاده نکنند، 
صنوف و ... انجام شده است

داوری: در بسیاری از 
نقاط دنیا مردم در مواقع 

اضطراری و برای ارتباط با 
دستگاه های امدادی فقط یک 

شماره دارند و با همان تماس 
می گیرند، اما متاسفانه در 
ایران این اتفاق رخ نداده 

است،در حالی که به نظر 
می رسد این موضوع ضرورت 

داشته و وقت آن رسیده تا 
این اتفاق رخ دهد


