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در دیدار وزیر بهداشت کشورمان و سفیر کوبا تاکید شد

همکاری مشترک ایران و کوبا
درجهت ساخت واکسن پنوموکوک
وزیر بهداشت گفت« :از دولت کوبا که شهادت دکتر
فخریزادهازدانشمندانبزرگایرانیراتسلیتگفت،
تشکر میکنم .ایران یکی از ضد تروریستترین
کشورهای جهان است و در منطقه با تروریستها
مبارزه کردهایم».
به گزارش سپید ،سعید نمکی در دیدار آلکسیس
باندریچ ِوگا ،اظهار داشت« :بعد از انقالب اسالمی،
شهدایزیادیقربانیتروریستبینالمللیشدندکه
نشانه یاس و ناامیدی دشمن در فشارهایی است که
به ایران وارد کرده و به اهداف خود نرسیده است».
وی افزود« :چندی پیش یکی از سرداران بزرگ ایران
که تمام زندگی خود را صرف مبارزه با تروریسم و
علیه داعش کرد ،به عنوان مهمان کشوری دیگر در
بیرون از مرزهای ایران ترور شد و امروز خوشحالیم
که طرحی بنام شهید سلیمانی برای مبارزه با کرونا
در سراسر کشور آغاز کردهایم و بزرگترین افتخار
ما و همه مسئوالن جمهوری اسالمی ایران ،شهادت
در راه خدا و خدمت به مردم است».
وزیر بهداشت تاکید کرد« :خوشبختانه امروز
دانشمندان برجستهای در عرصههای مختلف در
کشور داریم و شهادت سرداران و دانشمندان بزرگ
ایرانی در راستای پیشرفت ایران اسالمی ،هیچ اثر
منفینخواهدگذاشت».نمکیخاطرنشانکرد«:رابطه
ایران و کشور دوست ،کوبا رابطهای بسیار قدیمی
استوعلیرغمفشارآمریکاییهاوصهیونیستها
که دشمن مشترک دو کشور هستند ،دوستی و
صمیمت بین ایران و کوبا همواره برقرار بوده است».
وی ادامه داد« :حدود  3دهه پیش که مسئولیت
بهداشت کشور را بر عهده داشتم برای اولین بار
با دانشمندان کوبایی در حوزه بایوتکنولوژی آشنا
شدم و از آنها دعوت کردم که در انستیتو پاستور
به ما کمک کنند و واکسن هپاتیت  Bرا با کمک
کوبا در انستیتو پاستور ایران تولید کردیم و در

و امروز همه نیازمندیهای ایران در داخل کشور
تولید میشود».

حالحاضرهمکاریمشترکیبرایساختواکسن
پنوموکوک با کمک دانشمندان کوبایی در انستیتو
پاستور داریم ».وزیر بهداشت گفت« :ایران امروز
یکی از کشورهای مطرح در تولید مواد اولیه صنایع
پتروشیمی ،دارویی و سایر حوزهها است و آمادگی
کامل دارد که همکاریهای خود در همه حوزهها به
ویژه حوزه سالمت ،علوم پزشکی ،مبارزه با کرونا و
همچنیندارووتجهیزاتپزشکیراباکوباگسترش
دهد و این را در دوران گذشته نیز ثابت کردهایم».
وی افزود« :آنچه ایران و کوبا را بیش از پیش به
همدیگر پیوند داده ،ظلم مشترکی است که از طریق
زورگویان به ویژه آمریکا به ملت دو کشور تحمیل
شده است .کوبا در 90مایلی آمریکا و ایران در فاصله
بسیار دورتر از آمریکا ،در این سالها ،محکوم به
کشیدن ظلم بیرویهای که آمریکاییها به مردم دو
کشور تحمیل کردهاند ،بودهایم .این فشارها باعث
ایجاد زبان و همکاری مشترک بین ایران و کوبا شده

ادامه از صفحه 12
شریفی با تاکید بر آینکه آنچه که بیمار  HIVرا میکشد یا از کنترل
خارج میکند «انگ زدن» است ،در ادامه در پاسخ به این سوال
که این انگ زنی در ایران پررنگتر است یا در کشورهای منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا؟ بیان کرد« :انگ زنی به اجتماع بستگی
دارد و ممکن است از یک کوچه به کوچه دیگر متفاوت باشد و
دید یک پزشک با پزشک دیگر تفاوت داشته باشد اما در مجموع در
کشورهای در حال پیشرفت و کشورهایی با زمینه مذهبی این انگ
بیشتر است اما در کشورهای اروپایی و غربی این انگ کمرنگتر
بوده و  HIVدر آن جوامع پذیرفتهتر شده است».
رییس مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه خاورمیانه
و شمال قاره آفریقا تاکید کرد« :مردم باید مواظب رفتارهای خود
باشند تا به  HIVمبتال نشوند زیرا پیشگیری از این بیماری بسیار
راحت است اما به هر طریق افرادی که رفتار پرخطر داشتهاند حتما
اقدام به دادن آزمایش کنند و بدانند که کلیه پروسه  HIVدر کشور

است».وزیر بهداشتخاطرنشان کرد«:آمریکاییها
علیرغم شعارهایی که دادند حتی اجازه ندادند
که برای مردم ایران دارو و فرآوردههای مورد نیاز
فراهم شود و ایران تالش کرد که با تکیه بر دانش
داخلی و استفاده از ظرفیت دانشمندان کشورهای
دوست ،این زنجیره را تکمیل کند .درست است
که ایران و کوبا از نظر جغرافیایی از همدیگر بسیار
دورهستند ،اما از نظر سایر مشترکات به همدیگر
بسیار نزدیک هستند».
نمکی تصریح کرد« :آمریکا در شرایط مبارزه با
کووید 19هم به ایران فشارهای زیادی وارد کرد
و بارهای محمولههای تجهیزات و داروهایی که
ایران خریداری کرده بود در برخی فرودگاهها توسط
آمریکاییها توقیف شد اما با تکیه بر دانش و جوانان
توانمند ایرانی توانستیم در کمتر از دو ماه از یک وارد
کننده ماسک ،لوازم محافظتی ،ونتیالتور ،تجهیزات
پزشکی و دارو به یک تولید کننده قوی تبدیل شویم

ما محرمانه و رایگان است ».این عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ادامه داد« :برای مقابله با  HIVباید برای رفتارهای
پرخطر در جامعه ،برای رفتارهای پرخطر جنسی ،مصرف و تزریق
مواد باید کاری کنیم .متاسفانه با به هم خوردن شرایط اجتماعی
و اقتصادی و گرانیهای اخیر احتمال دارد رفتارهای پرخطر و
رفتارهای جنسی و مصرف و تزریق مواد در جامعه افزایش پیدا
کند و این افزایش باعث افزایش بار بیماریهایی همچون HIV
و هپاتیت در جامعه شود».
این اپیدمیولوژیست افزود« :برای کنترل  HIVنیاز اراده قوی از
سمت حکومت و مردم و همه جامعه داریم و باید همه دست به
دست یکدیگر بدهیم تا این بیماری را از جامعه بزدایم».
وی  HIVرا محصول آسیبهای اجتماعی دانست و بیان
کرد« :بسیاری اوقات  HIVمحصول فقر ،مشکالت اقتصادی،
نابرابریهای اجتماعی و آسیبهای اجتماعی است و تا زمانی که
آسیبهای اجتماعی را در جامعه به صورت ریشهای حل نکرده،

تقویت روابط ایران و کوبا
آلکسیسباندریچ ِوگا،سفیرکوبادرایراننیزدرحاشیه
دیدار با وزیر بهداشت گفت« :دیدار و گفتگوهای
بسیار خوبی با دکتر نمکی داشتیم .ایران و کوبا از
گذشته همکاریهای مشترک زیادی داشتهاند و این
روابط به ویژه دربخشهایی مانند بایوتکنولوژی،
سالمتومبارزهباکووید،19گسترشپیدامیکند».
وی خاطرنشان کرد« :ایران و کوبا تحت تحریمهای
ظالمانه آمریکا هستند و این تحریمها فشارهای
زیادی به کشورهای مختلف وارد کرده و نوعی
نسل کشی و خسارت به کشورهای مختلف بوده
است .خیلی از تحریمها هیچ دلیلی ندارد ،به ویژه
در حال حاضر که جهان با پاندمی کرونا روبرو
است ،تحریمهای ظالمانه آمریکا باعث شده که
خیلی از مردم ایران و کوبا آسیب ببینند و جان
خودشان را از دست بدهند».
سفیر کوبا در ایران افزود« :آمریکاییها تمام تالش
خودرابرایاعمالتحریمهایظالمانهبهکارگرفتند
اما ایران و کوبا حتی یک میلیمتر عقب نشینی
نکردند و هر دو کشور همچنان استوار ،آزاد و
روی پای خودشان ایستادهاند .خوشبختانه دیدار ما
با وزیر بهداشت ایران بسیار مثبت بود و نتیجه این
گفتوگوهارابهمقاماتکوباییگزارشخواهمداد».
به گزارش وبدا ،آلکسیس باندریچ ِوگا اظهار داشت:
«از طرف دولت کوبا ،شهادت دکتر فخری زاده از
دانشمندان بزرگ ایرانی را تسلیت گفتیم و این ترور
را محکوم کردیم .کوبا هر شکلی از تروریسم و
ترور هدفمند را محکوم و درخواست میکند که
استقالل همه کشورها به ویژه ایران و کوبا همیشه
باید با احترام حفظ شود».

مشکالت در هم تنیده همچون  ،HIVهپاتیت ،اعتیاد و  ...نیز
حل نخواهد شد ،پس باید مشکالت زیرساختی را حل کنیم».
شریفی با تاکید بر اینکه باید شناسایی بیماران مبتال به  HIVرا
افزایش دهیم ،اظهار کرد« :تا ما مشکل شناسایی بیماران را حل
نکنیم ،سایر آیتمهای این بیماران نیز حل نخواهد شد بنابراین برای
پیشگیری از HIVباید مشکالت اقتصادی ،نابرابریهای اجتماعی
و فرهنگی و  ...حل شود».
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ماهیت بیماری
 HIVرا در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت دانست و اظهار کرد:
«در کشورهای پیشرفته و ثروتمند به این معنی نیست که همه مردم
آنها دسترسی به همه چیز دارند و همچنین اینگونه نیست که HIV
بیماری فقیرانه است ،خیر ،بلکه افراد ثروتمند نیز به این بیماری
مبتال شدهاند اما این نابرابریهای اجتماعی و مشکالت اقتصادی
باعث قسمتی از این بیماری میشود و الگوی  HIVدر کشورهای
اروپایی و آمریکایی و کشورهای منطقه کامال متفاوت است».

