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وزیربهداشتضمنابرازنارضایتیازبرخیپروتکل
شکنیها و همچنین عدم برخورد با این افراد گفت:
«ما داریم فریاد میزنیم که اپیدمی گرفتارمان میکند،
چرا گوش نمیکنید؟ .اینطور که نمیشود مملکت
اداره کرد .چقدر باید فریاد بزنم و بگویم».
به گزارش سپید ،سعید نمکی در نوزدهمین آیین
پویشرهسالمتوبهرهبرداریازپروژههایدانشگاه
علوم پزشکی تهران گفت« :در حال حاضر حدود
 13ماه از گرفتاری همکارانم با کووید 19میگذرد.
البته وقتی میگویم  13ماه ،این برای افراد کج خیال
و بدفهم رفرنس نشود که اینها آخرین روزهای
بهمنماهاولینمواردشانرااعالمکردند،اماخودشان
میگویند ما  13ماه است که گرفتاریم».
وی ادامه داد« :اوالً به کسانیکه ادعا میکنند وزارت
بهداشت قبل از پایان بهمن مواردی از کووید19
داشت ،اما اعالم نکرد ،اگر یک مورد توانستند
ادعایشان را ثابت کنند ،به آنها جایزه میدهم .من
 2300تا  2400نمونهای که از دی ماه و آذر ماه
سال قبل از آنفلوآنزا نگه داشته بودیم ،گفتم همه
را یکبار دیگر تست کنید .زیرا میدانستم که برخی
آمریکاییها و به خصوص اسراییلیها به دنبال این
بودند که بگویند کانون کرونا ایران بود و عدهای هم
اینجا پای بیرقش سینه زدند .من این را میدانستم .بر
همین اساس این نمونهها را مجددا تست کردیم و
به جز سه نمونه در سراسر کشور ،که از  23بهمن
به بعد بود ،هیچ موردی از کووید در نمونههایی
که برای آنفلوآنزا گرفتیم ،دیده نشد».
ویافزود«:نمیدانمبرخیچطورباکمالبیانصافی
برای سوار شدن بر یک موج سیاسی تبلیغاتی به
راحتی یافتهها و گفتههای مملکتشان را زیر سوال
میبرند .اگر کسی توانست یک مورد از کرونا را
قبل از این تاریخ اثبات کند ،نه تنها به او جایزه
میدهیم ،بلکه هزار بار از او عذرخواهی میکنیم.
در عین حال برای دفاع از حیثت عزیزانی که طی
این این مدت خودشان را به آب و آتش زدند،
ن مجموعه
هیچ یاوهگویی که بخواهد سالمت ای 
را زیر سوال ببرد ،رها نخواهم کرد و به هیچ وجه
اجازه نخواهم داد».
وزیر بهداشت افزود« :وقتی آقای المنظری به ایران
میآید و اعالم میکند که مدیریت ایران یکی از
نابترین ،شایستهترین و مدرنترین شیوههای
مدیریتی بود که میتواند برای جهان الگو باشد،
یکآدمدرداخلباکمالکجسلیقگیچگونهصحت
این ساختار را در ذهن مردم زیر سوال میبرد؛ آن هم
برای درماندگی در شرایط سیاسی و کسب برخی
سالیق در حوزه سیاسی .این را بدانید که من اگر
ُمردمُ ،مردم ،با دم مسیحا هم زنده نمیشوم .مردم
این سرزمین فقط به کسی بها میدهند که با آنها
صادق باشد .دیگر به سیاسی کاری بها نمیدهند.
تمام شد .دوران عوام فریبی خاتمه یافت .آن طرف
دنیا کسی عطسه کند ،این طرف دنیا به او میگویند
که عافیت باشد .دوران عوامفریبی با این شبکههای
اجتماعی تمام شد .مگر میتوان مردم را با برخی

شعارهای تند فریب داد؟».
نمکی ادامه داد 13« :ماه را از این نظر گفتم که به
محض اینکه در ووهان گزارش ویروس را شنیدیم
همهمان آماده شدیم و بالفاصله مرزها را بستیم و
در تمام مبادی نفر برای کنترل گذاشتیم .شروع به
طراحی کیت کردیم .وقتی  57نفر از دانشجویان
ووهان را آوردیم ،با چه کیتی تست کردیم؟ با کیتی
که در پاستور طراحی شده بود .کسی به ما کیت
نداد .وقتی قم شدید گرفتار شد و بعد گیالن ،تازه
یکی از همکارانمان دستی مقداری کیت برایمان
آورد .ما ونتیالتور و ماسک وگان را خودمان طراحی
کردیم و تنها در این اقیانوس با دستهای بسته شنا
کردیم .در اوج نامردی تحریم».
وی افزود« :ما از اولین روزهای دی حواسمان جمع
اینماجرابودوبههمیندلیلهمبودکهوقتیویروس
آمد ،هیچ دانشگاهی دست و پایش را گم نکرد و
هیچ بیماری پشت در بیماستان سرگردان نشد .این
افتخار ایران بود .در عین حال حاال مرحله جدیدی
شروع شد ،من از مدتها قبل در ویدیوکنفرانس
و نامه اعالم میکنم که خودتان را برای یکی از
سختترین یورشهای ویروس جهش یافته آماده
کنید .امروز دیگر ویروس موتاسیون یافته منحصر
به یک نقطه نیست ،بلکه همه جا میشود آن را
یافت .یکشنبه ساعت  12شب دو کیس جدید
از بیرجند گزارش گرفتم .خیلی جاها دارند مرتب
گزارش میدهند .همکاران من کامال آمادهاند .مردم
شریف باید بدانند که این ویروس علیرغم حرف
انگلیسیها،همقدرتسرایتوهمقدرتمرگزایی
چند برابری دارد و هم جوانترها را بیشتر گرفتار

میکند .سه روز قبل در خوزستان کودک  1و 9
ساله بر اثر کووید 19-فوت کردند».
وی با بیان اینکه به روح همه شهدای سالمت درود
میفرستم ،گفت« :به شدت گله مندم از کسانی
که پروتکلها را رعایت نمیکنند و به شدت گله
مندترم از کسانی که با پروتکل شکنها برخورد
نمیکنند .وزارت بهداشت که ابزار ندارد .ابزار ما
جان است که فدا شده و بیش از این چیزی نداریم.
ما از برخی اتفاقات کشور ،اطالع نداریم .یکشنبه
شب در ایالم خانم جوانی اینتوبه شد و حامله بود
که با سزارین کودکش به دنیا آمد .من نمیدانم که
این کودک هرگز مادر دید یا خیر یا چشم این مادر
بر سیمای فرزندی که ماهها در شکمش حس کرده
باز خواهد شد یا نه؟  ،اما چه کسی عامل مرگ این
بانوی ایالمی است».
وزیر بهداشت افزود« :ما کی برای تردد از مرزها به
سمت عتبات و برگشتش مجوز و اجازه دادیم؟.
چه کسی از من نامه دارد در این زمینه .کدام یک
از همکارانم با برخی از این ترددها موافقت کردند؟.
اتوبوسی میآید و آن را در مرز تست میکنیم که
فرد مثبت از آن بیرون میآید .این فرد مثبت پیاده
میشود و اتوبوس تا فالن شهرستان میرود .ردیابی
میکنیم و تازه موارد مثبت در آنجا پیدا میشوند .تا
کجا باید همکاران من تاوان ندانم کاری برخی را
بدهند .ما چه گناهی کردیم که در  13ماه مدام باید
موج ایجاد شود ،موج را بشکنیم و شهید دهیم!».
نمکی گفت« :خدا شاهد است که داغ این شهدای
سالمت دارد مرا نابود میکند .نابترین بچههای
نظام سالمت را از دست دادم .داغی برای هیچ

فرماندهی باالتر از این نیست که افسران ارشد و
سربازانش را از دست بدهد آن هم به دلیل ندانم
کاریوسهلانگاریدیگران.منوزیرخبرندارمچه
کسی میآید و بیرون میرود .فقط شدم ته رودخانه
زخمی و جنازه جمع کن .بجای وزیر بهداشت
بگذارید مدیرکل مرده شور خانه .این درد بزرگی
است .ویروس ،ویروس مهاجمی است .فکر نکنید،
انگلیسیکیازساختارهایضعیفسالمتجهانرا
دارد .انگلیس یکی از نظامهای سالمت مقتدر جهان
را دارد .آلمان کشور کمی نیست در مقابل مسایل
بهداشتی درمانی ،اما به زانو درآمد .نه گستردگی
اقلیم ما را دارند و نه کم بضاعتی اقتصادی ما را
دارند .ما داریم فریاد میزنیم که اپیدمی گرفتارمان
میکند ،چرا گوش نمیکنید؟ .اینطور که نمیشود
مملکت اداره کرد .چقدر باید فریاد بزنم و بگویم.
چقدر باید خجالت بکشم از پزشک و پرستار و
علوم آزمایشگاهی و بقیه».
وزیر بهداشت تاکید کرد« :نمیشود که من ناگهان
باخبر شوم که بدون اطالع ما یک گروه آمد و
گروهی رفت .آن هم در کشوری که رهبر انقالب
وقتی میخواهد نشست مجازی بگذارد ،میگوید
باید از وزارت بهداشت اجازه بگیریم .رییس
جمهور میخواهد برود مرقد امام (ره) میگوید
از وزارت بهداشت بپرسید به چه صورت باشد.
این نمیشود که بقیه رعایت نکنند .بزرگان نظام
رعایت میکنند ،اما عدهای اصال حواسشان به
این چیزها نیست .وقتی هم اپیدمی آمد و کشتار
کرد ،میگویند در فالن جا غلظت اکسیژن کم بود.
ادامه در صفحه 3
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ادامه از صفحه 2
طبق گزارشات واصله در فالن جا بیمار را دیر
رسیدگی کردند و همه این سواالت شروع میشود،
اما یک نفر نمیگوید که در پیک قبلی خوزستان که
پروتکلشکنی ما را گرفتار کرد ،چه کسی این را
جمع کرد ،چه کسی شب تا صبح نخوابید ،چگونه
اکسیژن رسید ،چرا یک نفر نیامد در خیابان فریاد
بزند که ما امکانات نداریم .چه کسانی این آتش
را خاموش کردند .اما اگر خدایی نکرده  ۵دقیقه
دارویی دیر شود ،هزار قلم و هزار شبکه اجتماعی
راه میاندازند .اینطور نمیتوان مملکت اداره کرد.
من مکتوب هم نوشتم .دیگر برای ما و همکارانمان
بیش از این صبوری میسر نیست .ما برای موج شکنی
خلق نشدیم و دیگران برای موج آفرینی .این را
همه باید بدانند .محکم هم باید بدانند».
وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت واکسیناسیون
در کشور ،گفت« :با لطف خداوند از فردا(سهشنبه
 5اسفند) واکسیناسیون برای  ۱۰۰هزار نفر دیگر
از کادر درمان آغاز میشود ۲۵۰ .هزار دوز دیگر
تا آخر این هفته میرسد .امیدوارم تا پایان اسفند
ماه بتوانیم گروه هدف آسیب پذیرمان را واکسن
بزنیم .در کنار این تلخکامیها این مژده را هم بدهم
که تولید واکسن ملی هم به خوبی پیش میرود
و اگر به همین روال پیش رود ،در اردیبهشت ماه
آینده این خبر خوش را برای مردم خواهیم داشت
که به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم واکسن
منطقه مطرح هستیم .هم میتوانیم مردم خودمان را
واکسینه کنیم و هم برای صادرات اقدام کنیم .راهی
که میرویم این است که مرتب تولید واکسنمان را
با جهشها بسنجیم و اگر با هر جهشی واکسنهای
ما قدرت حمایتی را تضعیف شده داشتند ،در جهت
تقویتشان اقدام کنیم ».نمکی در بخش دیگری
از صحبتهایش گفت« :دانشگاه تهران سند علم،
فرهنگ ،فلسفه و سیاست ایران اسالمی است و
هنوز دیوارهای این دانشگاه صدای فریاد مرگ بر
استبداد و استکبار را در خودشان نگه داشته است.
این دانشگاه قربانیان زیادی برای آزادی داشت و
همواره نام این عزیزان در صحنه تاریخ این کشور،
جاودانه خواهد شد .دانشگاه علوم پزشکی تهران
عزیزان زیادی را از معلم و دانشجو به عنوان شهدای
عالی مقام در دفاع مقدس تقدیم کرد .اساتید این
دانشگاه خودشان همیشه از پیشکسوتان خط مقدم
جبهه بودند .گاهی اوقات متاسفانه این مراکز عظیم
و با قدمت ارزنده را از چشم دور نگه میداریم».
وی افزود« :سال بسیار سختی بر ما و همکارانمان
گذشت امروز آمدم تا از دکتر کریمی و رؤسای
دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستانهای تابعه
که واقعا در کرونا ما و مملکت را دریافتند ،تشکر
کنم .علیرغم اینکه در اکثر نقاط کشور ،بخشهای
ارزنده و فارغالتحصیالن برازنده داریم ،اما هنوز
هم بیمارستانهای تهران ،بیمارستانهای مرجع در
کشورند و بارها دیدهایم که مردم در ماشین و در
چادر در جلوی بیمارستانهایی مانند امام و شریعتی،
بیتوته کردهاند .بر این اساس باید تهران را با نگاهی
دیگر بنگریم .این باور و یقین که تهران میتواند
راهگشایمشکالتبهداشتودرمانیمواردپیچیده
باشد را هنوز نتوانستیم در ذهن مردم حل کنیم و باید
به نوعی این رجعت و عطش مراجعه به تهران را به
نحوی مدیریت کرده و پاسخگو باشیم».
نمکی با بیان اینکه یکشنبه شب تا صبح قدم زدم
و بعد از نماز هم نشستم و گالیهای را به مسئوالن
نظام نوشتم از اینکه چقدر من و همکارانم احساس
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تنهایی و غربت میکنیم در برخی موارد که بعدا ً
آنها را مطرح میکنیم ،گفت« :کار دانشگاه علوم
پزشکی تهران در ایجاد  700تخت خوابگاهی و
 1200تخت دیگر در آینده نزدیک ،بسیار مهم است.
حل کردن مشکل یک دانشجوی آواره هم کار
بزرگی است .من میدانم که نخبگان هوشی کشور،
کارگر زاده ،کشاورز زاده و  ...وقتی بدون رفتن به
کالسهای آنچنانی و نگذشتن از کانال کالسهای
پرزرق و برق ،فقط قالی میبافته ،کارخانه میکرده،
دامداری میکرده و کتاب هم دست میگرفته و
درس میخوانده ،وقتی این طفل معصوم با افتخار
رتبههای اول کنکور را در یک مسابقه نابرابر کسب
کرده ،باید او را دریافت».
وی افزود« :یکی هم صبح به صبح آب پرتقال
میخورده و درس میخوانده و نیازی هم به
خوابگاه ندارد ،ماشین و خانه لوکس و ...برایش
فراهم است .البته ما نمیگوییم اینها فرزندان این
سرزمین نیستند ،اما دل من برای کسانی میسوزد
که فرزندان تهیدست این سرزمین هستند و ما به
عنوان مدیران کشور متولی رسیدگی به آنها هستیم.
ِ
بهداشت پولدار و فقیر،
بارها گفتهام که من وزیر
اصول گرا و اصالح طلب ،شیعه و سنی ،زرتشتی،
کلیمی و حتی المذهب و حتی زندانی محکوم به
اعدام هستم .اما این به این معنی نیست که وظیفه
خودم را در زمینه نقش حاکمیت برای تهیدستان
فراموش کنم .اگر منابع عمومی قرار است صرف
شود ،اول باید صرف جوان و نوجوانی شود که با
فقر و تهیدستی از دورترین روستای کشور ،افتخار
کسب کرده و میتواند روی صندلی پزشکی تهران
بنشیند تا پدر و مادرش دغدغه این را نداشته باشند
که شب بچهام کجا میخوابد .بنابراین حتی اگر یک
تخت اضافه کنیم ،افتخار بزرگی است که در این
دانشگاه توانستند  1200تخت خوابگاهی ایجاد
کنند .بر همه شما این کار بزرگ مبارک باشد».
وزیر بهداشت ادامه داد« :اگر یک دختر روستایی،
دانشجو و متعلق به یک فرهنگ ساده و پاکیزه آمد
در تهران آواره شد ،عالوه بر مسائل اقتصادی به
مسائل حاشیهای هم نگاه کنید .پدر و مادری که
فرزند عزیز و پاکیزهای را به ما تحویل میدهد ،چه
تحویل خواهد گرفت .مرا یک روز مجبور کردند
که به تهران بیایم .مسئول علوم پزشکی کاشان

بودم و مجبور شدم که به تهران بیایم همانطور که
در داستان وزارت هم مجبور شدم و در آن زمان
هم با اینکه معاون وزیر بودم ،غربتنامه سرودم .چه
رسد به دانشجویی که از دورترین نقطه به تهران
میآید .بنابراین سقف مهربانانه و متولی داشتن
دانشجو برای خانواده دانشجویی که با خون دل
او را به ما تحویل دادند ،دلگرمی بزرگی است».
نمکی گفت« :من همواره در حوزه فرهنگی و
دانشجویی اعالم کردهام که رسالتمان فقط توسعه
فضا نیست ،بلکه توجه به فضای روحی و معنوی
دانشجو هم هست .ما باید روح لطیف چند بُعدی
تاثیرپذیر را مراقبت کنیم .چقدر میتوانیم تعهد و
اخالق را در کنار علم آموزی در این بچهها تقویت
کنیم؟ .چقدر میتوانیم پایبندی به این سرزمین را
که پا در رکاب رفتن نباشند ،تقویت کنیم؟ .چرا
روستا زاده عاشق سرزمین ،بعد از دو سال فیلش
هوای هندوستان ،استرالیا ،انگلیس و کانادا و ...می
کند؟ .چرا نخبههای این مملکت دارند میروند؟.
چرا اینها میروند و بانک ژنتیک جاهای دیگر دنیا
را تقویت میکنند؟ .چرا بازنمیگردیم و این فاجعه
ملی که دارد اتفاق میافتد را بازنگری نمیکنیم؟.
پسر من دانشجوی شریف است و میگوید یکی
از دانشجویان هم آماده ماندن نیست و متاسفانه
اساتید هم پل میشوند برای این عبور .این خون
دل دارد که سرمایههای عظیم ملی که با سختی
تربیت شدند ،دارند میروند .اگر این غفلت ادامه
یابد ،در آینده جزو تهیدستترین کشورها از نظر
منابع انسانی میشویم».
نمکی با بیان اینکه دانشجو و نخبه را باید نواخت
نباید راند ،نباید زد ،باید جذب کرد و نگهداشت
و هنرمندانه نگهداشت ،گفت« :جذب کردن هنر
و الگو میخواهد .متاسفانه الگوها را هم در حال
حاضر کم داریم و یا نداریم .زحماتی که در زمینه
سیستم طبخ غذا کشیده شده ،کار بزرگی است».
وی افزود« :ما بدترین سال اقتصادی کشور را بعد از
انقالبداشتیم.محدودیتهایتحریمیکهدیوانهای
بر ما تحمیل کرد ،بسیار سخت بود و دولت در
بدترین ایام پرچالش خود ،کشور را اداره کرد .ما
این توفیق را حاصل کردیم که توانستیم  ۵۰درصد
به حقوق رزیدنت و کارورز و  ...اضافه کنیم و وامی
هم برای  ۲۰هزار نفر  phdو رزیدنت فراهم شد.

ث بیمهها بود .یک
همچنین کار بزرگ دیگری که بح 
روز دیدم که خانواده یک رزیدنت مشکل دفترچه
دارند و بیمه نبودند .مگر میشود چنین چیزی؟.
خیلی بد است .بر همین اساس عالوه بر بیمه درمانی
که شکل گرفت ،داریم با وزیر رفاه قراردادی را
تنظیم میکنیم برای بیمه تامین اجتماعی مجموعه
دستیاریمان و مجموعه دانشجوی  PHDو حتی
کارشناسی ارشدمان که زمان تحصیل ،به عنوان
پایهای برای تامین اجتماعیشان محاسبه شود تا
در آینده بتوانند در محل کارشان آن را ادامه دهند.
این اقدام هم برای بچهها دلگرمی است و هم برای
ما جمعیت خاطری را فراهم میکند و هم حلقهای
برای ماندگاریشان است».
نمکی گفت« :اقدامات بزرگی دارد شکل میگیرد .از
خیرین هم تقاضا میکنم که نهضت خوابگاهسازی
را انجام دهند .اگر نیروی انسانی سالم و با روح
رضایتمند در محل کار باشند ،یک نوع خدمت
میدهند ،اما اگر با روح زخمی رفتند به شکل
دیگری خدمت میدهند .تقاضا دارم خیرین هم به
این حوزه کمک کنند .امسال در حوزه ساخت و
ساز و توسعه زیرساختها رشدی داشتیم که در
طول تاریخ قبل و بعد از انقالب بی نظیر بود .امسال
 ۱۱هزار تخت به تختهای کشور اضافه خواهیم
کرد و حدود  ۱۴۰۰پروژه را تا اردیبهشت آینده
در قالب طرح ره پویش سالمت ،افتتاح میکنیم.
تهران و حاشیه تهران از نظر تعداد تخت مغفول
مانده بود که در تهران فقط در دانشگاه علوم پزشکی
تهران حدود  ۲۳۰۰تخت به مجموعه تختهای
دانشگاه اضافه میکنیم و اولین بیمارستان ۱۰۰۰
تختخوابی کشور بعد از بیمارستان امام خمینی،
مهدی کلینیک است که انشااهلل تا ماههای آینده به
بهره برداری میرسد .در حاشیه تهران شهر قدس،
مالرد ،شهریار ،اسالم شهر با جمعیت بیش از ۲
میلیون نفر یک تخت بیمارستانی نداشت .از روز
اولی که آمدم بزرگترین هم و غمم را گذاشتم تا
این مجموعه را تکمیل کنیم .در مالرد ،شهر قدس
افتتاح شد و شهریار هم به زودی افتتاح خواهد
شد و تختهای اسالمشهر هم در ماههای اول
سال آینده افتتاح میشود .در آینده بسیار نزدیک
 ۴۰۰۰تخت در تهران و اطراف تهران به مجموعه
تختهای بیمارستانی اضافه میکنیم».
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استاندار تهران خبر داد

ممنوعیت برگزاری انتخابات سراسری اتحادیهها و اصناف
افزایش ابتالی افراد زیر  ۲۰سال

استاندار تهران با تاکید بر اینکه در تهران اجازه برگزاری انتخابات
سراسری به اصناف و اتحادیهها داده نخواهد شد ،گفت« :شلوغی بازار
دراین روزها به دغدغه تبدیل شده که مقرر شد اتحادیههای صنفی و
اصناف ،تذکر به واحدهای تجاری را در دستور کار خود قرار دهند».
به گزارش سپید ،انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد مبارزه با
کرونای استان تهران گفت« :ستاد مدیریت مقابله با کرونای استان
تهران ،به صورت هفتگی جلسات خود را برگزار میکند .با توجه
به افزایش روند مراجعین سرپایی نیاز است نظارت افزایش پیدا کند
و مصوبات ستاد ملی با جدیت اجرایی شود».
وی افزود« :شلوغی بازار در این روزها به دغدغه تبدیل شده که
مقرر شد اتحادیههای صنفی و اصناف ،تذکر به واحدهای تجاری را
در دستور کار خود قرار دهند و مراکز بهداشت و درمان نیز نظارت
و راهنماییهای الزم را انجام دهند .یکی از مسائلی که باید جدی
گرفته شود رهگیری و قرنطینه بیماران است و بر اساس پیشنهاد ارائه
شده ما مقرر شده تا تمام آزمایشگاهها و مطبهای خصوصی نتایج
تستهای پی سی آر خود را به دانشگاه علوم پزشکی ارسال کند».
وی ادامه داد« :ویروس جهش یافته موسوم به ویروس انگلیسی
در کشور ردیابی شده که در استان خوزستان زیاد است ،اما در
تهران و سایر استانها نیز در حال چرخش است ،لذا پیشنهاد ما
لغو پرواز از کشورهای اروپایی و نه فقط انگلیس است .میزان
ابتالی افراد زیر  20سال از 5درصد به  9.1دهم درصد در روزهای
اخیر افزایش پیدا کرده است و امیدواریم که پیشنهاد لغو پروازهای
اروپایی مورد توجه قرار بگیرد».
استاندار تهران تاکید کرد« :از سوی دیگر باید افزایش جریمه کسانی
که قرنطینه را رعایت نمیکنند در دستور کار قرار بگیرد .همه امکانات
موردنیاز برای رهگیری و قرنطینه افراد در طرح شهید سلیمانی فراهم
شده است .لذا فردی که با علم و آگاهی از بیماری خود وارد جامعه
میشود نیاز است که جرائم بیشتری برای وی در نظر گرفته شود».
استاندار تهران در خصوص برگزاری آزمون دکترا و همچنین برگزاری
انتخابات اصناف و اتحادیهها گفت« :برای امسال برگزاری نمایشگاه
نخواهیم داشت و هرگونه تجمعی که رعایت فاصلهگذاری در آن
انجام نشود متوقف خواهد شد .آنچه که در درون استان تهران ،مقرر
است انجام شود باید با رعایت پروتکلهای بهداشتی پس از اعالم و
بررسی توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام شود».
وی دربخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر لزوم جدیت در
اجرای طرح شهید سلیمانی گفت« :هدف در این طرح این است که
پس از شناسایی افراد مبتال و همچنین افرادی که با فرد مبتال ظرف 24

ساعت گذشته در ارتباط بودند ،قرنطینه انجام شود .لذا باید افزایش
جریمهها برای افرادی که قرنطینه را رعایت نمیکنند اعمال شود».
بندپی ادامه داد« :ما نگران هستیم ،چرا که بیماران سرپایی در طول
نیمه دوم بهمن رو به افزایش بوده ،لذا پیشبینی میشود هنگامی
که این افزایش رخ میدهد در مرحله بعدی تعداد بستریها و بعد
فوتیها افزایش پیدا میکند».
استاندار تهران با بیان اینکه یکی از مراکز شلوغ این روزها بازار است
و نگرانی ما در این حوزه مربوط به درون مغازهها و فضاهای سربسته
است ،اظهار کرد« :افراد در این فضاها از ماسک استفاده نمیکنند و
تجمع نیز وجود دارد؛ لذا باید تاکید کنیم که تاکنون همکاری اصناف
وجود داشته و باید از این پس نیز ادامه پیدا کند تا بار دیگر شاهد
اعمال محدودیتها نباشیم .بیتردید هر جا که محل تجمع است
باید مداخله کنیم و راهنمایی کنیم .در این راستا نیز تیمهای نظارتی
در بازار باید افزایش پیدا کند ».استاندار تهران در خصوص اعمال
جریمههای منع تردد شبانه به اقدامات خوب ناجا اشاره کرد و افزود:
«ما استثناهای زیادی در خصوص تردد شبانه داریم .بر همین اساس

نیروی انتظامی با مشکل مواجه است با کمک شهرداریها تالش
کردیم در خصوص پایشها از ابزارهای الکترونیک استفاده کنیم تا
نیروی انتظامی بتواند اعمال قانون بهتری را داشته باشد».
وی تاکید کرد« :در خصوص دستفروشان جلسات بسیاری داشتیم و
مقرر شد در مناطق  1و  4و  11شهرداری محلهای بازی را در نظر
بگیرد .بیتردید اگر نسبت به بازار شب عید و دستفروشان رعایت
پروتکلها را نداشته باشیم برای همه شهروندان ایجاد خطر خواهد
شد ».به گزارش ایسنا ،وی افزود« :در مورد آزمونها و انتخابات
اتحادیهها که فراخوانهای سراسری زده شده که افراد از سراسر
کشور بیایند بیتردید باید این انتخابات به زمان دیگری موکول شود
یا به صورت مجازی برگزار شود ،قطعا برای اصناف و اتحادیهها
انتخابات سراسری در تهران اجازه برگزاری داده نخواهد شد .در
مورد برگزاری آزمونها نیز باید آزمونها به صورت غیر متمرکز باشد.
اگر قرار است به صورت متمرکز برگزار شود باید فضای برگزاری
آزمون توسط رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی بررسی و پس از
تایید آنها آزمون برگزار شود».

صدور مجوز مصرف اضطراری واکسنکرونای سینوفارم چین در ایران
سخنگوی سازمان غذا و دارو از صدور مجوز
مصرف اضطراری واکسن کرونای سینوفارم
چین در ایران خبر داد.
به گزارش سپید ،کیانوش جهانپور در این
باره در حساب توییتری خود نوشت« :صدور
مجوز ورود و مصرف اضطراری مشروط
( )Conditionalواکسن BBIBP-CorV
ساخت شرکت سینوفارم چین از سوی سازمان
غذا و داروی ایران» .جهانپور در گفتوگو
با ایسنا ،شروط سازمان غذا و داروی ایران
برای صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن

سینوفارم چین را به شرح زیر اعالم کرد:
 تولید کننده الزم است در فواصل زمانیمنظم نتایج مطالعات بالینی را به اطالع سازمان
غذا و دارو ایران برساند.
 تولید کننده الزم است هر گونه عارضهناخواسته غیرمنتظره جدی را به اطالع سازمان
غذا و دارو ایران برساند.
تولیدکنندهالزماستنتایجمطالعاتپایداریدرازمدت را به اطالع سازمان غذا و دارو ایران برساند.
 تولید کننده الزم است واکسن را از محل تولیدمندرج در این سند برای ایران تامین کند.

 تولید کننده الزم است مستندات توزیع رابرای هر بچ ارسال کند.
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در دیدار رییس کل بانک مرکزی با سفیر ژاپن مطرح شد
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پیشنهاد استفاده ازمنابع ایران در ژاپن برای خرید واکسنکرونا
در دیدار رییس کل بانک مرکزی با سفیر ژاپن،
نحوه استفاده از منابع بانکی ایران در ژاپن مورد
بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش سپید به نقل از بانک مرکزی ،در
این دیدار که صبح روز دوشنبه به درخواست
سفارت ژاپن در ایران برگزار شد« ،عبدالناصر
همتی» رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مالقات
پیشین با مقامات ارشد کشور ژاپن و یادآوری
تاکیدات خود مبنی بر پایان دوران فشار حداکثری
دولت پیشین آمریکا ،گفت« :کشورهای دوست
باید فارغ از فشارهای سیاسی به همکاری با
یکدیگر اهتمام ورزند».
وی در ادامه بر لزوم استفاده از منابع ارزی

تاکید کرد و افزود« :طرف
خصوص استفاده ایران از
انتقال آ نها به سایر مبادی
مرکزی ایران ابتکار عمل

ایران در ژاپن
ژاپنی باید در
منابع مذکور و
موردنیاز بانک
داشته باشد».
سفیر ژاپن در ایران نیز ضمن قدردانی از
تالش بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت
بدهیهای شرکتهای ایرانی به طرفهای
ژاپنی ،پیشنهاد استفاده از منابع موجود برای
خرید واکسن کرونا را مطرح و بر اهتمام
سفارت ژاپن در ایجاد ارتباط بین بانکهای
مرکزی دو کشور به منظور پیشبرد بهتر امور
و حل مسایل بانکی تاکید کرد.

آخرین خبرها از واکسنهای ایرانی کرونا

احتمال ادغام فاز ۲و ۳تست انسانی واکسن «کوو برکت»

رییس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا آخرین جزئیات تولید
واکسنهای ایرانی کرونا را تشریح کرد.
به گزارش سپید ،مصطفی قانعی در گفتوگو با ایسنا درباره آخرین
خبرها از ساخت و کارآزمایی بالینی واکسنهای ایرانی کرونا گفت:
«خوشبختانهواکسنکرونایبنیادبرکتفازاولمطالعاتبالینیخود
را با موفقیت پشت سر گذاشته است و تمام آنچه مدنظر داشتیم
به شکل مناسبی پیش رفت .این واکسن در حال ورود به فاز دوم

مطالعات بالینی است .در صورت ادغام فاز دو و سه مطالعات بالینی،
واکسن میتواند با سرعت بیشتری برای ورود به بازار آماده شود».
وی درباره زمان احتمالی آغاز فاز دوم مطالعات بالینی واکسن
کرونای بنیاد برکت ،اظهار کرد« :فاز دوم هم احتماال در اسفند ماه
آغاز شود و تا خرداد ماه هم واکسن به بازار آید .هنوز مشخص
نیست که فاز دو و سه مطالعات بالینی ادغام میشود یا خیر اما در
صورت ادغام این دو فاز با یکدیگر چند هزار نفر مورد مطالعه
قرار میگیرند ».وی درباره زمان اجرای فاز اول کارآزمایی بالینی
واکسنکرونایانستیتورازیاظهاربیاطالعیکردوافزود«:مجریان
برنامههای این واکسن انستیتو رازی و دانشگاه علوم پزشکی ایران
هستند که اطالعات تکمیلی را خواهند داد».
قانعیدربارهخبرهایمنتشرشدهمبنیبرراهاندازیخطتولیدواکسن
کرونای اسپوتنیک وی روسی در ایران ،تصریح کرد« :فکر نمیکنم
هنوز قراردادی در این زمینه نوشته شده باشد ،این موضوع توافقی
میان ایران و روسیه است ،پس از انعقاد قرارداد میتوان به جزئیات
موضوع پرداخت ».وی در خصوص واکسن کرونای وزارت دفاع
با نام «میالدنور» ،تاکید کرد« :احتماالً با تشکیل جلسه کمیته اخالق
بعدی مجوز کارآزمایی بالینی آن صادر خواهد شد .مطالعات بالینی

این واکسن هم مشابه واکسن بنیاد برکت است و تفاوت چندانی
نخواهد داشت .این واکسن تزریقی بوده در دو دوز و به فاصله ۲۸
روز تزریق خواهد شد ».قانعی گفت« :انتظار میرود که تا شهریور
ماه سال  ۱۴۰۰بتوانیم نیاز داخلی به واکسیناسیون را تامین کنیم».
وی در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش ابتال به کرونا در افراد
زیر  ۱۸سال تصمیمات جدیدی برای واکسیناسیون این گروه اتخاذ
شده است یا خیر؟ ،بیان کرد« :به محض آنکه هر میزان واکسن
تهیه کنیم اقدام به تزریق آن خواهیم کرد .در حال حاضر گویا
واکسن آسترازنکا بر روی کودکان هم تزریق میشود .در کشور ما
هنوز ترایال واکسیناسیون کودکان در برنامههایمان وجود ندارد».
قانعی درباره احتمال ناقل بودن افراد حتی پس از تزریق واکسن
کرونا ،افزود« :در مورد یک یا دو واکسن این مورد ذکر شده است،
اما هنوز در مورد واکسنهای تولیدی کشور ما چنین موضوعی
گزارش نشده است ».وی با اشاره به نقش تحریمها در تولید واکسن
ایرانی کرونا ،تاکید کرد« :علت تاخیر تولید واکسن کرونا در کشور
ما نسبت به سایر کشورها همین تحریمها است که سبب میشد
اقدامی که شاید در عرض یک هفته میتوانست انجام شود تا سه
ماه به طول بیانجامد».

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

 ۸۹فوتی جدیدکرونا درکشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۸هزار و  ۲۶۳بیمار جدید
کووید ۱۹در کشور خبر داد.
به گزارش سپید ،سیماسادات الری گفت« :از روز یکشنبه تا دوشنبه
 ۴اسفند  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۸ ،هزار و
 ۲۶۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که ۷۴۱
نفر از آنها بستری شدند».وی افزود« :مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به یک میلیون و  ۵۸۲هزار و  ۲۷۵نفر رسید».
الری ادامه داد« :متاسفانه ۸۹بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۹هزار و  ۵۷۲نفر رسید».
وی گفت« :خوشبختانه تا کنون یک میلیون و  ۳۵۱هزار و  ۳۹۰نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند».
سخنگوی وزارت بهداشت گفت« :سه هزار و  ۶۸۵نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت

مراقبت قرار دارند ».وی ادامه داد« :تا کنون  ۱۰میلیون و  ۵۰۱هزار
و  ۴۱۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است».
الری گفت« :در حال حاضر ۱۱شهرستان قرمز ۵۲،شهرستان نارنجی،
 ۲۱۷شهرستان زرد و  ۱۶۸شهرستان آبی هستند».
وی افزود« :شهرهای آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر ،خرمشهر ،دزفول،
دشت آزادگان ،رامهرمز ،شادگان ،شوشتر ،کارون و هویزه در وضعیت
قرمز قرار دارند ».الری گفت« :روند موارد بستری روزانه در استان
خوزستان به شدت در حال افزایش است و متاسفانه این استان از
جملهاستانهایباکمترینمیزانرعایتپروتکلهایبهداشتیاست.
با توجه به گردش ویروس موتاسیون یافته در این استان و سایر
استانها و قدرت سرایت باالی آن و ادامه روند کاهشی در رعایت
پروتکلهای بهداشتی میتواند فاجعه بار باشد».
ویافزود«:امیدواریماستانخوزستانیهایعزیزضمنرعایتاصول

سه گانه بهداشتی شامل استفاده از ماسک ،فاصلهگذاری اجتماعی و
شستن دستها و همچنین پرهیز از تردد غیر ضروری و خودداری از
حضور در تجمعات و عروسی و عزا کمک کنند تا با یاری همکاران
ما شاهد توقف روند روبه گسترش بیماری در کشور باشیم».
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آخرینتصمیماتمحدودیتهایکروناییبرایسفرهاینوروز

با توجه به نزدیک بودن تعطیالت عید و اوج گرفتن مجدد کرونا در
کشور ،حرفوحدیثهای زیادی درباره محدودیتهای سفرها در
نوروز مطرح شده است.
به گزارش سپید ،در آستانه نوروز سال  ۹۹بود که ویروس جان
سخت کرونا ،حال و هوای عیدمان را ویروسی کرد و با آمدنش
ماسک ،ضدعفونی کننده ،اضطراب ،مرگ و میر و  ...را به ارمغان آورد.
بر هم خوردن نظم زندگی عادی مردم و برگزار نشدن رسوم آیینی
نوروز برای مردم سخت بود .مسئوالن بالفاصله پس از آگاهی کامل
از وضعیت جدی کرونا اقدامات مختلف و مفیدی را انجام دادند و
محدودیتهاییرااعمالکردندکهمهمترینآنها،ایجادمحدودیتهایی
برای سفرهای نوروزی بود که صرفنظر از اهمالی که در ابتدای طرح
از سوی مردم با آن مواجه شدیم ،نتایج نسبتا خوبی داشت.
تا کنون حدود  ۷۰مورد ابتال به کرونای انگلیسی در کشور ثبت شده
و در استانهای مختلف مشاهده شده است .با توجه به تعطیالت
نوروزی پیش رو ،مهمترین مسئله اجتناب از سفرهای نوروزی است،
اما مسئوالن در این زمینه چه اقداماتی انجام دادهاند؟
علیرضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت گردشگری و سفرهای
نوروزی با توجه به شیوع کرونا اظهار کرد« :تصمیم گرفته شده
چنانچه روند نزولی بیماری ادامه پیدا کند و میزان بستری و مرگ و
میر ناشی از کرونا در کشور بسیار کاهش یابد و تعداد شهرهای آبی و
زردمان غالب باشد ،بتوانیم با رعایت شیوه نامههای کنترل شده برخی
سفرها را داشته باشیم ».سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد:
«اگر درگیر خیز چهارم بیماری شدیم تمام این برنامهها باطل شده و
تصمیمات جدیدی اتخاذ میشود».
وی همچنین تصریح کرد« :اگر وضعیت شهرها قرمز شود ،قطعا
محدودیتها و ممنوعیت تردد بین شهری بازمیگردد».
رییسی درباره شرط سفرهای نوروزی گفت« :شرط انجام سفرهای
نوروزی بستگی به آن دارد که خیز چهارم کرونا در کشور شروع
شده باشد یا نه؛ در واقع اینکه شهرها و استانهای مسافرپذیر چه
رنگی باشند ،در مجوز سفرهای نوروزی تعیین کننده خواهد بود و
قرمز و نارنجی شدن شهرها مانع سفر خواهد شد».
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود« :اگر شهرهای مسافرپذیر
در وضعیت زرد یا آبی باقی بمانند ۴ ،حالت برای سفرهای نوروزی
در نظر گرفتهایم ،نخست افرادی که با ثبت نام در تورهای گردشگری
سفر میکنند که در این حالت ظرفیت وسایل حمل و نقل عمومی و
هتلها مشخص بوده و همه موارد قابل کنترل است».
رییسی ادامه داد« :در حالت دوم فرد از طریق تورهای گردشگری در
مقصد هتلی را رزرو کرده ،اما با ماشین شخصی به شهر مقصد سفر
میکند ،در حالت سوم فرد با ماشین شخصی به ویال یا منزل اقوام و

بستگان در شهر دیگر سفر میکند و در حالت چهارم فرد با اتوبوس
یا وسایل نقلیه عمومی یا ماشین شخصی در پارک یا محلهای قابل
اقامت چادر میزند که به هیچ وجه اجازه نمیدهیم حالت چهارم رخ
دهد .معضل اصلی حالت سوم است که کنترل شرایط در این حالت به
سختی صورت خواهد گرفت .به طور کلی در شهرهای نارنجی و قرمز
از ورود خودروهایی با پالکهای غیر بومی جلوگیری خواهد شد».
اظهار نظرها حاکی از این است که مسئوالن برای جبران شرایط
سخت سال گذشته که هم در حوزه اقتصادی و هم گردشگری
ضررهای زیادی به بار آورد ،در صدد فراهم کردن شرایطی برای
سفرهای امن نوروزی هستند.
تصویب کلیت طرح سفر ایمن در ستاد مقابله با کرونا
ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستیکشوربابیاناینکهطبقآخرینمصوباتوتصمیمگیریهای
صورت گرفته در کمیتههای مختلف ستاد ملی کرونا محدودیتهایی
برای تردد بین شهری در ایام تعطیالت نوروزی تصویب شده است،
گفت« :به دلیل ناپایدار بودن شرایط کشور به واسطه شیوع کرونا
سفرهای نوروزی همچون سال گذشته با محدودیتهایی مواجه
است ،اما در این میان وزارت گردشگری با تشریح و تبیین برنامهها و
تمهیدات به عمل آمده و با معرفی دو راهکار سبز برای سفرهای ایمن،
اعضای ستاد کرونا را برای انجام سفرها در قالب تورهای مسافرتی و
نیز با رزرو مراکز اقامتی شامل هتلها ،مهمانپذیرها و بومگردیهای
دارای مجوز از سوی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی متقاعد کرده است».
وی در ادامه بیان کرد« :در خصوص سفرهای نوروزی جلساتی با
ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شده و در آن نشستها به صورت
مفصل موضوعات را بررسی کردیم .بر اساس برنامهریزیهای انجام
شده ما دو مدل سفر را پیشنهاد دادیم که میتواند با رعایت شیوه
نامههای بهداشتی در کشور اجرایی شود».
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی افزود« :مدل اول سفر با تور
است؛ در این مدل گردشگران از خدمات تور استفاده میکنند و حتما
در مراکز اقامتی مجاز اقامت خواهند کرد که تحت نظارت وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی است».
وی ادامه داد« :در مدل دوم ،افراد با تور سفر نمیکنند ،اما در سفر
به شهر مقصد حتما باید در مراکز اقامتی مجاز و تحت نظارت این
وزارتخانه اقامت کنند تا تمام شیوه نامههای بهداشتی رعایت شده و
سالمتی مردم حفظ شود ».تیموری بیان کرد« :به منظور جلوگیری از
شیوعویروسکرونا،درنوروز۱۴۰۰ایجادکمپهایگردشگری،چادر
زدن ،اقامت گردشگران در اماکنی مانند مدارس ،زائرسراها ،حسینیهها
و  ...ممنوع است و این موضوع به استانداران اعالم شده است».

تیموری گفت« :کلیت طرح سفر ایمن در ستاد ملی مبارزه با کرونا
تصویب شده و پیش از آن نیز در قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا
تایید شده و قرار است سفرها طبقهبندی شوند که این فرآیند در
اختیار مدیریت وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
است .بخشی از سفرها به صورت برنامهریزی شده و با تور خواهد
بود که از طریق دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز اجرا میشود؛
ن بخش را از طریق سامانه ثبت تور میتوان مدیریت و کنترل کرد.
ای 
این سامانه مدتها است که راه اندازی شده و فقط نیروی انتظامی
باید به آن اضافه شود تا از طریق کد رهگیری که برای هر تور صادر
میشود ،سفرهای گروهی رصد شود .در این کد که روی وسلیه
نقلیه نصب میشود ،نام راهنما ،آژانس و اتومبیل نیز مشخص است.
اگر توری این کد را نداشته باشد ،پلیس اجازه حرکت نمیدهد .این
اقدام نه تنها از فعالیت تورهای بدون مجوز جلوگیری خواهد کرد
بلکه نظارت بر تورهای دارای مجوز را نیز آسان میکند».
گویا تدابیری اندیشیده شده تا برگزاری سفرهای نوروزی به امنترین
و آسانترین شکل ممکن برگزارشود ،اما با توجه به افزایش شیوع
کرونای انگلیسی در کشور این تصمیمات ،در زمان خودش ،عملی
خواهد شد؟
متخصصان ،محققان ،کادر درمان و مسئوالن وزارت بهداشت از آغاز
شیوع و همه گیری کرونا ،بر حفظ فاصلهگذاری اجتماعی و به ویژه
پرهیز از سفرهای برون شهری تاکید داشتند که متاسفانه با هربار
ساده انگاری این مسئله و سفرهای مردم در ایام تعطیالت با خیزهای
جدید ویروس مواجه میشدیم تا جایی که گاه بیمارستانها ظرفیت
خالی برای پذیرش بیمار نداشتند؛ این مسائل منجر شده تا مسئوالن،
تدابیر جدی برای امنیت سفرهای نوروزی هموطنان در نظر بگیرند.
فریدون محمدی مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استانالبرزازاعالمموافقتستادملیکرونابابرقراریسفرهاینوروزی
خبر داد و گفت« :در جلسههایی که با حضور معاون گردشگری
کشور و مدیران ادارات کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استانها برگزار شد ،انجام سفرهای نوروزی در سراسر کشور
در صورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی امکانپذیر خواهد بود».
وی ادامه داد« :امکان تردد خودروهای شخصی در ایام نوروز پیش
رو نیز در صورت داشتن محل اسکان شخصی در مقصد مورد نظر با
هماهنگیمراجعذیصالحوارائهمدارکمعتبرامکانپذیرخواهدبود».
جزئیات نحوه انجام سفرهای نوروزی در حال بررسی است
محسن فرهادی معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت
با تاکید بر اینکه فعال موافقتی با انجام سفرهای نوروزی  ۱۴۰۰صورت
نگرفته است ،گفت« :جزئیات تسهیل سفرهای نوروزی در ستاد ملی
کرونا در دست بررسی است و قرار است با توجه به تعطیالت آخر
سال و نوروز برخی سفرهای ضروری انجام شود».
وی افزود« :چند سناریوی متفاوت از جمله کاهش محدودیتهای
کرونایی برای عید نوروز مطرح است که تصمیم گیری درمورد آنها
با ستاد ملی است .تا کنون خبر دقیقی در مورد اعمال محدودیتهای
نوروزی اعالم نشده است و صحبتها و نظرات مسئوالن ،از تهیه
دستورالعملهای بهداشتی ویژه سفرهای نوروزی خبر میدهد».
ممنوعیت سفرهای نوروزی به شهرهای قرمز و نارنجی تا کنون
قطعیترین تصمیم بوده است که تمام مسئوالن مربوطه بر آن اتفاق
نظر داشتهاند .سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس
با اشاره به تداوم شیوع ویروس کرونا در کشور ،از تهیه شیوه نامههایی
برای سفرهای نوروزی خبر داد و گفت« :قرار شد سفرها در قالب
تو ر انجام بگیرد یا اگر قرار است به صورت شخصی سفری انجام
گیرد ،مقصد معین شود ».وی تصریح کرد« :در ایام عید نوروز سفر
به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است و تنها در مناطق زرد و آبی،
آن هم به شرط دادن تست کرونا ،سفر امکانپذیر است و اگر تست
فردی مثبت باشد باید از سفر کردن آن شخص جلوگیری شود و
(ساعت ممنوعیت) ترددها نیز یک ساعت کاهش یابد».
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رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تشریح کرد

نحوه تشخیصکرونای انگلیسی
اهمیت استفاده دوبل از ماسک و پرهیز از دورهمی

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت با بیان اینکه نمیتوان در مقابل ورود
ویروسهای جهش یافته کرونا به کشور سد دائمی
ایجاد کرد ،گفت« :در عین حال هنوز واریانت برزیلی
یاآفریقایجنوبیدرکشورمانمشاهدهنشده،امابیش
از دهها کشور آن را گزارش کردند و این موضوع
گریز ناپذیر است و حتما به سمت کشور ما هم
خواهد آمد ،اما مهم آن است که همچنان روشهای
پیشگیری همان روشهای قبلی است».
به گزارش سپید ،کیانوش جهانپور در گفتوگو با
ایسنا درباره وضعیت ویروس کرونای انگلیسی در
کشور گفت« :مواردی که از کرونای انگلیسی تاکنون
اعالم شده ،موارد قطعی شناسایی شده است که
طبیعت ًا عالوه بر تست  PCRکه ابتالی فرد به کرونا
را نشان میدهد ،توالییابی ژنتیکی هم انجام شده
باشد .در مواردی که بر اساس شرح حال و عالئم
بالینی ،مشکوک به کرونای انگلیسی در فردی شوند،
نمونه تست فرد برای توالییابی به آزمایشگاه ارجاع
داده میشود».
وی افزود« :تعداد تستهای توالییابی ژنتیکی
و آزمایشگاههایی که میتوانند آن را انجام دهند،
محدود است .بنابراین قطعا افراد مبتال به کرونای
انگلیسی بیش از تعداد اعالمی است که به صورت
قطعیشناساییشدهاند.مافقطمواردقطعیشناسایی

شده را که توالییابی ژنتیکی برایشان انجام شده
را میتوانیم اعالم کنیم ».جهانپور ادامه داد« :البته
روشهای سریعتری هم وجود دارد و در انستیتو
پاستور کشور در حال آماده شدن است تا مسیر
تشخیص تسهیل شود .باید توجه کرد که تشخیص و
تفکیک کرونا از واریانتهای جدید از جمله واریانت
بریتانیایی کمکی به امر درمان نخواهد کرد و صرف ًا از
نظر مدیریتی و اپیدمیولوژیک مهم است .اما آنچه که
در این میان قابل گفتن است ،این است که ویروس
انگلیسی کرونا وارد کشور شده و در برخی استانها

مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعالم شد

عقد قرارداد با شرکتهای فروشنده واکسن
به رویه معمول دیگرکشورها

عقد قرارداد با شرکتهای فروشنده واکسن به
رویه معمول دیگر کشورها ،انتقال وجوه اعتبارات
مصرف نشده قانون بودجه سال  1399کل کشور
به سال  1400و تفویض اختیار به قرارگاه عملیاتی
برای استان خوزستان با توجه به انتقال ویروس
جهش یافته انگلیسی از عراق ،مهمترین مصوبات
پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری
کرونا در روز شنبه ،دوم اسفند ماه بود.
به گزارش سپید ،براساس مصوبه پنجاه و هشتمین
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،در مورد
عقد قرار داد برای واردات واکسن کووید 19که
مراحلصدورEULرابنابرمصوبهپنجاهوپنجمین
جلسهستادملیمبارزهباکرونامورخ99/11/11طی
کرده ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مجاز است شرایط عمومی قرارداد را که در دیگر
کشورهای خریدار پذیرفته و رعایت شده بپذیرد.
همچنینانتقالوجوهاعتباراتمصرفنشدهقانون
بودجه سال  1399کل کشور به سال  1400یکی
دیگر از مصوبات این جلسه بود که بر اساس این
مصوبه به منظور تسهیل رعایت مصوبات ستاد
ملی مقابله با کرونا و به سبب تعطیلی اصناف و
واحدهای ارائه کننده خدمات و حضور حداقلی

کارکنان دولت در سال جاری ،وجوه مصرف
نشده مربوط به اعتبارات هزینه و اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای قانون بودجه سال  99کل
کشور ،به سال  1400منتقل شود تا در راستای
موافتنامهسالقبلتاپایانمهلتهایمقرردرقانون
اصالح مواد  63و  64قانون محاسبات عمومی
کشور مصرف گردد .عملکرد وجوه مصرف
نشده از جمله اوراق مالی اسالمی سال 1399
در صورتحساب عملکرد بودجه سال  1400کل
کشور درج خواهد شد.
بر اساس این گزارش ،تفویض اختیار به قرارگاه
عملیاتیبرایاستانخوزستاندیگرمصوبهپنجاهو
هشتمینجلسهستادملیمدیریتبیماریکرونابود.
به گزارش وبدا ،با توجه به انتقال ویروس جهش
یافته انگلیسی از عراق و افزایش شدید بیماران در
استان خوزستان و به منظور کنترل بیماری و عدم
اشاعه به مناطق دیگر کشور ،به قرارگاه عملیاتی
اجازه داده میشود به مدت یک هفته تا ده روز
در خصوص ایجاد محدودیت تدابیر بهداشتی،
نطارتی،انتظامیوترددمسافرباعراقبرایمدیریت
بیماری در شهرهای آن استان تصمیم گیری و
اقدامات الزم را اجرا نماید.

مانند البرز ،تهران ،قزوین و ...در گردش است».
وی با بیان اینکه همه اقدامات در گذشته و امروز
در جهت کند کردن شیوع این ویروس بوده است،
گفت« :قطعا امکان ممانعت از ورود و شیوع ویروس
وجودنخواهدداشت.حتیدربارهواریانتهایدیگر
ویروس که با منشاء آفریقای جنوبی و برزیل هم
هستند ،نمیتوانیم بگوییم میشود یک دیوار بلند
بتونی و دائمی در برابر این ویروسها به عنوان سد
دائمی ایجاد کنیم ،اما قطعا سرعتگیر برای کاهش
سرعت شیوع میتوان ایجاد کرد که بر همین اساس

وزارت بهداشت اقداماتی مانند انجام تست برای افراد
هنگام ورود به کشور ،تست تشخیصی قبل و بعد از
ورود ،ایزوالسیون افرادی که از خارج از کشور وارد
میشوند و موارد مشابه همه در این جهت است که
سرعت شیوع را کاهش دهیم».
جهانپور گفت« :قبل از ما حدود  ۸۰کشور واریانت
بریتانیایی کرونا را در کشور خودشان گزارش کرده
بودند .در عین حال هنوز واریانت برزیلی یا آفریقای
جنوبی در کشورمان مشاهده نشده ،اما بیش از دهها
کشور آن را گزارش کردند و این موضوع گریز ناپذیر
است و حتما به سمت کشور ما هم خواهد آمد ،اما
مهم آن است که همچنان روشهای پیشگیری همان
روشهای قبلی است؛ یعنی رعایت پروتکلها و عدم
حضور در تجمعات غیرضروری ،پرهیز از هرگونه
دورهمیوبرگزاریدورهمیهاحتیمحافلکوچک
خانوادگی،فاصلهگذاریفیزیکی،استفادهازماسکو
حتی استفاده دوبل از ماسک و رعایت نکات بهداشت
فردی و عمومی همچنان تنها راه مقابله است».
وی افزود« :گستره واکسیناسیون هم تا حدی که در
مقابل واریانتهای جدید موثر باشد ،هفته به هفته در
کشور رو به گسترش است و این دو به موازات اعمال
محدودیتهای هوشمند ،سه ضلع مثلث پیشگیری
و مقابله با کووید ۱۹-از هر جنس و واریانتی در
همه ماههای آتی خواهد بود».

روندکرونا در ایران ،از ۴بهمن تا ۴اسفند
طبق اعالم وزارت بهداشت ،ویروس کرونا
تا ظهر دوشنبه ( ۴اسفند  )۹۹یک میلیون
و  ۵۸۲هزار و  ۲۷۵نفر را در ایران به طور
قطعی مبتال کرده و در مجموع تا این روز
 ۵۹هزار و  ۵۷۲نفر را به کام مرگ کشانده
است .از سوی دیگر ،یک میلیون و ۳۵۱هزار
و  ۳۹۰نفر در ایران تاکنون بهبود یافتهاند.
به گزارش سپید ،بررسی آمارهای وزارت

بهداشت نشان میدهد که طی  ۱۰روز اخیر
( ۲۵بهمن تا  ۴اسفند) به طور متوسط در
هر ساعت حدود  ۳۲۷نفر در ایران مبتال و
بین  ۳تا  ۴نفر قربانی این ویروس شدهاند.
البته در هر ساعت حدود  ۲۷۷نفر نیز بهبود
یافتهاند .در این اینفوگرافیک روند شیوع
کرونا در ایران طی یک ماه اخیر (از  ۴بهمن
تا  ۴اسفند) را مشاهده میکنید.
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معاون کل وزارت بهداشت:

واکسن مشترک ما با کوبا  قبل از بهارحاضر میشود

معاون کل وزارت بهداشت گفت« :ما با کوواکس قرارداد
واکسن آسترازنکا را بستهایم و واکسن مشترک ما با کوبا نیز
قبل از بهار حاضر خواهد شد».
به گزارش سپید ،ایرج حریرچی در مورد استفاده از دو ماسک
همزمان اظهار کرد« :طبق مشاهدات زدن دو ماسک احتمال
ابتال به کرونا را به طرز قابل توجهی نسبت به عدم استفاده
از ماسک و حتی استفاده از یک ماسک ،کاهش میدهد».
وی تاکید کرد« :مردم عالوه بر استفاده از یک ماسک سه الیه
از یک ماسک پارچهای هم استفاده کنند».
حریرچیافزود«:قاعدت ًااستفادهازدوماسکسهالیهتاثیرگذارتر
است اما برای صرفه جویی در هزینهها برای مردم ،ما میگوییم
یکی از ماسکها پارچهای و قابل شستوشو باشد تا عالوه بر
مقرونبهصرفهبودن،تحملماسکرابرایمردمراحتترکند».
وی افزود« :توصیه اصلی در مورد استفاده از ماسک این است
که ماسکها هر سه ساعت یک بار تعویض شوند ،اما ممکن
است این در توان مردم نباشد .اما از یک ماسک میتوان یک روز
استفاده کرد ،این یک توصیه علمی نیست ،یک توصیه اقتصادی است».
حریرچی ادامه داد« :افرادی که از یک ماسک در طوالنی مدت و
مثال چند روز پشت سر هم استفاده میکنند ،به اندازه فردی که
ماسک نمیزند برای جامعه خطرناک هستند ،اگر ماسک مرطوب
شود کاراییاش در حد بسیار زیادی ،کاهش پیدا میکند».
وی همچنین در مورد واکسن کرونا گفت« :ما در دو جبهه در جنگ
هستیم ،یکی مبارزه با کرونا و دیگری تحریم .ما با کوواکس قرارداد
واکسن آسترازنکا که در کشورهای کره جنوبی ،روسیه ،سوئد و هند
تولید خواهند شد را بستهایم و از صحت تولیدشان اطمینان داریم.
پیشبینی و برنامهریزی ما این است که تا پایان سال یک میلیون و ۳۰۰
هزار نفر در گروههای سنی پرخطر واکسینه شوند .همچنین واکسن

مشترک ما با کوبا نیز قبل از بهار حاضر خواهد شد ».معاون کل وزیر
بهداشت گفت« :ما باید در واکسن به تولید داخل ،اتکا داشته باشیم
تا بتوانیم با استفاده از واکسن ،ایمنی جمعی را کامل کنیم».
حریرچی در مورد تعلق نگرفتن فوقالعاده ویژه به نیروهای شرکتی
بیمارستانهاگفت«:نیروهایشرکتیجزونیروهایماهستندوخدمات
بسیار مهمی در دروه کرونا انجام دادند ،اما مکانیسمهای پرداختشان با
پرداخت افرادی که استخدام رسمی یا پیمانی هستند ،متفاوت است
و قبول داریم که نسبت به نیروهای کشوری با شرایط مشابه ،حقوق
کمتری دریافت میکنند ،ولی مقررات دست ما را برای اقدام میبندد
به همین منظور ،امسال آزمونهای متعددی برگزار کردهایم تا به واسطه
این آزمون ،این نیروها به استخدام پیمانی تبدیل وضعیت شوند ،ولی
به طور کلی پیگیر کارهایشان هستیم».
معاون کل وزیر بهداشت گفت« :با توجه به روند نزولی کرونا بعد

از طرح کنترل هوشمند شهید سلیمانی و همکاری مردم،
متاسفانه این روند نزولی متوقف شد و در بعضی از استانها
مثل خوزستان روند صعودی دارد .متاسفانه در خوزستان در
حال حاضر وضعیت شبیه وضعیت یک ماه اخیر عراق شده
است ».وی افزود ۷« :تا  ۸درصد فوتیهای کشور به دلیل
کرونا هستند و این عدد قابل توجه است».
حریرچی در مورد کرونای انگلیسی گفت« :در آمریکا تعداد
مبتالیان این ویروس در هر ده روز دو برابر میشود؛ در انگلیس
 ۹۹درصد ابتال از نوع جهش یافته است؛ در فرانسه  ۶۵و
در آمریکا  ۵۰درصد از مبتالیان به کرونا به کرونای انگلیسی
مبتال شدهاند .طبق پیشبینیها این ویروس تا سه ماه آینده،
ویروس غالب در دنیا میشود».
معاون کل وزیر بهداشت ادامه داد« :قبال در هر خانواده  ۴نفره
وقتی یک نفر به کرونا مبتال میشد نهایت ًا ویروس به یک نفر
دیگر سرایت میکرد ،اما در حال حاضر با ابتالی هر فرد،
قطعا تمام اطرافیانش هم به کرونای انگلیسی مبتال میشوند و افراد
و جامعه را بسیار سریع درگیر میکند».
ویگفت«:سیاستاصلیمادراعمالمحدودیتها،کاهشترددهاست
و ما قصد نداریم هر نوع ترددی را به صفر برسانیم».
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حریرچی بیان کرد« :من یک
روز از پرواز جا ماندم ،زیرا یک شرکت هواپیمایی به دلیل مشاهده
اسم من در لیست مسافران ،من را سوار هواپیما نکرد؛ بعدا ً متوجه
شدم که این شرکتهای هواپیمایی ،چون دستورالعملهای بهداشتی
را رعایت نکرده بود من را سوار هواپیما نکرد تا متوجه نشوم که
هواپیما  ۷۵درصد از ظرفیتش پر بود و میخواست این تخلف را از
چشم من بپوشاند .طبق آخرین مصوبات سفرهای نوروزی با تورهای
امن و سالمت برگزار خواهد شد».

سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد

اهدای  ۲۵۰هزار دوز واکسنکرونا به ایران از سوی چین
سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد که با پیگیری سفارت
کشورمان در پکن ،دولت چین  ۲۵۰هزار دوز واکسن کرونای
سینوفارم به ایران اهدا کرده است .به گزارش سپید ،سعید خطیب

زاده در حاشیه نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به سوالی
در مورد موضوع واکسن چینی کرونا و ورود آن به کشور با اعالم
این خبر گفت« :من مایل نبودم تا موقعی که جزییات فنی ماجرا

به نتیجه برسد نکتهای را بیان کنم ولی اآلن که پرسیدید باید بگویم
که دولت چین  ۲۵۰هراز دوز واکسن کرونای سینوفارم به دولت
ایران با پیگیری سفارت کشورمان در پکن اهدا کرده است».ایسنا

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران مطرح کرد

افزایش مالیم آمار مبتالیان بهکرونا در پایتخت
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با اشاره به پایش
مستمر بیماری توسط ستاد کرونا گفت« :ممکن است تصمیمات ستاد
ملی کرونا برای سفرهای نوروزی و شرایط مربوط به آن تغییر کند».
به گزارش سپید ،نادر توکلی درخصوص دستورالعملهای ستاد
مقابله با کرونا درباره محدودیتهای سفرهای نوروزی اظهار داشت:
«برخالف سال گذشته که شرایط بسیار سختی با شروع کرونا داشتیم
و اضطراب عمیقی بین مردم به لحاظ شرایط کرونایی وجود داشت
امسال مردم توقع دارند تا بتوانند نوروز راحتتری را سپری کرده
و بتوانند به سفر بروند .اما این منوط به این است که در دوهفته آتی
شرایط پایداری در تهران حاکم باشد».
وی افزود« :تصمیم نهایی تا  ۱۰اسفند گرفته خواهد شد .استان
تهران شرایط شکنندهای دارد ،با وجود ویروسهای جهش یافته و
خیز مالیم در افزایش بستریهای جدید تا  10اسفند موارد رصد
میشوند .تمامی تالش ستاد کرونا برای جلب رضایت مردم است
اما این به آن معنی نیست که با رعایت حال مردم کاری کنیم تا شیوع

کرونا بیشتر شود طبیعت ًا تمامی تصمیمات بر اساس شرایط استثنایی
مختلف گرفته میشود ».معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان
تهران خاطرنشان کرد« :طی دو سه هفته اخیر شاهد افزایش و خیز
مالیمبستریهایکروناییبودهایم.متاسفانهتعدادبستریهایتجمیعی
شهر تهران علیرغم اینکه طی  ۳هفته پیش به زیر  ۲۰۰۰رسیده بود
در حال حاضر باز هم به بیش از  ۲۰۰۰بیمار افزایش پیدا کرده است.
آمار تعداد بستریها در چند روز آینده تصمیم نهایی ستاد کرونا را
مشخص میکند .برخی از استانهای کشور بسیار پر خطر هستند
به عنوان مثال میتوان به استانهای جنوبی اشاره کرد سفر به این
استانها محدودیتهای زیادی خواهد داشت ولی آنچه مسلم است
اگر روند با ثبات باشد بر اساس رعایت پروتکلهای خاص سفرها
مجاز خواهند بود آنچه مسلم است این است که با سفرهای هفته
اول نوروز امکان افزایش مبتالیان در هفته دوم وجود خواهد داشت».
وی اظهار داشت« :خیزی به سمت پیک چهارم داریم ولی به ویژه
در استان تهران نگران کمبود و تخت نیستیم ضمن اینکه از پانزدهم

اسفندماه ،اعمال جراحی الکتیو کاهش پیدا میکنند و نگرانی بابت
تخت نخواهیم داشت ».توکلی با اشاره به اینکه در برخی مناطق
تهران تعداد بیماران سرپایی بیشتر است ،گفت« :در غرب تهران
مراجعه به بیمارستانها افزایش داشته است و این نشان دهنده این
است که افزایش مبتالیان در این مناطق تهران بیشتر است .رصد و
پایش هفتگی همچنان ادامه دارد اما نکته مهم رعایت مردم است».
وی گفت« :تعداد مبتالیان ویروس جهش یافته بیشتر از نوع معمولی
است .تمامی موارد مشکوک در حال تست گیری هستند و اگر مثبت
باشند تمام اطرافیان آنها مجددا ً تست شده و تحت کنترل و قرنطینه
قرار خواهند گرفت ».وی گفت« :توضیح کیتهای سریع تشخیصی
در راستای ادامه طرح شهید سلیمانی به مطبهای خصوصی داده
خواهد شد تا آنها هم بتوانند به ما کمک کنند».
توکلی اظهار داشت« :در صورتی که این روند ثبات داشته باشد
آزمون دکترا با رعایت پروتکلهای مشخص و فاصلهگذاری
مناسب اجتماعی برگزار خواهد شد».
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خبـر

گزارش دیوان محاسبات از اعتبارات مقابله با کرونا

عملکرد مبالغ پرداختی از محل صندوق توسعه ملی
جهت مقابله با بیماری کووید ۱۹در دیوان محاسبات
کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش سپید به نقل از دیوان محاسبات کشور،
یافتههای این گزارش تا تاریخ  ۲۳بهمن ماه ۱۳۹۹
نشان میدهد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
از کل مبلغ اختصاص یافته یک میلیارد یورویی ،مبلغ  ۷۷۰میلیون یورو معادل  ۱۷هزار و
 ۲۹۸میلیارد تومان از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی آن را به حساب
خزانهداری کل کشور واریز نموده است.

وضعیت پرداختهای انجام شده از محل وجوه مذکور حاکی است مبلغ  ۱۴هزار میلیارد
تومان (معادل  ۸۵.۹درصد وجوه پرداختی) به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که مبلغ  ۱۱.۴هزار میلیارد تومان آن در اختیار
دانشگاههای علوم پزشکی استانها قرار گرفته است.
شایان ذکر است مبلغ  ۱۳۸۰میلیارد تومان جهت خرید لوازم حفاظت فردی ،کیت آزمایشگاهی و
تجهیزات پزشکی سرمایهای به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجهی بیماران پرداخت شده
که تجهیزات خریداری شده میان دانشگاههای علوم پزشکی استانها توزیع شده است .همچنین
مبلغی بالغ بر  ۱۷۰۰میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری مشمولین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی اختصاص یافته و بالغ بر  ۶۰۰میلیارد تومان نیز جهت پوشش هزینههای
درمانی سایر دستگاهها پرداخت شده است .الزم به ذکر است  ۸۶۷میلیارد تومان از وجوه فوق تا
تاریخ مذکور نزد خزانهداری کل کشور باقیمانده و توزیع نشده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد

افزایش ۱۲۵۰تختبیمارستانیدرتهرانتاسالآینده
پیشرفت  ۷۲درصدی ساخت بیمارستان «شریعتی»۲
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره
به پروژههای بیمارستانی در دست ساخت در
مجموعه تحت پوشش این دانشگاه از جمله
بیمارستان شریعتی  ۲و بیمارستان فارابی ۲
گفت« :طی چند ماه اخیر ۳۵۰تخت به ناوگان
تختهای کشور در تهران اضافه شد و تا ابتدای
سال بعد  ۱۲۵۰تخت دیگر هم اضافه میشود.
در مجموع قرار است  ۳۳۵۰تخت به مجموعه
تختهای علوم پزشکی تهران اضافه شود که با
این وصف امیدواریم بتوانیم پاسخگوی خوبی
برای نیاز مردم باشیم».
به گزارش سپید ،عباسعلی کریمی در مراسم
نوزدهمین آیین پویش ره سالمت که با هدف
بهرهبرداری از پروژههای دانشگاه علوم پزشکی
تهران برگزار شد ،گفت« :ما امروز در محوطه
امیرآباد و خوابگاه دانشجویی که تاریخ بلندی
دارد آماده افتتاح طرحهایی هستیم ۴۶ .سال
قبل من خودم در این خوابگاه زندگی کردم و
درد دانشجو را میدانم .امروز پس از سه سال
و نیم حضور در این منصب اتفاقات کوچکی
برای خوابگاهها در حال انجام است تا رفاه و
آسایش دانشجو را تامین کند».
وی افزود« :نباید دانشجوی شهرستانی در شب
اول حضورش در تهران نگران جای خواب باشد
و شب را در پارک الله بخوابد .خوشبختانه
تاکنون سعی کردهایم در مورد تجهیز خوابگاهها
نگاه جنسیت زده نداشته باشیم .ما زمانی که
شعارهایی در راستای افزایش جمعیت میدهیم
موظف هستیم برای خوابگاههای متاهلی هم به
جد فکر کنیم».
کریمی با اشاره به افتتاح پروژههای دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،تصریح کرد« :اضافه کردن و
ساخت بیمارستان یاس با  ۱۷۰تخت ،بیمارستان
رازی با  ۱۷۰تخت ،کلینیک و پروژه  ۶طبقه در
اسالمشهر ،پارکینگ  ۱۰۰۰ماشینه بیمارستان امام
خمینی (ره) ،پروژه  ۵طبقه کلینیک ویژه بیمارستان
طبی کودکان و راه اندازی آزمایشگاه کووید۱۹
مخصوص بچهها ،از مهمترین اقدامات ما بود».
وی افزود« :در حال پیگیری ساخت پروژه مهدی
کلینیک با  ۱۰۰۰تخت هستیم که تاکنون  ۹۳درصد

پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم پس از
عید بهرهبرداری شود .همزمان با آن بیمارستان
دیگری با کمک خیرین با عنوان مرکز طبی
شماره  ۲در یافتآباد در حال ساخت است و
به مرکز طبی شماره یک متصل خواهد بود .این
بیمارستان هم تقریبا ساخته شده است و نیرو
و تجهیزات آن توسط وزارت بهداشت تامین
میشود .این پروژه  ۲۵۰تخت خواهد داشت
و با رایزنی با شهرداری تهران قرار شد تا یک
ایستگاه مترو در نزدیکی آن تعبیه شود که مشکل
تردد برای بیماران وجود نداشته باشد .چندین
پروژه بزرگ دیگر بیمارستانی داریم که یکی
بیمارستان شریعتی دو در اتوبان خرازی است
که  ۷۲درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و
احتماال تا اواسط سال آینده با افتتاح آن ۹۰۰
تخت به ناوگان تختهای کشور اضافه شود.
همچنین پروژههایی به ترتیب  ۹۴۰تخته و ۱۰۰
تخته توسط خیرین در دست ساخت است و
بیمارستان فارابی  ۲با  ۱۷۶تخت حدود ۷۶
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است».
وی افزود« :طی چند ماه اخیر ۳۵۰تخت به
ناوگان تختهای کشور در تهران اضافه شد
و تا ابتدای سال بعد  ۱۲۵۰تخت دیگر هم
اضافه میشود .در مجموع قرار است ۳۳۵۰
تخت به مجموعه تختهای علوم پزشکی تهران
اضافه شود که با این وصف امیدواریم بتوانیم

پاسخگوی خوبی برای نیاز مردم باشیم ».وی
گفت« :نقطه عطف این است که علیرغم شیوع
کرونا تمام حواس ما به آن معطوف نشد تا از
سایر ابعاد سالمت غافل شویم .ما در دانشگاه
تهران در ترم گذشته  ۱۸۰دانشجوی خارجی
پذیرش کردیم .ما امروز حدود  ۱۰۶۰دانشجو
از  ۴۲کشور دنیا داریم و حتی در دوره کرونا که
بسیاری از دانشگاهها جذب دانشجوی خارجی
را ترک کردند ما جذب دانشجوی خارجی را
ادامه دادی م تا از این محل سفیرانی برای کشور
تامین کنیم ،هرچند که دانشگاه تربیت دانشجوی
خارجی را هم وظیفه خود میداند».
به گزارش ایسنا ،نوزدهمین آیین پویش ره سالمت
با هدف بهرهبرداری از پروژههای دانشگاه علوم
پزشکی تهران با افتتاح  ۱۲پروژه روز دوشنبه 4
اسفند در محل کوی دانشگاه تهران برگزار شد.
بهرهبرداری از پروژههای دانشگاه علوم
پزشکی تهران شامل حوزه دانشجویی فرهنگی
(خوابگاهها ،آشپزخانه صنعتی ،سالنهای
ورزشی ،زمین چمن مصنوعی ،کتابخانه) و
بیمارستان شریعتی ( مرکز تولید رادیو دارو وبخش
 CCSDو اتاقهای عمل ،ساختمان پزشکی
امید و ...روز دوشنبه  4اسفند با حضور وزیر
بهداشت ،معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت
بهداشت ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
و ...برگزار شد.

مجلس
با تصویب مجلس صورت میگیرد

اختصاص  ٨میلیارد دالر ارز
 ۴٢٠٠تومانی بهکاالهای
اساسی و دارو در سال آینده

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
مصوبهای مقرر کردند در سال  ،١۴٠٠هشت
میلیارد دالر ارز  ۴٢٠٠تومانی به کاالهای
اساسی و دارو اختصاص یابد.
به گزارش سپید ،نمایندگا ن مجلس شورای
اسالمیدرجلسهعلنیبعدازظهرروزدوشنبهو
درجریانبررسیجزئیاتالیحهبودجه١۴٠٠
با پیشنهاد حسینزاده بحرینی در ردیف ۴بند
ب تبصره یک ماده واحده موافقت کردند که
براساس آن ،دولت و دستگاههای ماده ()۵
قانونمدیریتخدماتکشوریازجملهبانک
مرکزی مجاز به تخصیص ،فروش ،تهاتر و یا
مبادلهمنابعارزیحاصلازصادراتنفت،گاز
و میعانات گازی ،فرآوردههای نفتی و گازی
(اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ
سامانهمعامالتیالکترونیکیETSبهجزبرای
واردات کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات
پزشکی تا سقف  ۸میلیارد دالر نیستند.

دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط
اقتصادی،اجتماعیوبینالمللیکشورنسبت
به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد
فوقالذکرتانرخسامانهمعامالتالکترونیکی
ETSاقدامنمودهومابهالتفاوتمنابعوصولی
رابهردیفدرآمدیشماره ۱۶۰۱۳۶وجدول
شماره  ۵این قانون واریز کند .منابع واریزی
از ردیف شماره  ۵۳۰۰۰۰ -۷۱جدول
شماره  ۹این قانون صرف تأمین معیشت
دارو و تجهیزات پزشکی میشود .در جریان
بررسی این پیشنهاد محمدباقر قالیباف گفت
که منظور از کاالهای اساسی در این پیشنهاد
همان نهادههای دامی است.ایسنا
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جدیدترینآمارمبتالیان و فوتیهایکرونا درجهان

آمار جهانیِ مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۱
میلیون و  ۹۶۲هزار و  ۹۱۲نفر رسیده و مرگ دو
میلیون و  ۴۷۸هزار و  ۱۷۳نفر بر اثر ابتال به این
بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید ،بنابر تازهترین آمارها تاکنون ۸۷
میلیون و  ۳۳۱هزار و  ۷۶۱نفر از مبتالیان به
کووید ۱۹-بهبود یافتهاند .روند افزایش آمار ابتال
به بیماری کووید ۱۹-که تاکنون در  ۲۱۹کشور
و منطقه در جهان شیوع یافته ،ادامه دارد و این
بیماری همچنان در دنیا قربانی میگیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از  ۲۸.۷میلیون مبتال و بیش
از  ۵۱۱هزار قربانی ،همچنان در صدر فهرست
کشورهای درگیر با بیماری کووید ۱۹-قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از  ۱۱میلیون مبتال پس از آمریکا
در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به
کووید ۱۹-در برزیل هم از  ۱۰میلیون نفر فراتر
رفته است .همچنین پس از ایاالت متحده تاکنون
کشورهای برزیل ،مکزیک ،هند و انگلیس به ترتیب
باالترین آمار قربانیان این بیماری را ثبت کردهاند.
تعداد جانباختگان کووید  ۱۹در انگلیس از ۱۲۰
هزار نفر عبور کرده و این کشور نیز تاکنون بیشترین
قربانیان کرونا را در اروپا داشته است .به عالوه
هماکنون تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا هم از ۹۵
هزار نفر عبور کرده و در میان کشورهای اروپایی
در رتبه دوم این جدول قرار دارد.

همچنین فرانسه بیش از  ۸۴هزار ،روسیه بیش
از  ۸۳هزار و آلمان نیز بیش از  ۶۸هزار فوتی بر
اثر ابتال به بیماری کووید ۱۹-را گزارش دادهاند.
پس از این کشورها ،اسپانیا با بیش از  ۶۷هزار،
ایران با بیش از  ۵۹هزار ،کلمبیا با بیش از  ۵۸هزار،
آرژانتین با  ۵۱هزار ،آفریقای جنوبی با بیش از ۴۹
هزار ،پرو با بیش از  ۴۵هزار و لهستان با بیش
از  ۴۲هزار جانباخته دیگر کشورهایی هستند که
گ و میر ناشی از کووید ۱۹
تاکنون آمار باالی مر 

را ثبت کردهاند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
ورلداُمتر ،شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در
 ۱۰کشوری که طبق گزارشهای رسمی باالترین
آمارها را تاکنون داشتهاند تا صبح روز دوشنبه به
ترتیب به شرح زیر است:
 .۱آمریکا ۲۸ :میلیون و  ۷۶۵هزار و  ۴۲۳مبتال،
 ۵۱۱هزار و  ۱۳۳قربانی
 .۲هند ۱۱ :میلیون و  ۵هزار و  ۸۵۰مبتال۱۵۶ ،
هزار و  ۴۱۸قربانی

 .۳برزیل ۱۰ :میلیون و  ۱۶۸هزار و  ۱۷۴مبتال،
 ۲۴۶هزار و  ۵۶۰قربانی
 .۴روسیه :چهار میلیون و  ۱۶۴هزار و  ۷۲۶مبتال،
 ۸۳هزار و  ۲۹۳قربانی
 .۵انگلیس :چهار میلیون و  ۱۱۵هزار و  ۵۰۹مبتال،
 ۱۲۰هزار و  ۵۸۰قربانی
 .۶فرانسه :سه میلیون و  ۶۰۵هزار و  ۱۸۱مبتال،
 ۸۴هزار و  ۳۰۶قربانی
.۷اسپانیا :سه میلیون و  ۱۳۳هزار و  ۱۲۲مبتال۶۷ ،
هزار و  ۱۰۱قربانی
 .۸ایتالیا :دو میلیون و  ۸۰۹هزار و  ۲۴۶مبتال۹۵ ،
هزار و  ۷۱۸قربانی
 .۹ترکیه :دو میلیون و  ۶۳۸هزار و  ۴۲۲مبتال۲۸ ،
هزار و  ۶۰قربانی
 .۱۰آلمان :دو میلیون و  ۳۹۴هزار و  ۵۱۵مبتال،
 ۶۸هزار و  ۴۴۳قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر  ۲۱کشور اول
این جدول ،همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور
کردهاند و پس از ایاالت متحده ،هند و برزیل  -که
سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند -
کشورهای روسیه ،انگلیس ،فرانسه ،اسپانیا ،ایتالیا،
ترکیه ،آلمان ،کلمبیا ،آرژانتین ،مکزیک ،لهستان،
ایران ،آفریقای جنوبی ،اوکراین ،پرو ،اندونزی،
جمهوری چک و هلند نیز بیش از یک میلیون
مبتال را ثبت کردهاند.ایسنا

تاکید مقامات بهداشتی ایاالت متحده بر لزوم استفاده از ماسک تا ۲۰۲۲

کارشناس ارشد بیماریهای عفونی در ایاالت متحده معتقد

است که حداقل تا سال  ۲۰۲۲استفاده از ماسک برای مردم
این کشور ضروری است.
به گزارش سپید ،آنتونی فائوچی با بیان اینکه نمیتوان گفت
روند شیوع بیماری کووید ۱۹-چه زمانی ُکند خواهد شد،
اظهار کرد« :بر این باورم که مردم باید حداقل تا سال ۲۰۲۲
هنگام حضور در اماکن عمومی از ماسک استفاده کنند».
از زمان آغاز شیوع کروناویروس در ایاالت متحده بیش از
 ۵۰۰هزار نفر در این کشور بر اثر ابتال به بیماری کووید۱۹-
جان خود را از دست دادهاند و تست کروناویروس حدود ۲۹

میلیون نفر در این کشور مثبت اعالم شده است .وی گفت:
«این امکان وجود دارد که استفاده از ماسک برای آمریکاییها
تا سال آینده یا بیشتر همچنان ضروری باشد اما شرایط زندگی
ممکن است هنوز همانند زمان قبل از شیوع بیماری نباشد».
به گزارش ایسنا به نقل از اینترنشنال بیزینس تایمز ،فائوچی
افزود« :وضعیت واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتهایم و
هنوز هم به آن دچار هستیم و به این دلیل است که بر ادامه
رعایت اقدامات بهداشت عمومی تاکید داریم زیرا نمیخواهیم
وضعیت خیلی بدتر از آن باشد که در حال حاضر است».

هشدار موج سوم کرونا در آلمان و تاکید بر رعایت دستورالعملها
وزیر بهداشت آلمان با اشاره به افزایش مجدد موارد ابتال به
کووید ۱۹-بر احتیاط هر چه بیشتر تاکید کرد.
به گزارش سپید ،وزیر بهداشت آلمان روز یکشنبه خواستار
احتیاط بیشتر در برابر کروناویروس شد ،چرا که موارد جدید
ابتال روند افزایشی پیدا کرده و این در شرایطی است که مدارس
سراسر کشور نیز برای بازگشایی آماده میشوند.
وی افزود« :شاهد آن هستیم که آمار مبتالیان مجدد رو به
افزایش است .این موضوع آزاردهنده است و عدم اطمینان
در مورد بیماری و روند کنترل آن را به همراه داشته است.
به همین دلیل احتیاط ،انجام تست تشخیصی و واکسیناسیون

باید برای هدایت در مسیری که در آن قرار داریم ادامه یابد».
از ماه نوامبر محدودیتهایی در آلمان اعمال شد که موجب
کاهش موارد ابتال به کروناویروس طی هفتههای اخیر شد.
اما آمار ابتال در روزهای اخیر روند صعودی پیدا کرده و حتی
در روزهای اخیر اندکی افزایش یافته که شیوع کروناویروس
انگلیسی عامل این افزایش اعالم شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس ،کارشناسان هشدار
دادهاند که احتمال آغاز موج سوم کروناویروس در آلمان
وجود دارد و این درحالیست که  ۱۶ایالت این کشور برخی
محدودیتهای کرونایی اعمال شده را تسهیل کردهاند.
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واکسنسلازنوزاداندربرابرکووید ۱۹-محافظتمیکند

نتایج یک مطالعه نشان داد که واکسن سل میتواند
نوزادان را در مقابل یک رشته بیماری تنفسی
و احتماالً عفونت کووید ۱۹-محافظت کند.
به گزارش سپید ،این مطالعه روی  ۵۶۰نوزاد
در غنا برای بررسی بیماریهای مختلف انجام
شده است که در جریان آن ،یک گروه از نوزادان
واکسن «باسیلوس کال ِمت-گوئرین» (بثژ) را
در هنگام تولد و گروه دیگر همان واکسن را در
شش هفتگی دریافت کردند.
نویسندگان این گزارش که در نشریه «لنست»
منتشر شده است ،نتیجهگیری کردند واکسن
«بثژ» از نوزاد در مقابل سرماخوردگی ،عفونت
ریوی ،عفونت پوستی و حتی اسهال محافظت
میکند .نوزادان واکسینه شده تا شش هفته۲۵ ،
درصد کمتر از نوزادانی که به آنها واکسن تزریق
نشده بود به عفونتهای مختلف دچار شدند.
متخصصان میگویند تزریق واکسن در روز تولد
نوزاد ،بالقوه میتواند همهساله جان هزاران کودک
را در مناطقی که نرخ بیماریهای عفونی در آن
باال است ،نجات دهد.
اینکه بثژ میتواند فراتر از بیماری سل،
در مقابل تعدادی از بیماریهای عفونی دیگر
مصونیت بدهد ،این امیدواری را ایجاد کرده است
که این واکسن بتواند بزرگساالن و کودکان را
در مقابل ویروس کرونا و دیگر پاتوژنها هم
در آینده حفظ کند .در جریان همهگیری کرونا،
کارشناسان این سؤال را مطرح کردند که آیا میان

واکسن بثژ و موارد کمتر مرگومیر ناشی از
کووید ۱۹-ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
سارا پرنتیس از دانشکده بهداشت و بیماریهای
استوایی لندن (الاساچتیام) و نویسنده ارشد
این گزارش میگوید« :از آنجایی که نتیجه
مطالعه نشان داد احتماال بثژ در مقابل یک
رشته عفونت مصونیت میدهد ،این امیدواری
وجود دارد که این واکسن بتواند مردم را در
مقابل کووید ۱۹-و همهگیریهای آینده هم
حفظ کند اما ما باید نتایج دیگر مطالعات

ویژه را ببینیم تا در این مورد مطمئن شویم».
به نظر میرسد نوزادان آسیبپذیر بهویژه نوزادان
کموزن از این پروژه بیشتر بهرهمند شدهاند.
محققان همچنین متوجه شدند که بین نرخ ابتال
به بیماریهای عفونی میان گروه اول نوزادان
و نوزادانی که در شش هفتگی واکسینه شدند،
تفاوتی وجود ندارد که به معنای آن است که
میزان مصونیت گروه دوم پس از تزریق خود
را به سطح مصونیت گروه اول رسانده است.
تیم محققان میگویند برنامه واکسیناسیون بثژ

در هنگام تولد باید در کشورهایی از جمله بریتانیا
که بیماری سل در آن ریشهکن شده ،از سر گرفته
شود زیرا این واکسن میتواند نوزادان آسیبپذیر
را در مقابل دیگر عفونتها حفظ کند.
ِهیزِل داکرِل ،استاد ایمیونولوژی در الاساچتیام
و یکی دیگر از نویسندگان این گزارش میگوید:
«این فرضیه که واکسن بثژ میتواند نوزاد
را عالوه بر بیماری سل در مقابل عفونتهای
خطرناک حفظ کند ،بسیار هیجانانگیز است.
بثژ در هنگام تولد در بسیاری
هرچند تزریق 
از کشورها توصیه میشود ،اما واکسیناسیون
اغلب به دلیل مشکالت لجستیکی به تاخیر
میافتد .تزریق واکسن در روز نخست تولد در
مناطقی که با بیماریهای عفونی دست به گریبان
هستند میتواند تاثیر عمدهای در جلوگیری از
بروز عفونت و مرگ در نوزادان داشته باشد».
پیشتر نیز ارتباط میان واکسن بثژ و نتیجه بهتر
درمان ویروس کرونا مد نظر قرار گرفته بود .در
ژوئیه گذشته ،پژوهشگران متوجه شدند که نرخ
مرگومیر در کشورهایی که موارد تزریق واکسن
بثژ در آنها گستردهتر بوده ،کمتر است.
به گزارش ایندیپندنت ،پژوهشگرانی که در مورد
واکسن بثژ و کووید ۱۹-تحقیق کردهاند،
میگویند انتظار ندارند این واکسن راهحل نهایی
(برای کووید )۱۹-باشد اما میتواند در کنار
برنامه واکسیناسیون کرونا از موارد مرگومیر
بکاهد.ایسنا

راسو و خرگوشهای بازار ووهان ،ناقالن احتمالی ویروسکرونا
تیمی از سازمان جهانی بهداشت که درباره منشأ ویروس
کرونا تحقیق میکند ،راسوهای سرنواری و خرگوشهای
فروخته شده در بازار چینی گوشت حیوانات را به عنوان
ناقل احتمالی این ویروس در انتقال از حیوان به انسان
معرفی کرد.
به گزارش سپید ،هر دو حیوان در بازار ووهان فروخته
شدهاند و با اولین موارد گزارش شده از شیوع ویروس
کرونا در دسامبر  ۲۰۱۹مرتبط هستند.
الشه منجمد راسوی نواری و خرگوش در این بازار پیدا شده
که گرچه پاسخ آزمایش ابتالی خود آنها به ویروس کرونا
منفی است اما قادر به انتقال و سرایت این ویروس هستند.
بهرغم این یافتهها ،تیم محققان سازمان جهانی بهداشت
که اخیرا ً سفری یک ماهه به چین داشته است ،گفت به
تحقیقات بیشتری نیاز است تا فهرست کاملی از تمام
حیواناتی که در این بازار فروخته میشوند ،ارزیابی شود.
زنجیره عرضه فروشندگان این بازار نیز که گوشت حیوانات
را زنده و مرده ،قانونی و غیرقانونی خرید و فروش میکنند
باید بررسی شود.
این تیم همچنین از چین خواسته است که مراکز نگهداری
راسو در کشور را بررسی کند ،چرا که چند مورد از شیوع
این ویروس در مزارع راسوها در اروپا گزارش شده است.
دانشمندان در این مورد که این ویروس در آن بازار از
حیوانات به انسان سرایت کرده یا پیش از آن در همه

جا شیوع یافته هنوز مطمئن نیستند .آنان معتقدند که
این ویروس در اصل در خفاشها ایجاد شده و از طریق
گونههای جانوری دیگر به انسانها منتقل شده است.
بعضی از کارشناسان ،تجارت غیرقانونی حیات وحش
در چین را نیز در این باره مقصر میدانند.
از سوی دیگر پکن همواره تاکید کرده است که این
ویروس ابتدا در خارج از چین بوده و سپس از طریق
مواد غذایی منجمد به کشور وارد شده است .تیم سازمان
جهانی بهداشت میگوید سایر کشورهای منطقه نیز باید
مورد تحقیق قرار گیرند چرا که تایلند و کامبوج هم
اخیرا ً ویروسهای کرونای مشابهی را شناسایی کردهاند.
پیتر داسزاک ،جانورشناس عضو تیم سازمان جهانی بهداشت
به وال استریت ژورنال گفت« :به نظرم کامال ممکن است که
حیوانی از مرز عبور کرده باشد ،حتی ممکن است که الشه
منجمد حیوانی از آن طرف مرزها به کشور وارد شده باشد».
این ویروس میتواند در دمای منجمد به زندگی خود ادامه
دهد .ولی دوباره گرم و باز شدن پس از انجماد موجب
تضعیفش خواهد شد .دانشمندان نمیدانند که این ویروس
در چنان شرایطی مسری خواهد بود یا نه؟
پیتر بن امبارک ،دبیر تیم سازمان جهانی بهداشت نیز
پیشتر گفته بود بعید است که ویروس کرونا از طریق
مواد غذایی منجمد به ووهان رسیده باشد ،چرا که در
آن زمان شیوع گسترده کووید ۱۹-در هیچ کارخانه تولید

مواد غذایی در هیچ جایی از جهان گزارش نشده بود.
وی در مصاحبه با نشریه «ساینس» ،سناریوی خیلی
محتملتری را تبیین کرد که بر اساس آن ،احتماال این
ویروس از حیوانات وحشی فروخته شده در آن بازار به
انسان منتقل شده است ،چرا که بسیاری از آن حیوانات
نسبت به بیماریهای وخیم تنفسی آسیبپذیر هستند .بعضی
از این گونههای جانوری نیز در استانهایی پرورش یافتهاند
که ویروس کرونا در آنجا در خفاشها شناسایی شده است.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت ،این تیم در عین حال
فرضیه خلق شدن ویروس کرونا در آزمایشگاهی در
چین را رد کرد و در مصاحبه مطبوعاتی خود آن را
شدیدا نامحتمل دانست.ایسنا
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مشاور عالی وزیر بهداشت در نامهای خطاب به رئیس مجلس هشدار داد

پیشبینیکاهش ۲۵۰هزارنفریآمارتولددرسالجاری
مشاور عالی وزیر بهداشت در نامهای خطاب به
رئیس مجلس پیشبینی کرد که آمارهای مربوط به
سال  ،۹۹کاهش  ۲۵۰هزار تولد را نشان میدهد.
به گزارش سپید ،محمد اسماعیل اکبری در واکنش
به برخی تحرکات پیرامون مقوله غربالگری جنین و
همچنین عدم توجه به سیاستهای کلی جمعیت
در کشور در نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف
هشدار داد« :در سال  120 ،1397هزار نوزاد ،کمتر
از سال  1396و در سال  170 ،1398هزار نوزاد
کمتر از سال قبل آن به دنیا آمد و در سال 1399
پیشبینی  250هزار نفر کاهش تولد در جمهوری
اسالمیایرانوجوددارد».متننامهبهشرحزیراست:
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
موضوع:حراستازجمعیتجمهوریاسالمیایران
سالمعلیکم؛
امروز عملیاتی بزرگ در پیش است ،عملیاتی نه به
وسعت کربالی  4و  5بلکه به وسعت همه ایران
عزیز .امروز «عملیات کربالی ایران» در پیش است،
آنهم ن ه تنها در وسعت خاک ایران بلکه به وسعت
تاریخ چند هزار ساله این خاک پر گوهر و مهمتر از
آن به وسعت اسالم عزیز .امروز در این میدان ،پرچم
سبز عباس ابن علی علیهالسالم و سالمت ذوالفقار
موالیمان امیرمؤمنان سالماهللعلیه در خطر است و
شما فرمانده جبهه بزرگی از این عملیات هستید.
فرمانده کل قوا از سالها پیش طراحی این عملیات
را انجام دادهاند و با نامهای رمز و مستعار فرمان
صادر کردند اما سربازان پاسخ مناسب ندادهاند،
لذا ناچار خود به میدان آمدهاند و اینک فرمانده
کل در میدان است.
این مرقومه راتنها نه بنام مشاور عالی وزیر بهداشت
بلکه بهعنوان معلمی از دانشگاه که به دلیل شناخت
معضالت اجتماعی و تالش در حل آنها در طول
عمر طوالنی خود یقین پیدا کرده است که هیچ
مشکل اجتماعی به بزرگی موضوع جمعیت برای
حال و فردای ایران وجود ندارد ،نگاشتم و هیهات
اگر از قافله جا بمانیم؛ و اما شرح ماجرا:
در طول  50سال گذشته غالبا در خارج از مرزهای
ایران برای جمعیت ایران برنامهریزی کردند و آن
را به مدیران و مجریان ناآگاه ولی دلسوز و بعض ًا
آگاه و عامل به فرامین خارجی سپردند و آنها چه
خوب عمل کردند بهطوریکه مهار جمعیت ایران
در حدود  30سال اتفاق افتاد ،درحالیکه این امر
برای کشورهای غربی بیش از یکصد سال طول
کشید؛ کار در اینجا رها نشد و به مهار جمعیت
راضی نشدند ،بلکه تخریب ساختارهای جمعیت
را هدف قراردادند و این اتفاق افتاد .در اردیبهشت
ماه سال  ،1393مقام معظم رهبری حفظه اهلل تعالی
رایت العباس را بلند کردند و با ابالغ سیاستهای
کلی جمعیت طراحی کاملی از عملیات را انجام
دادند و مستند به قانون اساسی امر به ابالغ فرمودند.
دولت جمهوری اسالمی ایران نیز خیلی زود آن را
تصویب و برای اجرا به نهادهای حکومتی منعکس
کرد .این بار دشمنان آگاه و مغرض ساکت ننشستند
و در لباسی نو با روشی کام ً
ال متفاوت میدانداری
کردند و با شعار «کوروش آسوده بخواب که ما

بیداریم» تالش کردند تا مسئولین را آرام کنند و
آنها را از هیجانهای علمی و خدمتی بازدارند .در
این راه برای تخریب دستور رهبری و عدم اجرای
قانون ،همه روشها را بکار گرفتند بهنحویکه در
سال  1395و پس از سرشماری عمومی کشور با
ساخت اعداد تقلبی باز همان سکون را به هیئت
حاکمه کشور تحمیل کردند .اینجا عدهای از برادران
علمی و دلسوز به میدان آمدند و در برههای بسیار
سخت،غرضورزیهاومغلطهآفرینیهایدشمنان
کشورراباانجام تحقیقاتیمتقنبهنمایشگذاشتند؛
نتایجاینتحقیقاتکهدرمجالتبسیارمعتبرعلمی
جهان به چاپ رسید ،میدان را برای دشمنان تنگ
کرد بهطوریکه کمتر از شش ماه تسلیم اعداد جدید
شدند و قبول کردند (ظاهراً) که فاجعه جمعیتی
جاری است و واقعیتی علمی میباشد .این بار تغیر
روش دادند و سربازان خود را از میان ریشسفیدان
و مدیران قدیم و جدید کشور انتخاب کردند و
استراتژی جدید «داغ کردن حاشی ه و خاموش کردن
متن» را انتخاب نمودند .اینان که جاهالن ملبس به
لباس علم هستند ،هرگز نگفتند چه بر سر ملت
آمده است ،هرگز اطالعیه ندادند و بیانیه ننوشتند
و مصاحبه نکردند که چرا در سال 120 ،1397
هزار نوزاد ،کمتر از سال  1396و در سال ،1398
 170هزار نوزاد کمتر از سال قبل آن به دنیا آمد و
چرا در سال  1399پیشبینی  250هزار نفر کاهش
تولد در جمهوری اسالمی ایران وجود دارد .کدام
عملیاتی بوده که اینهمه عزیز از دست داده باشیم؟
اگر فرمانده میدان میفرماید « ...وقتی به یاد آن
میافتم بدنم میلرزد» جز بصیرت و فهم دلیلی بر
آننیست،اماغفلتبرخیسربازاناعجابآوراست
و قند را در دل دشمنان ظاهر و غایب آب میکند.
آنها که امروز در جایگاههای نظارتی و تولیگری
حوزه سالمت و پزشکی سینهچاک میکنند ،برای
نظارت بر قتلعام یکی از معصومترین مخلوقین
حضرت حق ،یعنی جنینها -به عددی نزدیک به

تعداد متولدین -چه کردند؟ آنها نمیدانستند که
بیش از نیم میلیون جنین بهطور جنایی در سال
کشته میشود؟ آنها تبلیغات آشکار جنینکشی را
در رسانههای مکتوب و مجازی نمیبینند یا شاید
آن را جزو استراتژی انتخابی میشناسند؟ واقع ًا چرا
اینچنین در دام دشمن افتادهاند؟!
همانطور که عرض شد ،سیاست امروز دشمن
«داغ کردن حاشی ه و خاموش کردن متن» است ،به
همین جهت شما میبینید کسی از «فرزندآوری»
بهعنوان ستون خیمه اجرای سیاستهای کلی
جمعیت حرف نمیزند ،کسی اصالح «ساختار
جمعیت» را بهعنوان هدف اصلی سیاستهای
ابالغی جمهوری اسالمی ایران نمیشناسد و آن
را بکار نمیبرد .امروز آنها موضوعاتی را مطرح
میکنند که جملگی پیشنیازهای «فرزندآوری» و
«اصالح ساختار جمعیت» هستند و یقینا هیچکس با
آنهامخالفنیستامابهوضوحآنها« َكل ِ َم ُة َحقٍّ يُ َرا ُد
ب ِ َهاالبا ِط ٌل»هستند.اینسروصداهایجدیدوصدور
بیانیه و اطالعیه و مصاحبه برای غربالگری جنین از
همین قماش است ،مگر کسی با غربالگری جنین
مخالفاست،میگوینددروغراهرچهبزرگتربیان
کنیقبولآنآسانترمیشود.آنهابهمجلسشورای
اسالمیگفتهاندکهغربالگریراحذفکردهاند؛لطف ًا
مصوبه دوستان محترم منتخب برای تصویب طرح
تعالی جمعیت در قالب اصل  85قانون اساسی را
مطالعه فرمایید تا دروغ مصلحتی دیگران بر شما
روشن شود .در همه دنیا موضوع «تعارض منافع»
از مؤلفههای زشت و نامقبول در ساختارهای علمی
و اجرایی است ،اما بهوضوح میبینید که صاحبان
منافع چند صدمیلیاردی غربالگری که محدود هم
میباشند ولوله بر پا میکنند که گویا مجلس شورای
اسالمی با غربالگری مخالف است!
الزم است بگویم که قریب  16درصد مادران باردار
 5ماهه و باالتر در ایران عزیز از کمخونی و بیش
از  80درصد از کمبود ویتامین  Dو قریب 15

درصد از کمبود ویتامین  Aو حدود  27/5درصد
از کمبود روی رنج میبرند که هرکدام از آنها
گرفتاریهایی بزرگ برای نسلهای امروز و فردای
کشور میآفرینند ،اما اطالعیه و بیانیه در این حیطه از
کسی دیده نمیشود .فقط بر اساس شکایات رسیده
و ارزیابیهای اولیه ،قریب  30درصد گزارشهای
سونوگرافی در غربالگری جنین از طرف گروهی
خاص با واقعیت همخوانی ندارد و بین 16-28
درصدگزارشهایمطالعهژنومیکهممغایرواقعیت
است(.این اعداد تقریبی است ).این اشکاالت تنها
یک اشکال علمی نیست بلکه نهایت آن به آدم کشی
و مرگ معصومترین مخلوق حضرت حقتعالی
میانجامد.واقعاچرااصولمدیریتواقتصادسالمت
مدنظر قرار نمیگیرد؟
دردودورهقبلمجلسشورایاسالمیهمدستورات
رهبریوهماقداماتعالمانهدلسوزاننظامجمهوری
اسالمی بر باد رفت ولی مجلس یازدهم به میدان
آمد و با پذیرش طرح پیشنهادی نمایندگان آن را
در قالب اصل  85قانون اساسی به تصویب رساند.
امروز منتظر حضور در صحن علنی مجلس برای
تبیین سالهای اجرای آن است تا شادی را در
جامعه جوان کشور جاری کنند و لبخند رضایت
بر لب رهبری بنشانند .مبادا آنکه این بار هم تسلیم
رفتارهای دشمنان آشکار و نهان شویم و با کشتن
زمان ،تاریخ اسالم و ایران را به خطر اندازیم .اینک
موقع هنرنمایی شما در این عملیات بزرگ بهعنوان
فرمانده جبهه قانونگذاری است ،همانطور که در
دفاع مقدس هنرنمایی کردید؛ صمیمانه برایتان
آرزوی توفیق دارم.
و من اهلل التوفیق و علیه التکالن
محمد اسماعیل اکبری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رئیس انجمن علمی آموزش پزشکی ایران
مشاور عالی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی
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آغاز فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان

واکسیناسیون۱۰۰هزارنیرویدرمانی
علیهکروناکلیدخورد

امین جاللوند

قرار است تا پایان امسال ،کادر درمان در برابر
کرونا واکسینه شوند .واکسیناسیون کرونا در
کشور از روز  ۲۱بهمن  ۱۳۹۹با تزریق واکسن
به کادر بهداشت و درمان بخشهای مراقبت
ویژه بیمارستانها و به وسیله واکسن روسی
«اسپوتنیک وی» آغاز شد .حاال بر اساس اخباری
که وزارت بهداشت منتشر کرده ،واکسیناسیون
 100هزار نیروی درمانی دیگر نیز در فاز دوم
واکسیناسیون سراسری ،کلید خورده است.
کیانوش جهانپور ،مدیرکل روابط عمومی
وزارت بهداشت هم با اشاره به این خبر ،توضیح
داده است« :پس از ارزیابی مطلوب فاز اول
واکسیناسیون سراسری کرونا ،به دستور وزیر
بهداشت ،فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان و
مدافعان سالمت ،این بار با واکسیناسیون ۱۰۰
هزار نفر در بیمارستانها و مراکز بهداشتی
درمانی سراسر کشور کلید خورد .بر اساس
اولویتهای سند ملی واکسیناسیون کووید
 ،۱۹یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر از گروههای
آسیب پذیر شامل کادر بهداشت و درمان و
سالمندان تا پیش از نوروز  ۱۴۰۰در کشور
واکسینه خواهند شد».
با واکسیناسیون  100هزار نفر دیگر از فعاالن
بخشهای بهداشتی و درمانی ،میتوان گفت
که بیشتر اعضای کادر درمان در برابر کرونا،
واکسینه خواهند شد .در صورت اجرای کامل
فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان در برابر
کرونا ،میتوان امیدوار بود که ایمنی باالیی
در کادر درمانی ایجاد شود و از میزان ابتال و
مرگ و میر در بین مدافعان سالمت کاسته شود.
جزئیات واکسیناسیون کادر درمان در
نقاط مختلف کشور
با وجود آنکه زمزمههایی مبنی بر آغاز موج
چهارم کرونا و در نتیجه افزایش فشار کاری
کادر درمان به گوش میرسد ،اما بسیاری از
نمایندگان جامعه پزشکی امیدوار هستند که
با تسریع واکسیناسیون سراسری ،سالمت
کادر درمان در اولویت قرار بگیرد و شرایط
سخت و پرآسیب فعالیت در مراکز درمان
کرونا تسهیل شود.
در همین رابطه نیز میثم یوسفی ،معاون بیمارستان
افضلیپور کرمان به همشهری میگوید« :به
شخصه به تاثیر مثبت و قابلتوجه واکسن روسی
برای جلوگیری از انتشار و ابتال به کووید19
ایمان دارم .بهویژه اینکه این واکسن طی روزهای
اخیر نشان داده است بسیار کمعارضه بوده و
تنها در برخی موارد شخص بعد از تزریق،
تب مختصر و بدن درد را تجربه میکند که
عمومی هم نیست».

رضا فدایی ،مسئول بیماریهای واگیر مرکز
بهداشت اصفهان هم تاکید میکند« :احتماال در
ماههای اول واکسیناسیون شاهد کاهش میزان
مرگومیر و سپس کاهش موارد ابتال به بیماری
در کشور خواهیم بود .البته مشروط بر آنکه تا
واکسیناسیون سراسری ،رعایت پروتکلهای
بهداشتی در جامعه ضعیف نشود».
همچنین پرستار یکی از مراکز درمانی دزفول
هم یادآور میشود« :واکسیناسیون روی برخی
از فعاالن کادر درمان که پیش از این به کرونا
مبتال شدهاند ،صورت نگرفته است .از زمان
بهبودی تا تزریق واکسن باید یکسال فاصله
وجود داشته باشد .حدود  30نفر از همکاران
و پزشکان مرکز ،تزریق اول را انجام دادهاند و
این شرایط روحیه عجیبی را برای همه بهوجود
آورده است .البته با توجه به اینکه همچنان
ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی هستیم،

جهانپور :پس از ارزیابی مطلوب
فاز اول واکسیناسیون سراسری
کرونا ،به دستور وزیر بهداشت،
فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان
و مدافعان سالمت ،این بار با
واکسیناسیون  ۱۰۰هزار نفر در
بیمارستانها و مراکز بهداشتی
درمانی سراسر کشور کلید خورد

هنوز نمیتوان با اطمینان نسبت به مبتال شدن
افرادی که واکسن دریافت کردهاند نظر داد».
سیمین بابایی ،مدیر روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی مازندران نیز خاطرنشان میکند:
«براساس آخرین پیگیریهای انجام شده تاکنون
هیچیک از اعضای کادر درمان که واکسن کرونا
را دریافت کردند ،مشکلی برایشان پیش نیامده
و حالشان خوب است».
یکی از پرستاران بیمارستان الیگودرز هم یادآور
میشود« :من و  9کادر درمانی این مرکز واکسن
زدهایم و تا االن هیچ عارضهای وجود نداشته
است .اولویت واکسیناسیون کرونا ،کادر درمان
آیسییو بودند ،اما دیگر همکاران ما هم در
معرض خطر قرار دارند .امیدواریم با اختصاص
سهمیه بیشتر ،شرایط خدماترسانی به بیماران
مبتال به کرونا با آسودگی همراه شود».
جواد آقازاده ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
آذربایجان غربی هم با بیان اینکه نوع واکسن
تزریقی اسپوتنیک تا پایان اسفند برای کارکنان
بهداشت و درمانی اعم از دولتی و خصوصی
گروه یک و کارکنان بهداشتی درمانی گروه
 ،2معلوالن و سالمندان مراکز تجمعی تزریق
خواهد شد ،میگوید« :تزریق واکسن در فاز
 2تا پایان بهار سال آینده برای افراد دارای
بیماری زمینهای پرخطر یک و  2و اشخاص
باالی ۶۵سال انجام میشود .افراد ساکن در
مراکز تجمعی ،خانمهای باردار و اشخاص
گروه سنی  ۵۵تا ۶۵ساله هم در فاز  3و

تا پایان تابستان سال آینده واکسن دریافت
خواهند کرد».
محمد جمالیان ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
اراک هم با تاکید بر اینکه افرادی که قبال مبتال به
کرونا شدهاند ،فعال نباید واکسن دریافت کنند،
میگوید« :تزریق برای این افراد واکنشهای
جدی به همراه خواهد داشت .هماکنون تنها
واکسیناسیون افرادی که درگیر بیماری نشدهاند
انجام میشود».
شاپور بدیعی ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
مشهد هم با اشاره به اختصاص  475دوز واکسن
برای استفاده در دو مرحله به علوم پزشکی مرکز
این استان ،عنوان میکند« :در گام نخست ،کارکنان
فعال در بخشهای مراقبت ویژه بیماران مبتال به
کرونا و بدون سابقه ابتال به بیماری کووید۱۹
علیه این بیماری واکسینه شدند .در مرحله دوم
هم کارکنان اورژانس و دیگر بخشهای کرونایی
زیرپوشش قرار میگیرند».
ابراهیم جلیلی ،معاون درمان دانشگاه علوم
پزشکی ابنسینا همدان هم با اشاره به اینکه
واکسیناسیون کامل تا اواخر شهریور سال
آینده ادامه خواهد داشت ،بیان میکند« :در
مجموع ۱۲هزار نفر تحت عنوان کادر درمان
در استان مشغول خدمت هستند .واکسیناسیون
تمام افراد واجد شرایط بهتدریج و با توجه
به محمولههای ارسالی با اولویت کادر درمان
انجام خواهد گرفت».
ادامه در صفحه 14
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ادامه از صفحه 13
همچنین محمودرضا مرادی ،رئیس دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه هم با اشاره به
واکسیناسیون کادر درمان ،خاطرنشان می
کند« :واکسیناسیون در استان کرمانشاه با
تزریق واکسن کرونا به  ۳۰۵نفر از همکاران
در بخشهای درمانی آغاز شده و در مراحل
بعدی ادامه خواهد یافت .پس از همهگیری
کرونا ،در استان با سه پیک بیماری مواجه بودیم
که پیک اول بسیار ناچیز بود .پیک دوم بیماری
در خرداد ماه به صورت متوسط بود ،اما در
پیک سوم در مهر ماه و آبان ماه شاهد بستری
بیش از هزار و  ۲۵۰بیمار مبتال به کرونا در
بیمارستانهای استان بودیم».
جلیل کوهپایه زاده ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
ایران هم در پاسخ به اینکه چه زمان تزریق
واکسن کرونا به کادر درمان بخش کرونای
بیمارستانهای زیرمجموعه این دانشگاه تمام
میشود ،بیان کرد« :تزریق واکسن به چند
عامل ارتباط دارد .اینکه تزریقها از بخشهای
مرتبط با کرونا شروع شده ،خود یک جمعیت
زیادی در کشور را شامل میشود .بعد از آن
گروه ،نوبت به بقیه کادر درمان میرسد که
در بخشهای غیرکرونایی فعال هستند .بعد
هم بخش بهداشت که فقط بخش درمان آن
چند هفته طول خواهد کشید».

بدیعی :در گام نخست،
کارکنان فعال در بخشهای
مراقبت ویژه بیماران مبتال
به کرونا و بدون سابقه ابتال
به بیماری کووید ۱۹علیه
این بیماری واکسینه شدند.
در مرحله دوم هم کارکنان
اورژانس و دیگر بخشهای
کرونایی زیرپوشش واکسن
کرونا قرار میگیرند

پیشنیازهای واکسیناسیون سراسری
کادر درمان
واکسیناسیون همه فعاالن کادر درمان با
چالشهای متعددی مواجه است .نمایندگان
جامعه پزشکی تاکید دارند که برای تکمیل
فرآیند واکسیناسیون کادر درمان باید این موانع
برداشته شود.
عباسعلی خادمی ،عضو شورای عالی نظام
پزشکی کشور در گفتگو با سپید به چالشهای
واکسیناسیون سراسری کادر درمان اشاره میکند
و میگوید« :تزریق واکسن کرونا برای کادر
درمان ،اختیاری است .بسیاری از کادر درمان
که به طور مستقیم در مراکز درمان کرونا فعالیت
یوسفی:به شخصه به تاثیر
مثبت و قابلتوجه واکسن روسی
برای جلوگیری از انتشار و ابتال
به کووید 19ایمان دارم .بهویژه
اینکه این واکسن طی روزهای
اخیر نشان داده است بسیار
کمعارضه بوده و تنها در برخی
موارد شخص بعد از تزریق ،تب
مختصر و بدن درد را تجربه
میکند که عمومی هم نیست
داشتهاند ،به کرونا مبتال شدهاند .بنابراین برخی
از اعضای کادر درمان که به کرونا مبتال شدهاند،
در صورتی که آنتیبادی بدن آنها همچنان باال
باشد ،احتمال دارد که فعال واکسن کرونا را
تزریق نکنند .واکسن کرونای روسی نیز دو بار
به فاصله  20روز از یکدیگر تزریق میشود و
آنطور که اعالم شده است ،اثربخشی آن سه ماه
پس از تزریق ،شروع میشود .وزارت بهداشت
امید دارد که تا پایان امسال بتواند واکسیناسیون
کادر درمان را تمام کند».
او خاطرنشان میکند« :عالوه بر واکسنهای
وارداتی از روسیه ،قرار است واکسن از منابع
دیگر نیز تا پایان امسال وارد کشور شود .بر

خادمی :تزریق واکسن کرونا
برای کادر درمان ،اختیاری است.
بسیاری از کادر درمان که به
طور مستقیم در مراکز درمان
کرونا فعالیت داشتهاند ،به کرونا
مبتال شدهاند .بنابراین برخی
از اعضای کادر درمان که به
کرونا مبتال شدهاند ،در صورتی
که آنتیبادی بدن آنها همچنان
باال باشد ،احتمال دارد که فعال
واکسن کرونا را تزریق نکنند
اساس اطالعاتی که به ما رسیده است ،به بخش
خصوصی نیز برای واردات واکسن اجازه داده
شده است .با وجود تمام این تالشها باید در
نظر داشت که فرآیند اجرایی واردات واکسن
و تزریق آن ،طوالنی است .واکسن روسی هم
باید در دمای منفی  20درجه نگهداری شود
و شرایط تزریق خاصی دارد .سایر واکسنها
هم شرایط نگهداری و تزریق دیگری دارند.
با وجود این شرایط ،ایمنی کادر درمان در
برابر کرونا با کمک واکسیناسیون شاید چندین
ماه طول بکشد».
او هشدار میدهد« :متاسفانه بارقههایی از
خیز موج چهارم کرونا میبینیم .امیدواریم
که این موج در حال شکلگیری ،کنترل شود
تا کادر درمان ،کارشان سختتر نشود .در
کشورهایی نیز که واکسیناسیون کرونا را شروع
کردهاند ،هنوز آمار مرگ و میرها با کاهش
محسوسی مواجه نبوده است .بنابراین مردم و
کادر درمان باید همچنان پروتکلهای بهداشتی
را جدی بگیرند .درواقع نباید فکر کنیم که
واکسیناسیون کرونا ،اثر فوری دارد ،بلکه به
احتمال زیاد بعد از گذشت پنج تا شش ماه
از واکسیناسیون سراسری ،اوضاع کنترل کرونا
بسیار بهتر خواهد شد».
خادمی تصریح میکند« :حتی اثربخشی واکسن
آنفلوآنزا هم یک ماه طول میکشد تا ایمنی

ایجاد کند .واکسن روسی که وارد شده است،
پایه آن بر اساس ویروس ضعیف شده کرونا
است .تاکید میشود که زودتر از سه ماه بعد از
تزریق این واکسن ،ماسکها برداشته نشود .به
نظر میرسد که واکسنهایی مثل آسترازنکا و
فایزر ،اثربخشی باالتر و عوارض بیشتری داشته
باشد ،اما واکسن روسی و کال واکسنهایی
که پایه ساخت آن بر اساس ویروس ضعیف
شده کرونا است ،اثربخشی کمتر ولی عوارض
جانبی کمتری نیز دارد و واکسنهای امنتری
شناخته میشود».
او با اشاره به اولویتهای تزریق واکسن کرونا
برای کادر درمان یادآور میشود« :فعال آن گروه
از کادر درمان کرونا که در بخش مراقبتهای
ویژه قرار دارند ،در اولویت نخست تزریق
واکسن کرونا قرار گرفتهاند .سپس سایر اعضای
کادر درمان که در سایر بخشهای درمان کرونا
فعالیت دارند ،در اولویت قرار دارند .در مراحل
بعدی نیز سایر کادر درمان بیمارستانی در
بخشهای پرخطر مثل متخصصان بخشهای
عفونی ،داخلی ،ریه ،کودکان ،عمومی و
دندانپزشکان در اولویت واکسیناسیون هستند.
پس از آنها نیز کادر درمان فعال در مطبها که
در بخشهای پرخطر فعال هستند ،در اولویت
باالتری برای تزریق واکسن کرونا قرار دارند».
همچنین فرزاد فرقان ،نایب رئیس شورای
عالی نظام پزشکی کشور نیز در گفتگو با سپید
با اشاره به ضرورت واکسیناسیون سریعتر
کادر درمان ،یادآور میشود« :اول اینکه باید
در نظر داشت که هنوز هیچ پیشبینی دقیقی
مبنی بر میزان اثربخشی واکسن روسی کرونا
نمیتوان داشت و برای رصد نتایج نهایی باید
منتظر گذر زمان باشیم .نکته مهم دیگر این
است که کارکنان بخش پذیرش بیمارستانها
و بخش اورژانس ،بیشتر در معرض ابتال به
کرونا قرار دارند .بیمارانی که به این بخشها
مراجعه میکنند ،معلوم نیست که مبتال به
کرونا هستند یا خیر .بنابراین احتمال دارد که
کادر درمان فعال در این بخشها به نسبت
بخشهای درمان کرونا ،پروتکلهای بهداشتی
را  100درصد رعایت نکنند ،در حالی که
کارکنان آیسییو در بخشهای درمان کرونا،
حفاظت بیشتری از خود انجام میدهند .در
نتیجه ،همین اتفاق ممکن است تهدید جدی
برای سالمت این گروه از کادر درمان باشد.
به همین علت هم باید کادر درمان فعال در
بخشهای پذیرش و اورژانس نیز در اولویت
تزریق واکسن کرونا باشند».
او با اشاره به اینکه برای ارتقای سالمت جامعه
باید کادر درمان در اولویت تزریق واکسن
کرونا باشد ،تصریح میکند« :اگر کادر درمان
خسته شود ،انرژیاش از بین برود و به دلیل
ابتال به کرونا ،بیمار یا فوت شود ،این اتفاق
موجب میشود که مردم هم به شدت آسیب
ببینند .به همین دلیل نیز تزریق واکسن کرونا
برای کادر درمان به ارتقای سالمت کل جامعه
نیز منتهی میشود».
با تکمیل فرآیند واکسیناسیون کادر درمان ،قطعا
مراکز درمانی نیز با توان بیشتری میتوانند به
بیماران مبتال به کرونا خدمت کنند و کیفیت
ارائه خدمات در مراکز درمان کرونا نیز ارتقا
خواهد یافت.
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گزارش سپید از ابعاد سیاست کاهش ورود داروی خارجی به کشور

آیاکاهشوارداتسببافزایشتولیدشدهاست؟

علی ابراهیمی

بر اساس دادههای گمرک ایران میزان واردات دارو
در  ۹ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته کاهش  6درصدی را نشان میدهد.
اتفاقی که اگر با برنامهریزی درست همراه بود
میتوانست در سال «رونق تولید» موجبات افزایش
را فراهم آورد .هرچند آنچه از وضعیت موجود
میتوان فهمید این است که کمبودهای دارویی
همچنان رو به افزایش است و علت آن هم شاید
روند کند تخصیص ارز و صرف بخشی زیادی
از ارز دارو در بحران کرونا باشد.
به گزارش سپید ،بر اساس اطالعات گمرک ایران در
 ۹ماهه نخست امسال  ۸۶۰میلیون و  ۱۴۰هزار دالر
صرف واردات دارو به کشور شده است درحالیکه
این میزان در  ۹ماهه مشابه سال قبل  ۹۱۲میلیون و
 ۴۸۳هزار دالر بوده است؛ ازاینرو میتوان نتیجه
گرفت که میزان واردات دارو در  ۹ماهه ابتدایی
امسال  5/7درصد کمتر از سال قبل بوده است.
البته میتوان از اظهارات مقامات وزارت بهداشت
این نکته را دریافت که کاهش واردات در راستای
کاستن از ارزبری دارو صورت گرفته و سیاستی
است که همچنان ادامه خواهد داشت ،اما آنچه این
روزها نگرانیها را بیشتر کرده کمبود و یا حتی
نبود برخی اقالم دارویی در بازار مصرف است.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت سال  ۹۷نزدیک
به  3.7میلیارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات
دارو و تجهیزات پزشکی ارز دولتی اختصاص
یافته بود که این رقم در سال  98به حدود 3
میلیارد دالر کاهش یافت .البته سیاست کاهش
ارزبری همچنان ادامه دارد و این رقم در سال
 99به  2.5رسیده است.
کاهش یکچهارم واردات داروهای خارجی
سعید نمکی ،وزیر بهداشت روند کاهش واردات
داروهای خارجی به کشور را سند افتخار مدیریت

نظامسالمتفراهمکنند،بسیارمهموارزشمنداست».

سعید نمکی ،وزیر بهداشت:
سال گذشته بیش از 600
میلیون دالر از ارزبری بخش
دارو را کاهش دادیم که معادل
بیش از  20درصد مصرف
ارز دارو در سال  97بود و
این اتفاق با کاهش حداقل
 25درصدی واردات داروهای
خارجی دارای مشابه داخلی و
افزایش  30درصدی تولید
داخلی رخ داد
خود میداند و میگوید« :سال گذشته بیش از 600
میلیون دالر از ارزبری بخش دارو را کاهش دادیم که
معادل بیش از  20درصد مصرف ارز دارو در سال
 97بود و این اتفاق با کاهش حداقل  25درصدی
واردات داروهای خارجی دارای مشابه داخلی و
افزایش  30درصدی تولید داخلی رخ داد».
وی میافزاید« :امسال نیز به دنبال کاهش مصرف
ارز برای واردات دارو هستیم تا در سالی که بنا به
فرمایش مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام
گرفته است به جایگاه ویژهای در عرصه تولید
دارو ،مواد اولیه دارویی و بهویژه داروهای هایتک
دست پیدا کنیم».
نمکی معتقد است« :اینکه در شرایط سخت
تحریمهای ظالمانه ،حمله ناگهانی ویروس کرونا
و همه کاستیهایی که در حوزه اقتصاد ،ارز و ریال
در کشور اتفاق افتاده ،صنعت گران ،تولیدکنندگان
و شرکتهای دانشبنیان ایران توانستهاند چنین
افتخاراتیرادرعرصهنظامسالمتوارائهخدمتدر

کاهش  50درصد مبلغ ریالی واردات
از سال 97
محمدرضا شانهساز ،رئیس سازمان غذا و دارو هم
با دفاع از سیاست کاهش واردات دارو به کشور،
معتقد است« :رمز موفقیت در این مسیر حمایت از
تولید داخل و اختصاص ارز  4200تومانی به مواد
اولیه برای تولید داخل و کاهش واردات داروهای
آماده خارجی است».
وی با بیان اینکه سال گذشته  ۲۰درصد الگوی
مصرف ارز از واردات به سمت تولید رفت و اکنون
 ۶۰درصد دارو و تجهیزات به مواد اولیه اختصاص
مییابد ،میگوید« :ارزی که در گذشته برای واردات
بهصورت یورو هزینه میشد و اکنون نیز انتقال آن
با مشکل همراه است ،به سمت ارزهای شرقی و
برای واردات مواد اولیه رفته است».
شانهساز عنوان میکند« :بازار دارویی ایران در سال
 ۳۰ ،۱۳۹۷درصد ریالی و سه درصد عددی در
اختیار واردات بود که این رقم در سال  ۱۳۹۸به
دلیل محدودیتهایی که دشمنان ایجاد کردند و با

محمدرضا شانهساز ،رئیس
سازمان غذا و دارو :مهمترین
مشکل ما امروز بحث ارز دارو
است زیرا امسال بخش مهمی
از ارز  ۲.۵میلیارد دالری
که قرار بود به حوزه دارو و
تجهیزات اختصاص داده شود
برای کرونا مصرف شده است

برنامهریزی و استفاده از توان داخلی از نظر میزان
عددیبه 2درصدومیزانریالیبه ۲۲درصدواردات
کاهش یافت .البته امسال هم در  9ماهه نخست
سال  ۱۵درصد بازار ریالی به واردات اختصاص
داشته است ».رئیس سازمان غذا و دارو میافزاید:
«بر این اساس از سال  ۱۳۹۷تاکنون سهم واردات
از بازار ریالی داروی کشور نصف شده است».
شانهساز با اشاره به وضعیت انبارهای موارد اولیه
دارویی و نگرانی از کمبود دارو میگوید« :ذخایر
مواد اولیه ما مطمئن است ،اما ازآنجاکه بهصورت
مستمر و بهطور مرتب باید این ذخایر جایگزین
شود نباید وقفهای در تأمین و تدارک آنها رخ دهد.
البته مهمترین مشکل ما امروز بحث ارز است زیرا
امسال بخش مهمی از ارز  ۲.۵میلیارد دالری که
قرار بود به حوزه دارو و تجهیزات اختصاص داده
شود برای کرونا مصرف شده است».
در سوی دیگر فعاالن صنف دارو نگران وضعیت
موجود بازار هستند و معتقدند که سیاست کاهش
ارز دارو نهتنها موجب رونق تولید داخل نشده بلکه
سبب کمبود دارو در بازار هم شده است.
به اسم دارو اقالم دیگری وارد میشود
هادی ابوی ،رئیس کانون انجمنهای صنفی
تکنسینهای دارویی سراسر کشور معتقد است:
«اگرچه برخی دولتیها میگویند که در تأمین دارو
هیچ مشکلی ندارند ،اما ما که کف جامعه هستیم
و مراجعه مردم به داروخانهها را میبینیم میدانیم
که ملت دائما با اضطراب به دنبال پیدا کردن اقالم
داروییشان هستند».
وی به تجارتنیوز میگوید« :این رقم کاهش
ارزبری برای دارو زیاد است .از سوی دیگر
امسال با توجه به شیوع کرونا و رشد بیماریها
و البته افزایش جمعیت باید واردات افزایش پیدا
میکرد نه کاهش».
ادامه در صفحه 16
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ادامه از صفحه 15
بهباوررئیسکانونانجمنهایصنفیتکنسینهای
دارویی سراسر کشور یکی از علل کاهش واردات
دارو در سال جاری کاهش تخصیص ارز دارو بود.
ابوی توضیح میدهد« :وقتی باید برای تخصیص
ارز هزار حساب و کتاب پس داد ،کاهش واردات
طبیعیاست.البتهاگرهمینمقدارارزهمبهداروهای
مورد نیاز واقعی که جنبه دارویی دارند ،تخصیص
پیدا کند و مشکل تحریمها هم تا حدودی مرتفع
شود ،طبیعتا حجم دارو در کشور نرمال میشود،
اما متأسفانه بارها شاهد بودیم که به اسم دارو با
این ارزها اقالم دیگری وارد شد».
ابویتصریحمیکند«:بااینکهغذاوداروازتحریمها
مستثنا شدهاند ،اما همچنان از سوی تحریم کنندگان
با بهانهجوییهایی مواجه میشویم که در کمبود
دارو بیتأثیر نیستند ».موضوع دیگری که ابوی در
کاهش واردات دارو مؤثر ارزیابی میکند افزایش
فشار بر روی واردکنندگان در سال جاری است.
وی توضیح میدهد« :ما قوانین زیاد و زائدی
داریم ،قوانین و بخشنامههای خلقالساعه هم که
بسیاراست؛بنابراینواردکنندگانبااینبخشنامهها
نمیتوانند کار کنند .ضمن اینکه این دست قوانین
برای افرادی که کاالهای پرسودی وارد میکنند
توجیه دارد ،اما واردکنندگان دارو که در بحث
قیمتگذاری هم با محدودیت مواجه هستند ،هیچ
توجیهی برای ادامه فعالیت ندارند».
ارز کمتر ،سختگیری بیشتر
امیرحسین معینیزندی ،نائب رئیس سابق اتحادیه
واردکنندگان دارو نیز علت کاهش حجم واردات
را عرضه کمتر ارز ترجیحی عنوان میکند .البته وی
به مورد دیگری هم اشاره میکند و آن سختگیری
بیشتر در بحث ممنوعیت واردات داروهایی است
که مشابه داخلی دارند.
معینیزندی میگوید« :طبیعتا کاهش عرض ه دارو
میتواند به کمبود منتهی شود .هرچند که نیاز بازار
رصد میشود ،اما تخصیص ارز از سوی بانک
مرکزی برای دارو به علت محدودیت منبع ارزی
بهشدت کم شده است».
بهگفتهنائبرئیسسابقاتحادیهواردکنندگاندارو،
امسال برای تخصیص ارز ترجیحی سختگیری
بسیاری میشود ،اما اختصاص ارز نیمایی هم مثل
سابق راحت نیست و چالشهای دریافت آن بسیار
بیشتر و شرایط بسیار سختتر شده است.
فقط یک میلیارد دالر تخصیص داده شد
محمود نجفیعرب ،عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به تخصیص

هادی ابوی ،رئیس کانون
انجمنهایصنفیتکنسینهای
دارویی :اگر همین مقدار ارز هم
به داروهای مورد نیاز واقعی که
جنبه دارویی دارند ،تخصیص
پیدا کند و مشکل تحریمها هم تا
حدودی مرتفع شود ،طبیعتا حجم
دارو در کشور نرمال میشود ،اما
متأسفانه بارها شاهد بودیم که
به اسم دارو با این ارزها اقالم
دیگری وارد شد
قطرهچکانی ارز میگوید« :متأسفانه از ابتدای
سال تا پایان  9ماه فقط یک میلیارد دالر ارز برای
واردات دارو تخصیص یافته است».
وی میافزاید« :بحث واردات دارو در اوایل
انقالب از وزارت صمت منفک شد و به وزارت
بهداشت واگذار شد؛ لذا وزارت صمت در حوزه
تصمیمات کالن توجهی به وضع صنعت و
تجهیزات پزشکی ندارد و به عبارتی آن را
خودی تلقی نمیکند».
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد
است«:بااینشرایطحوزهصنعتدارووتجهیزات

پزشکی بهصورت جزیرهای محقر در گوشهای
از کشور افتاده و مشکالت فراوانی نیز دارد».
نجفیعرب ادامه میدهد« :وزارت بهداشت به
 ۲.۵میلیارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات
دارو در سال جاری نیاز دارد .این در حالی است
که از ابتدای سال تاکنون فقط یک میلیارد دالر
ارز برای واردات دارو تخصیص یافته است».
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی
تهران تأکید میکند« :با این شرایط نگرانی جدی
وجود دارد که در این اوضاع کرونایی با کمبود
دارو و تجهیزات مواجه شویم».

ناصر ریاحی ،رئیس اتحادیه
واردکنندگان دارو :ازآنجاکه ارز
واردات دارو  ۳۰تا  ۴۰درصد
کاهش یافته انتظار این بود که
تخصیصها سریعتر انجام شود.
از طرف دیگر امسال وزارت
بهداشت درگیر کرونا است و
ارزی که برای کرونا هم تخصیص
داده شده هنوز بهصورت کامل
دریافت نشده است

باید مشکل تخصیص ارز حل شود
ناصر ریاحی ،رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز
پیشازاین در نشست خبری روسای تشکلهای
اقتصادی حوزه سالمت عنوان کرد« :برای تأمین
ارز دارو هشدار دادیم و اگر مشکل آن حل نشود
خیلی زود دچار کمبود دارو خواهیم شد».
وی معتقد بود« :واردات دارو از لحاظ عددی
 3درصد مصرف داروی کشور است ،اما عمدتا
داروهای پیچیده و برای بیماریهای خاص است
و به همین دلیل اهمیت خود را دارد .البته در اوایل
سال برای مصرف سه ماه دارو وارد و در گمرک
نگهداری شد .البته به دلیل عدم تخصیص ارز کافی،
همه این داروها با حداقل اسناد ،ترخیص موقت
شد که از ابتدای سال فقط  ۳۰درصد ارز واردات
دارو را تخصیص گرفتهایم ،ولی حدود  ۵۰درصد
دارو وارد بازار شده است».
ریاحی میگوید« :ارز واردات دارو امسال حدود ۳۰
تا  ۴۰درصد کاهش یافته است .ازاینرو انتظار این
بود که تخصیصها سریعتر انجام شود؛ از طرفی
وزارت بهداشت درگیر کرونا بود و ارزی که برای
کرونا تخصیص داده شده بود نیز هنوز یکسوم آن
دریافت شده و با توجه به جمعیت اصال قابلمقایسه
با سایر کشورها نیست».
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزوده است« :این
هشدار را میدهیم که توان محدود است و از وزیر
بهداشت هم درخواست کردیم تا مشکل ارز حل
شود زیرا در غیر این صورت برای تولید دارو و
واردات دچار مشکل میشویم».
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تلفن سفارش:

بیش از  345 000جلد تاکنون منتشر شده است
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران
قیمت هر جلد  125هزارتومان با  10درصد تخفیف میشود  100هزارتومان

