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در دیدار رییس کل بانک مرکزی با سفیر ژاپن مطرح شد خبـر

پیشنهاد استفاده ازمنابع ایران در ژاپن برای خرید واکسن کرونا
 در دیدار رییس کل بانک مرکزی با سفیر ژاپن، 
نحوه استفاده از منابع بانکی ایران در ژاپن مورد 

بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در  مرکزی،  بانک  از  نقل  به  به گزارش سپید 
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 
با  از فشارهای سیاسی به همکاری  باید فارغ 

یکدیگر اهتمام ورزند.«
وی در ادامه بر لزوم استفاده از منابع ارزی 

»طرف  افزود:  و  کرد  تاکید  ژاپن  در  ایران 
از  ایران  استفاده  خصوص  در  باید  ژاپنی 
مبادی  سایر  به  آن ها  انتقال  و  مذکور  منابع 
عمل  ابتکار  ایران  مرکزی  بانک  موردنیاز 

باشد.« داشته 
از  قدردانی  ضمن  نیز  ایران  در  ژاپن  سفیر 
تالش بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت 
طرف های  به  ایرانی  شرکت های  بدهی های 
ژاپنی، پیشنهاد استفاده از منابع موجود برای 
اهتمام  بر  و  مطرح  را  کرونا  واکسن  خرید 
سفارت ژاپن در ایجاد ارتباط بین بانک های 
مرکزی دو کشور به منظور پیشبرد بهتر امور 

و حل مسایل بانکی تاکید کرد.

رییس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا آخرین جزئیات تولید 
واکسن های ایرانی کرونا را تشریح کرد.

به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین 
خبرها از ساخت و کارآزمایی بالینی واکسن های ایرانی کرونا گفت: 
»خوشبختانه واکسن کرونای بنیاد برکت فاز اول مطالعات بالینی خود 
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 می تواند 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 می شود یا خیر اما در 
صورت ادغام این دو فاز با یکدیگر چند هزار نفر مورد مطالعه 
قرار می گیرند.« وی درباره زمان اجرای فاز اول کارآزمایی بالینی 
واکسن کرونای انستیتو رازی اظهار بی اطالعی کرد و افزود: »مجریان 
برنامه های این واکسن انستیتو رازی و دانشگاه علوم پزشکی ایران 

هستند که اطالعات تکمیلی را خواهند داد.«
قانعی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر راه اندازی خط تولید واکسن 
کرونای اسپوتنیک وی روسی در ایران، تصریح کرد: »فکر نمی کنم 
هنوز قراردادی در این زمینه نوشته شده باشد، این موضوع توافقی 
میان ایران و روسیه است، پس از انعقاد قرارداد می توان 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 ۲8 
روز تزریق خواهد شد.« قانعی گفت: »انتظار می رود که تا شهریور 
ماه سال 1۴۰۰ بتوانیم نیاز داخلی به واکسیناسیون را تامین کنیم.«

وی در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش ابتال به کرونا در افراد 
زیر 18 سال 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 می شود. در کشور ما 
هنوز ترایال واکسیناسیون کودکان در برنامه های مان 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 واکسن های تولیدی کشور ما چنین موضوعی 
گزارش نشده است.« وی با اشاره به نقش تحریم ها در تولید واکسن 
ایرانی کرونا، تاکید کرد: »علت تاخیر تولید واکسن کرونا در کشور 
ما نسبت به سایر کشورها همین تحریم ها است که سبب می شد 
اقدامی که شاید در عرض یک هفته می توانست انجام شود تا سه 

ماه به طول بی انجامد.«

آخرین خبرها از واکسن های ایرانی کرونا

احتمال ادغام فاز ۲و۳ تست انسانی واکسن »کوو برکت«

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 8هزار و ۲۶3 بیمار جدید 
کووید19 در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا دوشنبه 
۴ اسفند 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 8 هزار و 
۲۶3 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 7۴1 
نفر از آن ها بستری شدند.«وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در 

کشور به یک میلیون و 58۲ هزار و ۲75 نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه 89 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 59 هزار و 57۲ نفر رسید.«

وی گفت: »خوشبختانه تا کنون یک میلیون و 351 هزار و 39۰ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »سه هزار و ۶85 نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 

مراقبت قرار دارند.« وی ادامه داد: »تا کنون 1۰ میلیون و 5۰1 هزار 
و ۴15 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

الری گفت: »در حال حاضر 11 شهرستان قرمز، 5۲ شهرستان نارنجی، 
۲17 شهرستان زرد و 1۶8 شهرستان 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 
جمله استان های با کم ترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی است. 
با توجه به گردش ویروس موتاسیون یافته در این استان و سایر 
استان ها و قدرت سرایت باالی آن و ادامه روند کاهشی در رعایت 

پروتکل های بهداشتی می تواند فاجعه بار باشد.«
وی افزود: »امیدواریم استان خوزستانی های عزیز ضمن رعایت اصول 

سه گانه بهداشتی شامل استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و 
شستن دست ها 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.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۸۹  فوتی جدید کرونا  در کشور


