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نایب رئیس اول مجلس خبر داد خبـر

شواهدی از کرونای جهش یافته »ایرانی« در کشور
جهانپور تکذیب کرد

نایب رئیس اول مجلس از شواهدی مبنی بر وجود 
کرونای جهش یافته ایرانی خبر داد.

به گزارش سپید، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا که به 
ریاست رئیس جمهور برگزار شد، با ابراز تأسف 
از وضعیت قرمز در استان خوزستان اظهار داشت: 
»حجم ابتال در استان خوزستان باال است و نزدیک 
به نیمی از فوتی ها برای این استان است. درحالی 
 که اگر خوزستان کنترل می شد تعداد فوتی ها به ۴0 
نفر کاهش پیدا می کرد.« عضو ستاد ملی مقابله با 
کرونا از وجود کرونای جهش یافته در داخل کشور 
با عنوان »کرونای ایرانی« خبر داد و گفت: »عالوه بر 
موتاسیون های )جهش ژنتیکی( آفریقایی و انگلیسی 
و کالیفرنیایی، باید کرونای جهش یافته ایرانی را هم 
اضافه کرد؛ البته هنوز کامال تائید نشده ولی شواهدی 

از آن در قزوین و آن نواحی هست.«
وی درباره تصمیم گیری در مورد نحوه سفرها در ایام 
تعطیالت نوروزی نیز اظهار داشت: »در این جلسه، در 
خصوص موضوع مسافرت ها و محدودیت ها مباحثی 
مطرح شد که مسافرت چگونه باشد و کدام شهرها 

آزاد و کدام شهرها آزاد نباشند و کجاها تراکم وجود 
دارد و یا ندارد؟ که قرار شد قرارگاه عملیاتی ستاد 

ملی مقابله با کرونا بر روی این موضوع کار کند.«
قاضی زاده هاشمی بحث واکسیناسیون را از دیگر 
مباحث مطرح شده در این جلسه بیان کرد و گفت: 
باشند.  واکسیناسیون  اولویت  در  باید  »پرستاران 
به خصوص بعضی از این پرستاران که باردار هستند 
بیشتر درخطرند و آن هایی که با بیماران کرونایی به طور 

مستقیم در ارتباط  هستند باید در اولویت باشند.«
به گزارش ایسنا، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا 
تأکید کرد: »واکسن ها قسمت به قسمت وارد می شود 
و به همین ترتیب طبق دستورالعملی که ذکرشده 

واکسیناسیون انجام خواهد شد.«

تا کنون جهش کروناویروس در ایران 
گزارش نشده است

از سویی رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت گفت: »از زمان شیوع ویروس کرونا در 
کشور تا امروز، افزون بر 70 جهش در ایران شناسایی 
شده که البته تا امروز هیچ کدام تغییر معناداری در 

رفتار ویروس ایجاد نکرده و اطالق واریانت جدید 
به آنها درست نیست.«

کیانوش جهانپور در رابطه با موتاسیون های ویروس 
 RNA کووید19 در ایران، اظهار داشت: »ویروس های
دار نسبت به ویروس های DNA دار، سرعت جهش 
بیشتری دارند و با توجه به اینکه کرونا ویروس  از 
زمره ویروس های RNA دار است، طبیعتا در آنها 
بیشتر مشاهده می شود، سرعت جهش در ویروس های 
RNA دار بصورت میانگین شاید 10 هزار برابر 

ویروس های DNA دار است.«
وی ادامه داد: »کرونا نیز اگرچه نسبت به برخی 
ویروس های RNA دار لزوما سرعت جهش بیشتری 
ندارد لکن در همه ماه های گذشته جهش های متعددی 
را در ایران و جهان به خود دیده است که البته بسیاری 
از این جهش ها لزوما منتهی به تغییر رفتار ویروس یا 
واکنش متفاوتی به واکسن و آنتی بادی ها و سیستم 

ایمنی نشده اند و قابل توجه نبوده و نیستند.«
وی افزود: »متاسفانه انتقال ناقص مطالب و گزارش های 
علمی مطروحه هفتگی در ستاد ملی مقابله با کرونا آن 
هم از جانب افراد غیر از سخنگوی رسمی این ستاد و 

یا پوشش خبری ناقص آن در مواردی موجب سوء 
تفاهم و سوء برداشت شده و انتظار می رود اکنون که 
ستاد ملی مقابله با کرونا سخنگوی رسمی و مشخص 
دارد، اعالن مصوبات و اطالعات منحصر به سخنگو 
باشد و سایر اظهارات، وجهی ندارد و رسانه ها این 
موضوع را در اطالع رسانی مطالب، لحاظ کنند و 
البته اعضای ستاد نیز توجه بیشتری به این مهم داشته 
باشند، واژگان موتاسیون ایرانی که به نقل از نائب 
رییس محترم مجلس نیز منتشر شده است، اطالق 
درستی نیست و صحت ندارد و تا امروز از میان 
واریانت های شناخته شده با مبدا انگلیس، آفریقای 
جنوبی، برزیل و کالیفرنیا صرفا واریانت انگلیسی در 

ایران مشاهده شده است.«
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ماه های  همه  »بسان  کرد:  خاطرنشان  بهداشت 
گذشته، مونیتورینگ و رصد مستمر ژنتیک ویروس 
و بررسی های فیلوژنتیکی و توالی یابی ژنتیکی در 
کشور در مراکز مشخص جریان دارد و تا کنون جهش 
اساسی با تغییر معنادار رفتار ویروس در ایران مشاهده 

و گزارش نشده است.«

 ادامه از صفحه 2
نمکی تصریح کرد: »بیمارستان ها را آماده تر کنید و دلخوش نباشید. 
منحنی های ثابت در استان ها برای بنده که بدبین هستم، دلخوش 
کننده نیست چون همیشه از روز اول، بدترین وضعیت را در نظر 
گرفتم. خودمان را برای بدترین روز آماده کردیم که سربلند باشیم و 
بیماران ما آواره و سرگردان نشدند. خودتان را برای یک طوفان آماده 
کنید. خوش بین به اینکه وضعیت همینگونه می ماند، نیستم و معتقدم 

که یک طوفان سنگین را در راه داریم و باید برای آن آماده بود.«
وی گفت: »برای توزیع واکسن، دانشگاه ها باید خیلی مراقبت کنند، 
واکسن همزمان از سیستم تی تک و سامانه سیب توزیع می شود. 
امیدواریم با کمک دوستان، اکثر گروه های آسیب پذیر را تا آخر 
اسفند، واکسینه کنیم. طبق آنچه در سند ملی واکسیناسیون کووید19 
آمده، باید عمل کنید. با فشار، خواهش و تمنا، جای کسی را عوض 
نکنید و اگر در هر استانی بفهمم در این زمینه تخلف شده، قطعا 
برخورد محکمی خواهیم کرد و به شدت مراقب باشید که رانت 
برای کسی در تزریق واکسن، ایجاد نشود.« نمکی افزود: »کمیته ای 

در دانشگاه ها متشکل از متخصصین رشته های مختلف باید برای 
رصد وضعیت اثربخشی و عوارض احتمالی واکسن تشکیل شود.«
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »اقدامات وزارت بهداشت در مدیریت 
کووید19 از زمان اعالم این ویروس در ووهان چین آغاز شد اما با 
اعالم مواردی از ابتال به این ویروس در قم و در سایر شهرها، کار 
اصلی ما آغاز شد. خیلی ها می گفتند از قبل از اعالم کرونا در کشور، 
این ویروس در ایران وجود داشته و اتهاماتی مانند پنهان کاری، ندیدن 

و یا نگفتن موارد ابتال را مطرح کردند.«
نمکی ادامه داد: »حدود دو هزار و ۴00 نمونه که از پیک آنفلوآنزا در 
 PCR پاستور و دانشکده بهداشت نگه داشته بودیم یکبار دیگر با
این نمونه ها را با تمرکز بر کووید19 بررسی کردند اما فقط سه مورد 
از 23 بهمن سال گذشته به بعد در این نمونه ها، کووید مثبت بودند 
و قبل از 23 بهمن سال گذشته، حتی یک مورد مثبت از کووید19 
در سراسر کشور نداشتیم اما عده ای در راستای ادعاهای بیرون از 
مرزها در داخل هم در این شیپور می دمیدند اخیرا هم ظاهرا برخی 
برای کار انتخاباتی، فرمایشاتی داشتند که گفتم این موارد را دقیق 

بگویید و به بنده اعالم کنید در غیر این صورت، مراجع قضایی با 
عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، پیگیری خواهند کرد.«
وی خاطرنشان کرد: »در طول مبارزه با کرونا، همکاران ما در سراسر 
کشور خیلی رشادت آمیز کارهای بزرگی کردند. در بدترین شرایط 
اقتصادی کشور، در ظالمانه ترین تحریم هایی که تا بحال بر کشور 
اعمال نشده بود، همکاران ما افتخارات زیادی کسب کردند و بیماری 
کووید19 را به زیبایی و شیوه مدبرانه، مدیریت کردند.« وزیر بهداشت 
افزود: »قم، شهر ویژه ای است، ارتباط زیادی با این شهر داشته ام. 30 
سال پیش که معاون بهداشت وزارت بهداشت شدم گفتند روزانه 50 
مورد التور در قم، گزارش می شود، ایستگاه کلرزنی راه اندازی کردیم و 
این خودروهای ابرسان را کلر زدند تا اینکه موارد التور به صفر رسید.« 
نمکی تاکید کرد: »بسیار خرسند شدم که علمای قم هم از عملکرد 
مدیریت کرونا راضی بودند. آن ها سرمایه های گرانقدر کشور هستند و 
نشان دادند که برازنده مدبر و مدیر در امور مذهبی هستند و همراهی 
و همدلی داشتند و در همراه کردن مردم در رعایت پروتکل ها، نقش 

ویژه ای ایفا کردند که یک نقطه بسیار دلگرم کننده است.«


