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در این کشور را رسما اعالم کرد
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رییس جمهور: 

تالش برای تولید دارو و واکسن کرونا 
با قدرت تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دارد

رئیس جمهور با قدردانی از همه کسانی که در زمینه 
تولید دارو و واکسن بیماری ها بویژه در زمینه مقابله با 
بیماری کووید 19 تالش می کنند، گفت: »در ماه های 
گذشته با تالش های انجام شده قدم های خوبی برای 
تولید دارو و واکسن ویروس کرونا برداشته شده و این 
راه باید تا رسیدن به نتیجه نهایی و قطعی با قدرت 

و سرعت ادامه یابد.« 
به گزارش سپید، حسن روحانی روز سه شنبه در 
نشست با جمعی از مدیران نقش آفرین در عرصه 
تولید دارو و واکسن در بخش های مختلف اعم از 
دولتی، عمومی و شرکت های دانش بنیان، تاکید کرد: 
»به مردم عزیز اطمینان می دهیم که دانشمندان، محققان 
و متخصصان جوان کشور در شرکت های دانش 
بنیان و شرکت های مسئول با انگیزه باال و تالش 
شبانه روزی برای تولید دارو و واکسن کرونا تالش 
می کنند و دولت نیز حمایت الزم و کامل را از این 

تالش ها انجام می دهد.«
روحانی با تاکید بر اینکه تالش برای تولید دارو و 
واکسن مورد اطمینان برای درمان و پیشگیری از ابتال 
به ویروس کرونا به این معنا نیست که در رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی، تردید داشته باشیم، گفت: »تا 
زمانی که واکسن و داروی مورد تایید این ویروس 
در اختیارمان قرار نگیرد باید اجرای دقیق و کامل 
دستورالعمل های بهداشتی در دستور کار همه ما باشد.« 
رئیس جمهور تاکید کرد: »پروتکل های بهداشتی در 
همه امور و مراسم ها اعم از مراسم عبادی مستحب 
و واجب باید به صورت کامل اجرا شود، ضرورت 
این موضوع به حدی است که حتی فریضه واجب 
حج هم امسال برگزار نشد و میزبان مراسم حج و 
همچنین کشورها به این نتیجه نرسیدند که این مراسم 
عبادی واجب امسال برگزار شود.« روحانی با بیان 
اینکه درهمه مراسم ها، همه باید پروتکل های بهداشتی 
را دقیق و کامل رعایت کنیم، گفت: »همانطور که 
آیین های ماه رمضان با رعایت دستورالعمل ها برگزار 

شد، عزاداری های ماه محرم نیز برگزار می شود و ما 
این معنویت را نیاز داریم.«

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فعالیت های تحقیقاتی 
انجام شده در زمینه مقابله با ویروس کرونا، افزود: 
»شیوع ویروس کرونا در کنار مشکالتی که برای مردم 
و کادر درمان کشور ایجاد کرد، یک فرصت تحقیقات 
علمی و انجام یک تالش پژوهشی فوق العاده را ایجاد 
کرده است و محققان و پژوهشگران کشور با همه 
توان بسیج شده اند تا در سریع ترین زمان برای مهار 

این ویروس عالمگیر اقدام کنند.«
روحانی با بیان اینکه شیوع این بیماری شرایط خاصی 
برای دنیا ایجاد کرده است، گفت: »باید تالش در دو 
مسیر تولید دارو و واکسن برای درمان و پیشگیری از 

ابتال به این ویروس با قدرت ادامه یابد.«
رئیس جمهور با  اشاره به گزارش های ارائه شده درمورد 
اقدامات انجام شده برای تولید واکسن کرونا بااستفاده 
از شیوه های مختلف، گفت: »تولید واکسن های مورد 
نیاز جامعه همیشه از تاکیدات دولت یازدهم و دوازدهم 
بوده است و امروز با توجه به شیوع ویروس کرونا 

در مرحله ای هستیم که همه باید در بخش دانش فنی 
تولید این واکسن مورد حمایت قرار گیرند.« روحانی 
با تاکید بر اینکه هر شیوه ای که در تولید واکسن بیشتر 
مورد تایید قرار گیرد از حمایت بیشتر دولت برخوردار 
خواهد بود، افزود: »خوشبختانه امروز در کشور ما 
همپای کشورهای پیشرفته دنیا گام های مهمی در زمینه 
تولید دارو و واکسن این بیماری برداشته شده است.« 
رئیس جمهور حمایت از توسعه شرکت های دانش 
بینان را ازاولویت های دولت یازدهم و دوازدهم عنوان 
کرد و افزود: »افزایش تعداد این شرکت ها از 50 به 
5000 شرکت دلیل روشنی برای حمایت دولت از 
توسعه شرکت های دانش بنیان است و خوشبختانه 
امروز شاهدیم که این شرکت ها نتایج خوبی تقدیم 
جامعه کرده و آماده ورود به بازار بورس هستند و 

در سطح دنیا نیز عرض اندام می کنند.«
روحانی با بیان اینکه با تالش های انجام شده از سوی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه 
درمان مبتالیان به ویروس کرونا در موج های اول و 
دوم بیماری شاهد موفقیت های خوبی از سوی کادر 

درمان و بیمارستانی کشورهستیم، گفت: »ملت ایران 
برغم خطرات ویروس، شاهد توانمندی محققان و 

متخصصان کشور بوده اند.«
رئیس جمهور با اشاره به ناشناخته بودن ویروس کرونا 
و مشخص نبودن زمان دقیق پایان این بیماری عالمگیر، 
گفـت: »با توجه به اینکه ساخت واکسن مورد تایید 
زمانبراست همچنان باید با رعایت اصول بهداشتی 
خود را درمقابل این ویروس مصون نگه داریم و 
محققان، متخصصان و کادر درمانی و پرستاری را 

در راه مقابله با این بیماری یاری کنیم.«
روحانی با اشاره به انتظارات مطرح شده از سوی مدیران 
نقش آفرین در عرصه تولید دارو و واکسن، اعم از 
ضرورت خرید تضمنی واکسن از سوی دولت، گفت: 
»دولت خرید محصول تولید شده مورد تایید را تضمین 
می کند و برای ارائه تسهیالت مورد نیاز شرکت ها 
در این زمینه از هرگونه کمکی دریغ نخواهد کرد.«

رئیس جمهور تاکید کرد: »علت تشکیل این جلسه این 
بوده است که اطمینان داشته باشید دولت در این مسیر 
از شما حمایت خواهد کرد و مطمئن هستم  که در 
این راه و حرکت امیدوارانه به نتیجه خواهیم رسید.«
پیش از سخنان رئیس جمهور، سعید نمکی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سورنا ستاری 
معاون علمی و تحقیقاتی رئیس جمهور گزارشی 
از اقدامات انجام شده از سوی  بخش های دولتی، 
عمومی و شرکت های دانش بنیان برای تولید دارو 
و واکسن کرونا ارائه کردند و در ادامه تعدادی از 
مدیران نقش آفرین در این زمینه با ارائه گزارشی 
از روند پیشرفت کار، نیازها و نکات مورد نظر 

خود را مطرح کردند. 
بنیان،  دانش  شرکت های  از  حمایت  ضرورت 
درخواست خرید تضمینی واکسن تولید شده مورد 
تایید از سوی دولت، ارائه تسهیالت و کمک های 
مورد نیاز شرکت های فعال در زمینه تولید دارو و 

واکسن از جمله خواسته های مطرح شده بود. ایسنا

وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، 
تحقیقات و فناوری در بیانیه مشترکی با اشاره به 
عدم تایید تغییر تاریخ برگزاری آزمون سراسری از 
یادآور شدند که  با کرونا،  مقابله  ملی  سوی ستاد 
این آزمون با همکاری استانداران، مراکز آموزشی، 
فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی در تاریخ قبلی 

یعنی 29 مرداد تا یک شهریور، برگزار می شود. 
به گزارش سپید به نقل از  وبدا، متن این بیانیه به 

شرح زیر است: 
بسمه تعالی 

پیرو اعالم نیاز به زمان بیشتر جهت برگزاری آزمون 
سراسری توسط مجریان آزمون سراسری ورود به 

دانشگاه ها به نیت یافتن فضای مناسب برای برگزاری 
منطبق با پروتکل های سختگیرانه، مشروط به تایید 
تغییر تاریخ در ستاد ملی مدیریت کرونا، از آنجا 
قرار  تایید ستاد  متعدد مورد  بدالیل  تغییر  این  که 
محترم،  استانداران  با همکاری  مقرر شد  نگرفت، 
مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی، 
کمبود فضاها و تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال و 
اجرای پروتکل ها مهیا و آزمون سراسری در تاریخ 
مصوب قبلی ستاد ملی مدیریت کرونا )در روزهای 
29-30 و 31 مرداد و یکم شهریورماه( برگزار گردد. 

دکتر سعید نمکی
دکتر منصور غالمی

بیانیه مشترک وزرای بهداشت و علوم در خصوص کنکور سراسری

کنکور در تاریخ مصوب قبلی برگزار می شود 

خبـر
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وزیر بهداشت از رویکرد جدید مقابله با کسانی که پروتکل ها و شیوه نامه ها را می شکنند خبر داد

فشـار و جریمـه
وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم پرهیز از عادی انگاری ها در شرایط 
کرونا و اهمیت اعتالی رفتار بهداشتی مردم در این دوران، گفت: 
»در کنار خواهش های مستمر، رویکرد جدیدمان فشار و جریمه است 
و اگر کسی حریم شکند و پروتکل ها و شیوه نامه ها را شکست، 

باید برخورد سنگین کرد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در نشست مجازی با وزرای بهداشت 
کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با اشاره به اینکه ایران جزو یکی از 
هفت کشور برگزیده در شرق مدیترانه در عرصه مدیریتی کووید 19 
است، گفت: »با توجه به جایگاه ایران، پس از سخنرانی مدیر محترم 
منطقه امرو اولین کشوری که سخن گفت ما بودیم. در این نشست از 
فعالیت هایی که داشتیم گزارشی ارائه کردیم. یکی از نگرانی های عمده 
در شرایط پاندمی پرداختن به بیماری کووید 19 و غفلت از بقیه موارد 
است. گزارشی ارائه کردیم که گرچه در روزهای اول گرفتاری پاندمی، 
پوشش واکسیناسیون مان مثل همه  کشورها دچار افت شد و رسیدگی 
به زنان باردار و سایر مراقبت ها افت یافت که مقداری از آن به دلیل 
ترس و وحشت مراجعه به مراکز و مقداری هم به دلیل مشغله ما برای 
بیماریابی کووید 19 بود، اما خوشبختانه با برنامه منسجم ملی امروز 

پوشش واکسیناسیون در حد شرایط عادی قبلی قرار رفت.«
وی افزود: »مراقبت از زنان باردار با انتخاب مراکز در سطح شهرستان ها 
و مراکز حاشیه شهر و مراکز عاری از کووید19 برای بقیه شهروندان 

فعالیت های بهداشتی در حال بازگشت به سطح قابل قبولی است.«
نمکی خاطرنشان کرد: »پیشنهاد دادیم در منطقه شرق مدیترانه بتوانیم 
منطقه را با کشورهای محدودتر تعریف کنیم؛ تا با توجه به کووید 19 
و غافلگیری های آن و احتمال آنفلوآنزای فصلی در منطقه و بیماری های 
غیرواگیر و واگیر دار دیگر مثل ماالریا، سل، ایدز و ... منطقه محدودتری 
را تعریف کنیم که کشورهای کمتری در کنار هم قرار گیرند و مدیریت 
ها را تقسیم کنند.« وی گفت: »ما در منطقه ای قرار گرفتیم که شهروندان 
کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان و عراق بیشترین تاثیر را بر 
نظام سالمت ما دارند. پیشنهاد دادیم با این سه کشور بتوانیم در منطقه ای 
کنار هم قرار بگیریم و مدیریت یکپارچه ای را در مدیریت بیماری های 
انسان و دام، بیماری های واگیر و غیرواگیر تشکیل دهیم. جمهوری 
اسالمی ایران در مدیریت بیماری ها در منطقه خواهد توانست به عنوان 

لیدر و رهبر این گروه نقش برجسته خود را بروز دهد.«
وی در ادامه تاکید کرد: »از مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت 

خواستم و گفتم امروز روزگاری نیست که بتوانیم به شکل جزیره ای 
در سازمان های بین المللی کار کنیم؛ ارگان های بین المللی باید مشترکا 
با هم به تقویت زیر ساخت ها و تقویت دانش فنی کشورها کمک کنند 
تا بتوانند بر مشکل پاندمی کووید 19 و عوارض سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی فرهنگی و ... آن فائق آیند که قرار شد این موضوع جزو 
بحث های آتی نشست باشد.« وی در ادامه صحبت هایش گفت: »از 
اصحاب رسانه می خواهم که پیام من را به عنوان سرباز کوچک مدافع 
سالمت به جمعیت های مختلف مورد هدف برسانند. تا اردیبهشت 
ماه در کاهش مرگ و میر و موارد ابتالی کرونا در اوج تحریم های 
سخت و ظالمانه ای که بر ما اعمال شد، دستاورد بی نظیری داشتیم 
که در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفت. اما، متاسفانه با ساده انگاری 
و عادی انگاری و با بی توجهی که بارها اعالم کردم که این ویروس 
را ساده نپندایم زیرا در دقیقه های نود از گوشه های این زمین گل 
خواهیم خورد و ممکن است بعد از کسب چندین امتیاز، ضربه 
فنی شویم؛ متاسفانه این اتفاق به گونه ای روی داد. ما با غفلت از 
برخی ابعاد و ساده انگاری برخی مردم و برخی دستگاه ها دچار 
خیز جدید بیماری شدیم. در این خیز جدید همکارانم زحمت 
فراوان کشیدند و برای اینکه بتوانیم مرگ ها را کاهش دهیم، برخی 
همکاران عزیزمان را از دست دادیم که یا شهید شدند و یا اینکه 
آلوده و مشکل دار شدند و از چرخه خدمت خارج شدند یا در 

بیمارستانها بستری شدند.«

خستگی شش ماهه کادر درمان
کاهش  شرایط  به  بازگشت  حال  در  »امروز  کرد:  تصریح  نمکی 
بستری و مرگ و میرها هستیم که حاصل دو پدیده است؛ اول رعایت 
مجدد مردم در شیوه نامه های بهداشتی و دوم تالشی که بی وقفه 
و شبانه روزی همکارانم در سراسر کشور داشتند. امروز همکارانم 
در فشار شش ماهه دچار خستگی شدند؛ گرچه هنوز با محبت و 
جانفشانی خدمت می کنند؛ از بهورزان و تکنسین های اورژانس تا 
آزمایشگاهیان و پزشکان و پرستاران و... هنوز هم عاشق خدمت 
هستند، اما باور کنید به قول حضرت حافظ: خستگان را چو طلب 

باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »اینکه باز هم همکاران مان را به دلیل بی احتیاطی 
و عادی انگاری در شرایط سخت قرار دهیم، شرمنده می شویم. وقتی 
رهبر معظم می فرمایند که »من از آن پرستار خجالت می کشم« پس این 
سرباز کوچک باید در مقابل این شرمساری ها ذوب شود. من خجالت 
می کشم از خانواده پزشک نازنینی که در بالین بیماران مثل پروانه سوخت 
و به شهادت رسید. گاهی این شهادت به دلیل هجمه سنگین بیماری 
است و همه در کنار هم تالش کردیم؛ به هر حال بیماری در خیلی 
از جاهای دنیا قربانی می دهد اما گاهی از دست دادن این نازنین ها به 
دلیل سهل انگاری و عادی انگاری هاست که دل ما را به درد می آورد.«

رویکرد جدیدمان فشار و جریمه است
نمکی تاکید کرد: »در کنار خواهش های مستمر، رویکرد جدیدمان فشار 
و جریمه است و اگر کسی حریم و قانون شکنی کند و زیان و ضرر 
وارد کند، قطعا باید به شکل محکم با او برخورد کرد و اگر پروتکل ها 
و شیوه نامه ها را شکست، باید برخورد سنگین کرد. کسی که می گوید 
خسته شدم و نمی توانم ماسک بزنم، پس آن پزشک و پرستار ساعت ها 
این شرایط را چگونه باید تحمل کنند؟ اینکه برای هواخوری به جایی 
برویم و از زحمات عزیزان کادر درمان غافل شویم، درست نیست. 
خواهشم آن است که باز هم مردم در اعتالی رفتار بهداشتی خود 
تالش کنند و از همه مسووالن اعم  از نیروهای نظامی، انتظامی، قضایی 
و همه می خواهم در این شرایط سخت به یاری ما بیایند و نگذارند با 
شکستن پروتکل بار سنگین عزیزان ما در عرصه سالمت سنگین تر شود.«
وی از اصحاب رسانه که در رساندن خبرها به مردم و تقویت روحیه 

همکاران پزشک در این روزها از هیچ کوششی دریغ نکردند تشکر کرد.

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 23۴۵ بیمار جدید کووید19 
در کشور طی 2۴ساعت گذشته خبر داد و گفت: »متاسفانه 1۸۴ بیمار 

نیز جان خود را از دست دادند.« 
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز دوشنبه تا سه شنبه 
21 مرداد 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
3۴۵ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و 2۶9 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید19 در 
کشور به 331 هزار و 1۸9 نفر رسید.« وی افزود: »متاسفانه در طول 
2۴ ساعت گذشته، 1۸۴ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 1۸ هزار و ۸۰۰ نفر رسید. 
خوشبختانه تاکنون 2۸۸ هزار و ۶2۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند.« وی افزود: »39۸3 نفر از بیماران مبتال 
به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«

به گفته وی، تا کنون دو میلیون و 73۶ هزار و ۵1۴ آزمایش تشخیص 
کووید19 در کشور انجام شده است. وی ادامه داد: »استان های مازندران، 
تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان 
رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیالن در 
وضعیت قرمز قرار دارند.« همچنین استا ن های فارس، ایالم، لرستان، 

هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال 
و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند. 
وی در توضیح وضعیت بیماری در استان چهارمحال و بختیاری که 
در هشدار به سر می برد، گفت: »این استان در ابتدای شیوع بیماری 
یعنی اسفندماه به نسبت بسیاری از استان های کشور خیز سنگین تری 
را تجربه کرد. این استان در فروردین ماه با خیز نسبتا متوسط در موارد 
ابتال و بستری مواجه شد. اگرچه در اردیبهشت ماه شاهد کاهش 
ابتال بودیم اما از اوایل خردادماه مجددا شاهد سیر صعودی در موارد 
ابتال و بستری در این استان هستیم.« وی ادامه داد: »همچنین تعداد 
موارد ابتال و بستری طی دو ماه گذشته در این استان به دو برابر 
رسیده و شیب صعودی موارد ابتال به شکل نگران کننده در حال 
امتداد است. در حال حاضر پنج شهرستان این استان در وضعیت 
قرمز و یک شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارد. موارد بستری 
در برخی شهرستان ها مانند بروجن، شهرکرد، لردگان و... دارای 
شدت بیشتری است.« الری افزود: »از اقدامات خوب همکاران 
ما در کادر بهداشت و درمان می توان به اهتمام امر آموزش مردم 
در جهت آشنایی با کووید 19، پیشتازی در غربالرگری، حساسیت 
ویژه در ایزوله کردن بیماران و قرنطینه اطرافیان آنها، حضور پررنگ 

تعدادی زیادی از پزشکان در فضای مجازی جهت آموزش به مردم 
و کاهش مراجعه حضوری به مراکز درمانی و استفاده از به روزترین 
روش های درمانی درمانی اشاره کرد.« وی گفت: »از اوایل تیرماه 
۴۸7 تخلف در اجرای پروتکل های بهداشتی توسط اماکن عمومی 
و واحدهای صنفی و صنعتی گزارش شده و در همین بازه زمانی 
۵۴ واحد متخلف پلمب شده اند. میزان استفاده از ماسک توسط 
مردم در اماکن عمومی و ادارات 72 و توسط شاغلین بانک ها و 
سازمان های دولتی ۸9 درصد است. امیدواریم با رعایت بیشتر 
پروتکل های بهداشتی و استفاده جدی تر از ماسک، شاهد توقف 

روند صعودی ابتال و بستری در هفته های آتی باشیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »مطمئنا ویروس کرونا این 
مهمان ناخوانده ماه ها با ما خواهد بود. بنابراین باید سبک زندگی 
خودمان را با حضور بیماری تغییر دهیم. این ویروس در کنار 
تمام پیامدهای منفی می تواند موجب تقویت همبستگی اجتماعی 
شود. امیدواریم با همراهی و همدلی یکدیگر بتوانیم با رعایت 
اصول سه گانه بهداشتی یعنی استفاده از ماسک، شست وشوی 
مرتب دست ها و فاصله گذاری اجتماعی، بتوانیم شاهد شکست 

زنجیره انتقال بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 2345 بیمار جدید
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اولیـن  مدعی
رئیس جمهوری روسیه ساخت و ثبت نخستین واکسن کرونا در این کشور را رسما اعالم کرد

روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر 
روزسه شنبه به طور رسمی از ساخت واکسن 
کرونا و ثبت این واکسن به نام روسیه خبر داد. 
به گزارش سپید، پوتین گفت: »وزارت بهداشِت 
روسیه موفق به ساخت واکسن کرونا شده است.«
وی همچنین گفت: »یکی از دخترانم در برابر 

کروناویروس واکسینه شده است.«
با همکاری مشترک وزارت دفاع  این واکسن 
این کشور و موسسه تحقیقات گامالیا ساخته 
شد. آزمایشات بالینی این واکسن در هجدهم 
تمامی 3۸ داوطلب  انجام گرفت و  ماه ژوئن 
ویروس  برابر  در  واکسن  این  کننده  دریافت 

مصون هستند.
جهانی  رقابت  است  ماهی  چند  که  حالی  در 
برای یافتن واکسن کووید-19 بین تعدادی از 
کشورها ادامه داشته و شرکت های داروسازی 
در حال تحقیق و بررسی روی نمونه های اولیه و 
آزمایشگاهی این واکسن بوده اند به نظر می رسد 
روسیه اکنون فاتح این رقابت شده و به عنوان 
اولین کشور در جهان از ساخت قطعی و ثبت 
رسمِی نخستین واکسن کرونا خبر داده است.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز 
سه شنبه در یک نشست گفت: »روسیه اولین 
کشور در جهان است که موفق به ثبت واکسن 

بیماری کووید-19 شده است.«
وی همچنین از وزیر بهداشت روسیه درخواست 
کرد تا او را در مورد واکسن مطلع سازد این 

درحالیست که پوتین تاکید کرد او از تاثیرگذاری 
کامل این واکسن و مصون ساختن افراد در برابر 

ویروس آگاهی دارد.
رئیس  همچنین  نیوز،  اسپوتنیک  گزارش  به 
جمهوری روسیه از تمامی افرادی که در جریان 
کشف و تولید واکسن بیماری کووید-19 نقش 
داشته  اند تشکر و قدردانی و این اقدام را گام 

مهمی برای جهان توصیف کرد.
صندوق  رئیس  دمیتریف،  کریل  دوشنبه  روز 
سرمایه گذاری مستقیم روسیه که در حال تأمین 
اعتبار آزمایشات واکسن کرونا در این کشور 
است، اظهار داشت: »روسیه به طور سنتی در 
تولید واکسن ها بسیار قوی بوده و واکسن ما 
در واقع نوعی کپی برداری از واکسن ابوال است 

که پنج سال پیش در مسکو تهیه شده است.«
کارآزمایی های  در  که  دمیتریف  گفته  به 
واکسن  کرده،  شرکت  واکسن  بالینی  اولیه 
کرونای روسیه به این دلیل توانسته پیشروی 
قبلی  واکسن  از  یافته  ارتقاء  نسخه  که  کند 
خاورمیانه  تنفسی  سندرم  ویروس  علیه 

است. )مرس( 

خبـر

معاون بهداشت وزارت بهداشت از سیر نزولی روند ابتال به کرونا 
در اکثر استان ها به دلیل رعایت پروتکل ها از سوی مردم خبر داد و 
گفت: »مردم بدانند که اقدامات و همکاری شان واقعا نتیجه می دهد. 
خوشبختانه اکنون اتفاق خوبی در حال رخ دادن است و میزان 

فوتی ها و بستری مثبت های ما سیر نزولی خود را طی می کنند.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی با بیان اینکه هیچ داروی موثری 
برای بیماری کووید-19 وجود ندارد، گفت: »همه داروهایی که 
از آن ها نام برده می شود اعم از فاویپیراویر، رمدسیویر و... اصال 
ثابت نشده که تاثیر زیادی داشته باشد. مهم ترین اقدام در برابر این 
بیماری پیشگیری است و در صورت ابتال هم مراقبت صحیح حائز 
اهمیت است. اگر بیمارستانی نسبت به بیمارستان دیگری در حوزه 
ترخیص بیمار و بهبودی بیماران بیشتر عمل کرده به مراقبت بهتر 

مربوط است، نه نوع دارویی که مصرف می شود.«
وی افزود: »خبر خوب این است که خوشبختانه مردم دارند خیلی 
خوب پروتکل ها را رعایت می کنند و استفاده از ماسک را جدی 
گرفته اند. این موضوع از بحث هایی مانند واکسن هم مهمتر است؛ 
چراکه باید خودمان را آماده کنیم تا فعالیت و زندگی مان طی یکسال 
آینده با کرونا ادامه داشته باشد و در عین حال هم بتوانیم سالمتی 
مردم را حفظ کنیم.« رییسی با اشاره به وضعیت استان ها گفت: 
»امیدواریم با اقدامات خوبی که در حال انجام است، قطع شیب 
صعودی در استان های درگیر ما مانند مازندران ادامه یابد و بتوانیم 
حدود سه الی چهار هفته آینده اگر همین روند ادامه یابد، شاهد 
شیب نزولی بیماری در این استان باشیم. در بوشهر با ثباتی که ایجاد 
شده، به ویژه در زمینه مرگ و میر بیماران این استان، شاهد یک 

افت هستیم که امیدواریم طی دو هفته آینده بیش از این ادامه یابد 
و در بوشهر هم به خوبی پروتکل ها را رعایت می کنند. خراسان 

شمالی نیز وضعیت به همین صورت است.«
وی با بیان اینکه روند ابتال در اکثر استان ها رو به کاهش است، 
ادامه داد: »استانی مانند اردبیل هنوز نیاز به مراقبت دارد. هرچند 
در هفته گذشته یک کاهشی داشته، اما از آنجایی که پیک در آنجا 
همچنان باالست، نیاز به کار بیشتر دارد. زنجان بعد از مدت ها شیب 
نزولی اش را آغاز کرده است. کرمان تقریبا به یک وضعیت ثبات 
رسیده، اما باید همچنان مراقبت کنند. گلستان، لرستان و ایالم نیز 
یک پیکی زدند و اکنون شیب نزولی را طی می کنند. در عین حال 
در مورد شرایط کرونا در استان  خراسان رضوی هنوز نگرانی داریم. 
در استان مرکزی باید مراقبت بیشتری کنیم. زیرا تعداد بیمارانش با 
شیبی مالیم در حال افزایش است. چهارمحال و بختیاری یکی از 
جاهایی است که بیماری در آنجا یک خیز برداشته است. هرمزگان 
در حال طی سیر نزولی است. البرز الگویی شبیه تهران دارد و در 
هفته اخیر یک آرامش نسبی دارد. تهران طی هفته گذشته وضعیت 
خوبی داشت و شیب مالیم کاهشی داشت اما باید مراقبت کنیم.«
رییسی گفت: »در آذربایجان شرقی واقعا مدیریت خوبی انجام 
می شود و پزشکان اورژانس بیمارستان به دلیل آرامشی که ایجاد شده 
بود و دو تا از آی سی یو ها خالی شده بود، اشک شوق می ریختند. 
اصفهان همیشه با شیبی مالیم در حال مدیریت بیماری است و 
قزوین هم به همین صورت. وضعیت خوزستان نیز هفته به هفته 
در حال بهبود است که امیدوارم این روند ادامه یابد. کرمانشاه نیز 
شیبی منطقی را طی می کند. در استان فارس با یک مدیریت خوب 

به شدت وضعیت نزولی شد. اتفاقی که افتاد، فعال کردن قوی  
بخش سرپایی بود، میزان تست باال رفت و میزان بستری در این 
استان به شدت افت کرد. آذربایجان غربی نیز یک روند خوبی را 
طی می کند. سیستان و بلوچستان هم به همین صورت. کردستان 
هم که از استان های قرمز و نگران کننده ما بود به سرعت دارد 

شیب نزولی و منطقی خودش را طی می کند.« 
رییسی گفت: »مردم بدانند که اقدامات و همکاری شان واقعا 
نتیجه می دهد. خوشبختانه اکنون اتفاق خوبی در حال رخ دادن 
است. میزان فوتی ها و بستری مثبت های ما دارند سیر نزولی 
خود را طی می کنند. البته همچنان راه ادامه دارد و مردم باید 
به شدت رعایت کنند. حتی اگر 1۰ تا 2۰ درصد مردم هم 
رعایت نکنند، دچار مشکل می شویم. در چند روز تعطیلی 
شاهد مسافرت هایی به سمت شمال کشور بودیم، اما همین 

مسافرت ها می تواند برای ما دردسر ایجاد کند.«ایسنا

معاون بهداشت وزارت بهداشت تشریح کرد

آخرین وضعیت کرونا در استان های کشور
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معاون اول رییس جمهور: 

واکسن آنفلوانزا باید حتما   در حد نیاز کشور تامین شود
»واکسن  جمهورگفت:  رییس  اول  معاون 
نیاز کشور تامین  آنفلوآنزا باید حتماً  در حد 
شود و در خصوص واکسن کرونا نیز وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این 
اطمینان را به جامعه بدهد که برنامه ریزی های 
الزم برای تولید و خرید این واکسن از شرکت ها 
و کشورهای پیشتاز در تولید این محصول در 

حال انجام است.«
به گزارش سپید، اسحاق جهانگیری در جلسه 
بررسی مسائل مربوط به تامین کاالهای اساسی  
بر ضرورت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت 
و  معدن  صنعت،  وزارت  سوی  از  مستمر 
تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
دستگاه های  سایر  و  مرکزی  بانک  پزشکی، 
مرتبط بر نحوه تامین کاالهای اساسی و دارو 

در کشور تاکید کرد.
»وزارت  افزود:  جمهور  رییس  اول  معاون 
صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های 
بر  عالوه  باید  اساسی  کاالهای  تامین  متولی 
برنامه ریزی برای تامین نیازهای جاری کشور، 
جلساتی را نیز به صورت مستمر برای بررسی 
و ارزیابی میزان ذخایر کاالهای اساسی برگزار 
کاهش  مصوب  میزان  از  ذخایر  این  تا  کنند 

نکند.« پیدا 
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از 
سوی رییس سازمان غذا و دارو در خصوص 
اقدامات این وزارتخانه برای ساخت واکسن 
کرونا که همگام با سایر کشورها در حال انجام 
برای  شده  انجام  هماهنگی های  نیز  و  است 
واردات واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: »واکسن 

نیاز کشور تامین  آنفلوآنزا باید حتماً  در حد 
شود و در خصوص واکسن کرونا نیز وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این 
اطمینان را به جامعه بدهد که برنامه ریزی های 
الزم برای تولید و خرید این واکسن از شرکت ها 
و کشورهای پیشتاز در تولید این محصول در 

حال انجام است.«

در این جلسه معاون وزیر بهداشت، درمان 
غذا  سازمان  رییس  و  پزشکی  آموزش  و 
موجود  وضعیت  از  گزارشی  نیز  دارو  و 
دارو و روند تامین ارز مورد نیاز واردات 
تولید  اولیه  مواد  ذخایر  میزان  و  دارو 

کردند. ارائه 
و  شهرسازی  و  راه  وزیر  که  جلسه  این  در 

داشتند،  نیز حضور  مرکزی  بانک  کل  رییس 
معاون ارزی بانک مرکزی گزارشی از روند 
تامین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و دارو 
ارائه  قبل  سال  مشابه  مدت  با  آن  مقایسه  و 
کرد و بر آمادگی بانک مرکزی بر تامین ارز 
مورد نیاز کاالهای اساسی و دارو مطابق برنامه 

نمود. تاکید  پیش بینی شده 

خبـر

خیابان  یک  تهران  شهر  شورای  اعضای 
را  بهداشت  وزارت  ساختمان  حوالی  در 
کادر  یاد  و  نام  داشت  گرامی  راستای  در 
نام  به  کرونا  اثر  بر  شده  فوت  درمان 

کردند.  تصویب  سالمت  مدافعان 
شناس  حق  محمدجواد  سپید،  گزارش  به 
بار  شهر  شورای  پنجم  جلسه  دردستور 
مطرح  را  معابر  نامگذاری  بحث  دیگر 

اطالع  که  طور  »همان  گفت:  و  کرد 
و  است  پزشک  روز  شهریور  اول  دارید 
بهداشت  وزارت  و  پزشکی  نظام  سازمان 
از  نفر   150 که  آنجایی  از  داشتند  اصرار 
جان  کرونا  با  مبارزه  درراه  درمان  کادر 
نام  به  معبر  یک  دادند  دست  از  را  خود 
»مدافع سالمت« نام گذاری شود که کمیته 
تشکیل  فوق العاده  صورت  به  نامگذاری 
این  در  مختلفی  پیشنهادات  و  داد  جلسه 

شد.« مطرح  زمینه 
پیشنهاد  برخی ها  که  این  بیان  با  وی 
دادند که تونل گیشا به نام مدافع سالمت 
نامگذاری شود گفت: »نهایتا به این نتیجه 
رسیدیم که همان حوالی ساختمان وزارت 
مدافعان  نام  به  را  معبر  یک  بهداشت 
خیابان  نهایتا  که  کنیم  نامگذاری  سالمت 
در  این  و  شد  انتخاب  شمالی  زرافشان 
جنوبی  زرافشان  خیابان  که  است  حالی 

می ماند.« باقی  خود  سابق  نام  به 

پیشنهاد  این  به  واکنش  در  فراهانی  مجید 
گفت: »مدافع سالمت درست نیست، بلکه 
باید کلمه شهدای مدافع سالمت را استفاده 

» . کنیم
به  نام  »این  گفت:  پاسخ  در  شناس  حق 
که  است چرا  رسیده  نیز  شهید  بنیاد  تایید 
که  گفته  شهید  بنیاد  و  کردیم  احتیاط  ما 
بدون  فعال  دلیل  به همین  ندارند.  مصوب 
کلمه شهید مصوب کنیم تا اگر تصمیمات 

دهیم.« تغییر  را  آن  شد  اخذ  الزم 
گفت:  پیشنهاد  این  به  واکنش  در  رسولی 
بلکه  نیست  درست  سالمت  مدافع  »کلمه 
خود  جان  نفر   150 حدود  که  آنجایی  از 
جمع  کلمه  از  باید  دادند  دست  از  را 

کرد.«  استفاده  سالمت  مدافعان 
به  تهران  شهر  شورای  اعضای  نهایتا 
خیابان  نامگذاری  بر  مبنی  پیشنهاد  این 
سالمت  مدافعان  نام  به  شمالی  زرافشان 

دادند.ایسنا مثبت  رأی 

نامگذاری خیابان »مدافعان سالمت« به یاد کادر درمان فوت شده بر اثر کرونا 
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 فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:

بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید مخاطره آمیز است
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
مدارس  در  کرونا  مدیریت  اینکه  بیان  با  تهران 
امکانپذیر نیست، گفت: »بازگشایی حضوری مدارس 
و دانشگاه ها از سال تحصیلی جدید مخاطره آمیز 
است، ادارات نیز باید برای مدیریت کرونا از ظرفیت 
دورکاری مصوب استفاده کنند و میزان رعایت این 
دستورالعمل در ادارات مختلف ارزیابی می شود.« 

به گزارش سپید، علیرضا زالی در گفت و گو با ایرنا 
افزود: »همچنان در وضعیت هشدار و شیوع باالی 
کرونا هستیم. در چنین شرایطی مهمترین اقدام این 
است که تولید سفر را در سطح شهر کم کنیم بنابراین 
اصرار بر تقلیل ساعات کاری، افزایش استفاده از 
ظرفیت دورکاری و چرخشی شدن فعالیت افراد 
شاغل برای مدیریت تولید سفر در شهر است چون 
هم در خود اداره ها و هم در مسیر رفتن به سمت 
اداره افراد زیادی از وسایل حمل و نقل عمومی 

استفاده می کنند.«
وی گفت: »در این شرایط عمال امکان رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی در شهری مانند تهران امکانپذیر 
نیست، چون زیرساخت های حمل و نقل عمومی 
متناسب با نیازها نیست. به طور مثال میزان استفاده از 
متروی تهران سه برابر ظرفیت زیرساختی آن است. 
در این شرایط امکان فاصله گذاری بین شهروندان 
در مترو و اتوبوس به خصوص در ساعات پیک که 
ساعت های رفت و برگشت به محل کار است وجود 
ندارد بنابراین باید به نحوی عمل کنیم که میزان سفر 
شهری کم شود.« فرمانده ستاد مقابله با کرونا کالنشهر 
تهران افزود: »کنکور یک موضوع مقطعی است و طی 
چند روز تمام می شود مساله مهم تر اموری است که 
مدت دار است. در مورد بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، 
اگر شرایط اپیدمی کرونا با همین روند فعلی پیش 
برود بسیار دور از انتظار است که بتوانیم مدیریت 
مناسبی برای کنترل اپیدمی حداقل در ترم اول پاییز 
داشته باشیم با توجه به مفروضاتی که درباره افزایش 
خطر اپیدمی کرونا در پاییز داریم شرایط مطلوب تر 

از زمان  فعلی نخواهد بود.«
زالی گفت: »پیش بینی می کنیم در صورت بازگشایی 
مدارس، آرایش استفاده از حمل و نقل عمومی به 
شدت تغییر کند. بخش مهمی از تردد در ناوگان 
حمل و نقل عمومی به ترددهای تحصیلی و آموزشی 
تخصیص پیدا می کند. در صورت بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها تعداد زیادی از افرادی که اکنون به محل 
کار نمی روند باید به محل کار بروند و باز هم بار تردد 
بیشتر می شود بنابراین تا زمانی که به صورت قطعی 
وضعیت بحرانی فعلی را به یک وضعیت با ثبات و 
پایدار تبدیل نکرده ایم هر گونه تصمیم گیری برای 

بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اقدام زودرسی است و 
می تواند مخاطره آمیز باشد. باید با منطق بیشتر و توجه 
به نظرات کارشناسی با این موضوع برخورد کرد.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: 
»بر فرض اینکه حتی اگر تا پایان تابستان آمار ابتال 
به کرونا کاهش پیدا کند هیچ تضمینی وجود ندارد 
که در پاییز سیمای متفاوتی از کرونا را شاهد نباشیم. 
احتمال تغییر الگوی اپیدمی کرونا در پاییز دور از انتظار 
نیست و باید امسال مدل کامال متفاوت تحصیلی را 

در سال تحصیلی جدید دنبال کنیم.«
وی ادامه داد: »به نظر من در سال تحصیلی جاری باید 
برای مدارس و دانشگاه ها عمدتا روی فضاهای غیر 
حضوری و آموزش های آنالین و مجازی یا از طریق 
تلویزیون سرمایه گذاری کنیم. پیشنهاد ما برای تهران 
حداقل این است که کالس های مدارس و دانشگاه ها 
به صورت حضوری برگزار نشود. در مورد افرادی که 
امکان استفاده از فضای مجازی ندارند باید تالش کنیم 
که این افراد هم با امکانات یارانه ای به ابزار ارتباطات 
مجازی مجهز شوند و البته تلویزیون می تواند نقش 
بیشتری داشته باشد چون بیشتر در دسترس مردم 
است.« زالی گفت: »استفاده از ظرفیت صدا و سیما 
برای آموزش به عدالت آموزشی نزدیکتر است چون 
اساتید با تجربه می توانند در دسترس تعداد بیشتر از 
دانش آموزان باشند و درس بدهند. تجربه های جهانی 
هم همین را می گوید مثال دانشگاه بزرگی مثل کمبریج 
اعالم کرده که تا پاییز سال آینده دانشجوی حضوری 
نمی پذیرد و با وجود اینکه شرایط اپیدمی در لندن 
و انگلستان رو به بهبود است اما باز هم به سمت 

بازگشایی های حضوری نرفته اند.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران افزود: »اگر بخواهیم الگویی برای بازگشایی 

مدارس و دانشگاه ها در شرایط فعلی تهران داشته 
باشیم؛ الگوی بازگشایی حضوری پر مخاطره است 
زیرا الگوهای ترددی در شهر به هم می ریزد. هم اکنون 
روزانه ۸۰۰ تا 9۰۰ هزار نفر روزانه از متروی تهران 
استفاده می کنند؛ با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و 
سایر سازمان های آموزشی بار مترو بسیار بیشتر می شود 
در حالی که در کوتاه مدت نمی توانیم ظرفیت مترو و 

اتوبوس را تهران چندان افزایش دهیم.«
وی گفت: »باید به این نکته نیز توجه کنیم که کودکان 
در اپیدمی کرونا نه تنها مصونیت ندارند بلکه عامل 
جدی انتقال نیز خواهند بود چون ممکن است در 
موارد زیادی به علت داشتن سیستم ایمنی مبتال نشوند 
اما به عنوان عامل انتقال به دیگران به خصوص افراد 
مسن ترعمل می کنند، بنابراین وقتی می خواهیم در 
مورد بازگشایی مدارس یا جاهای دیگر فکر کنیم 
باید به پیامدهای مختلف آن از نظر مسائل اجتماعی، 

اقتصادی و... فکر کنیم.«
زالی ادامه داد: »اغلب مدارس از حداقل های زیرساختی 
حتی یک دستشویی بهداشتی برخوردار نیستند همه 
مدارس فقط مدارس منطقه یک تهران نیستند، در 
جنوب شهر تهران بسیاری از مدارس از حداقل های 
بهداشتی هم برخوردار نیستند، جمعیت دانش آموزی 
متراکم تر و مشکالت اقتصادی بیشتری هم دارند.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: »در 
تهران برای اینکه بهتر اپیدمی کرونا را مدیریت کنیم 
باید قدرت ردیابی و شناسایی افراد ناقل و بیمار را 
بیشتر کنیم و به خصوص برای اینکه از شکل گیری 
خوشه های بیماری جلوگیری کنیم باید ظرفیت تست 
را افزایش دهیم، تست باید متداول تر شود چون سیستم 
غربالگری تهران رشد بهتری داشته است باید مراکز 
جامع سالمت را افزایش دهیم و این مراکز را بیش 

از گذشته به امکانات تست مجهز کنیم.« 
وی گفت: »هیچ جای دنیا از همه افراد تست کرونا 
نمی گیرند اما باید با افزایش ظرفیت تعداد بیشتری 
از افراد در معرض خطر و آسیب پذیر تست شوند. 
سیستم بیماریابی باید تقویت شود. هر چه دامنه 
مصادیق تست بیشتر شود و بیماریابی تقویت شود، 

مدیریت این بحران بهتر می شود.«
زالی در مورد رعایت مصوبه دورکاری در تهران گفت: 
»استانداری تهران مشغول تحقیقی در این مورد است که 
چند درصد ادارات استان این مصوبه را اجرا کرده اند، 
منتظر اعالم نتیجه این بررسی هستیم و با توجه به 
اهمیت این موضوع برای وزارت بهداشت، تیم های 
برای بررسی این موضوع بسیج می شود، سازمان های 
نظارتی هم ورود کرده اند و ارزیابی میدانی می کنند.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده   
کالنشهر تهران افزود: »در مورد عزاداری های ماه 
محرم، پروتکل ملی بر اساس پروتکل های ابالغی 
با همکاری دستگاه های دیگر برای نظارت بر اجرای 
این پروتکل ها اقدام می کنیم اما پیشنهاد ما این است 
که با همکاری صاحبان فرآیند برگزاری عزاداری ها به 
صورت متعهدانه استفاده شود زیرا هیچ کس به اندازه 
خود آنها در اجرای این پروتکل ها موثر نیست و اگر 
متعهدانه وارد شوند بسیار موثر است و اگر هیئتی نتواند 
پروتکل ها را اجرا کند و اقدام به برگزاری مراسم کند 
جان افراد زیادی را در معرض خطر قرار می دهد.«

وی گفت: »۶ ماه از اپیدمی کرونا گذشته است، تیم 
درمانی در بیمارستان ها قبل از کرونا نیز با مشکالت 
و کمبودهای زیادی مواجه بودند، تعداد نیروهای 
تخصصی پزشکی و پرستاری در شرایط عادی هم کم 
بوده است حتی اگر کرونا نبود، تیم های درمان تحت 
فشار سنگین کاری بودند و بعد از کرونا این فشار کاری 
چندین برابر شده است، تعداد زیادی از این همکاران 
برای مدت های طوالنی کارانه نگرفتند، تعداد زیادی 
به علت کمبود حقوق انگیزه کافی کاری نداشتند.« 
زالی گفت: »این لشکر خسته نیروهای درمانی با 
رشادت ها و غیرت و فداکاری که انجام دادند تا 
امروز به وظیفه شان عمل کردند باید از این افراد 
خستگی زدایی کنیم، به آنها کمک کنیم تا اندکی 
استراحت کنند تا بتوانند نیروی خود را بازیابند 
اگر بتوانیم میزان ورود بیمار به بیمارستان ها را کم 
کنیم فرصت بازتوانی به کادر درمان می دهیم. تعداد 
زیادی از نیروهای بیمارستان ها بیمار شده اند و مثال 
در یک بخش بیمارستانی که پنج پرستار دارد وقتی 
دو پرستار بیمار می شوند فشار کاری آنها به سه نفر 
دیگر تحمیل می شود و این مساله بار خستگی آنها 

را بیشتر می کند.«

خبـر

رئیس سازمان غذا و دارو، در ارتباط با روند 
توزیع داروی رمدسیویر برای بیماران کرونایی، 

توضیحاتی ارائه داد. 
در  ساز  شانه  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
توزیع  وضعیت  تشریح  به  مهر  با  گفتگو 
داروی رمدسیویر در کشور پرداخت و اظهار 
در  سهمیه ای  صورت  به  دارو  »این  داشت: 

اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته 
تا در بیمارستان ها توزیع شود.« 

داروی  بیمارستانی  توزیع  بر  تاکید  با  وی 
این  نیست  »قرار  کرد:  تصریح  رمدسیویر، 
دارو در خارج از بیمارستان ها عرضه شود.« 
شانه ساز افزود: »داروی رمدسیویر هنوز وارد 
پروتکل درمانی نشده و فعاًل به عنوان یکی 

از داروهای پیشنهادی برای درمان کووید 19 
مورد استفاده قرار می گیرد.«

رئیس سازمان غذا و دارو در ارتباط با تأمین 
داروهای مورد نیاز فصل سرد سال، گفت: »تولید 
و تهیه داروهای مورد نیاز برای بیماری های 
فصل پاییز و زمستان در دستور کار قرار دارد 

و از این حیث کمبودی نخواهیم داشت.«

رئیس سازمان غذا و دارو: 

رمدسیویر فقط توزیع بیمارستانی دارد



معاون کل وزارت بهداشت:
سرایت پذیری کرونا تا ۹ برابر افزایش یافته است

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »در موج جدید بیماری، 
سرایت پذیری کرونا به ۳ الی ۹ برابر رسیده است اما 

شدت بیماری زایی ویروس هنوز ثابت نشده است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی افزود: »با توجه به 
مشکالت اقتصادی، هیچ وقت شرایط سفت و سختی 

در کشور ایجاد نکردیم.«
معاون کل وزارت بهداشت، ادامه داد: »ماه رمضان و تعطیالت نوروز باعث کاهش روند ابتالء 

شد و ثابت شد که ترس مردم از کرونا منجر به روند نزولی آمار بیماری گردید.«

وی افزود: »موارد جدید ابتالء به دنبال رها شدن پروتکل های بهداشتی از اواسط خرداد رخ داد.«
معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: »رعایت پروتکل های بهداشتی در خرداد تا تیر به حدود 

۲۰ درصد رسید و در حال حاضر به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است.«
وی افزود: »وقتی ۵۰ درصد مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، زحمات آن ۵۰ درصد که 
رعایت می کنند، زیر سوال می رود.« حریرچی گفت: »موارد بستری روزانه ما به کمتر از دو هزار مورد 
نیز کاهش یافته بود، اما کم توجهی به دستورالعمل های بهداشتی، باعث افزایش آمار کرونا گردید.«
معاون کل وزارت بهداشت، تاکید کرد: »در موج جدید بیماری، سرایت پذیری کرونا به ۳ الی ۹ 

برابر رسیده است اما شدت بیماری زایی ویروس هنوز ثابت نشده است.« 
وی با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی موارد بستری ها به دنبال استفاده از ماسک و رعایت 
پروتکل های  که  نمی شود  دلیل  آمار  کاهش  »این  افزود:  کشور،  در  بهداشتی  پروتکل های 

بهداشتی را نادیده بگیریم.«مهر

دولت

مدیرکل دفتر جذب اهدا کنندگان سازمان انتقال 
خون، نحوه نوبت دهی اینترنتی برای نذر خون 

و پالسما را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، سید مرتضی طباطبایی در گفت 
و گو با ایسنا درباره نحوه نوبت دهی اینترنتی 
برای نذر خون و پالسما در ایام محرم و صفر، 
گفت: »در سال های گذشته هم بحث نذر خون 
اما امسال با  اینترنتی را داشتیم،  و نوبت دهی 
توجه به بحث کرونا و تشدید لزوم فاصله گذاری 
اجتماعی و جلوگیری از ازدحام، بیش از قبل 
به این سمت می رویم تا بتوانیم از سیستم نرم 
افزاری سازمان برای نوبت دهی به افرادی که 

نذر خون دارند، استفاده کنیم.«
وی افزود: »سیستم نرم افزاری ما به این صورت 
است که اهداکنندگان می توانند وارد سایت سازمان 
انتقال خون شده و بر روی قسمت نوبت دهی 
اینترنتی کلیک کنند و بر اساس استانی که در 
آن هستند، مراکز برایشان مشخص می شود. با 
این اقدام مراکزی که آمادگی و زمان خالی دارند 
دریافت  مراجعه  نوبت  بتوانند  اهداکنندگان  تا 
کنند، مشخص می شود. حتی یک کار جدیدی 
داریم انجام می دهیم تا آدرس مرکز مورد نظر 
و  ارسال  یا گوشی  بر روی سیستم  اهداکننده 

نقشه آن مشخص شود.«
نوبت،  دریافت  از  »بعد  داد:  ادامه  طباطبایی 
اهداکنندگان می توانند به مرکز مورد نظر مراجعه 
کرده و بدون اتالف وقت، خون و پالسما اهدا کنند. 

ضمن اینکه از تراکم هم جلوگیری و پروتکل های 
بهداشتی هم رعایت می شود.« 

مدیرکل دفتر جذب اهدا کنندگان سازمان انتقال 
خون گفت: »از طرفی با توجه به اینکه در ایام  
محرم و صفر ممکن است، عده زیادی نذر داشته 
باشند، بحث نوبت دهی اینترنتی با نذر خون و 
پالسما قرین می شود. امیدواریم در این ایام مردم 
بتوانند با نذر خودشان قدمی برای بیماران نیازمند 
بردارند. به ویژه نذر پالسما در بهبود یافتگان 

کووید-۱۹ بسیار مهم است.«
طباطبایی گفت: »مبتالیان به کرونایی که حداقل 
۲۸ روز از بهبودی شان گذشته باشد، می توانند 
مراجعه کنند و پالسمای خون خود را اهدا کنند 
که این  پالسما بعد از انجام آزمایش هایی که از 
نظر سالمت و میزان تیترآنتی بادی بر رویش 

انجام می شود، از طریق بیمارستان ها به بیماران 
نیازمند تزریق می شود.«

وی تاکید کرد: »بهبود یافتگان کووید۱۹ که برای 
اهدای پالسما مراجعه می کنند، بهتر است شواهد 
بستری یا PCR مثبت شان که منفی شده و یا تیترآنتی 
بادی شان که در آزمایشگاه مشخص شده و یا نامه 
پزشک شان را همراه خود داشته باشند تا پزشک 
انتقال خون قانع شود که این افراد مبتال به کرونا 
بودند و ۲۸ روز از بهبودی شان گذشته است.«

طباطبایی با بیان اینکه تاکنون حدود ۵۵۰۰ نفر از 
بهبودیافتگان کرونا برای اهدای پالسما به مراکز 
اهدای خون مراجعه کرده اند، گفت: »از این تعداد 
حدود ۴۵۰۰ نفر شرایط اهدای پالسما را داشته اند 
و پالسمای آن ها دریافت و میزان زیادی از آن ها 

هم برای بیماران مصرف شده است.«

جزئیات نوبت دهی اینترنتی برای نذر خون در محرم
خبـر

معاون توسعه مدیریت، منابع و 
برنامه ریزی وزارت بهداشت:

مجوز جذب 3 هزار نفر به 
دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور ابالغ شد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
وزارت بهداشت گفت: »با هدف رفع کمبود 
نیروی انسانی در حوزه های مختلف بهداشتی 
به  نفر  هزار   ۳ جذب  مجوز  درمانی،  و 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ شد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سیدکامل تقوی 
نژاد با بیان اینکه این افراد از محل دارندگان 
حدنصاب آزمون استخدامی آبان ۹۸ جذب 
می شوند، افزود: »داوطلبان استخدام در هر 
دانشگاه بر اساس تعداد مورد نیاز رشته شغلی 
و نمره فضلی جذب و بکارگیری می شوند.«
وی ادامه داد: »پس از بررسی در دانشگاه، 
جهت  شده  مشخص  داوطلبان  اسامی 
بررسی و تایید نهایی به اداره کل منابع 
انسانی وزارت بهداشت اعالم و بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته تالش می شود 

تا پایان شهریور، نتایج نهایی اعالم شود.«

7

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: »در 
پروتکل  وزارت بهداشت برگزاری نماز جماعت در همه مناطق با 
فاصله یک متر و بدون استفاده از اقالم مشترک مثل چادر یا ُمهر 
در فضای باز قابل اجرا است.« به گزارش سپید، محسن فرهادی 
در گفت وگو با فارس درباره دستورالعمل جدید وزارت بهداشت 
درخصوص برگزاری نماز در مساجد توضیح داد: »از آنجا که با سه 
نفر می توان نماز جماعت برگزار کرد در دستورالعمل جدید از لحاظ 
پروتکل های بهداشتی تفاوت چندانی بین نماز جماعت و فرادا وجود 

ندارد.« وی با بیان اینکه فاصله اجتماعی و حضور کوتاه مدت در 
مکان سربسته مساجد توصیه نمی شود گفت: »طبیعتا اگر در مسجدی 
صحن یا حیاط وجود دارد اولویت با برگزاری نماز در حیاط است 
و اگر به تهویه فضای سربسته مطمئن نباشیم نباید در این فضا اقدام 
به برگزاری نماز جماعت کرد.« فرهادی افزود: »در پروتکل  وزارت 
بهداشت برگزاری نماز جماعت در همه مناطق با فاصله یک متر و 
بدون استفاده از اقالم مشترک مثل چادر یا ُمهر در فضای باز قابل 
اجرا است. در مناطق سفید نیز توجه به تهویه الزامی است، در مناطق 

سفید نیز توصیه می شود نماز جماعت در فضای باز برگزار شود.«
وی تاکید کرد: »بهتر است برگزاری نماز در حداکثر به مدت یک 
ساعت در اماکن سربسته و با توجه به شرایط بهداشتی و تهویه، 
انجام شود، همچنین باید توجه داشت هدف از اجرای پروتکل ها 

کاهش ازدحام و جمعیت در مساجد است.«
فرهادی همچنین گفت: »در کنکور کارشناسی ارشد ۹۰ درصد 
پروتکل ها رعایت شد در نظر سنجی که از شرکت کنندگان انجام 

شد ۹۲ درصد داوطلبان از نحوه اجرای کنکور رضایت داشتند.«
وی با بیان اینکه پروتکل ها سختگیرانه توسط سازمان سنجش و 
آموزش کشور رعایت شد و خوشبختانه موردی از تخلفات بهداشتی 
گزارش نشده است گفت: »همکاری سازمان سنجش در این زمینه 

با وزارت بهداشت مناسب بوده است.«

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت مطرح کرد

شرط برگزاری نماز جماعت در مناطق قرمز

شماره ۱۷۲۱ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
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ابراز امیدواری سازمان جهانی بهداشت برای مهار ویروس کرونا
یک  در  بهداشت  جهانی  سازمان  کل  مدیر 
مهار  به  نسبت  ژنو  در  مطبوعاتی  کنفرانس 

پاندمی کووید 19 ابراز امیدواری کرد. 
به گزارش سپید، در هفته جاری تعداد مبتالیان 
به ویروس کرونا در جهان وارد کانال 2۰ میلیون 
نفر شده و آمار جانباختگان نیز مرز 7۵۰ هزار 
تن را گذرانده است و مردم دنیا شرایط بسیار 
سختی را سپری می کنند، این در حالی است 
که تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی 
بهداشت در تازه ترین اظهارات خود از بارقه های 

امید در مهار پاندمی کووید 19 خبر داد. 
یک  در  بهداشت  جهانی  سازمان  کل  مدیر 
کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت: »من می دانم 
این  و  هستید  اندوهگین  شما  از  بسیاری  که 
من  اما  است،  جهان  برای  دشوار  لحظه  یک 
می خواهم با صراحت بگویم که هنوز بارقه های 
در کجای  که  نیست  مهم  و  دارد  امید وجود 
مهار  برای  هرگز  می کنید،  زندگی  جهان  این 

این پاندمی دیر نیست.«

وی دولت ها و متخصصان حوزه سالمت را دو 
مولفه اصلی در مهار ویروس کرونا خواند و 
افزود: »سران کشور ها باید یک اقدام اساسی 
انجام دهند و مردم نیز باید همکاری های الزم 

را با آن ها داشته باشند.«

دبیر کل سازمان جهانی بهداشت با اشاره به دو 
کشوری که توانستند کووید 19 را به سرعت 
هفته  این  »نیوزیلند  کرد:  بیان  کنند،  سرکوب 
اعالم کرد 1۰۰ روز بدون شیوع ویروس کرونا 
را سپری کرده است و رواندا در روز دوشنبه 

گزارش  مثبت  مورد  شش  تنها  ماه ها  از  پس 
داده است.« 

وی رمز موفقیت رواندا را ترکیبی از رهبری 
قوی، رعایت کامل اصول بهداشتی و رایگان 

بودن آزمایش های کرونا دانست.  
آدهانوم گفت: »در حال حاضر در کشور هایی 
مانند ایاالت متحده به دلیل شیوع باالی ویروس 
درستی  نتیجه  آزمایش ها  از  بسیاری  کرونا، 
یک  و  می کنند  سردرگم  را  مردم  و  ندارند 
می برد  زمان  ساعت   ۴۸ تا   2۴ بین  آزمایش 
حالی  در  این  برسد  مطمئن  نتیجه  یک  به  تا 
است که بر اساس گزارش های به دست آمده 
2۰ درصد از شهروندان آمریکایی یک هفته تا 
می مانند  خود  آزمایش  نتیجه  منتظر  روز   1۰
با توجه به عملکرد  و این یک فاجعه است. 
می توان  رواندا  و  نیوزیلند  مانند  کشور هایی 
اصولی  و  صحیح  رعایت  با  که  بود  امیدوار 
مهار  پاندمی  این  بهداشتی  شیوه نامه های 

شود.«باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش ها نشان می دهد موارد ابتال به بیماری کووید 19 در میان 
کودکان آمریکایی در هفته های اخیر افزایش 9۰ درصدی داشته است. 
به گزارش سپید، گزارش منتشر شده توسط آکادمی متخصصین 
اطفال آمریکا و انجمن بیمارستان کودکان حاکی از آن است 
که طی چهار هفته گذشته موارد ابتال به بیماری کووید19 در 

میان کودکان این کشور افزایش 9۰ درصدی داشته است. 
تا  جوالی  ماه  نهم  فاصله  »در  است:  آمده  گزارش  این  در 
بیماری  به  ابتال  مورد   99۰ و  هزار   179 اوت حدود  ششم 
کووید-19 در میان کودکان آمریکایی شناسایی شده است. 
این آمار توسط دپارتمان سالمت ۴9 ایالت، نیویورک سیتی، 
اعالم  بنابر  است.«  ارائه شده  گوام  و  پورتوریکو  واشنگتن، 
ابتال به  افزایش موارد  از  آکادمی متخصصین اطفال، بخشی 

این بیماری در میان کودکان به دلیل انجام تست های تشخیصی 
بیشتر است. در ابتدای شیوع بیماری انجام تست تشخیصی 
بیشتر برای بیمارانی صورت می گرفت که وضعیت وخیم تری 
داشتند. انجام گسترده تست های تشخیصی کمک می کند تا 
کودکانی که عالئم خفیفی از بیماری دارند یا ناقالن خاموش 

به حساب می آیند زودتر شناسایی شوند. 
به گفته متخصصان آمریکایی همچنان بروز عالئم شدید بیماری 
در میان کودکان مبتال به کووید-19 بسیار نادر است و کودکان 
بین ۰.۵ تا ۵.3درصد از مجموع موارد بستری در بیمارستان را 
تشکیل می دهند. همچنین ۰ تا چهار دهم درصد از مجموع 
مرگ و میرهای ناشی از این بیماری در میان کودکان بوده 
است. به گزارش شبکه خبری سی ان ان، آکادمی متخصصین 

موثر  استراتژی  تا  شد  آن  خواستار  همچنین  آمریکا  اطفال 
بازگشایی  بتوان در مورد  تا  تشخیصی در پیش گرفته شود 

مدارس بهترین انتخاب را داشت.ایسنا

افزایش ۹۰ درصدی موارد ابتال به کرونا در کودکان آمریکایی

خبـر

اطالعات  سیستم  در  اشکالی  شد  مشخص  آن که  از  پس 
ایالتِی کالیفرنیا وجود دارد که موارد جدید ابتال  داده های 
به ویروس کرونا را گزارش نکرده، مدیر سالمت عمومی 

این ایالت به  طور ناگهانی از سمت خود کنار رفت. 
به گزارش سپید، این اِشکال در تبادل اطالعات بیماری های 
ذخیره سازِی  به  و  آمد  وجود  به  کالیفرنیا  در  قابل گزارش 
آن ها  از  بسیاری  که  شد  منجر  پزشکی  سابقه  هزار   3۰۰

باشد.  کرونا  مثبت ویروس  نتایج  موارد  می توانست 
در اطالعیه ای که پس از استعفای سونیا آنجل، این مقام بخش 
ایالت کالیفرنیا منتشر شد، فرماندارگاوین نیوزوم  سالمت 
ضمن قدردانی از تالش های او در مدت همه گیری ویروس 
گفت: »می خواهم از دکتر آنجل برای خدماتش به این ایالت 
تشکر کنم. او در جریان این همه گیری جهانی، کمک زیادی 
به هدایت سیستم خدمات سالمت عمومی کرد اما در عین 

از عدالت در سالمت چشم پوشی نمی کنیم.« حال هرگز 
که  نامه ای  در  نیز  کالیفرنیا  عمومی  سالمت  سابق  مدیر 
نکرد  بیان  مشخص  طور  به   را  خود  رفتن  دلیل  نوشت، 
اما تالش های کارکنان بخش سالمت عمومِی این ایالت را 

هم  به صورت شخصی  آن ها  همه  که  کرد  تاکید  و  ستود 
این ویروس قرار گرفته اند.  تاثیرات  در معرض 

کالیفرنیا دومین ایالت آمریکا بود که یک مورد از ویروس 
این  که  شد  مشخص  آن  از  پس  و  کرد  ثبت  را  کرونا 
خانه  در  فوریه  ماه  در  که  را  ساکنان  از  تن  دو  ویروس 
جان خود را از دست دادند، کشته است. این اتفاق حتی 
قبل از تأیید نخستین مرگ و میر رسمی آمریکا در منطقه 

بود.  افتاده   سیاتل 
بنابر گزارش ایندیپندنت، این ایالت یکی از مناطقی است که 
پس از برگشت نسبی اقتصاد به حالت عادی در هفته های 
اخیر شاهد افزایش موارد ابتال بوده است. با این حال، تعداد 
موارد جدید به شکل قابل توجهی کاهش یافته و این در 
حالیست که مشاهده اِشکال جدید، نیاز به رسیدگی دقیق تر 

به روند ارائه آمار را نشان داد.ایسنا

استعفای ناگهانی مدیر سالمت عمومِی کالیفرنیا
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بیماریلثهکروناراکشندهترمیکند
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که ارتباطی میان بیماری لثه 

و عفونت کشنده کرونا وجود دارد. 
به گزارش سپید، در پژوهشی مشخص شد که بیماری لثه با ابتال 
به بیماری های قلبی عروقی و بیماری مزمن ریه ارتباط دارد و  این 
بیماری ها افراد را در معرض خطر ابتال به بیماری شدید کرونا یا 
مرگ ناشی از کووید-19 قرار می دهد. محققان در کالیفرنیا و برزیل 
در این مطالعه با بررسی مطالعات متوجه شدند که بیماران مبتال به 
کووید-19 که سطح یک پروتئین ایمنی التهابی به نام »اینترلوکئین۶ 
« در خون آنها باال بود، بیشتر به دستگاه های کمک تنفسی برای 
زنده ماندن نیاز داشتند. باال بودن سطح این پروتیین در خون این 

افراد نشان می داد که آنها به بیماری لثه مبتال هستند. 
با این حال محققان متذکر شدند که اگرچه باال بودن سطح پروتیین6 
IL-با ابتال به بسیاری از بیماری ها دیگر نیز ارتباط دارد اما مطالعات 
قبلی نشان داده اند که تمیز کردن عمیق دهان و دندان و درمان 
بیماری لثه می تواند سطح این پروتیین را که موجب بروز التهاب 
 California می شود، کاهش دهد. در این مقاله که به زودی در نشریه
Dental Association منتشر می شود محققان مطالعات قبلی در زمینه 
بیماری لثه، پروتیینIL 6-و سایر بیماری های مختلف از جمله کرونا 
بررسی کردند. مهم ترین یافته از یک مقاله آلمانی بدست آمد که در 
ماه آوریل منتشر شده بود. مطالعه محققان آلمانی نشان داده بود که 
بیماران مبتال به کووید-19 که سطح پروتیین IL-6 در خون آنها 
باالی ۸۰ میکروگرم در لیتر بود، بیشتر احتمال داشت که به سندرم 
»دسترس حاد تنفسی« مرتبط با عفونت کرونا مبتال شوند و بیشتر 

الزم بود که این افراد در بیمارستان بستری شوند. 
»شروین مالوی« جراح دندانپزشک در لوس آنجلس معتقد است که 
بسیاری از بیمارانی که سطوح پروتیینIL-6 در خون آنها باال بود زمانی 

که به کرونا مبتال شدند به بیماری لثه نیز مبتال بودند.  
بیماری لثه توسط باکتری هایی که در لثه قرار دارند، ایجاد می شود. 
بدن در تالش برای مبارزه با این مهاجمان تولید سلول های ایمنی 
 IL-6 ،افزایش می دهد. مالوی می گوید IL- 6 مختلف را از جمله
یکی از بدترین این سلول هاست. این پروتیین در تخریب استخوان ها 

و بافت ها دخیل است و زمانی که وارد رگ های خونی می شود باعث 
می شود که سلول ها در رگ های خونی به اندازه کافی گشاد نشوند 
که این وضعیت به ابتال به فشار خون باال و کار کرد بیش از حد 
قلب منجر می شود. متخصصان قلب از مدت ها پیش می دانستند که 
بیماری لثه یک عامل خطرساز برای ابتال به بیماری قلبی عروقی 
است و می تواند به پیش بینی این بیماری کمک کند.IL-6 متعلق به 
گروهی از سلول های ایمنی به نام »سیتوکین ها« ست و در بروز 
»طوفان سیتوکین« که برای بیماران مبتال به موارد شدید کرونا کشنده 
است، نقش دارد. IL-6 به سایر سلول های ایمنی عالمت می دهد 
تا آنها نیز فعال شوند و این مولکول ها با هم می توانند به بروز یک 
التهاب خارج از کنترل هم در لثه و هم در ریه ها منجر شوند. مالویم 

می گوید، IL-6 که برای مبارزه با باکتری ها به لثه فرستاده می شود، 
می تواند از طریق جریان خون یا حتی استنشاق به ریه ها برود و 

باعث بروز التهاب در آنها  شود. 
ارتباط میان  تصور می شود که این روند یکی از عوامل اساسی 
بیماری »انسداد مزمن ریوی« )COPD( و بیماری لثه است. اما مالویم 
می گوید، این رویه ممکن است در بیماران کرونایی باعث افزایش 
التهاب در دستگاه های تنفسی آنها شده و شدت بیماری را در آنها 
وخیم تر کند. به گزارش روزنامه دیلی میل، سطحIL-6  همچنین 
در افرادی که چاق، دیابتی، سالخورده یا دارای بیماری قلبی عروقی 
هستند، نیز بسیار زیاد است  و همه این گروه ها در معرض خطر 

باالی کروناویروس قرار دارند. ایرنا

خبـر

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که با 
یک آزمایش ساده خون می توان متوجه شد 
بیمار مبتال به کووید-19  که وضعیت کدام 
وخیم تر شده یا جان خود را از دست می دهد. 
استادیار  رایز«  »خوان  سپید،  گزارش  به 
دانشگاه  بهداشتی  دانشکده پزشکی و علوم 
»جرج واشنگتن« در آمریکا گفت: »زمانی که 
برای اولین بار درمان بیماران مبتال به کووید-19 
را آغاز کردیم، مشاهده کردیم که وضعیت آنها 
بهتر یا بدتر می شود اما علت آن را نمی دانستیم.« 
وی افزود: »برخی مطالعات اولیه که در چین 
انجام شده بودند نشان می دهند که نشانگرهای 
زیستی خاصی با پیامدهای بد این بیماری همراه 
هستند. ما تمایل داشتیم که مشاهده کنیم آیا 
به  مبتال  بیماران  درخصوص  موردی  چنین 
کرونا در آمریکا نیز صدق می کند یا خیر.«  

رایز و همکارانش در این مطالعه حدود 3۰۰ 
بیمار مبتال به کرونا را که در فاصله زمانی میان 
12 مارچ تا 9 مه 2۰2۰ در بیمارستان جرج 

ارزیابی  مورد  بودند،  بستری شده  واشنگتن 
قرار دادند.

آنها متوجه شدند که از این تعداد بیمار، 2۰۰ 
نفر آنها از تمام زیست نشانگرهای مورد مطالعه 

 ferritin ، D-dimer ، CRP ، LDH به نام های
این  باالتر  سطوح  بودند.  IL-۶برخوردار  و 
نشانگرها با التهاب و اختالالت خون ریزی و 
افزایش خطر بستری شدن در بخش مراقبت های 

ویژه بیمارستان و نیاز به حمایت با دستگاه 
کمک تنفسی ارتباط داشت. 

پزشکی  دانشکده  استادیار  آیانیان«  »شانت 
و علوم بهداشتی دانشگاه جرج واشنگتن و 
نویسنده این مطالعه گفت: »امیدواریم که این 
زیست نشانگرها به پزشکان در تعیین میزان 
بیماران  برای درمان  تهاجمی که الزم است 
بکار گیرند و دیگر اینکه آیا بیمار باید مرخص 
شود یا خیر و نحوه نظارت بر بیمارانی که 
به خانه می روند و نیز سایر تصمیمات بالینی 

کمک کند.«  
این محققان گفتند: »در حال حاضر پزشکان 
خطر وخیم تر شدن کووید-19 و یا کشنده بودن 
این وضعیت را از روی سن و وضعیت های 
پزشکی بیمار تعیین می کنند اما این آزمایش 
ساده خون به پزشکان در تصمیم گیری های 

بالینی کمک می کند.«  
 Future به گزارش ایرنا، این مطالعه در مجله

Medicine منتشر شده است.

تشخیص موارد خطرناک کرونا با آزمایش خون



کارشناسان نظام سالمت در گفت وگو با سپید تاکید کردند

  امین جاللوند
این روزها آمار شهدای مدافع سالمت، روز به روز 
در حال افزایش است. طبق آمارهای رسمی فقط در 
روز عید غدیرخم، پنج نفر از پرسنل جامعه پزشکی 
به دلیل ابتال به کرونا جان باختند. اوضاع به حدی 
بحرانی است که حاال روزانه به طور میانگین، سه 
نفر از پرسنل جامعه پزشکی در خط مقدم مقابله با 

کرونا جان می بازند.
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی، هشدار می دهند 
که اگر همین روند ادامه داشته باشد، توان نیروهای 
درمانی به مرحله اضمحالل می رسد. اگر کادر درمان 
به مرحله ای برسد که دیگر رمقی برای درمان بیماران 
مبتال به کرونا نداشته باشد، در آن صورت آمار مرگ 

و میر این بیماران نیز بسیار افزایش خواهد یافت.
و  عمومی  جراحی  متخصص  موذن زاده،  هاشم 
مدیرمسئول پایگاه خبری گروه پزشکان و قانون 
)پالنا( در گفت وگو با سپید هشدار می دهد: »جامعه 
پزشکی در میانه نبرد با کرونا، روزی یک نقطه انتخاب 
برای خروج از خدمت خواهد داشت. اگرچه هنوز 
این انتخاب رخ نداده و کادر درمان با توان کامل 
به میدان آمده است، اما جامعه پزشکی این حق را 
دارد که بگوید به این دالیل حاضر نیست در محل 
کارش حاضر شود، چون حفظ سالمتش در اولویت 
محوری نیست. حال سوال اینجاست که مسئوالن در 

آن شرایط سخت چه برنامه ای دارند؟«

برنامه ای راهبردی بر اساس تاب آوری 
کادر درمان نداریم

موذن زاده، تاکید می کند: »ما فقط در روز عید غدیرخم، 
چهار پزشک و یک پرستار را از دست دادیم، اما 
اینها فقط آمارهای قله است که دیده می شود. دقیقا 
این روز، روز فاجعه تر ما بوده است، اما به این معنی 
نیست که در روزهای قبل، اوضاع ما بهتر بوده است. 
در روزهای قبل هم آمار کارکنان نظام سالمت که 
بر اثر کرونا جان باخته  اند، چندان بهتر از آمارهای 
عید غدیرخم نبوده است. بر اساس گفتگوهایی که 
با نمایندگان جامعه پزشکی داشتیم، از 15 تیر تا 19 
مرداد امسال، روزانه به طور متوسط حداقل حدود 
سه نفر از فعاالن جامعه پزشکی در نبرد با کرونا، 
جانشان را از دست داده اند. یعنی در این بازه زمانی 
محدود، حدود 90 نفر از کادر درمان را از دست دادیم 
و این شرایط تلخ کماکان ادامه دارد. این شرایط برای 
جامعه پزشکی، به هیچ وجه قابل ادامه دادن نیست.«
او یادآور می شود: »استراتژی کلی و محوری مبارزه با 
کرونا باید حفظ منابع انسانی بخش سالمت باشد. این 
خیلی فرق می کند با اینکه یکی از استراتژی های مقابله 
با کرونا، حفظ سالمت کادر درمان باشد. درواقع باید 
تمام بسترهای فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
بر این مبنا پیش برود که آیا بخش درمان می تواند 
هزینه های مقابله با کرونا را مدیریت و تحمل کند یا 
خیر. باید مبنای همه سیاست های اتخاذی این باشد که 

آیا نظام سالمت می تواند بار مقابله با کرونا را تحمل 
کند یا خیر. شرایط فعلی طوری نیست که کادر سالمت 
بتواند تاب آوری مثل روزهای اول شیوع کرونا داشته 
باشد. حتی همان روز اول هم دچار مشکل بودیم. 
متاسفانه هیچ برنامه راهبردی در کشور برای مهار 
کرونا بر اساس تاب آوری کادر درمان تعیین نشده 
است. اصال بحث ما این نیست که بگوییم از کادر 
درمان حمایت کنید و به بقیه رسیدگی نکنید. جنس 
حرف ما چیز دیگری است. ما می گوییم کادر درمان 
به عنوان خط اول مقابله با کرونا فعالیت دارد که اگر 
این خط اول بشکند، تبعات سنگینی در انتظار کل 

جامعه خواهد بود.«

خطر بروز نارضایتی های اجتماعی
کارشناسان هشدار می دهند که اگر همین وضعیت 
خستگی و فرسودگی مفرط کادر درمان، تداوم داشته 

باشد، باید منتظر اتفاقات ناخوشایند باشیم.
موذن زاده، متخصص جراحی عمومی و کارشناس 
نظام سالمت نیز در همین باره خاطرنشان می کند: 
»یکی از ایرادات ما مقایسه ایران با سایر کشورها در 
حوزه مقابله با کروناست. این قیاس از اساس اشتباه 
است. این قیاس ها که گاهی مطرح می شود، اصال به 
ما کمکی نمی کند. باید در وهله اول به این پرسش 
جدی پاسخ دهیم که آیا می توانیم با توانمندی های 
درمانی مان در شرایط فعلی، پیش برویم یا خیر. یعنی 
آیا می توانیم شرایط فعلی را ادامه دهیم یا خیر. بر 
اساس آمارهای رسمی که معاون کل وزیر بهداشت 
اعالم کرد، در یک ماه گذشته فقط در بخش دولتی 
حدود 16 هزار نفر از کادر نظام سالمت به بیماری 
کرونا مبتال شده اند. یک ماه قبل از آن هم معاون درمان 
وزارت بهداشت اعالم کرده است که 10 هزار نفر از 
کادر درمان و سالمت، مبتال به بیماری کرونا شده اند. 
در نظر بگیرید که کل کارکنان نظام سالمت در ایران، 
حدود 400 هزار نفر است. این میزان باالی ابتال به 
بیماری کرونا در بین کادر درمان، تناسبی با تعداد 

کل کارکنان نظام سالمت ندارد.«
او یادآور می شود: »اشکال دیگری که اصال لحاظ 
نمی شود این است که وقتی این تعداد از مبتالیان 
به کرونا از گردونه ارائه خدمت خارج می شوند، 
فشار کاری بسیار وحشتناکی به سایر کادر درمان 
وارد می شود، زیرا فشار کاری افرادی که از گردونه 
خدمت خارج می شوند، به سایر کادر درمان منتقل 
می شود. اینطور هم نیست که فقط ارائه دهندگان 
خدمت مثل برگ درخت فرو بریزند، بلکه لحظه به 
لحظه به فروپاشی تنه این درخت نزدیک می شویم. 
درواقع، این برگ ریزان باعث می شود که تنه اصلی 

این درخت هم ساقط شود.«

موذن زاده تاکید می کند: »بگذارید با یک مثال، قضیه 
را شفاف تر کنم. در نظر بگیرید که امیرهوشنگ فالح، 
به عنوان تنها متخصص بیهوشی شهر محمود آباد بر 
اثر ابتال به کرونا، جانش را از دست داد. حاال  کلیه 
فعالیت های منوط به بیهوشی در این شهر، متوقف 
شده و این فشار کاری به فریدونکار منتقل شده است؛ 
در حالی که کادر درمان در فریدونکار هم تحت فشار 
کاری شدیدی قرار داشتند. دقیقا مثل دومینو، انتظار 
می رود که چند وقت دیگر فریدونکنار نیز توانش را 
برای ارائه خدمت به بیماران از دست بدهد و احتماال 
فردا هم در شهری دیگر این قصه تلخ تکرار شود.«
او ادامه می دهد: »این تبعات نیز فقط به موضوع کرونا 
و فوتی های آن محدود نخواهد شد. این موضوع 
ممکن است به نارضایتی اجتماعی ختم شود که در 
آن صورت کنترل خشم عمومی بسیار سخت خواهد 
بود. مثال وقتی یک »آی سی یو« حتی یک متخصص 
بیهوشی نداشته باشد، یا وقتی مراکز درمانی خالی 
از جامعه پزشکی شود، در آن صورت زمینه شورش 
و نارضایتی اجتماعی فراهم می شود. ما نباید به این 

نقطه خطرناک برسیم.«

محور اصلی تصمیمات، حفظ سالمت کادر 
درمان نیست

روزانه سه نفر از اعضای کادر درمان بر اثر ابتال به 
کرونا فوت می شوند. حال سوال اینجاست که دقیقا 
چه اتفاقاتی منجر به افزایش آمار شهدای مدافع 
پایگاه خبری  مدیرمسئول  است؟  سالمت شده 
پزشکان و قانون تصریح می کند: »تاکنون بسیاری 
از همکاران کادر درمان به کرونا مبتال شده اند. 
برخی دیگر هم بسیار خسته و فرسوده شده اند. 

ادامه در صفحه 11 

حفظ جان درمانگران 
باید راهبرد محوری مقابله با کرونا باشد

موذن زاده: بر اساس 
گفت وگوهایی که با نمایندگان 

جامعه پزشکی داشتیم، از 15 تیر 
تا 19 مرداد امسال، روزانه به طور 

متوسط حداقل حدود سه نفر از 
فعاالن جامعه پزشکی در نبرد با 

کرونا، جانشان را از دست داده اند. 
یعنی در این بازه زمانی محدود، 
حدود 90 نفر از کادر درمان را 

از دست دادیم و این شرایط تلخ 
کماکان ادامه دارد. این شرایط 

برای جامعه پزشکی، به هیچ وجه 
قابل ادامه دادن نیست
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خستگی مزمن، کارایی کادر درمان را پایین می آورد. 
همین اتفاق موجب می شود که احتمال ابتالی آنها به 
کرونا افزایش پیدا کند. در این شرایط، احتمال شکست 
کل تنه جامعه پزشکی نیز دور از انتظار نیست. مشکل 
اصلی اینجاست که بسیاری از تصمیمات ستاد ملی 
مقابله با کرونا، تصمیمات سیاسی است که محور 
اصلی این تصمیمات، حفظ سالمت کادر درمان 
نیست. جدای از حرف و شعارهای زیبایی که مطرح 
می کنند، حفظ سالمت کادر درمان به عنوان استراتژی 

کلی و محوری مدنظر قرار نمی گیرد.«
این کارشناس نظام سالمت، خاطرنشان می کند: »جمع 
قابل توجهی از کارکنان کادر درمان، جانشان را از 
دست داده اند و برای خیلی از آنها هیچ جایگزینی 
در مراکز درمانی وجود ندارد. برخی از همین کادر 
درمان که فوت شده اند، در مراکزی به ارائه خدمت 
می پرداختند که طبقه متوسط و ضعیف جامعه به آن 
مراجعه می کند. مثال منوچهر حاجی آقا شهرستانی، 
متخصص جراحی عمومی در بیمارستان شهدای 
هفتم تیر شهرری فعالیت می کرد. وقتی پزشک این 
بیمارستان به دلیل کرونا فوت کرد، درواقع این مردم 
طبقات معمولی جامعه و مراجعان به این بیمارستان 
بودند که از خدمات چنین پزشکی محروم شدند. 
این قضیه در بسیاری از مراکز درمانی نیز در حال 
تکرار است.«  او تاکید می کند: »نباید فراموش کرد 
که تبعات کرونا و شرایط موجود، فقط به مرگ 
بیماران مبتال به کرونا محدود نمی شود. وقتی یک 
مرکز درمانی تعطیل می شود، این اتفاق باعث می شود 
که دسترسی سایر بیماران غیرکرونایی نیز به خدمات 
درمانی محدود شود. یعنی تعداد مرگ های ما در 
حوزه های غیرکرونا نیز افزایش پیدا می کند. بگذارید 
شفاف تر بگویم. فرض کنید وقتی یک شعبه از یک 
بانک تعطیل می شود، همان خدمات به صورت 

الکترونیکی در شعبه دیگری قابل انجام است، اما 
چنین اتفاقی در نظام سالمت نمی تواند رخ دهد. 
این یک موضوع ساده و منطقی است که خیلی از 
مسئوالن به آن توجه ندارند. وقتی یک مرکز درمانی 
به دلیل تبعات کرونا تعطیل می شود، ممکن است 

یک بیمار مبتال به سرطان نیز فوت کند.«

عزت و حمایت پیشکش، جان کادر درمان 
را دریابید

با توجه به افزایش آمار شهدای مدافع سالمت، این 
پرسش جدی به وجود می آید که جامعه پزشکی 
چطور باید با شرایط حاد فعلی کنار بیاید که هم 
جان و سالمتش حفظ شود و هم بتواند همچنان 

به ارائه خدمت بپردازد؟
موذن زاده در برابر این پرسش خبرنگار سپید اظهار 
می کند: »واقعیت این است که برخالف میل باطنی ام 
باید اعالم کنم که جامعه پزشکی در میانه نبرد با کرونا، 
روزی یک نقطه انتخاب برای خروج از خدمت خواهد 

داشت. اگرچه هنوز این انتخاب رخ نداده و کادر درمان 
با توان کامل به میدان آمده است، اما جامعه پزشکی 
این حق را دارد که بگوید به این دالیل حاضر نیست 
در محل کارش حاضر شود، چون حفظ سالمتش 
در اولویت محوری نیست. حال سوال اینجاست که 
مسئوالن در آن شرایط سخت چه برنامه ای دارند؟«
او تاکید می کند: »وقتی کادر درمان ببیند که همه بار 
کرونا به دوش او افتاده است و حفظ سالمتش هم 
در اولویت های کالن تصمیم گیری مسئوالن قرار 
ندارد، این اتفاق باعث می شود که کادر درمان از 
کارش بریده شود. اینها احتماالتی است که نباید 
خطر تحقق آن را نادیده بگیریم. من حرف غیرقانونی 
نمی زنم، با طرح این مباحث نیز نمی خواهم کاسبی 
کنم. من فقط دارم آینده ای را ترسیم می کنیم و نسبت 
به تحقق این آینده هشدار می دهم. می گویم اگر 
تاب آوری کادر درمان را در نظر نگیرید، ممکن 

است اتفاقات بسیار بدتری در انتظار همه باشد. من 
وقتی این هشدارها را می دهم، قصدم این نیست که 
کار صنفی انجام بدهم. من دارم به آن به دید یک 
معضل جدی در کشور نگاه می کنم که تبعات آن 

بسیار فراتر از کادر درمان خواهد بود.«

او یادآور می شود: »واقعا جای تاسف دارد که مثال 
همه رسانه ها مرگ یک هنرپیشه نه چندان مطرح 
را در بوق و کرنا می کنند، اما مرگ پنج نفر از کادر 
درمان در یک روز، انعکاسی در رسانه ها ندارد. در 
این شرایط، کادر درمان باید با چه انگیزه ای خودش 
را به میدان نبرد سهمگین با کرونا بیندازد. در عزا و 
عروسی، مسافرت و انجام مراسم مذهبی، سالمت 
کادر درمان به چشم نمی آید. فقط برای عده ای مهم 
است که نیازهایشان را برطرف کنند و از آن ظرف هم 
قربانی شدن کادر درمان برایشان مهم نیست. تا این 
لحظه حدود 20 هزار نفر از 400 هزار نفر کادر نظام 
سالمت به کرونا مبتال شده اند و بخش قابل توجهی 
از آنان هم زیر بار درمان کرونا به فرسودگی مفرط 
رسیده اند. عده دیگری از کادر درمان هم که در حوزه 
درمان کرونا فعالیت ندارند، زیر بار فشار مالی ناشی از 
کرونا قرار دارند. در اینجا سوال محوری این است که 
مثل دوران جنگ هشت ساله آیا سیاست های جبهه 
باید در پشت جبهه ها تعیین شود، یا در خط مقدم 
جبهه آن؟ امروز در شرایط مشابهی قرار گرفته ایم که 

باید به این سوال جدی پاسخ بدهیم.«
موذن زاده گالیه می کند: »به طور کلی، حرف کادر 
درمان خطاب به مسئوالن این است که عزت و 
حمایت پیشکش، فقط سالمت و حفظ جان ما را 
دریابید. به هر حال، کادر درمان باید زنده باشد تا 
بتواند خدمت دهد. این یک معادله ساده است که 
آن را در نظر نمی گیرند. گویی سیاست فعلی اینطور 

است که بر شاخه نشسته و بن می برند.«

نیازمند یک بسیج عمومی هستیم
»حتی مرگ یک کادر درمان هم زیاد است.« 

معاون  سلیمی،  علیرضا  گفته های  از  بخشی  این 

آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی است 
که در گفت وگو با سپید، تاکید می کند: »در دوران 
کرونا، تعداد پرشماری از کادر درمان دچار بیماری 
کرونا شدند و تعدادی نیز شهید شدند. اینطور هم 
نیست که بعد از دو هفته از ابتال، کادر درمان بتواند 
دوباره به محل کار برگردد. بهبود کامل کادر درمان 
مبتال شده، گاهی تا چند ماه طول می کشد. اگر هم 
هرکدام از اعضای کادر درمان به بخش مراقبت های 
ویژه بروند، بهبود کامل آنها بسیار طول خواهد کشید.«
او خاطرنشان می کند: »ماهیت کار در حوزه سالمت 
به گونه ای است که به دلیل تماس مستمر با بیماران، 
احتمال ابتالی کادر درمان به کرونا بسیار بیشتر از 
افراد دیگر است. کادر درمان به دلیل ماهیت کارش 
نمی تواند فاصله اجتماعی با بیمار را رعایت کند و در 
نتیجه آمار ابتال و مرگ در کادر درمان، بسیار بیشتر 
است. بخصوص در رشته های بیهوشی، گاهی کادر 
درمان مجبور است در فاصله 10 تا 15 سانتی متری 
بیمار مبتال به کرونا قرار بگیرند. همین ماهیت کار 
را مقدس کرده  این رشته  که  کادر درمان است 
است. در همه جای دنیا نیز آمار ابتالی کادر درمان 
بیشتر است. در این بین، رعایت مردم و حمایت 
مسئوالن می تواند آمار ابتال به کرونا را در بین کادر 

درمانی کاهش دهد.«
سلیمی اظهار می کند: »با انجام برخی کارها می توان 
ریسک ابتال به کرونا را در کادر درمان کاهش داد. 
با دقت  باید پروتکل های حفاظتی  در این راستا 
بیشتری رعایت شود، لوازم حفاظت شخصی و 
سایر تجهیزات ایمنی نیز در دسترس باشد. اماکن 
عمومی در مراکز درمانی نیز باید به گونه ای مدیریت 
شود که ضمن شستشو و ضدعفونی کردن مداوم 
این اماکن، احتمال ابتال به کرونا را در داخل مراکز 
درمانی کاهش دهد. استراحت کافی، تغذیه کافی، 
باال نگه داشتن سطح ایمنی بدن، حفظ روحیه کادر 
درمان و پیشگیری از خستگی مزمن می تواند میزان 
ابتال به کرونا را در کادر درمان کاهش دهد. نکته 
مهم تر اینکه همه ما باید دست به دست هم بدهیم 
تا اشغال تخت های بیمارستانی توسط بیماران مبتال 
به کرونا کاهش یابد. یعنی هر ماسکی که هر فردی 
می زند، هر اقدامی که در جهت رعایت پروتکل های 
بهداشتی مثل عدم حضور غیرضروری در محل های 
پرتجمع انجام می شود، این رفتارها باعث خواهد شد 
که باری از روی دوش کادر درمان برداشته شود. 
درواقع هم اکنون به یک بسیج عمومی برای کاهش 

آمار بستری ها نیاز داریم.«
با توجه به در پیش بودن فصل سرما و افزایش احتمال 
ابتال به کرونا، انتظار می رود که مسئوالن نیز سالمت 
کادر درمان را در اولویت اول قرار دهند تا بیش از این 

شاهد افزایش آمار شهدای مدافع سالمت نباشیم.

سلیمی: حتی مرگ یک کادر 
درمان هم زیاد است. در دوران 

کرونا، تعداد پرشماری از کادر 
درمان دچار بیماری کرونا شدند 

و تعدادی نیز شهید شدند. 
اینطور هم نیست که بعد از دو 

هفته از ابتال، کادر درمان بتواند 
دوباره به محل کار برگردد. بهبود 

کامل کادر درمان مبتال شده، 
گاهی تا چند ماه طول می کشد

سلیمی: با توجه به در پیش 
بودن فصل سرما و افزایش 
احتمال ابتال به کرونا، انتظار 

می رود که مسئوالن نیز سالمت 
کادر درمان را در اولویت اول 

قرار دهند تا بیش از این شاهد 
افزایش آمار شهدای مدافع 

سالمت نباشیم

موذن زاده: واقعیت این است 
که برخالف میل باطنی ام باید 

اعالم کنم که جامعه پزشکی در 
میانه نبرد با کرونا، روزی یک 

نقطه انتخاب برای خروج از خدمت 
خواهد داشت. اگرچه هنوز این 

انتخاب رخ نداده و کادر درمان با 
توان کامل به میدان آمده است، 

اما جامعه پزشکی این حق را دارد 
که بگوید به این دالیل حاضر 
نیست در محل کارش حاضر 
شود، چون حفظ سالمتش در 

اولویت محوری نیست
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علیرضا سلیمیهاشم موذن زاده



در نشست آنالین تاثیر ویروس کرونا بر صنعت بیوتکنولوژی مطرح شد

 علی ابراهیمی
و  تولیدکنندگان  انجمن  آنالین  نشست 
بیوتکنولوژی  محصوالت  صادرکنندگان 
کرونا  ویروس  تاثیر  موضوع  با  ایران  پزشکی 
بر صنعت بیوتکنولوژی و با حضور امیرحسین 
کارآگاه، عضو هیئت مدیره انجمن؛ سعید ملکی، 
مدیرعامل یک شرکت داروسازی و سیروس 
زینلی، دانشیار بخش پزشکی مولکولی انستیتو 

پاستور برگزار شد.

نگرانی از زنجیره تامین دارو در 
ماه های آینده

به گزارش سپید، در ابتدای این نشست امیرحسین 
و  تولیدکنندگان  مدیره  هیئت  عضو  کارآگاه، 
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی 
ایران اظهار داشت: »نزدیک به هشت ماه از شیوع 
بحران کرونا در جهان می گذرد و صنایع مختلف 

تحت تاثیر این بحران قرا گرفته اند.«
مثبت  تاثیر  برخی  بین  این  »در  افزود:  وی 
منفی  اثرات  از صنایع  بسیاری  اما  پذیرفته اند، 
بحران را متحمل شده اند. این تاثیرات در جنبه های 
انسانی و کاهش  نیروی  تعدیل  مانند  مختلف 
میزان فروش و بازگشت سرمایه ها و نیز تغیییر 
زمان و به تعویق افتادن النچ محصوالت جدید 

شرکت ها به وجود آمده است.«
کارآگاه گفت: »ما در ماه های آینده در بحث زنجیره 
تامین دارو مشکالت عدیده ای خواهیم داشت 

و باید فکری اساسی برای آن شود. همچنین 
نیروهای متخصصی که در این بخش مشغول 
بحث  در  فراوانی  های  دغدغه  هستند  کار  به 
معیشت دارند که باید به آنها توجه ویژه شود. 
لذا نگرانی های اقتصادی همچنان پابرجاست و 
باید در برنامه ریز های مدیران مورد توجه جدی 
قرار گیرد تا کشور در ماه های پیش رو در تامین 

دارو دچار مشکل نشود.«

مشکل اساسی در نقل و انتقال مواد اولیه
سعید ملکی، مدیرعامل یک شرکت دارویی هم 
در این نشست گفت: »تولید و تامین داروی مورد 
نیاز مردم وظیفه ذاتی شرکت های داروسازی است 
و ما سعی می کنیم بیشتر داروهایی را تولید کنیم 
که وارداتی است و نیاز است که هم دسترسی 
بیماران به آنها زیاد شود و هم روند خروج ارز 

از کشور متوقف گردد.«
وی در بیان اثرات بحران کرونا اظهار داشت: »این 
بحران اثرات مثبت و منفی فراوانی داشت و اثرات 
منفی آن مختص صنعت داروسازی نبود بلکه در 
بیشتر صنایع اثرات غیرقابل اجتنابی گذاشت. 
البته فراموش نکنیم که ما با معضلی بزرگ تر 
از کرونا مواجه بودیم و آن تحریم بود. چراکه 
اقتصادی  این معضل از دیرباز قدرت و توان 
شرکت های داروسازی را کاهش داده بود و در 
با یک فشار مضاعفی مواجه شدیم؛  نتیجه ما 
بنابراین این مشکالت باعث شد در شرکت ها 

تعدیل نیروی انسانی داشته باشیم و برخالف 
میل باطنی و برنامه ریزی های حتی مجموعه ما 

70 نفر از پرسنل خود را تعدیل کرد.«
ملکی افزود: »در کنار این مشکل امروز واردات 
مواد اولیه بسیار مشکل شده است و حتی حمل و 
نقل و انتقال پول هم مشکالت بسیاریی را ایجاد 
کرده است. همچنین کشورهایی هم که با آنها 
در ارتباط بودیم و از آنها مواد اولیه خریداری 
کارمندانشان  اینکه  دلیل  به  امروز  می کریدیم 
دور کاری می کنند تامین و ثبت سفارس ها با 

تاخیری انجام می شود.«

وی اضافه کرد: »با این شرایط تامین مواد اولیه 
فوق العاده سخت شده است. از سوی دیگر در 
نیروی  از  شرایط بحران مجبور شدیم بخشی 
انسانی خود را دورکار کنیم و این هم موجب شد 
تا بخش های تحقیق و توسعه فعالیت  محدودتری 

داشته باشند.«
ملکی در ادامه افزود: »عالوه بر مشکل در انتقال 
مواد اولیه به کشور، هزیه های نقل و  انتقال نیز 
7 تا 8 برابر بیشتر شده است. در بعد صادرات 
هم صدور کاالی بسیاری از شرک ها مانند قطع 
محصوالتی  ما  مثال شرکت  برای  است.  شده 
دلیل  به  که  می کرد  صادر  ویتنام  کشور  به  را 
برای  به کل قطع شده است. همچنین  بحران 
ثبت دارو در بازارهای بین المللی نیز مشکالت 
این مشکل  نمونه  آمده است.  به وجود  زیادی 
برای ما در ثبت یک دارو برای بازار عراق بود 
که بیش از 3 ماه منتظر ماندیم و در آخر هم 
مجبور شدیم دارو را از طریق زمینی و مرز ایالم 

به این کشور ارسال کنیم.«
این مدیرعامل شرکت داروسازی ادامه داد: »در 
بعد مثبت بحران می توان گفت که نه تنها کرونا 
بلکه تحریم ها هم سبب شد تا احساس مقاومت 
داشته باشیم و این شرایط سبب شد تا دیدگاه چهل 
سال قبل را که نوعی راحتی در کشور برای ما 
فراهم شده بود کنار بگذاریم و از لبه پرتگاه اتکا 
به واردات به سمت متکی شدن به داخل برویم.«

ادامه در صفحه 13 

امیرحسین کارآگاه، عضو 
هیئت مدیره تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان محصوالت 

بیوتکنولوژی پزشکی ایران: در 
ماه های آینده در بحث زنجیره 

تامین دارو مشکالت عدیده ای 
خواهیم داشت و باید فکری 

اساسی برای آن شود تا کشور در 
ماه های پیش رو در تامین دارو 

دچار مشکل نشود
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از 8 برابر شدن هزینه ها  تا  عملکرد شعارگونه مسئوالن



 ادامه از صفحه 12 
رمدسیویر  داروی  مثال  »برای  گفت:  ملکی 
در  ماست  شرکت  تولیدات  از  یکی  که 
و  خوداتکایی  دست یابی  برای  تالش  سایه 
کشورهای  کنار  در  موفقیت  این  به  رسیدن 
هم  مهم  این  به  خوشبختانه  و  بود  پیشرفته 
دست پیدا کردیم. زیرا این دارو همزمان با 
النچ  هم  ایران  در  امریکا  مانند  کشورهایی 
ایجاد  خوداتکایی  نوعی  این  بنابراین  شد؛ 
و  خوداتکایی  این  امروز  خوشبختانه  کرد. 
ابعاد  همه  در  داخلی  ظرفیت های  به  توجه 

است.« ملموس  صنعت 
وی افزود: »امروز حتی برای صادرات داروی 
کشورهای  و  دارد  وجود  تقاضا  رمدسیویر 
کرده اند،  ما  از  را  درخواست هایی  همسایه 
ولی برای اینکه 100 عدد از این دارو را به 
عنوان نمونه به یکی از کشورها ارسال کنیم 
مشکل داریم و زمان و هزینه های زیادی را 

در این مدت از صرف کرده ایم.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا بحران کرونا در 
پروسه های اداری جهت اخذ مجوز و مواردی 
از این دست تاثیرگذار بوده است؟ گفت: »بله 
تاثیرگذار  روندها  همه  روی  بر  شرایط  این 
تعطیلی بردار  مردم  زندگی  البته  است.  بوده 
که  بیماری هایی  درمان  برای  باید  و  نیست 
به سراغ مردم می آید دارو ساخته شود. البته 
برخی تاخیرها طبیعی است و نمی توان کاری 
کرد، اما بخشی از تاخیرها به گونه ای است که 
ناخواسته  کشور  در  که  می کنیم  احساس  ما 
الزم  که  حالی  در  می کنند  طویل  را  روندها 

بیفتد.« اتفاق  این  نیست 
اگر کشورهای در حال  »امروز  ملکی گفت: 
شرکت های  با  قدرت نمایی  بخواهند  توسعه 
با  باشند  داشته  بزرگ  کشورهای  و  بزرگ 
استانداردهایی مواجه می شوند که آنها تعیین 
که  زمانی  هر  را  استانداردها  آنها  و  می کنند 
بخواهند کوتاه و بلند می کنند، اما ما نباید در 
این کانال بیفتیم و آنها را دنبال کنیم زیرا ما 
با شرایط اورژانس مواجه بوده ایم و  همیشه 
نیاز به سخت گیری های بیش از حد نیست.«
وی افزود: »به اعتقاد بنده بخشی از حواشی 
اخذ مجوزها را می توان حذف کرد. البته منظور 
ما روندهای اصلی و اثرگذار نیست؛ بنابراین 
در یک جمع بندی می توان گفت که مشکالت 
در این بخش زیاد است و باید چاره ای برای 

اندیشیده شود.« آنها 
ملکی با اشاره به فعالیت بازاریابی شرکت های 
داروسازی در ایام کرونا هم گفت:  »بازاریابی 
صرفا عملکرد اقتصادی شرکت ها در به دست 
آوردن فروش و سود نیست بلکه وظیفه ذاتی 
شرکت ها است که داروهای تولیدی خود را 
هستند  خاص  ویژگی  و  نوآوریی  دارای  که 
تا  کند  معرفی  پزشکی  جامعه  و  بیماران  به 
حداکثر اثرگذاری در سالمت جامعه از آن به 
دست آید، اما متاسفانه بحران کرونا موجب 
شد تا در دوره ای همه باززاریابی ها به دلیل 
حفظ ایمنی کارکنان این بخش و نیز به دلیل 
مختلف  بخش های  در  بازاریابان  نپذیرفتن 

تعطیل شود.« ازجمله مطب ها 

می گویند شعارگونه سخن  مسئوالن 
پزشکی  بخش  دانشیار  زینلی،  سیروس 

برنامه  این  در  هم  پاستور  انستیتو  مولکولی 
برای  را  بزرگی  چالش های  »کرونا  گفت: 
این  همه  با  اما  است،  آورده  وجود  به  دنیا 
از  می توانست  که  صنایعی  از  یکی  اوضاع 
بخش  ببرد  را  استفاده  نهایت  وضعیت  این 
این  با  مقابله  بحث  زیرا  بود.  بیوتکنولوژی 
و  درمان  و  تشخیص  جنبه های  از  ویروس 
بود  بخش هایی  از  واکسن   و  دارو  تولید 
آن  در  به نوعی  می توانست  بخش  این  که 

باشد.« دخیل 
باشیم  نباید غافل  افزود: »در عین حال  وی 
تحریم  شرایط  در  بیوتک  شرکت های  که 
آوردن  امروز  زیرا  دیده اند.  را هم  صدماتی 
تولید  برای  وسیله  یک  یا  و  اولیه  ماده  یک 

است.« بسیار سخت شده  یک محصول 
خوبی  اقدامات  از  »یکی  داد:  ادامه  زینلی 
حمایت  گرفت  صورت  عرصه  این  در  که 
معاونت علمی ریاست جمهوری از شرکت ها 
بود که مقدار زیادی از مشکالت گمرکی را 
برای آنها حل کرد. از این رو می توان گفت 
کرونا تخریب های زیادی در ابعاد اقتصادی 
و اجتماعی به همراه داشت و بخش بیوتک 

نبود.« مستثنی  قاعده  این  از  هم 
علمی  بخش های  تعطیلی  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  کرونا  ایام  در  دانشگاهی  و 
»امروز گروه بیوتک دانشگاه تهران که بنده 

در آن حضور دارم عمال تعطیل شده است 
متعددی  مشکالت  با  دانشجویان  بهترین  و 
مواجه شد ه اند. برای مثال به دالیل متعددی 
همچون عدم دسترسی به مواد و عدم امکان 
علیرغم  دانشگاه ها  در  دانشجویان  حضور 
ما  مجازی،  فضای  از  استفاده  برای  تالش 
شده  تعطیل  تحقیققات  که  بودیم  شاهد 
است. ازاین رو بخش های آموزش و پژوهش 
صدمات زیادی در این مدت متحمل شدند 

متحمل  همه  از  بیش  نیز  دانشجویان  و 
شدند.« خسارت 

انستیتو  مولکولی  پزشکی  بخش  دانشیار 
پاستور اظهار داشت: »امروز ما با یک چالش 
مواجه هستیم از طرفی می خواهیم دانشجویان 
در خانه بمانند و در معرض خطر نباشند و 
از طرف دیگر در تالش هستیم تا تحقییقات 
به  توجه  با  می دانم  بعید  لذا  نشود.  تعطیل 
به  شرایط  بودن  ادامه دار  امکان  و  تبعات 
این زودی بتوانیم صدمات را جبران کنیم.«
برای  آمده  پیش  شرایط  به  اشاره  با  زینلی 

مجموعه تحت مدیریت خود در ایام کرونا، 
نتیجه  که  است  این  »واقعیت  داشت:  اظهار 
کرونا در مجموعه ما از جهاتی مثبت بود زیرا 
تا جنب وجوشی در  این مشکل موجب شد 
بچه های ما ایجاد شود و ما تیم 15 نفره ای را 
در بخش تحقیقق و توسعه راه اندازی کردیم 
و مقدار زیادی اطالعات جمع آوری شد. در 
مجموعه انستیتو پاستور هم که داروها در آن 
نکردیم.  پیدا  اساسی  مشکل  می شود  تولید 
شدن  بیمار  است  ممکن  مواقعی  در  البته 
برای  را  مشکالتی  آنها  نبود  و  ما  همکاران 
ما ایجاد کرده باشد، اما در کل می توان گفت 
که بحران کرونا عرق ملی بچه ها را باال برد 
و حتی تالش ها برای خلق محصوالت جدید 

بیشتر کرد.« ما  را در همکاران 
انستیتو  مولکولی  پزشکی  بخش  دانشیار 
مشکالت  این  کنار  در  »اما  افزود:  پاستور 
ادراه  مانند  رگالتوری  ساختارهای  وقتی 
و  بهداشت  وزارت  پزشکی  تجهیزات  کل 
می گویند  شعارگونه  دارو  و  غذا  سازمان  یا 
کرده اند  عمل  سریع  مجوزها  صدور  در  که 
روندها  برعکس  که  است  این  ما  برداشت 
کرونا  شرایط  در  و  بودند  نکرده  تسریع  را 
بودند.« کرده  مواجه  با مشکل  را  شرکت ها 

پیش بینی  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
از آینده بحران کرونا گفت: »پاسخ به  خود 
این سوال مانند آن است که شما بگویید که 
امروز زلزله آمده و ما باید در این وضعیت 
دهیم.  انجام  مقاوم سازی  برای  اقداماتی  چه 
حال آنکه در این شرایط نمی توان کاری کرد.« 
دانشگاه ها  ما  »متاسفانه  کرد:  تصریح  زینلی 
و بخش های تحقیقاتی را حمایت نکردیم و 
همچنین از بخش خصوصی پشتیبانی زیادی 
نکردیم و دولت در این بخش قوی عمل نکرده 
است و تنها در بخش شرکت های دانش بنیان 
شاهاد اقداماتی بودیم که آن هم کافی نبود؛ 
بنابراین در چند ماه آینده کشور چالش های 
زیادی خواهد داشت و اگر همزمانی آنفلوانزا 
سخت  کار  باشیم  داشته  هم  با  را  کرونا  و 

شد.« خواهد 

سعید ملکی، مدیرعامل یک 
شرکت دارویی: عالوه بر مشکل 
در انتقال مواد اولیه به کشور، 
هزیه های نقل و  انتقال نیز 7 
تا 8 برابر بیشتر شده است. 

در بعد صادرات هم صدور 
کاالی بسیاری از شرک ها مانند 

قطع شده است

سیروس زینلی، دانشیار بخش 
پزشکی مولکولی انستیتو پاستور: 

در کنار مشکالت عدیده موجود 
وقتی ساختارهای رگالتوری 

مانند ادراه کل تجهیزات پزشکی 
وزارت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو شعارگونه می گویند که 
در صدور مجوزها سریع عمل 

کرده اند برداشت ما این است که 
برعکس روندها را تسریع نکرده 

بودند و در شرایط کرونا شرکت ها 
را با مشکل مواجه کرده بودند
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وزیر بهداشت در دومین جلسه ستاد ملی پیگیری های ویژه محرم:

 یاسر مختاری
دومین جلسه ستاد ملی پیگیری های ویژه محرم 
صبح روز سه شنبه 21 مردادماه با حضور وزیر 
رئیس  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
عالی  شورای  دبیر  اسالمی،  تبلیغات  سازمان 
مصطفی  حجت االسالم  فرهنگی،  انقالب 
رستمی، نمایندگی ولی فقیه و رئیس نهاد رهبری 
در دانشگاه ها، حجت االسالم محمدجواد حاج 
علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه در مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه 

برگزار شد.
در  نمکی  سعید  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
ابتدای این نشست با بیان اینکه طی شش ماه 
گذشته که کرونا شیوع پیدا کرده است همکاران 
من شب ها و روز های بسیار سختی را پشت 
شاهد  که  »زمانی  کرد:  اظهار  گذاشته اند،  سر 
اپیدمی کرونا در خوزستان، کردستان، سیستان 
و بلوچستان و استان های مرزنشین کشور بودیم 
عده زیادی می خواستند این را عامل گسست 
بین اهل تشیع و تسنن کنند. حتی یک بیمار 
اهل تسنن در کشور در این شرایط، بیرون از 
بیمارستان ها لحظه ای معطل نماند و این حربه ها 
را از دشمن گرفتیم. امروز دشمن در پی این 
ناشی  ولنگاری های  دلیل  به  بگوید  که  است 
بیماران  از  سیلی  پروتکل ها،  رعایت  عدم  از 
راهی بیمارستان ها شدند و به پرستار و پزشک، 

اجحاف جدیدی وارد شد.«
وی گفت: » برخی تصور می کنند عزاداری برای 
تا 500 ساله دارد،  شهدای کربال سابقه 400 
اما تصور من آن است که اولین راوی کربال، 
ایشان  از  وقتی  که  بود  زینب)س(  حضرت 

»ما  داد، فرمودند:  پرسیدند در کربال چه رخ 
را  کربال  دلسوزانه  ایشان  جمیال«،  اال  رأیت 
تشریح کردند و اولین کسی است که زیبایی های 

عاشورا را با زبانی زیبا بیان کردند.«
وی افزود: »پس از ایشان، اولین کسی که به 
با  و  پرداخت  امام حسین)ع(  برای  عزاداری 
چشمی نابینا از مدینه با پای پیاده به زیارت 
حضرت ثاراهلل)ع( رفت، جابربن عبداهلل انصاری 
بود که روز 20 صفر خود را به کربال رساند. 
ورود جابر و چشم های نابینای او، اولین روضه 
برای سیدالشهدا بود که ابتدا درخواست کرد در 
فرات غسل کند و به رسم احرام لنگ به خود 
پیچید و سپس به سمت قبر سیدالشهدا حرکت 
کرد. او زمانی که به مزار اباعبداهلل)ع( رسید، 
دست خود را روی قبر گذاشت و به قدری 
گریه کرد که از هوش رفت. این واقعه اولین 
روضه برای سیدالشهدا بود. مبنای زیارت نامه 
مبنای عزاداری  بازمی گردد.  این واقعه  به  نیز 
نیز از همان روزگاران پس از شهادت آقا امام 
حسین)ع( و اصحابشان آغاز شد. لذا نمی  توان 

این ایام را به زمان خاصی خالصه کرد.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »مگر می   توان این شور و 
عشق به اباعبداهلل الحسین)ع( را به محرم خالصه 
کرد؟ تمام هیئتی ها و عاشقان امام حسین)ع( 
می دانند که من به عنوان وزیر بهداشت که از 
کودکی در روضه های امام حسین)ع( به همراه 
مادرم حضور داشتم و اشک مادرم به صورتم 
پروتکل هایی  بگویم  نمی توانم  است،  ریخته 
وضع شود که بر اثر رعایت آن نام حسین)ع( 

شنیده نشود این کاری غیرممکن است.«
در  منطقه  پرچم  »امروز  کرد:  تصریح  نمکی 

و  مترقی  کشوری  عنوان  به  ماست.  دست 
پیشگام در جهان اسالم مسئولیت جدیدی را 
بر دوش ما می گذارد. اکنون یکی از مهم ترین 
و اساسی ترین حمایت های تاریخی از سوی 
تاریخ  انجام شده که در  مقام معظم رهبری 
مدافعان  از  هم  ایشان  بود.  خواهد  ماندگار 
سالمت حمایت کردند و هم در بزنگاه های 
مهم ارائه طریق فرمودند و اعالم کردند که 
هستند  پروتکل ها  رعایت  به  مقید  شدت  به 

و این برای ما شیرین است.«
وی با بیان اینکه تالش کردیم تا از هر مناره 
و گنبدی صدای امام حسین)ع( شنیده شود و 
فردی نباشد که بگوید در روضه امام حسین)ع( 
به کرونا گرفتار شده است، گفت: »برای ما مهم 
است که آبرو و عزت نظام اسالمی بسیار مهم 
است. همچنین برای ما مهم است که دیگران 
تاسوعا عامل  و  بگویند عاشورا  نکنند  مغلطه 
شیوع کرونا شد و کسی نتواند بگوید که نظام 
سالمت سرسپرده تحجر شد یا خود عضوی از 
تحجر بود، زیرا مقام معظم رهبری می فرمایند که 
من منتظر هستم تا ستاد کرونا دستورالعمل های 
خود را اعالم کند تا به آن ها عمل کنم. بنابراین 
نباید کسی خود را جلوتر از ایشان بداند که 
اگر چنین باشد، قطعًا به دنبال صحنه سازی و 

آسیب به اسالم هستند.«
.

ارائه مدیریت جدید بر اساس دین، 
اخالق و سالمت

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تالش می کنیم 
دین،  تلفیق  از  جدید  مدیریتی  مدل  یک  تا 
نمایش  به  جهان  برای  را  سالمت  و  اخالق 

بگذاریم، اظهار کرد: »بگوییم ما کفایت داریم 
که آمیزه  ای از عاطفه، انسانیت، دین، شریعت، 
اخالق و سالمت را به تصویر بکشیم و این 
مدلی برای دنیا شود که امروز از همه طرف 
به ما حمله می کند. تردید نداریم که رعایت 
این پروتکل ها با مدیریت سازمان تبلیغات و 
می شود.  بروز مشکالت  مانع  هیئتی ها  تالش 
ضمن اینکه وزارت بهداشت نیز آماده هرگونه 

کمک و حمایت در این راستا است.«
وی افزود: »روزهای خیلی سختی را در عرصه 
سخت ایام  در  می کنیم.  مدیریت  بین المللی 
تحریم های ظالمانه، به مدیریت بیماری کرونا 
بر  را  راه ها  همه  که  شرایطی  در  می پردازیم. 
بیمار  برای  دارو  یک  برای  حتی  بسته اند،  ما 
غیرطططکرونایی باید 100 مرز را دور بزنیم 
و یک دالر را با هزار دغدغه، بچرخانیم و یک 
کشتی را با هزار معرکه برای حمل و نقل پیدا 
این  در  که  نگذاشتیم  خداوند  لطف  با  کنیم. 
ایام، حتی یک بیمار هم پشت در بیمارستان ها 
بماند و نشده که یک بیمار خاص برای دارو 
سرگردان داروخانه ها باشد که ناشی از لطف 
الهی و زحمات شبانه روزی همکاران ما است 
ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  اعتالی  به  که 

اعتقاد دارند. «
اینکه در محرم طبقه  اینکه  با تأکید بر  نمکی 
اقتصادی معنا ندارد و این دو کنار هم هستند، 
گفت: »اینجا همراه نظام و بیرون از نظام هم 
نداریم و محرم با بعضی از مراسم های مذهبی 
متفاوت است. این محرم در طول تاریخ در هر 

ایل و منطقه ای متفاوت بوده است. 
ادامه در صفحه 15 
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برای ما مهم است عاشورا و تاسوعا را عامل شیوع کرونا  ندانند
برگزاری باشکوه محرم همراه با پروتکل های بهداشتی



 ادامه از صفحه 14 
باید با دگرگونی متناسب با اقلیم و خواست 
هر منطقه اقدام کنیم و نمی توانیم با یک نسخه 
برای کل کشور عمل کنیم. نکته بعدی پاسخ 
باید  نظام  و  هنجارشکنی هاست  به  موقع  به 
لحاظ  از  پدیده ها دهد.  این  به  مناسب  پاسخ 
قانونی باید سعی کنیم تا می توانیم با شیوه های 

قهرآمیز عمل نکنیم.«

اصل سالمت مردم بر سایر اصول حاکم است
در ادامه این نشست، حجت االسالم والمسلمین 
انقالب  شورای عالی  دبیر  عاملی،  سعیدرضا 
فرهنگی، نیز با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در 
مورد نحوه برگزاری مراسم عزاداری محرم، گفت: 
» رهبر معظم انقالب تأکید داشتند که جلسات 
محرم برگزار شود، سپس فرمودند روی باشکوه 
بودن مجالس تأکید نداشتم که شاید اشتباه برداشت 
نشود. عزاداری سنتی، حسینی و علوی ریشه  های 
عمیقی دارد و سال ها با عشق و عالقه برگزار 
شده است و باید ادامه داشته باشد. عشق و عالقه 
مردم به امام حسین)ع( باعث شده که وفاداری 

مردم به مراسم محرم وسعت پیدا کند.«
وی افزود: »با توجه به اتفاقات پیش آماده در 
شرایطی قرار گرفته ایم که موضوع سالمت و 
بر سایر  حفظ جان مردم یک اصل است که 
اصول حاکم است. لذا به خوبی ستاد ملی مقابله 
با کرونا همت کرد و ضوابط و مقرراتی برای 

برگزاری مراسم لحاظ شد.«
عضو گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران 
تأکید کرد:  »ویروس کرونا در محیط پخش 
اصل  که  مجازی  فضای  برخالف  و  می شود 
اساسی اش در اتصال گرایی است، اصل اساسی 

در این ویروس انفصال گرایی است.«
یادآور  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
اصل  دو  هر  به  مسئوالن  »خوشبختانه  شد: 
توجه  محرم  مراسم های  شکوه  و  برگزاری 
کرده اند. در همین فاصله کوتاه حجم اطالعاتی 
که راجع به ویروس کرونا تولید شده بسیار 
می کنیم  تجربه  را  فضایی  امروز  است.  زیاد 
چیز  همه  دادن  قرار  تحت الشعاع  ضمن  که 
لذا  است،  داده  انجام  آن  در  زیادی  تغیرات 
شرایط عادی نیست. اما رهبری تأکید کردند 

که در این امر به ستاد ملی کرونا رجوع کنید 
و آنها هم به بهترین شکل به دنبال برگزاری 

پروتکل ها هستند.« با رعایت  محرم 
و  اسالم  دشمنان  امروز  اینکه  بیان  با   عاملی 
انقالب تنها نیستند و از این فضا ها برای ضربه 
دائمًا  »آن ها  افزود:  می کنند،  استفاده  دین  به 
تالش می کنند عدم عقالنیت و تقابل »عقل و 
بگذارند.   نمایش  به  را  دین« و »علم و دین« 
مذهبی  هیئت  92هزار  امروز  که  خوشحالیم 
اثرات  یکپارچگی  این  و  مدیریت اند  تحت 

بسیار خوبی دارد.«
وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه های خودمان 
را در فضای مجازی بیشتر کنیم، گفت: »تکرار 
محتوا در فضای مجازی منطق درستی ندارد و 
زمانی که سرویس و خدمات تولید می شود صرفًا 
باید یک مرتبه باشد. لذا باید تقسیم کار روشن 
و مشخصی در این حوزه داشته باشیم تا شاهد 

حماسه حسینی و عقالنیت حسینی باشیم.«

محرم را در کنار سالمت مردم مهم بدانیم
رستمی  مصطفی  والمسلمین   حجت االسالم 
نهاد رهبری در  فقیه و  نمایندگی ولی  رئیس 
دانشگاه ها نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: 
»در زمان اعمال محدودیت در کشور، استثنا هایی 
را برای رفت و آمد و توزیع مواد غذایی قائل 
بیانات  براساس  که  می رسد  نظر  به  و  بودیم 
مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت دعا، 
باور ها و ارزش های دینی برای محرم نیز باید 
این استثنا را قائل باشیم و در کنار سالمت و 

معیشت مردم، این مهم را ضروری بدانیم.«
وی با بیان اینکه تعیین ضوابط و دستورالعمل ها 
همین  درک  معنای  به  کرونا  ستاد  سوی  از 
ضرورت است، گفت: »امروز نیاز ما این است 
که از زبان مسئوالن این ستاد، همانطور که به 
بر  می شود،  پرداخته  ضرورت سالمت جسم 
تا  شود  تأکید  نیز  معنوی  و  روحی  سالمت 
جامعه با دلبستگی کامل به رعایت پروتکل ها 
بپردازد. در وزارت بهداشت باید ضوابطی را 
مد نظر قرار دهند که نسبت به سالمت معنوی 
و روحی مردم حساس باشند. باید با مردم همراه 
پروتکل های  هم  آن  از  بعد  و  شد  همدل  و 

بهداشتی نیز رعایت شود.«

پروتکل های  بر  جمعه  امامان  نظارت 
بهداشتی محرم

اکبری،  حاج علی  محمدجواد   حجت االسالم 
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه نیز 
با بیان اینکه چشم امید همه مردم در مشکالت 
»محرم  است،گفت:  الحسین)ع(  اباعبداهلل  به 
امسال اتفاق بزرگی است و مانند همیشه امام 
حسین)ع(، ناجی ملت ما و تمام جهان خواهد 
بود. در زمینه محرم و رعایت دستورالعمل ها، 
مقام معظم رهبری با توصیه های خود، کار را 
ایشان  بیانات  و  کردند  راحت  ما  همه  برای 
بار را از روی دوش همه برداشت. نمایندگان 
مقام معظم رهبری و امامان جمعه استان ها در 
این  رعایت  و  بود  فعال خواهند  میدان عمل 

دستورالعمل ها را نظارت و تدبیر می کنند.«
 

 معرفی مدل های اجرایی موفق برای 
برگزاری مراسم مذهبی 

حجت االسالم حجت گنابادی نژاد، معاون فرهنگی 
و تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی نیز با بیان 
اینکه تغییر در روند برگزاری جلسات محرم نیازمند 
تسهیل است، گفت: »برای این امر باید یک جریان 
سه ضلعی در کشور رخ دهد. در قدم اول فعالیت های 
الگویی ویژه در سامانه ها باید رقم بخورد. به عنوان 
مثال عربستان سعودی امسال یک حج حداقلی را 
برگزار کرد، اما با یک کلیپ، سیطره خود را در 
تمام رسانه ها نشان داد، اما ما بهترین مراسم های 
عرفه، نماز جماعت و محافل مذهبی را تاکنون در 
ایام کرونا برگزار کرده   ایم، درصورتی که مذهبی ها 
از مدل اجرای آن ها بی خبر و مسئوالن نیز از آن 
بی اطالع هستند به حدی که برای تصمیم گیری، 

دغدغه الگوی خوب دارند.«
وی افزود: »تقاضا دارم با با توجه به این عهد 
و میثاقی که امروز میان نهاد های فرهنگی ایجاد 
شده است از اقدامات دفعی و لحظه آخری پرهیز 
شود. تصمیمات در این خصوص کم است، اما 
همین موارد اندک، خسارت های بسیاری داشته 
است. با این سند و دستورالعمل باید مانع دخالت 
و اظهارنظر مجموعه ها و نهاد های غیرمسئول و 
متفاوت با جنس فعالیت های مذهبی شویم. اگر 
نیاز به برخورد با تخلفی هم بود باید از مسیر 

صحیح با حداقل تولید هزینه باشد.«

هم عهدی برای حفظ سالمت مردم
سردار عبدالرضا آزادی، معاون فرهنگی سازمان 
بسیج مستضعفین، نیز در این مراسم با اشاره به 
اینکه سند تنظیم شده برای محرم هوشمندانه، 
هدفمند و راهبردی است، اظهار کرد: »پیشنهاد 
دارم برشی عملیاتی از این سند تهیه و به نهاد ها 

و هیئت ها ارائه شود.«
وی افزود: »10 روز مانده به محرم هم عهد 
حفظ  با  سیدالشهدا  عزای  اقامه  که  می شویم 
ما  زمینه  این  در  شود.  برگزار  مردم  سالمت 
رسانه ها  داریم.  اقناع  و  گفتمان سازی  وظیفه 
باید پای کار بیایند و برای ارائه الگو در این 
از هیئت ها  کنند و مسئوالن هم  زمینه تالش 
حمایت کنند. بسیج اعالم آمادگی می کند، تا 
سالمت  خادمین  عنوان  به  محرم  ماه  آغاز  با 
برای حفظ سالمت کمک کند تا از عزاداران 

پشتیبانی و حمایت داشته باشد.«

سالمت مردم دغدغه ای متدینانه است
رئیس  قمی،  محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
سازمان تبلیغات اسالمی، نیز در حاشیه این مراسم 
در رابطه با برنامه های سازمان تبلیغات برای نظارت 
بر جلسات عزاداری در ماه محرم، گفت: »ما خادم 
مردم و مجموعه های مردمی هستیم و مهم ترین 
مجموعه های مردمی هیئات هستند که همان مردم 
به حساب می آیند. بخشی از مردم فرهیخته ایران 
غالباً عزاداری محرم را با رعایت اصول بهداشتی 

برگزار می کردند که امسال باید بیشتر باشد.«
اکثر هیئت های مذهبی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
این  را رعایت می کنند و در  بهداشتی  اصول 
باره نگرانی وجود ندارد، گفت: »ما طرف مردم 
و هیئت ها هستیم و از آن ها حمایت خواهیم 
کرد. البته حوزه مسئولیت ما به اندازه اختیارات 
ماست و هرچه میزان اختیارات ما بیشتر باشد، 

مسئولیت ما بیشتر خواهد شد.«
شد:  یادآور  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
»از ابتدای شروع این بلیه، هیئتی ها و نیرو های 
جهادی در کنار مدافعان سالمت بودند و در 
با  هم  ما  کردند.  پیدا  حضور  بیمارستان ها 
سالمت  دغدغه  زیرا  کردیم،  خدمت  اشتیاق 

مردم، دغدغه ای متدینانه است. 
ادامه در صفحه 16 
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 ادامه از صفحه 15 
بنابراین هر هیئتی و هرمحب سیدالشهدایی که 
در این ماه محرم به عزاداری می پردازد، یکی از 
دغدغه هایش قطعًا سالمتی مردم است که آن ها 

نیز محبین سیدالشهدا)ع( هستند.«
وی اظهار کرد: »مردم قطعًا مراعات و رعایت 
الزم را خواهند داشت البته در هر موضوع و 
قانونی استثنا هایی وجود دارد و ممکن است 
همین  به  نکنند.  رعایت  کافی  به حد  افرادی 
دلیل کمیته ای با حضور وزارت بهداشت، نیروی 
انتظامی، سازمان بسیج و... تشکیل شده است تا 
در مقام عمل و در سطح رسانه ها در صورت 
بروز تخلف برخورد الزم را داشته باشد. البته 
در برخورد با هیئت های متخلف قطعًا ادبیاتی 

را خواهیم داشت تا شأنشان حفظ شود.«
اینکه  بیان  با  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
دستورالعمل عزاداری محرم ابالغ شده است، 
گفت: »در برخی نکات اختالف نظر داشتیم، اما 
همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، ملزم 
به عمل به نظر نهایی ستاد ملی کرونا خواهیم 
بود که برای فهم و درک بهتر امروز خالصه ای 

از آن را منتشر خواهیم کرد.«
وی در پاسخ به این پرسش که برخی تصور 
شده  ارائه  شیوه نامه  و  دستورالعمل  می کنند 
شاخص  و  بزرگ  هیئت های  به  مختص 
متناسب  کوچک  هیئت های  برای  و  است 
هیئت ها  تمامی  خادم  » ما  کرد:  اظهار  نیست، 
هیئت های  ندارد.  بزرگ  و  کوچک  و  هستیم 
کوچک با حمایت نهاد های حاکمیتی می توانند 
جلسات خود را در حیاط مدارس، پادگان ها، 
از  یا  کنند  برگزار  فرهنگ سرا ها  و  بوستان ها 
فضا های سرپوشیده با سقف های بلند استفاده 
استان ها  در  اسالمی  تبلیغات  ادارات  که  کنند 
همکاری های الزم را با آن ها خواهند داشت.«

وفاق با مداحان و وعاظ
وی در ادامه با تأکید بر اینکه محرم، ماه پاسداری 
از حماسه بی بدیل کربال و یاد شهدای کربال و 
عاشورا و تاسوعا است، گفت: »امسال با توجه 
به فرمایشات مقام معظم رهبری که دو اصل 
بسیار مهم را در با شکوهی محرم و مبتنی بودن 
 بر دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابالغی سوی 

وزارت بهداشت برای کاهش خطرات ناشی از 
انتقال بیماری کرونا بیان فرمودند، با محوریت 
و همت رئیس سازمان تبلیغات اسالمی جلسات 
محرم  دلسوزان  و  مداحان  وعاظ،  با  مختلفی 
برگزار کردیم و در این جلسات به همدلی و 

وفاق رسیدیم.«
کمیته  متعدد  نشست های  به  اشاره  با  نمکی 
امنیتی اجتماعی ستاد ملی کرونا برای برگزاری 
عزاداری ماه محرم و صفر، گفت: »یک شیوه نامه 
با محورهایی متفاوت تر از قبل تهیه شد. در این 
شیوه نامه سعی کردیم که سه اصل را مورد توجه 
قرار دهیم. اصل اول اینکه تالش کنیم محرمی 
گسترده تر ولی مبتنی بر پروتکل ها برگزار کنیم 
و نام و یاد امام حسین)ع( و شهدای کربال را به 
شکل گسترده در سراسر کشور داشته باشیم.«
اصولی  که  بود  این  دوم  »اصل  افزود:  وی 
بیرون  و  تحرک  عدم  فاصله گذاری،  مانند 
و  شهرها  در سطح  عزاداری  دسته های  رفتن 
مواردی که می تواند به هر شکلی موجب انتقال 
ویروس و شیوع بیماری شود، مورد توجه قرار 
گیرد و اصل سوم اینکه بتوانیم الگوی بسیار 
مناسبی از برگزاری مراسم های ماه محرم و 
صفر در دنیا ارائه کنیم که در پایان بتوانیم با 
افتخار بگوییم که حتی یک نفر در کشور به 
دلیل برگزاری مراسم این ماه عزیز، آلوده به 

ویروس کرونا نشد.«
وزیر بهداشت یادآور شد: »امروز مجددا جلسه ای 
با حضور مسئوالن و مقامات مختلف داشتیم و 
سند تهیه شده برای عزاداری ماه محرم و صفر 
را مرور کردیم و محوریت این سند و پیگیری 
آن با ریاست سازمان تبلیغات اسالمی خواهد 
بود و ما و همکاران مان در وزارت بهداشت به 
عنوان کارشناسان ناظر فعالیت خواهیم کرد.«

 نمکی گفت: »خوشبختانه هیئت های مذهبی، 
وعاظ، مداحان و همه مردم ایران که تا امروز 
مدیون همراهی و محبت آنها هستیم، قطعا ما 
را همراهی و همیاری خواهند کرد. امروز از 
یک پیک سنگین و سخت بیماری بر می گردیم 
در حالیکه روزی به مرگ و میر کمتر از 40 در 
روز رسیده بودیم و به سمت تک رقمی شدن 
موارد فوتی در حال حرکت بودیم اما کمی ساده 
و عادی انگاری، دوباره ما را به ورطه جدیدی 

کشید و همکاران ما را به روزهای خیلی سخت، 
گرفتار کرد و مردم، گرفتار فاجعه سنگین مرگ 
اثر کرونا شدند. در حدود یک  بر  باال  میر  و 
های  استان  در  را  سنگینی  فشار  گذشته،  ماه 
مختلف تحمل کرده ایم و خوشبختانه به یک 

الگوی مناسب تر می رسیم.«
وی تصریح کرد: »اگر خدای ناکرده کوچک ترین 
بی توجهی دوباره شکل گیرد باز ممکن است 
این اژدهای خاموش شده را دوباره بیدار یا فعال 
کنیم.همکاران ما در این موج های بیماری، به 

شدت خسته و گرفتار هستند.

رضایت از کنکور ارشد
سعید نمکی وزیر بهداشت نیز در حاشیه این 
نشست با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی 
با  که  کنکور  این  برگزاری  »از  گفت:  ارشد، 
حضور 5 هزار و 300 مراقب بهداشتی برگزار 
شد، راضی بودیم گرچه موارد بسیار اندکی از 
مشکالت و نارسایی ها وجود داشت، اما این 
کنکور فوق العاده خوب برگزار شد و قرار بود 
با همین الگو، کنکور سراسری نیز برگزار شود.«
سراسری  کنکور  برگزاری  »برای  افزود:  وی 
تاکید کرده بودیم که شیوه نامه ها و استانداردها 
دو  بین  فاصله  گرفت.  خواهیم  تر  را سخت 
و  متر  یک  ارشد،  کارشناسی  کنکور  در  نفر 
داوطلبان  اینکه  دلیل  به  بود  متر  سانتی   60
این کنکور، پخته تر هستند و به بلوغ بیشتری 
و  نامه ها  آیین  رعایت  و  بهداشتی  تفکر  از 
دستورالعمل ها رسیده اند. اما قطعا یک پسربچه 
یا دختربچه ای که از دبیرستان در جلسه کنکور 
برایش  نامه ها  شیوه  رعایت  می کند،  شرکت 
سخت تر است به خصوص در استان هایی که 
آزمون،  دارند و حدود 4 ساعت  هوای گرم 

برای داوطلبان دشوار است.«
نشست های  »در  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
باید  فاصله ها  گفتیم  گذشته  شب  و  مختلف 
این  از  فرزندی  هیچ  که  باشد  گونه ای  به 
کشور بخاطر ورود به جلسه کنکور سراسری 
گرفتار ویروس کرونا نشود. همه داوطلبان، 
فرزندان ما و همکاران مان هستند و نمی توانیم 
به سالمت هیچ کدام از این جگرگوشه های 
مان، بی تفاوت باشیم. برای اطمینان بخشی به 

خانواده ها، شیوه نامه ها را سخت تر کردیم.«
نمکی ادامه داد: »جلسه ای با حضور رؤسا و 
و  بهداشت  کمیسیون های  اعضای  از  جمعی 
آموزش مجلس، وزیر علوم و رئیس سازمان 
سنجش داشتیم و عنوان کردیم که چقدر بضاعت 
که  دارد  بهداشتی وجود  پروتکل های  اجرای 
نظر  در  کمتر  را  فاصله ها  اگر  کردند  اعالم 
بگیرید، امکان برگزاری کنکور سراسری وجود 
دارد اما گفتیم که به پروتکل ها پایبند هستیم 
و از آن عدول نمی کنیم و اگر بخواهیم از هر 
پروتکلی عدول کنیم یعنی به آلودگی هر فرزند 

این سرزمین، رضایت داده ایم.«
تفکر  از  مجلس  »نمایندگان  افزود:  وی 
و  پروتکل ها  شدن  سخت گیرانه تر 
سراسری  کنکور  برگزاری  شیوه نامه های 
حمایت کردند و عزیزان ما در وزارت علوم 
اعتقاد داشتند که وقت تعیین شده برای اجرای 
پروتکل های سخت گیرانه در کنکور سراسری، 
طور  به  پروتکل ها  این  اگر  و  نیست  کافی 
ماه  که یک  دارد  اجرا شود، ضرورت  کامل 

بیاندازیم.« تعویق  به  را  کنکور 

وزارت بهداشت اجازه شسکت هیچ 
پروتکلی را نمی دهد

وزیر بهداشت تاکید کرد: »پیشنهاد وزیر علوم 
را کتبا دریافت کردیم و مقرر شد که امروز به 
شکل اضطراری با اعضای ستاد ملی مقابله با 
کرونا مطرح کنیم و تصمیم گیری را به ملت 
کنکور  کنیم  فکر  اینکه  از  کنیم.  اعالم  ایران 
برگزار نخواهد شد، خیر چنین پدیده ای نیست. 
اینکه این کنکور با یک ماه تاخیر برگزار شود، 
توسط وزیر علوم اعالم شده و باید در مورد آن 
تصمیم گیری کنیم اما آنچه که به هیچ عنوان 
رخ نمی دهد این است که وزارت بهداشت به 
عنوان متولی سالمت و دستگاهی که سعی کرده 
همیشه با مردم با صداقت، شرافت، یک رنگی 
و دفاع از حقوق شهروندی، صحبت کند هرگز 
داد  نخواهد  را  پروتکلی  اجازه شکست هیچ 
و به عنوان امین مردم این سرزمین، حتی اگر 
شب آخر هم احساس کنیم که پروتکلی شکسته 
می شود و جان فرزندی از این سرزمین به خطر 

بیفتد، اجازه برگزاری کنکور را نخواهیم داد.«

حجت االسالم سعیدرضا عاملیحجت االسالم محمد قمی
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