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رئیس جمهور در بیانیه ای برای مقابله با موج سوم کرونا اعالم کرد خبـر

بسیج همگانی ملت و دولت 
دستگاه های دولتی و دیگر قوا و نهادها  با اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی کرونا 

با همه امکانات به یاری وزارت بهداشت و درمان  و کادر درمانی کشور بشتابند
حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته طی بیانیه ای 
ضمن تاکید بر نقش  دستگاه های مختلف در اجرای 
»طرح جامع مقابله با کرونا« و اعمال محدودیت های 
بیماری  گسترش  از  پیشگیری  درجهت  شدید تر 
کووید19 در کشور، از دستگاه های مسئول همچون 
وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و بسیج خواست تا 
تصمیمات انضباطی مقررات فاصله گذاری اجتماعی 
و محدودیت شدید بهداشتی را اجرا نموده و ضابطین 
نسبت به جریمه اقلیت بسیار کوچک متخلفین که 
امنیت بهداشتی جامعه را به خطر می اندازند، اقدام کنند.
به گزارش سپید، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

ملت بزرگ و سرفراز ایران
اوج گیری  به جهش ویروس کرونا و  با توجه 
به  کشور،  در   19 کوید  عالمگیر  بیماری  مجدد 
پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و قرارگاه عملیاتی 
کرونا، »طرح جامع مقابله با کرونا« در ستاد ملی 
کرونا به تصویب رسید که به موجب آن، اعمال 
محدودیت های شدید در شهرهای مختلف کشور ، 
از هفته آینده الزامی می گردد. در این شرائط، وظیفه 
اخالقی، شرعی و انقالبی همه ما، حفظ حیات جامعه 
و توجه به مسئولیت عمومی و عمل به اقتضائات 
این شرائط است. از این رو وظیفه خود می دانم که 

موارد زیر را به اطالع ملت شریف ایران برسانم:
1. بسیج همگانی ملت و دولت را برای مقابله با موج 

سوم کرونا در کشور اعالم می کنم.
2. از همه دستگاه های دولتی و دیگر قوا و نهادها  
می خواهم که با اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی 
کرونا، با همه امکانات به یاری وزارت بهداشت و 

درمان  و کادر درمانی کشور بشتابند.

3. از قرارگاه عملیاتی کرونا می خواهم اجرای همه 
مصوبات ستاد ملی  توسط دستگاه های مسئول را 

پیگیری نماید.
4. از سازمان برنامه و بودجه می خواهم در اجرای 
این طرح ، اعتبارات مورد نیاز وزارت بهداشت و 
درمان و دیگر دستگاه های مسئول در امر مقابله با 

کرونا را به فوریت تأمین کند.

5. از وزارت بهداشت و درمان می خواهم به طور 
کامل و بدون اغماض، طرح نظارت بر قرنطینه مبتالیان 
و شناسائی حلقه تماس و هشدار و در صورت لزوم 

جریمه را اجرا کند.
6. از نیروی انتظامی و بسیج می خواهم اجرای کامل 
و بدون استثناء ، تصمیمات انضباطی مقررات فاصله 
گذاری اجتماعی و محدودیت شدید بهداشتی را 
اجرا نموده و ضابطین نسبت به جریمه اقلیت بسیار 
کوچک متخلفین که امنیت بهداشتی جامعه را به 

خطر می اندازند، اقدام کنند.
7. از رسانه های مسئول و سیاسیون کشور درخواست 
می کنم که با توجه به اولویت قطعی حراست از جان 
مردم، وظیفه اطالع رسانی و اقناع سازی عمومی در 
رعایت مقررات بهداشتی را در اولویت قرار داده و با 
سیاسی و جناحی کردن مسأله مقابله با کرونا، مقابله کنند.

8. از مردم فهیم و شریف ایران هم استدعا می کنم 
در پاسداری از حق الناس و حق حیات مردم، رعایت 
مقررات مقابله با کرونا را وظیفه شرعی و اجتماعی 
خود دانسته و همگان را به این وظیفه اجتماعی 
دعوت کنند و سهل انگاری در این مورد و یا سوء 

استفاده از این شرائط را برنتابند.
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در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران که به ریاست حسن روحانی 
رییس جمهوری برگزار شد، سیاست های جدید دولت برای پیشگیری 

و مقابله با کرونا اتخاذ شد.
به گزارش سپید، رییس جمهوری در این جلسه ضمن صدور دستورات 
الزم به دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: »امروز وظیفه اصلی دولت 
حفظ سالمت مردم و مهار ویروس کرونا است. به همین منظور و با 
توجه به گسترش بیماری، افزایش ابتال و مرگ و میر و فشار سنگین 
به بخش بهداشت و درمان، دولت ناچار است مطابق نظر کارشناسان، 
سیاست ها و محدودیت های جدیدی مقرر کند و با تعطیلی فراگیر، 
مانع پیشروی این ویروس مخرب شود.« روحانی در ادامه  دستور 
داد نحوه کمک مالی و معیشتی به اقشار آسیب پذیر بررسی و به 
دولت گزارش شود. وی همچنین از مردم خواست برای تحقق 

اهداف طرح و تأمین سالمت خود، همکاری الزم را مبذول کنند.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، این طرح 
دارای ابعاد گسترده ای نظیر تست سریع، تست فراگیر، غربالگری 
و نظارت بر قرنطینه است و محدود به تعطیلی کشور نیست. لذا 
رییس جمهوری به وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
کشور دستور داد ابعاد وسیع این طرح بهداشتی – درمانی را برای 
مردم تشریح کنند.روحانی در پایان خاطرنشان کرد: »دولت همواره 

آماده پذیرش نظر کارشناسان است.«

 اصالح تعرفه مربوط به معاینه جامع چشم پزشکی نوزاد نارس
دولت با توجه به تکلیف قانونی خود مبنی بر بازنگری سالیانه ارزش 
نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات 
بهداشت، درمان و تشخیص در کشور، با اصالح شرح خدمت مربوط 

به معاینه جامع چشم پزشکی نوزاد نارس مندرج در کتاب ارزش 
نسبی خدمات سالمت، موافقت کرد.  بر این اساس، معاینه جامع 
 ) ROP( چشم پزشکی نوزاد نارس موسوم به رتینوپاتی نارس
براساس استاندارد ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بوده و ارزش ضریب ریالی این خدمت در بخش خصوصی 2۰ 
درصد باالتر از ضریب ریالی سایر خدمات مربوط محاسبه می گردد.

پوشش بیمه ای انسولین های قلمی و تعرفه خدمات 
آزمایشگاهی تشخیص کووید- ۱۹

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای 
تصمیم هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور، 
شرایط پوشش بیمه ای انسولین های قلمی و تعرفه خدمات آزمایشگاهی 
تشخیص کووید 19 را تعیین کرد. بر این اساس مصوب شد، انسولین های 
قلمی لیسپرو )میکس و سریع االثر( و گلولیزین با فرانشیز 1۰ 
درصد تحت پوشش بیمه ای قرار گیرد و قیمت تحت پوشش بیمه 
پایه براساس قیمت مصوب سازمان غذا و دارو تعیین خواهد شد.

همچنین تعهد بیمه پایه به مدت دو سال از زمان ابالغ به شرط عدم 
افزایش قیمت دارو به مدت دو سال و براساس فرآیندهای تعیین سطح 
تعهدات خواهد بود. دولت همچنین تعرفه تست گلوبال تشخیص 
آزمایشگاهی کووید-19 را براساس استانداردهای ابالغی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ترتیب برای جزء حرفه ای به 
ارزش نسبی 15,۴ و برای جزء فنی به ارزش نسبی 71,۰ تعیین کرد.

قیمت کیت تولید داخل نیز به عنوان بخشی از جزء فنی، براساس 
اعالم رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بطور جداگانه 

قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

تعیین تعرفه های خدمات دندانپزشکی برای اجرا در سال ۱۳۹۹
هیات وزیران در ادامه، تعرفه های خدمات دندانپزشکی برای اجرا در 
سال 1399 تعیین شد. بر این اساس، ارزش خدمات دندانپزشکی، 
به تفکیک سه جزء حرفه ای، فنی و مواد و لوازم مصرفی تعیین و 
سقف ضریب ریالی برای جزء حرفه ای در هر چهار بخش دولتی، 
عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی معادل 27۰ هزار ریال، برای 
جزء فنی در بخش دولتی 1295۰۰ ریال، در بخش های عمومی 
غیردولتی و خیریه 2۴6 هزار ریال و برای بخش خصوصی 33۰ 
هزار ریال محاسبه می شود. همچنین سقف ضریب ریالی جزء 
مواد و لوازم مصرفی در هر چهار بخش دولتی، عمومی غیردولتی، 
خیریه و خصوصی 1295۰۰ ریال محاسبه خواهد شد. براساس این 
مصوبه، دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت مکلف شد دستورالعمل 
رسیدگی به اسناد تعرفه های دندانپزشکی را با مشارکت نمایندگان 
اعضای شورای عالی بیمه سالمت تهیه و همزمان با ابالغ تعرفه های 
این تصویب نامه ابالغ نماید. بسته خدمات دندانپزشکی برای بیمه های 
پایه به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید 
شورای عالی بیمه سالمت و خدمات دندانپزشکی قابل پوشش 
توسط شرکت های بیمه بازرگانی، توسط بیمه مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران تعیین و ابالغ می شود. 
الزم به ذکر است تعرفه های این تصویب نامه از زمان ابالغ، 
و  دندانپزشکی  تعرفه ای  مصوبه های  کلیه  و  االجراست  الزم 
دستورالعمل های سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی، از زمان 
ابالغ مصوبه فوق، ملغی می شود. در ادامه جلسه امروز دولت، 
وزارت کشور گزارشی از اقدامات انجام شده در »قرارگاه عملیاتی 

ستاد ملی مبارزه با کرونا« به هیات وزیران ارایه داد.

در جلسه دیروز هیات وزیران

سیاست های جدید دولت برای مقابله با کرونا اتخاذ شد



سخنگوی دولت:  خبـر

تردد شهر به شهر از شنبه اول آذر ممنوع است 

سخنگوی دولت گفت: »در نشست روز یکشنبه 
از  قرار شد  با کرونا  مبارزه  با موضوع  دولت 
شنبه اول آذر تعطیلی شهرها اجرایی شود. در 
این تعطیلی گسترده حتی به خروج از شهرها 
سختگیری خواهد شد و تردد از شهر به شهر 

ممنوع خواهد بود.«
علی ربیعی روز یکشنبه پس از نشست هیات 
دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست 
ملی  ستاد  مصوبه  درباره  دولت  هیات  امروز 
مقابله با کرونا اظهارداشت: »در نشست امروز 
ابعاد اجرایی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 

بررسی شد.«
همکاری  و  همراهی  لزوم  بر  تاکید  با  وی   
دستگاه ها  »همه  گفت:  مختلف  دستگاه های 
کمک  کرونا  با  مقابله  در  موفقیت  بایدبرای 
که  است  براین  جمهوری  رئیس  تاکید  کنند. 
همه دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلف به اجرای 
دقیق مصوبات هستند و همه اجزای دولت و همه 
ارکان نظام برای کنترل، مدیریت و کاهش شیوع 
ویروس کرونا باید دست به دست هم دهند.«

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با 
بیان اینکه چند استراتژی در نشست امروز مورد 
بحث قرار گرفت، گفت: »نخستین بحث، موضوع 
تعطیلی گسترده بود که قرار شد از شنبه اول 
آذر اجرایی شود. در این تعطیلی گسترده حتی 
نسبت به خروج از شهرها سختگیری خواهد 
شد و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود.«
به گفته وی در این تعطیلی گسترده صرفًا تولید 
کنندگان و تامین کنندگان کاالها و تولیدات مورد 
نیاز و ضروری مشغول فعالیت خواهند بود. امروز 

همچنین عالوه بر تعطیلی گسترده بحث افزایش 
تست نیز مطرح و مقرر شد سازمان برنامه و 
بودجه بودجه ها را در اختیار وزارت بهداشت 

قرار دهد تا تست به صد هزار نفر برسد.
سخنگوی دولت با اشاره به استفاده از ظرفیت های 
تولید داخلی در تست ها گفت: »این تولید داخلی 
به تست هایی که پاسخ فوری دریافت می کنند، 

کمک خواهد کرد و این یک موفقیت است.«
وی با بیان اینکه طرح مصوب شده حالت پویا 
متوقف  آن  اجرای  هفته  دو  بعد  الزاما  و  دارد 
نمی شود، تصریح کرد: »طرحی که تصویب شده 
هفته  دو  به  معطوف  و  بود  خواهد  دار  ادامه 
نیست. یعنی اگر پس از دو هفته در منطقه ای 
تغییر  وضعیت  داشت،  کاهش  مبتالیان  تعداد 
خواهد کرد و اگر کاهش نداشت، اجرای آن 

قابل تمدید خواهد بود.«
سخنگوی دولت با اشاره به تاکید رئیس جمهوری 
مبنی بر آمادگی برای تصویب نظرات کارشناسی 
گفت: »همه پیشنهادهای مطرح شده از سوی 
وزارت بهداشت در جلسه امروز تصویب شد 
و حتی در بحث آموزش و پرورش تاکید شد 
رئیس  و  دیده شود  متفاوت  هر سه وضعیت 
جمهوری خواستند تا این قضیه سختگیرانه تر 
شود و هر سه وضعیت به شکل غیرحضوری 

انجام شود.«
ربیعی درباره افزایش درمان سرپایی  مبتالیان 
ویژه  به  گسترده  تست  و  »تعطیلی  گفت:  هم 
درمان سرپایی و تأمین اعتبار برای آن غربالگری 
عمومی به همراه نهادینه کردن فرهنگ در مردم 
مورد بررسی قرار گرفت که وزیر فرهنگ وارشاد 

اسالمی مسئول نهادینه کردن فرهنگ در مردم 
شد. صدا و سیما هم باید در این زمینه همکاری 

داشته باشد تا این کار جلو برود.«
سخنگوی دولت درباره اتصال آزمایشگاه ها به 
سامانه سیب اظهار کرد: »وزارت ارتباطات در 
این زمینه فعالیت های بسیار خوبی داشته است 
و همه نتایج به این سامانه متصل خواهد شد. 
ابتدا موارد از طریق ۴۰۳۰ به افراد تذکر داده 
خواهد شد اما در صورتی که افراد مبتال مراعات 
نکنند با جرایم سختی روبرو خواهند شد و از 
ورود آنان به راه آهن، هواپیما و ادارات ممانعت 

خواهد شد.«
ابتدای  از  که  »گزارش هایی  شد:  یادآورد  وی 
فعالیت سامانه به ما رسیده است نشان می دهد 
تعدادی از افراد مبتال یعنی دست کم ۲۵ درصد 
از آنان در یک روز در سطح شهر فعال بودند و 
حرکت می کردند. بخشی از راننده های فعال به 
صورت اینترنتی مبتال بودند و این نشان دهنده 
این است که افراد مبتال در سطح جامعه حرکت 
می کنند.  با این سامانه از حرکت افراد مبتال در 

سطح شهر جلوگیری خواهد شد.«
ربیعی با بیان اینکه ۱۰۰ شهر با اجرای این طرح 
به سمت تعطیلی می رود گفت: »در اجرای این 
لحاظ شده  دیگر  تجارب کشورهای  از  طرح 
است البته خدمات به مردم نباید تعطیل شود.«
»موضوع  داشت:  اظهار  دولت  سخنگوی 
آن  بر  امشب  رییس جمهوری  که  دیگری 
را  رفاه  وزارت  که  بود  این  کردند  تاکید 
از  حمایت  چگونگی  درباره  تا  کرد  مکلف 
آسیب  دوهفته ای  تعطیلی  در  که  افرادی 

بگیرد.«  صورت  الزم  بررسی های  می بینند، 
رییس جمهوری  اجتماعی  ارتباطات  دستیار 
بعدازظهر هم در همین  فردا  »ما  یادآورشد: 
زمینه درباره افرادی که احیانا از تعطیلی هایی 
این دو هفته صورت می گیرد آسیب  که در 

داریم.« جلسه  دید،  خواهند 
وی ادامه داد: »ما یک هدفگذاری سه ماهه و 
یک هدفگذاری یک ماهه را پیش بینی کردیم. 
در هدفگذاری یک ماهه باید یک درصد خاصی 
در  و  کند  پیدا  کاهش  میر  و  مرگ  شیوع  از 
هدفگذاری سه ماهه باید درصد بیشتری صورت 
بگیرد. دلیل هدفگذاری یک ماهه این است که 
وقتی ما ۲ هفته تعطیلی را داریم اثر آن ظرف 

یک ماه مشخص خواهد شد.«
سخنگوی دولت افزود: »مجموع مباحثی که امروز 
در دولت صورت گرفت درباره رفع مشکالت 
وزارت بهداشت و همچنین درباره زمینه اجرا 
و چگونگی اجرا و تعلل هایی که در اجرا بود 

امروز در دولت بود.«
دولت  اعضای  »همه  کرد:  خاطرنشان  ربیعی 
با سخت گیری بیشتری مکلف به اجرای همه 
تصمیماتی که در ستاد ملی کرونا گرفته می شود، 
شدند. به خصوص آقای رحمانی فضلی به عنوان 
فرمانده قرارگاه تکلیف بیشتری را در این زمینه 
برعهده دارد که چگونگی اجرای آن را در جلسه 

توضیح دادند و بحث کردند.«
وی در پاسخ به اخبار ۲۰:۳۰ و تعطیلی از روز 
شنبه به دلیل کرونا اظهارداشت: »وقتی در ستاد 
ملی کرونا بحث شد برخی از دستگاه های اجرایی 
عنوان کردند که ما باید ایجاد آمادگی کنیم. ما 
برای اینکه سفرهای استانی را ممنوع کنیم باید 

از قبل اعالم کنیم که مردم برنامه ریزی کنند.«
سخنگوی دولت ادامه داد: »برای کنترل و نظارت 
بر تعطیلی های گسترده آمادگی های انتظامی به 
همکاری بسیج مورد نیاز بود و تعطیلی ادارات 

نیز نیازمند برنامه ریزی است.«
ربیعی با بیان اینکه مشاغل ضروری و خدمات 
عمومی نباید تعطیل شوند، تصریح کرد: »بنابراین 
چنین تعطیلی گسترده ای نیازمند این بود که یک 
هفته تمهیدات و آمادگی برای آن صورت بگیرد 
لذا اگر ما از روز شنبه اعالم می کردیم که از فردا 
می خواهیم این تعطیلی را اجرا کنیم با نواقص 

بسیار زیادی روبرو می شدیم.«
وی یکی از مباحث تصمیمات جلسه را تعداد 
افراد در جلسات عنوان کرد و افزود: »براساس 
اصرار  و  پیشنهاد  و  کرونا  ملی  ستاد  تصمیم 
زیر  در  افراد  بعد  به  این  از  بهداشت  وزارت 
نتوانند جمع شوند.   تعدادی  از  بیش  سقف ها 
این موضوع ممکن بود کل نظام اداری ما را با 

مشکل روبرو کند.«
جمهوری  رییس  اجتماعی  ارتباطات  دستیار   
کار  سر  بر  کارمندان  یک سوم  »حضور  گفت: 
در نظام اداری نیاز به آمادگی داشت بنابراین 
کردند  پیشنهاد  اعضا  که  بود  درستی  تصمیم 
از  تعطیالت  که  پذیرفت  هم  رییس جمهوری 

روز شنبه عملیاتی شود.«
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وزیر بهداشت: خبـر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »با 
دستور رئیس جمهوری تعداد مراکز درمان سرپایی 
کرونا از ۱۲۰۰ به پنج هزار می رسد، در این مراکز 
تست و داروی رایگان به بیماران ارائه می شود و 
بیماران در خانه یا مسافرخانه قرنطینه و با سامانه 

های ارتباطی رصد و ردیابی می شوند.«
به گزارش سپید، سعید نمکی عصر یکشنبه در 
حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: 
»در جلسه امروز دولت با دستور رئیس جمهوری 
مصوبات روز شنبه ستاد ملی کرونا بررسی شد. 
روز شنبه مصوبات مهمی داشتیم و در کنار آن 
پیشنهادهایی در رابطه با اعمال محدودیت هایی 
از جمله تقسیم بندی های جدید زرد، نارنجی و 
قرمز در سراسر کشور داشتیم که در هر کدام از 

آنها شاخص هایی تعیین کردیم.«
وی افزود: »بزرگترین شاخص مقدار ورودی به 
بیمارستان ها و بیماران مثبت است. در کنار آن ممکن 
است تعدادی پی سی آر منفی باشند که عالمت 
پاتولوژیک بیماری هم داشته باشند که شاخص هایی 
را با دوره های قبل مقایسه کردیم و براساس آن 
شهرها را به زرد، قرمز و نارنجی تقسیم کردیم که 
قرمز پرتنش ترین و پر خطرترین شهر خواهد بود 
و نارنجی در حد وسط و زرد کم خطرتر است.«

هردوشنبهرنگشهرهااعالممیشود
نمکی ادامه داد: »قرار شد از این به بعد دوشنبه به 
دوشنبه وزارت بهداشت وضعیت شهرها را اعالم 
کند و بر مبنای این اعالم، همکاران در قرارگاه 
عملیاتی کرونا و بقیه دستگاه ها طبق فرمایش رهبری 
در رابطه با اینکه وزارت بهداشت مصادیق اعمال 
محدودیت ها را اعالم کند این کار را انجام دادیم 
که با اقبال رئیس جمهوری و اعضای ستاد ملی 
مبارزه با کرونا مواجه شد و قرار شد مختصری 

در رابطه با بعضی ازابعادی که دیده نشده تا روز 
دوشنبه تکمیل تر شود و در جلسه با رئیس جمهور 

این  مصادیق را نهایی و ابالغ کنیم.« 
وزیر بهداشت گفت: »امروز رئیس جمهوری 
جلسه ای را گذاشته بود و همه اعضای دولت 
را مکلف کرد که در رابطه با مصوبات اعمال 
محدودیت ها و در رابطه با طرح ملی غربالگری 
گسترده ای که آماده کرده ایم همه دستگاه ها به 

وزارت بهداشت کمک کنند.«

افزایشتستروزانهکرونابه۱۰۰هزاردرروز
وی افزود: »را در این طرح که همزمان با اعمال 
محدودیت ها در کل کشور اجرا خواهد شد باید 
بتوانیم عالوه بر آموزش همگانی مردم و اقناع عمومی 
که بازهم از فرمایش های مقام معظم رهبری در 
نشستی که در  ستاد ملی کرونا داشتیم است و دوم 
بیماریابی با افزایش تعداد تست ها، مراکز درمان 

سرپایی را افزایش دهیم.«
نمکی ادامه داد: »تست ها از روزی ۲۵ هزار به ۴۰ 
هزار رسانده ایم و با ورود تست های جدید آنتی 
ژن که خوشبختانه در تولید داخل هم توانستیم 
با کمک شرکت های دانش بنیانی که در مجموعه 
ستاد اجرایی حضرت امام توانستیم به تولید انبوه 
این تست ها برسیم، به زودی به انجام ۱۰۰ هزار 
تست در روز می رسیم.« نمکی ادامه داد: »تست های 
آنتی ژن بسیار سریع جواب می دهند. حداکثر بعد 
از ۲۵ دقیقه جواب می گیریم و می توانیم به شکل 
گسترده در تمام افراد پرخطر به شکل محله محور 

و خانواده محور این کار را دنبال کنیم.«

ردیابیبیمارانوقرنطینهدرمنزلومسافرخانه
وی گفت: »عالوه بر آن در زمینه قرنطینه  با کمک 
وزارت ارتباطات و وزیر ارتباطات سامانه هایی 

برای ردیابی با سامانه های رصد ایجاد شده است 
با زیرساختی که در پرونده الکترونیک سالمت 
داریم افراد در قرنطینه ها چه در منزل و چه آنهایی 
که امکان قرنطینه در منزل ندارند و آنها را در 
فضاهایی که خارج خانه قرنطینه می کنیم، رصد 
می شوند. به خصوص کارگران فصلی و افرادی 
که در حاشیه شهرها یا در خانه های محقر هستند 
و امکان قرنطینه و ایزوله کردن آنها نیست را در 

جاهای مخصوص نگهداری می کنیم.«
وی اضافه کرد: »در کنار آن بحث های حمایتی را 
داریم که عزیزان ما در سازمان بسیج، بسیج جامعه 
پزشکی، هالل احمر و سازمان های مردمی، خیرین 
،بهزیستی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و همین 
طور کمیته امداد حضرت امام به کمک وزارت 
بهداشت خواهند آمد تا بتوانیم از نظر حمایتی 

هم در دوران قرنطینه افراد را پوشش دهیم.«

تستودارویرایگاندرمراکزسرپاییکرونا
نمکی گفت: »بحث دیگر درمان سرپایی است. 
در حال حاضر۱۲۰۰ مرکز درمان سرپایی داریم 
که آن را به پنج هزار خواهیم رساند. در مراکز 
درمان سرپایی تست ها همه رایگان خواهد بود، 
داروهای مورد نیاز بیماران به شکل رایگان به 
افراد تحویل خواهد شد. با هماهنگی که با سازمان 
بسیج داریم و عزیزانی که در هالل احمر در کنار 
ما خواهند بود افرادی که در خانه قرنطینه می شوند 
یا در مراکز قرنطینه ای که به شکل مسافرخانه، 
هتل یا فضاهای مهمانسراهای دیگر در اختیار 
تیم  و  پزشک  توسط  می توانند  افراد  می گیریم 
مراقب سالمت هر روز در منزل تحت مراقبت 

سالمت قرار می گیرند.«
ترتیبی  هم  بیمارستانی  درمان  »در  افزود:  وی 
دادیم که با کمک خیرین کپسول اکسیژن طبق 

پروتکل های درمانی چه در بیمارستان، چه بیماران 
در منزل فراهم شود.«

دستوررئیسجمهویبرایهمکاری
همهدستگاههاباوزارتبهداشت

وزیر بهداشت ادامه داد: »رییس جمهوری امروز 
توصیه کردند که همه دستگاه ها کمک کنند تا همه 
این بسته خدمتی را با هم اجرا کنیم و ایرادهای کار 
را رفع کنیم.« وی در پاسخ به سوال دیگری درباره با 
طرح غربالگری گسترده اظهار داشت: »وقتی بیماریابی 
می کنیم و به شکل فعال سراغ بیماران می رویم مطمئنًا 
تعداد بیمار شناسایی شده باال می رود و برعکس به 
مرور تعداد مرگ ها پایین می آیند. این تجربه را در 
اسفندماه و اوایل فروردین در کشور داشتیم که در 
آن طرح توانستیم در کمتر از ۵۰ روز تعداد بیماران 
بستری را به یک پنجم و تعداد مرگ و میر را به 
کمتر از ۴۰ و نزدیک ۳۰ نفر در روز برسانیم و این 
تجربه گرانسنگی است که ما در آن دوره داشتیم.«

رصدسریع۱۰نفرمرتبطباهربیمارکرونا
نمکی گفت: »علت آن هم این بود که در آن دوره 
توانستیم ۷۸ میلیون شهروند که پرونده الکترونیک 
سالمت داشتند را غربالگری کنیم. در بین آنها مواردی 
را تشخیص دهیم و افرادی که با آنها مرتبط بودن 
را تشخیص دهیم. در مرحله جدید هم به  شکل 
گسترده تر از مرحله قبل قرار است این کار را 
انجام دهیم و به ازای هر فرد مثبت ۱۰فرد دیگر 
که با او تماس داشتند سریع شناسایی کنیم. اگر 
شناسایی سریع و به موقع این افراد انجام شود به فاز 
خطرناک بستری نمی روند و حجم کار بیمارستان ها 
کم می شود و تاب آوری نیروی پرستار و پزشک نیز 
بیشتر می شود، مراقبت از مریض دقیق تر می شود و 

به همین نسبت مرگ و میر بیماران کاهش می یابد.«

تعـداد 
مراکز درمان 
سرپایی کرونا 

۴ برابر
می شـود
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وزیر کشور:  خبـر

غربالگری عمومی باید درهمه محله ها انجام شود
وزیر کشور گفت: »ما باید در محله ها با کمک 
مانند بسیج، هالل احمر،  اجرایی  دستگاه های 
شهرداری ها و فرمانداری ها و وزارت بهداشت 
غربالگری عمومی بکنیم و امکان دسترسی به 
تست را برای مردم باال ببریم که مردم به راحتی 

بتوانند تست بدهند. «
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، عبدالرضا رحمانی 
فضلی روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت 
اظهار داشت: »مصوبه  روز شنبه ستاد مقابله با 
همکاران  و  شد  مطرح  هم  قرارگاه  در  کرونا 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
زحمات زیادی در جهت تهیه این طرح کشیدند.«
تجربیات،  همه  اینکه  بیان  با  فضلی  رحمانی 
دانش، علم و همه یافته ها در این زمینه در دنیا 
مورد توجه قرار گرفت، گفت: »تالش ما در این 
طرح این بود که بتوانیم به صورت هدفمند، پویا 
و هوشمند امور مربوط به کرونا را در عرصه 

اجتماعی اداره کنیم.«
از  جمهوری  »رییس  کرد:  نشان  خاطر  وی 
روز نخست تکلیف کرده بودند که ما به جای 
آماده  را  موردی طرحی  و  مقطعی  تصمیمات 
کنیم که در این طرح همه ابعاد موضوع دیده 
شده باشد و طرح پویایی باشد به گونه ای که با 

تغییر شرایط قابلیت اجرا داشته باشد.«
وزیر کشور تاکید کرد: »با تصویب این طرح 
در جلسه مسئوالن کمیته ها که با حضور رییس 
جمهوری بود حمایت جدی شد و هم در ستاد 
این طرح را در کل کشور و شهرها به سه قسمت 
تقسیم کردیم مبنا در این طرح در شهرستان ها 
و شهرها هستند برخالف تصمیمات قبلی که 

استان ها بودند.«
رحمانی فضلی تصریح کرد: »به طور مثال در 
یک استان وقتی ۲۰ شهرستان یا ۳۰ شهر داریم 
در گذشته اگر آماری در استان باال می رفت کل 
استان تصمیم گیری می شد اما اکنون اگر ۵ یا ۱۰ 
تا شهر شرایطشان نارنجی و یا زرد و یا قرمز 
بشوند فقط برای آن شهرها تصمیم می گیریم 
و این موجب می شود که ۵ شهر یا ۱۰ شهر 
در قرنطینه کامل و اگر قرمز باشد تقریبا تعطیل 
کامل باشد به جز مشاغل سطح یک و بخشی از 
کارکنان که ضروری است در محل کار باشند 
باید  قرمز  مرحله  در  است  تعطیل  کارها  بقیه 

تعطیلی عمومی داشته باشیم.«
وی ادامه داد: »در شرایط نارنجی مقداری کم 
می شود ولی باز هم در آنجا فضا به گونه ای 
خواهد بود که تجمعات و ترددها کنترل بشود 
را  اختیار  ما  که  است  این  طرح  این  خوبی 
اگر  یعنی  دادیم  فرمانداران  و  استانداران  به 
شهر  آن  بهداشت  شهری  هر  در  فرمانداران 
شاخص ها را اعالم کرد و شاخص ها را گفتیم 
فوتی ۴ نفر در طرح هزار نفر زرد شش نفر 
در ۱۰۰ هزار نفر نارنجی و ۱۰ نفر در ۱۰۰ 

هزار نفر قرمز می شود.«
وزیر کشور گفت: »وزارت بهداشت روزهای 
دوشنبه به صورت هفتگی اعالم می شود و به 
کلیه شهرستانها ابالغ می کنیم خود فرماندار با 

هماهنگی با استاندار این کار را انجام می دهد 
تاکید می کنم که مردم انتظارات و توقعات شان 
حتمًا باید نسبت به این اقدامات مدیریت شده 
باشد و بدانند چه اتفاقی می افتد ما یک بسته 
و مجموعه داریم با چند بخش قرار است همه 
این بخش ها در این هفته های پیش رو اجرا شود 
اگر هر کدام از اینها را انجام ندهیم در عمل 

نمی توانیم به هدف نهایی برسیم.«
رحمانی فضلی افزود: یکی از اینها غربالگری 
عمومی است یعنی ما باید در محالت با کمک 
هالل  بسیج،  مانند  دیگر  اجرایی  دستگاه های 
احمر، شهرداری ها و فرمانداری ها و خود وزارت 
بهداشت امکان دسترسی به تست را برای مردم 
باال ببریم که مردم به راحتی بتوانند تست بدهند 
دوم اینکه رقم تست را که در هفته قبل ۲۳ هزار 
تست در روز بود و امروز به ۴۰ هزار رسیده 
به ۱۰۰  آینده حتمًا  هفته  یکی دو  باید ظرف 

هزار تست برسانیم.«
است  قرنطینه  بعدی  »گام  داشت:  اظهار  وی 
مشکالت ما این است که مردم اصول قرنطینه 
را خوب به آنها آموزش ندادیم و برخی هم 
جای مناسبی ندارند وقتی یک خانواده در یک 
آپارتمان ۵۰ و ۶۰ متری می نشیند امکان و قرنطینه 
سخت است تدارک دیده شده و دولت تصویب 
کرده و رییس  جمهوری حمایت کردند که ما از 
جاهای مختلف که در اختیار بخش خصوصی 
است با اجاره ای که به آنها می دهیم از جمله 
هتل ها و مسافرخانه ها یا جاهای که دستگاه 
دولتی هستند امکان قرنطینه سازی به مردم بدهیم 

که تا کسانی که تست مثبت می شوند در آنجا 
تحت نظر باشد.«

وزیر کشور خاطر نشان کرد: »مساله بعد ردیابی 
فردی است کسانی که تست شان مثبت می شود 
در داخل آن طرح ردیابی کنیم و با رصد مستمر 
در  و  کنند  استراحت  آنجا  در  و  کنیم  کنترل 
آنجا تحت نظر باشند ممکن است فردی تست 
کنترل خارج  از  بعد  ولی  قرمز شود  و  بگیرد 
می شود و اینکه رعایت می کند یا نه با طرحی 
که وزارت بهداشت به کمک وزارت ارتباطات 
تحت عنوان اپلیکیشن ماسک فراهم کردند به 
امید خدا می توانیم همه کسانی که به نوعی مثبت 
می شوند اینها را در داخل طرح ردیابی کنیم و 

با رصد مستمر کنترل کنیم.«
بعدی  »مساله  کرد:  تاکید  فضلی  رحمانی 
محدودیت ها و ممنوعیت سازی است و مهمتر 
اینها بحث رسانه هاست رسانه هاست.  از همه 
رسانه ها اساس این کار هستند رسانه ها فقط بحث 
اطالع رسانی نیست البته اطالع رسانی خیلی مهم 
باید  آموزش در رسانه ها  است حتمًا موضوع 
مد نظر باشد و مردم سبک زندگی با کرونا را 
آموزش ببینند اگر می بینیم که قرمز شود تعطیلی 
خواهیم  باشد  اگر  قرمز  شهرهای  در  عمومی 
داشت اما اگر مردم آموزش نبینند که به جای 
اینکه در خانه بنشینند و تردد هایشان به غیر از 
ترددهای ضروری کم نکند و کماکان بخواهند 
در خیابان ها و مراکز تجمع حضور یابد حتمًا 

نقض غرض خواهد بود.«
وی تصریح کرد: »در تمام بحران ها با رسانه ها در 

کنار هم بودیم که زلزله چه سیل چه اغتشاشات 
کروال  االن  چه  و  انتخابات  چه  و  تنش ها  و 
خواهش  کردند  کمک  ما  به  رسانه ها  همیشه 
بقیه  مثل  این مقطع هم  این است که در  من 
همراه  و  اقناع  و  آگاه سازی  در  حتمًا  موارد 
سازی و همکاری دقیق مردم را با ما تقویت 
می افتند  به زحمت  ما  مردم خوب  البته  کنند 
ولی در کنار آن می دانند که همه اقداماتی که 
صورت می گیرد برای این که ما با جان مردم 
سر کار داریم و جان مردم را نمی شود با هیچ 

چیز دیگر مقایسه کرد.«
وزیر کشور ادامه داد: »همان طور که رهبر معظم 
انقالب فرمودند در تزاحم بین سالمت و امنیت 
و اقتصاد سالمت مهم است و همه تابع این نظر 
هستیم نظر و خواسته ما از همه مردم عزیز این 
است که ما را یاری دهند اطمینان داشته باشند 
که دولت و شخص رییس جمهوری و وزیر 
بهداشت وزارت کشور همه دستگاه ها پای کار 
آمدند تا بتوانیم انشاهلل به مرحله ای که در قبل 
بودیم برگردیم و در دنیا به عنوان یک عملکرد 

مناسب از خود ایران ارائه کرد.«
رحمانی فضلی گفت: »تاکید مجدد دارم محور و 
مبنای این کار سه امر است یک کنترل مدیریت 
ویروس که به عهده وزارت بهداشت است دوم 
مردم و همکاری آنها سوم اطالع رسانی تبلیغات 
و آموزش است که بر عهده رسانه هاست بقیه 
کارها فرع بر این است و در حاشیه قرار می گیرد 
امیدوارم کمک خدا شامل حال ما و مردم باشد 

تا بتوانیم موفق شویم.«
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وزیر بهداشت:  خبـر

اجرای محدودیت های جدید، گرچه دیراما مغتنم است
وزیر بهداشت درباره ضرورت اعمال محدودیت های جدید جهت 
مقابله با کرونا گفت: »اجرای محدودیتها از اول آذرماه، گرچه دیر 
است اما مغتنم است که این وضعیت اورژانسی را هرچه زودتر 
دریابیم. اگر قرار است محدودیت ها درست اجراشود اما با تاخیر 
ما ترجیح می دهیم تا اینکه با عجله و شکسته و نیم بند اجرا شود.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در مراسم امضای تفاهم نامه با جمعیت 
هالل احمر، گفت: »ما در یک دوره ای در اسفند و فروردین با 
تالش و همدلی و وفاق ملی و گرد هم آمدن همه نیروها حول 
یک محور توانستیم رکورد تاریخی در مبارزه با بیماری کرونا در 
جهان ثبت کنیم. شنبه در جلسه ای در خدمت عزیزان وزارت راه 
و شهرسازی بودم و یادآور آن شدیم که بعد از رسیدن این طوفان 
به کشورهای اروپایی، فوج عظیمی از هموطنان ما به دلیل گرفتاری 
که در کشورهای اروپایی پیش آمد و هنوز مقایسه ای بین آنها و 
ما پیش نیامده بود، خواستار بازگشت به کشور برای امنیتی که 

ما در سایه  این همدلی در مدیریت کرونا فراهم کرده بودیم، بودند و 
ما هواپیماهایی می فرستادیم تا این عزیزان را به وطن بازگردانند.« وی 
افزود: »بعد از آن ایام به دالیل متعددی که مهم ترین آن ساده انگاری و 
رفتار متفاوت ویروس بود، گرفتار امواج دوم و سوم بیماری شدیم. 
در جلسه ای که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان تکالیف 
جدیدی به عهده دستگاه ها گذاشتند که یک سرفصل بسیار مبارک و 
مهمی در استمرار مدیریت بیماری بود. یکی از دستورات مهم ایشان 
تشکیل یک قرارگاه عملیاتی بود برای اجرای مصوبات ستاد که این 
خأل در طول این مدت هم احساس می شد. خیلی از پیشنهادات ما 

مصوب می شد اما این مصوبات اجرا نمی شد.«
وی در ادامه تاکید کرد: »یک بالی از مدیریت بیماری که در اختیار ما نبود 
بال بسته و شکسته ای بود که با تشکیل قرارگاه و حضور وزیر کشور در 
رأس این قرارگاه، عملیات اجرایی سامان جدیدی یافت. تکلیف دومی 
که مقام معظم رهبری تعیین کردند این بود که بتوانیم به عنوان تعیین 
مصادیق محدودیت ها در وزارت بهداشت عمل کنیم و این حرکت 
سبب شد دوستان ما در وزارت بهداشت با هماهنگی همکاران وزارت 
کشور یک مجموعه ای از پروتکل های جدید تدوین کنند که شنبه در 
جلسه ستاد ملی مورد اقبال رییس جمهور و اعضای ستاد قرار گرفت.«
وزیر بهداشت افزود: »گرچه ما به دلیل وضعیت بحرانی کرونا در 
کشور نیازمند تسریع این اعمال محدودیت ها بودیم اما عزیزان به دلیل 
پیش نیازها و ضرورت هایی که باید ایجاد می شد، اجرای آن را به اول 
آذرماه موکول کردند. گرچه دیر است اما مغتنم است که این وضعیت 
اورژانسی را هرچه زودتر دریابیم و اگر قرار است درست اجراشود با 
تاخیر ما ترجیح می دهیم تا اینکه با عجله و شکسته و نیم بند اجرا شود.«
نمکی ادامه داد: »اتفاق دیگری که افتاد و ما معتقدیم اگر این پکیج را با 
هم اجرا نکنیم با اعمال محدودیت های ِصرف نخواهیم توانست بیماری 

را مدیریت کنیم، بحث طرح تشدید غربالگری و تشدید دنبال کردن 
موارد مثبت است. در این طرح جدید که استمرار شیوه قبلی مدیریت ما 
در غربالگری بیماری است مانند زمانی که تست های تشخیصی روزانه 
را از 12۰۰ تست در روز به 2۵ هزار تست رساندیم و همینطور 7۸ 
میلیون شهروند را با کمک نیروهای بسیج و سازمان هالل احمر و سایر 
دستگاه های اجرایی غربالگری کردیم و اینکار بار بیمارستانی را کاهش 
داد و کمتر از 6۰ روز توانستیم میزان اشغال تخت بیمارستان را با بیمار 
مبتال به کرونا به 2۰ درصد و میزان مرگ و میر را به کمتر از ۴۰ نفر در 
روز برسانیم. این رکورد در مدت حداکثر ۵۵ روز یک رکورد تاریخی 
و افتخار ملی برای جمهوری اسالمی ایران در جهان است. اکنون قرار 

است همین راه را با همت بیشتر دنبال کنیم.«
وی یکی از محورها را تشدید نظارت ها خواند و اظهار کرد: »ما بر 
اجرای پروتکل ها بیش از پیش نطارت می کنیم و در مرحله دوم به 
آموزش همگانی می پردازیم که مقام معظم رهبری محوریت را به 
وزارت بهداشت سپردند و در وهله سوم بیماریابی زودرس و انجام 
تست های فراوان است که ما میزان تست ها را از 23 تا 2۵ هزار تست 
 PCR در روز به حدود روزی ۴۰ هزار رساندیم که همگی با شیوه
است و ان شااهلل با تولید کیت های داخلی و احتماالً رسیدن کیت های 

کره ای ما این کار را به روزی 1۰۰ هزار مورد افزایش خواهیم داد.«
نمکی افزود: »تست هایی که به شکل رپید یا سریع هستند، بیش از 2۰ 
دقیقه وقت نمی گیرند، تعداد زیادی از گروه هدف را تست می کند 
و در ظرف 2۵ دقیقه تکلیف بیمار را چه ورودی به کشور باشد چه 
گروه های هدف مثل رانندگان ناوگان عمومی، پرسنل دستگاه دولتی 
و... مشخص می کند. پس از آن بالفاصله تماس های نزدیک فرد بیمار 
شناسایی می شود و به ازای هر کیس مثبت خود را مکلف می دانیم 
1۰ کیس دیگر را بررسی کنیم و افرادی که با فرد آلوده تماس داشتند 
را پیدا کنیم.« وی افزود: »مرحله بعد قرنطینه است که قرنطینه این 

افراد را با کمک وزارت ارتباطات انجام می دهیم و مجهز به 
ابزارهایی هستیم که افرادی که در قرنطینه قرار می گیرند را رصد 
کنیم تا اگر کسی از قرنطینه خارج شد او را مجدداً به قرنطینه 
بازگردانیم. همچنین قرار است با همراهی وزیر گردشگری و 
صنایع دستی، به شناسایی محل هایی مثل هتل ها، مسافرخانه ها و 
اقامت گاه هایی بپردازیم که در اختیارمان قرار گیرد برای قرنطینه 
کردن افرادی که امکان قرنطینه در منزل ندارند یا از نظر اقتصادی 
نیازمند نگهداری در محل عمومی تری با حمایت های دوره 1۴ 

روزه قرنطینه هستند استفاده کنیم.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »قرنطینه ما دو گونه است، اول قرنطینه 
افراد با تست مثبت PCR یا آنتی ژن و دوم قرنطینه معکوس افرادی 
که ممکن است بیمار نباشند ولی بیماری زمینه ای دارند و یا سن 
باالی 6۵ سال دارند که باید در محلی نگهداری شوند و تحت 
حمایت باشند و نیازمندی آنها را برای خروج از منزل چه برای 
امور اجرایی و چه برای تهیه  مایحتاج به حداقل برسانیم. این جمعیت 
حدود 11 میلیون و 7۰۰ هزار نفر هستند که مرگ و میر ۸۸ درصدی در 
کرونا مربوط به این افراد است و در نهایت درمان سرپایی و زودرس با 
پروتکل دارویی موثری که در کمیته علمی تدوین شده باید بتوانیم طول 
دوره درمان را به حداقل برسانیم و ابتالی بیمار را به فاز التهابی هفته دوم 
بیماری به حداقل برسانیم، از تعداد افراد بستری در بیمارستان ها بکاهیم 

و در نتیجه بتوانیم در کاهش مرگ و میرها موفق باشیم.«
وی تصریح کرد: »در این راستا نیازمند کمک سازمان یافته افراد کاردان 
هستیم، بدون تردید سیاست گذاری، اجرای قسمت های بهداشتی درمانی و 
نظارت عالیه و سیاست گذاری وزارت بهداشت است اما دو دستگاه بسیار 
مهم شامل اول عزیزان بسیجی که بر اساس طرحی که همکاران تدوین 
کردند و بر اساس تجربیات بسیار گسترده و قدیمی بنده در ریشه کنی 
فلج اطفال و طرح ملی کنترل فشار خون و مرحله اول مدیریت کرونا 
از عزیزان بسیج در قسمت اجرایی، حمایتی و قرنطینه کمک می گیریم. 
اما دستگاه دیگر که مجهز به کمک جوانان هالل احمر است قرار است 
به ما کمک کند تا از جمعیت یک میلیون و 1۰۰ هزارنفری و همچنین 
نیروهای سازمانی مجموعه در تمام ابعاد بویژه بحث آموزش استفاده کنیم.«
نمکی تاکید کرد: »این حرکت به شیوه محله محور و خانواده محور 
و استفاده از ظرفیت هرخانه یک پایگاه سالمت خواهد بود. تردید 
ندارم با به کارگیری این دوبال پرواز در اوج گیری از ویروس و 
اجرای قوی پروتکل ها و طراحی همکاران بنده در مدیریت بیماری 
و بیماریابی زودرس و کاهش موارد بستری و در نهایت کاهش 
مرگ و میر که در یک ماه آینده با رعایت بیشتر مردم و همکاران 
من و وفاق ملی بیشتر و میانجی گری سازمان های مردم نهاد، خواهیم 
توانست در کاهش موارد بیماری و مرگ و میر به عنوان یکی از 

کشورهای پیشتاز جهان باشیم.«ایسنا

رییس جمعیت هالل احمر گفت: »از روزهای آغاز بیماری کووید19 
همکاران ما در قالب کنترل خروجی شهرها در روزهایی که مردم 
قصد سفر داشتند، همکاری مناسبی با حوزه سالمت داشتند و بیش 

از 21 میلیون نفر از مردم در آن طرح و 7 و نیم میلیون خودرو، 
مورد غربالگری قرار گرفتند.«

به گزارش سپید، کریم همتی در مراسم امضای توافقنامه همکاری 
جمعیت هالل احمر با وزارت بهداشت که در ستاد وزارت بهداشت 
برگزار شد، اظهار داشت: »هر کجا که به دعوت همکاران مان در 
وزارت بهداشت نیاز به حضور جوانان داوطلب هالل احمر وجود 

داشته، این کار انجام شده و در کنار وزارت بهداشت بوده ایم.«
وی افزود: »در چند روز گذشته طرح آمران سالمت با حضور 
بیش از 13 هزار نفر از جوانان هالل احمر در بیش از ۴ هزار و 
3۰۰ پایگاه در کشور اجرا شده و وظیفه آمران سالمت، تذکر و 
یادآوری موارد رعایت پروتکل ها و دستورالعمل ها به مردم است 

که خوشبختانه این طرح با استقبال خوبی روبرو شد.«

رییس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران خاطرنشان 
کرد: »آمده ایم اعالم آمادگی کنیم که سازمان جوانان در کنار وزارت 
بهداشت می تواند باری از دوش هموطنان مان بردارد. جمعیتی بیش 
از یک میلیون نفر عضو سازمان جوانان هستند و تقریبا در سراسر 

کشور حضور دارند و می توانند گام های مثبتی بردارند.«
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، همتی یادآور شد: »ایمان 
داریم که نه بضاعت ما نه بضاعت سایر کشورها برای مقابله با 
کرونا، کافی نیست و تمرکز ما باید بر آموزش و پیشگیری باشد 
و بدون شک همدلی بین وزارت بهداشت و جمعیت هالل احمر 
خواهد توانست بار بیماری و موارد مرگ و میر بیماران را در کشور 
کاهش دهد و موجب آرامش خاطر نیروهای بهداشتی و درمانی 

در بیمارستان ها شود.«

رییس جمعیت هالل احمر اعالم کرد

آمادگی بیش از یک میلیون جوان هالل احمری برای مقابله با کرونا



سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا:  خبـر

مشاغلدرشهرهایسطح۳هشدارتعطیلمیشوند
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: »اگر یک 
شهر یا شهرستان در سطح ۳ هشدار باشد به جز 
مشاغل خیلی ضروری بقیه مشاغل تعطیل می شوند.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی با اشاره به اینکه در 
حدود سه هفته پیش در ۴۳ شهرستان محدودیت 
شدید اعمال شد گفت: »بعد از آن ۴۶ شهرستان 
نیز در همین شرایط قرار گرفتند، لذا نتایج این 
محدودیت ها نشان می دهد که تصمیمات ما بسیار 
کارساز بوده است.« سخنگوی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا، از آماده شدن طرح جامع در ستاد ملی خبر 
داد و افزود: »براساس بار بیماری در بیمارستان های 
هر شهرستان،  سه سطح هشدار یعنی قرمز، نارنجی 

و زرد، تعریف شده است.«
وضعیت،  هر  با  »متناسب  داد:  ادامه  وی 
محدودیت هایی اعمال می شود و حدود دو هفته 
زمان برای ارزیابی الزم است که بر اساس آن نیاز به 
تمدید یا تشدید و یا برعکس تسهیل محدودیت ها 
اعمال می شود لذا اگر آن شهر یا شهرستان در سطح 
۳ هشدار باشد به جز مشاغل خیلی ضروری بقیه 
مشاغل تعطیل می شود.« رئیسی با اشاره به اینکه 
این تعطیلی ها فقط شامل مشاغل نیست و در حوزه 
آموزش مدارس و دانشگاه ها خواهد بود گفت: 
»در این شرایط، مدارس و دانشگاه ها غیر حضوری 

خواهند بود.«
وی با اشاره به تصمیم گیری برای کارکنان افزود: 
»در شهر ها و شهرستان های هشدار ۳، یک سوم 

 ۲ در سطح  می کنند،  پیدا  فقط حضور  کارکنان 
هشدار، حدود یک دوم و در سطح یک هشدار، 
حدود دو سوم کارکنان حضور پیدا خواهند کرد.«
رئیسی خاطرنشان کرد: »ممنوعیت تردد ها مربوط 
به سطح ۲ و ۳ هشدار یعنی قرمز و نارنجی خواهد 
بود، به طوری که خودرو های پالک بومی نمی توانند 
به شهر دیگر بروند و غیر بومی هم نمی توانند وارد 
شوند، لذا زمان اجرای طرح جدید، از یکم آذر 

ماه خواهد بود.«
رئیسی افزود: »این طرح، طرحی هوشمند و پویا 
بهداشت  بررسی های وزارت  اساس  بر  است و 

از بار بیماری و میزان بستری روزانه بیماران در 
گفت:  وی  است.«  گرفته  صورت  شهرستان ها 
»بر اساس رنگ بندی ها متناسب با هر وضعیت، 
محدودیت هایی اعمال می شود که می بایست به طور 
قطع اعمال شود و حدود دو هفته زمان الزم است 
که ارزیابی کنیم و ببینیم این اعمال محدودیت ها تا 
چه اندازه موثر بوده و بر اساس آن نیاز به تمدید و 

تشدید و یا بالعکس نیاز به تسهیل دارد.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه 
عده ای که می گویند تعطیل کنید معموالً کارمند ها 
هستند افزود: »همه مسائل را باید در کنار هم ببینیم، 

سالمت مردم بسیار برای ما مهم است.«
پروتکل  آزمون  برگزاری  »برای  اظهار کرد:  وی 
داریم، در شرایط جدید باید بدانیم که چند نفر و 
در چند حوزه هستند لذا از یک عدد باالتر قطعًا 

اجازه داده نمی شود.«
رئیسی افزود: »تعداد زیادی از کارمندان بانک به 
کرونا مبتال شده اند، اما اگر مدیرانی هستند که زیر 
بار نمی روند باید بدانند که تخلف اداری مرتکب 
شده اند، اگر جایی مشاهده شود که تخلف صورت 
گرفته قطعاً با آن برخورد خواهیم کرد، مردم می توانند 
در صورت مشاهده تخلف با سامانه ۱۹۰ تماس 
بگیرند و موارد تخلف را گزارش دهند، جلسات 
متعددی با مشاغل مختلف برگزار شده تا ضرورت ها 

تعیین شود و بر اساس آن اقدام کنیم.«
وی گفت: »یک اتفاقی افتاده و باید سبک زندگی 
را تغییر داد، برخی از تصمیماتی که اتخاذ می شوند 
با برخی از منطق هایی که تاکنون در زندگی روزمره 
داشتیم تداخل پیدا کرده است، ویروس ۲۴ ساعته 
وجود دارد لذا پاساژ ها، رستوران ها و محل های 
تجمع از جمله جا هایی هستند که به شدت آسیب 
پذیر بوده و می توانند باعث انتقال بیماری شوند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا افزود: »هدف اصلی تعطیلی 
اماکن و  نیست و در برخی  کسب و کار مردم 
مشاغل به دلیل رعایت نشدن شیوه نامه ها اعمال 

محدودیت خواهیم کرد.«

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: »شورای عالی بیمه سالمت، کاهش قیمت 
تست تشخیص مولکولی کرونا را تصویب کرده و منتظر تصویب 

این مصوبه در هیئت دولت و ابالغ آن هستیم.«
به گزارش سپید، سیامک سمیعی گفت: »قیمت انجام تست 
تشخیص کرونا تست مولکولی پی سی آر در  بخش خصوصی 
اکنون حدود ۵۸۰ هزار تومان است البته برخی آزمایشگاه ها به 
بهانه های واهی هزینه های بیشتری از مردم می گیرند که تخلف 
است و با متخلفان برخورد می شود. در مورد انجام تست های 
سریع آنتی ژن کرونا در  بخش خصوصی هنوز تصمیمی گرفته 
نشده، چون هنوز کیت های آن وارد کشور نشده و به همین 
علت هنوز تعرفه ای برای انجام تست سریع کرونا در بخش 

خصوصی تعیین نشده است.«
وی افزود: »با مصوبه شورای عالی بیمه قرار است هزینه انجام 
تست پی سی آر در  بخش خصوصی به میزان قابل توجهی 
کاهش پیدا کند. این مصوبه دو هفته پیش به هیات دولت رفته 
و با تصویب و ابالغ هیات دولت به زودی هزینه تست کرونا 
در  بخش خصوصی کم می شود، هزینه تمام شده انجام تست 
پی سی آر در  بخش دولتی حدود ۲۵۰ هزار تومان است که البته 
چون وظیفه حاکمیتی است هزینه ای از مردم گرفته نمی شود و با 
دستور وزیر بهداشت کسانی که در اولویت تشخیصی هستند، 
تست کرونا به صورت رایگان برای آنها در  بخش دولتی انجام 
می شود و هزینه آن را وزارت بهداشت و بیمه ها پرداخت می کنند.«

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت ادامه داد: »در 
مصوبه شورای عالی بیمه سالمت مکانیزمی برای تعیین هزینه 
تست کرونا تعریف شده که با توجه به هزینه تمام شده تست 
که نرخ ارز هم در آن تاثیر دارد، می توانیم هر سه ماه یکبار هزینه 
انجام تست را تعدیل کنیم، اکنون روزانه حدود ۲۵ هزار تست 
کرونا در کشور انجام می شود و با خرید کیت و دستگاه های 
پی سی آر جدید قرار است به حدود ۵۰ هزار تست در روز 
برسد. عالوه بر آن قرار است تا حدود دو هفته آینده بین دو تا 
سه میلیون کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونا از کره 
جنوبی وارد کشور شود و با توزیع آنها در مراکز بهداشتی ۱۶ 
ساعته تعداد تست های تشخیصی کرونا در کشور به حدود ۱۰۰ 
هزار تست در روز برسد، نمونه گیری با کیت های تشخیص 
سریع کرونا به روش آنتی ژن درست مانند نمونه گیری تست 
مولکولی »پی سی آر« از انتهای بینی انجام می شود و بین ۱۵ تا 
۳۰ دقیقه طول می کشد تا نتیجه تست مشخص شود.« سمیعی در 
پایان گفت: »هم تست های پی سی آر و هم تست های تشخیص 
سریع، منفی کاذب دارند. میزان منفی کاذب تست ها به حدود 
۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد. نحوه نمونه گیری دقیق مهم است، 
همچنین افرادی باید برای تست انتخاب شوند که حداقل چهار 
یا پنج روز از شروع عالئم آنها گذشته باشد زیرا در روز اول 
ورود ویروس به بدن ۱۰۰ درصد نتیجه تست ها منفی می شود 
و به مرور تا ۵ روز بعد میزان مثبت شدن نتیجه تست به حدود 
۶۰ درصد می رسد اما همچنان حدود ۴۰ درصد نتیجه تست ها 

منفی کاذب است. افرادی که عالئم دیگر کرونا را هر چند 
خفیف دارند اما نتیجه تست آنها منفی است.«

به گزارش ایرنا از زمان شروع اپیدمی کرونا در ایران تاکنون 
پنج میلیون و ۴۲۴ هزار و ۴۷۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشور به روش پی سی آر انجام شده و از این طریق ۷۳۸ هزار 
و ۳۲۲ بیمار مبتال به کرونا تشخیص داده شده اند. مثبت بودن 
تست پی سی آر مبنای اعالم آمار کرونا است. بر این اساس 
آمار فوتی های کرونا نیز در کشور بر مبنای نتیجه آزمایش پی 
سی آر کرونا اعالم می شود و فوتی هایی که تست آنها منفی 
بوده در آمار مبتالیان و فوتی ها ثبت نمی شوند، بنابراین تاکنون 

۴۰ هزار و ۵۸۲ نفر در کشور به علت کرونا جان باخته اند.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت:

آزمایشکروناارزانمیشود

شماره ۱۷۹۷ ۲۶7 آبان ۱۳۹۹
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مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا:  خبـر

نیمیازبیماراندردورهمیهایخانوادگیبهکرونامبتالشدهاند
عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا گفت: 
و  مهمانی ها  در  کرونایی  بیماران  درصد   ۵۰«
دورهمی های خانوادگی مبتال شده اند و باید از 

رفتن به مهمانی پرهیز شود.«
به گزارش سپید، مردانی با اشاره به اینکه احتمال 
این بود که این وضعیت برای کشور اتفاق بیفتد 
گفت: »ما در این مخمصه گیر کرده ایم و چاره ای 
بیش از این نداریم که برای توقف گردش ویروس 
همه باید دست به دست هم دهیم تا مانع گسترش 

ویروس در جامعه شویم.«
وی با بیان اینکه مردم می گویند که خسته شده اند، 
افزود: »روز به روز موارد بیماری در حال افزایش 
است و تعداد تست هایی که در کشور انجام می دهیم 
نسبت به قبل افزایش یافته است، نزدیک 3۰ هزار 
تست »پی سی آر« در روز انجام می دهیم، قرار 
است در آینده نزدیک به 1۰۰ هزار تست در روز 
برسیم لذا موارد جدید مبتالیان با باال رفتن انجام 
مالی  نظر  از  پیدا می کند،  افزایش  تست خیلی 
انجام تست برای مردم مهم است، هزینه انجام 
تست در برخی از آزمایشگاه ها ۵۰۰، 6۰۰ الی 

7۰۰ هزار تومان است.«
مردانی گفت: »با جهشی که ویروس کرونا پیدا 
کرده، سرعت انتقال آن نیز 3 تا 9 برابر افزایش 
یافته است، لذا همه باید بیشتر مراقب باشند و 
شیوه نامه ها و فاصله گذاری اجتماعی را کامال 
رعایت و از تجمع و اجتماع دوری کنند لذا با 
اعمال محدودیت های جدید تالش می کنیم حداقل 

سرعت انتقال بیماری را آهسته تر کنیم.«
عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا با اشاره به 

افزایش موارد ابتال به بیماری کرونا افزود: »امیدواریم 
که محدودیت هایی که اعالم می شود اجرا شود، 
من خودم جمعه شب سمت سعادت آباد و چند 
محله دیگر بودم، متاسفانه حدود ساعت ۸ و 9 
شب رستوران ها و فست فود ها همه باز و پر از 
مردم بود و فاصله گذاری و دستورالعمل ها اصاًل 

رعایت نمی شد.«
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد های کمیته علمی در 
سطوح باالتر یعنی ستاد ملی چکش کاری و به 
اقتضای جوانب مختلف تصمیم گیری می شود، 
اظهار کرد: »پیشنهاد ما تعطیل کردن کامل 2 تا 3 

هفته ای شهر تهران بود.«
ساخت  درخصوص  خوشبینی  ابراز  با  مردانی 
واکسن تا ۵ یا 6 ماه دیگر گفت: »هر عاملی که 
بتواند گردش ویروس را در سطح جامعه متوقف 
و یا آهسته کند می تواند از بار و فشار همه کارکنان 

درمانی و بهداشتی کم کند تا آن ها نفس بکشند.«
وی گفت: »هر روز، وقت و بی وقت ما خبر ابتال و 
یا فوت همکاران پزشک یا پرستارمان را می شنویم 

و این موضوع خیلی سخت و دردناک است.«
عضو کمیته ملی ستاد مقابله با کرونا تصریح کرد: 
»با کیت های رپیدی که از کشور کره وارد کرده ایم، 
تعداد تست ها ی روزانه به 1۰۰ هزار خواهد رسد 
و لذا مراکزی برای غربالگری مشخص شده تا 
افراد مشکوک به کرونا به آنجا معرفی و تست 
بدهند و این مسئله به شناسایی افراد مبتال و ناقل 
کمک می کند و قرنطینه آن ها کمک شایانی به 

کنترل بیماری می کند.«
مردانی ادامه داد: »۵۰ درصد مبتالیان در مهمانی ها 
و دورهمی های خانوادگی مبتال شده اند، لذا مردم 
حتما از تجمع ها دوری و از برگزاری مهمانی های 

شبانه و دورهمی ها به شدت اجتناب کنند.«

وی با بیان اینکه 1۰ تا 1۴ روز افرادی که کرونا 
مثبت هستند باید در قرنطینه باشند افزود: »این 
موضوع می تواند کمک کند تا چرخه انتقال ویروس 
در سطح جامعه کمتر شود، مرگ و میر ما بر اساس 
تعاریف سازمان جهانی بهداشت است، مورد مثبت 

کسی است که پی سی آر مثبت باشد.«
مردانی با اشاره به اینکه میزان اعتماد به تست 
حلقوی ۵۰ تا 6۰ درصد است گفت: »با تست های 
سریع آمار ممکن است تحت الشعاع قرار بگیرد، 
ممکن است آمار مرگ و میر حتی از این موارد 

بیشتر شود.«
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به 
اینکه مردم در ابتدای بیماری خوب عمل کردند 
افزود: »مردم در اسفند و فروردین ماه در خانه ماندند 
و در تعطیالت عید نوروز به مسافرت نرفتند و 
در سیزده بدر کسی در روز طبیعت حضور پیدا 
نکرد، لذا نتیجه آن را در اردیبهشت ماه دیدیم به 
طوری که  بخش کرونا در بیمارستان ها یکی یکی 
تعطیل شدند.« وی با اشاره به اینکه بی احتیاطی ها 
همه محدودیت ها را برگرداند، خاطرنشان کرد: 
»موارد جدید بیماری روبه افزایش است، قدرت 
انتقال ویروس هم چند برابر افزایش یافته است.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عضو کمیته 
علمی ستاد مبارزه با کرونا با بیان اینکه پیشنهاد اول 
ما به ستاد ملی قرنطینه کامل یا الک داون بود، ادامه 
داد: »اآلن وقت دورهمی نیست، زیرا ۵۰ درصد 
ابتالی جدید به بیماری کرونا ناشی از تجمعات 
و دورهمی ها است، لذا تست آنتی بادی مجوزی 

برای برگزاری دورهمی ها نیست.«

این تصاویر روز یکشنبه ساعت ۴ صبح در یکی ازسایت های تولید واکسن 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( گرفته شده است و تالش بی وقفه محققان ایرانی 
برای ساخت واکسن کرونا را نشان می دهد. به گزارش سپید، در ایامی که 
سرعت شیوع ویروس کرونا به دلیل جهش یافتگی آن و البته در سایه بی توجهی 
برخی از مردم به پروتکل ها و حضور در صف های خرید بیشتر شده؛ دیدن 
این تصاویر که محققان دارویی کشور با پوشیدن لباس مخصوص و حمل 
لوازم مختلف، ایثارگرانه ساعت ها بدون وقفه تالش می کنند تا مردم کشورشان 

را از مرگ نجات دهند؛ حماسه آن ها را در تاریخ جاودانه خواهد کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »توصیه اکید وزارت 
بهداشت این است که مردم از حضور در جمع های 

خانوادگی و دورهمی ها پرهیز کنند.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با ایلنا 
با اشاره به تاثیر محدودیت های اعمال شده بر میزان شیوع 
ویروس کرونا در کشور، بیان کرد: »بر اساس تصمیم 
جدید ستاد ملی کرونا، از این پس در رنگ بندی از 
وضعیت های قرمز، نارنجی و زرد استفاده خواهد شد. 
بر این اساس شهرستان هایی که قبال به صورت بحرانی 
و با رنگ سیاه در نقشه نمایش داده می شدند، از این پس 
به صورت قرمز خواهند بود و بنابراین اعمال جدی ترین 
محدودیت ها روی شهرستان های قرمز صورت خواهد 
گرفت.« سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: »بر همین 
اساس فهرست رنگ بندی این هفته اصالح شده و به 
رسانه ها اعالم می شود.« وی افزود: »کاهش موارد بیماران 
بستری در موج جدید به آسانی گذشته نخواهد بود، 
چون تعداد مبتالیان زیاد و کاهش ابتال زمان بر است.«

وی ادامه داد: »باید مجموعه ای از عوامل دست به دست هم 
دهند، یعنی میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده 
از ماسک افزایش پیدا کند، محدودیت های شدیدتری 
اعمال شود و نظارت ها مستمر باشد.« الری تصریح کرد: 

»از طرفی اعمال محدودیت ممکن است، برای برخی 
مشاغل و افراد باعث بروز مشکل نشود، اما از لحاظ 
اقتصادی می تواند برخی مشاغل و افراد را با مشکالت 
فراوانی مواجه کند. در نتیجه ستاد ملی مقابله با کرونا با 
دقت و بررسی همه جوانب در این زمینه تصمیم گیری 
می کند.« وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان شیوع 
رو به افزایش است؟، گفت: »درباره افزایش موارد ابتال 
نیز عالوه بر رفتار اجتماعی، جهش های ویروس کرونا 
نیز موثر است. سرمای هوا، آلودگی هوا، حضور بیشتر 
مردم در فضاهای بسته و بدون تهویه نیز میزان سرایت 
ویروس را افزایش داده است، توصیه اکید وزارت بهداشت 
این است که مردم از حضور در جمع های خانوادگی و 

دورهمی ها پرهیز کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت پاسخ دادقـاب عاشقی
چرا میزان شیوع کرونا رو به افزایش است؟



معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:  خبـر

بیماران دیابتی بیشتر درمعرض ابتال به کووید۱۹ هستند
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
کووید۱۹،  پاندمی  شرایط  به  توجه  »با  گفت: 
افرادی که عامل خطر غیر واگیر یا بیماری های 
دیابت، فشارخون باال و بیماری قلبی عروقی 
دارند و همچنین افراد سالمند بیشتر در معرض 
ابتال به کووید۱۹ هستند و مرگ ناشی از این 

بیماری در آنها افزایش می یابد.«
به گزارش سپید، علیرضا دالوری گفت: »طی 
سال های اخیر افزایش شیوع دیابت در جهان، 
این بیماری را به بزرگ ترین اپیدمی تاریخ تبدیل 
از مردم  نفر  از ۴۸۳ میلیون  کرده است، بیش 
۲۰ تا ۷۹ سال جهان مبتال به دیابت هستند و 
پیش بینی می شود تا سال ۲۰۴۵ تعداد بیماران 

بالغ بر ۷۰۰ میلیون نفر شود.«
وی افزود: »بیش از یک میلیون کودک و نوجوان 
در سراسر دنیا مبتال به دیابت نوع یک هستند. 
در سال ۲۰۱۹ میالدی بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر به دلیل این بیماری جان خود را از 
دست دادند، از طرف دیگر ۳۷۴ میلیون نفر در 

جهان دچار اختالل تحمل گلوکز هستند که در 
صورت عدم مداخله مؤثر بسیاری از آنها مبتال 
به دیابت خواهند شد، از هر ۶ تولد ۱ مورد 
درگیر قند خون باال هیپرگلیسمی در بارداری 
بوده است. در کشور ما نیز بیش از ۵.۵ میلیون 

نفر از افراد باالی ۲۵ سال مبتال به دیابت هستند 
و به عبارت دیگر حداقل ۱۱ درصد جمعیت 
باالی ۲۵ سال از بیماری دیابت رنج می برند.«

تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
ادامه داد: »با مسن شدن تدریجی جمعیت کشور 

مشکالت ناشی از دیابت و عوارض آن مشهودتر 
خواهد بود، حداقل ۲۵ درصد افراد دیابتی از 
بیماری خود آگاه نیستند، با توجه به شرایط پاندمی 
کووید۱۹، افرادی که عامل خطر غیر واگیر یا 
بیماری های دیابت، فشارخون باال و بیماری قلبی 
عروقی دارند و همچنین افراد سالمند بیشتر در 
معرض ابتال به کووید۱۹ هستند و مرگ ناشی از 
این بیماری در آنها افزایش می یابد، حدود ۵۰ 
درصد بیماران کرونایی بستری دارای حداقل 

یک بیماری مزمن هستند.«
به گزارش مهر، دالوری در پایان اضافه کرد: 
»میزان مرگ در کسانی که بیماری مزمن همراه 
باشند  داشته  دیابت  اگر  و  ۳.۲ درصد  ندارند 
دیابت  به  مبتال  افراد  بود،  درصد خواهد   ۳.۷
مستعد  ایمنی  سیستم  در  اختالل  دلیل  به  نیز 
ابتالء به عفونت ها هستند. مبتالیان به دیابت از 
جمله گروه های پرخطر هستند که در صورت 
ابتالء به ویروس کرونا می توانند دچار بیماری 

شدید شوند.«

داروی ضد ویروس مؤثر در درمان کرونا با همکاری محققان دانشکده 
علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، تولید و موفق به دریافت تأییدیه کمیسیون سازمان غذا و 

داروی وزارت بهداشت شد.
به گزارش سپید، فاز مطالعاتی این دارو که دستاورد مشترک تیمی 
۴۰ نفره متشکل از متخصصین علوم پایه و متخصصین بالینی علوم 
پزشکی است، از زمان پیدایش کرونا در چین آغاز و پس از ورود 

ویروس به ایران وارد فاز آزمایشگاهی شد. بر اساس اعالم مجری 
این طرح پژوهشی در این دارو از ترکیبی استفاده شده که تجربه ۱۵ 
سال تحقیق بر روی آن وجود داشته است. در مطالعات آزمایشگاهی 
دارو، روش های مختلفی از جمله کشت مستقیم دارو بر روی ویروس 
کرونا انجام و اثرگذاری آن بررسی شد و پس از گذراندن آزمایشات 
فیزیکی و شیمیایی، تست های تعیین سمیت و اخذ کد اخالق، وارد 
فاز کارآزمایی بالینی شد. این داروی ضد ویروس در ابتدا به صورت 
کیس ریپورت و سپس در بیماران سرپایی و در نهایت تعداد قابل 
توجهی از بیماران بستری مورد ارزیابی قرار گرفت و بعد طی مراحل 
بررسی در سازمان غذا و دارو موفق به دریافت تاییدیه کمیسیون 
غذا و دارو شد. به گفته سرپرست تیم تحقیقاتی، هم اکنون این دارو 
در حال معرفی در مجامع تخصصی است و به دلیل لزوم رعایت 
اخالق پژوهشی و توصیه علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
امکان انتشار نام دارو در جامعه و مجامع غیر تخصصی وجود ندارد.

این دارو یک داروی مکمل نیست، بلکه به عنوان داروی ضد ویروس 

در درمان مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به استفاده از داروهای 
پروتکل در کنار آن نیست و اغلب مصرف بعضی از داروهای ضد 
ویروس دیگر با این دارو تداخل داشته و منجر به کاهش اثربخشی 
دارو می شود. البته در شرایط عفونت ثانویه باکتریال و جلوگیری از 
دهیدراتاسیون بیمار در مواقع الزم باید از آنتی بیوتیک و سرم تراپی 
استفاده شود. این دارو دارای مکانیسم کاماًل مشخص است و با سه 
مکانیسم شامل نخست اتصال به پروتیین RBD اسپایک ویروس و 
جلوگیری از اتصال ویروس به گیرنده ACE۲، دوم اتصال به جایگاه 
فعال آنزیم RDRP و غیر فعال کردن آنزیم و جلوگیری از تکثیر 
ویروس و سوم تقویت و تنظیم سیستم ایمنی با مهار سایتوکاین های 
التهابی و تقویت سیستم ایمنی سلوالر و مهار واکنش اکسیداتیو، اثر 
می کند. بر اساس اعالم دانشگاه تربیت مدرس و بنا بر اعالم تیم 
تحقیقاتی، تمامی مراحل تولید انبوه این دارو انجام شده و به زودی 
وارد داروخانه های سراسر کشور خواهد شد. تهیه این دارو تنها با 

تجویز پزشک معالج امکان پذیر است.

داروی ضدویروس موثر در درمان کرونا تاییدیه سازمان غذا و دارو را دریافت کرد

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از 
کروناویروس در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یک شنبه 
۲۵ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۲ هزار و 
۵۴۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو 
هزار و ۵۴۴ نفر از آن ها بستری شدند.« وی افزود: »مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۷۶۲ هزار و ۶۸ نفر رسید.«
وی گفت: »متاسفانه ۴۵۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۱ هزار و ۴۹۳ نفر رسید.«

الری ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون ۵۵۸ هزار و ۸۱۸ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. ۵۶۶۶ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند.« الری گفت: »تا کنون پنج میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۰ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«
وی افزود: »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان 
جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 
شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.« سخنگوی 
سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.«وزارت بهداشت افزود: »استان های هرمزگان، فارس، گلستان و 

سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین آمار کرونا در کشور را اعالم کرد

۱۲۵۴3 مبتال، ۴۵۹ فوتی 

شماره ۱۷۹۷ ۲۶9 آبان ۱۳۹۹



نادری، نماینده مردم تهران در مجلس:
شهرداری تهران سالمت مردم را فدای درآمدزایی خود کرده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: 
»شهرداری پایتخت روزانه بیش از ۱ میلیارد تومان از 
محل طرح ترافیک درآمد کسب می کند که نمی خواهد 
این عایدی را از دست بدهد و همچنان با یک رویکرد 
غلط منفعت طلبانه مانع لغو طرح ترافیک شده و جان 

شهروندان را به خطر می اندازد.«
به گزارش سپید، احمد نادری در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به لزوم لغو طرح ترافیک در تهران 
گفت: »با توجه به افزایش شیوع کرونا و عبور آمار مبتالیان به این بیماری از مرز ۱0 هزار نفر در 
کشور، ناوگان حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و مترو بیشترین میزان خطر انتقال بیماری کرونا را 

داشته اند. به همین دلیل ازدحام و شلوغی در این اماکن و عدم رعایت فاصله اجتماعی سبب افزایش 
میزان ابتال در بین افراد استفاده کننده از ناوگان عمومی می شود و اجرای طرح ترافیک در تهران پس 

از شیوع بیماری کرونا باعث شلوغی بیش از حد اتوبوس و مترو شده است.«
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس، با بیان اینکه شهرداری تهران در 
بازه های مختلف در موج دوم و سوم کرونا مقاومت های جدی در خصوص لغو طرح ترافیک داشته 
است، افزود: »در موج دوم شیوع کرونا هم از شهردار تهران درخواست کردیم به منظور کاهش ابتالی 

مردم به کرونا طرح ترافیک را لغو کند که متاسفانه با مقاومت جدی ایشان رو برو شدیم.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه شهرداری تهران روزانه بیش از ۱ میلیارد تومان از 
محل طرح ترافیک درآمد کسب می کند که نمی خواهد این عایدی را از دست بدهد و همچنان با یک 
رویکرد غلط منفعت طلبانه جان شهروندان را به خطر می اندازد، خاطرنشان کرد: »الزم است شورای 
شهر و شهرداری تهران فکری به حال طرح ترافیک و شلوغی ناوگان حمل و نقل عمومی کنند، درغیر 

این صورت مجلس به این موضع ورود خواهد کرد.«

مجلس

رییس دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور عنوان کرد

رییس دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشور گفت: »پس از اقدامات و 
ارتباطات الزم و بررسی های به عمل آمده با توجه 
به سوابق تاریخی و حسن شهرت انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، این مرکز در 
سازمان ملی یونسکو به عنوان قدیمی ترین نهاد 
آموزشی و پژوهشی در حوزه غذا و تغذیه در 

کشور ثبت شد.«
الدین  وبدا، جالل  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
میرزای رزاز با بیان این خبر و با اشاره به قدمت و 
جایگاه انستیتو تحقیقات تغذیه ای در کشور، گفت: 
»انستیتو تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایي کشور 
در سال۱339 بر اساس تصویب هیئت وزیران با 
نام انستیتو خواربار و تغذیه ایران و آموزشگاه عالي 
وابسته به آن به صورت سازمانی مستقل مرتبط با 
وزارت بهداری وقت تأسیس شد. در همان زمان 
اساسنامه انستیتو به مجلس وقت ارائه و تبدیل به 
قانون می شود. در سال ۱370 مطابق با تحوالت 
و پیشرفت هاي جهاني و تغییر نگرش پژوهشي، 
به موجب مصوبه مجلس شوراي اسالمي و تایید 
شوراي نگهبان، انستیتو به نام انستیتو تحقیقات 

تغذیه  اي و صنایع غذایي کشور تغییر نام و به 
صورت مؤسسه  علمي و تحقیقاتي ادامه فعالیت 
داد. به موجب این مصوبه، انستیتو بار دیگر موقعیت 
رسمي خود را به عنوان یک انستیتوي ملي با 

استقالل حقوقي و مالي بازیافت.«
وی افزود: »تهیه و تأمین مبناي علمي و اطالعاتي 
براي کمک به سیاستگذاري، برنامه  ریزي و مدیریت 

اجرایي در جهت تأمین نیازهاي غذایي مردم، تأمین 
و سالمت توسعه کشور، تربیت متخصصین و 
کارشناسان مورد نیاز براي پیشبرد علوم، طراحي، 
برنامه  ریزي و مدیریت  بخش هاي فني، علمي و 
اجرایي کشور در ابعاد تولید، تبدیل، مصرف غذا 
و سالمت جامعه، ایجاد آگاهي کافي و مستمر 
فرهنگ  هدایت  و  منظور گسترش  به  عمومي 

این  از اهداف مهم  غذایي و بهداشتي مناسب 
مجموعه هستند.«

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور عنوان کرد: »هدف کلی برنامه  های یونسکو 
که براساس سهیم کردن همه انسان  ها در دانش پی 
 ریزی شده است، پیشبرد فرهنگ، صلح خواهی، 
توسعة انسانی و توسعة پایدار است. .طبق گزارش 
جهانی تغذیه در سال 20۱8، مهم ترین چالش های 
تغذیه ای حال حاضر و پیش روی جهان ما در 
بر گیرنده اشکال مختلف سوء تغذیه است، همه 
میدانیم که سوء تغذیه و بیماری های عفونی دو بخش 
از یک چرخه معیوبند که در آن سوء تغذیه منجر 
به استعداد ابتال به بیماری های عفونی و ابتال به 
بیماری های عفونی منجر به افزایش شانس سوء 
تغذیه در بیمار می شود. امروزه و با شیوع پاندمی 
کرونا این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است.«
سازمان  انتخاب  به  این  از  پیش  است،  گفتنی 
جهانی بهداشت، انستیتو تغذیه برای چهار سال 
غذایی  صنایع  و  تغذیه  علوم  حوزه   در  آینده 
پایگاه منطقه  ای همکاری  ها در حوزه کشور های 

مدیترانه  شرقی شد.

ثبت انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در سازمان ملی یونسکو
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عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسالمی ضمن مخالف با حذف 
ارز دولتی دارو بر ضرورت تقویت نظارت با هدف پیشگیری از 

قاچاق و نشت دارو تاکید کرد.
به گزارش سپید، علیرضا سلیمی در گفت وگو با خانه ملت در 
خصوص حذف ارز دولتی دارو افزود: »نباید اجازه دهیم دولت 
هزینه های درمان را سنگین تر کند و بر همین اساس مجلس به 
هیچ عنوان با حذف ارز دولتی دارو موافق نیست. قیمت دارو با 
توجه به شرایط اقتصادی مردم در کشور ما مناسب است هر چند 
که برخی داروها متاسفانه از سایر کشورها و با قیمت باال وارد 

می شوند که باید کنترل شده و نرخ آن کاهش یابد.«
سلیمی ادامه داد: »امروزه با دولتی مواجه هستیم که متاسفانه هیچ 
نظارتی بر کنترل تورم ندارد و اکثر کاالهای اساسی نیز گران شده اند 

که این نشان دهنده ضعف مسئوالن در این موضوع می باشد.«

نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
با بیان اینکه متاسفانه در زمینه دارو مسئوالن و سازمان هایی هستند 
که نمی توانند ۴ شرکت دارویی را کنترل نمایند، آن وقت چگونه 
می خواهند با حذف ارز دولتی دارو و پرداخت مابه التفاوت آن به 
بیمه ای که برای گرفتن حق خود باید کفش آهنی داشته باشی و 
گرنه به حق خود نمی رسی این موضوع را کنترل نمایند تا به مردم 
آسیبی نرسد؟« وی اظهار داشت: »در هر حال ارز دولتی به کاالهای 
دولتی و به خصوص دارو باید همیشه و در همه حال تخصیص 
یابد تا هزینه های دارو و درمان مردم افزایش نداشته باشد؛ دولت 
و دستگاه های مسئول در زمینه دارو و درمان باید نظارت های خود 

را تقویت نمایند تا قاچاق و نشت دارو اتفاق نیفتد.«
عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسالمی در پایان بیان داشت: 
»وقتی حقوق در کشورمان براساس ریال می باشد چطور می شود 

قیمت کاالها و اجناس را با دالر مقایسه کرد! وقتی به دولت 
می گویند گرانی است می گوید دعا کنید وضعیت بهتر می شود؛ 
اگر ارز دارو حذف شود دارو گران می شود و آن موقع دولت 

می گوید دعا کنید وضعیت بهتر می شود.«

سلیمی، عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

ضرورت تقویت نظارت بر قاچاق و نشت دارو



معاون تحقیقات وزارت بهداشت هشدار داد

رتبه  افزایش  بهداشت  معاون تحقیقات وزارت 
رتبه بندی  در  ایرانی  دختران  ویژه  به  نوجوانان 
جهانی اضافه وزن و چاقی را نگران کننده خواند.
به گزارش سپید، رضا ملک زاده از نویسندگان 
مطالعه جهانی »سیر قد و وزن کودکان و نوجوانان 
طی سال های ۱985 تا 20۱9« که توسط امپریال 
کالج لندن و با همکاری محققانی از سراسر جهان 
از جمله 85 محقق از ایران انجام و نتایج آن در 
مجله لنست منتشر شده است، به تشریح روند رشد 
قدی و وزنی دختران و پسران نوجوان ایرانی در 
رتبه بندنی جهانی پرداخت و با اعالم  صعود 27 و 
۴8  پله ای رتبه قد پسران و دختران نوجوان )۱9 
ساله( ایرانی در رتبه بندی جهانی، گفت: »قد پسران 
۱9 ساله ایرانی، از رتبه »93 « )۱70.7 سانتی متر 
( در سال ۱36۴ به رتبه »66« )۱75.6 سانتی متر( 
و  قد دختران ۱9 ساله از رتبه »۱۴2« ) ۱56.9 
سانتی( به رتبه »9۴« )۱6۱.2 سانتی متر( در جهان 
صعود کرده است.« وی با اشاره به رتبه دختران 
و پسران نوجوان ایرانی در شاخص »توده بدنی« 
)BMI( - اندازه گیری نسبت قد به وزن که نشانه 
وزن مناسب فرد نسبت به قد اواست- رتبه بندی 
جهانی قد و وزن نوجوانان سراسر جهان، گفت: 
»میانگین توده بدنی دختران ۱9 ساله ایرانی در حال 

حاضر 22.3 و پسران 22.2 است.«
به گفته معاون تحقیقات وزارت بهداشت، رتبه 
نوجوانان ایرانی در شاخص »توده بدنی« رتبه بندی 
جهانی، به ترتیب برای دختران از ۱۴9 به ۱07 و 
برای پسران از ۱3۱ به ۱28 رسیده  که نشانگر 
افزایش نگران کننده میانگین توده بدنی بویژه در 

بین دختران نوجوان )۴2 پله افزایش( است.
رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران همچنین اظهار کرد: »طی حدود 
چهار دهه گذشته، دختران و پسران نوجوان ایرانی در 
شاخص »اضافه وزن« از رتبه 96 و ۱05 در جهان، 
به ترتیب به رتبه های 68 و 8۱ رسیده اند که نشانگر 
صعود 28 و 2۴ پله ای در »اضافه وزن« است. همچنین 
شیوع اضافه وزن در دختران نوجوان ایرانی طی 
این مدت، از 6 درصد به بیش از 26 درصد و در 
پسران ایرانی از 3 درصد به 2۴ درصد رسیده که 

حاکی از افزایش بیش از 20 درصدی میزان شیوع 
اضافه وزن است.«

ملک زاده با هشدار نسبت به صعود قابل تامل رتبه 
»چاقی« نوجوانان ایرانی در رتبه بندی جهانی طی ۴ 
دهه گذشته نیز گفت: »رتبه چاقی دختران نوجوان 
ایرانی در جهان از 98  به 55 و پسران از ۱۱3 به 
7۴ صعود کرده و به ترتیب،  ۴3 و 39  پله بدتر 
شده است.« وی افزود: »طی همین مدت، شیوع 
چاقی در بین دختران نوجوان ایرانی نیز، از 6 دهم 
درصد به حدود 9 درصد و در پسران از 2 دهم 

درصد به حدود 7 درصد رسیده است.«
معاون تحقیقات وزارت بهداشت سپس به تشریح 
زمینه ها و علل موثر در رشد قدی و وزنی کودکان 
و نوجوانان پرداخت و گفت: »رشد قدی نوجوانان 
ایرانی نشان دهنده موفقیت نظام سالمت ایران در 
سیاست »بهبود تغذیه کودکان و مادران باردار« با دو 
محور »بهبود تغذیه« و »آموزش تغذیه سالم« شامل 
برنامه های مکمل یاری آهن، غنی سازی آرد با آهن 
و اسید فولیک، غنی سازی شیر با ویتامین دی، مکمل 
یاری ویتامین A، اجرای برنامه مداخله ای کاهش 
شیوع سوء تغذیه کودکان، برنامه بین بخشی بهبود 
وضع تغذیه کودکان زیر 5 سال - برنامه های ادغام 
یافته سالمت کودکان مناطق روستایی - بسیج ملی 

تغذیه سالم ) آموزش همگانی تغذیه سالم و اصالح 
رفتارهای غذایی در گروه های سنی( و بسیاری 
از برنامه های اجرا شده دیگر برای کنترل کمبود 

ریزمغذی ها و پیشیگیری از آن در ایران است.«
وی افزود: »با وجود اجرای سیاستهای موفق نظام 
سالمت ایران در بهبود تغذیه کودکان که عالوه بر 
تاثیر قابل توجه بر پیشگیری از بیماری ها و کاهش 
مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و مادران باردار در 
ایران - به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای جهان 
در این شاخص-  در رشد قدی آنها طی سال های 
نوجوانی هم بسیار موثر بوده است، اما شاهد شیوع 
چاقی و اضافه وزن در دختران و پسران نوجوان و 

حتی بزرگساالن ایرانی هستیم.«
ملک زاده، شیوع نگران کننده اضافه وزن و چاقی 
در نوجوانان ایرانی علی رغم کسب موفقیت در 
رشد قدی را عمدتا ناشی از اصرار خانواده ها بر 
پرخوری فرزندان و در کنار آن، کم تحرکی و کمبود 
شدید فعالیتهای فیزیکی کافی در نوجوانان بویژه 
در بین دختران، به دالیل متعدد از جمله کمبود 
امکانات و زمینه های فرهنگی برای ورزش مستمر 
آنها دانست و گفت: »یکی از مهم ترین سیاستهای 
نظام سالمت ایران، پیشگیری از بیماری های مزمن 
غیرواگیر است که 86 درصد بار بیماری ها در ایران 

را به خود اختصاص داده اند و اهداف این سیاست، 
توسط کمیته اجرایی، تعیین و دنبال می شوند. در 
سیاست پیشگیری از بیماری های مزمن غیرواگیر، 
توجه بسیار ویژه ای به برنامه های مداخله ای پیشگیری 
از چاقی و اضافه وزن شده است؛ چرا که رد پای 
چاقی در بسیاری از بیماری ها همچون بیماری های 
قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، فشار خون 
باال، دیابت، سرطان های متعدد، بیماری های مزمن 
تنفسی و ... وجود دارد و افراد چاق در هنگام 
ابتال به این بیماری ها، بیشتر در معرض خطر قرار 
می گیرند. چنانچه در اپیدمی کووید -۱9 هم، افراد 
چاق بیش از سایرین تحت تاثیر عوارض و مرگهای 

ناشی از این بیماری قرار گرفته اند.«
وی با بیان این که سرانه مصرف کالری ایرانی ها طی 
چهار دهه گذشته از 2 هزار به بیش از 3هزار کالری 
رسیده است و 80 درصد جامعه ایران تحرکی کافی 
و مستمر ندارند، گفت: »شیوع اضافه وزن و چاقی 
در ایران طی مدت یاد شده، واقعاً هراس انگیز شده 
است. 30 میلیون ایرانی دارای »چاقی« و »اضافه 
وزن« هستند و شمار افراد چاق،  5.5 برابر و افراد 
دارای اضافه وزن،  بیش از 3.5 برابر شده است.«

و  پرخوری  از  افراد  پرهیز  خواستار  زاده  ملک 
فراهم سازی زمینه های الزم برای افزایش فعالیتهای 
فیزیکی کافی و ورزش مستمر همگانی در کشور شد.
بر اساس این گزارش جدیدترین مطالعه »سیر قد 
و وزن کودکان و نوجوانان جهان« که به رهبری 
مجید عزتی استاد امپریال کالج لندن انجام شده، 
مبتنی بر داده های 2۱82 مطالعه و بررسی قد و وزن 
65 میلیون کودک و نوجوان )5 تا ۱9 ساله( در 200 
کشور جهان طی سالهای ۱985 - 20۱9  بوده است.
به گزارش وبدا، بر اساس نتایج این مطالعه، قد افراد 
اگرچه متاثر از ژنتیک است، اما تاثیر تغذیه مناسب 
در دوران کودکی افراد، در روند رشد قدی آنها طی 
دوران نوجوانی، نیز بسیار موثر است. نتایج مطالعه 
نشان داد قد و وزن کودکان سنین مدرسه که نشانگر 
سالمت و کیفیت رژیم غذایی آن هاست، در سراسر 
جهان بسیار متفاوت است؛ به طوری که بین جوانان 
۱9 ساله در بلندقدترین و کوتاه قدترین کشورها، 

20 سانتی متر اختالف وجود دارد.

افزایش نگران کننده رتبه جهانی نوجوانان ایرانی در چاقی و اضافه وزن
خبـر

شماره ۱797 2611 آبان ۱399

مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا، در مورد میزان اکسیژن طبیعی 
بدن در روزهای کرونایی، توضیحاتی ارائه داد و گفت: »عدد باالی 
93 برای اکسیژن طبیعی بدن مد نظر قرار می گیرد، اگر پایین تر 
از این عدد و تا مرز 89 باشد، حالت هشدار است و اگر پایین تر 
از 89 باشد، فرد باید بستری شود.برای اندازه گیری اکسیژن بدن 
با استفاده از دستگاه های انگشتی، باید یک دقیقه باالنس شود تا 

بتوان ضربان و اکسیژن بدن را ارزیابی کرد.«
به گزارش سپید، حسین کرمانپور گفت: »برای اینکه بدانیم میزان 
اکسیژن بدن در شرایط طبیعی است، ارزیابی هایی وجود دارد که 
به آنها استناد می کنیم، عدد باالی 93 برای اکسیژن طبیعی بدن مد 
نظر قرار می گیرد، اگر پایین تر از این عدد و تا مرز 89 باشد، حالت 

هشدار است و اگر پایین تر از 89 باشد، فرد باید بستری شود.«
وی افزود: »میزان تنفس طبیعی افراد بین ۱3 تا ۱6 بار در دقیقه 

است، وقتی میزان اکسیژن بدن پایین بیاید، میزان تنفس را تا 28 
بار باال می بریم و در صورتی که اکسیژن بدن در شرایط عادی 

قرار نگرفت، فرد باید بستری شود.«
مدیر  بخش اورژانس بیمارستان سینا در ارتباط با دستگاه های سنجش 
اکسیژن بدن گفت: »برای اندازه گیری اکسیژن بدن با استفاده از 
دستگاه های انگشتی، باید یک دقیقه باالنس شود تا بتوان ضربان 

و اکسیژن بدن را ارزیابی کرد.«
به گزارش مهر کرمانپور در پایان اضافه کرد: »میزان ضربان با 
اکسیژن بدن ارتباطی ندارد، پایین بودن ضربان ارتباطی با اکسیژن 
بدن ندارد، به طوری که ضربان ورزشکاران حرفه ای همیشه بین 

50 تا 5۴ است، اما اکسیژن بدن آنها طبیعی است.«

مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا:

اگر اکسیژن بیماری پایین تر از 89 بیابد، باید بستری شود



آمار همه گیری جهانی کرونا خبـر

 بیش از ۵۴ میلیون مبتال به کووید۱۹ تاکنون

آمار جهانِی مبتالیان به کووید ۱۹ تاکنون به ۵۴ میلیون و ۳۲۹ هزار 
و ۱۰۴ نفر رسیده و مرگ یک میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۸۶ نفر نیز بر 

اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها ۳۷ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۳۷۵ 
نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ نیز بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۷ کشور و منطقه در جهان 

شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا هم اکنون با بیش از ۱۱ میلیون مبتال و بیش از ۲۵۰ هزار 
بیماری  با  درگیر  فهرست کشورهای  در صدر  قربانی همچنان 

کووید-۱۹ قرار دارد.
به  آمریکا  از  پس  مبتالیان  میلیونِی  آمار  با  نیز  برزیل  و  هند 
ترتیب با بیش از ۸.۸ و ۵.۸ میلیون بیمارِ کووید ۱۹، جایگاه  

دوم و سوم را در جهان به خود اختصاص داده اند. 
همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاالت متحده، برزیل، هند و 
مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان این بیماری در دنیا هستند و تعداد 
جان باختگان این بیماری در انگلیس نیز از ۵۰ هزار نفر عبور کرده و 
این کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در قاره سبز داشته است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این 
بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها 
را تاکنون داشته اند تا صبح روز یکشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۱۱ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۳۸ مبتال، ۲۵۱ هزار و ۲۵۶ قربانی
۲. هند: هشت میلیون و ۸۱۴ هزار و ۹۰۲ مبتال، ۱۲۹ هزار و ۶۷۴ قربانی
۳. برزیل: پنج میلیون و ۸۴۸ هزار و ۹۵۹ مبتال، ۱۶۵ هزار و ۶۷۳ قربانی
۴. فرانسه: یک میلیون و ۹۵۴ هزار و ۵۹۹ مبتال، ۴۴ هزار و ۲۴۶ قربانی
۵. روسیه: یک میلیون و ۹۰۳ هزار و ۲۵۳ مبتال، ۳۲ هزار و ۸۳۴ قربانی
۶. اسپانیا: یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۶۰۸ مبتال، ۴۰ هزار و ۷۶۹ قربانی
۷. انگلیس: یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۳۵۶ مبتال، ۵۱ هزار و ۷۶۶ قربانی
۸. آرژانتین: یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۸۴۶ مبتال، ۳۵ هزار و ۳۰۷ قربانی
۹. کلمبیا: یک میلیون و ۱۹۱ هزار و ۴ مبتال، ۳۳ هزار و ۸۲۹ قربانی
۱۰. ایتالیا: یک میلیون و ۱۴۴ هزار و ۵۵۲ مبتال، ۴۴ هزار و ۶۸۳ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۱ کشور اول این جدول، همگی 
از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده  و پس از ایاالت متحده، هند و 
برزیل که سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند، همچنین 
کشورهای فرانسه، روسیه، اسپانیا، انگلیس، آرژانتین، کلمبیا، ایتالیا و 

مکزیک نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

عضو کمیته اخالق توزیع واکسن در سازمان جهانی بهداشت ضمن 
ارائه جزئیاتی از واکسن کرونای فایزر و وضعیت رسیدن آن به 
ایران، در عین حال اعالم کرد که پروتکل مطالعه بالینی واکسن های 
کرونای ایران در دو مورد آماده شده و در سازمان غذا و دارو در 

حال بررسی است.
به گزارش سپید، احسان شمسی کوشکی درباره واکسن ضد کرونای 
ساخت شرکت فایزر که اعالم شده تا ۹۰ درصد ایمنی دارد، 
گفت: »نتایج این واکسن امیدوارکننده است. البته برای کسانی 
که به آن دسترسی دارند. البته دست اندرکاران تالش می کنند که 
اگر واکسن کرونایی در دسترس قرار گیرد، برای کشورمان هم 
خریداری شود. سازمان جهانی بهداشت هم برای این کار مکانیزمی 

را ایجاد کرده است.«
عضو کمیته اخالق توزیع واکسن در سازمان جهانی بهداشت 
ادامه داد: »نتایجی که در حال حاضر از سوی شرکت فایزر که 
یک شرکت آمریکایی بوده و یک شرکت آلمانی هم شریک آن 
است، منتشر شده، نتایج امیدوارکننده ای بوده و این شرکت ها هم 
معتبر هستند، اما به هر حال مسأله اصلی این است که دسترسی 
به آن برای ما چه زمانی خواهد بود. به نظر می رسد که امید و 
اتکای ما باید به واکسن کرونای تولید داخلی مان باشد. زیرا به 
هر حال از زمانیکه یک واکسن تولید می شود، مدت ها طول 
می کشد که به دست کشورهای دیگر برسد؛ چراکه تولید و انتقال 

واکسن آسان نیست.«
وی افزود: »به عنوان مثال زنجیره سرد انتقال واکسن کرونایی 
که در حال حاضر از سوی شرکت فایزر تولید شده است، به 
یخچال های با دمای منهای ۷۰ درجه نیاز دارد و اصال انتقال این 
واکسن و استفاده از آن در بسیاری از کشورها ممکن نیست. بر 

این اساس ما باید منتظر واکسن های دیگری باشیم و به ویژه باید 
امیدوار باشیم که متخصصین داخلی کشور بتوانند برای کرونا 
واکسنی تولید کنند، طبق آخرین نتایج تحلیلی این واکسن ۹۰ 
درصد ایجاد می کند، البته باید مدتی بگذرد تا اثرات میان مدت و 
بلند مدت آن را بررسی کرد و اکنون برای اظهارنظر قطعی درباره 
اثربخشی و ایمنی این واکسن زود است و ممکن است مباحثی 
که در حال حاضر در این باره گفته می شود، بعدا تغییراتی کند. 

علم همین است و به تدریج پیش می رود.«
شمسی کوشکی تاکید کرد: »البته هنوز سازمان جهانی بهداشت 
تاییدیه ای به این واکسن نداده است. روش سازمان جهانی بهداشت این 
است که وقتی خود کشورها به واکسنی مجوز می دهند، مدارک شان 
را هم در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار می دهند و در آن زمان 
این سازمان درباره تایید یا عدم تایید آن تصمیم گیری می کند. وقتی 
سازمان جهانی بهداشت تایید می کند، همه سازمان های سازمان ملل 
مانند یونیسف می توانند واکسن را خریداری کنند. در عین حال 
واکسن کرونای فایزر هنوز تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا 
)FDA( را هم ندارد. نتایج نهایی این کار را به FDA ارائه می کنند 
تا بررسی کند.« عضو کمیته اخالق توزیع واکسن در سازمان جهانی 
بهداشت درباره وضعیت واکسن های کرونای ایرانی که از سوی چند 
شرکت روی آن کار می شود، گفت: »طبق آخرین اطالعاتی که دارم، 
پروتکل مطالعه بالینی واکسن های کرونای ایران در دو مورد آماده 
شده و پروتکل آن در سازمان غذا و دارو در حال بررسی است و 
فکر می کنم طی یکی دو هفته آینده این پروتکل برای بررسی به 
کمیته ملی اخالق در پژوهش برسد که بعد از بررسی، اگر مورد 
تایید بود، فاز انسانی پژوهش آغاز می شود، هیچ مجوزی برای 
آزمایش انسانی واکسن کرونا از سوی کمیته اخالق صادر نشده و 

احتماالً در اخباری که درباره آزمایش انسانی واکسن مطرح شده، 
منظور طراحی و فراهم سازی شرایط آزمایش انسانی بوده است.«
وی اظهار کرد: »بنابراین دو پروتکل مطالعه انسانی فاز یک، از 
سوی تیم های حرفه ای تدوین شده و سازمان غذا و دارو دارد 
آخرین بررسی های آن را انجام می دهد. به محض اینکه سازمان 
غذا و دارو این پروتکل را تایید کند، برای تایید نهایی به کمیته 
ملی اخالق می آید که در آنجا هم ما سعی می کنیم به سرعت 

بررسی ها را انجام دهیم.«
به گزارش ایسنا شمسی کوشکی در پایان اضافه کرد: »بر این 
اساس دو مورد از مجموعه هایی که برنامه تولید واکسن کرونا در 
ایران را دارند، کارشان به جایی رسیده که همزمان با سایر مطالعات 
حیوانی پیش بالینی، پروتکل مطالعه بالینی شان را به سازمان غذا و 
دارو تحویل دادند و در حال چکش کاری در سازمان است. کمیته 
اخالق خانه آخر است که اگر پروتکل در آنجا هم تایید شود، کار 
می تواند آغاز شود. فکر می کنم طی یک ماه آینده مطالعه بالینی فاز 

یک واکسن کرونا در کشورمان آغاز شود.«

عضو کمیته اخالق توزیع واکسن در سازمان جهانی بهداشت تشریح کرد

همه چیز درباره واکسن کرونای فایزر

شماره 12۱۷۹۷ ۲۶ آبان ۱۳۹۹



کفش نو، کیف نو، لباس نو و... می خریم، به ُگمان  
ارزان هم می خریم تا بپوشیم برای سفر و مهمانی؛ 
کدام مهمانی آن هم در این وضعیت؟ دنیای باقی؟

َمثَل این روزهای شلوغ کرونایی، َمثَل سبقت گرفتن از 
یکدیگر برای مردن است، انگار مرگ را جست وجو 
می کنیم، حاال از هر راهی که بشود، یک روز با نزدن 
ماسک، یک روز با رفت و آمدهای غیرضروری، 
یک روز با سفر رفتن و یک روز هم با صف کشیدن 
پشت درب فروشگاه های حراجی و در این بین هم 
کرونا و فاصله فیزیکی و... یک شوخی است انگار.

حاال هم چند روزی است که ویدیوی صف کشیدن 
جمعیت زیادی از مردم پشت درب فروشگاهی در 
یکی از مراکز خرید تهران در شهرک قدس دست 
به دست می چرخد، شاید اول که این ویدیو را 
ببینیم بهت زده شویم که مگر می شود در روزگاری 
که روزانه بیش از ۴۰۰ نفر از هموطنان مان راهی 
آرامستان ها می شوند، چنین جمعیتی بدون فکر و 
فقط برای خرید لباس و کفش و کیف حراجی چنین 
بالیی بر سر خود و دیگران آورده و خطر مرگ را به 
جان بخرند؟ اما گویا واقعا خیلی از مردم مان هنوز 
نمی دانند که کرونا می تواند در همان ثانیه هایی که در 
تب و تاب خریدی با چند هزارتومان ارزان تر هستند، 
خرید ارزان شان را به بهای گزاف جان شان بدل کند.

در این بین نه فقط در مراکز خرید و نه فقط در 
تهران، بلکه متاسفانه در جای جای کشور شاهد 
برگزاری جشنواره ها، حراجی ها، فروش های ویژه 
و... هستیم. اقداماتی که طبق روال  سال های گذشته 
و بی توجه به کرونا برنامه ریزی و اجرا می شوند. 
حال هرچه پزشک و پرستار داد سر می دهند که 
جان نداریم، تجمع نکنید، گویا هیچ کس گوش 
شنوایی ندارد. حال باید پرسید که آیا چنین اقداماتی 
در شرایط کرونازده کشور، نباید ممنوع اعالم شود؟، 
اگر ممنوع است چرا هیچگونه برخوردی با خاطیان 
انجام نمی گیرد؟، چگونه فروشگاهی در یک مرکز 
خرید در دل پایتخت چنین حراجی به پا کرده و 
چنین جمعیتی را در پشت درهایش جمع می کند، 
چگونه در کیش جشنواره تابستانی برگزار می کنند و 
هیچکس هم کوچک ترین انتقادی نمی کند، چگونه 
در شیراز در افتتاحیه فروشگاهی ازدحام جمعیت 
رخ می دهد، چگونه در مشهد عده ای بی شمار در 
ورزشگاهی تجمع می کنند و... در این بین چرا نهادهای 
ناظر اقدام نمی کنند، چرا نیروی انتظامی، با خاطیان 
برخورد جدی نداشته و جرایم سنگین برایشان در 
نظر نمی گیرد؟. گویا در این بین همه در جست وجوی 
مرگ اند. گویا به قول وزیر بهداشت تنها پزشکان و 
پرستاران و کادر بهداشت و درمان هستند که باید 

در کف رودخانه جنازه جمع کنند!.
معتقدند  سالمت،  حوزه  کارشناسان  از  بسیاری 
که باید مداخله های جدی تری در حوزه رعایت 
پروتکل های بهداشتی جهت شکستن زنجیره انتقال 
کرونا، کاهش بار بیماری در بیمارستان ها و در نهایت 
کاهش مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ انجام داده 
و محدودیت های بیشتر و سختگیرانه تری انجام و 
با جدیت اعمال شود. وزارت بهداشتی ها نیز بارها 
و بارها بر لزوم همراهی همه دستگاه های اجرایی 

و نظارت جدی بر رعایت پروتکل های بهداشتی و 
تصمیم گیری برای اتخاذ تصمیمات موثر و فوری، 
تاکید کرده اند، اما با این حال مردم هم نباید سهم 
خود را در کنترل کرونا فراموش کنند. اگر جدیتی 
در نظارت بر پروتکل های بهداشتی وجود ندارد و 
یا بنابر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور نمی توان 
محدودیت های کامل و طوالنی مدت وضع کرد، 
مردم خودشان باید به فکر جان خود و عزیزان شان 
باشند، نه اینکه برای مرگ از یکدیگر سبقت بگیرند. 

۹ ماه است که می گوییم مردم همکاری کنید!
در این زمینه مینو محرز،متخصص عفونی و عضو 
کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در گفت وگو با 
ایسنا، گفت: »۹ ماه است که داریم این مطالب را به 
مردم می گوییم و خواهش می کنیم که پروتکل های 
بهداشتی را برای پیشگیری از کرونا رعایت کنند، اما 
باز هم شاهد چنین تجمعات و صحنه هایی هستیم.«
وی افزود: »تجمع عده ای را در یک مرکز خرید 
شنیدم. باید بدانیم که تا زمانیکه مردم همکاری نکنند، 
شرایط درست نمی شود. مردم باید همکاری کنند 
و پروتکل ها برایشان توضیح داده شود، اما اگر این 
پروتکل ها را رعایت نکردند، باید جریمه شوند. در 
همه جای دنیا هم همین کار را می کنند.« محرز تاکید 
کرد: »اگر پروتکلی نوشته و الزامی می شود، باید بر 
اجرای آن نظارت شود و کسی حق نداشته باشد آن 
را زیر پا بگذارد. باید مقداری با سخت گیری بیشتر 

روی این موضوعات نظارت کنیم.«
وی با بیان اینکه این مسائل بر عهده وزارت بهداشت 
نیست و سایر ارگان ها باید کمک کنند، گفت: »در حال 
حاضر وزارت کشور در این موضوع وظیفه دارد و 
در عین حال نیروهای انتظامی هم باید کمک کنند.«
محرز با بیان اینکه فاصله گذاری فیزیکی در پیشگیری 
از کرونا بسیار موثر است، اظهار کرد: »نباید تجمع 

باشد. مردم فکر می کنند با یک ماسک می توانند 
ساعت ها در محیط سربسته باشند، درحالی که در 
محیط سربسته ماسک زدن فایده ای ندارد. تهویه هوا 
یکی از مسائل بسیار مهم در پیشگیری از کرونا است. 
اگر عده ای با ماسک در محیط بسته ای که تهویه 
ندارد، باشند، مبتال می شوند و ماسک تاثیری ندارد.«
می تواند وضعیت  اقدامات  »این  کرد:  تاکید  وی 
بیمارستان ها را بدتر کند. در حال حاضر در بیمارستان ها 
جا نیست و بیماری به شدت زیاد شده است. باید 
توجه کرد که وقتی یک نفر در تجمعی به کرونا 
مبتال شود، افراد خانواده اش را هم مبتال خواهد کرد 
و افراد سن باال و مبتال به بیماری های زمینه ای هم 

در خانواده بدحال می شوند.«

تجمع در مراکز خرید جای تأسف 
دارد؛ تعزیرات برخورد کند

سیما سادات الری،سخنگوی وزارت بهداشت نیز 
درباره تجمعاتی که در برخی پاساژها و حراجی ها 
برگزار شده است، گفت: »برگزاری هیچ نوع تجمعی 
در مراکز خرید یا هر مکان دیگری در شرایط حال 
حاضر شیوع ویروس کرونا، نه تنها مورد تایید وزارت 
بهداشت نیست، بلکه بروز چنین اتفاقاتی جای تأسف 
فراوانی دارد.« وی افزود: »برخورد با این مسائل 
بر عهده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله کرونا 
و تعزیرات است.« الری تاکید کرد: »در شرایطی 
که روزانه بیش از ۴۵۰ نفر در کشور به علت ابتال 
به ویروس کرونا فوت می کنند، نباید شاهد چنین 
تجمعاتی باشیم که احتمال سرایت ویروس کرونا 

به دیگران را به شدت افزایش می دهد.«
در عین حال حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی و 
انتظامی استانداری تهران نیز با اشاره به فیلم منتشر شده 
در فضای مجازی درباره ازدحام و تجمع شهروندان 
مقابل یکی از مغازه های پاساژی در شهرک قدس 

و حراج اجناس در این مغازه، گفت: »با اصنافی که 
موجب تجمع شهروندان شوند برخورد خواهد شد.«
وی تاکید کرد: »در شرایطی که درپی تشدید شیوع کرونا 
ویروس محدودیت برای فعالیت ها در سطح شهر 
تهران اعمال شده اصناف نباید تحت هیچ عنوانی از 
جمله حراج اجناس موجب تجمع شهروندان شوند.« 
البته روز شنبه رییس جمهور در جلسه ستاد ملی 
کرونا اعالم کرد که از شنبه آینده اول آذر ماه، در 
سراسر کشور محدودیت هایی اجرا می شود که در 
هر شهر بنا بر اقتضائات آن شهر اجرا شده و کلیت 

آن تا پایان کرونا ادامه خواهد داشت.
بر همین اساس هم علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا در تشریح این محدودیت ها با 
بیان اینکه در کشورمان هم میزان موارد ابتال بسیار 
یافته است،  افزایش  میر هم  رفته و مرگ و  باال 
گفت: »رییس جمهور تاکید کردند که به سرعت 
باید خدمات دولت الکترونیک را توسعه دهیم و 
از تجمعات و ترددها جلوگیری شود؛ چراکه این 
موضوع یکی از راهکارهای مهم در کنترل شیوع 
بیماری در سطح کشور است. همانطور که این تجربه 
را فروردین و اردیبهشت ماه در کشور داشتیم و همه 
دستگاه ها و مردم و نیروها پای کار بودند و توانستیم 
این بیماری را کنترل کنیم. مجدداً تاکید شد که همه 
دستگاه ها پای کار آیند و همه نیز در این زمینه اعالم 

آمادگی کردند.«
به  را  شهرستان ها  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  می آورد،  در  مختلفی  هشدارهای  سطح 
»در این زمینه سه سطح هشدار شامل شهرها و 
شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد تعریف شده 
است. بر اساس این رنگ بندی ها و متناسب با هر 
وضعیت، محدودیت هایی اعمال می شود که باید به 
طور قطع اعمال شود. حدود دو هفته زمان الزم است 
که ارزیابی کنیم و ببینیم این اعمال محدودیت ها تا 
چه اندازه موثر بوده و بر اساس آن نیاز به تمدید 
و تشدید و یا بالعکس نیاز به تسهیل دارد.« رییسی 
تاکید کرد: »مردم می توانند با رعایت پروتکل ها و 
کاهش تردد و تجمعات قطعاً باعث شوند که میزان 
شیوع بیماری پایین آید. اما هر گاه رعایت پروتکل ها 
دچار اختالل شود و تجمعات و مهمانی های خانگی 
و سفرها شکل می گیرد، میزان ورودی به بیمارستان ها 

به قدری می شود که شاید قابل تحمل نباشد.«
به هر حال باید توجه کرد که محدودیت ها نیز به 
تنهایی کارساز نبوده و صرف تعیین محدودیت معجزه 
نخواهد کرد، بلکه باید بر اجرای این محدودیت ها 
نظارت جدی و دقیقی انجام شود تا مردم آن را به 
طور کامل رعایت کنند. همچنین باید خاطیان و 
ناقضان محدودیت ها را به طور جدی جریمه کرده 
و با آنها برخورد کرد. از طرفی مردم هم باید همراه 
مسئوالن شده و برای جان خودشان هم که شده 
گوش به فرمان پروتکل ها بوده و محدودیت های 
اعالمی را رعایت کنند. باید بدانیم که کرونا هنوز 
هیچ دارو و درمان قطعی ندارد و روزانه هزاران نفر 
را در جهان به کام مرگ می کشاند. درحال حاضر 
کرونا تنها یک نسخه شفابخش دارد و آن هم رعایت 

پروتکل های بهداشتی و پیشگیری است.

حراج مرگ درفروش های ویژه
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رییس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت با بیان اینکه 11 درصد بزرگساالن باالی 2۵ 
سال کشور مبتال به دیابت هستند، بر نقش پرستاران 

در ایجاد تغییر در دنیای دیابت تاکید کرد.
به گزارش سپید، افشین استوار با اشاره به شعار 
امسال روز جهانی دیابت مبنی بر »پرستاران در دنیای 
دیابت تغییر را ایجاد می کنند«، گفت: »سازمان جهانی 
بهداشت همراه فدراسیون بین المللی دیابت از سال 
1991، روز 1۴ نوامبر همزمان با سالروز تولد دکتر 
فردریک بانتینگ) کاشف انسولین( برابر با 2۴ آبان 
ماه را با نام »روز جهانی دیابت« نامگذاری کرده اند 
و ما نیز در ایران هفته دیابت را پس از آغاز روز 
جهانی برگزار می کنیم تا به این بهانه روز و هفته ای 
برای باالبردن سطح اطالعات و آگاهی همه مردم 
دنیا از این بیماری شایع داشته باشیم و همراه با 17۰ 
کشور جهان با بیماران دیابتی هم صدا شویم. تالش 
می کنیم موضوعات پیرامون این موضوع را بیش از 

پیش به اطالع مردم برسانیم.«
وی با اشاره به اینکه امسال صدمین سال کشف 
انسولین است، اظهار کرد: »طی هفته دیابت تالش 
خواهیم کرد بتوانیم موضوع دیابت را به اطالع مردم 
برسانیم. دیابت با افزایش قند خون در بدن خود را 
نشان می دهد، درصورتی که این قندخون افزایش 
یافته کنترل نشود عوارض بسیارجدی مانند سکته 
قلبی، سکته مغزی، اختالل اعصاب محیطی، نارسایی 
کلیوی، اختالل شنوایی، زخم دیابتی و قطع عضو 
ناشی از آن، افسردگی و زوال عقل برای فرد به دنبال 
دیابت رخ می دهند.« وی افزود: »خوشبختانه هرچند 
دیابت یک بیماری درمان پذیر نیست، اما راه های خیلی 
موثری برای کنترل قندخون و کاهش عوارض ناشی 
از دیابت وجود دارد. پیشرفت تکنولوژی و داروهای 
مؤثر در اختیار بیماران قرار دارد و با کنترل قندخون 
می توانند از عوارض جدی ذکر شده جلوگیری کنند. 
انواع مختلفی از دیابت وجود دارد از جمله دیابت نوع 
یک که معموالً بیماری خود ایمنی است و علت آن 
تقریبا نامشخص است و دیابت نوع دوم که بیشتر در 
بزرگساالن رخ می دهد و 9۰ درصد موارد دیابت را به 
خود اختصاص می دهد. عوامل خطری مانند چاقی، 
سن باال، سابقه دیابت در خانواده، وجود فشارخون 
و چربی خون باال عوامل خطری هستند که فرد را 

مستعد ابتال به دیابت نوع2 می کند.«
استوار با اشاره به شیوع باالی دیابت در دنیا، خاطرنشان 
کرد: »دیابت پرهزینه ترین بیماری غیرواگیر در سراسر 
دنیا است. حدود ۴6۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به 
دیابت مبتال هستند و بالغ بر ۴ میلیون و 2۰۰ هزارنفر 
ساالنه به علت دیابت و عوارض آن جان خود را از 
دست می دهند. در کشور ما هم حدود 11 درصد 
بزرگساالن 2۵ سال به باال به بیماری دیابت مبتال 
هستند که تقریبا معادل ۵. ۵ میلیون نفر در سراسر 
کشور است. متاسفانه عالوه بر شیوع باالی بیماری، 
روند شیوع هم روند افزایشی است و بنابراین وزارت 

بهداشت در سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر متعهد شده این شیوع افزایشی را متوقف کند 
و برنامه های خود را به گونه ای تدوین کند که مبتالیان 
دیابت خدمت با کیفیت دریافت کنند.« وی با اشاره 
به نقش پرستاران در زنجیره کنترل بیماران دیابتی، 
تصریح کرد: ا»ز این رو شعار امسال با توجه ویژه 
به نقش پرستاران انتخاب شده است که با همکاری 
پزشکان و بهورزان برای کنترل بیماری و آموزش 

به مردم تالش می کنند.«
استوار افزود: »بیماران مبتال به دیابت در زمان بحران 
کرونا با مشکالت زیادی مواجه هستند؛ از طرفی با 
توجه به محدودیت هایی که برای کم کردن انتقال 
بیماری کرونا در جامعه رخ می دهد، ارائه و دریافت 
خدمات مربوط به دیابت دچار اختالل شده است 
و مراکز درمانی بخشی از خدمت خود را به سمت 
ارائه خدمات مرتبط با کووید19 بردند و درمانگاه های 
سرپایی هم بعضاً خدماتشان کاهش یافته است. بنابراین 
بیماران مبتال به دیابت از این جهت برای دریافت 
خدمت دچار مشکل هستند. از طرف دیگر بیماران 
دیابتی در معرض ابتال به انواع شدیدتر کرونا هستند 
و در صورت ابتال به کرونا احتمال اینکه انواع شدیدتر 
بیماری را تجربه کنند متاسفانه باالتر است و احتمال 
فوت در مبتالیان دیابت که دیابت کنترل نشده دارند 
بسیار بیشتر است بنابراین قندخون بیماران مبتال به 
دیابت باید کنترل شده باشد.« وی با تاکید بر اینکه 
انسولین جایگاه مهمی در میان بیماران مبتال به دیابت 
وابسته به انسولین دارد، اظهار کرد: »بنابراین الزم است 
به اندازه کافی در دسترس بیماران باشد، متاسفانه شرایط 
تحریم و بحران کووید19 باعث شد در مقطعی با 
کمبود این داروی حیاتی روبرو شویم و هنوز هم 
تاحدودی این کمبود احساس می شود، اما همکاران 
ما در سازمان غذا و دارو تمام تالش خود را برای 
این دارو انجام می دهند و امیدوام همانطور که کمبود 
تا حد زیادی برطرف شده است، بیماران دیابتی 

اطمینان داشته باشند انسولین مورد نیازشان به میزان 
کافی دریافت خواهند.«

استوار در خصوص احتمال بروز اختالالت جنسی 
به واسطه ابتال به دیابت، تاکید کرد: »یکی از انواع 
عوارضی که به دنبال دیابت کنترل نشده رخ می دهد، 
اختالالت در عملکرد جنسی به ویژه در آقایان است. 
اختالل در نعوظ و باروری ممکن است در بیماران 
مبتال به دیابت رخ دهد. زخم پای دیابتی و در صورت 
عدم کنترل بیماری، قطع عضو یکی از جدی ترین 
عوارض دیابت کنترل نشده است که درصورتی که 
درمان مناسب دریافت نشود، این امکان وجود دارد 
که زخم بزرگ و بزرگ تر شود و در نهایت منجر به 
قطع عضو شود. هر دو این عوارض به طور مستقیم به 
کیفیت درمان وابسته است. در حالی که در دنیا حدود 
۵۰ درصد مبتالیان دیابت از بیماری خود آگاه هستند 
در کشور ما این عدد 7۵ درصد است و با این وجود 
هنوز 2۵ درصد مبتالیان دیابت از بیماری خود آگاه 
نیستند و احتمال بروز عوارض در آنها وجود دارد.«
وی افزود: »11 درصد بزرگساالن کشور مبتال به 
دیابت هستند. اینکه میانگین ابتال به دیابت کاهش 
یافته تاحدود زیادی مربوط به فراهم شدن شرایط 
تشخیص است؛ یعنی هرچه امکان تشخیص و آگاهی 
مردم برای مراجعه به پزشک افزایش یابد در سن 
پایین تری بیماری شناسایی می شود و با درمان به موقع 
کنترل قندخون از عوارض بیماری جلوگیری می شود. 
شیوع برخی عوامل خطر بیماری دیابت مثل چاقی 
و اضافه وزن، نداشتن تحرک کافی و... سبب شده 
بروز بیماری در سنین پایین تری رخ دهد. در سنین 
باال شیوع دیابت خیلی باالتر است؛ یعنی در سنین 
باالی 6۵ سال شیوع دیابت دو برابر سنین پایین تر 
است و متاسفانه شیوع دیابت در خانم های کشور 
اندکی باالتر از آقایان است و در حالی که شیوع 
دیابت در آقایان حدود 1۰ درصد است، در خانم ها 
11.۵ درصد است که تاحدود زیادی مربوط به شیوع 

دو برابری چاقی در خانم ها نسبت به آقایان است.« 
وی درباره آموزش پیرامون دیابت در مدارس، اظهار 
کرد: »در بحران کرونا مدارس به شکل غیرحضوری 
فعال هستند با این وجود برنامه هایی که برای کنترل 
عوامل خطر بیماری دیابت وجود دارد مانند برنامه 
بهبود وضعیت تغذیه، کنترل اضافه وزن و چاقی 
و... در مدارس انجام می شود همگی اهداف مهمی 
از جمله جلوگیری از دیابت دارند و در هفته ملی 
دیابت همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی را هم 

همراه خود داریم.«
استوار درباره غربالگری دیابت، تاکید کرد: »در نظام 
مراقبت های اولیه بهداشتی در کشور نزدیک به دو 
میلیون بیمار دیابتی ثبت هستند و ما در بسته خدمات 
اساسی بیماری های غیرواگیر تشخیص و مراقبت  و 
درمان دیابت را به طور همزمان در شبکه بهداشت و 
درمان کشور ادغام کردیم؛ به گونه ای که برای افراد 3۰ 
سال به باالتری که به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه 
می کنند در هنگام خطرسنجی قلبی_عروقی، قندخون 
افراد هم اندازه گیری می شود و اگر تشخیص دیابت در 
صورت باال بودن قندخون توسط پزشک مسجل شود 
بیمار، مراقبت های منسجمی دریافت خواهد کرد.«

وی با تاکید بر نقش تغذیه برای بیماران مبتال به 
دیابت، اظهار کرد: »تغذیه نقش مهمی از نظر اضافه 
وزن و چاقی و هم درمورد دریافت کالری دارد. به 
طور کلی توصیه می شود بیمار دیابتی نقش تغذیه را 
جدی بگیرد. مبتالیان به نوع یک دیابت باید زیر نظر 
پزشک تعادل مناسب مصرف کربوهیدرات و سایر 
موادغذایی در بدنشان انجام شود. در مورد بیماران 
مبتال به دیابت نوع دو نیز توصیه می شود دریافت 
کربوهیدارت ها تا حد زیادی کاهش یابد و مصرف 
میوه و سبزی، غالت کامل، گوشت سفید، روغن 
زیتون و... جدی گرفته شود. رعایت این نکات به 
همراه تحرک بدنی کافی نقش مهمی در کنترل و 

عدم ابتال به دیابت دارد.«
به گزارش ایسنا، استوار در خاتمه گفت: »خدمات 
پیشگیری و درمان دیابت و سایر بیماری های غیرواگیر 
مثل فشارخون، چربی خون و... در زمان پاندمی کووید 
دچار اختالل جدی شده است. مردم به دلیل ترس از 
ابتال به کرونا کمتر مراجعه می کنند، اعمال جراحی 
کاهش یافته و... به این دالیل خدمات دچار اختالل 
شده و بیماران مبتال به بیماری غیرواگیر در معرض 
ابتال به انواع شدیدتر بیماری هستند و خیلی مهم است 
این بیماری ها کنترل شده باشند. در مورد فشار خون 
نزدیک به 1۰ درصد خدماتی که برای پیشگیری از 
فشارخون در خانه های بهداشت اجرا می شد کاهش 
یافته و در درمانگاه های خصوصی این مقدار کمی 
بیشتر است. توصیه می کنیم اگر مردم فشارخون باال 
دارند این بیماری را جدی بگیرند، اما ما هم تمام 
تالش خود را برای ارائه خدمات بیماری های غیرواگیر 

انجام می دهیم.«

۱۱ درصد بزرگساالن باالی ۲۵ سال کشور 
مبتال به دیابت هستند
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روزشمار و  شعار هفته ملی دیابت )2۴ تا 3۰ آبان( 
با محوریت پرستاران به عنوان یک عنصر ارزشمند 

در نظام ارائه خدمات سالمت، اعالم شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، پرستاران به عنوان 
یک عضو بسیار ارزشمند جامعه، کارهای برجسته ای 
را برای حمایت از افرادی انجام می دهند که با طیف 
وسیعی از مشکالت سالمتی زندگی می کنند. افرادی 
که با دیابت زندگی می کنند یا در معرض خطر ابتال 
به آن قرار دارند، به حمایت پرستاران نیز نیاز دارند.
در این راستا، پرستاران در تشخیص دیابت برای اطمینان 
از درمان سریع، ارائه آموزش و پشتیبانی روانشناختی 
برای افراد مبتال به دیابت برای جلوگیری از بروز 
عوارض، مقابله با عوامل خطر برای دیابت نوع 2 
برای جلوگیری از بیماری، نقش کلیدی دارند. لذا نیاز 
به آموزش و سرمایه گذاری بیشتر برای توانمندسازی 
پرستاران در سراسر دنیا با مهارت  هایی برای حمایت 
از افراد مبتال به دیابت و افراد در معرض خطر ابتال 

به دیابت نوع 2 وجود دارد
شعار روز جهانی دیابت، پرستاران در دنیای دیابت، 
 DIABETES: Nurses Make( تغییر ایجاد می کنند

the Difference( است.

نگاهی به آمار ابتال به دیابت در جهان
در سال 2۰19 میالدی ۴63 میلیون بزرگسال )1 نفر 

در هر 11 نفر( مبتال به دیابت بودند.
انتظار می رود تا سال 2۰3۰ تعداد افراد مبتال به دیابت 
به ۵7۸ میلیون نفر افزایش یابد و ممکن است تا سال 
2۰۴۵ تعداد بیماران از مرز 7۰۰ میلیون نفر بگذرد.

نیمی از مبتالیان به دیابت در جهان از بیماری خود 
اطالع ندارند. طبق آخرین مطالعه انجام شده در کشور 
ما، یک چهارم بیماران از بیماری خود بی اطالع هستند.
3 نفر از هر ۴ دیابتی در کشورهای با درآمد پایین 
و متوسط زندگی می  کنند. از هر 6 تولد، یک مورد 
درگیر قند خون باال  )هیپرگلیسمی( در بارداری هستند. 
دو سوم افراد مبتال به دیابت در مناطق شهری زندگی 

می کنند و سه چهارم آن ها در سن کار هستند.
از هر ۵ نفر مبتال به دیابت )136 میلیون( یک نفر 
باالی 6۵ سال سن دارد )در سال 2۰19، 2۰ درصد 
بیماران سالمند بوده اند(. ۴.2 میلیون نفر در سال 

2۰19 در اثر دیابت فوت کردند.
هزینه های دیابت در سال 2۰19 میالدی به میزان 
76۰ میلیارد دالر آمریکا بوده است، دیابت مسئول 1۰ 
درصد از کل هزینه های صرف  شده در سالمت است.
در برخی کشورهای جهان تا ۵۰ درصد افرادی که 

مبتال به کووید19 شدند، مبتال به دیابت بودند.
پرستاران ۵9 درصد از کارکنان سالمت را به عنوان 

بزرگ  ترین گروه شغلی شامل می شوند.
نیروی کار پرستاری در جهان بالغ بر 27.9 میلیون نفر 
است که بیش از 19.3 میلیون پرستار حرفه ای هستند.
تقریباً 9۰ درصد از نیروی کار پرستاری، خانم ها هستند.
گفتنی است که دیابت یک بیماری جدی و طوالنی  
مدت است و زمانی رخ می دهد که بدن نمی تواند 
انسولین تولید کند و یا نمی  تواند به طور موثر از آن 
استفاده کند. به طور کلی، دیابت در سه گروه طبقه بندی 

می شود: دیابت نوع 1، نوع 2 و دیابت بارداری.
دیابت نوع 1 بیماری دوران کودکی و نوجوانی است، 
ولی می  تواند در هر سنی رخ دهد. حداقل در حال 
حاضر نمی  توان از آن پیشگیری کرد. افراد با دیابت 
نوع 1 می توانند سالمت زندگی کنند. در صورت تامین 
دائمی انسولین، آموزش، خودمراقبتی و اندازه گیری 
قندخون، مبتالیان به دیابت نوع یک می توانند در 

سالمت زندگی کنند.
حدود 9۰ درصد دیابت در سراسر جهان دیابت نوع 
2 گزارش شده است. آموزش، خودمراقبتی و پیروی 
از شیوه زندگی سالم و استفاده از دارو در کنترل 
بیماری موثر است. دیابت نوع 2 قابل پیشگیری است 
و در برخی موارد در اوایل بیماری قابل بهبود است.
عدم دسترسی به انسولین، عدم تشخیص و یا تاخیر در 
تشخیص دیابت نوع 1 منجر به کتواسیدوز دیابتی، علت 
شایع مرگ در کودکان و جوانان مبتال به دیابت  است.
پیشگیری از دیابت نوع 2 یا ابتال به عوارض آن با 
خود مراقبتی امکان پذیر است. هیچ مداخله موثر و 
ایمنی در حال حاضر برای پیشگیری از دیابت نوع 

1 وجود ندارد. شواهد محکمی وجود دارد مبنی بر 
اینکه پیشگیری از دیابت نوع 2 امکان پذیر است.

پایش منظم عوامل خطر برای مشکالت دیابت و 
مداخله زودهنگام منجر به کاهش بستری و بهبود 

نتایج بالینی می شود.
براساس این گزارش، با توجه به پاندمی کووید19 
پیشگیری از دیابت بیش از پیش اهمیت دارد؛ مبتالیان 
به دیابت در صورت ابتال به بیماری کووید19 بیشتر 
در معرض خطر عوارض شدید بیماری قرار دارند.
اقدامات احتیاطی در مقابل کووید19 شامل شستن 
دست  ها به طور کامل و منظم، پرهیز از لمس صورت 
خود با دست  های کثیف، ضد عفونی کردن اشیا و 
سطوح، خودداری از مصرف مشترک غذا، عینک، 
حوله و غیره، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا 
عطسه، اجتناب از تماس با افراد دارای عالئم بیماری 
تنفسی و ماندن در منزل درصورت مشاهده عالیم 

سرماخوردگی یا ابتال به آنفلوآنزا، است.

روزشمار هفته ملی دیابت
 شنبه 99/۸/2۴: نقش خود مدیریتی در کنترل 

بیماری دیابت
 یکشنبه 99/۸/2۵: نقش پرستاران در شناسایی 

و کنترل دیابت ) پرستار و دیابت(
انسولین)  سالگی  صد   :99/۸/26 دوشنبه   

انسولین و دیابت(
 سه شنبه 99/۸/27: نقش بهورز، مراقب سالمت 
و سفیران سالمت در آموزش پیشگیری و کنترل 

دیابت )پیشگیری از دیابت(
 چهارشنبه 99/۸/2۸: نقش فناوری دیجیتال در 

خودمراقبتی و کنترل دیابت )خود مراقبتی دیابت(
 پنجشنبه 99/۸/29: نقش تغذیه سالم و فعالیت بدنی 
در پیشگیری و کنترل دیابت )شیوه زندگی و دیابت(
 جمعه 99/۸/3۰: نقش کنترل مطلوب دیابت 
)پاندمی  کووید19  عوارض  خطر  کاهش  در 

کووید19و دیابت(

روزشمارهفته ملی دیابت اعالم شد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
»با توجه به شرایط پاندمی کووید19، افرادی که عامل 
خطر غیر واگیر یا بیماری های دیابت، فشارخون 
باال و بیماری قلبی عروقی دارند و همچنین افراد 
سالمند بیشتر در معرض ابتال به کووید19 هستند.«

به گزارش سپید، علیرضا دالوری گفت: »طی سال های 
اخیر افزایش شیوع دیابت در جهان، این بیماری را به 
بزرگ ترین اپیدمی تاریخ تبدیل کرده است، بیش از 
۴۸3 میلیون نفر از مردم 2۰ تا 79 سال جهان مبتال 
به دیابت هستند و پیش بینی می شود تا سال 2۰۴۵ 
تعداد بیماران بالغ بر 7۰۰ میلیون نفر شود.« وی افزود: 
»بیش از یک میلیون کودک و نوجوان در سراسر 
دنیا مبتال به دیابت نوع یک هستند. در سال 2۰19 
میالدی بیش از ۴ میلیون و 2۰۰ هزار نفر به دلیل 
این بیماری جان خود را از دست دادند، از طرف 
دیگر 37۴ میلیون نفر در جهان دچار اختالل تحمل 
گلوکز هستند که در صورت عدم مداخله مؤثر بسیاری 
از آنها مبتال به دیابت خواهند شد، از هر 6 تولد 1 
مورد درگیر قند خون باال هیپرگلیسمی در بارداری 

بوده است. در کشور ما نیز بیش از ۵.۵ میلیون نفر از 
افراد باالی 2۵ سال مبتال به دیابت هستند و به عبارت 
دیگر حداقل 11 درصد جمعیت باالی 2۵ سال از 
بیماری دیابت رنج می برند.« دالوری ادامه داد: »با 
مسن شدن تدریجی جمعیت کشور مشکالت ناشی 
از دیابت و عوارض آن مشهودتر خواهد بود، حداقل 
2۵ درصد افراد دیابتی از بیماری خود آگاه نیستند، با 
توجه به شرایط پاندمی کووید19، افرادی که عامل 
خطر غیر واگیر یا بیماری های دیابت، فشارخون باال 
و بیماری قلبی عروقی دارند و همچنین افراد سالمند 
بیشتر در معرض ابتال به کووید19 هستند و مرگ 
ناشی از این بیماری در آنها افزایش می یابد، حدود 
۵۰ درصد بیماران کرونایی بستری دارای حداقل یک 
بیماری مزمن هستند.« به گزارش مهر، دالوری در 
پایان اضافه کرد: »میزان مرگ در کسانی که بیماری 
مزمن همراه ندارند 3.2 درصد و اگر دیابت داشته 
باشند 3.7 درصد خواهد بود، افراد مبتال به دیابت 
نیز به دلیل اختالل در سیستم ایمنی مستعد ابتالء به 

عفونت ها هستند.«

مدیرعامل انجمن دیابت ایران گفت: »امروزه اپلیکیشین های مختلفی بوجود آمده تا به مسائل 
مختلف بیماران دیابتی کمک کند، افراد به کمک این نرم افزارها می توانند کنترل روزانه 
خود را به جای اینکه در دفترچه ثبت کنند، در این نرم افزارها درج کنند و به این صورت 
منحنی ها و نمودارهای مختلفی را می توان از اطالعات درج شده، ترسیم کرد که هم به 
بیمار و هم به پزشک، کمک درمانی می کند، این موضوع به خصوص در شرایط کرونایی 
که ترددها محدودیت دارد و همراه با نگرانی است، از اهمیت بییشتری برخوردار است.«
به گزارش سپید، امیر کامران نیکوسخن در خصوص تقویت و بهره برداری از نرم 
افزارهای کمکی برای کنترل دیابت گفت: »دنیا در حال توسعه تکنولوژیک است و 
خوشبختانه این موضوع به بحث کنترل دیابت هم وارد شده و کمک بسزایی به این 
بیماران کرده است، امروزه اپلیکیشین های مختلفی بوجود آمده تا به مسائل مختلف 
بیماران دیابتی کمک کند. از ساده ترین موضوعات نظیر یک قدم شمار که می تواند 
فعالیت های یک فرد دیابتی را محاسبه کند تا نرم افزارهای پیشرفته تر که مولفه های 

مختلف سالمتی را درنظر گرفته است.«
به گزارش فارس، وی در پایان تاکید کرد: »نرم افزارها در ابعاد مختلف می توانند گره گشای 
بیماران باشند و قطعاً می تواند زمینه ساز توسعه آموزش و توانمندی های بیماران هم شود. 
خصوصاً اینکه با یکپارچه سازی اطالعات و بهینه سازی سرفصل های آموزشی می توان 
شاهد اثرات مثبتی در توانمندسازی بیماران باشیم، بیماران بنا به شرایط خودشان، از 
آن ها استفاده خواهند کرد و در این میان نقطه ثقل همه این فعالیت ها آن است که منبع 

و مرجع آنها شناخته شده و قابل اعتماد و اطمینان باشد.«

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: 
بیماران دیابتی بیشتر در معرض ابتال به کووید۱۹ هستند

 انجمن دیابت ایران تاکید کرد
ضرورت بهره برداری از نرم افزارها در حوزه دیابت



  امین جاللوند
هرچقدر تعداد بستری های مبتال به کرونا بیشتر شود، 
به همان نسبت هم باید انتظار داشت که آمار مرگ 
و میرها به دلیل ابتال به کرونا افزایش یابد، زیرا 
معموال بیماران بدحال و نیازمند مراقبت ویژه در 

مراکز درمان کرونا بستری می شوند. 
بر اساس اظهارنظرهای رسمی، این احتمال قوی 
وجود دارد که تعداد مرگ و میرها بر اثر کرونا تا 
کمتر از دو هفته دیگر به حدود دو برابر برسد. این 
احتمال یعنی اینکه باید در روزهای آینده منتظر 

افزایش آمار بستری های بدحال باشیم. 
کارشناسان نظام سالمت می گویند افزایش آمار 
بیماران بدحال و افزایش میزان مرگ و میر بیماران 
مبتال به کرونا به صراحت به این معنی است که 
فشار کاری کادر درمان نیز افزایش خواهد یافت. 
با توجه به اینکه در حال حاضر نیز کادر درمان با 
فشار کاری بی سابقه ای مواجه است، بیم آن می رود 
که جامعه پزشکی نتواند در برابر تشدید موج سوم 
کرونا دوام بیاورد. مسئوالن و صاحبنظران نظام 
سالمت نیز از تشدید موج سوم کرونا ابراز نگرانی 
کرده اند. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت 
هم از پیش بینی ها مبنی بر دو برابرشدن مرگ ناشی 
از کرونا در دو هفته آینده خبر می دهد و می گوید: 
»اگر همه با هم شیوه نامه های بهداشتی را رعایت 
نکنیم، زمستان هم مثل پاییز که تعداد کشته های 
روزانه از رنگ فوق قرمز به سیاهی گرایید، سیاه 

خواهد بود. متاسفانه ما تقریبا روزانه سه هزار مورد 
بستری مبتال به کرونا داریم. همچنین چندین روز 
است که مرگ های ناشی از کرونا، باالی ۴۵۰ مورد 
است. با این میزان رعایت شیوه نامه ها و با این میزان 
محدودیت هایی که اعمال می شود، پیش بینی ها این 
است که فعال روند صعودی در ابتال به کرونا، در 

بستری و در مرگ را خواهیم داشت.«
او تاکید می کند: »پیش بینی های آمریکا بر مبنای 
سایت "آی اچ ام ای" انجام و برنامه ریزی می شود. 
البته ما آن را مالک قرار نمی دهیم، ولی متاسفانه 
پیش بینی این سایت برای کشور ما افزایش موارد 

مرگ و میر تا نزدیک دو برابر در دو هفته آینده 
است که امیدواریم اصال اتفاق نیفتد.«

تشدید وخامت اوضاع کادر درمان با 
اوج گیری موج سوم کرونا

برخی از فعاالن جامعه پزشکی انتقاد دارند که در 
برنامه ریزی های کالن برای مقابله با کرونا، سالمت 
کادر درمان را در نظر نمی گیرند. به طور مثال، در 
صورت تعطیلی دو هفته ای تهران و کالن شهرها، 
فرصتی برای تجدید قوای کادر درمان ایجاد می شد 

که در نهایت این اتفاق نیفتاد.
میالد قرابتی، متخصص بیماری های داخلی در گفتگو 
با سپید با اشاره به احتمال افزایش بستری ها و مرگ 
و میر در موج سوم کرونا، تاکید می کند: »اینکه آمار 
مرگ و میرها بر اثر کرونا تا دو هفته دیگر دوبرابر 
می شود یا خیر، پرسشی است که شاید نتوان با 
قاطعیت به آن خبر داد، اما می توان با یقین اعالم 
کرد که آمار بستری ها و مرگ و میر بر اثر کرونا 
در هفته های آینده بسیار افزایش خواهد یافت. دلیل 
این اتفاق هم کامال ساده است. ما اقدام جدیدی 
انجام نداده ایم که موج سوم کرونا کنترل شود و به 
همین دلیل نیز اوضاع مثل سابق است. میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم مشابه هفته های 
قبل است. اقدام جدی هم برای کاهش موارد ابتال به 
کرونا انجام نداده ایم و همچنان درمان بر پیشگیری 
اولویت پیدا کرده است. تعطیلی چند هفته ای در مناطق 

پرخطر می توانست این پیش بینی های خطرناک را 
به تعویق بیندازد، اما این اتفاق هم نیفتاد. در نتیجه 
چندان دور از انتظار نیست که آمار ابتال و مرگ و 
میر بر اثر کرونا در هفته های آینده افزایش پیدا کند.«
او تصریح می کند: »مهم ترین نگرانی جامعه پزشکی، 
وضع سالمت مردم و کادر درمان است. سالمت 
مردم و کادر درمان، اصال از همدیگر جدا نیست. 
اگر تعداد بستری ها افزایش پیدا کند و سالمت 
مردم در خطر باشد، یعنی سالمت کادر درمان هم 
به خطر می افتد. همچنین اگر سالمت کادر درمان 
به خطر بیفتد، در نتیجه ارائه خدمات بهداشتی و 
درمانی به بیماران هم دچار اختالل می شود که در 

این صورت، سالمت مردم هم به خطر می افتد.«
قرابتی یادآور می شود: »اگر قرار باشد تا کمتر از 
دو هفته دیگر، آمار فوتی های کرونا دو برابر شود، 
این اتفاق یعنی اینکه میزان بیماران بستری نیز بسیار 
افزایش خواهد یافت. افزایش آمار بیماران بستری 
هم به این معنی خواهد بود که کادر درمان با یک 
فشار کاری بی سابقه مواجه خواهد شد. با توجه به 
اینکه جامعه پزشکی دچار خستگی و فرسودگی 
مفرط شده است، بیم آن می رود که در صورت 
تشدید موج سوم کرونا به مرحله ای برسیم که 
کادر درمان نتواند تبعات تشدید این موج از کرونا 
را دوام بیاورد. این اتفاق بسیار خطرناکی است که 

باید از آن پیشگیری کنیم.«
ادامه در صفحه 17 

مصائب کادردرمان با   تشدید موج سوم کرونا 
پیش بینی ها از افزایش دوبرابری مرگ های کرونایی تا کمتر از دو هفته آینده خبر می دهد. 

کارشناسان می گویند بار تشدید موج سوم کرونا، متوجه کادر درمان خواهد شد 

حریرچی: اگر همه با هم 
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت 
نکنیم، زمستان هم مثل پاییز که 
تعداد کشته های روزانه از رنگ 

فوق قرمز به سیاهی گرایید، سیاه 
خواهد بود. پیش بینی های آمریکا 

بر مبنای سایت "آی اچ ام ای" انجام و 
برنامه ریزی می شود. البته ما آن را 
مالک قرار نمی دهیم، ولی متاسفانه 
پیش بینی این سایت برای کشور ما 
افزایش موارد مرگ و میر تا نزدیک 

دو برابر در دو هفته آینده است 
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 ادامه از صفحه 16
سالمت کادر درمان باید در اولویت 

تصمیم گیری ها باشد
بسیاری از کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که 
در تصمیم گیری های کالن برای مقابله با کرونا، حفظ 
سالمت کادر درمان باید در اولویت باشد، زیرا اگر 
کادر درمان وجود نداشته باشد یا جامعه پزشکی در 
سالمت کامل نباشد، آمار مرگ و میرهای کرونایی 

نیز چندین برابر خواهد شد.
مسعود قاسم زاده، پزشک و کارشناس نظام سالمت 
هم در گفتگو با سپید با اشاره به تبعات تشدید 
موج سوم کرونا بر سالمت کادر درمان، خاطرنشان 
می کند: »واقعیت این است که در نبرد با کرونا، ده ها 
نفر از جامعه پزشکی جانشان را از دست داده اند. 
همچنین هزاران نفر از کادر درمان هم به کرونا 
مبتال شده اند. جایگزین کردن کادر درمان، اصال 
کار راحتی نیست. در موج اول و دوم کرونا، بخش 
زیادی از توان کادر درمان برای مهار کرونا از بین 
رفت. حال با تشدید موج سوم کرونا، کادر درمان 
دیگر رمقی برای مهار موج سوم نخواهد داشت.«
او هشدار می دهد: »بدون کادر درمان، بیمارستان 
فقط یک مکان فیزیکی و بی استفاده برای تجمع 
بیماران مبتال به کرونا خواهد بود. باید در نظر داشته 
باشیم که مهم ترین سرمایه ما برای نبرد با کرونا، 
کادر درمان است. اگر قدر این کادر درمان را ندانیم، 

در نهایت همه ضرر خواهند کرد.«

قاسم زاده، یادآور می شود: »اگر می خواهیم رمقی 
برای کادر درمان بماند تا بتواند بیماران مبتال به 
کرونا را نجات دهد، باید محدودیت سفر قائل 
شویم و اجازه ندهیم که ترددهای غیرضروری 
ادامه داشته باشد. همچنین ممنوعیت اجتماعات 
و نظارت بهداشتی بیشتر بر اماکن عمومی و بازارها 
نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. اگر این کارهای 
حیاتی را انجام ندهیم، در آن صورت باید شاهد 
جان باختن تعداد بیشتری از کادر درمان باشیم. 
در آن صورت، شک نکنید که آمار جان باختگان 

کرونا نیز در سراسر کشور بیشتر می شود.«
همچنین مصطفی هنرور، متخصص بیماری های 
عفونی نیز در گفتگو با سپید، هشدار می دهد: »آنهایی 
که فکر می کنند سیستم درمانی هرگز دچار فروپاشی 

نمی شود، بهتر است خودشان شخصا به مراکز درمانی 
بیایند و از نزدیک در جریان وضعیت حاد ارائه 
خدمات درمانی در این مراکز باشند. وقتی پزشک 
و پرستار ما دچار کرونا می شود، جایگزینی برای 
آنها نداریم. در این شرایط مجبوریم یا بخشی از 
خدمات را حذف کنیم و یا اینکه کادر درمان را 
مجبور کنیم که همزمان بجای چند نیرو کار کند. 
کامال واضح است که این شرایط نمی تواند در 

بلندمدت ادامه داشته باشد.«
او تاکید می کند: »چهاررقمی شدن آمار کشته های 
کرونا در پاییز  و زمستان، اصال اتفاق دور از انتظاری 
نیست. تاکنون حمایت خاصی صورت نداده اند 

که این فروپاشی اتفاق نیفتد. قطعا آمار بیماران 
بستری در ماه های آینده چند برابر می شود. در 
آن صورت شک نکنید که سیستم فعلی درمان 
اگر در همین شرایط فعلی باشد، به هیچ وجه 
نمی تواند جوابگوی افزایش چندبرابری مراجعان 
باشد.« این متخصص عفونی خاطرنشان می کند: 
»فروپاشی سیستم درمانی، اتفاق عجیب و غریبی 
نیست. کافی است حجم مراجعان، چندبرابر ظرفیت 
و توان پذیرش مراکز درمانی باشد، در آن صورت 
سیستم درمانی فلج می شود. همین االن هم در 
برخی مراکز درمانی با شرایطی مشابه با فروپاشی 
سیستم درمانی مواجه هستیم، یعنی برخی مراکز 

نمی توانند پاسخگوی مراجعان باشند.«
او با اشاره به راه های پیشگیری از فروپاشی سیستم 
درمانی، تصریح می کند: »نیاز داریم که مردم به اصول 
پیشگیری و رعایت پروتکل های بهداشتی، بیشتر 
توجه کنند. ماسک زدن، فاصله گذاری اجتماعی و 
شستشوی مداوم دست ها از سوی مردم باید جدی 
گرفته شود. همچنین دولت هم باید در موج سوم 
کرونا با افراد متخلف برخورد کند و برای خاطیان 
پروتکل های بهداشتی، جریمه قرار دهد. ممنوعیت 
ترددهای غیرضروری و کنترل بهداشتی مراکز شلوغ 
و پرتجمع باید در دستور کار جدی دولت قرار 
بگیرد. از سوی دیگر باید اعتبارات پیش بینی شده 
برای کادر درمان و مراکز درمانی نیز هرچه زودتر 

تخصیص یابد. تنها با این پیش شرط هاست که 
می توان به کنترل موج سوم کرونا و جلوگیری از 

فروپاشی سیستم درمانی امیدوار بود.«

خطر افزایش ابتالی کادر درمان به کرونا
بر اساس اظهارنظرهای رسمی، میزان ابتالی کادر 
درمان به کرونا در ایران، بسیار باالتر از میانگین 
جهانی است. کارشناسان هشدار می دهند که در 
صورت تشدید موج سوم کرونا در هفته های آینده، 
احتمال دارد که وضعیت ابتالی کادر درمان به 

کرونا، وخیم تر از وضع فعلی شود.
علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران نیز معدل میزان ابتالی کادر درمان در ایران 
به ویروس کرونا را نسبت به استاندارد جهانی 
باال می داند و می گوید: »آمار تطبیقی نشان می دهد 
ایران، آمریکا و روسیه سه کشوری هستند که از 
نظر قدر مطلق ابتال، میزان ابتالی کادر درمان در 
این کشورها باالتر است. در پیک اول که شروع 
بیماری بود، تجهیزات حفاظتی به اندازه مکفی در 
بیمارستان ها توزیع نشده بود. طبیعتا جامعه پزشکی 
هم آموزش های الزم را در زمینه مقابله با اپیدمی و 
نحوه ابتال به بیماری و حفاظت عمومی ندیده بودند، 
اما در حال حاضر باوجود اینکه وسایل حفاظت 
فردی در دسترس است و آموزش های الزم دیده 
شده و تجربه گروه های پزشکی هم افزایش پیدا 

کرده، اما میزان ابتال به چند دلیل باالتر است.«
زالی ادامه می دهد: »مهم ترین دلیلش این است که 
فرایند خستگی مزمن تیم پزشکی که یک مساله 
غیرقابل اجتناب است، موجب شده سطح دفاعی 
و ایمنی افراد کاهش پیدا کند. طبیعتا وقتی افراد 
خسته تر می شوند و انگیزه هایشان کمرنگ می شود، 
از نظر سیستم ایمنی بدن در معرض خطر بیشتری 
قرار می گیرند. سطح باالی خستگی و فرسایشی 
بودن بیماری کووید 19 موجب شده انگیزه های 
افراد برای استفاده از وسایل حفاظتی کاهش پیدا 
کند. مطالعه میدانی در سه دانشگاه علوم پزشکی در 
تهران نشان می دهد 23 درصد گروه های پرستاری 
و پشتیبانی بیمارستان ها با وجود وسایل حفاظتی در 
مراکز درمان به اندازه کافی از این وسایل استفاده 
نکرده بودند. در جامعه پزشکی این عدد حدود 
12 تا 1۸ درصد است. به این دلیل که پوشیدن 
لباس های کاور در فضای گرم و با تهویه نامناسب 

بیمارستان ها کاری سخت است.«
زالی یادآور می شود: »ما تنها دستگاهی هستیم که 
متاسفانه بخش زیادی از درآمد پرسنل مورد لزوم 
را باید از منابع غیردولتی پرداخت کنیم. در تهران 
نزدیک به 2۵ تا 3۰ درصد نیروهای شاغل مجموعه 
بیمارستان های ما کسانی هستند که بودجه دولتی 
و بند »و« برای آنها ترسیم نشده و بیمارستان ها 
برای رفع نیازهایشان مجبور شده اند از این نیروها 
استفاده کنند. این مساله فشار مضاعفی را به اقتصاد 
ضعیف و شکننده بیمارستان ها در سال های اخیر وارد 
کرده است. متاسفانه هیچ وقت کسی این موضوع 
را بطور جدی مورد توجه قرار نداده است که یک 
بار و برای همیشه تمام نیروهای بهداشتی درمانی 

کشور مورد حمایت قرار بگیرند.«
با توجه به مجموع این شرایط، نمایندگان جامعه 
پزشکی امیدوارند که با اولویت قرار گرفتن پیشگیری 
و اهمیت بیشتر به حفظ سالمت کادر درمان در 
مسیری قرار بگیریم که هم تعداد مبتالیان به کرونا 
در کادر درمان کمتر شود و هم آمار مرگ ها بر اثر 

کرونا کاهش یابد.

قاسم زاده: واقعیت این است 
که در نبرد با کرونا، ده ها نفر از 

جامعه پزشکی جانشان را از دست 
داده اند. همچنین هزاران نفر 

از کادر درمان هم به کرونا مبتال 
شده اند. جایگزین کردن کادر 

درمان، اصال کار راحتی نیست. در 
موج اول و دوم کرونا، بخش زیادی 
از توان کادر درمان برای مهار کرونا 

از بین رفت. حال با تشدید موج 
سوم کرونا، کادر درمان دیگر رمقی 
برای مهار موج سوم نخواهد داشت
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قرابتی: اینکه آمار مرگ و میرها 
بر اثر کرونا تا دو هفته دیگر 

دوبرابر می شود یا خیر، پرسشی 
است که شاید نتوان با قاطعیت 

به آن خبر داد، اما می توان با یقین 
اعالم کرد که آمار بستری ها و مرگ 

و میر بر اثر کرونا در هفته های 
آینده بسیار افزایش خواهد یافت. 

دلیل این اتفاق هم کامال ساده 
است. ما اقدام جدیدی انجام 

نداده ایم که موج سوم کرونا کنترل 
شود و به همین دلیل نیز اوضاع 

مثل سابق است

هنرور: آنهایی که فکر می کنند 
سیستم درمانی هرگز دچار 

فروپاشی نمی شود، بهتر است 
خودشان شخصا به مراکز درمانی 

بیایند و از نزدیک در جریان 
وضعیت حاد ارائه خدمات درمانی 

در این مراکز باشند. وقتی پزشک 
و پرستار ما دچار کرونا می شود، 
جایگزینی برای آنها نداریم. در 

این شرایط مجبوریم یا بخشی از 
خدمات را حذف کنیم و یا اینکه 

کادر درمان را مجبور کنیم که 
همزمان بجای چند نیرو کار کند



پاسخ معنادار مدیرکل داروی وزارت بهداشت به پرسش سپید درباره آخرین وضعیت واردات واکسن آنفلوانزا به کشور

 علی ابراهیمی
مدیرکل دارو و مواد تحت سازمان غذا و دارو در 
پاسخ به سؤال سپید درباره آخرین وضعیت واردات 
واکسن آنفلوانزا به کشور گفت: »سیاست گذاری 
ما واردات 16 میلیون دوز واکسن آنفلوانزا بود که 
درنهایت تنها 1 میلیون و 800 هزار دوز وارد کشور 
شد. البته قرار است 800 هزار واکسن آنفلوانزا را 
هم سازمان بهداشت جهانی به ما بدهد که آن هم 

وارد نشده است.«
به گزارش خبرنگار سپید، نشست خبری آنالین 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با 
حضور اعضای هیئت مدیره سندیکا و مدیرکل دارو 
و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو برگزار شد.

افزایش۵۰تا۸۰درصدیقیمتمکملها
در ابتدای این نشست عباس کبریایی زاده، عضو 
هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
سپید  به سؤال خبرنگار  پاسخ  در  ایران  انسانی 
درباره وضعیت فعلی بازار مکمل ها، گفت: »در 
حال حاضر بیش از ۷0 تا 80 درصد از مکمل ها 
در داخل کشور تولید می شود و تماما تحت نظارت 
وزارت بهداشت است و سندیکا به صورت مستمر 
بر روی شرکت ها کنترل دارد. ازاین رو با اطمینان 
می گویم که مکمل هایی که دارای پروانه ساخت از 
وزارت بهداشت هستند دارای کیفیت بوده و مورد 
تأیید هستند.« وی در ادامه افزود: »بر اساس تصمیم 
وزارت بهداشت ارز مکمل ها به نیمایی تغییر یافت 
که این امر موجب افزایش قیمت ها شد؛ ازاین رو 
به طور میانگین قیمت مکمل ها حدود ۵0 تا 80 
درصد افزایش یافت. البته در برخی موارد افزایش 

قیمت ۳0 درصدی هم داشتیم.«
کبریایی زاده در پاسخ به پرسش دیگر سپید در 
خصوص نگرانی ها از چرخه تأمین مکمل ها اظهار 

داشت: »ما همچنان درباره مکمل های ماهواره ای و 
مکمل هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند 
نگرانیم و همواره به مردم هشدار می دهیم که کاالهایی 

قاچاق به هیچ وجه مورد تأیید نیستند.«

خروج۷۰درصدنهادههایتولیداز
پوششارزدولتی

رئیس  عبده زاده،  محمد  نشست  این  ادامه  در 
هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران هم درباره وضعیت ارز ۴۲00 تومانی 
تولیدکننده دارو  اظهار داشت: »سندیکای  دارو، 
ارز  با  که  است  کرده  اعالم  به صراحت  همواره 
۴۲00 موافق نیست و دالیل آن را هم به صورت 
مستند برای روسای قوا ارسال کرده و تبعات آن را 
مطرح کرده است.« وی افزود: »درعین حال راهکاری 
هم برای کمک به بیماران و عدم افزایش پرداخت 
از جیب بیماران ارائه داده ایم. ضمنا باید توجه کرد 
که حوزه دارو با سایر حوزه ها متفاوت است چراکه 
در حال حاضر ۷0 درصد نهاده های تولید ما از ارز 
۴۲00 تومانی خارج شده و در حوزه تولید هم فقط 

ماده مؤثره است که ارز ۴۲00 دریافت می کند.«
وی اضافه کرد: »پیشنهاد ما این است که یارانه دارو 
باید به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف کننده واقعی 
آن هم از طریق بیمه ها تعلق گیرد. چراکه در این 
صورت هم قیمت داروها واقعی می شود و هم از 

سوءاستفاده و قاچاق آن جلوگیری خواهد شد.«

کاهشسهمایرانازبازارداروییافغانستان
نایب رئیس  حامدی فر،  هاله  نشست  ادامه  در 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
هم و در پاسخ به سؤال خبرنگار سپید درباره وضعیت 
صادرکنندگان ایرانی در بازارهای دارویی افغانستان و 
عراق گفت: »متأسفانه در بحث بازار دارویی افغانستان 

رقابت های ناسالم بین تولیدکنندگان ایرانی رخ داد 
و این موجب شد تا قیمت شکنی هایی در این حوزه 
رخ دهد.« وی افزود: »موضوع دیگری که در این 
بازار برای صادرکنندگان ایرانی مشکل آفرین شده 
بحث برگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان 
بود؛ زیرا ارز حاصل از صادرات دارو به این کشور 
ارزی نبود که از مسیرهای بانکی به کشور برگردد. 
به طورکلی پول حاصل از صادرات دارو به این 
کشور یا به صورت ریالی بود و یا به قول معروف 
چمدانی بوده است.« حامدی فر با بیان اینکه بانک 
مرکزی ارز حاصل از صادرات دارو به افغانستان 
را به عنوان تعهد ارزی شناسایی می کند، ادامه داد: 
»بسیاری از شرکت ها پول حاصل از صادرات به 
افغانستان را به صورت ریالی دریافت کرده بودند، 
اما بانک مرکزی این مبالغ را به صورت دالر از 
آنها درخواست کرد و ازآنجاکه شرکت ها امکان 
برگرداندن آن را به سامانه نیما نداشتند درنتیجه در 
لیست سیاه بانک مرکزی قرار گرفتند که این امر 
موجب شد تا جذابیت و عالقه مندی بازار افغانستان 

برای تولیدکنندگان ایرانی کاهش یابد.«
نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران اضافه کرد: »صادرکنندگان ایرانی باید 
دارو را از مسیرهایی صادر می کردند که بتوانند ارز 
حاصل از آن را به سیستم نیما بازگردانند وگرنه 
بانک مرکزی آنها را بلک سیاه وارد می کرد. از طرف 
دیگر خریداران افغانستانی هم امکان پرداخت مبلغ 
را به صورت دالر نداشتند و حتی آنها هم که اقدام به 
تأمین دالر می کردند این مبلغ را به صورت نقدی به 
صادرکنندگان ایرانی می دادند که این امر محبوبیت 
بازار دارویی این کشور را برای ما کمتر کرد. ازاین رو 
در حال حاضر سهم ما از بازار افغانستان کمتر 
شده است و در حال حاضر وضعیت خوبی در 

این کشور نداریم.«

ممنوعیتوارداتداروازایرانبهعراق
بازار دارویی عراق هم  ادامه داد: »در  حامدی فر 
موضوعی که وجود داشت این بود که رگولیشن 
این کشور پس از اشغال آن توسط آمریکایی ها این 
بود که داروی وارداتی به این کشور باید تأییدیه 
سازمان غذا و داروی امریکا را داشته باشد که با 
رایزنی های سیاسی زیادی که در سه چهار سال گذشته 
صورت گرفت توانستیم داروهای ایران را از این 
قاعده مستثنا کنیم. بر این اساس داروهایی از ایران 
در عراق ثبت شد و تولیدکنندگان ایرانی توانستند 
صادرات خوبی به ویژه در داروهای های تک به این 
کشور داشته باشند.« وی افزود: »البته مسیرهای گرفتن 
پول از این کشور هم با مشکالتی همراه بود، ولی این 
مشکالت تا حدود زیادی قابل حل بود، اما متأسفانه 
همین امروز و قبل این نشست نامه ای از وزارت 
امور خارجه به دست ما رسید که بر اساس آن عراق 
مجددا رگولیشن ها را برای ایران برگردانده است؛ 
بنابراین یکی از مشکالتی که امروز به وجود آمده 
این است که عراق در لیست جدیدی که به وزارت 
امور خارجه ارسال کرده یکی از اقالمی که واردات 

آن از ایران ممنوع شده را دارو قرار داده است.«
وی اضافه کرد: »البته هنوز اطالع دقیقی از اینکه 
داروهایی که در گذشته در بازار دارویی این کشور 
ثبت شده اند نیز شامل این محدودیت خواهد بود یا نه 
اطالع دقیقی نداریم و نیز نمی دانیم که این محدودیت 

را می توان با استفاده از رایزنی حل کرد یا نه.«
حامدی فر تصریح کرد: »مشکل اصلی که در حال 
حاضر در بحث صادرات با آن مواجه هستیم بحث ارز 
دولتی دارو است؛ زیرا در حال حاضر یکی از مشکالتی 
که به واسطه ارز ۴۲00 تومانی برای تولیدکنندگان 
به وجود آمده این است که برگرداندن ارز حاصل 
از صادرات برای تولیدکنندگان مشکل شده است. 

ادامه در صفحه 19 

فقـط
 1 میلیون و 800 هزار 
دوز وارد کرده ایم
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 ادامه از صفحه 18
از سوی دیگر به دلیل دادن ارز دولتی به دارو صدور 
مجوزهای صادراتی هم با مشکل مواجه شده است 
زیرا ازآنجاکه تأمین دارو در داخل دچار نوسان شده 

مجوزهای صادراتی دست به عصا داده می شود.«
وی افزود: »البته به مسئوالن تأمین داروی کشور هم حق 
می دهیم ولی معتقدیم که این موضوع باید به گونه ای 
مدیریت شود که بازارهای صادراتی تولیدکنندگان 
ایرانی از دست نرود زیرا به دست آوردن بازار 
صادراتی به این راحتی نیست که هرلحظه تولیدکننده 
اراده کند در اختیار او قرار گیرد، بلکه چندین سال 
طول می کشد که با صرف هزینه هنگفت بازاری 
به دست آید؛ لذا درنتیجه این سیاست ها ممکن 
است بازارهای صادراتی برای همیشه از دست برود. 
ازاین رو به دنبال این هستیم تا جلسه ای با مسئوالن 
سازمان غذا و دارو در این خصوص داشته باشیم تا 
راهکار عملیاتی برای این منظور تعیین کنیم چراکه 
شرکت های صادراتی امروز دچار سردرگمی هستند.«

تعهد هالل احمر برای واردات واکسن 
عملیاتی نشد

سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت 
سازمان غذا و دارو هم در این نشست در پاسخ 
واردات  آخرین وضعیت  درباره  به سؤال سپید 
واکسن آنفلوانزا به کشور، گفت: »سیاست گذاری 
ما درباره واکسن آنفلوانزا واردات 16 میلیون دوز 
بود. البته هرساله 1.5 میلیون دوز واکسن آنفلوانزا 
وارد می کردیم که تاریخ انقضای بخشی از آنها 
هم می گذشت، اما امسال با توجه به پاندمی کرونا 
تصمیم گرفتیم که برای 20 درصد جمعیت کشور 

برنامه ریزی تزریق واکسن کرونا را انجام دهیم.«
وی افزود: »درعین حال کشورهایی که به ما واکسن 
صادر می کردند، آمادگی میزان تولید را نداشتند و 
باید از قبل به آنها اعالم می کردیم و ما هم از قبل 
طبق برنامه ریزی ها بر اساس نیاز ساالنه کشور به 
آنها اعالم کردیم، ولی آنها آمادگی تأمین قطعی 
واکسن را نداشتند و درنهایت امسال تنها 1 میلیون 
و 800 هزار دوز واکسن آنفلوانزا وارد کشور شد و 
به غیر از آن آنچه را که به صورت فوریتی برنامه ریزی 
کردیم تا این لحظه وارد نشده است. البته قرار است 
800 هزار واکسن آنفلوانزا را هم سازمان بهداشت 

جهانی به ما بدهد که آن هم وارد نشده است.«
محمدی ادامه داد: »زمان طالیی برای تزریق واکسن 
آنفلوانزا حدودی است؛ زیرا گفته می شود که بهتر 
است در مهر و آبان این واکسن تزریق شود، اما 
در سال گذشته حتی در اسفند هم برای ایمنی زایی 
تزریق واکسن را داشتیم. امسال هم اگر این واکسن 
بیاید، تزریق آن برای افراد در معرض خطر بهتر 
از عدم تزریق آن است؛ اما افرادی که در معرض 
خطر نیستند نیازی به تزریق واکسن ندارند. عالوه 
بر این تعهد هالل احمر هم برای واردات واکسن 

آنفلوانزا هنوز عملیاتی نشده است.«

پوشش بیمه ای فاویپیراویر تا پایان هفته
محمدی درباره پرسش سپید در خصوص پوشش 
بیمه ای و تجویز سرپایی داروی فاویپیراویر هم 
گفت: »درباره فاویپیراویر هم ابالغ کردیم که در 
داروخانه های سرپایی برای نسخ بیمارستانی آن هم 
در داروخانه هایی که ما مشخص کردیم، این دارو 
توزیع شود؛ زیرا این دارو داروی خاص و پرخطری 
است و نمی توانیم آن را در اختیار همه داروخانه ها 
قرار دهیم. البته اگر کمیته علمی و معاونت درمان 
وزارت بهداشت تأیید کنند این امکان را داریم که 
دارو را در بخش سرپایی هم در اختیار همه قرار 
دهیم؛ زیرا میزان تولید کشور افزایش یافته است.«
وی افزود: »در خصوص پوشش بیمه ای دارو هم 
فکر می کنم بر اساس دستور وزیر بهداشت تا در 
هفته جاری عملیاتی شود و تا پایان هفته با مصوبه 

شورای عالی بیمه وارد پوشش بیمه ای شود.«

هنوز مجوزی صادر نشده است
مدیرکل دارو و مواد تحت سازمان غذا و دارو درباره 
وضعیت صدور مجوز برای آغاز مطالعه بالینی واکسن 
ایرانی کرونا هم گفت: »هنوز مجوز رسمی برای 
مطالعات بالینی انسانی واکسن کرونا صادر نشده 
و هیچ شرکتی وارد فاز بالینی نشده است. ضمن 
اینکه همه واکسن ها در مرحله پیش بالینی هستند.«

وی افزود: »البته در مرحله ای هستیم که برخی 
شرکت ها تقاضا کردند که مطالعات بالینی خود را در 
فاز یک، دو و سه آغاز کنند که امیدواریم این موضوع 

ظرف روزها یا هفته های آینده استارت بخورد.«
محمدی در پاسخ به سؤال دیگری درباره چهار 

داروی گیاهی کرونا گفت: »هر مجموعه ای که 
از طریق سازمان غذا و دارو درخواست صدور 
مجوز کرده باشد، درخواستش بررسی می شود و 
مستنداتی از آنها خواسته می شود که ارائه می کنند. 
البته برخی از داروهایی که مجوز دریافت کرده اند 
درمان عالمتی عالئم بیماری کرونا هستند و برخی 
از این داروها هم درمان احتمالی کرونا، ولی تاکنون 
هیچ داروی شیمیایی و گیاهی که درمان قطعی کرونا 
باشد، نداریم و از سوی ما هم با این عنوان مجوزی 

داده نشده است.«

آخرین وضعیت داروی بیماران پیوند عضو
محمدی در پاسخ به سؤالی درباره کمبود شربت 
سل سپت برای بیماران پیوند عضو، گفت: »در حال 
حاضر قرص سل سپت در داخل کشور تولید می شود 
و مشکلی ندارد. نوع برند آن هم به میزان محدود 
برای بیمارانی که باید نوع برند را مصرف کنند، وارد 
می شود. از سوی دیگر شربت سل سپت کم مصرف 
است، اما علی رغم همه مشکالت این شربت را به 
میزان محدود وارد کرده ایم، اما ازآنجایی که میزان آن 
کم است شاید پاسخگوی نیاز بیماران نبوده است. 
بر همین اساس به صورت فوریتی مجوز داده شده 
تا برخی شرکت ها این شربت را وارد کنند که در 
آینده به تعداد محدود مجددا وارد کشور می شود.«
مدیرکل داروی وزارت بهداشت در بخش دیگری از 
نشست درباره تعرفه صدور پروانه داروها هم گفت: 
»این تعرفه سال هاست برحسب مصوبه سازمان 
برنامه وبودجه توسط سازمان غذا و دارو دریافت 
می شود و مبلغ آن را مجموعه ریاست جمهوری 
تعیین کرده و به ما ابالغ می کند؛ لذا ما مکلفیم طبق 
آن وجوه را در هنگام صدور پروانه دارویی دریافت 
کنیم. البته این مبلغ هرچند سال یکبار تغییر می کند و 
عدم دریافت تعرفه هم برای ما تذکر دیوان محاسبات 
را به دنبال دارد زیرا به منزله عدم حصول درآمدهای 
دولت تلقی می شود و بارها دیوان محاسبات برای 

اخذ این تعرفه به ما تذکر داده  است.«
وی افزود: »قطعا هزینه دریافت پروانه بسیار ناچیز 
است. البته در بخش هایی هم که مبالغ بیشتر است 
مربوط به حوزه واردات است که سیاست کلی کشور 
این بوده است؛ ازاین رو اگر دوستان تولیدکننده 
اعتراضی دارند حتما به آن رسیدگی خواهد شد. 

به هرحال سازمان غذا و دارو در ابالغ این مصوبه 
دخیل نبوده و سازمان برنامه وبودجه و نهادهای مالی 
دولت پیگیر هستند و ما مکلف به اجرا هستیم. البته 
ما از این موضوع حمایت می کنیم چراکه در همه 
دنیا مبالغی را برای چنین مواردی پرداخت می کنند 
و اگر تولیدکنندگان خدمات خوبی از سازمان غذا 
و دارو انتظار داشته باشند و تمایل داشته باشند 
که سیستم دولت الکترونیک به خوبی پیاده شود، 

باید هزینه کنند.«

وضعیت نامناسب تأمین ارز
محمدی درباره وضعیت ارز دارو نیز گفت: »دوستان 
می دانند که وضعیت مناسبی را در سال جاری در 
زمینه ارز نداشتیم به طوری که از ابتدای سال تا اوایل 
شهریورماه تخصیص چندانی نبود. البته از نیمه 
شهریور تا اواخر مهرماه بانک مرکزی تخصیص 
مناسبی به ما ارائه داد و این موضوع باعث شد که 
کمبودها از 260 قلم به 94 قلم در پایان مهرماه برسد.«

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت 
افزود: »در حال حاضر نسبت به اوایل سال که 
وضعیت نامناسب بود، حدود یک میلیارد و 200 
میلیون تخصیص داشتیم که از این مبلغ 900 میلیون 
آن برای تأمین ارز دولتی حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی بوده است. البته با سهمیه اصلی دارو و 
تجهیزات که 2.5 میلیارد است و تا پایان آذر یا 
نهایتا دی فرصت داریم که آن را استفاده کنیم، 

هنوز فاصله داریم.«
محمدی اضافه کرد: »معتقدیم سهمیه 2.5 میلیاردی 
ارز برای ما بدون کرونا کفایت نمی کرد، چه برسد 
به اینکه اکنون هزینه های کرونا را هم به شدت 
داریم که ارزبری داشته و برخی منابع ما برای آن 
صرف شده است. ازاین رو سهمیه ارزی باید مانند 
سال های قبل 3.5 میلیارد می بود که بتوان مدیریت 
کرد. ضمن اینکه هنوز بانک مرکزی نتوانسته این 
موضوع را با سازمان برنامه وبودجه حل کنند و آقای 
جهانگیری، معاون اول هم دستوری دادند که سهمیه 
ارزی را بابت کرونا به میزان 300 میلیون افزایش 

دهند و به دو میلیارد و 800 برسد.«
وی تأکید کرد: »با توجه به وضعیت فعلی ارزی 
و مشکالتی که در تخصیص ارز در ماه های اخیر 
ایجاد شده و نیز تهدیدات و تحریم های دشمنان 
که باعث شد شرایط بدتر شود، اکنون از نظر ارزی 
وضعیت مناسب تری نسبت به ابتدای سال داریم، 
سازمان  و  مرکزی  بانک  هرچقدر  به هرحال  اما 
برنامه وبودجه بتوانند به ما اعتبار ارزی تخصیص 
دهند در مدیریت و کاهش کمبودها مؤثر خواهد بود. 
درعین حال بخشی از ارز ما برای واکسن آنفلوانزا 
هزینه شد که به دلیل خصومت های دشمنان اجازه 
ندادند این ارز برگردد.« محمدی افزود: »بخشی 
از مشکالت هم در حوزه انتقال ارز و حمل ونقل 
کاال است. البته اخیرا مسیر ارزی عراق باز شده و 
از تولیدکننده خواهش می کنم که تمام تالششان 
را برای استفاده از منابع ارزی موجود در عراق 

داشته باشند تا بتوانیم از این منابع استفاده کنیم.«
مدیرکل داروی وزارت بهداشت در پایان درباره 
نقش تخصیص ارز در وضعیت کمبودهای دارویی 
گفت: »خوشبختانه کمبودها شیب نزولی دارد و 
از زمانی این شیب نزولی شد که تخصیص ارز 
وضعیت بهتری پیدا کرد؛ بنابراین میزان تخصیص 
ارز ارتباط تنگاتنگی با تعداد کمبودها دارد و ارتباط 
آن معکوس است و هرچه تخصیص و تأمین ارز 

بیشتر باشد، کمبودها کمتر خواهد شد.«
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انتقاد رئیس و عضو شورای شهر از محدودیت های جدید کرونایی

  یاسر مختاری
شورای شهر تهران به عنوان پارلمان شهری از 
ابتدای شیوع کرونا یکی از نهادهایی است که 
از سوی شهروندان  نمایندگی که  به  با توجه 
پایتخت نشین دارند خود را زبان گویای آنان 
دانسته و سعی دارند با انتقادات و پیشنهادات 
به  می گراید  تندی  به  گاهی  از  هر  که  خود 
میلیون ها  به  نسبت  را  خود  مسئولیت  نوعی 
گفت وگوهای  کنند.  ایفا  تهران  در  موکلشان 
آنها با رسانه ها یا نوشته هایشان در شبکه های 
اجتماعی و سخنانشان در صحن علنی شورا 
این موضوع را نشان می دهد. در این میان آنان 
از پیشنهاددهندگان تعطیلی تهران و حامی آن 
هستند و در آخرین جلسه صحن علنی خود 
نیز ضمن انتقاد از عدم تأیید تعطیلی پایتخت 
نسبت به »اجرای نیم بند« محدودیت ها مصوب 

شده ستاد ملی کرونا ابراز نارضایتی کردند.

عدم تأثیر محدودیت های جدید در 
کاهش رفتار و تردد مردم

هاشمی  محسن  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
رفسنجانی رئیس شورای اسالمی شهر تهران 
صبح روز یکشنبه 25 بهمن ماه در جلسه صحن 
را  جدید  محدودیت های  شهر  شورای  علنی 
روند  مورد  »در  و گفت:  انتقاد گرفت  باد  به 

پاندمی کرونا در تهران و کشور که  افزایشی 
در گفته های مسئوالن وزارت بهداشت، خطر 
رسیدن به آمار هزار کشته در روز در کشور 
وجود دارد. محدودیت هایی که در هفته گذشته 
توسط ستاد ملی کرونا، ایجاد شد عمال تاثیر 
ایجاد  مردم  رفتار  و  تردد  کاهش  در  جدی 
فعالیت  ساعات  کاهش  با  بلکه  است  نکرده 
فقط  عمومی،  ونقل  حمل  سیستم  و  اصناف 
موجب افزایش ازدحام که عامل تشدید شیوع 

کروناست فراهم شده است.«
وی افزود: »پیشنهاد شورای شهر تهران، تعطیلی 
به  غیرضروری  فعالیت های  کلیه  هفته ای  دو 
شکل کامل است که تردد شهروندان را کاهش 
دهد و ریاست جمهور اطمینان داشته باشند که 
این پیشنهاد توسط کمیسیون تخصصی سالمت 
کارشناسی  بررسی  مورد  تهران  شهر  شورای 
با  مقابله  تأیید در ستاد  از  قرار گرفته و پس 
نیز  تهران  استانداری  تأیید  به  تهران  کرونای 

رسیده است و کامال پخته است.«
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اجرای 
نیم بند تمهیدات کرونایی موجب انتشار بیشتر 
ویروس کرونا است، گفت: »باید حداقل دو 
هفته تهران را به سبک عید نوروز تعطیل کنند.«
هاشمی رفنسجانی همچنین با حضور در جمع 
خبرنگاران گفت: »وضعیت کرونا به صورتی 

است که مسئولین بهداشتی صحبت از باال رفتن 
جدی آمار فوتی ها می کنند و تعداد مبتالیان به 
مرز 12 هزار نفر رسیده است. به نظر می رسد 
این روش های »نیم بند« اثرگذار نباشد و حتی 
برعکس جواب دهد چراکه باعث شلوغی در 
حمل ونقل در برخی ساعات  به خصوص در 
انتشار  باعث  این  و  پایانی روز شده  ساعات 

بیشتر بیماری می شود.«

چه کسی مخالف تعطیلی تهران است
در همین رابطه حجت نظری، عضو کمیسیون 
در  تهران  شهر  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی 
تذکری درباره عدم تعطیلی تهران با توجه به 
تکرار  امروزم،  گفت:»تذکر  کرونایی  شرایط 
تذکری است که هفته گذاشته بنده و تعدادی 
از همکارانم در شورای شهر در مورد تعطیلی 
تهران مطرح کردیم و امروز هم مجبور شدم 
تذکرم به دولت را در مورد عدم تعطیلی دو 
متاسفانه  که  چرا  کنم،  تکرار  تهران  هفته ای 

همچنان ترتیب اثر داده نشده است.«
نمایندگان  که  دارد  تعجب  »جای  افزود:  وی 
مردم در شورای شهر تهران با این تعطیلی موافق 
هستند. استاندار تهران هم در مصاحبه ای که 
انجام داده، گفته که با این تعطیلی موافق است. 
آقای واعظی که رئیس دفتر رییس جمهور است 

نیز  در این مورد نیز مصاحبه کرده و گفتند که 
آقای رییس جمهور هم موافق تعطیلی است.«
نظری ادامه داد: حال پرسشی که پیش می آید، 
این است که پس واقعا ناراضی کیست؟ وقتی 
مردم، نمایندگان مردم در شورا، استانداری و 
به گفته آقای واعظی، رییس جمهور هم راضی 
ناراضی چه کسی است و چرا واقعا  هستند، 

شهر تهران تعطیل نمی شود؟«
اجتماعی شورای  و  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
شهر بیان کرد: »چه تعداد از شهروندان تهرانی 
باید هر روز جلوی چشم ما پرپر شوند تا به 
شود؟  تعطیل  شهر  باید  که  برسید  نتیجه  این 
واقعا نمیدانم دولت دنبال چیست و این میزان 
از  عدم شفافیت تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ 
شهر  چرا  موافقند  همه  اگر  بگویند  باالخره 
تعطیل نمی شود و چه اتفاقی باید رخ دهد که 

ما فکر کنیم بحران است.«
نظری افزود: »اگر  در شرایطی که میزان فوتی های 
روزانه در تهران بیشتر از ظرفیت یک هواپیما 
شده و هنوز به این نتیجه نرسیده اید که شرایط 
بحرانی است، پس دیگر باید چه اقدامی انجام 
شود که بگوییم ما به بحران رسیده ایم. به دولت 
تذکر جدی می دهم  و امیدوارم که ترتیب اثر 

داده شود.«
ادامه در صفحه 21 

اجرای نیم بند تمهیدات کرونایی 
تاثیری بر رفتارشهروندان نداشت 

چه کسی مخالف تعطیلی تهران است؟
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 ادامه از صفحه 20
نظری یادآور شد: »شهر تهران با در نظر گرفتن 
شرایط ممنوعیت ورود و خروج باید به مدت 

معلومی تعطیل اعالم شود.«

تأثیر ویروس کرونا بر جلسات شورای شهر
در همین حال به نظر می رسد ویروس کرونا تأثیر 
خود را بر شورای شهر تهران و جلسات آن نیز 
گذاشته باشد چرا که برخی از اعضای شورای شهر 
تهران در جلسه علنی امروز خود با ارائه ی یک 
طرح دو فوریتی تحت عنوان افزودن تبصره ای به 
یکی از بندهای آیین نامه داخلی شورا و همچنین 
اصالح آیین نامه برای روزهای بحرانی خواستار 
اعمال راهکارهای مختلف برای برگزاری جلسات 

در شرایط اضطرار شدند.
 الهام فخاری در دفاع از این طرح اظهار کرد: 
»با توجه به شرایط حاکم در کشور و تجربه 
خاص کرونا تغییراتی در روند اداری ایجاد شده و 
برهمین اساس با تاکید بر هوشمند سازی شهر و 
لزوم استفاده از تکنولوژی های به روز دو فوریتی 
تقدیم هیئت رئیسه شد که براساس آن پارلمان 
محلی در شرایط بحرانی، اضطراری و در هنگام 
بروز حوادث غیرمترقبه و انسان ساز که تشکیل 
جلسه حضوری میسر نبوده و یا پرخطر است، 
جلسات به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم 
برگزار شود اما تمام مواردی همچون حضور 
با  مطابق  غیره  و  گیری  رای  اعضاء،  غیبت  و 

جلسات حضوری باشد.«
وی با بیان این که باید تشکیل جلسه حضوری 
بر متن آیین نامه داخلی شورا قرار گیرد، گفت: 
»البته این پیشنهاد به این معنا نیست که ما از 
این به بعد جلسات مان آنالین است، اما ظرفیتی 
ایجاد می شود که بنا به تشخیص هیئت رئیسه 

جلسات می تواند حضوری و غیرحضوری برگزار 
شود و تصویب این طرح امکان تصمیم گیری در 
شرایط بحران و در شرایط خاص و سخت تر را 

برایمان مهیا می کند.«

تهران دچار طغیان ویروس است
میرلوحی به عنوان مخالف این دو فوریت اظهار 
کرد: »شهر تهران دچار مشکل و طغیان ویروس 
شده است و ما از اول در کنار مردم بودیم و هزاران 
این دوران در شهرداری کار می کنند و  نفر در 
شورای شهر نمی تواند نسبت به حضور این افراد 
در شهرداری در حاشیه قرار گیرد و این در حالی 

است که ما جلسات مان با حضور 1۴ نفر نیز به 
حدنصاب می رسد و اعضای شورایی که مایل 

هستند می توانند حضور نداشته باشند.«
در ادامه محسن هاشمی با بیان این که هیئت وزیران 
دست مان را برای برگزاری جلسات غیرحضوری 
باز گذاشته و از نظر قانونی مشکلی در این زمینه 
نداریم و می توانیم جلسات مجازی را برگزار کنیم، 
تصریح کرد: »الزم نیست با بیان چنین پیشنهاداتی 
علیه شورا در جامعه جوسازی کنیم و نمی توانیم 
به عنوان پارلمانی که در صدر شهرداری قرار دارد 
و 7۰ هزار نیرو به ما نگاه می کنند، اینگونه تصمیم 
بگیریم چرا که اگر تهران هم تعطیل شود، اقدامات 
شهرداری در حوزه های مختلف همچون بهشت 

زهرا )س(، پسماند و غیره تعطیل نمی شود.«

روزانه 170 نفر در تهران فوت می کنند
در ادامه مرتضی الویری با تاکید بر این که مصوبه 
دولت در مورد برگزاری جلسات مجازی آنقدر 
دوپهلو است که ما در شورای عالی استان ها وقتی 
جلسه مجازی برگزار می کردیم، دوباره در جلسه 
علنی رأی گیری انجام می شد، اضافه کرد: »به 
نظر من اگر یک دو فوریت جدی و واقعی در 

شورای شهر داشته باشیم، این موضوع است چرا 
که در مناطق 22 گانه بر مبنای آمار بهشت زهرا 
این در  و  نفر فوت می کنند  )س( روزانه 17۰ 
حالی است که جمعیت تهران 1۰ درصد جمعیت 
کل کشور است و با یک ضرب و تقسیم تعداد 
فوت  شدگان کرونا مشخص می شود و نمی توان 
با این واقعیت شوخی کرد و دقت داشته باشیم 
که روش انجام کار عوض شده است نه این که 

جلسات تعطیل می شود.«
دو فوریت پیشنهاد الحاق یک تبصره به آیین نامه 
داخلی شورا نتوانست رای اکثریت را کسب کند 
و موضوع با قید دو فوریت از دستور خارج شد 
اما با این حال اعضای پیشنهاد دهنده  این طرح با 
جمع آوری امضاء، این طرح را به صورت یک 
فوریت مجددا به هیئت رییسه تقدیم کردند که این 
مساله موجب انتقاد محمد ساالری شد و گفت: 
»این که بدنه کارشناسی شورا یا اعضاء به کرونا مبتال 
شده اند راهکارش در تعطیلی جلسات نیست بلکه 
می توان با راهکارهای اجرایی همچون این که یک 
نماینده از شهرداری بیاید یا جایگاه کارشناسان یا 
خبرنگاران تغییر کند یا برای اعضاء در مقابل پنجره 
جایگاهی در نظر گرفته شود، می توانیم از شیوع 

ویروس کرونا پیشگیری کنیم.«

وی با بیان این که شورای شهر تهران به عنوان پارلمان 
پایتخت اگر جلسات اش را تعطیل کند این موضوع 
به همه شوراهای شهر تسری می یابد، اظهار کرد: 
» سال پایانی شورا است و کارها و ماموریت های 
زیادی از ما باقی مانده و حاال بیاییم جلسات را 
مجازی کنیم؟ مجلس شورای اسالمی با آن جمعیت 
و فعالیت در سراسر کشور هنوز تعطیل نشده و 
چگونه است که شورا با 21 عضو خواستار تعطیلی 
جلسه است و اگر جلسات را تعطیل کنیم یک 

اشتباه استراتژیک صورت گرفته است.«

الهام فخاری در واکنش به این تذکر با تاکید بر 
این که ما استفاده از راهکارهای مجازی و یا ترکیبی 
را مدنظر قرار دادیم، گفت: »بحث تعطیلی جلسات 
نیست بلکه فقط می خواهیم آیین نامه داخلی شورا 
اصالح شود تا در شرایط اضطراری اجازه برگزاری 

جلسات غیرحضوری وجود داشته باشد.«
محمود میرلوحی در واکنش به این سخنان با تاکید 
بر این که تصویب این طرح بازتاب بدی در جامعه و 
بدنه شهرداری دارد، اظهار کرد: »ما از ابتدا کنار مردم 
بودیم و حاال با این مصوبه می گویند که اعضای شورا 
بی اعتنا هستند و ما در حالی که کارگران پسماند 
یا کارکنان بهشت زهرا )س( و غیره فعال هستند 
اگر شورا را تعطیل کنیم، ممکن است بگویند در 
حالی که ما در معرض خطر هستیم، اعضای شورا 
در خانه هایشان نشسته اند و ببینید من می بایست 
به علت سن و سالم حتما با این طرح موافقت 

می کردم اما نگران بازخوردها هستم.«
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی با جمع بندی 
این موضوع گفت: »رئیس جمهور که در هیچ 
برنامه ای در خارج از دفترش شرکت نمی کند 
هفته ای سه الی چهار بار جلسات ستاد کرونا را 
برگزار می کند و حتی رهبری جلسه با ستاد ملی 
کرونا را حضوری برگزار کرد و حاال ما اعضای 

شورا جلسات مان را غیرحضوری کنیم؟«
وی با بیان این که من مطمئن هستم اعضایی که 
دچار بیماری کرونا شدند از شورا نگرفتند، اظهار 
کرد: »می خواهیم صحن را تعطیل کنیم اما همه ما 
جلسات و مراسمات دیگر را می رویم مثال من 
فردا باید به کمیسیون ماده پنج بروم و در یک 
اتاق کوچک بیش از ۴۰ نفر نشسته ایم یا پس 
فردا باید به جلسه شورای آموزش و پرورش 
بروم و بعد از آن هم حتما شهرداری افتتاحیه ای 
دارد زیر چادر با حضور تعداد زیادی سخنرانی 
می کنم و این خوب نیست که صحن را تعطیل 

کنیم اما به جلسات دیگرمان برویم.«
وی با بیان این که جو بیرونی را علیه شورا بد 
نکنیم، گفت: »زشت است که نخواهیم در شش 
ماه جلسه حضوری برگزار نکنیم و می دانم همه 
شما به غیر از شورا صدها جلسه دیگر دارید که 

آنها را می رویم اما شورا نیاییم؟«
طرح یک فوریت طرح پیشنهاد الحاق یک تبصره 
به آیین نامه داخلی شورا که براساس آن جلسات با 
تشخیص هیات رییسه در شرایط بحران به صورت 
مجازی برگزار شود با ثبت هشت موافق و هشت 
مخالف رای نیاورد و این موضوع از دستور کار 

شورای شهر خارج شد.

هاشمی : محدودیت هایی که 
در هفته گذشته توسط ستاد 

ملی کرونا، ایجاد شد عمال تاثیر 
جدی در کاهش تردد و رفتار 

مردم ایجاد نکرده است بلکه با 
کاهش ساعات فعالیت اصناف 
و سیستم حمل ونقل عمومی، 

فقط موجب افزایش ازدحام که 
عامل تشدید شیوع کروناست 

فراهم شده است

نظری: پرسشی که پیش می آید 
این است که پس واقعا ناراضی 
کیست؟ وقتی مردم، نمایندگان 
مردم در شورا، استانداری و به 
گفته آقای واعظی، رییس جمهور 
هم راضی هستند، ناراضی چه 

کسی است و چرا واقعا شهر 
تهران تعطیل نمی شود؟

الویری: در مناطق ۲۲ گانه بر 
مبنای آمار بهشت زهرا )س( 

روزانه ۱۷۰ نفر فوت می کنند 
و این در حالی است که جمعیت 

تهران ۱۰ درصد جمعیت کل 
کشور است و با یک ضرب و 

تقسیم تعداد فوت  شدگان کرونا 
مشخص می شود و نمی توان با 

این واقعیت شوخی کرد
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