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وزیر بهداشت در اجالس مجازی مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت خبر داد خبـر

کاهش بیش از 40 درصدی مرگ و میر روزانه بیماران کووید19 در ایران
وزیر بهداشت گفت: »گرچه از دست دادن حتی یک 
شهروند در هر منطقه از جهان برای ما سخت است 
اما خوشحالم که در یکی دو هفته اخیر، تعداد مرگ 
روزانه بیماران کووید19 در ایران از حدود 500 نفر 
به کمتر از 300 نفر رسیده و شاهد کاهش بیش از 
40 درصدی موارد فوت روزانه این بیماران هستیم.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در جلسه مجازی 
با وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان 
جهانی بهداشت در خصوص کووید-19، اظهار 
داشت: »بیماری همه گیر کووید-19 جهان را به 
شدت فرا گرفت و درس های زیادی را برای آموختن 
در سطح ملی، منطقه ای و جهانی ارائه داد که نشان 
دهنده عدم آمادگی جامعه جهانی برای مقابله با یک 

بیماری همه گیر است.«
وزیر بهداشت گفت: »این بیماری همه گیر به ما 
یادآوری کرد که رهبری، همبستگی، همکاری بین 
بخشی، مداخالت مبتنی بر شواهد و هماهنگی بین 
کشورها، ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت بیماری همه 
گیر کووید-19 هستند. بنابراین من اکیداً توصیه می کنم 
که مبادالت فنی و سطح  باال بین کشورها ادامه یابد.«
وی افزود: »در دوهفته گذشته، ما یک ابتکار ملی به 
نام طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را در سطح خانوار 
و محله، با مشارکت فعال جامعه و همکاری های 
بین بخشی از جمله سپاه پاسداران، سازمان بسیج 

مستضعفین، جمعیت هالل احمر، وزارت کشور،  
 بخش خصوصی، مبتنی بر مداخالت برای شناسایی 
زود هنگام، فراهم نمودن خدمات سالمت به صورت 
فعال و استفاده از تکنولوژی های به روز، آغاز کرده ایم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »اهداف اصلی این طرح 
عبارتند از پیروی از پروتکل های بهداشتی جهت 
شکستن زنجیره انتقال، تست های گسترده آنتی ژنی، 
جداسازی، درمان زودهنگام، اقدامات جدی بهداشتی 
و اجرای قانون به ویژه برای محدود کردن تجمعات 
کوچک و جلوگیری از انتقال و خدمات ضروری 
بهداشتی کاهش موارد بستری در بیمارستان، کاهش 

موارد مرگ و میر، حمایت از پوشش گروه های در 
معرض خطر می باشد و من افتخار می کنم که با 
وجود تمام محدودیت ها به دلیل تحریم های یک 
جانبه غیر قانونی و محدودیت های مالی هیچ یک 
از خدمات بهداشتی درمانی ما تحت تاثیر کووید-19 
قرار نگرفته است.« نمکی خاطرنشان کرد: »به نظر 
من، هماهنگی در سطح باال در سیستم بهداشت و 
همکاری بین بخشی، تغییرات رفتاری پایدار و آگاهی 
از  مخاطرات حتی فراتر از همه گیری، سیستم نظارت 
الکترونیکی فعال و تیم های واکنش سریع، ارائه به موقع 
گزارش داده ها در سطح محلی و ملی و مهم تر از همه، 

رهبری، صداقت، همبستگی و رویکرد کل دولت، کل 
جامعه عناصر اصلی برای غلبه بر همه گیری هستند.«
وی یادآور شد: »10 ماه پس از شیوع، ما باید دوباره 
بر اصول رهبری، مدیریتی، فنی و اخالقی تأکید کنیم. 
همبستگی، نه تنها در سطوح محلی و ملی، بلکه مهم تر 
از آن در سطح جهانی، یکی از مهم ترین و قابل 
اعتماد ترین ارکان مبارزه با چنین همه گیری است. 
علی رغم حداکثر فشار و تحریم های شدید توسط 
دولت فعلی ایاالت متحده که مسائل بهداشتی و انسانی 
جمعیت کشور ما را هدف قرار داده است، ایران در 
فن آوری های حوزه سالمت و تولید محلی تست های 
آنتی ژن، تجهیزات پزشکی، داروهای پیشرفته مانند 
مونوکلونال آنتی بادی )MABs( و مهم تر از همه 
واکسن های مختلف در برابر کووید-19 پیشگام است، 
با این حال من مایلم که بر اهمیت حیاتی هماهنگی 
بین کشورهای عضو و در نظر گرفتن سالمت پلی 
برای صلح تأکید کنم.« به گزارش وبدا، وزیر بهداشت 
گفت: »از پیشنهاد هوشیارانه و به موقع مدیر منطقه برای 
ایجاد کارگروه وزرای منطقه و کارگروه فنی، تحت 
رهبری سرکار خانم دکتر هال زاید، وزیر بهداشت 
مصر، که فرصتی عالی برای بازنگری مجدد توصیه های 
راهبردی برای پاسخ به بیماری همه گیر کووید-19بر 
اساس 9 رکن سازمان جهانی بهداشت، فراهم نموده 

است قدردانی می کنم.«

سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: »با برگزاری دورهمی ها در شب 
یلدا تمام دستاوردهایمان از بین خواهد رفت و شهر های قرمز، 

نارنجی می شوند.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی اظهار کرد: »به دنبال همتی که مردم 
داشتند و محدودیت ها را رعایت کردند، از 1۶0 شهر قرمز اکنون 
34 مورد در وضعیت قرمز کرونایی هستند و رنگ تهران از ابتدای 

هفته از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر کرد.«
وی افزود: »در شهر های نارنجی مانند تهران حداکثر 50 درصد کارکنان 

دولت باید در محل کار حضور داشته باشند، همچنین تردد ها از شهر های 
نارنجی به سایر شهر ها و بالعکس مشمول جریمه 500 هزار تومانی 
خواهد شد و تردد های شبانه همچنان در شهر های نارنجی و قرمز 
ممنوع است.« سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:  »گروه های 
شغلی یک و 2 در شهر های نارنجی با رعایت دستورالعمل ها می توانند 
به فعالیت خود ادامه دهند و فعالیت گروه های شغلی سه و چهار مانند 
تاالر ها، استخر ها و قهوه خانه که محل تجمع هستند، ممنوع است.«

رئیسی گفت: »باید توجه داشت که اقتصاد و صنعت و مشاغل در 

اثر محدودیت ها تحت تاثیر قرار گرفتند و اگر مردم جدی نگیرند 
با دورهمی ها در شب یلدا به طور حتم تمام دستاوردهایمان از بین 
خواهد رفت چرا که 51 درصد علت ابتال و انتقال زنجیره کرونا 

در دورهمی هاست.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفت: »خواهش می کنیم که مردم جدی بگیرند و اگر مردم 
رعایت نکنند شاهد قرمز شدن تهران و سایر شهر ها خواهیم بود و 

باید دوباره محدودیت ها را اعمال کنیم.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد

احتمال قرمز شدن شهرهای نارنجی با دورهمی در شب یلدا

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تفاوت پرداخت ارز برای 
تأمین داروهای رایج و واکسن کرونا گفت: »پرداخت ارز واکسن 
کرونا باید از کانال های مشخصی صورت گیرد که با تحریم های 
آمریکا مواجه است ولی این وضعیت در مورد سایر داروها و 

تجهیزات پزشکی وجود ندارد.«
به گزارش سپید، عبدالناصر همتی در گفت وگو با تسنیم تأکید 
کرد: »همان طور که قباًل بارها گفته ام، برای تأمین ارز دارو و 
تجهیزات پزشکی و واردات آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده ایم 

به طوری که از اول سال تاکنون از روش های مختلف بانکی و 
نیمایی حدود 2.7 میلیارد دالر برای دارو و تجهیزات پزشکی 
تأمین ارز داشته ایم و از این به بعد هم همین طور خواهد بود.«
همتی افزود: »با این حال، پرداخت ارز واکسن کرونا مشکالت 
خاص خود را دارد. واکسن کرونا تولیدکنندگان پرشماری ندارد، 
باشیم،  از منبع مطمئن داشته  اگر اصرار بر خرید  مخصوصاً 
لذا باید پرداخت ها از کانال های مشخصی صورت گیرد که با 
تحریم های آمریکا مواجه است و آن ها بایستی مجوز خاص 

از آمریکایی ها بگیرند، این وضعیت، در مورد سایر داروها و 
تجهیزات پزشکی وجود ندارد.«

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: »آمریکا در ظاهر ادعا می کند 
که غذا و دارو تحریم نیست ولی در عمل، کارشکنی می کند 
و ضمن ایجاد مشکل، هزینه مبادالت را به شدت باال برده اند و 
این، جزئی از سیاست فشار حداکثری آنها است، به عنوان نمونه 
اقدام چند ماه پیش آنها در تحریم ثانویه بانک های غیرتحریمی 

ایرانی را می توان ذکر کرد.«

رئیس کل بانک مرکزی: 

مشکلی در تامین ارز دارو نداریم
پرداخت ارز واکسن کرونا با تحریم آمریکا مواجه شده است



خبـر

فراخوان واردات واکسن کرونا  اعالم شد
سازمان غذا و دارو برای واردات واکسن کرونا 
فراخوان رسمی داد وشرکت های متقاضی واردات 
باید اطالعات و قیمت واکسن مورد نظر را ارسال کنند.
به گزارش سپید، سازمان غذا و دارو برای واردات 
واکسن کرونا فراخوان رسمی اعالم کرد و بر این 
اساس شرکت ها فرصت دارند تا 1399/9/25 قیمت 

واکسن را به این سازمان ارسال کنند.
متن این فراخوان به شرح زیر است:

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده دارو
مدیر عامل محترم کلیه شرکت های وارد کننده دارو

با سالم و احترام
به پیوست فهرست مورد نیاز مورخ 1399/9/19 
اعالم و با توجه به سیاست های این اداره کل در 
تامین واکسن19COVID موارد زیر به استحضار 
می رسد. بدیهی است کلیه شرکت های متقاضی 

موظف به رعایت کلیه مفاد زیر می باشند.
1-کلیه شرکت های متقاضی تامین صرفا پیشنهاد 
قیمت ارزی )برای شرکت های وارد کننده( و قیمت 
ریالی )برای شرکت های تولید کننده( خود را به این 
اداره کل ارسال نمایند و قیمت فروش به پخش 

بر مبنای ضابطه قیمت گذاری انجام خواهد شد.
2- اطالعات درخواست شده صرفا می باید در 
قالب فایل الکترونیک و با فرمت اکسل مطابق فایل 

پیوست، در پاکت بر بسته تا پایان وقت اداری )30: 
14( سه شنبه  تاریخ 1399/9/25 به دبیرخانه محرمانه 
سازمان تحویل گردد. به درخواست هایی که پس از 
این تاریخ یا با فرمت دیگری ارسال گردند. ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
3- مقتضی است در ستون های مربوط به قیمت واحد 
دارو فقط یک عدد درج شود و از نوشتن واحد ارزی 
)ریال یا یورو( در کنار عدد جدا خودداری شود.

4- مالک تصمیم گیری و انتخاب شرکت برنده 
فراخوان، مطابقت با منبع واردات، قیمت ارزی و 

سابقه واردات و سابقه تولید می باشد.
5- شرکت هایی که در فراخوان تامین دارو های 
فوریتی پذیرفته می شوند می باید حداکثر ظرف مدت 
2 روز کاری پس از ارسال نامه کتبی اداره کل امور 
دارو، پیش نویس IRC داروی فوریتی را تکمیل 
نموده و ظرف مدت 30 روز نسبت به ترخیص 
دارو اقدام نمایند و بالفاصله بعد از ترخیص و قبل 
از توزیع برگ ریلیز برای این اداره ارسال نمایند.

از آنجا که ارائه پیشنهاد قیمتی و ثبت درخواست به 
منزله ایجاد تعهد برای شرکت پذیرفته شده جهت 
تامین دارو های فورینی می باشد لذا پس از اعالم 
کتبی اداره کل دارو به شرکت وارد کننده، در صورت 
عدم تامین به موقع با انصراف از تامین دارو، شرکت 
مربوط در نوبت اول به مدت سه ماه از حضور در 
کلبه فراخوان های قیمت محروم و در صورت تکرار 
در خصوص ادامه فعالیت آن شرکت در کمیسیون 
قانونی ساخت و ورود تصمیم گیری خواهد شد.
الزم به ذکر است با توجه به اهمیت کیفیت واکسن19 
مستندات  ارائه  به  موظف  شرکت   COVID
 Prequalification و WHO GMP، WHO

و مطالعات بالینی دارو می باشد.
دکتر سید حیدر محمدی

مدیرکل امور دارو ومواد تحت کنترل
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دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت با اشاره به فازهای 
مطالعه انسانی، گفت: »فعاًل تنها یک واکسن کرونای ایرانی از سوی 
سازمان غذا و دارو به کمیته اخالق در پژوهش وزارت بهداشت 

ارجاع شده و مجوز آغاز مطالعه انسانی را دریافت کرده است.«
به گزارش سپید، احسان شمسی کوشکی در گفت وگو با ایسنا 
درباره وضعیت واکسن های کرونای ایرانی گفت: »فعال تنها یک 
واکسن کرونای ایرانی از سوی سازمان غذا و دارو به کمیته اخالق 
در پژوهش وزارت بهداشت ارجاع شده و مجوز آغاز مطالعه انسانی 

را دریافت کرده است.« وی افزود: »هیچ واکسن کرونای دیگری در 
کشور از سوی سازمان غذا و دارو به کمیته اخالق در پژوهش وزارت 
بهداشت واصل نشده است. به محض اینکه مستندات مربوط به هر 
یک از واکسن های دیگر را دریافت کنیم، بررسی آن را آغاز می کنیم.«
شمسی کوشکی تاکید کرد: »باید توجه کرد که مرحله مطالعه 
انسانی واکسن، دارای فازهای متعددی است. به طوری که ابتدا 
به تعداد کمی از افراد واکسن را تزریق می کنند، در فاز دوم به 
تعداد بیشتر نسبت به مرحله اول و در فاز سوم تعداد بیشتری از 

افراد نسبت به مرحله دوم، واکسن را دریافت می کنند.«
دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت با بیان اینکه 
بنابراین مرحله انسانی تولید واکسن سه فاز دارد که بعد از نتایج 
موفق هر فاز، وارد مرحله بعدی می شوند، گفت: »اگر در هر سه 
مرحله مطالعه انسانی نتایج ایمن و اثربخش بود،  آن زمان می توان 
به سمت تولید صنعتی واکسن رفت. در عین حال باید توجه کرد 
که افرادی که در مراحل تحقیق انسانی تولید یک واکسن شرکت 

می کنند،  همه به صورت داوطلبانه باید شرکت کنند.«

چند واکسن کرونا در ایران مجوز مطالعه انسانی گرفته اند؟ 

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از 
کووید19 در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز پنج شنبه تا جمعه 
21 آذر ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 9هزار و 594 

بیمار جدید مبتال به کووید 19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 
408 تن از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران کووید19 

در کشور به یک میلیون و 92هزار و ۶1۷ تن رسید.«
به گفته الری، متاسفانه 232 بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 51 هزار و ۷28 نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »خوشبختانه تا کنون ۷8۷هزار و 
853 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
وی افزود: »5۷۶0 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« الری ادامه داد: »تا کنون ۶میلیون 
و ۶11هزار و ۷83 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده 
است.« وی گفت: »در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، 34 
شهرستان در وضعیت قرمز، 3۶ شهرستان نارنجی و 154 شهرستان 
در وضعیت زرد قرار دارند.« الری با اشاره به توصیه هایی برای شب 

یلدا در شرایط شیوع کرونا گفت: »یکی از نگرانی های جدی همکاران 
ما در وزارت بهداشت در حال حاضر، برگزاری دورهمی ها و شب 
نشیی ها در شب یلدا است.« وی افزود: »با اعمال محدودیت های 
مصوب طی هفته های گذشته و همکاری و همراهی خوب مردم 
با نهادهای متولی در اجرای هر چه مطلوب تر محدودیت ها، شاهد 
کاهش جدی در تعداد موارد بستری روزانه و به دنبال آن کاهش 

موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور بودیم.«
الری تاکید کرد: »همکاران ما در مراکز بهداشتی و درمانی ماه است که 
در جدال سخت و نفس گیر با ویروس کرونا، مشغول خدمت رسانی 
به بیماران هستند و انتظار مدافعان سالمت کشور از مردم قدرشناس 
ایران اسالمی این است که با تداوم همکاری مسئوالنه خود در عمل به 
توصیه های بهداشتی، از هر گونه اقدام نسبت به برگزاری دورهمی و 

مهمانی خانوادگی به ویژه در شب یلدا به طور جدی خودداری کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۹۵۹۴ بیمار مبتال به کرونا و فوت ۲۳۲ هموطن 



سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد

مردانی،  عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد
لزوم احتیاط در بازگشایی ها و بازگشت به کار مشاغل

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به روند 
کاهشی ورودی به بیمارستان ها پس از اعمال محدودیت ها 
گفت: »برای اینکه از دو هفته محدودیت استفاده مطلوبی 
داشته باشیم باید در بازگشت به کار و زندگی عادی با 

احتیاط عمل کنیم.«
به گزارش سپید،  مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به بازگشایی های جدید صورت گرفته، گفت: »اگر به همین منوال بازگشایی ها انجام شود، 
مجدداً موارد جدید بیماری افزایش خواهد یافت. مردم باید بدانند این ویروس با هیچ کس شوخی 
ندارد.« وی درباره وضعیت ورودی بیمارستان ها اظهار کرد: »پس از اعمال محدودیت های دو 
هفته ای ورودی بیمارستان ها و روند بستری بیماران کاهش یافته است ولی مجددا احتمال افزایشی 

شدن این روند وجود دارد. برای اینکه از دو هفته محدودیت قبلی استفاده مطلوبی صورت گیرد 
باید در بازگشت به کار و فعالیت عادی با احتیاط رفتار کنیم.«

این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر اینکه برگزاری مراسم شب یلدا، نگرانی اصلی این 
روزهای متخصصان و کادر درمان است، تصریح کرد: »ما از بدو شیوع کرونا بسیاری از عادات 
و سنت های خود را بر خالف سال های قبل ترک کرده یا تغییر دادیم. نوروز ۹۹ به دید و بازدید 
نرفتیم، ۱۳ بدر هیچکس سبزه گره نزد، در ماه مبارک رمضان هیچکس ولیمه نداد و... به همین 
دلیل به نظر می رسد باید شب یلدا هم استثنایی برگزار شود. از مردم می خواهیم در خانه خودشان 
با همان جمع خانوادگی بمانند و بدون مهمانی و دورهمی از این شب استفاده کنند. وسایل ارتباط 
جمعی، اپلیکیشن های ارتباطی و... در این شب می توانند سبب دیدار ما با اقوام و دوستانمان شوند.«
وی ضمن تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی، هشدار داد: »از زمان آغاز واکسیناسیون تا 
ریشه کن شدن یا کنترل کووید۱۹ بیش از یکسال زمان الزم است. به احتمال زیاد کرونا ریشه کن 
نخواهد شد اما، موارد جدید آن شدت فعلی بیماری را نخواهند داشت. نباید فراموش کنیم تا 

زمان دسترسی به واکسن رعایت نکات بهداشتی مهم ترین اصلی است که می توانیم دنبال کنیم.«

کرونا

خبـر

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »تا زمان 
حاضر ۱۳هزار و ۱۰۰بهبودیافته کرونا به منظور 
پالسما  به کووید۱۹  مبتالیان  درمان  به  کمک 

اهدا کرده اند.«
به گزارش سپید، بشیر حاجی بیگی در گفت وگو 
با ایرنا افزود: »از نزدیک به ۱۶هزار بهبود یافته 
کرونا که از اول اردیبهشت تا کنون برای اهدای 
پالسما به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه 
کردند، ۱۳ هزار و ۱۰۰ بهبود یافته شرایط اهدای 

پالسما را داشتند و موفق به اهدا شدند.«
وی افزود: »متاسفانه آمار اهدا کنندگان پالسمای 
بهبودیافتگان در مقایسه با آمار مبتالیان بسیار 
انتظار است و فقط دو درصد  پایین تر از حد 
از بهبودیافته ها پالسما اهدا می کنند و بیشترین 
میزان مراجعه بهبود یافتگان کووید۱۹ برای اهدای 
اصفهان،  تهران،  استان های  به  مربوط  پالسما 
خوزستان، آذربایجان غربی، یزد، خراسان رضوی 

و مازندران است.«
»اکنون  گفت:  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
در ۲۵ استان در مراکز انتقال خون، پالسمای 
بهبودیافتگان کرونا دریافت می شود و هنوز در 
۶ استان شامل لرستان، ایالم، کردستان، بوشهر، 
کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری مرکز 
دریافت پالسمای بهبودیافتگان کرونا نداریم.«

وی ادامه داد: »آمار مبتالن به کرونا افزایش یافته 
و از سویی دریافت پالسمای بهبودیافته ها توسط 
مبتالیان در سه روز نخست ابتال حیاتی است و 
می تواند آن ها را از مرگ نجات دهد و همچنین 
درخواست بیمارستان برای دریافت پالسمای 
بهبودیافته ها بخصوص در کالنشهرها باالست 
با  و  خود  سالمت  شکرانه  به  بهبودیافته ها  و 
به  اقدام  کرونا  به  مبتالیان  جان  نجات  هدف 

اهدای پالسما کنند.«
پالسمای  »درخواست  افزود:  بیگی  حاجی 
بهبودیافتگان کرونا برای بیماران مبتال به کرونای 
بستری شده در بیمارستان ها با درخواست پزشک 
معالج انجام می شود و دریافت پالسما در سه 
روزه نخست ابتال برای این بیماران حیاتی است.«
وی با بیان اینکه پالسمای بهبود یافتگان کرونا 
اکنون به عنوان یک درمان در دنیا مورد استفاده 

قرار می گیرد، گفت: »با گذشت چندین ماه از شیوع 
کرونا و با توجه به افزایش میزان شیوع ویروس 
در ماه های اخیر، تقاضا از سوی بیمارستان ها برای 
دریافت پالسمای بهبود یافتگان افزایش یافته و 

باید تامین این تقاضا محقق شود.«
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: »متاسفانه 
در  بهبودیافتگان  پالسمای  کنندگان  اهدا  آمار 
از حد  پایین تر  بسیار  مبتالیان  آمار  با  مقایسه 
انتظار است و فقط دو درصد از بهبودیافته ها 
پالسما اهدا می کنند و بهبودیافتگان، ۲۸ روز 

بعد از بهبودی می توانند پالسما اهدا کنند.«
پالسما  بهبودیافتگان  »از  کرد:  تصریح  وی 
می خواهیم با توجه به اینکه با گذر زمان میزان 
آنها کاهش می یابد و  پادتن تولیدی در خون 
دو ماه بعد از بهبودی بهترین زمان ممکن برای 
اهدای پالسما است، برای اهدای پالسما به مراکز 
انتقال خون مراجعه کنند و به یاری هموطنان 

بیمار بشتابند.«
حاجی بیگی اعالم کرد: »در تهران بهبود یافتگان 
کرونا برای اهدای پالسما می توانند به مرکز انتقال 
خون استان تهران واقع در خیابان وصال شیرازی 
و مرکز نوآوری سازمان انتقال خون جنب برج 
میالد و در مراکز استان ها هم می توانند به مرکز 

انتقال خون مراجعه کنند و به کمک مبتالیان 
به کرونا بشتابند.«

وی با بیان اینکه همه بهبود یافته ها شرایط اهدا را 
ندارند، گفت: »سن اهدا باید بین ۱۸ تا ۶۰ سال 
باشد، این در حالی است که میانگین سن مبتالیان 
بستری شده به ویروس کرونا در بیمارستان ها 

۴۵ تا ۵۰ سال است.«
حاجی بیگی افزود:  »بانوانی که سابقه زایمان 
دارند ممکن است که پالسمای آنها برای استفاده 
بیماران مبتال به کرونا عوارض داشته باشد، اما 
پالسمای این بانوان برای تولید دارو می تواند 
برای  مستقیم  مصرف  برای  اما  باشد،  مناسب 
از  این گروه  این رو  از  بیماران ممنوع است، 
بانوان از اهدای پالسما برای مصرف مستقیم 

در بیماران معاف هستند.«
سخنگوی سازمان انتقال خون تاکید کرد: »اما 
مجرد  یا  ندارند  بارداری  سابقه  که  خانم هایی 
هستند و همچنین آقایان بین سنین ۱۸ تا ۶۰ 

سال برای اهدای پالسما در اولویت هستند.«
به  مبتالن  »برخی  کرد:  تصریح  بیگی  حاجی 
کرونا که بهبود یافته اند نیز دارای فشار خون، 
دیابت یا برخی عالئم دیگر هستند که شرایط 

اهدای پالسما را ندارند.« 

اهدای۱۳هزار و ۱۰۰ واحد پالسما توسط بهبودیافتگان کرونا
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار 

وزارت بهداشت خبر داد
تداوم محدودیت ها 

در شهرهای قرمز و نارنجی
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت گفت: »محدودیت های کرونایی 
در شهرهای قرمز و نارنجی از جمله تهران 

ادامه خواهد داشت.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی تاکید کرد: 
»وضعیت کرونایی در تهران همچنان نارنجی 
است و همان محدودیت های سه هفته پیش 

در هفته چهارم هم اعمال خواهد شد.«
وی افزود: »با افزایش تست ها در سطح کشور، 
مبتالیان سیر صعودی دارند، اما بستری ها کاهش 
داشته است.« فرهادی گفت: »میزان رعایت 
پروتکل ها در برخی مناطق کشور به ۹۰ درصد 
رسید، اما در تهران کمتر از میانگین کشوری 
است. اجرای محدودیت ها در دو هفته اول 
و دوم خوب بود، یعنی بیش از ۶۰ درصد، 

اما هفته سوم به ۴۰ درصد رسید.«
وی افزود: »در بررسی حدود ۳ میلیون و 
۵۰۰ هزار واحد صنفی، صنعتی و کارگاهی 
مجاز، تقریباً ۱۶۷ هزار واحد بازرسی شد 
که ۱۵۰۰ واحد پلمپ و ۱۵ هزار واحد هم 
اخطار گرفتند و در برخی مواقع هم برای آنها 

پرونده قضائی تشکیل شده است.«

وی ادامه داد: »تست ها افزایش پیدا کرده است 
و طرح شهید سلیمانی با قوت با کمک بسیج 
و هالل احمر در حال انجام است و تالش 
می کنیم تیم های نظارتی را هم افزایش دهیم.« 
فرهادی گفت: »حیطه نظارتی در کنار حیطه 
حمایتی می تواند در فروکش بیماری کرونا 
مؤثر باشد.« به گزارش مهر، وی افزود: »نقش 
تهویه و گردش هوا مورد تاکید بیشتر است 
و به همین دلیل سرما و دورهمی های شب 

یلدا نگران کننده است.«
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آمار همه گیری جهانی کرونا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا 
صبح جمعه )۲۱ آذر( به حدود ۷۱ میلیون نفر 
نزدیک شد و تعداد قربانیان این ویروس نیز 
از مرز یک میلیون و ۵۸۸ هزار نفر عبور کرد.
آمریکا  حاضر  حال  در  سپید،  گزارش  به 
با بیش از ۱۶ میلیون و ۳۹ هزار مبتال، از 
نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده 

اول قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و 
روسیه در رده های دوم تا چهارم هستند. 
ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ 
هم اکنون در رده پانزدهم قرار دارد. در این 
اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از 
نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین آمار کلی جهان 

درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

شرکت های داروسازی آسترازنکای انگلیس 
آزمایش های  از  روسیه  وی  اسپوتنیک  و 
ترکیب دو واکسن  با  بالینی خود  مشترک 

تولیدی این دو شرکت خبر دادند.
به گزارش سپید، این دو شرکت روز جمعه در 
بیانیه ای برنامه کارآزمایی بالینی مشترک خود 
برای ارزیابی ایمنی و ایمنی زایی ترکیب۱۲۲۲  
ASDساخت آسترازنکا و دانشگاه آکسفورد 
اسپوتنیک وی که توسط شرکت روسی  و 
گامالیا توسعه یافته است را اعالم و خاطرنشان 
کردند که این آزمایش ها بر روی افراد باالی 

۱۸ سال انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، این اعالم در حالی صورت 
می گیرد که حمله سایبری به آژانس دارویی 

اروپا نگرانی از سرقت اطالعات در مورد 
واکسن کرونا در بدنه این آژانس را افزایش 

داده است.
نوشت:  میل روز چهارشنبه  دیلی  روزنامه 
»آژانس دارویی اروپا که اکنون در حال ارزیابی 
تایید چندین واکسن کرونا است، هدف یک 

حمله سایبری نیز قرار گرفته است.«
نشستی  در  است  کرده  اعالم  آژانس  این 
برگزار  دی(   ۹( دسامبر   ۲۹ تاریخ  در  که 
خواهد شد برای تایید واکسن فایزر- بیونتک 
تصمیم گیری می شود. این آژانس وابسته به 
اتحادیه اروپا همچنین واکسن های آکسفورد- 
استرازنکا و جانسون اند جانسون را نیز مورد 

بازبینی قرار می دهد.

آمار کرونا در جهان تا ۲۱ آذر انگلیس و روسیه واکسن های ضد کرونای 
خود را ترکیب و آزمایش می کنند

خبـر

بیش از ۷۰ میلیون و ۷۰۰ هزار مبتال در جهان
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۷۰ 
میلیون و ۷۲۰ هزار و ۸۱۴ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۴۴ نفر نیز بر اثر ابتال به 

این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۴۹ 
میلیون و ۱۴۸ هزار و ۹۶۶ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 

نیز بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون 
در ۲۱۸ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه 
دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

آمریکا هم اکنون با بیش از ۱۶ میلیون مبتال و بیش 
از ۲۹۹ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.

هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتالیان پس از آمریکا 
به ترتیب با بیش از ۹.۷ و ۶.۷ میلیون مبتال، 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.
تعداد جان باختگان این بیماری در انگلیس از ۶۳ هزار 
نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان 
کرونا را در قاره سبز داشته است. به عالوه هم اکنون 
ایتالیا با بیش از ۶۲ هزار قربانی کرونا با اختالف 

نزدیک از انگلیس در میان کشورهای اروپایی در 
رتبه دوم این جدول قرار دارد. همچنین فرانسه بیش 
از ۵۶ هزار و ایران نیز بیش از ۵۱ هزار فوتی بر اثر 
ابتال به بیماری کووید۱۹ را گزارش داده اند. پس از 
این کشورها نیز اسپانیا با بیش از ۴۷ هزار، روسیه 
با بیش از ۴۵ هزار و آرژانتین با بیش از ۴۰ هزار 
جان باخته، دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار 
باالی مرگ ومیر ناشی از کووید ۱۹ را ثبت کرده اند.

شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 

مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز جمعه به ترتیب به شرح 

زیر است:
۱. آمریکا: ۱۶ میلیون و ۳۹ هزار و ۳۹۳ مبتال، ۲۹۹ 

هزار و ۶۹۲ قربانی
۲. هند: ۹ میلیون و ۷۹۶ هزار و ۹۹۲ مبتال، ۱۴۲ 

هزار و ۲۲۲ قربانی
 ۵۴۳ و  هزار   ۷۸۳ و  میلیون  برزیل: شش   .۳

مبتال، ۱۷۹ هزار و ۸۰۱ قربانی
۴. روسیه: دو میلیون و ۵۶۹ هزار و ۱۲۶ مبتال، ۴۵ 

هزار و ۲۸۰ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۳۳۷ هزار و ۹۶۶ مبتال، ۵۶ 

هزار و ۹۴۰ قربانی
۶.انگلیس: یک میلیون و ۷۸۷ هزار و ۷۸۳ مبتال، 

۶۳ هزار و ۸۲ قربانی
۷. ایتالیا: یک میلیون و ۷۸۷ هزار و ۱۴۷ مبتال، ۶۲ 

هزار و ۶۲۶ قربانی
۸.ترکیه: یک میلیون و ۷۴۸ هزار و ۵۶۷ مبتال، ۱۵ 

هزار و ۷۵۱ قربانی
۹. اسپانیا: یک میلیون و ۷۳۴ هزار و ۳۸۶ مبتال، 

۴۷ هزار و ۳۴۴ قربانی
۱۰. آرژانتین: یک میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۶ مبتال، 

۴۰ هزار و ۴۳۱ قربانی
کشور  در حال حاضر ۱۵  فوق  آمار  براساس 
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 
فرانسه،  روسیه،  کشورهای  همچنین  هستند، 
انگلیس، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، آرژانتین، کلمبیا، 
آلمان، مکزیک، لهستان و ایران نیز بیش از یک 

میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

شماره ۱۸۱۹ ۲۲5 آذر ۱۳۹۹
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وزیر بهداشت گفت: »در همه جهان زنان به عنوان 
اصلی ترین گروه برای ارتقای شاخص های تندرستی 
و سالمت مطرح هستند و اعتقاد داریم که زنان در 
بهداشت و سالمت اعضای خانواده و مردان از نظر 
ُخلق و خو و فضای روانی داخل خانواده و رعایت 

اصول سالمتی، نقش محوری دارند.«
اهدای  به گزارش سپید، سعید نمکی در مراسم 
سمفونی شهرزاد به فداکاران عرصه مبارزه با کرونا 
که با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و 
خانواده در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار 
داشت: »در سال های بعد از انقالب، دستاوردهای 
زیادی در کاهش میزان مرگ و میر مادران باردار و 
نوزادان داشته ایم. در دنیا کشورهایی که موفق شدند 
بیماری های واگیردار را به عنوان عامل اصلی این 
مرگ و میرها مهار کنند، می بینیم که بزرگترین نقش 
را به زنان داده اند.« وی افزود: »یک موضوع در حوزه 
سالمت و بهداشت با عنوان F3 مطرح است که شامل 
سواد زنان، غذا و مکمل غذایی کافی و نیز سالمت 
خانواده است. می گویند اگر زنی فقط 4 کالس سواد 
داشته باشد، شانس بقای کودکش دوبرابر می شود. 
همواره معتقدیم که رژیم غذایی خانواده مربوط به 
زنان است و آشپزخانه در خانه، تحویل زنان است.«
وزیر بهداشت یادآور شد: »در سالمت عمومی چهار 
عامل دیگر از جمله منحنی رشد، مایع درمانی خوراکی، 
تغذیه با شیر مادر و واکسیناسیون موثر است و در 
کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای در حال 
توسعه، نقش زنان در این چهار عامل، محوری است 

و این نقش زنان، ستودنی است.«
نمکی خاطرنشان کرد: »ایران هم در تمام سال های 
بعد از انقالب از نقش اثرگذار زنان، بهره های زیادی 
برده است. اکثر بهورزان ما، دخترانی با 6 کالس سواد 
بودند و بعضی از آنها حتی در حد نهضت سواد آموزی 
بودند اما انقالب بزرگی در نظام سالمت ایجاد کردند 
و امروز برخی از همان دختران دیروز، بازنشسته 
شده اند و اخیرا خانه های بهداشت عشایری را با 
دختران عشایر راه انداخته ایم و 400 خانه بهداشت 
عشایری با محوریت بهورزان عشایری که عمدتا 

بانوان هستند، در سراسر کشور راه اندازی می شود.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر برنامه »هرخانه یک 
پایگاه سالمت« در کشور توسعه پیدا می کند که محور 
سفیران سالمت در خانواده ها، زنان هستند و معتقدیم 
که اگر 20 میلیون سفیر سالمت زن در کشور داشته 
باشیم و این زنان بتوانند به عنوان اصلی ترین حلقه 
اتصال ما در خانواده با مراکز بهداشتی و درمانی و 
نظام سالمت، نقش آفرینی کنند، هرگز نیاز نخواهیم 
داشت به اینکه توصیه های ویژه کنیم بلکه اینها به 
عنوان اصلی ترین نیروی ما در نظام سالمت، می گویند 
سفر برویم یا نرویم و یا فاصله گذاری اجتماعی را 

رعایت کنیم.«
وزیر بهداشت گفت: »نقش ارجمند بانوان در توسعه 
تمام زیرساخت های کشور به ویژه در نظام سالمت را 
ستایش می کنم و همواره معتقدم که نیازمند مشارکت 
مستمر بانوان کشور در عرصه نظام سالمت هستیم.«
نمکی یادآور شد: »کرونا طوفان سهمگینی بود که دنیا را 
در نوردید و کشور ما هم از این بالی جانسوز، مستثنی 
نبود و روزهای بسیار سختی بر همه به ویژه نیروهای 
بهداشتی و درمانی گذشت. خدا را شکر می کنیم که 
در تمام این روزهای سخت توانستیم در دنیا، نقش 
افتخار آفرینی را بیافرینیم و شهیدانی و عزیزانی در 

این راه فدا شدند که جزو سرداران نظام سالمت 
بودند.« وی ادامه داد: »در مبارزه با کرونا هم سرباز 
و هم سردار، جان خودشان را تقدیم سالمت مردم 
ایران کردند اما در این جنگ، سردار بیش از سرباز 
فدا شد و انسان هایی را از دست دادیم که در منطقه، 
نمونه بودند و دست شان در جراحی های هنرمندانه 
در کل دنیا و منطقه، معروف بود. اینها در روزهای 
اول به آتش کرونا زدند تا سربازان دل و جرات 
بیشتری پیدا کنند و حماسه عظیمی را خلق کردند.«
بزرگترین  از  »یکی  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر 
رسالت های ما در ماندگاری این حماسه بی بدیل، 
استفاده از ظرفیت هنرمندان کشور است و موسیقی 
یکی از کامل ترین انواع هنر است. می گویند هنر، 
بیان زیبای احساسات است اما همواره می گویم که 
هنر، زبان گفتمان عشق و عاشقی است و موسیقی 
اوج بیان این حس لطیف است و بنده از کودکی 
افتخار داشتم که در محضر بزرگ اساتید موسیقی 

کشور دوزانو بزنم.«
نمکی اظهار داشت: »این جمله به بتهوون منتسب 
است که می گوید »آنجا که قلم از نوشتن می ایستد 
و زبان از گفتن می ماند، موسیقی آغاز می شود«. 30 
بانو که در ساخت سمفونی شهرزاد و تقدیم آن به 

مدافعان سالمت مشارکت داشتند، همانند سیمرغ 
عطار هستند که به این زیبایی در کنار هم، این بال 
پرواز را ایجاد کردند و به زیبایی نواختند و از آمیزه ای 

از سازهای زهی و بادی، عظمتی را خلق کردند.«
وی گفت: »سمفونی شهرزاد یک کار بسیار باعظمت 
کالسیک است و آنچه چاشنی چنین حرکتی است، 
عشق است و عشق این عظمت ها را خلق می کند 
و بدون عشق و احساس، نمی توان خوب نواخت، 
نوشت و گفت. از محبت این هنرمندان که به یاد 
همکاران ما بودند، تشکر می کنم. این اثر در تاریخ 
کشور ثبت می شود که روزی عده ای در بالین بیماران 
حماسه خلق و عده ای در بیرون با هنر، شعر، موسیقی 

از آنها حمایت می کردند.«
وزیر بهداشت یادآور شد: »علی رغم همه طوفان ها 
و فشارهای ناشی از تحریم و گرفتاری هایی که در 
این اوضاع بر ما تحمیل شده، فکر نمی کنم قوم 
یا جمعیتی به مظلومیت کشور و کادر بهداشتی و 
درمانی و مدیران نظام سالمت و بقیه باشند. یکی از 
همکاران ما در روزهای اول شیوع کرونا مقاله ای با 
عنوان شنا در اقیانوس با دست های بسته نوشته بود.«
نمکی تاکید کرد: »همین اآلن که می خواهیم برای 
واکسن، پول حواله کنیم، تمام راه ها را بر ما بسته اند. 
فکر نمی کنم بعد از اتفاقی که در عاشورا برای حضرت 
اباعبداهلل)ع( و یارانش رخ داد، چنین تنگنایی را بر 
کشور و قومی تحمیل کرده باشند که متاسفانه بر مردم و 
کشور ایران تحمیل می کنند اما با این وجود، خوشبختانه 
نسبت به خیلی از کشورهایی که زیرساخت ها، منابع 
و امکانات بیشتری دارند، در وضعیت بهتری قرار 
داریم و با وفاق و همدلی و طرحی که مزین به نام 
یکی از بزرگترین سرداران رشید این کشور یعنی 
شهید حاج قاسم سلیمانی است که خود قربانی 
تروریسم وحشتناک بین المللی شد، می توانیم به 
نتایج مطلوب تری در روزها و هفته های آینده برسیم.«

به گزارش وبدا،  گفتنی است در این مراسم، سمفونی 
شهرزاد با مشارکت بیش از 30 بانوی هنرمند از 
گروه سرزمین مادری به رهبری خانم نزهت امیری 

به مدافعان سالمت تقدیم شد.

نقش محوری زنان درسالمت خانواده و مردان

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: »در هنر، ایجاد 
امید و مبارزه با کرونا، اشاعه سالمت و بهبود شرایط کشورمان باید 
کنار هم باشیم و دست به دست هم  دهیم و به آینده روشنی که 

خداوند وعده داده است، امیدوار باشیم.«
به گزارش سپید، معصومه ابتکار در مراسم اهدای سمفونی شهرزاد 
به مدافعان عرصه مبارزه با کرونا با بیان اینکه بسیار خوشحالم که 
این توفیق را داریم که سمفونی شهرزاد را که نتیجه زحمات گروه 
سی نفره سرزمین مادری است را به پاس خدمات فداکارانه خادمین 
سالمت تقدیم دکتر نمکی کنیم، گفت: »این کار هنری حاصل تالش 
و ذوق هنری زنان هنرمند ما است و کامال دلی انجام شده است، 
امیدوارم عزیزان این را بپذیرند و همه مردم ایران در جریان وسعت 
فداکاری، ازخودگذشتگی و تالش عظیم مدافعان سالمت خصوصا 

وزیر محترم بهداشت قرار بگیرند.« وی افزود: »تالش کردیم سهم 
خود را هرچند اندک برای ابراز قدردانی  و کمک جهت پیوند بین 
هنر و تالشی که برای مبارزه با این بیماری انجام می شود، بپردازیم. 
کارگروه هنر در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
درخصوص پیوند دادن موضوعات مختلف تالش می کنند، این 

اقدام هم در همان راستا انجام شد.«
ابتکار تصریح کرد: »در هنر، ایجاد امید و مبارزه با کرونا، اشاعه سالمت 
و بهبود شرایط کشورمان باید کنار هم باشیم و دست به دست هم دهیم 

و به آینده روشنی که خداوند وعده داده است، امیدوار باشیم.«
وی ادامه داد: »این همدلی و امید به آینده کمک خواهد کرد تا از این 
امتحان سخت سربلند بیرون بیاییم. توفیق داریم این سمفونی را خدمت 
بزرگواران مدافعان سالمت تقدیم کنیم. انشااهلل روح شهدای بزرگوار 

این عرصه که جان خود را در طبق اخالق گذاشتند و فداکارانه تا 
پای جان رفتند شاد باشد و خداوند به خانواده آنها صبر و اجر فراوان 
عطا کند.« وی در ادامه با بیان اینکه تمام هنرمندان به نوعی عالقه مند 
هستند که ارادت و احترام خود را به فداکاران عرصه سالمت تقدیم 
کنند، اظهار کرد: »حضور زنان در بین خادمین سالمت و نقش آنها 
در حفظ شرایط بهداشتی خانواده و فعالیت های مختلف اجتماعی 

می تواند فرهنگ سبک زندگی صحیح را در جامعه ترویج دهد.«
به گزارش وبدا، ابتکار بیان کرد: »خوشبختانه با وزارت بهداشت 
همکاری بسیار خوب بین بخشی داریم و در بسیاری از طرح ها و 
برنامه هایی که اکنون اجرا می شود سهم زنان به خوبی دیده شده است 
و ما هم سعی کردیم با هم افزایی کمک کنیم در شرایط همه گیری 

کرونا نقش زنان را در تقویت کنیم.«

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد

ضرورت در کنار هم بودن در ایجاد امید و مبارزه با کرونا



  امین جاللوند
در دوران کرونا، شیوه تدریس به دانشجویان علوم 
پزشکی نیز دستخوش تغییر شده است. برخی کالس ها 
غیرحضوری شده است و برخی دروس عملی نیز تا 
حد امکان با تعداد دانشجویان کمتر در یک کالس 
برگزار می شود. در این بین، وزارت بهداشت هم 
درخصوص نحوع کارآموزی و کارورزی دانشجویان 
علوم پزشکی، ابالغیه ای صادر کرده است تا رویه 
آموزشی همه دانشگاه ها به یک شکل واحد باشد. 

ابالغیه ای  در  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاونت 
خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی درباره نحوه 
کارورزی و کارآموزی دانشجویان علوم پزشکی 
توضیح داده است. در این ابالغیه آمده است که با 
توجه به ادامه شیوع بیماری کووید ۱۹ و لزوم تعیین 
تکلیف آموزش دانشجویان علوم پزشکی و با توجه 
به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تداوم 
فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی در نیمسال تحصیلی جاری، دانشگاه ها با توجه به 
وضعیت کلی استان و شهرستان محل استقرار دانشگاه 
باید اقدامات آموزشی با رعایت کلیه پروتکل های 
بهداشتی و دستورالعمل های معاونت بهداشتی وزارت 

بهداشت، هماهنگ باشد.
در این راستا، کارآموزی پزشکی عمومی باید بدون 
تعطیلی و با رعایت برخی شروط ادامه پیدا کند. 
یکی از این شروط این است که حضور داوطلبانه و 
اختیاری کارآموز در بخش ها باید با ارائه درخواست 
کتبی دانشجو به دانشکده باشد. همچنین در صورتی 
که دانشجو، سه چهارم دوره هر بخش را بر طبق 
کوریکولوم های آموزشی گذرانده باشد، مشروط به 
عدم غیبت بیش از حد مجاز )بیش از یک هفدهم 
ساعت حضور در بخش(، آموزش گذرانده شده، 
قابل قبول خواهد بود. در صورتی که طول دوره 

حضور در یک بخش کمتر از سه چهارم  باشد، 
دانشجو موظف به گذراندن مجدد دوره است. همچنین 
گذراندن دروس تئوری بالینی به صورت حضوری 

و یا مجازی و شرکت در آزمون نیز الزامی است.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، دانشجویانی که به 
دلیل نگرانی از شیوع بیماری کووید ۱۹ تمایلی به 
ادامه دوره کارآموزی بالینی ندارند، با ارائه درخواست 
کتبی به دانشکده مبنی بر مرخصی تحصیلی می توانند 
از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده 
کنند. از دانشجویان شهریه پرداز نیز نباید بابت مدت 
مرخصی، شهریه ثابت اخذ شود. همچنین در صورت 
حذف کلی نیمسال تحصیلی به درخواست دانشجو، 
شهریه پرداخت شده محفوظ مانده و جهت نیمسال 
آینده محاسبه می شود. از سوی دیگر، کارورزی پزشکی 
عمومی نیز تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل باشد. در 
شرایط قرمز، حضور کارورزان به صورت کشیک 

تعطیالت و بر حسب نیاز حداکثر به صورت کشیک 
و پست کشیک و در شرایط غیر قرمز به صورت 
روتین و آموزش تلفیقی )مجازی و حضوری( خواهد 
بود. در صورت الزام و نیاز شدید حضور فراتر از 
کشیک کارورز در ایام قرمز، دانشکده ها می توانند 
از حضور دانشجویان کارورز داوطلب به صورت 

کامل استفاده کنند.
کارورزانی که در این مواقع، حضور داوطلبانه داشته 
باشند، با تایید دانشگاه مربوطه به انتخاب خود می توانند 
از یکی از امتیازات کاهش طول دوره طرح معادل 
روزهای حضور داوطلبانه، نمرات ارزشیابی باالتر به 
لحاظ مسئولیت پذیری حرفه ای و رفتار اخالق مدار 
پزشکی بر اساس تصمیم گروه آموزشی مربوطه، 
دریافت کمک هزینه کارورزی تا حداکثر دو برابر 
میزان پرداختی در صورت نیاز، با تصویب هیات امنا 
و یا هیات رئیسه دانشگاه برای ایام حضور داوطلبانه 
و تقدیرنامه کتبی از ریاست دانشکده برخوردار شوند. 
همچنین حضور کارآموزان و کارورزان در بخش های 
اجباری آنان نظیر بخش های عفونی و داخلی و سایر 
بخش هایی که بیماران مبتال به کرونا در آن بستری 
می شوند، با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی ابالغی 
الزامی است. در سایر بخش ها نیز حضور مطابق معمول 
خواهد بود و دانشگاه ها صرفا می توانند از خدمات 
کارورزان داوطلب در بخش های کرونایی استفاده کنند. 
همچنین الزم است برنامه آموزشی گروه های بالینی 
مانند گزارش صبحگاهی و ژورنال کالب و امثال 
آن ترجیحا به صورت مجازی و آنالین برگزار شود.
برای دانشجویان دندانپزشکی بالینی نیز که تمایلی به 
گذراندن ادامه دوره کارآموزی )نیمسال های شش تا 
۱۰( به صورت حضوری ندارند، با ارائه درخواست 
کتبی به دانشکده مبنی بر مرخصی تحصیلی، مرخصی 
آنان جزو سنوات تحصیلی محسوب نمی شود. از 

دانشجویان شهریه پرداز نیز باید بابت مدت مرخصی 
تحصیلی، شهریه ثابت اخذ نشود. در صورت حذف 
کلی نیمسال تحصیلی به درخواست دانشجو، شهریه 
پرداخت شده محفوظ مانده و جهت نیمسال آینده 

محاسبه شود.
دندانپزشکی  دکتری  دوره  کارورزان  همچنین 
به  باید  قرمز  )نیمسال های ۱۱ و ۱۲( در شرایط 
دستیاران  باشند.  داشته  حضور  کشیک  صورت 
دوره های تخصصی دندانپزشکی نیز مشمول تعطیلی 
در شرایط قرمز کرونا در دانشگاه ها نیستند، ولی بر 
اساس شرایط هر دانشکده و با در نظر گرفتن تعداد 
بیماران مراجعه کننده و تصمیم شورای آموزشی 

دانشکده باید در دانشکده حضور یابند.
در صورت الزام و نیاز به حضور فراتر از معمول نیز 
فعالیت دستیاران و کشیک کارورزان دندانپزشکی در 
ایام قرمز، دانشکده ها می توانند از حضور کارورزان یا 
دستیاران داوطلب با ارائه مشوق هایی شبیه کارورزان 

پزشکی استفاده کنند.
همچنین شیوه مدیریت کارآموزی و کارورزی سایر 
رشته ها مانند پرستاری، مامایی و اتاق عمل و رشته های 
توانبخشی مشابه دانشجویان پزشکی است و دوره های 
کارآموزی باید بنا به تقاضای آنها باشد. برای دوره 
دکتری تخصصی و ارشد نیز روش ادامه آموزش 

همانند ترم گذشته خواهد بود.

پیش شرط ها و الزامات آموزش مجازی در 
حوزه علوم پزشکی

برخی کارشناسان آموزشی معتقدند که آموزش مجازی 
در دانشگاه های علوم پزشکی به پیش شرط ها و الزامات 
متعددی نیاز دارد که برخی از این شروط همچنان 

محقق نشده است.
ادامه در صفحه 8 

پوست اندازی آموزش علوم پزشکی در دوران کرونا
کارشناسان می گویند توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی 

همچنان باچالش ها و موانع متعددی مواجه است

بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت، دانشجویانی که به 

دلیل نگرانی از شیوع بیماری 
کووید ۱۹ تمایلی به ادامه 

دوره کارآموزی بالینی ندارند، 
با ارائه درخواست کتبی به 
دانشکده مبنی بر مرخصی 

تحصیلی می توانند از مرخصی 
تحصیلی بدون احتساب در 

سنوات استفاده کنند. همچنین 
از دانشجویان شهریه پرداز 

نیز نباید بابت مدت مرخصی، 
شهریه ثابت اخذ شود
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 ادامه از صفحه 7
مهدی موسوی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی نیز به چالش های پیش روی 
آموزش مجازی علوم پزشکی در دوران کرونا اشاره 
می کند و به سپید می گوید: »یکی از عمده مولفه های 
توسعه آموزش مجازی، بحث فرهنگ سازی است، اما 
متاسفانه در کشور ما فرهنگ سازی مناسبی درخصوص 
آموزش مجازی صورت نگرفته است. با این حساب 
اگر بخواهیم با توجه به ایام کرونا، همه دروس علوم 
پزشکی را به شکل مجازی برگزار کنیم، این اتفاق قطعا 
موثر نخواهد بود. این کار می تواند نقایص و کاستی های 
جدی به وجود بیاورد. در بسیاری از رشته های علوم 
پزشکی، وزن مباحث بالینی بیشتر است. در این رشته ها 
نمی توان مباحث بالینی را به شکل مجازی آموزش داد 
و در این رشته ها باید آموزش به شکل عملی باشد. البته 
شاید بشود برخی مباحث تئوریک آموزش های بالینی 
مثل برگزاری ژورنال کالب به شکل تئوری برگزار 
شود، اما بخش اعظم آموزش های بالینی شامل معاینه 
بیمار، مشاوره و ارزیابی بیمار را نمی توان به شکل 
مجازی برگزار کرد. البته شاید بتوان به هر طریقی 
که شده این آموزش ها را هم به شکل مجازی برگزار 
کرد، اما کارایی چندانی نخواهد داشت.« او با اشاره 
به مقایسه ایران و کشورهای توسعه یافته در حوزه 
آموزش مجازی علوم پزشکی، یادآور می شود: »در 

بسیاری از کشورهای توسعه یافته، فرهنگ استفاده 
از آموزش مجازی نهادینه شده است، اما در کشور 
ما فاصله زیادی تا نهادینه شدن این فرهنگ داریم. 
همچنین زیرساخت ها و امکانات کشورهای توسعه 
یافته برای توسعه آموزش مجازی، بسیار باالتر از 
ایران است. شاید بتوان گفت سخت ترین قسمت کار 
برای آموزش مجازی علوم پزشکی در ایران، ضعیف 
بودن بسترهای اینترنت است. سرعت پایین اینترنت 
در ایران، کیفیت آموزش مجازی در رشته های علوم 

پزشکی را هم تحت تاثیر قرار می دهد.«
موسوی زاده خاطرنشان می کند: »در نظر بگیرید که 
اگر بخواهیم یک وبینار در حوزه علوم پزشکی برگزار 

کنیم و یا بخشی از آموزش های پزشکی را به شکل 
مجازی ارائه دهیم، با قطع و وصل های مکرر مواجه 
خواهیم شد. پایین بودن کیفیت انتقال اطالعات در 
بستر اینترنت ایران، موجب خستگی و بی حوصلگی 
استاد و دانشجو می شود. در این شرایط، انتقال مفاهیم 
بسیار دشوار خواهد شد. وقتی انتقال مفاهیم در بستر 
اینترنت به شکل مکرر قطع و وصل شود، کم کم 
رشته کالم از دست استاد یا سخنران خارج می شود. 
اینها مشکالت جدی در حوزه آموزش مجازی علوم 
پزشکی است که تا وقتی این مشکالت حل نشود، 
نمی توان کیفیت آموزش مجازی در رشته های علوم 
پزشکی را تضمین کرد.« او هشدار می دهد: »اگر با 

توجه به شرایط کرونا، قرار باشد که آموزش مجازی 
علوم پزشکی به شکل طوالنی مدت ادامه پیدا کند، 
قطعا با افت کیفیت آموزش پزشکی مواجه خواهیم 
شد. بخصوص این افت کیفیت آموزشی در رشته هایی 
بیشتر خواهد بود که مبنای آنها بر اساس مباحث بالینی 

شکل گرفته است.«

تهدید و فرصت های آموزش مجازی علوم 
پزشکی در دوران کرونا

وزارت بهداشت در طول چند ترم تحصیلی اخیر، 
تالش کرده است که آموزش تلفیقی شامل آموزش 
مجازی و حضوری را به دانشجویان علوم پزشکی 
ارائه دهد. برخی مسئوالن این وزارتخانه معتقدند 
آموزش مجازی در دوران کرونا، هم فرصت است 

و هم تهدید. 
علی اکبر حق دوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت 
نیز با اشاره به چالش ها و فرصت های آموزش مجازی 
در علوم پزشکی، یادآور می شود: »باید بتوانیم با 
افزایش سواد رسانه ای و توانمندی، چالش در محضر 
استاد بودن را در آموزش مجازی برطرف کنیم. البته 
آموزش از راه دور و آموزش مجازی موضوع جدیدی 
نیست. اگر از گذشته به حال نگاه کنیم می بینیم که 
مفهوم آموزش از راه دور و آموزش های غیر مستقیم 
فراگیران و آموزش دهندگان سابقه طوالنی دارد. 
آموزش مجازی و غیرمستقیم در علوم پزشکی هم 
سابقه طوالنی دارند. حتی مجالتی در دنیا هستند 

که مطالب را به صورت خودآموز تهیه می کردند 
که دانشجویان پزشکی مفاهیم را عمیق یاد بگیرند.«
او یادآور می شود: »با آمدن کامپیوتر و فناوری اطالعات، 
سرعت و امکانات آموزش مجازی افزایش پیدا کرده 
است. امکاناتی که موجب می شود استاد بتواند با سرعت 
با دانشجو ارتباط برقرار کند. فراگیران با هم شبکه سازی 
کنند و تعامل آموزشی فراهم شود. آموزش های چند 
الیه ایجاد شود و همه این امکانات به ما کمک می کند 
که آموزش موثرتر باشد. تجهیزات نوین آموزش 
مجازی هم قدرت زیادی ایجاد کرده است تا حدی 
که می توانیم آموزش مجازی را به عنوان آموزش مکمل 
و جایگزین قرار بدهیم. همانطور که آموزش حساس 
خلبانی با شبیه ساز می تواند یک خلبان را برای تمام 
شرایط پیش بینی نشده آموزش دهد تا بدون اینکه 
برای خودش و دیگران خطرآفرین باشد آموزش الزم 
را ببیند، آموزش علوم پزشکی نیز همین طور است. 
می توان با ابزار شبیه سازی جراحی های پیشرفته را 
به دانشجو آموزش داد تا پیش از جراحی واقعی همه 
انواع آن را تمرین کند.« او تاکید می کند: »موضوع 
دیگری که در آموزش مجازی اهمیت دارد این است 
که آموزش مجازی و مهارت یابی در فضای مجازی با 
تکنولوژی گسترده تر شد و سرعت آموزش هم بسیار 
افزایش پیدا کرده، اما سوال این است که آیا سرعت 
تکنولوژی با سرعت تغییرات فرهنگی ما هم هماهنگ 
بوده است یا خیر. به نظر می رسد سواد استفاده از 
ابزارها در ما نسبت به سواد تکنولوژی عقب تر است. 
زمانی که این نقص را می بینیم طبیعی است که وقتی 
ابزارهای آموزشی پیچیده تر شوند، فراگیر و آموزش 
دهنده هم ناتوان تر می شوند و باید با یادگیری بیشتر 

این نقص را برطرف کنند.«
او دوران کرونا را یک کاتالیزور و سرعت دهنده 
خوب برای استفاده از ابزارهای جدید تکنولوژی 
آموزشی می داند و می گوید: »بسیاری از اساتید که 
تصور نمی شد بتوانند از تکنولوژی استفاده کنند در 
دوران کرونا توانمندی خود را افزایش دادند. در 
یکی از جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی یکی 
از اساتید گفت باید جلسه را ترک کنم و به کالس 
مجازی برسم. می گفت اصال فکر نمی کردم که تا 
آخر دوران کاری خودم که کمی باقی مانده با این 
شیوه آموزش دهم و اکنون می بینم که چقدر فرصت 

خوبی را از دست داده ام.«
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان می کند: 
»باید در سطح کشور فرهنگ استفاده از ابزارهای 
آموزشی را اصالح کنیم و توانمندسازی واقعی اساتید 
و دانشجویان را در آموزش مجازی انجام دهیم. 
دانشجو باید احساس کند که در محضر استاد است. 
آموزش مجازی و آموزش های از راه دور نمی توانند 
این خالء را پر کنند، اما با استفاده درست از برخی 
ابزارهای تکنولوژی به شرطی که همه جوانب رعایت 
شود می توان به درجاتی این خالء را مرتفع کرد. 
اگر ارتباط استاد و دانشجو کامال برنامه ریزی شده 
صورت گیرد، حتی با یک ابزار ساده مانند تلفن نیز 
می توان احساس دور بودن و غریب بودن را از فراگیر 
گرفت و تا حدودی منش علمی را با شیوه آموزش 

مجازی ایجاد کرد.«
با توجه به اینکه به نظر می رسد بحران کرونا به این 
زودی ها تمام نشود، انتظار می رود که آموزش مجازی 
در دانشگاه های علوم پزشکی در ترم های تحصیلی 
آینده هم ادامه داشته باشد. به همین دلیل، ضرورت 
دارد که برای ترم های تحصیلی آینده، موانع آموزش 
مجازی برداشته شود تا کیفیت آموزش پزشکی در 

دوران کرونا، افت نکند.

حق دوست: دانشجو باید احساس 
کند که در محضر استاد است. 

آموزش مجازی و آموزش های از 
راه دور نمی توانند این خالء را پر 

کنند، اما با استفاده درست از 
برخی ابزارهای تکنولوژی می توان 
به درجاتی این خالء را مرتفع کرد. 

اگر ارتباط استاد و دانشجو کامال 
برنامه ریزی شده صورت گیرد، 

حتی با یک ابزار ساده مانند تلفن 
نیز می توان احساس دور بودن و 

غریب بودن را از فراگیر گرفت
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موسوی زاده: پایین بودن 
کیفیت انتقال اطالعات در بستر 
اینترنت ایران، موجب خستگی 
و بی حوصلگی استاد و دانشجو 
می شود. در این شرایط، انتقال 

مفاهیم بسیار دشوار خواهد 
شد. وقتی انتقال مفاهیم در 
بستر اینترنت به شکل مکرر 

قطع و وصل شود، کم کم رشته 
کالم از دست استاد یا سخنران 

خارج می شود. اینها مشکالت 
جدی در حوزه آموزش مجازی 

علوم پزشکی است

با توجه به اینکه به نظر می رسد 
بحران کرونا به این زودی ها تمام 
نشود، انتظار می رود که آموزش 

مجازی در دانشگاه های علوم 
پزشکی در ترم های تحصیلی 

آینده هم ادامه داشته باشد. 
به همین دلیل، ضرورت دارد 

که برای ترم های تحصیلی آینده، 
موانع آموزش مجازی برداشته 

شود تا کیفیت آموزش پزشکی 
در دوران کرونا، افت نکند



گفت وگوی اختصاصی روزنامه سپید با رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو 

 علی ابراهیمی
آذرماه،  نوزدهم  چهارشنبه  روز  شماره  در 
ناصر  با  سپید  روزنامه  خبرنگار  گفت وگوی 
و  دارو  واردکنندگان  اتحادیه  رئیس  ریاحی 
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تیتر 
»امکان انتقال ارز واکسن کرونا وجود دارد« 
منتشر شد. به دنبال انتشار این مصاحبه، بسیاری 
از رسانه های داخلی و خارجی آن را بازنشر 
به  را  آن  از  بخش هایی  مواردی،  در  و  کرده 
صورت گزینشی در رسانه های خود منعکس 
کردند. از این رو برای روشن شدن بهتر ابعاد 
موضوعات مهمی که در این مصاحبه مطرح 
شده بود، گفت وگوی دیگری با رئیس اتحادیه 

واردکنندگان دارو ترتیب دادیم. 
برشمردن  ضمن  گفت وگو  این  در  ریاحی 
تحریم های بانکی که از ابتدا بر سر راه واردات دارو 
و تجهیزات پزشکی وجود داشته، به تحریم های 
مضاعفی که با خروج آمریکا از برجام به خصوص 
درحوزه حمل و نقل و بیمه اقالم دارویی تحمیل 
شد اشاره کرد و گفت: » این مشکالت و فشارها 
موجب فلج شدن روند واردات دارو به کشور 
شده است. البته واردکنندگان در این سال ها با 
تالش فراوان اجازه نداده اند بیماران ایرانی بدون 
دارو بمانند و این امر را وظیفه خود می دانند. 
ولی نباید فراموش کنیم که این تالش ها عالوه 
بر اینکه زحمات فراوانی برای واردکنندگان دارد، 
متأسفانه موجب باال رفتن هزینه های واردات دارو 
به کشور هم شده و سبب شده است تا هم این 
روند، غیراقتصادی باشد و هم ریسک باالیی به 

همراه داشته باشد.«

مشروح این گفت وگو در ادامه تقدیم حضورتان 
خواهد شد.

سپید: وضعیت واردات دارو به کشور در شرایط 
تحریم چگونه است؟

متأسفانه سال هاست کشور ما درگیر مشکالت ناشی 
از تحریم است و شرایط هرروز سخت تر می شود. 
البته بر اساس قوانین بین المللی دارو و غذا از تحریم 
استثنا است، اما امروز اگر پول تنها از طرق قانونی 
و با رعایت مقررات تحریم به فروشنده برسد، کاال 

به ما فروخته خواهد شد.
واردات  که  است  این  دارد  وجود  که  نکته ای 
مجموعه ای از اقدامات و عملیات مختلف شامل 
ارسال مبلغ، حمل ونقل، بیمه و بازرسی کاال و حتی 
پیک سریع اسناد مالی بین بانک ها و ذی نفع و فروشنده 
است که متأسفانه تمامی این روندها تحریم است و 
ازآنجاکه در این روند امکان تشخیص پول جابجا شده 
با هدف خرید دارو وجود ندارد و یا به دلیل اینکه 
شرکت ها این اقدام را دارای ریسک باال می دانند، 
از فروش دارو به ما خودداری می کنند؛ لذا این 
مشکالت و فشارها موجب فلج شدن روند واردات 
دارو به کشور شده است. البته واردکنندگان در این 
سال ها با تالش فراوان اجازه نداده اند بیماران ایرانی 
بدون دارو بمانند و این امر را وظیفه خود می دانند.
ضمنا نباید فراموش کنیم که این تالش ها عالوه 
بر اینکه زحمات فراوانی برای واردکنندگان دارد، 
متأسفانه هزینه های واردات دارو را به شدت باال برده 
و سبب شده است تا هم این روند، غیراقتصادی باشد 
و هم ریسک باالیی به همراه داشته باشد. ازاین رو 
این را به جرات می گویم که اگر این اتفاق برای 

هر کشور دیگری غیر از ما می افتاد کسی به دنبال 
آن نمی رفت، اما همه این تالش ها در سایه روحیه 

نوع دوستی و عرق ملی ایرانیان انجام می شود. 
این را هم باید اضافه کنم که امروز مثال های زیادی 
وجود دارد که پول واردکنندگان ایرانی بلوکه شده و 
حتی برخی از آنها بعد از مدت ها دسترسی به پول 
خود را هم ندارند و کمپانی های بزرگ ارتباط کاری 
خود را با آنها قطع کرده اند، یا اینکه وقتی پول هم 
به مقصد رسیده، به دلیل عدم تمایل شرکت ها برای 
همکاری، پول ارسال شده برگشت خورده است. 
البته گفتن این جمالت شاید ساده باشد، ولی بلوکه 
شدن پول و یا برگشت آن پس از هزینه شدن های 

بسیار برای واردکنندگان مصیبت بار است.
با همت همکاران  اما باوجود مشکالت فراوان 
من روند واردات متوقف نشده و سعی می کنیم 
تا حدی که می توانیم نیازهای بیماران را برطرف 
کنیم، اما کماکان مشاهده می کنید که با کمبود مواجه 
می شویم و بیماران با مشکالت عدیده ای مواجه 
شده و جسته گریخته در خصوص برخی داروها 

دچار مشکل می شویم.
به تازگی این مشکل در خصوص مواد اولیه دارویی 
هم به وجود آمده و تولید محصوالت داخلی که 
برخی اقالم اولیه آنها از خارج وارد می شود هم 
دچار کمبود شده است. البته تفاوت مواد اولیه با 
داروی ساخته شده این است که تولیدکننده می تواند 
مصرف مورد نیاز شش ماه تا یک سال خود را یکجا 
وارد کرده و به مرور استفاده کند، اما داروی ساخته 
شده اینگونه نیست و باید به اندازه نیاز کوتاه مدت 
وارد شود و این مشکالت بسیاری برای کشور به 

همراه داشته است.

سپید: آیا با خروج آمریکا از توافقنامه برجام و 
آغاز تحریم های فلج کننده بر علیه ایران، مشکالت 

بیشتر شده است؟
با عرض تأسف باید بگویم که حلقه تحریم ها به 
مرور تنگ تر شده است. برای مثال در ابتدا تنها 
برخی بانک ها شامل تحریم بودند و حمل ونقل 
و بیمه در این فهرست قرار نداشت، اما بعداز این 
اتفاق، بیمه و حمل ونقل هم به فهرست تحریم ها 
اضافه شد و حتی تعداد بانک های تحریم شده 
داخلی هم افزایش یافت و تحریم ثانویه ای نیز 
این  بنابراین  شد؛  داده  قرار  بانک ها  همه  برای 
روند هرروز پیچیده تر می شود و در این اواخر 
نیز نهادها و شرکت ها و اشخاص حقیقی نیز تحریم 
 شدند و همین امر بهانه ای  شد برای اینکه فروش 
محصول به این افراد و شرکت ها هم ممنوع شود؛ 
لذا امروز سخت گیری ها بیش ازحد افزایش یافته و 
کمپانی های ساخت دارو برای فرار از ریسک باالی 
فروش محصول به ایران اقدام به قطع همکاری با 

واردکنندگان ایرانی کرده اند.

سپید: آیا این قبیل اقدامات را می شود نمونه بارز 
تروریسم اقتصادی دانست؟

بنده مطالعات سیاسی ندارم و نمی توانم عنوان دقیقی 
برای این اقدامات بگذارم، اما این محدودیت ها و 
مشکالت وجود دارد و تفاوتی با اقدامات تروریستی 

نمی کند.

سپید: منظور شما از نقش تحریم ها در افزایش 
هزینه  واردات دارو چیست؟

ادامه در صفحه 10 

تحریم ها هزینه واردات دارو را به شدت باال برده است
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 ادامه از صفحه 9
وقتی می گوییم افزایش هزینه منظور ما این است 
که بانک هایی که پول توسط آنها حواله می شود 
نمی توانند مبالغ را جابجا کنند زیرا این بانک ها 
کوچک هستند و بانک کارگزار ندارند و مبلغ باید 
چندین بار به بانک های مختلف برود و حتی برخی 
مواقع نوع ارز درخواستی کمپانی هم در این بانک ها 
وجود ندارد و این مسائل موجب می شود تا هزینه 

ما برای واردات چندین برابر شود.
این مشکل درباره خرید واکسن کووید 19 از طرح 
سازمان جهانی بهداشت برای توزیع عادالنه واکسن 
موسوم به کوواکس هم صادق است زیرا در این 
طرح فقط دولت ها می توانند مشارکت داشته باشند و 
امروز یکی از مشکالتی که بانک مرکزی و وزارت 
بهداشت ما با آن مواجه است این است که چون 
عمده هزینه های خرید واکسن بدون سند بوده و 
اسناد موجود تنها در حد سند تبدیل پول است، 
در صورت بروز مشکل مدرکی که بتواند اثبات 
کند که انتقال ارز مربوط به خرید واکسن بوده، 
وجود ندارد؛ بنابراین دست دولت در این موضوع 
به مراتب بسته می شود و نمی تواند اینگونه هزینه ها 
را انجام دهد و همین امر موجب باال رفتن هزینه ها 

برای ما می شود.

سپید: به نظر شما با توجه به مشکالتی که برای 
انتقال ارز خرید واکسن وجود دارد، این مشکالت 
چقدر روند رسیدن واکسن به کشور را به تأخیر 

خواهد انداخت؟
خوشبختانه یا متأسفانه باید بگوییم که ما سال هاست 
در اینگونه شرایط زندگی و کار می کنیم، اما مطمئن 
هستیم که بانک مرکزی راه حلی برای این منظور پیدا 
خواهد کرد و مردم ما بدون واکسن و دارو نخواهند 
ماند.  اما موضوعی که بسیار مدنظر است و امیدواریم 
انجام شود این است که ما امروز پول های بلوکه 
شده بسیاری در کشورهای مختلف داریم و همه 
این ارزها مربوط به قبل از تشدید تحریم ها است و 
امریکا نمی تواند این بهانه را عنوان کند که این مبالغ 
حاصل از فروش نفت و یا عناوین دیگری است؛ 
بنابراین این مبالغ شامل تحریم های جدید نخواهد 
بود. ضمن اینکه امروز اگر دنیا مدعی است که دارو 
برای ایران تحریم نیست باید این ادعا در عمل هم 
ثابت شود؛ لذا امیدواریم تمام کشورهای دنیا به 
این حق احترام بگذارند زیرا این مبالغ امروز برای 
خرید واکسن هزینه خواهند شد و این هزینه کرد 
به نفع تمام مردم دنیا خواهد بود چراکه تا زمانی که 
این ویروس ریشه کن نشود احتمال شیوع مجدد و 

همه گیری آن وجود خواهد داشت.
البته به نظر می رسد این اقدام عملی است و ما 
امیدواریم که انسانیت و نوع دوستی سبب شود تا 
کشورهای طرف ایران مبالغ ما را آزاد کنند و در 
این خصوص همکاری الزم را با کشور ما داشته 
باشند چراکه این اقدام هم به نفع ما و هم جامعه 

جهانی خواهد بود.

سپید: به نظر شما علت عدم همراهی کشورها 
برای انتقال ارزهای بلوکه شده بی میلی آنها است 

و یا ترس از تحریم های امریکا؟
به نظر نمی رسد کشورهای طرف حساب خباثتی 
در این خصوص داشته باشند و تنها علت این اتفاق 
ترس از جریمه های آمریکا و تحریم های این کشور 
است. البته به گفته یکی از مسئوالن بانک مرکزی 
این کشورها باید برای این اقدام مجوز افک )دفتر 

کنترل دارایی های خارجی آمریکا( را هم اخذ کنند 
و اگر این موضوع صحت داشته باشد به جرات 
می توان گفت که ایاالت متحده مانع اصلی انتقال 

ارزهای بلوکه شده ایران است.

سپید: چرا جامعه جهانی از قوانین مالی آمریکا 
تبعیت می کند؟

این موضوع یک بحث فنی است و کارشناسان 
بانکی بهتر می توانند در این خصوص اظهارنظر 
کنند، اما به نظر بنده نخستین دلیل این امر اعالم 
دولت ایاالت متحده برای قطع معامالت خود با 
کشورهای طرف معامله  با ایران است. از طرف 
دیگر به دلیل گستردگی گردش مالی خزانه داری 
این کشور، بانک های بزرگ دنیا مجبور هستند با 
آن مراودات مالی داشته باشند و ازآنجاکه بیش از 
50 درصد پول موجود در بازار جهانی دالر امریکا 
است و باید این پول با تأیید بانک مرکزی این کشور 
برگشت داده شود، هر کشوری بخواهد با این سازوکار 
مالی همراهی نکند بایستی از 50 درصد معامالت 
خود صرف نظر کند که این امر سبب می شود هیچ 

کشوری چنین کاری را انجام ندهد.

سپید: در سال های گذشته کشورهای اروپایی 
صندوقی را تحت عنوان »اینستکس« برای تسهیل 
معامله با ایران راه اندازی کردند، آیا این سازوکار 

مالی توانست به حل مشکالت کمک کند؟
متأسفانه این اقدام کمکی به ما نکرد؛ حتی دفتر 
اینستکس هم در ایران راه اندازی شد، اما اتفاق 
خاصی نیفتاد. به خاطر دارم در جلسه ای که برای 
این منظور تشکیل شد بنده به نمایندگی از اتحادیه 
واردکنندگان دارو حضور داشتم و در آن جلسه 
عنوان شد که ما می توانیم از محل پول های حاصل 
از صادرات کاالهای انسان دوستانه به اروپا که در 
این صندوق ریخته خواهد شد می توانیم کاالهای 
بشردوستانه از این کشورها خریداری کنیم، اما 
بحث اصلی این است که اگر منظور از کاالی 
انسان دوستانه دارو و تجهیزات پزشکی باشد، ما 
صادرات قابل مالحظه ای به این کشورها نداریم و 
در بحث مواد غذایی هم به غیراز پسته و زعفران 
محصولی به این کشورها صادراتی نمی کنیم و اگر 
گندم و سویا و گوشت را هم جزو کاالهای اساسی 
در نظر بگیریم کشور ما صادراتی در این بخش به این 
کشورها ندارد؛ بنابراین اگر بنا باشد فقط این اقالم 

معاف از محدودیت باشد این صندوق همیشه خالی 
خواهد بود. ازاین رو به اعتقاد ما از همان نخست 
هم مشخص بود که این اقدام سرانجام نخواهد 
داشت زیرا اگر بنا بود این صندوق پولی داشته 
باشد باید کشورهای اروپایی مقدار معینی نفت و 
اقالم صادراتی ایران را می خریدند و از محل آن 
پول کاالهای انسان دوستانه به ما می فروختند، اما این 
موضوع مورد قبول طرف های اروپایی قرار نگرفت 
و امروز ما به جرات می گوییم که هیچ همکاری 
در این بخش با ما صورت نگرفت و حتی زمان و 

وقت ما را هم گرفتند.

سپید: وزارت بهداشت فراخوانی برای همراهی 
شرکت های واردکننده جهت واردات واکسن 
در  آمادگی  این  آیا  است،  داده   19 کووید 

واردکنندگان دارو وجود دارد؟
این آمادگی وجود دارد و درخواست ما هم از وزارت 
بهداشت این بود و این موضوع را در مصاحبه قبلی 
با روزنامه سپید هم اعالم کردیم. امروز بیش از 
150 شرکت واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی 
ماهیانه 100 میلیون یورو واردات انجام می دهند و 
این توانایی را دارند که واکسن را وارد کنند؛ لذا 
همه درخواست ما دادن فراخوان از سوی وزارت 

بهداشت برای این منظور بود.
البته در طرح توزیع واکسن از طریق سیستم کوواکس 
سازمان جهانی بهداشت باید دولت ها حضور داشته 
باشند و اجازه مشارکت به شرکت های واردکننده 
داده نمی شود و میزان سهمیه  ایران هم در این 
طرح بنا بر اعالم وزیر محترم بهداشت 16 میلیون 
و 400 هزار دوز واکسن است که اگر برای هر نفر 
دو واکسن نیاز باشد این مقدار برای 10 درصد 

جمعیت کشور کافی خواهد بود.
البته این مقدار برای جمعیت پرخطر ما کافی خواهد 
بود زیرا امروز اگر کادر درمان و افراد 62 سال به 
باال را داوطلب تزریق واکسن در نظر بگیریم همین 
تعداد 10 درصد جمعیت ما را شامل خواهند شد؛ 
عالوه بر این ازآنجاکه میانگین سنی مرگ ومیر کرونا 
در کشور 67 سال به باال است و بیشتر افراد دارای 
بیماری زمینه ای نیز در این گروه سنی قرار می گیرند، 
اگر این افراد تحت واکسیناسیون قرار گیرند میزان 
فوتی ها بسیار کاهش خواهد یافت و می توان احتمال 
داد که مرگ ومیر کرونا در کشور حتی یک رقمی 
هم خواهد شد. در این صورت از بحران خارج 

خواهیم شد و بسیاری از کسب وکارها می توانند 
فعالیت خود را با جدیت از سر گیرند و مردم نیز 
از وضعیت ناامیدی و استرس بیرون خواهند آمد.
بنابراین اگر 10 درصد جمعیت کشور با واکسن 
حاصل از طرح کوواکس واکسینه شوند که وزیر 
بهداشت نیز از وعده حل مشکل نقل وانتقال ارز 
خرید واکسن خبر داده اند، این واکسن در ماه فوریه 
وارد خواهند شد و ما تا پیش از عید و یا درنهایت 
تا اردیبهشت واکسیناسیون را خواهیم داشت و 
وضعیت بحرانی به اتمام خواهد رسید. البته مابقی 
جمعیت نیز باید واکسینه شوند و برای این منظور هم 
خواهش ما این است که اجازه دهند بخش خصوصی 
واردات واکسن را بر عهده گیرد و مطمئن باشید که 
از عهده این کار بر خواهد آمد. خوشبختانه امروز 
برخی شرکت های تولیدکننده واکسن  نمایندگی در 
ایران دارند و نمایندگان آنها می توانند سهمیه ای را 
برای ایران بگیرند، آنها هم که دارای نمایندگی در 
کشور ما نیستند بازرگانان ایرانی می توانند واکسن 
را از این شرکت ها خریداری و وارد کشور کنند.

سپید: به نظر شما اگر بخش خصوصی دست به کار 
شود در چه بازه زمانی می تواند واکسن را وارد کند؟
به اعتقاد ما اگر دنیا بخواهد همه مردم جهان واکسینه 
شوند که قرار هم بر این است، حدود 16 تا 17 
میلیارد دوز واکسن نیاز است که صحبت از این رقم 
در حرف آسان است، اما در عمل بسیار کار دشواری 
است؛ زیرا نه چنین ظرفیت تولیدی در دنیا وجود دارد 
و نه امکانات حمل ونقل این میزان تولید و یا حتی 
تکنسین تزریق آن در هیچ کشوری وجود دارد پس 
باید کار به تدریج پیش برود. ازاین رو کشورهایی که 
شروع به واکسیناسیون کرده و یا در شرف کار هستند 
اعالم کرده اند که تا آگوست )مردادماه( واکسیناسیون 
آنها به اتمام خواهد رسید؛ لذا در ایران هم باید این 
اتفاق به مرور بیفتد و ما در بهترین شرایط تا پایان 
سال 2021 همه مردم ایران را به تدریج واکسینه کرده 
باشیم. البته با ورود شرکت های خصوصی به بحث 
ورود واکسن این روند بسیار سریع تر اتفاق خواهد 
افتاد و امروز هم شرکت ها در حال مذاکره با سازمان 
غذا و دارو هستند و پس از گرفتن قیمت از کمپانی ها 
و اعالم آن به سازمان غذا و دارو و تأیید آن توسط 
این سازمان، واردکنندگان می توانند به سرعت ثبت 
سفارش کرده و پس از امضای قرارداد و در طول 

زمان معین واکسن ها را وارد کشور کنند.
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  یاسر مختاری
توزیع واکسن فایزر چند روزی است که در بریتانیا 
آغاز شده و به زودی در برخی کشورهای دیگر نیز 
آغاز می شود. این در حالیست که سیاست  کشورهایی 
مانند بریتانیا، آمریکا، کانادا و برخی از کشورهای 
ثروتمند در پیش خرید این واکسن و سایر واکسن های 
دیگر صدای اعتراض و انتقاد نهادهای بین المللی و 
حقوق بشری را بلند کرده و آنها را متهم به احتکار و 
ناسیونالیسم واکسنی کرده اند. در همین راستا، دبیرکل 
سازمان ملل متحد خواستار اقدام جهانی مشترک 
برای در اولویت قرار دادن رعایت حقوق بشر در 
خط مقدم مبارزه با بیماری همه گیر کووید 19 و 

ساختن دوباره جهانی بهتر شده است. 

ناسیونالیسم واکسنی و محروم کردن 
شهروندان جهانی

به گزارش سپید، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل متحد روز پنجشنبه در سخنانی به مناسبت روز 
جهانی حقوق بشر، گفت: »آنچه امروز شاهد آن 
هستیم، تالش فراوان برخی کشورها برای دستیابی 

و تامین واکسن برای شهروندانشان است.«
گوترش با گالیه از برخی کشورهای ثروتمند از 
حرکت به سمت ملی گرایی در تولید و دسترسی 
واکسن با نهایت سرعت، لزوم رویکرد رهبران 
جهانی به مسئله واکسن به عنوان »کاالیی عمومی« 

را یادآور شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد با تأکید بر لزوم دسترسی 
عادالنه دولت ها به واکسن کرونا اعالم کرد: »در 
صورت تولید موفقیت آمیز واکسن ویروس کرونا، 

این واکسن باید در دسترس همگان در همه جای 
جهان قرار گیرد.«

 گوترش با اشاره به لزوم حفاظت از حقوق معنوی 
دانشمندانی که برای ساخت واکسن ویروس کرونا 
تالش می کنند، گفت: »ساخت واکسن برای مردم 
هر کشور و فراموش کردن دیگران، غیرقابل پذیرش 
و هرگونه تالش کشورها برای سرقت جزئیات 
رقیبان،  نفع  به  کرونا  واکسن  در باره  پژوهش ها 

محکوم است.«
دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی نیز به موضوع 
گفت:  و  پرداخت  کرونا  پاندمی  و  بشر  حقوق 
»همه گیری کووید 19 دو حقیقت اساسی را برای 
بشر برمال ساخت. نخست آنکه نقض حقوق بشر از 

هر جهتی به بشریت آسیب وارد می کند و دوم آنکه 
حقوق بشر، حقوقی جهان شمول است و از منافع 
همه بشریت حمایت می کند. همه گیری کرونا برای 
گروه های آسیب پذیر از جمله کارگران، افراد دارای 
معلولیت، سالخوردگان، زنان، دختران و اقلیت ها 
به مراتب عواقب جبران ناپذیرتری به دنبال دارد. 
فقر، نابرابری ها، تبعیض ها، تخریب محیط زیست 
و سایر موارد نقض حقوق بشر در جهان، جوامع را 
به شدت تضعیف و شیوع ویروس کرونا را تشدید 
می کند. اقدامات مقابله با همه گیری کرونا باید مبتنی 
بر همکاری و همبستگی باشد تا موثر واقع شود؛ 
رویکردهای تفرقه افکنانه، اقتدارگرایی و ملی گرایی 

در برابر تهدیدهای جهانی فاقد وجاهت است.«

لزوم دسترسی به واکسن به عنوان 
کاالیی عمومی

این سخنان گوترش در حالی عنوان می شود که 
در تیرماه سال جاری شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد با تصویب قطعنامه ای در مورد مسئولیت  
دولت ها در رسیدگی به مسأله شیوع کرونا، بر لزوم 

دسترسی همه کشورها به واکسن کووید 19 تاکید 
کرده بود. در این قطعنامه همچنین بر اهمیت دسترسی 
برابر به معاینات، درمان و واکسن این بیماری تاکید 
شده و عنوان شد که تولید هر واکسن مربوط به 
بیماری کووید19 باید به عنوان یک کاالی عمومی 

جهانی در نظر گرفته شود.
در این قطعنامه بر تاثیر همه گیری بیماری بر توسعه 
پایدار و حقوق بشر تاکید شده است. همچنین قطعنامه 
تاکید داشته هر گونه تدابیر وضعیت اضطراری که از 
سوی دولت ها برای پاسخ به همه گیری کووید 19 
اتخاذ می شوند باید به وظایف آنها بر طبق قوانین 

حقوق بشری قابل کاربرد پایبند باشد.

نقض حقوق بیماران ایرانی
این اقدام جهانی مورد تأکید دبیرکل سازمان ملل 
متحد و شورای حقوق بشر این سازمان برای مقابله 
با کرونا  در حالی مطرح می شود، که تحریم های یک  
جانبه آمریکا علیه ایران عمال شرایط ایران را برای 
واردات واکسن سخت کرده بلکه جان بسیاری از 
بیماران ایرانی را در این شرایط پاندمی به خطر 
انداخته و عمال این  اصول جهان شمول حقوق بشر 
را زیر پا گذاشته است. این درحالیست که اساسنامه 
سازمان جهانی بهداشت، بند 2 ماده 12 اعالمیه جهانی 
حقوق بشر و میثاقین حقوق اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی و اسناد حقوق 
بشر منطقه ای، برخورداری از حق سالمتی را یکی 

از حقوق بنیادین بشر محسوب می کنند.
در روزهای گذشته شبکه خبری CNN در گزارشی 
به مشکالتی که  ایران  از یک مرکز درمانی در 
تحریم های آمریکا در مدیریت و درمان بیماری 
کووید19 برای بیماران و پزشکان به دنبال داشته، 
»در  بود:  آمده  گزارش  این  در  پرداخت.  است 
هیچ کجای دیگری از جهان، کشورها با هیوالی 
کروناویروس در کنار تحریم های بیرحمانه که رئیس 
جمهوری ایاالت متحده- دونالد ترامپ، اعمال کرده 
دست به گریبان نیست. هرچند تحریمهای اعمال 
شده دسترسی به مواد غذایی و امکانات دارویی 
و درمانی را مستثنی کرده، گزارش های حقوق 
بشری از ایران بارها تاکید کرده که تاثیر تحریم ها 
بر دسترسی به داروهای پایه و تجهیزات درمانی، 
از جمله دستگاه های کمک تنفسی و تجهیزات 

حفاظتی کادر درمان را دشوار کرده است.«
یک  وکیلی،  صنم  سخنان  ادامه،  در   CNN
کارشناس ایرانی در اندیشکده بریتانیایی چتهام 
هاوس را با این شبکه خبری نقل کرده و گفته 
است: »ایران تحت تاثیر تحریم هایی است که این 
کشور را از دسترسی به ذخایر ارزی خارجی اش 
برای خرید تجهیزات ضروری پزشکی، ماسک 
و هرچیزی که برای مراقبت از جمعیت کشور 

مورد نیاز است، باز می دارد.«
ادامه در صفحه 12 

نقض فاحش حقوق بشر 
در دسترسی ایرانیان به واکسن کرونا

گوترش: در صورت تولید 
موفقیت آمیز واکسن ویروس 

کرونا، این واکسن باید در 
دسترس همگان در همه جای 

جهان قرار گیرد

شورای حقوق بشر سازمان 
ملل: بر دسترسی بدون اخالل 

و برابر به معاینات، درمان ها 
واکسن ها تاکید می شود و 

هر واکسن تولید شده علیه 
بیماری کووید ۱۹ باید به 

عنوان یک کاالی عمومی جهانی 
در نظر گرفته شده و در 
اختیار همه گذارده شود
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 ادامه از صفحه 11
بستن دستان ایران در مبادالت مالی دارویی

روز پنجشنبه هم سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، در مراسم رونمایی از سمفونی 
شهرزاد اظهار کرد: »امروز علیرغم همه طوفان ها و 
فشارهای ناشی از تحریم و گرفتاری هایی که در 
این اوضاع بر ما تحمیل شده، فکر نمی کنم قوم 
یا جمعیتی به مظلومیت کشور و کادر بهداشتی و 
درمانی و مدیران نظام سالمت و بقیه باشند. یکی از 
همکاران ما در روزهای اول شیوع کرونا مقاله ای با 
عنوان شنا در اقیانوس با دست های بسته نوشته بود.«
نمکی تاکید کرد: »همین االن که می خواهیم برای 
واکسن، پول حواله کنیم، تمام راه ها را بر ما بسته اند. 
فکر نمی کنم بعد از اتفاقی که در عاشورا برای حضرت 
اباعبداهلل)ع( و یارانش رخ داد، چنین تنگنایی را 
بر کشور و قومی تحمیل کرده باشند که متاسفانه 
بر مردم و کشور ایران تحمیل می کنند. اما با این 
وجود، خوشبختانه نسبت به خیلی از کشورهایی 
که زیرساخت ها، منابع و امکانات بیشتری دارند، 
در وضعیت بهتری قرار داریم و با وفاق و همدلی 
و طرحی که مزین به نام یکی از بزرگترین سرداران 
رشید این کشور یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی 
است که خود قربانی تروریسم وحشتناک بین المللی 
شد، می توانیم به نتایج مطلوب تری در روزها و 

هفته های آینده برسیم.«

فشار آمریکا بر تبادالت ارزی دارو و واکسن
پیش از آن هم ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
در یاداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 

» برخی نادانسته یا مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات 
غیر انسانی امریکا در تحریم ایران را دارند  و تنها 
به ادعای دروغین امریکا بر عدم محدودیت بر 
معامالت دارو تاکید می کنند، برای ثبت در حافظه 
تاریخی می گویم: اعالم خبر مربوط به توزیع واکسن 
کرونا توسط برخی کشورهای همسایه بین مردمشان 
تلخ ترین پاسخ به این عده است. از آنجا که خرید 
واکسن کرونا)covax(  بایستی از مسیر رسمی 
سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر 
طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز ، به 
خاطر تحریم غیر انسانی دولت آمریکا و ضرورت 

اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.«

وی ادامه داد: »کره جنوبی، بابت انتقال پول 
از مسیر U-turn دالر برای خریدهای بشر 
دوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم مصادره 
پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا 
در هنگام انتقال بدهد. صندوق بین المللی پول 
با فشار و تهدید آمریکا  و علی رغم اذعان به 
حق ایران و عدم وجود هیچ گونه مانع اقتصادی 
وام  کردن  مطرح  جرأت  حتی  حقوقی،  یا 
بشردوستانه ایران در هیئت مدیره صندوق را 
پیدا نکرد. البته، انتقال پول از مسیرهای دیگر 

تحت پیگیری است که انشااهلل با همکاری و 
نتیجه  به  به موقع دستگاه های ذی ربط  اقدام 
خواهد رسید. خرید واکسن از دیگر کشورها 
نیز در دستور کار همکاران وزارت بهداشت 
تولید  در خصوص  واصله  اخبار  دارد.  قرار 
داخلی واکسن کرونا نیز امیدوار کننده است.«
»پرداخت  گفت:  تسنیم  به  همچنین  همتی 
ارز واکسن کرونا باید از کانال های مشخصی 
صورت گیرد که با تحریم های آمریکا مواجه 
است ولی این وضعیت در مورد سایر داروها 

ندارد.« و تجهیزات پزشکی وجود 
وی افزود: »همان طور که قباًل بارها گفته ام، 
برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی و 
واردات آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده ایم 
به طوری که از اول سال تاکنون از روش های 
میلیارد   2.7 حدود  نیمایی  و  بانکی  مختلف 
تأمین  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  برای  دالر 
ارز داشته ایم و از این به بعد هم همین طور 

بود.« خواهد 
ارز  پرداخت  حال،  این  »با  افزود:  همتی 
واکسن کرونا، مشکالت خاص خود را دارد. 
واکسن کرونا تولیدکنندگان پرشماری ندارد، 
مخصوصًا اگر اصرار بر خرید از منبع مطمئن 
داشته باشیم، لذا باید پرداخت ها از کانال های 
مشخصی صورت گیرد که با تحریم های آمریکا 
از  بایستی مجوز خاص  آنها  و  است  مواجه 

مورد  در  وضعیت،  این  بگیرند،  آمریکایی ها 
سایر داروها و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.«
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: »آمریکا در 
ظاهر ادعا می کند که غذا و دارو تحریم نیست 
ولی در عمل، کارشکنی می کند و ضمن ایجاد 
مشکل، هزینه مبادالت را به شدت باال برده اند 
و این، جزئی از سیاست فشار حداکثری آنها 
است، به عنوان نمونه اقدام چند ماه پیش آنها 
در تحریم ثانویه بانک های غیرتحریمی ایرانی 

را می توان ذکر کرد.«

کارزار توییتری »واکسن برای ایران«
برخی  نیز  گذشته  روز  از  راستا  همین  در 
را  کارزاری  توئیتر،  در  اجتماعی  فعاالن  از 
به واکسن کرونا  برای حق دسترسی عادالنه 
با توجه اصول جهانی حقوق بشر با هشتگ 

»vaccine4Iran« آغاز کرده اند.
کاربری به نام حسین نوشته است : »مادر من ۶۵ 
سال دار و در اثر کرونا 3۰ درصد ریه هایش درگیر 
شد. این ویروس شوخی بردار نیست. خیلی ها 
ناقل بدون عالمت هستند. هر چه دیرتر واکسن 
به ایران برسد، جان مردم بیشتری در خطر است.«
صبا آذرپیک روزنامه نگار نیز نوشته است: »کانادا 
و سایر کشورها مانند آنها بیش از حد واکسن 
خریداری کرده اند؛ به طور دقیق ۵ برابر بیشتر 
. ایران پول کافی برای تهیه این واکسن از هر 
شده  اعمال  تحریم های  اما  دارد  را  کشوری 
به  ایرانیان  دسترسی  از  متحده  ایاالت  توسط 
علیه  جنایت  این  می کند.  جلوگیری  واکسن 

بشریت است.«
کاربر دیگری به نام علیرضا پژوهش نیز نوشته 
است: »ای کاش می شد فقط یک بار، ایرانیان، فارغ 
از اختالفات سیاسی، فکری و . . . ، یک صدا از 
جامعه جهانی بخواهند ، واکسن کرونا ، فارغ از 
پیچ و خم های تحریمی، به دست ایرانی برسد .«
کیانوش جهانپور مدیرکل روابط عمومی وزارت 
بهداشت نیز چنین توییت کرد: »بعد از تحریم 
دارو، تحریم تجهیزات حفاظتی و پزشکی، تحریم 
کیت تشخیص کرونا، تحریم رپیدتست، این بار 

تحریم واکسن برای مردم ایران.«

نمکی: همین االن که 
می خواهیم برای واکسن، پول 
حواله کنیم، تمام راه ها را بر 

ما بسته اند. فکر نمی کنم بعد 
از اتفاقی که در عاشورا برای 

حضرت اباعبداهلل)ع( و یارانش 
رخ داد، چنین تنگنایی را بر 
کشور و قومی تحمیل کرده 

باشند که متاسفانه بر مردم و 
کشور ایران تحمیل می کنند

همتی: برای ثبت در حافظه 
تاریخی می گویم: اعالم خبر 

مربوط به توزیع واکسن کرونا 
توسط برخی کشورهای همسایه 

بین مردمشان تلخ ترین پاسخ 
به این عده است. از آنجا که 
  )covax(خرید واکسن کرونا

بایستی از مسیر رسمی سازمان 
بهداشت جهانی انجام گیرد، 

تاکنون هر طریقی برای پرداخت 
و انتقال ارز مورد نیاز ، به خاطر 
تحریم غیر انسانی دولت آمریکا 

و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با 
مانع مواجه شده است.

 :CNN شبکه خبری
گزارش های حقوق بشری از 

ایران بارها تاکید کرده که 
تاثیر تحریم ها بر دسترسی 
به داروهای پایه و تجهیزات 

درمانی، از جمله دستگاه های 
کمک تنفسی و تجهیزات حفاظتی 
کادر درمان را دشوار کرده است
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