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رییس جمهور برای جلوگیری از ورود ویروس جدید جهش یافته تاکید کرد خبـر

ضرورت کنترل و مراقبت شدید مرزها 
و  مراقبت  بر ضرورت  تاکید  با  رییس جمهور 
دریایی  و  زمینی  هوایی،  مرزهای  شدید  کنترل 
برای جلوگیری از ورود ویروس جدید جهش 
یافته گفت: »کشور همواره باید آمادگی الزم را 

برای کنترل این بیماری داشته باشد.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی 
مقابله با کرونا و فرمانده قرارگاه عملیاتی این ستاد 
در جلسه روز پنجشنبه به ریاست رئیس جمهور، 
گزارش های جداگانه ای را از جمع بندی اجرای 
یک ماهه طرح جامع مقابله با کرونا و دستاوردها 

و چالش های فراروی آن، ارائه کردند.
کمیته امنیتی و اجتماعی در گزارش خود با اشاره 
به نظارت های انجام شده به ویژه از سوی نیروی 
انتظامی و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
از سوی مردم و اصناف و تاثیر آن بر روند کاهش 
شیوع کرونا، نسبت به عادی انگاری این بیماری 
و رعایت نشدن دقیق دستورالعمل های بهداشتی 

ابراز نگرانی کرد.
گزارش این کمیته با اشاره به تجربه آغاز موج های 
قبلی شیوع و تاثیر آسان گیری پروتکل های بهداشتی 
در خیزش های احتمالی بیماری، از در پیش بودن 
ایام فاطمیه و یا مناسبت های ملی و احتمال عدم 
رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی، به عنوان 

چالش های فرارو نام برده است.
حسن روحانی با اشاره به مفاد این گزارش به کمیته 
امنیتی و اجتماعی ماموریت داد که با همکاری 

کمیته بهداشتی و درمانی ضمن بهره گیری از طرح ها 
و تجارب موثر مدیریت موج های شیوع کرونا، 
شاخص های تاثیرگذار طرح ها در مهار کرونا را به 

صورت تفکیکی و جداگانه مشخص کنند.
رییس جمهور اظهار داشت: »با توجه به تجاربی که 
در طول ماه های گذشته بدست آمده، برای رسیدن به 
شرایط پایدار و سازگاری با کرونا و تبدیل آن به یک 
سبک زندگی نیازمندیم که شاخص های ملموسی 
از درصد تاثیرگذاری طرح ها در مدیریت کرونا را 
به صورت جداگانه  مشخص و طرح جامع مقابله 
با کرونا را به وسیله این شاخص ها تکمیل کنیم تا 

به شرایط پایدار در کشور برسیم.«

کمیته بهداشتی و درمانی نیز در ادامه این جلسه 
گزارشی را از روند کاهش بیماری، تغییر وضعیت 
شهرها و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

برای رسیدن به وضعیت پایدار ارائه کرد.
در این گزارش با اشاره به موفقیت های حاصله در 
روند کاهش آمار مبتالیان و فوتی ها، بر نقش مهم 
مدیریت هوشمند و سنجیده در قطع زنجیره شیوع 
این بیماری در کنار رهگیری هوشمند مبتالیان و 
گسترش تست گیری و همکاری همه دستگاه ها در 

رسیدن به این موفقیت ها تاکید شده است.
کمیته بهداشتی و درمانی نیز در ادامه این گزارش از 
در پیش بودن برخی مناسبت ها از جمله خریدهای 

نزدیک به آغاز سال جدید و اجتماعات حاصل 
از آن، به عنوان چالش های فرارو نام برده است.

روحانی پس از ارائه این گزارش به کمیته بهداشتی 
و درمانی ماموریت داد در پروتکل هایی که طی 
یکسال گذشته مختص هر کسب و کار ارائه شده 
بود، متناسب با وضعیت موجود و در چارچوب 
طرح جامع مقابله با کرونا بازنگری هایی انجام شود 
تا در روند فعالیت های کسب و کارها در ایام نزدیک 

شدن به عید اعمال گردد.
رییس جمهور افزود: »همچنین نسبت به برخی 
کسب و کارهایی که طی 9 ماه گذشته یکسره 
تعطیل بوده اند، بررسی هایی انجام گیرد که مشخص 
شود آنها در چه شرایطی می توانند فعالیت خود را 

مجدداً آغاز کنند.«
روحانی گفت: »کمیته های بهداشتی و درمانی و 
تبلیغات با همکاری قرارگاه فرماندهی ستاد ملی، 
باید همچنان نسبت به آگاه سازی مردم و همکاری 

آنها با کادر درمانی کشور بکوشند.«
کادر  بی وقفه  از تالش  تقدیر  با  رییس جمهور 
سالمت کشور، از مردم خواست با رعایت دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی، کادر درمانی کشور را 

یاری دهند و از فشار سنگین کاری آنها بکاهند.
روحانی با تاکید بر ضرورت مراقبت و کنترل شدید 
مرزهای هوایی، زمینی و دریایی برای جلوگیری 
از ورود ویروس جدید جهش یافته اظهار داشت: 
»کشور همواره باید آمادگی الزم را برای کنترل این 

بیماری داشته باشد و به طور دقیق رصد شود.«

وزیر بهداشت در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی سراسر کشور ضمن قدردانی از مدافعان سالمت، 
دل نگرانی هایی در راستای گرفتاری مجدد به گرداب سهمگین 

بیماری را مطرح کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این نامه به شرح زیر است: 
رییس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی ...
مهار فاز سوم پر التهاب COVID19 دستاورد گرانسنگ دیگری 
دانشکده های  و  دانشگاه ها  در  ارجمندم  همکاران  برای  بود 
علوم پزشکی کشور که در شرایط طوفانی جهان که آمار ابتال 
و مرگ و میر رو به تزایدست، کاهش موارد بستری و مرگ 
و میر هموطنان عزیزمان، قدردانی ملت شریف و همه دست 

اندرکاران عرصه اجرایی کشور را در پی داشت. 
بدینوسیله از جنابعالی، هیات رییسه محترم، تیم بهداشتی اعم از 
بهورزان، مراقبین سالمت، کارشناسان بهداشت محیط، پزشکان 
عمومی مراکز جامع و پایگاه های سالمت و پزشکان محترم خانواده، 
کادر زحمتکش علوم آزمایشگاهی، کادر اداری خدماتی مراکز 
پرستاری و خدماتی کلیه  بهداشتی، درمانی، پزشکان و کادر 

بیمارستان های دولتی، خصوصی و خیریه قدردانی می شود.
الزم است از همراهی حماسه آفرین عزیزان بسیجی در طرح مزین 
به نام شهید عزیز سردار قاسم سلیمانی، دیگر نیروهای مسلح، ناجا 
و کلیه بزرگواران همراه از سازمان ها و دستگاه های دیگر همچون 

جمعیت هالل احمر، سازمان های مردم نهاد، خیرین عزیز و مردم 
شریف در این طرح بزرگ و محله محور و بخصوص برادر 
ارجمندم جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و 
فرمانده محترم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی، استانداران، فرمانداران 

و دیگر یاران دلسوز در نقاط مختلف کشور سپاسگزاری کنم.
در کنار شادمانی این دستاورد عظیم ملی دل نگرانی هایی نیز در 
راستای گرفتاری مجدد به گرداب سهمگین بیماری وجود دارد 

که رعایت موارد زیر می تواند از التهاب پیش رو بکاهد.
1.هرگونه عادی پنداری و سهل انگاری بدلیل فروکش کردن 
بیماری در استان های مختلف موجب بازگشت رفتارهای اجتماعی 
نادرست و شیوع مجدد بیماری خواهد شد. لذا بیداری و وسواس 
مستمر در عدم کاهش سطح رعایت شیوه نامه ها توسط مردم و 

مسئولین ضروریست.
2.همکاری عزیزان موثر در اجرای طرح با کاهش موارد بستری 
و مرگ و میر نباید سست و کمرنگ شود لذا تیم های متشکل از 
عزیزان بسیج و همکاران دانشگاه ها و دیگر عوامل تاثیرگذار در 
سطح محله و استفاده از ظرفیت سفیران سالمت در طرح هر خانه 
یک پایگاه سالمت باید در صحنه بمانند و تا شناسایی آخرین 
مورد مثبت در خانواده های هر محله کار را با جدیت ادامه دهند.
3.تعداد تست ها هنوز در حد قابل قبول نمی باشد، لذا عالوه 
بر شناسایی موارد عالمت دار، تست افراد مرتبط بطور متوسط 
ده تست به ازای هر فرد عالمت دار مثبت باید ادامه یابد. در 

استمرار طرح در صورتیکه کلیه موارد مرتبط با فرد عالمت دار 
شناسایی شدند، جمعیت هدف جدید در بین افراد بدون عالمت 
تعیین خواهد شد. لذا هرگونه کاهش در تعداد تست ها مساوی 

افزایش در موارد ابتال آتی خواهد بود.
4.توجه ویژه به قرنطینه افراد مبتال و آلوده به ویروس، رکن 
بیماریست علی رغم تالش برادر  ایزوالسیون  اساسی مهار و 
عزیزم جناب آقای دکتر کولیوند در شناسایی و فراهم نمودن 
مکان های مناسب برای قرنطینه کسانی که در منزل امکان کافی 
ندارند و یا آنانکه قرنطینه را ترک می کنند، اقدامات موثری در 
استان ها صورت نگرفته، لذا پرداختن به این موضوع مهم از 

اولویت های ویژه گروه های کاری در سطح دانشگاه هاست.
ادامه در صفحه 4 
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رییس کمیته علمی ستاد ملی کرونا: 

رییس کمیته علمی ستاد ملی کرونا گفت: »در 
دنیا معموالً بین 5 تا 10 سال طول می کشد تا 
ساخت یک واکسن از فاز مقدماتی به مرحله 
تولید انبوه برسد اما واکسن کرونا در کمتر از 
یکسال تولید می شود که رکورد بی سابقه ای است.«

به گزارش سپید به نقل از وبدا، مصطفی قانعی 
در وبینار بررسی وضعیت تولید واکسن کرونا در 
کشورها و ارائه توانمندی کشور ایران در تولید 
آن که در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد، 
اظهار داشت: »در حال حاضر در دنیا بیش از  
11 واکسن کرونا در فاز سه بالینی و دو واکسن 
فایزر و بایونتک و مدرنا در داخل آمریکا و برخی 
کشورها تاییدیه گرفته اند. ایران نیز در فاز یک 

بالینی اولین واکسن کرونای خود قرار دارد.«
وی افزود: »در حال حاضر بیش از 171 مطالعه 
بالینی در حوزه واکسن در دنیا در حال  پیش 
انجام است و 21 مطالعه در فاز یک، 22 مطالعه 
در فاز 1.2، سه مطالعه در فاز دو، 4 مطالعه در 
فاز 2.3 و افزون بر 11 مطالعه نیز در فاز 3 قرار 
دارند. اگر 100 مطالعه پیش بالینی وارد فاز سه 
بالینی شوند، حجم انبوهی از واکسن سازها را 
در سال آتی در دنیا خواهیم داشت که در تاریخ 
بشریت بی سابقه است که به این میزان واکسن 
ساز آن هم با تمرکز بر یک بیماری داشته باشیم.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: »تمام 
واکسن سازها در دنیا اصوال بر 4 پایه کار می کنند. 
برخی مجموعه ها بر پایه ویروس کامل)ویروس 

غیرفعال شده و یا ضعیف شده(، تعدادی بر پایه 
ناقل ویروسی)تکثیر شونده و غیرتکثیر شونده(، 
در حال حاضر بیش از 16 مجموعه بر پایه اسید 
نوکلئیک)DNA و RNA( و حتی 20 مجموعه 
نیز بر پایه پروتئین پایه)زیرواحد پروتئینی و ذرات 

شبه ویروسی( فعالیت دارند.«
قانعی ادامه داد: »از بین مدل های راه یافته به فاز 
بالینی در دنیا، 16 درصد تک دوز، 57 درصد 
دو دوز و دو درصد نیز 3 دوز تزریق می شوند. 
از بین واکسن هایی که دو دوز تزریق می شوند، 
8 درصد از آنها در فاصله 14 روز، 20 درصد 
در فاصله 21 روز و 29 درصد نیز در فاصله 
بین  از  و  کنون  تا  تزریق شوند.  باید  روز   28
واکسن های کرونای تحت مطالعه، 5 درصد به 
شکل خوراکی و 85 درصد به صورت تزریقی 

استفاده می شوند.«
وی خاطرنشان کرد: »بر اساس منابع مجله نیچر، 
کشورهای آمریکا، انگلستان، هند، نروژ، فرانسه، 
چک، هلند، بلژیک، چین، سوییس، ژاپن، روسیه 
و چند کشور دیگر و شرکت های آکسفورد-

نوواوکس،  کی،  اس  سانوفی-جی  آسترازنکا، 
فایزر، جانسون اند جانسون/ جانسن، کیوروک، 
واکسارت، انستیتو سرم، باهارات، گاملیا، سینوفارم 
و چند شرکت دیگر، تولید کننده عمده واکسن 
انبوه  تولید  برنامه  نیز  ایران  و  هستند  دنیا  در 
واکسن توسط شرکت های داخلی را دارد. در 
پایگاه یونیسف، ایران نیز یکی از کشورهای تولید 

کننده واکسن مطرح شده است.«

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی گفت: 
»تا کنون شرکت آکسفورد-آسترازنکا حدود 3.2 
 1.3 حدود  جانسون  و  جانسون  دوز،  میلیارد 
میلیارد دوز، نواواکس حدود 1.4 میلیارد دوز، 
سانوفی/ جی اس کی حدود 1.23 میلیارد دوز، 
فایزر بیون تک حدود 1.3 میلیارد دوز، مدرنا 
حدود 780 میلیون دوز، سینوواک حدود 260 
میلیون دوز، اسپوتنیک وی 340 میلیون دوز و 
واکسن  از  دوز  میلیون   410 کیوروک  شرکت 

خود را پیش فروش کرده اند.«
و  پردازی  نظریه  و  نگری  آینده  گروه  رییس 
رصد کالن سالمت فرهنگستان علوم پزشکی 
افزود: »قیمت پایه واکسن های خارجی متفاوت 
است. به عنوان نمونه قیمت پایه واکسن مدرنا 
بین 25 تا 37 دالر، سینوواک 13 تا 29 دالر، 
سانوفی 10 دالر و آکسفورد-آسترازنکا 4 دالر 
است و سایر واکسن ها نیز قیمت پایه 10 تا 16 

دالر گذاشته اند.«
نوع  اساس  بر  »کشورها  کرد:  خاطرنشان  وی 
واکسن، میزان تولید و قیمت آن، واکسن مورد 
نیاز خود را انتخاب و تامین می کنند. ایران شاید 
حدود سه تا 4 ماه از واکسن سازهای پیشرو دنیا 
عقب تر باشد چون در فاز یک بالینی قرار دارد 
اما آنها در فاز سه هستند. در تمام تولید کنندگان 
واکسن در دنیا، عمده تامین کننده منابع مالی، 
دولت ها هستند و واکسن را پیش خرید کرده اند 
البته موسسات غیر انتفاعی و نهادهای خصوصی 

و غیردولتی نیز در این زمینه مشارکت دارند.«

بهداشت  جهانی  »سازمان  شد:  یادآور  قانعی 
و  متوسط  پایین،  درآمد  اساس  بر  را  کشورها 
پردرآمد تقسیم می کند. مجموعه کوواکس حدود 
10 درصد از واکسن های جهان را پیش خرید کرده 
اما سایر کشورها به سهم خودشان نیز واکسن 
خریده اند. آمریکا 14 درصد، اتحادیه اروپا 21 
درصد، اندونزی 4.7 درصد و برزیل 2.7 درصد 
کرده اند.  خرید  پیش  را  جهان  واکسن های  از 
700 میلیون دوز واکسن توسط کوواکس، یک 
و نیم میلیارد دوز توسط هند و سایر کشورها نیز 
مقدارهای متفاوتی واکسن پیش خرید کرده اند. 
در مجموع تا کنون 7 میلیارد و 250 میلیون دوز 
پیش  واکسن  کنندگان  تولید  از  کرونا  واکسن 

خرید شده است.«
وی افزود: »پیش بینی می شود که در نیمه اول 
سال 2021 حدود 7.7 میلیارد دوز تقریبا معادل 
جمعیت دنیا، در نیمه دوم سال 2021، حدود 12 
میلیارد دوز و در سال 2022 حدود 28 میلیارد 
دوز واکسن کرونا در دنیا تولید شود. شهریور 
یا سال آینده در همین زمان شاید مشکل تامین 
احتمال  بلکه  باشیم  نداشته  کشور  در  واکسن 
مازاد واکسن در داخل کشور نیز وجود دارد.«

عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا یادآور شد: 
»مقاله ای اخیرا در مقاله نیچر چاپ شده که نشان 
دهنده رشد علم و تکنولوژی در شرایط کنونی 
جهان است. سال 1880 در دنیا برای ساخت واکسن 
تیفویید اقداماتی شروع شد اما 100 سال طول کشید 
تا واکسن آن ساخته شد و یا برای ساخت واکسن 
هپاتیت حدود 10 تا 15 سال زمان به طول انجامید 
اما علم بشریت، توانمندی فناوری و مدل مصرف 
اورژانسی باعث شد تا در کمتر از یک سال، واکسن 
کرونا ساخته شود که نشان دهنده توسعه ساخت 

واکسن در جهان امروز است.«
وی خاطرنشان کرد: »برای تزریق واکسن، دو نوع 
تاییدیه داریم. یک نوع تایید مربوط به سازمان 
غذا و داروی آمریکا و سایر کشورهای صاحب 
رگوالتوری در سطح ملی و محلی است. تقریبا همه 
واکسن هایی که تا کنون تاییدیه های محلی برای 
تزریق گرفته اند، در فاز سه بالینی هستند. شبهه ای 
پیش آمده که به عنوان نمونه عربستان، امارات و 
بحرین اآلن واکسن فایزر را خریداری کرده و به 
مردمش تزریق می کند اما این تزریق با تاییدیه 

محلی انجام می شود نه با تاییدیه بین المللی.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( یادآور 
شد: »روز چهارشنبه واکسن آکسفورد-آسترازنکا 
نیز در انگلیس برای تزریق تاییدیه گرفت. تمام 
واکسن های موجود هنوز در مرحله فاز سه بالینی 
قرار دارند و مطالعه آنها تمام نشده اما برخی از 
آن ها توانسته اند تاییدیه های محلی را بگیرند و 

تزریق را شروع کنند.«
ادامه در صفحه 4 

واکسن هایی که تا کنون تاییدیه های محلی 
برای تزریق گرفته اند، در فاز سه بالینی هستند
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پلتفرم های  انواع  قانعی تصریح کرد: »می توان 
موجود جهان برای ساخت واکسن را مقایسه 
کرد. واکسن های فایزر بیونتک، مدرنا و کیورواک 
بر مبنای RNA ساخته شده اند که باید در دو 
دوز تزریق شوند اما دمای نگهداری فایزر، منفی 
70 و مدرنا منفی 20 درجه است اما کیورواک 
در دمای یخچال قابل نگهداری است و احتماال 
قیمت  هستند.  موثر  درصد   95 تا   90 حدود 
این  تولید  و ظرفیت  دالر  تا 37   19 بین  آنها 
شرکت ها به ترتیب 13 میلیارد، یک میلیارد و 
به  نیاز  این واکسن ها  میلیون دوز است.   300
BSL3)آزمایشگاه محدود شده ویروس( ندارند 
انسان چنین واکسنی تزریق نشده  اما قبال در 
است و این واکسن ها تاییدیه FDA و محلی 

را نیز گرفته اند.«
آکسفورد-آسترازنکا،  »واکسن های  افزود:  وی 
جانسون و جانسون و گامالیا بر مبنای وکتورهای 
از جانسون و  به غیر  تولید شده اند.  ویروسی 
جانسون، دو واکسن دیگر در دو دوز باید تزریق 

 90 واکسن ها حدود  این  بودن  موثر  و  شوند 
درصد ادعا شده است. زنجیره سرد این واکسن ها 
این  قیمت  است.  قبول  قابل  یخچال  دمای  با 
واکسن ها بین 4 تا 10 دالر است. ظرفیت تولید 
آکسفورد-آسترازنکا حدود 3 میلیارد و دو واکسن 
دیگر یک میلیارد دوز تخمین زده می شود. این 
واکسن ها نیز نیاز به BSL3)آزمایشگاه محدود 
شده( ندارند و در انسان، قبال کاربرد داشته اند و 
تاییدیه محلی را گرفته اند یا درحال اخذ هستند.«
بیان  پزشکی  علوم  فرهنگستان  پیوسته  عضو 
داشت: »واکسن های تولید شده بر پایه ویروس 
شوند  تزریق  دوز  دو  در  باید  شده  فعال  غیر 
و باالی 80 درصد اثربخشی داشته اند. زنجیره 
سرد این واکسن ها، دمای یخچال است و قیمت 
واکسن ها  این  است.  دالر   30 تا   13 بین  آنها 
ظرفیت تولید دو میلیارد دوز را دارند و نیاز به 
BSL3)آزمایشگاه محدود شده( دارند و قبال در 
انسان کاربرد داشته اند و فعال دارای تاییدیه های 

محلی هستند.«
مبنای  بر  که  »واکسن هایی  داد:  ادامه  وی 

پروتئین های هستند پایه باید در دو دوز تزریق 
شوند. این واکسن ها باید در دمای یخچال نگه 
تا 21 دالر  آنها بین 10  داری شوند و قیمت 
است و ظرفیت تولید آنها حدود 2.3 میلیارد دوز 
است. این واکسن ها هم نیاز به BSL3)آزمایشگاه 

محدود شده( ندارند.«
و  پردازی  نظریه  و  نگری  آینده  گروه  رییس 
رصد کالن سالمت فرهنگستان علوم پزشکی 
اخیرا  »آکسفورد-آسترازنکا  کرد:  خاطرنشان 
اعالم کرده وقتی بار اول، نصف دوز واکسن و 
بار دوم، دوز کامل واکسن را تزریق کرده، اثر 

گذاری آن به باالی 90 درصد رسیده است.«
طرفدار  همیشه  »واکسن ها  کرد:  تاکید  قانعی 
سال  از  واکسن  ضد  جنبش های  و  نداشته اند 
1796 در دنیا بر علیه آبله وجود داشته است. 
است  امیرکبیر مشهور  در دوران  نیز  ایران  در 
که او برای این رویکردها به واکسن به گریه 
افتاد. وقتی مجله لنست در سال 1998 مقاله ای 
نامعتبر چاپ و مطرح کرد که واکسن سرخک 
ممکن است موجب اوتیسم هم شود، گروه ضد 

واکسن ایجاد شد و سرخک در آمریکا رو به 
افزایش رفت. در پاندمی کرونا نیز گروه های ضد 

واکسن کار خودشان را آغاز کرده اند.«
یادآور  کرونا  ملی  ستاد  علمی  کمیته  رییس 
استفاده  مجوز  وارد  اینکه  به  توجه  »با  شد: 
اضطراری شده ایم، توصیه این است که نقاط 
ابهام برطرف شود. رگوالتورها باید کامال مرزشان 
را از سرمایه گذاران جدا کنند و به هیچ وجه 
دخالتی انجام نشود. رگوالتوری و کمیته های 
مشورتی باید شفاف باشند و اجازه ندهد که مانند 
قصد استفاده ابزاری ترامپ از واکسن در آمریکا 
برای انتخابات، سیاست با علم درآمیخته شود.«
وی تصریح کرد: »وزیر بهداشت عنوان کرده اند 
که بحث های مربوط به واکسن از زبان ایشان 
بیان شود. کشور ما هم از تولید داخلی، هم از 
واردات و هم از کوواکس و هم از تولید مشترک، 

واکسن مورد نیاز خود را تامین می کند.«
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی یادآور شد: 
»خوشبختانه در کشور واکسن هایی با پلتفرم های 
مختلف و مشابه مدل واکسن سازهای بزرگ دنیا 
مانند مدرنا، سینوواک، آسترازنکا و پروتئین های 
نوترکیب در حال ساخت است. چندین پروژه 
تحقیقاتی دیگر در حوزه ساخت واکسن به ویژه 
واکسن خوراکی کرونا نیز در حال انجام است.«
قانعی اظهار داشت: »کرونا برغم تهدیدات در 
مواضعی برای ما یک فرصت بود. شاید حدود 
10 سال پیگیری کردیم که آزمایشگاه محدود شده 
یا BSL3 در کشور داشته باشیم ولی در این ایام 
بسرعت محقق شد. همچنین  بخش خصوصی 
و غیردولتی این بار تمام قد وارد واکسن سازی 
شدند. در بحران ها می توان به شرکت های  بخش 
خصوصی سفارش تولید داد و از آنها واکسن 
پیش خرید کرد و این موضوع در شرایط کرونا 
محقق شد. اینکه انواع پلتفرم واکسن را در کشور 
داریم در شرایط کرونا تحقق یافته است و اینکه 
در آینده می توانیم فضای رقابتی در تولید واکسن 
داشته باشیم، بعد از همه گیری کرونا محقق شد. 
عالوه بر ضایعاتی که از کرونا دیدیم اما حوزه 
در  خوبی  دستاوردهای  به  کشور  در  پزشکی 
زمینه تولید واکسن و سایر فناوری ها رسید که 

قابل تقدیر است.«
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5. با گزارش ویروس جهش یافته جدید از انگلیس و تعداد 
زیادی از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی، ردیابی مستمر 
و گزارش سریع هرگونه تغییر در ویروس داخلی و همچنین 
اعمال کنترل شدید بر ورودی های زمینی، دریایی و هوایی از 

اهمیت ویژه برخوردارست.
بدیهی است آلودگی گسترده با ویروس جهش یافته مهاجم کار را 
بسیار سخت و بعضا غیرقابل کنترل می کند. طبق روال از معاونت 
محترم بهداشتی و اداره کل مبارزه با بیماری ها خواسته ام هرگونه 
تغییر را در جهت تایید نهایی به آزمایشگاه های مرجع انستیتو پاستور 

و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال نمایند.
6.استمرار فعالیت مراکز سرپایی 16 ساعته بسیار ضروریست، هرگونه 
کاهش فعالیت و یا تعطیلی این مراکز بدلیل کاهش بیمار غیرمنطقی 
است. در کلیه این مراکز باید تست کرونا و نمونه گیری بدون دریافت 
وجه انجام شود. ضمن آنکه داروی مورد نیاز درمان سرپایی نیز 
مجانی باید در اختیار بیماران قرار گیرد. هرگونه کاستی در موجودی 

تست و دارو سریعاً به معاونین مربوطه اعالم گردد.

7.ممکن است با فراخوندن افراد مرتبط با بیمار عالمت دار به مراکز 
16 ساعته و یا پایگاه های سالمت محله ها، افراد مراجعه نکنند. 
ضروریست به شکل فعال تیم های بیماریابی مشترک به منازل و یا 
محل کار مراجعه و هیچ فرد مرتبط مشکوک بدون تست و تعیین 

تکلیف رها نشود.
8.تیم های نظارتی مشترک جهت اعمال پروتکل ها و اجرای شیوه 
نامه ها در کلیه سطوح باید فعال تر از قبل در صحنه بمانند. چون 
تجربه ثابت کرده که با کاهش مرگ و میر و میزان بستری، بشدت 
رعایت پروتکل ها کاهش می یابد و این از نقاط آسیب پذیر مدیریت 

بیماریست که قبال نیز از آن آسیب دیده ایم.
9.جهت تسهیل در امور مالی و تجهیزاتی پروژه شهید قاسم سلیمانی 
مدیرانی در ستاد تعیین شده اند و از کلیه دانشگاه ها خواسته ایم تا 
رابطی برای حسن انجام امور مذکور از حوزه معاونت بهداشتی 

دانشگاه معرفی نمایند.
11.همانگونه که به معاونین محترم توسعه، بهداشت، درمان و پرستاری 
یادآور شده ام در شرایطی که مقداری فشار ناشی از التهاب سوم 
بیماری کاهش یافته بنحو مقتضی نسبت به اعطای مرخصی به 

پرسنل غیر شاغل در  بخش های کرونا اقدام گردد که در صورت 
بروز احتمالی پیک زمستانه همکاران عزیزمان تجدید قوا کرده باشند.
ضروریست رابط محترم دانشگاه با تماس مستمر با مدیران معرفی 
شده در ستاد وزارتخانه هرگونه مشکل احتمالی را پیگیری و در 
صورت عدم تحقق از طریق رییس محترم دانشگاه با معاونین محترم 

توسعه و بهداشت وزارتخانه منعکس نمایند.
اینجانب کماکان مسئول اصلی حسن اجرای طرح را رییس محترم 
دانشگاه می دانم و نظارت مستمر روسای محترم دانشگاه ها بر مراحل 
مختلف نظارت، مراقبت و حمایت از مسئولیت های اصلی عزیزان 

در ایام بیماریست.
ویروس COVID19 پیچیدگی های خاص و رفتار غیرقابل پیش بینی 
دارد. هوشمندی و دقت مستمر عزیزان می تواند از بروز هرگونه 
خیز زمستانی جلوگیری و بی دقتی و عدم نظارت کافی نیز می تواند 

با التهاب نفس گیر جدیدی روبریمان کند.
از خداوند بزرگ برای کلیه عزیزان، توفیق، تندرستی و عزت 

روزافزون آرزومندم.
دکتر سعید نمکی



خبـر

تفاوت تست های تشخیص سریع با مولکولی کرونا چیست؟ 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تفاوت های تست تشخیص 
سریع با تست مولکولی کرونا و بهترین بازه زمانی استفاده از هر کدام از 
این دو نوع تست توضیح داد و گفت: »استانداردترین تست تشخیص 

کرونا، تست مولکولی یا PCR است.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی در گفت وگو با ایرنا درباره تفاوت های 
تست تشخیص سریع کرونا و تست مولکولی یا PCR بیان کرد: 
»استانداردترین تست برای تشخیص کووید ۱۹، تست مولکولی یا 
PCR است. تست مولکولی بر اساس RNA ویروس مقایسه می کند. 
تست تشخیص سریع به این بستگی دارد که فرد نمونه گیر چقدر 
مهارت داشته باشد و سوآپ استفاده شده از حلق یا مجاری حلق 
و بینی نیز بسیار مهم است. میزان حساسیت تست مولکولی در مجموع 
بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است و بیش از ۹۰ درصد اختصاصیت دارد.«

وی ادامه داد: »در تست مولکولی یا PCR، مثبت کاذب نداریم، اما 
منفی کاذب وجود دارد. یعنی اگر ۱۰ فرد مبتالی قطعی به ویروس 
کرونا را تست کنیم، ممکن است هفت نفر قطعا تشخیص داده شده 
و سه نفر با وجود مثبت بودن، منفی نشان داده شود. این به معنی منفی 
کاذب است. در نتیجه استانداردترین تست کرونا، تست مولکولی یا 
PCR است.« معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: »تست تشخیص 
سریع کرونا، تست آنتی ژنی است و کاری به RNA ویروس ندارد 
و قسمتی از اپی توپ های پروتئینی ویروس را تشخیص می دهد و 
در نتیجه به دستگاه خاصی نیاز ندارد. این تست حدود ۲۰ تا ۲۵ 

دقیقه می تواند پاسخ را مشخص کند.«
وی افزود: »اشتباه رایجی که حتی بین کارشناسان وجود دارد، این 
است که تست مولکولی یا PCR را با تست تشخیص سریع مقایسه 
می کنند. به طور مثال گفته می شود که چون حساسیت تست مولکولی 
۷۰ درصد است، پس یعنی ۷۰ درصد موارد مثبت که توسط این 
تست شناسایی می شود را در ۶۰ ضرب کرده و می گویند ۴۰ تا ۵۰ 

درصد حساسیت دارد. این مقایسه اشتباه است.«
رییسی بیان کرد: »فرض کنید ۱۰۰ بیمار مبتال به ویروس کرونا داریم 
که به هر روشی مشخص شده قطعا به کووید۱۹ مبتال هستند. حاال 
اگر این افراد با تست تشخیص سریع ارزیابی شوند، از هر ۱۰ نفر، 
هفت نفر شناسایی می شوند و اختصاصیت آن هم بیش از ۹۱ درصد 
است. بنابراین تست تشخیص سریع نیز مناسب است و نسبت دادن 
آن با تست مولکولی صحیح نیست. در همین افراد حتی اگر تست 
مولکولی انجام شود، ممکن است هفت نفر مثبت نشان داده شود.«

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به نموداری که در تصویر 

باال مشخص است، گفت: »نمودار مشخصی در زمینه تفاوت تست های 
تشخیص سریع با تست های مولکولی وجود دارد. در فردی که 
عالمت بیماری کووید۱۹ دارد، از روز اول تا روز هفتم یا هشتم، 
تست تشخیص سریع و تست مولکولی تقریبا مانند هم عمل می کنند 

و می توانند تشخیص بدهند که فرد به ویروس کرونا مبتالست.«
وی افزود: »اگر ۱۰ روز از بیماری فرد گذشته باشد و بگوید که ۱۰ 
یا ۱۱ روز است عالمت هایی مثل بدن درد یا سرفه دارد، در صورتی 
که تست تشخیص سریع برای این فرد انجام شود، احتمال این که 
تست کرونای این فرد مثبت شود حدود ۱۰ درصد است و اگر تست 
مولکولی برای این فرد انجام شود، احتمال مثبت بودن تست کرونای 

این فرد حدود ۶۵ درصد خواهد بود.«
رییسی ادامه داد: »بنابراین تست های تشخیص سریع وابسته به زمان 
هستند و اگر بعد از روز دهم ابتالی فرد به ویروس کرونا، این نوع 
تست انجام شود، احتمال مثبت شدن تست تشخیص سریع کرونا بسیار 
پایین و احتمال مثبت شدن تست مولکولی یا PCR بسیار باالست.«
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: »در دستورالعمل های مرکز کنترل 
بیماری های عفونی آمریکا این طور آمده که اگر در روز اول که بیمار 

عالئم بسیار مختصری از بیماری کووید۱۹ دارد و تست تشخیص 
سریع منفی باشد، می توان دو کار انجام داد؛ اول این که اگر تست 
تشخیص سریع انجام و پاسخ منفی شد، برای تایید، تست مولکولی 
یا PCR انجام شود. دوم این که اگر تست تشخیص سریع منفی شد، 
همین تست روز بعد انجام شود؛ زیرا حجم ویروس در بدن در روز 
اول ممکن است ۳۰ درصد باشد، اما این میزان در روز دوم ممکن 

است به ۷۰ درصد برسد.«
وی ادامه داد: »حاال اگر قرار باشد تست کرونا در روز اول عالمت دار 
شدن فرد انجام شود، در صورتی که تست مولکولی یا PCR در دسترس 
باشد، می توان تست مولکولی انجام داد. اگر تست مولکولی با توجه به 
نیاز به دستگاه، در دسترس نبود، می توان در روز اول عالمت دار بودن 
بیمار، تست تشخیص سریع انجام داد؛ اگر تست تشخیص سریع مثبت 
باشد و در جامعه ای که شیوع بیماری باال باشد، این فرد مثبت تلقی 
می شود. ولی اگر پاسخ تست منفی باشد، برای تایید می توان تست 
مولکولی انجام داد و در صورتی که این نوع تست در دسترس نباشد، 
می توان در روز بعد، دوباره تست تشخیص سریع انجام داد. این نکته 

بسیار کلیدی است که باید در دستورالعمل ها به آن توجه کنیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به جانباختن ۱۱۴ مبتالی 
به کرونا گفت: »با این حساب تعداد مجموع جانباختگان به 

۵۵ هزار و ۳۳۷ نفر رسید.«

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز پنج شنبه تا 
جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۶۲۸۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 
۸۰۳ نفر از آن ها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در 

کشور به یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۴۲۹ نفر رسید.«
وی افزود: »متاسفانه ۱۱۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۵ هزار و ۳۳۷ 
نفر رسید.« به گفته وی خوشبختانه تا کنون ۹۹۵ هزار و ۵۷۰ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری تاکید کرد: »۵۰۱۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
به گفته وی تا کنون هفت میلیون و ۶۷۰ هزار و ۲۶۸ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: »در حال حاضر و بر 
اساس آخرین تحلیل ها، چهار شهرستان ساری، آمل، رامسر و 
سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، ۶۳ شهرستان در وضعیت 

نارنجی و ۳۸۱ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.«
الری گفت: »علی رغم روند کاهشی در موارد بستری روزانه در 
کشور اما نمودار موارد بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری 
در اکثر شهرهای استان مازندران به شکل نگران کننده ای در 
فرایند  این  ادامه  افزود: »مطمئنا در  حال صعود است .« وی 
قرار  قرمز  استان در وضعیت  این  از  بیشتری  شهرستان های 
می گیرند بنابراین سفر به شمال کشور بسیار پر مخاطره بوده 
و امیدواریم با همکاری مردم این استان در عمل به توصیه های 
بهداشتی و همچنین پرهیز جدی از برگزاری مهمانی و دورهمی 

خانوادگی، شاهد توقف روند بیماری در کشور باشیم.«.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۱۴ فوتی جدید کرونا
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نماینده ویژه مجلس در کمیته واکسن وزارت بهداشت:  خبـر

هیچ واکسنی را بدون تاییدیه وزارت بهداشت 
و انجام مطالعات بالینی معتبر وارد نمی کنیم

نماینده ویژه مجلس در کمیته واکسن وزارت بهداشت 
با بیان اینکه هیچ واکسنی را بدون تاییدیه وزارت 
بهداشت و انجام مطالعات بالینی معتبر و گسترده وارد 
نمی کنیم، گفت: »امکان تامین سریع 1۰۰ میلیون دوز 
واکسن کرونا امکان پذیر نیست و تامین واکسن از 
طریق تولید داخل و واردات مرحله به مرحله است.«
به گزارش سپید، عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی 
در گفت وگو با خانه ملت در مورد آخرین وضعیت 
تولید و واردات واکسن کرونا گفت: »برای اینکه 
سالمت مردم در ارتباط با بحث کرونا به بهترین وجه 
در نظر گرفته شود تالش های زیادی از چند جهت 
برای تأمین واکسن در حال انجام است البته تحقق 
آن متضمن تالش های زیادی است که گروه های 
مختلف دانش بنیان و شرکت های کوچک و بزرگ 
و کمپانی ها در داخل بر روی انواع سویه های واکسن 
کار می کنند و ستاد اجرایی فرمان امام ) ره ( مطالعات 
بالینی را شروع کرده و برخی شرکت های دیگر هم 

به زودی انجام می دهند.«
رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت افزود: 
»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان 
غذا و دارو هم فراخوانی را برای واردات واکسن از 
منابع معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت داشته که 

فرآیند آن در حال انجام و پیگیری است.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: 
»واکسن های 18 تولیدکننده بزرگ و معروف دنیا که 
کنسرسیون کوواکس را تشکیل دادند متفاوت است و 
برخی واکسن ها ویروس ضعیف شده وکشته شده و 
برخی هم  ام. آر. ان. ای هستند که کشورهای روسیه، 
چین، هند، تحت الیسنس اروپا، آمریکا تولید می کنند 
و مردم باید بدانند که هیچ واکسنی را بدون تاییدیه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و انجام 
مطالعات بالینی معتبر و گسترده وارد نمی کنیم و باید 

امتحان خود را پس داده باشد.«
روح االمینی یادآور شد: »مطالعات یک واکسن چینی 
در کشورهای عربی خلیج فارس انجام شده و در حال 

حاضر برای فروش آماده است، یک واکسن دیگر 
روسی و هندی است البته در کنار تامین اعتبار تولیدکننده 
و صحت و دقت آزمایشات بالینی و مطالعات انسانی 
گسترده توان تحویل واکسن به میزان مورد نیاز کشور 

هم باید مورد توجه قرار گیرد.«
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه 5۰ میلیون 
نفر در سطح گسترده در کشور باید واکسینه شوند، 
گفت: »افراد در معرض خطر، سالمندان، کادر درمانی 
و برخی  از صنوف در اولویت هستند و اگر فرض 
کنیم این تعداد 5۰ میلیون نفر هستند و به عالوه 
هر نفر دو بار تزریق الزم باشد به 1۰۰ میلیون دوز 
واکسن نیاز داریم و این مقدار مقداری نیست که 
هر تولیدکننده ای بتواند به ما تحویل دهد کما اینکه 
در مورد تامین واکسن آنفلوآنزا هم از سال قبل باید 
سفارش داده شود و تابستان سال بعد برای 7 میلیارد 
نفر جمعیت جهان میلیاردها واکسن الزم است و توان 
تولید دنیا در این حد نیست.« وی ادامه داد: »باید به 
توان تولیدکنندگان داخلی هم توجه داشته باشیم و 
اینکه اگر صحت آزمایشات جواب دهد و مطالعات 
گسترده شود آیا می توانند صد میلیون دوز واکسن را 

به موقع تحویل دهند و هیچ تولیدکننده ای در داخل 
زودتر از خرداد سال آینده قول تحویل واکسن را 

نمی تواند بدهد بنابراین ناچار به واردات هستیم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم افزود: 
»البته تولیدکنندگان خارجی هم از قبل سفارشات را 
گرفته اند و واکسن را پیش فروش کرده اند در این 
بین ممکن است برخی کشورها سهمیه شان را نتوانند 
استفاده کنند و واردکنندگان معتبر ما می توانند سهمیه 
دیگر کشورها را خریداری کنند که در ظاهر برخی 
این کار را کردند و آنها هم قول سه ماه دیگر را دادند 
بنابراین ما به زودی نمی توانیم روی تامین 1۰۰ میلیون 
دوز واکسن حساب باز کنیم و در واقع تامین واکسن 
از طریق تولید داخل و واردات مرحله به مرحله است 
و اولویت تزریق با افراد باالی 6۰  تا 65 سال و دارای 
بیماری  زمینه ای و افرادی که مانند کادر درمان در 

معرض خطر بیشتری قرار دارند، است.«
روح االمینی با بیان اینکه تهیه، خرید و توزیع واکسن 
در دنیا امری حکومتی است، گفت: »مجلس، وزارت 
بهداشت و دولت بر این باور هستند که اگر گروه هایی 
در داخل توان تامین ارز را دارند و ضمانت می دهند 
که از مراکز معتبر واکسن تهیه کنند منعی ندارد که 

با رعایت پروتکل ها و قواعد وزارت بهداشت از 
منابع معتبر به میزانی برای برخی اصناف تهیه کنند.«
نماینده ویژه مجلس در کمیته واکسن وزارت بهداشت 
یادآور شد: »به عنوان مثال 3۰۰ هزار کادر پزشکی داریم 
و ممکن است برخی NGO ها مثل نظام پزشکی توان 
جابجایی پول را داشته باشند یا بخواهند به  بخش هایی 
از بیماران خاص هدیه دهند بنابراین نباید مانع فعالیت 
آنها شد بلکه باید از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد البته 
نباید انتظار تامین و تهیه 1۰۰ میلیون دوز واکسن را 
به زودی داشته باشیم و باید صبر کرد. از سویی از 
آنجایی که از شروع این بیماری نزدیک به یک سال 
می گذرد به طور طبیعی چند میلیون نفر در کشور 
واکسینه شدند و یا به درجات مختلف مبتال شدند 
و ایمنی الزم در آنها ایجاد شده و یا مقاومت داشتند 
بنابراین دغدغه ای نباید برای واکسن داشته باشند کما 
اینکه آنفلوآنزا و بیماری های مختلف ویروسی را هم 
در گذشته داشتیم. احتمال دارد به دلیل تغییر ژنتیکی 
در مدل انگلیسی جهش یافته برخی واکسن ها جوابگو 

نباشند و برخی پوشش دهند.«
رئیس کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس یادآور شد: »مجلس معتقد است باید از تمامی 
استعدادها و ظرفیت های داخلی کوچک و بزرگ به 
عنوان کار ملی، آینده نگری و سکوها و پلتفرم های 
فناوری که کشور برای آینده نیاز دارد حمایت شود 
اما سالمت مردم را نباید معطل گذاشت و از هر منبع 
معتبر آزمایش شده به هر میزان که می توانیم وارد کنیم 
که به راحتی قابل دسترس نیست زیرا ظرفیت دنیا 
محدود است.« وی در پاسخ به شایعه ای در فضای 
مجازی مبنی بر اینکه اگر واکسن وارد شود برخی 
مسئوالن برای خود و خانواده خودشان استفاده می کنند، 
گفت: »روز سه شنبه ثابت شد که این امر برعکس 
است و شاهد بودیم نخستین تست واکسن کرونا بر 
روی فرزند و مسئوالن عالی رتبه ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( آزمایش شد که با ریسک همراه بوده و این 

حرکت و خبری تحسین برانگیز و نویدبخش است.«

رییس انجمن  بیوتکنولوژی ایران گفت: »توالی یابی دقیق ویروس 
کووید19 به خصوص ویروس جهش یافته موسوم به ویروس 

انگلیسی کرونا در کشور امکان پذیر است.«
به گزارش سپید، سیروس زینلی تاکید کرد: »توالی یابی نوع جدید 
ویروس کرونا به راحتی و سهولت قابل انجام است، تعدادی مراکز 
در داخل کشور توانایی توالی یابی دقیق و کامل ویروس جهش یافته 
یا هر جهشی در این زمینه را دارند و می توانند آنها را به طور دقیق 
مشخص کنند.« وی افزود: »توالی یابی ویروس کرونا به طور دائم 
در کشور در حال انجام است و هر مرکزی هم با هدفی خاص این 

بررسی را انجام می دهد.«
رییس انجمن  بیوتکنولوژی ایران تصریح کرد: »اگر مجموعه ای نمونه ای 
از ویروس کرونا داشته باشد و عالقمند است بداند وضعیت ژنتیکی 

و تغییرات احتمالی این ویروس چگونه است، می تواند آن نمونه را به 
یکی از این مراکز ارسال کند تا ژنوم کامل ویروس تعیین توالی شود.«
زینلی همچنین اظهار داشت: »توالی یابی یا تشخیص دقیق ژنتیکی 
ویروس کرونا اولین بار در کشور در 3۰ بهمن 98 توسط انستیتو 
پاستور ایران انجام شد و براساس این اطالعات وزیر بهداشت ورود 

ویروس کرونا را به کشور تایید کرد.«
وی یادآور شد: »در اوایل فروردین 99 توالی یابی کامل ژنوم ویروس 
کرونا توسط محققین ایرانی انجام و تاکنون چندین توالی یابی کامل 

انجام و نتایج آن منتشر شده است که قابل دسترسی است.«
به گزارش ایرنا، رییس انجمن  بیوتکنولوژی ایران ۲9 فروردین امسال 
اعالم کرد: »محققان ایرانی برای اولین بار در کشور توانستند ژنوم 
ویروس کرونا را تعیین توالی کنند، به عبارتی رمز ژنتیکی آن را 

مشخص کردند.« وی اظهار داشت: »براساس توالی بدست آمده، 
مشخص شد که ویروس کرونا در ایران جهش ژنتیکی بسیار محدودی 
داشته است و به عبارتی این ویروس در مناطقی مانند ووهان چین، 

ایران و آمریکا بسیار شبیه به هم هستند.«

رییس انجمن  بیوتکنولوژی: 

توالی یابی ویروس انگلیسی کرونا  در کشور امکان پذیر است



فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا:  خبـر

استمرار روند کاهشی کرونا نیازمند مشارکت مردم است

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا استمرار روند 
کاهشی کرونا در کشور را نیازمند مشارکت مردم دانست.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
که  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  قرارگاه  حاشیه جلسه  در  کشور 
روز پنج شنبه برگزار شد با اشاره به اینکه ما هر هفته جلسات 
مشترکی را با دوستان داریم، گفت: »این هفته جلسه در وزارت 

بهداشت برگزار شد تا از مرکز رصد بازدیدی داشته باشیم و از 
نظرات کارشناسان و عزیزان این وزارتخانه بیشتر استفاده کنیم.«
وی ضمن تشکر از نیرو های زحمتکش که توانسته اند با تالش 
وزارت بهداشت در امور تحقیقات، رصد، بهداشت، درمان و تامین 
نیاز های بهداشتی، درمانی، تجهیزات و نیروی انسانی موفق باشند، 
اظهار کرد: »وقتی روند کار را از ابتدای شیوع بیماری تا کنون رصد 

می کنیم که جهش های بسیاری داشتیم؛ میبینم که روزهای نخست 
نیازهای مان درخصوص ماسک را هم نمی توانستیم تامین کنیم.«
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ادامه داد: »در 
و  اکسیژن ساز  ونتیالتور، دستگاه  کیت،  بیماری  ابتدای شیوع 
تخت نداشتیم، اما اکنون انباشتی از تجربه و تجهیزات پزشکی 
در وزارت بهداشت داریم که نتیجه تالش دکتر نمکی، معاونان 

وزیر بهداشت و کادر درمانی و بهداشتی است.«
رحمانی فضلی تصریح کرد: »با طرح منسجمی که با پیشنهاد 
وزارت بهداشت در قرارگاه و ستاد تصویب شد سطح کار را به 
استانی و شهرستانی بردیم و اکنون دوستان در سطح محالت و 
خانواده فعالیت می کنند و منابع، امکانات و اولویت ها به طور 
دقیق توزیع می شود؛ اکنون روند کاهشی نسبتا با ثباتی را که شاهد 

هستیم نتیجه مجموعه فعالیتهایی است که داشته ایم.«
متعال،  خداوند  لطف  از  بعد  باشد  یادمان  »باید  افزود:  وی 
همکاری، مشارکت و مساعدت مردم در همه مراحل در کنار 
زحمات همکارانمان در وزارت بهداشت موجب شد که روند 

بیماری نزولی شود.«
بیماری  کاهشی  روند  استمرار  اینکه  بر  تاکید  با  کشور  وزیر 
که  می دانیم  »البته  شد:  یادآور  است،  مردم  مشارکت  نیازمند 
مردم از لحاظ اجتماعی در زحمت، فشار و سختی هستند و 
می گذراندند،  را  تنشی  پر  دوران  اقتصادی  و  روانی  لحاظ  از 
اما باید بدانیم رسیدن به آرامش و ثبات روند نزولی بیماری 
مستلزم همکاری آنهاست که درغیر این صورت ممکن است 

این شرایط نامطلوب ادامه داشته باشد.«
رحمانی فضلی در پایان ابراز امیدواری کرد: »روند کاهش بیماری 
که با همکاری، لطف و حمایت دولت و همه دستگاه هایی که با 
محوریت وزارت بهداشت محقق شد، استمرار پیدا کند تا شاهد 

موفقیت های بیشتری در این زمینه باشیم.«

رییس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو گفت: »کرونا در کشور 
ما فرصت بسیار خوبی به وجود آورد و توانست توانمندی های 
محققان ایرانی را در انواع پلتفرم های ساخت واکسن نشان دهد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سعیده فخرزاده در وبینار بررسی 
وضعیت تولید واکسن کرونا در کشورها و ارائه توانمندی کشور 
ایران در تولید آن که در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد، 
اظهار داشت: »در حال حاضر 12 تقاضای جدی برای تولید 
 ،DNA، mRNA از جمله  پلتفرم های مختلف  با  واکسن 
ویروس غیرفعال شده و ... به اداره بیولوژیک سازمان غذا و 
دارو ارسال شده که فعال 8 مورد از آنها پرونده فعال دارند.«
وی افزود: »یکی از واکسن های ایرانی کرونا وارد فاز بالینی شده، 
دو واکسن دیگر به فاز بالینی نزدیک شده اند و 5 مورد دیگر 
نیز پرونده را تهیه و به ما ارائه کرده اند تا بتوانند وارد مراحل 
بعدی شوند. جای خوشحالی است که این همه توانمندی و 

ظرفیت در این حوزه در کشور وجود دارد.«
»به  یادآور شد:  دارو  و  غذا  سازمان  بیولوژیک  اداره  رییس 
عنوان سیستم نظارتی، فرایند ثبت واکسن های ایرانی کرونا 
ابتدای شیوع کرونا شاید  از  را حتی المقدور تسهیل کردیم. 
کارکنان بسیاری از سازمان ها، دورکاری می کردند اما در این 
مدت ما و همکاران مان مرخصی هم نرفتیم تا مراحل تسهیل و 
ضوابطی تعریف شود که کارها به خوبی و به درستی پیش رود.«

فخرزاده گفت: »ضابطه تأیید داروهای جدید و همچنین صدور 
مجوز واکسن را تهیه کردیم و برای صدور مجوز واکسن نیز 
راهنما تدوین کردیم که با جزییات توضیح داده ایم تا سازنده 
واکسن بداند که گام به گام باید چه مراحلی و مطالعاتی را 
کارآزمایی  و  بالینی  پیش  و  حیوانی  کیفی،  بخش  زمینه  در 

بالینی انجام دهد.«
وی تاکید کرد: »همه تالش ما این بود که در تسهیل و تسریع 
فرایندهای ساخت واکسن، هیچ نکته ای مورد غفلت واقع نشود. 
ما نمی خواهیم واکسنی را در کشور داشته باشیم که از نظر 
کیفیت و سالمت نسبت به واکسن های معتبر، پایین تر باشد. 
در این زمینه سعی کردیم توان کارشناسی خودمان را افزایش 

دهیم و از کمیته های مشورتی و تخصصی استفاده کنیم.«
اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد:  رییس 
ماه  داخل چند  واکسن های ساخت  برخی  زیاد  احتمال  »به 
دیگر آماده تولید انبوه می شوند بنابراین برای تامین و واردات 
واکسن به کشور نیز ضابطه ای تدوین کردیم که اگر قرار است 
واکسنی را از خارج وارد کنیم، باید چه الزاماتی داشته باشد.«
بالینی  مطالعه  وارد  صرفًا  »نمی توانیم  کرد:  تاکید  فخرزاده 
کشورهای دیگر شویم تا زمانی که واکسن در کشور مبدأ، 
مجوز مصرف را گرفته باشد بنابراین این شرط اول ما است 
که در صورتی می توان در مطالعه ای مشارکت داشته باشیم 

و  شده  انجام  ایرانی  طرف  مشارکت  با  ساخت  مراحل  که 
تکنولوژی و دانش ساخت واکسن به کشور منتقل شود. در 
مبدا،  کشور  در  که  می کنیم  تهیه  را  واکسنی  واردات،  مورد 
مجوز مصرف گرفته باشد و استفاده از آن شروع شده باشد.«
که  واکسن هایی  که  این هستیم  دنبال  »به  کرد:  تصریح  وی 
نظارتی  سیستم های  یا  بهداشت  سازمان جهانی  تاییدیه های 
قوی دارند را برای کشور فراهم کنیم و در کنار آن، مستنداتی 
از مراحل مطالعات بالینی، مطالعات حیوانی و اطالعات کیفی 
آن واکسن ها را دریافت کنیم و پس از انجام بررسی های الزم 
و در صورت تایید، آن را برای تزریق در اختیار مردم ایران 

قرار دهیم.«

رییس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو خبر داد 

وصول 12 تقاضای ساخت واکسن ایرانی با پلتفرم های مختلف
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معاون درمان وزارت بهداشت: 
میزان بستری بیماران کرونایی به یک چهارم ماه گذشته رسیده است

از  بازدید  بهداشت در حاشیه  معاون درمان وزارت 
مراکز بهداشتی و درمانی غرب مازندران با بیان اینکه 
موارد بستری بیماران کرونایی در کشور روند کاهشی 
دارد، گفت: »میزان بستری به یک چهارم یکماه گذشته 

رسیده است.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در حاشیه بازدید 
از بیمارستان شهید بهشتی نوشهر و ساختمان در حال ساخت اورژانس که با حضور معاون 
توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت و نماینده مردم نوشهر، چالوس و 
کالردشت در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، افزود: »میزان مرگ و میر کرونا نیز کاهش 

داشته است و امیدوارم این روند کاهشی تداوم داشته باشد.«
وی همچنین با اشاره به برداشت فصلی محصوالت باغی و کشاورزی در استان بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی در تردد و جابجایی کارگران فصلی از شهری به شهر دیگر برای جلوگیری 
از ابتال به کرونا تاکید کرد و خواستار پرهیز از تجمعات جهت کاهشی شدن روند ابتال شد.
براساس گزارش وبدا، در این بازدید با توجه به ارزیابی که از میزان پیشرفت تکمیل ساختمان 
اورژانس بیمارستان شهید بهشتی نوشهر بعمل آمد، نسبت به بهره برداری از این پروژه در 

دهه فجر امسال اظهار امیدواری شد.
همچنین معاونان وزارت بهداشت با حضور در بیمارستان آیت اهلل طالقانی چالوس، وضعیت 
تجهیزات، امکانات و روند ارائه خدمات درمانی به بیماران در  بخش های مختلف را مورد 
بررسی و ارزیابی قرار دادند و ضمن تاکید بر ارتقای کیفیت خدمات این بیمارستان، از 
زحمات و تالش های همه پزشکان، پرستاران و کارکنان این مجموعه درمانی قدردانی کردند.
معاونین درمان و توسعه مدیریت، منابع و برنامه وزارت بهداشت با حضور در مرکز خدمات 
جامع سالمت شبانه روزی مرزن آباد و مراکز خدمات جامع سالمت هچیرود، ضمن بازدید 
از تجهیزات، امکانات و فعالیت های این مراکز در پیشگیری و کنترل اپیدمی ویروس کرونا، 
روند اجرای طرح محله محور و خانواده محور »سردار سلیمانی« را در منطقه مورد ارزیابی 

و بررسی قرار دادند.

خبـر

درگذشت

پیش  چندی  که  نادر  بیماری های  ملی  سند 
و  ایران  نادر  بیماری های  بنیاد  همکاری  با 
با  و  تهیه  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
حضور اندیشمندان، فرهیختگان و متخصصان 
بود  تدوین شده  و خارجی  داخلی  برجسته 
با حمایت کمیسیون اجتماعی و بیش از ۷۰ 

رسید. تصویب  به  مجلس  نماینده 
هدف  با  که  سند  این  سپید،  گزارش  به 
»پیشگیری از تولد نوزادان مبتال به بیماری های 
نادر و رفع مشکالت دارویی و درمانی بیماران 
نادر کشور« تدوین و پس از بررسی شورای 
عالی سالمت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، 
به ریاست وزیر بهداشت، به تصویب رسید.
بنیاد  مدیره  هیات  رئیس  داودیان،  یاسر 
گفت:  این باره  در  ایران  نادر  بیماری های 
باالدستی  سند  یک  عنوان  به  سند  »این 
رئیس  سوی  از  اجرا  برای  راهبردی،  و 
ذی ربط،  نهادهای  و  دستگاه ها  به  جمهوری 

می شود.« ابالغ 

بر  عالوه  سند،  این  اساس  »بر  افزود:  وی 
رسیدگی به مسایل دارویی و درمانی بیماران 
به  مبتال  نوزادان  تولد  از  »پیشگیری  نادر، 
شده  گذاری  هدف  نیز  نادر«  بیماری های 
غربالگری های  و  الزم  اقدامات  لذا  و  است 
از ازدواج و  مربوط به این بیماری ها، پیش 
وزارت  برنامه های  در  بارداری ها،  از  قبل 

می گیرد.« قرار  بهداشت 
نادر  بیماری های  بنیاد  مدیره  هیات  رئیس 
ایران با اشاره به اینکه ۹۹ درصد بیماری های 
نادر، علل ژنتیکی و مادرزادی دارند، اظهار 
داشت: »از شش تا هشت هزار انواع بیماری 
 ۳۴۲ تعداد  است،  موجود  دنیا  در  که  نادر 

است.« شناخته شده  ایران  در  آنها  از  نوع 
در  بیماران  تعداد  درباره  همچنین  داودیان 
جهان و ایران گفت: »بر اساس برآورد سازمان 
جهانی بهداشت، از هر ۱۰ هزار نفر جمعیت 
نادر  بیماری  دارای  نفر  پنج  تا  دو  دنیا،  در 
که  است  معتقد  اروپا  اتحادیه  اما  و  هستند 

تا  یک  جهان،  نفر جمعیت  هزار   ۱۰ هر  از 
هستند.« نادر  بیماری های  درگیر  نفر  سه 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به نقل 
از وی آورده است: »اگر جمعیت جهان را 
هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر تخمین بزنند، 
حدود ۳۰۰ میلیون نفر از انواع بیماری های 
نفر  میلیون   ۳۰۰ اگر  و  رنج اند  در  نادر 
تشکیل  نادر  بیماران  را  جهان  جمعیت  از 
ایران  در  آنان  درصد  یک  حدود  بدهند، 

می کنند.« زندگی 
 ۲۲ با  توانبخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه 
گروه آموزشی و هشت مرکز تحقیقات تحت 
تعلیم  بر  عالوه  بهداشت،  وزارت  نظارت 
رشته های  در  متخصص  نیروی  تربیت  و 
)توانبخشی،  سالمت  حوزه  سه  تخصصی 
سالمت اجتماعی و سالمت روانی(، از طریق 
مراکز درمانی تابعه، نسبت به ارائه خدمات 
مربوط به این سه حیطه فعالیت دانشگاه به 

می کند. اقدام  نیازمندان  و  بیماران 

آیت اهلل مصباح یزدی سند ملی بیماری های نادر به تصویب رسید
دار فانی را وداع گفت

رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی )ره( و عضو جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم درگذشت.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، آیت اهلل 
محمدتقی مصباح یزدی از روز شنبه )۶ 
دی ماه( به علت وخامت بیشتر بیماری 
گوارشی در بیمارستانی در تهران بستری 
شده بود که عصر جمعه در سن ۸۵ سالگی 

جان به جان آفرین تسلیم کرد.
از  پس  و  بود  یزد  در   ۱۳۱۳ متولد  او 
پیروزی انقالب بنیاد باقرالعلوم و سپس 
امام خمینی  مؤسسه آموزشی پژوهشی 
)ره( را در قم پایه گذاری کرد که تا پایان 

عمر ریاست آن را بر عهده داشت.

آیت اهلل  سیاسی  فعالیت های  جمله  از 
می توان به نمایندگی در مجلس خبرگان 
رهبری، عضویت در شورای عالی انقالب 
فرهنگی، عضویت در جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم اشاره کرد. او همچنین 
به عنوان رهبر فکری جبهه پایداری نیز 

شناخته می شود.
بیماری اخیر او از روز ۱۱ آذرماه سال 
جاری با بستری  شدنش در منزل آغاز 
شد و به دنبال پیشرفت عالئم بالینی و 
با تشخیص پزشکان برای ادامه مداوا به 
تهران منتقل شد که پس از شش روز 

بستری شدن در بیمارستان درگذشت.
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آمار جهانی همه گیری کرونا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا 
صبح جمعه )۱۲ دی( به بیش از ۸۳ میلیون 
و ۸۲۹ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این 
ویروس نیز از مرز یک میلیون و ۸۲۶ هزار 

نفر عبور کرد.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا 
با بیش از ۲۰ میلیون و ۴۴۵ هزار مبتال، 
ویروس  این  به  مبتالیان  تعداد  نظر  از 

در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، 
برزیل و روسیه در رده های دوم تا چهارم 
مبتالیان  تعداد  نظر  از  نیز  ایران  هستند. 
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 

می کنید. مشاهده 

بعد از تأیید واکسن کرونای فایزرـ  بیونتک در 
چندین کشور، سازمان جهانی بهداشت نیز مجوز 
اضطراری استفاده از این واکسن را صادر کرد.
به گزارش سپید، این سازمان همچنین از سایر 
سازندگان واکسن کرونا خواست، محصوالت 
خود را برای ارزیابی ارائه دهند.واکسن مشترک 
دو شرکت آمریکایی فایزر و آلمانی بیونتک در 
مقابله با ویروس کرونا توانست مجوز اضطراری 
سازمان جهانی بهداشت را دریافت کند. با صدور 
این مجوز سازمان های وابسته به سازمان ملل 
می توانند این واکسن را خریداری و توزیع کنند.
کشورهایی که از ظرفیت علمی آزمایش بالینی 
این واکسن برخوردار نیستند نیز می توانند بر 
اساس کار تحقیقی این سازمان مجوز استفاده 
از واکسن فایزر ـ بیونتک را در کشور خود 
صادر کنند. سازمان جهانی بهداشت با اعالم 

خبر صدور این مجوز اضطراری افزوده که این 
اولین واکسنی است که مجوز اضطراری این 
سازمان را دریافت می کند. همچنین این واکسن 
از ایمنی و ویژگی های اثربخشی مورد نظر 
این سازمان علیه این ویروس برخوردار است.
سازمان جهانی بهداشت همچنین به ضرورت 
نگهداری این واکسن در دمای زیر۶۰ درجه 
سانتی گراد و سردتر از آن یادآور شده که بسیاری 
از کشورها شرایط این نگهداری را ندارند و این 
سازمان می کوشد راه حلی برای این مسئله بیابد.

با صدور این مجوز راه برای سرعت بخشیدن 
به روند تأیید این واکسن در کشورها برای 

مصارف داخلی هموار شده است.
به گزارش دویچه وله، این سازمان گفته است: 
»این مهم است که جمعیت جهان سریع به واکسن 

کرونا دسترسی پیدا کند.«ایسنا

آمار کرونا در جهان تا ۱۲ دی سازمان جهانی بهداشت مجوز اضطراری 
واکسن فایزر را صادر کرد

خبـر

بیش از ۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مبتال تاکنون
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۸۳ 
میلیون و ۸۱۳ هزار و ۲۷ نفر رسیده و مرگ یک 
میلیون و ۸۲۵ هزار و ۸۶۹ نفر نیز بر اثر ابتال به 

این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها همچنین تاکنون 
۵۹ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۶۱۵ نفر از مبتالیان به 
کووید-۱۹ 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 تاکنون با بیش از ۲۰ 
میلیون مبتال و بیش از ۳۵۰ هزار قربانی همچنان در 
صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ 
قرار دارد. هند نیز با آمار بیش از ۱۰.۲ میلیون مبتال 
پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار 
مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل هم بیش از ۷.۶ 
میلیون نفر اعالم شده است. 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 ایتالیا نیز از ۷۴ هزار 
نفر عبور کرده و این کشور تاکنون بیشترین قربانیان 
کرونا را در بین کشور های اروپایی داشته است. به 
عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در انگلیس هم از 
۷۳ هزار نفر عبور کرده و با اختالف نزدیک از ایتالیا 

در میان کشورهای اروپایی در رتبه دوم این جدول 
قرار دارد. همچنین فرانسه بیش از ۶۴ هزار، روسیه 
بیش از ۵۷ هزار و ایران نیز بیش از ۵۵ هزار فوتی 
بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ را گزارش داده اند.
پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۵۰ هزار، 
آرژانتین و کلمبیا با بیش از ۴۳ هزار هزار جان باخته، 
باالی  آمار  تاکنون  که  هستند  کشورهایی  دیگر 

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 
را  آمارها  باالترین  که طبق گزارش های رسمی 
تاکنون داشته اند تا صبح روز چهارشنبه به ترتیب 

به شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۲۰ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶۵۴ مبتال، 

۳۵۴ هزار و ۲۱۵ قربانی
۲. هند: ۱۰ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۷۰۹ مبتال، ۱۴۹ 

هزار و ۱۸ قربانی
۳. برزیل: هفت میلیون و ۶۷۵ هزار و ۹۷۳ مبتال، 

۱۹۴ هزار و ۹۷۶ قربانی
۴. روسیه: سه میلیون و ۱۵۹ هزار و ۲۹۷ مبتال، ۵۷ 

هزار و ۱۹ قربانی
۵. فرانسه: دو میلیون و ۶۲۰ هزار و ۴۲۵ مبتال، ۶۴ 

هزار و ۶۳۲ قربانی
۶. انگلیس: دو میلیون و ۴۸۸ هزار و ۷۸۰ مبتال، 

۷۳ هزار و ۵۱۲ قربانی
۷. ترکیه: دو میلیون و ۲۰۸ هزار و ۶۵۲ مبتال، ۲۰ 

هزار و ۸۸۱ قربانی
۸. ایتالیا: دو میلیون و ۱۰۷ هزار و ۱۶۶ مبتال، ۷۴ 

هزار و ۱۵۹ قربانی
۹. اسپانیا: یک میلیون و ۹۳۶ هزار و ۷۱۸ مبتال، 

۵۰ هزار و ۸۳۷ قربانی
۱۰. آلمان: یک میلیون و ۷۴۳ هزار و ۴۷۸ مبتال، 

۳۴ هزار و ۱۰۴ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۱۸ 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 روسیه، فرانسه، انگلیس، ترکیه، ایتالیا، 
اسپانیا، آلمان، کلمبیا، آرژانتین، مکزیک، لهستان، 
ایران، آفریقای جنوبی، اوکراین  و پرو نیز بیش از 

یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا
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  امین جاللوند
در شرایطی که با شیب نزولی آمار مبتالیان به 
کرونا مواجه هستیم و مرگ و میرهای کرونا نیز 
به نسبت یک ماه قبل، کاهش چشمگیری داشته 
در  هوا  آلودگی  تشدید  شرایط  این  در  است، 
کالن شهرها به معضلی جدی تبدیل شده است. 
بسیاری از کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند 
که تبعات جانی و مالی آلودگی هوا، فراتر از 

بیماری کرونا است. 
به گفته علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت، ساالنه حداقل ۳۳ هزار نفر در ایران در 
اثر آلودگی هوا فوت می شوند. این آمار فوتی ها 
جدای از هزاران بیماری است که ساالنه به دلیل 
آلودگی هوا به بیماری های مزمن و صعب العالج 
مبتال می شوند. همچنین حمید چوبینه، مدیرعامل 
تهران هم ضمن  شرکت شهر سالم شهرداری 
مقایسه تبعات کرونا با آلودگی هوا، هشدار می دهد: 
»تاثیر منفی آلودگی هوا می تواند بسیار عمیق تر 
از کرونا باشد. اگر آمار مرگ و میر جهانی بر 
اثر آلودگی هوا را با مرگ و میر ناشی از کرونا 
مقایسه کنید، می بینید که چند برابر کروناست.«

به  مردم  از  بسیاری  »ساالنه  می کند:  تاکید  او 
علت آلودگی هوا جان خود را ازدست می دهند. 
بنابراین بحث کنترل آلودگی هوا بسیار پایدارتر 

از مطالبات بشر نسبت به رفع کرونا است. کرونا 
از  بعضی  است و حتی  ناشناخته  بیماری  یک 
تحلیل ها نشان می دهد که تا پایان سال ۲۰۲۱ 
آلودگی هوا مشکل حادی  مهار می شود، ولی 
به شکل  را  بشر  زندگی  سال هاست  که  است 
مداوم تحت تاثیر قرار داده است. آلودگی هوا، 
بیماری های جانبی متعددی برای بشر به وجود 
آورده و افراد زیادی را به کام مرگ کشانده است.«

همچنین حسین شهیدزاده، مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران هم تصریح می کند: »هر ساله 
در دنیا حدود هفت میلیون مرگ زودرس ناشی از 
آلودگی هوا داریم، این درحالی است که ویروس 
کرونا که این روزها تمام جهان را درگیر خود کرده، 
حدود یک و نیم میلیون فوتی داشته است. در این 
بین، بر اساس رده بندی سال ۲۰۱۹، متاسفانه ایران 
در رده ۲۷ کشور نخست جهان با آلودگی هوای 
تهران در زمره ۲۴  شدید قرار دارد و همچنین 

کالن شهر آلوده جهان جای گرفته است.«

هشدار کارشناسان: آلودگی هوا بر 
آتش کرونا می دمد

بسیاری از کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که 
تشدید آلودگی هوای تهران و کالن شهرها می تواند 
میزان ابتال به کرونا را افزایش دهد و سیستم ایمنی 

بدن را تضعیف کند.
توضیح  ایمونولوژی  متخصص  پیراسته،  کاظم 
می دهد: »آلودگی هوا موجب تضعیف سیستم ایمنی 
بدن می شود و بدن را در برابر حمله ویروس ها 
ضعیف می کند. آلودگی هوا می تواند عملکرد سیستم 
ایمنی بدن را مختل کند. سالمندان و افراد دارای 
بیماری های زمینه ای، بیش از دیگران از آلودگی هوا 
آسیب می بینند. آلودگی هوا باعث تضعیف بیشتر 

سیستم ایمنی بدن آنها می شود و آنها را در برابر 
کرونا، بی دفاع تر می کند.« او تاکید می کند: »تاثیر 
آلودگی هوا بر بیمارانی که مشکالت ریوی مزمن 
دارند، بسیار حادتر است. آلودگی هوا می تواند برخی 
از بیماری های مزمن مثل بیماری های قلبی و ریوی 
را تشدید کند. از آنجا که قدرت کشندگی کرونا در 
افراد مبتال به بیماری های مزمن بیشتر است، بنابراین 
هرچقدر بیماری مزمن در افراد تشدید شود، به همان 
نسبت هم قدرت مرگ آوری کرونا بیشتر می شود. 
به همین دالیل می توان گفت افراد با بیماری های 
مزمن ریوی و قلبی، بیشتر از افراد دیگر نسبت به 

آلودگی هوا و کرونا در خطر خواهند بود.«
پیراسته یادآور می شود: »به همین دالیل توصیه 
پزشکان این است که در دوران اوج شیوع کرونا 
که آلودگی هوا نیز به آن اضافه شده است، افراد 
با بیماری های مزمن تا حد امکان کمتر از منزل 
خارج شوند. یعنی با تشدید آلودگی هوا، تالش 
کنند که فعالیت های بیرون از منزل خود را کاهش 
دهند. توصیه مهم تر نیز این است که همه از ماسک 
استفاده کنند، دست ها را به طور مداوم بشویند و 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. این سه اقدام 
مهم می تواند تاثیر آلودگی هوا بر قدرت انتشار 

کرونا را کاهش دهد.«
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کرونا کوتاه آمد، آلودگی هوا آغاز شد
فعاالن جامعه پزشکی هشدار می دهند که تبعات آلودگی هوا،

شدیدتر و پایدارتر از عوارض بیماری کرونا است

چوبینه: تاثیر منفی آلودگی هوا 
می تواند بسیار عمیق تر از کرونا 
باشد. اگر آمار مرگ و میر جهانی 

بر اثر آلودگی هوا را با مرگ و 
میر ناشی از کرونا مقایسه کنید، 

می بینید که چند برابر کروناست. 
بنابراین بحث کنترل آلودگی هوا 

بسیار پایدارتر از مطالبات بشر 
نسبت به رفع کرونا است. بر 

اساس برخی تحلیل ها، کرونا تا 
پایان سال ۲۰۲۱ مهار می شود، ولی 
آلودگی هوا به مشکلی حاد و پایدار 

تبدیل شده است 
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 ادامه از صفحه 10
برنامه ریزی  همچنین حسین سرلک، کارشناس 
شهری هم به وضعیت فعلی آلودگی هوای تهران 
و کالن شهرها اشاره می کند و می گوید: »پدیده 
وارونگی هوا باعث می شود که آلودگی هوا در 
کالن شهرها ثابت بماند. فقط در زمان وزش باد یا 
باران می توان به رفع این پدیده امیدوار بود. تردد بیش 
از پنج میلیون خودرو و سه میلیون موتورسیکلت 
در تهران، شرایط این شهر را به مرز انفجار رسانده 
است. مشکل بعدی اینجاست که ساالنه حدود 500 
هزار خودرو نیز به تهران اضافه می شود. مجموع 
این شرایط باعث شده است که تعداد خودروها 

در تهران، بسیار بیشتر از ظرفیت باشد.«
او تاکید می کند: »با وجود افزایش چشمگیر ورود 
خودرو به تهران، خروجی خودروهای فرسوده بسیار 
ناچیز است. ساالنه حدود 200 هزار تاکسی فرسوده 
به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه می شود، اما 
جایگزینی برای بسیاری از این خودروها پیش بینی 
نمی شود. حتی در طول سال های اخیر، یک اتوبوس 
جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اضافه 
نشده است و همچنان همان ناوگان فرسوده در 
حال فعالیت است. حل نشدن مشکالت ترافیکی 
در تهران، افزایش بی رویه ورود خودرو و خارج 
نشدن خودروهای فرسوده، موجب شده است که 
مشکل آلودگی هوای تهران، سال به سال بدتر شود. 

تقریبا مشابه همین شرایط نیز در سایر کالن شهرهای 
کشور وجود دارد.« سرلک با اشاره به راهکارهای 
حل معضل آلودگی هوای کالن شهرها، خاطرنشان 
می کند: »باید در وهله اول، اعتبارات مناسبی برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تخصیص داده 
شود تا اتوبوس ها و تاکسی های فرسوده کنار بروند. 
توسعه مترو نیز باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار بگیرد. باید در نظر داشت که هرچقدر ناوگان 
حمل و نقل عمومی، کارآمدتر باشد، به همان نسبت 
هم رغبت مردم به استفاده نکردن از خودروهای 
شخصی کمتر می شود. همچنین باید میزان ورود 
خودرو به کالن شهرها نیز محدود شود. گاهی هر 

خانواده چند خودرو دارد و خیلی از افراد به شکل 
تک سرنشین به محل کار می روند. در خیلی از 
کشورها، مالیات خودرو را آنچنان افزایش می دهند 
تا افراد نتوانند چند خودرو در پارکینگ بگذارند، 
اما در کشور ما مالیات خودرو بسیار ناچیز است و 
حتی افراد با خرید و نگهداری خودرو می توانند به 
سودهای هنگفت برسند. اصالح این شرایط می تواند 

به کنترل آلودگی هوا کمک کند.«

آلودگی هوا، دردی مضاعف در دوران کرونا
بر اساس برخی تحقیقات علمی در داخل و خارج 
از کشور، آلودگی هوا می تواند تبعات بیماری کرونا 

را افزایش دهد و قربانیان بیشتری برجای بگذارد.
عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت هوا و تغییر 
اقلیم وزارت بهداشت هم به تحقیقات علمی درباره 
ارتباط شیوع کرونا با آلودگی هوا، اشاره می کند 
و یادآور می شود: »بر اساس مطالعاتی که در دنیا 
انجام شده و نتایج آن در مجالت معتبر چاپ شده 
است، نشان می دهد که در چین، ایتالیا و بسیاری از 
نقاط دنیا آلودگی هوا و به ویژه افزایش ذرات معلق 
باعث افزایش موارد ابتال و مرگ و میر های ناشی از 
کرونا و شدت بیماری می شود. ما هم مطالعه ای را 
در این زمینه از پیک اول تا پیک دوم کرونا یعنی 
اسفند ماه تا شهریور ماه انجام دادیم. بر این اساس، 
نشان داده شد که ارتباط معناداری بین افزایش ذرات 
معلق، ازون، دی اکسید نیتروژن و افزایش مرگ و 

میر ناشی از کرونا در ایران وجود دارد.«
او ادامه می دهد: »بر اساس مطالعه ای که برای تاثیر 
آلودگی هوا بر افزایش مرگ و میر انجام دادیم، 
دریافتیم که ذرات معلق هوا تا ۶ درصد، ازون تا 
۷ درصد و دی اکسید نیتروژن تا ۱5 درصد باعث 
افزایش مرگ و میر کرونا در ایران می شود. بنابراین 
آلودگی هوا به دردی اضافه بر دردهای دیگر ناشی 
از شیوع کرونا، تبدیل شده است. باید در این شرایط 
مسئوالن شهری به سرعت سیاستگذاری کنند و پیش 
از آنکه کرونا از فرصت آلودگی هوا استفاده کند و 
بیشتر قربانی بگیرد، اقدامات اصالحی را اجرایی 
کنند.« شاهسونی درباره دالیل تشدید کرونا با افزایش 

آلودگی هوا نیز توضیح می دهد: »آلودگی هوا بر 
سیستم تنفسی تاثیر می گذارد و موجب تضعیف 
سیستم ایمنی می شود. کرونا هم یک بیماری تنفسی 
است و وقتی با آالینده های هوا مواجه می شویم، فرد 
بیشتر مستعد ابتال به کرونا می شود. در روز هایی 
که هوا آلوده است، ما با افزایش غلظت آالینده ها 
مواجه هستیم. به همین دلیل باید قانون هوای پاک 
و آیین نامه های این قانون اجرایی شود. توصیه ما 
این است که گروه های آسیب پذیر از تردد های غیر 
ضروری در سطح شهر در روز های آلوده خودداری 
کنند. البته نمی توان به مردم گفت که در روزهای 
آلودگی هوا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 
کنند، چرا که خطر شیوع کرونا در حمل و نقل 

عمومی وجود دارد.«
او برای حل ریشه ای مشکل آلودگی هوا، پیشنهاد 
می دهد: »ممنوعیت تردد خودرو های سواری، وانت 
و تاکسی با سن باالی ۱0 سال، افزایش قیمت 
طرح ترافیک تا ۱0 برابر، کنترل کاتالیست وسایل 
نقلیه در معابر شهری، ممنوعیت تردد اتوبوس های 
باالی هشت سال سن، ممنوعیت تردد خودرو های 
سنگین )کامیونت، کامیون و تریلی(، ممنوعیت تردد 
موتورسیکلت ها در مناطق مرکزی شهر های آلوده و 
پایش کیفیت سوخت توزیعی در شهر های بزرگ، 
رایگان کردن تردد با حمل ونقل عمومی، اعمال جرایم 
سنگین مالی و حبس برای خودروهای آلوده کننده 
هوا، تعطیلی و جریمه کارخانه ها و نیروگاه های 
آالینده هوا، توقیف کامیون های بدون فیلتر دوده 
در تمامی شهرهای آلوده و کنترل دود خروجی 
از وسایل نقلیه در معابر شهرهای آلوده از جمله 
اقداماتی است که می تواند در کنترل آلودگی هوا موثر 
باشد.« همچنین محمدرضا حسین پور، متخصص 
پزشکی اجتماعی هم در گفتگو با سپید به آثار نادیده 
گرفتن بحران آلودگی هوا اشاره می کند و می گوید: 
»دیر یا زود، بحران کرونا را سپری می کنیم. باالخره 
با تبعات کم یا زیاد که کامال به نوع مدیریت ما 
ارتباط دارد، این پاندمی تمام می شود و در چند 
سال آینده، موج این بیماری کامال فروکش خواهد 
کرد، اما در همان زمان هم آلودگی هوا و تبعات آن 
با ما همراه خواهد بود، زیرا کار جدی برای مهار 

آلودگی هوا انجام نداده ایم.«
او تاکید می کند: »ای کاش در رسانه ها، هر روز تعداد 
فوتی های ناشی از آلودگی هوا منتشر می شد تا همین 
حساسیتی که نسبت به مهار بیماری کرونا وجود 
دارد، برای رفع آلودگی هوا نیز ایجاد می شد. باید 
در نظر داشت که هر ساله بخش زیادی از اعتبارات 
نظام سالمت صرف مقابله با بیماری های ناشی از 
آلودگی هوا می شود. فقط مرگ های زودرس ناشی 
از آلودگی هوا، ساالنه حدود شش میلیارد دالر به 
اقتصاد ما آسیب می زند. اینها خسارت هایی است 
که از دید خیلی ها پنهان است و به چشم نمی آید. 
بنابراین معتقدم اگر حساسیت رسانه ای برای مهار 
آلودگی هوا ایجاد شود، به دستاوردهای خوبی در 
این حوزه می رسیم، طوری که حداقل کالن شهرهای 
کشور از صدر فهرست آلوده ترین شهرهای جهان، 

خارج خواهد شد.«
با توجه به اینکه برخی کارشناسان از احتمال وقوع 
پیک زمستانی کرونا سخن می گویند، در آن صورت 
ترکیب بحران آلودگی هوا و کرونا می تواند آمار 
ورودی بیماران به بیمارستان ها را به شدت افزایش 
دهد. در آن صورت عالوه بر اینکه فرسایش شغلی 
کادر درمان تشدید خواهد شد، سالمت جامعه 

پزشکی و مردم نیز به شدت آسیب خواهد دید.

حسین پور: ای کاش در رسانه ها، 
هر روز تعداد فوتی های ناشی 

از آلودگی هوا منتشر می شد تا 
همین حساسیتی که نسبت به 

مهار بیماری کرونا وجود دارد، برای 
رفع آلودگی هوا نیز ایجاد می شد. 
هر ساله بخش زیادی از اعتبارات 

نظام سالمت صرف مقابله با 
بیماری های ناشی از آلودگی هوا 
می شود. فقط مرگ های زودرس 

ناشی از آلودگی هوا، ساالنه 
حدود شش میلیارد دالر به 

اقتصاد ما آسیب می زند
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شهیدزاده: هر ساله در دنیا 
حدود هفت میلیون مرگ زودرس 

ناشی از آلودگی هوا داریم، این 
درحالی است که ویروس کرونا 

که این روزها تمام جهان را درگیر 
خود کرده، حدود یک و نیم 

میلیون فوتی داشته است. در 
این بین، بر اساس رده بندی سال 

۲۰۱۹، متاسفانه ایران در رده 
۲۷ کشور نخست جهان با آلودگی 
هوای شدید قرار دارد و همچنین 
تهران در زمره ۲۴ کالن شهر آلوده 

جهان جای گرفته است

با توجه به اینکه برخی 
کارشناسان از احتمال وقوع پیک 

زمستانی کرونا سخن می گویند، 
در آن صورت ترکیب بحران 

آلودگی هوا و کرونا می تواند آمار 
ورودی بیماران به بیمارستان ها 

را به شدت افزایش دهد. 
در آن صورت عالوه بر اینکه 
فرسایش شغلی کادر درمان 
تشدید خواهد شد، سالمت 

جامعه پزشکی و مردم نیز به 
شدت آسیب خواهد دید



گزارش سپید از واکسن مشترک انستیتو پاستور ایران و موسسه واکسن سازی فینالی کوبا

 علی ابراهیمی
ایران برای تأمین واکسن کرونا چهار مسیر 
خرید مستقیم از یک کشور خارجی، خرید 
بهداشت،  جهانی  سازمان  کوواکس  سبد  از 
و  خارجی  شرکت  یک  با  مشترک  تولید 
می کند. دنبال  را  داخل  در  واکسن  ساخت 

واکسن  اخبار  اخیر  روزهای  در  آنچه  ما  ا
مشترک  تولید  پروژه  خبر  کرده  داغ تر  را 
واکسن کرونا با کشور کوبا است. پروژه ای 
که محصول همکاری انستیتو پاستور ایران 
کشور  فینالی  واکسن سازی  موسسه  و 
سوم  فاز  در  است  قرار  و  است  کوبا 
یرانی  ا هزار   50 آن  بالینی  کارآزمایی 

باشند. داشته  مشارکت 
تولید  درباره  گمانه زنی ها  به گزارش سپید، 
از  یکی  )به عنوان  کرونا  واکسن  مشترک 
تأمین  برای  ایران  چهارگانه  مسیرهای 
باالخره  خارجی  شرکت  یک  با  واکسن( 
پایان یافت و سخنگوی سازمان غذا و دارو 
در  کوبا  و  ایران  مشترک  همکاری  از  خبر 

داد. واکسن  تولید  زمینه 

اجرای فاز سوم کارآزمایی بالینی 
واکسن ایران-کوبا در ایران

پنجشنبه  روز  را  خبر  این  جهانپور  کیانوش 
هفته گذشته و پس از جلسه کمیته مشورتی 
رسانه ای  کرونا  با  مقابله  عملیاتی  قرارگاه 
واکسن  مشترک  تولید  »برای  گفت:  و  کرد 

کرونا با یک طرف خارجی اقداماتی از قبل 
انجام  برای  ما  شرط  اما  بود،  شده  انجام 
در  کرونا  واکسن  انسانی  بالینی  کارآزمایی 
داخل کشور تولید مشترک واکسن و انتقال 

بود.« ایران  به  واکسن  تولید  فناوری 
وی افزود: »از زمان اعالم برنامه ایران برای 
تولید واکسن مشترک با کشور خارجی برخی 
شرکت های خارجی در این زمینه مذاکراتی 
با ایران داشتند، اما مذاکرات تا به امروز تنها 
با یک موسسه قدیمی و شناخته شده کوبایی 
در حوزه واکسن سازی که از سال های قبل 
تولید  زمینه  در  ایران  پاستور  انستیتو  با  هم 
رسیده  نتیجه  به  داشت  همکاری  واکسن 
پلتفرم  اساس  بر  برنامه ریزی ها  لذا  است؛ 
همان  با  و  گذشته  همکاری  زمینه  و  قبلی 
تولید واکسن کرونا توسط هر دو  فناوری، 

می شود.« دنبال  موسسه 
کارآزمایی  نخست  »فاز  گفت:  جهانپور 
کوبا  کشور  در  کرونا  واکسن  انسانی  بالینی 
مطالعه  دوم  فاز  و  شده  انجام  موفقیت  با 
نظارت  با  هم اکنون  نیز  آن  انسانی  بالینی 
در  کوبا  کشور  در  ایران  پاستور  انستیتو 
فاز  موفقیت  از  پس  لذا  است؛  انجام  حال 
انسانی آن همان طور  فاز سوم مطالعه  دوم، 
اعالم  هم  ایران  پاستور  انستیتو  رئیس  که 
ایران  در  امسال  پایانی  ماه های  در  کرده 

شد.« خواهد  انجام 
داد:  ادامه  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 

»هر اقدام دیگری که قرار باشد برای تولید 
مشترک واکسن کرونا در ایران انجام شود و 
هر کارآزمایی بالینی که برای تولید واکسن 
می شود  انجام  ایران  در  زمانی  باشد،  الزم 
بپذیرد؛  را  ایران  شرایط  مقابل  طرف  که 
کوبایی  موسسه  یک  فقط  تاکنون  بنابراین 

است. پذیرفته  را  ایران  شرایط 
ستاد  سخنگوی  اینکه  بر  تأکید  با  جهانپور 
از  نمایندگی  به  بارها  کرونا  با  مقابله  ملی 
در  ایران  شروط  تأمین  لزوم  بر  ستاد  این 
است،  کرده  تأکید  واکسن  مشترک  تولید 
افزود: »فناوری تولید واکسن مشترک ایران 
طی  که  است  یونیت  ساب  فناوری  کوبا  و 
آن بخشی از پروتئین ویروس تولید می شود 
و قرار است طی این همکاری مشترک این 

شود.« منتقل  ایران  به  فناوری 
هم  ایران  پاستور  انستیتو  رئیس  پیش ازاین 
در یک برنامه رادیویی خبر از آغاز فاز سوم 
مشترک  واکسن  بالینی  کارآزمایی  مطالعات 
این موسسه با یک شرکت خارجی در ایران 

بود. داده  خبر 

آغاز مطالعات بالینی در بهمن و اسفند
طرح های  تشریح  در  بیگلری  علیرضا 
بود:  اظهار کرده  پاستور  انستیتو  اختصاصی 
در  واکسن  تولید  بخش  در  پروژه  »چندین 
پروژه ها  این  از  یکی  که  است  انجام  حال 
کشورهای  از  یکی  با  مشترک  همکاری 

کنیم  فراموش  نباید  البته  است.  دوست 
در  گذشته  از  ظرفیت  و  پلتفرم  این  که 
چراکه  داشت  وجود  ایران  پاستور  انستیتو 
واکسن  قدیمی ترین  از  یکی  مجموعه  این 
سازان خاورمیانه بوده و سابقه ای طوالنی در 
کنترل کیفی و تولید واکسن دارد و نامی آشنا 
در داخل کشور و حتی در عرصه بین المللی 
که  زیرساختی  به  توجه  با  ازاین رو  است؛ 
با  همکاری  در  و  دارد  وجود  کشور  در 
کشوری که سابقه طوالنی در تولید مشترک 
تولید  به  اقدام  داریم  کشور  آن  با  واکسن 
اآلن  به  تا  خوشبختانه  که  کردیم  مشترکی 
به خوبی  آن  حیوانی  فازهای  و  تولید  کار 
طی شده و فاز یک کارآزمایی بالینی هم با 
انستیتو پاستور در آن کشور سپری  نظارت 
پاستور  انستیتو  رئیس  البته  است.«  شده 
نام  به  اشاره ای  گفت و گو  این  در  ایران 
دوم  »فاز  بود:  گفته  و  نکرده  کوبا  کشور 
حال  در  هم  واکسن  این  بالینی  مطالعات 
فاز  نتایج  تحلیل  پس ازآنکه  و  است  انجام 
بی خطرترین  که  سوم  فاز  شود  نهایی  دو 
ایرانی  هزار   50 حدود  روی  بر  است  فاز 
انستیتو  توسط  اسفند  و  بهمن  ماه های  بین 
پاستور ایران انجام خواهد شد و امیدواریم 
آینده  در  و  سوم  فاز  طی  از  پس  بتوانیم 
بتواند  که  انبوه  حجم  در  را  تولید  نزدیک 
کنیم.« آغاز  آید،  فائق  قرن  مشکل  این  بر 

ادامه در صفحه 13 

سوغات فرنگ
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 ادامه از صفحه 12
اعزام هیئت ایرانی به کوبا

وزارت  بهداشت  معاون  رئیسی،  علیرضا 
با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی  و  بهداشت 
کرونا هم پس از رسانه ای شدن خبر مشارکت 
ایران و کوبا در تولید واکسن، از اعزام تیمی 
برای مذاکره در این خصوص خبر داد و گفت: 
»در بحث تولید مشترک واکسن با کوبا مسیر 
بسیار خوبی در حال طی شدن است و برای 
این  به  اعزام  حال  در  هیئتی  هم  منظور  این 
این خصوص  در  نهایی  مذاکره  برای  کشور 
واکسن  تکنولوژی ساخت  انتقال  با  تا  است 
برای  واکسن مشترک  تولید  زمینه  به کشور، 

فراهم شود.« کشور 
وی افزود: »البته همانطور که مقامات کشورمان 
بارها اعالم کرده اند اجازه نمی دهیم واکسن 
خارجی بر روی مردم ما آزمایش شود. البته 
امروز اگر کشورهایی در حاشیه خلیج فارس و 
یا در همسایگی ما و نیز در سایر نقاط جهان 
دلیل  این  به  هستند  واکسن  تزریق  حال  در 
مطالعات  فازهای  در  کشورها  این  که  است 
پذیرفته  و  داشتند  مشارکت  واکسن ها  بالینی 
آنها  بر روی شهروندان  واکسن ها  که  بودند 
آزمایش شود و ازاین رو امروز زودتر به واکسن 

کرده اند.« پیدا  دسترسی 
رئیسی بار دیگر تأکید کرد: »ما اجازه ندادیم 
بالینی هیچ واکسنی در کشورمان  کارآزمایی 
این  در  ما  مردم  که  نپذیرفتیم  و  شود  انجام 
اعالم  نیز  و  باشند  داشته  مشارکت  پروژه ها 
کردیم که به واکسنی اجازه ورود به کشورمان 
را می دهیم که در وهله نخست تأیید سازمان 
گام  در  و  باشد  داشته  را  بهداشت  جهانی 
دوم تأکید کردیم که اگر واکسنی به صورت 
داوطلبانه بر روی ایرانیان تزریق شود باید آن 
واکسن تولید ایران باشد؛ بنابراین هنوز هیچ 

واکسنی به دست ما نرسیده است.«

نیاز کوبا به 150 هزار داوطلب خارجی
بر اساس اعالم مقامات کوبایی در حال حاضر 
چهار پروژه واکسن کرونا در این کشور در دست 
آزمایش است و مدیران موسسه واکسن سازی 
نتایج  واکسن ها  این  که  این کشور می گویند 
»اطمینان بخشی« در زمینه ایجاد ایمنی و واکنش 
ایمنی داشته است. البته به گفته این مقامات 
سازمان  تأیید  به  هنوز  کوبایی  واکسن های 

نرسیده اند. بهداشت  جهانی 
ساخت  واکسن های  از  خبرها  تازه ترین  در 
موسسه  رئیس  ورز،  وینسنت  کوبا،  کشور 
پیشرفت  از  خبر  کوبا  فینالی  واکسن سازی 
این  آزمایش  تحت  واکسن های  از  یکی 
گفته  و  داده   »۲ »سوبرانا  نام  به  موسسه 
فاز  به  این واکسن در حال ورود  است که 
این  در  و  است  انسانی  آزمایش های  دوم 
زمینه به داوطلبانی در کشورهای دیگر نیاز 
دارد. به گفته او  در این فاز پس از آزمایش 
دی  در  کشور  این  شهروند  هزار  روی  بر 
تزریق  داوطلب  هزار   1۵۰ به  بهمن ماه  و 

گرفت. خواهد  صورت 
شبکه »تله سور« هاوانا هم در گزارشی اعالم 
 19 کووید  کم  شیوع  دلیل  به  کوبا  که  کرد 
آزمایش  زمینه  در  مذاکره  پیشبرد  حال  در 
به  است.  دیگر  کشورهای  در   »۲ »سوبرانا 
گزارش این شبکه کشور کوبا در حال حاضر 
دو واکسن کرونا ساخته و اعالم کرده است 
که به دنبال آزمایش این دو واکسن بر روی 

نفر در جهان است. 1۵۰ هزار 
بنا بر گزارش این شبکه موسسه واکسن سازی 
تزریق  برای  داوطلب  دنبال  به  کوبا  فینالی 
این شرکت در  از واکسن های  است و یکی 
فوریه  اواسط  تا  و  بوده  دو  و  یک  مرحله 
)حدود دو ماه و نیم دیگر( معلوم می شود که 
نتایج فازهای یک و دو آن چگونه بوده است.
شاید یکی از دالیل همکاری ایران در برنامه 

تولید واکسن کوبا وضعیت متفاوت کشورمان 
بر  زیرا  باشد؛  التین  امریکای  کشور  این  با 
ابتدای  از  اساس اعالم مقامات رسمی کوبا 
بحران کرونا در این کشور فقط 1۲ هزار نفر 
مبتال به این بیماری شده اند و تنها 14۵ مرگ 
در این مدت گزارش کرده است و زمانی که 
این آمار را با وضعیت ایران مقایسه می کنیم 
می بینیم که بر اساس آمارهای رسمی بیش از 
یک میلیون و دویست هزار نفر در ایران مبتال 
به کرونا شده اند که این یعنی در ایران 1۰۰ 
برابر بیش از کوبا مبتال داشته ایم و از لحاظ 
 ۵۵ یعنی  برابر   38۰ از  بیش  هم  مرگ ومیر 
هزار نفر فوتی بر اساس آمار رسمی در ایران 
ازاین رو کشورمان می تواند  ثبت شده است 

باشد. کوبا  برای  داوطلبان جذاب  از  یکی 
البته سابقه کوبا در مدیریت بحران کرونا در 
داخل این کشور و نیز اعزام تیم های پزشکی 
مختلف  اپیدمی های  در  دنیا  نقاط  اقصی  به 
کشور  این  از  خوبی  وجهه  کرونا  ازجمله 
به جا گذاشته و پزشکان کوبایی همواره در 
همیشه  که  جایی  تا  دارند  قرار  مقدم  خط 
شرایط  با  مقابله  برای  حکومتشان  توسط 
اعزام  جهان  سراسر  به  سالمت  اضطراری 
ابوال  شیوع  زمان  در  به عنوان مثال  شده اند؛ 
در سال ۲۰13 در غرب آفریقا کادر درمانی 
زیادی از این کشور به این منطقه اعزام شد.
از  کوبا  بهداشت  وزارت  تخمین  اساس  بر 
این کشور  امروز پزشکان  به  تا   19۶۰ سال 
در قریب ۶۰۰ هزار مأموریت در 1۶4 کشور 
حضور داشته اند و بسیاری از آنان هنوز در 
آمریکای  و  آفریقا  در  باالخص  کشور   ۶7

هستند. فعالیت  مشغول  التین 
مثال بارز حضور کوبا در کمک به کشورها در 
بحران کرونا حضور موفق پزشکان این کشور 
در ایتالیا است. در ابتدای بحران سفارت کوبا 
در ایتالیا پیشنهاد سازمان دوستی ایتالیا-کوبا 

مقیم  کوبایی های  ملی  هماهنگی  سازمان  و 
درخواست  امکان  ارزیابی  جهت  ایتالیا  در 
جداگانه  به طور  را  کوبا  از  کمک  دریافت 
طبق  داد.  قرار  ایتالیایی  مقامات  اختیار  در 
می تواند  کوبا  کمک  سازمان ها  این  پیشنهاد 
شامل اعزام پرسنل پزشکی و ارسال داروی 
کرونا  با  مقابله  برای  که  بود  آلفا  اینترفرون 

شد. استفاده  آن  از  موفقیت آمیز  به طور 
جولیو گالرا، مشاور امور بهداشت و تندرستی 
ایتالیا در ابتدا بحران اعالم کرد که در روز 
۲۰۲۰ درخواست کمک از  14 مارس  شنبه 
نیز  کوبا  کنسول  و  بود  داده  ارائه  را  کوبا 
دریافت این درخواست رسمی و ارائه آن به 
بود.  کرده  تأیید  را  کوبا  در  مقامات مسئول 
بیو کوبا  ادواردو مارتینز، رئیس  طبق اظهار 
فارما گروپ، صنعت دارویی کوبا آماده بود 
این جزیره  احتمالی کرونا در  بیمار  هزاران 

کند. معالجه  را 
مارتینز در یک مصاحبه مطبوعاتی هم اعالم 
کرده بود که ۲۲ داروی تولید شده در کوبا 
مقابله  برای  که  هستند  پروتکلی  از  بخشی 
با شیوع کرونا در این جزیره پیش بینی شد. 
به  می توانند  داروها  این  که  گفت  مارتینز 
این  از شیوع  منظور کمک جهت جلوگیری 
ویروس و معالجه افرادی که عالئم ابتال به آن 
را دارند به کشورهای دیگر نیز صادر شوند.
این اتفاق در کارائیب، جامائیکا، سنت کیتس 
و نویس و وینست و گرنادینس هم افتاد و 
آنها اعالم کردند که تقاضای دریافت کمک 
لذا  ارائه داده اند؛  از همتایان کوبایی شان را 
از  متخصص  پرستار   ۲1 شامل  گروه  اولین 
سالمت  نظام  ظرفیت  بردن  باال  برای  کوبا 
کشورها  این  وارد  کرونا  با  مقابله  جامائیکا 
پزشکی  کادر   ۵3 حضور  دیگر  مثال  شد. 
با ابوال در  ۲۰14 برای مقابله  کوبا در سال 

بود. سریالنکا 
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  یاسر مختاری
سردار  که  بود  گذشته  سال  دی ماه  سیزدهم 
 47 رسید،  شهادت  به  سلیمانی  قاسم  حاج 
روز پس از شهادت ایشان بود که اعالم شد 
ویروس کرونا وارد کشور شده است. از آن 
روز بیماری کووید19 طی سه موج مختلف 
گروه گروه مردم را راهی بیمارستان ها کرد و 
جان بسیاری از هموطنان را ستاند. با ورود 
این بیماری به کشور نهادهای مختلف با تمام 
ظرفیت های خود وارد میدان شده و طرح ها 
و برنامه های مشترکی را با وزارت بهداشت 
این  کنترل  و  مهار  به  تا  درآوردند  اجرا  به 
برنامه  ها  این  جمله  از  کنند.  کمک  بیماری 
طرح شهید سلیمانی بود که با مشارکت هزاران 
از  بسیج  تخصصی  و  فنی  نیرو های  از  نفر 
به  شد.  اجرا  و  برنامه ریزی  آبان ماه  اواخر 
پزشکی  جامعه  بسیج  سازمان  رئیس  گفته 
کشور، این طرح در راستای کمک به اجرای 
بهتر سیاست های وزارت بهداشت به عنوان 
متولی کنترل این بیماری در کشور تهیه شد 
و بیماران به صورت فعال و بنا به تمایل خود 
تحت  شده  تجهیز  نقاهتگاه های  یا  منزل  در 
مراقبت های بهداشتی و درمانی قرار گرفتند. 

راهبردها و اصول اجرایی طرح 
شهیدسلیمانی

اجرایی  اصول  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
طرح شهید سلیمانی که در روزهای اخیر نیز 
مشارکت  بر  مبتنی  تأکید شد  آن  استمرار  بر 

بسیج و مردم، محله  محوری و خانواده  محور 
بودن، ارائه فعال خدمات و مراقبت  ها، جلب 
مشارکت بین  بخشی و بهره  گیری از ظرفیت هر 
خانه یک پایگاه سالمت است. ارائه مراقبت  ها و 
خدمات ضروری بهداشتی به صورت حضوری 
و غیرحضوری، شناسایی زودهنگام کووید19 
خانه  در  نزدیک  تماس  معرض  در  افراد  و 
غیرخانگی  یا  خانگی  قرنطینه  کار،  محل  یا 
و  خطر  معرض  در  گروه  های  از  مراقبت  و 
ارتقای کیفی مراقبت  ها از بیماران بستری و 
در  که  است  سیاست  هایی  جمله  از  سرپایی 
طرح شهید حاج قاسم سلیمانی دنبال می  شود.

تبارشناسی یک طرح
جانشین معاونت سالمت آموزش پزشکی و سردار سرتیپ پاسدار محمد مهدی مظهری، 

با  در گفت وگو  پاسداران  سپاه  زیستی  دفاع 
خبرنگار سپید در رابطه با دلیل تدوین طرح 
 « کرد:  اظهار  آن  اجرای  و  سلیمانی  شهید 
و  کشور  در  کرونا  سوم  موج  آغاز  از  پس 
افزون آن، سپاه پاسداران  تلفات باال و روز 
وظیفه  مستضعفین  بسیج  و  اسالمی  انقالب 
با  مقابله  و  کنترل  برای  که  دانستند  خود 
کنند. پس  ورود  کشور  در  بیماری  گسترش 
و  اپیدمیولوژیست ها  با  مختلف  جلسات  از 
متخصصان عفونی و دیگر صاحب نظران طرح 
با تفاهم نامه ای  شهید سلیمانی تدوین شد و 
امضا  به  بهداشت  وزارت  و  بسیج  بین  که 
از  پیشگیری  عنوان طرح  با  این طرح  رسید 

آغاز شد.« بیماری کرونا 

وی افزود: »بهداشت و درمان سپاه و مجموعه 
بسیج پیش از طرح شهید سلیمانی، طرح های 
درمان محور را اجرا می کرد، اما در این طرح 
چون  و  گرفت  قرار  پیشگیری  بر  محوریت 
نتیجه  در  بود  ویروسی  کووید19  بیماری 

ویروس مورد هدف قرار گرفت.«
برای  تیم  هزار  »دو  کرد:  بیان  مظهری     
اجرای این طرح در نظر گرفته شد اما با آغاز 
تمامی سپاه  های  پیدا کرد،  افزایش  تیم ها  آن 
استانی به همراه بسیج محالت و بسیج مساجد 
نیز درگیر اجرای این طرح شدند و بیش از 
4نفر  پزشک،  یک  حضور  با  تیم  هزار   20
طرح  این  در  سالمت  مراقب   10 و  پرستار 

کردند.« مشارکت 
جانشین معاونت سالمت، آموزش پزشکی و 
دفاع زیستی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
اشاره به تغییر و تحوالت حوزه بهداشت و 
درمان در این نهاد و تأثیر آن در مبارزه با کرونا 
و اجرای طرح شهید سلیمانی اظهار کرد: »تا 
قبل از شیوع کرونا در سپاه معاونت بهداشت، 
درمان، آموزش و امداد پزشکی وجود داشت 
سالمت،  معاونت  به  بیماری  این  شیوع  با 
پیدا  تغییر  زیستی  دفاع  و  پزشکی  آموزش 
کرد، در همین راستا معاونت های سالمت در 
سپاه های استانی، نواحی، حوزه ها و پایگاه های 
روستاها  و  تمامی شهرها  در  بسیج  مقاومت 
نیز تشکیل شدند و بستر برای اجرای طرح 

بود.« شده  مهیا  سلیمانی  شهید 
ادامه در صفحه 15 

تاللو نام شهید سلیمانی بر بیرق مبارزه با کرونا
جانشین معاونت سالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه پاسداران در سالروز شهادت سردار دلها 

از مشارکت بیش از 20 هزار تیم اجرایی در طرح محله محور شهید سلیمانی برای قطع زنجیره کرونا خبر داد

مظهری: بهداشت و درمان 
سپاه و مجموعه بسیج پیش 

از طرح شهید سلیمانی، 
طرح های درمان محور را 
اجرا می کرد، اما در این 

طرح محوریت بر پیشگیری 
قرار گرفت و چون بیماری 
کووید19 ویروسی بود در 
نتیجه ویروس مورد هدف 

قرار گرفت

نمکی: حدود ۲۵ هزار تیم 
حمایتی فعال داریم که در 
این بخش بیشترین سهم 

را بسیج با بیش از ۶۰ 
درصد دارد و دستگاه های و 
سازمان های مردم نهاد دیگر 
هم همکاری دارند و خدمات 
الزم را هم در خانه ها و هم 

قرنطینه ها و اقامتگاه ها 
ارائه می کنند



شماره 1837 1315 دی 1399

 ادامه از صفحه 14
وی در ادامه با بیان اینکه در این طرح هفت 
راهبرد اصلی دنبال می شود، گفت: »راهبرد اول، 
تشدید نظارت بر پروتکل  های بهداشتی و اعمال 
نظارت  این  که  است  قانون  های ضدکرونایی 
بهداشت،  وزارت  مردم،  مشارکت  طریق  از 
صورت  ذی  ربط  ارگان  های  سایر  و  بسیج 
می  پذیرد. راهبرد دوم تست گسترده، هدفمند 
و هوشمند برای شناسایی سریع  تر مبتالیان به 
کروناست. این امر باعث می  شود راهبرد سوم 
که بیماریابی فعال، قرنطینه و رهگیری هوشمند 
و  آموزش  شود.  اجرایی  بهتر  است،  بیماران 
فرهنگسازی، حفاظت از گروه  های آسیب  پذیر 
شامل سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه  ای، 
برنامه  ریزی دقیق برای اعمال محدودیت  های 
هوشمند در تعطیالت و تقویت فرآیند درمان 
سرپایی از دیگر راهبردهایی است که می  توان 

به آن  ها اشاره کرد.«
مظهری بیان کرد: » تیم های مشارکت کننده در 
طرح شهید سلیمانی به سه دسته تیم نظارتی، 
تیم های  می شوند.  تقسیم  حمایتی  و  مراقبتی 
نظارت افرادی را که مبتال هستند شناسایی کرده 
و در مرحله بعد افرادی را که با این مبتالیان 
در ارتباط بودند مورد شناسایی و رصد قرار 
می دهند. تیم های مراقبتی نیز افراد مبتالیان را 
که در قرنطینه خانگی قرار گرفته مورد مراقبت 
قرار می دهند و ملزومات دارویی آنها را تهیه 
می کنند تا این افراد مجبور نباشند از قرنطینه 
خود خارج شوند. تیم های حمایتی نیز به وسیله 
بسته های حمایتی از افراد کم بضاعت به ویژه 

بیماران حمایت می کنند.«
وی ادامه داد: »مباحث آموزشی نیز از سوی 
این تیم ها دنبال می شود و زمانی که به درب 
منازل مراجعه می کنند نکات پیشگیری از ابتال به 
بیماری و نحوه مراقبت از بیمار را به خانواده ها 

ارائه می دهند.«  
بسیج  و  سپاه  مشارکت  یادآوری  با  مظهری 
در طرح های بهداشتی و درمانی کشور اظهار 
کرد: »تا پیش از شیوع کرونا و اجرای طرح 
طرح های  در  سپاه  و  بسیج  سلیمانی،  شهید 
 ، MMR ،واکسیناسیون سراسری فلج اطفال
سرخک و سرخجه ورود پیدا کرده و مشارکت 
گسترده ای با وزارت بهداشت و دیگر نهادهای 
این  اجرای  تجارب  واقع  در  داشت.  مرتبط 
اقدامات به بهتر اجرا شدن طرح شهید سلیمانی 

کمک کرد.«
شهید  سردار  شخصیت  به  اشاره  با  مظهری 
نام  به  این طرح  نام گذاری  سلیمانی و دالیل 
تنها یک  یاداور شد: »سردار سلیمانی  ایشان، 
شخصیت مبارز نبود، بلکه نگاه حمایتی ایشان 
از مردم و سالمت آنان برجسته بود به ویژه 
همزمان با آغاز تحریم ها ایشان در تهیه دارو 
و تجهیزات پزشکی نقش برجسته ای داشتند. 
اعتقاد سپاه و بسیج نیز این است که در حال 
این طرح، خود شهید  حاضر فرمانده معنوی 
سلیمانی هستند و استعانت از روح آن شهید 
بزرگوار به کمک ما در کنترل بیماری منجر شد.«

سهم نهادها در طرح شهید سلیمانی
عالوه بر مشارکت گروه های مختلف سپاه و 
بسیج در این طرح نهادهای دیگری مانند هالل 
احمر، خیرین سالمت و گروه های مختلفی از 

نمکی،  داشتند. سعید  مشارکت  نظام سالمت 
با مشارکت گسترده  بهداشت در رابطه  وزیر 
نهادهای مختلف در این طرح اظهار کرد: »سهم 
همکاران سازمان بسیج در این طرح حدود 3۰ 
درصد، کارکنان نظام سالمت و دانشگاه های 
علوم پزشکی حدود 3۲ درصد و بقیه سازمان ها 
مانند رابطان و سفرای سالمت نیز وزن قابل 
بخش خصوصی  اینکه  دارند، ضمن  توجهی 
این  با  نزدیکی  همکاری  نیز  احمر  هالل  و 

طرح داشتند.«
نمکی افزود: »در تیم های مراقبتی بیش از 3۶ 
هزار نفر کمک می کنند که بخش سالمت حدود 
۶7 درصد و بسیج نیز حدود ۲9 درصد نقش 
دارند. در تیم های نظارتی نیز حدود 11 هزار 
تیم نظارتی داریم که در این بین وزن هر یک 
از دستگاه ها در این بخش مشخص است و 3۵ 
درصد بسیج، 1۴ درصد هالل احمر و ۲۰ درصد 
بخش سالمت نقش دارند و دستگاه های دیگر 
نیز حضور دارند. حدود ۲۵ هزار تیم حمایتی 
فعال داریم که در این بخش بیشترین سهم را 
بسیج با بیش از ۶۰ درصد دارد و دستگاه های 
همکاری  هم  دیگر  نهاد  مردم  سازمان های  و 
دارند و خدمات الزم را هم در خانه ها و هم 

قرنطینه ها و اقامتگاه ها ارائه می کنند.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »تعداد قابل توجهی 
به  نیز  خدمت  ارائه  و  حمایتی  جدید  واحد 
این طرح اضافه شده اند. شهرداری ها به ویژه 
و  کرده  بسیاری  کمک های  تهران  شهرداری 

وارد  نیز  دیگر  نهاد  سازمان های مردم  سایر 
میدان شدند.«

کمک 200 میلیارد تومانی در قالب طرح 
شهید سلیمانی

جامعه  بسیج  رئیس  صادقی،  محمد  شاهین 
مردم و خیرین  از مشارکت گسترده  پزشکی 
در کمک مالی به اجرای این طرح خبر داد و 
به سپید، گفت: »در قالب طرح شهید سلیمانی 

بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان توسط پایگاه های 
بسیج، خیرین، کمک های مردمی و هالل  احمر 
جمع آوری و در اختیار افراد نیازمند قرار گرفت.« 
سلیمانی  شهید  »طرح  افزود:  محمدصادقی   
طرحی مشترک میان وزارت بهداشت و سازمان 
آن  اصلی  هدف  که  است  مستضعفان  بسیج 
حمله به زنجیره انتقال ویروس کرونا می باشد.«
وی ادامه داد: » افراد زیادی به دلیل شیوع کرونا 
در خانه ها ماندند  به همین دلیل کمک رسانی 
به افراد نیازمند موجب شد که افراد کمتر برای 

تهیه معاش از خانه خارج شوند.«
رییس بسیج جامعه پزشکی کشور یادآور شد: 
»حدود یک ماه و نیم پیش و هم زمان با آغاز 
این طرح روزانه شاهد از دست دادن ۵۰۰ نفر 
بر اثر بیماری کووید 19 و ابتالی 1۴ هزار و 
این  بیماری بودیم که امروز  این  به  ۵۰۰ نفر 

آمار کاهش چشمگیری داشته است.«
وی یکی از دستاوردهای این طرح را هم آوایی، 
همه  بین  هماهنگی  و  همدلی  هم صدایی، 
افزود:  و  دانست  دستگاه ها در سراسر کشور 
»در حال حاضر حدود 1۶۰ هزار بسیجی در 
کشور در این طرح مشغول فعالیت هستند که 
با هماهنگی بهداشت و درمان اقدامات محوله 

را انجام می دهند.«
محمدصادقی ادامه داد: »یکی دیگر از نتایج طرح 
 ICU شهید سلیمانی کاهش تعداد بستری در
و حتی بخش های مختلف بیمارستان است.«

وزیر  مشترک  نشست  در  نیز  قبل  روز  چند 
بهداشت با فرماندهان سپاه و بسیج که برای 
شده  برگزار  طرح   این  تکمیل  و  استمرار 
بسیج  فرمانده  سلیمانی  بود، سردار غالمرضا 
مستضعفین کشور گفت: » تا االن بیش از 17 
میلیون خانوار که جمعیت ۶۲ میلیونی کشور را 
شامل می شوند غربالگری شدند که این مهم با 
بیش از ۴.۵ میلیون سفیر سالمت در کشور انجام 
شده است. از کارکنان وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی تشکر می کنیم که همکاری 

بسیار خوبی در اجراب این طرح داشتند.«
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران نیز در اجرای 
طرح شهید سلیمانی مشارکت گسترده ای داشت 
و به گفته کریم همتی رئیس این جمعیت در 
حال حاضر در طرح شهید سلیمانی داوطلبان و 
جوانان سازمان هالل حضور دارند، ضمن اینکه 
نظارت بر اجرای این طرح از سوی وزارت 

بهداشت به هالل احمر واگذار شده است.
این طرح که با نام شهید سلیمانی مزین شد و 
بیش از ۴۵ روز از اجرای آن می گذرد همزمان 
توانست  مختلف  محدودیت های  اجرای  با 
مرگ های کرونایی را به کمتر از 1۵۰ نفر در 
روز برساند و کمک کند تا بسیاری از شهرهای 
کشور از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی و 
زرد تغییر پیدا کنند و نشان دهد با همکاری 
نهادهای مختلف می توان به مهار و کنترل این 
بیماری در زمان اوج خود پرداخت و از ابتالی 

بیشتر و تلفات گسترده پیشگیری کرد.

مظهری: سردار سلیمانی 
تنها یک شخصیت مبارز 
نبود، بلکه نگاه حمایتی 

ایشان از مردم و سالمت 
آنان برجسته بود به ویژه 

همزمان با آغاز تحریم ها 
ایشان در تهیه دارو و 

تجهیزات پزشکی نقش 
برجسته ای داشتند

محمد صادقی: در قالب 
طرح شهید سلیمانی بیش از 

۲۰۰ میلیارد تومان توسط 
پایگاه های بسیج، خیرین، 
کمک های مردمی و هالل 

 احمر جمع آوری و در اختیار 
افراد نیازمند قرار گرفت
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