
وزیر بهداشت هشدار داد خبـر

خیزجدید موارد سرپایی کرونا  در کشور 
هرگونه عادی انگاری بیماری، ممنوع

وزیر بهداشت با تاکید بر پرهیز از هرگونه عادی انگاری 
و ساده انگاری از سوی مردم و مسئوالن نسبت به 
کاهش موارد بیماری کرونا در کشور و با بیان اینکه 
این عادی انگاری همکاران ما را نگران کرده است، 
گفت: »متاسفانه مواردی را از خیز جدید بیماری در 
کشور به خصوص در موارد سرپایی بیماری داریم 
می بینیم که این موارد می تواند بعد از چند روز به 
افزایش موارد بستری و بعد از آن به افزایش موارد 

مرگ و میر بدل شود.«
به گزارش سپید، سعید نمکی از رصدخانه طرح 
شهید قاسم سلیمانی گفت: »روزهایی که گذشت 
دنیا تالطم زیادی را در زمینه کووید۱۹ تحمل کرد 
و تعداد مرگ ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی 
بسیار باال بود؛ به طوری که متاسفانه طی یک روز 
۴۲۸۱ مرگ در آمریکا، ۱۲۴۳ مرگ در بریتانیا، ۱۱۰۹ 
مرگ در برزیل، ۱۱۰۶ مرگ در آلمان، ۶۱۶ مرگ در 
ایتالیا، ۴۵۲ مرگ در فرانسه، ۴۰۸ مرگ در اسپانیا 
و ۱۷۱ مرگ در کشور ترکیه اعالم شد. البته برخی 
شیوه های ثبت به دلیل تفاوت هایی که در جهان دارند، 
در اعالم آمارها هم تفاوت هایی را قائل می شوند.« وی 
ادامه داد: »علی رغم فشارها و گرفتاری ها و مشکالت 
ویروس در جهان، اما تعداد مرگ های روزانه ناشی از 
این بیماری در کشور ما به زیر ۱۰۰ تا نزول یافت؛ 
هرچند که هر تعدادی از موارد مرگ و میر مالل آور 

و غم انگیز است.«
وزیر بهداشت به سفر اخیر خود به استان مازندران 
اشاره کرد و افزود: »استانی که ما را تقریبا بیش از 
همه گرفتار کرده، استان مازندران است. نقشه کشور 
در تاریخ های متفاوت را که می بینید، مشاهده می کنید 
که در تنها استانی که بیشترین گرفتاری را داریم، 
مازندران است و متاسفانه ۲۱ هموطن در یک روز 
به دلیل ابتال به بیماری و بستری در بیمارستان در 

این استان جان باختند.«

وی تاکید کرد: »اگر این مرگ ها در استان مازندران 
نبود، به سمت مرگ های پایین تر از ۵۰ می رفتیم.«

وی ادامه داد: »در استان گلستان نیز دو شهر کردکوی 
و بندرگز متاثر از مازندران، در وضعیت قرمز هستند. 
شهرهای ساری، آمل، قائمشهر، فریدونشهر و نکا 
از مازندران و کردکوی و بندرگز در گلستان در 
وضعیت قرمز هستند. کارگران فصلی که برای چیدن 
مرکبات از گلستان به مازندران سفر کرده بودند، در 
بازگشت با خود ویروس را آورده اند و این دو شهر 
را به سمت قرمز شدن برده اند. در استان همکاران 
ما به شدت دارند کار می کنند و وضعیت به سمت 
تثبیت شدن می رود و امیدوارم گرفتاری تازه ای در 

کشور نداشته باشیم.«
نمکی گفت: »درباره ویروس جهش یافته اروپایی با 
منشاء انگلیسی و بریتانیایی به جز آن پنج موردی که 
قبال گزارش کردیم، موارد جدیدی را در کشور گزارش 
نشده است. در مجموع گزارش جدیدی از کیس مبتال 
به ویروس جهش یافته در کشور دریافت نکردیم.«

وی افزود: »در استان مازندران هم بررسی مفصلی 
کردیم که مبادا جهش داخل کشوری از این ویروس 
داشته باشیم که خوشبختانه گزارشی در این زمینه 

نگرفتیم.«
وزیر بهداشت با تاکید بر پرهیز از هر گونه عادی 
انگاری و ساده انگاری در کاهش موارد کرونا در 
کشور گفت: »به هموطنان عرض می کنم علی رغم 
اینکه در نقشه کشور گسترش نقاط زرد و آبی را 
می بینیم به شدت نگران خیز جدید بیماری هستیم. 
متاسفانه با آرامش خیالی که در مردم در کاهش 
مرگ ها و بستری ها بوجود آمده، باز دارند می روند 
به سمت عادی انگاری و ساده انگاری و همکاران 
را به شدت نگران کرده اند.« وی گفت: »متاسفانه 
مواردی را از خیز جدید در کشور به خصوص در 
موارد سرپایی بیماری داریم می بینیم که این موارد 
می تواند بعد از چند روز به افزایش موارد بستری و 

بعد از آن به افزایش موارد مرگ و میر بدل شود.«
نمکی با اشاره به وضعیت تامین واکسن کرونا در 

کشور نیز گفت: »ما برای تهیه واکسن از منابع معتبر 
داریم تالش می کنیم. علی رغم برخی بحث ها در جامعه 
در رابطه با تهیه واکسن، ما در وزارت بهداشت با نگاه 
صرف کارشناسی و تهیه گزارش کارشناسی خدمت 
تصمیم گیران رده باالی نظام جمهوری اسالمی و بدون 
توجه به هر پدیده غیرکارشناسی، کار را دنبال می کنیم.«
وی افزود: »خوشبختانه در هیات دولت موضوع 
را طرح کردم و رییس جمهور هم بانک مرکزی 
را مکلف کردند و بانک مرکزی هم برای تامین ارز 
با منابعی که ما دنبال می کنیم، اعالم آمادگی کرد و 

انشااهلل به زودی واکسن را وارد می کنیم.«
نمکی گفت: »خوشبختانه پروتکل های تزریق واکسن 
را هم تدوین کردیم که چگونه واکسن را تزریق کرده 
و آن را به چه گروه های هدف و آسیب پذیری تلقیح 

کرده و از کجا شروع کنیم.«
وی گفت: »در زمینه واکسن داخلی هم آنچه که در 
مجموعه مطالعه بالینی انجام دادیم، بسیار موفق بوده 
است. خبر کار مشترک ایران را با مجموعه واکسن سازی 
کوبا شنیدید. علی رغم برخی جوسازی ها ما در کوبا 
قدرتمندی ساخت واکسن را سال هاست که تجربه 
کردیم. واکسن هپاتیت بی که سال هاست در کشور 
تزریق می شود، کار مشترکی است که بین انستیتو 
پاستور و کوبایی ها و همچنین واکسن پنوموکوک 
که چندین سال است که پروژه آن را با کشور کوبا 

شروع کردیم.«
به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت گفت: »واکسن کرونای 
تولید مشترک بعد از فاز مطالعات حیوانی، فاز اول 
و دوم بالینی را در بیرون از کشور پاس کرده و قرار 
است آن را در پاستور به صورت مشترک بسازیم. 
قراردادی را هم آماده کردیم و فاز سوم را با دقت و 
وسواس شروع خواهیم کرد. امیدوارم که همانطور که 
قول دادیم، در بهار آینده واکسن داخلی را با اطمینان 

و خیال راحت در کشور داشته باشیم.«

رئیس دفتر رئیس جمهوری به ارائه توضیحاتی درباره اقدامات دولت 
در زمینه خرید واکسن کرونا پرداخت و با بیان اینکه »کوواکس نه 
یک شرکت است و نه یک کشور بلکه یکی از زیر مجموعه های 
سازمان جهانی بهداشت است«، تصریح کرد: »انتخاب نوع واکسن 
از سبد کوواکس بر عهده ما است؛ در نتیجه کاری که ما تاکنون 
برای خرید واکسن از سازمان جهانی بهداشت و کوواکس انجام 
داده ایم، هیچ تعارضی با نظری که مقام معظم رهبری فرمودند ندارد.«
به گزارش سپید، محمود واعظی در حاشیه جلسه صبح چهارشنبه 
هیئت وزیران درباره خرید واکسن کرونا به ارائه توضیحاتی در این 
باره پرداخت و گفت: »کوواکس نه یک شرکت است و نه یک 
کشور بلکه یکی از زیر مجموعه های سازمان جهانی بهداشت است.«
وی اظهار کرد: »این سازمان به این دلیل که واکسن کرونا، تنها 
واکسنی است که همه کشورهای دنیا به آن احتیاج دارند، سبدی با 
عنوان کوواکس ایجاد کرده است. پیش بینی سازمان جهانی بهداشت 
برای این است که حتی اگر تمام کشورها و شرکت هایی که در 
حال ساخت واکسن کرونا هستند، موفق شوند، تا یک سال آینده 

به تنها درصدی از نیاز جهان پاسخ داده می شود؛ به همین دلیل 
سبدی تشکیل و در آن همه واکسن های تولید شده در دنیا را قرار 

داده است و برای هر کشور سهمیه تعیین کرده است.«
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه »سهمیه ایران از سبد 
کمک ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن است«، خاطرنشان 
کرد: »انتخاب نوع واکسن از سبد کوواکس بر عهده ما است؛ در 
نتیجه کاری که ما تاکنون برای خرید واکسن از سازمان جهانی 
بهداشت و کوواکس انجام داده ایم، هیچ تعارضی با نظری که مقام 

معظم رهبری فرمودند ندارد.«
واعظی در ادامه با تاکید بر این که واکسن کرونا را می خریم و به 
موقع وارد کشور می کنیم، افزود: »پول کوواکس از مدت ها قبل 
آماده بود، اما آمریکایی ها مانع پرداخت آن می شدند؛ با این حال 
االن قسط اول این پول را که ۵۲ میلیون یورو بود پرداخت کرده ایم 

و مابقی پول را نیز در موعد مقرر پرداخت خواهد شد.«
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با سه کشور چین، هند و روسیه 
برای خرید واکسن کرونا، خاطر نشان کرد: »همزمان برای تسهیل 

در خرید و واردات کرونا با چینی ها دردهای مذاکره هستیم که 
به نظر من این مذاکرات پیشرفت خوبی داشته است. همچنین با 
هند و روسیه نیز در حال مذاکره هستیم؛ واکسن های تولیدی این 
سه کشور از جمله واکسن هایی است که در حال حاضر در منطقه 
مورد استفاده قرار می گیرد.« وی همچنین درباره همکاری ایران 
با کوبا در زمینه تولید واکسن کرونا با تاکید بر اینکه کوبایی ها در 
زمینه مسائل دارویی خیلی خوب کار کرده اند، گفت: »عالوه بر 
اقداماتی که در زمینه خرید واکسن انجام داده ایم، با توجه به اینکه 
طی ۱۰-۱۲ سال گذشته کار مشترکی پزشکی موفقی با کوبایی ها 
داشتیم، در زمینه تولید واکسن کرونا نیز درحال انجام همکاری هایی 

هستیم؛ در این زمینه آنها مقداری از ما جلوتر هستند.«
به گزارش ایسنا، واعظی با بیان اینکه »هر راهی را که امکان پذیر 
بوده برای خرید واکسن دنبال کرده ایم«، اظهار کرد: »خوشبختانه 
آقای رئیس جمهور دو ماه پیش دستور دادند که پول واکسن نباید 
با سایر هزینه ها قاطی شود؛ این یعنی سالمتی مردم مهم است و هر 

زمان که الزم باشد باید هزینه های مربوط به واکسن پرداخت شود.«

توضیحات رئیس دفتر رییس جمهور درباره خرید واکسن کرونا: 

اقدام دولت تعارضی با نظر رهبری ندارد
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