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نامه وزیر بهداشت به مدیران و نیروهای حوزه سالمت خبـر

شرافتوهمتتانراپاسمیدارم

وزیر بهداشت در نامه ای به مدیران و نیروهای حوزه 
سالمت، تاکید کرد که ما سیاست زده و سیاست باز 
نیستیم، نیامده ایم تا برای مان کف بزنند و صندلی های 
بعدی را نشانه رویم، آمده ایم تا بسوزیم، تا فناشویم تا 
در پای عشق به مردم و سالمتشان جان نثار کنیم. ما 
اهل فرار از سختی های پیش رو به بهانه بی توجهی به 

تقاضاها و هشدارهای کارشناسی مان نیستیم.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن کامل این نامه 

به شرح زیر است: 
 معاون محترم ............

رئیس / سرپرست دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی .............

همکاران ارجمند 
خدمتگزاران  داروسازان،  دندانپزشکان،  پزشکان، 
بهداشتی  کارشناسان  بهورزان،  کشور،  اورژانس 
و بهداشت محیط، پرستاران، ماماها، پیراپزشکان، 
متخصصین علوم آزمایشگاهی، توانبخشی، کادر 
خدمات و پشتیبانی در کلیه مراکز بهداشتی درمانی 
دولتی، خیریه و خصوصی، سازمان های مردم نهاد، 

خیرین ارجمند سالمت
با سالم؛ 

از  یکی  با  بی امانتان  نبرد  از  ماه  چهارده  حدود 
سرکش ترین عوامل بیماری زای قرون اخیر می گذرد. 
در این ایام سهمگین بی پروا تن بر آتش بال زدید، 
نهراسیدید، خانواده های تان را ماه ها ندیدید، یک روز 
استراحت نکردید و در داغ جانسوز شهادت همکاران 
نازنینتان گداختید تا سه موج نفس گیر را مدیریت کنید 
و علی رغم تحریم ها و کاستی های تحمیلی ظالمانه 
خارجی و کم مهری های داخلی که گروهی ماسک 
و لباس محافظ و دارو و انتقال ارز را مانع شدند و 
جمعی هم بدلیل مدیریت نقدینگی و یا بهانه ضیق 
منابع کشور قطره چکانی لب های سوخته از عطشتان را 
در این جبهه نبرد بی امان نمناک کردند، آن هم در سالی 
که درآمدهای اختصاصی بیمارستانهای دانشگاهی نیز 

به حداقل در تاریخ چندساله اخیر رسید.
 ایثار و نجابت شما مانع شد که فریاد برآورید که 

امروز کرونا اصلی ترین موضوع کشورست، امروز 
تکمیل و راه اندازی تخت های بیمارستانی برای 
مدیریت امواج نفس گیر کرونا مهم تر از بعضی از 
پروژه هائیست که تأخیرشان عامل سرگردانی بیماران 
اورژانسی نمی شود. بجای فریاد و منازعه که مردم را 
مشوش کند با استفاده از ظرفیت خیرین و مردم همیشه 
همراه، سه هزار تخت ICU و هزاران ونتیالتور و ابزار 
مورد نیاز را تهیه کردید تا پیرمردی و پیرزنی نفس کم 
نیاورد، دارویی که در هر کجای دنیا بود فراهم کردید 
و سپس ساختید تا ایرانی سرافراز حسرت نخورد 
که اگر دارویی که در فالن کشور پیشرفته مصرف 
می شود را تهیه می کردند بیمارش از دست نمی رفت.

شرافت و همتتان را پاس می دارم که عالوه بر بیمار 
کرونایی نگذاشتید بیمار اورژانسی دیگری نیز در 
اتاق عمل و  بخش های مراقبت ویژه سرگردان شود 
و حتی یک بیمار دچار حمله قلبی و یا جوان سانحه 
دیده در تصادف و یا صحنه های آسیب رسان دیگر 
بدلیل اشغال تخت های بیمارستان با بیمار مبتال به 
COVID-19 از خدمت باز بماند. می دانید که شبانه 
روز در کنارتان بودم و دیدم و ستودم حماسه ای که 
خلق کردید و نگین افتخاری که بر انگشتر تاریخ ایران 
زمین نشاندید قبل از پایان سال با ورود اولین ویروس 
جهش یافته در نشستی خدمتتان گفتم که باید خود 
را برای مبارزه با یکی از پیچیدیده ترین موجودات 
مهاجم آماده کنیم و پس از آن نیز مکرر با مکاتبه و 

جلسات از راه دور شیوه مدیریت را مرور کردیم.
اینجانب با شناختی که از قدرت سرایت، بیماری زایی 
و مرگ و میر ویروس جدید داشتم با مکاتبات عدیده 
از  بخش های مختلف درخواست کردم تا موضوع را 
جدی بگیرند و بتوانیم در حد امکان ویروس را در 
استان خوزستان زمین گیر کنیم تقاضا کردم راه ها را 
از مناطق آلوده به دیگر نقاط از زمین و هوا و دریا سد 
کنیم و نگذاریم منابع آلوده به یکی از سهمگین ترین 
عوامل بیماری زا جابجا شوند. با وزن دهی ویروس 
جدید در سیر اپیدمیولوژیک بیماری تشدید بیماریابی 
در قالب طرح موفق شهید سلیمانی را ارائه نمودیم 

و خواستیم تا مثل سال قبل از تاریخ 1399/12/25 
تا 1400/01/18 با ممنوعیت سفرها از شکل گیری 

جمعیت سیال جلوگیری کنیم تا فرصت بیابیم:
1. با همراهی عزیزانمان در سازمان بسیج در قالب 
طرح محله محور موارد محتمل را شناسائی و شعله های 
کوچک را خاموش کنیم تا بهم نپیوندند و کشور را 

در عرصه پهناور گرفتار نکند.
2.مدت جایگزینی ویروس نجیب تر ووهان را با 
ویروس سرکش جهش یافته طوالنی تر کنیم تا با 
درگیری ناگهانی چندین استان، مهار مدیریت بیماری 

را از دست ندهیم.
3. به پرسنل خسته از مهار سه پیک طاقت فرسا 

فرصتی برای نفس کشیدن بدهیم.
4. اگر مشمول عنایت شویم منابعی برای تکمیل 
تخت های پراکنده در استان ها که بعضاً تا 95درصد 
پیشرفت دارد دریافت و آنها را آماده بهره برداری کنیم.
5. گرچه علی رغم پیگیری های مستمر در حداقل 9 
ماهه اخیر و قطعی شدن بعضی قراردادهای خرید 
واکسن و اعالم برنامه زمان بندی حمل و تحویل آن 
که قرار بود قبل از عید حداقل حدود 4.5 میلیون دوز 
واکسن تحویل بگیریم و به هشتصد هزار دوز تقلیل 
یافت و این مشکل جهانی است که 85درصد واکسن 
جهان را 7 کشور مولد و صاحب تکنولوژی با ثروت 
سرشار تزریق می کنند. مع الوصف با تالش های بی وقفه 
برای واردات از یکسو و امید به پیوستن تولید داخل 
در بهار به چرخه تولید ملی و جهانی، افزایش پوشش 
واکسیناسیون فرصت دهد تا چرخه انتقال نیز کندتر 
شود. رؤسای محترم دانشگاه ها قبل از عید بیانیه ای 
صادر کردند و در آن تقاضا شد که برای دادن این 
فرصت با آنها همراهی شود که به هردلیل این اتفاق 
نیفتاد و عالوه بر عوامل خطرزائی همچون صف های 
طوالنی تهیه ارزاق عمومی، مسافرت ها و دورهم آئی ها 

نیز وضعیت جدیدی برای کشور رقم زد.
عزیزان، نیک آگاه باشند که اینجانب بشیوه مکتوب و 
یا گفتمان آکنده از اعتراض، تقاضا و التماس هرچه 
باید قبل از تعطیالت منعکس کردم می دانستم که 

کوچکترین بی احتیاطی برای شما عزیزان چه موج 
سخت و طاقت فرسای دیگری خواهد آفرید که با 

همه امواج قبلی متفاوتست.
و  فرماندهان  گرامی،  همراهان  عزیز،  یاران  ولی 
سربازان سخت ترین نبرد نظام سالمت، می دانم که 
خسته اید، می دانم که دلگیر و دل شکسته اید می دانم 
که می پرسید تا کی و چرا باید تاوان سهل انگاری ها و 
عادی پنداری ها را با داغ جگرسوز همکاران عزیزمان 
بپردازیم؟ می دانم که پرکردن جای یکایک عزیزان 
بربادرفته در یاد مانده تا ابد میسر نیست. می دانم که 
در این ایام پرالتهاب یک روز و شب آرام نداشته اید، 
خانواده های تان نیز فرسوده شده اند و شما نیز نیک 
می دانید که این سرباز کوچک نیز به عشق مردم 
در کنار شما چون شمع با شما گداخته و ذوب 
شده است. می دانید که لحظه ای از دغدغه های تان 
غافل نبوده است. می دانید که در سوگ هرکدام از 
عزیزانمان با سوز دل گریسته است. می دانید که جز 
عرق شرم ارمغانی برای این همه ایثارتان نداشته 
است اما می دانید و می دانیم که راهی بجز ایستادگی 
در کنار این مردم و کاهش رنج و دردشان با تسلط 

بر این ویروس منحوس نداریم.
شاید بارها می توانستیم برای فرار از این فشار سنگین 
دلیلی را بهانه و از زیربار شانه خالی کنیم. مگر در 
شرایط آرام با خزانه پر و اعتبارات سرشار با بهانه 
جویی های پیاپی صحنه را ترک نکردند؟ اما عزیزان، 
ما بازماندگان روزهای دفاع مقدسیم، سربازان قسم 
خورده عزیزی هستیم که لحظه ای در حمایت و 
دلجویی و رعایت همه اصول تنهای مان نگذاشته 
است. ما میراث دار سرزمین شهیدانیم. ما ملت امام 
حسینیم. بی تابی های مان نیز برای حفظ جان و موقعیت 
و آبروی خودمان نیست، ما سیاست زده و سیاست باز 
نیستیم، نیامده ایم تا برای مان کف بزنند و صندلی های 
بعدی را نشانه رویم، آمده ایم تا بسوزیم، تا فناشویم تا 
در پای عشق به مردم و سالمتشان جان نثار کنیم. ما 
اهل فرار از سختی های پیش رو به بهانه بی توجهی 
به تقاضاها و هشدارهای کارشناسی مان نیستیم. آنها 
که کرونا و مرگ مردم این سرزمین را ابزار سیاسی 
می کنند تا بتوانند ورشکستگی گذشته را شاید جبران و 
در ماه های پیش رو آب رفته به جوی را بازگردانند و 
برای فروپاشی نظام سالمت و تسلیم در مقابل بیماری 
شعار ترغیب به استعفای این تیم را سر می دهند نیز 
بدانند که این گروه پایدارتر از آنست که فکر می کنند 
و ایستاده اند تا پایان این راه، تا متقاعد کردن دیگران 
به همراهی، تا عرضه زودرس واکسن ایرانی، تا مهار 
کامل بیماری در این سرزمین سرافراز، تا آشفته کردن 
خواب همه کسانی که منتظرند درماندگی این کشور 

را به جای سربلندی نظاره کنند.
یاران وفادار من تالش کنید:

اعمال  به  اصرار  و  پروتکل ها  اجرای  در   .1
محدودیت ها با هیچکس مماشات نکنید. همانگونه 
که رهبر فرزانه انقالب فرمودند، اقتصاد و امنیت 
از همه چیز  فعاًل مدیریت کرونا  اما  مهم است 
گسترش  و  بیماری  شدن  طوالنی  است.  مهم تر 
مولفه های  کلیه  برای  آفت  بزرگترین  همه گیری 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. 

ادامه در صفحه 3 
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خبـر

فعالیت مشاغل گروه ۲  در شهرهای قرمز 
و گروه ۳  در شهرهای نارنجی ممنوع شد

معاون کل وزارت بهداشت اسامی مشاغلی که در 
شهرهای قرمز و نارنجی باید تعطیل باشند را اعالم 
کرد و گفت: »به عنوان دستگاه ناظر گالیه داریم که 
هنوز در شهرهایی که از چند روز قبل قرمز اعالم 
شدند، خصوصا مراکز استان ها و به خصوص تهران 
هنوز بسیاری از پاساژها، رستوران ها و بنگاه امالک 

و... که باید تعطیل باشند، باز هستند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی درباره ممنوعیت 
فعالیت اصناف در مناطق قرمز کشور گفت: »متاسفانه 
و با کمال تاسف از امروز)چهارشنبه 18 فروردین( 
2۵۷ شهر کشور شامل تمام مراکز استان ها قرمز شدند 
و مجموع شهرهای قرمز و نارنجی کشور به بیش از 
8۵ درصد رسید و شهرهای آبی ما فقط به تعداد 11 
شهر است که کم تر از چند دهم درصد شهرها است.«
وی افزود: »متاسفانه برخی از محدودیت هایی که باید 
در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال شود، هنوز به طور 

مناسب خصوصا در این دوره اعمال نشده است.«
حریرچی با اشاره به برخی از این محدودیت ها گفت: 
»به عنوان مثال مشاغل گروه دو در شهرهای قرمز 
حتما باید به مدت دو هفته از روز اعالم، تعطیل 
باشند. این مشاغل شامل بوستان ها و مراکز تفریحی 
به طور کامل، پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای 
سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ که اصطالحا 
به آن ها مال می گویند و بازارهای موقت شامل بازارهای 

روز و محلی.«
وی تاکید کرد: »همچنین مراکز شماره گذاری اتومبیل، 
آرایشگاه های مردانه و زنانه، مراکز فروش لوازم آرایشی 
و بهداشتی، مراکز فروش فرش، موکت و لوازم خانگی 
و حوله و پرده و مبلمان و لوستر و درب و پنجره و 
تزیینات ساختمان، مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، 
سرگرمی، لوازم التحریر، ظروف، کتاب، محصوالت 

فرهنگی، مراکز فروش انواع پوشاک، کیف، کفش و 
...، آتلیه های عکاسی، آژانس های مشاور امالک، مراکز 
تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی شامل رستوران، کافی 
شاپ و... باید در شهرهای قرمز کال تعطیل باشند و 

پذیرش مشتری نباید داشته باشند.«
و  ملزومات  فروش  »مراکز  داد:  ادامه  حریرچی 
تجهیزات بدنسازی و ورزشی، فروشندگان طال و 
جواهر و...، فروش کاالهای دست دوم و سمساری 
و آموزشگاه های رانندگی و... همه در شهرهای قرمز 
باید تعطیل باشند. اینها مشاغل گروه دو هستند که 

باید در شهرهای قرمز تعطیل باشند.«

وی گفت: »نظارت بر این تعطیلی ها برعهده وزارت 
بهداشت است، دستگاه مسئول وزارت صمت است 
و اتحادیه ها و انجمن های صنفی مربوطه همکار این 
موضوع هستند. از مردم خواهش می کنم که هر جا که 
تخلفی اتفاق می افتد، به وزارت صمت و دستگاه های 

نظارتی اطالع رسانی کنند.«
حریرچی گفت: »لیست مشاغل گروه سه که در 
شهرهای نارنجی باید تعطیل باشند، شامل تاالرهای 
پذیرایی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های ورزشی، 
چایخانه ها و قهوه خانه ها و... که در کل ساعات شبانه 
آموزشگاه های  همچنین  باشند.  تعطیل  باید  روز 

موسیقی و زبان با حضور ده نفر و موزه ها و تئاتر و 
مهدهای کودک باید در شهرهای نارنجی تعطیل شوند.«
وی تاکید کرد: »ما به عنوان دستگاه ناظر گالیه داریم 
که هنوز در شهرهایی که از چند روز قبل قرمز اعالم 
شدند، خصوصا مراکز استان ها و به خصوص تهران 
هنوز بسیاری از پاساژها باز هستند، رستوران ها و 

بنگاه امالک و... که باید تعطیل باشند، باز هستند.«
به گزارش ایسنا، حریرچی گفت: »از مردم می خواهیم 
که به دستگاه های نظارتی از سوی سامانه ها موارد 
تخلف را اعالم کنند و دستگاه های مسئول هم حتما 

اعمال قانون خواهند کرد.«

 ادامه از صفحه 2
هرگونه بی توجهی را منعکس نمائید ما قسم خورده ایم که در حفظ 
سالمتی و جان مردم قصور نکنیم. مرگ یک نفر داغ همگانی ماست و 
نجات جان یک انسان در هر شرایطی حتی قاتل فراری نیز مسئولیت 
حرفه ای و اخالقی ماست. هرکجا جان مردم را به خطر می اندازند با 
اینکه ابزار کنترل و برخورد در دست شما نیست مع الوصف منعکس 

کنید. یقیناً وجدان بیدار جامعه به نیکی قضاوت خواهد کرد.
2. همکاری صمیمانه ما با هم پیمانان همراه در طرح شهید قاسم 
سلیمانی در قالب فعالیت محله محور را پس از سکون و استقرار 
جمعیت سیال با بازنگری ادامه می دهیم، شیوه جدید همکاری در 

قالب گام پنجم در حال ابالغ شدن است.
3. موج جدید همانگونه که در جلسات گذشته گفتم سنگین تر از امواج 
قبلی است مع الوصف تالش کنید با توسعه مراکز سرپائی 16 و 24 
ساعته و درمان موثر سرپایی با پروتکل ابالغی جدید فشار بر بخش 
بستری را کم کنید. پروتکل جدید درمان سرپایی، استفاده از داروهای 
ضد ویروس و داروخانه های منتخب در اسرع وقت ابالغ می شود.
4. طبق مکاتبات قبلی امروز دیگر باید اکثر موارد را ویروس انگلیسی 
فرض کنید نگرانی از ویروس های موتاسیون یافته جدید مطرح است. 
لذا نمونه برداری و ارسال طبق پروتکلی که معاون محترم تحقیقات 
و فناوری و همچنین معاون محترم بهداشتی اعالم می نمایند جهت 

رصد موارد موتاسیون یافته احتمالی از سراسر کشور ضروریست.
۵. سریعاً در مورد  بخش های بستری حتی االمکان همانگونه که 
قباًل ابالغ شد با لغو موارد غیر اورژانسی، اکثر  بخش ها را برای 
بیماران کووید آماده کنید. هرگونه نقص سیستم اکسیژن رسانی 
و کمبودهای داروئی سریعاً منعکس شود. ضمن آنکه با استفاده 
از تجربه گرانقیمت یکساله گذشته انتقال تجربیات بیمارستانهای 
مرجع می تواند به کاهش مرگ و میرها کمک کند که معاون محترم 
درمان در این راستا فعالیت خوبی را دنبال می کنند. امیدوارم از این 

تجارت ارزنده بیشتر بهره مند شویم.
6. سریعاً در مورد راه اندازی تخت های قابل بهره برداری برآورد 
هزینه و اعالم نمائید. امیدوارم با پشتیبانی رئیس جمهور محترم بتوانیم 
هرچه زودتر این مجموعه ها را به تخت های موجود اضافه کنیم تا 
دوستان اضطراب کمبود تخت نداشته باشند. این افتخار که تاکنون 
بیماری در طول اپیدمی پشت درب بیمارستانی سرگردان نشده در 

این مرحله و مراحل احتمالی آتی نیز نباید مورد تردید قرار گیرد.
۷. درمورد بکارگیری نیروهای جدید که آزمون استخدامی آن ها برگزار 
شده معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و همچنین دانشگاه ها تالش 
کنند تا در اسرع وقت بکارگیری شوند. شاید گوشه ای از نیازهای 

پرسنلی برآورده گردد و بار کم تری به دیگر همکاران منتقل شود.
8. کمک های مومنانه و مساعدت سازمان های مردم نهاد و خیرین 

سالمت بسیار کارساز بود. در این مرحله نیز استفاده از ظرفیت کلیه 
امکانات مردمی ادامه راه را هموارتر و پیمایش سختی ها را میسرتر 
خواهد کرد. امیدمان به لطف الهی و به همراهی و دعای خیر پاک 

نفسانیست که تاکنون مشمول عنایت مستمرشان بوده ایم.
برحسب عادت همه روزه پس از نماز صبح تفألی به حافظ زدم 

که این غزل آمد:
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور: 

 که زیباترین ابیاتش که با حال و روز ما همراهست را می نویسم و 
برای تان آرزوی سربلندی، توفیق و عزت دارم.

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت                               
 دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

هان مشو نومید چون واقف نئی از سر غیب                            
  باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند
چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم                            
 سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور

گرچه منزل بس خطرناکست و مقصد بس بعید  
 هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

والسالم، برادر کوچک تان، دکتر سعید نمکی



فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران تاکید کرد

  امین جاللوند
با توجه به شیوع گسترده موج چهارم کرونا در 
تهران، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
پایتخت، خواستار تعطیلی کامل تهران شده است.
به گزارش سپید، فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در کالنشهر تهران ایجاد محدودیت های 
بیشتر و تعطیلی کامل تهران را نظری کامال فنی، 
علمی و کارشناسی دانست و اظهار امیدواری 
با اعمال محدودیت ها و کاهش تردد  کرد که 
در هفته های پیش رو با کاهش بار بیماری روبه 

رو شویم. 
علیرضا زالی در جلسه ستاد فرماندهی عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران که روز 
چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه با حضور رؤسای 
دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران و 
مسئوالن نظامی و انتظامی و نمایندگان دستگاه های 
نظارتی و بهداشتی تهران برگزار شد، ضرورت 
برای مهار  بازدارنده و جدی تر  قوانین  اجرای 
کرونا را مورد تاکید قرار داد و  شرایط و وضعیت 

کرونایی تهران را تشریح کرد.
وی با اشاره به این که پس از ۱۴ ماه از شیوع کرونا 
حادثه تلخی به لحاظ شیوع گسترده وچرخش 
ویروس کووید ۱۹در تهران رخ داده؛ استفاده از 
خرد جمعی و بهره مندی از نظرات اعضای ستاد 

مقابله با کرونا را ضروری ذکر کرد.
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
علی رغم  که  این  به  اشاره  با  تهران  کالنشهر 
تاکیدات مبنی بر ممانعت از سفرهای نوروزی 
و بین شهری، همچنان شاهد ترددهای گسترده در 
ایام تعطیالت بودیم، افزود: »نتیجه تراکم و تردد 
در واپسین هفته های اسفند و تعطیالت نوروزی،  
قرمز شدن شرایط کرونایی تمام مراکز کشور به 

لحاظ رنگ بندی کرونایی است.«
زالی شرایط استان تهران به لحاظ چرخش ویروس 
گفت:  و  کرد  توصیف  نامطلوب  و  پیچیده  را 
کرونایی  قرمز  کامال  شرایط  در  تهران  »امروز 

به سر می برد.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران ادامه داد: »به جز قرچک، شهر 
و  استان  مراکز  و  شهرها  بقیه  مالرد  و  قدس 
شهر تهران به رنگ قرمز کرونایی درآمده است.«
وی با بیان این که تعداد کلی شهرهای آبی، زرد 
و نارنجی کشور به کم تر از ۱۲ شهر کاهش یافته 
تاکید کرد: »تابلوی استانی، شهری،  عمومی و 

کشوری بسیار نگران کننده است.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران افزود: »۱۰۵ بیمارستان تخصیص 
یافته به درمان بیماران کرونایی به چهار هزار و 
۸۱۲ بیمار بستری خدمات ارائه می دهند و این 
درحالی است که از سه شنبه شب موارد بستری 

به شکل قابل توجهی روبه افزایش است.«
بستری ۲۵ درصد از بیماران کرونایی در  بخش 

مراقبت های ویژه،  بخش دیگری از سخنان زالی 
را به خود اختصاص داد.

وی افزود: »فاصله قابل توجه بین بستری شدگان 
جدید کرونایی در مقایسه با ترخیص شدگان، 

نشان از تراز و باالنس منفی کرونا دارد.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
بیمار   ۳۰۰ بودن  انتظار  در  از  تهران  کالنشهر 
جدید مبتال به کووید۱۹ در انتظار بستری در 

 بخش اورژانس بیمارستان ها خبر داد.
زالی گستردگی و بازتوزیع پراکنده کرونا در سطح 
استان تهران را نگران کننده توصیف کرد وگفت: 
»هیچ نقطه ای از مناطق ۲۲ گانه تهران وضعیت 
مطلوبی تری در مقایسه با سایر نقاط کالنشهر 

پایتخت ندارد.« وی با تاکید بر اینکه تهران از 
نظر تعداد مبتالیان به کرونا و متوفیان شرایط 
یکسان وهمگنی دارد، اظهار کرد: »بدون تردید 
ویروسی که امروز با آن  مواجه هستیم ویروس 
جهش یافته ایست که مبدا آن، ویروس کالسیک 

ووهان نیست.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران گفت: »چرخش ویروس جهش 

یافته انگلیسی تابلوی عمومی کشور است.«
زالی باالرفتن خوشه های خانوادگی بیماری کرونا 
در تهران را پررنگ دانست و ابتالی عمومی اعضای 
خانواده به ویروس جهش یافته انگلیسی را نشان 

از سرعت و چرخش باالی ویروس ذکر کرد.
به گفته وی، افزایش میزان بستری شدگان کرونایی 
امروز نتیجه ازدحام  و ترددهای متراکم آخر سال 
است. بنابراین نتیجه سفرهای نوروزی در هفته 

آینده بیش از پیش بروز خواهد کرد.
زالی هفته آینده را هفته ای سخت و طاقت فرسا 
برای تهران پیش بینی کرد و افزود: »آثار اصلی 
کرونا و نادیده گرفتن توصیه های پیشگیرانه در 

هفته های آینده مشخص خواهد شد.«
وی در ادامه ضمن یادآوری شرایط پیچیده و 
دشوار تهران، اعمال محدودیت های بیشتر در 
تهران  با هدف کاهش چرخش ویروس کرونا 

را خواستار شد.
وی اعمال محدودیت های جدید، حضور حداقل 
تعطیلی  خصوصی،  و  دولتی  کارکنان  بخش 
جشنواره ها، نمایشگاه ها و مراسم مذهبی و آیینی را 
مورد تاکید قرار داد و گفت: »باید محدودیت های 

کرونایی خصوصا در شهرهای قرمز به صورت 
کامل و با کفایت الزم اعمال شود.«

و  پیچیده  از شرایط  رفت  برون  راه  تنها  زالی 
دشوار کرونایی را تعطیلی کامل شهر و اعمال 
این  استمرار  و  دانست  بیشتر  محدودیت های 
استاندارد  حد  به  رسیدن  تا  را  محدودیت ها 
بازتوزیع  ضروری ذکر کرد. وی گستردگی و 
نگران  را  تهران  استان  یکسان کرونا در سطح 
کننده توصیف کرد وگفت: »هیچ نقطه ای از مناطق 
۲۲ گانه تهران وضعیت مطلوبی تری در مقایسه با 

سایر نقاط کالنشهر پایتخت ندارد.«
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران با بیان این که جان شمار زیادی 
از مردم در معرض خطر ابتال به کروناست، از 
شرایط شیوع گسترده کووید۱۹ در کشور و تهران 
ابراز نگرانی کرد و اعمال تصمیمات سریع و 

بی کم و کاست را مورد تاکید قرار داد.
وی تعطیلی کامل تهران با هدف کاهش زنجیره 
شیوع کرونا را مطالبه جدی کادر بهداشت، درمان 
و مردم دانست و تسریع روند واکسیناسیون را 
از شکل گیری  پیشگیری  برای  مناسبی  راهکار 

سویه های جدید ویروس دانست.
زالی با بیان اینکه بیمارستان های خدمت دهنده 
به بیماران کرونایی درحال آماده باش کامل به 
به  مبتال  بیماران  منطقی  بازتوزیع  سر می برند، 
کووید۱۹در بیمارستان های سطح شهر را برای 
کاهش  و  مردم  به  مطلوب تر  خدمات  ارائه 

فرسودگی کادر درمان دردستور کار قرار داد.
ادامه در صفحه 5 

تعطیلی کامل تهران، مطالبه جدی کادر درمان
استاندار تهران از توقف فعالیت مشاغل گروه های ۲، ۳ و ۴ در پایتخت به مدت دو هفته خبر داد

زالی: باوجود تاکیدات مبنی بر 
ممانعت از سفرهای نوروزی و بین 

شهری، همچنان شاهد ترددهای 
گسترده در ایام تعطیالت بودیم. 
نتیجه تراکم و تردد در واپسین 

هفته های اسفند و تعطیالت 
نوروزی، قرمز شدن شرایط 

کرونایی تمام مراکز کشور به 
لحاظ رنگ بندی کرونایی است. 
هم اکنون تعطیلی کامل تهران 
با هدف کاهش زنجیره شیوع 

کرونا، مطالبه جدی کادر بهداشت، 
درمان و مردم است

شماره ۴۱۹۰۲ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰



 ادامه از صفحه 4
استفاده از درمان های سرپایی، داروهای خوراکی 
به  ابتال  اولیه  مراحل  در  خصوصا  تزریقی  و 
کرونا، متوقف کردن کلیه اعمال نیمه ضروری 
و غیرضروری حداقل به مدت ۱۴ روز با نظر 
رییس و پزشک بیمارستان، پالسما درمانی و 
اختصاص باالترین سطح پوشش سبد خدمات 
بیمه ای از دیگر مواردی بود که فرمانده عملیات 
به  تهران  در کالنشهر  کرونا  بیماری  مدیریت 

آن اشاره کرد.
استان  که  مهم  این  یادآوری  با  ادامه  در  وی 
تهران به نقطه پرخطر کرونا نزدیک شده است، 
تعامل و همکاری کلیه نهادهای نظامی، انتظامی، 
ارگان ها و واحدهای بهداشتی و درمانی را با 

هدف ریشه کنی کرونا مورد تاکید قرار داد.
متمرکز شدن مراکز امداد هدایت سه گانه بیمار 
در تهران با هدف باز توزیع مناسب مبتالیان به 
کرونا  بخش دیگری از مواردی بود که فرمانده 
کالنشهر  در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات 

تهران در این جلسه مطرح کرد.
بیان  با  جلسه  ازاین  دیگری  در بخش  وی 
اینکه تجربیات مقابله با کرونا بیانگر این مهم 
است که تعطیلی کامل شهر »به معنای واقعی« 
را  بیماری  بار  قابل توجهی  میزان  با  می تواند 
بکاهد خاطرنشان کرد: »هدف کاهش فعالیت 
مشاغل غیرضروری خلوت تر شدن شهر و اجرای 
بی کم و کاست طرح های بهداشتی موثری چون 

طرح شهیدسلیمانی است.«
زالی ایجاد محدودیت های بیشتر و تعطیلی کامل 
تهران را نظری کامال فنی، علمی و کارشناسی 
اعمال  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  و  دانست 
محدودیت ها وکاهش تردد در هفته های پیش 

رو با کاهش بار بیماری روبرو شویم.
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالن شهر تهران با اشاره به دستاوردهای ارزنده 
طرح شهید سلیمانی، استمرار و اجرای این طرح 
را با هدف ریشه کنی کرونا درگام چهارم مقابله 

با کرونا ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، در اولین جلسه فرماندهی عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران در سال 
۱۴۰۰که ۱۸ فروردین ماه با حضور جمعی از 
مدیران و مسئوالن دانشگاهی، نظامی، انتظامی، 

اجرایی و شهرداری برگزار شد، زالی از تالش های 
در  کرد.  قدردانی  ستاد  این  اعضای  ماهه   ۱۴
این جلسه نمایندگان و اعضای ستاد فرماندهی 
عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران 
مواردی نظیر افزایش همکاری های بین بخشی، 
پرهیز از موازی کاری، اجرای آخرین روش های 
بیماریابی سریع، افزایش محدودیت های تردد، 
پیش بینی و برنامه ریزی برای مقابله با بحران های 
سطح  ارتقا  برای  تالش  و  کرونایی  احتمالی 
سواد سالمت در جامعه مطرح و مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.

توقف فعالیت مشاغل گروه های ۲، ۳ و 
۴ در تهران

استاندار  کرونا،  چهارم  موج  گرفتن  با شدت 
تهران نیز از توقف فعالیت مشاغل گروه های 

۲، ۳ و ۴ به مدت دو هفته خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه شورای 
اداری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: 
 ۱۴۰۰ سال  در  رو  پیش  رویداد   »مهم ترین 
چهار  تهران  حوزه  در  که  است  انتخابات 
از  یکی  بی تردید  می شود.  برگزار  انتخابات 
مسائلی که موجب ایجاد شور و اشتیاق مردم 
برای مشارکت در انتخابات خواهد شد مدیریت 
بازار،  متاسفانه شلوغی  که  بیماری کروناست 

بازگشایی تاالرها و عدم رعایت فاصله گذاری 
در اسفندماه و در ادامه سفرهای نوروزی موجب 
شده که در حال حاضر روند فزاینده مبتالیان 

در کشور را شاهد باشیم.«
وی افزود: »ویروس جهش یافته انگلیسی قدرت 
درگیر کردن همه سنین را دارد و این ویروس 
در تمام کشور گردش پیدا کرده و در ۳۰ استان 
روند بیماری رشد شتابی گرفته است. لذا الزم 
است که با اتخاذ تصمیمات، کنترل بیماری را 

در دستور کار قرار دهیم.«
بندپی ادامه داد: »از ابتدای آذر تا پایان اسفند با 

اتخاذ تدابیری این بیماری را مدیریت کردیم و در 
حال حاضر نیز با تشدید محدودیت ها و نظارت 
بر اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و 
تقویت طرح محله محور شهید سلیمانی باید 
مدیریت و کنترل بیماری را در دست بگیریم.«
روند  تهران  »در  کرد:  تأکید  تهران  استاندار 
مراجعات  و  است  فزاینده  بیماری  این  شیوع 
سرپایی، بستری و فوتی ها روند افزایشی دارد. 
ستاد  مصوبات  اجرای  برای  را  خودمان  باید 
ملی و جذب همکاری مردم همچون گذشته 

آماده کنیم.«
وی در خصوص محدودیت مشاغل مختلف 
گفت: »مشاغل ضروری همچون دستگاه های 
و  زنجیره ای  فروشگاه های  خدمت رسان، 
می کنند  مهیا  را  مردم  مایحتاج  که  مشاغلی 

باید فعالیت کنند، اما فعالیت پاساژها، تاالرها، 
مراکز آموزشی، سینماها، مراکز ورزشی و حتی 
برگزاری مراسم مذهبی جزو فعالیت هایی است 

که در شهرهای قرمز باید متوقف شوند.«
وی ادامه داد: »از سایر اقشار و صنوف مشمول 
صورت  به  می کنیم  درخواست  محدودیت ها 
دو  برای  و  دهند  انجام  را  کار  این  داوطلبانه 
هفته فعالیت های خود را متوقف کنند. بی تردید 
چیزی اضافه بر مصوبات ستاد ملی قابل اجرا 
تنها  نیز  ادارات  فعالیت  در خصوص  نیست. 
نیروهای  از یک سوم  قرمز  باید در شهرهای 
خود به صورت حضوری استفاده کنند. قطعا 
نمی توان شهری همچون تهران را که پایتخت 
آن  در  بین المللی  فعالیت های  و  است  کشور 
در حال انجام است قرنطینه کرد. لذا موضوع 

قرنطینه تهران منتفی است.«
در  تهران در خصوص تصمیم گیری  استاندار 
مورد اجرای طرح ترافیک در تهران نیز گفت:  
،اما  بود  این موضوع مطرح  نیز  »سال گذشته 
قطعا  داریم  را  فعالیت ها  کاهش  که  هنگامی 
براساس  پیدا می کند و  رفت و آمدها کاهش 
مصوبات قانونی، شهر با تراکم جمعیت نباید 

مواجه باشد.«
با  دیگر  بار  بندپی  محسنی  ایسنا،  گزارش  به 
تاکید بر اینکه فعالیت گروه های یک در تهران 
ادامه دارد و مشاغل گروه های ۲، ۳ و ۴ تعطیل 
خواهند بود، افزود: »برخی مشاغل داوطلبانه 
فعالیت خود را متوقف کردند و برخی نیز تذکر 
گرفته اند که حداکثر تا پایان امروز)چهارشنبه ۱۸ 
فروردین( فعالیت خود را متوقف کنند. متاسفانه 
هنوز شهر دارای تراکم جمعیتی است و گویا 
این پیام دریافت نشده که کرونای جهش یافته 
این  ما  بگیرند. درخواست  انگلیسی را جدی 
است که با توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری 
از دورکاری، مردم برای مدت دو هفته همکاری 
داشته باشند تا مدیریت بیماری محقق شود. از 
شروع اعالم وضعیت قرمز برای تهران مصوبات 
ابالغ شده، لذا از روز سه شنبه به مدت دو هفته 
این محدودیت ها اعمال خواهد شد و در صورت 

نیاز تمدید می شود.«

وضعیت قرمز در پایتخت و 60 درصد 
شهرستان های کشور

با تشدید موج چهارم کرونا، حاال طبق آمارها 
وضعیت  در  شهرستان ها  درصد   9۰ حدود 
قرمز و نارنجی قرار دارند؛ به گونه ای که ۲۵۷ 
شهرستان و تمامی مراکز استان ها از ۱۸ فروردین 
در وضعیت قرمز قرار گرفت. هم اکنون ۱۲9 
 ۱۱ و  زرد  شهرستان   ۵۱ نارنجی،  شهرستان 
شهرستان آبی هستند. با احتساب آمارها می توان 
گفت که حدود 6۰ درصد شهرهای کشور در 
وضعیت قرمز و حدود ۳۰ درصد شهرستان ها 

نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند. 
در رنگ بندی جدید کرونایی شهرهای کشور، 
همه مراکز استان ها شامل اردبیل، تبریز، ارومیه، 
بندرعباس،  اهواز،  همدان،کرمانشاه،  سنندج، 
بوشهر، شهرکرد، یزد، رشت، گرگان، ساری، 
سمنان، مشهد، زاهدان، کرمان، یاسوج، بیرجند، 
بجنورد، قروین و قم که نارنجی یا زرد بودند، 
به جمع شهرهای قرمز اضافه شدند. بسیاری از 
این شهرها در رنگ بندی ایام نوروز، آبی بودند.

ادامه در صفحه 6 

با تشدید موج چهارم کرونا، 
حدود 90 درصد شهرستان ها 

در وضعیت قرمز و نارنجی 
قرار دارند؛ به گونه ای که 

۲۵۷ شهرستان و تمامی مراکز 
استان ها از ۱۸ فروردین در 

وضعیت قرمز قرار گرفت. 
هم اکنون ۱۲9 شهرستان 

نارنجی، ۵۱ شهرستان زرد و 
۱۱ شهرستان آبی هستند. با 

احتساب آمارها، هم اکنون حدود 
60 درصد شهرهای کشور در 

وضعیت قرمز و حدود 30 درصد 
شهرستان ها نیز در وضعیت 

نارنجی هستند

فیروزی الری: اگر همین روند 
ادامه یابد، در چند هفته آینده 

باید منتظر چهار رقمی شدن تعداد 
فوتی های روزانه کرونا باشیم. 

اگر می خواهیم این سناریوی تلخ 
محقق نشود، باید محدودیت های 
کرونایی با شدت و فوریت اعمال 

شود. پس از ماه ها کار سخت، 
دیگر رمقی برای کادر درمان باقی 
نمانده است. اگر موج چهارم کرونا 

کنترل نشود، باید منتظر باشیم که 
دوباره آمار شهدای مدافع سالمت، 

افزایش پیدا کند

5 شماره ۱9۰۲ ۱9 فروردین ۱۴۰۰



 ادامه از صفحه 5
درخواست جامعه پزشکی برای اعمال 

فوری محدودیت ها
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی نیز درخواست 
دارند که برای حفظ سالمت مردم و کادر درمان، 
فوریت  و  جدیت  با  کرونایی  محدودیت های 

اعمال شود. 
ایمان فیروزی الری، متخصص پزشکی اجتماعی 
در گفتگو با سپید به وضعیت حاد مراکز درمانی 
در موج چهارم کرونا اشاره می کند و می گوید: 
»اگر همین روند ادامه یابد، در چند هفته آینده 
باید منتظر چهار رقمی شدن تعداد فوتی های 
روزانه کرونا باشیم. اگر می خواهیم این سناریوی 
تلخ محقق نشود، باید محدودیت های کرونایی با 
شدت و فوریت اعمال شود. پس از ماه ها کار 
سخت، دیگر رمقی برای کادر درمان باقی نمانده 
است. اگر موج چهارم کرونا کنترل نشود، باید 
منتظر باشیم که دوباره آمار شهدای مدافع سالمت، 
افزایش پیدا کند. پیک چهارم کرونا یک تهدید 
بسیار جدی برای سالمت کادر درمان است. اگر 
این موج تازه بیماری مهار نشود و کادر درمان 
قربانی شوند، قطعا تبعات آن موجب افزایش 
مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا خواهد بود.«

که  بود  این  »عاقالنه تر  می کند:  خاطرنشان  او 
نگذاریم کار به جایی برسد که موج چهارم کرونا 
آغاز شود. این اتفاق هم کامال شدنی بود، اما 
مجموعه ای از تصمیمات غلط مثل آزاد گذاشتن 
سفرهای نوروزی موجب شده است که حاال 
انتظار افزایش روزافزون مرگ های کرونایی را 
داشته باشیم. حال در شرایط فعلی مجبور هستیم 
که محدودیت هایی بیشتر از پیک سوم کرونا را 
اعمال کنیم، زیرا این بار با ویروس جهش یافته 
انگلیسی مواجه هستیم که در آن میزان سرایت 

و شدت بیماری، بسیار باالست.«
فیروزی الری تاکید می کند: »اصال دور از انتظار 
نیست که تا چند روز دیگر، همه شهرستان های 
کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار بگیرند. 
اگر تا چند هفته قبل با اعمال محدودیت های 
جزئی می توانستیم از وقوع پیک چهارم کرونا 
موج  این  مهار  برای  حاال  اما  کنیم،  پیشگیری 
سرکش بیماری مجبور هستیم محدودیت های 
کرونایی شدیدتر و در نتیجه تلفات اقتصادی 
سنگین تری را متحمل شویم. با توجه به شرایط 
فعلی، فقط اعمال محدودیت های شدید و فوری 
و همچنین افزایش رعایت پروتکل های بهداشی 
می تواند این موج تازه را مهار کند. در عین حال 
باید تالش بیشتری برای واردات واکسن کرونا هم 
صورت بگیرد. تا وقتی واکسیناسیون سراسری به 
نتیجه مطلوب نرسد، هر بار احتمال وقوع پیک 

تازه ای از کرونا وجود دارد.«
همچنین سجاد موسوی، کارشناس اقتصاد سالمت 
هم در گفتگو با سپید به اهمیت تعطیلی شهرهای 
پرخطر برای حمایت از کادر درمان اشاره می کند 
و می گوید: »اگرچه گفته می شود که تعطیلی کامل 
شهرهای پرخطر به اقتصاد این شهرها آسیب 
می زند، اما واقعیت این است که تعطیل نشدن 
تلفات  اوج شیوع کرونا،  شهرهای پرخطر در 
اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت. البته 
اینکه تعطیلی ها به شکل نصفه و نیمه اجرا شود، 
یا بازارها و اماکن عمومی همچنان پذیرای مردم 
باشد، این سیاست ها نمی تواند کرونا را کنترل 
کند. تداوم این شرایط، اقتصاد سالمت را فلج 

بیماران حاد  برخی  درمان  هزینه  کرد.  خواهد 
مبتال به کرونا، گاهی از مرز 100 میلیون تومان 
از جیب  نیز  این هزینه ها  اغلب  هم می گذرد. 
نظام سالمت تامین می شود. در این شرایط اگر 
ورودی بیمارستان ها کمتر نشود، نظام سالمت 
از توان مالی کافی برای رسیدگی به بیماران مبتال 

به کرونا برخوردار نخواهد بود.« 
کامل  »تعطیلی  می کند:  خاطرنشان  موسوی 
کاهش  را  بستری ها  آمار  کالن شهرها می تواند 
و  فرسودگی  از  قدری  این صورت،  در  دهد. 
خستگی کادر درمان هم کاسته خواهد شد. باید 
در نظر داشت که تجهیزات بیمارستانی نیز در حال 
فرسوده شدن است و در خیلی از مراکز درمانی، 
امکان جایگزینی تجهیزات فرسوده وجود ندارد. 
تامین داروها و نیروی انسانی نیز برای بسیاری 
از مراکز درمانی به یک چالش بزرگ تبدیل شده 
است. در این شرایط اعمال تعطیلی حداقل دو 
هفته ای کامال ضروری است تا زیرساخت های 
نظام سالمت دچار فروپاشی نشود. تعطیلی کامل 
کالن شهرها می تواند به ساختارهای نظام سالمت، 

فرصت احیا بدهد.«

کادر درمان در اضطرار، بیمارستان ها 
در وضعیت اشباع

این روزها با افزیش چند برابری بیماران بستری 
در مراکز درمان کرونا روبرو هستیم. با توجه به 
شیب تند ابتال به کرونا، بیم آن می رود که تعداد 
فوتی های روزانه کرونا، چهار رقمی شود. در 
شرایط فعلی، ظرفیت اغلب مراکز درمان کرونا 
نیز اشباع شده و دوباره روزهای سخت کادر 

درمان آغاز شده است.
بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس  طبرسی،  پیام 
مسیح دانشوری هم با اشاره به وضعیت ناگوار 
مراکز درمانی در موج چهارم کرونا گفت: »از 1۶ 
فروردین، تهران هم قرمز شده است. بیمارستان ها 
در حال حاضر اشباع شده اند. اگرچه بخش های 
درمانی جدید باز می شود، اما این کار هم محدود 
است و بعد از چند روز به بن بست می رسیم. 
نکته مهم برای مهار کرونا، رعایت پروتکل های 
است.  انداختن ویروس  از چرخه  و  بهداشتی 

موج  تا  شود  اعمال  زودتر  باید  محدودیت ها 
جدید به پایان برسد.«

او از افزایش آمار بستری ها و مراجعان به بخش 
اورژانس این بیمارستان خبر داد و در گفتگو با 
رادیو تهران گفت: »تعداد مراجعان به پنج برابر 
اسفندماه رسیده است. به دلیل پر بودن تخت ها 
در بیمارستان ها، برخی خانواده ها مجبورند عزیزان 

خود را در چند بیمارستان بستری کنند.«
به کشور  یافته  ویروس های جهش  وی ورود 
را اجتناب ناپذیر دانست و اظهار داشت: »نکته 
مهم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در جهت 
به حداقل رساندن احتمال انتقال ویروس است. 
بسیاری از هموطنان در ایام نوروز به کشورهای 
توریستی سفر کرده اند و در حال برگشت هستند. 
هنوز گزارشی مبنی بر ویروس جهش یافته ایرانی 

وجود ندارد.«
تاکید  با کرونا  مقابله  عضو کمیته علمی ستاد 
کرد: »باید زمانی داشته باشیم تا بیماران کنونی 
را مدیریت کنیم. محدودیت ها باید شدید باشد. 
با محدویت های نیم بند نمی توان شرایط را کنترل 
کرد. باید در ستاد ملی مقابله با کرونا، جلسه ای 
برای کنترل درست اوضاع گذاشته شود. به هر 
حال، افرادی که به مسافرت رفته و یا در جاهای 
را  خود  روز  هشت  تا  هفت  بوده اند؛  پرخطر 

قرنطینه کنند و از ماسک استفاده کنند. همچنین 
به دید و بازدید به ویژه به دیدن افراد سالمند 
نیز نروند. متاسفانه تعداد زیادی از بیماران در 

دید و بازدید به بیماری مبتال شده اند.«

آسیب پذیری باالی کودکان در موج 
چهارم کرونا

در موج چهارم کرونا، کودکان بسیار آسیب پذیر 
هستند. کارشناسان تاکید دارند که با توجه به 
شیوع ویروس جهش یافته انگلیسی باید مراقبت 

بیشتری از کودکان انجام شود. 
فرهاد چوبدار، متخصص بیماری های کودکان 
هم با اشاره به در خطر بودن بچه ها در موج 
چهارم کرونا، تاکید کرد: »عالیم کرونا در بچه ها 
بغرنج تر و غیرتیپیک است. مثال ممکن است که 
اصال درگیری ریه وجود نداشته باشد و اتفاقا در 
آنها درگیری قلبی ایجاد کند. متاسفانه ما چند 
کودک را به دلیل درگیری قلبی و آریتمی ناشی 
از کرونا از دست دادیم. این ویروس جهش یافته، 
قدرت انتقالش بیشتر است و متاسفانه کودکان 

را هم به شدت درگیر می کند.«
وی یادآور شد: »خانواده ها نباید اشتباه کنند و 
باید در نظر بگیرند که هر عالمتی، نشانه آلرژی 
نیست. ممکن است که در این فصل به ویژه 
عالیم کرونا و عفونت خودش را به شکل آلرژی 
نشان دهد. بنابراین با دیدن این عالیم به پزشک 

مراجعه کنند.«
چوبدار تصریح کرد: »شیوع کرونا در برخی بچه ها 
بسیار شدید است. هم اکنون بخش های بیمارستانی 
در حال پر شدن است. البته شدت بیماری کرونا 
در بچه ها هم بستگی به بیماری زمینه ای در آنها 
دارد. ما در بیمارستان، بچه های مبتال به سرطان، 
نواقص کلیه و پیوندی هم داریم که کرونا در آنها 

شدیدتر خودش را نشان می دهد.«
باید در نظر داشت که آموزش خودمراقبتی به 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  برای  کودکان 
کاهش  را  کرونا  به  آنها  ابتالی  می تواند خطر 
دهد. این وظیفه مهمی است که هم بر دوش والدین 
و هم بر دوش رسانه ها، نهادهای فرهنگ ساز و 

متولیان نظام سالمت قرار دارد.

محسنی بندپی: فعالیت 
گروه های یک در تهران ادامه 

دارد، اما مشاغل گروه های ۲، ۳ 
و ۴ تعطیل خواهند بود. برخی 
مشاغل داوطلبانه فعالیت خود 

را متوقف کردند و برخی نیز 
تذکر گرفته اند که حداکثر تا 
پایان 18 فروردین، فعالیت 

خود را متوقف کنند. متاسفانه 
هنوز شهر دارای تراکم جمعیتی 

است و گویا این پیام دریافت 
نشده که کرونای جهش یافته 

انگلیسی را جدی بگیرند
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مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

تعطیلی ۱۰ روزه برای عبور از وضعیت وخیم کرونا ضروری است
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
»تعطیلی حداقل 10 روزه برای مدیریت کرونا و عبور 
از وضعیت نگران کننده و وخیم کنونی ضروری 
است، این پیشنهاد روز سه شنبه به ستاد مقابله با 
کرونا ارسال شد و امیدواریم برای حفظ جان مردم 

به آن عمل شود.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی افزود: »روز سه شنبه 
جلسه کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار 
شد، ستاد مقابله با کرونا 10 کمیته دارد و کمیته علمی 
یکی از آن هاست که وضعیت کرونا را در کشور 
و دنیا از نظر علمی و پزشکی بررسی می کند، در 
این جلسه مطرح شد که اکنون کشورهای اسپانیا، 
ایتالیا، فرانسه و آلمان، برای مدیریت کرونا، قرنطینه 
و تعطیل کامل اعالم کرده اند، در حالی که اقتصاد 
این کشورها بسیار پویا و بزرگ تر از ایران است 
و متاسفانه وضعیت کرونا در ایران بسیار بدتر و 

خراب تر از این کشورها است.«
وی ادامه داد: »این کشورها قبل از ایران تعطیلی کامل 
اعالم کرده اند، در حالی که میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در این کشورها از ایران بیشتر است، با بررسی 
این مسائل همه اعضای کمیته علمی ستاد ملی کرونا 
اتفاق نظرشان این بود که باید 10 روز تعطیلی کامل 
در مناطق قرمز اعالم شود و حتی یک نفر مخالف هم 
نداشتیم، بنابراین یک متن دقیق نوشته شد و پیشنهاد 
تعطیلی را به ستاد ملی کرونا فرستادیم، رونوشت آن 
را هم به دفتر رهبر معظم انقالب فرستادیم، هدف 
ما این است که توجه مسئوالن و دولتمردان را به 
این مساله جلب کنیم که حفط جان مردم اکنون 

مهم ترین اولویت کشور است.«
وی گفت: »ویروس جهش یافته انگلیسی کرونا مهمان 
ناخوانده ای است که از چند ماه قبل موارد تک گیر 
آن در کشور مشاهده شد اما اکنون به قدری این 
ویروس در کشور گسترش یافته و منتشر شده که به 
نظر می آید، این نوع ویروس، گونه غالب کرونا در 
کشور محسوب می شود، به طوری که هیچ یک از 
استان های کشور از آسیب ویروس بریتانیایی کرونا 

در امان نمانده است.«
مردانی ادامه داد: »ویروس کرونای انگلیسی خیلی 
سریع از یک فرد به فرد دیگر انتقال پیدا می کند، 
سرعت انتقال و شدت سرایت آن نسبت به ویروس 
چینی کرونا بسیار بیشتر و میزان سرایت آن تا حدود 
۷0 درصد بیشتر است. بیشتر موارد ابتال به این 
بیماری به صورت خانوادگی است و شواهد نشان 
می دهد که به نوعی به صورت جمعی و گروهی 
افراد را مبتال می کند. به عنوان مثال در یک مراسم 
خانوادگی در تهران که 4۳ نفر حضور داشتند همه 

4۳ نفر مبتال شدند.«
این فوق تخصص عفونی گفت: »نکته بسیار مهم 
دیگر در مورد ویروس کرونای انگلیسی این است که 
بر خالف ویروس ووهان، با انتشار ویروس انگلیسی، 
جوانان زیر 20 سال و کودکان بیشتر گرفتار می شوند 
و به خصوص افراد سالمند، بیماران خاص و افرادی 
که ضعف ایمنی بدن دارند بسیار بیشتر در معرض 
خطر هستند و اکثر این افراد که به ویروس کرونا مبتال 
شده اند، به بستری در بیمارستان نیاز پیدا می کنند.«

مردانی ادامه داد: »مجموع شواهد نشان می دهد که 
ویروس کرونای انگلیسی گونه غالب در ایران شده 
و اکثر استان های کشور و مراکز استان ها از جمله 

تهران، کرج، زنجان، اصفهان، ایالم، خرم آباد و اراک 
را گرفتار کرده و همه این استان ها وضعیت قرمز 
پیدا کرده اند. به همین علت اعضای کمیته علمی 
ستاد ملی کرونا به اتفاق آرا طی نامه ای به ستاد ملی 
کرونا درخواست کرده اند که در این مناطق تعطیلی 
10 روزه اعمال شود تا بتوانیم با افزایش موارد ابتال 
که واقعا همه بیمارستانهای کشور را درگیر کرده، 

مدیریت کنیم.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
»اکنون همه بیمارستانهایی که بیمار کرونایی پذیرش 
می کنند، از این بیماران پر است، تخت های »آی 
سی یو« کامال پر هستند و تخت های بستری این 
بیمارستانها در حال پر شدن است و بسیاری از آن 
ها دیگر توان پذیرش بیمار جدید ندارند، از بسیاری 
از بیماران که با من تماس می گیرند و برای بستری 
بیمارشان کمک می خواهند، خجالت می کشم زیرا 
وقتی آنان را به یک بیمارستان معرفی می کنم، به آنان 
می گویند، جا نداریم و امکان پذیرش وجود ندارد.«
وی افزود: »توان کادر درمان هم حدی دارد، بنابراین 
باید مردم به هشدارها توجه کنند، قبل از عید به مردم 
هشدار دادیم که اصال به سفر نروند اما عده زیادی 
از مردم توجه نکردند. به سفر رفتند و این مسئله به 

گردش بیشتر ویروس در کشور دامن زده است.«
مردانی ادامه داد: »اکنون به مردم و به خصوص 
افرادی که بیماری زمینه ای دارند، هشدار می دهیم 
که اصال از خانه بیرون نیایند و تا جای ممکن از 
ظرفیت دورکاری و خدمات از راه دور و اینترنتی 
استفاده کنند یا از محل کار خود استراحت پزشکی 
بگیرند تا میزان ابتال به بیماری در کشور کم شود.«
وی گفت: »راه پیشگیری از انواع ویروس کرونا 
مشخص است و تقریبا همه مردم آن را می دانند، 
مهم ترین این اقدامات شست وشوی مداوم دست ها 
با آب و صابون و دوم رعایت فاصله اجتماعی در 
اماکن عمومی است. در حالی که متاسفانه مراکز 
خرید، میادین میوه و تره بار، رستوران ها و اغذیه 
فروشی ها و وسایل حمل و نقل عمومی به شدت 
شلوغ هستند. مساله بسیار مهم دیگر استفاده از 
ماسک در تمام مدت تردد در خارج از منزل است، 
گرچه احتمال انتقال بیماری از سطوح کم تر شده 
اما انتقال هوابرد ویروس کرونا بسیار جدی است 
و مهم ترین راه پیشگیری از آن استفاده از ماسک و 

رعایت فاصله اجتماعی است.«
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
»به جد از مردم می خواهیم از رفتن به مسافرت 
پرهیز کنند، قبال اعالم می کردیم که از مسافرت های 
غیر ضرروی پرهیز کنند اکنون اعالم می کنیم حتی 
مسافرت های ضروری را هم به تعویق بیاندازید، 
حتی سفرهای مذهبی را هم به تعویق بیاندازید، از 
راه دور هم می شود به آستان مقدس امام رضا )ع( 
عرض ارادت کرد، حتی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، 
فرزندان و نوه ها را دعوت نکنند و از شرکت در هر 

تجمعی خودداری کنند.«
به گزارش ایرنا، وی افزود: »ستاد ملی مقابله با کرونا 
در مصوبه ای به ادارات ابالغ کرده که کارمندان با 
حداقل ممکن در محل کار حاضر شوند و اغلب 
از ظرفیت دورکاری استفاده کنند، همه این اصول 
باید در کنار هم رعایت شود تا بتوانیم از مرحله 

بسیار سخت شیوع کرونا عبور کنیم.«

بخش های جدید خدمت رسانی به بیماران کرونایی در بیمارستان های 
بوعلی و فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی راه اندازی شد.

به گزارش سپید، امیرسعید کریمی رئیس بیمارستان بوعلی دانشگاه 
علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران از راه اندازی  بخش دوم »آی سی یو« 
بیمارستان بوعلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران خبر 
داد و گفت: »با توجه به اعالم وضعیت قرمز در تهران، تعداد 
بیشتری تخت  ویژه ICU برای خدمت رسانی به هموطنان نسبت 

به گذشته نیاز بود.«
وی با بیان اینکه به همت دکتر علیرضا خوشدل رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران و سایر مسئوالن مجوز افزایش 
تخت های دیگر ICU برای بیمارستان بوعلی دانشگاه آزاد اسالمی 
صادر شده است، اظهار داشت: »با کمک  رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
آزاد اسالمی تهران و همکاران مان، یکی از  بخش های موجود در 

ساختمان شماره 4 این مرکز درمانی بازسازی و با خرید بروزترین 
تجهیزات پزشکی تجهیز شد.«

کریمی ادامه داد: »این  بخش دارای باالترین سطح استاندارهای 
بیمارستانی است و به صورت 24 ساعته از بیماران بستری در این 

 بخش مراقبت به عمل می آید.«
رئیس بیمارستان بوعلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران 
خاطرنشان کرد: »در این  بخش از باسابقه ترین پرستاران و پرسنل که 
هرکدام بیش از چند سال سابقه خدمت در  بخش های ویژه دارند، 
بهره گرفتیم. در واقع با راه اندازی  بخش دوم ICU، تخت های 

ویژه ICU را به 1۸ تخت افزایش دادیم.«
همچنین حمیدرضا غالمرضایی رئیس بیمارستان فرهیختگان 
دانشگاه آزاد اسالمی نیز با تأکید بر لزوم اهمیت خدمت رسانی 
بیشتر به بیماران کرونایی در وضعیت قرمز کرونایی، گفت: »در 

این راستا یک  بخش جدید در بیمارستان فرهیختگان به بیماران 
کرونایی اختصاص یافت تا بتوانیم به درمان تعداد بیشتری از 

بیماران بپردازیم.«

با توجه به اعالم وضعیت قرمز کرونا در تهران صورت گرفت

ایجاد  بخش های جدید برای بیماران کرونایی در بیمارستان های بوعلی و فرهیختگان دانشگاه آزاد
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رئیس بیمارستان سینای تهران اعالم کرد خبـر

افزایش۴برابریمراجعاتکروناییبهبیمارستانها
اهمیت تعطیلی تهران در کاهش بار بیماری

رئیس بیمارستان سینای تهران، با اشاره به افزایش بار 
بیماری در شهر تهران به دنبال قرمز شدن وضعیت 
بیماری در این استان گفت: »در حال حاضر میزان 
مراجعات به بیمارستان ها نسبت به نیمه بهمن ماه 
و اسفندماه حدوداً 4 برابر افزایش داشته است که با 
یک تا دو هفته تعطیلی شهر و گسترش واکسیناسیون 
به راحتی می توان اعداد و آمار را یک رقمی کرد.«
به گزارش سپید، محمدطالب پور در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به اینکه پس از یک روند افزایشی، 
حدود سه روز است که وضعیت ورودی و ترخیص 
بیماران از بیمارستان سینا ثابت است، گفت: »تعداد 
بستری روزانه به طور متوسط 1۵ نفر است و حدود 
10 نفر هم مرخص می شوند و در کل حدود ۵0 
مریض در بیمارستان بستری هستند. این سیر هنوز 
فزاینده است اما دو یا سه روزی است که این سیر 

رو به رشد شیب تند ابتدایی را ندارد.«
وی با اشاره به اینکه میزان مراجعات به بیمارستان ها 
نسبت به نیمه بهمن ماه و اسفندماه حدودا 4 برابر 
افزایش داشته است، درباره میانگین سنی مبتالیانی که 
به بیمارستان مراجعه می کنند، تصریح کرد: »در حال 
حاضر بیشتر مراجعان جوانان و میانساالن هستند.«
طالب پور ادامه داد: »دید و بازدیدهای نوروزی از 
روز اول فروردین آغاز شده است و اکنون پس از 
1۸ روز در حال مشاهده نتایج و تبعات آن هستیم. 
امیدواریم شرایط از این بدتر نشود و با فرارسیدن 
ماه مبارک رمضان بتوانیم موج چهارم بیماری را 

بهتر مدیریت کنیم.«
تاکید  بیماری در روزهای آتی  وی درباره روند 

کرد: »برای قضاوت شرایط کل کشور نیاز به آمار و 
اطالعات کشوری است، اما ما در سطح و محدوده 
بیمارستان سینا در نزدیکی قله این پیک از بیماری 
قرار داریم. حدوداً دو یا سه روز است که شیب 
افزایشی مراجعان از حالت تند صعودی خود اندکی 

فاصله گرفته است.«
رئیس بیمارستان سینا اظهار کرد: »در حال حاضر هیچ 
مشکلی از نظر تجهیزات پزشکی و داروها نداریم 
و درمان بیماران هم به نسبت با سرعت بیشتری 

اتفاق می افتد و مرخص می شوند.«
وی با اشاره به روند افزایشی مرگ و میر کرونا 
در تهران و کشور گفت: »حدوداً مرگ و میر دو 
برابر شده است اما اینکه علی رغم آمار باالی ابتال 
به بیماری هنوز مرگ و میر روند کم تری را طی 

می کند، می تواند ریشه در تجربه و تبحری داشته 
باشد که پزشکان در این مدت در درمان بیماران 

پیدا کردند.«
وی در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی 
شدن پیشنهاد تعطیلی شهر تهران تا چه حد می توان 
در مدیریت بیماری موفق تر عمل کرد، تصریح کرد: 
»اجرا و تصویب این پیشنهاد بسیار موثر است. اگر 
ایزوالسیون و قرنطینه شدن افراد به همراه رعایت 
حداکثری پروتکل های بهداشتی اتفاق بیفتد، میزان 
ابتال و مرگ و میر انگشت  شمار خواهد شد. فراهم 
شدن این شرایط در کنار گسترش واکسیناسیون در 
کاهش بار بیماری بسیار موثر خواهد بود. با یک تا 
دو هفته تعطیلی و گسترش واکسیناسیون به راحتی 

اعداد و آمار یک رقمی می شود.«

وی لغو طرح ترافیک در شرایط فعلی بیماری و 
قرمز شدن تهران را به سود مردم دانست و ادامه 
داد: »ازدحام باالی جمعیت در مترو، اتوبوس و 
حمل و نقل عمومی مهم ترین فاکتور در گسترش 
شیوع بیماری است. کمک به خلوت کردن این 
فضاها و جداسازی، ضریب اطمینانی برای مهار 

شیوع بیشتر بیماری است.«
طالب پور با اشاره به نزدیکی به ماه مبارک رمضان 
بیان کرد: »اگر مراسمات مذهبی این ماه همچون 
سال گذشته تحت کنترل باشد ابتالی عمومی به 
بیماری در حد پایین خواهد ماند اما اگر قرار باشد 
مراسم متراکم در مساجد و تکایا داشته باشیم این 
موضوع هم می تواند ریسک فاکتوری برای گسترش 
بیماری باشد.« وی افزود: »تا زمانی که واکسن کرونا 
در تعداد باال در سطح جامعه پخش نشده است 
که گمان می کنیم این زمان تیر ماه باشد، باید همه 

محدودیت ها را خیلی جدی اجرا کرد.«
وی در ادامه تاکید کرد: »از مردم می خواهم به هیچ 
عنوان دچار سهل انگاری نشوند. ما مریضی داشتیم 
که در طول عید به بیماری مبتال شده بود اما یک 
هفته صبر کرده بود تا سفرش تمام شود و بعد به 
پزشک مراجعه کند آنهم در شرایطی که عوارض 
و نشانه های بیماری او نمایان شده بود و قطعا با 
این سهل انگاری خانواده و سایر اطرافیان خود را 
هم به بیماری مبتال کرده بود. برخی نه از جان خود 
می ترسند و نه به این مسئولیت اجتماعی واقف 
هستند که عالوه بر خودشان در قبال سالمتی و 

عدم انتقال بیماری به سایرین هم مسئول هستند.«

رئیس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به لزوم 
تعطیلی دو هفته ای در تهران در وضعیت قرمز کرونایی گفت: 
»تا دو - سه هفته آینده میزان مرگ های ناشی از کرونا در کشور 
افزایش می یابد و حتی تا مرگ 400 تا ۵00تایی هم می رویم، اما 
بحث این است که باید اقدامی انجام دهیم که مرگ های مان به 

حد باالی 1000 مرگ در روز نرسد.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا  با اشاره به 
وضعیت خطرناک کرونا در کشور، گفت: »در حال حاضر وضعیت 
بیماری بسیار نامناسب است. پیک چهارم بیماری از ابتدای فروردین 
ماه آغاز شده بود و همچنان ادامه دارد. اگر اقدامی انجام نشود،  

متاسفانه هفته های سختی در انتظار تهران خواهد بود.«
وی با بیان اینکه واقعا وضعیت بدتر از این نمی توان متصور بود 
و شرایط بد است، افزود: »اگر این روند ادامه یابد، میزان مرگ ها 
بیش از این افزایش می یابد. در حال حاضر هنوز مرگ و میر ناشی 
از کووید-19 در سنین باال بیشتر است، اما به هر حال جوانان هم 

در مواردی بدحال بوده و دچار مرگ و میر می شوند.«
طبرسی با بیان اینکه این وضعیت قابل پیشگیری بود و می شد 
در تعطیالت عید بهتر برخورد کرده و وضعیت بیماری کنترل 

شود، ادامه داد: »در حال حاضر تنها راه کنترل این شرایط، تعطیلی 
است. حداقل باید تعطیلی دو هفته ای را در تهران داشته باشیم.«
وی درباره شرایط موجودی تجهیزات و داروهای مرتبط با کرونا نیز 
گفت: »فعال تجهیزات و داروی مورد نیاز وجود دارد، اما اگر این 
روند ادامه یابد، طبعا این حوزه هم ممکن است دچار مشکل شود.«
طبرسی با بیان اینکه طی هفته های آینده افزایش مرگ و میرها 
را در کشور شاهد خواهیم بود، اظهار کرد: »تا دو - سه هفته 
آینده میزان مرگ های ناشی از کرونا در کشور افزایش می یابد 
و حتی تا مرگ 400 تا ۵00 تایی هم می رویم، اما بحث این 
است که باید اقدامی انجام دهیم که مرگ های مان به حد باالی 
1000 مرگ در روز نرسد. باید در وضعیت کنونی اقدامات 
الزم را انجام دهیم تا مرگ های مان چهار رقمی نشوند. زیرا 
این ویروس ویروس جهش یافته انگلیسی است. این ویروس 
در هر خانواده تعداد افراد زیادی را درگیر می کند و هر یک 
نفر ممکن است، هفت تا هشت نفر را آلوده کند. وقتی تعداد 
این  افزایش می یابد. در  یابد، میزان مرگ و میر هم  افزایش 

ویروس شدت بیماری هم بیشتر است.«
طبرسی با بیان اینکه مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، 

درباره تاثیر استفاده دوبل از ماسک، گفت: »همه این موارد موثر 
است و استفاده دوبل از ماسک هم موثر است، اما به شرطی که 
افراد خودشان را در فضای بسته و در خطر قرار ندهند. اینکه 
فرد فکر کند که می تواند دو ماسک استفاده کند، بعد به محل های 
شلوغی مانند پاساژها و... رفت و آمد کند و از بیماری در امان 
است، اینطور نیست. در محل های بسته و شلوغ هیچ یک از این 
رعایت ها به صورت 100 درصد پیشگیرانه نیست و احتمال انتقال 

بیماری وجود دارد.«
عضو تیم علمی واکسن ُکووایران برکت درباره وضعیت واکسن 
کووبرکت، گفت: »واکسن برکت در حال طی فاز دوم مطالعه 
بالینی است. تاکنون 1۵0 نفر در فاز دوم واکسن را دریافت کرده اند. 
برخی از داوطلبان فقط دوز اول را دریافت کرده اند و برخی هر 

دو دوز را گرفته اند.«
طبرسی با بیان اینکه فاز دوم تا آخر اردیبهشت ماه تمام می شود، 
اظهار کرد: »حتی اگر واکسن کرونای برکت تا اواخر خرداد ماه 
هم به تولید برسد،  نهایتاً ماهیانه پنج میلیون دوز ممکن است 
تولید کنیم و تا به ۸0 میلیون برسیم، زمان زیادی الزم است. بر 

این اساس باید پیشگیری را حتما جدی بگیریم.«

رییس  بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هشدار داد

هفته های سخت کرونایی در انتظار تهران
خطر ۵۰۰ تایی شدن دوباره مرگ ها
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تزریق مرحله اول مطالعات انسانی واکسن رازی کوو پارس پایان یافت
معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن 
و سرم سازی رازی گفت: »124 داوطلب تا روز 
»رازی کوو  نام  به  کرونا  ایرانی  واکسن  سه شنبه 
پارس« را تزریق کرده بودند که روز چهارشنبه با 
تزریق به 9 داوطلب باقیمانده تمام داوطلبان این 
واکسن مرحله اول خود را دریافت کردند و این 

مرحله به پایان رسید.«
به گزارش سپید، محمدحسن فالح مهرآبادی در 
گفت وگو با ایرنا تعداد داوطلبان مرحله اول تست 
انسانی واکسن رازی کوو پارس را 1۳۳ داوطلب 
اعالم کرد و افزود: »عالوه بر تزریق دوز اول واکسن 
به همه داوطلبان، تاکنون تزریق دوز دوم به ۵4 

داوطلب این مرحله انجام شده است«
وی حال عمومی تمام داوطلبان این طرح مطالعاتی 
را خوب عنوان کرد و یادآور شد: »عوارض بسیار 
داوطلبان مشاهده شده که  برخی  محدودی در 
هیچ تاثیر منفی در روند این طرح مطالعاتی به 

وجود نیاورده است.«
معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن 

و سرم سازی رازی در پاسخ به این سوال که این 
واکسن چه مقدار ایمنی زایی ایجاد می کند؟، گفت: 
»دوز دوم واکسن رازی کوو پارس به پیشقراوالن 
این طرح مطالعاتی به زودی تزریق می شود و به 
نظر می رسد تا آخر فروردین ماه می توان میزان 

دقیق ایمنی زایی این واکسن را اعالم کرد.«
فالح مهرآبادی روند طرح مطالعاتی را بسیار مطلوب 
ارزیابی و خاطرنشان کرد: »این طرح در قالب برنامه 
زمان بندی شده در حال انجام است که امیدواریم 
تا گامی  نتیجه مطلوب برسد  به  هرچه سریع تر 

در جهت ارتقای سالمت هموطنان برداشته شود.«
وی زمان پایان مرحله اول تست انسانی را اواخر 
اردیبهشت  1400 اعالم کرد و گفت: »مرحله دوم 
مطالعات انسانی این محصول فناورانه به احتمال 

زیاد از اوایل خرداد ماه آغاز می شود.«
تحقیقات  مؤسسه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
داوطلبان  تعداد  رازی،  سرم سازی  و  واکسن 
بیان  نفر   ۵00 را  انسانی  مطالعات  دوم  مرحله 
کرد و افزود: »این افراد به 2 گروه تقسیم می شوند 
که یک گروه 2۵0 نفری واکسن و گروه دوم هم 

واکسن نما را دریافت می کنند.«
فالح ادامه داد که به احتمال فراوان اواخر تیرماه 
و  می رسد  اتمام  به  واکسن  دوم  مرحله  تزریق 
بالینی  کارآزمایی  فاز سوم  ماه هم  مرداد  اواخر 

این واکسن آغاز می شود.
تحقیقات  مؤسسه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
»فاز  داشت:  اظهار  رازی  سرم سازی  و  واکسن 
این طرح مطالعاتی حداقل جمعیت بیش  سوم 

از 10 هزار نفر را شامل می شود.«

در حالی که یک مقام ارشد آژانس دارویی اتحادیه اروپا روز 
سه شنبه ارتباط میان تزریق واکسن آسترازنکا و خون لختگی را 
تایید کرد، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: »ارتباط میان 
لخته شدن خون و تزریق واکسن آسترازنکا هنوز به طور قطعی 

اثبات نشده است.«
به گزارش سپید، روز گذشته رسانه های انگلیسی زبان خبر دادند که 
یک مسئول آژانس دارویی اروپا تایید کرد که ارتباطی میان واکسن 
آسترازنکا و موارد گزارش شده خون لختگی در میان برخی دریافت 
کنندگان این واکسن وجود دارد. سید حیدر محمدی مدیرکل دارو 
و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران پویا، در پاسخ به این سوال که »چرا علی رغم اعالم 

ارتباط بین تزریق واکسن آسترازنکا با لخته شدن خون، ایران اقدام 
به واردات این واکسن کرده است؟« اظهار داشت: »ارتباط میان لخته 
شدن خون و تزریق واکسن آسترازنکا هنوز به طور قطعی اثبات 

نشده و هنوز مدارک مستندی به ما ارائه نشده است.«
وی نسبت به اظهارات مقام ارشد آژانس دارویی اروپا درباره ارتباط 
این واکسن و بروز لخته خون اظهار بی اطالعی و تصریح کرد: »بروز 
عوارض در واکسن کرونا نیز مانند سایر واکسن ها طبیعی است اما 
اگر ارتباط بروز لخته خون با تزریق واکسن آکسفورد -آسترازنکا به 
تایید رسمی سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور 
برسد، واکسن ها ریجکت و واردات آن ها متوقف خواهد شد.« 
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در پاسخ به 

این سوال که در صورت توقف واردات واکسن آسترازنکا، تکلیف 
دریافت واکسن کرونا از سبد کوواکس چه می شود، بیان کرد: «در 

این صورت واکسن دیگری خریداری می شود.« 

سازمان غذا و دارو: 

اگرعوارضواکسن»آسترازنکا«تاییدشودوارداتشمتوقفمیشود

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به فوت 19۳ بیمار مبتال به 
کرونا  گفت: »با این حساب مجموع جان باختگان این بیماری 

در کشور به ۶۳ هزار و ۶99 نفر رسید.«
به گزارش سپید،  سیماسادات الری  گفت: »از روز سه شنبه تا 
چهارشنبه 1۸ فروردین 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
20 هزار و 9۵4 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 
شد که دو هزار و ۳19 نفر از آن ها بستری شدند.« به گفته وی، 
مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک میلیون و 9۸4 هزار 

و ۳4۸ نفر رسید.
وی افزود: »متاسفانه 19۳ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۳ هزار و ۶99 نفر رسید.«

الری تاکید کرد: »خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۶۷۵ هزار و  
۸91 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
به گفته وی، چهار هزار و 1۷۷ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
 بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »تا کنون 1۳ میلیون و ۳۳1 هزار 
و 229 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

وی افزود: »در حال حاضر 2۵۷ شهرستان قرمز و 129 شهرستان 
نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت 

»از« و »به« شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است.«
الری تاکید کرد: »همچنین ۵1 شهرستان در وضعیت زرد و فقط 

11 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«

در سراسر  انگلیسی  یافته  ویروس جهش  »شیوع  الری گفت: 
کشور با سرعت رو به افزایش بوده و شیب موارد ابتال و بستری 
ناشی از کرونا، در بیمارستان ها و مراکز درمانی به مراتب تندتر از 
خیزهای دوم و سوم است.« وی افزود: »ما در یک جنگ تمام عیار 
با بیماری کووید-19 به سر می بریم و مطمئناً طی روزهای آتی 
شاهد افزایش آمار موارد مرگ و میر ناشی از بیماری خواهیم بود.«
الری ادامه داد: »حال با توجه به شرایط بسیار خطرناک بیماری در 
کشور درخواست ما از مردم در کلیه گروه های سنی این است که 
تا حد امکان در خانه بمانید و جز در موارد ضروری منزل را ترک 
نکرده و در صورت نیاز به خروج از منزل ضمن استفاده از ماسک 

از هرگونه حضور در تجمعات به طور جدی خودداری کنید.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۹۳فوتیجدیدکرونادرکشور



رییس کل سازمان نظام پرستاری:

رییس کل بانک مرکزی:
تحریم آمریکا مانع دسترسی ایران به تجهیزات پزشکی مبارزه با کرونا شد

رییس کل بانک مرکزی گفت: »زمانی که تجهیزات و 
امکانات پزشکی مورد نیاز بود، تحریم های یکجانبه و 

غیرقانونی ایاالت متحده مانع دسترسی ایران شد.«
به گزارش سپید، عبدالناصر همتی افزود: »در زمانی 
بودند،  نیاز  مورد  پزشکی  امکانات  و  تجهیزات  که 

تحریم های یکجانبه و غیرقانونی ایاالت متحده مانع دسترسی ایران شد.«
وی ادامه داد: »ایران اقدامات الزم برای واردات واکسن و انجام واکسیناسیون را شروع کرده است 
ولی هنوز دسترسی کامل و گسترده به واکسن کرونا وجود ندارد. با این وجود در حالی که ابهامات 
در مورد تحریم های آمریکا برقرار است، اقدامات خوبی برای تولید داخلی واکسن انجام شده است.«
به گزارش ایرنا، رییس کل بانک مرکزی افزود: »ما بر این باوریم که واکسن، یک کاالی عمومی 
است و همگان در سراسر دنیا باید واکسینه شوند تا بتوان همه گیری را پایان داد. بر این اساس 
از کشورهایی که مازاد واکسن دارند می خواهیم آن را در اختیار سایر کشورها قرار دهند و از 

کشورهای دارای درآمد باالتر می خواهیم از برنامه کوواکس پشتیبانی کنند.«

خبـر

رییس کل سازمان نظام پرستاری گفت: »به دلیل مسافرت ۱۵ 
هزار بیمار قطعی کرونا مثبت در ایام عید، بار کاری پرستاران و 
کادر سالمت زیادتر از قبل شد. وزیر بهداشت، وزیر مخابرات، 
وزیر کشور و رییس گردشگری باید پاسخگوی پرستاران باشند 
که چرا اجازه تردد به مردم دادند، زیرا شماره ملی و شماره همراه 
این افراد در دسترسشان بود و می توانستند با اطالع رسانی و 

هشدار، مانع سفر آن ها شوند.«
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی اظهار کرد: »یکی از رهنمود های 
اساسی مقام معظم رهبری امسال در روز پرستار به مسئوالن این 
بود که قانون تعرفه گذاری را اجرایی کنند. اما چیزی که به نظر 
می رسد این است که دارد وقت کشی می شود و این نوع رفتاری 
که با پرستاران می شود، انگیزه افزا نیست.« رییس کل سازمان 
نظام پرستاری ادامه داد: »ما عالوه بر ۱۴۰ هزار پرستاری که در 
بالین مشغول هستند، ۶۰ هزار دانشجوی پرستاری از کارشناسی 
تا دکترا در دانشکده های پرستاری داریم، همچنین ۳۰ هزار پرستار 
داریم که در  بخش مراقبت های در منزل به صورت جامعه نگر، 

مشغول به فعالیت هستند.«
وی افزود: »این عزیزان بار سنگین نظام سالمت را به دوش می کشند 
اما در مقایسه با جمعیت کشور و تخت های بیمارستانی، عدد بسیار 
پایینی است. در مقابل میانگین کشور ها که به ازای هر یک هزار نفر، 
حداقل بین ۴ تا ۸ پرستار دارند ما حدود ۹ دهم پرستار داریم، یعنی ما 

به ازای هر یک هزار نفر، کم تر از یک پرستار داریم.«

چرا مسئوالن اجازه تردد در ایام نوروز را صادر کردند؟
رییس کل سازمان نظام پرستاری گفت: »در رابطه با کمبود نیرو، در 
سال گذشته ما بحث استخدام ها را داشتیم. در ۱۴ ماه شیوع کرونا، ۸۰ 
هزار پرستار مبتال به کرونا داشتیم. همچنین حدود ۸ هزار نفر منفک 
شده از خدمت به خاطر بستری، قرنطینه و مسائل مرتبط نیز داشته ایم اما 
افرادی که در طول یک سال به بهانه مجوز های استخدامی وارد گردونه 
خدمت شده اند، حدود ۸ هزار نفر یا کم تر بوده اند و وزارت بهداشت 

در این مورد باید پاسخگو باشد.«
وی ادامه داد: »به دلیل مسافرت ۱۵ هزار بیمار قطعی کرونا مثبت در 
ایام عید، بار کاری پرستاران و کادر سالمت زیادتر از قبل شد. وزیر 
بهداشت، وزیر مخابرات، وزیر کشور و رییس گردشگری باید پاسخگوی 
پرستاران باشند که چرا اجازه تردد به مردم دادند، زیرا شماره ملی و 
شماره همراه این افراد در دسترسشان بود و می توانستند با اطالع رسانی 

و هشدار، مانع سفر آن ها شوند.«
میرزابیگی افزود: »ما می دانیم که واکسن کرونا در کشور کم است، اما 
همین میزان کم هم باید عادالنه توزیع شود و دلیلی ندارد که وزارت 
بهداشت، ۴۵ درصد واکسن ها را به یک سازمان صنفی به نام نظام پزشکی 
در بین اعضای نظام پزشکی، توزیع کند آن هم در شرایطی که پرستاران 
ما در بحث مراقبت در منزل دارند فدا می شوند.« رییس کل سازمان 
نظام پرستاری تصریح کرد: »درست است که در بیمارستان ها واکسن 
به صورت کامال عادالنه در حال توزیع است اما خارج از بیمارستان 
سهمیه واکسن کرونا برای پرستارانی که در منزل از بیماران مراقبت 
می کنند، درنظر گرفته نشده است. از ۱۰۰ هزار دوز واکسن، ۴۵ هزار دوز 
واکسن به نظام پزشکی تعلق می گیرد و پرستاران در صف آخر هستند.«

میرزابیگی در مورد سختی کار پرستاران گفت: »پرستاران نیازی به صدقه 

ندارند و به خاطر پول در جبهه کرونا در حال مبارزه نیستند. ۱۱۰ پرستار 
شهید راه سالمت و ۸۰ هزار مبتال با هیچ قیمتی قابل ارزش گذاری 
نیست، اما پرستاران انتظار دارند در برخورد با مسائل با آنها صادقانه و 
دقیق رفتار شود. در مورد سختی کار پرستاران، بیش از سه سال است 
که اقدام درستی صورت نمی گیرد، همچنین، برای فوق العاده خاص 
آن ها در رابطه با کرونا و مسائلی مشابهی مانند شیمی درمانی، سوختگی، 

اعصاب و روان و. .. نیز هنوز کاری انجام نشده است.«
وی ادامه داد: »بدتر از همه این ها، رفتار تامین اجتماعی با مشاغل سخت 
و زیان آور است. امروزه پرستاری که می خواهد بازنشسته شود، اگر 
بخواهد مثال ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کند، باید ۲۵۰ میلیون 
بپردازد تا بتواند از مزایای مشاغل سخت و زیان آور، بهره مند شود.« 
رییس کل سازمان نظام پرستاری گفت: »پرستاری که از عنوان مشاغل 
سخت و زیان آور استفاده می کند، قاعدتا اگر خانم هست با ۲۰ سال و 
اگر آقا هست با ۲۵ سال باید بازنشسته شود اما مسئوالن در این مدت 
این قانون را رعایت نکردند یا حق بیمه را کم نکردند و حتی این عزیزان 
را جریمه می کنند و رییس سازمان تامین اجتماعی باید پاسخگو باشد.«

وی افزود: »رفتار های انحصار طلبانه در شأن پرستاران نیست و ما 
اگر می خواهیم پرستاران که مدافعان سالمت هستند، انگیزه الزم را 
داشته باشند باید فرمایشات مقام معظم رهبری و نظام کلی سالمت و 
قوانین مصوب شده را شاخص قرار دهیم. مسئوالن نیز حاشیه نروند 
و کامال روشن و صریح، پاسخگوی پرستارانی که از جان و خانواده و 

سالمتی شان برای نجات مردم، مایه می گذارند، باشند.«
میرزابیگی گفت: »رسانه ملی عملکرد خوبی در مورد پرستاران داشت، 
همچنین مردم نیز به خوبی قدردان پرستاران بودند. فرمایشات مقام 
معظم رهبری هم برای پرستاران بسیار دلگرم کننده بود اما از مسئوالن 
مربوطه، گله مندی هایی وجود دارد که امیدواریم برای رفع مشکالت 

خیلی سریع اقداماتی انجام دهند.«
وی بیان کرد: »پرستاران ما با وجود تمام گله مندی هایی که دارند با 
جان و دل و تمام قدرت در حال خدمت رسانی هستند و منتظرند تا 

پس از اتمام کرونا، گله هایشان را بیان کنند.«
رییس کل سازمان نظام پرستاری در مورد پرستاران شهید گفت: »ستادی 
که مربوط به تایید مصادیق شهدای پرستاری و کارکنان سالمت هست تا 
کنون چهار یا ۵ جلسه بیشتر نگذاشته است. برای مثال از بین ۱۱۰ پرستار 

شهید، ۵۰ خانواده بالتکلیف هستند که شهید حساب می شوند یا نه.«
وی گفت: »پرستاری که در  بخش کرونا و در حین خدمت به کرونا 
مبتال شده و سپس از دنیا رفته است، خانواده ای که متالشی شده 
و فرزندانی که بی سرپرست شده اند، حقوقی که قطع شده است و 
مشکالت فراوان دیگری که دارند و بالتکلیف هستند، آن وقت 
در این شرایط، مسئوالن به دنبال تشکیل جلسه و تهیه مدارک 
هستند تا اقدامی صورت دهند.« میرزابیگی در مورد خانواده هایی 
که پرستارشان شهید محسوب شده است، گفت: »تا کنون برای این 
افراد هیچ اقدامی صورت نگرفته است و صرفا به اسم شهید ثبت 
شده اند. من می توانم آمار دقیقی را به بنیاد شهید ارائه بدهم که ۹۰ 
درصد از خانواده های این شهدا دچار مشکل هستند و حقوقشان 
قطع شده است و فقط طبق عنایت مقام معظم رهبری، برای بخشی 

از این خانواده ها اقداماتی صورت گرفته است.«
میرزابیگی بیان کرد: »سال گذشته در سالروز شهادت حضرت 
زینب کنگره بزرگداشت یکمین سالگرد شهدای نظام سالمت و 
پرستاری را برگزار کردیم و دفتر امور شهدای پرستاری را در سازمان 
نظام پرستاری تشکیل دادیم. این دفتر را مامور کردیم که با تک تک 
خانواده های این شهدا تماس گرفتند و صحبت کردند و اطالعاتی که 
در اختیارتان گذاشتم، حاصل جمع بندی دو روز پیش است که کارکنان 
نظام پرستاری تیهه کردند.« وی افزود: »از ۱۱۰ خانواده شهید، با ۹۰ 

خانواده صحبت شد و مشکالتشالن کامال بررسی شد.«
میرزابیگی در مورد شیفت بندی پرستاران گفت: »ما در  بخش های کرونا 
و غیرکرونا، متفاوت عمل می کنیم، در  بخش های غیرکرونایی برنامه به 
روال سابق ادامه دارد اما در  بخش های کرونایی در حال حاضر پرستاران 
دو هفته از خانواده جدا می شوند و در یک فضایی نزدیک  بخش مستقر 
می شوند و گاه حتی تا دو ماه از دیدن خانواده  خود محروم هستند تا 

زنجیره انتقال ویروس را از بین ببرند.«
وی ادامه داد: »به تناسبی که الزم است، پرستاران از چندین سال خدمت 
تا طرحی و دانشجوی سال آخر در هر زمانی که الزم بوده حاضر شده اند 
و میدان را خالی نکرده اند. در پیک اول کرونا، پرستاران ۸۹ روزه را 
گرفتند و پس از مدتی که اوضاع بهتر شد، به پرستاران گفتند که به 
خانه هایشان بروند. هنوز هم در بیمارستان های دولتی، این ماجرای ۸۹ 

روزه ادامه دارد، یعنی ۹۰ روز نمی بندند که بیمه نکنند.«
رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور بیان کرد: »آمار مهاجرت پرستاران 
نسبت به سال های قبل، روند صعودی داشته و به صورت میانگین، ماهیانه 
۱۰۰ نفر مهاجرت می کنند و کشور های دیگر به شدت از پرستاران 
ایرانی، استقبال می کنند.« وی در مورد استاندارد دستمزد پرستاران گفت: 
»پرستاران یا جزو قانون استخدامی هستند و یا جزو قانون کار، فقط 
کارانه هایشان عالوه بر افزایش بیماران کرونایی در این روزها، به شدت 
کاهش پیدا کرده است. مطرح شدن طرح فوق العاده خاص به این دلیل 
است که پرستاران مثل خیلی از مشاغل دیگر، تقاضا دارند همان چیزی 

که بر اساس قانون به بقیه تعلق می گیرد به آن ها هم تعلق بگیرد.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رییس کل سازمان نظام پرستاری 
در مورد قانون بهره وری گفت: »مسئوالن دانشگاه های ما بدانند چه 
در رابطه با معوقات پرستاری و چه در رابطه با قانون بهره وری نباید 
تفکیک صورت بگیرد. به این صورت که برای پرستارانی که در هر 
زمان باید آماده باشند، ضریب یک و نیم برای شان محاسبه شود، اما 

جدیداً رعایت نمی شود.«

مسئوالن باید پاسخگوی مسافرت بیماران کرونایی باشند
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معاون کل وزارت بهداشت: 

ضرب و شتم پزشک عمومی بیمارستان امام خمینی)ره( 
دهدشت توسط همراهان بیمار

پزشک عمومی بیمارستان امام خمینی)ره( دهدشت از ضرب و شتم خود توسط همراهان 
یک بیمار خبر داد.

به گزارش سپید، سلمان مهمدی در گفت و گو با ایسنا در خصوص جزییات این خبر اظهار 
به  بیمار تصادفی را  اورژانس شیفت بودم که یک  کرد: »دو شب قبل )دوشنبه شب( در 

اورژانس آوردند. نزدیک به ۹ نفر همراه بیمار بدون ماسک و هرگونه پروتکل های بهداشتی 
با خنده های بی مورد، جو اورژانس را مخدوش کرده بودند.«

این پزشک در ادامه گفت: »با دیدن این صحنه، نزد همراهان بیمار رفتم و تذکرات الزم را 
دادم که ناخودآگاه اقدام به درگیری لفظی و نهایتًا فیزیکی کردند و با زنجیر به سرم زدند و 

حدود دو ساعت بیهوش شدم.«
مهمدی بیان کرد: »بعد از مداوا و انجام سی تی اسکن، وضعیت عمومی ام مساعد هست.«
وی خواستار برخورد با چنین افرادی شد و بیان کرد: »دو نفر از همین افراد در بازداشت هستند.«

خبـر

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »برخی در ستاد 
ملی کرونا مانع شدند تا از فرصت طالیی عید 
برای خاموش کردن شعله های کرونا استفاده کنیم، 
نمی توانم اسامی این افراد را بگویم، آنها وزن دهی 
متفاوتی به کرونا در اولویت های کشور می دهند اما 
خواسته وزارت بهداشت ممنوعیت مسافرت ها بود.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی گفت: »برخی در 
ستاد ملی کرونا مانع شدند تا از فرصت طالیی عید 
برای خاموش کردن شعله های کرونا استفاده کنیم، 
نمی توانم اسامی این افراد را بگویم،  آنها وزن دهی 

متفاوتی به کرونا در اولویت های کشور می دهند اما 
خواسته وزارت بهداشت ممنوعیت مسافرت ها بود.«

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: »ما سال گذشته کار 
خاصی در نوروز انجام ندادیم و با تعطیلی ها توانستیم 
بیماری را مدیریت کنیم، نوروز فرصت مناسبی برای 
مدیریت بیماری بود چرا که حتی کارخانه های تولیدی 
تعطیل هستند ما می خواستیم جلوی سفرها را بگیریم 
و با طرح شهید سلیمانی شعله های کرونا را خاموش 
کنیم، امروز)چهارشنبه 18 فروردین( ۲۵۷ شهر در 
وضعیت قرمز قرار دارند و نسبت به سه روز پیش 
تعداد شهر های قرمز سه برابر شده است و 1۲۹ 
شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند و 8۵ درصد 
شهر ها قرمز و نارنجی هستند و تمام مراکز استان ها 
قرمز شده اند و 11 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.«

وی افزود: »به هیچ مقام مسئولی در کشور واکسن 
زده نشده است و حتی ما که با گروه های درمانی 

ارتباط داریم از سهم خود برای تزریق واکسن استفاده 
نکرده ایم. شفاف بگویم زمانی که واکسن آنفلوانزا در 
داروخانه ها بود، برای مقام معظم رهبری پیشنهاد شده 
بود که واکسن آنفلوانزا بزنند و ایشان فرمودند چون 
همه واکسن نزده اند، من نیز واکسن نمی زنم و از 
ایشان سوال شد آیا واکسن کرونا می زنید؟ و ایشان 
تاکید کردند که منتظر واکسن داخلی می مانم، مردم 
مطمئن باشند عدالت و دسترسی را در واکسن کرونا 
رعایت خواهیم کرد البته استثنایی مانند ورزشکاران 
پاراالمپیک برای تزریق واکسن وجود دارد که این 

موارد را خیلی شفاف اعالم می کنیم.«
حریرچی با تشریح کارشکنی های آمریکا در نقل و 
انتقال پول برای خرید واکسن کرونا گفت: »برای 
همین واکسن کوواکس که دو شب قبل وارد کشور 
شد می خواستیم ۴۵ میلیون دالر از دالر های کره 
جنوبی خود را که ۵ تا ۶ میلیارد دالر آنجا پول 
داشتیم را انتقال دهیم، دولت کره می گفت اگر این 

پول برود آمریکا و به حساب شرکت برگردد ممکن 
است توقیف شود، مشکل اصلی دسترسی به پول 
و انتقال آن بوده است، دولت پول را تامین کرد، اما 
در خارج مشکل داشتیم. حدود چهار ماه معطل 
انتقال پول برای واکسن کوواکس بودیم. طرف 
کوبایی هم حدود 8 میلیون دالر تا 1۵ میلیون 
دالر در دو قسط می خواست که برای انتقال آن 
مشکل داشتیم. همه مردم می دانند که به دلیل 
تحریم های ظالمانه و دردناک آمریکا، در خرید 

واکسن کرونا مشکل داشتیم.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاون کل 
وزیر بهداشت در پایان اضافه کرد: »البته مثال در 
واردات شکالت خیلی سخت گیری نمی کنند، اما 
انگشت روی نیاز های اساسی مثل دارو و واکسن 
می گذارند. همین اآلن برای خرید مواد موثره برای 
تولید واکسن که در آمریکا انحصاری تولید می شود 
سنگ اندازی می کنند و جلوی آن را می گیرند و 
این همان جنگ است. ما درگیر جنگ همه جانبه 
هستیم و راهش اتکا به تولید داخلی است و در 
واکسن کرونا هم در حال تولید هستیم، ما یک 
میلیون و ۶۹۵ هزار دوز واکسن تا حاال وارد کردیم 
که ۵۲۰ هزار دوز اسپوتنیک روسی، 1۲۵ هزار دوز 
کواکسین بهارات هند، 1۰۰ هزار سوبرنا کوبا و ۷۰۰ 
هزار دوز واکسن آسترازنکای تولید کره جنوبی و 
۲۵۰ هزار دوز هم سینوفارم چین است و واکسن 

تولید داخل هم با سرعت خوبی پیش می رود.«

برخی در ستاد ملی کرونا 
مانع خاموشی شعله های کرونا در نوروز شدند

آزمون

نتایج آزمون دستیاری 
فوق تخصصی پزشکی اعالم شد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از 
اعالم نتایج آزمون دستیاری فوق تخصصی 

پزشکی خبر داد.
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از اعالم 
نتایج آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی 
خبر داد و گفت: »سی و هشتمین دوره 
آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی در 
روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه ۹۹ برگزار شد و 
۶۵۹ داوطلب در این آزمون شرکت کردند.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی بیان 
کرد: »این دوره از آزمون پذیرش دستیار فوق 
تخصصی پزشکی به صورت الکترونیک در 
دانشگاه های علوم پزشکی مجری آزمون 
برگزار شده است.« هاشمی نظری اظهار 
کرد: »داوطلبان می توانند برای مشاهده نتیجه 
آزمون که به صورت کارنامه منتشر شده است 
به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 

به نشانی sanjeshp.ir مراجعه کنند.«
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رئیس سازمان حج و زیارت از اعزام زائران به عتبات عراق بدون 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی انتقاد کرد.

به گزارش سپید، این انتقاد رئیس سازمان حج و زیارت درحالی 
مطرح شده که پیش تر، وزیر بهداشت نیز نسبت به سفر با انگیزه 
زیارت به عراق با توجه به خیز ویروس جهش یافته در این کشور 
تذکر داده بود که پس از آن مقرر شد مرزهای زمینی مشترک با عراق 
مسدود و پروازهای این مسیر نیز محدود شود. سخنگوی سازمان 
هواپیمایی نیز گفته که پروازهای عراق موردی و بیشتر برای انتقال 
اتباع این کشور برقرار می شود. با این وجود، علی رضا رشیدیان، 
رییس سازمان حج و زیارت،  در شورای برنامه ریزی و هماهنگی 
بعثه مقام معظم رهبری و حج از اعزام گروه هایی به عراق با انگیزه 
زیارت خبر داده است. وی گفته است: »متاسفانه این روزها شاهد 
این هستیم که شماری از هموطنان از طریق برخی افراد به صورت 

کاروان آزاد به عتبات عالیات اعزام می شوند، در حالی که سازمان حج 
و زیارت بارها به صورت رسمی این موضوع را به مسئوالن مربوطه 
اطالع داده و از آن ها خواسته است برای رفع دغدغه های بهداشتی، 
سفرهای زیارتی را با رعایت تمام ضوابط اعالم شده انجام دهیم، اما 
آن ها با این موضوع مخالفت کرده اند.« وی گفت: »مذاکراتی با طرف 
عراقی داشتیم که قرار شد در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با 
کرونا و با رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی سفرهای زیارتی را به 
صورت محدود انجام دهیم، اما متاسفانه این موضوع محقق نشد.«

بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی حج،   در این جلسه، تشکیل 
کارگروه تحقق شعار سال 1۴۰۰ در حج و زیار نیز مصوب شد که 
حجت االسالم والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت، با درنظر گرفتن نام گذاری سال 1۴۰۰ به نام 
»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، با تشکیل دو کمیته، یکی در حوزه 

فرهنگی با مدیریت بعثه مقام معظم رهبری و دیگری در حوزه اجرایی 
با مدیریت سازمان حج و زیارت برای تحقق شعار سال موافقت کرد 
و افزود: »این دو کمیته پس از بررسی نظرات کارشناسی در حوزه های 
فرهنگی و اجرایی به صورت مشترک در قالب یک کارگروه تشکیل 
جلسه دهند و پس از آن برای تصویب نهایی پیشنهادهای خود را تا 
نیمه ماه مبارک رمضان به شورای برنامه ریزی و هماهنگی ارائه کنند.«
رشیدیان، رییس سازمان حج و زیارت نیز اظهار کرد: »در خصوص 
شعار سال، همه تکلیف داریم که این موضوع را در حوزه کاری 
خود دنبال کنیم، امیدواریم با کمک و راهنمایی نماینده ولی فقیه این 
هدفی که در این نام گذاری بیان شده در حوزه حج و زیارت محقق 
شود. البته تالش هایی در این زمینه در سال گذشته صورت گرفت 
که اصالح فرآیندها به منظور بسترسازی و ایجاد ظرفیت های الزم 
و رفع موانع در موضوع خدمات زیارتی از جمله این اقدامات به 
شمار می آید که در قالب کارگروه های بیست ویک گانه دنبال شد.«

کارگروه تحقق شعار حج 1۴۰۰ درحالی تشکیل شده است که 
عربستان هنوز جزئیات حج پیش رو را تعیین نکرده و تنها درباره 

دعوت از زائران واکسینه شده برای عمره خبر داده است.

رییس سازمان حج انتقاد کرد

اعزام زائران به عراق بدون رعایت پروتکل ها



معاون درمان وزارت بهداشت: 

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »تاکنون ۱۶۰ هزار نفر از کارکنان 
حوزه درمان و به همین میزان در حوزه بهداشت 
برعلیه ویروس کرونا واکسینه شده اند و به زودی به 

این آمار افزوده می شود.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی روز چهارشنبه در 
بازدید از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر افزود: 
»تمام افراد گروه بهداشت و درمانی که به  صورت 
مستقیم در  بخش های کرونایی کار می کنند واکسینه 
شده و به  زودی دیگر همکاران نیز واکسینه می شوند.«
وی اظهارداشت: به  محض این که واکسن های تولید 
داخل هم در دسترس قرار گیرند بر اساس سند تزریق 
واکسن، واکسیناسیون افراد سالمند و کسانی که دچار 

بیماری زمینه ای هستند آغاز می شود.«
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »در زمان حاضر در کل کشور شرایط 
همه گیری کرونا رو به افزایش بوده و در استان هایی مانند 
تهران، فارس، اصفهان، ایالم، لرستان، چهارمحال و 
بختیاری، زنجان و همچنین بوشهر این افزایش دیده 
می شود که امید می رود با تشدید محدودیت ها و 

رعایت مردم این روند کاهش یابد.«
وی در خصوص فعالیت برخی گروه های شغلی با 
وجود قرار گرفتن در شرایط قرمز کرونایی افزود: 
»وزارت بهداشت تنها می تواند راهکار کارشناسی 
دهد و استانداردها را اعالم کند و از آن جا که این 
وزارتخانه اجراکننده نیست از استانداران و فرمانداران 
درخواست می شود که وقتی شرایط قرمز می شود 

معیارهای آن رعایت شود تا بار زیادی بر دوش گروه 
درمانی وارد نشود.« جان بابایی با بیان اینکه همکاران 
ما بیش از یک سال است که با شرایط سخت کرونایی، 
لباس  و ماسک  در حال مبارزه با بیماری کووید۱۹ 
هستند، افزود: »در کنار اجرای محدودیت های کرونایی 
وضعیت قرمز، مردم باید به این شرایط پای بند بوده 
تا شرایط بهتر کنترل شود و سیکل بیماری از بین 

رود چون بیشتر مبتالیان ارادی هستند.«
وی گفت: »تشدید محدودیت ها و همراهی مردم در 
شرایط بحران تنها راهی است که می توان روند رو 
به رشد بیماری را متوقف کرد زیرا اگر خیابان ها و 

کسب  و کارها بسته شود ولی مهمانی های خانوادگی 
و تردد غیرضروری همچنان ادامه داشته باشد این 
روند متوقف نخواهد شد.« جان بابایی افزود: »در 
روند افزایشی همه گیری کرونا در کشور، استان بوشهر 
هم یکی از مناطق قابل  توجه است به نحوی که از 
یک هفته پیش میزان بیماران سرپایی و بستری در 

این استان به سه برابر افزایش یافته است.«
وی با اشاره به اینکه شمار تست های مثبت استان 
بوشهر در حال افزایش است، اظهار کرد: »با توجه 
به اینکه این استان مانند برخی دیگر از استان ها موج 
سنگین بیماری کووید۱۹ را شاهد نبوده است، این 

افزایش آمار در این استان قابل پیش بینی بود.«
به گفته جان بابایی پیش بینی شده بود که اگر شیوه 
 نامه های بهداشتی رعایت نشود و سفرها و تجمع ها 
شکل بگیرد استان بوشهر از جمله نقاطی است که در 
تهدید خواهد بود و این اتفاق رخ داد و اکنون روند 

افزایش بیماری را در استان شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه بیشتر ابتالها خانوادگی شده است، 
اظهار کرد: »در زمان حاضر به دلیل مهمانی های 
خانوادگی و دورهمی چندین نفر از اعضای یک 
خانواده درگیر ویروس کرونا می شوند این درحالی 
است که در اوایل شرایط به این صورت نبوده است.«
جان بابایی یادآورشد: »در زمان حاضر به اندازه کافی 
تخت در بیمارستان های استان وجود دارد ولی اگر 
روند افزایشی کرونا کاهش نیابد بی شک دچار کمبود 
تخت خواهیم شد.« وی در خصوص اورژانس شهدای 
هسته ای بوشهر گفت: »اورژانس شهدای هسته ای 
بوشهر با همکاری وزارت بهداشت، استانداری بوشهر 
و سازمان انرژی اتمی به  صورت مشترک ساخته شده 
و در زمان حاضر فضای فیزیکی بیمارستان به پایان 
رسیده و تجهیزات آن را هم وزارت بهداشت تامین 
کرده ولی کاستی هایی در  بخش تاسیسات و هوا رسان 
در این بیمارستان وجود دارد که باید تکمیل شود.«

به گزارش ایرنا، معاون درمان وزارت بهداشت افزود: 
»در زمان حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد بیمارستان شهدای 
هسته ای قابل استفاده بوده که این ظرفیت برای بیماران 
مبتال به کرونا در نظر گرفته  شده و به زودی باقی مانده 

فضای فیزیکی هم راه اندازی می شود.«

۱۶۰هزارنفرازکادردرمانعلیهکروناواکسینهشدهاند
خبـر

رییس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت از 
افرادی که فاقد پرونده الکترونیک سالمت هستند درخواست کرد 
برای برخورداری از واکسیناسیون عمومی به نزدیکترین مرکز بهداشت 
شهر و روستای محل سکونت خود مراجعه کرده و تا پایان اردیبهشت 

ماه پرونده الکترونیک سالمت خود را تشکیل دهند.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، جعفر صادق تبریزی گفت: »گام 
پنجم بسیج ملی کووید۱۹ در کشور به زودی آغاز می شود و در 
این گام واکسیناسیون عمومی افراد به تدریج با اولویت گروه های 
پرخطر انجام خواهد شد.« وی افزود: »در گام چهارم بسیج ملی 
کووید۱۹ که به نام شهید واالمقام سردار سلیمانی مزین شد از اول 
آذر ۹۹ با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و مشارکت بین بخشی 
نهادهایی همچون هالل احمر آغاز شد، ۶8 هزار و 747 تیم با بیش 

از 23۰ هزار عضو مشارکت جدی داشتند.«
وی افزود: »غربالگری 4 میلیون و28۰ هزار نفر افراد در معرض 
تماس با فرد تست مثبت در این طرح انجام شد که برای ۵۰ درصد 

از آنها تست سریع کووید۱۹ انجام گرفت.«
تبریزی ادامه داد: »حدود 3۱۵ هزار نفر که مشمول قرنطینه معکوس 
بودند و نباید از منزل بیرون می آمدند توسط تیم های مراقبت در منزل 
به آنها مراجعه و ویزیت در منزل و مراقبت از آنها انجام و برای بیش 

از ۵3 درصد از آنها تست تشخیصی سریع انجام شد.«
وی گفت: »در گام چهارم تیم های نظارتی ۶ میلیون و 3۰۰ هزار بازدید 
مشترک با هالل احمر و بسیج انجام دادند که منجر به  ۶۱8هزار و 

7۰۰ اخطار و بیش از 38 هزار مورد پلمپ شد.«
تبریزی تصریح کرد: »تیم های حمایتی که توسط عزیزان بسیج مدیریت 
می شود نیز بیش از یک و نیم میلیون خانوار آسیب دیده از کرونا را 

حمایت های معیشتی و فرهنگی کردند.«
 وی افزود: »گام چهارم بسیج ملی کووید۱۹ که با همکاری بسیج 

مستضعفین و هالل احمر و سایر نهادها انجام شد از افتخارات 
نظام جمهوری اسالمی است و به دنبال آن طرح تشدید نظارت ها 
و مراقبت ها نیز از ۱8 اسفند ۹۹ تا ۱8 فروردین ۱4۰۰ انجام شد.«

تبریزی بیان داشت: »با پایان یافتن گام چهارم، گام پنجم بسیج ملی 
کووید۱۹ مبتنی بر بیماریابی، رهگیری و واکسیناسیون عمومی با 
هدف کلی مدیریت و کنترل اپیدمی کرونا از طریق بیماریابی فعال 
و رهگیری حداکثری افراد در معرض تماس نزدیک و واکسیناسیون 

عمومی کووید-۱۹ از شنبه 2۱ فروردین ۱4۰۰ شروع می شود.«
وی افزود: »این گام ۶ راهبرد اساسی دارد که توسط دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور با مشارکت بسیج و هالل احمر و بقیه سازمان ها 
و داوطلبان و سفیران و رابطین سالمت در برنامه هر خانه یک پایگاه 
سالمت انجام می شود.« وی خاطرنشان کرد: »این ۶ راهبرد عبارتند از 
بیماریابی فعال، شناسایی افراد در تماس نزدیک با بیماران و رهگیری 
هوشمند آنها با روش های مختلف که از فناوری های هوشمند برای 

شناسایی سریع افراد استفاده می شود.«
رییس مرکز مدیریت شبکه گفت: »راهبرد دوم واکسیناسیون عمومی 
کووید۱۹ بر اساس سند ملی وکسیناسیون است که به تدریج میزان 
واکسیناسیون را افزایش می دهیم تا جمعیت هدف را در زمان پیش بینی 
شده واکسینه کنیم.« وی افزود: »برای این منظور همه افراد باید پرونده 
الکترونیک سالمت داشته باشند و کسانی که ندارند تا پایان اردیبهشت 
ماه به نزدیکترین خانه بهداشت در روستاها و پایگاه سالمت در 

شهرها مراجعه کنند و این پرونده را تشکیل دهند.«
تبریزی ادامه داد: »در راهبرد سوم آموزش همگانی با هدف تغییر 
رفتار انجام خواهد شد و با استفاده از توان همگانی از جمله سازمان 
بسیج، رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید بتوانیم آموزش مناسبی در 
ارتباط با جداسازی، تهویه مناسب و واکسیناسیون عمومی را داشته 
باشیم. عالوه بر این باید آموزش سبک زندگی در شرایط کرونا، 

رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک را آموزش دهیم. همچنین 
از مردم می خواهیم استفاده از درگاه salamat.gov.ir  و سامانه 
مشاوره ای 4۰3۰ را مد نظر قرار دهند.« رییس مرکز مدیریت شبکه 
گفت: »در راهبرد چهارم حفاطت و حمایت از گروه های آسیب پذیر 
به ویژه سالمندان پرخطر، مادران باردار، بیماران زمینه ای که نیازمند 

مراقبت های ویژه هستند. مد نظر قرار می گیرد.«
وی افزود: »در راهبرد پنجم تقویت درمان سرپایی با هدف کاهش 
موارد بستری و مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان ها انجام می گیرد. 
به دلیل خریدهای نوروزی و سفرها و عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی با شیوع مجدد و خیز چهارم کرونا در کشور مواجه هستیم 
و بیمارستان ها با مراجعه باالی مردم مواجهند که این راهبرد موجب 
کاهش مراجعات به بیمارستانها خواهد شد.« وی ادامه داد: »لذا برای 
موارد سرپایی از مردم می خواهیم به مراکز جامع خدمات سالمت 
منتخب کووید۱۹ مراجعه کنند که بیش از ۱2۰۰ مرکز هستند و 
در مسیریاب های بلد و نشان آدرس آنها وجود دارد. مردم عزیز 
ما نشانی این مراکز را از سامانه 4۰3۰ نیز می توانند دریافت کنند.«

وی راهبرد ششم از گام پنجم بسیج ملی کووید۱۹ را  نظارت بر 
پروتکل های بهداشتی و اعمال قانون دانست و گفت: »در این راهبرد 
مردم خودشان باید نظارت مردمی انجام دهند و بر اساس گزارش آنها 
مداخالت انجام می گیرد. تشدید نظارت ها توسط وزارت بهداشت با 
مشارکت بسیج و هالل احمر هم انجام می شود. نظارت ها بر سفرهای 
خارجی و مرزها باید افزایش یابد. مسئولیت پذیری و نظارت سایر 

دستگاه ها در حیطه وظایف خودشان هم باید انجام شود.«
تبریزی در پایان گفت: »امیدواریم که گام پنجم را با کم ترین آسیب 
پشت سر بگذاریم تا ایمنی جمعی با واکسیناسیون عمومی افزایش 
و شدت ابتال و مرگ ها کاهش یابد تا جامعه بتدریج به شرایط قبل 

از کووید ۱۹ برگردد.«

رییس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت:

برای واکسیناسیون کرونا، پرونده الکترونیک سالمت تشکیل دهید
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تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، 
تا صبح چهارشنبه )۱۸ فروردین( به بیش 
از ۱۳۳ میلیون و ۲۸ هزار نفر رسید و تعداد 
قربانیان این ویروس نیز از دو میلیون و ۸۸۶ 

هزار نفر فراتر رفت.
آمریکا  به گزارش سپید، در حال حاضر 
با بیش از ۳۱ میلیون و ۵۶۰ هزار مبتال، 
از نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در 

برزیل،  کشورهای  و  دارد  قرار  اول  رده 
هند و فرانسه 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  بالینی  آزمایش  آکسفورد،  دانشگاه  محققان 
همکاری  با  که  را  خود  کرونای  واکسن 
شرکت سوئدی »آسترازنکا« در دست تولید 

دارند، متوقف کردند.
به گزارش سپید، محققان دانشگاه آکسفورد در 
یک بیانیه رسمی اعالم کردند که در انتظار نتایج 
بررسی بی خطری واکسن آسترازنکا از سوی 
نهادهای نظارتی انگلیس، سازمان تنظیم داروها 

و محصوالت بهداشتی )MHRA( هستند.
این محققان دانشگاه آکسفورد یادآور شدند: »در 
حالی که هیچ نگرانی در زمینه بی خطری واکسن 
آسترازنکا در آزمایش بالینی کودکان وجود ندارد 
اما قبل از انجام هرگونه واکسیناسیون بیشتر در 
این آزمایش، منتظر اطالعات اضافی از سوی 
MHRA در مورد بررسی موارد نادر »ترومبوز/

ترومبوسیتوپنی« در بزرگساالن هستیم.«
ترومبوز به موقعیتی گفته می شود که یک لخته 
در داخل عروق سالم تحت شرایطی خاص 
ایجاد شود که می تواند مانع جریان خون در 
عروق شود. ترومبوسیتوپنی یا کمبود پالکت 

خون وضعیتی است که در آن تعداد پالکت های 
خون کاهش می یابد و فرد مستعد خونریزی شود.
سخنگوی دانشگاه آکسفورد هم اعالم کرد: »هیچ 
نگرانی در زمینه بی  خطری واکسن آسترازنکا در 
مطالعه بر کودکان وجود ندارد، اما این مطالعه 
در انتظار برای ارائه اطالعات اضافی در مورد 
این واکسن از سوی سازمان تنظیم داروها و 

محصوالت بهداشتی متوقف شده است.«
وی افزود: »سازمان تنظیم داروها و محصوالت 
بهداشتی )MHRA( انگلیس هم اکنون سرگرم 
بررسی ارتباطات احتمالی میان تزریق واکسن 
آسترازنکا و موارد نادر لخته شدن خون در 

بزرگساالن است.«
وی یادآور شد: »در مطالعه واکسن آسترازنکا 
بر کودکان، اثربخشی این واکسن بر بیش از 
۳۰۰ کودک ۶ تا ۱۷ ساله بررسی می شود.« این 
توقف آزمایشی آخرین تحول در حماسه در حال 
جریان در مورد واکسن آسترازنکاست که عرضه 
بی حاشیه ای در خارج از کشور نداشته است.

به گزارش ایرنا، نگرانی ها در مورد حوادث لخته 
شدن خون در تعداد کمی از گیرندگان واکسن 
آسترازنکا هفته ها سر خط خبرها قرار گرفته 
است و باعث شد که بیش از دوازده کشور 
اروپایی ماه گذشته به طور موقت استفاده از 
این واکسن را به حالت تعلیق درآورند و منتظر 
توصیه های سازمان نظارتی اروپا در مورد استفاده 

از واکسن آسترازنکا باشند.

آمار کرونا در جهان تا ۱۸ فروردین آزمایش بالینی واکسن آسترازنکا  بر کودکان متوقف شد

خبـر

شماره ۱۹۰۲ ۱۹ فروردین ۱4۰۰

جدیدترین آمار مبتالیان و فوتی های کرونا  در جهان
از  ناشی  کووید-۱۹  بیماری   به  مبتالیان  شمار 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ۱۳۳ میلیون 
و ۳4 هزار و 4۲۰ نفر رسیده و مرگ دو میلیون 
و ۸۸۶ هزار و ۲4۶ نفر بر اثر ابتال به این بیماری 

تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 
۱۰۷ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۱۶۸ نفر از مبتالیان به 
کووید-۱۹ نیز بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۹ کشور و منطقه 
در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 
در دنیا قربانی می گیرد. آمریکا تاکنون با بیش از ۳۱.۵ 
میلیون مبتال و بیش از ۵۷۰ هزار قربانی، همچنان در 
صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ 
قرار دارد. برزیل نیز با آمار بیش از ۱۳.۱ میلیون مبتال 
پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار 
مبتالیان به کووید-۱۹ در هند هم از ۱۲.۸ میلیون 
نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان 

به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.
همچنین پس از ایاالت متحده کشورهای برزیل با 
بیش از ۳۳۷ هزار و مکزیک نیز با بیش از ۲۰۵ هزار 
جانباخته، همچنان باالترین آمار قربانیان کووید۱۹ را 
در این فهرست جهانی گزارش داده اند. پس از آن نیز 
کشورهای هند، انگلیس و ایتالیا به ترتیب بیشترین 

تعداد قربانیان این بیماری را ثبت کرده اند.

تعداد جانباختگان کووید-۱۹ در انگلیس از ۱۲۶ هزار 
نفر عبور کرده و این کشور نیز تاکنون بیشترین قربانیان 
کرونا را در اروپا داشته است. به عالوه هم اکنون تعداد 
قربانیان کرونا در ایتالیا هم از ۱۱۱ هزار نفر عبور 
کرده است و در میان کشورهای اروپایی در رتبه دوم 
قرار دارد. همچنین روسیه بیش از ۱۰۱ هزار، فرانسه 
بیش از ۹۷ هزار و آلمان نیز بیش از ۷۷ هزار فوتی 
بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ را گزارش داده اند.
پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۷۵ هزار، 
کلمبیا با بیش از ۶4 هزار، ایران با بیش از ۶۳ هزار، 
آرژانتین با ۵۶ هزار، لهستان با بیش از ۵۵ هزار، پرو 
با بیش از ۵۳ هزار و 4۰۰، آفریقای جنوبی با بیش 

از ۵۳ هزار و اندونزی با بیش از 4۱ هزار جانباخته، 
دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  
و میر ناشی از کووید-۱۹ را ثبت کرده اند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش های 
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح 

روز چهارشنبه به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. آمریکا: ۳۱ میلیون و ۵۶۰ هزار و 4۳۸ مبتال، ۵۷۰ 

هزار و ۲۶۰ قربانی
۲. برزیل: ۱۳ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۵۸ مبتال، ۳۳۷ 

هزار و ۳۶4 قربانی
۳. هند: ۱۲ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۷۸۵ مبتال، 

۱۶۶ هزار و ۲۰۸ قربانی
4. فرانسه: چهار میلیون و ۸4۱ هزار و ۳۰۸ مبتال، 

۹۷ هزار و ۲۷۳ قربانی
۵. روسیه: چهار میلیون و ۵۹۷ هزار و ۸۶۸ مبتال، 

۱۰۱ هزار و ۱۰۶ قربانی
۶. انگلیس: چهار میلیون و ۳۶4 هزار و ۵۲۹ مبتال، 

۱۲۶ هزار و ۸۸۲ قربانی
۷. ایتالیا: سه میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۷ مبتال، ۱۱۱ 

هزار و ۷4۷ قربانی
۸. ترکیه: سه میلیون و ۵۷۹ هزار و ۱۸۵ مبتال، ۳۲ 

هزار و ۶۶۷ قربانی
۹. اسپانیا: سه میلیون و ۳۱۷ هزار و ۹4۸ مبتال، ۷۵ 

هزار و ۹۱۱ قربانی
۱۰. آلمان: دو میلیون و ۹۱۲ هزار و ۶۳۶ مبتال، ۷۷ 

هزار و ۸۶۲ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۲۳ کشور اول این 
جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده اند 
و پس از ایاالت متحده، برزیل و هند- که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای 
فرانسه، روسیه، انگلیس، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، آلمان، 
کلمبیا، لهستان، آرژانتین، مکزیک، ایران، اوکراین، 
پرو، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، اندونزی، هلند، 
شیلی و کانادا نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت 

کرده اند.ایسنا



رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی: 

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با انتقاد 
از عملکرد ضعیف مسئوالن در تامین واکسن 
واکسن  تولید  برای  »انتظار  کرد:  تاکید  کرونا 
داخلی، ایران را از سرعت اپیدمی عقب انداخت.«
به گزارش سپید، عباس آقازاده در گفت وگو 
با ایلنا با اشاره به اینکه در تمام دنیا طبق سند 
ملی واکسیناسیون اولویت تزریق واکسن کرونا 
کرد:  بیان  است،  بهداشت  و  درمان  کادر  با 
»با این اولویت بندی، سعی می کنند تا فضای 
درمان  کادر  رسانی  برای خدمت  را  امن تری 
ایجاد کنند، ضمن اینکه از آغاز این بحران ما 
شاهد ابتال و شهادت افراد متعهد و عزیزی از 

کادر درمان بودیم.«
نشان  قشر  این  در  باال  »تلفات  داد:  ادامه  وی 
می دهد که چقدر نیاز است تا از اولویت بندی 
تزریق واکسن برخوردار باشند، در واقع اصال 
موضوع این نیست که خون کادر درمان رنگین تر 
از دیگر اقشار است، بلکه موضوع نقش کادر 

درمان در سالمت مردم جامعه مطرح است.«
آقازاده افزود: »هر کشوری همچون کشور ما 
نظر  در  را  اولویت بندی  واکسن  تزریق  برای 
گرفته و زمانی واکسیناسیون این اپیدمی را به 
زانو در می آورد که بیش از ۷۰ درصد آن جامعه 
گروه های  واکسیناسیون  یعنی  شوند،  واکسینه 
خاص در جاهای خاص به تنهایی کافی نیست 
و سرعت اقدامات ما در برابر این ویروس از 

سرعت اپیدمی عقب  مانده و بیماری با سرعت 
در  ما  و  است  در حرکت  جامعه  در  بیشتری 

پشت آن در حرکت هستیم.«
وی گفت: »در این شرایط نتوانستیم با اپیدمی 
برخورد کنیم و ابتکار عمل را به دست بگیریم 
تا از آن جلو بیفتیم و یکی از ابعاد عقب ماندن 
ما در تامین واکسن مردم بود، خوشبختانه در 
کشور برای ساخت واکسن تالش هایی شده و 
تالش ها  این  اما  هستیم،  هم خوشحال  خیلی 
زمانی عمال مجوز استفاده می گیرد که مراحل 
معینی را طی کنند، در واقع از ۶ ماه پیش گفتیم 
اگر همه چیز خوب پیش رود، در بهترین حالت 
در اواخر خرداد و اوایل تیر واکسن ایرانی در 

دسترس مردم قرار می گیرد.«
آقازاده افزود: »تاکید داشتیم و گفتیم که نمی توان 
منتظر نتیجه زحمت ها و تالش دانشمندان داخلی 
ماند، چون در این مدت، انتظار برای نتیجه واکسن 
داخل ما را از اپیدمی عقب می اندازد و برای 
همین باید از منابع معتبر علمی و سازمان جهانی 
بهداشت واکسن تهیه کنیم و بین گروه های هدف 
جامعه توزیع کنیم تا بعد با تولید انبوه داخلی 

پوشش ۷۰ درصدی داشته باشیم.«
وی ضمن اشاره به اینکه از طرف نظام پزشکی 
ماه ها است که مسئله تامین واکسن عنوان می شود، 
ادامه داد: »با توجه به تالش های وزارت بهداشت 
و سایر  بخش های حکومت، اما برایند و ماحصل 

اینها ضعیف بوده و در رابطه با تامین واکسن 
مورد نیاز، فعال و موثر برخورد نکردیم.«

آقازاده افزود: »اولین اشکال از خود ما و دوم به 
شیطنت و خباثت آمریکا و سایر کشورها مربوط 
است که با ایران دشمنی دارند و راه را برای 
برخورداری ما از حق مسلم برای سالمتی بستند.«
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: 
»به این دالیل آمار واکسیناسیون ما از دیگر کشورها 
عقب است، منظور کشورهای پیشرفته نیست، بلکه 
بعضی از همین کشورهای اطراف خودمان که برای 

توزیع واکسن گام های بزرگی برداشتند. «
وی در مورد وضعیت واکسیناسیون کادر درمان 
بخشی  هم  درمانی  کادر  با  رابطه  »در  افزود: 
هستند  مشغول  دولتی  بیمارستان های  در  که 
و یا جزو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
هستند، یعنی در  بخش دانشگاهی و دولتی فعالیت 
می کنند، به خصوص افرادی از این گروه که در 
 بخش های آی سی یو و کرونایی مشغول هستند، 
تقریبا درصد باالیی از آنها تا این لحظه واکسن 
در  بخش خصوصی،  ولی  کردند،  دریافت  را 
بیمارستان های خصوصی، موسسات  مطب ها، 
تصویربرداری، داروخانه ها، فیزیوتراپی ها و کل 
 بخش خصوصی که بیرون از بخش دولتی کار 
می کنند، هنوز واکسیناسیون انجام نشده است.«

مورد  خیلی  موضوع  »این  داد:  ادامه  آقازاده 
قرار گرفت و حتی  نامه  سفارش، مصاحبه و 

معاونان وزارت بهداشت در این مورد نظر مثبت 
داشتند و با حسن نیت برخورد کردند، اما بعد 
از مذاکرات فراوان در اوایل فروردین امسال، 
جلسه ای برگزار شد و در آن جلسه برنامه ریزی 
شد تا طبق سند ملی مرحله اول واکسیناسیون 
تمام شود و بعد برای گروه های دیگر شروع شود، 
آقای وزیر هم دستور دادند، فعال واکسیناسیون 
کادر درمان اعم از دولتی و خصوصی کامل شود 

و بعد به سراغ مراحل بعدی برویم.«
وی گفت: »در حال حاضر توزیع واکسن، طبق 
سند ملی انجام خواهد شد، با واکسن اسپوتنیک 
تا االن این اقدام انجام شده است و در ادامه با 
واکسنی که از سبد کوواکس ثبت سفارش کردیم 
انجام خواهد شد و از امروز توزیع واکسن از 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام 
می شود و تا زمانی که کل کادر درمان تکمیل 

شود، این کار ادامه خواهد داشت.«
با همکارانی است که  افزود: »اولویت  آقازاده 
باالی ۵۵ سال سن دارند و یا کسانی که درگیر 
بیماری زمینه ای هستند، وقتی اینها تمام شوند، 
واکسیناسیون مرحله به مرحله جلو خواهد رفت. 
آخر فروردین یا اوایل اردیبهشت واکسیناسیون 

کادر درمان تکمیل خواهد شد.«
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره 
به صحبت های مریم حضرتی معاون پرستاری 
وزارت بهداشت، مبنی بر اینکه تاکنون ۸۰ درصد 
کادر درمان بیماران کرونایی در کشور واکسینه 
شده اند، بیان کرد: »ایشان به طور کامل به آمار 
اگر  نیستند،  واقف  درمان  کادر  واکسیناسیون 
پرستاران  و  پزشکان  درمان  کادر  منظورشان 
بیمارستان های دولتی است، این آمار باز هم دقیق 
نیست، چون در بیمارستان های دولتی سراسر 
کشور هم ۸۰ درصد همکاران ما واکسیناسیون 
استخدام  پرستاران  درصد   ۸۰ حتی  و  نشدند 
بیمارستان دولتی ما هنوز واکسن دریافت نکردند، 
این آماری که ایشان دادند به نظر دقیق نیست 
و باید اصالح شود چون ما کادر درمان را فقط 
کسانی که در وزارت بهداشت یا در بیمارستان های 

دانشگاهی هستند، تلقی نمی کنیم.«
عرصه  فعاالن  تمام  درمان،  »کادر  گفت:  وی 
درمان و بهداشت را می گویند که در مقابله با 
بیماری ها و همین اپیدمی در مراحل مختلف به 
یاری مردم می آیند که شامل مطب های خصوصی، 
بیمارستان های خصوصی، درمانگاه ها، موسسات 
دفاتر  آزمایشگاهی،  موسسات  تصویربرداری، 
کارشناسی بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تغذیه، 
مطب مامایی و سایر مراکز که همه جزو کادر 
کارکنان  همچنین  می شوند،  محسوب  درمانی 
بهداشت و درمان که همه یک  شریف شبکه 
مجموعه کثیر است که ایشان در آن اظهارات 

به تمام ابعاد قضیه اشاره نکردند.«

انتظار برای تولید واکسن داخلی
ایران را  از سرعت اپیدمی عقب انداخت
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سخنگوی سازمان غذا و دارو تشریح کرد

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره چرایی 
تأخیر در روند تأمین و تزریق واکسن کرونا 
در کشور، زمان بندی ایران برای واکسیناسیون 
تولید واکسن های  جمعیت، آخرین وضعیت 
ایرانی، وضعیت واکسیناسیون در کشور با تغییر 
دولت در ماه های آتی، وضعیت واکسیناسیون 
مسئوالن و ماجرای ورود  بخش خصوصی برای 
توضیحاتی  خارجی  منابع  از  واکسن  خرید 

ارائه داد.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو 
با ایسنا در تشریح روند واکسیناسیون کرونا 
بر  مبنی  اظهاراتی  به  پاسخ  در  و  کشور  در 
تاخیر در تامین و تزریق واکسن گفت: »روند 
واکسن  تامین  روند  از  تابعی  واکسیناسیون 
وارداتی  واکسن  تعداد  هرچه  قاعدتا  است؛ 
تامین شده افزایش یابد، سرعت واکسیناسیون 
و تعداد تیم های واکسیناسیون و مراکز مربوطه 
نیز افزایش می یابد؛ این امکانات از روز نخست 
آغاز واکسیناسیون در کشور تا امروز متناسب 
دسترس  در  که  بوده  واکسن هایی  تعداد  با 
از  نیمی  طبیعتًا  طرفی  از  است.  گرفته  قرار 
دوز  برای  شده  توزیع  و  تامین  واکسن های 

است.« واکسیناسیون  دوم 
وی افزود: »همچنین دنیا در تامین واکسن با 
تاخیر مواجه است و تقریبا اغلب شرکت های 
وعده  و  سفارشات  نتوانستند  کننده  تولید 
ایران  قاعدتًا  و  کنند  محقق  را  خود  قبلی 
تحت  و  نبود  مستثنی  موضوع  این  از  هم 

تاثیر این تاخیرها قرار گرفته است. همچنین 
موضوع دسترسی عادالنه به واکسن در میان 
جوامع مختلف، ناسیونالیسم واکسن، احتکار 
بیش  و  نیاز  از  بیش  خرید  مسیر  از  واکسن 
معدودی  توسط  واکسیناسیون  ظرفیت  از 
در  سیاسی  اغراض  و  ثروتمند  کشورهای 
معضل  این  پیچیدگی  به  نیز  واکسن  توزیع 

افزوده است.«
تحقق  در  تاخیر  علت  توضیح  در  جهانپور 
وعده شرکت های تولید کننده واکسن در دنیا 
کندی  به  تاخیرها  این  از  »بخشی  داد:  ادامه 
روند تولید بسیاری از واکسن ها، محدودیت 
ظرفیت تولید و برخی به مشکالت ناشی از 
رزین،  قبیل  از  جانبی  و  اولیه  مواد  کمبود 
موضوع  به  هم  بخشی  و  و...  مدیا  و  ژل 
همین  بر  بازمی گردد.  واکسن  ناسیونالسیم 
وعده های  برخالف  کشورها  برخی  اساس 
قبلی، حتی واکسن هایی که به صورت قطعی 
خرید و پیش خرید شده بود را تحویل ندادند 
خود  کشور  نیاز  تامین  به  منوط  را  آن  و 
تأخیر  مباحثی  ترتیب چنین  این  به  کردند و 
بازار جهانی را  نسبی در تحویل واکسن در 
روند  با  باشید  داشته  توجه  است.  زده  رقم 
بر  افزون  ۹۰ درصد جمعیت  از  فعلی، بیش 
جاری  میالدی  سال  پایان  تا  دنیا  کشور   ۶۷
این  داشت،  نخواهند  دسترسی  واکسن  به 
بی عدالتی در دسترسی در سایر کشورها نیز 

می شود.« مشاهده  بالنسبه 

وی در توضیح چرایی تاخیر در تامین واکسن 
کشور  در  دیگر  طرف  »از  افزود:  کشور  در 
در  تحریم  از  ناشی  حاشیه ای  بحث های  ما 
است.  شده  علت  بر  مضاف  مواردی  برخی 
در مجموع آنچه از جانب طرف ایرانی باید 
انجام می شد، به رغم تمام مشکالت، در زمان 
خود انجام شده و قاطعانه عرض می کنم دقیقا 
در جای درستی قرار داریم و برنامه ریزی ها 
دوراندیشانه و واقع بینانه بوده است و هر روز 
درستی خود را بیش از پیش نشان می دهد؛ به 
طوری که واکسن هایی که ایمنی و اثربخشی 
و  رسمی  شده  ارائه  اطالعات  بر  مبتنی  آنها 
رصد،  ایران  در  خوبی  به  بود،  فنی  اسناد 
تایید و سفارش داده شده است و از حداکثر 

است.« استفاده شده  موجود  ظرفیت های 
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: »در 
همین راستا بیش از ۴۲ میلیون دوز سفارش 
واکسن وارداتی داشتیم که بیش از ۲۱ میلیون 
به صورت قطعی خریداری شده و  آن  دوز 
 ۹۹ ماه  بهمن  از  آنها  تدریجی  تحویل  روند 

شروع شده است.«
وی ادامه داد: »از این جمع، واکسن اسپوتنیک 
تولید  کندی  و  محدودیت  رغم  به  روسیه 
همچنین  و  روسیه  داخلی  نیاز  روسیه،  در 
۵۲ کشور مصرف  از  اینکه بیش  به  با توجه 
با  کننده این واکسن هستند، به نظر می رسد 
حال  در  زمان بندی  برنامه  از  کمی  اختالف 
از  دوز  هزار   ۵۲۰ امروز  تا  و  است  تحویل 

این واکسن تحویل ایران شده است.«
ادامه تحویل  جهانپور در توضیح علت عدم 
ایران  خرید  سفارش  باوجود  هندی  واکسن 
نیز گفت: »در مورد واکسن کوواکسین هند 
نیز متاسفانه برخی مشکالت حاشیه ای و ورود 
دادستانی در کشور هندوستان، برای واکسن ها 
مشکالتی  ایران  جمله  از  آنها  خریداران  و 
۵۰۰هزار  از  حتی  رو  این  از  کرد.  ایجاد  را 
دوز واکسن مرحله اول که به صورت قطعی 
خریداری شده، فقط ۱۲۵ هزار دوز تحویل 
شد که امیدواریم با پیگیری دستگاه دیپلماسی 
و وزارت خارجه، مشکالت تحویل واکسن ها 
از هندوستان حداقل در مورد واکسن هایی که 
به صورت قطعی خریداری شده، رفع شود.«
خرید  عمده  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
قطعی ایران را از سبد کوواکس دانست و گفت: 
»از مجموعه واکسن های کوواکس، ۱۶میلیون 
خریداری  ایران  سوی  از  دوز  هزار   ۸۰۰ و 
شده که اولین محموله آن شامل ۷۰۰هزار و 
تولید  آسترازنکا/آکسفورد  واکسن  دوز   ۸۰۰
کره جنوبی با تاخیر دو سه هفته ای، دوشنبه 
شب تحویل ایران شد. در مجموع طبق وعده 
 ۶۰۰ و  میلیون  سه  که  است  مقرر  کوواکس 
هزار دوز از مجموع ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار 
می  ماه  پایان  تا  واکسن خریداری شده،  دز 

شود.«  تحویل 
واکسن های  »تزریق  افزود:  باره  این  در  وی 
آسترازنکا/آکسفورد تولید شرکت کره جنوبی 
کشور  واکسیناسیون  ملی  سند  اساس  بر  نیز 
بر  و  شده  تعیین  پیش  از  اولویت  طبق  و 
و  عمومی  تزریق  یافته های  آخرین  اساس 
در  بهداشت  جهانی  سازمان  گایدالین های 
پروتکل  اساس  بر  دار  اولویت  گروه های 

آغاز می شود.« تنظیمی در کشور 
در  دارو،  و  غذا  سازمان  سخنگوی  گفته  به 
واکسن  دوز  هزار   ۸۹۵ امروز  تا  مجموع 
کووید۱۹ در سراسر کشور توزیع شده و به 
کشوری  پروتکل  شدن  نهایی  با  نیز  زودی 
تزریق آسترازنکا/آکسفورد، این ۷۰۰هزار دوز 
توزیع  بهداشتی  شبکه  در  تزریق  برای  نیز 

خواهد شد.«
تولید  برای  ایران  برنامه  تشریح  در  جهانپور 
واکسن کرونا نیز گفت: »برنامه ایران از قبل 
هوشمندانه و تیزبینانه و واقعبینانه بود و ایران 
از ماه ها پیش موضوع مشکالت و معضالت 
ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضا و حتی 
در  را  واکسن  آپارتاید  نوعی  بروز  احتمال 
کرده  پیش بینی  و  رصد  واکسن  ملی  کمیته 
بر  تمرکز  موضوع  نیز  اساس  همین  بر  بود. 
تولید داخل به درستی و با جدیت در دستور 

کار قرار گرفت.«
ادامه در صفحه 17 

علت تاخیر در تامین واکسن کرونا  در کشور
زمان بندی ایران برای واکسیناسیون عمومی
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 ادامه از صفحه 16
وی ادامه داد: »از آنجاکه ما جزو کشورهایی 
هستیم که با توجه به جمعیت، حجم زیادی 
از واکسن را باید استفاده کنیم و بیش از 120 
میلیون دوز واکسن نیاز است، کمیته ملی واکسن 
از بهار و تابستان گذشته موضوع حمایت و 
تمرکز بر تولید داخلی در پلتفرم های مختلف 
را در دستور کار قرار داد و آنچه که در هفته ها 
و ماه های اخیر در دنیا اتفاق افتاد، حاکی از 
درستی این تصمیم ایران است. از طرف دیگر 
این اقدام، اقدامی ماندگار در توسعه صنعت 
قلمداد خواهد شد و  ایران  واکسن سازی در 
ایران را به یکی از بزرگ ترین واکسن سازهای 

منطقه و جهان بدل خواهد کرد.«
حداقل  امروز  »تا  افزود:  باره  این  در  وی 
بالینی  مطالعات  مرحله  در  ایرانی  واکسن   4
هستند. واکسن پاستور در کشور کوبا فاز ۳ 
مطالعه بالینی خود را آغاز کرده است و در 
ایران نیز بزودی این فاز بصورت موازی آغاز 
می شود، واکسن برکت شرکت شفا فارمد در 
آستانه ورود به فاز سه بالینی است. واکسن 
واکسن  و  دو  فاز  به  ورود  آستانه  در  رازی 
بالینی  فخرا در حال طی مرحله اول مطالعه 
ایران  پاستور  انستیتو  مشترک  واکسن  است. 
و کوبا  فاز سوم مطالعات بالینی را در کوبا 
آغاز کرده و در ایران نیز قبل از هفته سالمت 
و در هفته پایانی فروردین ماه مطالعه بالینی 
فاز سوم آن انجام می شود و البته با توجه با 
توافقنامه ثبت مشترک دارو و واکسن بین ایران 
و کوبا که بیش از یک دهه قدمت دارد، ثبت 
این واکسن در هر کدام از این دو کشور قابل 

بود.« به طرف دیگر خواهد  تعمیم 
جهانپور تاکید کرد: »بر اساس برنامه زمان بندی 
شده به نظر می رسد واکسن انستیتوپاستور و 
بعد از آن واکسن شفا فارمد در اواخر بهار به 

مرحله تولید انبوه و توزیع خواهند رسید. پس 
از آن نیز در تابستان واکسن رازی و سپس 
توزیع  انبوه و  تولید  به مرحله  واکسن فخرا 
با  واکسن هایی  کماکان  البته  می شوند.  وارد 
پلتفرم های مختلف در آستانه ورود به مطالعات 
مراحل  طی  از  پس  قاعدتًا  که  هستند  بالینی 
مربوطه، در پاییز یا زمستان آتی وارد مرحله 

انبوه و توزیع خواهند شد.« تولید 
رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رییس 
نیز  قبلی  »پیش بینی  افزود:  بهداشت  وزارت 
بر آن بود که حداقل دو سوم واکسن مورد 
نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شود که 
این اقدام مطابق جدول زمان بندی و به رغم 
اندازی های خارجی  همه مشکالت و سنگ 
به خوبی پیش رفته است. بنابراین واکسنهای 
اواخر  از  تدریج  به  قبلی  وعده  طبق  ایرانی 
علیه  عمومی  واکسیناسیون  کمپین  به  بهار 

پیوست.« خواهند  کووید 
برخی  مشترک  تولید  مبحث  درباره  وی 
نیز  وی  اسپتونیک  جمله  از  و  واکسن ها 
داخلی  تولید  برای  اقدام  با  »همزمان  گفت: 
واکسن کرونا، در زمینه تولید مشترک برخی 
واکسن ها نیز برنامه ریزی شده بود. در مورد 
تولید مشترک واکسن اسپوتنیک، زیرساخت 
تایید  آن موجود و خط تولید آماده و مورد 
طرف روسی است و به زودی سل بانک آن به 
کشور منتقل می شود و بعد از دو ماه از ورود 
مشترک  تولید  واکسن های  اولین  بانک،  سل 
نیز به گردونه واکسیناسیون خواهند پیوست.«
جهانپور گفت: »پیش بینی می کنیم که با توجه 
به اقدامات مفید، سازنده و بزرگی که در حوزه 
تولید واکسن در کشور صورت گرفته و البته 
خریداری واکسن و پیش بینی درستی که شده 
بود مبنی بر تامین واکسن ایمن و اثربخش و 
که  نمایشی  واکسیناسیون  هرگونه  از  پرهیز 

در برخی کشورها شاهد آن بودیم و هستیم، 
مطابق  کشور  در  کووید  علیه  واکسیناسیون 
برنامه تا پایان سال 1400 به پایان رسد؛ البته 
تا  که  دارد  نیز وجود  مثبت  انداز  این چشم 
در  واکسیناسیون  میالدی  سال  پایان  از  قبل 
کشور به اتمام رسد و همچنین آمادگی حمایت 
تولیدکنندگان  طریق  از  دیگر  کشورهای  از 

ایرانی وجود دارد.«
دنبال روند  به  »بنابراین  وی همچنین گفت: 
شده  اتخاذ  تصمیمات  و  گذشته  ماه های 
ریل  مجموعًا  گرفته،  صورت  اقدامات  و 
کمپین  بزرگ ترین  انجام  برای  الزم  گذاری 
واکسیناسیون عمومی با اتکا بر توان ملی در 
ایران انجام شده و در این زمینه از ظرفیتهای 
داخلی استفاده حداکثری شده است. بر همین 
تغییر  برای  دغدغه ای  حوزه  این  در  اساس 
و  ندارد  وجود  نیز  آینده  ماه های  در  دولت 
برنامه ها و اقدامات به خوبی و با سرعت و 
آتی  ماه های  در  شده  پیش بینی  برنامه  طبق 

پیش خواهد رفت.«
کرد:  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
»بر همین اساس سال 1400 نقطه عطفی در 
تاریخ سالمت، علم و فناوری و صنعت دارو 

و واکسن ایران زمین خواهد بود.«

نداریم  VIP واکسیناسیون 
جهانپور همچنین در پاسخ به ادعای واکسیناسیون 
VIP و واکسیناسیون مسئوالن گفت: »چیزی به 
عنوان واکسیناسیون مسئوالن و VIP در ایران 
نداریم و اعتقادی هم به آن نداریم. طبق سند 
بندی ها  اولویت  ایران،  در  واکسیناسیون  ملی 
مشخص است و واکسیناسیون از افراد آسیب 
پذیر آغاز شده و به ترتیب پیش خواهد رفت. در 
مجموع برنامه زمان بندی آن است که در بهار از 
فاز یک و دو اولویتهای سند ملی واکسیناسیون 

عبور کنیم و بعد از آن وارد فاز واکسیناسیون 
عمومی و سایر گروه ها شویم.«

وی تاکید کرد: »تا امروز هیچ کدام از مسئوالن 
ارشد و سایر مسئوالن چه در حوزه سالمت 
و چه در سایر حوزه ها در اولویتهای تزریق 
تا  سالمت  حوزه  از  نگرفتند.  قرار  واکسن 
و  درمان  جبهه  مقدم  خط  کارکنان  کنون 
پسماندهای  دفع  در  که  افرادی  همچنین 
عفونی دخیل بودند مورد واکسیناسیون قرار 
در  حداقل  گرفت.  خواهند  قرار  و  گرفتند 
وزارت بهداشت و در کشور این قول را به 
گروه بندی های  از  جدای  که  می دهیم  مردم 
صورت گرفته بر اساس بیماری های زمینه ای 
و سنی، مسئولین کشور از جمله از مسئوالن 
گروهی  آخرین  بهداشت  و  سالمت  نظام 
خواهند  دریافت  واکسن  که  بود  خواهند 
هر  می دهم  قول  هم  کم ترین  بنده  و  کرد 
برای  شدند،  واکسینه  مردم  تمام  که  زمان 

کنم.« اقدام  واکسیناسیون 
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت همچنین درباره ورود  بخش 
خصوصی به موضوع خرید واکسن از منابع 
خارجی گفت: »ورود  بخش خصوصی به این 
موضوع به دو صورت ممکن است. ابتدا اینکه 
 بخش خصوصی در جاهایی که دولت به هر 
دلیلی امکان مذاکره نداشته است، موضوع را 
دنبال کند. در این زمینه حداقل در سال 1۳99 
عمومی  فراخوان  سه  سال  پایان  تا  پاییز  از 
وجود  مالحظه  این  البته  است.  شده  صادر 
دارد که در این راهبرد، از ایران برای خرید 
یک واکسن از یک شرکت و کشور، مذاکره 
کننده های مختلفی وارد عمل نشوند. فعال در 
هیچ جای دنیا خرید و فروش واکسن کرونا 
را عمال فارغ از دولت ها و سیاستگذاری کالن 
دولتی انجام نمی دهند و قاعدتًا ایران هم از 
این شرایط مستثنی نیست و چه بخواهیم و 
چه نخواهیم تعامالت واکسن در دنیا رنگ و 
بوی سیاسی دارد و مذاکرات اصلی درباره آن 
در دولت ها و سطوح کالن صورت می گیرد. 
اگر  که  شد  گرفته  نظر  در  راهبرد  این  اما 
ورود  بخش  طریق  از  فرصتی  کوچک ترین 
خصوصی وجود دارد، این اقدام مورد توجه 
قرار گیرد البته با لحاظ این مورد که مذاکره 
کننده های مختلف از یک کشور برای خرید 
نتایج  واحد،  خارجی  طرف  با  واکسن  یک 

داشت.« نخواهد  مطلوبی 
این  در  نیز  دیگر  »راهبرد  داد:  ادامه  وی 
بتواند  خصوصی  بخش  که   است  آن  زمینه 
خریداری  واکسن  نیمایی  ارز  قیمتهای  با 
تا  اگرچه  زمینه  این  در  که  کند  عرضه  و 
جدی  مالحظات  اما  نیفتاده  اتفاقی  امروز 
در خصوص رعایت عدالت در دسترسی به 
حاشیه ای  پیامدهای  و  مشکالت  و  واکسن 
باید مد نظر قرار گیرد. بر همین اساس  آن 
هم تمرکز دولت و وزارت بهداشت استفاده 
قرار  از ظرفیتهای واقعی است و  حداکثری 
نیست ظرفیتی که دولت خود می تواند استفاده 
کند به نوعی تحت الشعاع مذاکره کننده موازی 
را  واکسن  تامین  روند  و  گیرد  قرار  کاری 
این  در  مجموع  در  کند.  مواجه  اخالل  با 
دسترسی  در  عدالت  دغدغه  نیز  خصوص 

باشد.« تمرکز  محل  باید  واکسن  به 
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  یاسر مختاری
ماجرای گردشگری و کرونا در ایران تبدیل 
شده  دردناک  حتی  و  پرماجرا  قصه ای  به 
است. تورهای گردشگری داخلی و سفرهای 
و  ترکیه  ازجمله  تورهای خارجی  نوروزی، 
به  آزاد  زیارتی  سفرهای  آن  مورد  آخرین 
وزارت  همزمان  نگرانی  که  عالیات  عتبات 
بهداشت و سازمان حج و زیارت را موجب 
شده اند، »گردشگری در شرایط کرونا« را به 
بیماری  متهم اصلی شکل گیری موج چهارم 
از هموطنانمان  کثیری  ابتال و فوت جمع  و 

است.  کرده  تبدیل 

درخواست وزارت بهداشت، توقف 
پروازهای هوایی به ترکیه

به گزارش خبرنگار سپید، در روزهای پایانی 
در  کرونا  بیماری  در حالی که  و  نوروز  عید 
تازه ای  این کشور خیز  از شهرهای  بسیاری 
برداشته بود، انجام تورهای گردشگری ترکیه 
، ماجرای جدیدی را در این روزهای کرونایی 
پیش چشم های نگران مردم و جامعه پزشکی 
رقم زد. این در حالی بود که بازگشت مسافران 
را  به شهرهای خود شرایط کشور  نوروزی 
خطرناک کرده و موجب شده بود تا همزمان 
شمار موارد سرپایی و بستری در بیمارستان ها 

بگیرد. پیش  را در  افزایشی  روندی 
برقراری تورهای مسافرتی به ترکیه همچنین 
موجب شد تا وزیر بهداشت نیز در نامه ای 

تورهای  توقف  خواستار  کشور  وزیر  به 
شود.  ترکیه  کشور  مقصد  به  گردشگری 
سعید نمکی چهاردهم فروردین ماه در نامه  
فضلی  رحمانی  عبدالرضا  به  خطاب  خود 
بیماری  به شیوع گسترده  توجه  »با  نوشت: 
جهش یافته،  ویروس  با  ترکیه  در  کرونا 
ضروری است، حداکثر تا 4۸ ساعت آینده 
از طریق  ایاب و ذهاب  به مدت یک هفته 
ترکیه  کشور  با  زمینی  و  هوایی  مرزهای 

شود.« متوقف 

استدالل های وزیر کشور
وزیر  از  بهداشت  وزیر  درخواست  پی  در 
به  نامه ای  در  نیز  فضلی  رحمانی  کشور، 
رئیس جمهور نوشت: » بسته شدن مرز هوایی 
ایران با ترکیه و باز بودن همزمان مرز هوایی 

سایر کشورها نظیر امارات از منظر سیاسی و 
اجتماعی در مناسبات دو کشور تبعات منفی 
تحریمی  شرایط  در  داشت.  خواهد  پی  در 
کشور فعالیت مرزها از ابعاد سیاسی، اجتماعی 
ضرورت های  با  مرتبط  مباحث  و  اقتصادی 
فوق العاده ای  اهمیت  از  شهروندان  زندگی 
مرزهای  مورد  در  امر  این  است،  برخوردار 
ایران با کشور ترکیه حساسیت بیشتری داشته 
زیرا تنها مسیر تردد به اروپا در حوزه تجاری 

است.« و مسافری 
رحمانی فضلی در ادامه نامه خود به رئیس 
جمهور نوشت: »با توجه به فراوانی پروازهای 
به  مقرون  و  دنیا  کشورهای  سایر  به  ترکیه 
صرفه بودن هزینه بلیت آنها بسیاری از ایرانیان 
)ترانزیت(  مسافرت  کشور  به  طریق  آن  از 
اطالع  بدون  تصمیم  هرگونه  لذا  می نمایند 
قبلی مشکالت متعددی را برای آنها در پی 
بدون  مسافری  تردد  توقف  داشت.  خواهد 
اطالع رسانی قبلی در حوزه اجرا نیز مشکالت 
سایر  و  انتظامی  نیروی  برای  را  متعددی 
دستگاه های مستقر در مرز به همراه خواهد 
تصمیم  آن عصر  به  توجه  عدم  قطعًا  داشت 

مواجه می کند.« با چالش  را 
رحمانی فضلی در بخش دیگری از نامه خود 
با بیان اینکه نمایندگان وزارت امور خارجه، 
وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی با 
بسته شدن مرز به دلیل تبعات سوء مختلف، 
مخالف بودند اما نماینده وزارت بهداشت پس 

گیری  تصمیم  دستگاه ها،  نظرات  استماع  از 
را منوط به هماهنگی نهایی مجدد با وزارت 
متبوع دانست، نوشت: » پس از بحث و تبادل 
قرار  اعضا  قبول  مورد  زیر  پیشنهادات  نظر، 
ابالغ  تایید حضرتعالی  در صورت  تا  گرفته 
شود: با توجه به تبعات سوء توقف تردد از 
مرزهای هوایی و زمینی با کشور ترکیه موضوع 
بسته شدن مرزها در شرایط فعلی منتفی شود. 
انجام تشدید  به  جمعیت هالل احمر نسبت 
در  ترکیه  کشور  از  ورودی  مسافران  کنترل 
کنند.  عاجل  اقدام  هوایی  و  زمینی  مرزهای 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با 
همکاری وزارت امور خارجه و وزارت راه و 
شهرسازی نسبت به تعیین مراکز آزمایشگاهی 
اطالع رسانی  و  اقدام  در خارج،  تایید  مورد 
الزم از طریق وزارتخانه های راه و شهرسازی 
به شهروندان و شرکت های  امور خارجه  و 
هواپیمایی انجام شود تا افراد با گواهی سالمت 
فرهنگی  میراث  وزارت  شوند.  کشور  وارد 
ترکیه  تور  گردشگری...لغو  و  دستی  صنایع 
را به همه شرکت های گردشگری ابالغ کند.«
نامه محمود واعظی رئیس دفتر  این  از  پس 
از  وزیر کشور  به  نامه ای  در  رئیس جمهور 
ملی  ستاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  موافقت 
کرونا با پیشنهادات وزیر کشور خبر داد که 
وزیر  درخواست  رد  معنی  به  موضوع  این 

بود. بهداشت 
 19 ادامه در صفحه 

انگشت اتهام به سمت گردشگری
سپیدازنگرانیمردمومسئوالنسالمتبابتخیزچهارمکرونادرکشورگزارشمیدهد

سامانی: بر اساس تصمیم 
ابالغی از سوی ستاد ملی 
مدیریت کرونا، مقرر شد 
وزارت میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری، 
لغو تور ترکیه را فورًا به 

کلیه شرکت های گردشگری 
ابالغ کنند
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18  ادامه از صفحه 
تورها متوقف، پروازها برقرار

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور 
ستاد  تصمیم  ابالغ  به  اشاره  با  روز سه شنبه 
ملی مدیریت کرونا، مبنی بر لغو فوری تور 
ترکیه به کلیه شرکت های گردشگری گفت: 
»پس از وصول نامه وزارت بهداشت، درمان 
تردد  لغو  خصوص  در  پزشکی،  آموزش  و 
امنیتی  کمیته  به  موضوع  ترکیه،  با  مسافری 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا 
که  کمیته  اعضای  بندی  جمع  شد.  ارجاع  
پس از تعامل با ۵ دستگاه تخصصی مرتبط با 
امور مرز شکل گرفت، به ستاد ملی مدیریت 
ذی ربط  دستگاه های  به  نهایتا  و  ارائه  کرونا 

ابالغ شد.«
معاون هماهنگی وزارت کشور در خصوص 
تصمیم نهایی در مورد اعمال محدودیت ها 
در ترددهای مسافری با کشور ترکیه گفت: 
»بر اساس تصمیم ابالغی از سوی ستاد ملی 
میراث  وزارت  شد  مقرر  کرونا،  مدیریت 
لغو  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
شرکت های  کلیه  به   ً فورا را  ترکیه  تور 

کنند.«  ابالغ  گردشگری 
شد،  مقرر  »همچنین  شد:  یادآور  سامانی 
ارتقای  به  نسبت  احمر  هالل  جمعیت 
و  زمینی  مرزهای  در  بهداشتی  مراقبت های 
هوایی با ترکیه و تشدید کنترل دقیق مسافران 
ورودی از کشور ترکیه در مرزهای زمینی و 

کنند.« عاجل  اقدام  هوایی 
افزود: »بر اساس   سخنگوی وزارت کشور 
تصمیم ابالغ شده، مقرر شده است که وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری 
وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی 
مورد  آزمایشگاهی  مراکز  تعیین  به  نسبت 
الزم  رسانی  اطالع  و  اقدام  خارج  در   تأیید 

راه  وزارتخانه های  طریق  از  ارتباط  این  در 
و شهرسازی و امور خارجه به شهروندان و 
شرکت های هواپیمایی انجام می شود تا پس از 
اطالع رسانی الزم، افراد صرفا با ارائه گواهی 
سالمت معتبر مورد تایید وارد کشور شوند.« 
مرزهای  پیداست  سامانی  گفته های  از  آنچه 
و  هستند  باز  همچنان  زمینی  و  هوایی 
محدودیت ها تنها شامل تورهای گردشگری 
گفته ها  این  علی رغم  حال  این  با  می شود. 
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  از  برخی 
این تورها همچنان برقرار بوده و حتی هنوز 
دستوری به دفاتر گردشگری ابالغ نشده است.
هیئت مدیره  رئیس  رفیعی شاد،  امیرپویان 
به  تهران  استان  سفر  دفاتر  صنفی  انجمن 
خدمات  )دفاتر  ما  متولی  »نهاد  گفت:  ایسنا 
مسافرتی( وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی است و مادامی که بخشنامه 
این  از  تورها  لغو  بر  مبنی  دستورالعملی  یا 
فروش  کماکان  نشود،  دریافت  وزارتخانه 
و  است  امکان پذیر  قبلی  شرایط  با  تورها 

نشده  صادر  تورها  لغو  برای  دستوری  فعال 
است. بنابراین تا آن وقت، تور ترکیه، بلیت 
پرواز و سایر خدمات مربوط به آن، در دفاتر 

است.« موجود  مسافرتی  خدمات 

سفرهای آزاد به عتبات
ترکیه  به  گردشگری  تورهای  تنها  این  اما 
چهارم  شدند.  نگرانی  موجب  که  نبودند 
از  یکی  در  بهداشت  وزیر  که  بود  اسفندماه 
سخنرانی های خود از موضوعی پرده برداشت 
که به اندازه تورهای مسافرتی به کشور ترکیه 

بود.  نگران کننده 
از  کرونا  به  مبتالیان  تعداد  افزایش  با  نمکی 
جنوبی  شهر های  در  انگلیسی  کرونای  ورود 
با  گرفتاری  اصلی  کانون  و  داد  خبر  کشور 
ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی در استان 
کشور  از  که  دانست  مسافرانی  را  خوزستان 
عراق آمده بودند. نمکی همچنین اظهار کرد: 

» چه کسی مجوز داده است افراد سفر زیارتی 
بروند؟ اتوبوس زیارتی را در مرز نگه  داشته ایم 
کردیم. چه  پیدا  مثبت  کرونا  موارد  آن  در  و 
کسی به این افراد اجازه داده است، چه کسی 
از وزارت بهداشت مجوز گرفته است؟ ما کی 
برای تردد از مرز ها به سمت عتبات و برگشت 
نامه  من  از  دادیم؟ چه کسی  اجازه  و  مجوز 
دارد در این زمینه؟ کدام یک از همکارانم با 
برخی از این تردد ها موافقت کردند؟ تا کجا 
باید همکاران من تاوان ندانم کاری برخی از 
افراد را بدهند؛ ما چه گناهی کردیم که در 1۳ 
ماه مدام باید موج ایجاد شود، موج را بشکنیم و 
شهید بدهیم. فریاد می زنیم که اپیدمی گرفتارمان 

می کند، چرا گوش نمی کنید؟«
روز گذشته هم علیرضا رشیدیان رئیس سازمان 
اینکه پیش از آغاز  با اشاره به  حج و زیارت 
موج چهارم کرونا در کشور، دستورالعمل های 
بهداشتی تهیه و به وزارت بهداشت ارائه شد، 
گفت: »مذاکراتی با طرف عراقی داشتیم که قرار 
شد در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی سفرهای 
اما  انجام دهیم.  زیارتی را به صورت محدود 

متاسفانه این موضوع محقق نشد.«
قالب  در  عتبات  به  زائران  اعزام  به  وی 
شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  آزاد  کاروان های 
که  هستیم  این  شاهد  روزها  این  »متاسفانه 
افراد  برخی  طریق  از  هموطنان  از  شماری 
عالیات  عتبات  به  آزاد  کاروان  صورت  به 
اعزام می شوند، در حالی که سازمان حج و 
زیارت بارها به صورت رسمی این موضوع 
را به مسئوالن مربوطه اعالم کرده و از آنها 
خواسته است، برای رفع دغدغه های بهداشتی، 
سفرهای زیارتی را با رعایت تمامی ضوابط 
با  همچنان  آنها  اما  دهند،  انجام  شده  اعالم 

می کنند.« مخالفت  موضوع  این 

رفیعی شاد: نهاد متولی ما 
)دفاتر خدمات مسافرتی( 

وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 

است و تا مادامی که بخشنامه 
یا دستورالعملی مبنی بر 

لغو تورها از این وزارتخانه 
دریافت نشود، کماکان 

فروش تورها با شرایط قبلی 
امکان پذیر است و فعال 

دستوری برای لغو تورها صادر 
نشده است

رشیدیان: متاسفانه این روزها 
شاهد این هستیم که شماری 

از هموطنان از طریق برخی 
افراد به صورت کاروان آزاد به 

عتبات عالیات اعزام می شوند، 
در حالی که سازمان حج و زیارت 

بارها به صورت رسمی این 
موضوع را به مسئوالن مربوطه 

اعالم کرده و از آنها خواسته 
است، برای رفع دغدغه های 

بهداشتی، سفرهای زیارتی را با 
رعایت تمامی ضوابط اعالم شده 
انجام دهند، اما آنها همچنان با 

این موضوع مخالفت می کنند
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