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رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا: خبـر

هنوزواکسننزدهام
مسئول سطح باالیی نمی شناسم که خارج از سند، واکسن زده باشد

رئیس جمهور گفت: »من با صداقت به مردم عرض 
می کنم بنده هم که رئیس جمهور هستم هنوز 
واکسن نزدم. ما هم در دولت عین خود مردم بر 
اساس سن واکسن تزریق می کنیم. من مسئول سطح 
باالیی را نمی شناسم که خارج از سند واکسیناسیون 

واکسن زده باشد.«
به گزارشد سپید به نقل از ایسنا، حسن روحانی در 
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار کرد: »همیشه 
باید بال ملت و دولت باهم حرکت کنند تا به نقطه 
مطلوب برسیم. مردم آگاه هستند که این ویروس 
طوالنی شده و این ویروس تا آخر سال هم دست 

از سرمان بر نمی دارد.«
وی ادامه داد: »این ویروس هست و در حال جهش 
است و با اسم های مختلف جهش می کند. همچنان 
دارویی قطعی برای این ویروس نیست. تنها راه حل 

امروز همان رعایت پروتکل ها است.«
رییس جمهور اظهار کرد: »خوشبختانه در برابر این 
ویروس واکسن کوتاه تر از زمانی که فکر می شد 
وارد بازار شد. زمانش را کوتاه کردند و واکسن 
به بازار آمد و این ویروس واکسن پذیر شد. همه 
آن هایی که واکسن زیاد استفاده کردند مثال 60 
الی ۷0 درصد جمعیت شان واکسن زده زنجیره 

انتقال را قطع کرده است.«
روحانی گفت: »نیاز به واکسن با تعداد واکسنی که 
در دنیا وجود دارد یکی نیست، میلیون در مقابل 
میلیارد است. پنج الی شش کشور هستند که فقط 
توانستند میزان خوبی از جمعیتشان را واکسینه کنند.«
روحانی خطاب به کسانی که عقیده داشتند به 
مسئولین واکسن تزریق شده است گفت: »من با 
صداقت به مردم عرض می کنم بنده هم که رئیس 
جمهور هستم هنوز واکسن نزدم. ما هم در دولت 
عین خود مردم بر اساس سن واکسن تزریق می 
کنیم. من مسئول سطح باالیی را نمی شناسم که 

خارج از سند واکسیناسیون واکسن زده باشد.«
وی یادآور شد: »مردم عزیز ما این را بدانند ولو 
اینکه سالمت مسئولی به خطر بیفتد و آثارش از نظر 
سیاسی و اجتماعی زیاد باشد ما کامال در چارچوب 
مقررات هستیم و مسئولین ما همه مقررات را مراعات 
کرده اند و بر آن مبنای مقررات هم عمل می شود.«

وی گفت: »یکی از مسائل ما که تکلیف بوده و 
بر گردن ماست، مسئله سالمت جامعه و سالمت 
اجتماعی است. اجرای دقیق پروتکل ها را به عنوان 
باید مورد مراعات  وظیفه ملی، دینی و انسانی 

قرار دهیم.«
روحانی با اشاره  به گزارش  هایی که امروز در ستاد 
ملی مبارزه با کرونا مطرح شد گفت: »خوشبختانه 
همه استان ها روند کاهشی و نزولی شان هم در ابتال 
و هم در فوت شروع شده است. مردم در کنار 
روزه، پروتکل ها را رعایت کرده، در مغازه و بازار 
را بستند و از سفرها صرف نظر کردند. همه اینها 
دست به دست هم دادند و در کنار کادر پر تالش 

درمان کمک کرد.«
رییس جمهور با بیان اینکه شاهد شرایط بهتری 
هستیم، خاطر نشان کرد: »شاید این تعبیر را بتوانیم 
بکنیم که در موج چهارم از پیک قطعا عبور کردیم 
و در مسیر شرایط نزولی هستیم. البته به معنای 
تمام شدن نیست بلکه در مسیری قرار گرفتیم 
که با یاری هم می توانیم زودتر از پیک چهارم 
خالص شویم. باید تالش ما سریع تر کردن شیب 
کاهش ها باشد. باید تالش کنیم به سمت پیک 

جدیدی حرکت نکنیم.«
وی در ارتباط با ضرورت تالش دو طرفه ملت و 
دولت گفت: »در بال ملت، مردم با مالحظات شان 
و با رعایت پروتکل ها جلوی تجمعات را گرفته 
همه  می کنند.  محدود  را  سفرها  نمی روند،  و 
دستورالعمل ها را اجرا می کنند. بال دولت از بهداشت 

و درمان شروع می شود که در خط مقدم هستند و 
کسانی که باید بر اجرای پروتکل ها نظارت کنند، 
باید با هم حرکت کنند تا به نقطه مطلوب برسیم.« 
وی خاطرنشان کرد: »ممکن است واکسن های 
جدیدی در آینده به بازار آیند که تاثیر بیشتر و 

قیمت  مناسب تر داشته باشند.«
رییس جمهور با تاکید بر اینکه در کشور ما شرایط به 
گونه ای نیست که واکسن برای همه به اندازه کافی 
در اختیار باشد، گفت: »اگر امروز برای 60 میلیون 
نفر، 120 میلیون دوز در اختیار داشتیم، شرایط بهتر 
بود و روزانه می توانستیم 400، ۵00 هزار نفر را 
واکسینه کنیم و زنجیره قطع شود اما تعداد واکسن 
محدود است و به همین خاطر مجبور شدیم به 

سراغ افرادی برویم که بیشتر در خطر هستند.«
روحانی افزود: »اینکه در فضای مجازی می نویسند 
برای افرادی که عمرشان رو به پایان است، واکسن 
می زنید و به جوانان واکسن نمی زنید، اشتباه است.«
روحانی تاکید کرد: »کسی که بیشتر در خطر است، 
کسانی که سن شان باال است و بیماری زمینه ای 

دارند، در اولویت هستند.«
وی افزود: »ما اگر براساس سند ملی واکسیناسیون 
عمل کنیم، میزان مرگ و میر به صورت چشم گیر 
کاهش می یابد. اگر واکسن به گروه های پر خطر 
تا مرداد ماه یعنی پایان دولت واکسن زده شود، کار 
بزرگی کردیم و مرگ و میر به صورت محسوس 
افت می کند.« وی ادامه داد: »برای سایر افراد هم 
باید واکسن هم بخریم و هم در داخل تولید کنیم. 
همه توان ما این است که این زنجیره هرچه زودتر 

قطع شود و مردم از مشکالت خالص شوند.«
وی در بخشی از این سخنرانی گفت: »واکسنی که 
در اختیار ما هست محدود است و چون محدود 
است ناچار شدیم سراغ گروه های سنی ای برویم 

که بیشتر در معرض خطر هستند.«

وی  افزود: »اگر بتوانیم تا پایان این دولت 13-
12 میلیون نفر که در گروه های پرخطر هستند را 
واکسینه کنیم که باید انجام شود، مرگ و میر به 

طور محسوسی کاهش می یابد.«
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در توزیع واکسن 
همه تالش و دقت الزم صورت می گیرد، افزود: 
»معلوم است چه تعداد واکسن وارد کردیم و معلوم 
است تا این لحظه چه تعدادی واکسینه شده اند.«

رییس جمهور گفت: »مرحله اول هدف ما جلوگیری 
از مرگ و میر و هدف دوم ما در مرحله دوم، قطع 
زنجیره است. برای مرگ و میر این 13- 14 میلیون 
را باید واکسینه کنیم و برای قطع زنجیره باید کار 
بزرگتری انجام بدهیم. باید در کشور جمعیتی حدود 
۷0 درصد افرادی که برای واکسیناسیون هدف 
هستند واکسن بگیرند تا زنجیره قطع شود و ما 
داریم این کار هم انجام می دهیم و پیش می رویم.«

روحانی افزود: »امروز در نمودارها مشاهده کردیم 
که شرایط کشور بهتر شده و سه شهرستان قرمز 
باقی مانده است و من در اینجا می خواهم از همه 
مردمی که همکاری کردند و از کادر درمانی که 

اینقدر تالش و فداکاری کردند، قدردانی کنم.«
رییس جمهور خاطرنشان کرد: »سه میلیون واکسن 
در اختیار است و 2 میلیون واکسن هم تاکنون تزریق 
شده است البته همینطور واکسن در روزهای آینده 
هم دست ما می رسد و این کار را ادامه می دهیم.«

 روحانی گفت: »تاکنون افراد ۸0 سال به باال واکسن 
گرفته اند و یا می گیرند. ۷۵ سال به باال هم این 
هفته واکسن خواهند گرفت و تا پایان هفته و اوایل 
هفته آینده،  از ۷0 ساله ها شروع می شود و همین 

طور جلو می رویم.«
وی در بخش پایانی این سخنرانی درباره انتخابات 
پیش رو گفت: »ما برای انتخابات همه تالش مان را 
انجام خواهیم داد که این انتخابات به خوبی و به 
سالمت، انجام شود. البته اینبار به معنای سالمت 

جان مردم ؛ وگرنه انتخابات که سالم هست.«
روحانی افزود: »برای روز انتخابات پیش بینی الزم 
انجام گرفته که مردم بتوانند به خوبی و  راحتی و با 
تایید همه پروتکل ها انتخابات را انجام بدهند. برای 
دوره تبلیغات هم قرارگاه ما این هفته همه پیش بینی ها 
را انجام می دهد و هفته آینده  تصویب می کنیم.«

وی ادامه داد: »تقاضای ما این است که حتی االمکان 
اجتماعات نباشد، اگر اجتماعی هست در فضای 
باز باشد، حتماً چارچوب های پروتکلی را دقیقًا 
مراعات کنند و حتی االمکان از فضای مجازی و تا 
حد ممکن است از صدای صدا وسیما استفاده شود.«
روحانی خطاب به مردم گفت: »مردم از برنامه، 
نامزدها کامال مطلع شوند، البته این موضوع را که 
عنوان می کنم بیشتر برای انتخابات ریاست جمهوری 
است و بقیه انتخابات مانند انتخابات شورای شهر 
و میان دوره ای هم مردم باید مطلع شوند و عمدتًا 
از فضای صدا و سیما و فضای مجازی استفاده 
شود که بتوانیم انتخابات را پرشور و بانشاط و با 

سالمت کامل مردم انجام دهیم.«
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد خبـر

آغاز واکسیناسیون ۷۵ ساله ها 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز گذشته 
به  سال   ۷۵ سنی  رده  واکسیناسیون  آغاز  از 

باال خبر داد.
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در حاشیه جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: از »مردم برای 
رعایت پروتکل ها در ماه رمضان، شب های احیا 
و نماز عید فطر ممنون هستم. امروز در جلسه 
و  دنیا  سطح  در  بیماری  وضعیت  بر  مروری 
کشور داشتیم  همچنان متاسفانه کشور هندوستان 
میزان ابتال و مرگ باالیی دارد و دردسر زیادی 
دارند. این ویروس جهش یافته هندی توانسته 
مانند ویروس جهش یافته انگلیسی تاخت و تاز 
کند و ضرورت دارد ما بیشتر هوشیار باشیم و 
پروتکل ها را رعایت کنیم تا مبادا گرفتار این 

ویروس شویم.«
وی افزود: »مواردی که از ویروس جهش یافته 
در کشور پیدا شده تحت کنترل است و استان ها 
جنوبی و شرقی باید  بیشتر باید رعایت کنند. 
استان سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان 
باید به شدت رعایت کنند که اقدامات خوب 

و به موقعی داشتند.«
رئیسی تاکید کرد: »در حال حاضر تعداد شهرهای 
قرمز به سه شهر کاهش یافته است و از مردم 
قدردانی می کنیم که پروتکل ها را رعایت کردند 
و در ایام این  تعطیالت هم شاهد کاهش سفرها 
بودیم و 16 درصد نسبت به سال قبل در همبن 

ایام کاهش تردد داشتیم.«
وی افزود: »واکسیناسیون فاز اول که کادر بهداشت 
و درمان بودند، به پایان رسید و فاز دوم را آغاز 
کردیم وبه خوبی رو به پایان است و از امروز 
)شنبه( واکسیناسیون ۷۵ سال به باال آغاز می شود 
و محموله جدید واکسن هم  فردا صبح به دستمان 

می رسد و بالفاصله توزیع خواهد شد.«
رئیسی ادامه داد: »برای گروه سنی ۷۵ سال به 
باال واکسن به تعداد کافی خواهیم داشت وآنان 

واکسینه خواهند شد.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: 

»افراد باالی ۸۵ سال که هنوز واکسن دریافت 
نکرده اند، می توانند بر اساس تماسی که با آنان 
صورت  نام  ثبت  اساس  بر  و  می شود  برقرار 
گرفته برای دریافت واکسن مراجعه کنند. هر 
گروه سنی که اعالم می شود نیازی به مراجعه 
حضوری برای ثبت نام نیست. اسامی افراد را 
می گیریم  تماس  آنان  با  و  داریم  سامانه ها  در 
به  واکسن  دریافت  برای  تا  می زنیم  پیامک  یا 
اگر در مدت زمان مشخص  کنند.  ما مراجعه 
برای واکسیناسیون اقدام نکنند سهمیه واکسن 
هیچکس نمی سوزد و نگران این موضوع نباشد.«
وی افزود: »زمانی که اعالم می کنیم چه گروه 
سنی به ما مراجعه کنند، اگر به فردی پیامک 
ارسال نشد یا با او تماس نگرفتیم فرد پس از 
 salamat.gov.ir یک هفته با مراجعه به سایت

اقدام به ثبت نام کند و شماره تلفن در دسترس 
و کد ملی فرد متقاضی را اعالم کند تا همکاران 
من ظرف 4۸ ساعت با آنان تماس بگیرند و 

هیچگونه نیازی به مراجعه حضوری نیست .«
رئیسی درباره کسانی که نقض قرنطینه می کنند، 
افراد  این  برای  شد  قرار  »امروز  کرد:  اظهار 
فرد  زیرا  شود  گرفته  درنظر  سنگینی  جریمه 
نمی کند  رعایت  را  قرنطینه  که  مثبتی  کرونا 
می تواند خیلی از افراد را آلوده کند.« وی با 
بیان اینکه روند بیماری به شکل کلی در کشور 
نزولی است، تصریح کرد: »همه استان ها روند 
نزولی را آغاز کردند اما دو یا سه استان  هنوز 
نیاز به مراقبت بیشتری دارند. استان آذربایجان 
شرقی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیاز 

به دقت و رعایت بیشتری دارند.«

به گفته وی خوشبختانه روند ورودی بیمارستانی 
و حوزه سرپایی کاهشی شده است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکید کرد: 
»امروز روز پایانی ثبت نام داوطلبان انتخابات 
ریاست جمهوری است  و از همه کاندیداها و 
طرفداران آنان خواهش می کنم ضمن برگزاری 
انتخابات پرشور، مراقب شیوع و انتقال بیماری 
باشیم. هرگونه تجمع کنترل نشده در فضای بسته 
و با تراکم باال و بدون و ماسک و تهویه باعث 
شیوع بیماری می شود و تا حد امکان باید از فضای 
باز استفاده، از برگزاری تجمعات جلوگیری و 
از فضای مجازی  و صدا و سیما برای تبلیغات 
استفاده کنیم. کشور در شرایط نسبتا پایداری قرار 
گرفته است و خدایی نکرده نباید این آرامش بهم 

بخورد یا موج بیماری شکل بگیرد.«

کشور  در   19 کووید  بیمار   200 گذشته  روز  شبانه  طی 
جان خود را به دلیل ابتال به این بیماری از دست دادند.

و  عمومی  روابط  مرکز  اعالم  بنابر  سپید،  گزارش  به  
و  میلیون  یک  کنون  تا  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع 
۷۵6 هزار و 9۵ نفر ُدز اول واکسن کرونا و 3۵2 هزار و 
626 نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
هزار   10۸ و  میلیون  دو  به  کشور  در  شده  تزریق  های 

و ۷21 دوز رسید.
ماه،  اردیبهشت   2۵ شنبه  ظهر  تا  جمعه  ظهر  از  همچنین 
بیمار  هزار   ۷۷23 تشخیصی،  قطعی  معیارهای  براساس 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 12۸2  

آنان بستری شدند. از  نفر 

 ۷39 و  میلیون  دو  به  کشور  در  کووید19  بیماران  مجموع 
هزار و ۸۷۵ نفر رسید. متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 
200 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 

جانباختگان این بیماری به ۷6 هزار و 633 نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون دو میلیون و 210 هزار و ۸۵1 نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
۵396 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های 

ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
 تا کنون 1۷ میلیون و ۸۸2 هزار و 461 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضرسه شهر کشور در وضعیت قرمز، 262 شهر در 

وضعیت نارنجی و 1۸3 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در کشور

۲۰۰  فوتی و ۷۷۲۳ بیمار جدید
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دبیر شورای سالمت جزیره کیش بار دیگر تاکید کرد خبـر

انجام واکسیناسیون در کیش با نظارت وزارت بهداشت 

دبیر شورای سالمت جزیره کیش با اشاره به اینکه 
واکسیناسیون در کیش با نظارت وزارت بهداشت 
و درچارچوب سند ملی انجام می شود، گفت: 
»واکسن های وارداتی کرونا به این منطقه برای 
تسریع روند واکسیناسیون ملی بوده و غیرقابل 

فروش است.«
به گزارش سپید به نقل از روابط عمومی سازمان 
منطقه آزاد کیش، سعید پور علی دبیر شورای 
سالمت کیش و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
واکسن های  فروش  موضوع  کیش  آزاد  منطقه 
وارداتی کرونا به گردشگران جزیره کیش را سوء 
برداشت عنوان و تاکید کرد: »هدف از واردات این 
واکسن ها، کمک به وزارت بهداشت و درمان و 
توزیع درقالب سند ملی واکسیناسیون کشور است 
و هیچ برنامه ای برای فروش واکسن به گردشگران 

و مسافران منطقه وجود ندارد.«
جمهوری  ریاست  اعالم  از  »پس  افزود:  وی 
به  خصوصی  بخش  ورود  بر  مبنی  کشورمان 
فرایند واردات واکسن به کشور با هدف تسریع 

روند واکسیناسیون هموطنان و اعالم ستاد ملی 
کمک  برای  مسئول  مقامات  فراخوان  و  کرونا 
گرفتن از بخش های فعال اقتصادی ذیصالح، 
جهت واردات و توزیع آن در چارچوب سند 
ملی واکسیناسیون و همچنین اعالم بانک مرکزی 
مبنی بر فراهم شدن امکان تخصیص ارز جهت 
واردات واکسن با ارز نیمایی، شاهد اعالم همکاری  
بنگاه های بزرگ و توانمند با محوریت شرکت های 
بزرگ دارویی معتبر و عالقمند به ایفای نقش در 

راستای مسئولیت اجتماعی بودیم.«
شرکت های  ورود  »درفرایندهای  افزود:  وی 
و  نیمایی  ارز  با  واکسن  واردات  در  دارویی 
بر اساس قوانین و ضوابط وزارت بهداشت و 
مشارکت سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش که 
در طول مقابله با کرونا در کنار شورای سالمت 
حضوری موثر و مستمر داشته اند و انگیزه باالی 
آنان  برای استمرار پرقوت این همکاری بر اساس 
مسئولیت اجتماعی، اعالم آمادگی کردند تا در 
فرایندهای اجرای واکسیناسیون و در چار چوب 

سند ملی واکسیناسیون نقش آفرینی داشته باشند.«
به گفته وی، سازمان منطقه آزاد کیش هم در 
چارچوب رسالت ملی و منطقه ای خود پس 
با هدف  واکسن  واردات  پیشنهاد  دریافت  از 
تسریع روند واکسیناسیون در سطح محلی و 
ملی با مشارکت کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
جزیره و کمک یکی از شرکت های معتبر دارویی 
برای حمایت و همکاری از اجرایی شدن این 

طرح اعالم آمادگی کرد.«
به گفته دبیر شورای سالمت کیش ، ورود این 
مجموعه ها با توجه به ظرفیت و ارتباطات بین المللی 
هم در حوزه کارآفرینان و سرمایه گذاران و هم 
شرکت داروسازی که محور این کار بود عامل مهمی 
در کمک به بخش درمانی و دارویی برای واردات 

واکسن و تسریع در واکسیناسیون خواهد بود.
سعید پورعلی گفت: »در آغاز این راه درخواست 
اخذ مجوز واردات واکسن به وزارت بهداشت 
ارائه گردید که خوشبختانه پس از پیگیری الزم 
از مسئولین سازمان غذا و دارو ومساعدت مدیران 

وزارت بهداشت و تدبیر ریاست سازمان منطقه 
آزاد کیش مجوز اولیه الزم دریافت شد.«

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش تصریح کرد: »در حال حاضر ما در مرحله 
بررسی اولیه فرایندهای اجرایی این طرح هستیم 
و امیدواریم بتوانیم با اخذ باقی مجوزهای الزم از 
سازمان های مربوطه و تحت نظارت ستاد ملی کرونا 
و در چارچوب سند ملی واکسیناسیون و پس از 
نهایی شدن امکان خرید و واردات آن در ماه های 
آتی ، مردم عزیزمان را در فرآیند واکسیناسیون 
سریعتر یاری نمائیم. البته این موضوع منوط به 
و صدور  عملیاتی  و  اجرایی  های  شیوه  تایید 
مجوز های نهایی از سوی مقامات سازمان غذا 
و دارو در راستای سیاست های کشوری مقابله 

با بیماری کووید 19 می باشد.«
وزارت  به  درخواستی  است  »قرار  افزود:  وی 
بهداشت و درمان ارسال شود تا سهمیه ای خاص 
را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان 
و سازمان منطقه آزاد کیش قرار دهد تا برای این 
امر استفاده شود و چنانچه وزارت بهداشت با این 
اقدام شایسته موافقت کند این طرح مفید برای 
ساکنان جزیره کیش و استان اجرایی خواهد شد.«
دبیر شورای سالمت جزیره کیش تاکید کرد: »بر 
اساس درخواست وزارت بهداشت ، منطقه آزاد 
تمامی ظرفیت های بخش خصوصی و  کیش 
برنامه  دولتی خود را برای حرکت در راستای 
ملی واکسیناسیون کووید 19 وزارت بهداشت 
و درمان در منطقه آزاد کیش بسیج نموده است.«
پور علی افزود: »همزمان تالش شده است ضمن 
بهره مندی از برنامه واکسیناسیون گروه های هدف، 
در تامین واکسن مورد نیاز کشور و ایجاد شرایط 
مناسب برای کنترل این بیماری از طریق ظرفیت 

بخش خصوصی نیز اقدام شود.«
دبیر شورای سالمت کیش ابراز امیدواری کرد 
به لطف خداوند و مشارکت همه جانبه بخش 
خصوصی و دولتی شاهد ریشه کن شدن سریعتر 
این ویروس منحوس از کشور عزیزمان باشیم 
داخلی  انواع  وسیع  عرضه  و  تولید  بزودی  و 
این واکسن در سطح ملی توسط متخصصین و 
دانشمندان دارویی کشور  آغاز گردد که نیاز به 

واردات به طور کامل منتفی شود.

طبق آخرین نقشه رنگ بندی کشور در حال حاضر سه شهر 
کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

به گزارش سپید، طبق آخرین نقشه رنگ بندی کشور که از 
بهداشت  از سوی وزارت  اعالم و  اپلیکیشن ماسک  سوی 
کرونا،  چهارم  موج  از  کشور  عبور  با  است،  شده  منتشر 

شهرستان های قرمز به 3 مورد کاهش یافت.
شهرهای قرمز کرونایی شامل شهر سلماس در استان آذربایجان 

در  پارسیان  و شهر  کرمان  استان  در  گنج  قلعه  غربی، شهر 
استان هرمزگان است.

حال  در  شهرستان ها،  آمار  آخرین  طبق  اساس  این  بر 
شهر   262 کرونا،  قرمز  وضعیت  در  شهر  سه  حاضر 
زرد  وضعیت  در  شهر   1۸3 و  نارنجی  وضعیت  در 

هستند. کرونایی 
در عین  حال هیچ شهر آبی در کشور وجود ندارد.

آخرین نقشه رنگ بندی کرونا در کشور

۳  شهر در وضعیت قرمز



معاون مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر تشریح کرد خبـر

آخرین خبرها ازحج امسال و واکسیناسیون حجاج
۳ سناریو برای اربعین ۱۴۰۰

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت 
هالل احمر در تشریح تدابیر اتخاذ شده جهت 
مراسم حج امسال با توجه به اظهاراتی از سوی 
بهداشت قول  مقامات عربستان، گفت: »وزیر 
دادند که در صورت برگزاری مراسم حج و اعزام 
حجاج ایرانی، تامین واکسن کرونا برای حجاج 
برایشان  واکسن  و  داده  انجام  نوبت  بدون  را 

تامین شود.«
به گزارش سپید، طاهر درودی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره وضعیت اعزام حجاج به مراسم 
حج امسال، گفت: »اتفاقی که درباره حج افتاده، 
این است که وزارت حج عربستان سعودی چند 
روز پیش اعالم کرد که امسال حج با حضور 
کشورهای اسالمی برگزار خواهد شد، اما هنوز 
اعالم نکردند که حج با چه ترکیبی، چه درصدی 
و با چه شرایطی برگزار می شود. در عین حال 
وزارت حج عربستان اعالم کرده که جزئیات 
چه  اینکه  و  بهداشتی  پروتکل های  و  شرایط 
افرادی و با چه سن و سالی می توانند به حج 
روند و... را وزارت صحه عربستان باید مشخص 
کند. البته تاکنون وزارت بهداشت سعودی چیزی 
در این زمینه اعالم نکرده است. همچنین وزارت 
حج عربستان نیز هنوز با طرف ایرانی و عمده 

کشورهای اسالمی مذاکره مستقیمی را مبنی بر 
نداشته  مراسم حج  برگزری  یا  برگزاری  عدم 
است. در حالی که در سال های قبل چند ماه قبل 
از موسم حج، کشورهای اسالمی تفاهم نامه های 
حج شان را با وزارت حج سعودی امضا کرده 
بودند، اما امسال هنوز تکلیف مشخص نیست.«
این  متولی  که  آنجایی  از  »قاعدتا  افزود:  وی 
موضوع در ایران سازمان حج و زیارت است، 
ما منتظریم تا سازمان برای اجرا یا عدم اجرای 
مراسم حج و شرایط آن تعیین تکلیف کند تا 
بعد از آن، ما وارد بحث اجرا شویم. فعال هنوز 

اتفاقی نیفتاده است.«

وضعیت واکسیناسیون حجاج علیه کرونا
برای  احمر  هالل  آمادگی  درباره  درودی 
صورت  در  کرونا  علیه  حجاج  واکسیناسیون 
ایرانی،  حجاج  اعزام  و  حج  مراسم  برگزاری 
گفت: »واکسیناسیون های روتین که جزو تعهدات 
هالل احمر بوده و سال های قبل انجام می شده، 
در صورت اعزام حجاج ایرانی به حج در سال 
جاری هم انجام خواهد شد. موضوع حساس تر 
واکسن کووید-۱۹ است. در این زمینه، چند ماه 
قبل دکتر مرعشی-رییس مرکز پزشکی حج و 

رییس  رشیدیان-  دکتر  و  احمر  زیارت هالل 
سازمان حج و زیارت مشترکا با وزیر بهداشت 
جلسه ای داشتند که دکتر نمکی قول دادند در 
صورت برگزاری مراسم حج، با توجه به اینکه 
 ۷۰ حداکثر  می شوند  اعزام  که  افرادی  تعداد 
تا ۸۰ هزار نفر است که البته این میزان برای 
امسال بعید است، تامین واکسن حجاج را بدون 
نوبت انجام داده و واکسن برایشان تامین شود.«
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت 
توجه  با  حال  عین  »در  افزود:  احمر  هالل 
اینکه مقدار قابل توجهی واکسن خارجی  به 
وارد می شود و واکسن ایرانی هم وارد بازار 
می شود، از این بابت نگرانی نداریم. فعال اصل 
موضوع یعنی برگزاری یا عدم برگزاری حج و 
حضور یا عدم حضور حجاج ایرانی به صورت 
قطعی مشخص نشده و وضعیت قطعی آن را 
سازمان حج و زیارت به عنوان متولی، اعالم 
خواهد کرد. بعد از اعالم موضوع، ما پیگیری 
مباحث درمانی، واکسیناسیون و پیشگیری و... 

را انجام می دهیم.«
که  کرونایی هم  واکسن های  »البته  وی گفت: 
از سوی هالل احمر وارد می شود، در اختیار 

وزارت بهداشت قرار می گیرد.«

۳ سناریو برای برگزاری اربعین
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت 
مراسم  برگزاری  درباره وضعیت  احمر  هالل 
اربعین با توجه به افزایش سرعت واکسیناسیون 
کرونا در کشور، گفت: »هالل احمر و وزارت 
بهداشت به عنوان متولی های اصلی بهداشت و 
درمان زائران، جلسات متعددی داشتند و طی 
زمینه  این  در  جلسه  چندین  گذشته  ماه  دو 

برگزار شده است و ادامه هم دارد.«
درودی افزود: »در زمینه مراسم اربعین احتمال 
دارد؛  وجود  مختلفی  سناریوهای  اجرای 
اربعین  مراسم  که  است  این  اول  سناریوی 
است  این  دوم  سناریوی  نشود،  برگزار  اصال 
برگزار شود و سناریوی  تعداد محدود  با  که 
مانند  با شرایط عادی  این است که  سوم هم 
سال های قبل برگزار شود. اجرای سناریوی سوم 
با توجه به اینکه در شهریور و مهر عاشورا و 
اربعین را داریم، مقداری بعید به نظر می رسد. 

گرچه ممکن هم هست اتفاق افتد.«
با  برگزاری  »شرایط محتمل تر  داد:  ادامه  وی 
شرایط محدودتر و تعداد کمتر زائرین است که 
کارشناسان ما در حال بررسی هستند و جلسات 
متعددی برگزار شده است و کارشناسان حوادث 
و بالیا با تیم های بهداشت و درمان و مدیریت 
بیماری ها در حال انجام ارزیابی خطر و تعیین 
با  هستند.  درمانی  و  بهداشتی  نیازهای  میزان 
این حال باید صبر کنیم تا مقداری زمان جلوتر 
رود و در نهایت هم ستاد مرکزی اربعین در 
وزارت کشور است که تصمیم نهایی را اتخاذ 
می کند. هالل احمر و وزارت بهداشت به عنوان 
کمیته های عضو ستاد اربعین که اختصاصا بحث 
بهداشت و درمان را پیگیری می کنیم، گزارشات 
فنی و کارشناسی مان را به ستاد مرکزی تقدیم 
می کنیم و در نهایت تصمیم گیری نهایی برگزاری 
یا عدم برگزاری مراسم اربعین با ستاد مرکزی 
قاعدتا دستورالعمل های ستاد  که  بود  خواهد 

ملی کرونا هم در آن دخیل است.«
و  حج  پزشکی  مرکز  عمره  و  حج  معاون 
زیارت هالل احمر افزود: »اگر قرار بر اعزام 
به  باشد، مشخص می کنیم که  اربعین  زائرین 
و  بهداشت  زیرساخت های  و  ظرفیت ها  چه 
درمانی چه داخل مرزها و چه خارج از مرزها 
نیاز خواهیم داشت که این موارد در حال بررسی 
و محاسبه است و طی هفته آینده گزارش آن 
را مشترکا به ستاد مرکزی اربعین ارائه می دهیم 

تا تصمیم گیری کنند.«
زائرین  برای  کرونا  واکسیناسیون  درباره  وی 
اربعین نیز گفت: »در زمینه واکسیناسیون زائران 
اربعین با توجه به اینکه تعدادشان قاعدتا قابل 
توجه تر از حجاج است، هنوز هیچ قول قطعی و 
مستقیمی را وزارت بهداشت نداده و مذاکراتش 
هم انجام نشده و نمی توان در این زمینه اظهارنظر 

کرد تا زمانیکه تکلیف مشخص شود.«
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مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:

مدیرکل انتقال خون استان تهران تاکید کرد
ضرورت اهدای خون علی رغم افزایش ۱۴ درصدی در ماه رمضان
مدیرکل انتقال خون استان تهران اعالم کرد: »میزان 
مراجعه اهدا کنندگان خون در ماه رمضان با ۱۵ درصد 
افزایش نسبت به سال ۹۹ به ۲۶ هزار و ۱۰۸ نفر در 

سال ۱۴۰۰ رسید.«
افزود:  مهدی زاده  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
سال  به  نسبت  جاری  سال  در  تهرانی  »شهروندان 
گذشته استقبال بیشتری از اهدای خون نشان دادند.« مدیرکل انتقال خون استان تهران در 
ادامه گفت: »آمار اهدای خون نیز با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۲۰ هزار 

و ۴۳۶ واحد در سال جاری رسید همچنین در ماه مبارک رمضان سال جاری آمار اهدای 
مستمر خون ۱۸ درصد و اهدای خون افراد با سابقه ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش یافت.« وی ادامه داد: »در ماه رمضان سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۹ هزار و ۷۳۴ هزار 

مرد و ۷۰۲ زن خون اهدا کردند. «
بنابر اعالم روابط عمومی انتقال خون استان تهران، مهدی زاده ضمن تشکر از اهدا کنندگان خون 
که طی این مدت و همه روزهای سال با فداکاری و همه سختی های همه گیری کووید ۱۹ اهدای 
خون را فراموش نمی کنند، گفت: »اتفاق خوبی است که اهدای خون در روزهای خیزش کرونا 
بیش از پیش مدیریت شده و مردم آگاهانه و مسووالنه در چنین روزهایی نیز اهدای خون را 
فراموش نکرده اند اما نیاز به خون همچنان باقی است و استمرار این حرکت فداکارانه و حمایت 
حیاتی جان های زیادی را نجات می دهد. ما نیز ضن تشکر از شهروندان از ایشان دعوت می کنیم 

همچنان اهدای خون را در برنامه زندگی خود قرار دهند و حامی بیماران باشند.«

انتقال خون

خبـر

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»مصرف روغن های جامد و نیمه جامد، 
باعث رسوب اسیدهای چرب اشباع در 
رگ ها، آترواسکلروز )سفت شدن جدار 
عروق( ، تنگی و انسداد عروق قلب و 

سکته قلبی می شود.«
به گزارش سپید، زهرا عبداللهی با بیان 
نتایج  اساس  »بر  افزود:  مطلب،  این 
آخرین یافته های علمی در جهان، مصرف 
روغن های جامد و نیمه جامد همچنین به 
علت دارا بودن اسید چرب ترانس باال خطر 
بروز سرطان سینه در خانم ها و سرطان 

پروستات در آقایان را افزایش می دهد.«
وی با بیان این که مصرف خانگی روغن های 
جامد به هیچ عنوان توصیه نمی شود و روغن 
جامد به علت بافت مورد نیاز شیرینی ها، عمدتًا 
در قنادی ها کاربرد دارد، افزود: »اسید های چرب 
اشباع موجود در روغن جامد ابتال به بیماری های 

قلبی عروقی و انواع سرطان ها  را بدنبال دارد.«
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 

با اشاره به این که این روغن ها درحال حاضر در 
کشور ما با اصالح فرموالسیون و بهبود کیفیت به 
روغن نیمه جامد تبدیل شده اند که مقدار اسیدهای 
چرب اشباع و ترانس کمتری نسبت به روغن جامد 
دارند، گفت: »ولی باید توجه داشت که روغن نیمه 
جامد هم  در مقایسه با روغن های گیاهی مایع، مقادیر 
بیشتری اسید چرب اشباع و اسید چرب ترانس 

دارد و مصرف آنها خطراتی مانند 
  LDL  افزایش کلسترول بد خون
، تنگی و انسداد عروق قلبی و 
نهایتا سکته قلبی را بدنبال دارند. 
به ویژه افرادی که دچار اختالالت 
چربی خون و کلسترول باال هستند 
نباید از روغن جامد و نیمه جامد 

استفاده کنند.«
عبداللهی افزود: »توصیه می شود 
برای پیشگیری از بیماری های 
قلبی، عروقی از روغن های مایع 
استفاده شود.  گیاهی  منشاء  با 
بروز  روند  مایع،  چربی های 
شدن  )سفت  آترواسکلروز 

جدار عروق( را کند می کند.«
وی اظهار داشت: »روغن نباتی مایع درصد بسیار 
کمی اسید چرب اشباع و مقادیر قابل مالحظه ای 
اسید های چرب غیر اشباع که برای حفظ سالمت قلب 
ضروری است را دارند و میزان اسید چرب ترانس  
آن کمتر از ۲ درصد  و در بعضی از روغن های مایع 

تقریبا صفر است که زیرو ترانس نامیده می شوند.«

حریق در بیمارستان مصرف روغن های مایع به جامد و نیمه جامد ارجحیت دارد
بقیه اهلل تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران از حریق در بخش 

اداری بیمارستان بقیه اهلل خبر داد.
در  ملکی  جالل  سید  سپید،  گزارش  به 
گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: 
»ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه عصر روز شنبه یک 
مورد آتش سوزی در بیمارستان، در خیابان 
مالصدرا، قبل از خیابان شیخ بهایی به سامانه 
۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله 
پس از آن چهار ایستگاه آتش نشانی به 
همراه خودروهای پشتیبانی از جمله نردبان 
هیدرولیکی و خودرو حامل تجهیزات تنفسی 

به محل اعزام شدند.«

وی ادامه داد: »خوشبختانه با توجه به اینکه 
ایستگاه در نزدیکی مرکز درمانی واقع شده 
بود نخستین ایستگاه در مدت زمان دو دقیقه 
به محل رسیده و مشاهده می شود که در طبقه 
نهم این ساختمان یازده طبقه حریق رخ داده 
است. حریق در بخش اداری بیمارستان رخ 
داده بود که یک اتاق به وسعت ۲۰ متر، دچار 
حریق شده بود. در این اتاق از پوشش های 

چوبی استفاده شده و مستعد حریق بود.«
گفت:  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
»خوشبختانه آتش سوزی این اتاق به سرعت 
اطفاء شد و تخلیه دود نیز صورت گرفت.«
وی ادامه داد: »کمی آنطرف تر از این قسمت، 
بخش بستری بیماران عفونی و ریوی و بیماران 
مبتال به کرونا واقع شده بود که سرایت دود 
به آن محدوده می توانست نگران کننده باشد. 
خوشبختانه با حضور به موقع آتش نشانان از 
این اتفاق جلوگیری شد.« ملکی افزود: »حریق 
در قسمت اداری بود و حتی نیازی به جا به 

جایی بیماران وجود نداشت.«
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رییس اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای 
»تحویل  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  ویژه 
فرآورده های مختص بیماران متابولیک و رژیمی 
درب منزل که در مقطعی با تاخیر مواجه شده 
بود، در حال حاضر در کمترین زمان ممکن 

تحویل جامعه هدف می شود.« 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، بهادر صیدمحمدیان 
رییس اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای 
ویژه سازمان غذا و دارو اظهار کرد: »غذاهای ویژه 
مختص بیماران متابولیک از ۴ تولیدکننده مطرح 
دنیا تامین می شوند و سازمان غذا و دارو با در نظر 
گرفتن کلیه ذائقه ها و نظر کارگروه های تشکیل 
شده از اساتید دانشگاه ها در هر گروه بیماری 
اقدام به تامین فرآورده های مورد نیاز می کند؛ 

بطوریکه برای هر گروه حداقل ۳ نوع فرآورده 
وجود دارد و در هر صورت بیمار بدون غذا 
نخواهد ماند.« وی افزود: »در حال حاضر توزیع 
پستی فرآورده های مختص بیماران متابولیک از 
بهمن ماه سال ۱۳۹۹ توسط انبار سازمان غذا و 
دارو در حال انجام است و با تالش همکاران 

مستقر در انبار و پیگیری های مکرر از منطقه پستی 
مربوطه، ارسال مرسوالت پستی به صورت منظم و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی، در مدت حداکثر 
۴۸ ساعت برای مراکز استان ها و حداکثر ۷۲ 
ساعت برای شهرستان ها به درب منزل مصرف 

کنندگان ارسال می شود.«
صیدمحمدیان با اشاره به اینکه شیرخشک های 
و   Neocate ، Elecare  یارانه ای رژیمی 
Comidagen  نیز مانند سابق در داروخانه های 
توزیع کننده این فرآورده ها انجام می شود، 
تصریح کرد: »مصرف کنندگان پس از دریافت 
کد نسخه الکترونیک از پزشک، به محل داروخانه 
مراجعه کرده و میزان تجویز شده توسط پزشک 

را تحویل خواهند گرفت.«

رییس اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه سازمان غذا و دارو عنوان کرد

تحویل فرآورده های مختص بیماران متابولیک و رژیمی در کمترین زمان ممکن



نخست وزیر انگلیس: خبـر

کرونای هندی می تواند روند تسهیل محدودیت ها را مختل سازد
هندی  کروناویروس  »شیوع  گفت:  انگلیس  وزیر  نخست 
کشور  در  کرونایی  محدودیت های  تسهیل  روند  می تواند 

را مختل سازد.«
به گزارش ایسنا، بوریس جانسون با بیان اینکه سویه جهش 
یافته کرونا در هند می تواند روند برداشتن محدودیت ها از 
۲۱ ماه ژوئن در کشورش را با اختالل جدی مواجه سازد، 
سرایت  قدرت  از  ویروس  از  سویه  این  »اگر  کرد:  تاکید 
در  گیری  تصمیم  شرایط سخت  با  باشد  برخوردار  بیشتری 

بود.« خواهیم  مواجه  محدودیت ها  کاهش  مورد 
وی همچنین افزود: »فاصله زمانی میان تزریق دو ُدز واکسن 
از ۱۲ هفته به هشت هفته در افراد باالی ۵۰ سال و آسیب 
کروناویروس  مورد  در  که  چرا  می کند  پیدا  کاهش  پذیر 

دارد.« وجود  نگرانی هایی  هندی 
آمارهای سازمان بهداشت عمومی انگلیس حاکی از آن است 
که موارد ابتال به سویه جهش یافته کرونا در هند طی هفته 
در  همچنین  است.  شده  بیشتر  برابر  سه  به  نزدیک  گذشته 
کرونا  تشخیصی  های  تست  انجام  روند  انگلیس  از  مناطقی 

است. گرفته  سرعت 
شواهد  که  ندارم  باور  »هنوز  گفت:  انگلیس  وزیر  نخست 
موجود حاکی از نیاز به تاخیر در اجرایی شدن مرحله بعدِی 
به  باشد که  از روز دوشنبه  کاهش محدودیت ها در کشور 
موجب آن قرار است رستوران ها مجاز به سرویس دهی به 
همچنین شش  و  باشند  رستوران  داخل  فضای  در  مشتریان 

نفر یا دو خانوار بتوانند در یک خانه حضور پیدا کنند. با این 
حال باید تاکید کنم که سویه جدید می تواند در پیشرفت ما 

برای مقابله با بیماری، اختالل جدی ایجاد و روند برداشتن 
ماه ژوئن را دشوارتر کند.« محدودیت ها در 

»همه  داد:  هشدار   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان 

بسیار  میالدی )۲۰۲۱(  گیری کووید-۱۹ در سال جاری 
بود.« خواهد  کشنده تر 

روز  بهداشت  جهانی  سازمان  کارشناسان  سپید،  گزارش  به 
گذشته )جمعه( به طور جدی هشدار دادند که دومین سال 

شیوع بیماری کووید-۱۹ بسیار کشنده تر خواهد بود.
همزمان ژاپن در میان درخواست های فزاینده برای لغو بازی های 

المپیک، وضعیت اضطراری را تمدید کرد.
تدروس آدهانوم دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: »ما 
در سال دوم شیوع بیماری کووید-۱۹ هستیم و امسال از سال 
نخست شاهد موارد بیشتری از فوتی خواهیم بود.« وضعیت 

در ژاپن نیز مساعد نیست و شیوع کروناویروس موجب اعالم 
شرایط اضطراری در سه منطقه دیگر تنها ۱۰ هفته پیش از 
با جمع  نفر  المپیک شده و ۳۵۰ هزار  بازی های  برگزاری 

آوری امضا خواستار لغو بازی ها شدند.
توکیو و سایر مناطق ژاپن تا پایان ماه مه در وضعیت اضطراری 
قرار دارند و هیروشیما، اوکایاما و شمال هوکایدو نیز که میزبان 

ماراتن المپیک هستند اکنون به آنها خواهند پیوست.
آغاز  زمان  از  تایمز،  هندوستان  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
همه گیری کروناویروس در جهان تاکنون بیش از ۳.۳ میلیون 

نفر جان خود را از دست داده اند.

پیش بینی سازمان جهانی بهداشت برای سال جاری با کرونا

سیگار  مصرف  می دهد  نشان  آمریکا  در  بررسی  یک  نتایج 
الکترونیکی با بروز عارضه تنگی نفس در افراد جوان مرتبط است.
به گزارش سپید، نتایج یک بررسی حاکی از آن است که استفاده 
از سیگارهای الکترونیکی با بروز عالئم خس خس سینه و تنگی 
که مصرف  افرادی  در  نوجوانان حتی  و  بزرگساالن  در  نفس 

سیگار ندارند، همراه است.
در این بررسی از ۲۹۳۱ نوجوان و جوان با میانگین سنی ۱۸ سال 
درخواست کردند به پرسش هایی در مورد مصرف سیگار الکترونیکی، 

سیگار و حشیش و عالئم آسم و مشکالت تنفسی پاسخ دهند.
محققان آمریکایی دریافتند: با کنترل فاکتورهایی همچون سن، 
جنسیت و نژاد، در افرادی که در مدت ۳۰ روز سیگار الکترونیکی 

مصرف کرده اند در مقایسه با افرادی که هرگز سابقه مصرف این 
نوع سیگار را نداشته اند، استفاده از این وسیله با افزایش احتمال 

بروز عالئم آسم، خس خس سینه و تنگی نفس همراه است.
به  نفس  تنگی  و  سینه  آسم، خس خس  عالئم  بروز  احتمال 

ترتیب ۲۴، ۱۳ و ۲۰ درصد بوده است.
همچنین در میان مصرف کنندگان سیگار الکترونیکی طی ۳۰ 
روز گذشته، ۱۵ درصد از آنان استفاده از سیگار و ۳۷ درصد 

مصرف حشیش را نیز گزارش کرده اند.
تاکید  تایمز، محققان  از هندوستان  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
کردند: از آنجا که این روزها در آمریکا محصوالت بیشتری 
ارزیابی سالمت دستگاه تنفسی حائز اهمیت خواهد بود.از جمله حشیش و سیگار الکترونیکی وارد بازار می شود، 

ارتباط مصرف سیگار الکترونیکی با تنگی نفس در افراد جوان

7 شماره ۱۹۳۲ ۲6 اردیبهشت ۱۴۰۰
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جدیدترین آمار مبتالیان و فوتی های کرونا در جهان

شمار مبتالیان به بیماری کووید-19 ناشی از 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 162 
میلیون و ۵42 هزار و 634 نفر رسیده و مرگ 
سه میلیون و 3۷1 هزار و ۵26 نفر نیز بر اثر 

ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها 
تاکنون 140 میلیون و 41۸ هزار و 91۵ نفر از 

مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند. 
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که 
تاکنون در 220 کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته است، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد. 
آمریکا تاکنون با بیش از 33.6 میلیون مبتال و بیش 
از ۵99 هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد. 

هند نیز با آمار بیش از 24.3 میلیون مبتال پس 
از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار 
مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم از 1۵.۵ 
میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین 
کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است. 
پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل با بیش 
از 432 هزار و هند با بیش از 266 هزار جانباخته 
باالترین آمار قربانیان کووید 19 را در این فهرست 

جهانی گزارش داده اند. 
انگلیس  نیز کشورهای مکزیک،  آن ها  از  پس 
و ایتالیا به ترتیب بیشترین تعداد قربانیان این 

بیماری را در دنیا ثبت کرده اند. 
تعداد جانباختگان کووید-19 در مکزیک بیش 
از 220 هزار نفر اعالم شده و در انگلیس نیز 
از 12۷ هزار نفر عبور کرده و این کشور تاکنون 

بیشترین قربانیان کرونا را در اروپا داشته است. 
به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا 
از 123 هزار نفر عبور کرده است و در میان 

کشورهای اروپایی در رتبه دوم قرار دارد.
همچنین روسیه بیش از 11۵ هزار، فرانسه بیش 
از 10۷ هزار و آلمان نیز بیش از ۸6 هزار فوتی بر 
اثر ابتال به بیماری کووید-19 را گزارش داده اند. 
پس از این کشورها، کلمبیا با بیش از ۸0 هزار، 
اسپانیا با بیش از ۷9 هزار، ایران با بیش از ۷6 
هزار، لهستان با بیش از ۷1 هزار، آرژانتین با 69 
هزار، پرو با بیش از 6۵ هزار، آفریقای جنوبی با 
بیش از ۵۵ هزار، اندونزی با بیش از 4۷ هزار و 
۸00، اوکراین با بیش از 4۷ هزار و 600 و ترکیه 
با بیش از 44 هزار جانباخته دیگر کشورهایی 
هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی 

از کووید-19 را ثبت کرده اند. 
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در 
10 کشوری که طبق گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح امروز )شنبه( 

به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا: 33 میلیون و 664 هزار و 13 مبتال، 

۵99 هزار و 314 قربانی
2.هند: 24 میلیون و 3۷2 هزار و 90۷ مبتال، 

266 هزار و 229 قربانی
3. برزیل: 1۵ میلیون و ۵21 هزار و 313 مبتال، 

432 هزار و ۷۸۵ قربانی
4. فرانسه: پنج میلیون و ۸4۸ هزار و 1۵4 مبتال، 

10۷ هزار و 423 قربانی
۵. ترکیه: پنج میلیون و 9۵ هزار و 390 مبتال، 

44 هزار و 301 قربانی
و 901  هزار  و 922  میلیون  6. روسیه: چهار 

مبتال، 11۵ هزار و 116 قربانی
۷. انگلیس: چهار میلیون و 446 هزار و ۸24 

مبتال، 12۷ هزار و 66۸ قربانی
۸. ایتالیا: چهار میلیون و 146 هزار و ۷22 مبتال، 

123 هزار و 92۷ قربانی
9. اسپانیا: سه میلیون و 604 هزار و ۷99 مبتال، 

۷9 هزار و 339 قربانی
10. آلمان: سه میلیون و ۵۸۵ هزار و ۸91 مبتال، 

۸6 هزار و 4۸1 قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر در 2۸ کشور، 
شمار مبتالیان از رقم یک میلیون عبور کرده اند 
و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که سه 
کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند 
انگلیس،  - کشورهای فرانسه، ترکیه، روسیه، 
ایتالیا، اسپانیا، آلمان، آرژانتین، کلمبیا، لهستان، 
ایران، مکزیک، اوکراین، پرو، اندونزی، جمهوری 
چک، آفریقای جنوبی، هلند، کانادا، شیلی، عراق، 
فیلیپین، رومانی، سوئد و بلژیک نیز بیش از یک 

میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

مقامات بهداشتی آلمان می گویند حدود 13هزار 
نفر از مردم این کشور که هر دو دوز واکسن 
کرونا را دریافت کرده  بودند پس از آزمایش، 

کرونامثبت اعالم شدند.
به گزارش سپید به نقل از دویچه وله همچنین 
1۵/ 0 از کسانی که اولین دز این واکسن را 
تزریق کرده اند نیز به کووید 19 مبتال شده اند.
بنابر آمار، تست کرونای حدود  16/ 0 از بیش 
از هشت میلیون نفری که در آلمان دومین دز 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند، مثبت شده 
است. به عبارت دیگر حدود 13 هزار نفر در 
به  از دریافت هر دو دز واکسن  آلمان پس 

کرونا مبتال شده اند.
وزارت بهداشت آلمان با اعالم این خبر افزود: 

»هنوز روشن نیست که آیا این ابتال بعد از 
مصونیت کامل )بعد از بیش از 14 روز پس 
از تزریق دومین دز( رخ داده یا پیش از آن، 

ابتال صورت گرفته است.«
واکسیناسیون می تواند اکثریت واکسینه شدگان 
را در برابر ابتالی مجدد به کرونا مصون کند 

اما نه 100 درصد آن ها را. 
به عالوه، بدن بعد از دریافت دز دوم، دست 
کم 14 روز زمان نیاز دارد تا در خود مصونیت 

حداکثری ایجاد کند.
همچنین بنا بر داده های وزارت بهداشت آلمان، 
در میان کسانی که اولین دز واکسن کرونا را 
تزریق کرده اند حدود 44 هزار مورد ابتال به 

بیماری کووید 19 شناسایی شده است.
به بیان دیگر، حدود 0/1۵ درصد از بیش از 
2۸ میلیون و ۵00 هزار نفری که اولین دوز 

این واکسن را تزریق کرده اند به کووید 19 
مبتال شده اند.

۱۳هزارواکسینهشدهکاملدرآلمانکروناگرفتهاند
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برای تهیه کتاب راهنمای 
ملی سالمت خانواده مبلغ 
یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

۱۲۰هزارتومان می شود(  
به شماره کارت 

 ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی 

ابن سینای بزرگ واریز نموده 
و تصویر آن را به همراه 

۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ واتساپ کنید

۳۴۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

خرداد 1400



سازمان غذا و دارو گزارش سپید مبنی بر کمیاب شدن داروی رمدسیویر را تایید کرد

  امین جاللوند
وقتی پای مرگ و زندگی در میان باشد، خیلی ها 
حاضرند برای نجات جان عزیزانشان، دارو ندارشان 
را بفروشند تا صرف دارو و درمان کنند. دالالن دارو 
به خوبی از این قاعده آگاهند و در دوران پاندمی 
کرونا نیز بیکار ننشسته اند. مشاهدات میدانی خبرنگار 
سپید نشان می دهد که برخی داروهای درمان کرونا، 
بخصوص داروی رمدسیویر با نرخی چند برابر قیمت 

رسمی در بازار سیاه به فروش می رسد. 
براساس مشاهدات میدانی و تماس های مردمی، 
برخی افراد که برای تهیه داروی رمدسیویر به 
داروخانه های  سایر  و  آبان   ۱۳ داروخانه های 
بیمارستانی دانشگاهی مراجعه کرده اند، نتوانستند 
این دارو را تهیه کنند. هر ویال رمدسیویر تولید 
داخل که حدود ۸۰۰ هزار تومان قیمت رسمی 
میلیون  تا سه  ناصرخسرو  بازار سیاه  دارد، در 
که فرصت  آنجا  از  نیز عرضه می شود.  تومان 
طالیی درمان بیماران مبتال به کرونا محدود است، 
بسیاری از بیماران حاضر به پرداخت این مبالغ 
کرونا،  چهارم  موج  می رسد  نظر  به  می شوند. 
ذخایر رمدسیویر کشور را محدود کرده است 
و به همین علت با کمبود این داروی حیاتی در 

داروخانه های مرجع، روبرو هستیم.
برخی از این بیماران گالیه دارند که در داروخانه های 
مرجع کشور، نتوانسته اند داروی مورد نظر خود 

را پیدا کنند. کمبود این دارو و ارجاع همراهان 
بیمار بستری به داروخانه های مختلف موجب 
شده است که برخی از همراهان بیمار، ناخواسته 
به سمت خرید دارو در بازار سیاه کشانده شوند. 
می توان  کرونا،  موج چهارم  تداوم  به  توجه  با 
انتظار داشت که بازار سیاه داروی »رمدسیویر« 
همچنان در گوشه و کنار کشور فعال باشد. در 
صورتی که متولیان نظام سالمت، برخورد جدی با 
اینگونه تخلف ها نداشته باشند، بازار سوء استفاده از 

داروهای درمان کرونا کماکان ادامه خواهد داشت.
از لحظه ای که اخبار و گزارش های مربوط به کمیاب 
شدن رمدسیویر و عرضه این داروی ضدویروس 
در بازار سیاه ناصرخسرو به تحریریه روزنامه سپید 
رسید، خبرنگار روزنامه تالش کرد تا با یکی از 
مسئوالن سازمان غذا و دارو ارتباط کوتاهی ولو به 
صورت تلفنی برقرار کرده و ضمن اینکه صحت 
این اخبار را از جانب متولیان حوزه دارو مورد 
راستی آزمایی قرار دهد، از اقدامات آنان برای رفع 
این مشکل اطالعاتی به دست آورده و همراه با این 
گزارش، به اطالع خوانندگان عزیز برساند. ولی 
متاسفانه تالش۴۸ ساعته ما علی رغم تماس های 
متعدد به جایی نرسید. تا اینکه بعدازظهر شنبه مطلع 
شدیم که حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت وگویی 
که با خبرگزاری ایلنا انجام داده، توضیحاتی را 
در رابطه با خبر روز گذشته روزنامه سپید، به این 
رسانه ارائه کرده است. انشاءاهلل در فرصت های آتی 
از همکاران عزیزمان در خبرگزاری ایلنا خواهیم 
خواست تا درصورت امکان، تاکتیک ها و مکانیزم 
برقراری تماس با مسئوالن محترم این سازمان را 
به ما هم بیاموزند. چون نه فقط در این موضوع 
خاص، بلکه در موارد متعدد دیگر هم ما برای 
برقراری ارتباط با این عزیزان تالش زیادی کرده ایم 

اما هر بار دریغ از یک پاسخ کوتاه!

چطور داروی رمدسیویر از بازار سیاه، 
سر درآورده است؟

تجربه نشان داده است که دالالن حوزه دارو، 
خیلی سریع تر از برخی از مسئوالن به کمبودهای 
دارویی کشور آگاه هستند و با داشتن همین 
اطالعات ارزشمند، راه داللی از داروهای کمیاب 

و گران قیمت را به خوبی می دانند.
عالی  شورای  عضو  احمدی،  هادی 
با  سپید  با  گفتگو  در  کشور  داروخانه های 
در  رمدسیویر  داروی  نشت  دالیل  به  اشاره 
بازار سیاه، تاکید می کند: »هنوز سامانه تی تک 
کامال قابل استفاده و بهره برداری نیست. این 
سامانه هنوز مشکالت زیادی دارد و نمی توان 
از  بسیاری  توزیع  و  واردات  تولید،  فرآیند 
داروها را در این سامانه به خوبی رصد کرد. 
اگر این سامانه به درستی عمل می کرد، بخشی 
بازار  در  رمدسیویر  داروی  نشت  مشکل  از 

سیاه، کاهش پیدا می کرد.«
او تصریح می کند: »شکی نیست که نشت داروی 
رمدسیویر و فروش با قیمت چند برابر نرخ 
بازار سیاه از سوی داروخانه های  رسمی در 
نشت  نمی افتد.  اتفاق  معمولی  و  کوچک 
اصلی این دارو از داروخانه های هالل احمر 

و داروخانه های دانشگاهی است. 
ادامه در صفحه 11 

رمدسیویر چگونه به بازارسیاه نشت کرد؟
کارشناسان می گویند نشت دارو به بازار سیاه را باید در ضعف نظارت بر داروخانه های 

کوچک و بزرگ کشور جست وجو کرد

وقتی پای مرگ و زندگی در 
میان باشد، خیلی ها حاضرند 

برای نجات جان عزیزانشان، دارو 
ندارشان را بفروشند تا صرف 

دارو و درمان کنند. دالالن دارو 
به خوبی از این قاعده آگاهند و 

در دوران پاندمی کرونا نیز بیکار 
ننشسته اند. مشاهدات میدانی 

خبرنگار سپید نشان می دهد 
که برخی داروهای درمان کرونا، 

بخصوص داروی رمدسیویر با 
نرخی چند برابر قیمت رسمی در 

بازار سیاه به فروش می رسد
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 ادامه از صفحه 10
در نظر بگیرید که هم اکنون حدود 13 هزار داروخانه 
در کشور داریم که حدود 350 داروخانه متعلق به هالل 
احمر، دانشگاه های علوم پزشکی و سایر نهادهای 
رسمی است. همین 350 داروخانه، حدود 50 درصد 
بازار دارویی کشور را در اختیار دارند. بسیاری از این 
داروخانه ها به کسی و نهادی پاسخگو نیستند. به همین 
دلیل نیز سرچشمه اصلی نشت داروی رمدسیویر را 

باید در همین داروخانه ها جستجو کرد.«
احمدی خاطرنشان می کند: »فرآیند توزیع دارو در 
داروخانه های کوچک و یا غیروابسته به نهادهای رسی 
در همان سامانه تی تک، کامال شفاف است، اما فرآیند 
توزیع دارو در بسیاری از داروخانه های دانشگاهی  
هالل احمر، چندان شفاف نیست. آنها از شفافیت 
واهمه دارند. االن همین عامل اصلی نشت داروی 
انسولین هم همین داروخانه های وابسته به نهادهای 
رسمی هستند. داروخانه های خصوصی، کامال زیر 
ذره بین هستند، اما فرآیند بازرسی از داروخانه های 
وابسته به هالل احمر و دانشگاه ها، نقص جدی دارد.« 
عضو شورای عالی داروخانه های کشور تاکید دارد 
که حتی واکسن کرونا هم در بازار سیاه، خرید و 
فروش می شود. او تصریح می کند: »عالوه بر داروی 
رمدسیویر، واکسن کرونا هم در بازار سیاه با رقم های 
هنگفت، خرید و فروش می شود. دارویی که در ناصر 

خسرو پیدا می شود، داروهای تخصصی است که در 
اختیار خیلی از داروخانه ها قرار ندارد. اینکه بگوییم 
عامل اصلی شکل گرفتن بازار سیاه در ناصرخسرو، 
داروهای قاچاق است، این حرف کامال فرافکنی است.«
احمدی عنوان می کند: »سرچشمه اصلی بازار سیاه 
را باید در داخل جستجو کرد. مثال در نظر بگیرید که 
داروی انسولین، یک داروی یخچالی است که شرایط 
نگهداری خاصی دارد. معلوم است که داروهای 
انسولین در بازار سیاه از طریق همین داروخانه های 

وابسته به سازمان ها نشت پیدا می کند. ما نسبت به 
سختگیری در داروخانه های بخش خصوصی و 
ضعف نظارت در بخش دیگر، انتقاد داریم. این دو 
فرآیند، شبیه و یکسان نیست. باید همه داروخانه ها 
فارغ از اینکه به کدام نهاد وابسته هستند، تحت 
بازرسی دقیق باشند تا شاهد نشت داروهایی مثل 

رمدسیویر در بازار سیاه نباشیم.«

رانتی که برخی داروخانه های نورچشمی دارند
فعاالن حوزه تولید و توزیع دارو می گویند برخی 
داروخانه ها که وابسته به نهادهای رسمی هستند، 
بازار داروی کشور را از تعادل خارج کرده اند. 
هم  را  رمدسیویر  داروی  نشت  می گویند  آنها 

باید از همین زاویه تحلیل کرد.
مهدی سجادی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان 

ایران هم در گفتگو با سپید انتقاد می کند: »نشت داروی 
رمدسیویر در بازار سیاه به این دلیل است که توزیع 
این دارو در داروخانه های بخش خصوصی اتفاق نمی 
افتد. االن حداقل سه تولید کننده داروی رمدسیویر در 
داخل کشور داریم. بنابراین امر طبیعی این است که 
توزیع این دارو هم مثل بسیاری از داروها در بخش 
خصوصی اتفاق بیفتد. اینکه رانت خاصی برای یک 
سری از داروخانه ها قائل شویم و داروهای حیاتی مثل 
رمدسیویر را فقط در اختیار آنها قرار دهیم، موجب 
برخی تخلف ها و فسادها می شود. اگر می خواهیم از 
این روند جلوگیری کنیم، باید توزیع داروی رمدسیویر 
از این محدودیت ها خالص شود.« او تاکید می کند: 
»هر بار که داروی رمدسیویر در مراکز درمان کرونا 
با کمبود روبرو می شود، همراهان بیمار برای تهیه 
دارو مجبور می شوند که به داروخانه های دانشگاهی 
و هالل احمر مراجعه کنند. همین محدودیت در 
توزیع این دارو، بیماران را هم سردرگم کرده است. 
وقتی داروخانه های دانشگاهی یا هالل احمر به همراه 
بیمار می گویند که این دارو را ندارند، در نتیجه همراه 
بیمار را خود به خود به سمت بازار غیررسمی سوق 
می دهیم. این فرآیند برای خیلی از داروهای حیاتی 
اتفاق می افتاد. تا وقتی محدودیت در توزیع دارو 

وجود دارد، این ماجرا هم ادامه خواهد داشت.«
 

توضیح سازمان غذا و دارو درباره 
ماجرای کمیاب شدن رمدسیویر

سازمان غذا و دارو اعالم کرده که داروی رمدسیویر 
در چند وقت اخیر کمیاب شده و هم اکنون در 

حال رفع این کمبودهاست.
حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 

سازمان غذا و دارو هم با اشاره به کمیاب شدن 
داروی رمدسیور برای بیماران مبتال به کرونا به ایلنا 
گفت: »تولید رمدسیویر عدد ثابتی دارد و می دانیم 
به چه میزان دارو نیاز داریم و در زمان کم شدن 
دارو هم با واردات آن را جبران می کنیم. در موج 
سوم کرونا تولید رمدسیویر ما خوب بود و حتی 
صادرات هم داشتیم، برای همین واردات را ممنوع 
کردیم، اما االن یک باره مصرف باال رفته و دیگر 

تولید داخلی پاسخگوی نیاز نبود.«
محمدی افزود: »بعد از آن به چند شرکت برای 
واردات دارو اعالم نیاز کردیم، اما متاسفانه هند و 
چین مرزشان را به طور کامل بر روی ما بستند و 
دارو و مواد اولیه به ما ندادند. چون در هر حال 
مواد اولیه از کشور چین و هند تهیه می شود و 
در چنین وضعیتی شرکت ها ماده اولیه را باید از 
راه های دیگر و توام با مشکالت این مواد را وارد 
کنند. بنابراین تهیه  ماده اولیه به مشکل خورد و 
مرزها را هم که بستند. خوشبختانه شیب ابتال به 
کرونا در حال نزولی شدن است و فوتی ها کاهش 
پیدا کرده است، هرچند که متاسفانه مراجعات به 
مراکز درمان زیاد است، اما تولید داخلی رمدسیویر 

در این شرایط  پاسخگوی نیاز است.«
وی افزود: »تالش می کنیم تا در این شرایط داروی 
رمدسیویر مدیریت شود و تولید آن بیشتر شود، 
امیدواریم مشکل مواد اولیه هم بر طرف شود. یکی 
از شرکت های داخلی هم قرار است مواد اولیه را 
تولید کند. قبال این دارو فقط در مراکز بیمارستانی 
تهیه و توزیع می شد، اما االن برای دسترسی بهتر، در 

داروخانه های منتخب هم توزیع می شود .«

هند هم به عنوان مقصر معرفی شد!
ماجرای کمیاب شدن داروی رمدسیویر با وجود 

تولید داخلی این دارو همچنان پر از ابهام است. 
از شرکت های  قائم مقام یکی  محمدعلی ملکی،  
تولید کننده داروی رمدسویر به تجارت نیوز گفته 
است: » قیمت مصوب هر ویال رمدسیویر ۷00 
هزار تومان است و یک ریال باالتر از این بی شک 

تخلف و سوء استفاده است.«
رمدسیویر  است  مدتی  چرا  که  این  درباره  او 
به سختی به دست بیماران مبتال به کرونا می رسد و 
حتی بیمارستان ها نیز مردم را برای خرید این دارو 
به بیرون از مرکز درمانی هدایت می کنند، توضیح 
داد: »به واسطه بحرانی که در هند پیش آمده یکسری 
از مواد اولیه اصلی و یکسری از مواد جانبی دچار 
کمبود شده که این مساله، کشورهای واردکننده از 
جمله ما را تحت تاثیر قرار داده است. در واقع هند 
که از اصلی ترین تامین کنندگان مواد اولیه دارویی 
در جهان است این روزها دست به کار خرید مواد 
اولیه از کشورهای دیگر شده است. به این ترتیب، 
مواد اولیه داروهای پرکاربرد در درمان کرونا از جمله 
رمدسیویر را از بازارهای جهانی جمع کرده است.«

او ادامه داد: »در دوره ای که موج کرونا در کشورمان 
افت کرد ما 300 هزار ویال رمدسیویر در اختیار 
داشتیم که مصرف هم نداشت. چون تصور نمی کردیم 
موجی جدید ایجاد شود و نیاز به این دارو افزایش 
یابد،  تولید انجام نشد. در نتیجه عرضه از تقاضا عقب 
افتاد که البته این فاصله اکنون در حال پر شدن است.«
ملکی خبر داد که این هفته چند صد هزار ویال 
داروی رمدسیویر تحویل وزارت بهداشت می شود 
تا به این ترتیب کمبود رمدسیویر در کشور مرتفع 
شود. حال باید منتظر ماند و دید که تا چه حد 

این وعده ها عملی خواهد شد.

سجادی: نشت داروی رمدسیویر 
در بازار سیاه به این دلیل 

است که توزیع این دارو در 
داروخانه های بخش خصوصی 

اتفاق نمی افتد. االن حداقل سه 
تولید کننده داروی رمدسیویر 

در داخل کشور داریم. بنابراین 
امر طبیعی این است که توزیع 

این دارو هم مثل بسیاری از 
داروها در بخش خصوصی اتفاق 

بیفتد. اینکه رانت خاصی برای 
یک سری از داروخانه ها قائل 
شویم و داروهای حیاتی مثل 

رمدسیویر را فقط در اختیار آنها 
قرار دهیم، موجب برخی تخلف ها 

و فسادها می شود
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احمدی: شکی نیست که 
نشت داروی رمدسیویر و 

فروش با قیمت چند برابر نرخ 
رسمی در بازار سیاه از سوی 

داروخانه های کوچک و معمولی 
اتفاق نمی افتد. نشت اصلی 

این دارو از داروخانه های هالل 
احمر و داروخانه های دانشگاهی 

است. 350 داروخانه وابسته 
به نهادها، حدود 50 درصد 

بازار دارویی کشور را در 
اختیار دارند. بسیاری از این 
داروخانه ها به کسی و نهادی 

پاسخگو نیستند. به همین 
دلیل نیز سرچشمه اصلی نشت 

داروی رمدسیویر را باید در 
همین داروخانه ها جستجو کرد

محمدی: تولید رمدسیویر عدد 
ثابتی دارد و می دانیم به چه 

میزان دارو نیاز داریم و در زمان 
کم شدن دارو هم با واردات آن 
را جبران می کنیم. در موج سوم 
کرونا تولید رمدسیویر ما خوب 

بود و حتی صادرات هم داشتیم، 
برای همین واردات را ممنوع 

کردیم، اما االن یک باره مصرف 
باال رفته و دیگر تولید داخلی 

پاسخگوی نیاز نبود
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سپیدگزارشمیدهد

  یاسر مختاری
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به 
بین  المللی  ارتباطات گسترده  نهادی که  عنوان 
دارد قرار بود در زمان تحریم ها به عنوان یکی 
از سازمان های یاریگر وزارت بهداشت در تأمین 
داروی بیماران خاص و تجهیزات مصرفی عمل 
کند، با شیوع کرونا این جمعیت عالوه بر حضور 
میدانی داوطلبان و جوانان عضو خود در بیماریابی 
بیماران کرونا قرار شد که به تأمین واکسن کرونا 
نیز بپردازد با این حال اختالفاتی بین این جمعیت 
دیگر  از سوی  آمد.  پیش  بهداشت  وزارت  و 
موضوع تأمین واکسن اتباع افغان ساکن ایران 
احمر  هالل  امروز  چالش های  از  یکی  به  نیز 

تبدیل شده است.

اختالفات هالل احمر و سازمان 
دارو و غذا

به گزارش سپید، دو هفته قبل یک میلیون دوز 
واکسن کرونا توسط جمعیت هالل احمر تأمین 
و با ورود آنها به کشور وارد چرخه واکسیناسیون 
رسمی شدند. از سوی دیگر بنابر گفته رئیس 
جمعیت هالل احمر قرار است که 9 میلیون دوز 
واکسن خارجی دیگر نیز با مشارکت این جمعیت 
وارد کشور شود. اگرچه به گفته مدیران جمعیت 
هالل احمر هزینه های تأمین این واکسن ها قرار 
است از سوی بانک مرکزی تأمین شود با این حال 
چندی قبل این موضوع به محل اختالف سازمان 
غذا و دارو و جمعیت هالل احمر تبدیل شد. 
این اختالف از اعطای مجوز وزارت بهداشت 
برای واردات واکسن کرونا و  به هالل احمر 
ادعای برخی از افراد مبنی بر تأخیر یا مخالفت 
این وزارت خانه در اعطای مجوز آغاز شد که 
سید حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو ضمن رد ادعای مخالفت 
وزارت بهداشت با واردات کرونا توسط هالل 
احمر و عدم هرگونه تأخیری در اعطای مجوز 

واردات موضوع مبالغ ارزی را پیش کشید که 
این سازمان در اختیار جمعیت هالل احمر برای 
واردات واکسن آنفلوآنزا قرار داده بود. محمدی 
با بیان اینکه هالل احمر باید تکلیف ارزهای 
دریافتی را روشن کند، گفت: »هالل احمر سیزده 
میلیون یورو ارز برای واردات واکسن آنفلوآنزا 

هم  واکسن  عدد  یک  که  است  کرده  دریافت 
واردات نکرده است.«

جمعیت  دبیرکل  واکنش  موجب  گفته ها  این 
رابطه  این  در  مقدم  قوسیان  شد،  احمر  هالل 
غذا  سازمان  و  بهداشت  »وزارت  کرد:  اظهار 

و دارو به طورکامل در جریان موضوع هستند. 
زمانی که به دنبال تأمین واکسن آنفلوآنزا بودیم 
جمعیت هالل احمر اقدام به دریافت وام برای 
تامین ارز مورد نیاز خرید این واکسن کرد. در 
ادامه با توجه به مشکالت پیش آمده، این ارز با 
هماهنگی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
در بحث تهیه داروهای بیماران سرطانی، داروهای 
تک نسخه ای و ... مورد استفاده قرار گرفت.«

 کریم همتی، رئیس جمعیت هالل احمر نیز در 
گفت وگو با سپید در رابطه با این اختالفات اظهار 
کرد: »این موضوع مربوط به ایام تزریق واکسن 
کرونا بود که با توجه به اینکه فروشندگان این 
واکسن ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند 
هالل احمر هم نتوانست واکسنی وارد کند، لذا 
با توجه به توافقی که جمعیت هالل احمر با 
وزارت بهداشت داشت و نامه مکتوبی که به 
این جمعیت ارسال شد موضوع واردات اقالم 
مربوط به شیمی درمانی، انسولین و دیگر اقالم 
مشابه را پیگیری کردیم. در حال حاضر 9 میلیون 
یور از آن مبلغ صرف این خریدها شده است و 
مابقی آن نیز بر اساس موافقت وزارت بهداشت 

صرف واردات داروهای خاص می شود.«
بیماران  داروی  کنونی  مورد وضعیت  در  وی 
خاص در داروخانه های هالل احمر نیز گفت: 
»در حال حاضر کمبود خاصی در این داروها 
نداریم اما زمانی که این داروها به دست بیمار 
موجب  موضوع  این  و  شده  طوالنی  می رسد 

شده تا شبیه کمبود به نظر برسد.«
وی افزود: »در موضوع واردات واکسن کرونا 
هیچ مبلغی از سوی سازمان غذا و دارو یا وزارت 
بهداشت به جمعیت هالل احمر پرداخت نشده 
است. مبالغ واردات واکسن از سوی هالل احمر 
را بانک مرکزی با هماهنگی وزارت بهداشت 
به  از ورود  این واکسن ها پس  انجام می دهد. 
کشور در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرند.«

ادامه در صفحه 13 

چالش های هالل احمر در تامین واکسن کرونا

همتی: در موضوع واردات 
واکسن کرونا هیچ مبلغی از 
سوی سازمان غذا و دارو یا 
وزارت بهداشت به جمعیت 
هالل احمر پرداخت نشده 

است. مبالغ واردات واکسن 
از سوی هالل احمر را بانک 
مرکزی با هماهنگی وزارت 

بهداشت انجام می دهد. 
این واکسن ها پس از ورود 
به کشور در اختیار وزارت 

بهداشت قرار می گیرند

روخاس: واکسن توسط 
دولت ها تهیه می شود و 

خارج از آن واکسنی تأمین 
نمی شود. کمیته بین المللی 

صلیب سرخ هم در امر 
خرید یا واردات واکسن 

حضور ندارد و این موضوع 
در حوزه وزارت بهداشت 

و مقامات نظام سالمت 
ایران تحت نظارت سازمان 

بهداشت جهانی است
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 ادامه از صفحه 12
واکسیناسیون  وضعیت  مورد  در  همتی 
مبادی  احمر که در  داوطلبان جمعیت هالل 
با  افراد  »این  نیز گفت:  مرزی حضور دارند 
پرسنل  کنار  در  بهداشت  وزارت  هماهنگی 
افراد  اورژانس واکسینه شدند. واکسن سایر 
هستند  شهری  گذرگاه های  که  جمعیت  این 
روزهای  طی  بهداشت  وزارت  هماهنگی  با 

تزریق خواهد شد.« آینده 
در  همچنین  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
اظهار  جمعیت  این  انبارهای  وضعیت  مورد 
اقتصادی کشور  به وضعیت  توجه  با   « کرد: 
این انبارها در شرایط خوبی به سر می برند. 
کمک های خوبی از سوی دولت برای خرید 
این  با  این جمعیت صورت گرفت  به  اقالم 
حال  در  احمر  هالل  جمعیت  آمادگی  حال 

حاضر 60 درصد است.«

واکسیناسیون اتباع افغان ساکن ایران
اما این تنها موضوع خرید واکسن و یا داروی 
بیماران خاص نیست که هالل احمر را این 
کرونا  به  مربوط  خبرهای  بطن  در  روزها 
قرار داده است. همتی که در نشست خبری 
خود از خرید 9 میلیون دوز واکسن کرونا به 
از  نیز  بود. در گفت وگویی  کشور خبر داده 
صلیب سرخ درخواست کرد تا واکسن اتباع 
افغان ساکن ایران را تأمین کند. وی در این 
رابطه به ایلنا گفت: »نکته ای که وجود دارد، 
افغانستانی  مهاجران  جمعیت  که  است  این 
نفر  میلیون  سه  الی  دو  حدود  ما  کشور  در 
هستند، این افراد بعضا مشکل شناسنامه دارند 
ندارند. وزارت کشور در  یا کد شناسایی  و 
شناسایی  کد  افراد  این  برای  تا  است  تالش 
واکسیناسیون  بتوانیم  تا  شود  گرفته  نظر  در 

این افراد را نیز انجام دهیم.«
کرد:  تصریح  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
که  بود  این  سرخ  صلیب  از  ما  »درخواست 
دو میلیون دوز واکسن برای همین گروه هدف 
در اختیار ما قرار دهند، تا بتوانیم این افراد را 

هم واکسینه کنیم. در واکسیناسیون سراسری 
همه افراد باید واکسینه شوند. متاسفانه تا این 
این  برای  دوز  میلیون  دو  این  تأمین  لحظه 
افراد محقق نشده است و ما در حال پیگیری 
هستیم و تا این لحظه برای این گروه خاص 
واکسنی در اختیار ما قرار داده نشده است.«
وی ادامه داد: »اگر این افراد جزو گروه هایی 
باشند که در اولویت ما هستند واکسن برای 
یک  اگر  مثال  طور  به  می شود  تزریق  آنها 
تبعه افغانستانی در بیمارستان جزئی از کادر 
واکسن  تزریق  افراد  این  برای  است  درمان 
انجام می شود. گروه های هدف این اتباع نیز 
شده  اعالم  گذشته  روز  که  دستورالعملی  با 
است، می توانند واکسن کرونا را دریافت کنند.«
این درخواست همتی در حال مطرح می شود 

که پیش از او علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد 
جهانی  بهداشت  سازمان  از  نیز  کرونا  ملی 
کواکس  سبد  سهمیه  از  که  کرد  درخواست 
اختصاص  آنها  اتباع  برای  واکسن  کشورها، 
داده شود. رئیسی در این رابطه اظهار کرد: » 
ما در زمینه واکسیناسیون اتباعی که در ایران 
هستند، درخواستی به مجامع بین المللی ارائه 
داده ایم. به این ترتیب که به عنوان مثال اگر 
سوی  از  فرضا  واکسنی  سهمیه  است  قرار 
که  گیرد  قرار  کشوری  اختیار  در  کواکس، 
می کنند،  زندگی  ایران  در  اتباعش  از  برخی 
مقداری از سهمیه را به ما تحویل دهند و ما 
در این صورت می توانیم تمام خدمات تزریق 
رایگان  صورت  به  را  و...  مراقبت  واکسن، 
زمینه  این  در  دهیم.  انجام  افراد  این  برای 

هستیم.« مجامع  این  پاسخ  منتظر 
در همین حال حجت نظری، عضو شورای شهر 
تهران با انتقاد از عدم واکسیناسیون پاکبانان 
واکسیناسیون  اگر   « گفت:  شهرداری  افغان 
براساس عناوین شغلی صورت گرفته است، 
ایرانی  غیر  و  ایرانی  پاکبان  میان  نباید  دیگر 
آنچه  طبق  اما  باشد.  داشته  وجود  تفاوتی 
افغانستانی  اتباع  ظاهرا  کردم،  پیگیری  که 
از  استفاده  امکان  ملی  کد  نداشتن  دلیل  به 
واکسن را ندارند که الزم است دولت هرچه 
اتخاذ  خصوص  این  در  را  تدابیری  سریعتر 
ملی  کد  نداشتن  چگونه  اینکه  ضمن  کند.  
مانع از دریافت واکسن می شود، اما مانع از 
قانونا  اگر  نمی شود؟!  سخت  کارهای  انجام 
نمی توان به عزیزان پاکبان افغانستانی واکسن 
تزریق کرد، آیا قانونا می توان آنها را به کار 

کرد؟« مشغول 

آب پاکی صلیب سرخ بر دست ایران
دفتر  رئیس  روخاس،  مونوس  حال  این  با 
در  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته  نمایندگی 
ایران در گفت وگو با سپید، اظهار کرد: »تأمین 
واکسن کرونا باید توسط ایران صورت بگیرد.«
سرخ  صلیب  بین المللی  »کمیته  افزود:  وی 
در کنار جمعیت هالل احمر در توزیع اقالم 
به  کووید19  از  کننده  پیشگیری  و  حفاظتی 
ویژه در مرزهای شرقی کشور است. ضمن 
اینکه در جریان واکسیناسیون کرونا در میان 
داریم که  را  آمادگی  این  نیز  افغان  مهاجران 
اسالمی  جمهوری  احمر  هالل  جمعیت  به 

کنیم.« ایران کمک 
روناس اظهار کرد: »واکسن توسط دولت ها 
تأمین  واکسنی  آن  از  خارج  و  می شود  تهیه 
هم  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته  نمی شود. 
در امر خرید یا واردات واکسن حضور ندارد 
و این موضوع در حوزه وزارت بهداشت و 
نظارت  تحت  ایران  سالمت  نظام  مقامات 

است.« بهداشت جهانی  سازمان 
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