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سخنگوی سازمان غذاودارو:  خبـر

بی خطر بودن واکسن کوو ایران برکت تایید شده است
»در  گفت:  غذاودارو  سازمان  سخنگوی 
»کوو  واکسن  روی  گرفته  انجام  مطالعات 
واکسن  این  بودن  بی خطر  برکت«،  ایران 

است.« شده  تایید 
در  جهانپور  کیانوش  سپید،  گزارش  به 
با  جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو 
ایرانی  تمام  واکسن  مجوز  اخذ  به  اشاره 
»واکسن  کرد:  اظهار  تزریق  جهت  برکت 
تمام ایرانی کوو ایران برکت بر پایه ویروس 

است.« غیرفعال 
انسانی  ادامه داد: »مطالعات حیوانی و  وی 
در  گذشته  سال  زمستان  از  برکت  واکسن 
فاز های  نتایج  و  است  شده  آغاز  کشور 
گزارش  مطلوب  مطالعه  این  دوم  و  اول 

است.« شده 
جهانپور بیان کرد: »فاز سوم مطالعه انسانی 
واکسن برکت بر روی بیش از 20 هزار نفر 
انجام شده و مردم ایران در فاز سوم مطالعه 

کرده اند.« دریافت  را  واکسن  این  انسانی 
کرد:  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
»در مطالعات انجام گرفته روی این واکسن، 
بی خطر بودن واکسن برکت تایید شده است.«
از هفته  این واکسن  تاکید کرد: »تولید  وی 
در چرخه  و  می شود  آغاز  کشور  در  آینده 

می گیرد.« قرار  توزیع 

فروشندگانواکسنفایزررانمیشناسیم
در  ایلنا  با  گفت وگو  در  جهانپور  همچنین 
واکسن  فروش  بر  مبنی  اخباری  به  واکنش 
فایزر در برخی مناطق شهر تهران بیان کرد: 
افراد  به  واکسن  شکل  این  به  که  »اماکنی 
جایی  اگر  و  نمی شناسیم  ما  را  می فروشند 
هم چنین اقدامی را انجام می دهد، نهادهای 
امنیتی و قضایی شناسایی و برخورد می کنند، 
در واقع واکسیناسیون خارج از شبکه بهداشتی 

نداریم.« کشور 

جایی  در  که  واکسنی  »هر  داد:  ادامه  وی 
می شود،  تزریق  بهداشتی  شبکه  از  خارج 
قاچاق است و در حقیقت این واکسن ها از 
مسیرهای قاچاق وارد کشور شده که قاعدتا 

بود.« نخواهد  تایید  مورد 
طریق  از  واکسن ها  »این  افزود:  جهانپور 
بود  نخواهد  مصرف  قابل  بهداشت  وزارت 
و این اتفاق یک اقدام مجرمانه است که قابل 

بود.« خواهد  نیز  قانونی  پیگرد 
قابل  واکسن ها  این  »سالمت  گفت:  وی 
باشد،  جعلی  است  ممکن  و  نیست  تایید 
به  توجه  با  هم  نبودن  جعلی  صورت  در 
اینکه یک مسیر قاچاق را طی کرده، رعایت 

است.« سوال  زیر  واکسن  سرد  زنجیره ی 
کرد:  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
»طبیعتا افرادی که برای این کار پول می دهند، 

به خطر می اندازند.« را  سالمتی خود 
وی در پاسخ به این سوال که آیا محموله های 
وارد  قانونی  طریق  از  که  واکسن  جدید 
شده، با این واکسن ها که به فروش می رسد 
اینطور  »خیر،  گفت:  نه؟  یا  دارد  ارتباطی 
نیست، محموله ای که به شکل قانونی وارد 
کشور می شود، در اختیار وزارت بهداشت 
کشور  بهداشتی  شبکه  در  و  می گیرد  قرار 
محل های  به  ربطی  هیچ  و  می شود  توزیع 

ندارد.« غیررسمی 

جهانپور افزود: »واکسیناسیون در کشور رایگان 
ملی  سند  اولویت بندی های  به  توجه  با  و 
وجه  هیچ  به  و  می شود  انجام  واکسیناسیون 

واکسن پولی در این زنجیره نداریم.«
برای شما  آیا  این سوال که  به  وی در پاسخ 
مشخص شده است که در کدام مناطق واکسن 
به فروش می رسد؟ بیان کرد: »در واقع کار ما 
با  اگر  اما  نیست،  شناسایی  و  امنیتی  پلیسی، 
که  شویم  مواجه  شهروندان  مستقیم  گزارش 
اطالعات دقیقی به ما داده باشند، طبیعتا موارد 
گزارش شده را به دستگاه های مربوطه از جمله 
حتما  و  داد  خواهیم  گزارش  قضایی  دستگاه 

مورد پیگیری قرار می گیرد.«

بر اساس اعالم وزارت بهداشت از روز دوشنبه تا سه شنبه 
در کشور، 10هزار و 216 بیمار کووید19 شناسایی شدند 
باختند. بیماری جان  این  نیز به دلیل  1۳4 تن  و متاسفانه 

و  عمومی  روابط  مرکز  اعالم  بنابر  سپید،  گزارش  به 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون 4 میلیون و ۳62 
هزار   ۸69 و  کرونا  واکسن  اول  دوز  نفر   961 و  هزار 
مجموع  و  کرده اند  تزریق  را  دوم  دوز  نیز  نفر   9۸۳ و 
 205 و  میلیون   5 به  کشور  در  شده  تزریق  واکسن های 

652 دوز رسید. هزار و 
اساس  بر  و   1400 25 خرداد  سه شنبه  تا  دوشنبه  روز  از 
بیمار جدید   216 10 هزار و  معیارهای قطعی تشخیصی، 
مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که هزار و 260 

آنها بستری شدند. از  نفر 

 49 و  میلیون  سه  به  کشور  در  کووید19  بیماران  مجموع 
هزار و 64۸ نفر رسید.

متاسفانه 1۳4 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
 ۳51 ۸2 هزار و  به  بیماری  این  باختگان  و مجموع جان 

رسید. نفر 
خوشبختانه تا کنون دو میلیون و 6۸۳ هزار و 210 نفر از 
بیمارستانها ترخیص شده اند. از  یا  یافته و  بهبود  بیماران، 
سه هزار و ۳94 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در  بخش های 

دارند. قرار  مراقبت  تحت  بیمارستانها  ویژه  مراقبت های 
تا کنون 21 میلیون و ۸17 هزار و 747 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر 1۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، 20۸ شهر 

در وضعیت نارنجی، 227 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
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