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در ادامه سلسله گفت وگوهای روزنامه سپید با 
کارشناسان و صاحب نظران حوزه سالمت و طرح 
سواالت ده گانه درباره مهمترین موضوعات نظام 
سالمت و اولویت های اصلی وزارت بهداشت 
پاسخ های  شماره،  این  در  سیزدهم،  دولت 
سیدحسن امامی رضوی عضو پیوسته فرهنگستان 
علوم پزشکی تقدیم حضور خوانندگان عزیز 
روزنامه خواهد شد. عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در مقدمه صحبت های خود 
گفت: »یکی از بخش های مهم در همه حکومت ها 
بخش سالمت است. انسان سالم محور توسعه 
پایدار و فالح جامعه است. توجه به همه ابعاد 
سالمت ) معنوی، اجتماعی، روانی و جسمی( 
الزمه پیشرفت جامعه اسالمی ایرانی است. پیرو 
ابالغ  سیاست های کلی سالمت توسط  مقام معظم 
رهبری، سند چشم انداز ایران در افق ده ساله 
تنظیم شد و اصوال برای پاسخ به سواالت باید به 
اسناد باالدستی و برنامه های توسعه چهارم پنجم و 
ششم و نتایج آنها توجه داشت. امیدوارم مسائل و 
چالش های مهم نظام سالمت در دولت سیزدهم از 

دیدگاه کارشناسی مورد دقت قرار گیرد.

سپید: اهمیت و نقش کارکردهاي سالمت در 
حوزه حکمراني کدام است؟ دیدگاه شما براي 
بهبود این کارکردها چیست؟ مقبولیت جایگاه 
سالمت، حمایت طلبي، همکاري بین بخشي و نظام 

تامین و تخصیص منابع مالي  چیست؟

یا  حکمرانی  موضوع  رضوی:  امامی 
Governance خود یکی از کارکرد های نظام 
سالمت است. جهت بهبود کارکرد های چهارگانه 
 Control ( نظام سالمت، توجه به ابزار های کنترلی
Knob( و استفاده درست از مداخالت مرتبط با 

این ابزار های کنترلی باید مدنظر قرار گیرد.
این دیاگرام، کامال این ابزار های کنترلی را معرفی 
نموده است. تامین و تخصیص منابع به تنهایی 
نمی تواند مشکالت نظام سالمت را حل نماید. 
بلکه الزم است سازماندهی درست صورت پذیرد و 
مقررات اصالح شوند و در کنار آن نظام پرداخت به 

ارائه کنندگان خدمات سالمت اصالح شود. و نظام 
تشویق و تنبیه درست هم طراحی شود. اگر بخواهم 
سه اقدام مهم در این حوزه را بطور خالصه بگویم: 
1( احیای دبیرخانه سیاستگزاری سالمت زیر 

نظر وزیر 
2( تقویت دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 
غذایی با گماردن معاون کل بعنوان ریاست دبیرخانه  
3( تعامل مناسب و گسترده مسئولین ستادی و 

دانشگاه ها با سایر دستگاه ها ، رسانه ها و مردم

سپید: تعهدات و تکالیف مندرج در اسناد باالدستی 

بر اولویت پیشگیری بر درمان و خدمات درمان 
سرپایي بر بستري تاکید دارد. به نظر جنابعالي 
توسعه مراقبت های سالمت با اجرای برنامه پزشکي 
خانواده چگونه می تواند با استفاده از مدیریت 
منابع با ساز وکار بیمه اي و بهره گیري درست از 
حداکثر توان بخش خصوصي در تحقق تعهدات 

فوق اثربخش باشد؟
درمانی  بهداشتی  شبکه  توسعه  رضوی:  امامی 
مهمترین اولویت و ضرورت برای تحقق شعار 
پیشگیری بر درمان است. توسعه متناسب با نیاز های 
فعلی، ایجاب می نماید که با جدیت تمام برنامه 
پزشکی خانواده و نظام ارجاع را با تمام الزاماتش 
در ظرف چهارسال آینده اجرا کنیم. در خصوص 
مشارکت بخش خصوصی، در نسخه صفر دو که 
در دو استان فارس و مازندران شروع شد. الگو، 
بطور کامل با استفاده از مطب های خصوصی بود 
و طراحی بگونه ای بود که این مطب ها درخدمت 
 gate keeper شبکه قرار می گرفتند. البته بعدا بحث
ای پزشکان در این نسخه کمرنگ شد. سه اقدام 

اساسی در این حوزه اینها خواهد بود:
1( افزایش نسبت اعتبارات بخش بهداشت به درمان 

در طی چهار سال
2( بازنگری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع 
روستایی و شهری در بستر شبکه بهداشتی درمانی

3( اجرای کامل این برنامه در طی چهار سال 

سپید: براي اصالح نظام سالمت در قالب شبکه هاي 
بهداشتي درماني و روزآمد نمودن آنها در جهت 
پاسخگویي، چه الزامات سیاستي و مدیریتي را در 
تعیین سهم منابع سالمت ، تامین نیروي انساني، 
اصالح زیرساخت ها، استفاده از پرونده الکترونیك 
سالمت و توجه به شاخص دسترسي با تاکید 
بر پوشش همگاني سالمت باید مورد توجه و 

تاکید قرار داد؟
امامی رضوی: موضوع نیروی انسانی کارآمد برای 
شبکه و ارائه کنندگان خدمات سالمت بسیار مهم 
است. درست است که طی سالیان گذشته با ادغام 
حوزه آموزش در ارائه خدمات قدم های مهمی در 
جهت تربیت نیروی انسانی توانمند و متناسب با 
نیاز نظام ارائه خدمات صورت پذیرفته است لیکن 
هنوز هم باید در این جهت اقدامات بیشتری صورت 
پذیرد. بحث ارتقای زیرساخت های الکترونیک و 
توسعه سالمت دیجیتال و از جمله پرونده الکترونیک 
سالمت از نکات مغفول مانده است. هنوز تضاد آرا 
در این حوزه زیاد است.  سه اقدام مهم این بخش:
1( ادغام عملکردی حوزه آموزش با ارائه خدمات 
به این شکل که مسئولیت سالمت هر گروه سنی 
و هر حوزه ارائه خدمات به گروه های آموزشی 

دانشگاه سپرده شود
ادامه در صفحه 3 

اولویت های نظام سالمت دردولت آینده
پاسخ های حسن امامی رضوی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو پیوسته 

فرهنگستان علوم پزشکی به سواالت ده گانه روزنامه سپید 
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 ادامه از صفحه 2
2( ایجاد ستاد ساماندهی سالمت دیجیتال ذیل 
حوزه معاون کل و با مشارکت واحد های زیر 

مجموعه وزارت و دستگاه های بیرون وزارت
دیده بانی  جهت  سالمت  رصد خانه  احیای   )3

صحیح روند های پیش روی سالمت

سپید: براي الزام در پوشش همگاني و اجباري 
بیمه پايه سالمت متاسفانه با مشكالت زيادي در 
اجرا مواجه بوده ايم. از آنجا  كه پوشش بیمه يكي 
از مهمترين ابزارهاي حفاظتي جامعه در حوزه 
سالمت است براي اجراي اين استراتژي مهم، 
تجمیع و انباشت منابع با سازوكار بیمه اي براي 
خريد هوشمند خدمات توسط نظام بیمه ای، چه 

راهكار اجرائي و قابل انجامی داريد؟
امامی رضوی: در این زمینه باید تعارفات را کنار 
بگذاریم. اجرای درست آنچه در بند 7 سیاست های 
کلی سالمت آمده، راهکار این موضوع است. 
درست است که بخشی از این کار در دولت یازدهم 
و دوازدهم با قرار گرفتن سازمان بیمه سالمت در 
ذیل وزارت بهداشت و انتقال دبیرخانه شورای 
عالی بیمه سالمت به این وزارت انجام شد. ولی 
این کار کامل نگردید. سه اقدام مهم این بخش:
1( اصالح نظام تامین مالی و تخصیص کلیه منابع 

بخش درمان و بهداشت از طریق بیمه
2( خارج کردن  سیستم ارائه خدمات از حوزه 
دخالت مستقیم وزارت بهداشت و سپردن آن به 

نهاد های مستقل
3( تامین منابع پایدار وکافی و اصالح بسته بیمه 

پایه بر اساس منابع موجود
 

سپید: رويكرد ادغام آموزش در طي سه دهه 
با فراز و نشیب هاي زيادي در اجرا  گذشته 
پیش  تكلیف  به  توجه  با  است.  بوده  مواجه 
بحث  در  ابالغي  سیاست هاي  در  شده  بیني 
ادغام، چه استراتژي هاي اجرائي را براي موفقیت 
اين رويكرد در جهت تناسب دانش و مهارت 
دانش آموختگان علوم پزشكي با وظائف محوله 
و پاسخگوتر نمودن حوزه آموزش وپژوهش 

ضروري مي دانید؟
امامی رضوی: موضوع پاسخگو نمودن دانشگاه ها 
موضوع مهمی است که باید در سه سطح مورد 
توجه قرار گیرد. حوزه آموزش، حوزه پژوهش 
و حوزه دانشجویی و دانشجویان. در این زمینه 
هم اگر چه کارهای مهمی صورت پذیرفته است. 
اما چند راهبرد مهم را می توانم عالوه برکارهای 

قبلی مورد تاکید قرار دهم:
در  اجتماعی  پاسخگویی  مقوله  به  توجه   )1
نظام ارزشیابی، ارتقا واستخدام اعضای هیات 

علمی و کارکنان
2( انجام نیازسنجی وسیع و همه جانبه از جامعه 

بعنوان محور اصلی برنامه ریزی های آموزشی
3( تسهیل و ترغیب حضور اعضای هیأت علمی 
در فعالیت های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد 

با تخصیص امتیازات تشویقی
4( تسهیل و چابک سازی فرآیندهای اداری برای 
ثبت و فعالیت  دانشجویان فعال در حوزه های 

اجتماعی
5( هدایت طرح های تحقیقاتی به نیازهای جامعه 

و حل مشکالت

از  يكي  به عنوان  ارجاع  نظام  زنجیره  سپید: 

و  سازي  تناسب  براي  مهم  كاربست هاي 
جمله  از  مشكالتي  و  است   تقاضا  كاهش 
پروتكل هاي  اجراي  پرداخت،  نظام  اصالح 
حاصل از راهنماي بالیني ، نظارت اثر بخش ، 
اصالح تعرفه ها، به هنگام سازي پرداخت و ... 
بر سر راه وجود دارند. براي موفقیت اجراي 
اولويت  برنامه هايي در  اين تكلیف مهم چه 
حوزه اجرائي بايد مورد توجه قرار داشته باشند؟
امامی رضوی: اصالح زیر ساخت های نظام ارائه 
خدمات  ارائه  برای  مداخله  مهمترین  خدمات 
ما  کشور  ارائه خدمات  نظام  می باشد.  صحیح 
مخلوطی از نظام های ارائه خدمات است. حوزه 
بهداشت در کشور ما کامال بصورت دولتی و بر 
اساس نظام ملی شکل گرفته است. حوزه درمان در 
دو بخش خصوصی و دولتی ارائه خدمت می شود 
. نظام مالی آن در بخش درمان بیمه ای است و 
در بخش خصوصی مخلوطی از بیمه مکمل و 
پرداخت مستقیم است. اقدامات مهم این بخش:
1( یکی کردن جزء حرفه ای خدمات در بخش 
 9 بند  در  آنچه  مطابق  دولتی)  و  خصوصی 

سیاست های کلی سالمت آمده است(
2( ایجاد زیر ساخت پرونده الکترونیک در سطح 
یک تا سه برای استقرار و اجرای صحیح گاید 

الین ها و پروتکل ها
و  تصمیم سازی  نظام  در  شفافیت  ایجاد   )3
تعارض  رانت،  بردن  بین  از  جهت  مصوبات 

منافع و تقاضای القایی
4( اصالح نظام پرداخت بخش دولتی و خارج 
 )Fee for service( نمودن آن از نظام پرداخت

و تبدیل آن به نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
5( اصالح نظام مالیاتی در بخش خصوصی با 
شیب افزایشی برای درآمد های باال و کاهش آن 
برای گروه پزشکی با درآمد کم . معافیت مالیاتی 

برای مناطق کمتر برخوردار.

سپید: ساماندهي و اعتباربخشي نظام ثبت داده ها 
و پردازش و تحلیل اطالعات نیازمند بهره گیري 
درست از بستر فناوري است. براي تحقق اين امر 
و استفاده كارآمد و فراگیر از پرونده الكترونیك 
سالمت و فنآوري اطالعات در سطوح نظام 
ارائه خدمات چه تدابیري بايد انديشیده شود؟
از اهل فن در  استفاده درست  امامی رضوی: 
این  سیاست های  در  ثبات  ایجاد  و  این حوزه 

حوزه بسیار مهم است. در طی چند سال گذشته 
بیشترین تغییرات مسئولین ستادی و دانشگاه ها 
کشور در این حوزه بوده است. تعدیل انتظارات 
براساس توان و سرمایه گذاری مناسب برای این 
حوزه الزم است. اقدامات مشخص این حوزه:

1( نگاه جامع به حوزه سالمت دیجیتال و بکار 
گماردن افراد عالم و کاردان در این حوزه

2( ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مسئول 
3( تخصیص منابع کافی برای پیشبرد برنامه های 

سالمت دیجیتال و پرونده الکترونیک سالمت

بیماري ها  و  به سیماي مرگ  توجه  با  سپید: 
در كشور و لزوم تولید شواهد علمي حاصل 
حوزه  مشكالت  شما  نظر  به  پژوهش،  از 
براي  برنامه هايي  وچه  چیست؟  تحقیقات 
شفاف سازی  آن،  شدن  كارآمدتر  و  اصالح 
منابع، پاسخگوتر نمودن و كارآمدتر ساختن 
با استفاده از ظرفیت كلیه محققین و حتي مشاركت 
نیروهاي جوان عالقه مند به امر پژوهش مورد 

نیاز است؟
امامی رضوی: مهمترین مسئله در این حوزه 
ایجاد شفافیت و مدیریت تعارض منافع است. 
ضمن اینکه متدولوژی درست هدایت تحقیقات 
به سمت نیازهای حوزه سالمت حاکم شود و 
استفاده  اقدامات سلیقه ای کنار گذاشته شود. 
اقدامات  است.  مهم  هم  ذینفعان  نظرات  از 

مشخص این حوزه:
حوزه  در  پژوهشگران  توانمند سازی   )1

پژوهش مدیریت 
2( توجه بیشتر به کاربست های یژوهش در کنار 

امتیازاتی که به چاپ مقاله داده می شود.
3( افزایش بودجه  و تحقق 3درصد بودجه در 

امر پژوهش

سپید: با توجه به شرايط بحران ناشي از پاندمي 
كرونا و مشكالت عديده اقتصادي، اجتماعي، 
اقدامات  چه  سالمتي  و  فرهنگي  سیاسي، 
عالج مندي مي تواند در مديريت كنترل بیماري 
اثربخش باشد؟ و بطور خاص براي پوشش ايمن 
سازي مردم چه گام هاي اجرائي و عملیاتي در 

چه مدت قابل انجام مي دانید؟
امامی رضوی: موضوع کنترل بحران کووید، نیاز 
به هماهنگی بین بخشی کافی دارد. کامال مشخص 

است که کووید بحران اجتماعی ایجاد می کند و 
عدم توجه به ابعاد اجتماعی آن مدیریت درمان 
و پیشگیری آن امکان نخواهد داشت. اقدامات 
دولت مستقر در مدیریت کووید ناکارآمد بوده 
است. تصمیمات تاخیری و آسیب هایی که در 
اثر این تصمیمات تاخیری اتفاق افتاد غیر قابل 
در  نامناسب  استراتژی  اتنخاب   است.  بخشش 
بستن و بازکردن بجای تعقیب هوشمند ویروس، 
و تاخیر در وارد کردن واکسن و تایید واکسن 
داخلی از جمله این تصمیم هاست. اقدامات مهم 

این حوزه اینها خواهد بود.
1( حرکت جهادی برای واکسیناسیون همه مردم
2( حمایت های مدیریت شده و هدفمند از اقشار 
کم درآمد آسیب دیده از بحران اقتصادی کووید
3( تعقیب هوشمند ویروس با ادامه و تقویت 

طرح شهید سلیمانی

مانده  مفقود  نكات  مهمترين  از  يكي  سپید: 
اجتماعي سالمت  بُعد  نظام سالمت كشور، 
در  عملیاتي  و  عاجل  اقدامات  چه  است. 
بهره گیري از ظرفیت هايی مانند جلب مشاركت 
بین بخشي، ظرفیت خیرين  مردم، همكاري 
سالمت و ايجاد رويكرد فراگیر سالمت در 
همه عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 

الزم وضروري است؟
امامی رضوی: توجه به بعد سالمت اجتماعی 
نیاز به تقویت رابطه با دستگاه هایی دارد که در 
حوزه اجتماعی فعال هستند و سازمان اجتماعی 
کشور که زیر مجموعه وزارت کشور است مسئول 
اجرای سند سالمت اجتماعی کشور است. افزایش 
همبستگی اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مشارکت 
بین حاکمیت و  اعتماد سازی  اجتماعی درگرو 
مردم است. مسئولین باید به وعده هایی که به 
مردم می دهند عمل کنند و وعده های غیر قابل 
تحقق ندهند. این موضوع در نظام سالمت هم 
مصداق پیدا می کند. موضوع عوامل اجتماعی 
موثر بر سالمت هم بسیار مهم است و احیای 
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی و حمایت 
و  رییس جمهور  قد  تمام  برای حضور  طلبی 
تمامی اعضای دولت در این حوزه الزم است. 
ارتقای سواد  و  مردم  توانمند سازی  و  آموزش 
سالمت آنان پیش زمینه افزایش مشارکت آنان در 
ارتقای سالمت است. اقدامات مهم در این زمینه:
1( تقویت ارتباط با نهاد های مسئول بعد اجتماعی 
سالمت با شرکت فعال در شورای اجتماعی کشور، 

در سطح وزیر یا معاون مربوطه
2( استفاده از ظرفیت رسانه ملی  و شبکه های 

اجتماعی برای افزایش سواد سالمت جامعه
3( اصرار بر تصویب اسناد پیوست سالمت در 
طرح های کالن توسعه ای و فعال کردن فیلتر شورای 
عالی سالمت و امنیت غذایی برای این طرح ها

کالم پایانی سید حسن امامی رضوی: در خاتمه 
باید اذعان داشت که نظام سالمت با چالش هایی 
مثل ناکارآمدی نظام ارائه خدمات سالمت، نظارت 
ناکافی بر بخش های مختلف ارائه خدمات،  نبود 
نظام پایش و ارزیابی صحیح و کافی برای رصد 
استفاده  بخش ،  این  در  پیشرفت  شاخص های 
افزایش  زا،  فساد  و  ناکارآمد  پرداخت  نظام  از 
هزینه های فقرزا و مصیبت بار سالمت و... که 
می توان با یک برنامه منسجم و با هکاری های 
بین بخشی نسبت به حل این امور در یک زمان 

بندی معقول اقدام کرد.
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وزیر بهداشت: خبـر

واکسن و دارو  را با هزارفشارتهیه کردیم
مفتخریم که به جرگه واکسن سازان مطرح پیوستیم

بهداشتی  ارائه خدمات  اهمیت  بر  تاکید  بهداشت ضمن  وزیر 
به عشایر و کوچ نشینان در عین حال از فعالیت 1۷هزار و ۵00 

خانه بهداشت در روستاها و نقاط دوردست کشور خبر داد.
به گزارش سپید، سعید نمکی در آیین توزیع کاروان های خانه 
بهداشت عشایری، ضمن تشکر از همه کسانی  که در برپایی این 
اقدام کمک کردند، گفت: »کوچ، کوچ نشین و کوچ نشینی فقط 
یک حرفه نیست. فقط یک راه امرار معاش نیست. من همیشه 

می گویم که کوچ و هجرت، مبدأ تاریخ ما در اسالم است.«
وی ادامه داد: »در دین حضرت مسیح تولد حضرت عیسی، مبدا 
است، اما در اسالم کوچ و هجرت پیامبر از مکه به مدینه مبدا 
تاریخ شد. هجرت و کوچ یک فرهنگ اصیل و ناب با قدمتی 
از  اگر آن را حذف کنید، تکه های مهمی  هزار ساله است که 
پازل مملکت را حذف کرده اید. کوچ و هجرت نه فقط جزئی از 
فرهنگ ایران اسالمی است، بلکه جزئی از فرهنگ بشریت است.«
وی افزود: »کوچ نشین خلق وخوی متفاوت از سایر آدم ها دارد،  
اگر دنبال صداقت و پاکیزگی آینه وار می گردید، باید از ایل و 
کوچ جست وجو کنید. این صفای ملکوتی خانه کوچ نشینی است. 
مدت ها بود که فکر می کردیم که ما برای نظام ارائه خدمت طراحی 
عالمانه ای داشتیم به خصوص سال های بعد از انقالب توانستیم 
و با توسعه نظام بهداشتی و درمانی کشور که امروز با افتخار 
باید بگویم که 1۷ هزار و ۵00 خانه بهداشت در دورترین نقاط 
و روستاهای این کشور داریم و نداریم جمعیت روستانشینی که 

بهورز و خانه بهداشت نداشته باشد.«
نمکی ادامه داد: »یکی از دستاوردهای ما بعد از انقالب، همین 
سیستم بود که در کاهش مرگ و میر کودکان و زنان به عنوان 
گروه آسیب پذیر و امروز در مدیریت کووید19 این مراکز بهداشت 
و درمانی و خانه های بهداشت بزرگترین دروازه بانان گرفتاری ما 
در این سیل عظیم بیماری بودند که اگر نبودند هرگز با تخت های 

موجود پاسخگوی این هجمه ویرانگر این ویروس نبودیم.«
وی گفت: »آنچه که ذهن مرا همواره مشغول می کرد، دو جا بود؛ 
یکی حاشیه شهرها بود که برایش به پایگاه های بهداشتی فکر 
کردیم و دوم جمعیت نازنین کوچ نشینی که دائما در سفرند و تنها 
امید آنها امکاناتی است که در مسیر ییالق و قشالق می گذاریم. 
حال اگر زن بارداری در ایل دچار عوارض بارداری و زایمان 
ناگهانی شد، زن بارداری که به جای استراحت کردن، با طفلی 
در شکم نان می پخت، بز دوشید، کره درست کرد، آیا باید به 
دلیل نبود امکانات فوری جسدش را در پای سیاه چادرش دفن 
کنند یا جنینی را که 9 ماه در شکم نگه داشته، دفن کنند؟. آیا 
پیرمرد و پیرزنی که عمری در ایل بوده اند، به دلیل فشار خون 
باال و عوارض ناشی از آن که به صورت مستمر کنترل نشده،  
باید دچار سکته مغزی شود و سوار بر چهارپا کیلومترها ببرند تا 
به یک مرکز آی سی یو برسانند؛ در حالی که اگر فشار خونش 

کنترل می شد، دچار سکته قلبی یا مغزی نمی شد.«
نمکی ادامه داد: »ابتکار خانه های بهداشت عشایری به نظر من یکی 
از زیباترین نگاه های عدالت گستر در نظام سالمت بود. خانه های 
بیمارستانی  از آن ها یک تخت  تا  با هزینه 10  ما  بهداشتی که 
نیستم  بیمارستانی  تخت های  توسعه  منکر  من  البته  می سازیم. 
و امسال به لطف خداوند برای اولین سال تاریخ این سرزمین 
داریم 14 هزار تخت بیمارستانی تحویل می دهیم، سال گذشته 
۲000 تخت آی سی  یو اضافه کردیم که در تاریخ این مملکت 
بی سابقه و کم سابقه بود. ما داریم تخت های آی سی یومان را 
به دو برابر می رسانیم و به همین دلیل بود که ما در سخت ترین 
روزهای کرونا نه بیمار مبتال به کووید و نه بیمار غیر کووید 

نیازمند آی سی یو بیمار سرگردان نداشتیم که اگر بود آنهایی که 
بر کوچک ترین نقصان های ما انگشت گذاشته و بزرگ می کنند 
و افکار عمومی را پریشان می کنند، دو سه روز به دلیل هجمه 
ناگهانی سازمان نیافته واکسیناسیون جدید در نوبت دوم دیدید 
که در فضای مجازی چه کردند. البته ما همواره از مردم خودمان 
عذرخواهیم که علی رغم همه خدمت ها، کاستی داشته ایم. با این 
حال اگر بیمار غیرکرونایی که ضربه مغزی شده بود، پشت در 
بیمارستانی می ماند،  آبرویی برای جمهوری اسالمی نمی ماند و 

دیدید که این اتفاق با لطف خدا نیفتاد.«
نمکی اظهار کرد: »اما بنده معتقدم که یک خانه بهداشت عشایری 
که کمتر از یک دهم یک تخت بیمارستانی هزینه می برد،  به شدت 
می تواند نیازمندی ما را به تخت های بیمارستانی کاهش دهد. ما 
هر چه توسعه زیرساخت های مویرگی در کشور داشته باشیم، 
کم  را  پیچیده  گران قیمت  تخصصی  خدمات  به  نیازمندی مان 
می کند. ابتکار خوبی که به خرج داده شد، انتخاب بهورزی از 
جنس ایل بود. تا زبان گفتمان مشترک و درک و شرایط زیست 
مشترک بوده و در نتیجه با هم فهمی و درک متقابل با مردمی 
که قرار است به آنها خدمت ارائه دهند، یعنی خدمت دهنده از 
جنس خدمت گیرنده انتخاب شد. این حرکت باعث می شود که 
در مراقبت از کودکان، واکسیناسیون به موقع، مراقبت از زنان 
باردار، مراقبت از جمعیت سالمند ایل و... موفق بود. نمی شود 
که پیرمرد و پیرزن ایلیاتی را در روستا نگه داشت. زیرا نفسش 
وابسته به نسیم بیابانی است که از آن انرژی می گیرد و نمی توان 
مسائل و مشکالت ناشی از فشارو و قند و... را ندید. ما نیازمند 
آموزش مداوم ایل هستیم، بهورزی که با ایل می رود  شیوه زندگی 
بیماری های  از  پیشگیری  روش های  مناسب،  تغذیه  درست،   

غیرواگیر و واگیر را هم خواهد آموخت.«
نمکی گفت: »کار بزرگی انجام شد. ما حدود  400 خانه بهداشت 
عشایری را از پارسال تا امسال داریم راه اندازی می کنیم و انشااهلل 
این را به 600 تا می رسانیم و این 600 تا را هم تجهیز می کنیم 
و آماده خدمت خواهد بود. حرکت مبارکی است. دو - سه روز 
گذشته هر روز افتتاح داشتیم، پروژه هایی مانند تزریق واکسن 
ملی که هیچوقت ما را باور نمی کردند و فکر می کردند که همواره 

ما دست هایمان به سمت بیرون دراز است. من به عنوان وزیر 
و سرباز کوچک این نظام، خیلی به بیرون از این مرزها برای 
دریافت واکسن خواهش و تمنا کردم و گاهی اوقات التماس 
کردم که زودتر واکسن را از آنهایی که واکسن را در اختیار دارند، 
دریافت کرده و به مردم تزریق کنند. گرچه برخی باز هم دمیدند 
در اینکه ما تاخیر کردیم و خوشبختانه سفیر ما در روسیه روز 
پیش اعالم کرد که فالنی روزی هشت تا 10 بار به من زنگ 
می زد که واکسن چه شد. در عین حال آمریکایی ها که می گفتند 
ما در تحریم دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی نداریم، تشت 
رسوایی شان از بام افتاد و آقای بایدن برای اولین بار گفت که 
اجازه می دهیم که به ایران دارو و تجهیزات بدهید. ما دارو و 
تجهیزات پزشکی و واکسن را با هزار فشار تهیه می کردیم. با 

دور زدن های متعدد برای جابجایی پول و کاال.«
اینکه به جرگه  وی تاکید کرد: »امروز خوشبختانه مفتخریم به 
واکسن سازان معروف و مطرح دنیا پیوستیم. واکسن اسپوتنیک ایرانی 
افتتاح شد و بعد هم آغاز فاز اول واکسن نورا در مجموعه بقیه اهلل 
و امروز هم پیوستن این کاروان های عشایری که در محروم ترین 

نقاط کشور و برای نیازمندترین مردم این سرزمین است.«
نمکی گفت: »حکومت هایی ماندگار می شوند که ضعفا را ببینند. 
ما اگر فقرا را در توسعه ملی نبینیم، قطعا طرح های توسعه مان 
باید فقرزدا و عادالنه  با شکست روبرو می شود. رشد کشور 
باشد. قانونی در اقتصاد وجود دارد که می گویند وقتی سطح 
آب باال می آید، قایق های کوچکتر راحت تر از واتر گیت عبور 
می کنند. یک هزینه ۲00 تا 300 میلیونی برای یک ایل نشین و 
کوچ رو، بزرگترین موهبت است. حال ممکن است یک بیمارستان 
تلقی  موهبت  آنقدر  مردم  این  برای  هفت ستاره خیلی شیک 
بیمارستان درست کردیم  تپه یک  مراوه  پیش در  نشود. هفته 
و امام جمعه آنجا می گفت که مردم اینجا باالی 80 درصد در 
انتخابات مشارکت داشتند که دلیلش همین بیمارستانی است که 
برپا شده است. بنابراین امیدبخشی با کوچک ترین سرمایه گذاری 
برای افراد محروم باالترین میزان قدرشناسی را به دنبال دارد. 
امیدواریم این اقدام به عنوان یک حرکت خداپسندانه بر کسانی 

که استفاده می کنند، مبارک باشد.«ایسنا
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

۲۰۰ هزار دوز واکسن برکت در کشور توزیع شده است
۶  واکسن کرونا در کشور در حال تولید است 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »۲00 
هزار دوز واکسن برکت در کشور توزیع شده و 
تاکنون ۳0 هزار دوز از این واکسن تزریق شده 
است، با توجه به افزایش تولید واکسن برکت 
پیش بینی ما این است که تا آخر ماه ۳ میلیون 
دوز واکسن برکت به دست ما برسد و از شهریور 
سال جاری به بعد، ماهیانه بالغ بر 10 میلیون 

دوز واکسن برکت بدست ما خواهد رسید.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی روز دوشنبه 
در مراسم راه اندازی خط مشاوره تلفنی ترک 
دخانیات گفت: »در حوزه روانشناسی کار های 
خوبی با شیوع بیماری کرونا در کشور انجام و 
بسته های آموزشی در حوزه روانشناسی ویژه 
کارشناسان تدوین شده است، خط تلفن 4040 
خدمات  ارائه  ویژه  به  مختلف  حوزه های  در 
روانشناسی با شیوع بیماری کرونا انجام شده 
است و کارشناسان روانشناس خدمات خوبی 
را به مردم ارائه داده اند. بیشترین مشکالت مردم 
ترس و اضطراب ناشی از بیماری کرونا بود.«

جایگاه  ما  کشور  در  رحم  »صله  افزود:  وی 
ویژه ای دارد و اعمال محدودیت ها باعث بروز 
استرس و یک سری مسائل در بین مردم شده 
خوبی  طرح  روانشناختی  خودارزیابی  است. 
است که رونمایی می شود، زیرا کل جامعه تحت 
سامانه  است،  گرفته  قرار  کرونا  بیماری  تاثیر 
روانشناختی در کشور طراحی شده است و افراد 
با مراجعه به این سامانه و بر اساس ارزیابی، 
راهنمایی های الزم به مردم داده می شود. برای 
و  روانشناختی  مداخالت  متوفی  خانواده های 
روانشناسی خوبی انجام شده است. کارشناسان 
روانشناس یک مدت طوالنی با افراد خواهند بود.«
گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
کرده  تجربه  را  هوشیاری  کاهش  که  »افرادی 

بودند تحت درمان های روانشناختی قرار گرفتند 
تا از افسردگی احتمالی و دیگر مشکالت روحی 
و روانی جلوگیری شود، در زمینه کنترل دخانیات 
در کشور کار های خوبی انجام شده است. ایران 
برای ارتقای سالمت جامعه به سازمان جهانی 
بهداشت تعهد و در این زمینه اقدامات خوبی را 
انجام داده است. دادستان کل کشور بخشنامه ای 
به سراسر کشور مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان 
در قهوه خانه ها داده است و 80 درصد از شهر ها 
این بخشنامه را رعایت کرده اند. 6۳ شهر و 6۳ 
روستای بدون دخانیات داریم که عرضه قلیان 

در آنها ممنوع است.«
رئیسی ادامه داد: »فعالسازی  بخش خصوصی 
برای آموزش و اخذ گواهی جهت ارائه خدمت 
در زمینه ترک مصرف دخانیات انجام شده است. 

امروزه مراکز غیرقانونی عرضه قلیان شناسایی و 
با آن ها برخورد شده است. مالیات بر دخانیات 
باید افزایش پیدا کند تا کنترل مصرف آن بهتر از 
گذشته انجام شود، فضای مجازی برای شناسایی 
سایت های معرفی محصوالت دخانیات رصد و 
با همکاری پلیس فتا بسته و دانشگاه های بدون 

دخانیات در کشور ایجاد شده است.«
همچنین وی در حاشیه برنامه راه اندازی خط 
مشاوره تلفنی ترک دخانیات اظهار کرد: »استفاده 
عمومی از واکسن برکت از یک شنبه آغاز شده 
است. تا امروز ۲00 هزار دوز واکسن برکت در 
سراسر کشور توزیع و تا به این لحظه ۳0 هزار 
دوز از این واکسن تزریق شده است، با توجه 
به افزایش تولید واکسن برکت پیش بینی ما این 
است که تا آخر ماه ۳ میلیون دوز واکسن برکت 

به دست ما برسد و از شهریور سال جاری به 
بعد، ماهیانه بالغ بر 10 میلیون دوز واکسن برکت 
بدست ما خواهد رسید. تا پایان سال 60 میلیون 
نفر از جمعیت هدف، حداقل یک دوز واکسن 
برکت را دریافت خواهند کرد، از سه شنبه هفته 
آینده واکسیناسیون دوز دوم افراد ۷0 ساله و 
جامانده ها انجام می شود. پس از آن واکسیناسیون 
افراد 6۵ سال به باال را اعالم خواهیم کرد، از 
مناطق  در  ساله ها   6۵ واکسیناسیون  بعد  هفته 

روستایی آغاز می شود.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص 
بروز پیک پنجم بیماری کرونا گفت: »در برخی از 
مناطق جنوبی، روند نزولی بیماری کرونا کم شده 
و در استان هایی مانند هرمزگان، بوشهر، سیستان 
و بلوچستان، یزد، کرمان روند بیماری صعودی 
بیماری  افزایش موارد  به  با توجه  شده است. 
کرونا به تیم های بهداشتی در زمینه غربالگری و 
بیماریابی آماده باش اعالم شده است، در حال 
حاضر میزان رعایت دستورالعمل ها حدود ۷۵ 
درصد است و انتظار می رود که این میزان به 
81 درصد برسد. اگر مردم نکات بهداشتی را به 
خوبی رعایت کنند، بعید است که کشور وارد 

پیک پنجم بیماری شود.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیسی در 
پایان گفت: »6 واکسن کرونا در کشور در حال 
تولید است و واکسن پاستور واکسن بعدی است 
که وارد بازار می شود. واکسن های رازی، فخرا و 
سایر واکسن ها در ماه های شهریور و مهر به شرط 
کسب مجوز های الزم وارد چرخه تولید و بازار 
کشور خواهند شد، واکسنی که وارد کشور می شود 
مورد تایید است. در حال حاضر برنامه ریزی برای 
واکسن تولید داخل است و واکسن خارجی به 

عنوان واکسن کمکی خواهد بود.«

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، از روز یک شنبه 
تا دوشنبه متاسفانه 140 بیمار کووید19 در کشور جان خود 

را به دلیل این بیماری از دست دادند.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع  به گزارش سپید، 
هزار   4۲4 و  میلیون   4 کنون  تا  بهداشت،  وزارت  رسانی 
 ۳۷9 و  میلیون  یک  و  کرونا  واکسن  اول  دوز  نفر   8۵۵ و 
هزار و 4۳1 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و 804 هزار 

و ۲86 دوز رسید.
از روز یک شنبه تا دوشنبه ۷ تیرماه 1400 و بر اساس معیارهای 
به  مبتال  جدید  بیمار   ۳۵1 و  هزار   1۲ تشخیصی،  قطعی 
کووید19 در کشور شناسایی شدند که هزار و 41۷ نفر از 

به  بیماران کووید19 در کشور  بستری شدند. مجموع  آنها 
سه میلیون و 180 هزار و 9۲ نفر رسید.

متاسفانه140 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به 8۳ هزار و 98۵ نفر رسید.
از  نفر   4۲ و  هزار   848 و  میلیون  دو  کنون  تا  خوشبختانه 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
۳ هزار و 18۵ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۲۳ میلیون و 4۲1 هزار و ۲۲۲ آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، 1۷4 شهر 

در وضعیت نارنجی و ۲4۲ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

۱۴۰ فوتی جدید کرونا در کشور
۳۱۸5 نفر در شرایط شدید بیماری
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خبـر

جلسه فوری با محوریت واکسیناسیون درستاد مقابله با کرونای تهران

امور  معاون  وبیناری  با حضور  که  در جلسه فوری واکسیناسیون 
بهداشتی وزارت بهداشت در ستاد مقابله با کرونای تهران برگزار 
شد، نظارت بر ساماندهی هرچه بهتر روند واکسیناسیون و تقویت 

زیرساخت های نوبت دهی مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش سپید بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، عصر روز یک شنبه جلسه فوری با محوریت ساماندهی 
روند واکسیناسیون پایتخت در ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در تهران با حضور وبیناری علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت 
بهداشت، علیرضا زالی فرمانده ستاد و معاونین بهداشت دانشگاه های 

علوم پزشکی استان تهران برگزار شد.
رییسی در این جلسه با اشاره به پیچیدگی های موجود در تهران، 
در خصوص تامین واکسن مکفی برای شهروندان قول مساعد داد 
و گفت: »بر اساس لجستیک تامین شده برای هر سه دانشگاه علوم 
پزشکی مستقر در استان تهران، کمبودی در زمینه واکسن وجود 
ندارد. از طرفی از هفته آینده، یک و نیم میلیون دوز واکسن به 

مراکز  بین  بهداشت تحویل و سپس  به وزارت  صورت هفتگی 
توزیع می شود، عالوه بر این واکسن کووبرکت نیز به مرحله تولید 
و توزیع می رسد، بنابراین ترکیبی از واکسن های خارجی و داخلی 

به میزان کافی برای پایتخت تامین می شود.«
وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای نوبت دهی واکسیناسیون به 
منظور جلوگیری از تجمع در مراکز تزریق واکسن اظهار کرد: »یکی 
از مهم ترین اقدامات برای کاهش مراجعات، تمرکز بر راه اندازی و 
تجهیز مراکز تجمیعی واکسیناسیون است؛ چراکه به علت ظرفیت باالی 
این مراکز، تجمعی صورت نمی گیرد. به طور کلی هر شیوه نوبت دهی 
که منجر به تکمیل واکسیناسیون گروه های هدف در بازه زمانی تعیین 
شده و جلوگیری از افزایش مراجعات شود، قابل قبول خواهد بود.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: »تیم های پشتیبانی تزریق 
واکسن باید در نظر گرفته شود. از طرفی بسیج و نیروهای مسلح 
اعالم آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن فضای فیزیکی و 

نیروی الزم اعالم کرده اند.«

رییسی، تشکیل کمیته هماهنگی سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در 
تهران را یکی از ضرورت های انجام واکسیناسیون یکپارچه و منظم 
اعالم کرد و افزود: »تشکیل این کمیته با حضور معاونان و مدیران 
فنی امور بهداشتی هر سه دانشگاه پایتخت، به مسئولیت دکتر زالی، 
در کنار راه اندازی سیستم نوبت دهی بی نقض، بسیاری از چالش های 

موجود در این زمینه را مرتفع خواهد کرد.«

ارائه گزارشات روزانه از روند واکسیناسیون در پایتخت
در این جلسه علیرضازالی با اشاره به وضعیت خاص استان تهران 
از لحاظ تراکم و سالمندی جمعیت، حضور باالترین تعداد بیماران 
خاص و فعالیت بیشترین مرکز دولتی ارائه دهنده خدمت عنوان کرد: 
»تقویت اطالع رسانی از مراکز واکسیناسیون و نحوه ارائه خدمات 

باید در اولویت باشد.«
وی تاکید کرد: »ضمن تشکیل کمیته هماهنگی و رسیدن به یک گفتمان 
مشترک، سعی در ارتقا کیفیت و بهبود روندها در واکسیناسیون داریم.«
به گفته زالی، جلسات کمیته هماهنگی، حتی به صورت غیرحضوری 

و به صورت جدی دنبال می شود.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران بر لزوم افزایش 
بازدیدهای میدانی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون اشاره کرد و در 
خصوص مهم ترین مصوبه این جلسه ادامه داد: »با توجه به تعداد مراکز 
تجمیعی و افزایش تعداد شیفت های واکسیناسیون، مقرر شد اقدامات 
الزم جهت جلوگیری از هرگونه ازدحام غیرضروری صورت گیرد. 
همچنین رسیدگی و نظارت بر عملکرد مراکز و شناسایی ظرفیت های 
موجود برای توسعه زیرساخت های الزم برای واکسیناسیون در تمامی 

مناطق پایتخت بیش از پیش قوت خواهد گرفت.«
اقدامات  روزانه  گزارشات  ارائه  اینکه  بیان  ضمن  پایان  در  زالی 
واکسیناسیون در استان تهران به سرعت در دستور کار قرار می گیرد، 
گفت: »امیدوارم با تداوم حمایت و پشتیبانی وزیر بهداشت و معاون 
بهداشت وزارت بهداشت، روند واکسیناسیون در نظام سالمت را به 

فرصتی ستودنی تبدیل کنیم.« 
در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه ریزی 
برای نوبت دهی و چالش های موجود برای تامین فضای فیزیکی 
مراکز تجمیعی واکسیناسیون، هماهنگی های الزم برای یکپارچگی 

در تکمیل این روند صورت گرفت.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گسترش 
شهرهای قرمز کرونا از جنوب به مرکز کشور و نیز افزایش 

روند بستری در شهر تهران خبر داد.
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»شهرستان های مهران در استان ایالم، تنگستان، دشتستان، دشتی، 
دیر، عسلویه و کنگان در استان بوشهر، دماوند و فیروزکوه 
استان تهران، ایرانشهر، خاش، زابل و زاهدان از سیستان و 
بلوچستان، گراش، الرستان و المرد در استان فارس در وضعیت 

قرمز از لحاظ بیماری کرونا قرار دارند.«
وی اظهار داشت: »در استان کرمان شهرهای بم، رودبار جنوب، 
شهرهای  هرمزگان  استان  در  منوجان،  و  کرمان  گنج،  قلعه 
بستک، بندر لنگه، بندرعباس، پارسیان، جاسک، حاجی آباد، 
قرمز  وضعیت  در  نیز  یزد  و  میناب  و  قشم  رودان،  خمیر، 

کرونایی قرار دارند.«
الری با بیان اینکه اکنون روند بستری در شهر تهران افزایش 

یافته و احتمال قرمز شدن تهران وجود دارد، تصریح کرد: »با 
توجه به اینکه روند شهرهای قرمز کرونایی را رو به افزایش و 
اکنون ۳۲ شهر است و تعداد شهرهای نارنجی 1۷4 و شهرهای 
زرد نیز ۲4۲ بوده از مردم می خواهیم پروتکل های بهداشتی 

را کامال رعایت کنند.«
علیه کرونا  واکسیناسیون  به روند  توجه  »با  تاکید کرد:  وی 
در کشور، باز هم مردم باید پروتکل های بهداشتی از جمله 
استفاده از ماسک، پرهیز از تجمعات، رعایت فاصله گذاری 
یا  با آب و صابون  مرتب دست ها  اجتماعی، شست وشوی 
با  اینصورت  غیر  کنند در  را رعایت  کننده  مواد ضدعفونی 

موج پنجم کرونا مواجه خواهیم شد.«
الری افزود: »تقاضای ما از هموطنان گرامی، رعایت پروتکل های 
غیرضروری  سفرهای  از  پرهیز  و  فاصله گذاری  و  بهداشتی 
است. امیدواریم با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون کووید19 
در هفته های آتی و رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی، 

وضعیت ابتال به ویروس کرونا در کشور کاهش پیدا کند.«
وی تصریح کرد: »به همه افرادی که تاکنون واکسن کرونا را 
تزریق کرده اند نیز توصیه می کنیم که همچنان پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کرده و از ماسک استفاده کنند.«

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

گسترش شهرهای قرمز کرونا از جنوب به مرکز کشور
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:  خبـر

عشایرباالی۵۰سالتاپایانمردادواکسینهمیشوند
واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ سال با واکسن پاستور

جزییات  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
واکسیناسیون عشایر را اعالم کرد.

به گزارش سپید، علیرضا رییسی روز دوشنبه در 
سی و سومین آیین پویش ره سالمت که در محل 
نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزارشد، اظهار 
داشت: »زمانی که قرار شد خدمات بهداشت برای 
عشایر ارائه شود وزیر بهداشت گفت در این زمینه 
هیچ محدودیتی وجود ندارد و این کار انجام شود 
و هیچ محدودیتی در زمینه تعداد کانکس و جذب 

نیرو وجود ندارد.«
وی عنوان کرد: »یکی از افتخارات نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران این است که حوزه سالمت 
در همه کشور پوشش همگانی سالمت وجود دارد 
و این کار بیش از 40 سال است که جزو برنامه بوده 
و در سراسر کشور برای همه جمعیت های هزار 
نفری خانه بهداشت وجود دارد. در موضوع پاندمی 
کرونا اگر ایران از مراکز بهداشتی و درمانی کافی 
برخوردار نبود نمی توانست جزو بهترین کشورها در 
مدیریت کرونا باشد. اگر مثل کشورهای ثروتمند دنیا 
می خواستیم با درمان و تخت بیمارستان حرکت کنیم 
این توانایی وجود نداشت و ارائه خدمات سطح یک 
باعث شد هیچ بیماری پشت درب بیمارستان نماند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 
»خدمت رسانی به عشایر اقدام جدیدی نیست و 
در گذشته همکاران من به صورت حضوری به 
این مناطق خدمات ارائه می دادند اما، خانه بهداشت 
سیار می تواند خدمت جدیدی به آنها باشد. انتخاب 
بهورزان از دل عشایر خواهد بود و این موضوع 
نکته مهمی است. این افراد در دوره های ما شرکت 

می کنند و آموزش می بینند.«
استاندارد ها  تمام  از  کانکس ها  »این  گفت:  وی 
خانه  این  در  داروها  انواع  و  هستند  برخوردار 
بهداشت وجود دارد. یک میلیون و صد و هشتاد 
هزار در قالب بیش از دوازده هزار خانواده عشایر 
در کشور وجود دارد که باید پوشش بهداشتی به 
آنها ارائه دهیم. ۲16 مجوز استخدامی گرفتیم و 
گزینش و آموزش افراد با دقت زیادی صورت 

می گیرد. در حال حاضر 9۲ بهورز جدید جذب 
شده اند و در این 9۲ کانکس مستقر خواهند شد.«
رییسی افزود: »امیدواریم تا پایان مرداد تمام گروه 
باالی ۵0 سال عشایری را جلوتر از برنامه کشوری 
واکسینه کنیم و تا پایان شهریور همه افراد باالی 40 
سال و تا پایان آبان همه افراد باالی 18 سال عشایر 

نشین واکسینه شوند.«
به گزارش فارس، معاون وزیر بهداشت ادامه داد: 
»خوشحالم علی رغم اینکه زیر بار سنگین مدیریت 
کرونا بودیم سایر خدمات بهداشت و درمان را 
فراموش نکردیم و در منطقه علی رغم وجود کرونا 
سایر خدمات بهداشت اعم از مراقبت مادران باردار 
و واکسیناسیون کم نشد بلکه ارائه خدمات به مادران 

باردار در این دوران 1.۲ دهم بیشتر شد.«

واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ سال با 
واکسن پاستور

همچنین رییسی در پایان این آیین در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه بعد از وقفه ایجاد شده در زمینه تحقیقات 
واکسن مشکالت برطرف شد و هیچ گونه کمبودی 

در زمینه دوز دوم واکسن هایی که تزریق شده وجود 
ندارد، گفت: »این واکسن ها تامین و توزیع شده است.«
وی گفت: »به دانشگاه های علوم پزشکی نیز ابالغ 
شده است افراد باالی ۷0 سال که دوز اول واکسن 
را دریافت نکرده اند نیز با اعالم فراخوان نسبت به 

دریافت اول واکسن اقدام کنند.«
رییسی عنوان کرد: »از هفته آینده قریب به یک 
میلیون و ۷00 هزار دوز واکسن ایرانی و خارجی 
به صورت هفتگی به دست ما خواهد رسید و این 
روند شش هفته ادامه پیدا خواهد کرد و بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته حدود 9 میلیون دوز 
واکسن به دست ما می رسد و به محض اینکه 
پارت اول به دست ما رسید واکسیناسیون افراد 
6۵ سال به باال را شروع می کنیم و هفته بعد نیز 
فراخوانی برای افراد 60 سال به باال داریم که در 
صورت واکسیناسیون آنها فاز دوم به پایان می رسد.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص 
واکسیناسیون بیماران خاص و جانبازان نیز توضیح 
داد: »واکسیناسیون جانبازان ۵0 درصد به باال انجام 
شده است و در برخی از استان ها نیز جانبازان 40 

درصد نیز واکسن دریافت کرده اند و جانبازان ۲0 
درصد نیز در فاز بعد واکسینه می شوند«

وی گفت: »در مرداد ماه دو کار بسیار مهم انجام 
می شود که بر این اساس واکسیناسیون اساتید دانشگاه 

و معلم ها در دستور کار قرار دارد.«
وی با بیان اینکه بازگشایی مدارس با برنامه ریزی 
صورت خواهد گرفت اظهار داشت: »برای افراد زیر 
18 سال واکسن موجود نیست و واکسیناسیون فعال 
شامل حال دانش آموزان نخواهد شد. راننده های 
سرویس مدارس و کارکنان آموزش و پرورش 
واکسینه خواهند شد. نیاز است آموزش و پرورش 
فاصله گذاری اجتماعی در کالس ها را رعایت کرده و 
تعداد دانش آموزان حاضر در کالس کاهش پیدا کند.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه به 
شدت به دنبال این موضوع هستیم که واکسیناسیون 
زودتر انجام شود، گفت: »خوشبختانه واکسن پاستور 
در حال نهایی شدن است و در صورتی که نتایج 
بالینی آن با موفقیت طی شود برای افراد زیر 18 
سال مفید خواهد بود و می توان برای واکسینه کردن 

این افراد از آن استفاده کرد.«
رییسی افزود: »در حال حاضر شکل فرم واکسن 
تولید داخل در کشور وجود دارد که یکی از آنها 
واکسن برکت بود که با موفقیت تزریق آن آغاز 

شده است.«
مجازی  فضای  در  افراد  از  »برخی  گفت:  وی 
اعالم می کنند که فاز ۳ واکسن برکت طی نشده 
است و به این موضوع توجه نمی کنند که در حال 
حاضر همه واکسن های دنیا در فاز ۳ مطالعات 
بالینی تزریق شده اند و اعتماد مقام معظم رهبری 
به واکسن ایرانی بزرگ ترین حس اطمینان بخشی 

به افراد جامعه است.«
رییسی افزود: »مجوز مصرف اضطراری واکسن 
پاستور نیز تا هفته آینده صادر خواهد شد و سایر 
واکسن ها نیز تا دو ماه آتی وارد بازار خواهند شد 
و از شهریور ماهانه 10 میلیون واکسن به دست ما 
خواهد رسید و ما کمبود واکسن نداریم و گروه 

هدف ما تا پایان امسال واکسینه خواهند شد.«

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران گفت: »با توجه 
به استمرار وضعیت نارنجی کرونایی در این استان، کارمندان نهادها و 
دستگاه های اجرایی خدمات ضروری با ۷0 درصد و غیرضروری با 
۵0 درصد ظرفیت باید به صورت حضوری بر سرکار حاضر شوند.«

به گزارش سپید، غالمرضا عباس پاشا در گفت وگو با ایرنا افزود: 
»دورکاری در ادارات براساس بخشنامه و اپیدمی ویروس کرونا 
دوباره احصا شده است و دستگاه های دولتی براساس مصوبه ستاد 
ملی کرونا مکلف هستند بخشی از خدمات خود را از طریق خدمات 

الکترونیکی به مردم ارائه دهند.«
وی ادامه داد: »به دلیل بحرانی بودن وضعیت شیوع کرونا تصمیماتی 

در شورای اداری استان تهران و ستاد مقابله با کرونا در خصوص 
دورکاری گرفته شده است و براساس مصوبه سازمان استخدامی 
کشور دستگاه ها موظفند از ظرفیت دورکاری با اولویت کارمندان زن 
دارای فرزندان خردسال، زنان باردار و بیماران زمینه ای استفاده کنند 
و اگر ظرفیت دیگری وجود داشت این شرایط برای سایر کارمندان 
در نظر گرفته شود.« عباس پاشا خاطرنشان کرد: »براساس نوع کار 
برخی از کارمندان باید در محل کار حضور داشته باشند و برخی با 
توجه به زیرساخت های خدمات الکترونیکی در دستگاه ها وظیفه 

خود را به شیوه دورکاری انجام دهند.«
وی با بیان اینکه بهداشت محیط در ادارات رعایت می شود، اضافه 

کرد: »به دستگاه های دولتی تلکیف شده از حضور کارمندان و 
و ساعت  ادارات جلوگیری  به  ماسک  بدون  کنندگان  مراجعه 

حضور برای آنها غیبت ثبت شود.«
عباس پاشا اظهار داشت: »در مورد شهرهای قرمز نیز ادارات ارائه دهنده 
خدمات ضروری و دستگاه های مرتبط با ماموریت های اساسی و 
مدیریت شهری می توانند با تشخیص باالترین مقام مسئول در 
سطح ملی یا استانی نسبت به کاهش حضور تا ۵0 درصد کارکنان 
خود اقدام کنند؛ مشروط بر آنکه خللی در ارائه خدمات ضروری 
به وجود نیاید و در سایر ادارات ارائه خدمات با حضور حداکثر 

یک سوم کارکنان انجام خواهد شد.«

نحوه دورکاری کارمندان تهران مشخص شد



شهرهای قرمز کرونا از جنوب به سمت مرکز کشور در حال 
موج  بروز  برای  است  خطری  زنگ  این  و  هستند  گسترش 
پنجم بیماری، آن هم در زمانی که شاهد شناسایی مواردی از 
ابتال به جهش های هندی و آفریقای جنوبی در برخی مناطق 

جنوبی کشور هستیم.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، در حال حاضر به گفته وزارت 
در  افزایشی  روند  تداوم  شاهد  گذشته  هفته  در  بهداشتی ها، 
سرپایی  بیماران  تعداد  و  بوده ایم  کرونا  مثبت  سرپایی  موارد 
مثبت در کشور نسبت به هفته قبل تر حدود ۴ درصد افزایش 
استان   ۵ ویژه  به  کشور  جنوبی  استان های  در  است.  داشته 
یزد شاهد  و  کرمان  بلوچستان،  و  هرمزگان، سیستان  بوشهر، 

افزایش روند بیماری هستیم.
با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی  رییسی-  علیرضا  گفته  به  البته 
کرونا، باید توجه کرد که فصل گرما و از طرفی ویروس های 
جهش یافته ای که وجود دارند، قطعا می تواند برای شیوع بیماری 

باشند.  موثر 
بنابراین راه مشخص پیشگیری از افزایش بیماری؛ اوال رعایت 
پروتکل هاست و دومًا انجام واکسیناسیون برای گروه های سالمند 

و گروه هایی که دارای بیماری زمینه ای هستند.
در عین حال در حال حاضر در کشور ۳۲ شهر قرمز،  ۱۷۴ 

شهر نارنجی و ۲۴۲ شهر زرد وجود دارد.

گسترش شهرهای قرمز کرونا از جنوب به مرکز کشور
اساس  بر  حاضر  حال  در  که  کرد  توجه  باید  حال  عین  در 
اعالم وزارت بهداشت، شاهد گسترش شهرهای قرمز کرونا 
شهرستان  که  طوری  به  هستیم.  کشور  مرکز  به  جنوب  از 
دشتی،  دشتستان،  تنگستان،  شهرهای  ایالم،  استان  در  مهران 
و  دماوند  شهرهای  بوشهر،  استان  در  کنگان  و  عسلویه  دیر، 

زابل  خاش،  ایرانشهر،  شهرهای  تهران،  استان  در  فیروزکوه 
گراش،  شهرهای  بلوچستان،  و  سیستان  استان  در  زاهدان  و 
الرستان و المرد در فارس، شهرهای بم، رودبار جنوب، قلعه 
بستک،  شهرهای  کرمان،  استان  در  منوجان  و  کرمان  گنج، 
خمیر،  آباد،  حاجی  جاسک،  پارسیان،  بندرعباس،  بندرلنگه، 
رودان، قشم و میناب در استان هرمزگان و شهرستان یزد در 

استان یزد در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

سرپایی  مثبت  موارد  تعداد  بهداشت  وزارت  اعالم  اساس  بر 
شناسایی شده در کشور در هفته اخیر یعنی ۲۸ خرداد ماه تا ۳ 
تیر ماه ۱۴۰۰، بالغ بر  ۶۱۲۹۳ نفر بوده است. همچنین تعداد 
موارد بستری جدید در کشور طی این مدت ۸۴۱۰ نفر و تعداد 

موارد فوتی های جدید ۸۵۴ نفر بوده است.
بر این اساس در کشور کاهش ناچیز در تعداد بستری شدگان 
بیماری)کمتر از نیم درصد(، کاهش ۸.۲ درصدی در تعداد فوت 
شدگان بیماری و افزایش ۴ درصدی در تعداد بیماران سرپایی 

مثبت را نسبت به هفته ماقبل شاهد هستیم.

 

تهران
در تهران نیز در هفته اخیر یعنی از ۲۸ خرداد ماه تا ۳ تیر ماه 
۱۴۰۰، تعداد موارد مثبت سرپایی شناسایی شده بالغ بر ۵۹۹۳ 
نفر، تعداد موارد بستری جدید ۱۶۰۱ و تعداد فوتی های جدید 

طی این مدت ۱۲۰ نفر بوده است.
بر این اساس در تهران شاهد کاهش ۱۰.۵ درصدی در تعداد 
بیماران بستری،  کاهش ۳۲ درصدی در تعداد بیماران فوت شده 

و  افزایش ۸.۷ درصدی در بیماران سرپایی هستیم.
همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان 
کاهش یافته، اما بروز موارد بستری از متوسط کشوری باالتر و 

مرگ و میر از متوسط کشوری کمتر شده است.
 

 

البرز
روند بستری و فوت استان در هفته اخیر افزایش یافته است و 
بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور فاصله 

بیشتری گرفته است.
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ایالم
در استان ایالم تداوم روند افزایش بستری وجود دارد، اما کاهش 
موارد فوت استان مشاهده می شود. در این هفته میزان بروز موارد 
بستری از متوسط کشوری بیشتر و میزان مرگ و میر از متوسط 

کشور کم تر است.
 

 

کرمان
در استان کرمان در هفته اخیر، تداوم افزایش بارز روند بستری 
دیده می شود و موارد فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری 
همچنان از متوسط کشوری بیشتر است و مرگ و میر استان هم 

از متوسط کشوری بیشتر شده است.
 

 

هرمزگان
ثابت  اما موارد فوت  یافته،  اندکی کاهش  موارد بستری استان 
با فاصله  مانده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر 
زیاد از متوسط کشور بیشتر است. حدود دو برابر متوسط کشور.
 

 

بوشهر
روند افزایش موارد بستری تا حدی متوقف شده که امید است 
این وضعیت تداوم یافته یا سیر نزولی پیدا کند. اما فوت افزایش 
بیشتر  متوسط کشور  از  بستری  موارد  بروز  میزان  است.  یافته 

و میزان مرگ و میر همچنان از متوسط کشوری بیشتر است.
 

 

یزد
برای سومین  استان  افزایش موارد بستری  اخیر روند  در هفته 
هفته متوالی تداوم یافته و فوت نیز افزایش یافته است. میزان 
موارد بستری از حد متوسط کشور بیشتر شده و میزان مرگ و 

میر از متوسط کشور بیشتر شده است.
 

 

خوزستان
موارد بستری در این هفته کاهش یافته و موارد فوت استان نیز 
کاهش یافته است. اما بروز موارد بستری و مرگ و میر استان 

همچنان از متوسط کشوری باالتر است.
 

 

سیستان و بلوچستان
در هفته اخیر روند افزایش موارد بستری و فوت تداوم یافته 
است. بروز موارد بستری در این استان برای اولین بار بعد از 
یکسال به متوسط کشور صعود کرده است و مورتالیتی استان از 

متوسط کشور فاصله بیشتری گرفته است.
 

 

فارس
در این هفته تداوم افزایش موارد بستری و کاهش موارد فوت 
متوسط  از  بستری  موارد  بروز  میزان  می شود.  مشاهده  استان 
کشوری کمتر است، اما میزان مورتالیتی اندکی از متوسط کشور 

باالتر رفته است.
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در سی و سومین آیین پویش ره سالمت با حضور وزیر بهداشت انجام شد

اعزام ۹۲ خانه بهداشت سیار عشایری به سراسر کشور
در سی و سومین آیین پویش ره سالمت، ۹۲ خانه بهداشت 

سیار عشایری به سراسر کشور اعزام شد.
به گزارش سپید، سی و سومین آیین پویش ره سالمت صبح 
روز دوشنبه با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب برگزار 
شد. بر اساس این گزارش در این آیین ۹۲ خانه بهداشت 
سیار عشایری به سراسر کشور اعزام خواهد شد. کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و 

برنامه ریزی وزارت بهداشت در توضیح چگونگی استقرار خانه های بهداشت سیار عشایری گفت: 
»اکنون در نظام جمهوری اسالمی هیچ نقطه ای از کشور وجود ندارد که تحت خدمات بهداشتی و 
درمانی قرار نگرفته باشد.« وی ادامه داد: »از آنجایی که ممکن بود عشایر هنگام کوچ با مشکالتی 
به لحاظ دسترسی به مراکز  بهداشتی و درمانی مواجه شوند، تهیه و اعزام کانکس ها در دستور کار 
قرار گرفت. تاکنون ساخت سه نسل از این کانکس ها را سفارش داده ایم تا با بهترین امکانات به 
مناطق اعزام شوند.« به گفته تقوی نژاد تا پایان مرداد ماه ۱۶۵ دستگاه کانکس با درنظر گرفتن همه 

استانداردها در محل های درنظر گرفته شده مستقر می شوند.
به گزارش وبدا، گفتنی است؛ سی و سومین آیین پویش ره سالمت با حضور شاهپور عالئی مقدم 
رییس سازمان امور عشایری کشور، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، پیرحسین 

کولیوند رییس سازمان اورژانس کشور و برخی دیگر از معاونان وزارت بهداشت برگزار شد.

خبـر

وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی:

روابط  مرکز  رییس  به  نامه ای  در  وزیربهداشت 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، با اشاره 
به برخی حواشی پیرامون گفتمان درخصوص واردات 
واکسن در فضای مجازی گفت: »صبوری، تاب آوری 
و خوشرویی در کردار و بهره گیری از واژگان نفیس و 
پاکیزه در گفتار، انتظار همه فرهیختگان، بزرگان و مردم 
شریف و نجیب و قدرشناس کشور از همه ماست.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن نامه وزیر 

بهداشت به شرح زیر است:
 جناب آقای دکتر جهانپور 

رییس محترم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
 اخیراً در فضای مجازی مطالبی از شما منتشر شد 
که به محض اطالع خواستم تا به نحوی شایسته و 
با گفتمان در شأن مجموعه نظام سالمت، کدورت 
را از اذهان بزدایید و فضای درهم ریخته را مرمت 
کنید و اشاره کردم هرگونه تأخیر و تعلل در این 
ترمیم دوستانمان را شگفت زده تر، مردم بی اطالع را 
رنجورتر و اندکی را که سد راه سوء استفاده هایشان 
بوده ایم، آماده تر برای سوارشدن بر ارابه تخریب 
و شخم زدن مغرضانه دستاوردهای ارزشمند ایام 

پرماللمان خواهد کرد.
اوج  در  روزگاران سخت،  این  در  کردیم  تالش 
کاستی های ناشی از تحریم های مالی بیرونی و بعضًا 

عاطفی درونی بی توجه به رانش ها و کشمکش های 
فضای سیاسی کشور و در زیر بار آثار سیل، زلزله، 
آنفلوآنزا و کرونا فقط به مردم و نجاتشان از این بالی 
تاریخی بیندیشیم و با صبوری، خوشرویی، خستگی ها 
و بی خوابی های مستمر خود و همکاران جان برکف را 
به تاب آوری بدل کنیم تا مردم دلگرم باشند و نهراسند 
که شاید مدافعان سالمت کشورشان وامانده اند و 
چهار موج هولناک را با جمیع کاستی ها به لطف الهی 

مدیریت کردیم و مردم مهربان این سرزمین بخوبی 
می فهمند و کریمانه پاسدار خدمتگزاری صادقانه 
مدافعان سالمتند. برای کاستن از تلخی لحظه های 
جانکاه این ایام سخت گفتمانی تازه را برگزیدیم 
و با شیرینی قند پارسی ادبیات کهن این سرزمین 
درآمیختیم و حتی سخنان نامربوط را با شعری، طنزی، 
تمثیلی برگرفته از گنجینه نفیس هنر و ادب دیرینه این 
سرزمین پاسخ گفتیم تا اندیشه های پریشان و خسته 

مردم را مشوش تر و منزلت خویش را نازل تر نکنیم.
اینک گفتار و نوشتاری با واژه های زمخت حتی 
برای آنان که دشنام می دهند، شأن مجموعه صبور و 
بردبار نظام سالمت نیست. گفتمان سخیف در ذهن 
دیگران خفیفمان می کند و نخبه را گویش پخته باید 
و خدمتگزاران صبور را تندخویی و درشت گویی 
نشاید. در همین کارزارهای تبلیغاتی انتخاباتی بعضی 
از دوستان ۱۶ ماه زحمت ما را چگونه به چالش 
کشیدند؟ و ما فقط با طنز و شوخی از کنارش گذشتیم.
صبوری، تاب آوری و خوشرویی در کردار و بهره 
گیری از واژگان نفیس و پاکیزه در گفتار، انتظار 
همه فرهیختگان، بزرگان و مردم شریف و نجیب و 
قدرشناس کشور از همه ماست. کرونا می رود، البته 
نه چندان زود همانگونه که اجدادش رفتند و ما نیز 
می رویم همانگونه که پیشینیانمان رفتند و آنچه می ماند، 
پژواک زیبایی ها و زشتی های گفتار ماست در زیر 
این گنبد مینا و نیکی ها و بدی های رفتار ماست که 

ثبت می شود در صفحه تاریخ این سرزمین کهن.
که به قول خواجه شیراز: 

بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

دکتر سعید نمکی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

انتظار همه فرهیختگان، صبوری و خوشرویی در کردار است
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رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
درباره علت عدم تزریق واکسن کرونا به کودکان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سپید، سید محسن زهرایی در گفت وگو با ایسنا درباره 
دالیل عدم ورود کودکان به موضوع تزریق واکسن کرونا گفت: »به 
طور معمول واکسن فرآورده ای است که به یک انسان سالم تزریق 
می شود تا او در آینده هم سالم بماند و بسیار مهم است فرآورده ای که 
با نام واکسن عرضه می شود بی خطر باشد و انجام این کار و رسیدن 
به چنین فرآورده ای مطالعات بلندمدتی نیاز دارد و در کشور خودمان 
هم شاهد هستیم مدت  زیادی است که تولید کنندگان واکسن در 
حال طی مطالعات بالینی هستند و چنین نیست که تا واکسنی تولید 
شد بالفاصله به بازار تزریق شود، بلکه محصول تولید شده باید از 

فیلترهای علمی گذر کند.«
وی افزود: »در مراحل مطالعاتی روی واکسن معموالً بالغین را انتخاب 
می کنند که امکان داوطلب شدن دل بخواهی از سوی آنان وجود دارد 
و امکان بروز عارضه در آنها کم تر است. در فاز یک حجم نمونه 

بسیار کم است و در صورت اثبات بی خطر بودن فرآورده، فاز دوم 
و سوم به ترتیب با حجم نمونه بیشتر انجام می شود و پس از تکمیل 
مطالعات، واکسن در جامعه استفاده می شود. اما گروه های خاصی 
همچون خانم های باردار، کودکان و... تحت مطالعه قرار نگرفتند.«

زهرایی تاکید کرد: »بر این اساس نمی توان گفت به صرف اینکه 
واکسن بر گروه های دیگر اثربخشی و بی خطری مناسبی داشته است 
پس بر روی کودکان و خانم های باردار هم قطعا اثرگذار و بی خطر 
است و قاعدتا نیاز به مطالعه داریم. به عنوان مثال برای کودکان تا 
مطالعه مشخص صورت نگیرد نمی توان اجازه تزریق صادر کرد.«

وی با اشاره به اینکه کرونا در کودکان عوارض کم تری نسبت به 
بزرگساالن ایجاد کرده است، تصریح کرد: »البته برخی کودکان هم 
دچار عوارضی شدند اما گروه هدف اصلی یا چالش اصلی با این 
گروه سنی نیست. در نتیحه محققین این ریسک را نکردند که واکسن 
را اول از همه بر کودکان امتحان کنند. پس در نتیجه مطالعات اول 
بر گروه بالغین انجام می شود و در صورت اخذ تاییدیه ها مطالعات 

بر سایر گروه ها همچون خانم های باردار، کودکان، افراد دچار نقص 
سیستم ایمنی و... انجام می شود و اگر ثابت شود در این افراد هم 
بی خطر است، آن زمان تاییدیه مصرف بعدی برای این افراد را هم 
اخذ می کند.« زهرایی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است 
واکسن کرونا به گروه واکسیناسیون عمومی اضافه شود یا خیر؟ 
گفت: »برای پرداختن به این موضوع زود است و نیاز به گذر زمان 
برای شناخت بهتر ویروس داریم. از طرفی اطالعات ما هم در گذر 
زمان نسبت به واکسن ها و میزان ایمنی زایی آنها افزایش می یابد و 

در آینده پاسخ بهتری می توانیم برای آن پیدا کنیم.«

چرا واکسن کرونا به کودکان تزریق نمی شود؟



ستاد تهران
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مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت 
از راه اندازی آزمایشی خط مشاوره تلفنی ترک دخانیات و سامانه 

خودارزیابی روانشناختی خبر داد.
به گزارش سپید، احمد حاجبی در آیین راه اندازی آزمایشی خط مشاوره 
تلفنی ترک دخانیات و راه اندازی سامانه خودارزیابی روانشناختی که 
با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت و برقراری ویدئوکنفرانس 
با دانشگاه های علوم پزشکی کشور و نماینده سازمان جهانی بهداشت 
در ایران برگزار شد، گفت: »آمارهای جهانی نشان می دهد که 1.3 
میلیارد نفر در جهان مصرف کننده دخانیات هستند که 80 درصد آنها 

در کشورهایی با درآمد متوسط و پایین زندگی می کنند.«
وی افزود: »ساالنه بیش از هشت میلیون نفر بر اثر مصرف مواد دخانی 
فوت می کنند که از این تعداد هفت میلیون نفر بر اثر مصرف مستقیم 
مواد دخانی و 1.2 میلیون نفر به دلیل مجاورت با افراد استعمال کننده 
دخانیات یا دود دسته دوم، جان خود را از دست می دهند. بنابراین 
مصرف دخانیات یکی از بزرگ ترین تهدیدکننده های سالمت عمومی 
است که جهان با آن روبرو است.« حاجبی خاطرنشان کرد: »وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پیشگیری از مصرف دخانیات، 
مداخالت مختلفی را در راستای استقرار استراتژی های جهانی مصرف 
دخانیات انجام داده تا مصرف آن در بین مردم کاهش پیدا کند و در 

این خصوص بر راه اندازی خط مشاوره تلفنی ترک مصرف دخانیات 
و توانمندسازی 63 مرکز بهداشتی درمانی منتخب در سطح کشور 

در راستای ارائه خدمات ترک دخانیات، تمرکز دارد.«
وی گفت: »آنچه حائز اهمیت است، ادغام خدمات ترک دخانیات 
در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه است. برای ادغام این خدمات، 
ظرفیت قابل توجه پزشکان عمومی و کارشناسان سالمت روان شاغل 
در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه هدف گذاری شد. به گونه ای که 
از این ظرفیت ها در راستای ارائه خدمات ترک مصرف دخانیات 
استفاده شود، به همین دلیل متون آموزشی برای درمان های دارویی 
و غیر دارویی به ترتیب برای پزشکان و کارشناسان سالمت روان 
شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی تدوین و ابالغ شد. پس از آن، 
پزشکان و کارشناسان سالمت روان در دوره های آموزشی شرکت 
کردند. خروجی این اقدامات، توانمندسازی و تقویت ظرفیت 63 
مرکز برای ارائه خدمات دارویی و غیردارویی خدمات ترک اعتیاد 
است و پیش بینی می شود که این مراکز در آینده ای نزدیک، تا حدود 

600 مرکز در سطح کشور افزایش باید.«
وی یادآور شد: »در راستای راه اندازی خط مشاوره تلفنی ترک 
دخانیات، فعالیت هایی از جمله، تهیه خط چهار رقمی 4030 نیز 
انجام شده است، بعد از تماس افراد با این خط تلفنی، با استفاده 
از کدهای اختصاصی، افراد به سمت خدمات تلفنی مشاوره ترک 
دخانیات هدایت می شوند. در این تماس ها فرد مخاطب عالوه بر 
مشاوره مسقیم با روانشناسان آموزش دیده، می تواند با وارد کردن 
کدهایی که در پیام صوتی به وی اعالم می شود، از محل مراکز منتخب 
ترک دخانیات نیز مطلع شده یا اینکه از مطالب آموزشی استفاده کند.«
حاجبی ادامه داد: »فعالیت دیگر، آموزش علمی و مهارتی روانشناسان 

منتخب برای پاسخگویی در خط مشاوره تلفنی ترک دخانیات است.«
وی گفت: »خط مشاوره تلفنی ترک دخانیات، در مرحله اول، 6 
روز در هفته و در ساعات اداری فعال خواهد بود و افراد در ساعات 

غیراداری می توانند از پیام های صوتی ضبط شده استفاده کنند.«
وی گفت: »به موازات گسترش کووید19 در جهان، آثار این همه گیری 
بر سالمت روان آحاد جامعه به شکل استرس و اضطراب نمایان شده 
و این آثار در گروه خاصی از جمعیت از جمله سالمندان، بیماران و 
کودکان و زنان، بارزتر است. از طرفی پایبندی به پروتکل های بهداشتی 
و محدودیت در تعامالت اجتماعی، به تدریج باعث شکل گیری 
احساس انزوا و تنهایی در بین بسیاری از افراد شده است. دپارتمان 
سالمت روان و اعتیاد وزارت بهداشت، در طی 16 ماه گذشته در 
راستای ارائه خدمات در حوزه سالمت روان در گروه های هدف 

مختلف مداخالت متعددی را طراحی و ارائه کرده است.«
وی گفت: »سال گذشته دفتر سازمان جهانی بهداشت در منطقه 
مدیترانه شرقی، پلتفرم سالمت روان و حمایت های روانی را راه 
اندازی کرد و به تبع آن، دپارتمان سالمت روان وزارت بهداشت 
جمهوری اسالمی ایران با الگوبرداری از آن، نسخه ایرانی و بومی 
شده را با همکاری دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران راه 
اندازی کرده و نتیجه این فعالیت، پلتفرم خودارزیابی روانشناختی 
در راستای خودمراقبتی سالمت روان در شرایط پاندمی کووید19 
است. این پلتفرم با آدرس salamat.gov.ir در دسترس عموم 
جامعه بوده و برای ورود به آن، نیاز به وارد کردن مشخصات 
هویتی نیست و افراد می توانند با مطرح کردن مشکالت روانشناختی 
خود، اطالعات الزم درخصوص دریافت مشاوره و مراجعه به 

مراکز بهداشتی و درمانی را دریافت کنند.«وبدا

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت خبر داد

راه اندازی خط مشاوره تلفنی ترک دخانیات در کشور

رئیس جمعیت هالل احمر اعالم کرد

رئیس جمعیت هالل احمر از آمادگی این جمعیت 
در راستای مشارکت در واکسیناسیون سراسری علیه 
بیماری کرونا با بهره  گیری از 160 مرکز درمانی هالل 

احمر در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش سپید، کریم همتی در نشست شورای 
معاونین جمعیت هالل احمر گفت: »در روزهای 
گذشته شاهد بودیم که رهبر معظم انقالب اسالمی 
در حرکتی ارزشمند اقدام به تزریق واکسن ایرانی 
کردند و امروز این مطالبه نیز به وجود آمده که هر 
چه سریع تر جامعه تحت پوشش واکسن قرار گیرد.«

رئیس جمعیت هالل احمر ادامه داد: »در این میان 
هالل احمر اقدام به واردات واکسن کرد اما تزریق به 
پرسنل خود را در اولویت قرار نداد و طبق مقررات 
تنظیم شده و پس از ماه ها به پرسنل هالل احمر که در 
معرض خطر بوده و در عملیات های مختلف حضور 
دارند، در روزهای آینده واکسن تزریق خواهد شد.«
وی افزود: »هالل احمر همچنان به دنبال واردات 
واکسن نیز است تا هر چه سریع تر نیازهای کشور 
در این زمینه برطرف شود. از سوی دیگر هالل احمر 
اعالم آمادگی کرده که با بهره گیری از مراکز 160 گانه 
خود در سراسر کشور می تواند در امر واکسیناسیون 
سراسری مشارکت کند. این امر به وزارت بهداشت 
نیز اطالع داده شده تا از ازدحام در مراکز واکسیناسیون 
کاسته شود.« رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به 
آغاز طرح نذر آب 4 در کشور خاطرنشان کرد: »امروز 
در کشور کمبود آب وجود دارد و این کمبود آب به 
شهروندان برخی استان ها آسیب وارد کرده و هالل 
احمر بر خود واجب می داند به یاری آسیب دیدگان 
شتافته و در این طرح خیرین نیز کمک بسزایی خواهند 

کرد اما به علت قرمز شدن استان های جنوبی کشور 
بواسطه شیوع کرونا، شاید این طرح با چند هفته تأخیر 
آغاز شود. امسال گرفتاری مردم زودتر آغاز شده و از 
اواخر اردیبهشت ماه با کم آبی در برخی از استان ها 
مواجه شده ایم و امید است با برطرف شدن کرونا 
سریع تر بتوان به این استان ها خدمت رسانی کرد.«

همتی ادامه داد: »امروز جذب اعتبار از اهمیت زیادی 
برخوردار است تا بتوان در استان ها، خدمات بهتری 
به مردم ارائه داد. باید تمرکز خود را بر پروژه های 
نیمه تمام گذاشته و بیش از آغاز به کار پروژه دیگر، 
پروژه های نیمه تمام را تکمیل کنیم تا هزینه های صرف 
شده هدر نرود. این امر باید اولویت ما قرار گیرد. 
قطعاً خیرین در تکمیل مراکز دارویی و درمانی به 
کمک خواهند آمد و باید بر این عرصه تمرکز کرد.«
وی افزود: »مولدسازی آن مقوله ای است که در این 

روزهای سخت می تواند به کمک هالل احمر آید. 
باید دارایی ها تبدیل به احسن شود. امروز باید به 

سمت استفاده بهینه از دارایی ها و امکانات رفت.«
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به آغاز فصل 
تابستان گفت: »ضرورت دارد تا پست های موقت 
امداد و نجات در مکان های پرخطر ایجاد شود تا 
در سوانح امدادرسانی به موقع صورت گیرد. حوزه 
عملیاتی هالل احمر همیشه باید فعال بوده و در 
صحنه حاضر باشد. همیشه حوزه عملیاتی نیاز به 
منابع مالی زیادی دارد و ضرورت دارد تا به این عرصه 
توجه شود و اعتبارات الزم برای استقرار پست های 
موقت امدادی تابستان تأمین شود. ۵ دستگاه خودرو 
آمبوالنس اهدایی نیز به ناوگان هالل احمر اضافه شد 
و می توان در عملیات ها از این خودروهای مدرن 
و مجهز استفاده کرد.« همتی با تاکید بر اینکه امروز 

هالل احمر بار دیگر توانسته اعتماد مردم را جلب 
کند، اظهار کرد: »در برهه ای از زمان در سال های 
گذشته هالل احمر با دشواری های زیادی مواجه بود 
اما امروز با خوشنامی به فعالیت می پردازد و حواشی 
از این جمعیت دور شده و دستگاه های نظارتی نیز 
می توانند فعالیت مثبت هالل احمر را تأیید کنند. ما 
در شرایطی توانستیم عملکرد مثبت داشته باشیم که 
در تأمین بودجه با محدودیت شدید مواجه بوده و 
بعضاً نگران پرداخت حقوق کارکنان نیز بودیم. در 
سال هایی که وضعیت مالی هالل احمر خوب بود، 
امدادگران با درجه ایثار جذب نشدند اما امروز در این 
تنگنا ما توانستیم این اقدام مهم را به سرانجام برسانیم.«
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اهمیت توجه 
به موقوفات خاطرنشان کرد: »اداره حقوقی جمعیت 
هالل احمر امالک جدیدی را شناسایی کرده که به 
هالل احمر وقف شده بودند و پرونده های این حوزه 
در وضعیت خوبی قرار دارد. فقط در یک پرونده 
اداره حقوقی توانست ۵00 میلیارد ریال را به هالل 
احمر بازگرداند و این یک کار خداپسندانه است زیرا 
مسیر هزینه آن، در راستای خدمت به مردم است. 
امروز اموال و امالک هالل احمر سامان دهی خوبی 

شده و باید این مسیر تداوم یابد.«
به گزارش مهر، همتی در پایان در خصوص همکاری 
هالل احمر در اجرای انتخابات گفت: »هالل احمر 
با درخواست وزارت کشور و برای تأمین سالمت 
و بهداشت در پای صندوق های رأی وارد عرصه 
شد و به خوبی توانست در هر نقطه ای که اعالم 
نیاز شده بود، فعالیت کرده و پروتکل های بهداشتی 

را به بهترین شکل اجرا کند.«

آمادگی هالل احمر برای کمک به واکسیناسیون سراسری
خبـر
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آمارمبتالیان و فوتی های کرونا در جهان
شمار مبتالیان به بیماری »کووید-19« ناشی از 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 181 
میلیون و 866 هزار و ۷۲6 نفر رسیده و مرگ 
سه میلیون و 9۳8 هزار و 868 نفر نیز بر اثر 

ابتال به این بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 
166 میلیون و ۳8۵ هزار و 6۳6 نفر از مبتالیان به 
کووید-19 بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲۲0 کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته است، ادامه دارد و این 

بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از ۳4.4 میلیون مبتال و بیش 
از 619 هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.

هند نیز با آمار بیش از ۳0.۲ میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان 
به کووید-19 در برزیل هم از 18.4 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 ۵1۳ هزار و هند با بیش 
از ۳96 هزار جانباخته باالترین آمار قربانیان کووید 

19 را در این فهرست جهانی گزارش داده اند.
پس از آن ها نیز کشورهای مکزیک و پرو بیشترین 
تعداد قربانیان این بیماری را در دنیا ثبت کرده اند. 
تعداد جانباختگان کووید-19 در مکزیک تاکنون 
بیش از ۲۳۲ هزار و در پرو نیز بیش از 191 هزار 

نفر اعالم شده است. همچنین روسیه با گذشتن از 
آمار 1۳۳ هزار قربانی تاکنون بیشترین تلفات کرونا 
را در بین کشورهای اروپایی داشته است. پس از 
آن نیز انگلیس با آمار بیش از 1۲8 هزار قربانی 
در جایگاه دوم تلفات کرونا در اروپا قرار گرفت.

به عالوه کشورهای ایتالیا بیش از 1۲۷ هزار، فرانسه 
بیش از 110 هزار و کلمبیا نیز بیش از 104 هزار فوتی 
بر اثر ابتال به بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.

همچنین آرژانتین با بیش از 9۲  هزار، آلمان با 
بیش از 91 هزار، ایران با بیش از 8۳ هزار، اسپانیا 
با بیش از 80 هزار، لهستان با بیش از ۷4 هزار، 
آفریقای جنوبی با بیش از ۵9 هزار، اندونزی با 

بیش از ۵۷ هزار، اوکراین با بیش از ۵۲ هزار، ترکیه 
نیز با بیش از 49 هزار جانباخته دیگر کشورهایی 
هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و میر ناشی از 

کووید-19را ثبت کرده اند. 
ورلداُمتر، شمار  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را 
تاکنون داشته اند تا صبح روز دوشنبه به ترتیب 

به شرح زیر است:
1. آمریکا: ۳4 میلیون و 494 هزار و 6۷۷ مبتال، 

619 هزار و 4۲4 قربانی
۲.هند: ۳0 میلیون و ۲۷9 هزار و ۳۳1 مبتال، 

۳96 هزار و ۷61 قربانی
۳. برزیل: 18 میلیون و 4۲0 هزار و ۵98 مبتال، 

۵1۳ هزار و ۵44 قربانی
4. فرانسه: پنج میلیون و ۷۷0 هزار و ۲1 مبتال، 

110 هزار و 968 قربانی
۵ . روسیه: پنج میلیون و 4۵1 هزار و ۲91 مبتال، 

1۳۳ هزار و ۲8۲ قربانی
6. ترکیه: پنج میلیون و 409 هزار و ۲۷ مبتال، 

49 هزار و ۵۷6 قربانی
۷. انگلیس: چهار میلیون و ۷۳۲ هزار و 4۳4 

مبتال، 1۲8 هزار و 100 قربانی
8. آرژانتین: چهار میلیون و 40۵ هزار و ۲4۷ 

مبتال، 9۲ هزار و ۵68 قربانی
9. ایتالیا: چهار میلیون و ۲۵8 هزار و 69 مبتال، 

1۲۷ هزار و 4۷۲ قربانی
10. کلمبیا: چهار میلیون و 1۵8 هزار و ۷16 

مبتال، 104 هزار و 6۷8 قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر در ۲8 کشور، شمار 
مبتالیان از رقم یک میلیون عبور کرده  است و پس از 
ایاالت متحده، هند و برزیل - که سه کشور رکورددار 
شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای فرانسه، 
روسیه، ترکیه، انگلیس، آرژانتین، ایتالیا، کلمبیا، اسپانیا، 
آلمان، ایران، لهستان، مکزیک، اوکراین، اندونزی، 
پرو، آفریقای جنوبی، هلند، جمهوری چک، شیلی، 
کانادا، فیلیپین،عراق، سوئد، بلژیک و رومانی نیز بیش 

از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

با آغاز موج جدیدی از شیوع کروناویروس، مناطق مختلفی 
از استرالیا درگیر همه گیری کووید19 شدند.

به گزارش سپید، موارد ابتال به بیماری کووید19 در سیدنی که ناشی 
از »سویه دلتا« )عنوان جدید برای سویه هندی( کروناویروس است 
به 1۲8 نفر رسیده است. همچنین مواردی از ابتال در مناطقی همچون 
سرزمین شمالی، کوئینزلند و استرالیای غربی گزارش شده است.

این اولین بار طی چند ماه گذشته است که مواردی از ابتال به 
کروناویروس در بخش های متعددی از استرالیا به طور همزمان 
گسترش یافته است. به گفته مقامات استرالیایی، این کشور در 

مرحله حساسی از روند مقابله با بیماری کووید-19 قرار دارد 
و ایالتهای مختلف مجبور به بستن مرزها و اعمال محدودیتهای 
جدیدی شده اند تا از گسترش هر چه بیشتر ویروس جلوگیری شود.
مقامات این کشور تاکید کردند که استرالیا در حال ورود به فاز 
جدیدی از همه گیری کووید-19 است و نوع مسری تر ویروس 

موسوم به سویه دلتا با سرعت بیشتری در حال گسترش است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، افزایش موارد 
ابتال موجب اعمال قرنطینه در شهرهای سیدنی و داروین و اعمال 

محدودیتهایی در چند ایالت دیگر استرالیا شده است.

آغاز موج جدید همه گیری کرونا در مناطق مختلف استرالیا

بر اساس نتایج تحقیقات دانشگاه کوئینزلند استرالیا، سطح اسیدهای 
چرب اشباع به طور غیرمنتظره ای در هنگام شکل گیری حافظه در 
مغز افزایش می یابد و راه جدیدی را در مورد چگونگی ایجاد 

خاطرات بیان می کند.
به گزارش سپید، تریستان والیس از آزمایشگاه فردریک مونیر در 
موسسه مغز کوئینزلند )QBI(، اظهار کرد: »به طور سنتی، اسیدهای 
چرب اشباع نشده برای سالمت و حافظه مهم تلقی می شوند، اما این 

مطالعه نقش غیرمنتظره اسیدهای چرب اشباع را برجسته می کند.«
والیس گفت: »ما رایج ترین اسیدهای چرب را آزمایش کردیم تا 
دریابیم که با ایجاد خاطرات جدید در مغز میزان آنها چگونه تغییر 
می کنند.« وی ادامه داد: »به طور غیرمنتظره شاهد تغییرات سطح چربی 

اشباع شده در سلول های مغزی بودیم به ویژه اسید میریستیک که در 
روغن نارگیل و کره یافت می شود.« از لحاظ آشپزی، چربی های اشباع 
شده در دمای اتاق جامد و چربی های اشباع نشده به طور معمول 
مایع هستند. مغز با داشتن 60 درصد چربی، چرب ترین اندام بدن 
است که انرژی فراهم می کند و با ساختار خود به انتقال پیام بین 
سلول های مغز کمک می کند. اسیدهای چرب، عناصر سازنده لیپیدها 
یا چربی ها محسوب می شوند و برای برقراری ارتباط بین سلول های 
عصبی حیاتی هستند زیرا به وزیکول های سیناپسی – کیسه های 
میکروسکوپی حاوی انتقال دهنده های عصبی- کمک می کنند تا با 

غشای سلول ترکیب شوند و پیام ها را بین سلول ها منتقل کنند.
شایان ذکر است، قبال نشان داده ایم که وقتی سلول های مغز در 

اسیدهای چرب  می کنند، سطح  برقرار  ارتباط  هم  با  جا  یک 
اشباع افزایش می یابد.ایسنا

ثبت خاطرات جدید موجب افزایش اسیدهای چرب اشباع در مغز می شود
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اوضاع کرونایی تهران وخیم شد

آمارها، شواهد و گفته های مسئوالن حاکی از این 
است که تهران در موقعیت مطلوبی از نظر شیوع 
کرونا قرار ندارد. دوباره آمار ابتال به کرونا در حال 
افزایش است، طوری که حتی استاندار تهران هم 
از خطر شیوع موج پنجم کرونا در پایتخت خبر 

داده است.
علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مقابله با ویروس 
کرونا استان تهران هم هشدار داد: »شیوع ویروس 
کرونا نسبت به هفته گذشته در سطح استان افزایش 
یافته و برخی از شهرستان ها در وضعیت قرمز قرار 
گرفته اند. اکنون با موج مراجع کنندگان به مراکز درمانی 
مواجهیم و اگر این روند افزایش یابد، میزان بیماران 

بستری و در نهایت مرگ و میر بیشتر می شود.«
او تاکید کرد: »وضعیت کرونایی شهرستان های 
نوع  باید  است.  شده  قرمز  دماوند  و  فیروزکوه 
واریانت ویروس ارزیابی شود تا بتوانیم قبل از 
رسیدن تهران به وضعیت قرمز، برنامه ریزی های 

الزم را انجام دهیم.«
وی ادامه داد: »نوع واریانت نظیر انگلیسی، دلتا و 
آلفا باید بررسی شود. در برخی استان های جنوب 
کشور ویروس توالی یافته و نوع آن عمدتا آلفا بوده 
است. در خصوص نحوه تزریق واکسن کرونا در 
تهران نیز به گروه سنی ٧٠ سال به باال اطمینان خاطر 
می دهیم که واکسن کرونا به همه آنها تزریق می شود 
و سپس واکسیناسیون گروه های سنی زیر ٧٠ سال، 
آغاز می شود. با آمدن واکسن های جدید خارجی و 
داخلی به ذخایر مطلوبی دست می یابیم. مهم ترین 

مفهوم برای جلوگیری از ازدحام و صف کشی برای 
واکسیناسیون، نوبت دهی است.«

وی در خصوص مراکز تجمعی واکسیناسیون نیز 
اظهار کرد: »این مراکز در حال افزایش است و تا 
چند روز آینده ازدحام در مراکز کاهش می یابد. مردم 
نگران نوع واکسن تزریقی نباشند. برای افرادی که در 
مرحله اول از یک برند استفاده شده در مرحله دوم 
نیز از همان نوع برند برای آنها استفاده می شود. هر 
چند در کشورهای توسعه یافته برای هر فرد ممکن 
است در هر مرحله از واکسیناسیون از یک نوع برند 
استفاده کنند، چرا که معتقدند با این کار سطح ایمنی 
افزایش می یابد. تهران در زمره پنج استانی است 
که دارای بیشترین سالمند و بیماران خاص است. 
همچنین ۴٠ درصد از نیروهای بهداشت و درمان 

در تهران هستند.«

همچنین انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران 
هم نسبت به خطر شیوع موج پنجم کرونا در تهران 
هشدار داد و تاکید کرد: »آخرین وضعیت شیوع 
کرونا در تهران نشان می دهد که از هفته گذشته 
میزان بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده است. عالوه 
بر آن شاهد افزایش بیماران بخش عادی و ویژه نیز 
هستیم که در مجموع این نشان می دهد کم کم وارد 
خیز پنجم می شویم.« استاندار تهران ادامه داد: »باید 
آنچه که به عنوان عامل بازدارندگی افزایش ابتال به 
کرونا ویروس است شامل رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، پروتکل های بهداشتی و تشدید نظارت ها 
را در دستور کار قرار دهیم. نه تنها در شهرستان 
فیروزکوه و دماوند که هم اکنون در شرایط قرمز 
قرار دارند باید در سایر شهرستان ها نیز تدابیر و 
مولفه های تاثیرگذار را در دستور کار قرار دهیم.«

وی به تشکیل ٧٧ مرکز تزریق واکسن در استان 
تهران اشاره کرد و افزود: »شهرداری تهران نیز آمادگی 
خود را برای تشکیل مراکز بیشتر اعالم کرده تا 
با تخصیص سهمیه واکسن های خریداری شده 
و همچنین واکسن تولید داخل به لحاظ مکان و 
نیروی انسانی با مشکلی مواجه نباشیم. تاکنون یک 
میلیون و ۶۲ هزار واکسن در استان تهران تزریق 
شده است. تدابیر الزم برای گروه های سنی ثبت 
نامی در سامانه اتخاذ شده است تا درخصوص 
گروه هایی که از قبل برای تزریق اعالم شده تا به 

مراکز مراجعه کنند، تجمعی شکل نگیرد.«
محسنی بندپی در پاسخ به سوالی در خصوص روند 

اجرای طرح شهید سلیمانی گفت: »این طرح متوقف 
نشده است، اما با توجه به انتخابات و درگیری عزیزان 
بسیج در این امر مقرر شد که بعد از انتخابات کار با 
شدت بیشتری همانند قبل دنبال شود. در خصوص 
اعمال محدودیت ها با توجه به احتمال بروز خیز 
پنجم در تهران، شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار 
گرفتند محدودیت ها در آنها اعمال خواهد شد. در 
سایر شهرستان ها نیز مقرر شده فرمانداران نسبت 
به تشدید نظارت ها اقدام کنند. در انتخاباتی هم که 
برگزار شد، بر اساس بررسی های کارشناسانه ٧٧.٧ 
درصد رعایت پروتکل های بهداشتی در شعب اخذ 

رای انجام شده است.«

تبعات ورود احتمالی تهران به موج پنجم کرونا
محمدرضا انتظاری، متخصص بیماری های عفونی 
هم در گفتگو با سپید به شرایط حساس کرونایی در 
تهران اشاره می کند و می گوید: »تهران به دلیل موقعیت 
حساس اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی که دارد، 
عوارض کرونا در آن می تواند تبعات گسترده تری 
داشته باشد، طوری که سایر مناطق را نیز درگیر کند. 
جمعیت باالی پایتخت، فعالیت گستره اقتصادی و 
تجاری در این شهر و شاهراه بودن تهران موجب 
شده است که کنترل کرونا در این شهر، سخت تر 
از اغلب مناطق کشور باشد. بدتر شدن وضعیت 
کرونا در تهران می تواند به تشدید وضعیت کرونا 

در بسیاری از مناطق کشور منجر شود.« 
ادامه در صفحه 15 

موج پنجم کرونا  پشت دروازه های پایتخت
مسئوالن می گویند شیوع کرونا در استان تهران نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است

آمارها، شواهد و گفته های 
مسئوالن حاکی از این است که 

تهران در موقعیت مطلوبی از 
نظر شیوع کرونا قرار ندارد. 
دوباره آمار ابتال به کرونا در 

حال افزایش است، طوری که 
حتی استاندارد تهران هم از 

خطر شیوع موج پنجم کرونا در 
پایتخت خبر داده است

شماره 1419۶8 8 تیـر 1۴٠٠



 ادامه از صفحه 14
او تاکید می کند: »افزایش آمار ابتال به کرونا در تهران، 
فشار کاری کادر درمان را چند برابر خواهد کرد. 
افزایش آمار بیماران بستری، سالمت کادر درمان 

را هم به خطر خواهد انداخت.«
انتظاری خاطرنشان می کند: »انتظار می رود که مردم 
پایتخت برای کنترل کرونا، پروتکل های بهداشتی را 
بیشتر رعایت کنند. با توجه به فراگیر شدن کرونای 
جهش یافته انگلیسی، عالیم حاد بیماری کرونا 
سریع تر نمایان می شود. شدت بیماری زایی بیشتر 
شده است. در نهایت فقط زمانی می توانیم به کنترل 
موج کرونا در تهران و کنترل موج های بعدی امیدوار 
باشیم که واکسیناسیون سراسری 70 درصد مردم 
به نتیجه مطلوب برسد. به همین دلیل انتظار داریم 
که متولیان نیز برای به ثمر رسیدن واکسیناسیون 

سراسری کرونا، اقدامات سریع تری انجام دهند.«
کشوری  کمیته  رئیس  سوری،  حمید  همچنین 
اپیدمیولوژی کرونا هم درباره احتمال بروز پیک 
پنجم کرونا، هشدار داد: »استعداد بروز پیک های 
بعدی بیماری تا افزایش پوشش واکسیناسیون و 
عدم گسترش پروتکل های بهداشتی همچنان هست، 
بویژه آنکه هنوز نگرانی درباره واریانت های جدید 

بیماری وجود دارد. البته مدیریت ایران در پیک 
چهارم کرونا نسبت به کشورهایی که درگیر واریانت 
بریتانیایی بودند موفق تر بوده است. درست است 
که حتی یک مورد مرگ ناشی از کرونا هم برای ما 
زیاد است، اما نسبت به کشورهایی که مرگ بیش 
از هزار نفر در روز را به خاطر واریانت انگلیسی 
تجربه کردند، سهم مرگ خیلی پایین تری داشتیم. 
علت این توفیق در وهله اول به دلیل افزایش تجربه 
کادر درمان و دوم به دلیل تاکید بیشتر بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی بوده است.«
او اظهار کرد: »اکنون شرایط اپیدمی تابع چند نکته 

مهم است. بخشی از آن بستگی به سیاست گذاری ها 
و ساده انگاری در رعایت برخی از آنها همچون آزاد 
گذاشتن سفرها، عدم رعایت پروتکل ها، افزایش 
پوشش واکسیناسیون، شناسایی طغیان های جدید 
بیماری با واریانت های جدید و... دارد و بخشی دیگر 
نیز به طور مستقیم وابسته به رفتار مردم است. نباید 
فراموش کنیم تعداد مرگ های روزانه ناشی از کرونا 
چقدر است و باید بدانیم حتی اگر واکسن تزریق 
کرده باشیم به معنای عدم ابتال به بیماری نیست، 
بلکه احتمال مرگ و بستری درصورت ابتال کاهش 
می یابد. بنابراین باید رعایت ها ادامه داشته باشد.«

سوری یادآور شد: »هر تجمعی می تواند خطرناک 
باشد. هدف از رعایت نکات بهداشتی به حداقل 

رساندن این خطرات است.«
او درباره زمان تغییر سوش غالب کشور از بریتانیایی 
به سایر جهش ها، بیان کرد: »موارد جهش جدید 
بیماری چون عمدتا در مناطق مرزی رخ داده است 
بستگی به این دارد که سرعت انتشار بیماری با توجه 
به اقدامات بومی استان ها و سرعت عمل مدیریت 
آنها چقدر باشد. باید بتوانیم سرعت انتشار بیماری 
را از کانون های آلودگی کاهش دهیم تا فرصت کافی 
برای مقابله با جهش ها ایجاد شود و برنامه ریزی ها 
توسط همه نهادهای استانی اجرایی شود تا تکثیر 
بیماری با ویروس های جهش یافته کندتر رخ دهد.«

نقش مردم و مسئوالن برای مقابله با موج 
احتمالی کرونا در تهران

نباید تصور کنیم بعد از تزریق واکسن کرونا همه 
چیز تمام شده و به زندگی عادی قبل از شیوع 
کرونا برگشته ایم، بلکه رعایت همه پروتکل های 
بهداشتی قبلی، همچنان ضروری است. کارشناسان 
تاکید دارند که اگر می خواهیم آمار مبتالیان به کرونا 
کاهش یاید، باید تسریع در واکسیناسیون سراسری 

و رعایت پروتکل های بهداشتی، جدی گرفته شود. 
همچنین کادر درمان، بسیار بیشتر از سایر اقشار 
جامعه در معرض آسیب های قرمز شدن وضعیت 
کرونا در تهران قرار دارند. با توجه به وضعیت 
سینوسی کرونا در تهران، باید منتظر ماند و دید 
که این وضعیت نامتعادل تا چه زمانی در پایتخت، 

حکم فرما خواهد بود. 
دندانپزشکی  دانشکده  معاون  صراف،  علیرضا 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم تاکید کرد: »با 
توجه به واکسیناسیون گروه های مختلف اجتماعی، 
یادآوری این نکته ضروری است که این واکسیناسیون 
بخشی از یک پیشگیری است، نه خود درمان. بنابراین 
بعد از واکسیناسیون هم رعایت همه موارد بهداشتی 

تذکر داده شده در گذشته، حائز اهمیت است.«
او تصریح کرد: »رعایت نکات پیشگیرانه تا پایان 
بحران کرونا الزم و ضروری است. در زمانی که 
کرونا واکسن و دارویی نداشت توصیه همه خادمان 
حوزه سالمت بر رعایت نکات پیشگیرانه بود. اکنون 
که واکسن و دارو وجود دارد، باز هم بر این مهم 
تاکید داریم، زیرا همواره معتقدیم که پیشگیری بهتر 
از درمان است و واکسن های تزریقی هم به معنای 
ایمنی 100 درصد نیست. یعنی نباید این گونه تصور 
شود که با تزریق واکسن کامال ایمن هستیم و دیگر 
نیازی به رعایت دستورالعمل های بهداشتی نیست.«
صراف یادآور شد: »رعایت جمله کلیدی و حیاتی 
پیشگیری بهتر از درمان است، نباید تنها به عنوان 
یک شعار نگاه شود. عفونت های ویروسی مختلف از 
جمله کرونا درمان اختصاصی ندارد و اغلب این نوع 
درمان ها، درمان نگهدارنده است. بنابراین همچنان 
بهترین کار، رعایت کامل اقدامات پیشگیرانه است. 
همچنان توصیه اکیدمان عدم حضور در هرگونه 
اجتماع اعم از محفل، مجلس و دورهمی است. 
معتقدیم که تا پایان بحران کرونا باید این وضعیت 

تداوم یابد.«
همچنین کارشناسان تاکید دارند که واکسیناسیون 70 
درصدی جامعه، ایمنی باالیی در برابر کرونا ایجاد 
می کند، اما الزاما به معنای پایان بیماری نخواهد بود.
محمدرضا حسن پور، متخصص علوم آزمایشگاهی 
هم در گفتگو با سپید بر اهمیت رعایت پروتکل های 
بهداشتی بعد از تزریق واکسن کرونا تاکید می کند 
و می گوید: »باید در نظر داشت که هنوز دوز دوم 
واکسن کرونا به بسیاری از افراد واکسینه شده، تزریق 
نشده است. بنابراین تا زمان تزریق دوز دوم واکسن، 
ایمنی کامل ایجاد نمی شود. حتی بعد از تزریق دوز 
دوم واکسن هم نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که 
فرد هرگز به کرونا مبتال نمی شود، زیرا تاثیر هیچ 
واکسنی صددرصد نیست. از سوی دیگر، احتمال 
دارد که بعد از گذشت شش ماه تا یکسال، دوباره 
نیاز به واکسیناسیون مجدد باشد، زیرا ما به طور 
قطعی نمی دانیم که ایمنی بخشی واکسن های کرونا 
دقیقا چند ماه خواهد بود.« او عنوان می کند: »با 
یک بیماری پیچیده روبرو هستیم که هنوز بسیاری 
از زوایای بیماری برای متخصصان، کشف نشده 
است. ما درباره بسیاری از واکسن های قدیمی برای 
بیماری هایی مثل فلج اطفال، اطالعات خوبی داریم. 
مثال می دانیم چند وقت یکبار نیاز به تزریق واکسن 
فلج اطفال وجود دارد، اما درباره واکسن های موجود 
کرونا هنوز اطالعات جامعی نداریم. قطعا در سال های 
آینده، این اطالعات تکمیل تر می شود. در حال حاضر 
بر اساس منطق علمی باید پروتکل های بهداشتی بعد 
از واکسیناسیون هم رعایت شود تا شاهد کاهش 

شیوع کرونا باشیم.«

بندپی: آخرین وضعیت شیوع 
کرونا در تهران نشان می دهد 

که از هفته گذشته میزان 
بیماران سرپایی افزایش پیدا 
کرده است. عالوه بر آن شاهد 
افزایش بیماران بخش عادی و 
ویژه نیز هستیم که در مجموع 
این نشان می دهد کم کم وارد 
خیز پنجم می شویم. باید آنچه 
که به عنوان عامل بازدارندگی 
افزایش ابتال به کرونا ویروس 

است شامل رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، پروتکل های بهداشتی 
و تشدید نظارت ها را در دستور 

کار قرار دهیم
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زالی: شیوع ویروس کرونا 
نسبت به هفته گذشته در سطح 

استان افزایش یافته و برخی 
از شهرستان ها در وضعیت 

قرمز قرار گرفته اند. اکنون با 
موج مراجع کنندگان به مراکز 

درمانی مواجهیم و اگر این روند 
افزایش یابد، میزان بیماران 

بستری و در نهایت مرگ و 
میر بیشتر می شود. وضعیت 

کرونایی شهرستان های فیروزکوه 
و دماوند قرمز شده است. باید 

نوع واریانت ویروس ارزیابی 
شود تا بتوانیم قبل از رسیدن 
تهران به وضعیت قرمز، برنامه 

ریزی های الزم را انجام دهیم

انتظاری: تهران به دلیل موقعیت 
حساس اقتصادی، سیاسی و 
جغرافیایی که دارد، عوارض 
کرونا در آن می تواند تبعات 

گسترده تری داشته باشد، طوری 
که سایر مناطق را نیز درگیر کند. 

جمعیت باالی پایتخت، فعالیت 
گستره اقتصادی و تجاری در این 

شهر و شاهراه بودن تهران موجب 
شده است که کنترل کرونا در 

این شهر، سخت تر از اغلب مناطق 
کشور باشد. بدتر شدن وضعیت 

کرونا در تهران می تواند به 
تشدید وضعیت کرونا در بسیاری 

از مناطق کشور منجر شود
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سپیدگزارشمیدهد

  یاسر مختاری
ارمنستان، این روزها مقصد برخی از ایرانیانی 
شده است که می خواهند پیش از نوبت واکسن 
کرونا را تزریق کنند. اگرچه به گفته مسئوالن 
ممنوع  واکسن  تور  منظور  به  تبلیغی  هرگونه 
است اما این روزها بسیاری از آژانس ها »واکسن 
رایگان کرونا در کشور مقصد« را به عنوان یک 

خدمت سفر تعریف کرده اند. 
وجود  مختلفی  آژانس های  سپید،  گزارش  به 
میلیون   10 مبالغی حدود  با  را  که شما  دارند 
تومان به واکسن کرونا می رسانند. آنها عمدتا 
ایروان را که واکسن رایگان در اختیار مسافران 
قرار می دهد به عنوان مقصد انتخاب می کنند. 
5 میلیون تومان هم هزینه یک سفر چهار روزه 
است. ارمنستان به دلیل عدم استقبال مردمش از 
واکسن، آن را برای مسافران و گرشگران آزاد 
کرده و به همین دلیل این کشور را تبدیل به 
یکی از مقاصد گردشگری واکسن کرده است. در 
این کشور عمدتا واکسن آسترازنکا و در موارد 

نادری اسپوتنیک به مسافران تزریق می شود.
 ۳0 می توانند  فرودگاهی  ویزای  با  ایرانی ها 
روز در ارمنستان اقامت داشته باشند. بنابراین 
برای دریافت دوز دوم واکسن آسترازنکا که 
به فاصله زمانی بیشتری از یک ماه نیاز دارد، 
یک سفر دیگر باید انجام شود. قیمت یک تور 

معمولی  خدمات  با  ارمنستان  به  روزه  چهار 
همچون بلیت رفت و برگشت هواپیما، اقامت 
در هتل و بیمه مسافرتی از حدود پنج میلیون 
هم  اتوبوسی  تورهای  می شود.  شروع  تومان 
به این مقصد وجود دارد که با همان خدمات 
مشابه، با قیمت حدود سه میلیون تومان اجرا 
می شود لذا هزینه دو سفر به این کشور برای 
دریافت هر دو دوز واکسن کرونا 10 میلیون 

تومان می شود.

آگهی های تورهای واکسن در حالی به آژانس های 
و  قبل  سال  آذرماه  از  که  یافته  راه  مسافرتی 
پس از انتشار آگهی های تور واکسن به مقصد 
ترکیه در فضای مجازی، هرگونه تبلیغ تورهای 
گردشگری واکسن کرونا ممنوع اعالم شد. حتی 
این موضوع در اردیبهشت ماه امسال نیز بار دیگر 
توسط ولی تیموری معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت و در 
کشور  سراسر  گردشگری  معاونان  به  نامه ای 
از  ناشی  رکود  شرایط  به  توجه  »با  نوشت: 
مبتنی  خدماتی  فعالیت های  در  کرونا  شیوع 
اقامتی،  مراکز  جمله  از  گردشگری  اقتصاد  بر 
شرکت های  دفاتر/  نیز  و  تفریحی  و  پذیرایی 
خدمات مسافرتی و گردشگری، متاسفانه برخی 
از واحدهای گردشگری به انجام تبلیغات کاذب 
در برخی رسانه ها و همچنین در فضای مجازی 
به صورت غیرواقعی و اغواکننده تور با واکسن 
کرونا، اقامت در کلبه و ویالهای غیرمجاز و ... 
اقدام می کنند که ادامه این گونه فعالیت های کاذب 
و دروغین می تواند لطمه های جبران ناپذیری بر 
پیکره ضعیف صنعت گردشگری وارد کند. لذا 
به منظور حمایت از ذی نفعان و فعاالن حوزه 
این گونه  اجرای  از  جلوگیری  و  گردشگری 
اقدامات تبلیغی دروغین و مخرب، دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری و دارندگان مجوز فعالیت 

در فضای مجازی، صرفا مجاز به معرفی مراکز 
اقامتی دارای پروانه بهره برداری متبوع هستند و 
تبلیغ مراکز غیرمجاز و استفاده از آن در برگزاری 

و اجرای تور فاقد وجاهت قانونی است.«
با این حال چندی قبل علیرضا رئیسی سخنگوی 
ستاد ملی کرونا  بر این موضوع تأکید کرد که 
واکسیناسیون در ایران بر اساس اولویت است 
و اگر کسی می خواهد زودتر از نوبت واکسن 
دریافت کند می توانند به خارج از کشور سفر کرده 
و در آنجا واکسن بزند. همزمانی این صحبت ها 
با تصمیم برخی از کشورها مبنی واکسیناسیون 
اتباع خارجی موجب شد تا بازار آژانس ها برای 

برقراری تورهای واکسن سکه شود.

تورهای واکسن همچنان ممنوع است
تبلیغات تورهای مسافرتی برای تزریق واکسن 
دفاتر  صنفی  انجمن  رئیس  گفته  به  رایگان 
ممنوع  همچنان  هوایی  و  مسافرتی  خدمات 
است. حرمت اهلل رفیعی در گفت وگو با سپید، 
اظهار کرد: »تور واکسن کرونا نداریم چرا که کار 
دفاتر خدمات مسافری درمان نیست تا سفری 
را برای واکسن یا خدمات درمانی مهیا کنند. 
دفاتر خدمات مسافرتی، شرکت ها و آژانس ها 

خدمات سفر و گردشگری را ارائه می دهند. 
ادامه در صفحه 17 

تورخارجی با قالب واکسن کرونا
ارائهخدمات»واکسیناسیونکرونا«درکشورهاییهمچونامارات،ارمنستان،ترکیهو...

بهجاذبهگردشگریتبدیلشدهاست

رفیعی: برخی از شرکت ها 
واکسن را پیشنهاد می دهند، 

این کار تخلف نیست و جزء 
ملزومات سفر است همین 
االن آژانس های مسافرتی 
از بیرون مسافر می آورند 

و به بیمارستان ها برای 
درمان های معرفی می کنند. 

اگر آژانسی مسافری مثال به 
ارمنستان یا دبی می برد تا 

در آنجا واکسن تزریق کنند 
به معنی تخلف نیست
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تور واکسن  برای  را  تبلیغی  که  اگر کسی  لذا 
کرونا انجام می دهد آژانس دارای پروانه نبوده 
و اساسا آژانس مسافرتی دارای شناسنامه نیست 
و برای اعتماد مردم خود را قانونی می خوانند 

با این حال با این آژانس ها برخورد می شود.«
رفیعی افزود: »آژانس ها ممکن است که خدمات 
واکسن را نیز جز برنامه های خود بگذارند. چند 
کشور اعالم کرده اند هر توریستی که به آن کشور 
این ضعف  سفر کند واکسن دریافت می کند. 
دفاتر نیست بلکه ضعف دولت است که هنوز 
نتوانسته واکسن را برای عموم مردم فراهم کند.«
وی ادامه داد: »دولت باید کمک کنند تا سرعت 
واکسیناسیون افزایش پیدا کرده و مردم متحمل یک 
هزینه مازاد نشده و بروند واکسن را در کشوری 
بزنند که معلوم نیست فرایند های بهداشتی تزریق 
واکسن آن چگونه بوده و هیچ نظارتی از سوی 

وزارت بهداشت ایران بر آن نمی شود.«
رفیعی با اشاره به سخنان رئیسی در مورد سفر 
برای دریافت واکسن کرونا، اظهار کرد: »این 
موضوع موجب نشده که مجوزی از سوی ستاد 
ملی کرونا برای تبلیغ تور واکسن یا راه اندازی این 
تورها به وسیله آژانس ها صادر شود. البته نیازی 
هم به این کار نمی بینیم. چرا که همانگونه که 
گفتم ما شرکت های درمانی نیستیم و تخصص 
آن را هم نداریم و نمی توانیم تشخیص دهیم 
که آیا واکسنی که در این سفرها تزریق می شود 
ایمن یا تأثیرگذار است؟ این کار مقامات بهداشتی 
است. تورگردانان یا شرکت های مسافرتی در 

این مورد صاحب صالحیت نیستند.«
وی در مورد آفرهای پیشنهادی واکسن که از سوی 
برخی از شرکت ها به متقاضیان سفر اعالم می شود 
اظهار کرد: »برخی از شرکت ها این کار را انجام 
می دهند. این کار تخلف نیست و جزء ملزومات 
سفر است. همین االن آژانس های مسافرتی از 
بیرون مسافر می آورند و به بیمارستان ها برای 
درمان های معرفی می کنند. اگر آژانسی مسافری 
مثال به ارمنستان یا دبی می برد تا در آنجا واکسن 

تزریق کنند به معنی تخلف نیست.« 
 علی رغم این گفته ها تبلیغات گسترده ای درباره 
تزریق رایگان و بدون ثبت نام قبلی واکسن کووید 

به  آنها  اگرچه  می شود.  انجام  ارمنستان  برای 
و وجود  نمی گویند  واکسن  تور  تبلیغات  این 
چنین توری را تکذیب می کنند و تورهای آنها 
تفریحی بوده و تزریق واکسن در کشور مقصد 

بر عهده مسافر است.
این تنها ارمنستان نیست که به یک مقصد برای 
امارات  مقامات  است  تبدیل شده  واکسن زنی 
گردشگران  کرده اند  اعالم  نیز  متحده  عربی 
ایسنا،  به گزارش  واکسینه می کنند.  رایگان  را 
از 80  بیش  مدعی شده اند  امارات  رسانه های 
این کشور واکسینه  درصد جمعیت ساکن در 
پیشگیری  و  بهداشت  وزارت  اکنون  شده اند. 
امارات متحده عربی با انتشار راهنمای دریافت 
واکسن کرونا برای گردشگران در ابوظبی، اعالم 
کرده بر اساس تصمیم جدید این کشور، تمام 
گردشگرانی که ویزای ورود به امارات را دارند 

و به ابوظبی سفر کرده اند، می توانند از خدمات 
تزریق رایگان واکسن کرونا استفاده کنند. در 
امارات دو واکسن فایزر و سینوفارم در دسترس 
قرار دارد. مسئوالن امارات که بیشتر از یک سال 
است، گردشگران خارجی را پشت مرزها نگه 
داشته اند، اکنون امیدوارند با این طرح، بخشی از 
بحران و زیان ویروس کرونا به صنعت گردشگری 

در کشورشان را جبران کنند.
ضعیف ترین  با  امارات  چهارروزه  تور  نرخ 
خدمات از شش میلیون تومان شروع می شود. 
شهروندان ایرانی برای سفر به امارات باید ویزا 

دریافت کنند.

رواج گردشگری معکوس سالمت
سعید هاشم زاده پزشک و کارشناس گردشگری 
سالمت در گفت وگو با سپید در رابطه با رواج 

این تورها اظهار کرد: »این به نوعی گردشگری 
معکوس سالمت است برای کشور ما محسوب 
برای  می شود. وقتی در داخل کشور زمینه ای 
دریافت عمومی واکسن کرونا مهیا نباشد مردم 
برای سالمت خود به هر مقصدی بتوانند سفر 
می کنند. دقیقا مانند همان چیزی است که مردم 
کشورهای اطراف برای دریافت برخی از خدمات 
سالمت به کشور ما سفر می کنند، در برابر بیماری 
مهلکی مانند کرونا وقتی مردم ایران می بینند که 
می شود  ارائه  آنها  به  واکسن   این کشورها  در 

ترجیح می دهد بار سفر بربندند.«
رئیس سابق اداره گردشگری سالمت وزارت 
بهداشت اظهار کرد: » شرکت های مسافرتی در 
همه جای دنیا با توجه به تمایل مردم برای سفر 
به منظور دریافت واکسن کرونا، تورهایی را با 
عنوان »تورپالس واکسینیشن« تعریف کرده اند 
که منافع زیادی را برای شرکت های مسافرتی 

و کشورهای مقصد در بر دارد.«
وی افزود: »با آمدن واکسن های ایرانی، کشور 
ما نیز می تواند این تورها را راه اندازی کرده و از 
این بازار استفاده کند و بسیاری از این تورهای 
کنونی به مقاصد کشورهای دیگر را ناکام کند.«
هاشم زاده یادآور شد: »سود تورهای کنونی واکسن 
به مقاصد کشورها عمدا به جیب هتل ها و اماکن 
مسافرتی کشورهای مقصد می رود. واکسن های 
کنونی کرونا در این کشورهای مقصد رایگان در 
اختیار مردم گذاشته می شود حتی اگر هم پولی از 
مردم بابت واکسن بگیرند با توجه به اینکه چندان 
هم گران نیستند برای کسانی که به آنجا می روند 
خدمت سفر ارزانی محسوب می شود و این یک 
انگیزه برای کشاندن مسافر به آن کشور است 
بیشتر هزینه  یک مسافر برای سفر و هتلینگ و .. 
است که سود اصلی برای کشور مقصد محسوب 
می شود. در واقع جایی مانند ارمنستان برنامه ریزی 
خاصی برای واکسن و ارائه خدمات بهداشتی 
نکرده است بلکه تنها این موضوع را یک انگیزه 

برای جذب مسافر قرار داده است.«
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