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»المبدا« پشت مرزهای ایران 
رییــس کمیتــه 
کشوری اپیدمیولوژی 
و واکنش سریع اپیدمی 
کرونا از جهش دوباره 
ویروس کرونا با عنوان 

»المبدا« در برخی کشورهای همسایه ابراز نگرانی 
کرد.حمید سوری درباره شرایط کشور در روزهای 
آتی به ایســنا گفت: گزارش هایی از ترکیه و برخی 
کشورهای همسایه از جهش المبدا داریم؛ بنابراین 
خطرش بیخ گوش ما است و با توجه به اینکه کنترل 
درستی بر ترددهای ما صورت نمی گیرد، هر لحظه 
ممکن است جهش المبدا در کشور گزارش شود و 

روزهای آینده بسیار نگران کننده است. 
    

با صدور حکمی از سوی رئیس جمهور؛ 
علیرضا کاظمی سرپرست وزارت 

آموزش و پرورش شد 
هیم  ا بر ا ســید
ئیــس  ر  ، ییســی ر
جمهــوری اســامی 
ایــران، طــی حکمی 
علیرضا کاظمی معاون 

پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش را به 
ســمت سرپرســت این وزارتخانه منصوب کرد. به 
گزارش ایلنا، کاظمی تحصیلکرده حوزه و دانشگاه و 
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان است و پیش از 
سمت معاونت پرورشی و فرهنگی وزارتخانه، مدیرکل 

آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بوده است.
    

یک متخصص مجاری ادراری و تناسلی خبر داد:
ابتالی 30 تا 50 درصد جمعیت 

فعال جنسی ایران به زگیل تناسلی 
یک متخصص مجاری ادراری و تناسلی از ابتای 
30 تا 50 درصد جمعیت فعال جنسی ایران به زگیل 
تناسلی خبر داد. به گزارش رکنا شهریار ناطق گفت: 
زگیل تناسلی عامل ایجاد 90 درصد موارد سرطان 
دهانه رحم در خانم هاســت؛ ســرطانی که دومین 
سرطان رایج و نخستین سرطان کشنده در میان زنان 
محسوب می شود. مهمترین راه کنترل شیوع زگیل 
تناسلی در هر جامعه ای نیز واکسیناسیون عمومی افراد 
در برابر ابتا به ویروس عامل ایجاد این بیماری است. 
این جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی 
با بیان اینکه احتمال 15 تا 20 درصدی انتقال زگیل 
تناسلی با هر بار رابطه جنسی وجود دارد گفت:  حتی 
اگر ضایعه آشکار زگیل تناسلی در افراد وجود نداشته 
باشد، بازهم ممکن است که آنها ناقل ویروس عامل 
بروز این بیماری باشــند. همچنین در سطح جهان 
مشاهده شده است که 70 درصد خانم ها حداقل یک 
بار در طول عمر خود به زگیل تناسلی مبتا می شوند.

    
۶0 درصد داروخانه ها در آستانه 

ورشکستگی هستند
نایب رئیس انجمن 
داروســازان ایــران 
مهم تریــن مشــکل 
داروخانه ها در کشــور 
را کمبود دارو دانست. 

سید علی فاطمی به ایسنا گفت: 52 درصد بازار داروی 
ایران در اختیــار 300 داروخانه  دولتی و ۴۸ درصد 
دیگر در اختیار 13 هزار داروخانه خصوصی است و 
این اصا متوازن نیست. وی ادامه داد: در حال حاضر 
بر اساس آمارهایی که سازمان های بیمه گر بر اساس 
تعداد نســخ داروخانه ها و میانگین دریافتی شان از 
بیمه ها ارائه می کنند، واقعا شاید نزدیک به ۶0 درصد 
داروخانه های ایران از نظر درآمد و هزینه در نقطه سر 
به سر هستند؛ یعنی واقعا در آستانه ورشکستگی 
هستند و درآمدشان فقط هزینه هایشان را پوشش 
می دهد. نزدیــک 10 تا 15 درصــد از داروخانه ها 
عما ورشکسته اند و وقتی دخل و خرج شان را نگاه 
می کنید، عما منفی هستند. شاید فقط 10 درصد 
داروخانه ها در موقعیت های خــاص بوده و ممکن 

است وضعیت خوبی داشته باشند. 
    

اعالم داروی جایگزین برای 
مبتالیان قارچ سیاه 

مدیــرکل دارو و 
مــواد تحــت کنترل 
ســازمان غذا و دارو با 
اشاره به تامین داروی 
آمفوتریسین بی تا اوایل 

هفته آتی، از پزشکان خواست تا تامین این دارو، در 
نسخ بیماران مبتا به قارچ سیاه داروهای جایگزین 
را تجویز کنند. به گزارش ایلنا، حیدر محمدی گفت: 
با توجه به افزایش مصرف فرآورده آمفوتریسین بی 
لیپوزومال در درمان بیماری های قارچی، طی 15 روز 
اخیر، این فرآورده معادل مصرف 2 ماه کشور توزیع و 

عرضه شده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

هر چنــد حاال دیگــر جریان های 
سیاسی در کشــور، از این سوی و آن 
سوی همگی شمار مرگ و میر ناشی از 
کرونا را بسیار بیشتر از آمار رسمی اعام 
شده می دانند، اما همین آمار رسمی 
هم می گوید که ایران تاکنون بیش از 
105 هزار نفر را بر اثر ابتا به این ویروس 
از دست داده است. رقمی که به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان و متخصصان 
حوزه درمان، می توانســت از زمستان 
سال گذشته و با شروع واکسیناسیون 
گسترده در دنیا، روند کاهشی به خود 
بگیرد، اما به بهانه های مختلفی چون 
اصرار بر تولید داخلی واکســن، ابراز 
نگرانی از ورود واکسن های معتبر دنیا 
به کشــور، محدودیت ها و موانع مالی 
و .... کانال های واردات واکسن هر روز 
تنگ و تنگ تر شد، به طوری که امسال 
ســویه های جدید بیماری، به شکل 
ســهمگین تری مرزهای سوگواری 
ایرانیان را جابه جا کرد و شــمار مرگ 
و میرهــای روزانــه را از 700 نفر هم 
فراتر برد. عددی که با اســتقرار دولت 
و متعاقــب آن کابینه جدیــد به نظر 
می رسد کمی بیشتر جدی گرفته شده 
و موانعی که پیشتر مانع همدلی برای 
واردات گسترده واکسن کرونا می شد، 
کم کم آب می شود. به طوری که وزیر 

جدید امور خارجه در نخســتین روز 
کاری خود از تشکیل ستاد ویژه تسریع 
در تامین واکســن کرونــا در وزارت 

خارجه خبر داد.
 تغییر رویکرد 

در زمینه واردات واکسن
طبق آمار، ایران تا دیروز 5 شهریور 
ماه موفق به تزریــق 25 میلیون دوز 
واکسن دوز اول و دوم کرونا شده است. 
این در حالی است که جمعیت کسانی 
که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده 
و می توانند تاحدی خود را در برابر این 
ویروس ایمن بدانند، تنها هفت میلیون 
نفر هستند و باید حدود 50 میلیون نفر 
به طور کامل واکسینه شوند تا ایمنی 
جمعی حاصل شــود. عددی که حتی 
در مقایسه با کشورهای همسایه، رقم 
ناچیزی است و نشــان می دهد ایران 
به شکل مهار نشده ای با کرونا دست و 

پنجه نرم می کند.
 به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران 
روند کند واکسیناسیون عامل شرایط 
سخت کشــور در روزهای اخیر است. 
روند کندی که دلیل آن از عدم تامین 
واکسن در داخل و اقدامات نه چندان 
جدی برای واردات سرچشمه می گیرد. 
موانعی که در دولــت دوازدهم بارها با 
ایما و اشــاره و اخبار غیررسمی از آن 
یاد شده بود. اما به نظر می رسد ابراهیم 
رئیســی این موانع را جلوی پای خود 
نــدارد. او از زمان پیــروز در انتخابات 
ریاســت جمهوری دوره سیزدهم تا 

روز پنجشنبه هفته پیش که نخستین 
جلسه هیات دولت را با حضور ورزای 
کابینه اش برگزار کرد، بارها بر واردات 
واکســن تاکید کــرد و حتــی وزیر 
بهداشت جدید هم که با وجود سابقه 
موضوع گیری علیه واردات واکســن، 
دورنمای خوبی از تامین واکســن را 
ترسیم نمی کرد، از تامین منابع مالی 

برای واردات واکسن خبر داد.
چوب های الی چرخ شکسته 

می شود؟
حتی دیــروز کانــال تلگرامی برنا 
در پســتی با عنــوان »صحبت های 
شنیده نشده  الریجانی در ایام انتخابات 
ریاست جمهوری« از قول وی نوشت: 
»حدود مردادماه سال گذشته )1399( 
بود کــه دیدم وضعیــت کرونا خراب 
است و با این که مسئولیتی نداشتم با 
طرف چینی مذاکره کردم که واکسن 
بفرستند. قرار شد 1۸ میلیون واکسن 
با قیمت ارزان بفرستند که مسئوالن 
وزارت بهداشت تعلل کردند و این کار 

انجام نشد«.
در این میان برخی از در دســترس 
نبودن منابــع در آن زمان برای تامین 
واکســن از منابع معتبر خبر دادند و 
برخی دیگر بر وعده های تولیدکنندگان 
داخلی تکیه کرده و منتظر بودند پیش 
از بحرانی شــدن وضعیت بیماری در 
کشور واکسن داخلی در شمار انبوه به 
دست مردم برسد. اما وعده 50 میلیون 
دوز واکسن داخلی در حد پنج میلیون 

باقی ماند و پس از مرگ هزاران نفر در 
اثر ابتا به کرونا کم کم چوب های الی 

چرخ واردات هم شکسته شد.
  اقدامات عملی 

برای واردات واکسن
هر چند این وعده ها را هم می شود 
در جرگه وعده های نافرجام پیشــین 
در خصوص واردات گسترده واکسن 
تلقی کرد، امــا روز پنج شــنبه وزیر 
خارجه جدید از اقدامات عملی جدی 
این وزارتخانه برای واردات واکســن 
خبر داد. موضوعی که نشــان می داد، 
تولیدات پرشــمار داخلی واکســن با 
عناوین مختلف دیگر در دســتور کار 
نیســت و واردات جای آنهــا را گرفته 

است.
وزیر امور خارجه درباره برنامه های 
اولیــن روز کاری خود پس از جلســه 
هیات دولت اظهار کــرد: »برنامه اول 
ما رسیدگی به اولویت اصلی است که 
مردم ما گرفتار آن شده اند. ما در وزارت 
امور خارجه ســتادی را برای تسریع 

واردات واکسن از کشورهای مختلف 
تشکیل داده ایم که جلســه امروز آن 
با حضور مســئولین وزارت خارجه و 
دســتگاه های مرتبــط و همچنین با 

حضور وزیر بهداشت برگزار شد«.
حســین امیرعبداللهیــان گفت: 
»تمام ظرفیت   های دولتی و خصوصی 
ممکن را در سطح همه سفارتخانه ها  
به کار می گیریم تا در واردات واکسن 
تسریع شود. هدف این است که تمام 
سفارتخانه ها در خارج از کشور چه در 
بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 
در این کار تسریع مشــارکت داشته 

باشند«.
او حتی بر این نکته نیز تاکید کرد که 
»تمام توانمان را به کار خواهیم گرفت تا 
از هر کشوری که امکان انتقال واکسن 
به داخل باشد و از نظر استانداردهای 
علمی نیز وزارت بهداشت آن را تایید 
کند بدون هیچ محدودیتی واکســن 

وارد کنیم«.
*مواضع چندگانه وزیر بهداشت

تشکیل ستاد ویژه واردات واکسن 
کرونا در وزارت خارجه در حالی است 
که وزارت بهداشــت به فردی سپرده 
شده که از مخالفان واردات واکسن های 
بریتانیایی و آمریکایی بود و نامه ای را به 
همین منظور در دی 1399 خطاب به 
حسن روحانی امضا کرد و از او خواستند 
که واردات واکســن از این کشــورها 
صورت نگیرد. این در حالی اســت که 
چند شــرکت بزرگ دارویی دنیا که 
تولیدکننده معتبرتریــن و پرفروش 
ترین واکســن کرونا هســتند در این 
دو کشــور فعالیت دارند. در بخشی از 
این نامه سرگشاده خطاب به روحانی 
آمده بود: »از حضرتعالی انتظار می رود 
عاوه بر اعام ممنوعیت ورود واکسن  
از سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه...

مراقبــت بفرمایید که واکســن های 
تولیدی این کشورها و هر گونه واکسن 
تولید شــده از ســوی مراکز غیرقابل 
اعتماد، به واسطه گری کشور ثالث نیز 
وارد کشور نشده و برخی واکسن های 
مربوط به ســازوکار کوواکس نیز که 
ماهیت مورد شــبهه و مشــکوک به 
ارتباط با جریانات کاما مســئله دار 

بین المللی دارد، خریداری نشود«.
نامه ای که حتــی در روزهای اخیر 
همزمان با افزایش شــمار قربانیان و 
مبتایان کرونا در ایــران، محمدرضا 
ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی 
ایران، دوباره به آن اشــاره و در توئیتی 
این پرسش را مطرح کرده است که »آیا 
آنهایی که برای تحدید ورود واکســن 

بیانیه دادند، امروز پاسخگو هستند؟«. 
با این حال آنها نه تنها پاسخگو نبودن 
که بدون یادآوری مواضع قبلی خود در 
کسوت وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی با بیان اینکه برنامه اصلی ما 
واکسیناسیون اســت گفت که »هیچ 
محدودیتی برای همکاری در واردات 

واکسن کرونا نداریم«.
بهرام عین اللهی که در جلسه رای 
اعتماد مجلس هم بدون ماسک در میان 
نمایندگان حاضر شــد، در چرخشی 
آشــکار از موضع چند ماه قبل خود، 
واردات واکســن را ضروری دانست و 
گفت: »۶0 میلیــون جمعیت باالی 
1۸ ســال داریم که به هر نفر باید دو 
دوز واکســن تزریق شود پس به 120 
میلیون واکســن نیاز داریم. تاکنون 
حــدود 22 میلیون واکســن تزریق 
شده است. طبیعتا میزان تولید داخل 
واکســن به 9۸ میلیون دوز نمی رسد 
پس ناچار به واردات واکسن هستیم و از 
همه کسانی که بتوانند این کار را انجام 
بدهند کمک می گیریم و حتی از بخش 
غیردولتی اســتفاده می کنیم، منتها 
وزارت بهداشــت باید نظارت داشته 
باشد چون واکسن چرخه سرما دارد و 
باید واکسن هایی که انجام می شود نیز 

ثبت شود«.
در این میان هر چند بســیاری از 
صاحبنظــران ایــن چرخش هــای 
محســوس را قابل تامل می دانند، اما 
معتقدند که برای نجــات جان مردم 
از پاندمی که ایــران این روزها بیش از 
سایر مردم دنیا در دام آن گرفتار است، 
چنین تغییر مواضعی می تواند نقطه 
امیدوار کننده ای بر شــرایط ســخت 
مردم بتاباند، هر چند باید منتظر بود و 
دید این خبرها نیز در حد سخن باقی 
می ماند یا واکسیناسیون 50 میلیون 
جمعیت باقی مانده با واکســن های 
معتبر مورد تایید ســازمان بهداشت 

جهانی ادامه پیدا می کند.

وزارت خارجه ستاد واردات واکسن تشکیل داد

برداشته شدن چوب از الی چرخ اقدامات فرامرزی

خبر

از روز گذشته خبری در رســانه ها و فضای 
مجازی منتشر شده است که واکسن سینوفارمی 
که وارد ایران شــده تاییدیه ســازمان جهانی 
بهداشت ندارد، اما وزارت بهداشت، این موضوع 

را تکذیب می کند.
اطاعات اعام شده توسط سینوفارم نشان 
می دهد که این شــرکت در ماه های گذشته دو 
نوع واکسن تولید کرده اســت؛ یکی سینوفارم 
نوع پکن به اســم BBIBP-CorV و دیگری 

سینوفارم نوع ووهان.
این دو واکســن اگرچه توسط یک شرکت 
تولید شده اند اما کاما با هم دیگر تفاوت دارند؛ 
واکسن نوع پکن دارای تاییدیه سازمان جهانی 
بهداشت با تاثیرگذاری 79درصد است و واکسن 
ووهان با تاثیرگذاری 72.5 درصد هنوز تاییدیه 

سازمان جهانی بهداشت نگرفته است.
این موضوع منجر به نگرانــی زیادی درباره 
واکسنی شده که بیش از 15میلیون دوز از آن در 

ایران تزریق شده است. 
  اگر واکسن مورد تایید نباشد،
 اصال آن را خریداری نمی کنیم

جمعیت هال احمر به عنــوان واردکننده 

اصلی واکسن ســینوفارم این موضوع را کاما 
رد می کند.

محمدحسن قوسیان مقدم، دبیرکل جمعیت 
هال احمر در این رابطه به خبرآناین می گوید: 
»سازمان هال احمر این موضوع را کاما تکذیب 
می کند ما واکســنی را آورده ایم که مورد تایید 

سازمان جهانی بهداشت است«.
او می افزاید: »ما تنها واکسنی را وارد می کنیم 
که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت و سازمان 
غذاودارو باشد، اگر واکســن مورد تایید نباشد 
اصا آن را خریداری نمی کنیم، چراکه با سازمان 
غذاودارو قرار داریم که واکسن های معتبر وارد 

شوند«.
براســاس اخبار منتشر شــده در ماه های 
گذشــته، تاکنون 5 واکســن مجوز ســازمان 
غذاودارو ایران را گرفته اند که واکسن سینوفارم 
BBIBP-CorV هم در بین آن ها وجود دارد.

این در حالی اســت که برخی ادعا کردند که 
به دلیل قیمت پایین  واکســن وارد شده توسط 
هال احمر این واکســن نوعی است که تاییدیه 
سازمان جهانی بهداشــت ندارد. دبیرکل هال 
احمر با تایید ارزان تر بودن این واکسن می گوید 

علت آن واردات نوعی دیگر از واکسن نیست. او 
می گوید: »ایراد گرفتند که چون قیمت واکسن 
سینوفارمی که وارد کردیم پایین تر است پس ما 
واکســن دیگری را وارد کردیم. اما واقعیت این 
اســت که به علت این که این واکســن از طریق 
صلیب سرخ واکســن وارد کرده ایم توانستیم 
نسبت به برخی شــرکت ها تخفیف بگیریم. ما 
به عنوان یک محصول کمکی واکســن کرونا را 
به کشور را وارد کردیم و حتی روی آن ها عامت 

صلیب سرخ هم قرار دارد«.
  آنچه در ایران عرضه شده

 مجوز مصرف اضطراری دارد
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو نیز درباره 
اظهاراتی مبنی بر واردات واکســن سینوفارم 
از منبعی که تاییدیه ســازمان جهانی بهداشت 
 WHO ندارد، )ســینوفارم ووهان که تاییدیه
را ندارد(، گفت: »آنچه در ایران عرضه و مصرف 
شده است پلتفرم اصلی و دقیقا آن واکسنی است 
که از سوی سازمان بهداشت جهانی مجوز مصرف 

اضطراری دریافت کرده است«.
کیانوش جهانپور با اشاره به برخی اظهارات 
مبنی بر واردات واکســن ســینوفارم از منابع 

نامعتبر، به ایســنا گفت: به طور کلی چین پنج 
واکســن کرونا عرضه کرده اســت که شــامل 
سینوفارم پکن، ســینوفارم ووهان، سینوواک، 

کان سینو و... است.
وی تاکید کرد: »باید توجه کرد که سینوفارم 
 WHO پکن از واکسن هایی است که مورد تایید

قرار گرفته است«.
جهانپور گفت: »بر همین اســاس هم تنها 
واکســن چینی دارای مجوز مصــرف در ایران 
سینوفارم پکن اســت که در ماه های اخیر وارد 
شده است. ایران از ابتدای واردات واکسن تاکنون 
تنها، واردکننده و مصرف کننده سینوفارم پکن 
بوده است که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت 
هم قرار دارد. در ضمن این به معنای نامعتبر بودن 

واکسن ســینوفارم ووهان نیست؛ چرا که دهها 
میلیون دوز از آن واکسن در چین استفاده شده 
است؛ مضافا به اینکه حســب اطاع سینوفارم 
ووهان نیز در حال انتقال به پلتفرم اصلی  است 
و در آینده احتماال تنها یک واکسن سینوفارم از 

سوی چین عرضه خواهد شد«.
وی همچنیــن یادآور شــد: »در هر صورت 
آنچه در ایران عرضه و مصرف شده است پلتفرم 
اصلی و دقیقا آن واکســنی اســت که از سوی 
سازمان بهداشت جهانی بهداشت مجوز مصرف 
اضطراری دریافت کرده است و داده ها و یافته های 
موجود از اثربخشــی آن در ایران، مستندات و 
مدارک کارآیی و اثربخشی پلتفرم اصلی یا همان 

سینوفارم پکن محسوب خواهد شد«. 

تکذیب یک شایعه از سوی سازمان غذا و دارو و هالل احمر؛

واکسن سینوفارم عرضه شده در ایران تاییدیه WHO دارد

روز پنج شنبه وزیر خارجه 
جدید از اقدامات عملی 

جدی این وزارتخانه 
برای واردات واکسن خبر 

داد. موضوعی که نشان 
می دهد، تولیدات پرشمار 
داخلی واکسن با عناوین 

مختلف دیگر در دستور کار 
نیست و واردات جای آنها را 

گرفته است

تشکیل ستاد ویژه واردات 
واکسن کرونا در وزارت 

خارجه در حالی است که 
وزارت بهداشت به فردی 

سپرده شده که از مخالفان 
واردات واکسن های 

بریتانیایی و آمریکایی بود
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