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صدور بیش از ۴۷ میلیون قطعه 
کارت هوشمند ملی 

سخنگوی سازمان ثبت  احوال کشور گفت: در 
حال حاضر ۴۷میلیون و ۵۱هزار و ۸۵۳ قطعه کارت 

هوشمند ملی صادرشده است.
به گــزارش ایرنا، ســیف اهلل ابوترابــی افزود: 
۵۷میلیون و ۵۴۱هــزار و ۵۸۹نفر مراحل تکمیل 

ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند.
او در مورد علت تأخیر و طوالنی شدن زمان صدور 
کارت هوشمند ملی نیز بیان کرد: تأخیر در صدور 
کارت هوشــمند ملی به دلیل مشکل تأمین بدنه 
کارت است و از آغاز سال ۹۷با شرکت های متولی 
که چاپخانه دولتی متولی تأمین و تولید آن است، 
وارد مذاکره شدیم و تالش ها آغاز و قرار شد که بدنه 
کارت ایرانی مشــابه خارجی باشد، آزمایش های 
طوالنی انجام شد و این کارت مشابه نمونه خارجی 
است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت 

شده است.
ابوترابی اعالم کرد: تاکنون ۴۶۱هزار و ۹۶۱قطعه 
کارت هوشمند ملی تولید داخلی صادر و در اختیار 
متقاضیان قرار داده شده اســت.همچنین در این 
کارت ها امضای الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده 

که باید توسط خود افراد ثبت شود.
    

جذب دختران بازمانده از 
تحصیل به چرخه تحصیل

توافق نامــه همکاری بیــن آموزش وپرورش و 
معاونت امور زنان ریاســت جمهوری در راستای 
همکاری های بین دستگاهی به امضای روسای دو 

دستگاه رسید.
به گــزارش ایســنا، در حاشــیه دیــدار وزیر 
آموزش وپرورش با معــاون رئیس جمهور در امور 
زنان، توافق نامه همکاری بیــن آموزش وپرورش 
و معاونت امور زنان ریاســت جمهوری به امضای 

محسن حاجی میرزایی و معصومه ابتکار رسید.
در ایــن دیــدار تعــدادی از معاونــان وزیر 
آموزش وپرورش ازجمله معاون آموزش متوسطه، 
معاون پرورشــی و فرهنگی، معاون تربیت بدنی، 
رئیس دانشــگاه فرهنگیــان، رئیس ســازمان 
نهضت ســوادآموزی و مســئول امور زنان وزارت 
آموزش وپرورش حضور داشتند و هر یک، گزارشی 

از عملکرد خود در امور زنان و دختران ارائه دادند.
بر اساس این گزارش؛ آموزش مهارت های گفتگو 
و ارتباط مؤثر، آموزش افزایش مشارکت اجتماعی 
دختران، آموزش مهارت های کودکیاری به دانش 
آموزان، جذب دختران بازمانده از تحصیل به چرخه 
تحصیل از موضوعات این توافقنامه برای اجرا تا پایان 

سال ۱۳۹۹است.
    

 لغو برگزاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران

سخنگوی شورای سیاســت گذاری نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران از لغو ۳۳مین دوره نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران در سال جاری در مقابله با 

شیوع کرونا خبر داد.
به گزارش ایسنا، ایوب دهقانکار اعالم کرد، این 
تصمیم با توجه به اعالم صریح دولت مبنی بر تکلیف 
همگانی در پیشگیری از شیوع بیماری »کوویدـ  
۱۹« و در راستای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 

گرفته شده است.
شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران به 
دلیل توصیه های وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از برگزاری 
هر گونه تجمع در سطح کشــور و نبود چشم انداز 
روشــن در امکان برگزاری نمایشــگاه در ماه های 
آتی برگزاری این دوره از نمایشگاه را در سال جاری 

منتفی دانسته است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چندین ماه است که جهان با کرونا 
دســت به گریبان اســت. هنوز هیچ 
داروی قطعی کشف نشــده تا بتواند 
ذره ای نور امیــد در دل مردم و کادر 
پزشکی بکارد و هر روز افراد بیشتری 
در سراســر دنیا مرگ عزیزانشان را 

تجربه می کنند. 
از زمــان شــیوع کرونــا در دنیا 
تاکنــون، کشــورها رویکردهــای 
مختلفی را در مواجهه با این ویروس 
در دستور کار خود قرار داده اند، برخی 
کشــورها مثل ایران به پیشگیری و 
کنترل این بیماری روآورده اند، برخی 
کشــورها مثل آمریکا به شناسایی و 
ایزوله سازی بیماران مشغول شدند و 
برخی راهکاری مانند »ایمنی جمعی« 
را در دســتور کار خود قرار دادند؛ اما 
مسلم این است که هیچ کدام تاکنون 

موفق نبوده اند. 
آزمون و خطا برای مبارزه با کرونا

حسن روحانی، رئیس جمهور روز 
دوشنبه در جلســه ستاد ملی کرونا و 
با استناد به تخمین وزارت بهداشت 
گفته بود حدود 2۵ میلیون ایرانی به 
کرونا مبتال شده اند و باید این احتمال 
را بدهیــم که ۳۰ تــا ۳۵ میلیون نفر 
دیگر در معرض ابتــال به این ویروس 
خواهند بود، عددی که شاید نصف آن 
مبتالیان خاموش و بی عالمت باشند.

او همچنین تأکید کــرده بود که 
هنوز داروی قطعی و واکســن برای 

این بیماری وجود نــدارد، و هنوز به 
»ایمنی جمعی« در برابر این بیماری 

نرسیده ایم.
به گفتــه رئیس جمهــور، در این 
گــزارش پیش بینی  شــده شــمار 
بســتری های آینده حــدود دو برابر 
تعدادی خواهد بود که در این ۱۵۰ روز 
شــاهد بودیم. با توجه به اینکه زمان 
دقیق پایان این بیماری را نمی دانیم، 
باید از لحاظ تخت، امکانات و درمان، 
خودمان را برای شــرایط آینده آماده 
کنیم. در این گزارش آمده از هر ۱۰۰۰ 
نفر مبتال ۵۰۰ نفر اصاًل ممکن است 
عالئم نداشــته باشــند و متوجه هم 
نشوند. حدود ۳۵۰ نفر عالئم خفیف 
دارند و اصاًل نیاز به بســتری ندارند و 
ممکن اســت ۱۵۰ نفر از ۱۰۰۰ نفر 
نیاز به بستری داشــته باشند. پس ما 
یک جمعیت چند ۱۰ میلیونی بیمار 
پیش رو داریم که باید خودمان را برای 

بستری و مراقبت از آنها آماده کنیم.
بسیاری از کارشناسان می گویند 
از حرف های اخیر روحانی بوی تغییر 
شیوه برای مبارزه با کرونا می آید. به 
زعم برخی ســخنان رئیس جمهور 
در حوزه »ایمنی جمعی« به شــدت 
عجیــب و تعجب برانگیز اســت، تا 
جایی کــه بســیاری به این شــیوه 
بیان رئیس جمهور انتقــاد کرده اند. 
برخی گفته انــد به نظر می رســد یا 
رئیس جمهور مشاوران اشتباهی دارد 
یا از ترکیب واژه های اشــتباهی برای 
بیان منظور خود استفاده کرده است. 

»ایمنی جمعی« و نتایج جهانی
صحبت های روحانی در روزهای 

اخیر باعث شــده اســت تا »ایمنی 
جمعی« یا »ایمنی گله ای« بر ســر 
زبان ها بیافتد و افراد زیادی در رابطه 
با این موضوع صحبــت کنند؛ اما این 

کلمه ها به چه معناست؟ 
»ایمنی جمعی« یــا گله ای نوعی 
محافظت غیرمستقیم از بیماری های 
عفونی اســت و زمانی رخ می دهد که 
درصد زیادی از جمعیت یک کشور یا 
منطقه، از طریق عفونت های قبلی یا 

واکسیناسیون مصون شوند. 
 در رابطه با کرونا هم بســیاری از 
کشــورها از »ایمنی جمعی« سخن 
به میان آوردند اما تجربه اغلب آن ها 
ناموفق عنوان شده است. برای مثال 
این روش در انگلســتان برای مدتی 
مدنظر قــرار گرفت اما بــا مخالفت و 
فشار پزشــکان مورد تجدیدنظر قرار 

گرفت. 
یافته هایــی در مــورد »ایمنــی 
جمعی« که در ژورنال پزشکی لنست 
منتشرشده است هم نشان می دهند 
که ۹۵ درصــد از جمعیت اســپانیا 
در برابــر ویروس کرونا آســیب پذیر 
باقی مانده اند. این بررسی در اسپانیا 
روی بیــش از ۶۱ هــزار  نفر صورت 
گرفته و از نظر بزرگــی دایره تحقیق 

بسیار قابل توجه است.
تحقیق هــای مشــابه در چین و 
آمریکا هم یافته های تحقیق اسپانیا 
را تأیید و تأکیــد می کند که حتی در 
مناطقی با چرخش باالی ویروس هم 

باز ایمنی جمعی رخ نداده است. 
بااین حال »ایمنی جمعی« بار اول 
نیست که در کشــور مطرح می شود. 

در همان ماه های نخســت شــیوع 
کرونا هم در رابطه با »ایمنی جمعی« 

صحبت هایی شنیده شد. 
در فروردین مــاه بود کــه دکتر 
فتوحی، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه 
ملی تحقیقات ســالمت در نامه ای به 
وزیر بهداشت از اســتراتژی »ایمنی 
جمعی« به شــدت انتقاد کرد: ایمنی 
جمعی با ابتالی ۷۰-۶۰ درصد مردم، 
یعنی ۸ میلیون بیمــار، ۵/۱ میلیون 

بستری و ۴۵۰ هزار مرگ.
او در آن زمان هشــدار داد که این 
تعداد بیمار حتی در عرض دو ســال 
نیز نظام سالمت را فلج خواهد کرد و 
استراتژی فعلی منجر به سیل بیماران 
خواهد شد که در صورت تعلل بیشتر، 
کنترل اپیدمی غیرممکن خواهد شد.

پیش ازاین هم ایــرج حریرچی، 
معاون وزیر بهداشــت بــا رد تئوری 
»ایمنــی جمعی« گفته بــود: نه ما و 
نه هیچ کشــوری در دنیــا از موضوع 
کنترل کرونا ویروس به واسطه »ایمنی 
جمعــی« مطمئن نیســت، برخی 

کشــور ها حتی کشــور پیشرفته ای 
مانند سوئد به سمت »ایمنی جمعی« 
حرکت کردند که منجر به شکســت 
و عذرخواهی رســمی شــد بنابراین 
حرکت به ســمت ایمنی جمعیتی یا 
رمه ای به تنهایی حرکتی اشتباه است 
که قطعاً در سلسله اقدامات جمهوری 

اسالمی ایران نیست.
 نمی شود مردم را رها کرد 

تا مبتال شوند
ایــن در حالی اســت کــه طی 
هفته های اخیــر مشــابه اظهارات 
روحانــی از  پژوهشــگران و مقامات 
دیگری هم شنیده  شده بود؛ سخنان 
اخیــر رئیس جمهــور بــار دیگر به 
گمانه زنی ها در مورد وجود راهبردی 
برای ایجاد »ایمنــی جمعی« دامن 

زده است.
خبرگزاری ایسنا  2۹ تیرماه به نقل 
از دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته 
علمی ســتاد مقابله بــا کرونا، گفته 
چه سیاست کشــور بر ایجاد »ایمنی 
جمعی« باشــد و چه نباشــد، ما در 
حال حرکت به سمت ایمنی جمعی 

هستیم.
مردانی با بیان اینکه این موضوع را 
باید به فال نیک گرفت، تصریح کرد: 
اگر این تعداد افراد بــه بیماری کرونا 
مبتال شــده باشــند، به احتمال زیاد 
مجدداً به بیماری مبتال نمی شــوند؛ 
زیرا آنتی بــادی محافظت کننده در 
بدنشــان به وجود آمده است و شاید 
اگر روزی تا ۷۰ درصد جمعیت ایران 
مبتال شــوند بتوان ماسک، دستکش 

و... را کنار گذاشت.
او همچنین بیان کرد: در اسفندماه 
پیش بینی کرده بــودم که حداقل تا 
یک سال آینده ۳۰ تا ۷۰ درصد افراد به 
کرونا مبتال خواهند شد، آن زمان این 
موضوع باعث ناراحتی مردم شد، اما 
اکنون می بینیم که آن پیش بینی ها 
درست بوده است و قدم اول »ایمنی 

جمعی« محقق شده است.
مردانی ازجمله نخستین اعضای 
کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در 
ایران است که پیش از حسن روحانی 
در مورد ابتالی 2۰ درصد شهروندان 
به کووید-۱۹ ســخن گفتــه بود. او 
در ۱۳ تیرمــاه گفته بود تســت های 
ســرولوژی که به صــورت رندوم در 
گوشه وکنار کشــور انجام شده نشان 
می دهد ۱۸ میلیون شهروند یعنی 2۰ 
درصد جمعیت تاکنون به کووید-۱۹ 

مبتال شده اند.
اما از ســوی دیگر دکتر مصطفی 
قانعــی، رئیس کمیته علمی ســتاد 

مقابله با کرونا، در یک برنامه تلویزیونی 
در مورد »ایمنی جمعی« گفته که این 
فرضیه ای  است که در همه دنیا وجود 

دارد، اما کارایی ندارد.
او تأکید کرده که نمی توان مردم 
یک جامعه را به حال خــود رها کرد 
تا همگی مبتال شوند، پس این روش 

نمی تواند یک استراتژی باشد.
کادر پزشکی توان ندارند

در آخــر اینکه مســئله »ایمنی 
جمعی« یکی از جنجالی ترین مسائلی 
اســت که در پی همه گیری جهانی 
کووید-۱۹ مطرح شده و درحالی که 
موافقانی دارد، اما با تردیدهای جدی 
و مخالفت های شــدیدی نیز روبه رو 
اســت. نکته مهم اما این است که در 
کشــور روزانه افراد زیادی به واسطه 
کرونا جان خود را از دست می دهند. 
هنوز هیچ داروی قطعــی برای مهار 
کرونا وجود ندارد و این ویروس مدام 
در حال تغییر است و به گفته پزشکان 
هنوز اطالعات زیادی از این ویروس در 
دست نیست. از سوی دیگر پرداختن 
به شــیوه »ایمنی جمعی« نمی تواند 
مؤثر باشــد چراکه این شــیوه وجود 
کادر پزشــکی تازه نفــس می طلبد. 
پزشکان و پرســتاران ماه هاست که 
به صورت شــبانه روزی خود را وقف 
بیماران کرده اند و بسیاری از آن ها در 
این راه جان خود را ازدســت داده اند؛ 
اگر بخواهیم کمی دقیق تر نگاه کنیم 
بیمارستان های کشور هم گنجایش 
و ظرفیت مــوج دیگــری از بیماران 
را ندارد و در حال حاضــر نیز برخی 
از استان ها به ســمت احداث دوباره 
بیمارســتان هایی صحرایی رفته اند. 
بر همین اســاس برخی از پزشکان و 
مســئوالن می گویند اگر بخواهیم با 
شــیوه »ایمنی جمعی« پیش برویم 
قطعاً با شکســت روبه رو خواهیم شد 

چراکه شرایط آن را نداریم.

سیاستی احتمالی که اما و اگرهای بسیاری بر آن مترتب است؛

کارآیی» ایمنی جمعی« در عبور از خطر کرونا

خبر

چند روزی اســت که داروی »رمدسیویر« 
ســروصدای زیادی به پا کرده است. در روزهای 
شیوع کرونا و نبود داروی قطعی و واکسن برای 
آن، عده ای از این شــرایط سوءاســتفاده کرده 
و به دروغ داروی دگزامتــازون را داروی اصلی 
کرونا معرفی کردند و امــروز صحبت از دارویی 
دیگر می کنند که بحث داغش در بازار سیاه هم 

مطرح است.
در این رابطه متخصص بیماری های عفونی 
گفت: این بیماری بسیار ناشــناخته و تاکنون 
در جهان واکسن و داروی قطعی برای آن وجود 

نداشته است. 
پریــوش داوودیان ادامــه داد: بر اســاس 
پروتکل های درمانی وزارت بهداشت، داروهایی 
در بیمارستان برای بیماران کووید-۱۹ تجویز 
می شــود که در روند بیماری و کنترل آن تأثیر 
داشته و عالئم و عوارض کرونا را بهبود می بخشد.

او ضمن تأکید بر اینکــه هیچ دارویی به طور 
حتمی ویروس را از بیــن نمی برد، افزود: یکی از 
داروهایی که این روزها از آن صحبت می شــود، 
داروی رمدسیویر هست که با اســتفاده از آن، 
نتایج مثبتی در بهبود شماری از بیماران بستری 

و حاد، مشاهده شده است.

پای »رمدسیویر« به بازار سیاه باز شد
همین مؤثــر بودن ایــن دارو در بهبود حال 
بیمــاران کرونایی باعث شــده تا بســیاری از 
شــیادان نمونه های جعلی این دارو را در بازار به 
فروش برســانند. این دارهای تقلبی باعث شد 
تا کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشــت در رابطه با آن 

توضیحاتی ارائه دهد.
 جهانپور بابیــان اینکــه پیش ازاین تعداد 
محدودی از داروی رمدســیویر برای مطالعات 
بالینی و تحقیقاتی وارد کشــور شد و در مراکز 
تحقیقاتی و بیمارســتان های آموزشی وابسته 
به دانشگاه علوم پزشکی استفاده می شد، افزود: 
به همیــن دلیل ما هیچ مجوزی بــرای واردات 
نداشتیم و هر دو دارو به عنوان اثربخشی احتمالی 
وارد فهرست شد. همچنین داروهای خارج از این 
سیکل و موجود در بازار سیاه عمدتاً بااطالع دقیق 
جعلی است. این داروها با هزینه گزاف به فروش 
رفته و نه تنها اثربخشی ندارد بلکه تهدید جدی 

برای سالمت است.
توزیع در روزهای آینده

جهانپــور با بیــان اینکه در روزهــای اخیر 
رمدسیویر در فهرســت رسمی داروهای کشور 

رفته و با تالش داروســازان داخلــی تولید آن 
در داخل کشــور آغازشده اســت، تصریح کرد: 
»رمدسیویر« هم در روزهای آتی توزیع می شود.

اولین تولید ملی »رمدسیویر«
روز گذشته همچنین سید حیدر محمدی 
در نامه ای به شــرکت های داروسازی نوشت: با 
توجه به شیوع باالی بیماری کووید-۱۹ در کشور 
و نظر به تائید اثربخشــی داروی »رمدسیویر« 
در درمان بیماری کرونا توســط آژانس دارویی 
اروپا )EMEA( و طبق صورت جلســه شماره 
2۰۱۹/۳/2 مورخ 2۴ تیر ۱۳۹۹ مبنی بر ورود 
داروی» رمدسیویر« به فهرست رسمی دارویی 
ایران به تائید اعضای کارگروه بررسی و تدوین 
فهرســت رســمی دارویی ایران و نیز پیرو نامه 
معاونت درمان مبنی بر طــرح موضوع داروی 
رمدسیویر در کمیته علمی کووید-۱۹ وزارت 
بهداشت و امکان تولید دارو توسط تولیدکنندگان 
داخلی و با توجه به نیاز مبرم بیماران به این دارو و 
تجویز این دارو توسط متخصصان عفونی و وجود 
داروهای مشــابه تقلبی در بازار دارویی کشور، 
بدین وســیله با ورود داروی فوق به فهرســت 

دارویی کشور موافقت می شود.
الزم به ذکر است، هفته گذشته وزیر بهداشت 

درباره »رمدسیویر« گفته بود: این دارو به اندازه 
کافی در کشور توزیع شــده و هفته آینده اولین 
تولید ملی این دارو عرضه خواهد شد و مشکلی 

در این زمینه نخواهیم داشت.
دو هزار و 182 مبتالی جدید و 209 فوتی

به هر حــال آمار ابتــال و مرگ براثــر کرونا 
همچنان باال است و امید می رود که با ورود این 
دارو به بازار و در دسترس بودن آن، گامی اساسی 

در راستای کنترل بیماری برداشته شود.
 روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
از روز شنبه تا ظهر یکشنبه و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، دو هزار و ۱۸2 بیمار جدید 
مبتالبه کووید-۱۹ در کشــور شناســایی شد 
که  یک هزار و ۳2۴ نفر از آن ها بســتری شدند 

و مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به 2۷۳ 
هزار و ۶۵۶ نفر رسید. به گفته سیما سادات الری، 
در این بازه زمانی 2۰۹ بیمار کووید-۱۹ هم جان 
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۴ هزار و ۱۸۸ نفر رسید و ۳هزار 
و ۵۵۶ نفــر از بیماران مبتالبــه کووید-۱۹ در 
وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند و تاکنون دو میلیــون و ۱۴۸ هزار و ۹۹۹ 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
است. بسیاری از شــهرها همچنان در وضعیت 
قرمز بیماری قرار دارند و شــرایط استان های 
آذربایجان شرقی، ایالم، بوشهر، خراسان رضوی، 
خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و 

فارس خوب نیست. 

»رمدسیویر« وارد فهرست دارویی کشور شد

عضو کمیته علمی ستاد 
مقابله با کرونا: در اسفندماه 

پیش بینی کرده بودم که 
حداقل تا یک سال آینده 

۳0 تا ۷0 درصد افراد به 
کرونا مبتال خواهند شد، 

آن زمان این موضوع 
باعث ناراحتی مردم شد، 
اما اکنون می بینیم که آن 
پیش بینی ها درست بوده 

و قدم اول »ایمنی جمعی« 
محقق شده است

رئیس کمیته علمی ستاد 
مقابله با کرونا در رابطه با 

»ایمنی جمعی« تأکید کرده 
که نمی توان مردم یک 

جامعه را به حال خود رها 
کرد تا همگی مبتال شوند 
و این روش نمی تواند یک 

استراتژی باشد
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