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واکنش سخنگوی سازمان غذا و دارو به شائبههای واکسن روسی
ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو بــه برخــی
شــائبههای مطــرح شــده پیرامــون واکســن روســی
کرونــا پاســخ داد و بــا بیــان اینکــه ایــن واکســن
شــرایط قابــل قبــول بــرای شــروع واکسیناســیون
را داراســت ،گفــت :تــا روزهــای اخیــر بیــش از
 ۱۴کشــور در دنیــا ایــن واکســن را تأییــد یــا مجــوز
مصــرف اضطــراری آن را صــادر کردهانــد و بیــش
از  ۵۰کشــور نیــز درخواســت آن را دارنــد.
کیانــوش جهانپــور ادامــه داد :واکســن اســپوتنیک
فعــاً در زمــره  ۱۰واکســنی اســت کــه فرآینــد

تأییــد و ورود بــه ســبد کوواکــس را« ســابمیت»
کــرده و توســط  WHOدر دســت بررســی اســت؛
لیکــن کوواکــس هنــوز توزیــع واکســنی نداشــته
اســت .وی افــزود :متأســفانه برخــی از اظهــارات
در رابطــه بــا واکســن کوویــد کــه مجــوز مصــرف
اضطــراری در کشــور دریافــت کــرده ،غیــر
حرفـهای اســت و اخــاق حرفـهای در آن رعایت
نشــده و در برخــی مــوارد نیــز شــائبه عالیــق و
تعــارض منافــع وجــود دارد.
ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو دربــاره واکســن

«اســپوتنیک  »Vگفــت :در روســیه نیــز تاکنــون
بیــش از  ۳میلیــون دوز تولیــد شــده و افــزون بــر
یــک میلیــون دوز از ایــن واکســن تزریــق شــده
اســت .واکسیناســیون انجــام شــده در برخــی
از کشــورها و همچنیــن روســیه بــا اثربخشــی
مناســب همــراه بــا بیخطــری را نشــان داده
اســت .وی از تفاهــم صــورت گرفتــه بــرای
انتقــال دانــش فنــی «اســپوتنیک  »Vو تولیــد
مشــترک آن در کشــورمان خبــر داد و گفــت:
مجــوز مصــرف اضطــراری «اســپوتنیک  »Vدر

کشــورمان در ادامــه طبــق تفاهمــات فعلــی بــا
انتقــال فنــاوری و تولیــد مشــترک آن نیــز همــراه
خواهــد بــود و بــه ایــن ترتیــب همــکاری مشــترک
بیوتکنولــوژی و صنعــت واکسنســازی بیــن
ایــران و فدراســیون روســیه در دســتور کار اســت
و بــا توجــه بــه زیرســاختهای عظیــم روســیه در
ایــن حــوزه و توانمنــدی بــاالی ایــران ،قطعــاً ایــن
همکاریهــا جایــگاه هــر دو کشــور را در حــوزه
بیوتکنولــوژی و واکســن ســازی در دنیــا ارتقــا
خواهــد داد.

کروناهمچنانقربانیمیگیرد؛
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تاکنون
 ۹میلیون و  ۲۳۰هزار و ۳۷۶
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

 ۱۸شهرستان کشور در وضعیت نارنجی ۱۲۴ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۳۰۶شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
شهرســتانهای نارنجــی در اســتانهای شــمال شــامل آمــل ،بابــل ،بابلســر ،بهشــهر،
تنکابــن ،جویبــار ،چالــوس ،رامســر ،ســاری ،فریدونکنــار ،قائمشــهر ،محمودآبــاد ،نــکا،
نــور و نوشــهر در مازنــدران و صومعــه ســرا ،رودســر و الهیجــان در گیــان هســتند.
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فوت شده ( 24ساعت گذشته)
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