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دكه مطبوعات

تغذیه و سالمت

انواع روغن نارگیل و فواید آن
گــروه تغذیه و ســامت -  
هنگام انتخاب روغن برای صورت، به 
دنبــال روغن نارگیل ارگانیک با دارای 
برچسب تصفیه نشده باشید. محققان 
در تحقیقــات خود پیرامــون بهترین 
روغن مورد اســتفاده برای پوســت 
صورت که بیشــترین فایــده را برای 
پوســت دارد؛ یکی از ایــن روغن ها، 

روغن نارگیل است.
ســه نوع اصلی روغــن نارگیل 
وجود دارد: تصفیه نشده، روغن مشتق 

شده و روغن مایع.
روغــن نارگیل مایــع در درجه 
اول برای پخت و پز اســتفاده می شود؛ 
کیفیت روغن های نارگیل که به منظور 
تجاری تهیه می شوند، با یکدیگر بسیار 
متفاوت است؛ برخی روغن ها از طریق 
یک فرآیند شیمیایی تصفیه می شوند که 
ممکن اســت برای پوست خشن بوده 
و دارای خواص مفید کمتری باشــد. 
روغن نارگیل تصفیه نشده که با فشار 
دادن تفاله نارگیل خوراکی تهیه می شود 
و به طور کلی فاقد مواد شیمیایی اضافه 
شده است، برای مراقبت از پوست بهتر 
است. طی یک پژوهش در سال ۲۰۱۷ 
در مورد روغن های مختلف تولید شده 
به روش های متفاوت، بیان شد که روغن 
فشــرده شده ســرد، حاوی اسید های 
چرب و ترکیبات مفید بیشــتری برای 
پوست است. بیشتر روغن نارگیل های 
بــا کیفیت باال در صورت نگهداری در 
دمای زیر ۷۵ درجــه )۲۳/۸۸۹ درجه 
ســانتیگراد( جامد است و در صورت 

گرم شدن مایع می شود.
یــک احســاس برای داشتن 

بهتــر، می توانید روغــن نارگیل را با 
مخلوط کن یا غذاساز مخلوط کرده و 
به آن بافتی کف آلود بدهید؛ همچنین 
ســعی کنید روغن های اساسی را که 
دارای خاصیت تغذیه ای پوست هستند 

به آن اضافه کنید.
فواید روغــن نارگیل برای 

سالمت عمومی
۱- کاهش وزن: نارگیل حاوی 
اسید های چرب کوتاه و متوسط است 
که به کاهــش وزن اضافی به ویژه در 
ناحیه شکم کمک می کند و روند هضم 
غذا را در مقایســه با سایر روغن های 
سالم تســهیل می کند. روغن نارگیل 
همچنین بــه تنظیم عملکرد غده های 
تیروئید و غدد درون ریز کمک می کند، 
زیرا میزان متابولیسم را در بدن افزایش 
می دهد و به ســوزاندن انرژی و چربی 
بیشتر کمک می کند. برخی از مردم در 
مناطق ساحلی گرمســیری از روغن 
نارگیل در پخت و پز استفاده می کنند 
کــه در کنــار ورزش موجب کاهش 
وزن آن ها و رســیدن به یک فرم عالی 

می شود.
۲- تقویت کننده سیســتم 
ایمنــی بــدن: روغــن نارگیل به 
بهبود سیســتم ایمنی بــدن و مبارزه 
بــا باکتری های مضــر کمک می کند، 
زیــرا دارای خاصیت ضد میکروبی و 
همچنین حاوی اســید لوریک، اسید 
کاپریک و اســید کاپریلیک با خواص 
ضد قارچی و ضد باکتریایی اســت؛ 
بنابراین روغن زیتون از ابتال با تبخال، 
آنفلوانزا، سرخک و سارس جلوگیری 

می کند.
۳- هضــم غذا را تســهیل 
نارگیل  روغــن  می کند: 
موجب بهبود عملکرد 
بدن  گوارش  سیستم 
و در نتیجــه درمــان 
کلیه مشکالت معده 
و گوارشــی می شود، 
حــاوی خواص  زیرا 
ضد میکروبی، باکتریایی 
و انگلــی اســت که 
باعــث  می توانــد 
شود.  ســوءهاضمه 

روغن نارگیــل همچنین برای جذب 
مواد مغذی مهم مانند ویتامین ها، مواد 

معدنی و اسید های آمینه مفید است.
۴- مراقبت از دندان: کلســیم 
یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده 
دندان هاست و روغن نارگیل به جذب 
کلسیم در بدن کمک می کند؛ بنابراین 
موجــب تقویت دندان ها و جلوگیری 
از پوسیدگی می شود. تحقیقات نشان 
می دهد کــه این روغن بــرای درمان 

عفونت های لثه نیز مفید است.
۵- تســریع روند بهبودی 
از بیماری هــا: هنگامــی که روغن 
نارگیــل را روی ناحیه آســیب دیده 
قرار می دهید، موجب بهبودی سریعتر 
بیماری می شود، زیرا یک الیه شیمیایی 
ایجاد می کند که از قسمت آسیب دیده 
در برابر گرد و غبار خارجی، هوا، قارچ 
ها، باکتری هــا و ویروس ها محافظت 
می کند و برای درمان کبودی بسیار مفید 
است. همچنین برای بهبود بافت های 

آسیب دیده مؤثر است.
۶- حفاظت از بدن در مقابل 
بیماری ها: روغــن نارگیل از برخی 
بیماری ها ماننــد بیماری های کلیوی، 
کیسه صفرا، لوزالمعده و بیماری های 
کبدی جلوگیری کرده و مانع از تجمع 
چربی در آن می شــود. همچنین برای 
درمــان زخم، عفونــت گلو، عفونت 
ادراری، ذات الریــه، ســوزاک و رفع 

بثورات نقش مؤثری را ایفا می کند.
۷. کمــک به درمــان ایدز و 
ســرطان: طبق تحقیقات پزشکی، 
روغن نارگیل نقشی اساسی در کاهش 
آلرژی ویروسی در بیماران دارای نقص 

ایمنی مانند سرطان و ایدز دارد.
۸. ســالمت قلــب را تقویت 
می کنــد: گرچه برخــی تحقیقات 
پزشــکی ثابت کرده اســت که روغن 
نارگیل به دلیل آنکه حاوی چربی های 
اشباع شــده است، برای سالمت قلب 
مضر اســت اما تحقیقــات دیگر آن را 
بــرای درمان بیماری هــای قلبی مفید 
دانسته است، زیرا حاوی اسید لوریک 
بــوده و به درمان مشــکالت مختلفی 
مانند سطح کلسترول باال، فشار خون 
بــاال وجلوگیری از تصلب شــرایین 

کمــک می کند. اگر از ایــن روغن در 
غذای خود استفاده می کنید و مشکلی 
احســاس کردید، بالفاصله استفاده از 
آن را متوقف کرده و بهتر اســت قبل از 

استفاده با پزشک خود مشورت کنید.
را کاهــش  ۹ - اســترس 
می دهــد: روغن نارگیل یــک ماده 
آرامش بخــش موثر اســت و موجب 
کاهش استرس می شــود؛ زیرا حاوی 
خاصیت آنتی اکسیدانی است. می توان 
با ماساژ کمی از آن روی سر و استراحت 
پس از آن، از شر استرس خالص شد.

۱۰- درمــان دیابــت: روغن 
نارگیل به کنترل قند خون کمک کرده 
و ترشح انســولین را بهبود می بخشد. 
همچنیــن اثر اســتفاده از گلوکز را در 
خــون افزایــش داده و در نتیجه نقش 
موثری را در پیشگیری و درمان دیابت 

ایفا می کند.
۱۱- رفع مشکالت ارتوپدی: 
روغن نارگیــل توانایی بدن در جذب 
مواد معدنی مهم مانند کلســیم، منیزیم 
و ســایر ویتامین ها را بهبود می بخشد؛ 
بنابرایــن در تقویت اســتخوان ها و 
جلوگیــری از پوکی اســتخوان نقش 
دارد و به ویژه برای خانم ها بسیار مفید 
است، زیرا آن ها پس از میانسالی بیشتر 

در معرض پوکی استخوان قرار دارند.
افزایــش  را  انــرژی   -۱۲
می دهد: روغن نارگیل اغلب توســط 
ورزشکاران و افرادی که از رژیم غذایی 
خاصی پیروی می کنند استفاده می شود، 
زیرا حاوی کالری کمتری نســبت به 
روغن های دیگر اســت، عالوه بر این 
چربی هــای موجــود در آن به راحتی 
به انرژی تبدیل می شــوند، بنابراین به 
جلوگیــری از تجمع چربی در قلب و 
عروق کمک می کند و باعث احساس 
اســتقامت و افزایــش انرژی بیشــتر 

می شود.
۱۳- پیشــگیری و درمــان 
آلزایمر: تحقیقات علمی اخیر نشان 
می دهــد که روغن نارگیــل در درمان 
آلزایمــر بســیار مفید اســت اما این 
مطالعات به صورت واقعی نقش آن را 
در پیشگیری و درمان این بیماری اثبات 

نکرده است.

   کرونا دوباره در کشور جان گرفته؛ وضعیت برخی استان ها وخیم است؛ ویروس جهش یافته انگلیسی نیز تاخت و تازش را شروع کرده و در تمام 
کشور به گردش درآمده است و هر آن می تواند کل کشور را به تسخیر درآورد...

یورشی دوباره و گوش هایی که 
بدهکار نیست!

گروه تغذیه و سامت -  با اعمال 
محدودیت های متوسط کرونایی از ۱۴ 
آبان ماه و تشــدید آنها از اول آذر ماه، 
آغاز فعالیت طرح محله محور مقابله 
با کرونا تحت عنوان طرح شهید قاسم 
سلیمانی، افزایش تعداد آزمایش های 
تشــخیصی کرونا، اعمال محدودیت 
تردد بین اســتانی و... بــه تدریج آمار 
بســتری و فوت ناشی از کرونا بعد از 
یک پاییز پُر مــرگ، کاهش یافت؛ به 
طوری که در ۲۹ آذر ماه دکتر علیرضا 
رییسی-سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا اعالم کرد که روند بیماری در ۳۰ 
استان کشور نزولی شده و خوشبختانه 

هیچ شهر قرمزی نداریم.
مــرگ و میرهــای ۲ رقمی 

کرونا 
این کاهش تاجایی پیش رفت که 
در هفته چهارم دی ماه میزان بســتری 
بیماران به شدت کاهش یافت و میزان 
مرگ و میر کرونایی نیز پس از چندین 
ماه در تاریخ ۱۶ دی ماه مجددا دو رقمی 
شد. همچنین بر این اساس میزان موارد 
سرپایی مثبت بیماری در کل کشور نیز 
با کاهش چشــمگیری روبرو شد؛ به 
طوری که وزیر بهداشت در هشتم دی 
مــاه ۱۳۹۹ از کاهش حداقل ۵۰ تا ۶۰ 
درصدی مرگ و میر روزانه ناشــی از 

کرونا در کشور خبر داد.
موجــی  انتظــار  چشــم 

سهمگین!
ایــن درحالی بود کــه وزارت 
بهداشتی ها از همان روز بارها و بارها 
اعالم کردنــد که این رونــد نزولی، 
شکننده بوده و با هرگونه عادی انگاری 
و سهل اگاری در رعایت پروتکل های 
بهداشتی دوباره در دام موجی سنگین 
و سهمگین گرفتار خواهیم شد. حال 
آنکه در بســیاری از کشورها ویروس 
کرونای جهش یافته انگلیسی گزارش 
شده بود و بر همین اساس خطر ورود 

این گونه ویروس کرونا به کشــور نیز 
وجود داشــت و در همین راستا بارها 
و بارها تاکید شــد کــه ویروس مرز 
نمی شناســد و نیاز به پاســپورت هم 

ندارد.
اما انــگار مــردم و حتی برخی 
مســووالن باز هم به دام آرامش پیش 
از طوفان کرونا افتادند. بر همین اساس 
به محض آرام شــدن اوضاع و نزولی 
شــدن روند بیماری در کشور، کاهش 
چشــمگیری از رعایت پروتکل های 
بهداشتی را شاهد بودیم. به طوری که 
برخی با ســهل انگاری و عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی، ورود به موج 
خیــز دوباره و موج چهــارم بیماری 
در کشــور را رقم زدند. دکتر علیرضا 
رییســی- معاون بهداشــت وزارت 
بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در همین راســتا گفت:  میزان 
رعایت پروتکل ها افت قابل توجهی 
داشــته و در میانگین کشور ۱۴ درصد 
افت پروتــکل داریم، اما این موضوع 
در برخی اســتان ها با شدت بیشتری 
افت کرده است. مثال برخی شهرهای 
خوزستان میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی به زیر ۱۰ درصد رسیده است. 
از طرفی، با وجود روند کاهشی بیماری 
در کشور، به دلیل خطر ورود ویروس 
کرونای جهش یافته، وزارت بهداشت 
محدودیت هایــی را در رفت و آمد به 
انگلیس اعمال کرد. همچنین به گفته 
وزارت بهداشــتی ها تمام مســافرین 
ورودی به کشور باید تست منفی کرونا 
داشــته و در کشــور هم مجددا از آنها 
تســت گرفته می شود و در صورتیکه 
کرونا مثبت باشــند قرنطینه شده و در 
غیر این صورت به آنها توصیه می شود 
که در محل اقامت شان به مدت ۱۴ روز 

خود را قرنطینه کنند.
با این حــال، علی رغــم اینکه 
وزارت بهداشــت بارها اعالم کرد که 

ویروس جهش یافته انگلیسی به مراتب 
مهاجم تر از ویــروس ووهان بوده و 
میزان سرایت پذیری و مرگ زایی آن 
چندین برابر ویروس قبلی اســت، اما 
گویا گوش شنوایی برای این حرف ها 
وجود نداشت و همین موضوع باعث 
شد که کرونا ویروس چموش انگلیسی 
خود را به ایران برساند، مرزهای ایران 
را درنوردد و هم از پایتخت سر برآورد 
و هــم از البرز، قزوین و ...به طوری که 
وزیر بهداشت روز گذشته اعالم کرد 
که دیگــر ویروس موتاســیون یافته 
منحصر به یک نقطه نیست، بلکه همه 

جا می شود آن را یافت.  
انگلیسی  کرونای  عصیان 
در خوزســتان و احتمــال یک 

فاجعه
امــا وضعیتــش  خوزســتان، 
متفاوت تر از همه استان هاســت و هر 
روز بــر تعداد بیمــاران کرونایی این 
استان افزوده می شود. متاسفانه اخیرا 
میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در خوزستان به زیر ۲۰ درصد رسیده 
و همیــن موضوع زنگ خطر شــیوع 
کرونا در این اســتان را به صدا درمی 
آورد. خطــری که در صــورت ادامه 
این روند ممکن اســت به فاجعه بدل 
شــده و دوباره میزان مرگ و میرها را 
صعودی کند.   به گفته وزیر بهداشت 
کانون شــیوع کرونای انگلیســی در 
این خوزســتان،  از شادگان آغاز شد  
و ســپس رامهرمز، اهــواز و آبادان و 
قســمت های جنوب و به خصوص 
غرب اســتان خوزســتان را به شدت 
گرفتار کرد. همچنین متاسفانه کانون 
اصلی گرفتاری با کرونای جهش یافته 
در خوزستان مســافرینی بودند که از 

کشور همسایه، یعنی عراق می آمدند.
در عیــن حــال دکتــر علیرضا 
رییسی- سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا نیز در دوم اسفند ماه نسبت به سیر 

شتابان کرونا در عراق و لزوم مراقبت 
از مرزهای غربی هشــدار داده و اعالم 
کرده بــود که  در مورد مرزهای غربی 
باید اقدامات سختگیرانه برای عبور و 

مرور صورت گیرد.
در  قرمــز  شــهر   ۱۱
نارنجی،  شــهر  خوزستان؛۵۲ 
۲۱۷ شــهر زرد و ۱۶۸ شهر آبی 

در کشور
معاون بهداشت وزارت بهداشت 
همچنین اعالم کرده بود که بر اســاس 
آخرین آمار روز گذشته؛ ۱۱ شهر قرمز 
داریم که همگی در اســتان خوزستان 
هستند شــامل شهرهای آبادان، اهواز، 
بندر ماهشــهر، خرمشــهر، رامهرمز، 
دزفول، دشــت آزادگان، شوشــتر، 
کارون، هویزه و شــادگان. همچنین 
در کشــور ۵۲ شهر نارنجی، ۲۱۷ شهر 
زرد و ۱۶۸ شــهر آبی داریم و به تعداد 

شهرهای نارنجی اضافه شده است.  
عصبانیت وزیر بهداشت از 
پروتکل شکنان و گالیه نامه ای 

به مسئوالن
اما عده ای باز هم کرونا را شوخی 
گرفته و توجهی به این هشدارها نشان 
نمی دهنــد؛ موضوعی که عصبانیت 
شدید وزیر بهداشت از پروتکل شکنان 
را به دنبال داشت. به طوری که نمکی 
اعالم کرد که گالیه ای را به مسووالن 
نظام نوشتم که چقدر من و همکارانم 

احساس تنهایی و غربت می کنیم.
وی با ابــراز نارضایتی از برخی 
رفت و آمدها به خارج از کشــور و از 
جمله به عتبات، گفت: ما کی برای تردد 
از مرزها به سمت عتبات و برگشتش 
مجــوز و اجازه دادیم؟. چه کســی از 
من نامــه دارد در این زمینه. کدام یک 
از همکارانــم با برخــی از این ترددها 
موافقت کردند؟. اتوبوسی می آید و آن 
را در مرز تست می کنیم که فرد مثبت 
از آن بیرون می آید. این فرد مثبت پیاده 

می شــود و اتوبوس تا فالن شهرستان 
مــی رود. ردیابی می کنیم و تازه موارد 
مثبت در آنجا پیدا می شوند. تا کجا باید 
همکاران من تاوان ندانم کاری برخی 
را بدهنــد.  ما چه گناهی کردیم که در 
۱۳ ماه مدام باید موج ایجاد شود، موج 

را بشکنیم و شهید دهیم!.
فریاد می زنیــم که اپیدمی 
گرفتارمان می کنــد، چرا گوش 

نمی کنید؟
نمکی گفت: خدا شــاهد است 
که داغ این شــهدای سالمت دارد مرا 
نابود می کند. ناب ترین بچه های نظام 
ســالمت را از دست دادم. داغی برای 
هیچ فرماندهی باالتر از این نیست که 
افسران ارشد و سربازانش را از دست 
بدهــد آن هم به دلیــل ندانم کاری و 
ســهل انگاری دیگران.  من وزیر خبر 
ندارم چه کســی می آید و بیرون می 
رود. فقط شــدم ته رودخانه، زخمی و 
جنازه جمع کن. بجای وزیر بهداشت 
بگذارید مدیرکل مرده شور خانه. این 

درد بزرگی است.
وزیر بهداشت به صراحت اعالم 
کرد که ویروس جهــش یافته کرونا، 
ویروس مهاجمی اســت. فکر نکنید، 
انگلیس یکی از ساختارهای ضعیف 
ســالمت جهان را دارد. انگلیس یکی 
از نظــام های ســالمت مقتدر جهان 

را دارد. آلمان کشــور کمی نیست در 
مقابل مســایل بهداشتی درمانی، اما به 
زانو درآمد. نه گســتردگی اقلیم ما را 
دارنــد و نه کم بضاغتی اقتصادی ما را 
دارند. ما داریم فریاد می زنیم که اپیدمی 
گرفتارمان می کنــد، چرا گوش نمی 
کنید؟. اینطور که نمی شــود مملکت 
اداره کــرد. چقدر بایــد فریاد بزنم و 
بگویم. چقدر باید خجالت بکشــم از 
پزشک و پرستار و علوم آزمایشگاهی 
و بقیه. کرونای انگلیسی در کشور در 

گردش اســت، نفس های خوزستان 
در ســینه حبس شده، کادر بهداشت و 
درمان هنوز خســتگی و ضعف ناشی 
از حمله موج ســوم کرونا را از تن به 
در نکرده، با یورش کرونای انگلیسی 
مواجه شــده اند و قرار است باز هم با 
جان شــان از مردم در برابر این هجمه 
دفاع کنند، اما هنوز عده ای از مردم حتی 
ماسک زدن را هم به سخره می گیرند 
و به دنبال آماده شدن برای عید، خرید، 
برگزاری مراســم و دورهمی هایشان 

هستند. جمع شان جمع است، غافل از 
اینکه کرونا می تواند در لحظه ای برای 

همیشه متفرق شان کند.
پایان داســتان کرونــا می تواند 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
به مــوازات آن انجام واکسیناســیون 
و اعمال محدودیت های هوشــمند، 
امیدبخش تصور شــود، شــرط عقل 
اســت که ساده انگاری نشود تا دوباره 
نظاره گــر حکایتی تراژیک از موجی 

جدید نباشیم...

گــروه تغذیه و ســامت - 
رییس کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا آخرین جزئیــات تولید 
واکسن های ایرانی کرونا را تشریح 

کرد.
دکتر مصطفــی قانعی درباره 
آخریــن خبرهــا از ســاخت و 
واکســن های  بالینی  کارآزمایــی 
ایرانی کرونا، گفت: خوشــبختانه 
واکسن کرونای بنیاد برکت فاز اول 
مطالعات بالینی خود را با موفقیت 
پشت سر گذاشته است و تمام آنچه 
مدنظر داشتیم به شکل مناسبی پیش 
رفت. این واکسن در حال ورود به 

فاز دوم مطالعات بالینی است. 
در صورت ادغام فاز دو و سه 
مطالعات بالینی، واکسن می تواند با 
سرعت بیشتری برای ورود به بازار 

آماده شود.
وی درباره زمان احتمالی آغاز 
فاز دوم مطالعات بالینی واکســن  
کرونای بنیاد برکت، اظهار کرد: فاز 
دوم هم احتماال در اســفند ماه آغاز 
شــود و تا خرداد ماه هم واکسن به 

بازار آید. 
هنوز مشــخص نیست که فاز 
دو و ســه مطالعــات بالینی ادغام 
می شود یا خیر اما در صورت ادغام 

ایــن دو فاز بــا یکدیگر چند هزار 
نفــر مورد مطالعه قــرار می گیرند. 
وی دربــاره زمان اجــرای فاز اول 
کارآزمایی بالینی واکســن کرونای 
انستیتو رازی اظهار بی اطالعی کرد 
و افزود: مجریــان برنامه های این 
واکسن انســتیتو رازی و دانشگاه 
علوم پزشــکی ایران هســتند که 

اطالعات تکمیلی را خواهند داد.

قانعی درباره خبرهای منتشر 
شــده مبنی بر راه اندازی خط تولید 
واکســن کرونای اســپوتنیک وی 
روسی در ایران، تصریح کرد: فکر 
نمی کنــم هنوز قــراردادی در این 
زمینه نوشته شده باشد، این موضوع 
توافقی میان ایران و روســیه است، 
پــس از انعقاد قــرارداد می توان به 
جزئیــات موضــوع پرداخت اما 

قرار اســت با انتقال دانش فنی این 
خطی مشــترک برای تولید واکسن 
میان ایران و روســیه باشد. وی در 
خصوص واکسن کرونای وزارت 
دفــاع با نام » میالدنور«، تاکید کرد: 
احتماال با تشــکیل جلســه کمیته 
اخــالق بعدی مجــوز کارآزمایی 

بالینی آن صادر خواهد شد. 
مطالعات بالینی این واکســن 

هم مشابه واکسن بنیاد برکت است 
و تفاوت چندانی نخواهد داشــت. 
این واکسن تزریقی بوده در دو دوز 
و بــه فاصله ۲۸ روز تزریق خواهد 

شد.
قانعی گفت: انتظار می رود که 
تا شــهریور ماه سال ۱۴۰۰ بتوانیم 
نیــاز داخلی به واکسیناســیون را 

تامین کنیم.

وی در پاســخ به این سوال که 
آیا با افزایش ابتال به کرونا در افراد 
زیر ۱۸ ســال تصمیمات جدیدی 
برای واکسیناسیون این گروه اتخاذ 
شــده اســت یا خیر؟، بیان کرد: به 
محض آنکه هر میزان واکسن تهیه 
کنیــم اقدام به تزریــق آن خواهیم 

کرد. 
در حال حاضر گویا واکســن 
آســترازنیکا بــر روی کودکان هم 
تزریق می شــود. در کشور ما هنوز 
ترایال واکسیناســیون کودکان در 

برنامه هایمان وجود ندارد.
قانعــی دربــاره احتمال ناقل 

بودن افــراد حتی پــس از تزریق 
واکسن کرونا، افزود: در مورد یک 
یا دو واکســن این مورد ذکر شده 
است، اما هنوز در مورد واکسن های 
تولیدی کشــور ما چنین موضوعی 

گزارش نشده است.
وی با اشاره به نقش تحریم ها 
در تولید واکسن ایرانی کرونا، تاکید 
کــرد: علت تاخیر تولید واکســن 
کرونا در کشــور ما نسبت به سایر 
کشــورها همین تحریم ها است که 
سبب می شــد اقدامی که شاید در 
عرض یک هفته می توانست انجام 

شود تا سه ماه به طول بی انجامد.
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آخرین خبرها از واکسن های ایرانی کرونا ؛


