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شماره 21674 27 خرداد 1399

ربیعی، سخنگوی دولت: خبـر

موضوع کرونا کماکان مهمترین مساله دولت است
استعفای وزیر بهداشت کذب است

کرونا  موضوع  که  این  بیان  با  دولت  سخنگوی 
کماکان مهمترین مساله دولت است، بر رعایت سه 
اصل »فاصله گذاری«، »ماسک زدن« و »رعایت مسائل 
بهداشتی« تاکید کرد. وی همچنین شایعه استعفای وزیر 

بهداشت را تکذیب کرد.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، علی 
ربیعی روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، 
ضمن تاکید بر اینکه موضوع کرونا کماکان مهمترین 
مساله دولت است، گفت: »این موضوع در جلسات 
اقتصادی اجتماعی ما و همینطور ستاد ملی کرونا که 
به طور ویژه به این امر می پردازد جزو موضوعات مهم 
و همیشگی است.« وی بابیان اینکه مبارزه ضدکرونایی 
دولت و نظام سالمت وارد مرحله جدیدی شده است، 
گفت: »البته به دوران پساکرونا نرسیده ایم و اصاًل مفهوم 
پساکرونا به این مفهوم نیست که بگوییم کرونا تمام شده 
است. آثار و تبعات کرونا از ماه های قبل شروع شده 
و تقریباً آثار آن به نحوی است که دوران پسا کرونا را 
سپری می کنیم.« ربیعی یادآور شد: »اگر بتوانیم سه اصل 
فاصله گذاری، ماسک زدن و رعایت مسائل بهداشتی را 
به حد کافی رعایت کنیم قطعاً هم در سالمت فردی و 
حفظ جان انسان ها و هم پویایی اقتصاد موفق تر عمل 
می کنیم. دولت کادر درمانی و جامعه در این مرحله 
یعنی مرحله مهار، تجربه بزرگ را کسب کردیم.« وی 
با بیان اینکه دستاوردهای این دوره می تواند حتی پس 
از تمام شدن کرونا هم در عرصه های جدید به کار بسته 
شود، گفت: »در فرآیند مبارزه ضد کرونایی آموختیم 
که باید یک روح جدید در حکمرانی و در سیاست 
دمیده شود که خوشبختانه امروز این امر رخ داده است.« 
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اضافه کرد: 
»ما در مبارزه با کرونا چالش های جدیدی داشتیم که با 
الگوی کارآمدی حاکمیت واحد و هم افزایی میان قوا 
و نیروهای مسلح توانستیم از این مرحله با موفقیت 

نسبی عبور کنیم.«

اصول بهداشتی در وسایل نقلیه عمومی به 
خوبی رعایت نشده است

ربیعی گفت: »گزارشات نشان می دهد که در برخی 
از اماکن متبرکه رعایت فاصله گذاری ها به خوبی 
صورت گرفته و در برخی متاسفانه مراعات نشده و 
یا بسیار ضعیف بوده است. در وسایل نقلیه عمومی 
چون اتوبوس ها و تاکسی ها مراعات خوبی صورت 
نگرفته به طوری که3۰ تا 4۰ درصد مراعات شده است. 
عالوه بر این در مترو با اینکه 9۰ درصد از ماسک 
استفاده کردند ولی فاصله گذاری رعایت نشده است.«

ربیعی گفت: »با توجه به اینکه پوشیدن ماسک توسط 
همه مردم در خارج از خانه از مهمترین روش های 
موثر در مقابله با کرونا است در جلسه اخیر ستاد 
ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد و به وزارت 
صمت مسئولیت داده شد تولید ماسک را افزایش 
دهند و ماسک ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد.« 
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اضافه کرد: 
»ما در شرایط فعلی در چند استان به پیک رسیده ایم 
این به معنای این نیست که ما پیک جدیدی داشته 
باشیم. استان هایی که وارد پیک نشده بودند امروز 
وارد پیک شدند. نباید اشتباه محاسبات صورت بگیرد 

و این طور تعبیر شود که ما وارد مرحله جدیدی 
از پیک شدیم.«

چند استان وارد مرحله پیک شده اند
ربیعی اظهارداشت: »االن ما در استان های خوزستان، 
هرمزگان، لرستان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی 
و کرمانشاه وارد مراحلی از پیک شده ایم. در بسیاری 
از استان ها هم استانداران و همکاران در نظام سالمت 
به نحوی عمل کردند که تجهیزات ما بر شیوع کرونا 
غلبه کرد.« سخنگوی دولت با اشاره به روزهای سخت 
دولت، خاطرنشان کرد: »اتخاذ سیاستی مناسب هم برای 
نرسیدن آسیب به اقتصاد، بنگاه ها و  نرسیدن آسیب به 
جان انسان ها سیاستی است که توامان بتوانیم هر دو 

را حفظ کنیم که مسیر دشواری است.«
وی با بیان اینکه رعایت نکردن اصول بهداشتی در 
تعطیالت عید فطر، امروز اثر خود را نشان می دهد، 
افزود: »پیک های سرپایی ما افزایش پیدا کرده. آماری که 
از ابتدا بوده و عمدتاً ناشی از تست بوده است و امروز 
از 2۰۰۰ تست روزانه به 26 هزار تست رسیده ایم.«

تاالرها در شهرهای با وضعیت سفید با ۵۰ 
درصد ظرفیت فعال خواهند شد

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره بازگشایی 
تاالرها اظهارداشت: »تاالرها جزو آن 13 دسته ای که ما 
پیش بینی کرده بودیم، هستند و اتفاقا از جمله مکان هایی 

بودند که بنا به دستور تعطیل شدند.«
ربیعی خاطرنشان کرد: »دولت برای تعطیلی برخی 
مکان ها تصمیم گیری نکرده بود بلکه مردم خودشان 
به خیلی از مکان ها نمی رفتند و این مکان ها خود به 
خود تعطیل شد ولی تعطیلی برخی مکان ها براساس 
تصمیم بوده است. بنابراین این بخش هم از مواردی 
است که به ازای هر فرد 16 میلیون تومان وام به 
عالوه ۵۰ درصد سرمایه در گردش مشموالن آنها 
خواهد بود.« وی ادامه داد: »در آخرین جلسه ستاد 
در روز شنبه تصمیم گرفتیم که تاالرهای پذیرایی 
در شهرهای کم خطر که وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اعالم می کند، یعنی در شهرهای سفید 
با الزام به کاهش در پذیرش افراد، مقرر شد تا ۵۰ 
درصد ظرفیتی که برای آن درنظر گرفته شده برای آنها 
پروتکل های بهداشتی نوشته شود که بتوانند فعالیت 

خود را آغاز کنند.« دستیار ارتباطات اجتماعی رییس 
جمهوری درباره گسترش کرونا در استان خوزستان 
بیان کرد: »بنابر بر آنچه که گفته شده مراسم های عزا و 
عروسی های دسته جمعی از دالیل گسترش ویروس 

کرونا در این استان بوده است.«

نقطه دوم اوج کرونا نداریم
ربیعی با بیان این که نقطه دوم اوج کرونا در کشور 
ایجاد نشده است، گفت: »اکنون فقط استان هایی درگیر 
شده اند که تاکنون پیک را تجربه نکرده بودند. بسیاری 
از روندشناسان این بیماری تاکید دارند که نقطه اوج در 

مناطقی که مبتال نشده اند اتفاق خواهد افتاد.«
سخنگوی دولت با بیان اینکه آمار جانباختگان کرونا 
شیب رو به باال و تند را نشان نمی دهد، گفت: »در 
برخی استان ها این روند به صورت مالیم کاهشی است، 
این چند استان که جدیدا درگیر شده اند، آمار را باال 
برده اند.« وی با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد ملی کرونا 
هم گفت: »میزان مراجعات به مراکز ناشی از بیماریابی 
فعال بوده است، برای مدیریت کرونا به استانداران 
اختیارات داده شده است و حدود این اختیارات را 
اعالم می کنیم که هر شهرستانی را به تفکیک بررسی 
کنند در جایی که شیوع کرونا افزایش داشت، تصمیم 
بگیرندو محدودیت های جدید اعمال کنند که می تواند 

در هر استانی حتی تهران هم اتفاق بیافتد.«
ربیعی گفت: »اگر مشاهده کنیم بیماری از حد کنترل 
و روند پیش بینی خارج شود، حتما محدودیت ها و 

تصمیم های سخت گیرانه اتخاذ می کنیم.«

نگران کاهش نرخ باروری هستیم
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری درباره 
چشم انداز آینده جمعیت در کشور و لزوم جلوگیری 
از پیری جمعیت ایران گفت: »نگرانی در این زمینه 
وجود دارد و کرونا هم باعث شده ازدواج ها هم به 

تاخیر بیفتد و نرخ باروری کاهش خواهد یافت.  «
وی با اشاره به سیاست های جمعیتی دولت گفت: »در 
هر حوزه بهداشت و درمان، افزایش پوشش های بیمه 
برای زایمان های طبیعی برنامه ریزی کردیم. عالوه بر 
این محدودیت فرزند در تامین اجتماعی برداشته شد 
و مشوق های ازدواج و تسهیالت مرتبط را افزایش 
دادیم تا با اولویت پرداخت شود در حوزه مسکن 

هم برای زوج های جوان اقدامات زیادی انجام شده 
است.« سخنگوی دولت با بیان اینکه شرایط اقتصادی 
تاثیر زیادی بر کاهش ازدواج و افزایش جمعیت دارد، 
اظهارداشت: »نمی توانیم بدون توجه به تغییرات ایجاد 
شده در زندگی و فقط با مشوق ها و تسهیالت به 
اهداف افزایش و جوان سازی جمعیت دست پیدا 
کنیم.« ربیعی افزود: »شرایط اقتصادی بر سبک زندگی 
تاثیرگذار است، اما نگاه های فردی به ازدواج هم مهم 
است و باید به سمت اعطای تسهیالت بیشتر و تمرکز 
بر روی ارزش و نگرش ها به خانواده حرکت کنیم تا 
نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا نکند.«وی جوان بودن 
جمعیت را از مزیت های جامعه ایران دانست و اظهار 
داشت: »نباید اجازه دهیم جوانی جمعیت کشور از 
میان برود، تاخیر ازدواج دو دهه اخیر باعث کاهش 
نرخ باروری شده و نسبت به این موضوع نگرانیم.«

تکذیب استعفای وزیر بهداشت
علی ربیعی در بخش دیگری از این نشست خبری، 
در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره استعفای وزیر 
بهداشت، گفت: »من دوستی دیرینه ای با دکتر نمکی 
دارم و معموال هم زیاد با هم صحبت می کنیم. به 
هیچ وجه آقای نمکی تاکنون نه قصد استعفا داشته 
و چنین اقدامی را هم انجام نداده است. ما از اساس 
این موضوع را تکذیب می کنیم و از فردی هم چنین 
مسئله ای را مطرح کرده که ظاهرا یکی از همکاران ما 
در حوزه ای دیگر بوده که این موضوع را طرح کرده 
است، خواهش می کنیم که با دقت حرف بزنند.« وی 
ادامه داد: »خبری که مبنای واقعی ندارد، به جز اینکه 
مردم را نگران کند، چه سودی دارد؟ ممکن است 
خبری را شما اعالم کنید که می دانید مردم را نگران 
می کند ولی با گفتن اینکه دانستن حق مردم است و 
آن خبر را می گویید. ولی خبری که کذب و دروغ 
است و موجب نگرانی مردم می شود، درحقیقت دو 

سیئه در آن صورت می گیرد.«
سخنگوی دولت در واکنش به اینکه گفته شده بود 
برخی وزرا ازجمله وزیر بهداشت از سوی محمود 
واعظی تهدید به برکناری و استعفا شده اند، گفت: »جناب 
آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هستند و بدیهی 
است که دیدگاه ها و نظرات رئیس جمهور هم گاهی 
تلخ است و گاهی شیرین و گاهی هم رئیس جمهور 
حساب کشانه با دستگاه ها برخورد می کند؛ وطبیعی 
است که اینها از طریق دفتر رئیس جمهور انتقال پیدا 
می کند و این تصورات را ایجاد می کند ولی من با 
شناختی از جناب رئیس جمهور دارم و حداقل از سال 
7۰ با ایشان از نزدیک کار کرده ام و هم با شناختی 
از جناب آقای واعظی دارم، مطمئن هستم که ایشان 
بر خالف نظر رئیس جمهور، نه نظری می دهد و نه 
اقدامی می کند.« گفتنی است روز گذشته برخی از 
رسانه ها براساس گفته های یکی از نمایندگان مجلس 
اعالم کردند که وزیر بهداشت روز دوشنبه 26 خرداد 
از سمت خود استعفا داده است. ابوالفضل ابوترابی 
نماینده مردم نجف آباد روز گذشته گفته بود: »از منبع 
موثق شنیدیم که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهور دکتر نمکی وزیر بهداشت را تهدید کرده که در 

صورتی با دولت هماهنگ نباشد، باید استعفا دهد.«



متخصصان درصدد تسِت یک داروی آزمایشی برای 
بررسی تاثیر آن بر جلوگیری از لخته شدن خون ناشی 

از بیماری کووید-۱۹ هستند. 
به گزارش سپید، این آزمایش که توسط بنیاد قلب 
بریتانیا صورت می گیرد، این نظریه را بررسی می کند 
که لخته های خونی به دلیل عدم تعادل هورمونی ناشی 
از عفونت کروناویروس ایجاد می شوند. این دارو تنها 
یکی از چندین دارویی است که در حال حاضر به منظور 
جلوگیری از بدترین عوارض بیماری کووید-۱۹ مورد 
آزمایش قرار گرفته اند. این دارو با نام TRV027 برای 
تعادل هورمون های دخیل در فشار خون، آب و نمک 
به کار می رود. یک سوم از بیماران کروناویروس بستری 
شده در بیمارستان ها دچار وضعیت خطرناک لخته شدن 
خون می شوند. متخصصان دانشکده امپریال کالج لندن 
که این آزمایش را ترتیب داده اند، بر این باورند که وقتی 
کروناویروس وارد بدن می شود، از آنزیمی برای ورود 
به سلول استفاده می کند که آنزیم دیگری را که نقش 
مهمی در تعادل هورمون های کلیدی دارد، غیرفعال 
می کند.آن ها تصور می کنند داروی TRV027 که در 
سال ۲۰۱۲ میالدی جایزه نوبل را به خالق خود اعطا 
کرد، می تواند قدم مهمی برای ایجاد این تعادل بردارد.

برای درمان کووید-۱۹  از درمان هایی که  بسیاری 
استفاده می شوند، بر پاسخ التهابی بدن تمرکز می کنند 
اما عدم تعادل هورمونی "یک مشکل کاماًل مشخص" 
در بیماران است و به این سوال که چرا برخی بیماران 
دچار وخامت حال شده و برخی دیگر با وضعیت 

خفیف بیماری مواجه اند، پاسخ می دهد.

به گفته بنیاد قلب بریتانیا، لخته شدن خون همچنین 
می تواند توضیح دهد که چرا بیماری کووید-۱۹ به 
زغم آن که در دسته بیماری های تنفسی قرار دارد، به 
ویژه افرادی را که دارای بیماری قلبی-عروقی هستند، 
درگیر می کند. از آنجا که کووید-۱۹ بیماری پیچیده ای 
است که بسیاری از سیستم های بدن را تحت تاثیر خود 
قرار می دهد، این درمان را می توان همزمان با داروهای 
دیگر به کار برد. TRV027 تنها یکی از چندین داروی 
مختلف است که برای کاهش بدترین عوارض بیماری 
با آن مورد  کووید-۱۹ یا کمک به بدن در مقابله 
آزمایش قرار گرفته است. حداقل ۱۰ داروی ضد 
ویروسی مختلف از جمله لوپیناویر و ریتوناویر که 
برای درمان اچ آی وی به کار می روند، وجود دارد که 

برای بررسی تاثیرشان بر مقابله با کرونا مورد آزمایش 
قرار گرفته اند. هنوز تاثیر هیچ یک از این داروها به 
تنهایی اثبات نشده اما از چندین مورد از این داروها 
به طور همزمان برای کوتاه کردن طول مدت درمان 

بیماران کووید-۱۹ استفاده می شود.
رْمدسیویر، دارویی که اثرات امیدوارکننده ای در مقابله 
با کروناویروس دارد. تزریق پالسما، قسمت مایع خون، 
از افرادی که از این بیماری بهبود یافته اند نیز می تواند 
به بیمارانی که پادتن های مناسب برای مبارزه با کرونا 
در بدنشان ایجاد نشده کمک کند. بنا بر گزارش شبکه 
خبری بی بی سی، همچنین تعدادی دیگر از درمان ها بر 
پاسخ التهابی خطرناک بدن در مبارزه با کووید-۱۹، 

معروف به سندرم ترشح سیتوکین متمرکز شده اند.ایسنا

آزمایش دارویی جدید برای جلوگیری از 
لختگی خون در بیماران کرونایی

دولت

وزیر بهداشت:

استعفا نداده ام
اظهارات  برخی  درباره  بهداشت  وزیر 
درباره استعفایش گفت: »موضوع استعفای 
بنده صحت ندارد و من استعفایی تقدیم 

هیأت دولت نکرده ام. «

درباره  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
برخی اظهارات درباره استعفایش گفت: 
»موضوع استعفای بنده صحت ندارد و من 
استعفایی تقدیم هیأت دولت نکرده ام.« وی 
در پاسخ به پرسشی درباره دلیل کمرنگ 
هیأت  جلسات  در  حضورش  شدن 
دولت گفت: »طی روزهای گذشته بیشتر 
وقت بنده صرف رسیدگی به مشکالت 
استانی بوده است و بیشترین وقت خود 
را صرف برنامه ریزی برای کاهش موارد 
ابتال و پیشگیری از شیوع مجدد کرونا در 

این استان ها کرده ام.«
وزیر بهداشت افزود: »رسیدگی به مشکالت 
استانی دلیل کاهش حضور بنده در جلسات 

هیأت دولت بوده است.«فارس
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شیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس:
بی توجهی به پروتکل های بهداشتی، 
کرونا را به موج های بعدی می کشاند

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم با بیان اینکه 

واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری:

دکتر نمکی از ارکان نبرد با کرونا است
رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: »دکتر سعید نمکی 
نبرد  ارکان  از  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 

با کرونا است.«
به گزارش سپید، محمود واعظی روز دوشنبه در حساب 

کاربری خود در توییتر نوشت: »در شرایطی که کشور نیاز 
به همدلی دارد حاشیه سازی خالف مصالح ملی است.«

وی افزود: »سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نه استعفا داده، نه قهر کرده و نه اختالفی با هیچ 

یک از اعضای دولت دارد.«
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: »نبرد همه جانبه با 
کرونا ادامه دارد و ایشان از ارکان این نبرد است؛ رابطه  وی 

با رییس  جمهوری هم همواره گرم  و صمیمانه  بوده است.«

خبـر

رییس سابق سازمان زندان ها در تشریح گزارش عملکرد ۶ ساله 
خود در این سازمان، در خصوص ارتقاء سالمت زندانیان گفت: 
»۱۳ پایگاه سالمت را در سال ۹۴ و بانک ژنتیک زندانیان را در 
سال ۹۵ تشکیل دادیم که در حال حاضر ۵۲ هزار نفر در این 

بانک، ثبت شده اند. «
به گزارش سپید، اصغر جهانگیر با بیان این مطلب افزود: »در سال 
۹۸، تست اچ آی وی با همکاری وزارت بهداشت در بدو ورود 
همه زندانیان به زندان انجام دادیم که از این طریق ۲ هزار بیمار 
مبتال به ایدز در زندان ها شناسایی شدند و بالفاصله جداسازی و 

تحت درمان قرار گرفته و یا آزاد شدند.«
وی با بیان اینکه کیت های سریع اچ ای وی خریداری شده است، 

ادامه داد: »در طول این سال ها، درمان هپاتیت سی را در زندان ها 
شروع کردیم که در نتیجه ۷ هزار زندانی شناسایی شدند که در 
طول سه سال اخیر با موفقیت تحت درمان قرار گرفته و یا آزاد 
شدند.« رییس دفتر بازرسی قوه قضاییه از راه اندازی مرکز دیالیز 
در استان مرکزی خبر داد و گفت: »این مرکز قابلیت پذیرش 
۲۴۰ بیمار در روز را دارد.« گسترش برنامه های درمان اعتیاد و 
مراقبت های سالمت و گسترش آشپزخانه های صنعتی که کمک 
در صرفه جویی مواد غذایی از دیگر اقداماتی است که رییس سابق 

سازمان زندان ها به آن اشاره کرد. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه جهانگیر در مورد تامین آب 
سالم برای زندانیان گفت: »در حال حاضر صد درصد زندانیان از 

آب سالم استفاده می کنند و ۱۷۶ زندان از شبکه آب شهری و ۱۳ 
زندان از شبکه آب روستایی استفاده می کنند.«

اوضاع بهداشتی زندان ها از زبان رییس سابق سازمان زندان ها



آمار کرونارئیس سازمان غذا و دارو:

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »قیمت دارو باید به 
نحوی مدیریت شود که کمترین افزایش پرداختی از 
جیب مردم را داشته باشیم، همچنین مراقبت کنیم که 

تولیدکنندگان بتوانند دارو را تولید کنند. «
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در نشست 
هیئت مدیره  اعضای  و  داروسازی  شرکت های  با 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ضمن 
قدردانی از تالش های شرکت های داروسازی برای 
تأمین داروی مورد نیاز داروی بیماران در شرایط تحریم 
های ظالمانه علیه بیماران، اظهار کرد: »صنعتگران  
نمره قابل قبولی در تأمین داروی مورد نیاز گرفتند 
و توانستند نیاز مردم را علی رغم کمی ها و کاستی ها 

برطرف کنند.«
وی با اشاره به چالش های ارزی سال ۹۸ گفت: »سال 
گذشته به دلیل مشکالت ارزی سالی سخت را سپری 
کردیم چرا که فروش و صادرات نفت برای تأمین ارز 
۴۲۰۰ تومانی رقابت های بسیاری طلب می کرد و با 
همت شرکت های داروسازی و سیاست گذاری های 
صورت گرفته و حضور دکتر نمکی به عنوان وزیر 
بهداشت ما موفق شدیم سهم ارز تولید به واردات را 
عکس کنیم و ۶۰ درصد ارز را به تولید داخل تخصیص 
دهیم، ارقام بورس نیز  در سال رونق تولید نشان داد 
که خوشبختانه صنعت داروسازی از نظر مالی سال 
بدی پشت سر نگذاشته است.« رئیس سازمان غذا و 
دارو تصریح کرد: »سازمان غذا و دارو پس از شیوع 
کووید ۱۹ مسئول تأمین ماسک، لباس های حفاظتی، 
ونتیالتور، دارو و همه اقالم بهداشتی ضد کرونا بودیم 
در شرایطی که بسیاری از دیگر دچار چالش شدند،  
خوشبختانه ما توانستیم نیازهای کشور در شیوع کرونا 
را تأمین کنیم.« وی به صرفه جویی ارزی در سال 
۹۸ اشاره کرد و گفت: »براساس هدفگذاری صورت 
گرفته توسط وزیر بهداشت و  با جدی گرفتن تولید، 
نیاز ارزی دارو و تجهیزات پزشکی را داوطلبانه۶۰۰ 

میلیون دالر کاهش دادیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو از تخصیص ۴۰۰ میلیون 
دالری ارز تا پایان خرداد خبر داد و گفت: »در ۲ 
ماهه ماه نخست امسال ارز مورد نیاز تخصیص داده 
نشده است و جلسات متعددی تشکیل شد و دکتر 
نمکی مکاتبات با دولت داشتند و خوشبختانه قول 
داده شد که ۳۸۰ تا ۴۰۰میلیون دالر ارز تخصیص 

داده شود و با این رقم ما به میزان ارز تخصیصی تا 
پایان خرداد خواهیم رسید.«

شانه ساز افزود: »بانک مرکزی قول داده که تالش 
خواهد کرد از ۲.۵ میلیارد دالر ارز دارو و تجهیزات 
پزشکی ۱.۵ میلیارد را تا شهریورماه تامین کند، البته 
عالوه بر این بخش دیگر از نیازهای ارزی نیز از 
محل ارز نیمایی تأمین خواهد شد و امسال مکمل ها، 
ملزومات، داروهای بدون نسخه، داروهای تحت 

لیسانس و مواد اولیه نیمایی خواهد بود.«
رئیس سازمان غذا و دارو درباره قیمت دارو در سال 
۹۹ گفت: »ما تالش می کنیم تا داروی موردنیاز مردم 
تأمین شود و باید به نحوی قیمت دارو را مدیریت 
کنیم که کمترین افزایش پرداختی از جیب مردم را 
داشته باشیم البته باید مراقب باشیم که تولیدکنندگان 
بتوانند دارو را تولید کنند در غیر این صورت ما مجبور 
خواهیم شد که دارو را به صورت فوریتی با چند 
برابر قیمت داخلی وارد کنیم و این ارزبری زیادی 
خواهد داشت.« وی خاطرنشان کرد: »قیمت گذاری 
ماده اولیه دارو با هماهنگی سندیکای تولیدکنندگان 
ماده اولیه دارو برای اولین بار در کشور انجام خواهد 
شد و نباید قیمت گذاری در شرکت ها سلیقه ای باشد.«
شانه ساز با تأکید بر اینکه باید تولیدکنندگان بر 
تعهدات تولید داروی خود عمل کنند، گفت: »به 
دنبال آن هستیم تا چالش های تولیدکنندگان دارو 
کاهش پیدا کند، تولیدکنندگان هم باید به تعهدات 
خود عمل کنند؛  اگر شرکتی به تعهدات خود عمل 
نکند به شدت برخورد می کنیم، چراکه اگر شرکتی 

به تعهد خود عمل نکند، مجبور به واردات فوریتی 
دارو با قیمت بیشتر می شویم و برای کم کاری یک 
شرکت دیگران آسیب خواهند دید، البته ما نیز وظیفه 
داریم همه نیازهای منطقی تولیدکنندگان را برطرف 
کنیم تا تبوانند به موقع به تعهدات خود عمل کنند.«
شانه ساز درباره صادرات دارو اظهار کرد: »کمیته 
صادرات تشکیل شده است و باید توجه داشت 
داروهایی که ارز نیمایی می گیرند اگر شرکت تولیدکننده  
حداقل سه ماه ذخیره موجود در داخل کشور داشته 

باشند می تواند دارو را صادرات کند.«
رئیس سازمان غذا و دارو درباره قیمت گذاری داروهای 
برند ژنریک گفت: »در قیمت گذاری معتقد هستیم یکی 
از دالیل اتهامات بی کیفیتی داروی ایران به ماده اولیه 
برمی گردد و در کمیسیون قیمت گذاری مصوب شده 
که اگر شرکتی ماده اولیه بهتری وارد کند و این موضوع 
را مستندا ثابت کند آن را در قیمت لحاظ می کنیم.«

به گزارش فارس وی ادامه داد: »در بانک مرکزی 
مقرر شده است سقفی برای سازمان غذا و دارو در 
نظر بگیرد و ما بتوانیم اعتباری شرکت ها را معرفی 
کنیم و دولت نیز متعهد می شود که به قیمت روز 
ترخیص نرخ ارز را محاسبه می کند و قول داده اند 
که حداکثر تا سه ماه بعد ارز کاالی ترخیص شده را 
تأمین کنند و اگر قیمت ارز باال رود دیگر تفاوت را 
شرکت پرداخت نخواهد کرد و قیمت ارز به نرخ 
روز ترخیص کاال محاسبه خواهد شد که این تصمیم 
مهم نقش بسزایی در تامین داروهای حیاتی در کشور 

خواهد داشت.«

دارو با لحاظ کمترین افزایش پرداختی از جیب مردم 
قیمت گذاری می شود 

سخنگوی وزارت بهداشت:
تست کرونای ۲۴۴۹ نفر دیگر 

مثبت شد

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار ابتال 
و مرگ ناشی از کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ 

ساعت گذشته را اعالم کرد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از 
روز یکشنبه تا دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
۴۴۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ۸۴۲ مورد بستری شدند.«

وی افزود: »به این ترتیب مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۱۸۹ هزار و ۸۷۶ نفر 
رسید.« سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
»متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۳ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸ هزار 

و ۹۵۰ نفر رسید.«

وی افزود: »خوشبختانه تا کنون ۱۵۰ هزار 
و ۵۹۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند.« الری گفت: 
»۲۷۶۵ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند.« الری ادامه داد: »تا کنون یک میلیون و 
۲۶۹ هزار و ۱۹۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.«
وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم رعایت 
رعایت  و  اجتماعی  و  فردی  بهداشت 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک 
بویژه  در اماکن عمومی، گفت: »استان های 
هرمزگان،  غربی،  آذربایجان  خوزستان، 
کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت 

قرمز قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: 
»در استان های تهران، خراسان رضوی و بوشهر 

موارد بستری در حال افزایش است.«
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شیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس:
بی توجهی به پروتکل های بهداشتی، کرونا را به موج های بعدی می کشاند

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم با بیان اینکه 
مهمترین اصل در پیشگیری از کرونا را توجه به اصول 
»پروتکل های  گفت:  است،  خودمراقبتی  و  بهداشتی 
بهداشتی رعایت نشود کرونا مجددا اوج می گیرد.« به 
گزارش سپید، زهرا شیخی مبارکه در رابطه با ضرورت 
اجرای کامل پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری 
از شیوع مجدد کرونا، گفت: »با توجه به ناشناخته بودن و غیرقابل پیش بینی بودن رفتار ویروس 
کرونا، رعایت کامل مسائل بهداشتی با هدف پیشگیری از ابتال به بیماری توصیه می شود.« وی 

ضمن قدردانی از تالش های ایثارگرانه پرستاران، پزشکان و کادر درمانی در مبارزه با کرونا، افزود: 
»با برداشتن محدودیت های اجتماعی در کالنشهرها مردم احساس کردند خطر بیماری کرونا بر 
طرف و شرایط عادی شده است. همین موضوع سبب شد بخش زیادی از مردم هنگام حضور در 
معابر و اماکن شلوغ مسائل بهداشتی را رعایت نکنند.« وی مهمترین اصل در پیشگیری از کرونا 
را توجه به اصول بهداشتی و خودمراقبتی دانست و اظهار کرد: »یقیناً به دلیل مسائل اقتصادی 
امکان اعمال محدویت به شکل سابق وجود ندارد اما عادی سازی اوضاع و بی توجهی به رعایت 
بهداشت، کرونا را به موج های بعدی می کشاند، به همین دلیل باید اهتمام ویژه ای در کنترل و 
مدیریت کرونا داشته باشیم.« شیخی مبارکه با اشاره به ضرورت ورود کمیسیون بهداشت ودرمان 
مجلس به موضوع کرونا، تصریح کرد: »یکی از اولویت های کمیسیون بهداشت مجلس پس از 
آغاز فعالیت کمیسیون های تخصصی درخواست گزارش دقیق از وزارت بهداشت از اقدامات و 

هزینه های صورت گرفته برای کنترل شیوع کرونا در کشور است. 

مجلس



معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت: خبـر

ایمنی اکثر نقاط کشوردر برابر کرونا هنوز زیر 20 درصد است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان 
اینکه ایمنی اکثر نقاط کشور در برابر کرونا، هنوز 
زیر 20 درصد است، از احتمال وقوع موج بعدی 
کرونا در بسیاری از کشورها از جمله ایران به دالیل 

متعدد، خبر داد.
به گزارش سپید، رضا ملک زاده ضمن تشریح اقدامات 
وزارت بهداشت در حوزه مقابله با کرونا از زمان آغاز 
اپیدمی تا کنون، گفت: »ایران با برخورداری از قوی ترین 
شبکه بهداشت و پیشگیری، تالش های فوق العاده ای 
برای کنترل اپیدمی کرونا انجام داده که با موفقیت های 
قابل توجهی نیز همراه بوده است؛ درگام نخست، برنامه 
غربالگری بیماران مبتال به کرونا را طراحی و اجرا کرد 
تا با مراقبت اولیه و در صورت نیاز به انجام آزمایش 
از مراجعه مستقیم افراد  به بیمارستان ها پیشگیری و با 
آموزش و حمایت الزم، مشکالت و نگرانی مردم را 
برطرف کند؛ چراکه در شرایط  بحرانی اپیدمی ویروس 
کرونا، دور نگه داشتن افراد سالم از بیمارستان ها، کلید 

موفقیت در کنترل بیماری بود.«
وی افزود: »در شبکه درمان کشور، نزدیک به ۵0 هزار 
پزشک متخصص و فوق تخصص در اقصی نقاط  کشور، 
از جمله 3 هزار متخصص در شهرهای محروم  و در 
گرمای بی امان جنوب کشور، طی سخت ترین شرایط،  
به درمان بیماران مبتال به کرونا مشغول هستند. بیش از 
8 هزار تخت ICU در بیمارستان های تحت پوشش 
وزارت بهداشت، بخش عمومی و بخش خصوصی 

پذیرای بیماران بدحال مبتال به کرونا بوده اند.«
وی افزود: »همچنین، ۱۷۵00 خانه بهداشت در روستاها، 
2800 پایگاه سالمت در شهرها و ۵۷00 مرکز جامع 
سالمت در شهرها و روستاها همچنان به ارائه خدمات 
در زمینه شناسایی یا درمان مبتالیان مشغولند.  ۱200 
مرکز درمانی سرپایی کووید ۱9 که مجهز به امکانات 
نمونه گیری برای تست تشخیصی و درمان سرپایی 
و آموزش بیماران هستند نیز به صورت ۱6 ساعته، 
خدمات تشخیصی و درمانی کرونا و آموزش به بیماران 
ارائه می کنند. همچنین، موثرترین داروی مورد نیاز 
بیماران مبتال به کرونا ، به صورت رایگان در اختیار 
بیماران بستری که به آن نیاز داشته اند، قرار گرفته است.«

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، همچنین 
در تشریح تالش های تحقیقاتی ایران برای مقابله با 
کرونا و دستیابی به درمان موثر این بیماری، تصریح 
کرد: »ایران با بهره مندی از شبکه وسیع پژوهشی، 
عالوه بر تصویب 29۷0 پروژه تحقیقاتی مرتبط با 
کووید ۱9 و اختصاص 20 میلیارد تومان اعتبار به 
دانشگاه های علوم پزشکی برای طرح های مصوب، 
اعالم فراخوان حمایت از پروژه های تحقیقاتی کالن و 
بین رشته ای- دانشگاهی کووید ۱9 توسط موسسه ملی 
توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران )نیماد( با اعتبار 
8 میلیارد تومان و دریافت 286 پروژه تحقیقاتی، ثبت 
بیش از 220  کارآزمایی بالینی درمرکز ثبت کارآزمایی 
بالینی ایران تا نیمه اول خرداد ماه، طراحی سامانه ثبت 
بیماران مبتال به کووید ۱9 به منظور پیگیری طوالنی 
مدت وضعیت سالمت مبتالیان و طراحی مطالعات 
پژوهشی ملی و بین المللی در زمینه این بیماری در 
آینده، همچنین با پیوستن به مطالعه کارآزمایی بزرگ 
 Solidarity  clinical( بالینی سازمان بهداشت جهانی
treatments 19-trial for COVID ( با مشارکت 29 
بیمارستان وابسته به ۱6 دانشگاه علوم پزشکی، بیشترین 
بیماران مبتال را وارد این مطالعه کرده و از این نظر 
نسبت به بسیاری از مراکز پژوهشی اروپا، آمریکا و 

سایر نقاط جهان که همکار این مطالعه جهانی  هستند، 
فعالتر عمل کرده است.«

ملک زاده از انتشار 3۵0 مقاله علمی در زمینه بیماری 
کووید ۱9 خبر داد که همگی در مجالت علمی بین المللی 

داخلی و خارجی منتشر شده اند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: »در 
شرایط سخت تحریم ها، هزاران کیت تشخیص کرونا، 
دستگاه های ضدعفونی کننده، سامانه سالمت دیجیتال 
و هوش مصنوعی برای ثبت بیماری، آموزش، ردیابی و 
جابجایی بیماران مبتال و بسیاری از محصوالت مورد نیاز 
دیگر از دستگاه های اکسیژن ساز تا ماشین های بیهوشی 
و البسه محافظتی، طی مدت شیوع کرونا در کشور، 
طراحی و تولید شده و مورد استفاده  قرار گرفته اند.«

وی در ادامه در خصوص میزان ایمنی ایجاد شده در 
شهرهای مختلف کشور در برابر ویروس کرونا، گفت: 
»به جز سه شهر کشورمان که بیش از 60 درصد مردم 
آن ها ایمنی کسب کرده اند، در سایر مناطق، ایمنی زیر  
20  درصد و در مناطق روستایی که  30 درصد جمعیت 
کشور را تشکیل می دهند، ایمنی زیر ۱0 درصد است.«

المللی  بین  بزرگ  پژوهش  اجرایی  کمیته  عضو 
   treatments 19-Solidarity  clinical trial for COVID
سازمان جهانی بهداشت، گفت: »با وجود تالش های 
گسترده وزارت بهداشت برای کنترل کرونا در ایران، 
در حال حاضر، شمار مبتالیان در کشور به بیش از ۱8۷ 
هزار نفر )تا 2۵ خرداد( رسیده و تعداد جانباختگان به مرز 
9 هزار نزدیک شده است. استان های آذربایجان غربی، 
هرمزگان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و 
بلوچستان و بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند. بر 
اساس آمار رو به افزایش ابتال و مرگ ها، احتمال وقوع 
موج دوم و حتی سوم کرونا در جهان و از جمله در 
ایران به طور جدی مطرح است و با هر موج، تلفات 
انسانی روی می دهد.« وی با اشاره به اینکه موج دوم 
شیوع همه  گیری بیماری های عفونی به آن معناست 
که پس از کاهش موارد جدید بیماری، تعداد مبتالیان 
دوباره افزایش پیدا کند، افزود: »همچنین، موج های 
بعدی همه گیری کووید ۱9 می تواند سخت  تر باشد 
و ممکن است، افزایش ابتال در گروه های سنی یا 
جمعیتی خاص یا در مناطق بخصوصی در هر کشور 

یا مانند موج اول همه  گیری باشد.«
ملک زاده در پاسخ به این پرسش مهم که »چرا آهنگ 
کاهش شیوع کرونا کند شده است؟« توضیح داد: 
»آمارهای جهانی نشان می دهد شوک کرونا به نظام های 
سالمت کشورها با روند کامال صعودی همچنان ادامه 
دارد. در حالیکه ماه ها پس از موج اول اپیدمی کرونا، 
چشم ها به نقطه کاهش موارد ابتال دوخته شده بود، 

اما باز شدن درب های قرنطینه، شروع  کسب و کارها، 
برداشته شدن محدودیت های رفت و آمدی قبلی، 
افزایش تست های آزمایشگاهی و شناسایی ناقالن 
جدید، آمار مبتالیان بیماری کووید ۱9 در جهان را 
به مرز 8 میلیون نفر نزدیک کرده و تعداد مرگ ها را 

به بیش از 400 هزار نفر افزایش داده است.«
المللی  بین  بزرگ  پژوهش  اجرایی  کمیته  عضو 
   treatments 19-Solidarity  clinical trial for COVID
سازمان جهانی بهداشت، بیان کرد: »در حال حاضر 
آمریکا، برزیل، روسیه، هند، انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، پرو، 
آلمان، ایران، ترکیه، شیلی، فرانسه، مکزیک، پاکستان، 
۱۵ کشور اول جهان در تعداد ابتال هستند، بارزترین 
مثال برای بازگشت کرونا به سرعت شیوع گذشته آلمان 
است که با وجود برخورداری از سیستم بهداشتی بسیار 
قوی، اختصاص شمار قابل توجهی از تخت های آی 
سی یو به بیماران بدحال مبتال و حتی انجام تست های 
فراوان و رایگان کرونا، در حال حاضر در رده نهم 
فهرست جای گرفته است؛ یا کره جنوبی با وجود 
همه موفقیت ها با افزایش مجدد شمار مبتالیان، بار 

دیگر به بسته ماندن درب مدارس تن داده است.«
به گفته وی، این شرایط تحمیلی بر کشورها، یک بار 
دیگر، اهمیت پیام سازمان بهداشت جهانی را یادآور 
می شود که کرونا را باید یک مساله جهانی دانست 
که هیچ کشوری نمی تواند ادعای مصونیت در برابر 
آن را داشته باشد و اینکه جهان با هم در برابر کرونا 
موفق خواهد شد و هر دولت و هر فرد، باید نقش 

خود را به خوبی ایفا کند.
ملک زاده با اشاره به کاهش رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم و اصناف از میانگین ۷۷ درصد 
تا پایان اردیبهشت ماه به میانگین 22 درصد در کل 
کشور و ۱۱ درصد در تهران، ادامه داد: »پیش از این، 
بارها هشدار داده شده بود که درصورت عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، ما 

شاهد وقوع موج دوم اپیدمی کرونا خواهیم بود.«
رعایت  کاهش  مهم  دالیل  از  یکی  وی،  گفته  به 
پروتکل های بهداشتی، تصور بسیار اشتباه »توقف 
موج شیوع ویروس کرونا« است. همین تصور اشتباه، 
همچنین سبب شده است شمار زیادی از مردم در 
تعطیالت، مسافرت کرده و راهی شهرهای مختلف 
شوند و علی رغم تالش شبانه روزی و پرفشار کادر 
درمانی کشور و نیروهای سایر بخش های امدادی، 
امروز شاهد قرار گرفتن تعدادی از استان ها در وضعیت 

هشدار هستیم.
ملک زاده خاطرنشان کرد: »در شرایطی که روابط  و 
مبادالت بین همه کشورها نمی تواند تعطیل شود، 

اقتصاد و کسب و کار خسارت هنگفت دیده از کرونا 
را نمی توان ساکن و غیرفعال نگاه داشت و حتی اعمال 
محدودیت های اجتماعی به سختی قابلیت تداوم خواهد 
یافت و در حالیکه وزارت بهداشت، تمام ظرفیت خود 
را برای کنترل ویروس کرونا در جامعه به کار گرفته 
و از هیچ کوششی فروگذار نکرده است، تنها روش 
برای مقاومت در برابر این دشواری ها و تا زمان آماده 
شدن واکسن یا درمان ساده و مفید کرونا، حداقل در 
سال جاری، جلوگیری از شکل گرفتن اجتماعات 
)مذهبی، سیاسی، آموزشی، اجتماعی، خانوادگی و ...( 
، رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا ، حفظ  
فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک بخصوص 
در اجتماعات چند نفره، جدی گرفتن شست و شوی 
مرتب دست ها با آب و صابون به مدت 30 ثانیه است.«

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در ادامه 
، درباره کانون های پرخطر در زمان اوج گیری کرونا 
عنوان کرد: »بررسی موج اول اپیدمی کرونا در کشور 
حاکی از آن است که مدارس و دانشگاه ها، آزمایشگاه 
ها، مطب های پزشکی و اورژانس، مراکز درمانی، اماکن 
عمومی و تجمعات، تئاترها، سینماها یا کنسرت ها، 
مسافرت و محل های کار، پرخطرترین کانون ها برای 
شیوع کرونا بوده اند. با توجه به تعطیلی تعداد زیادی 
از این مراکز و نیز برخی حرف و مشاغل در زمان 
اعمال محدودیت های اجتماعی پیشگیرانه همزمان 
با اوج گیری کرونا، اگرچه خطر انتشار ویروس در 
کانون های فوق، تحت کنترل درآمد، اما همین کانون ها 
در صورت شروع موج های بعدی اپیدمی می توانند 

مجددا به عنوان نقاط اصلی خطر مطرح باشند.«
به گفته ملک زاده، پزشکان و پرستاران دارای ارتباط 
مستقیم با مبتالیان، افراد شاغل در داروخانه ها، کارمندان 
بانک ها، صندوقداران و کارگران سوپرمارکت ها و 
رستوران ها، کارکنان حمل و نقل عمومی و کارمندان 
مراقبت های بهداشتی درجه یک، به ترتیب پرخطرترین 

گروه های شغلی در معرض ابتال هستند.
ملک زاده با تاکید بر لزوم مراقبت بیشتر از افراد 
دارای بیماری های زمینه ای پرخطر در برابر کرونا 
مانند بیماری های قلبی عروقی، دیابت، فشار خون 
باال، کلیوی، تنفسی و ریوی، بدخیمی ها، نقص ایمنی، 
اچ آی وی، پیوند عضو و چاقی، گفت: »افراد سنین 60 
سال به باال بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض 
خطر کرونا قرار دارند و باید احتیاط های الزم و 
مراقبت های پیشگیرانه کافی را همچنان رعایت کنند.«

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: 
»معموال بروز عفونت های تنفسی از جمله آنفلوآنزا 
در ماه های گرم سال کمتر می شود و حتی تحقیقات 
درباره دیگر انواع ویروس کرونا نشان داده که خشکی 
هوا و پرتو فرابنفش آفتاب در تابستان، شرایط را 
برای ویروس در بیرون بدن میزبان نامساعد می کنند. 
اما رفتار این ویروس جدید هنوز ناشناخته است و 
با توجه به قدرت باالی سرایت آن، نیازی به شرایط  
خاص آب و هوایی ندارد تا بتواند میزبانی برای خود 

بیابد و تکثیر شود.«
به گزارش وبدا این روزها یک پرسش تکراری مطرح 
می شود، کرونا کی پایان می یابد؟ ملک زاده در پاسخ 
به این پرسش تصریح کرد: »پیش از این گفته شد که 
کرونا در بین ما خواهد ماند و تا زمان آماده شدن 
واکسن اختصاصی ویروس، ما در قله های فصلی، 
با آن زندگی خواهیم کرد و نمی توانیم پایانی قطعی 

برای کرونا متصور شویم.«

5 شماره ۱6۷4 2۷ خرداد ۱399



شماره 61674 27 خرداد 1399

دبیر شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دکترای تخصصی وزارت بهداشت عنوان کرد خبـر

اعالم شرایط اعطای وام دستیاری
دبیر شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی 
دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی وزارت 
بهداشت ضمن تشریح شرایط اعطای وام دستیاری 
دانشجویان علوم پزشکی کشور، گفت: »این دسته 
از دانشجویان می  توانند از اواخر مهرماه و اوایل 
آبان ماه جاری، از طریق پورتال صندوق رفاه 
اقدام به نام  نویسی کنند، اسامی ثبت نام کنندگان 
از طریق دانشگاه محل تحصیل به صندوق رفاه 
وزارت بهداشت ارسال خواهد شد و پس از 
واجد شرایط  متقاضیان  اسامی  تأیید صندوق، 
به بانک قرض  الحسنه مهر ایران جهت افتتاح 

حساب ارسال می شود.«
به گزارش سپید، هومان پارسایی در خصوص 
نحوه پرداخت وام دستیاران و دانشجویان دکتری 
تخصصی، بیان کرد: »اخیراً صندوق رفاه وزارت 
بهداشت در تالش برای پرداخت وام دستیاری 
تخصصی  دکتری  دانشجویان  و  دستیاران  به 
است. در ابتدا باید از زحمات و پیگیری  های 
مجدانه دکتر الری، معاون فرهنگی و دانشجویی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
مهندس رحیمی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
اجرایی  این وزارتخانه، قدردانی کنم، چراکه 
شدن این هدف حاصل اتحاد، همدلی و تالش 
 های شبانه  روزی مجموعه معاونت دانشجویی 
رفاه  صندوق  و  بهداشت  وزارت  فرهنگی  و 
است و اگر نبود این تالش دلسوزانه این مهم 

انجام نمی  شد.«
به  رفاه  صندوق  گذشته  در  اینکه  بیان  با  وی 
وام  تخصصی  دکتری  دانشجویان  و  دستیاران 
ضروری به مبلغ یک میلیون تومان و وام ودیعه 
مسکن به متأهلین پرداخت می  کرد، اظهار کرد: 
»در حقیقت در گذشته توجه به حوزه رفاهی 
دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی بسیار 
کمرنگ بود، اما خوشبختانه با حضور دکتر الری 
در مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشت و حضور مهندس رحیمی، در مجموعه 
صندوق رفاه، توجه خاصی به نیازهای رفاهی 
دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی شد. 
دبیران  مجمع  اولین  کار  به  آغاز  با  همچنین 
شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری 
تخصصی در وزارت بهداشت، مکاتبات متعددی 
در جهت شرح وضع موجود صورت گرفت و با 
مشاوره های انجام شده از سوی این مجمع تصمیم 
بر ایجاد تحول در راستای تکریم و رفاه دستیاران 
و دانشجویان دکتری تخصصی گرفته شد که 
این جای بسی شادمانی و تقدیر و تشکر دارد.«
وی در ادامه افزود: »اطالع رسانی به دانشجویان 
از  برای دریافت وام دستیاری  نام  ثبت  جهت 
اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه جاری انجام خواهد 
شد، بر این اساس دانشجویان می  توانند از طریق 
پورتال صندوق رفاه در این خصوص اقدام به نام  
نویسی کنند، اسامی متقاضیان از طریق دانشگاه 
ارسال خواهد  رفاه  به صندوق  تحصیل  محل 
شد و پس از تأیید صندوق رفاه، اسامی به بانک 
قرض  الحسنه مهر ایران جهت افتتاح حساب 

ارسال می  شود.«

وی با بیان اینکه به همت تیم پر تالش معاونت 
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ردیف 
ویژه  ای برای وام دستیاران و دانشجویان دکتری 
تخصصی در الیحه بودجه کشور تعریف شده که 
در نوع خود کار بسیار بزرگی به شمار می رود، 
گفت: »در سال  های آتی روند اجرای این وام 
مستمر خواهد بود و از این جهت نباید نگرانی 
برای دانشجویان دستیاری وجود داشته باشد. 
بودجه اختصاص داده شده از سمت صندوق رفاه 
در یکی از بانک های معتبر کشور سرمایه گذاری 
شده و منبع مالی مربوط به این وام چیزی در 

حدود 1۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.«
وام  دریافت  چگونگی  تشریح  در  پارسایی 
دستیاری خطاب به دانشجویان دستیاری و دکترای 
تخصصی بیان کرد: »بر این اساس، با همت و 
همکاری دو طرفه بین صندوق رفاه و بانک طرف 
قرارداد )قرض الحسنه مهر ایران(، به دستیاران و 
دانشجویان دکتری تخصصی متقاضی وام، وامی 
به مبلغ 1۰ تا 1۵ میلیون تومان به صورت قرض 
 الحسنه اعطا خواهد شد. روند اجرایی شدن این 
وام به این نحو است که از اواخر مهرماه و اوایل 
آبان ماه جاری به دانشجویان جهت ثبت نام برای 
دریافت وام دستیاری اطالع رسانی خواهد شد 
و آن ها می توانند از طریق پورتال صندوق رفاه 
دانشگاه خود در این خصوص اقدام به نام نویسی 
کنند. در ادامه اسامی این دانشجویان از طریق 
دانشگاه محل تحصیل به صندوق رفاه ارسال 
خواهد شد و پس از تأیید صندوق رفاه، اسامی 

به بانک جهت افتتاح حساب ارسال می شود.«
شوراهای  دبیران  مجمع  مرکزی  شورای  دبیر 
وزارت  تخصصی  دکترای  و  دستیاران  صنفی 
بعد دانشجویان  بهداشت اضافه کرد: »در گام 
مربوطه  بانک  سایت  به  افتتاح حساب  جهت 
افتتاح حساب، کارت  از  مراجعه کرده و پس 
آن ها پست خواهد شد.  منزل  به درب  بانکی 

به درب منزل دانشجویان  بانکی  پست کارت 
صرفا برای حفظ سالمت دانشجویان عزیز در 

شرایط شیوع ویروس کرونا است.«
وی افزود: »برای دریافت این وام که به صورت 
قرض  الحسنه با سود چهار درصد خواهد بود، 
نیاز به یک ضامن کارمند یا کاسب معتبر است 
که دارای چک یا سفته باشد. مبلغ وام بسته به 
تعداد دانشجوی متقاضی می تواند متفاوت باشد، 
بنابراین اگر تعداد افراد متقاضی در حدود 1۰ 
هزار نفر باشد، مبلغ وام 1۵ میلیون تومان به ازای 
هر نفر خواهد بود که درطی سه بازه زمانی سه 
ماهه و در هر بازه پنج میلیون تومان پرداخت 
خواهد شد. در صورتی که تعداد افراد متقاضی 
از عدد اعالم شده)1۰ هزار نفر( بیشتر و یا کمتر 
باشد مبلغ وام دستیاری نیز متغیر خواهد بود.«

وی با بیان اینکه بازپرداخت 1۵ میلیون تومان 
وام دستیاری، 12 ماه پس از دریافت اولین پنج 
میلیون تومان خواهد بود، بیان داشت: »به عنوان 
مثال اگر فرد متقاضی پنج میلیون تومان در آذرماه 
99 دریافت کند، پنج میلیون دوم را سه ماه بعد 
و در اسفندماه همان سال دریافت خواهد کرد و 
پنج میلیون سوم و نهایی را نیز سه ماه بعد یعنی 
در خرداد ماه سال بعد تحویل خواهد گرفت، در 
این میان اولین بازپرداخت، 12 ماه بعد از زمان 
دریافت اولین پنج میلیون تومان خواهد بود، به 
دیگر معنا بازپرداخت این وام 36 ماهه بوده و 
پرداخت اولین قسط آن با توجه به مثال زده شده 
12 ماه پس از دریافت اولین پنج میلیون تومان 

یعنی آذر ماه سال 14۰۰ خواهد بود.«
وی همچنین گفت: »ارائه تسهیالت و خدمات 
رفاهی توأم با حفظ کرامت انسانی به دانشجویان 
و مشارکت آنان در تصمیم گیری ها، نه تنها موجب 
رضایتمندی دانشجویان می شود بلکه امید، نشاط، 
پویایی و تحرک را به دانشجویان برمی گرداند.«
دانشجویان  و  دستیاران  صنفی  شورای  دبیر 

بیان  با  بهداشت  وزارت  تخصصی  دکترای 
اینکه وام دستیاری گام بسیار بزرگی در تکریم 
دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی و کمک 
به معیشت آن ها خواهد بود، گفت: »در سال های 
آتی روند اجرایی شدن وام دستیاری پایش و 
ارزیابی می شود که امیدواریم قدم به قدم به هدف 
اصلی مان که کرامت و عزت نفس دانشجویان 

است نزدیک شویم. «
پارسایی ضمن اشاره به خبرهای خوش در حوزه 
دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی تاکید 
با تالش های دکتر الری و  امید خدا  کرد: »به 
حمایت های دکتر نمکی، ان شاء اهلل از اوایل مهرماه 
تمام دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی که 
بیمه نیستند تحت پوشش بیمه سالمت ایرانیان 
قرار می گیرند که این مورد نیز نوید بخش اتفاقات 
خوب در حوزه دستیاران و دانشجویان دکتری 

تخصصی است. «
قدردانی  پایان ضمن  در  وبدا وی  گزارش  به 
دوباره از مجموعه تالش گران در معاونت فرهنگی 
و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: »در پایان 
تقدیر  صمیمانه ترین  که  می دانم  الزم  برخود 
خود را از معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشت و مجموعه منسجم، متحد و پرتالش 
معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و 
صندوق رفاه داشته باشم چرا که ارائه تسهیالت 
و خدمات رفاهی توأم با حفظ کرامت انسانی به 
دانشجویان و مشارکت آنان در تصمیم گیری ها نه 
تنها موجب رضایتمندی دانشجویان می شود بلکه 
امید، نشاط، پویایی و تحرک را به دانشجویان 
برمی گرداند. باید عرض کنم خدمت صادقانه، 
مجاهدانه و بی منت، عامل ماندگاری نام افراد 
است و با چشم بر هم زدنی فرصت خدمت به 
دانشجویان به عنوان اندیشمندان و آینده سازان 
امروز و فردا تمام می شود اما آیندگان قدردان 

خدمات این عزیزان خواهند بود.«



رئیس پلیس راهور ناجا: خبـر

هرنیمساعتیکنفردرکشوربراثرتصادففوتمیکند
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه هر نیم ساعت 
یک نفر بر اثر تصادفات در کشور فوت می کند، بیان 
کرد: »متاسفانه روزانه در کشور ۴۵ الی ۶۰ نفر بر اثر 

تصادفات جان خود را از دست می دهند. «
به گزارش سپید، سیدکمال هادیانفر در سمینار حوادث 
ترافیکی در شیراز با بیان اینکه در طول سال خسارت 
مالی ناشی از هر فوتی در تصادفات رانندگی، ۵.۲ 
میلیارد تومان است، گفت: »اگر هزینه هایی که از 
بدو تولد صرف رشد و آموزش یک فرد می شود 
را بررسی کنیم می توانیم بگوییم ساالنه ۳۴ میلیارد 
دالر ناشی از تصادفات به کشور متحمل می شود.«

هادیانفر افزود: »در ۹ماهه اول سال ۹۸، حدود ۳۶درصد 
تصادفات فوتی ناشی از تخلف نداشتن توجه به جلو 
بوده که یکی از مصادیق مهم آن، استفاده از تلفن 
همراه است که میزان بروز خطر تصادف را تا ۴ برابر 

افزایش می دهد.«
وی با بیان اینکه مدیریت، قوانین و مقررات، راه 
و جاده، انسان و وسایل نقلیه، مولفه های اصلی در 
ایمنی ترافیک و تسهیل در عبور و مرور هستند، 
گفت: »ایمن سازی محل تصادف، درخواست کمک 
از نیروهای امدادی، سازماندهی افراد و تجهیزات در 
راستای کنترل و روان سازی ترافیک و ساماندهی 

موارد درگیر در تصادف به عهده پلیس می باشد.«
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه 
در ۹ ماهه اول سال جاری حدود ۱۳ هزار و ۷۱۱ 
نفر از شهروندان بر اثر تصادفات جان خود را از 
دست داده اند، خاطر نشان کرد: »متاسفانه آمار نشان 
می دهد که ۱.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش داشته است.« هادیانفر افزود: »بار سوانح 
ترافیکی کاهش نمی یابد مگر اینکه عوامل خطرساز 
را به درستی بشناسیم و به جامعه معرفی کنیم و با 
برنامه، جلب مشارکت عمومی، عزم ملی و آموزش 

همگانی از عوامل خطرساز اجتناب کنیم.«
وی با اشاره به اینکه ۵۱درصد از افرادی که دچار 
تصادفات می شوند در صحنه جان خود را از دست 
می دهند، عنوان داشت: »حدود ۶درصد در حین 
انتقال و ۴۳ درصد در بیمارستان نیز فوت می کنند.«

رئیس پلیس راهور کشور اظهار داشت: »نقش خانواده 
در نهادینه کردن فرهنگ ترافیک از همان اوایل کودکی 

از طریق کارکردهای آموزشی و فرهنگ سازی بسیار 
موثر است.« هادیانفر در شورای هماهنگی ترافیک 
و راهبردی تصادفات استان فارس نیز با بیان اینکه 
۱۲ درصد از تصادفات در کشور مربوط به راه های 
روستایی است، گفت: »این مسیرها به دلیل تردد 
موتورسیکلت، تراکتور و دیگر وسایل نقلیه کشاورزی، 
زمینه بروز خطر تصادف در آن ها به شدت باالست.«
وی افزود: »۸۲درصد از تصادفات در کشور تحت 
تاثیر سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، نداشتن 

توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی است.«
وی ، ۱۵درصد از تصادفات کشور به دلیل سرعت 
غیر مجاز است، گفت: »متاسفانه در استان فارس این 

میانگین به ۱۶ درصد رسیده است.«
هادیانفر با اشاره به اینکه طول جاده های کشور ۲۱۷هزار 
کیلومتر است، گفت: »۳۰درصد از تصادفاتی که رخ 

می دهد مربوط به نقاط حادثه خیز است.«
وی با بیان اینکه کاهش تلفات و جان باختگان حوادث 
رانندگی یک اصل مهم و هدف اصلی پلیس است، 
گفت: »طرح نامحسوس با وسایل کنترلی نظیر پهباد و 
نظایر آن را در دستور کار خود قرار داده ایم، استفاده از 
گشت های نامحسوس  به منظور برخورد با تخلفات 
از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز و علی الخصوص 

صحبت کردن با تلفن همراه می باشد.«
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه بستن کمربند 

ایمنی در جاده های برون شهری برای همه سرنشینان 
الزامی است، عنوان کرد: »۱۲ درصد از جان باختگان 
حوادث جاده ای، کودکان هستند که هیچ نقشی در 
تصادف نداشته اند.« رییس پلیس راهور ناجا در ادامه 
این سفر که هفته گذشته صورت گرفت، در جلسه 
قرارگاه کاهش تصادفات فرماندهی انتظامی استان 
فارس نیز با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی در کشور 
به اندازه نیروی انتظامی با مردم ارتباط ندارد، اظهار 
داشت: »امروز حدود ۸۵ میلیون شهروند داریم که 
یا راننده، یا سرنشین و یا عابر پیاده هستند، بنابراین 
به نحوی با پلیس راهنمایی و رانندگی ارتباط دارند.«
وی با بیان اینکه امروز نیروی انتظامی با گذشته 
بسیار متفاوت شده است، افزود: »تنها با نگاه سلبی 
نمی توان کارها را پیش برد، بلکه باید با مهربانی، 
درایت و مدیریت قوی اقدامات الزم را انجام داد.«

رییس پلیس راهور ناجا چهار وظیفه اصلی پلیس 
راهنمایی و رانندگی را مدیریت ترافیک، تأثیر در 
ترددها، ایمنی در تردد و خدمات راهور عنوان کرد 
و گفت: »در بخش ایمنی ترددها، ۳۳ سازمان در 
کشور نقش دارند که سهم پلیس ۲۰ درصد است.«
هادیانفر تأکید کرد: »یکی از نشانه های توسعه یافتگی 
کشورها نظم و انضباط ترافیکی است و در کشور ما 
نیز پیشرفت های زیادی در این خصوص حاصل شده 
است.« وی به نقش ۱۸درصدی همیاران پلیس در 

کاهش تخلفات رانندگی اشاره کرد و افزود: »این طرح 
که از چند سال پیش آغاز شد، بسیار تأثیر گذار بود 
به نحوی که کودکان آن زمان، امروز در جامعه تأثیر 
گذار هستند.« وی با بیان اینکه سال گذشته، ۱۷هزار و 
۱۸۳نفر بر اثر تصادفات رانندگی در جاده های کشور 
کشته شده اند، گفت: »۳هزار راننده از این آمار عامل 

مرگ افراد و مقصر حادثه بوده اند.«
هادیانفر با اشاره به اینکه تصادفات رانندگی ۷درصد 
به تولید ناخالص ملی زیان وارد می کنند، خاطر نشان 
کرد: »از مجموع تصادفات رانندگی، ۵۱درصد در 
صحنه، ۶درصد در طول انتقال و ۴۳درصد نیز در 
مراکز درمانی و یا بعد از ترخیص جان خود را از 
دست می دهند.« وی تصریح کرد: »۹۲ درصد علت 
وقوع حوادث رانندگی عامل انسانی است که نیازمند 

آموزش و فرهنگ سازی است.«
رییس پلیس راهور ناجا چهارعامل سرعت غیر مجاز، 
سبقت غیرمجاز ) به ویژه در جاده های دوطرفه(، عدم 
توجه به جلو )با محوریت استفاده از تلفن همراه( و 
خستگی و خواب آلودگی را عامل وقوع ۸۲درصد 
تصادفات رانندگی در کشور اعالم کرد و گفت: 
»متوسط سرعت در جاده های کشور ۵/۷۸ کیلومتر 
و در استان فارس ۵/۸۲ کیلومتر در ساعت است که 
در این خصوص باید در سطح استان فارس سرعت 
کنترل گردد.« هادیانفر بر لزوم استفاده کلیه سرنشینان 
خودرو از کمربند ایمنی تأکید کرد و گفت: »استفاده از 
کمربند برای کلیه سرنشینان خودرو الزامی است و با 

متخلفان برخورد قانونی صورت می پذیرد.«
براساس گزارش سایت پلیس راهور ، وی با اشاره 
به وجود ۱۵هزار اتوبوس و ۶۰۰هزار کامیون در 
کشور، افزود: »رانندگان اتوبوس نباید بیشتر از ۹ 
ساعت رانندگی کنند، ولی به دلیل در آمد پایین و 
مشکالت اقتصادی مجبور به کار اضافی می شوند که 
در عین حال این موضوع تخلف محسوب می شود 

و به شدت با آن برخورد خواهد شد.«
رییس پلیس راهور ناجا در پایان گفت: »کلیه مسئوالن 
در بخش های مختلف استان فارس باید برای کاهش و 
پیشگیری از تصادفات رانندگی اقدامات الزم را انجام 
دهند تا همچنان استان فارس را در کاهش تصادفات 

رانندگی در کشور سرآمد ببینیم.«

7 شماره ۱۶۷۴ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

  محمدرضا سهرابی
استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی 

شاید برای بسیاری مردان سخت باشد که قبول 
کنند ویروسی غیر قابل مشاهده آن ها را از پا در 
آورد. نشان دادن ضعف با استفاده از ماسک و 
دستکش یا شست و شوی مرتب دست ها برای 

بعضی سخت است. 
به گزارش سپید، شانس پسر شدن از ابتدای دوره 
جنینی در زمان لقاح و تشکیل سلول  ۲۰ درصد 
بیشتر از دختر شدن است. میزان سقط در جنین 
پسر بیشتر است اما با این حال تعداد پسرهایی 
که به دنیا می آیند کمتر از یک درصد از دختران 

بیشتر هستند.
 ۲۵ تا ۳۱ خرداد ماه مطابق با ۱۵ تا ۲۱ ژوئن هفته 
جهانی سالمت مردان نامگذاری شده که فرصت 

مناسبی برای افزایش آگاهی آنان نسبت به بیماری ها 
است. در تمام دوران زندگی احتمال مرگ برای 
مردها بیشتر از زنان است. در دوره کودکی تا 
جوانی حوادث و سوانح در مردان بیشتر بوده و 
در بالغ ها بیماری هایی مانند قلبی عروقی در مردان 
بیشتر از زنان است لذا تعداد سالمندان زن بیشتر از 
مرد است. این مقدمه نشان دهنده اهمیت سالمت 
مردان است. این اهمیت وقتی دوچندان می شود که 
الگوی مراجعه مردان برای مراقبت سالمت مالحظه 
شود. طبق مطالعات انجام شده مردها دیرتر برای 
دریافت خدمت مراجعه کرده و به همین علت 
بیماری آن ها در مراحل پیشرفته تر بوده و عوارض 

و مرگ و میر را باال می برد.
در بیماری کرونا نیز طبق آمار اولیه درگیری مردان و 
مرگ و میر در آن ها بیشتر بوده است. علل مختلفی 

برای آن می توان تصور کرد:

1. حضور مردان در خارج از خانه بیشتر از زنان 
است و آن ها بیشتر در معرض ابتال هستند. به 
خصوص با توجه به محدودیت های دولت در 
حمایت از اقشار آسیب پذیر به خصوص افرادی 
که مشاغل روزمزد دارند به شدت تحت فشار 
قرار گرفتند و برای امرار معاش خود را به خطر 
انداخته و فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت های 

تردد را معموال رعایت نکردند.
2. شاید برای بسیاری مردان سخت باشد که 
قبول کنند ویروسی غیر قابل مشاهده آن ها را 
از پا در آورد. نشان دادن ضعف با استفاده از 
مرتب  شوی  و  یا شست  دستکش  و  ماسک 
دست ها برای بعضی سخت است. آموزه های 
فرهنگی از گذشته به مردان آموخته است که 
مرد نباید گریه کند، مرد باید قوی باشد، مرد 
نباید درد را به روی خود بیاورد و... و. پس 

مرد نباید جلوی کرونا هم کوتاه بیاید!
الزم است امروزه این نگرش ها عوض شود. الزم 
است مردان به سالمت خود اهمیت دهند. مرد 
سالم در کنار زن سالم خانواده ای سالم با فرزندان 

سالمت پرورش می دهند.
ممکن  کرونا  در  بهداشتی  موارد  رعایت  عدم 
است باعث ابتالی وی شده و خانواده وی را 
به خطر بیندازد. اهمیت موضوع در آن است که 
یک سوم مبتالیان ناقالن بدون عالمت هستند 
یعنی خود هیچ عالمتی ندارند اما ویروس را 
انتقال می دهند. این افراد منشا گسترش بیماری 

در خانواده و جامعه هستند.
پس مواردی که الزم است مردان بیشتر رعایت کنند 
شامل، شستشوی مرتب دست ها، استفاده از ماسک 
در مکان های عمومی و به خصوص مکان های شلوغ، 
محدود کردن ترددهای غیر ضروری داخل شهری 
و بین شهری، استفاده نکردن از قلیان و دخانیات 
و سایر موارد مندرج در پروتکل های بهداشتی از 

سوی وزارت بهداشت است.ایرنا

کرونا و دغدغه هایی برای سالمت مردان یادداشت
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خبـر

ساخت ۱۲۰۰ دستگاه ونتیالتور ظرف ۴۵ روز
محققان یکی از شرکت های دانش بنیان با طراحی و 
ساخت دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیالتور توانستند 
12۰۰ دستگاه از این تجهیزات پزشکی را در شیوع 
ویروس کرونا به وزارت بهداشت تحویل دهند و با افت 
این اپیدمی در صدد صادرات این محصولند، ولی به گفته 
آن ها وزارت بهداشت، تکلیف شرکت های دانش بنیان 
فعال در حوزه ساخت تجهیزات پزشکی مرتبط با کرونا 
را روشن نکرده است و با شفاف سازی این وزارتخانه 
در زمینه صادرات محصوالت فناورانه، می توانند فرآیند 

متوقف شده صادرات خود را از سر بگیرند. 
بهفر مقدم مجری طرح  به گزارش سپید، احمد 
در گفت وگو با ایسنا با بیان این که دستگاه تنفس 
مصنوعی یا ونتیالتور را می توان یکی از مهمترین 
دستگاه های مورد نیاز برای مقابله با کرونا دانست، 
گفت: »شرکت ما به مدت 1۰ سال است که تولید 
می کند و پس از مواجهه با شیوع ویروس کرونا در 
کشور، ظرفیت تولید را 6 برابر کردیم، به گونه ای 
که در موج اول شیوع این ویروس 12۰۰ دستگاه 

نصب شده در مراکز درمانی داریم.«
این محقق با بیان اینکه نیاز ساالنه بخش دولتی از این 
دستگاه 1۵۰۰ تا 2 هزار دستگاه بوده است، یادآور 
شد: »با شروع این اپیدمی نیاز ساالنه 2 هزار دستگاه، 
به نیاز 12 هزار دستگاه تبدیل شد که در مدت 4۵ 
روز تا 2 ماه تحویل داده می شد. البته این نیاز پایدار 
نیست و با کاهش این اپیدمی این نیاز کاهش می یابد 

و می تواند اقدام به صادرات این محصول کرد.«
وی با بیان اینکه در مجموع تاکنون بیش از پنج هزار 
دستگاه نصب شده در کشور داریم، اظهار کرد: »12۰۰ 
مورد از دستگاه های نصب شده همزمان با شیوع کرونا 
بوده است و این دستگاه ها در چهار مدل ساخته 
شده و یکی از مدل ها متناسب با کرونا است و سایر 
مدل ها کاربردهای دیگری دارند.« بهفر مقدم با تاکید 
بر اینکه با توجه به شرایط موجود در دنیا هیچ شرکتی 
صادرات دستگاه ونتیالتور ندارد، خاطر نشان کرد: 
»اگر شرکت های دانش بنیان تولیدکننده این دستگاه در 
کشور نبودند، کشور در شرایط شیوع کرونا ویروس 
با بحران جدی مواجه می شد؛ بحرانی که باعث شد 
در اروپا در برخی از اوقات دو تا 3 بیمار را به یک 
دستگاه تنفس مصنوعی وصل کنند و برخی از کشورها 
مانند آمریکا از شرکت های تولیدکننده تقاضای تولید 

دستگاه های خانگی ونتیالتور را داشتند.«
وی با بیان اینکه ونتیالتورهای خانگی یک دهم 

توانمندی های دستگاه کامل تنفس مصنوعی را ندارند، 
خاطر نشان کرد: »ما توانستیم نیاز کشور به این دستگاه 
را پاسخ دهیم و در این شرایط به صورت روزانه 
این دستگاه را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی ارائه می دادیم.« ومجری طرح با بیان اینکه 
نیازهای کشور به این دستگاه در موج اول اپیدمی 
کرونا ویروس مرتفع شده است، خاطر نشان کرد: 

»برنامه های صادراتی ما در اولویت کاری است.«
مجری طرح نیاز کشور به این دستگاه را دو هزار 
دستگاه دانست که هزار دستگاه از این تعداد، فوریت 
و ضرورت زیادی در کشور بوده است و یادآور شد: 
»تاکنون هزار دستگاه به وزارت بهداشت تحویل داده 
نشده است؛ ولی آنچه که وظیفه این شرکت دانش بنیان 
بود، تحویل داده شد و منتظر هستیم که وزارت 
بهداشت تکلیف ما را برای صادرات این محصول 
روشن کند.«وی با بیان اینکه در حال حاضر به صورت 
محدود و غیر عملیاتی اعالم شده که می توانیم ۵۰ 
درصد از میزان تولید را صادر کنیم، اضافه کرد: »این 
اعالم در حالی است که خط کشی برای اندازه گیری آن 
وجود ندارد؛ چرا که دستگاه ونتیالتور وسیله مصرف 
روزانه نیست، بلکه بر اساس سفارش مشتریان ساخته 
می شود؛ از این رو الزم است وضعیت صادرات چنین 
محصوالتی شفاف تر شود و وزارت بهداشت تعداد 

مورد نیاز خود را در این زمینه اعالم کند.«
بهفر مقدم، ظرفیت تولید این شرکت دانش بنیان را 
ماهی هزار دستگاه ونتیالتور عنوان کرد و گفت: »این 
میزان ظرفیت مشروط بر آن است که سفارش های 
این دستگاه را دریافت کرده باشیم. ساختن و انبار 

کردن دستگاه ها، راه اصولی تولید این دستگاه نیست.«
وی تولید و انبار کردن این تجهیزات را موجب از 
بین رفتن رقابت و باال رفتن هزینه های تمام شده 
محصول دانست و ادامه داد: »از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا چند هزار سفارش برای خرید این دستگاه از 
خارج کشور برای ما ارسال شده است و همه این 
درخواست ها را رد کردیم؛ ولی در قبل از شیوع این 
ویروس موفق به صادرات این تجهیز پزشکی شدیم.«
بهفر مقدم با تاکید بر اینکه کلیه محصوالت تولیدی 
این شرکت دارای استاندارد CE اروپا است، اظهار 
کرد: »دستگاه ونتیالتور را به کشورهای مختلفی از 
جمله کشورهای اروپای غربی صادر کردیم و پس 
از این اپیدمی، صادرات شرکت را متوقف کردیم.«

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، طراحی و ساخت 
ماشین های بیهوشی را از دیگر دستاوردهای این شرکت 
نام برد و گفت: »دو مدل از این ماشین ها را تولید 
کردیم که در اتاق های عمل استفاده می شوند و در 
اتاق های عمل کاربرد دارند و تاکنون هزار دستگاه 
از این ماشین در داخل و خارج کشور به بهره برداری 
رسیده است. این دستگاه نیز دارای استاندارد CE است.«
دیگر  از  را  سی تی اسکن  مونتاژ  و  ساخت  وی 
دستاوردهای این شرکت در شرایط شیوع کرونا 
دانست و گفت: »از سه سال قبل در زمینه تولید 

دستگاه های سی تی اسکن فعال شدیم.«
بهفر مقدم با تاکید بر اینکه این دستگاه به روش 
انتقال فناوری تولید شده است، یادآور شد: »در حال 
حاضر دو ماژول از پنج ماژول ویژه سی تی اسکن 
را بومی کردیم و حدود 4۵ درصد از ساخت این 

دستگاه بومی سازی شده است و تا پایان سال جاری 
این درصد افزایش خواهد یافت.«

به گفته وی، در دوران شیوع ویروس کرونا 1۸ دستگاه 
سی تی اسکن تحویل داده شده است.

شرکت های  چالش های  خصوص  در  فناور  این 
دانش بنیان در کشور اظهار کرد: »استثنائا در دوره شیوع 
کرونا فعالیت ها و هماهنگی های خوبی میان دستگاه ها 
ایحاد شد، به گونه ای که معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، 
همکاری خوبی با شرکت ها داشتند، ضمن این که 
ارتباط ما را با سایر ارگان های مرتبط تسهیل کردند.«
وی اضافه کرد: »از آنجایی که ما به مواد اولیه نیاز 
داشتیم، بانک مرکزی همکاری خوبی برای تامین ارز 
مورد نیاز داشت و گمرک نیز برای ترخیص مواد 
وارداتی که همیشه تشریفات گمرکی آن ها چندین 
هفته به طول می انجامید، در دوره کرونا در مدت 24 
تا 4۸ ساعت حداقل بخشی از کاالهای خریداری 
شده را ترخیص کرد، ولی اعتقاد ما این است که 
از تجربه کرونا می توان استفاده کرد و با اجازه دادن 
و هماهنگی بیشتر می توان از این فرصت ها برای 
ارزآوری استفاده کرد.« بهفرمقدم خاطرنشان کرد: 
»درست است که در شرایط کرونا شأن و منزلت 
دولتمردان حفظ شد و مجبور نشدند که برای خرید 
ونتیالتور به سایر کشورها مراجعه کنند، ولی اگر 
در قبل از شیوع کرونا توجه و حمایت بیشتری از 
شرکت های دانش بنیان می شد و زیرساخت هایی که 
همواره به حکم ارتباطات وارداتی و مسائل وارداتی 
تولیدکننده را اذیت می کرد، وجود نداشت، عالوه 
بر آن که منشا درآمدی برای ما بود، می توانستیم زیر 
ساختی را فراهم کنیم که هم نیاز داخل را تامین کنیم 
و هم در بزنگاه ها برای کشور ارزآوری داشته باشیم.«
وی اضافه کرد: »به عنوان مثال دولت چین پکیج 
تجهیزات خود را که حاوی هزار دستگاه ونتیالتور 
به ارزش 23۰ میلیون یورو بود، به اسپانیا فروخت 
و صادر کرد. سوال اینجا است که ما چرا نمی توانیم 
چنین صادراتی داشته باشیم؟ دلیل آن است که زیر 
ساخت کشور، زیر ساخت صنعتی و تولیدی نیست 
و این همان چیزی است که مقام معظم رهبری با 
ادبیات مختلف یاد می کنند.« این محقق تاکید کرد: 
»اگر موضوع جهش تولید را سرلوحه فعالیت ها قرار 
دهیم، نه تنها نیازهای کشور مرتفع می شود، بلکه 

ارزآوری برای کشور خواهد داشت.«

رییس شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رامسر با اشاره به 
کاهش شمار مبتالیان به کرونا، از رسیدن این شهرستان به مرحله 
زرد خبر داد و گفت: »کاهش ابتالی افراد به این ویروس به معنای 
رفع خطر و قطع زنجیره انتقال نیست.« به گزارش سپید، حمید رضا 
مبشری در جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان رامسر افزود: »با توجه 
به این که امکان انتقال این ویروس در جامعه همچنان همانند گذشته 
وجود دارد ، الزم است همه مردم برای جلوگیری از ابتال اقدامات 

پیشگیرانه را در مکان های عمومی و تجمعات کامال رعایت کنند.«

وی با بیان اینکه هم اکنون 1۰ بیمار مبتال به کووید 19 در بخش های 
کرونایی بیمارستان شهرستان بستری هستند، از سیر نزولی آمار ابتال به 
این ویروس و هچنین کاهش مرگ ناشی آن طی روزهای اخیر خبر داد.
وی افزود: »بازرسی های انجام شده از مکان ها نشان می دهد که برخی 
از این صنوف نظیر جایگاه داران دستور العمل بهداشتی را رعایت 
نمی کنند و یا اینکه مشاهده می شود که قلیان سراها هم همچنان فعالیت 
دارند که با توجه به مصوبات ستاد مقابله با کرونای شهرستان ، اداره 
صنعت و نیروی انتظامی در خصوص تعطیلی این مکان ها اقدام کنند.« 

مبشری با بیان اینکه  حدود 99 درصد تاکسی های شهرستان از  لوازم 
حفاظت فردی استفاده نمی کنند،  گفت: »این خودروها نه تنها از لوازم 
حفاظتی استفاده نمی کنند بلکه با ظرفیت کامل و بدون فاصله گذاری 
اقدام به جا به جایی مسافران می کنند که مغایر با پروتکل های بهداشتی 
است.« وی با اینکه بیشترین کانون آلودگی مربوط به منطقه کتالم و 
ساداتشهر بوده است، افزود: »به دلیل این که در فصل گردشگری و 
حضور مسافران هستیم از بومیان منطقه تقاضا داریم اصول بهداشتی 

را مانند گذشته رعایت و حتما از ماسک استفاده کنند.«

رامسر در وضعیت زرد کووید ۱۹ قرار گرفت



براساس نتایج یک تحقیق جدید 

بدنتمامبیمارانبهبودیافتهکروناپادتنمیسازد
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد، بدن تمام 
بیمارانی که از کرونا بهبودی یافته اند یک پادتن خنثی 
کننده تولید می کند که این ویروس را بی اثر می سازد.
به گزارش سپید، این مطالعه ایمونولوژی که بر روی 
۱۴۹ بیمار بهبود یافته از کووید-۱۹ انجام شد، نشان 
می دهد سیستم ایمنی بدن تمامی این بیماران قادر 
به تولید پادتن است، اما سطح آن در همه متفاوت 
است. سطح این آنتی بادی در همه ممکن است به 
اندازه ای نباشد که تضمین کند دیگر به این ویروس 
آلوده نخواهند شد. این مطالعه همچنین نشان داد که با 
وجود اختالف گسترده در سطح پادتن بیماران بهبود 
یافته، بدن بسیاری از آن ها برای مبارزه با ویروس 

2SARS-CoV-  ایمنی طبیعی ایجاد کرده بود.
اگرچه بسیاری از پادتن  ها می توانند به سطح ویروس 
بچسبند و آن را غیر فعال سازند، اما تنها برخی 
پادتن ها قادر به خنثی سازی عامل عفونی از طریق 
مسدود کردن آن از طریق سلول های مهاجم هستند.
مایکل نوسنزوویگ که در نوشتن این مطالعه همکاری 
داشته است، گفت: »این موضوع نشان می دهد که 
تقریبا بدن همه بیماران بهبود یافته از کرونا می توانند 

پادتن بسازند؛ این موضوع خبر خوبی برای ساخت 
واکسن است. «وی افزود: »این بدان معناست که اگر 
بتوان واکسنی ساخت که این پادتن های خاص را 
استخراج کند، در آن صورت این واکسن احتماال برای 
بسیاری از افراد مؤثر است و کارایی خواهد داشت.«
این محقق خاطر نشان کرد: »اما تاثیر پادتن ها در خنثی 
کردن ویروس کرونا در ۳۳ درصد از بیماران مورد 

مطالعه قابل تشخیص نبود. این امکان وجود دارد 
که سیستم ایمنی بدن آن ها قبل از اینکه سلول های 
تولید کننده پادتن درگیر شود، با این عفونت سر و 

کار داشته است.
بیشتر افراد شرکت کننده در این مطالعه مقادیر اندکی 
از پادتن خنثی کننده را در بدن خود داشتند و تنها 
یک درصد آن ها فعالیت خنثی کننده باالیی داشتند.

دیوید روبیانی نویسنده اول این مطالعه نیز گفت: 
»مانند سایر بیماری ها هر فردی واکنش متفاوتی نشان 
می دهد. برخی افراد واکنش ضعیف و برخی واکنش 
متوسطی دارند. همچنین کسری از افراد هم هستند 

که واکنش های استثنایی دارند. «
وی افزود: »این یک درصد استثنا از اهمیت باالیی 
برخوردار است؛ زیرا این احتمال وجود دارد که 
متخصصان بتوانند این سلول های ایمنی کمیاب را 
که واکنش های استثنایی ایجاد می کند؛ شناسایی کنند. 
سپس آن ها می توانند پادتن  ها را از این سلول ها کپی 
کرده و دارویی تولید کنند که بتواند همان دفاع قدرتمند 
را در انسان های دیگر تقلید کند.« به گفته این محقق، 
این یک درصد استثنا پادتن های مختلفی تولید می کنند، 
اما فقط ۴۰ پادتن مسئول خنثی کردن این ویروس 
هستند و از میان آن ها مشخص شده است که ۳ 
پادتن خاص بیشترین تاثیر را علیه کووید-۱۹ دارد.
به گزارش پایگاه اینترنتی اسپرینگ، محققان اکنون 
برای ساخت داروهایی به منظور درمان کرونا و یا 
پیشگیری از این بیماری محور توجه خود را بر این 

سه پادتن متمرکز کرده اند.ایرنا

عضو کارگروه مقابله با ویروس کرونا در کاخ سفید می گوید تا زمانی 
که واکسنی برای پیشگیری از بیماری کووید-۱۹ ساخته نشده است، 

محدودیت سفر شهروندان خارجی به آمریکا باید برقرار بماند.
به گزارش سپید، فائوچی که رییس موسسه آلرژی و بیماری های 
عفونی آمریکاست، در مصاحبه با روزنامه تلگراف با اشاره به نگرانی ها 
درباره موج دوم شیوع ویروس کرونا،  گفته است این محدودیت 

ممکن است تا چند ماه دیگر برجا باشد. 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا مسافرت از چین، برزیل، 
ایران، بریتانیا، ایرلند و کشورهای عضو منطقه شنگن را به آمریکا 

ممنوع کرده است. 

این محدودیت شامل شهروندان آمریکا نمی شود.
فائوچی همچنین با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته در تحقیقات 
برای ساخت واکسن ویروس کرونا احتمال داد این تالش تا پایان 

سال ۲۰۲۰ یا اوایل سال ۲۰۲۱ به نتیجه برسد. 
به گزارش دانشگاه جان هاپکینز دو میلیون و ۹۳ هزار بیمار مبتال به 
کویید-۱۹ در آمریکا شناسایی شده اند و حدود ۱۱۶ هزار نفر نیز به 

علت ابتال به این بیماری جانشان را از دست داده اند. 
این در حالی است که در روزهای گذشته تعداد بیماران شناسایی شده 
در ایالت های آالباما، کالیفرنیا، فلوریدا، آرکانزاس، کارولینای شمالی، 

کارولینای جنوبی و اوکالهما رو به افزایش بوده است.

مقام های بهداشتی علت افزایش بیماران را حضور در تجمعات و 
مسافرات در تعطیالت روز یادبود در ۲۵ ماه مه، ۵ خرداد عنوان می کنند. 
همزمان، اندرو کومو، فرماندار ایالت نیویورک به مقام های محلی در 
شهر نیویورک درباره عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی همزمان 

با بازگشایی کسب و کارها هشدار داده است.
به گفته  کومو، اگر تجمعات بزرگ متوقف نشوند، پیشرفت های به 
دست آمده در مقابل همه گیری ویروس کرونا را به خطر انداخته است.
کومو با اشاره به دریافت بیست و پنج هزار شکایت از موارد عدم 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در روزهای گذشته، هشدار داد امکان 

برقراری مجدد محدودیت های قرنطینه وجود دارد.

فائوچی، عضو کارگروه مقابله با ویروس کرونا در کاخ سفید:
محدودیت سفر به آمریکا تا کشف واکسن ویروس کرونا باقی بماند

خبـر

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که استفاده نکردن از ماسک بر 
روی صورت فرصت  آلوده شدن افراد به ویروس کووید-۱۹ 

را به اندازه چشمگیری افزایش می دهد. 
به گزارش سپید، گروهی از محققان به رهبری محققان دانشگاه 
Texas A&M در این مطالعه فرصت های آلوده شدن انسان به 
ویروس کووید-۱۹ و نحوه گسترش این ویروس را از انسان 

به انسان مورد بررسی قرار دادند.
محققان با توجه به روندها و رویه های کاهش شمار ابتال به 
کرونا در کشورهای چین و ایتالیا و شهر نیویورک آمریکا متوجه 
به  ابتال  بر روی صورت، شمار  ماسک  از  استفاده  که  شدند 
عفونت کرونا را در ایتالیا از ششم آوریل تا ۹ مه بیش از ۷۸ 
هزار نفر و در نیویورک از ۱۷ آوریل تا ۹ مه بیش از ۶۶ هزار 

نفر کاهش داده است.
آن ها خاطرنشان کردند که نتایج این آزمایش به وضوح نشان می دهد 

که انتقال هوایی این ویروس از طریق ذرات تنفسی، مسیر اصلی 
گسترش کووید-۱۹ است. محققان افزودند: »با آنالیز رویه های 
همه گیری بدون استفاده از ماسک و با استفاده از روش آماری و 
پیش بینی این روند، محاسبه کردیم که با پوشیدن ماسک صورت 
از آلودگی بیش از ۶۶ هزار نفر در مدت زمان یک ماه در نیویورک 

پیشگیری شد.« این مطالعه نشان می دهد که استفاده از ماسک در 
اماکن عمومی موثرترین شیوه برای پیشگیری از انتقال انسان به 
انسان کووید- ۱۹ است.  این اقدام ارزان قیمت به همراه رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و سایر رویه ها محتمل ترین فرصت برای 

متوقف ساختن همه گیری این ویروس است.
برای  تنها  نه  از ماسک صورت  استفاده  این تحقیق  براساس 
جلوگیری از رسیدن قطرات سرفه فرد آلوده به افراد غیرآلوده 
مفید است بلکه برای افراد غیرآلوده نیز مهم است که از تنفس 
حداقل ذرات هوایی که افراد آلوده در هنگام صحبت کردن 
منتشر می کنند، پرهیز کنند. این ذرات ده ها دقیقه در هوا باقی 

می مانند و می توانند ده ها متر سفر کنند.  
 Proceedings of the National  این مطالعه در شماره فعلی نشریه

Academy of Sciences منتشر شده است.ایرنا

استفاده از ماسک برای پیشگیری از گسترش کرونا حیاتی است

9 شماره ۱۶۷۴ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
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فازسومآزمایشواکسنکروناروی۳۰هزارداوطلبدرآمریکاآغازمیشود
فاز سوم آزمایش واکسن کرونا که توسط شرکت 
بیوتکنولوژی مدرنا در حال انجام است، از تیرماه بر 

روی ۳۰ هزار داوطلب انجام می شود. 
به گزارش سپید، شرکت بیوتکنولوژی مدرنا آمریکا در 
اوایل فروردین آزمایشاتی برای تولید واکسن مقابله با 
کرونا انجام داد؛ تزریق این واکسن به موش ها مانع ورود 
ویروس به ریه آن ها شد. در اردیبهشت این آزمایش 
روی انسان انجام شد و نتایج به دست آمده روی ۸ 
داوطلب سالم نشان داد این واکسن بی خطر است و 
می تواند یک ایمنی قوی در بدن این افراد ایجاد کند.
واکسن  اول  فاز  در  نتایج رضایت بخش  از  بعد 
دوم  فاز  آمریکایی  شرکت  این   ،mRNA-127۳
واکسن )mRNA-127۳( را در اواسط خرداد روی 
۶۰۰ داوطلب انجام داد که با نتایج مثبتی همراه بود.

فاز سوم آزمایش این واکسن با تست روی ۳۰ هزار 
داوطلب

اما به گفته پژوهشگران شرکت مدرنا، داده های به 
دست آمده از این آزمایشات کافی نیست و آن ها 
آزمایشات اولیه برای نشان دادن عوارض جانبی ناشی 
از این واکسن را بررسی می کنند و سعی دارد چگونگی 
پاسخ شرکت کنندگان به دوز های مختلف دارو را تعیین 
کنند. برای فهمیدن اثربخشی این واکسن باید روی 
جمعیت بیشتری آزمایشات را انجام دهند تا درباره 
پاسخ آن نسبت به کووید-1۹ مطمئن شوند. حاال 

فاز سوم این آزمایش که قرار است اوایل تیر روی 
۳۰ هزار داوطلب تست شود، مرحله تعیین کننده ای 
است که به دانشمندان این امکان را می دهد بفهمند 
آیا این واکسن در نمونه بسیار بزرگ و روی افراد 
سالم باعث ایمن شدن افراد در برابر کووید-1۹ 

خواهد شد یا خیر.
آنتونی فاوسی پزشکی که در تیم مبارزه با ویروس 
کرونا کاخ سفید شرکت دارد، گفت: »آزمایش فاز 
سوم واکسن mRNA-127۳ روی ۳۰ هزار داوطلب 
تست می شود که رده سنی انجام این آزمایش از افراد 

1۸ ساله تا سالمندان آمریکایی است.«
فاوسی گفت که ۳۰ هزار داوطلب می توانند از طریق 

سایت های اعالم شده از طرف شرکت مدرنا، در این 
کارآزمایی کنترل شده واکسن mRNA-127۳ ثبت نام 
کنند. به گفته این پزشک آمریکایی کارآزمایی مرحله 
آخر که با همکاری شرکت مدرنا و سازمان غذاوداروی 
ایاالت متحده آمریکا قرار است انجام شود، این امر 
را برای همه بیماران سراسر کشور فراهم می کند تا 

هر کسی که بخواهد در این آزمایش شرکت کند.
فاوسی گفت: »اگر فاز سوم آزمایش این واکسن نتیجه 
رضایت بخشی به دنبال داشته باشد، شرکت مدرنا 
پیش بینی کرده است تا اوایل سال 2۰21 ساالنه ۵۰۰ 
میلیون واکسن کرونا تولید کند و این شمار را احتماالً 

تا 1 میلیارد در سال افزایش دهد.«

همچنین فوچی مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های 
عفونی گفت: »کار برای شروع یک مرحله آزمایشی 
بسیار بزرگتر در حال انجام است و از اوایل ماه آینده 
آغاز می شود. ما سایت ها را برای ثبت نام داوطلبان 
مرحله ۳ آماده می کنیم و افراد ثبت نام شده در این 
کارآزمایی، عمدتاً بین رده سنی 1۸ تا ۵۵ سال خواهند 
 19-Covid بود، اما آمریکایی های مسن که به بیماری
مبتال نشده اند و در خطر جدی این بیماری قرار دارند 
از جمله کسانی هستند که در اولویت این آزمایش 

قرار می گیرند.«
فوچی درباره روند ساخت واکسن مقابله با کرونا گفت: 
»نتیجه نهایی مرحله سوم این واکسن چه رضایت 
بخش باشد و چه نباشد، دوز های مختلفی از واکسن 
mRNA-127۳ را تولید می کنیم، ممکن است بین 
مهر تا آبان نتیجه مرحله سوم این آزمایش ها مشخص 
شود و ما امیدواریم تا آن زمان، نزدیک به 1۰۰ میلیون 
)دوز( را تولید کرده باشیم. حداقل مجموعه ای از 
چهار آزمایش و احتماالً پنج کارآزمایی در دستور 
کار تولید نهایی واکسنmRNA 127۳- وجود دارد 

که من از آن آگاه هستم.«
اگرچه گفته های پژوهشگران و محققان آمریکایی 
برای تولید واکسن مدرنا خوش بینانه و امیدوارکننده 
است، اما چندین شرکت دیگر از جمله آسترازنکا، 
جانسون و آکسفورد در حال تولید واکسن های بالقوه 

موفقی هستند. باشگاه خبرنگاران جوان

نتایج یک مطالعه در ژاپن نشان می دهد که موارد ابتال به کروناویروس 
از طریق »انتقال خوشه ای« بیشتر از جوانان و ناقالنی که عالئم 

بیماری را ندارند، اتفاق می افتد.
به گزارش سپید، تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که 
منشاء بسیاری از موارد انتقال خوشه اِی کروناویروس در خارج از 
بیمارستان ها و مراکز درمانِی این کشور، از طریق افراد زیر ۴۰ سال 
و ناقالنی است که عالئمی از بیماری در آنان مشاهده نمی شود.

یافته های بدست آمده، نگرش و درکی جدید نسبت به ناقالن 
کروناویروس ارائه کرده و بر اهمیت رعایت نکاتی همچون استفاده 
از ماسک به منظور کند ساختن روند پیشرفت بیماری تاکید دارد.
محققان در این بررسی به ارزیابی وضعیت بیش از ۳۰۰۰ مورد ابتال 

به بیماری کووید-1۹ در ژاپن پرداختند. آنان در بررسی های خود 
۶1 خوشه انتقال کروناویروس را که به محیط هایی از قبیل مراکز 
خدمات درمانی، رستوران ها، کافه ها و محیط های کار مرتبط بوده 
شناسایی کردند. محققان همچنین 22 بیمار را شناسایی کردند که 
عامل بروز خوشه های مبتالیان در خارج از بیمارستان ها بوده اند 

و نیمی از آنان بین 2۰ تا ۳۹ سال داشته اند.
الگوی انتقال ویروسی می تواند »تک گیر« یا »خوشه ای« باشد. 
همچنین انتقال خوشه ای به وضعیتی اطالق می شود که پنج نفر یا 
بیشتر در یک مکان مشترک در معرض ویروس قرار می گیرند و در 
واقع انتقال از طریق افراد خانواده اتفاق نمی افتد. به گزارش شبکه 
خبری سی ان ان، محققان تاکید کردند: »هنوز مشخص نیست 

آیا فاکتورهای اجتماعی، زیستی یا هر دوی آن ها در تفاوت 
الگوهای انتقال بین افراد جوان و مسن نقش دارد؟«ایسنا

ناقالن خاموش منشاء انتقال خوشه ای کرونا در ژاپن

خبـر

شماره 1۶7۴ 27 خرداد 1۳۹۹

با همه گیری بیماری کووید-1۹ بسیاری از اقدامات و تالش های انجام 
گرفته برای مصون سازی گسترده در برابر دیگر بیماری ها متوقف 
شده که این وضعیت با پیامدهای هشداردهنده ای همراه خواهد بود. 
به گزارش سپید، در کشورهای فقیر تمام تالش ها و ظرفیت ها در 
راستای مقابله و مهار بیماری کووید-1۹ به کار گرفته شده که در 
نتیجه به افزایش موارد جدید ابتال و مرگ ناشی از بیماری های دیگر 
منجر شده است؛ بیماری هایی که زمانی خطر ابتال به آن ها از طریق 
واکسیناسیون پیشگیری شده است. در بهار امسال و پس از آنکه سازمان 
کودکان به منظور انجام واکسیناسیون ممکن است خطر ابتال به بیماری جهانی بهداشت و صندوق کودکان ملل متحد هشدار دادند که تجمع 

کووید-1۹ را تشدید کند در بسیاری از کشورها برنامه واکسیناسیون به 
تاخیر افتاد. اکنون مواردی از ابتال به دیفتری در پاکستان، بنگالدش و 
نپال مشاهده شده است. همچنین در سودان جنوبی، کامرون، موزامبیک، 
یمن و بنگالدش مواردی از ابتال به وبا گزارش شده است. عالوه بر این 
مواردی از ابتال به سرخک در سراسر جهان در حال گسترش است. به 
گزارش نیویورک تایمز، با تداوم همه گیری بیماری کووید-1۹ سازمان 
جهانی بهداشت و دیگر گروه های بین المللی سالمت عمومی از کشورها 
درخواست کردند تا برنامه واکسیناسیون را در کنار تالش برای مقابله با 

کروناویروس با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز کنند.ایسنا

همه گیری کووید-۱۹ عامل تشدید سرعت شیوع دیگر بیماری ها



ماجرای عجیبی در حاشیه عمل انسان دوستانه اهدای خون

پالسما فروشی مبحثی که این روزها با اهدای پالسما 
از سوی بهبودیافتگان کرونا داغ شده و منتقدان، 
آن را عقب گرد از اهداف اهدای خون داوطلبانه و 
بی چشمداشت می دانند؛ این درحالیست که مدیرعامل 
سازمان انتقال خون واقعیت را طوری دیگر می خواند.
با  گفت وگو  در  پیمان عشقی  سپید،  گزارش  به 
با عنوان پالسما  اخیرا  که  درباره حواشی  ایسنا، 
فروشی مطرح شده است، می گوید: »از  آنجایی که 
مخاطب رسانه های عمومی با مخاطبین رسانه های 
علمی متفاوتند و من هم فردی آکادمیک بوده و 
هستم و زیاد در جایگاه هایی که مخاطبین عمومی 
داشته باشم، قرار نداشتم، در نتیجه تمایل زیادی به 
صحبت در رسانه های عمومی ندارم، اما برخی ها 
سابقه بیشتری در مخاطب قرار دادن مردم دارند و 
یا به این کار عالقه دارند. به هر حال در چند ماهی 
که در جایگاه مدیرعامل سازمان انتقال خون هستم، 
از دوستان یاد گرفتم که چگونه باید با مردم صحبت 
کنم. البته برخی دوستانی که مباحث علمی و فنی 
را در رسانه های عمومی مطرح می کنند هنرشان در 
این است که اصطالحات را با یکدیگر َخلط کرده 
و مردم را به سمت مسائلی می کشانند که برایشان 
جذاب باشد؛ مسائلی مانند خرید، فروش، عدالت 
اجتماعی، پول، فقر و...، اصطالحات عوام فریبانه 
و مردم طلبانه. امیدوارم من ضمن صحبت با مردم، 

وارد این حیطه نشوم.«
وی ادامه می دهد: »من از برخی افرادی که خودشان 
مسئول و مجری بودند و افراد فنی هستند، تعجب 
می کنم که چرا وارد این قضایا می شوند. شاید وقت 
آزادی پیدا کردند، اما من در حال حاضر وقت آزاد 

زیادی ندارم.«

جمع آوری پالسما به روش بازیافتی، بدون 
یک ریال پول

عشقی با اشاره به فرآیند جمع آوری پالسما در 
کشور، اظهار می کند: »پالسما زردابه خون است. ما 
می توانیم به سه شکل پالسما را جمع آوری کنیم. باید 
توجه کرد که خون شامل سه قسمت گلبول قرمز، 
پالکت و پالسما است. حال اولین نوع جمع آوری 
پالسما، پالسمایی است که از طریق اهدای خون 
گرفته می شود. این نوع جمع آوری پالسما، همان 
روشی است که مردم ما سال های سال است که به 
آن عادت دارند و اهدای خون می کنند. آن هم به 
صورت ۱۰۰ درصد داوطلبانه و بدون چشمداشت. 
از این خون اهدایی، پالسما هم جدا می شود که 
ما نام این نوع از جمع آوری پالسما را»پالسمای 
بازیافتی« می گذاریم. به این صورت که مردم اهدای 
خون کردند و پالسما از خون جدا می شود. در این 
میان یک ریال هم میان کسی رد و بدل نشده و به 

صورت کامال داوطلبانه است.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون با بیان اینکه پالسمایی 
که از خون جدا می کنند، کمتر از اجزای دیگر خون 
مورد استفاده قرار می گیرد، می گوید: »بر این اساس 
گفته می شود که پالسما یک سوم پالکت و گلبول قرمز 
مصرف می شود و مصارف آن روزبروز هم در حال 
کاهش است. حال ممکن است در برهه هایی جامعه 

دچار کمبود خون شود، اما پالسمای بازیافتی دچار 
کمبود نمی شود و حتی مازاد هم دارد. باید توجه 
کرد که ساالنه تقریبا حدود ۲۰۰ هزار لیتر پالسمای 
بازیافتی مازاد داریم. این موضوع از گذشته هم وجود 
داشته، اما در آن زمان این پالسمای بازیافتی مازاد را 
به نحوی امحاء می کردند. اکنون حدود ۱۵ الی ۱۶ 
سالی است که دیگر پالسمای مازاد بازیافتی را دور 
نمی ریزند، بلکه پالسمای ما آنقدر پالسمای سالمی 
است که بر اساس نظارت مراجع معتبر مستقل ونیز 
کمپانی های بین المللی، تعداد زیادی از مراکز اهدای 
خون کشور مورد تایید بین المللی قرار گرفته و اعالم 
کردند که هر پالسمایی که در این مراکز از خون 
جدا می شود، دور نریزید، بلکه آن ها را به کمپانی ها 
ارائه دهید تا از آن ها داروی مشتق از پالسما تولید 
کرده و سپس به خودتان برگردانیم. بر این اساس 
کمپانی های دنیا پالسمایی را که ما در گذشته امحاء 
می کردیم، دریافت می کنند و آن ها را به  داروهای 
مشتق از پالسما اعم از فاکتور هشت، فاکتور ۹، 
آلبومین و IVIG تبدیل کرده و به ما برمی گردانند.«

عشقی ادامه می دهد: »در این میان ارزش افزوده برای 
پالسما ایجاد می شود و از آنجایی که ماده اولیه این 
داروها یا همان پالسما را خودمان از بازیافت مازاد 
نیاز مصرفی خود تامین کرده ایم، با هزینه و قیمت 
کمتری داروها را به ما ارائه می دهند. بنابراین این 
یک نوع از روش های جمع آوری پالسما است و 
هیچکس هم نمی تواند ایرادی برای آن بگیرد. در دنیا 
هم کشورمان را تشویق کردند که تا حدی توانستیم 
استانداردهای پالسما را افزایش دهیم که کمپانی های 
اروپایی پالسمای مازاد مصرف ایرانی را قبول می کنند. 
زیرا به هر حال دارو تحت لیسانس این کمپانی ها 
تولید می شود و کیفیت و سالمت پالسما برایشان 

حائز اهمیت است.«
وی اظهار می کند: »باید توجه کرد که در دنیا آنقدر 
نیاز به داروهای مشتق از پالسما زیاد است که تنها 

با پالسمای بازیافتی تامین نمی شود. در حال حاضر 
تخمین زدند که در ایران ساالنه بین ۸۰۰ هزار لیتر 
تا یک میلیون و حتی بر اساس یک تخمین، یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر پالسما مورد نیاز است تا 

بتوانیم داروهای مورد نیاز بیماران را تامین کنیم.«

یک تجارت انسانی
عشقی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان انتقال خون 
۲۰۰ هزار لیتر از پالسمای مورد نیاز برای تامین دارو 
در کشور را با روش بازیافتی تولید می کند، می گوید: 
»این درحالیست که پالسمای بازیافتی برای تامین 
بازار دارویی کشور کفایت نمی کند. در نتیجه باید 
پالسمای مورد نیاز به روش تولیدی نیز تامین شود. 
در عین حال باید با صراحت هم به اهداکننده گفته 
شود که این پالسما تنها برای تولید دارو مورد استفاده 
قرار می گیرد. دهنده پالسما باید بداند که پالسمای 
اهدایی اش به عنوان مواد اولیه برای تولید یک دارو 
استفاده می شود، نه برای تزریق مستقیم به بیماران 
نیازمند. ما پالسما را برای کمپانی های تولید داروهای 
مشتق از پالسما ارسال می کنیم، آن ها داروهای مشتق 
از پالسما تولید کرده و با دریافت هزینه پاالیش، 
داروها را برایمان ارسال می کنند؛ چراکه برای ماده 
اولیه ما ارزش افزوده ایجاد کرده اند و پالسمای مان 
را به دارو تبدیل کرده اند، اما این هزینه نسبت به 
زمانی که بخواهیم بدون ارسال پالسما دارو بخریم، 

ارزان تر است.«
عشقی با اشاره به تفاوت پالسمای تولیدی با پالسمای 
بازیافتی، تاکید می کند: »باید توجه کرد که پالسمای 
تولیدی را برخالف پالسمای بازیافتی از طریق دستگاه 
مستقیما از بدن فرد گرفته می شود. همچنین در روش 
جمع آوری پالسما به روش تولیدی فرد می تواند، 
۲۴ بار در سال پالسما اهدا کند. از سوی دیگر در 
اهدای پالسما به روش تولیدی فرد باید زمان بیشتری 
را نسبت به اهدای خون صرف کند؛ به طوری که 

اگر اهدای خون ۲۰ دقیقه طول می کشد، در اهدای 
پالسما فرد باید حداقل ۴۵ دقیقه تا یک ساعت زیر 
دستگاه باشد. در عین حال کیسه پالسمای تولیدی 
با پالسمایی که به روش بازیافتی و از طریق اهدای 
خون جمع آوری می شود، متفاوت است؛ به طوری 
که در روش بازیافتی کیسه پالسما بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
سی سی ظرفیت دارد، اما در روش تولیدی کیسه 
بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ سی سی ظرفیت دارد و شکل و 
لوله های خروجی این دو کیسه نیز باهم متفاوت 
است؛ چراکه در پالسمای تولیدی یا همان پالسما 
فرزیس، هدف فقط تولید دارو است. در حالی که در 
پالسمای بازیافتی هدف اصالتا مصرف بیماران است.«
وی می افزاید: »در عین حال تاکید می کنم که در 
روش جمع آوری پالسمای تولیدی حتما باید برای 
اهداکننده توضیح داده شود که پالسمایش برای تولید 
دارو مورد استفاده قرار می گیرد. اهداکننده باید بداند 
در قبال وقت بیشتر و مراجعات مکرری که دارد 
پالسمایش مستقیما برای بیمار استفاده نمی شود، 
بلکه طی فرآیندی به کمپانی های خارج از کشور 
ارسال شده و تبدیل به دارو می شود و سپس به 
کشور بازمی گردد. در این میان در تجارتی با اهداف 

انسانی پول هایی هم رد و بدل می شود.«

چرا در جمع آوری پالسمای تولیدی به 
اهداکنندگان پول می دهند؟ 

وی می افزاید: »باید توجه کرد که جمع آوری پالسما 
به روش تولیدی، می تواند به صورت داوطلبانه انجام 
شود. به طوری که فرد اعالم کند که من نذر کرده ام 
که برای تولید ملی سالی ۲۴ بار مراجعه کنم، هربار 
یک ساعت وقت بگذارم و پالسما اهدا کنم که بسیار 
عالی است، اما گاهی هم یک نفر می گوید من ۲۴ بار 
در سال با وسایل حمل و نقل عمومی به مراکز اهدای 
پالسما مراجعه کنم و  یک ساعت وقت بگذارم، 
حداقل وقت مرا جبران کنید و پول رفت وآمد مرا 
بدهید. در جمع آوری پالسمای تولیدی، هم روش 
داوطلبانه و هم روش غیر داوطلبانه در دنیا وجود 
دارد. حال باید پرسید چند نفر از اهداکنندگانی که به 
مراکز جمع آوری پالسما به روش تولیدی، مراجعه 
می کنند، می خواهند به صورت داوطلبانه پالسما اهدا 
کنند و چه تعدادی در قبال جبران هزینه هایشان این 
اقدام را انجام می دهند؟ نسبت این موضوع در دنیا در 
یک تخمین ساده و تقریبی حداقل یک به ۱۰ است. 
معموال تمام کشورهای دنیا هزینه وقت و رفت و آمد 
اهداکننده پالسما را در روش تولیدی برای تولید دارو 
به طریقی جبران می کنند؛ در حدی که فرد اهداکننده 
انگیزه پیدا کند که ۲۴ بار در سال مراجعه کرده و هر 
بار یک ساعت زیر دستگاه نشسته و پالسما اهدا 
کند.« مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره 
به سومین نوع پالسما نیز می گوید: »پالسمای نوع 
سوم را اصطالحا پالسمای هایپر ایمیون می گویند 
که به نوعی پالسمای ویژه یا پُرپادتن است. این نوع 
پالسما بسیار ویژه بوده و غالبا برای تولید پادتن های 
تغلیظ شده استفاده می شود و برای تزریق مستقیم به 

بیماران به کار نمی روند. 
ادامه در صفحه 12 

پالسما فروشی، پالسمای بازیافتی یا اهدای پالسما؟
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 ادامه از صفحه 11 
هرچند روش جداسازی پالسما با پالسمای تولیدی 
)نوع دوم فوق الذکر( تفاوتی نمی کند و با دستگاه 
پالسمافرزیس انجام می شود، ولی اهداکنندگان این 
نوع پالسما، شامل همه افراد نرمال جامعه نمی شود، 
بلکه نادر بوده و تعدادشان کم است. به نوعی پالسمای 
تولیدی افراد خاص، ویژه و نادر است. بسیاری از این 
افراد یا بر اساس مداخله و تزریق آنتی ژن، یا بیماری 
ناخواسته، یا تزریق واکسن، پالسمایشان پرپادتن بوده 
و بدن شان بر علیه آن بیماری یا آنتی ژن، پادتن تولید 
کرده است. به عنوان مثال، سرم ضدهاری با همین 
روش تولید می شود. همچنین سرم هپاتیت B، سرم 
ضد کزاز و... نیز به همین صورت تولید می شوند. از 
طرفی گاهی مداخالتی مانند تزریق واکسن به آنها، 
به یک بار محدود نمی شود. به عنوان مثال ممکن 
است قرار باشد که فرد مبتال به هپاتیت B هر چند 
سال یکبار، واکسن تزریق کند تا تیتر آنتی بادی بدنش 
افزایش یابد.« عشقی ادامه می دهد: »در این بخش نیز 
معموال به افراد پرپادتنی که برای اهدای پالسمایشان 
مراجعه می کنند، میزان کمی برای جبران هزینه های 
رفت و آمدشان ارائه می شود. این امر در همه دنیا و 
در سازمان انتقال خون ایران از بدو تاسیس تاکنون 
سابقه داشته و حتی در اساسنامه سازمان هم پیش 
بینی شده است. باید توجه کرد که اهدای داوطلبانه 
این نوع پالسما در برابر اهدای غیرداوطلبانه آن بسیار 
ناچیز است. حال ممکن است فردی هم بگوید من 
نذر کردم و این اقدام را به صورت داوطلبانه انجام 

می دهم، اما این افراد بسیار کم هستند.«

پالسمای کوویدی ها
وی با بیان اینکه بیماری کووید-۱۹ نوع چهارم پالسما 
را ایجاد کرد، اظهار می کند: »پیش از بروز و شیوع 
بیماری کووید-۱۹ در ایران، همه ما می دانستیم که 
یکی از روش های درمانی آن می تواند پالسما درمانی 
باشد. چینی ها این اقدام را زودتر آغاز کرده بودند. 
همه می دانستیم که ۱۰۰ سال است که چیزی به نام 
پالسمادرمانی وجود دارد. همین آقایان که امروز 
انتقاد می کنند، از اوایلی که کرونا وارد کشور شد، 
می گفتند چرا پالسما درمانی نمی کنید؟ انگار که یک 
خروار پالسما دم دست ماست و ما از آن استفاده 
نمی کنیم!. باید پرسید این پالسما را از چه افرادی 
باید دریافت کنیم؟ از افرادی که به کرونا مبتال شده 
و بهبود یافته اند. بر همین اساس در هفته سوم بحران 
کووید-۱۹ در کشور ما کارآزمایی بالینی پالسما را با 
همکاری سازمان انتقال خون ایران و انجمن خون 
و سرطان کودکان و در ابتدا در بیمارستان بقیه اهلل 

تهران آغاز کردیم.«
عشقی ادامه می دهد: »البته تمایلی نداشتم که سازمان 
انتقال خون مستقیما وارد اسم کووید-۱۹ شود. زیرا 
دچار کاهش اهدای خون شده بودیم و اگر اعالم 
می کردند که انتقال خون، خون کوویدی جمع آوری 
می کند، با کاهش اهدای خون مواجه می شدیم. در 
نتیجه بخش خصوصی کمک کرد. کمک بخش 
خصوصی در چنین طرح هایی اقدامی مرسوم است. 
تمام دنیا می دانند که گاهی بخش خصوصی اسپانسر 
یک طرح تحقیقاتی می شود. بخش خصوصی هم 
بدون شرط و درخواست با ما همکاری کرد. البته 
در نهایت سازمان انتقال خون هم با توجه به نیاز 

زیاد بیماران به پالسما، وارد کار شد. «
وی تاکید می کند: »بنابراین پالسمای نوع چهارم 
پالسمای بسیار ویژه کووید-۱۹ است. هرچند که 
این نوع پالسما، پالسمای افراد پرپادتن است، اما 

فعال فقط برای مصرف مستقیم در بیماران استفاده 
می شود و دارویی از آن تولید نمی شود. زیرا هنوز 
کووید-۱۹ را کسی نشناخته، چه برسد به اینکه بتوانند 
از پالسمای آن دارو تولید کنند. بنابراین پالسمای 
کووید-۱۹، نه تنها پالسمای افراد پرپادتن است، بلکه 
فعال برای تولید دارو هم مورد استفاده قرار نمی گیرد 
و به صورت مستقیم برای بیماران مورد استفاده قرار 
می گیرد و اصوال کیسه مصرفی و روش آماده سازی 
آن با پالسمای تولیدی نوع دوم و سوم متفاوت است.«

مدیرعامل سازمان انتقال خون می افزاید: »حال چرا 
سازمان انتقال خون وارد این موضوع شد و پرسنل 
ما در شرایطی که احتمال انتقال بیماری وجود داشت، 
برای پالسماگیری به بیمارستان ها می رفتند؟؛ چراکه 
بتوانند سریعا پالسمای افراد بهبودیافته را به بیماران 
تزریق کنند. باید توجه کرد که پالسمای کرونایی ها 
با روش پالسما فرزیس، اما در کیسه مشابه پالسمای 
بازیافتی می گرفتیم که کاری بسیار دشوار است. آقایانی 
که ادعا می کنند که از همه چیز خبر دارند، حتی 
فرق این دو کیسه را نمی دانند. انجام این  اقدامات 
راحت نیست، آن هم در شرایط بحران؛ نبود ارز و 
در شرایطی که انبارهایمان داشت خالی می شد، اما 
این اقدامات را انجام دادیم و پالسمای بهبودیافتگان 

کرونا را دریافت کردیم.«

جمع آوری پالسمای کرونایی های 
بهبودیافته؛ ابتکاری ماجراجویانه

عشقی با بیان اینکه پالسمای بهبودیافتگان کرونا، بسیار 
ویژه محسوب می شود، می گوید: »فعال باید پالسمای 
بهبودیافتگان کرونایی را برای بیماران مصرف کرد و 
نمی توان آن را برای تولید دارو به کمپانی ها ارسال 
کرد. زیرا هنوز مجوز تولید دارو ندارند و وقتی 
مجوز تولید نداشته باشد،  حتی نمی توانیم یک قطره 
پالسما به آن ها ارائه دهیم. در عین حال اصال نیت مان 
نبوده که این پالسماها را به کمپانی های تولید دارو 
ارسال کنیم که اگر این نیت را داشتیم، پالسمای 
بهبودیافتگان کرونایی را با صرف هزینه بیشتر در 
کیسه های پالسمای بازیافتی جمع آوری نمی کردیم. ما 
برای مصرف بیماران کرونایی، پالسمای بهبودیافتگان 
کووید-۱۹  را دریافت کردیم. حال اینکه چگونه در 
شرایط بسته بودن مرزها، این پالسماها را جمع آوری 
کردیم، نوآوری پر ماجرایی دارد. باید توجه کرد 
ویژگی مهم این نوع پالسما، این است که این افراد 
در بازه زمانی کوتاهی می توانند به ما کمک کنند. 
کسی که اول اردیبهشت ماه بهبود یافته نهایتا تا اول 
مرداد ماه شاید بتواند پالسما پرپادتن اهدا کند و طبق 
مقاالت منتشر شده تیتر آنتی بادی در فرد بعد از مدتی 
کاهش می یابد. نکته مهم بعدی این است که چون 
ما این پالسما را برای مصرف مستقیم در بیمار تهیه 
می کنیم نمی توانیم از برخی بهبود یافتگان سالم مانند 
خانم هایی که سابقه بارداری دارند پالسما بگیریم و 

این جامعه اهدا کنندگان ما را محدودتر می کرد.«
وی تصریح می کند: »حال آقایانی که خود از این 
ویژگی ها و محدودیت ها قاعدتا اطالع دارند یا این 
ادعای کارشناسی را می کنند، به جای اینکه بگویند 
دست تان درد نکند، از صبح تا شب در فضای مجازی 
این موضوع را زیر سوال می برند. باید توجه کرد که 
به افراد محدودی بین ۱۸ تا ۶۰ سال، بدون سابقه 
بیماری یا حتی بارداری قبلی، که تازه از کرونا نجات 
یافته اند و حتی ممکن است از محیط بیمارستان و 
انتقال خون و ... وحشت داشته باشند، می گوییم  بیا 
و پالسما اهدا کن. حال نمی توانیم به او بگوییم که 
خودت با مترو رفت و آمد کن. آقایان صدایشان از 

جای گرم بلند می شود. برایشان فرقی ندارد که مردم 
چگونه این اقدام را انجام دهند؟ فرد بهبود یافته ای که 
می خواهد به ما کمک کند و پالسمایش را اهدا کند، 
نباید با تاکسی اینترنتی یا آژانس رفت وآمد کند؟. آیا 
در ۵۰ سال مدیریت انتقال خون برای پالسمای هایپر 
ایمیون و ویژه غیر از این رفتار می شده است؟ از طرف 
دیگر ما که این پالسما را برای تولید دارو نفرستاده ایم، 
بلکه برای نجات جان هموطنان مان مصرف می کنیم 
و هنوز هم کمبود داریم. باالخره باید به این فرد 
تشویقی بدهیم که بتواند برای اهدای پالسما مراجعه 
کند. حال منی که دارم این پول را برای جبران وقت 
و هزینه این فرد می پردازم، باید مورد اتهام قرار بگیرم 

که شما پالسمافروشی می کنید؟«

پالسمای کرونایی ها، چند؟
وی تاکید می کند: »ما اخالقا برای اهداکنندگان توضیح 
می دهیم و اعالم می کنیم که پالسمای اهدایی شما 
برای بیماران مبتال به کرونا استفاده می شود و ممکن 
است که بیمار را نجات دهد. البته هنوز کارآزمایی 
بالینی به نتیجه نرسیده است، اما تاکنون نتایج خوبی 
داشته و ممکن است جان کسی را نجات دهد. 
ضمن اینکه یک ساعت زیر دستگاه می مانی. با این 
توضیحات سه الی چهار درصد اهداکنندگان منصرف 
شده و بازمی گردند. ما کسی را فریب نمی دهیم. به 
هر بهبودیافته کرونایی که پالسما اهدا می کند، ۱۰۰ 
هزار تومان می پردازیم که هزینه رفت و برگشت و 
یک ساعت وقتی است که برای اهدای پالسما صرف 
می کند. در دنیا خیلی بیشتر از این اعداد و ارقام به 
اهداکنندگان می پردازند و نتیجه این می شود که در 
آمریکا ۱۵ هزار اهداکننده پالسما مراجعه می کنند، 
 اما در کشور ما ۱۰۰۰ نفر مراجعه می کنند. اگر این 
اقدام را هم انجام ندهیم و همین میزان اهداکننده 
هم برای اهدای پالسما مراجعه نکنند، پاسخ بیماری 
را که بر روی تخت بیمارستان خوابیده است، چه 
کسی می دهد؟« عشقی ادامه می دهد: »البته بسیاری 
از اهداکنندگان این پول را نمی گیرند و به صورت 
داوطلبانه پالسما اهدا می کنند، اما نباید به آن کسی 
که کارگر است، بیمار شده، شغلش را از دست داده، 
یک ماه در خانه است و حاال هم که بهبود پیدا کرده 
است، برای اهدای پالسما مراجعه کرده، هزینه ای 
برای جبران هزینه های رفت و آمدش بپردازیم؟. البته 
این اقدام یک حسن دیگری هم دارد و آن اینکه اگر 
پالسما به هر دلیلی مصرف نشد و روزی خواستیم 
آن را برای تبدیل به دارو به کمپانی های خارجی 

ارسال کنیم، از نظر اخالقی مدیون مردم نیستیم. «
عشقی در ادامه صحبت هایش تاکید می کند: »افرادی 
که چهار سال تمام اطالعات غلط به مردم می دادند 

که پالسما مورد نیاز مصرفی است، بیایید و پالسما 
اهدا کنید، چرا این صحبت ها را مطرح کردند؟. 
شخصا در اصفهان دیدم که در روزهایی که کمبود 
خون داشتیم، جوانی بر روی تخت خوابیده بود و 
داشت پالسما اهدا می کرد. به او گفتم چرا پالسما 
اهدا می کنی؟. گفت،  برای من توضیح دادند که به 
پالسما بیشتر نیاز داریم، هرچه نیاز باشد همان را 
اهدا می کنم. مردم ما چنین بخشندگی دارند. من 
همانجا به پزشک درمانگاه عتاب کردم که گفت ما را 
مجبور کردند که به بُرش استانی تولید پالسما برسیم 
و تا آخر ماه میزان مشخصی پالسما دریافت کنیم.«

مدیرعامل سازمان انتقال خون با بیان اینکه برخی در 
این میان اعتماد فروشی کردند، می گوید: »برخی داشتند 
اعتماد و آبروی سازمان انتقال خون را می فروختند. 
نتیجه چنین سیاستی این شد که سازمان انتقال خون 
که بر حسب اسناد موجود اعالم کرده بود در یک 
برنامه سه ساله، سالی ۲۰۰ هزار لیتر پالسمای تولیدی، 
بدون پرداخت پول به مردم و بدون چشمداشت، در 
اختیار کارخانه ها گذاشته و برای کشور دارو تولید 
می کند و برای این اقدام ۶۰ دستگاه مخصوص پالسما 
فرزیس آورد که ۴۰ دستگاه به صورت امانی بود 
و ۲۰ دستگاه را هم خریداری کرده و در قبال آن 
۲۰۰ هزار ِست خریده بود، اما دیدیم که در عرض 

سه سال حتی نیمی از این ِست ها مصرف نشد. «

سیاستی که شکست خورد
عشقی ادامه می دهد: »با همه این اقدامات و با تبلیغ 
اهدای پالسما، به طور متوسط توانستند بطور میانگین 
سالی ۱۰ هزار لیتر پالسما دریافت کنند. در سال 
اول که سال ۱3۹۵ و سال تنظیم سند بود، ۹۴۵ 
لیتر پالسما دریافت کردند سال دوم حدود ۶۰۰۰ 
لیتر، سال سوم ۱۸ هزار و ۱۰۰ لیتر و سال چهارم 
۱۷ هزار و ۵۰۰ لیتر پالسمافرزیس دریافت کردند 
و مجموعا طی چهار سال ۴3 هزار لیتر پالسمای 
تولیدی جمع آوری کردند. یعنی بجای حداقل ۶۰۰ 
هزار لیتر در سه سال ۴۲ هزار لیتر حاصل شد! باید 
پرسید برای اینکه متوجه شویم که یک سیاست 
شکست خورده است، چه نتایجی را باید ببیند. 
سیاست دروغ گفتن به مردم، عدم جبران هزینه ها 
و رقابت با بخش خصوصی شکست خورده است. 
این درحالی بود که بخش خصوصی با ۱۱ مرکز 
سالی ۲۵۰ هزار لیتر پالسمای تولیدی جمع آوری 
کرد، اما آقایانی که ادعای مدیریت عالی می کنند، با 
۱۷ مرکز و حتی با اتکا به قدرت نظارتی دولتی به 
طور متوسط سالی ۱۰ هزار لیتر پالسمای تولیدی 

جمع آوری کردند.«
ادامه در صفحه 13 
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 ادامه از صفحه 12 
وی تاکید می کند: »اهداکنندگان ساالنه بین ۱۰ تا ۱۲ 
بار برای اهدای پالسما به بخش خصوصی مراجعه 
می کردند، اما در سازمان انتقال خون میزان مراجعه 
اهداکنندگان پالسما سالی ۱/۰3 بار در سال بوده 
است. در عین حال اهدای خون ما که سال ها روندی 
افزایشی داشت و به شاخص ۲۷ در ۱۰۰۰ رسیده 
بود و به آن افتخار می کردیم، دقیقا از سال ۱3۹۵ 
که آقایان این سیاست را آغاز کردند، سقوط کرد 
و به ۲۵.۶ در ۱۰۰۰ کاهش یافت. همین کاهش 
اهدا سبب شد ۱۰ هزار لیتر پالسمای بازیافتی ما 
هم کاهش یابد و عمال به ازای سه سال تالش 
مستمر، سرافکندگی کامل سیستم باشد. من برای 
اینکه بگویم این سیاست شکست خورده است، 

چند دلیل باید بیاورم؟.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون با بیان اینکه من 
اعالم کردم که با این نتایج، پالسمای نوع دوم را 
نمی خواهیم و برایش هزینه هم نمی کنیم، می گوید: 
»من جمع آوری پالسمای بازیافتی، پالسمای ویژه 
و پالسمای بهبودیافتگان کرونا را وظیفه سازمان 
انتقال خون می دانم. از طرفی با توجه به این نتایج 
جمع آوری پالسمای تولیدی نوع دوم را به بخش 
خصوصی واگذار کردیم. ما در حوزه کارآزمایی 
بالینی پالسمای بهبودیافتگان بیماران کرونا با بخش 
خصوصی ارتباط داریم، به صورت شفاف و روشن 
به وزارت بهداشت اعالم کرده ام، بخش خصوصی 
هم طراحی و مطالعه کرده و حامی مالی شده است 

و تاکنون هم هیچ مطلبه ای از ما نداشته است. «
عشقی افزود: »مردم یک تیتر "پالسمافروشی در 
ایران بیداد می کند" را می بینند و معموال دیگر بقیه 

مطلب را نمی خوانند.«

هیچ چرخشی در سیاست هایم نکرده ام 
وی می گوید: »برخی مدعی اند که من اعالم کرده ام 
که ما جمع آوری پالسمافرزیس تولیدی را قطع 
می کنیم، اما حاال چرخش ۱۸۰ درجه ای کرده ام. 
باید تاکید کنم که من هیچ چرخشی نکرده ام، بلکه 
همانطور که از ابتدا اعالم کردم و مصوبات آن 
بصورت مکتوب در شورای عالی سازمان انتقال خون 
وجود دارد، جمع آوری پالسما به روش بازیافتی 
در سازمان انتقال خون ادامه دارد و ان شااهلل بیشتر 
هم می شود. جمع آوری پالسمای تولیدی به این 
مفهوم که آن را جمع آوری کرده و برای تبدیل 

دارو به کمپانی ها ارسال کنیم، فعال متوقف شده 
و از طریق بخش خصوصی انجام می شود. زیرا 
این اقدام در حیطه وظایف ما نیست و سیاست 
شکست خورده  تجربه چهار ساله  قبل نیز آن را 
ثابت کرد. سرمایه گذاری و تاسیس و راه اندازی 
پاالیشگاه هم کار دولت نبوده و نیست و به همین 
دلیل سازمان خصوصی سازی شرکت پاالیش و 
پژوهش را سال ها قبل به بخش خصوصی واگذار 
کرد. در عین حال همانطور که در مصوبه شورایعالی 
دو ماه قبل از کرونا به تصویب رسید، اعالم کردم 
که جمع آوری پالسما فرزیس تولیدی در مورد 
افراد پرپادتن که در حال حاضر شامل پالسمای 
کرونایی های بهبودیافته می شود، از سوی سازمان 

انتقال خون ادامه می یابد. «
عشقی با بیان اینکه از واحدهای فنی، تضمین کیفی، 
معاونت توسعه و... سازمان انتقال خون تشکر می کنم 
که کل ایام عید را وقت گذاشتند تا این خدمت 
برای مردم فراهم شود، می گوید: »بنابراین سیاست 
ما تغییری نکرده است. فردی که ادعا می کند که 
سیاست من تغییر کرده، به صورت شفاف اعالم کند.«
وی می گوید: »نکته مهمی که باید مورد توجه قرار 
داد این است که دوستان یک جای دنیا را پیدا کنند 
که جمع آوری پالسمای ویژه یا هایپر ایمیون بدون 
پرداخت پول به اهداکننده انجام می شود. اعالم کردند 
که قلب بنیان گذار سازمان انتقال خون آزرده می شود، 
اما نمی دانند که در سازمان انتقال خون از روز اولی 
که سازمان انتقال خون تاسیس شد تا امروز، برای 
جمع آوری پالسمای هایپر ایمیون به اهداکننده پول 
می دهند!. این فرد باید ادعایش را ثابت کند. حتی 
در دوره قبلی سازمان انتقال خون نیز برای این نوع 
پالسما پول پرداخت می شد و برایش در شورای 
عالی سازمان مصوبه داریم. مدیران و مشاورین عالی 
قبلی ایشان، ماده دو اساسنامه سازمان را نمی دانند؟. 
همه می دانند، ما هم می دانیم و برای جمع آوری 
پالسمای هایپر ایمیون  به پرداخت مشوق های 

جبرانی مادی ادامه خواهیم داد. «

پالسمای هایپر ایمیون فراموش شده بود
عشقی می افزاید: »دوستان آنقدر درگیر جمع آوری 
پالسما فرزیس شدند که در آن چهار سال پالسمای 
هایپر ایمیون را فراموش کرده بودند. به طوری که 
طبق آمارها با اینکه در یک بازه زمانی ۴ ساله تا 
دی ماه ۱3۹3 بیش از ۷۰۰۰  لیتر پالسمای هایپر 

ایمیون به کمپانی ها داده بودیم که به دارو تبدیل 
شده بود، اما پس از آن در طی پنج سال تاکنون 
مجموعا کمتر از ۴۰۰۰ لیتر پالسمای هایپر ایمیون 
جمع آوری شده است. جالب این است که نه تنها 
حجم این نوع پالسما کاهش یافت، بلکه جمع آوری 
این نوع پالسما در برخی از شهرهای ما اساسا تعطیل 
شد. حتی پالسمای ضدهاری تهران تعطیل شد. اگر 
بنیان گذار سازمان انتقال خون قلبش به درد آید، از 
این نیست که چرا ما هم مانند سایر مناطق دنیا رفتار 
می کنیم، بلکه از این می رنجد که پالسمای ضدهاری 
که قبل از انقالب در تهران تولید می کردیم، در دوره 

قبلی در تهران تعطیل شد.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون همچنین می گوید: 
»دوستان می گویند در هلند فالن کمپانی برای 
جمع آوری پالسما پول نمی دهد، بله درست است 
این کمپانی پول نمی دهد، اما می دانید چگونه برای 
تامین داروی مورد نیاز کشورشان کمپانی خود 
را می چرخانند؟. می روند پالسما را از جاهایی 
مانند مجارستان که پولی است،  می خرند و دارو 

تولید می کنند.«

نتایج کارآزمایی بالینی پالسمادرمانی بر 
روی کرونایی ها

سرانجام  درباره  ادامه صحبت هایش  در  عشقی 
کارآزمایی بالینی پالسما درمانی بر روی بیماران 
بحران  در  »مطالعه ای  می کند:  اظهار  کرونایی، 
کووید-۱۹ برای بیماران بسیار بدحال انجام دادیم 
و ۵۰ بیمار بسیار بدحال را گزارش کردیم که بر 
اساس گزارش میزان مرگ و میر در ۱۴ روز اول 
بعد از تزریق پالسما، برای بیمارانی که پالسما را 
در هفت روز ابتدای بیماری شان دریافت کردند، 
۱۸ درصد و در کسانی که پالسما دیر به آن ها 
تزریق شد، ۵۰ درصد بود. سپس میزان پیگیری 
بیمار بعد از تزریق پالسما را از دو هفته به یک 
ماه افزایش دادیم. نتیجه این شد که میزان مرگ و 
میر در بیمارانی که پالسما را زودتر دریافت کرده 
بودند، ۲۶ درصد و بیمارانی که پالسما دیرتر به 
آن ها تزریق شده بود، ۵۶ درصد بود. بنابراین تفاوت 

به صورت واضح بود. «
وی ادامه می دهد: »در کارآزمایی بالینی که باید 
دو گروه کامال مشابه را مورد مطالعه قرار داده و 
پالسمادرمانی را برای یک گروه انجام داده و برای 
گروه دیگر انجام ندهیم، میزان مرگ و میر در بیمارانی 
که پالسما دریافت کردند، نسبت به بیمارانی که 
پالسما دریافت نکردند، تقریبا ۱۰ درصد افزایش 
مرگ و میر در بیماران مبتال به کووید-۱۹  داشتیم که 
پالسما دریافت نکرده بودند. حال اگر سن مبتالیان 
باالی ۵۵ سال باشد، میزان مرگ و میر بیش از ۲۰ 
درصد در گروه پالسمادرمانی نسبت به گروه شاهد 
کاهش داشت. میانگین اقامت در بیمارستان هم در 
بیماران کرونایی که پالسما را دریافت کرده بودند 

بیش از سه روز کمتر بود.«
عشقی با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰ بیمار را مورد مطالعه 
قرار دادیم، می گوید: »متاسفانه مجالت بین المللی 
این  می کنند.  چاپ  سختی  به  را  ایران  مقاالت 
بر روی  درمانی  پالسما  مطالعه  که  درحالیست 
۴۵ بیمار در تگزاس آمریکا به راحتی چاپ شد.«

وی تاکید می کند: »خدا را شکر می کنم که در این 
زمان به انتقال خون آمدم و فکر می کنم توانستم 
به وظیفه ای که در قبال مردم و کشور داشتم، عمل 
کنم. تاکنون اخالق را رعایت کردم و امروز هم 
بدلیل ادامه و تشدید ادعاهای ناصواب و نادرست 

همه چیز را با جزییات مطرح کردم. در عین حال 
اگر صحبتی کردم و دوستان فکر می کنند که اعداد 
و ارقامی که ارائه دادم، اشتباه است، در خدمت شان 
هستم. مستند همه حرف هایم وجود دارد. خوشحال 
می شوم که متوجه شوم جایی اشتباه کرده ام. زیرا 
دلم می سوزد. من ده ها بار با چندین کارشناس که 
در سیستم قبلی کار  کرده اند، تمام مسیر را مرور 
کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پالسما فرزیس 
تولیدی را برای هایپر ایمیون و پر پادتن ها در سازمان 
انتقال خون جمع آوری  کنیم، اما برای تولید سایر 
داروهای مشتق از پالسما از طریق پالسما فرزیس، 

بخش خصوصی باید فعالیت کند.«

فعال بخش خصوصی نباید وارد 
جمع آوری پالسمای هایپر ایمیون شود

حوزه  به  خصوصی  بخش  ورود  درباره  وی 
جمع آوری پالسمای هایپر ایمیون، می گوید: »در 
این زمینه اختالف سلیقه وجود دارد. بنابر دالیلی 
فعال شاید بهتر باشد که بخش خصوصی وارد این 
قضیه نشود؛ چراکه به طور کلی بعضا مداخله ای 
در پالسمای هایپر ایمیون انجام شده و متعلق به 
یکسری افراد خاص و پرپادتن است و این مداخله 
باید تحت نظر حاکمیت باشد. زیرا نظارت بسیار 
باالیی می خواهد و نه تنها باید در برابر قانون، بلکه 
در برابر چند نسل پاسخگو باشیم؛ چراکه اگر در 
این حوزه کوچک ترین مشکلی ایجاد شود، باید 
پاسخ چند نسل را بدهیم. بنابراین حاکمیت باید 
درگیر باشد. در عین حال سطح آنتی بادی این افراد 
باالست و شاید تمایل نداشته باشند که کسی متوجه 
این موضوع شود. به عنوان مثال شاید فردی که به 
کووید-۱۹ مبتال شده و بهبودیافته، تمایل نداشته 
باشد که کسی از این موضوع باخبر شود. در نتیجه 
حفظ محرمانگی اطالعات وظیفه حاکمیت است. 
بنا بر این دو دلیل معتقدم که بخش خصوصی فعال 

نباید وارد این حوزه شود.«
عشقی ادامه می دهد: »من نظر خودم را می گویم. 
طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی و اساسنامه 
انتقال خون، توزیع خون و فرآورده های خونی 
سالم جهت مصرف در بیماران، منحصرا در اختیار 
سازمان انتقال خون ایران است و کسی نمی تواند 
از مردم خون دریافت کرده و توزیع کند، بلکه 
فقط انتقال خون می تواند این اقدام را انجام دهد. 
بنابراین بخش خصوصی اجازه توزیع پالسما در 
بیمارستان ها را ندارد. بنابراین چرا باید به این حوزه 
ورود کنند؟. اگر برای تولید دارو است که فعال هیچ 
کمپانی داخلی و خارجی مجوز تولید دارو را ندارد. 
از منظر ذخیره سازی برای تولید دارو نیز فعال زمان 
مناسب برای تبدیل این پالسما به دارو نیست. اگر 
پالسمای کرونایی های بهبودیافته از سوی بخش 
خصوصی جمع آوری شود، چگونه نیاز بیمارانی 
را که در کشور به کرونا مبتال شده اند، رفع کنیم؟. 
در درازمدت موافق این موضوع هستم،  اما فعال 

وقت این کار نیست.«
وی با بیان اینکه اصال با حضور بخش خصوصی 
به ویژه در حوزه پالسما فرزیس تولیدی مخالف 
نیستم، می گوید: »البته چند روز پیش در کمیته 
پالسمای سازمان غذا و دارو تصویب کردیم که 
باید جلو درب مراکز خصوصی جمع آوری پالسما 
تابلویی نصب کنند که بر روی آن درج شده باشد 
که این مرکز هیچ وابستگی به سازمان انتقال خون 
ندارد. البته ما بر روی آن ها نظارت داریم، اما این 

مراکز وابسته به سازمان انتقال خون نیستند.«
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 امین جاللوند
در  سالمت  گردشگری  صنعت  روزها  این 
تاریک ترین دوران به خود به سر می برد. درآمد 
این صنعت نوپا در ایران به صفر رسیده و هیچ 
توریستی در طی چند ماه اخیر، گذرش به مراکز 

درمانی ایران نخورده است.
گردشگری  حوزه  در  اقتصادی  زیان های  آمار 
کننده  نگران  و  بزرگ  بسیار  نیز  ایران  سالمت 
است. سعید هاشم زاده، رئیس اداره گردشگری 
سالمت وزارت بهداشت گفته است: »از شیوع 
بحران کرونا تاکنون حدود 250 هزار گردشگر 
سالمت را از دست داده ایم که هر یک از آنها 
می توانستند دو الی سه هزار دالر، آورده ارزی 

برای کشور داشته باشند.«
او توضیح داده است: »با توجه به اینکه با شیوع 
ویروس کرونا در کشور، مرزها با تصمیم کمیته 
ملی کشور بسته شد و از ورود گردشگران به کشور 
جلوگیری شد، این موضوع بر حوزه گردشگری 
سالمت نیز اثرات منفی داشت. البته طی روزهای 
گذشته تالش کردیم تا پروتکل هایی را برای افرادی 
که خواستار ورود به کشور برای درمان هستند، 
تدوین کنیم. از این طریق می توان بر اساس ضوابط 
خاصی بعد از گرفتن تست کرونا و آنتی بادی 
خون و تشخیص پزشک معالج و اطمینان از مبتال 
نبودن فرد به بیماری کرونا، اقدام به پذیرش بیمار 
کنیم. اکنون در حال تدوین این شیوه نامه هستیم تا 
با کنترل های خاص مانع ورود مبتالیان به کشور 
شویم. بیش از پنج ماه است که وارد بحران کرونا 
شده ایم. پیش بینی می شود که ظرف دو الی سه 
بیماران خارجی  پذیرش  درباره وضعیت  هفته 

تصمیم گیری خواهد شد.«
هاشم زاده به فارس گفته است: »در حال حاضر 
حدود 180 مرکز درمانی فعال در حوزه جذب 
گردشگر سالمت داریم، اما در دوران بحران کرونا، 

مجاز به پذیرش بیمار نبوده اند.«
باید در نظر داشت که بخش چشمگیری از درآمد 
برخی بیمارستان های خصوصی از طریق جذب 
گردشگر سالمت تامین می شود. همچنین جمعیت 
قابل توجهی از پزشکان و پرستاران هم از مسیر 
درمان گردشگران سالمت، امرار معاش می کنند. 
بحران کرونا بر اقتصاد این گروه فعال از جامعه 

پزشکی، تاثیر مخربی گذاشته است.
نیز برخی شرکت های  اخیر  در طی چند سال 
خصوصی با همکاری جامعه پزشکی به راه اندازی 
شرکت های جذب گردشگر سالمت اقدام کرده اند 
تا دست دالالن غیرقانونی در این حوزه بسته شود. 
درآمد این شرکت های قانونی نیز به صفر رسیده 
است و خیلی از این شرکت ها به تعدیل گسترده 
نیرو روی آورده اند. فعاالن گردشگری سالمت 
می گویند اگر در این مقطع بحرانی از آنها حمایت 
نشود، موج تعطیلی ها و بیکاری ها در حوزه توریسم 

درمانی افزایش پیدا می کند.

توریسمدرمانیدربحرانیبیسابقه
بر اساس آمارهایی که وزارت بهداشت منتشر کرده 
است، حدود 22 شرکت تسهیل گری گردشگری 
و  گرفتند  مجوز  بهداشت  وزارت  از  سالمت 
180 متفاضی دیگر در نوبت اخذ مجوز هستند. 
آیین نامه اعطای مجوز پذیرش بین الملل نیز در 
سال 93 تدوین شده است و بر اساس آمارها 
تاکنون حدود 180 بیمارستان و مرکز درمانی 
را  خارجی  بیماران  پذیرش  مجوز  توانسته اند 

دریافت کنند.
سال گذشته حدود 550 هزار بیمار خارجی به 

مراکز درمانی کشور مراجعه کردند و پیش بینی 
می شد که امسال آمار جذب گردشگران سالمت 
به بیش از 600 هزار نفر برسد، اما شیوع بیماری 
کرونا همه این آمارها و احتماالت را به هم زد و 
صنعت گردشگری سالمت در ایران را به نقطه 

شروع بازگرداند. 
برآورد می شود که سهم ایران از بازار گردشگری 
سالمت، حدود یک میلیارد و 200 میلیون دالر 
درآمد  این  کرونا،  به شیوع  توجه  با  که  باشد 
تقریبا به صفر رسیده است. البته این بحران فقط 
متوجه ایران نیست. طبق گفته های پژوهشگران، 
صنعت گردشگری و زیرمجموعه های آن از سال 
1950 میالدی تاکنون، هرگز شبیه بحران امروز 

را تجربه نکرده است. 
زمان  از  آمارها، صنعت گردشگری  اساس  بر 
بحران کرونا تاکنون، حدود هزار و 200 میلیارد 

دالر ضربه دیده است. 
در این بین، پرونده صنعت گردشگری سالمت 
در ایران هم با حداقل یک میلیارد دالر ضرر در 
سال 99 بسته خواهد شد. باید در نظر داشت که 
بخش عمده ای از این زیان مالی متوجه جامعه 

پزشکی خواهد شد. 
بسیاری از بیمارستان های خصوصی با دریافت 
هزینه ارزی از بیماران خارجی، چراغ بیمارستان را 
روشن نگه می داشتند. حاال با وجود شیوع بحران 
کرونا، کاهش جذب بیماران داخلی و به صفر 
رسیدن جذب بیمار خارجی، این بیمارستان ها 
بحرانی ترین شرایط خود  مراکز درمانی در  و 

به سر می برند. 

بایدتهدیدکرونارابهفرصتتبدیلکنیم
تلخ ترین  سالمت،  گردشگری  صنعت  اگرچه 
روزهای خود را می گذراند، اما برخی از فعاالن 
صنعت گردشگری سالمت می گویند نباید ناامید 

شد و باید از این تهدید تازه، فرصت بسازیم.
شرکت  مدیرعامل  و  پزشک  صدری،  سعید 
گردشگری سالمت »مارکوپولو« در گفتگو با سپید 
ابراز امیدوای می کند که به سه دلیل مهم، صنعت 

گردشگری سالمت ایران دوباره احیا می شود.
ایران در  دبیر اسبق کمیته گردشگری سالمت 
»در صورتی  می گوید:  اول خود  دلیل  توضیح 
که برنامه ریزی و هدفگذاری داشته باشیم و از 
توانمندی های خود و امکانات بروز به درستی 
آینده  در  می تواند  کرونا  بحران  کنیم،  استفاده 
در  شود.  سالمت  گردشگری  توسعه  موجب 
زمان کرونا، هم در بازارهای بالفعل گردشگری 
سالمت ایران که شامل کشورهای همسایه است 
و هم در بازارهای دوردست و بالقوه گردشگری 
با  که  هستیم  مواجه  شرایطی  با  ایران  سالمت 
انباشت تقاضا روبرو خواهیم شد. یعنی آن گروه 
از بیمارانی که می خواستند از خدمات درمانی 
ایران استفاده کنند، اما به دلیل کرونا نتوانستند 
به کشورمان بیایند، حاال صبر کرده اند تا شرایط 
به حالت عادی برگردد. بسیاری از این بیماران 
غیراورژانسی، نیازمند جراحی های الکتیو، زیبایی 
و دندانپزشکی هستند. بنابراین در دوران پساکرونا 
با یک بازار شلوغی روبرو خواهیم بود که تقاضا 

باالتر خواهد رفت.«
ادامه در صفحه 15 

ضربه سهمگین کرونا  برصنعت گردشگری سالمت
جامعه پزشکی، بیمارستان های خصوصی و شرکت های فعال در حوزه توریسم درمانی، 

حداقل یک میلیارد دالر تا پایان سال ضرر خواهند کرد

سال گذشته حدود 550 هزار 
بیمار خارجی به مراکز درمانی 
کشور مراجعه کردند و پیش 
بینی می شد که امسال آمار 

جذب گردشگران سالمت به 
بیش از 600 هزار نفر برسد، 

اما شیوع بیماری کرونا همه 
این احتماالت را بر هم زد. 

برآورد می شود که سهم ایران 
از بازار گردشگری سالمت، 

حدود یک میلیارد و 200 
میلیون دالر باشد که با توجه 

به شیوع کرونا، این درآمد 
تقریبا به صفر رسیده است
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 ادامه از صفحه 14
صدری به دومین دلیل رونق گردشگری سالمت 
در دوران پسا کرونا اشاره می کند و می گوید: 
»کشور ما در مواجهه با کرونا، رفتار قابل قبولی 
در سطح جهانی داشت. به دلیل وجود توانمندی 
درمانی و امکانات پزشکی که در ایران وجود 
دارد، موج بیماری به خوبی کنترل و درمان شد. 
این موضوع یک خاطره خوب و اعتباربخشی 
جدیدی در سطح جهانی ایجاد کرده است که 
در نتیجه، بازارهای هدف گردشگری سالمت 

ایران را نیز رونق خواهد بخشید.«
این فعال گردشگری سالمت در توضیح سومین 
دلیل خود مبنی بر توسعه گردشگری سالمت 
ایران در دوران پساکرونا، خاطرنشان می کند: 
»در گزارش انجمن های بین المللی درباره میزان 
خطر کشورها برای توریست ها، ما همواره در 
زمره کشورهای امن قرار داریم. به نظرم بعد از 
کرونا، دقت گردشگران سالمت برای انتخاب 
مقصد، بیشتر از قبل خواهد شد. برای مسافران 
بسیار مهم است که به کشورهایی سفر کنند که 
زمره  در  ما  دارد. کشور  ریسک سفر کمتری 
کشورهای کم ریسک و حتی بدون ریسک قرار 
دارد و از این نظر می تواند مقصد مناسبی برای 

توریست های سالمت باشد.«
او در ادامه به مولفه های دیگری اشاره می کند 
منجر  درمانی  توریسم  توسعه  به  می تواند  که 
شود. صدری یادآور می شود: »ارزش پول ملی 
ما افت پیدا کرده و همین موضوع، نرخ خدمات 
است.  کرده  رقابتی تر  منطقه،  سطح  در  را  ما 
توسعه  موجب  آینده  در  می تواند  اینها  همه 
که  شرطی  به  البته  شود،  گردشگری سالمت 
رفتار ما سنجیده و بابرنامه باشد. در این راستا 
باید از ابزارهای تبلیغاتی روز دنیا استفاده کنیم 
و پروتکل های بهداشتی در دوران بعد از کرونا 
را مدنظر قرار دهیم. در کل باید این اطمینان 
را به گردشگران سالمت بدهیم که سفر آنها به 
ایران، سفر امنی خواهد بود. حتی همین االن 
هم به دلیل شیوع کرونا، تقاضا برای خدمت 
»تله مدیسین« بیشتر شده است که باید روی 
این موضوع هم سرمایه گذاری کنیم. االن از 

خدمات ساده مشاوره پزشکی تا جراحی های 
رباتیک از راه دور از خدمات پزشکی از راه دور 
استفاده می شود. باید از پتانسیل های خودمان 
در این زمینه درمانی استفاده کنیم و خودمان 
را به عنوان کشوری معرفی کنیم که می تواند 
با  ارائه دهد.  را  راه دور  از  پزشکی  خدمات 
این پیش شرط ها می توان به آینده گردشگری 
سالمت ایران بعد از دوران کرونا، امیدوار بود.«
صدری با اشاره به ضرورت حمایت مسئوالن 
از صنعت گردشگری سالمت، یادآور می شود: 
»با بسته شدن مرزها، هیچ توریست سالمتی 
دلیل،  به همین  بیاید.  ایران  به  نتوانسته است 
توریسم پزشکی هم آسیب زیادی دیده است. 
از  هم  مسئوالن  که  داریم  انتظار  بین  این  در 
کنند.  ایران، حمایت  توریسم درمانی  صنعت 
اطالع  بازاریابی،  برای  مطلوب  شرایط  ایجاد 
رسانی و ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله 
حمایت هایی است که مسئوالن می توانند محقق 
سازند. از طرفی، از وزارت بهداشت نیز انتظار 
داریم که همکاری بیشتری از فعاالن گردشگری 
اخیرا  خوشبختانه  البته  باشد.  داشته  سالمت 
مجوزها  صدور  زمینه  در  بهداشت  وزارت 
همکاری  سالمت،  گردشگری  فعاالن  برای 

بیشتری دارد.«

سطح  در  که  داریم  »انتظار  می کند:  تاکید  او 
روابط  و  شود  انجام  اقداماتی  نیز  حاکمیتی 
هدف  کشورهای  با  افتصادی  و  سیاسی 
گردشگری سالمت ایران تقویت شود تا بتوانیم 
از پتانسیل های صنعت توریسم درمانی ایران، 
با  می توان  زمینه  این  در  ببریم.  بهره  بیشتر 
همکاری  تفاهم نامه های  مختلف،  کشورهای 
داشت و به آنها اطمینان داد که ایران در زمینه 
جذب گردشگران خارجی، امنیت باالیی دارد. 
برای تحقق این اهداف نیاز است که وزارت 
همکاری  ذیربط،  سازمان های  با  بهداشت 
بینی  پیش  که  آنجا  از  باشد.  داشته  بیشتری 
می شود تا حدود سه ماه آینده، مرز بین کشورها 
باز شود، باید دیپلماسی قوی تری برای جذب 

گردشگران سالمت داشته باشیم.«

برنامههاینجاتتوریسمدرمانیدر
دورانپساکرونا

صنعت گردشگری سالمت، قبل از دوران کرونا 
هم با مشکالت متعددی مواجه بود، اما با شیوع 
بیماری کرونا، این مشکالت به اوج خود رسید.
خدمات  انجمن  رئیس  جهانگیری،  محمد 
به  اشاره  با  هم  ایران  سالمت  بین الملل 
راهکارهای حل مشکالت گردشگری سالمت، 
ابراز امیدواری می کند که در دوران پساکرونا، 
صنعت گردشگری بار دیگر محور توجه دولت ها 
برای سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای ارزی 

قرار خواهد گرفت. 
جبران خسارت های  »برای  می کند:  تاکید  او 
حوزه  در  کرونا  شیوع  از  ناشی  اقتصادی 
گردشگری، دولت باید چتر حمایتی بزرگ تری 
را در این حوزه بگستراند. صنعت گردشگری 
در حالی متحمل خسارات چندین میلیاردی 
شده است که چندین هزار نفر به طور مستقیم 

و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به فعالیت 
هستند و در طول ماه های گذشته که به دلیل 
کرونا مجبور به توقف فعالیت هایشان شدند، 
عمال درآمدی نداشتند، درحالی که هزینه های 
جاری مانند هزینه پرسنل همچنان به قوت خود 
باقی است. اگر قرار است حمایتی از بخش های 
مختلف اقتصادی کشور، از جمله گردشگری 
صورت گیرد این حمایت ها باید همه جانبه و 
با برنامه باشد. قرار نیست فقط از بحران فعلی 
گردشگری  صنعت  کنیم.  عبور  هرشکلی  به 
نیاز  پساکرونا  برای دوران  برنامه ریزی  به  ما 

کاری  چه  می خواهیم  بدانیم  دقیقا  تا  دارد 
دهیم.« انجام 

جهانگیری، با اشاره به راه حل برون رفت از 
سالمت،  گردشگری  صنعت  فعلی  مشکالت 
از شیوع  ناشی  یادآور می شود: »بحران فعلی 
ویروس کرونا، همه گیر و جهانی است؛ اما کاری 
که در این شرایط ضروری است، تبدیل تهدید 
به فرصت هاست؛ نباید بگذاریم زیرساخت های 
فعلی از هم فروبپاشند و دچار چالش شوند. 
از  خاص  گردشگری های  بر  سرمایه گذاری 
در  برنامه ریزان  که  است  موضوعاتی  جمله 
حوزه گردشگری باید مورد توجه قرار دهند. 
به عنوان نمونه با بازگشایی مرزها، گردشگری 
سالمت از حمله حوزه هایی است که مجدد 
خواهد  مواجه  همسایه  کشورهای  استقبال  با 
بسیاری  کرونا  مدت  همین  در  که  چرا  شد. 
از افراد درمان بیماری های غیرضروری را به 
تعویق انداخته اند و یا منتظر فرا رسیدن زمان 
مناسب برای بهره گیری از خدمات کشورهای 

 ... و  ترکیه  هندوستان،  ایران،  مانند  همسایه 
باید در  اقداماتی که  از  بنابراین یکی  هستند. 
این مدت صورت گیرد تجهیز مراکز درمانی 
به  است.  سالمت  گردشگران  پذیرای  خاص 
خصوص اینکه ظرفیت های پزشکی ایران در 
ایران  پزشکی  به جامعه  اعتماد  دوران کرونا، 

را چند برابر قبل کرد.«
جهانگیری خاطرنشان می کند: »سرمایه گذاری 
در  بخصوص  گردشگری سالمت،  حوزه  در 
تا  باشد  توجه  مورد  باید  مرزی  استان های 
ظرفیت های  معرفی  امکان  که  شرایطی  در 
گردشگری ایران برای جامعه جهانی به شکل 
مستقیم و حضور در نمایشگاه های بین المللی 
وجود ندارد، از ظرفیت فضای مجازی به نفع 

گردشگری استفاده شود.«
در شرایطی که کارشناسان گردشگری سالمت 
درصد   15 حدود  از  فقط  ما  که  دارند  اعتقاد 
خود  سالمت  گردشگری  صنعت  ظرفیت های 
فعاالن  از  دولت  حمایت  می کنیم،  استفاده 
گردشگری سالمت می تواند موجب شود که هم 
پیدا کند و هم  افزایش  این سهم 15 درصدی 
فعاالن جامعه پزشکی بتوانند با زیان کمتری از 

دوران رکود گردشگری سالمت، عبور کنند.

صدری: به دلیل شیوع 
کرونا، تقاضا برای خدمت »تله 
مدیسین« بیشتر شده است. 
االن از خدمات ساده مشاوره 
پزشکی تا جراحی های رباتیک 
از راه دور از خدمات پزشکی 
از راه دور استفاده می شود. 

باید از پتانسیل های خودمان در 
این زمینه درمانی بهره ببریم 

و خودمان را به عنوان کشوری 
معرفی کنیم که می تواند خدمات 
پزشکی از راه دور را ارائه دهد هاشم زاده: در حال حاضر 

حدود 180 مرکز درمانی 
فعال در حوزه جذب 

گردشگر سالمت داریم، 
اما در دوران بحران کرونا، 

مجاز به پذیرش بیمار 
نبوده اند. از شیوع بحران 
کرونا تاکنون حدود 250 

هزار گردشگر سالمت را از 
دست داده ایم که هر یک از 
آنها می توانستند دو الی سه 
هزار دالر، آورده ارزی برای 

کشور داشته باشند

جهانگیری: برای جبران 
خسارت های اقتصادی ناشی 

از شیوع کرونا، دولت باید چتر 
حمایتی بزرگ تری را در حوزه 

گردشگری سالمت بگستراند. 
صنعت گردشگری در حالی 

متحمل خسارات چندین 
میلیاردی شده است که چندین 

هزار نفر به طور مستقیم و 
غیر مستقیم در این صنعت 
مشغول به فعالیت هستند، 

اما در طول ماه های گذشته به 
دلیل کرونا مجبور به توقف 

فعالیت هایشان شده اند
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از کندی پرداخت تا توقف کامل

 علی ابراهیمی
با وجود اینکه در سال های اخیر حلقه داروهای 
مشمول ارز دولتی تنگ تر شده است، اما همچنان 
کفه ترازو به سمت داروهای مشمول ارز 4200 

تومانی سنگینی می کند.
به گزارش سپید، این روزها که همه دنیا درگیر جنگی 
تمام عیار با دشمنی نامرئی هستند، دادوستدها نیز 
از رونق افتاده و کشورهای بسیاری همچون کشور 
ما با مشکل ارزی روبه رو هستند، ولی برخی کاالها 
همچون دارو به دلیل قرار گرفتن آنها در فهرست 
کاالهای اساسی جزو نیاز ضروری بوده و باید 

برای تامین آنها چاره ای عاجل اندیشیده شود.
این روزها اما خبرهای خوشی از تامین ارز این 
کاال به گوش نمی رسد و بنابر اعالم تولیدکنندگان 
و واردکنندگان، چندین ماه است که روند تخصیص 
ارز مورد نیاز برای تامین این محصول استراتژیک 
با توقف روبه رو  با تاخیر و در برخی مواقع 

شده است.
البته این تاخیر و توقف ها مسبوق به سابقه است 
زیرا در اواخر تابستان سال گذشته نیز بانک مرکزی 
روند تخصیص ارز برخی شرکت های تولیدکننده 
و واردکننده دارو را متوقف کرده بود. در آن برهه 
بانک مرکزی علت این اقدام را تنبیه شرکت هایی 
عنوان کرد که نتوانسته بودند رفع تعهد ارزی کنند. 
ولی این اقدام بانک مرکزی بدون واکنش نماند 
و محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت و 
رئیس سازمان غذا و دارو در نامه ای به غالمرضا 
پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی اعتراض خود 
را به اقدام بانک مرکزی اعالم کرد و خواستار 
ادامه روند تخصیص ارز و دادن مهلت بیشتر به 

شرکت های داروسازی شد.

در این نامه آمده بود: »از آنجایی که تامین داروهای 
مورد نیاز کشور بر مبنای برنامه ریزی و تعهدات 
شرکت های دارویی شکل گرفته است، با ادامه 
روند توقف تخصیص ارز دچار کمبود و بحران 
بی سابقه ناشی از کمبود دارو در کشور خواهیم 
شد و صدمات غیرقابل جبرانی به سالمت جامعه 
وارد خواهد شد؛ لذا با توجه به تطویل دوره وصول 
مطالبات شرکت های دارویی از مراکز درمانی و 
مشکل نقدینگی شرکت های مذکور خواهشمند 
است در صورت امکان دستور فرمایید تدابیری 
اندیشیده شود تا ضمن اعطای مهلت مشخص 
جهت تسویه حساب بعدی در اسرع وقت نسبت 
به رفع مسدودی تخصیص ارز برای کارخانجات 

دارویی اقدام مقتضی به عمل آید.«
نگارش این نامه سبب شد تا پس از توقف سه 
هفته ای تخصیص ارز به کارخانجات داروسازی به 
دلیل عدم رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و 
واردات امکان تخصیص ارز جهت تامین واردات 
دارو و مواد اولیه دارویی مورد نیاز محقق شود 
و اسامی آنها از فهرست پرتال بانک مرکزی به 
عنوان شرکت غیرمجاز در تخصیص ارز پایان 

خارج شود.
اما این روند چند ماه بیشتر طول نکشید و در 
ماه های پایانی سال 98 باز هم تخصیص ارز با 
مشکل روبه رو شد و این توقف بار دیگر موجب 
گردید تا این نگرانی پیش آید که وضعیت ارز 
دارو در سال جدید چه خواهد شد. هرچند در 
ایام بودجه بندی اعالم شد که ارز دولتی دارو 
داشت،  ادامه خواهد  نیز همچنان  در سال 99 
ولی با شروع سال جدید خبرها از کاهش ارز 

حکایت داشت.

کاهش ۵۰۰  میلیون دالری ارز دارو در 
سال 99

در آخرین روزهای فروردین ماه بود که غالمحسین 
مهرعلیان، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو اعداد ارزی دارو در سال 99 را رسانه ای 
کرد و اعالم شد: »در  سال 99 حدود 2.۵  میلیارد 
دالر ارز برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی در 
نظر گرفته شد که نسبت به  سال گذشته حدود 400 

تا ۵00  میلیون دالر کمتر خواهد بود.«
مهرعلیان درباره میزان ارز اختصاص  یافته به دارو 
و روند دو ساله آن، گفت: »در  سال 9۷ میزان 
ارز دولتی اختصاصی به بخش دارو و مکمل ها 
با  بود که در  سال 98  میلیارد دالر  حدود ۳.۵  
توجه به محدودیت های اقتصادی و دستورالعمل 
کاهش واردات، میزان ارز مصرف شده به کمتر 

از سه میلیارد دالر کاهش پیدا کرد.« وی با اشاره 
به کاهش حدود ۵00  میلیون دالری ارز دولتی 
دارو در سال 99 و تقاضای شرکت های دارویی 
این  »بر  افزود:  برای قیمت گذاری جدید دارو، 
اساس تصمیم گرفته شد که یکسری از داروها 
که حساسیت کمتری دارند از اولویت اختصاص 
ارز دولتی خارج شوند تا بتوانیم این ارز را برای 
داروهای مهم تر و ضروری تر بیماران تأمین کنیم.«

نگران روند تخصیص ها هستیم
با شروع سال جدید اما بدقولی بانک مرکزی 
در تامین ارز ادامه پیدا کرد و وعده و وعیدهای 
چندباره برای تخصیص منظم ارز و روند کند 
بار  را  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  صدای  آن 
دیگر درآورد. محمدرضا شانه ساز در اظهارنظری 
گفت: »تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی از 
سال گذشته با چالش رو به رو شده و به شکلی 
که انتظار می رفت تخصیص پیدا نکرده است.«
افزود: »همه ما نگران هستیم و علیرغم  وی 
در  متاسفانه  دادیم،  انجام  که  پیگیری هایی 
دو ماه نخست سال 99 ارز قابل توجهی را 

نکرده ایم.«  دریافت 
در  ارزی  صرفه جویی  به  اشاره  با  شانه ساز 
سال 98، اظهار داشت: »ما در سال 98، ۳.۱ 
میلیارد دالر ارز دریافت کردیم و نیاز ارزی 
دارو و تجهیزات پزشکی را داوطلبانه کاهش 
ارزبری  تا نسبت  دادیم و همین موجب شد 
دارو و تجهیزات پزشکی در تخصیص ارز به 
دلیل خریدهای تجهیزات پزشکی هیئت امنای 

ارزی به هم بخورد.«
ادامه در صفحه 17 

کمیتارزداروهمچنانمیلنگد

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: تامین ارز 

دارو و تجهیزات پزشکی از سال 
گذشته با چالش رو به رو شده 
و به شکلی که انتظار می رفت 

تخصیص پیدا نکرده است. 
امروز همه ما نگران هستیم 

و علیرغم پیگیری هایی که 
انجام دادیم، متاسفانه در دو 
ماه نخست سال ۹۹ ارز قابل 

توجهی را دریافت نکرده ایم
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 ادامه از صفحه 16
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه اما باز هم از 
وعده جدید برای تخصیص ارز خبر داد و از 
تخصیص ۳80 میلیون دالری ارز تا پایان خردادماه 
گفت. وی افزود: »در 2 ماهه ماه نخست امسال 
تنها ۵0 درصد ارز مورد نیاز تخصیص داده شد و 
از طرف صنعت داروسازی هم نگرانی هایی به ما 
منتقل و جلسات متعددی تشکیل شده است. وزیر 
بهداشت نیز مکاتبات تندی با دولت داشته اند و 
خوشبختانه قول داده شد که ۳۷0 تا ۳80 میلیون 
دالر ارز تخصیص داده شود و با این رقم ما به 
میزان ارز تخصیصی تا پایان خرداد خواهیم رسید.«
شانه ساز اضافه کرد: »همچنین دوستان بانک مرکزی 
قول داده اند که از 2.۵ میلیارد دالر ارز دارو و 
تجهیزات پزشکی ۱.۵ میلیارد را تا شهریورماه 
دریافت کنیم، اما تخصیص این ارز منوط به درآمد 
حاصل از نفت است. البته بخشی از ارز از محل 
ارز نیمایی تامین خواهد شد و امسال مکمل ها، 
ملزومات، داروهای بدون نسخه، داروهای تحت 

لیسانس و مواد اولیه نیمایی خواهد بود.«

تخصیص ارز دولتی به واردات متوقف 
شده است

این میزان ارز اختصاص یافته، اما آنطور که ناصر 
ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می گوید 
تا به االن در پرداخت با تأخیرهای جدی مواجه 
ماه  پایان  »به  اظهار داشت:  شده است. ریاحی 
خرداد نزدیک می شویم و بانک مرکزی باید ۵00 
میلیون یورو ارز برای مواد اولیه و داروی ساخته 
شده تخصیص می داد، اما آنطور که از مسئوالن 
شنیدیم نزدیک به 90 میلیون یورو ارز تخصیص 
داده شده که بیش از نیمی از این ارز، کارآیی الزم 

را نداشته و جابجایی آن مشکل است.«
وی با بیان اینکه تخصیص ارز دولتی به واردات 
دارو متوقف شده است، افزود: »از دو ماه پیش 
از عید هیچ ارزی دریافت نکردیم و ارز صرفا به 
داروهای کمیاب و اضطراری تخصیص داده شده 
است. البته در آغاز اردیبهشت ماه بانک مرکزی 
برای تخصیص ارز اقدام کرد، اما یک روز بعد 

در پیامی اعالم کرد که تخصیص روز گذشته از 
درجه اعتبار ساقط است.«

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه در 
مواردی ارز به میزان کمی تخصیص داده شده 
است، اضافه کرد: »درواقع تخصیص ارز دولتی 
تنها به داروهای خیلی ضروری و داروهایی که 
به طور مطلق امکان تولید آن در داخل وجود ندارد، 
منحصر شده است؛ بنابراین واردات داروهایی 
که مشابه داخلی دارد، اما پزشکان خارجی آن را 
ترجیح می دادند یا فکر می کردند که تولیدکننده 
داخلی نمی تواند آن را به موقع تامین کند، به شدت 

کاهش یافته است.«
ریاحی ادامه داد: »البته در سال گذشته بخشی از 
این داروها با پیش بینی واردکنندگان وارد شده و 
در گمرک انبار شده است که این داروها در زمان 
کمبود با قول وزارت بهداشت برای تخصیص ارز 

و برای رعایت حال بیماران ترخیص می شود.«
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران افزود: »در 
سال گذشته واردات دارو با چالش هایی همراه بود، 
اما عدم تخصیص ارز به این اندازه طوالی نمی شد. 
هرچند به فکر عاجل مسئوالن امیدواریم، اما راه 
حل غلبه بر این چالش ها، خارج کردن دارو از 
دایره کاالهای مشمول ارز دولتی و واردات آن با 

ارز نیمایی است.«
وی تصریح کرد: »دولت می تواند برای ثابت نگه 
داشتن قیمت دارو مابه التفاوت ارز رسمی و نیمایی 
را در اختیار بیمه ها قرار دهد. ضمنا دسترسی به 
ارز نیمایی برای واردکنندگان ساده تر است.« رئیس 
اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد: »البته با تالش 
آنها  به  نیاز  بهداشت برخی داروها که  وزارت 
فوری نبوده با ارز نیمایی وارد شده و می بینیم که 
کمبودی از ناحیه این داروها در بازار وجود ندارد.«
ریاحی افزود: »خوشبختانه شرکت های دارویی اعم 
از تولیدکننده و واردکنندگانی که از ظرفیت خالی 
کارخانجات داخلی برای تولید استفاده می کنند، 
باوجود عدم توجیه اقتصادی کار، به دلیل نیاز کشور 
به اشتغال و صنعت، به کار خود ادامه می دهند.«

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: 
»امسال سال جهش تولید نام گذاری شده است و 

ما هم برای تحقق این شعار تالش می کنیم، اما 
باید بدانیم که همه ما در یک کشتی نشسته ایم. 
گله ما از نبود ارز، صرفا یک مطالبه تجاری نیست 
زیرا عدم تخصیص ارز نه فقط واردکننده داروی 
ساخته شده، بلکه تولیدکننده را هم دچار مشکل 
کرده است چراکه باید مواد اولیه الزم برای تولید 

را وارد کند.«
وی در ادامه به شرایط فعلی واردات دارو از طرف بخش 
خصوصی به کشور  پرداخت و گفت: »واردکنندگان 
دارو برای اینکه بازار دارویی کشور دچار التهاب نشود 
و با کمبود مواجه نباشیم، مقدار زیادی دارو پیش از 
دریافت ارز تخصیصی وارد کرده اند و این داروها در 
گمرکات کشور دپو شده است. این واردکنندگان به 
این سبب که دارو را با اعتبار شرکتی وارد کرده و 
ارز آن را پرداخت نکرده اند تا زمان تخصیص ارز 
و پرداخت پول شرکت تولید کننده مجبور هستند 

دارو را در گمرک نگه دارند.«
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران  افزود: »اما 
با این همه در شرایطی که پرداخت ارز تخصیصی 
به طول بینجامد و بازار دارویی نیازمند داروی 
مشخصی باشد که در گمرک انبار شده است، 
سازمان غذا و دارو به وارد کننده تعهد می دهد ارز 
را تأمین کند و از وارد کننده می خواهد به فوریت 

دارو را از گمرک ترخیص کند و در جریان فروش 
قرار دهد. این تعهد باز هم نیازمند تأمین ارز الزم 
است که در نخستین فرصت تخصیص ارز باید به 
این شرکت ها داده شود. وقتی این تعهد ها به تعویق 
بیفتد و این موضوع چندین بار تکرارشود، از این 
جهت که وارد کننده در انجام تعهد مالی خود به 
تولید کننده باز مانده است، برای روابط واردکننده ها 
با تولیدکنندگان خوب نیست و آنها را به چالش 
می اندازد.« رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره 
به اینکه شرکت های وارد کننده دارو طبق قانون 6 
ماه فرصت دارند نسبت به شرکت های خارجی 
تاخیر ها  این  اگر  تعهد کنند و  تولید کننده رفع 
تکرار شود، واردکنندگان دچار مشکل می شوند، 
گفت: »این موارد را با مسئوالن به تناوب در میان 
گذاشته ایم و درباره ادامه این روند، هشدار داده ایم. 
بانک مرکزی فعال واکنشی نداشته است، اما اخیرا 
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو وزارت بهداشت قول هایی مبنی بر پیگیری 
پرداخت در اوایل تیرماه داده است که امیدواریم 

محقق شود.«
بخش  »فعاالن  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
خصوصی بارها از دولت خواسته اند دارو را از 
ارز  از  و  کند  خارج   تومانی  ارز 4200  شمول 
نیمایی برای واردات دارو استفاده شود، از آن سو 
مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی به صورت حمایتی 
به بیمه ها تعلق گیرد تا مردم از لحاظ پرداختی تحت 
فشار قرار نگیرند، اما دولت دالیل مختلفی برای 
رد این پیشنهاد آورده است و همچنان داروها 
و مواد اولیه دارویی وارداتی ارز دولتی دریافت 
می کنند و چنین مشکالتی هم در پرداخت این 

ارز تخصیصی به وجود می آید.«
البته حوزه دارو همیشه اخباری برای شگفت زده 
کردن، دارد. برای نمونه این خبر که به نقل از احمد 
شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران عنوان شد: »9۷ درصد داروی مورد 
نیاز کشور از نظر عددی در داخل تولید می شود و  
تنها سه درصد داروها وارداتی است. حال این 9۷ 
درصد داروی تولید داخل حدود 40 تا 4۵ درصد 
ارز می برد، اما سه درصد داروی وارداتی بین ۵0 تا 
۵۵ درصد ارزبری دارد. البته در سال گذشته این 
رقم تغییر کرد و طبق آمار وزارت بهداشت در 
سال گذشته سه درصد داروی وارداتی حدود 6۵ 
درصد ارزبری داشت و کل تولید داخل تنها ۳۵ 
درصد ارز مصرف کرده است.« شیبانی می گوید: 
»تصور کنید که اگر میزان تولید داخلی  ۵0 تا ۳0 
درصد بود، در این صورت میزان ارزبری چقدر 

بود و آیا تامین آن برای کشور مقدور بود؟«
یا این مطلب که به نقل از محمدرضا واعظ مهدوی، 
رئیس انجمن اقتصاد سالمت ایران در اواخر بهمن ماه 
گذشته مطرح شد: »سهم سه گروه دارویی از واردات 
۷80  میلیون یورو بوده است« وی اذعان دارد که این 
دست از موارد انحصار در واردات ایجاد کرده است 
و می گوید: »واردکنندگان دارو هیچ مالیاتی نمی دهند 
و معاف از مالیات هستند، درحالی که تولیدکنندگان 
داروی نهایی باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند 
و حق اینکه آن را از مشتری دریافت کنند را هم 

ندارند و این موضوع تبعیض آمیز است.«
البته این دست موضوعات و انتقادها سبب شده  تا 
میزان ارز دولتی تخصیص  یافته برای دارو کاهش 
یابد، اما تا رسیدن به راه حل درست نباید روند 
تخصیص جای خود را به توقف بدهد زیرا در این 

صورت این بیماران خواهند بود که متضرر می شوند.

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو: تخصیص 

ارز دولتی به واردات دارو 
متوقف شده و از دو ماه پیش 

از عید هیچ ارزی دریافت 
نکرد ه ایم. البته در آغاز 

اردیبهشت ماه بانک مرکزی 
برای تخصیص ارز اقدام کرد، 

اما یک روز بعد در پیامی اعالم 
کرد که تخصیص روز گذشته 

از درجه اعتبار ساقط است
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با ابالغیه شهرداری تهران

 یاسر مختاری
صندوق کهنه ای را زیر پایش گذاشته و گونی 
بزرگ سیاه رنگی در کنارش، داخل سطل سیاه 
رنگ زباله خم شده و با چوبی کوتاه در حال کنکاش 
و جستجو است. لبخندی بر لبش می نشیند، گویی 
کشفی بزرگ کرده است و به ناگاه سه بطری خالی 
زیر تل پسماندهای مسکونی مردم بیرون می کشد 
و به داخل گونی اش می اندازد. هنوز قانع نشده 
است و به کنکاش خود ادامه می دهد تا شاید مطاع 
گرانبهاتری یافت کند. خسته می شود و سرش را باال 
می گیرد تا نفسی چاق کند و دوباره جست وجویش 
را آغاز کند. بازهم از سر رضایت لبخندی می زند 
ارشمیدس وار »یافتم یافتم« می گوید، البته آن را به 
زبان نمی آورد اما رنگ رخساره خبر می دهد از سر 
درون بازهم چند بطری خالی تمام یافته های او از 
این مخزن زباله است. رحمان 15 سال دارد و اهل 
یکی از شهرهای جنوبی است؛ تا کالس چهارم 
بیشتر درس نخوانده با همان دستی که در سطل 
زباله بود عرق پیشانی اش را پاک کرده و می گوید: 
»خدا را شکر اگر کسی دیگر نیاید و این سطل ها 
را خالی نکند امروز را کلی کاسب هستم«. هنوز 
سخنش تمام نشده یک وانت می  آید و نگاهی به 
سطلی که رحمان وارسی اش کرده می اندازد و به 
سطلی که چند متر جلوتر قرار دارد می رسد، لبخند 
رحمان بر لبش خشک می شود. رحمان، مرتضی 
و محمود سه برادری هستند که شهر خود را ترک 
کرده و به زباله گردی و جمع آوری ضایعات مشغول 
هستند. تجارت پر سودی که تنها آلودگی بیماری 
و خستگی اش به این کودکان می رسد. رحمان از 
ساعت 5 صبح از جنوب تهران می آید و کوچه به 
کوچه و خیابان به خیابان محل امیرآباد شمالی را طی 
می کند تا روزی اش را پیدا کند. پدرش از کارفتاده 
است و این سه برادر باید خرج تمامی خانواده 
که غیر از آنها یک برادر و دو خواهر دیگر را نیز 
دارند بدهند. برخی اوقات به ظن افغانستانی بودن 
مشکالتی برای آنها به وجود آمده است اما هر بار 
کارت ملی اش او را از مخمصه نجات داده است. 
محمود از همه آنها بزرگتر است، یک وانت دارد و 
غروب می آید زباله های انباشته شده در گونی های دو 
برادر را بار می زند و به سمت جاده شهریار می برد.
رحمان کودکی است که از کودکی تنها جسه 
کوچکش برای او مانده است.پوست دستهایش 
سیاه و زخمی است و صورتش هم آفتاب سوخته، 
سرفه های ریزی می کند، یکی خانم ها اهل محل 
هر روز برای او غذا کنار می گذارد و در ظرفی 
یکبار مصرف به او می رساند. رحمان هم همیشه 
نزدیکی های  را  خود  می کند  سعی  به  ظهرها 
خانه او برساند تا غذای گرمی که برای او کنار 
گذاشته اند سرد نشود. می گوید: » یک سال است 
حتی جمعه ها و روزهای تعطیل این خانم برای 
من غذا می آورد، تازه بعضی وقت ها لباس و 
پول هم می دهد. زباله های بازیافتی اش را جدا 
نگه می دارد و برای من کنار می گذارد.« روزی 

سی کیلو زباله جمع می کند و تنها 15 تا بیست 
هزار تومان کاسب می شود.

مافیای زباله
این چهره  این روزهای تهران است. رحمان هایی 
که کیسه ای روی دوششان انداخته و از این سو به 
آن سو سر در سطل های زباله می کنند و تفکیک را 
نه از مبدا بلکه از درون سطل زباله شروع می کنند. 
این افراد به نوعی بار اصلی تفکیک زباله را به 
دوش می کشند و در قبال آن، خود را در معرض 
بیماری های عفونی مختلف قرار می دهند و سود 
این کار پر مشقت نصیب کسانی می شود که برخی 
مسئوالن در شهرداری ها و محیط زیست، آن ها رابه 
عنوان مافیای زباله معرفی می کنند. در کل کشور رقم 
گردش مالی مافیای زباله به چندین هزار میلیارد تومان 
می رسد. مافیای زباله  دارای یک شبکه پیچیده است 
که اساس و پایه آن کودکان و حتی سالخوردگان 
و نوجوانانی هستند که در مقاطعی از شبانه روز 
دست به جداسازی زباله های خشک می زنند و 
ضمن به هم ریختگی و ایجاد آلودگی محیطی، 
زباله های جمع آوری شده را به اولین مدار گیرنده 
زباله ها تحویل می دهند و در ازای آن مبالغی دریافت 
می کنند، طیف بعدی کار جداسازی زباله های خشک 
و تحویل به مدار بعدی است تا خان آخر و در 
نهایت به کارخانه های پالستیک سازی، مقوا سازی، 
تولید شانه تخم مرغ و... سپرده و پول های کالن در 
ازای دریافت صد ها و هزاران تن زباله خشک رد 
و بدل می شود. متوسط تولید روزانه زباله به ازای 
هر شخص در جهان ۲5۰ گرم و در ایران ۷5۰ 
گرم است یعنی سه برابر میانگین جهانی این نشان 
می دهد که کار تفکیک زباله چه سود کالنی برای 

مافیاهای آن داشته باشد.

زباله گردی آسیبی اجتماعی با ابعاد بهداشتی
زباله گردی را می توان به عنوان آسیب اجتماعی نوین 
در اثر تولید بیش از حد زباله رو به رشد توصیف کرد. 
به طوری که در ابتدا این پدیده با هدف پیدا کردن 
اشیای قابل استفاده یا جمع آوری ته مانده غذا برای 
قشر آسیب پذیری از جامعه صورت می گرفت اما 
امروزه با اجرای طرح های بازیافت و تغییر مدیریت 
شهری به عنوان یک شغل برای افراد کم درآمد و 
یک سود هنگفت برای برخی افراد تبدیل شده است. 
بیشتر افراد زباله گرد بین سنین حدود 1۶ سال تا 
5۰ سال قرار دارند که بنوعی می توان گفت جز 
جمعیت جوان به حساب می آیند و بخاطر تنگناهای 
اقتصادی که با آن مواجه هستند به سطل های زباله 
روی می آورند. باله گردی در این روزها که جامعه 
با مشکل همه گیری ویروس کرونا مواجه است و 
در شرایطی که پسماندهای خانگی در سطل های 
زباله در برگیرنده دستکش، دستمال کاغذی استفاده 
شده، ماسک و هر گونه زباله دیگر است می تواند 
عاملی برای انتقال ویروس برای افرادی باشد که خود 
را در تماس مستقیم با این زباله ها قرار می دهند. 
اگرچه در برخی شهرها، ماه های نخستین شیوع کرونا 
تفکیک زباله ممنوع شد و تقریبا تمامی زباله ها به 
وسیله شهرداری دفن شدند. اما به مرور دوباره سر 
و کله زباله گردها در کوچه پس کوچه شهرها پیدا 
شد تا زنگ انتشار بیماری کرونا و دیگر بیماری های 

عفونی با سرعت بیشتری به صدا درآید.

بیماری های عفونی در کمین کودکان زباله گرد
این تنها استثمار کودکان نیست که به چشم می آید 
چرا که هر نوع بیماری که در یک خانه ای شیوع پیدا 
کرده باشد ممکن است این کودکان را نیز دچار کند و 
توسط این افراد به دیگر خانه ها، محالت و شهرها نیز 

کشیده شود. احمدرضا بهره مند فوق تخصص ژنتیک 
میکروب های عفونی در این رابطه به سپید گفت: » 
زباله محل تجمع انواع عفونت ها، قارچ ها و میکروب ها 
است، متأسفانه افراد بیماری که در خانه  بستری هستند، 
زباله هایشان در این سطل ها جای  می گیرد، به همین دلیل 
احتمال ابتالی زباله گردها به انواع بیماری های عفونی و 
شیوع آن در سطح شهرها وجود دارد.«حسین گودرزی 
متخصص میکروبیولوژی نیز در این باره اظهار کرد: 
» پسماندهایی که در سطل های زباله مکانیزه ریخته 
می شود دارای انواع میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها، 
قارچ ها است و بسیاری از بیماری های عفونی و انگلی 
را منتقل می کند. با انتشار این میکروب ها بیماری های 
فراوانی به کودکان و افرادی که دارای بیماری های 
زمینه ای هستند منتقل می شود؛ پس بهترین کاری که 
می توان در این خصوص انجام داد شست و شوی 
روزانه این سطل ها با مواد ضد عفونی کننده است. با 
توجه به اینکه کودکان کار  اغلب کیسه های زباله را 
برای جمع آوری برخی اقالم بازیافتی پاره می کنند، 
این کار باعث انتشار ویروس و بیماری می شوند.« 
اگرچه در کنار این  بیماری ها باید بیماری های روحی 
و روانی، آزارهای جسمی و جنسی را نیز اضافه کرد، 
چنانکه درگیری بر سر سطل زباله منجر به قتل یک 

فرد در سال گذشته شد.

ابالغیه شهردار تهران ممنوعیت 
زباله گردی در تهران

موضوع ساماندهی کودکان کار به طور عام و کودکان 
زباله گرد به طور خاص مدت هاست که از سوی 
نهادهای مختلف عنوان می شود، روز یکشنبه ۲5 
پی  در  تهران  شهردار  حناچی  پرویز  خردادماه، 

ممنوعیت زباله گردی در تهران برآمد.
ادامه در صفحه 19 

مرخصی اجباری جویندگان بیماری درسطل های زباله
زباله گردی در تهران ممنوع شد
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 ادامه از صفحه 18
حناچی در ابالغیه ای نوشت: » نامگذاری 1۲ ژوئن 
به عنوان روز جهانی منع کار کودک حاکی از اراده ای 
در سطح جهانی برای حمایت از کودکان و پایان دادن 
به به کارگیری و سوءاستفاده از آنهاست. جامعه ای که 
نسبت به رنج آسیب پذیرترین و حساس ترین گروه 
عضو خود بی توجه باشد، قاعدتاً در سایر حوزه ها 
نیز همبستگی، اتحاد و مشارکت شهروندی را تجربه 
نخواهد کرد. در ایران طی سال های گذشته تالش ها 
و اقدامات متعددی برای پایان دادن به کار کودک 
صورت گرفته، اما متأسفانه هنوز هم اشکال مختلف 
به کارگیری کودکان در مشاغل مختلف خدماتی، 
صنعتی و کشاورزی در سراسر کشور وجود دارد 

که باید برای آن چاره اندیشی کرد.«
وی اعالم کرد: » هر اقدام مؤثر برای کاهش و نهایتاً پایان 
دادن به کار کودک باید مداخله را از سخت ترین نوع 
مشاغل آغاز کند. در میان اشکال مختلف کار کودک، 
پدیده به کارگیری کودکان در فرایند جمع آوری و 
تفکیک پسماند خشک، مصداقی از کار کودک در 
مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود. این 
نقد همواره به مدیریت شهری در طول سال های 
گذشته وارد بوده که نظارت کافی بر پیمانکاران خود 
در این بخش نداشته و در نتیجه زمینه ای برای سوء 

استفاده از کودکان فراهم شده است.«
شهردار تهران ادامه داد: » راه حل نهایی از منظر 
شهرداری تهران، اصالح الگوی جمع آوری پسماند 
شهر تهران است که برنامه ریزی برای آن انجام 
شده که با اجرای آن پدیده موسوم به زباله گردی 
را به طور ریشه ای از میان خواهد رفت، اما تا آن 
زمان ضروری است برای منع بکارگیری کودکان 
در فرایند جمع آوری و تفکیک پسماند خشک اقدام 
جدی صورت گیرد. براساس طرحی که همکاران 
من در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 
با کمک معاونت خدمات شهری، سازمان پسماند و 
سازمان بازرسی شهرداری و مشارکت همه ذینفعان 
در سطح استان و مدیریت شهری تهیه کرده اند، 
شهرداری تهران آمادگی دارد با تشدید نظارت خود 
بر پیمانکاران بازیافت مانع از بکارگیری کودکان 
در این بخش شده و مسئولیت قانونی خود در این 
بخش را ایفا کند. در این طرح، شهرداران مناطق، 
مسئول برخورد با پیمانکارانی هستند که از کودکان 
برای جمع آوری زباله خشک استفاده می کنند. از 
همشهریان تهرانی هم تقاضا می کنم هر مورد تخلفی 

را به 13۷ اطالع دهند.«
حناچی با بیان اینکه در اجرای این طرح هرگونه 
تعرض نسبت به کودکان خط قرمز شهرداری تهران 
است، گفت: » نها از طریق مجازات پیمانکاران 

متخلف باید به این پدیده مذموم پایان داده شود و 
کار کودکان در حوزه پسماند خشک، فقط جمع آوری 
زباله از مخازن سطح شهر نیست بلکه آنان در 
ساعات دیگری از روز در گاراژ ها و انبار هایی که 
بسیاری از آن ها خارج از محدوده شهر تهران است، 
مشغول بکارند. اغلب این کودکان در همین گاراژ ها 
و گود ها زندگی می کنند و شرایط زندگی آنان در 
این اماکن بسیار تلخ و تکان دهنده است. هدف 
شهرداری تهران از ورود به حوزه زباله گردی و 
ممنوعیت کار کودکان، فقط رؤیت ناپذیر کردن 
آن ها از سطح شهر و بی توجهی به شرایط آن ها 
در گاراژ ها و کارگاه ها نیست. نظارت بیشتر بر 
پیمانکاران و جلوگیری از بکارگیری کودکان باید 
گاراژ ها و گود های اطراف تهران را نیز شامل شود 
و موفقیت در اعمال این ممنوعیت، همکاری سایر 

نهاد ها و ارگان های ذیربط را می طلبد.«
وی یادآور شد: » نکته بسیار مهم دیگر این است که 
صرف ایجاد ممنوعیت نمی تواند به لغو کار کودک 
یا بهبود شرایط زندگی کودک منجر شود. از آنجا که 
ریشه اصلی کار کودک، در فقر و مسائل معیشتی 
خانوارهاست، ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به 
کودکان یک بخش اصلی در این طرح خواهد بود. 
نگرانی مهم ما این است که اعمال ممنوعیت در بخش 
پسماند، به سوق یافتن کودکان به مشاغل سخت تر 
منجر شود و عماًل وضعیت کودک را بدتر کند. در 
نتیجه رصد وضعیت کودکان و ارائه خدمات اجتماعی 
به آن ها با همکاری سایر نهاد های حاکمیتی و به ویژه 
نهاد های مدنی باید به طور همزمان با اجرای طرح 
ممنوعیت صورت پذیرد. شهرداری تهران آمادگی 
دارد در حد توان خود و با در نظر گرفتن محدوده های 
جغرافیایی تحت مسئولیت خود، خدمات اجتماعی 

و آموزشی الزم را فراهم سازد.«
شهردار تهران افزود: » گام نهادن در این راه باید با دقت 
و سنجیدن همه تبعات احتمالی آن به خصوص برای 
کودکان و خانواده هایشان همراه باشد. در این مسیر 
از همه نهاد های حاکمیتی، فعاالن مدنی و دلسوزان 
حقوق کودک می خواهم به ما کمک کنند تا الگویی 
جدید از مقابله با بکارگیری کودکان را در کشور بکار 
بندیم؛ الگویی که در آن به جای مجازات کودکان، 
سوءاستفاده کنندگان مجازات شوند و از طریق ارائه 
خدمات رفاهی، آموزشی و بهداشتی، نتیجه مداخله 
بهبود کیفیت زندگی کودکان و خانواده شان صرف 

نظر از تابعیت و قومیت باشد.«

قوانین بازدارندگی ندارند
لطف اهلل محسنی، رئیس هیئت مدیره و معاون 
اجتماعی انجمن حمایت از کودکان کار در این 

رابطه به سپید گفت: » این ابالغیه خبر خوبی 
که  این حوزه  در  ما  از مشکالت  یکی  است. 
ضعف  می شود،  کودکان  زباله گردی  به  منجر 
به  ما  کار  قوانین  است.   اداری  ساختارهای 
کرده  ممنوع  را  مشاغل  در  کودکان  کارگیری 
است و این قوانین کافی است. اگرچه قوانین 
ما بازدارندگی زیادی ندارد اما کار کودکان زیر 
زباله گردی  و  است  کرده  ممنوع  را  سال   1۸
نیز یکی از کارهای ممنوعه برای کودکان در 
قانون است. اما مشکل اینجاست که ساز و کار 
اجرای این قانون را تاکنون در کشور نداشته ایم 
و علی رغم اینکه شهرداری تمایلی به استفاده 
ندارد،  فعالیت خود  در حوزه های  کودکان  از 
پیمانکاران شهرداری عماًل از کودکان بهره کشی 
می کنند که این مشکل ناشی از ضعف نظارتی 
در بحث ساختاری است. ممنوعیت استفاده از 
و  پسماند خبر خوب  در جمع آوری  کودکان 
خوشحال کننده  ای است و قدر مسلم محصول 
چندین سال کار و تالشی است که سازمان های 
که  داده اند  انجام  خصوص  این  در  مردم نهاد 
منجر به این شده که شهرداری جدی تر در این 

خصوص ورود کند.«

4 هزار کودک زباله گرد در تهران 
فعالیت می کنند

یادآور شد: » وظیفه کاهش آسیب و  محسنی 
تأمین معیشت کودکان و خانواده هایی که با این 
اختالل می شود  آنها دچار  ممنوعیت، معیشت 
نیز بر عهده معاونت اجتماعی مطرح شده است. 
این امور بر روی کاغذ و از جنبه بخش نامه ای 
صحیح، الزم و قابل دفاع است. اما مسئله مهم 
این است که آیا می توانیم این ابالغیه را به خوبی 
اجرا کنیم تا زمینه استفاده از کودکان در جمع آوری 
پسماند از بین برود. البته انتظار نمی رود که در 
مدت کوتاهی به اهداف تعیین شده در این طرح 
برسیم. در تهران حدود 14 هزار نفر در سیستم 
پسماند کار می کنند که بیش از چهار هزار نفر از 

این افراد کودک هستند.«
وی یادآور شد: » اگر مسئوالن بر همین قول 
بمانند، به حرف های خود عمل کنند و بخش های 
مختلف با همدلی این ابالغیه را اجرا کنند، میزان 
بهره کشی از کودکان کاهش پیدا خواهد کرد اما 
مسئله ای که در این ابالغیه به آن اشاره نشده 
است، بررسی وضعیت کنونی کودکان زباله گرد 
است  و جمعیتی  کودکان  از  و شناخت جامع 
که در این حوزه درگیر هستند و باید مد نظر 
قرار گیرند. باید با فعالیت وسیع، همه کودکان و 

خانواده های کودکان زباله گرد را شناسایی کنیم 
و بدانیم چه ویژگی ها و مشکالتی دارند، کجا 
زندگی می کنند، چه پتانسیل های دیگری برای این 
گروه وجود دارد و چگونه می توان نگرانی های 
مربوط به وضعیت معیشتی آنها را مرتفع کرد.«

زباله گردی خطرناک ترین وبدترین 
شغل دنیا

معاون اجتماعی انجمن حمایت از کودکان کار با 
بیان اینکه زباله گردی از بدترین و خطرناک ترین 
شغل ها محسوب می شود، یادآور تصریح کرد: 
»اغلب مشاغلی که بچه ها ممکن است به آن واداشته 
شوند بهتر از زباله گردی است. بنابراین اگر حتی 
بچه ها به سمت کارهای خدماتی و کارگاه های 
قابل قبول کشیده شوند باز هم شرایط آنها بهتر 
از شرایط کنونی خواهد بود؛ یعنی از شرایط بدتر 
به شرایط بد ورود می کنند. یش از 94 درصد 
کودکان کار ایران از کشور افغانستان برای کار 
در خیابان ها و زباله گردی به ایران می آیند، به 
نحوی که طی شیوع کرونا که دستور دفن همه 
زباله ها داده شد و عماًل تفکیک زباله و پسماند 
لغو شد، تعداد زیادی از این بچه ها به افغانستان 
و نزد والدین خود بازگشتند و مجدداً به ایران 
آمدند. اگر این طرح به خوبی اجرا شود بخشی از 
کودکان زباله گرد نزد خانواده هایشان باز می گردند 
که بهترین وضعیت است. بخشی از بچه ها هم 
سال هاست که در ایران زندگی می کنند و مقیم 
ایران هستند. این کودکان را می توان شناسایی و 
وضعیت آنها را ارزیابی و مداخالت مؤثری در 
زندگی آنها داشت تا به سمتی برویم که خطرات 

کمتری متوجه این بچه ها شود.«
زباله گرد  ایرانی  کودکان  در خصوص  محسنی 
نیز گفت: » تکلیف این بچه ها مشخص است و 
نهادهای حمایتی دولتی موظف هستند به خانواده 
این کودکان کمک کنند تا شرایط مطلوب زندگی 
برای این بچه ها تأمین شود. البته تعداد کودکان 
ایرانی زباله گرد کم  است. اما در خصوص کودکان 
غیر ایرانی محدودیت منابع و دسترسی داریم و 
خألهای قانونی نیز در خصوص مواجهه با خانواده 
این کودکان وجود دارد. البته در قانون جدید حمایت 
از کودکان و نوجوانان، قوانین مربوط به حمایت از 
کودکان اتباع را هم داریم و اگرچه تا تحقق ساز و 
کار اجرای این قانون فاصله داریم اما چشم اندازها 
بهتر از سال های قبل برای این کودکان است در 
شرایط کنونی و در مواجهه با این کسب و کار باید 
جداً پای این مسئله بایستیم و منع فوری زباله گردی 

کودکان را مطالبه کنیم.«
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