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30 تا 35 میلیون نفر در معرض ابتال

۲۵ میلیون ایرانی 
به کرونا مبتال شده اند
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حسن روحانی، رییس جمهور: 

۲۵میلیونایرانیبهکرونامبتالشدهاند
۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر در معرض ابتال 

رییس جمهور گفت: »تخمین زده می شود 2۵ میلیون 
ایرانی به ویروس کرونا مبتال شده اند و 30 تا 3۵ میلیون 

نفر دیگر در معرض ابتال خواهند بود.«
به گزارش سپید، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با بیان اینکه شرایط ما شرایطی است 
که ایمنی جمعی و واکسن برای این ویروس وجود 
ندارد، گفت: »باید دست به دست هم دهیم و زنجیره 
انتقال را قطع کنیم تا روند فعالیت های اجتماعی و 
اقتصادی مردم ادامه یابد. در گزارشی که از وزارت 
بهداشت به دستم رسیده این آمده است که تخمین 
زده می شود در 1۵0 روز اخیر  2۵ میلیون ایرانی به 
این ویروس مبتال شده اند و بیش از 200 هزار نفر 
در بیمارستان ها بستری بودند و حدود 1۴ هزار نفر 
جان خود را از دست داده اند و 30 تا 3۵ میلیون نفر 
دیگر در معرض ابتال خواهند بود.« وی افزود: »اگر 
این گزارش را مبنا قرار دهیم تعداد بستری ها دو برابر 
عدد فعلی 200 هزار نفر خواهد بود که در 1۵0 روز 
اخیر شاهد بودیم. ما باید خود را از لحاظ تخت و 
امکانات آماده کنیم که با شرایط آینده مقابله کنیم.«

روحانی تاکید کرد: »از هر هزار نفر طبق این گزارش 
پانصد نفر متوجه ابتال نمی شوند، حدود 3۵0 نفر 
عالئم خفیف دارند و 1۵0 نفر ممکن است نیاز به 
بستری پیدا کنند. پس ما چند میلیون نفر دیگر را 

برای بستری احتماال در پیش داریم.«
رییس جمهور با بیان اینکه در موج اول برخی استان ها 
گرفتار بودند و االن استان های دیگری درگیر هستند، 
اظهار کرد: »انتشار ابتال در کشور احتماالً از قم و گیالن 
آغاز شده که به مسافرانی بازمی گردد که از ووهان وارد 
شدند و در قم این سفرها مربوط به مسائل اقتصادی 
و در گیالن مربوط به مسائل دانشجویی و تفریحی 
بوده است.« وی ادامه داد: »موج اول را عبور کرده ایم 
و موج دوم عمدتاً مربوط به پایبندی مردم به آداب 
و سنن است و عزا و عروسی و مهمانی ها و ایام 
تعطیالت تابستانی و روابط اجتماعی خاص ماست 
که توجه خاصی هم در آن به این بیماری نشده است.«
روحانی تاکید کرد: »موج دوم محصول این است که 

ترس از کرونا ریخته شد و مردم به زندگی عادی 
بازگشته اند، آن هم به آداب و رسومی که الاقل تا 
پایان سال باید ترک کنیم. بیماران بدون عالمت نیز از 
مشکالت این بیماری است و این ها بزرگترین مشکل 
را ایجاد می کنند و بیشترین انتشار ویروس مال همین 
دسته است که هم زمان طوالنی تری سرایت دهندگی 
دارند و هم با حجم بیشتری ویروس را منتقل می کنند.«
رییس جمهور با بیان اینکه در شرایط فعلی سه راه 
 حل اساسی وجود دارد، اظهار کرد: »ما همه باید به 
توصیه های وزارت بهداشت در این زمینه عمل کنیم و 
کم هزینه ترین و موثرترین آن ماسک است که در کنار 
آن فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از تجمعات 
و رعایت بهداشت فردی و شستن دست می تواند 

مشکالت ما را تا اندازه زیادی حل کند.«
روحانی با بیان اینکه پنج دارو در اختیار ماست تا 
با کرونا مقابله کنیم، اظهار کرد: »از همه عزیزانی که 
در این زمینه کار می کنند تشکر می کنیم و امیدواریم 
برای واکسن هم به نتیجه برسند. در شرق آسیا این 
بیماری سریع تر جمع شده و مشکل راحت تر حل شده 
است و دلیلش این است که آنان تجربه سارس را در 
2003 و بعد آنفلوآنزای خوکی و مرغی را پس از آن 

داشتند و مردم هم اطاعت خوبی از دستورالعمل های 
پزشکی انجام داده و هیچکس هم بیماری و ابتالیش 

را مخفی نمی کرده است.« 
وی تاکید کرد: »این اصل مهمی که ما می بینیم در 
برخی از کشورهای شرق آسیا وجود دارد را باید 
استفاده کنیم. ما باید دربرابر این بیماری در بخش 
سالمت و اقتصادی تاب آوری ملی را باال ببریم.« 
روحانی تصریح کرد: »باید در بعد اقتصادی کاالی 
مورد نیاز مردم در دسترس آنان باشد و تولید برای 
ما اهمیت ویژه ای دارد که هم کاالها فراهم شود 
و هم بیکاری رخ ندهد. 1۵ میلیون نفری که در 
بخش تولید مشغول هستند با خانواده هایشان به 
پنجاه میلیون نفر افزایش می یابند و باید از آنان به 

خوبی حفاظت و حراست کنیم.«
رییس جمهور گفت: »بخش تولید به تهیه لوازم بهداشتی 
الزم برای مقابله با ویروس هم مربوط می شود و در 
این زمینه خوشبختانه نیاز ما به بیرون از کشور بسیار 
اندک است و ما خودمان بیشتر موارد را تولید می کنیم.«
روحانی با بیان اینکه ما باید تاب آوری را برای 
همه نیروهای انسانی باال ببریم، اظهار کرد: »این 
نیروی انسانی باید به میزان کافی آماده باشد و 

ساعات کار درست و استراحت کافی داشته باشند 
انگیزه کافی را هم حفظ کنند.  و در عین حال 
اگر در کادر پزشکی ما قرار باشد هر روز عده ای 
قرنطینه شوند که کار پیش نمی رود پس ما باید 
آنان را خوب حفاظت کنیم و وسایل ضدعفونی 
را برایشان فراهم سازیم و نیز وسایل مورد نیازشان 
برای مقابله با این ویروس و مبتالیان را آماده کنیم 
و از لحاظ مالی هم تامین الزم هم برای خودشان 
و هم برای خرید ضروری آنچه که از خارج باید 

وارد شود را فراهم سازیم.«
وی با بیان اینکه هر ملتی باید در زمینه مقابله با کرونا 
به توان خودش تکیه کند، اظهار کرد: »ما باید روی 
پای خویش بایستیم و مردم بدانند حتی در این شرایط 
که به گندم هم نیازی نداریم برای احتیاط از کشوری 
خرید کرده ایم و از اسفندماه تاکنون می گویند ارسال 
کمی به تاخیر افتاده و این تا امروز ادامه دارد چه 
رسد به وسایل ضدعفونی و مقابله با این ویروس 
که اگر از خارج می خواستیم اصال به ما نمی دادند.«
به گزارش ایسنا، رییس جمهوری با بیان اینکه نباید 
برای مردم اضطراب ایجاد کرد، اظهار کرد: »ما دربرابر 
این بیماری پیروز می شویم و هیچ شکی وجود ندارد 
و نباید مقهور این بیماری شویم. مردم را باید کمک 
کنیم که با همکاری هم از این بیماری عبور کنیم.«

توضیحمعاوناطالعرسانیدفتررئیسجمهور
پس از صحبت های روز گذشته حسن روحانی، 
علیرضا معزی معاون اطالع رسانی دفتر رییس جمهور 
هم با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود، درباره 
آمار اعالم شده توسط رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا توضیح داد. معزی نوشت: »همان گونه 
که رئیس جمهور در ستاد ملی اشاره  کردند، تحلیل 
ارائه  شده مستند به برآورد معاونت تحقیقات وزارت 
بهداشت است که در آن بر اساس یک سناریوی 
تخمینی تاکنون 2۵میلیون ایرانی با ویروس کرونا 
درگیر شده و ایمنی کاملی به دست آورده اند و 

تا مدتی در معرض ابتالی مجدد نخواهند بود.«

خبـر

دبیر کمیته علمی ستاد کرونا با اشاره به ابتالی 2۵ میلیونی به 
کرونا در کشور، گفت: »این آمار نشان دهنده افرادی است که 

با بیماری کووید_19 مواجهه داشته اند.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت و گو با ایسنا، درباره 
آمار ابتالی 2۵ میلیونی ایرانیان به کرونا، گفت: »ما کیتی به نام 
کیت االیزا داریم که IGG و ایمونوگلوبولین M را اندازه گیری 
می کند. تست االیزا نشان می دهد که فرد در گذشته به کرونا مبتال 
شده، بهبود یافته و در حال حاضر پادتن در بدنش موجود است، 
اما به هیچ وجه به این معنا نیست که این فرد اکنون بیمار است.«
وی افزود: »بنابراین تست االیزا نشان می دهد که فردی مبتال 
شده، بهبود یافته و در حال حاضر پادتن در بدنش موجود 
است. این تست برای اقدامات اپیدمیولوژیک و تحقیقاتی مورد 

استفاده قرار می گیرد، اما در کار تشخیص استفاده نمی شود.«
قانعی ادامه داد: »وقتی تست االیزا را در جمعیت برده و یک 
جمعیت را با آن مورد تست قرار می دهند، به این نتیجه می رسد 
که چقدر از مردم به بیماری مبتال شده اند و پادتن در بدنشان 
موجود است. از طرفی باید توجه کرد که باالی 90 درصد  
کسانیکه به بیماری کووید_19 مبتال می شوند، آنقدر خفیف 
درصد    90 این  نمی کنند.  مراجعه  پزشک  به  حتی  که  است 
همان گروهی هستند که فقط از طریق تست االیزا یا پادتن 
می توانیم متوجه شویم که به بیماری مبتال شده اند یا خیر و با 
تست دیگری نمی توان این موضوع را فهمید. زیرا  اصال عالئم 

بیماری را نداشتند که به پزشک مراجعه کنند.«
زمانیکه  »بنابراین  کرد:  تاکید  کرونا  ستاد  علمی  کمیته  دبیر 

وزارت بهداشت اعالم می کند که 2۵ میلیون نفر یا نزدیک به 
20 درصد جمعیت ایران، به کرونا مبتال شده اند، به معنای همان 
گروه مبتالی خفیف هستند که مشکلی نداشتند که بخواهند 
به پزشک مراجعه کنند و تست مولکولی تشخیصی از آنها 
بیمار نیست،  به معنای تعداد  آمار  این  بنابراین  گرفته شود. 
بلکه تعداد بیماران همان کسانی هستند که یا بستری می شوند 
و یا آنقدر عالئم دارند که تست PCR برایشان انجام شده و 

بیماری شان تشخیص داده می شود.«
وی با بیان اینکه این 2۵ میلیون نفر با بیماری مواجهه داشتند و بر 
بیماری غلبه کرده و عالمتی هم پیدا نکردند، گفت: »آمار بستری 
و فوتی ها نیز بر اساس همان چیزی است که به صورت روزانه 

از سوی سخنگوی وزارت بهداشت اعالم می شود.«

توضیحاتیدربارهآمارابتالی۲۵میلیونایرانیبهکرونا
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ارسال نامه و طرح سواالت رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی از رئیس جمهوری 

مستنداتابتالی25میلیونایرانیبهکروناراازچهمنابعیاخذکردهاید؟
عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با ارسال 
نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور، سواالتی را راجع 
به سخنان وی در روز بیست و هشتم تیرماه و ارائه آمار ابتالی 25 

میلیون ایرانی به کرونا مطرح کرد.
به گزارش سپید، متن این نامه به شرح ذیل است.

جناب آقای دکتر حسن روحانی
با سالم و احترام 

در تاریخ 1399/04/28 بیانات حضرتعالی را در سایت سازمان 
نظام پزشکی خواندیم .

جناب آقای رئیس جمهور فرمایشات و بیانات روز 1399/04/28 
جنابعالی ما را متعجب کرده و آمارهای رسمی اعالم شده وزارت 
بهداشت و درمان را تا این تاریخ به طور کلی زیر سوال برده است .

خواهشمند است به سواالت زیر بذل عنایت بفرمائید :
1- مستندات مربوط به ابتالی 25 میلیون ایرانی به بیماری کووید 

-19 را از چه منابعی اخذ کرده اید؟
2- نظر حضرتعالی درخصوص سیاست ایمنی گله ای چیست؟ 

3- با اعالم نتایجی که خدمتتان گزارش می شود و صحت آمارهای 
ارائه شده کشور ما را در اذهان عمومی و در سطح بین المللی به چالش 
می کشاند ، چه مشکلی از مبارزه با اپیدمی ویروس کرونا حل می شود ؟

4- وجود مشکالت اعتباری و عدم وجود منابع مالی کافی و 
آیا مشوق شما  اپیدمی ویروس کرونا،  با  پایدار برای مبارزه 

در اتخاذ روش ایمنی گله ای بوده است ؟
5- آیا تجارب این سیاست را در عرصه بین المللی حداقل در 
مورد انگلستان ، ایتالیا ، ایاالت متحده و سوئد مطالعه فرموده اید ؟
6- جناب رئیس جمهور برای مبارزه با اضطراب مردم می بایست 
در  ناروشن  سیاست های  اتخاذ  و  نقیض  و  ضد  بیانات  با 
سیاست  در  شفافیت  با  یا  کرد  اقدام  باید  اپیدمی  با  مبارزه 

و اطالع رسانی ؟
7- خواهشمند است دستور بفرمائید بر مبنای فرمایش های 28 
تیرماه 1399 حضرتعالی آمارهای واقعی از تعداد مبتالیان به این 
بیماری در کشورمان از ظهور اپیدمی تا امروز ، تعداد بیماران 
بستری در بخش های ویژه در کل کشور و تعداد موارد بیماران 

فوت شده پس از تجدید نظر به اطالع عموم رسانده شود.
فائقه احترامات  با 

دکتر عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »چهار هزار واحد صنفی متخلف از پروتکل های 

بهداشتی کرونا هفته گذشته در سراسر کشور تعطیل شدند.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی در گفت وگو با ایرنا افزود: »میانگین 
کشوری رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور در آخرین نزول به 
22.66 رسید که تا هفته گذشته به 45 درصد ارتقا پیدا کرده است. 
برخی اصناف و ادارات از جمله بانک ها به میزان قابل توجهی بیشتر 
از گذشته پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند و میزان رعایت 
این ضوابط در آنها باالتر از میانگین کشوری است، وضعیت استفاده 
از ماسک هم در کشور در همین حدود است اما در مجموع هنوز با 
شرایط ایده آل فاصله داریم و انتظار داریم میانگین کشوری رعایت 

پروتکل ها در اصناف، ادارات و مردم به 80 تا 85 درصد برسد.«
وی ادامه داد: »پروتکل های بهداشتی کرونا جنبه ترویجی ندارد، جنبه 
اجباری دارد و رعایت نکردن آنها موجب تعطیلی و پلمب واحد 
صنفی می شود. در هفته گذشته نیز تعدادی از تاالرهای پذیرایی، 
برخی قهوه خانه ها و حتی دفاتر تعطیل شدند. تعداد واحدهای 
صنفی تعطیل شده در هفته گذشته بیش از چهار هزار واحد است 
و گزارش مفصل آن نیز امروز)شنبه( در ستاد ملی کرونا در حضور 

رئیس جمهوری ارائه می شود.«

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: »در هر 
صورت مهم ترین ابزار برای کنترل و مهار کرونا رعایت و اجرای 
پروتکل های بهداشتی ابالغ شده است که جنبه آموزشی هم دارند 
اما الزم االجرا هستند و حتی بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا 
اگر در ادارات دولتی این پروتکل ها رعایت نشود مسببان آن به 
دادگاه های تخلفات اداری معرفی می شوند.« وی گفت: »اکنون به 
جز رعایت پروتکل های بهداشتی که اساس آن حفظ فاصله گذاری 
فیزیکی، استفاده از ماسک و رعایت بهداشت فردی مانند شست 
و شوی دست است از نظر علمی هیچ راهکار علمی دیگری برای 
کنترل کرونا نداریم و این ویروس واکسن و درمان مشخصی ندارد.«
فرهادی افزود: »ستاد ملی کرونا به وزارت بهداشت، دانشگاه های 
علوم پزشکی و همه دستگاه های دولتی ابالغ کرده است که نظارت 
بر اجرای پروتکل های بهداشتی را تشدید کنند و حتما با متخلفان 
برخورد می شود.« وی درباره اینکه هنوز در موج اول کرونا هستیم 
یا موج دوم شروع شده، گفت: »در این مورد اختالف نظر وجود 
دارد و برخی کارشناسان می گویند چون در اغلب شهرها از زمان 
موج اول شاهد خاموشی کرونا نبودیم اکنون نیز در همان موج اول 

هستیم و با اوج گیری مجدد آن مواجه شده ایم.«
فرهادی تاکید کرد: »بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، ایجاد محدویت، 

تعطیلی و ممنوعیت فعالیت مراکز شغلی و اماکن عمومی و واحدهای 
صنفی به مسئوالن استانی و استانداری ها واگذار شده و هر استان 
می تواند با توجه به وضعیت خود محدودیت هایی را اعمال کند، 
خوبی این مصوبه این است که کسب و کارهای کمتری در سطح 
کشور تعطیل می شود و افراد کمتری با مشکالت اقتصادی و کاهش 
درآمد مواجه می شوند.« فرهادی پیش از این نیز اعمال محدودیت و 
تعطیلی برخی تاالرها، مراکز تفریحی و ورزشی در تهران و اعمال 
دورکاری برای یک سوم کارکنان ادارات به مدت یک هفته در تهران 
خبر داده بود. اعمال این محدودیت ها از یک هفته پیش در برخی 

استان های قرمز و زرد قبل از تهران آغاز شده بود. 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت،  استان های آذربایجان شرقی، ایالم، 
بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران )به 
خصوص آمل(، کرمان و فارس در وضعیت قرمز قرار دارند و 
استان های اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، 
کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، همدان، یزد و خراسان شمالی نیز 

در وضعیت هشدار قرار دارند. 
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، دراستان های کرمانشاه، آذربایجان 
غربی، هرمزگان و کردستان با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 

شاهد روند نسبتا کاهشی در موارد ابتال، بستری و مرگ و میر هستیم.

معاون مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت: 

۴ هزار واحد صنفی متخلف از پروتکل کرونا تعطیل شدند

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2166 بیمار جدید کووید19 
در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. 

به گزارش سپید، سیما سادات الری  گفت: »از روز جمعه تا شنبه 
28 تیر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
166 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که  یک 
هزار و 293 نفر از آنها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران 
کووید19 در کشور به 271 هزار و 606 نفر رسید.متاسفانه در طول 

24 ساعت گذشته، 188 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 13 هزار و 979 نفر رسید.«

به گفته وی، خوشبختانه تا کنون 223 هزار و 300 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

الری همچنین گفت: »3529 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« وی ادامه داد: »تا 
کنون دو میلیون و 123 هزار و 518 آزمایش تشخیص کووید19 در 

کشور انجام شده است.« الری ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت 
فردی و اجتماعی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
گفت: »استان های آذربایجان شرقی، ایالم، بوشهر، خراسان رضوی، 
خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و فارس در وضعیت 
قرمز قرار دارند.« وی همچنین گفت: »در استان های خوزستان و 
زنجان با همکاری مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی شاهد 

روند کاهش در ابتال و بستری بیماران هستیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۲۱۶۶ بیمار جدید کووید۱۹
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ویروس کرونا چگونه به بدن حمله می کند؟ 
انواع مختلفی از کروناویروس وجود دارد که برخی 
از آنها موجب سرماخوردگی معمولی می شوند 
اما کروناویروس جدید، عامل بیماری به شدت 

مسری موسوم به کووید-19 است. 
به گزارش سپید، ویروس با نفوذ به سلول های 
سالم، بدن را آلوده می کند و سپس طی فرایندی 

در بدن تکثیر می شود. 
کروناویروس چگونه اعضای بدن را مورد حمله 

قرار می دهد؟ 
کروناویروس جدید پروتئین های سطح خود را به 
گیرنده های سلول های سالم به ویژه سلول های ریه 
قالب می کند. به طور خاص، پروتئین های ویروسی 
از طریق گیرنده های ACE2 وارد سلول می شوند. 
در این شرایط ویروس، سلول های سالم را مورد 

حمله قرار داده و برخی از آنها را از بین می برد. 
 

کروناویروس چگونه در بدن حرکت می کند؟ 
کووید-19، بیماری که از کروناویروس جدید ناشی 
می شود از طریق ترشحات تنفسی فرد آلوده همچون 
سرفه، عطسه یا تنفس )دم و بازدم( منتقل می شود. 
ممکن است این ترشحات در هوا یا سطوح باشند 
و فرد پس از تماس دست با چشم ها، دهان و بینی 
در معرض این ترشحات قرار گیرد. با این کار فرد 
مسیری را در اختیار ویروس قرار می دهد تا به غشای 
مخاط در گلو راه پیدا کند. در مدت دو تا 1۴ روز 
سیستم ایمنی با عالئمی واکنش نشان می دهد که از 

آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:  
- تب

- سرفه
- تنگی نفس یا مشکالت تنفسی

- احساس خستگی
- لرز

- درد بدن
- سردرد

- گلو درد

- احتقان یا آبریزش بینی - از دست دادن حس 
بویایی/ چشایی

- حالت تهوع یا استفراغ
- اسهال

این ویروس از طریق مجرای تنفسی که شامل 
دهان، بینی  گلو و ریه هاست به قسمت های دیگر بدن 
منتقل می شود. مجرای هوای تحتانی نسبت به دیگر 
 ACE2 قسمت های دستگاه تنفسی دارای گیرنده های
بیشتری است. بنابراین ممکن است کروناویروس 
بیش از ویروس های دیگر همچون سرماخوردگی 

معمولی به قسمت های عمیق تر نفوذ پیدا کند. 
با نفوذ ویروس، ریه ها ملتهب شده و تنفس سخت 
می شود. این شرایط می تواند به ذات الریه که عفونت 
کیسه های هوایی کوچک در ریه هاست منجر شود. 
برای بسیاری از افراد عالئم با تب و سرفه پایان 
می یابد. بیش از هشت مورد از 10 مورد ابتال به 
این بیماری از نوع خفیف است. اما در برخی 
افراد عالئم بیماری شدید می شود. حدود پنج 
تا هشت روز پس از شروع عالئم، فرد دچار 
تنگی نفس می شود. سندرم دیسترس حاد تنفسی 

چند روز بعد شروع می شود. 
با انباشت مایع در ریه، اکسیژن خون کاهش پیدا می کند 
در نتیجه خون قادر به تامین اکسیژن مورد نیاز دیگر 
اعضای بدن نیست. در این حالت عملکرد کلیه ها، 
ریه ها و کبد مختل شده و ممکن است از کار افتد. 
بیماری کووید-19 دچار  به  مبتال  افراد  تمامی 
نوع شدید بیماری نمی شوند و همگی آنان به 
اما  نمی کنند  پیدا  نیازی  پزشکی  مراقبت های 
است  الزم  تنفسی  مشکالت  بروز  درصورت 

فرد سریعا به پزشک مراجعه کند. 

دیگر عوارض بیماری کووید-۱۹ چیست؟ 
برخی از افراد دچار این عالئم می شوند: 

- صورتی شدن چشم
- جوش های پوستی

- مشکالت کبدی
- بیماری های قلبی

- آسیب کلیوی
- لختگی خون در پاها، عروق و ریه ها که برخی از 

لختگی ها موجب سکته مغزی می شود.

محققان بر اساس بازبینی نتایج بررسی های انجام 
گرفته اظهار داشته اند که کروناویروس نه تنها ریه ها 
بلکه به کلیه ها، کبد، قلب، مغز، سیستم عصبی، پوست 

و دستگاه گوارش آسیب می زند. 
اخیرا گروهی از محققان آمریکایی به بررسی وضعیت 
بیماران مبتال به کووید-19 در یکی از بیمارستان های 
نیویورک و جمع آوری اطالعات جمع آوری شده 
توسط تیم های پزشکی دیگر کشورها پرداختند. 

است  آن  از  حاکی  گرفته  انجام  جامع  بررسی 
کروناویروس جدید هر سیستم اصلی در بدن را 
مورد حمله قرار داده به شکل مستقیم به اندام های 
بدن آسیب می زند، موجب لختگی خون شده، ریتم 
سالم قلب را برهم زده و موجب بروز عالئم پوستی 
می شود. همچنین بیماری ناشی از این ویروس 
موجب سردرد، سرگیجه، درد عضالنی، درد شکمی 
و عالئم دیگر در کنار مشکالت تنفسی از قبیل 

سرفه و تب می شود. 
به گفته محققان، ضرورت دارد پزشکان کووید-19 را 
بیماری چند سیستمی تلقی کنند. اطالعات بسیاری در 
مورد لخته شدن خون در بیماران مبتال به کووید-19 
منتشر شده اما توجه به این نکته حائز اهمیت است 
که تعداد قابل توجهی از این بیماران از آسیب دیدگی 

کلیه ها، قلب و مغز نیز رنج می برند. 
به گفته محققان به نظر می رسد بسیاری از آسیب های 
ایجاد شده توسط این ویروس به دلیل پیوستگی و 
نزدیکی آن به گیرنده ای موسوم به ACE2 است. 
سلول های پوشاننده رگ های خونی در کلیه ها، 
مجاری کبد، پانکراس، در مجرای روده و مجاری 
دستگاه تنفسی توسط گیرنده های ACE2 احاطه 
شده که ویروس می تواند از آن ها برای نفوذ و آلوده 

کردن سلول مورد استفاده قرار دهد. 
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، یافته های بدست 
آمده حاکی از آن است آسیب چند عضو ممکن 
است حداقل تا حدودی به دلیل آسیب مستقیم 

بافت ویروسی باشد.ایسنا

خبـر

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
با اشاره به فرضیه های اخیر  شهید بهشتی، 
دانشمندان در خصوص نحوه انتقال بیماری 
به ویژه  از ماسک،  استفاده  لزوم  به  کرونا، 

تاکید کرد.  در محیط های بسته 
شجاعی  پوریا  سید  سپید،  گزارش  به 
ویروس  انتقال  احتمال  خصوص  در 
کووید-19 از طریق هوا، اظهار کرد: »در 
نتایج  نوظهور،  بیماری  این  شیوع  اوایل 
تحقیقات بر انتشار ویروس توسط قطرات 
آب به صورت معلق در هوا استوار بود، اما 
اخیرا عقیده بالغ بر 200 نفر از دانشمندان 
نشان از امکان انتقال بیماری توسط ذرات 

هوا دارد.«
وی ادامه داد:» طبق نظریه اول، امکان سرایت 
توسط ذرات محبوس در قطرات آب پس 

یا  بیمار به دنبال سرفه  از خروج از دهان 
عطسه، بیش از فاصله دو متری به حداقل 

می رسید و به علت داشتن وزن، فرود می آمد. 
طریق  از  ویروس  انتقال  جدید  فرضیه  اما 
ذرات هوا، حضور در فضاهای بسته بدون 

می کند.« را خطرناک تر  تهویه 
اینکه  بیان  با  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
یافته های اخیر نباید در مردم ایجاد استرس 
کند، گفت: »در صورتیکه این فرضیه به طور 
کامل اثبات شود، همچنان با ماسک زدن و 
انتقال  از  می توان  بهداشتی  اصول  رعایت 

کرد.« بیماری جلوگیری 
به گزارش ایسنا، وی در پایان ضمن تاکید بر 
استفاده از ماسک در همه مکان های عمومی، 
به مردم توصیه کرد در فضاهای بسته حداقل 

توقف را داشته باشند.

کرونا از طریق هوا منتقل می شود؟ 



با حضور رئیس سازمان غذا و دارو انجام گرفت

رونمایی از دستگاه همراه تنفس مصنوعی )ونتیالتور( در شیراز
دستگاه تنفس مصنوعی همراه برای خدمت به 
بیماران کرونا که با همکاری کارخانجات مخابراتی 
ایران در شیراز ساخته شده با حضور رییس سازمان 

غذا و داروی وزارت بهداشت رونمایی شد. 
به گزارش سپید، تولید نمونه اولیه دستگاه همراه  
تنفس مصنوعی )ونتیالتور( با نام »نفس« و با 
فناوری های روزآمد است که  روز شنبه با حضور 
محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو 

از این خدمت جدید در شیراز، رونمایی شد. 
به  )ونتیالتور(  مصنوعی  تنفس  دستگاه  این 
صورت همراه، به عنوان نخستین ونتیالتور مجهز 
به تکنولوژی IOT برای بهره مندی از اینترنت 
بوده و با همکاری مشترک شرکت کاوشگران 
داده های سالمت، مرکز رشد تجهیزات پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شرکت کارخانجات 
مخابراتی ایران نخستین نمونه آن تولید شده است. 
این دستگاه که ایده ساخت آن از دهم اردیبهشت 
سال جاری با شیوع بیماری کرونا  شکل گرفته، 
 LORA دارای امکان اتصال به دو شبکه بی سیم
و GPRS بوده و به صورت همراه، امکان دستیابی 
تیم درمان به تمامی داده های  موردنیاز در مورد 
عالیم حیاتی بیماران حاد تنفسی به ویژه مبتالیان 

به کرونا را فراهم می کند. 
از جمله ویژگی های این دستگاه تنفس مصنوعی، 
ایجاد امکان دسترسی آنالین به ایستگاه پرستاری 

از درون آمبوالنس، اتاق ایزوله یا منزل است. 

در شیراز و فارس، طوفانی از خالقیت و 
پیشنهادات عملی وجود دارد

رئیس سازمان غذا و دارو در آئین رونمایی از 
نمونه اولیه این دستگاه تنفس مصنوعی با تقدیر از 
پژوهشگران و دانشمندانی که زمینه های استقالل 
کشور را در ابعاد اجرائی و عملی فراهم می کنند 
تا بتوان گام های رفیعی در این زمینه برداشت، 
اظهار کرد: »در شیراز و فارس، طوفانی از خالقیت 
و پیشنهادات عملی وجود دارد و دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز یکی از دانشگاه های مطرح کشور 
در حوزه های درمانی و تحقیقات پزشکی است.« 
محمدرضا شانه ساز  با بیان اینکه دانشگاه های 
شیراز در حوزه های مختلف در کشور مرجعیت 
دارند، ادامه داد: »تولید نمونه اولیه این دستگاه کار 
بسیار مهم و ارزشمندی بوده که با مشارکت دو 
مجموعه سالمت و الکترونیک در کنار هم انجام 
گرفته است؛ گام هایی که برداشته می شود، با توجه 
به سرعت رشد علم در دنیا بسیار ارزشمند است.«
این مقام مسئول در وزارت بهداشت با اشاره به 
بحران کرونا  در کشور و دنیا و همچنین شرایط 
اینگونه  ایران،  علیه  بر  اعمال شده  تحریم های 
اقدامات را راهکاری برای رفع وابستگی کشور 
به کمک وجود دانشمندان، محققان و کارشناسان 

زبده عنوان کرد. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود از رشد 
۴۵ برابری تولید ماسک و لباس های محافظتی در 
کشور خبر داد و گفت: »داروهای درمان کرونا 

نیز در کوتاه ترین زمان ممکن تولید می شود.«
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وجود توانمندی 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه شیراز و 

دانشکده داروسازی شیراز ابراز امیدواری کرد 
شیراز و فارس بتوانند در حوزه غذا، داروسازی 

و تجهیزات پزشکی گام های موثری بردارد. 
راه  را هموار کردن  شانه ساز وظیفه مسئوالن 
محققان خواند و در زمینه صدور مجوز برای 
پیشبرد این پروژه به مرحله تولید و به کارگیری 

در حوزه درمان، اعالم همکاری کرد. 
معاون وزیر بهداشت با کاربردی و راهگشا خواندن 
این دستگاه، از ویژگی های مثبت آن به امکان 
کاهش بار مراجعه به مراکز درمانی اشاره کرد که 

امکان کنترل بیماران را فراهم می کند. 
وی اظهار کرد: »همکاری مجموعه مخابرات، 
می تواند  سالمت  حوزه  و  اطالعات  فناوری 
فرهنگسازی شود که در این زمینه گام های خوبی 
برداشته شده که می تواند راه را برای تولید تجهیزات 

پزشکی باز کند.«
شانه ساز تاکید کرد: »با وجود این تیم دانشمند 
آینده  به  توان فکری، می توان  این  و  و محقق 
امیدوار بود. در کشور و به ویژه در استان فارس 
پشتوانه علمی قوی وجود دارد و امید است به 
زودی مجوزهای الزم برای تولید این محصول 

از وزارت بهداشت دریافت شود.«
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره 
به ورود ویروس کرونا به کشور، گفت: »در این 
ایام بسیاری از دستگاه های حیاتی در کشور تولید 
شد و این دستگاه نیز قابلیت این را داراست که 

به مرحله تولید انبوه برسد.«

امکانات تولید داروی ایرانی کرونا در 
کوتاهترین زمان فراهم می شود

شانه ساز همچنین در بازدید از یک پروژه ساخت 
کارخانه تولید دارو در شیراز، با اشاره به سرعت 
حرکت این سازمان در امر تامین داروهای مورد 
نیاز کشور افزود: »با توجه به تحریم های اعمال 

شده علیه کشور این حرکت جهشی و شتابان 
شده است بطوری که هر ماه خط تولید جدید 
و محصوالت جدید دارویی رونمایی می شود.«

وی با اشاره به کمبود ۲ درصد دارویی در کشور 
گفت: »شماری از این داروها تولید و چند قلم 
دیگر وارد می شود که سیستم پزشکی و داروسازی 
بسته و محصور نیست و این گروه با مطالعات و 
متناسب با نیازها، به تدریج اقالمی را به فهرست 

دارویی کشور اضافه می کنند.«
شانه ساز با اشاره به اینکه طراحی برای صادرات 
دارویی نیز مد نظر قرار گرفته است، اظهار داشت: 
»داروهای تولیدی کشورمان هم به لحاظ کیفیت 
و هم قیمت در دنیا بسیار رقابتی است اما در 
زمان حاضربا توجه به تحریم ها و کارشکنی ها در 
گواهینامه های بین المللی مشکالتی وجود دارد.«
معاون وزیر بهداشت در این بازدید با اشاره به 
توانمندی استان فارس در زمینه تولید دارو، اظهار 
کرد: »با توجه به توان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
دانشگاه شیراز و دانشکده داروسازی شیراز انتظار 
می رود در صنایع داروسازی شاهد پیشرفت استان 

فارس باشیم.« 
شانه ساز با ابراز خوشحالی از روند پیشرفت 
ساخت این کارخانه تولید دارو، گفت: »خوشحالیم 
این کارخانه با خطوط متنوع و جدید در حال 
ساخت است و امیدواریم با رفع چالش ها، هرچه 

زودتر به مرحله تولید برسد.«
 شانه ساز همچنین اظهار امیدواری کرد استان 
فارس به جرگه استان های قطب کشور در زمینه 
تولید دارو برسد و آمادگی سازمان غذا و دارو 

را در زمینه اعالم کرد. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به توانمندی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان 
یک دانشگاه پیشرو در زمینه های مختلف، افزود: 
»بر همین اساس در زمینه دارو و آزمایشگاه کنترل 

دارو به این دانشگاه تفویض اختیار داده می شود 
تا بتوانیم شاهد تسریع در پیشبرد هرچه بهتر امور 

و رفع چالش ها باشیم.«
رییس سازمان غذا و دارو فضای فیزیکی موجود 
در این کارخانه را مورد رضایت خوانده و یادآور 
شد: »با افق دید مسئوالن کارخانه به امر صادرات 
الزم است با کمک مشاوران خارجی، این امر 

پیگیری شود.« 

ساخت دستگاه همراه  تنفس مصنوعی 
در فارس در سال جهش تولید

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز از تولید نمونه 
اولیه دستگاه همراه  تنفس مصنوعی )ونتیالتور( 
با نام »نفس« خبر داد که برای کمک به بیماران 

کرونا، ایده تولید آن شکل گرفته است. 
مهرزاد لطفی با اشاره به کاربرد این ونتیالتور برای 
کمک به بیماران حاد تنفسی و به ویژه مبتالیان 
به کرونا، گفت: »این دستگاه به دلیل دارا بودن 
ویژگی همراه، در منزل، اورژانس و آمبوالنس 
قابل استفاده بوده و تمامی امکانات یک ونتیالتور 

در بخش مراقبت های ویژه را داراست.«
وی افزود: »این کار با مشارکت دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز و شرکت کارخانجات مخابراتی 
ایران انجام گرفته و امیدواریم با حمایت وزارت 

بهداشت به مرحله تولید و بهره برداری برسد.«
 لطفی ادامه داد: »به دلیل اینکه در حال حاضر 
بسیاری از بیماران کرونا  در منزل و نقاهتگاه به سر 
می برند، این دستگاه تنفس مصنوعی نقش مهمی 
در کمک به درمان بیماران داشته و قابلیت اتصال 
به تلفن همراه پزشک و پرستار را نیز داراست.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تولید این 
دستگاه را همگام با اهداف سال جهش تولید و 
حرکتی ارزنده در شرایط بحران کرونا برای کمک 

به این گروه از بیماران عنوان کرد.

خبـر
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دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبرداد
افزایش حقوق نیروهای شرکتی وزارت بهداشت در مهر 

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »تامین اعتبار 
افزایش حقوق، فقط برای استخدامی ها پیش بینی شده 
بود و ما موضوع افزایش حقوق نیروهای شرکتی را از 
طریق سازمان مدیریت پیگیر هستیم و امیدواریم این 

موضوع نهایتا تا اول مهر محقق شود.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در گفت وگو با فارس 
اظهار داشت: »با توجه به ابالغ افزایش حقوق نیروهای رسمی فعال در حوزه سالمت، همه 
معاونین وزارت بهداشت متفق القول بودند که باید حقوق همه نیروها از جمله نیروهای شرکتی 
افزایش پیدا کند.« وی گفت: »تامین اعتبار افزایش حقوق، فقط برای استخدامی ها پیش بینی شده 

بود و ما موضوع افزایش حقوق نیروهای شرکتی را از طریق سازمان مدیریت پیگیر هستیم و 
امیدواریم این موضوع نهایتا تا اول مهر محقق شود.« 

رئیسی افزود: »تبدیل وضعیت تعدادی نیروهای بهداشت هستند، از سویی فرسودگی و خستگی 
کادر درمان و بهداشت و از سوی دیگر طاقت فرسا بودن خدمات نیروهای بهداشت باعث 
شد تا دولت مجوز استخدام بدهد. طی روزهای گذشته مجوز استخدام سه هزار نیرو داده شد، 
توجه داشته باشید که اکنون 22هزار نیروی فعال در بخش خصوصی داریم که برای جذب آنها 
سازمان مدیریت باید مجوزهای بیشتری بدهد.« معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: »در حال 
حاضر در زمینه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی هم با مشکل مواجهیم که باید دولت توجه 
بیشتری به این موضوع داشته باشد، باید توجه داشت که در همین مدت حدود 1800 تخت 
آی سی یو به مراکز درمانی افزوده شد که هر تخت نیازمند 4 پرستار است.« وی با بیان اینکه 
با کمبود نیرو مواجه هستیم افزود: »با توجه به شیوع کرونا نیروهای قرارداد موقت و 89 روزه 

را جذب کردیم که در صورت ارائه مجوز جذب، تبدیل وضعیت صورت خواهد گرفت.«

دولت

خبـر

معاونت  زیست فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره 
به پیشرفت قابل قبول تولید واکسن آنفلوآنزا 
در کشور گفت: »امید داریم که در مهر و آبان 
ماه سال جاری این واکسن ایران ساخت به 

تولید انبوه برسد.«
به گزارش سپید، در قرن بیستم، همه گیری 
بیماری آنفلوآنزای اسپانیایی در سال 1918 
حدود 40 تا ۵0 میلیون نفر را در سراسر جهان 
به کام مرگ کشاند؛ از این رو این بیماری یکی 
از مرگبارترین وقایع بیماری در تاریخ بشر 

محسوب می شود. پس از آن همه گیری »آنفلوآنزای 
آسیایی« در سال 19۵8 بود که عامل مرگ حدود 
2 میلیون نفر و آنفلوآنزای »هنگ کنگی« در سال 

19۶8 عامل مرگ حدود یک  میلیون نفر بود. 
به دلیل تولید واکسن آنفلوآنزا تا به امروز آمار مرگ 
و میر ناشی از این ویروس سیر نزولی را طی کرد، 
ولی گونه های جدیدتر این ویروس مانند آنفلوآنزای 

پرندگان یا آنفلوانزای خوکی نیز ظهور کردند. 
واکسن آنفلوآنزا واکسنی است که از انسان در مقابل 
ابتال به آنفلوآنزا محافظت می کند و هرسال طی دو 
نوبت، واکسن جدیدی برای آنفلوآنزای همان فصل 
ساخته می شود؛ چرا که ویروس آنفلوآنزا به  سرعت 
خود را تغییر می دهد. با آنکه اثربخشی واکسن، سال به 
سال متفاوت است، اما بیشترشان مصونیت متوسط تا 
زیادی علیه بیماری آنفلوآنزا ایجاد می کنند و محققان 

تخمین می زنند که واکسیناسیون علیه آنفلوآنزا، 
شدت بیماری، مراجعات پزشکی، بستری شدن 

بیمارستانی و مرگ را کاهش می دهد. 
بر اساس آمارها ساالنه تقریباً هشت میلیون دالر 
واکسن  وارد می شود که در صورت تولید داخل 
موجب صرفه جویی ارزی به همین میزان خواهد 
شد؛ از این رو تولید این نوع واکسن در قالب طرح 
کالن ملی در دستور کار معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری قرار گرفت. 
برای تولید واکسن آنفلوآنزا در کشور نیازمند برخی 
پیش نیازها از جمله تخم مرغ استریل )SPF( به 
عنوان ماده اصلی در تولید است؛ از این رو در 
طی سال های گذشته طرحی برای تامین تخم مرغ 
)spf( مورد استفاده در تولید واکسن آنفلوآنزا از 
سوی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 

به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی واگذار شد که هم اکنون مراحل پایانی 
تولید پایلوت این نوع تخم مرغ ها در موسسه 

مذکور در حال انجام است. 
مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
تولید واکسن آنفلوآنزا توضیح داد: »مطالعات 
در حال انجام مربوط به تولید واکسن آنفلوآنزا،  
پیشرفت قابل توجهی داشته است.« قانعی 
در خصوص زمان تجاری سازی این واکسن، 
خاطر نشان کرد: »امید داریم که در مهر و آبان ماه 
سال جاری واکسن آنفلوآنزا به تولید انبوه برسد.«
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال 
که آیا میزان تولیدات داخل پاسخگوی نیاز کشور 
در زمان پیک آنفلوآنزاست، توضیح داد: »برای سال 
اول که وارد تولید این واکسن می شویم، انتظار 
نداریم که شرکت های  تولیدکننده بتوانند کل نیاز 

کشور را برآورده کنند.« 
وی با تاکید بر اینکه نیاز هر ساله به این واکسن 
متفاوت است، یادآور شد: »در برخی از سال ها حدود 
یک میلیون دوز مصرف داریم و در برخی اوقات 
بیشتر از این میزان مصرف می شود.« قانعی اظهار 
کرد: »با زیرساخت هایی که ایجادشده، توانایی تولید 

2 تا ۳ میلیون دوز واکسن در کشور را داریم.«

تولید داخلی واکسن آنفلوانزا از مهر امسال 
با ظرفیت ۲ میلیون دوز

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهرتهران خواستار شد

افزایش مرخصی مادران 
باردار و شیرده 

در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، 
افزایش مرخصی مادران شاغل دارای شرایط 
خاص را خواستار شد. به گزارش سپید، علیرضا 
زالی در نامه ای خطاب به سعید نمکی افزایش 
میزان مرخصی مادران باردار، شیرده و مادران 
شاغل دارای فرزند زیر یک سال را خواستار شد. 

در متن نامه زالی به نمکی آمده است: » نظر به 
تاکیدات حضرتعالی مبنی بر کاهش تردد افراد 
ریسک باالی ابتال به بیماری کرونا در سطح 
شهر و با عنایت به اینکه هم اکنون تعداد زیادی 
از مادران باردار، شیرده و همچنین مادران شاغل 
دارای فرزند زیر یک سال با پایان مرخصی در 
آستانه ورود به محل کار خواهند شد، خواهشمند 
است دستور فرمایید با توجه به قانون تنظیم 
جمعیت و خانواده مصوب 20 خرداد 99، 
ذکر  اقشار  مرخصی  میزان  افزایش  پیشنهاد 
شده در ستاد ملی مطرح شود.« روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با بیان اینکه بیماری هایی همچون طاعون خیارکی 
در برخی کشورها بومی منطقه محسوب می شوند، گفت: »بنابراین 
مشاهده موارد آلودگی به طاعون خیارکی یا بیماری های عفونی دیگر 

در برخی مناطق، اتفاق جدیدی نیست.«
به گزارش سپید، مجید مرجانی در واکنش به اخباری مبنی بر شیوع 
طاعون خیارکی در برخی کشورها، با بیان اینکه انتشار برخی مطالب 

بی پایه و اساس در شبکه های اجتماعی، صرفا تنش و اضطراب را 
در جامعه افزایش می دهد، اظهار کرد: »بروز بیماری های عفونی از 
جمله تب کریمه کنگو، آنفلوآنزای خوکی و طاعون خیارکی همزمان 
با شیوع بیماری کرونا در برخی از مناطق دنیا و انتشار مطالب غیر 
علمی در این زمینه، یکی از مواردی است که به نگرانی های مردم 
دامن زده است.« وی ادامه داد: »بسیاری از این بیماری ها در برخی 
کشورها، بومی همان منطقه هستند و هر سال در یک دوره زمانی 

شیوع پیدا کرده و سیستم بهداشتی و درمانی را درگیر می کند؛ بنابراین 
مشاهده موارد آلودگی به طاعون خیارکی یا بیماری های عفونی دیگر 
در برخی مناطق، اتفاق جدیدی نیست.« عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، آنفلوآنزا را متفاوت تر از سایر بیماری های 
عفونی بومی دانست و افزود: »طبق سال های گذشته، امسال نیز احتمال 
شیوع آنفلوآنزا از اوایل پاییز تا اواخر زمستان وجود دارد و این احتمال 
قابل توجه است و همراهی آن با همه گیری کرونا مشکالت بیشتری 
را در پی خواهد داشت.« مرجانی در ادامه از غلبه بر این دو معضل 
به کمک انجام اقدامات پیشگیرانه، رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

و بهداشت فردی عموم مردم ابراز امیدواری کرد.

»طاعون خیارکی«اتفاق جدیدی نیست



رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور: 

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داد
توزیع کافی »فاویپیراویر« در مراکز درمانی

و  غذا  سازمان  کنترل  تحت  مواد  و  دارو  کل  مدیر 
دارو گفت: »داروی فاویپیراویر تولید داخل در کشور 
به میزان کافی موجود و برای مصرف مراکز درمانی 
تامین و توزیع شده است، دارویی که در بازار آزاد 
فروش می رود، تقلبی و قاچاق بوده و تاکید می شود 
مردم از تهیه آن جدا خودداری کرده و عوامل متخلف 
را به مراجع انتظامی و معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی معرفی کنند.«

به گزارش سپید، حیدر محمدی نسبت به مصرف خودسرانه داروی فاویپیراویر هشدار داد 
و گفت: »این دارو در پروتکل درمانی بیماران کرونا وجود ندارد و تنها باید با تشخیص 

پزشک متخصص در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی تجویز و مصرف می شود.« 
وی با بیان اینکه داروی فاویپراویر تنها در داروخانه های بیمارستانی و مراکز بهداشتی و 
درمانی موجود است، عنوان کرد: »نمونه های موجود این دارو در بازار آزاد، خارجی بوده 
و احتماال به  صورت قاچاق و تقلبی وارد و با قیمت های نجومی به فروش می رسد و هیچ 

تضمینی در خصوص کیفیت و اصالت آن وجود ندارد.«
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »سازمان غذا و دارو، داروهایی که در درمان 
بیماران کرونا مطرح می شود را تهیه و با نظارت وزارت بهداشت برای بیماران نیازمند در 
اختیار داروخانه ها و دانشگاه های علوم پزشکی قرار می دهد.« بنا بر اعالم  پایگاه اطالع رسانی 
سازمان غذا و دارو، وی با اشاره به استفاده سودجویان از شرایط کنونی و عرضه داروهای 
غیرمجاز در بازار سیاه، از پزشکان خواست تا در حد امکان از تجویز داروهایی که هنوز 
وارد پروتکل درمان  نشده اند، خودداری کرده تا از مراجعه خانواده بیماران برای تهیه این 

داروها از بازار آزاد و گرفتار شدن در چنگال افراد قاچاقچی و سودجو جلوگیری شود.

غذا و دارو

رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور از ارائه 
پیشنهاد ایجاد کرسی مهندسان تجهیزات پزشکی در سازمان نظام 

پزشکی خبر داد. 
به گزارش سپید، احمد مسلمی در گفتگو با مهر به جزئیات نشست 
اخیر انجمن با مسئوالن سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: 
»یکی از اهداف انجمن، سامان دادن به حوزه تجهیزات پزشکی 
است. از همین رو، دو برنامه را از چند سال قبل در انجمن دنبال 
کرده ایم که بتوان جایگاه مهندسان تجهیزات پزشکی را در سطح 
کالن تثبت کرد.« وی با عنوان این مطلب که به دنبال ایجاد سازمان 
مستقل نظام مهندسی پزشکی یا تجهیزات پزشکی هستیم، افزود: »در 
همین زمینه با نمایندگان دوره قبل مجلس شورای اسالمی گفتگوها 
و جلساتی را داشتیم و در حال حاضر نیز با کمیسیون بهداشت و 

درمان مجلس یازدهم، این موضوع را پیگیری می کنیم.«
مسلمی با اشاره به حجم و گستردگی جامعه مهندسان تجهیزات 
پزشکی در کشور، گفت: »بالغ بر 20 هزار کارشناس تجهیزات 
پزشکی، حدود 4 تا ۵ هزار شرکت تجهیزات پزشکی که 1000 
مهندسان  فعالیت  اهمیت ساماندهی  بر  تولیدی هستند،  شرکت 

تجهیزات پزشکی می افزاید.«
رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، ادامه 

داد: »رایزنی با مجلس شورای اسالمی، زمان بر است. لذا با توجه 
به درخواست اعضای انجمن، تصمیم گرفتیم به دنبال راهکاری 
برای قرار دادن این متخصصین در کنار رشته های پروانه دار سازمان 

نظام پزشکی باشیم.«
وی با اشاره به جلسه اخیر انجمن صنفی متخصصین تجهیزات 
پزشکی کشور با رئیس کل و معاونان سازمان نظام پزشکی، گفت: 

»هدف ما از این جلسه، شناساندن انجمن به سازمان نظام پزشکی 
بود و اینکه خواسته های خودمان را مطرح و بازگو کنیم.« مسلمی 
افزود: »ایجاد کرسی کارشناسی تجهیزات پزشکی یا مهندسی پزشکی 
در سازمان نظام پزشکی، یکی از خواسته های اصلی ما از مسئوالن 
این سازمان است تا بتوان بر فعالیت کارشناسان و مهندسان پزشکی، 
نظارت دقیق داشت.« وی ادامه داد: »تحلیل دوستان این است که 
انجمن می تواند به کمک سازمان بیاید و از این کار استقبال کردند. 
اما، در موضوع ایجاد کرسی در بین رشته های پروانه دار سازمان 
نظام پزشکی، نظرشان این بود که امکان بررسی برای قرار گرفتن 

در بین لیسانسیه های پروانه دار، وجود دارد.«
مسلمی با اشاره به ابالغ ویرایش سوم آئین نامه تجهیزات پزشکی 
در سال 97 توسط وزیر بهداشت، افزود: »ماده 1۳ این آئین نامه 
تصریح دارد بر اینکه افرادی که حائز شرایط مسئول فنی هستند، 
می توان برای آنها پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی صادر کرد.«
رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در پایان 
گفت: »به رغم تعصب برخی اعضای انجمن برای اینکه چرا باید 
مهندسان تجهیزات پزشکی تحت نظارت سازمان نظام پزشکی 
درآیند، اما به نظر می رسد که این رشته بیش از هر موضوعی، با 

حوزه پزشکی گره خورده است.«

تجهیزات پزشکی نیازمند یک سازمان مستقل است
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رییس شورای سیاستگذاری دومین دوره جشنواره ملی فیلم مهر 
سالمت گفت: »پرداختن به سالمت به عنوان موضوع راهبردی همه 
جوامع، مستلزم مشارکت حداکثری مردم خواهد بود، لذا همه اقشار 
به نوعی در ارتقای شاخص های سالمت، نقش بسزایی خواهند 
داشت. از این رو، شعار دومین دوره جشنواره »هر ایرانی یک 

مهرورز سالمت« انتخاب شد.«
به گزارش سپید،  کیانوش جهانپور با بیان اینکه استقبال کم نظیر 
جامعه هنرمندان از دوره اول، ما را بر آن داشت تا برگزاری دومین 
دوره جشنواره را با انگیزه و ثبات قدم بیشتری انجام دهیم، اظهار 
کرد: »امروزه موضوع سالمت یک مقوله اجتماعی محوری و قابل 
توجه محسوب می شود و با ضرورتی به نام اجتماعی شدن سالمت 

و مدیریت و رویکرد اجتماعی در حوزه سالمت مواجه ایم.«
وی در ادامه افزود: »پرداختن به موضوع سالمت به عنوان موضوع 
راهبردی همه جوامع، مستلزم مشارکت حداکثری مردم خواهد بود، 

لذا همه اقشار به نوعی در ارتقای شاخص های سالمت، نقش بسزایی 
خواهند داشت. از این رو، شعار دومین دوره  جشنواره »هر ایرانی 
یک مهرورز سالمت« انتخاب شد.« جهانپور خاطرنشان کرد: »پس 
از فراخوان دومین دوره جشنواره پیرامون موضوعات تعیین شده 
از طریق دبیرخانه، استقبال کم نظیر هنرمندان، فیلمسازان، فیلمنامه 
نویسان نوید هرچه باشکوه تر برگزار شدن این دوره را می دهد.« 

وی افزود: »از اقدامات ویژه فراخوان این دوره جشنواره، دریافت آثار 
مرتبط با بسیج ملی مقابله با کرونا است که این امر در جهت پاسداشت 
و قدردانی از جهادگران خط مقدم مبارزه با کرونا و رزمایش کمک 
و همدلی مومنانه به آسیب دیدگان از کرونا صورت پذیرفته است.« 
به گزارش وبدا، رییس روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
عنوان کرد: »یقینا برگزاری این جشنواره ها در ارتقای فرهنگ عمومی 
نسبت به سالمت و توجه به نقش فرهنگ نیکوکاری و حمایت همه 

جانبه از مدافعان سالمت نقش بسزایی خواهد داشت.«

گفتنی است، اولین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سالمت 
استان اصفهان در 2۳ الی 2۶ مهرماه سال 1۳97 با هدف پاسداشت 
و ارج نهادن به فرهنگ نیکوکاری در حوزه سالمت و انعکاس 
فعالیت های خیّرین در قالب فیلم های کوتاه داستانی و مستند 

موفقیت آمیز، برگزار شد.

رییس شورای سیاستگذاری دومین دوره جشنواره ملی فیلم مهر سالمت، شعار و برنامه های این جشنواره را اعالم کرد

هر ایرانی، یک مهرورز سالمت
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شورای حقوق بشر سازمان ملل:

همه باید به واکسن کووید ۱۹ دسترسی داشته باشند
شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای 
بر مسئولیت دولت ها در مقابله با همه گیری بیماری ها 
تاکید کرد؛ هرچند که این قطعنامه مطرح شده با پشتیبانی 
چین و روسیه، مورد انتقاد کشورهای غربی به دلیل 
عدم پرداختن به حقوق سیاسی و مدنی قرار گرفت. 
به گزارش سپید، شورای حقوق بشر سازمان ملل 
این قطعنامه را که در آن بر نقش محوری دولت ها 
در پاسخ به همه گیری بیماری ها و دیگر وضعیت های 
اضطراری مربوط به سالمت عمومی تاکید کرده با 

اجماع اعضا تصویب کرد. 
در این قطعنامه بر تاثیر همه گیری بیماری بر توسعه 
پایدار و حقوق بشر تاکید شده است. همچنین قطعنامه 
تاکید داشته هر گونه تدابیر وضعیت اضطراری که از 
سوی دولت ها برای پاسخ به همه گیری کووید ۱۹ 
اتخاذ می شوند باید به وظایف آن ها بر طبق قوانین 

حقوق بشری قابل کاربرد پایبند باشد. 
در متن این قطعنامه همچنین بر اهمیت دسترسی بدون 

اخالل و برابر به معاینات، درمان ها و واکسن ها تاکید 
شده و همچنین عنوان کرده هر واکسن تولید شده علیه 
بیماری کووید ۱۹ باید به عنوان یک کاالی عمومی 
جهانی در نظر گرفته شود و در اختیار همه گذارده 

شود. هرچند که این قطعنامه پشتیبانی شده از سوی 
بیش از ۱۲ کشور، بدون رای گیری و با اجماع تصویب 
شد اما با انتقادهای شدیدی از جانب اتحادیه اروپا و 
کشورهای دیگر به خاطر »مطرح شدن شتابزده در 

دقیقه ۹۰« و »داشتن دورنمای بیش از حد کوچک« 
مواجه شد. سفیر آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپا 
به این شورا گفت: »اتحادیه اروپا این نظر را دارد که 
تعدادی از عناصر مهم در این قطعنامه وجود ندارند.«

او ابراز تاسف کرد از اینکه پشتیبان های این قطعنامه 
درخواست های برخی از کشورهای دیگر برای آن 
که تصویبش تا زمان دور بعدی نشست شورا در 
ماه سپتامبر با هدف ارائه زمان بیشتر برای مذاکرات 

کلی تر به تعویق بیفتد، توجهی نکردند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این 
قطعنامه همچنین از میچل باچله، مقام ارشد شورای 
حقوق بشر سازمان ملل خواسته شد دست به یک 
ارزیابی نیازها علی الخصوص متمرکز بر کشورهای 
در حال توسعه با هدف پشتیبانی از تالش های آنها 
برای حمایت و دفاع از حقوق بشر و آزادی های 
اساسی در زمان پاسخ دهی به همه گیری بیماری و 

دیگر وضعیت های اضطراری سالمت عمومی بزند.

شبکه تلویزیونی ان بی سی نیوز اعالم کرد یک زندان 
فدرال در شمال ایالت تگزاس آمریکا بیش از یک هزار 
زندانی مبتال به بیماری کووید - ۱۹ دارد و یکی از آن ها 
جان خود را بر اثر ابتال به این بیماری از دست داده است.
به گزارش سپید به نقل از صداو سیما، نشریه هیل در 
مطلبی نوشت مرکز بازپروری فدرال در شهر سیگویل 
ایالت تگزاس در مجموع یک هزار و ۷۹۸ نفر زندانی 
دارد و از این تعداد دست کم هزار و ۷۲ نفر مبتال به 
کرونا شده اند. یکی از زندانیان این مرکز که ۶۵ سال 
داشت و ۲۶ ژوئن آزمایش کرونای وی مثبت اعالم 
شده بود روز پنجشنبه جان باخت. وی دچار تنگی 
نفس شده بود و با کمک دستگاه تنفس می کرد، اما 
بیماری زمینه ای نیز داشت.  بنا بر اعالم اداره فدرال 
زندان های آمریکا، شمار باالی مبتالیان به کرونا در مرکز 
بازپروری فدرال شهر سیگویل موجب شده است این 
مرکز باالترین آمار مبتالیان را در میان دیگر زندان های 

فدرال آمریکا داشته باشد. خانواد ه های زندانیان در گفتگو 
با شبکه ان بی سی اعالم کردند زندانیان از شرایط بسیار 
بد زندان و اینکه دستگاه های تهویه هوا به درستی کار 
نمی کند شکایت دارند. نتیجه آزمایش کرونای بیش از 
سه هزار و ۶۰۰ زندانی فدرال و ۳۰۰ مامور زندان در 
سراسر آمریکا مثبت شده است. هزاران زندانی مبتال 
به این بیماری بهبود یافته اند و ۹۷ زندانی و یک کارمند 
زندان نیز جان خود را از دست داده اند. این خبر روز 
جمعه در حالی منتشر شد که زندان های آمریکا به محل 
اصلی شیوع ویروس کرونا تبدیل شده اند؛ ویروسی که 

به راحتی در مکان های سربسته انتقال می یابد. 
بسیاری از اینکه زندانیان در مقابل این بیماری محافظت 
نمی شوند ابراز نگرانی کرده اند و در برخی ایالت ها 
همچون فلوریدا تدابیری برای کاهش شمار جمعیت 
زندانیان برای جلوگیری از شیوع این بیماری به اجرا 

گذاشته شده است.

رئیس جمهور آمریکا در ادعایی عجیب باردیگر با نادیده گرفتن توصیه های بهداشتی 
گفت: »فرمان اجباری شدن استفاده از ماسک در آمریکا را صادر نخواهد کرد.«

به گزارش سپید، »دونالد ترامپ« در گفتگویی با فاکس نیوز گفته است که فرمان 
اجباری شدن استفاده از ماسک در آمریکا را صادر نخواهد کرد. 

در حالی که آمار روزانه مبتالیان به کرونا در آمریکا هر روز در حال افزایش است، 
اما ترامپ مدعی شده به این دلیل که رشد کرونا آهسته شده، فرمان اجباری شدن 
استفاده از ماسک را نخواهد داد. ترامپ در گفتگوی خود همچنین مدعی شد که 
او خواستار آزادی مشخصی برای مردم است و اعتقادی به ضرورت انجام این کار 
)اجباری شدن استفاده از ماسک( ندارد. رئیس جمهور جنجالی آمریکا همچنین در 
ادامه ادعاهای خود گفت: »با این گفته موافق نیستم که هرکس ماسک بپوشد، همه 
چیز درست خواهد شد.« این درحالی است که چندی پیش از گفته های ترامپ، 
مرکز کنترل بیماری های آمریکا اعالم کرده بود اگر همه ماسک بپوشند طی چهار تا 
شش هفته می توان وضعیت شیوع کرونا را کنترل کرد. به گزارش مهر به نقل از هیل؛ 
عملکرد ترامپ در برابر بحران شیوع کرونا در آمریکا با انتقادات گسترده ای روبرو 

شده و بسیاری دولت او را ناتوان در مقابله با بحران شیوع کرونا عنوان کرده اند.

 رئیس جمهور آمریکا: آزمایش کرونای بیش از ۱۰۰۰ زندانی در تگزاس مثبت شد 
ماسک را در آمریکا اجباری نمی کنم

خبـر

شماره ۱۷۰۱ ۲۹ تیـر ۱۳۹۹

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران درباره راهکار جلوگیری از 
انتشار بیماری کووید ۱۹ گفت: »این مهم باید در رفتار شخصی مورد 
توجه قرار گیرد و تنها راهکار جلوگیری از آن رعایت اصول و مقررات 
حفاظت شخصی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی است.«
به گزارش سپید، کریستوف همل من در حاشیه بازدید از بیمارستان 
امین اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: »هدف از سفر من به اصفهان 
نگاهی به وضعیت اخیر کووید ۱۹ در اصفهان، بازدید از بیمارستان ها 
و رفع چالش های موجود و کمک به کادر درمان این استان است.«
وی با اشاره به بازدید خود از بیمارستان امین تصریح کرد: »وضعیت 
این بیمارستان مناسب است از بخش مراقبت های ویژه،  بخش های 
تشخیصی و از ظرفیت سی تی اسکن آن بازدید کردم و اکنون این مرکز 

درمانی در حال آماده سازی و افزایش ظرفیت برای ارایه خدمات بیشتر 
است.« نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران ادامه داد: »بیمارستان 
امین بیمارستان تمیز و با کیفیت باال خدمات ارایه می دهد و بخش آی 
سی یو تمام تجهیزات الزم را برای ظرفیت موجود دارد که امیدوار 
کننده است.« وی اضافه کرد: »تمامی کارکنان بهداشتی و نیروهای 
بیمارستان اصول کنترل عفونت را رعایت می کنند و همگی مجهز 
به تجهیزات حفاظت فردی هستند و از همه مهم تر تعهد مدیریت 

بیمارستان بر افزایش ظرفیت هاست.«
همل من ادامه داد: »ممکن است در ۲ ماه آینده همزمان با شروع فصل 
پاییز و زمستان وضعیت بدتر شود، هیچ راه دیگری برای کنترل آن 
وجود ندارد مگر آنکه هر شخص حفاظت شخصی را انجام بدهد.«

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران تصریح کرد: »قبل از هرچیز 
حفاظت شخصی هر فرد مهم است اما در صورت مشاهده عالیم 
افراد باید به بیمارستان ها و مراکز ارایه خدمات مراجعه کنند و اگر 
آزمایش مثبت شد براساس راهنمایی هایی که پزشک می کند یا باید 
در بیمارستان بستری شوند و یا در صورت خفیف بودن بیماری 
در قرنطینه خانگی بمانند.« به گفته وی، یکی از مهم ترین مسائل، 
آزمایش گرفتن از افرادی است که با افراد دارای کرونا در ارتباط بودند.
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران در حال بازدید از دیگر 
بیمارستان های استان است و قرار است در خاتمه بازدید از نشست با 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی این استان شرکت کند. تاکنون افزون بر 

۱۳ هزار نفر بر اثر بیماری ویروس کرونا در کشور جان باختند.ایرنا

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران: 

تنها راه جلوگیری از ویروس کرونا استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی است



  امین جاللوند
تغییر نرخ ها از افزایش نرخ ساالنه و ماهانه عبور کرده 
است. بسیاری از دندانپزشکان گالیه دارند که این 
روزها با تغییر روزانه نرخ تجهیزات و مواد مصرفی 
در حوزه دندانپزشکی مواجه هستند. تورم مهار 
نشده در حوزه اقالم مصرفی در حوزه دندانپزشکی، 
موجب شده است که برخی دندانپزشکان به تعطیلی 

مطب ها روی بیاورند.
تامین مواد و تجهیزات مصرفی به چالش مداوم 
دندانپزشکان تبدیل شده است و هر بار با تغییر 
نرخ ارز، هزینه بیشتری به دندانپزشکان تحمیل 
تازه  و  دندانپزشکان جوان  از  بسیاری  می شود. 
فارغ التحصیل شده، دیگر امیدی به تاسیس مطب 
ندارند و برخی مطب های قدیمی هم با سختی به 

ادامه خدمت می پردازند.
انجمن  مدیره  هیات  عضو  بروزی،  علیرضا 
متخصصان دندانپزشکی ترمیمی زیبایی ایران هم 
از افزایش افسارگسیخته تورم در حوزه دندنپزشکی 
گالیه می کند و از افزایش 10 برابری قیمت داروی 
بی حسی خبر می دهد. او یادآور می شود: »هزینه 
برای  دندانپزشکی  تجهیزات مصرفی در حوزه 
ویزیت یک بیمار بسیار افزایش داشته است، به طوری 
که قیمت داروی بی حسی از سال گذشته تا کنون 
10 برابر شده است. این در حالی است که طی این 
مدت تعرفه های دندانپزشکی چیزی در حدود 10 
درصد افزایش یافته است. اگر به افزایش قیمت همین 
یک قلم دارو توجه می کردند تعرفه دندانپزشکی 
تا این حد نامتناسب تعیین نمی شد. تعداد بیماران 
هم کاهش چشمگیری پیدا کرده است و به خاطر 
رعایت پروتکل های بهداشتی خود دندانپزشکان 

هم نمی توانند بیماران بیشتری بپذیرند«
رییس انجمن دندانپزشکی ترمیمی زیبایی خراسان 
رضوی به ایرنا توضیح می دهد: »قیمت خریداری، 
نگهداری و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی مانند 
یونیت دندانپزشکی طی یک سال چند برابر شده 
است و با این اوضاع، دندانپزشکان جوان قادر 
به راه اندازی مطب و ارائه خدمت نخواهند بود. 
وقتی قیمت تمام شده بیشتر از دستمزد تعیین شده 
باشد و دخل و خرج هیچ تناسبی با هم نداشته 
باشد، مهاجرت رخ می دهد. همین موضوع، علت 
مهاجرت بسیاری از پزشکان و دندانپزشکان ما 
از سوی دیگر،  از کشور شده است.  به خارج 
پیشگیری در نظام بهداشت و درمان ما فراموش 
شده است. با هزینه بسیار کمتر و با ارائه خدمات 
رایگان در حوزه پیشگیری می توان به شرایطی 
رسید که درمان، وزنه سبک تری پیدا کند و در پی 

آن تعرفه ها واقعی تر شود.«
کرونا،  بحران  با شروع  که  داشت  نظر  در  باید 
هزینه های مطب داری برای جامعه دندانپزشکان 
نیز با افزایش شدیدی مواجه بود. به طور مثال، 
محمد اثنی عشری، دندانپزشک و عضو هیات 
بهشتی در  دانشگاه علوم پزشکی شهید  علمی 

گفتگو با سپید تاکید می کند: » حدود 26 میلیون 
تومان صرف تهیه فضای مناسب و تامین وسایل و 
تجهیزات حفاظتی مطب کرده ام، اما تاکنون کمک 
خاصی برای تامین این هزینه ها انجام نشده است 
و حتی هزینه ای بابت محافظت بهداشتی پرسنل 
نیز دریافت نکرده ام. بنابراین نیاز است که سطح 
حمایت مالی از مطب ها بخصوص برای مطب 
دندانپزشکان جوان افزایش پیدا کند تا با دغدغه 
کمتری بتوانند مطب ها را در برابر شیوع کرونا و 
جلوگیری از انتقال عفونت تجهیز کنند. درضمن، 
پوشش ها و تجهیزات حفاظتی مختلف که این 
روزها در اختیار ما و بیماران قرار می گیرد، عالوه 
بر آنکه فعالیت درمانی را سخت تر کرده است، 
هزینه ها را هم افزایش داده است. نیاز است که 

این هزینه ها دیده شود.«

جدای از افزایش چند برابری اقالم و تجهیزات 
اجاره بهای  دندانپزشکی،  حوزه  در  مصرفی 
مطب های دندانپزشکی نیز چند برابر شده است. 
کاهش آمار مراجعان به مطب ها و افزایش 10 
درصدی تعرفه های دندانپزشکی هم دامنه مشکالت 
حرفه دندانپزشکی را تشدید کرده است.                                                                                                                                          

پای دغدغه دندانپزشکان در بحبوحه 
تورم و کرونا

حدود ۳2 هزار دندانپزشک در سطح کشور فعالیت 
دارند که اغلب آنها با چالش تورم سریالی، دست 

و پنجه نرم می کنند.
و  ارتودنسی  متخصص  آخوندی،  محمدصادق 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نیز در گفتگو با سپید به مشکل افزایش هزینه ها 
در حوزه دندانپزشکی اشاره می کند و می گوید: 
»قیمت تجهیزات دندانپزشکی، تابعی از نرخ بازار 
این  در  مواد مصرفی هم که  است.  ارز  نرخ  و 
حوزه وارد کشور می شود، بر اساس همین نرخ 
ارز است. به هر حال کسی که سرمایه گذاری کرده 
است و مواد مصرفی دندانپزشکی را وارد می کند، 
هرگز این مواد و تجهیزات را با قیمت های قبلی 
به مصرف کنندگان نمی فروشد. اغلب واردکنندگان 
مواد و تجهیزات دندانپزشکی، این اقالم را با نرخ 
ارز آزاد تهیه می کنند. بنابراین هرچقدر قیمت ارز 
باالتر برود، به همان نسبت هم قیمت اقالم مصرفی 

در دندانپزشکی باالتر می رود.«
او تاکید می کند: »یکی از مشکالت عمده این است 
که وقتی نرخ ارز و قیمت اقالم دندانپزشکی باال 
می رود، دیگر قیمت ها پایین نمی آید؛ حتی اگر 

نرخ ارز هم پایین بیاید. استداللشان هم این است 
که ما تجهیزات و مواد مصرفی را با نرخ ارز باال 
تهیه کرده ایم. همچنین به دلیل تحریم ها، بسیاری 
از مواد و تجهیزات دندانپزشکی به شکل غیررسمی 
وارد کشور می شود و در نتیجه، این هزینه ها نیز به 
قیمت تمام شده اضافه می شود. هزینه های دور زدن 
تحریم، هزینه حمل و نقل و گمرک، هزینه های 
حواله پول به دلیل محدودیت انتقال ارز و ... بخش 
جدایی ناپذیری از این هزینه هاست که در نهایت 

به مصرف کنندگان تحمیل می شود.«
آخوندی خاطرنشان می کند: »ما یک کالف به هم 
پیوسته ایم و همه قیمت ها به هم وابسته است. وقتی 
قیمت سایر اقالم باال می رود، نمی شود قیمت مواد 
و تجهیزات دندانپزشکی ثابت بماند. در نظر بگیرید 
که قیمت همین ماسک ساده و بسیار ضروری در 
دوران کرونا هم چند برابر شده است. مثال اخیرا 
یک بسته ماسک 50 تایی با ارز نیمایی را با قیمت 
198 هزار و 500 تومان خریدم، در حالی که قبل 
از کرونا همین بسته را 17 هزار تومان می خریدم. 
یعنی در همین یک قلم جنس ساده، 10 برابر 

افزایش قیمت داشته ایم.«
او یادآور می شود: »برخی از اعضای جامعه پزشکی، 
چندان با مواد و تجهیزات پزشکی مختلف، سر و کار 
ندارند، اما فعالیت دندانپزشکان با مواد و تجهیزات 
پزشکی، گره خورده است. اینطور هم نیست که 
هربار با افزایش این اقالم بتوانیم تعرفه ها را تغییر 
دهیم. مثال در نظر بگیرید ما با بیماران متعددی 
قرارداد دو ساله و یک ساله داریم و در نوبت های 

مختلف، کار درمان بیماران را پیش می بریم. 
ادامه در صفحه 10 

جامعه دندانپزشکی در چالش تورم افسارگسیخته
با توجه به وابستگی زیاد حرفه دندانپزشکی به مواد و تجهیزات، بسیاری از دندانپزشکان از تغییر روزانه 

این اقالم مصرفی و تورم غیرقابل مهار در این حوزه درمانی گالیه دارند

بروزی: هزینه تجهیزات 
مصرفی در حوزه دندانپزشکی 

برای ویزیت یک بیمار بسیار 
افزایش داشته است، به طوری 

که قیمت داروی بی حسی از 
سال گذشته تا کنون ۱۰ برابر 
شده است. این در حالی است 

که طی این مدت تعرفه های 
دندانپزشکی چیزی در حدود 

۱۰ درصد افزایش یافته است. 
تعداد بیماران هم کاهش 

چشمگیری پیدا کرده است
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 ادامه از صفحه 9 
تعرفه خدمات را هم در همان موقع عقد قرارداد 
مشخص کرده ایم. از سوی دیگر، از نظر اخالقی 
هم خودمان راضی نمی شویم که افزایش تعرفه 
داشته باشیم، زیرا بسیاری از بیماران هم توانایی 
مالی محدودی دارند. در نتیجه، چوب این افزایش 
هزینه ها را در نهایت جامعه دندانپزشکی متحمل 

خواهد شد.«
دندانپزشکان  نماینده  عباسیان،  بهنام  همچنین 
در  هم  کشور  پزشکی  نظام  عالی  شورای  در 
گفتگو با سپید یادآور می شود: »تامین کنندگان 
تجهیزات پزشکی، قیمت تجهیزات مورد نیاز 
جامعه پزشکی را گاهی تا پنج برابر افزایش داده اند، 
اما تعرفه های جامعه پزشکی تغییر محسوسی 
ندارد. قبال ماسک 50 عددی را حدود 10 هزار 
تومان می خریدیم، اما همین ماسک را االن باید 

حدود 250 هزار تومان بخریم.«

عباسیان یادآور می شود: »بخصوص برای جامعه 
پزشکی تجهیز محور مثل دندانپزشکان، تعرفه ها 
به شدت غیرمنطقی است. تب سنج دیجیتالی که 
400 هزار تومان بود، االن پنج میلیون تومان شده 
است و هیچ کسی درد این گروه از پزشکان را 
نمی بیند. انتظار داشتیم که حداقل ۳0 درصد به طور 
میانگین به تعرفه های پزشکی اضافه شود، اما با این 
تعرفه ها، تیر خالص را به بخش خصوصی حوزه 
سالمت زده ایم؛ آن هم بخش خصوصی که حدود 
75 درصد بار نظام سالمت به دوش آنها واگذار 
شده است.« او تاکید می کند: »بر این باورم که با 
توجه به تعرفه های امسال خدمات تشخیصی و 
درمانی، جایگاه پزشک و دندانپزشک، شکسته شد 
و با این وضعیت، اقتصاد سالمت نابود می شود. 
واقعیت این است که قیمت تمام شده خدمات 
پزشکی، بسیار باالتر از تعرفه هایی است که تعیین 
می شود. جامعه پزشکی، جدای از مردم نیست. ما 
انتظار داریم که در رسانه ملی بتوانیم خیلی واضح 
به مردم توضیح بدهیم که هزینه تمام شده خدمات 
پزشکی چقدر است و چقدر یارانه در این حوزه 
پرداخت می شود تا ناعادالنه بودن این تعرفه های 

جدید کامال مشخص شود.«

آینده ارائه خدمات دندانپزشکی 
درخطر است

به  درصد   10 حدود  میانگین  طور  به  امسال 
تعرفه های خدمات دندانپزشکی اضافه شد. جامعه 

دندانپزشکان می گویند این میزان افزایش تعرفه در 
برابر نرخ باالی تورم در کف جامعه، چیزی در 

حد یک شوخی تلخ است. 
محمود تمیزی، رئیس انجمن پریودنتولوژی ایران 
شاخه خراسان هم با اشاره به وضع تعرفه های 
ناعادالنه در حوزه خدمات دندانپزشکی، هشدار 
می دهد: »آینده ارائه خدمات سالمت در حوزه 

دنداپزشکی در خطر است.
او توضیح می دهد: »متاسفانه شرایط خیلی بدی در 
دندانپزشکی رقم خورده است. تعرفه ها به قدری 
نامتناسب تعریف شده و پروتکل های بهداشتی 
مربوط به کرونا به قدری هزینه بر است که عمال 
از جیب خود  هم  باید چیزی  ما  دندانپزشکان 
پرداخت کنند تا یک ویزیت ساده انجام دهند. با 

شیوع کرونا در کشور نیز برای یک ویزیت عادی، 
گان، کاور کفش، شیلد، ماسک، مواد ضد عفونی 
کننده و دستکش مورد نیاز است. همچنین تهویه 
اتاق بایستی شرایط خاصی داشته باشد. تمامی این 
وسایل مصرفی به یک ویزیت عادی اضافه شده و 
هزینه های سربار نیز افزایش داشته است. از سوی 
دیگر، اپیدمی کرونا واقعا در دندانپزشکی چالش 
ایجاد کرده است. انجام اعمال دندانپزشکی در این 

شرایط یعنی ارائه خدمت به بهای جان.«
او هم با اشاره به افزایش چند برابری اقالم مصرفی 
و تجهیزات دندانپزشکی، خاطرنشان می کند: »از 
مبحث کرونا که بگذریم، باید بگویم که در حوزه 
تجهیزات و ابزارآالت سرمایه ای نیز ارقام چند 

برابر شده است، به طوری که یک دندانپزشک 
جوان برای شروع کارش حداقل دو تا سه میلیارد 
تومان باید هزینه کند. هزینه استهالک و تعمیر و 
نگهداری که جای خود دارد. بدیهی است در چنین 
شرایطی و با تعرفه های وضع شده، دندانپزشکان 
جوان ما قادر به راه اندازی مطب نخواهند بود. 
مطب داران قدیمی هم کم کم باید جمع کنند. ادامه 
این رویه قطعا ارائه خدمات سالمت در حوزه 
دندانپزشکی را دچار مشکل خواهد کرد. قطعا این 
سوال بسیاری از دانشجوهای ما خواهد بود که 
چرا با سختی فراوان از سد کنکور بگذرند، هفت 
سال از بهترین سال های جوانی خود را صرف 
تحصیل کنند، اما در نهایت نتوانند ارائه خدمت 
کنند، یا اگر هم بخواهند وارد این میدان شوند 
به جای کسب درآمد، ضرر مالی را متقبل شوند.«
بنیان گذار انجمن پریودنتولوژی ایران تاکید می کند: 
»بدیهی است که بسیاری از دانش آموخته های درجه 
یک ما به خارج از کشور مهاجرت کنند. جای 
تاسف دارد که کشور ما سرمایه گذاری کند و یک 
نیروی انسانی ورزیده تربیت کند و در نهایت 
بهره برداری از این سرمایه انسانی در کشورهای 
دیگر انجام شود. متاسفانه نگاه مردم به جامعه 
پزشکی نیز غیرواقعی است. عموم مردم تصور 
می کنند که پزشکان و دندانپزشکان ما درآمدهای 
رویایی دارند و توقع خاصه خرجی از این قشر 
دارند. شرایط طوری شده است که برخی پزشکان 
جرات نمی کنند جایی بگویند پزشک هستند، چون 
ممکن است رفتار عادالنه ای را حتی در خریدهای 

روزمره  خود تجربه نکنند.«
از  رفت  برون  راهکار  خصوص  در  تمیزی 
»چالش  می شود:  یادآور  نیز  ها  چالش  این 
تعرفه های ناعادالنه خدمات سالمت، کیفیت و 
کمیت خدمات سالمت را در درازمدت تحت 
تاثیر قرار خواهد داد. در همه جای دنیا اصل 
بر پیشگیری است. بیمه های ما به طرز عجیبی 
مشکل  پیشگیری  بخش  در  سرمایه گذاری  با 
دارند. متاسفانه بیمه های ما هنوز سرمایه گذاری 
خاطرم  می کنند.  تلقی  هزینه  را  پیشگیری  در 
کشور  از  خارج  در  تحصیلم  زمان  در  هست 
به طور مرتب با تبلیغات مربوط به بیمه ها برای 
استفاده بیشتر مردم از خدمات آن ها برای ترمیم 
به  لثه روبرو می شدم.  دندان ها و جراحی های 
یکی از همکالسی های مقیم آن جا گفتم عجب 
بیمه های خوبی دارید. این دوست جواب داد 
نه! بیمه های ما خوب نیستند؛ بیمه های ما زرنگ 
ترمیم  امروز هزینه  اگر  هستند. آن ها می دادند 
یک دندان را پرداخت نکنند، مجبور خواهند 
شد عفونت دندانی و چه بسا رسیدن عفونت به 
قلب و در نهایت هزینه های یک جراحی قلب را 
پرداخت کنند. در نتیجه بیمه ها با هزینه کمتر در 
پیشگیری، سود بیشتر خود را ضمانت می کنند.«
رئیس انجمن پریودنتولوژی ایران شاخه خراسان 
خاطرنشان می کند: »خدمات دولتی رایگان بایستی 
توسعه یابد و سرمایه گذاری بیمه ها با نگاه بازتری 
تعرفه های  وضع  یابد.  افزایش  پیشگیری  روی 
خدمات سالمت به ویژه در بخش خصوصی باید 
بر عهده سازمان نظام پزشکی قرار گیرد. اگر این 
موارد به مرور زمان محقق نشود، طولی نخواهد 
کشید که باز مجبور به مددخواهی از پزشکان 

هندی و پاکستانی شویم.«
ارائه  هزینه های  روزافزون  افزایش  به  توجه  با 
خدمات دندانپزشکی که به جامعه دندانپزشکان 
تحمیل می شود، متولیان نظام سالمت باید برای 
حمایت از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی 
مردم،  به  هزینه ها  این  تحمیل  از  و جلوگیری 
راهکاری علمی بیندیشند. کنترل تورم مواد مصرفی 
و تجهیزات دندانپزشکی، تخصیص ارز مرجع 
برای واردات این تجهیزات ضروری و نظارت 
جدی بر فرآیند این واردات می تواند کورسوی 
امیدی برای مهار تورم افسارگسیخته در حوزه 

خدمات دندانپزشکی باشد.

آخوندی: هرچقدر قیمت ارز 
باالتر برود، به همان نسبت 
هم قیمت اقالم مصرفی در 

دندانپزشکی باالتر می رود. یکی 
از مشکالت عمده این است که 

وقتی نرخ ارز و قیمت اقالم 
دندانپزشکی باال می رود، دیگر 

قیمت ها پایین نمی آید؛ حتی 
اگر نرخ ارز هم پایین بیاید. 

استداللشان هم این است که 
ما تجهیزات و مواد مصرفی را با 

نرخ ارز باال تهیه کرده ایم

تمیزی: آینده ارائه خدمات 
سالمت در حوزه دنداپزشکی 

در خطر است. متاسفانه شرایط 
خیلی بدی در دندانپزشکی 
رقم خورده است. تعرفه ها 
به قدری نامتناسب تعریف 

شده و پروتکل های بهداشتی 
مربوط به کرونا به قدری 

هزینه بر است که عمال 
دندانپزشکان ما باید چیزی هم 

از جیب خود پرداخت کنند تا 
یک ویزیت ساده انجام دهند

اثنی عشری: نیاز است 
که سطح حمایت مالی از 

مطب ها بخصوص برای مطب 
دندانپزشکان جوان افزایش 
پیدا کند تا با دغدغه کمتری 
بتوانند مطب ها را در برابر 
شیوع کرونا و جلوگیری از 

انتقال عفونت تجهیز کنند. 
درضمن، پوشش ها و تجهیزات 

حفاظتی مختلف نیز عالوه 
بر آنکه فعالیت درمانی را 

سخت تر کرده، هزینه ها را هم 
افزایش داده است. نیاز است 
که این هزینه ها نیز دیده شود
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مشکل، کمبود است یا ضعف سیستم توزیع؟

 علی ابراهیمی
»در هفته های اخیر به دلیل عدم تامین مواد اولیه 
ماسک های پزشکی، چند نرخی بودن این محصوالت 
و عدم ساماندهی مناسب شبکه توزیع، برخی از مراکز 
درمانی یا مناطق با کمبود ماسک روبه رو شده اند«؛ 
»طبق دستور آقای رئیس جمهور وزارت صمت در 
زمینه تولید و توزیع ماسک مسئولیت لجستیک را 
برعهده دارد. در عین حال بحث قیمت ماسک نیز 
مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.«؛ 
»وزارت بهداشت و بازرسان سازمان غذا و دارو باید 
به حوزه داروخانه ها که عموماً ماسک را با قیمت 
باالتر عرضه می کنند، ورود کنند. زیرا قیمت ماسک 
در شبکه توزیع مشخص است و هرگونه افزایش 
قیمت باید با بررسی و اسناد به سازمان حمایت از 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه شود«
اینها اظهارنظر روزهای اخیر مسئوالن سازمان غذا و 
دارو و وزارت صمت بعنوان متولیان تولید، توزیع و 
نظارت بر بازار ماسک است که گویای اختالف نظر 
آنها درباره مسئول مستقیم این بازار و به نوعی توپ 

را به زمین یکدیگر انداختن است.
به گزارش سپید، همالنطور که پیش بینی می شد 
با اجباری شدن استفاده از ماسک از 15 تیرماه در 
کشور مصرف این محصول به یکباره چندین برابر 
شد و مانند روزهای نخست کمبود آن در بازار با 
افزایش قیمت خود را نشان داد و حتی مسئوالن 
وزارت بهداشت را بر آن داشت که در برنامه های 
تلویزیونی اقدام به آوردن ماسک های خانگی و 
آموزش دوخت و استفاده از این ماسکم ها کنند. 
نمونه این اقدام استفاده ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشت از یک ماسک خانگی در برنامه 
تلویزیونی و توصیه او به مردم برای تهیه و استفاده 

از این ماسک ها بود.
اما سوال اساسی اینجاست که چرا با وجود اعالم 
و  صمت  وزارتخانه های  مسئوالن  باره  چندین 
بهداشت در خودکفایی کشور در تولید ماسک و 
عدم نگرانی از کمبود این محصول، همچنان شاهد 
کمبود و افزایش قیمت هر روزه این محصول هستیم.

تامین مواد اولیه تولید روزانه ۱۰ 
میلیون ماسک در کشور

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا مسئولیت تولید و 
تامین ماسک در کشور بر عهده وزارت صمت است 
و آنطور که سرپرست این وزارتخانه اعالم می کند 
توانایی تامین مواد اولیه تولید روزانه 1۰ میلیون 
ماسک در کشور فراهم است و نگرانی از این بابت 
وجود ندارد. حسین مدرس خیابانی می گوید: »تولید 
مناسب اقالم مرتبط با کرونا، فراوانی دسترسی به 
این کاالها و متعاقب آن کاهش قیمت در بازار برای 
دسترسی عموم مردم مدنظر این وزارتخانه است.«
وی می افزاید: »در شرایط خاصی قرار داریم و این 
شرایط نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص دارد و در 
همین راستا تولید ماسک تا اطالع ثانوی نیاز به 
هیچگونه مجوز صنفی و صنعتی ندارد تا به راحتی 
در دسترس عموم مردم و اقشار مختلف جامعه قرار 
گیرد.« مدرس خیابانی با بیان اینکه اعتقاد دولت رفتن 
به سمت ماسک های پارچه ای و قابل شستشو است، 

بیان می کند: »کارگاه های تولیدی باید به این سمت 
بروند زیرا هم رقابت در تولید ماسک زیاد خواهد 
شد و هم از نظر تامین مواد اولیه ماسک پارچه ای 
مشکلی نداریم.« وی می افزاید: »انتظارمان از حوزه 
صنفی افزایش تولید ماسک های پارچه ای است، زیرا 
تولید این نوع ماسک نیاز به مجوز ندارد و فقط 
وزارت بهداشت باید نوع پارچه مورد استفاده را 

به سرعت تعیین تکلیف کند.«
»تولید  است:  معتقد  صنعت  وزارت  سرپرست 
ماسک پارچه ای باید گسترش پیدا کند چون تاکید 
رئیس جمهوری نیز بر همین است و رسانه ها و 
صداوسیما بایستی این موضوع را فرهنگ سازی 
کنند.« مدرس خیابانی درخصوص ظرفیت های تولید 
ماسک می گوید: »بنابر آمار رسیده ۳.5 میلیون ماسک 
کارگاهی در سراسر استان ها تولید می شود و همچنین 
ظرفیت تولید ماسک صنعتی با توجه به ماشین آالت 

نصب شده ۶ میلیون عدد در روز است.«
وی منتقد انحصار در تامین مواد اولیه واحدهای 
تولیدی و شبکه توزیع است و می گوید: »نباید 

انحصار تامین مواد اولیه مختص یک یا دو کارخانه 
باشد و مواد اولیه در کارخانه های مختلف تامین 
شود. شبکه توزیع نیز باید به گونه ای تنظیم شود 
تا تولیدکننده به ازای ارایه آمار تولید خود بتواند از 
شرکت های تامین کننده مواد اولیه بدون واسطه و 
به طور مستقیم، مواد اولیه خود را تامین کند و به 
ازای تحویل و تولید ماسک به واحد تولیدی مواد 

اولیه داده شود.«

انداختن توپ در زمین سازمان حمایت 
و غذا و دارو

مدرس خیابانی با تاکید مجدد بر اینکه نگرانی از بابت 
تولید ماسک نداریم، می گوید: »سازمان حمایت باید 
در این شرایط موضوع احتکار و اعالم موجودی 
ماسک و پارچه را جزو جرائم تخلفات صنفی و 
بازار قرار دهد.« وی همچنین از سازمان حمایت 
می خواهد تا در شرکت های تامین کننده مواد اولیه 
مانند »بافتینه« و »بافتسان« بازرس مقیم مستقر کند و 
از وزارت بهداشت درخواست می کند تا در انتخاب 
و گسترش دایره نوع مواد اولیه مورد نیاز ماسک با 

این وزارتخانه همراهی داشته باشد.
تاکید  به  اشاره  با  صنعت  وزارت  سرپرست 
رئیس جمهوری بر عرضه ماسک ارزان قیمت، اضافه 
می کند: »وزارت بهداشت و بازرسان سازمان غذا 
و دارو باید به حوزه داروخانه ها که عموماً ماسک 
را با قیمت باالتر عرضه می کنند، ورود کنند. زیرا 
قیمت ماسک در شبکه توزیع مشخص است و 
درخواست هرگونه افزایش قیمت باید با اسناد به 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ارائه شود.« وی با بیان اینکه مردم باید همه جا به 
ماسک دسترسی آسان داشته باشند، می گوید: »با آمار 
ارائه شده ظرفیت تولید ماسک صنفی و صنعتی 11 
میلیون ماسک است، فقط باید روی شبکه توزیع 
کار شود تا این شبکه ارتقاء یابد و نظام مند شود.« 
سرپرست وزارت صمت تاکید دارد: »ماسک نباید 

دو نرخی باشد یا اگر ماسک دونرخی را قبول داریم، 
باید در دو شبکه مجزا توزیع شود.«

کمبود ماسک داریم اما...
سازمان  رئیس  نامه  فحوای  با  سخنان  این  اما 
غذا و دارو خطاب به سرپرست این وزارتخانه 
همخوانی ندارد؛ مرور نامه محمدرضا شانه ساز به 
حسین مدرس خیابانی گویای گله این مقام مسئول 

از مشکالت موجود در تامین این محصول دارد.
شانه ساز در این نامه آورده است: »در هفته های اخیر 
به دلیل عدم تامین مواد اولیه ماسک های پزشکی، 
چند نرخی بودن این محصوالت و عدم ساماندهی 
مناسب شبکه توزیع آنها برخی از مراکز درمانی یا 

مناطق با کمبود ماسک روبه رو شده اند.«
معاون وزیر بهداشت معتققد است: »با توجه به 
وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
تصویب نامه هیات وزیران در سال جاری هرگونه 
تولید و تامین انواع ماسک های پزشکی مورد نیاز 
شهروندان و همچنین مراکز درمانی، تشخیصی 
درمانگاه ها و سایر موسسات پزشکی به عهده آن 
وزارت )صنعت، معدن و تجارت( بوده و سازمان غذا 
و دارو همکاری الزم برای بررسی کلی محصوالت 
مربوطه را انجام می دهد.« شانه ساز می افزاید: »میزان 
نیاز مراکز درمانی و تشخیصی سطح کشور اعم از 
دولتی، خصوصی و وابسته به سایر ارگان ها به 
انضمام حجم مورد نیاز برای دپوی ماسک های 
پزشکی در شرایط فعالی حداقل حدود ۲ میلیون 
عدد در روز برآورد می شود که می بایست این نیاز 
 IRC از محل تولیدات دارای پروانه ساخت و کد
از سازمان غذا و دارو تامین شود؛ بنابراین همکاری 
مدیران وزارت صنعت برای در اختیار قرار گرفتن 
این حجم از نیاز با قیمت مناسب و توزیع آن با 
مدیریت سازمان غذا و دارو مورد نظر است و در 

صورت افزایش نیاز مجددا اعالم می شود.«
ادامه در صفحه 12 

گـره کـور ماسـک

حسین مدرس خیابانی، سرپرست 
وزارت صنعت: وزارت بهداشت و 
بازرسان سازمان غذا و دارو باید 

به حوزه داروخانه ها که عموماً 
ماسک را با قیمت باالتر عرضه 

می کنند، ورود کنند. زیرا قیمت 
ماسک در شبکه توزیع مشخص 

است و درخواست هرگونه 
افزایش قیمت باید به سازمان 

حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان ارائه شود
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 ادامه از صفحه 11 
رئیس سازمان غذا و دارو در این نامه تاکید دارد: 
»مستدعی است با توجه به وظیفه ذاتی سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت و 
دستور اخیر رئیس جمهوری مبنی بر تعدیل قیمت ها 
در تاریخ 17 تیر 99، مسئولیت نرخ گذاری، توزیع و 
عرضه ماسک های پزشکی در سطح جامعه و همچنین 
در داروخانه های سراسر کشور و در دسترس بودن 
این محصوالت با حداقل قیمت مدنظر قرار گیرد. 
همچنین با توجه به شبهات مطرح شده در خصوص 
احتمال گرانفروشی و لزوم اعمال نظارت بر قیمت 
انواع ماسک در همه اماکن و ازجمله داروخانه ها 
سازمان غذا و دارو آماده همکاری نزدیک با سازمان 

تعزیرات حکومتی در این امر مهم است.«
وی از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
می خواهد: »با توجه به نارضایتی تولیدکنندگان از 
تامین مواد اولیه ماسک که منجر به عدم تامین به 
موقع نیاز مراکز درمانی شده است، خواهشمند 
است دستور فرمایید تامین مواد اولیه تولید ماسک 
نظیر پارچه های اسپان باند و ملت بلون به میزان مورد 
نیاز و مناسب با ظرفیت تولیدات صنعتی توسط 
آن وزارت با نظارت دقیق و هماهنگ با توزیع و 
فروش شرکت ها به موقع و به میزان کافی صورت 
پذیرد و شرکت های دارای مجوز و کد IRC از 

وزارت بهداشت در اولویت قرار گیرند.«
»بدیهی است وزارت  شانه ساز تصریح می کند: 
بهداشت نیز در نظارت بر شبکه توزیع با وزارت 
یادآور  پایان  در  کرد.  خواهد  همراهی  صمت 
می شود در هفته های اخیر به دلیل عدم تامین مواد 
اولیه ماسک های پزشکی، چند نرخی بودن این 
محصوالت و عدم ساماندهی مناسب شبکه توزیع 
آنها برخی از مراکز درمانی و با مناطق با کمبود ماسک 
روبه رو شده اند که امیدواریم با مدیریت جنابعالی 
و بهینه سازی روال های قبلی شاهد رضایت بیش 

از پیش هموطنان عزیزمان باشیم.«
البته در اتفاقی نادر رئیس سازمان غذا و دارو 
این  در  شده  بیان  نگرانی  اصالحیه ای  نامه  در 
نامه از کمبود ماسک را سوءبرداشت رسانه ای 
عنوان می کند و می آورد: »طی ماه های گذشته هیچ 
موردی از کمبود ماسک و کلیه اقالم مورد نیاز در 
مقابله با بیماری کرونا برای پرسنل درمانی، بیماران 

و عموم مردم مشاهده و گزارش نشده است.«
معاون وزیر تاکید دارد: »همانگونه که در مصاحبه 
تمامی خبرگزاری ها با مردم در خصوص علل عدم 
استفاده از ماسک مالحظه می شود، کمبود ماسک 
و حتی قیمت آن به هیچ وجه به عنوان عوامل 
دخیل در عدم استفاده از ماسک توسط افراد فاقد 
ماسک گزارش نشده است؛ لذا درمتن نامه ارسالی 
به وزارت صمت  از تالش تمامی دست اندرکاران 
در تامین ماسک تقدیر شده و هدف از این نامه 
صرفاً برنامه ریزی مناسب و پیش بینی راهکارهای 
الزم جهت تامین هرچه بهتر ماسک و جلوگیری 
از بروز مشکالت احتمالی بوده است که این دست 
مکاتبات مسبوق به سابقه بوده و اگر ما توانسته ایم 
در شرایط تحریم های ظالمانه بهترین خدمات را 
به مردم بدهیم بعد از لطف و مدد الهی به دلیل 
فضای همدلی و برادری موجود در همکاران وزارت 
صمت و سایر دستگاه ها با ما و رصد مداوم و مستمر 
مشکالت و پیش بینی راهکارهای به هنگام بوده 
است که در متن و محتوای نامه فوق الذکر مطابق 

روال قبل به آن پرداخته شده است.«
وی با اشاره به استنباط نادرست نگارنده خبر مبنی 
بر کمبود ماسک به استناد نامه ارسالی به وزارت 
صمت، خاطرنشان کرد: »تیتر این خبر با محتوای 

نامه مغایر بوده و البته این خطای آشکار قابل بررسی 
و پیگیری است.«

توزیع اقالم حفاظتی صنعتی در 
داروخانه ها تخلف است

سیدحسین صفوی، مدیرکل تجهیزات پزشکی 
سازمان غذا و دارو هم وزارت صمت را مسئول 
تولید و توزیع ماسک می داند و به ایسنا می گوید: 
»طبق دستور آقای رییس جمهور این وزارتخانه در 

زمینه تولید و توزیع ماسک مسئولیت لجستیک را 
برعهده دارد. در عین حال بحث قیمت ماسک نیز 
مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.«
وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو تنها بر استانداردهای 
تولید ماسک نظارت دارد، می افزاید: »بعد از مطرح 
شدن بحث کمبود ماسک در کشور با شیوع کرونا، 
واحدهای جهادی و صنعتی در کشور به صورت 
داوطلبانه در جهت تولید ماسک اقدام کردند. برای 
کنترل این واحدها سامانه ای را جهت ثبت واحدهای 
تولید ماسک نیمه صنعتی مشخص کردیم که بر 
اساس خوداظهاری و دستورالعمل های اداره کل 
تجهیزات پزشکی ثبت شده اند. بر این اساس  در 
حال حاضر بیش از ۳۰۰ واحد نیمه صنعتی تولید 
ماسک در کشور فعالیت می کنند که در سامانه ما 
ثبت شده اند. تقریبا دوسوم آنها را بازرسی کردیم 

که برخی از آنها آدرس اشتباه داشتند که از روی 
سامانه برداشته شدند و برخی هم  استانداردها را 
رعایت نمی کردند که مجوزشان باطل شد و سایر 

واحدها دارای مجوز هستند.«
صفوی با بیان اینکه ماسک های تولید شده اعم از 
صنعتی و نیمه صنعتی باید برچسب و شناسنامه داشته 
باشند، می گوید: »در صورتی که هرگونه اشکال یا 
تخلفی در این واحدها وجود داشت، مردم می توانند 
به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اعالم 
کنند یا از طریق سایت Imed.ir گزارش دهند که 

حتما به این گزارش ها رسیدگی می کنیم.«
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و 
دارو با اشاره به وضعیت مصرف ماسک در کشور، 
اظهار می کند: »روزانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار عدد ماسک در مراکز درمانی دولتی، نیمه دولتی، 
خصوصی نهادها و ارگان ها و تمام مراکز درمانی و 
تشخیصی مصرف می شود که این ماسک ها از طریق 
واحدهای صنعتی تامین می شود؛ بنابراین ماسک های 
صنعتی مجوز توزیع در مراکز درمانی را دارند، اما 
هنوز اجازه ای مبنی بر اینکه ماسک های تولیدی 
کارگاهی وارد مراکز درمانی شوند، نداد ایم. همچنین 
ماسک های صنعتی هم اجازه توزیع داروخانه ای 
ندارند و اگر در داروخانه ها توزیع شوند، غیرمجاز 
است. باید توجه کرد که توزیع اقالم حفاظتی صنعتی 
تحت کنترل وزارت بهداشت است و اگر در داروخانه 
و ... توزیع می شود، تخلف است و این موضوع را 

به وزارت صمت اعالم کرده ایم.«
صفوی با اشاره به قیمت ماسک، می افزاید: »قیمت 
ماسک های صنعتی درب کارخانه 7۰۰ تومان است 
و هنوز قیمت ستون دوم و سوم مصرف کننده را 
برای ماسک های صنعتی اعالم نکرده ایم. البته موضوع 
در سازمان حمایت از مصرف کنندگان مطرح شده 
و درخواست هایی دادند که اگر به ما قیمت اعالم 
کنند، طبق ضوابط آنها را اجرا می کنیم؛ بنابراین اکنون 
ماسک های نیمه صنعتی که با مجوز و ضوابط مورد نظر 
اداره کل تجهیزات پزشکی تولید می شوند، در سطح 
بازار با مدیریت وزارت صمت عرضه می شوند.«

وی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر قاچاق معکوس 
ماسک به دلیل اختالف قیمت، گفت: »این موضوع 
را مبادی کنترلی در گمرکات باید مورد توجه قرار 
دهند. البته ما تاکنون گزارش رسمی در این باره 
نداشته ایم، اما به هر حال اختالف قیمت ماسک 
در کشور ما نسبت به سایر کشورها زیاد است. با 
مکانیزم هایی مانند ثبت تولید و خرید مواد اولیه 
در سامانه ها، می توان این موارد را کنترل کرد. زیرا 
ظرفیت تولید کشور، میزان تولید مواد اولیه و... 
مشخص است و اگر وزارت صمت همکاری کند 
و اطالعات شرک های تولیدکننده را به طور دقیق 
ثبت کند، این موارد کامال قابل محاسبه است تا 

قاچاقی رخ ندهد.«
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا 
و دارو در پایان ظرفیت تولید ماسک در کشور را 
مناسب ارزیابی می کند و مشکل اصلی این بخش 
را  نحوه توزیع می داند و می گوید: »ظرفیت تولید 
ماسک در کشور زیاد است و مواد اولیه خوب در 
کشور داریم تا بتوانیم ماسک تولید کنیم، اما باید بحث 
نظارت بر نحوه توزیع را به خوبی مدیریت کنیم.«
آنطور که از اظهارات مسئوالن بر می آید مشکلی در 
تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید وجود ندارد 
و طبق معمول آنچه موجب برهم زدن نظم بازار و 
کمبود شده، نبود متولی واحد و سیستم توزیع نیرومند 

است که دود آن به چشم مصرف کنندگان می رود.

محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو: با توجه به 

وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و تصویب نامه هیات 

وزیران در سال جاری هرگونه 
تولید و تامین انواع ماسک های 
پزشکی مورد نیاز شهروندان و 

همچنین مراکز درمانی، تشخیصی 
درمانگاه ها و سایر موسسات 

پزشکی به عهده آن وزارتخانه 
بوده و سازمان غذا و دارو همکاری 

الزم برای بررسی کلی محصوالت 
مربوطه را انجام می دهد

سیدحسین صفوی، مدیرکل 
تجهیزات پزشکی سازمان غذا و 
دارو: ماسک های صنعتی اجازه 

توزیع داروخانه ای ندارند و اگر 
در داروخانه ها توزیع شوند، 

غیرمجاز است؛ بنابراین توزیع 
اقالم حفاظتی صنعتی تحت کنترل 

وزارت بهداشت است و اگر در 
داروخانه و ... توزیع می شود، 

تخلف است و این موضوع را به 
وزارت صمت اعالم کرده ایم
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مدیرانیکهزیربارمحدودیتکرونایینمیروند

 یاسر مختاری
شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران همچنان 
در حال گسترش است. کسی آینده روشنی برای 
آن متصور نیست. وضعیت این ویروس در این 
ایران به روزهای نخست شیوع بازگشته است. 
در آن روزها به ویژه در اسفندماه، تمامی مردم 
با وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا همکاری 
کردند، اماکن دولتی و عمومی تا می توانستند 
کارمندان خود را به خانه فرستادند و از ظرفیت 
کردند.  استفاده  امور  پیشبرد  برای  دورکاری 
تا هم زنجیره ابتال به ویروس را قطع کنند و 
هم اینکه نیروی انسانی خود را از گزند این 
ویروس و بیماری  متعاقب آن دور نگهدارند. 
در روزهای پایانی فروردین ماه همزمان با آغاز 
نیز در حال آرام گرفتن  بیماری  بازگشایی ها 
روزانه  ابتالهای  اردیبهشت ماه  پایان  در  بود. 
سه رقمی و مرگ ها دو رقمی شد، همه را به 
جز مسئوالن وزارت بهداشت بر آن داشت که 
بیماری در ایران و به ویژه تهران کنترل شده 
نبود. هشدارهای روزانه  این گونه  اما  است. 
به  تهرانی  شهروندان  همه  را  زالی  علیرضا 
به  نسبت  مرتب  صورت  به  که  دارند  خاطر 
تهران هشدار می داد.  بودن وضعیت  شکننده 
اگر در سخنان آخر وزیر بهداشت د نشست 
اضطراری ستاد کرونای تهران مداقه کنیم روند 
دوباره  اوج  دلیل  و  می شود  روشن تر  کنونی 
در  کرونا  بیماری  می یابیم.  به  در  را  کرونا 

هفته ها  از  که  است  رسیده  جایی  به  تهران 
قبل این وضعیت قابل پیشبینی بود. به هر رو 
گونه ای  به  کرونا  ستاد  تصمیمات  دیگر  بار 
است که ناچار باید محدودیت هایی را که در 
بودند،  کرده  برقرار  فروردین ماه  و  اسفندماه 
دولتی  اماکن  شد.  هم  کار  همین  بازگردانند. 
محدود و از حجم کارمندان آنها کاسته شد.  
به گزارش سپید، چهارشنبه هفته قبل بود که 
مدیریت  توسعه  معاون  پاشا  عباس  غالمرضا 
بازگشت  از  تهران  استانداری  منابع  و 
ادارات  به  کرونایی  محدودیت های  یکسری 
داد.  خبر  کشور  اجرایی  دستگاه های  و 
»کلیه  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  پاشا 
دستگاه های اجرایی مستقر در شهر تهران به 
استثنای بیمارستان ها، مراکز پزشکی - درمانی 
و دستگاه های خدمات رسان موظف شدند تا از 
ظرفیت دوسوم کارمندان خود از شنبه ۲۸ تیرماه 
استفاده کنند. یک سوم باقی مانده نیز به صورت 
و  به دورکاری  اقدام  نوبت بندی و چرخشی 

انجام امورسازمان خود خواهند کرد.«
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران 
همچنین یادآور شد: »برای مدیران دستگاه هایی 
که این مصوبه را اجرایی نکنند نمره منفی لحاظ 
خواهد شد. عالوه بر اینکه مسئول مستقیم هر 
سازمان می بایست این دستورالعمل را از شنبه 
اجرایی کند در صورت عدم تمکین، عواقب 
اجرایی  دستگاه  آن  عالیه  مسؤول  متوجه  آن 

خواهد بود.« با این مصوبه ستاد مدیریت کرونا 
استان تهران، عمال بسیاری از کارمندان به دور 
کاری رفته و ادارات را خلوت تر کردند تا شاید 
وضعیت بی ثبات کرونا در استان تهران کمی 
آرام بگیرد و مسئولین بهداشتی و درمانی بهتر 

بتوانند این بیماری را کنترل کنند.
در مصوبه فوق نامی از شرکت های خصوصی 
و غیر دولتی برده نشده است. اما انتظار این 
بود که شرکت های خصوصی نیز این به این 
مصوبه تمکین کرده و در راستای اجرای فاصله 
گذاری اجتماعی و کم کردن بار کرونا در تهران 
با حداقل توان انسانی در محل فیزیکی شرکت 
امورات خود را پیش ببرند. اما به ظاهر چنین 
نشده است. از سوی دیگر برخی ارگان های 
شرکت های  کنار  نیزدر  دولتی  نیمه  و  دولتی 
خصوصی قرار گرفته و حداقل در اولین روز 
اجرای مصوبه از اجرای آن شانه خالی کرده اند.

تخلف در دورکاری
مشاهدات خبرنگار سپید، از سطح شهر تهران 
حاکی از آن است، که بیش از دو سوم کارکنان 
ادارات دولتی و نیمه دولتی امروز در محل کار 
خود حاضر بوده اند. ضمن اینکه تمامی کارکنان 
شرکت های خصوصی طرفه ای از این دورکاری 
نبسته اند. از سوی دیگر در شبکه های اجتماعی 
این موضوع برجسته شده است که برخی از 
در  دورکاری  یا  تعطیلی  اختیار  دولتی  اماکن 
افراد  این  که  است  داده  قرار  مدیران  اختیار 

نیستند.از  مصوبه  این  اجرای  به  حاضر  نیز 
سوی دیگر بسیاری از شرکت های خصوصی 
به این شرط حاضر هستند که کارکنان خود را 
دورکار کنند که به ازای هر ساعت دورکاری 

از حقوق دریافتی آنها بکاهند.
این موارد در حالی مطرح می شوند که تمامی 
مصوبات ستاد ملی و ستادهای استانی کرونا تا 
زمانی که این بیماری وجود قابل اجرا است. 

شکایت از تخلفات کرونایی
سامانه سجام شیوع بیماری کرونا از سوی قوه 
قضایی این امکان را پیدا کرد که بتواند شکایت 
شهروندان در زمینه کرونا را ثبت کند. محمد 
باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
کرونا  شیوع  آغاز  زمان  در  قضائیه  قوه  جرم 
اعالم کرد: » شهروندان و اعضای سامانه جامع 
ارتباط مردمی قوه قضائیه )سجام( در صورت 
مشاهده تخلفاتی که باعث شیوع بیماری کرونا 
می شوند می توانند در سامانه سجام به آدرس 
sajam.scpd.ir گزارش های خود را ثبت کنند.«
سامانه سجام پیش تر هم در رابطه با احتکار و 
گران فروشی ها شکایات مردمی را ثبت می کرد، 
اما چند ماهی است که با راه اندازی صفحه ویژه 
کرونا، تخلفات برخی از اماکن عمومی پر تردد 
از جمله فروشگاه های زنجیره ای، نانوایی ها و 
پمپ بنزین ها در این روز ها را ثبت می کند.

ادامه در صفحه 14 

تکلیف کارکنان  بخش خصوصی چیست؟
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 ادامه از صفحه 13 
البته نباید این سامانه که با عنوان سامانه ثبت 
نام داوطلبین قوه قضاییه است با را با سامانه 
دیگری به همین نام که این روزها برای بورس 

بازان آشنا است اشتباه گرفت.
در این سامانه آمده است: »با هدف پیشگیری 
و  شهروندان  کلیه  کرونا   بیماری  شیوع  از 
مردمی  ارتباط  محترم سامانه جامع  اعضای 
در صورت  میتوانند   ) سجام   ( قضاییه  قوه 
ثبت  سامانه  این  در  ذیل   موارد  مشاهده 
گرانفروشی   احتکار،   -1« فرمایند:  گزارش 
و هر گونه تخلف در توزیع اقالم بهداشتی 
مورد نیاز مردم  از قبیل  ماسک، دستکش، 
اقالم  توزیع  یا  تهیه  الکل، ژل ضد عفونی، 
بهداشتی تقلبی و غیر مجاز ۲- عدم رعایت 
دستورال عملهای بهداشتی در فروشگاه های 
 ، سوخت  عرضه  جایگاه های  زنجیره ای، 
به  توجه  با  عرضه نان  مراکز  و  نانوایی ها 
موارد مندرج در صفحه ویژه گزارشات کرونا 
صورت  به  که  تخلفاتی  یا  موارد  سایر   -3
عمده منجر به شیوع بیماری کرونا می شود.«
همچنین در این توضیحات این سامانه تأکید 
شده است که : »در این سامانه هویت  کلیه  
شهروندان،  اعضای سامانه سجام، دیده بانان 
پیشگیری و دست اندرکاران پیگیری  گزارشات  

کامال  محرمانه  می باشد.«
مسئوالن وزات بهداشت نیز بارها خواستار ثبت 
شکایات و مشاهدات مردمی اعم از هرگونه 
تخلفات کرونایی اعم از گرانفروشی  تجهیزات 
بهداشتی، زیرپا گذاشتن پروتکل های بهداشتی 
و عدم رعایت موازین فاصله گذاری اجتماعی 

در این سامانه شده بودند.«
بر  عالوه  نیز  بهداشت  وزارت   190 سامانه 
تخلفات حوزه پزشکی و درمانی در دوه کرونا 
تخلفات کرونایی را ثبت می کند. چندی قبل 
ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در 
موارد  »اگر  کرد:  اظهار  خبری  نشست  یک 
مردم  شد  مشاهده  صنوف  ازسوی  خالفی 

با سامانه 190 تماس گرفته و این  می توانند 
تخلف را اعالم کنند.«

اگرچه معاون استاندر تهران مدیران را به رعایت 
این موارد دعوت کرده است و هرگونه تخلف 
کرده  اعالم  دستور  از  را خالف  مصوبه  این 
امکانی را برای کارمندان  اما هیچگونه  است 
ادارات کار می کنند در  این  افرادی که در  و 

نظر نگرفته است.
در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور 
در بخشنامه ای که شنبه ۲۸ تیرماه ابالغ کرد آورده 
اجرایی  های  دستگاه  مدیران  »تمامی  است: 
محض  به  موظفند  سازمانی  سطح  هر  در 
کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  ابالغ 
بخشنامه های  و  دستورالعمل ها  پروتکل ها، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  وزارت 
این سازمان و سایر مراجع مسئول، ضمن ابالغ 
آنها به بخش های مربوط و کارکنان دستگاه، 
تمهیدات الزم را به منظور اجرای موثر و 

از  تخطی  گونه  هر  سازند.  فراهم  آنها  دقیق 
اجرای مصوبات، ابالغ ها و پروتکل های مربوط 
یا کمکاری و سهل انگاری در این رابطه تخلف 
اداری محسوب شده و مراجع ذی ربط مکلف 
به  هیئت های رسیدگی  به  را  هستند موضوع 

تخلفات اداری دستگاه گزارش  کنند.«
اداری  سازمان  بخشنامه  دوم  قسمت  در 
منظور  به   « است:  شده  گفته  استخدامی  و 
کارکنان  از حقوق مردم، مراجعان و  صیانت 
دستگاه های اجرایی و با توجه به الزامات ناشی 
از وضعیت خاص بیماری کرونا در شیوع کشور، 
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری موظف 
بند  با  ارتباط  در  واصله  گزارش های  هستند 
از  فوق ومواردی نظیر عدم استفاده کارکنان 
ماسک در محیط اداری و حضور در محل کار 
علیرغم اطالع از ابتال به ویروس کرونا را با قید 
فوریت و بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری بررسی و رای مقتضی صادر نمایند.«

است:  شده  اعالم  همچنین  بخشنامه  این  در 
»نحوه اعمال قانون با استفاده از همه ظرفیت های 
قانونی و همکاری موثر قوه قضائیه و نیروی 

انتظامی خواهد بود.«
دید  باید  دستورالعمل ها  و  ابالغیه ها  این  با 
نتوانستند  چرا برخی اماکن دولتی و عمومی 
به این مصوبه عمل کنند و بر اساس مقررات 
چگونه  تخلف ها  این  با  است  قرار  ابالغی 
برخوردشود. از سوی دیگر وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی که 
حافظ منافع کارکنان بخش خصوصی هستند 
عمال  که  شرکت هایی  قبال  در  تصمیمی  چه 
تهدید  دستمزد  کاهش  به  را  خود  کارکنان 
این  اینکه  کرده اند، خواهند گرفت. علی رغم 
مصوبه از روز گذشته اجرایی شد وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی 
هیچ دستورالعمل یا ابالغیه ای را صادر نکرده 

و یا حداقل آن را اطالع رسانی نکرده است.
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