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رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

مراسم عزاداری محرم فقط در فضاهای باز برگزارشود
رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »پروتکل های مراسم 
عزاداری محرم پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با 
کرونا، توسط وزارت کشور به استانداری ها و توسط 
وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ 
شده و بر این اساس، برگزاری مراسم در فضای 
سربسته به هیچ عنوان مطرح نیست و فقط در 

فضاهای باز باید برگزار شود.«
به گزارش سپید، احمد جنیدی در گفت  وگو با 
ایرنا درباره مسائل مطرح شده مبنی بر برگزاری 
مراسم عزاداری محرم در فضای سربسته افزود: 
»فایلی در زمینه پروتکل های محرم منتشر شد که 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت هم 
در مورد آن فایل تکذیبیه صادر کرد. جلسه ای در 
سازمان تبلیغات برگزار شد که رییس این سازمان، 
دبیر ستاد کرونا، معاونان وزیر بهداشت و روحانیون 
در آن جلسه حضور داشتند. در این جلسه در مورد 
برگزاری مراسم در فضای باز صحبت هایی مطرح 
و قبول شد، اما شبهاتی در مورد برگزاری مراسم 

در فضای سربسته وجود داشت.«
وی ادامه داد: »البته در آن جلسه نیز اعالم شد که 
همه این صحبت ها باید در ستاد ملی مقابله با کرونا 
مطرح و تصویب شود. سپس در ستاد ملی مقابله با 
کرونا، با برگزاری مراسم عزاداری محرم در فضای 
سربسته موافقت نشده و فقط برگزاری مراسم در 
فضای باز تصویب شده است.« رییس مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت اظهار کرد: »اگر قرار 
به زنجیرزنی باشد باید روز قبل زنجیر را تحویل 
فرد بدهند و در روز آخر تحویل بگیرند تا دست به 
دست نشود. برخی هیات ها لباس مشکی می دهند 
که این لباس ها هم باید روز اول تحویل داده شده 
و روز آخر دریافت شود تا لباس دست به دست 
نشود. سینه زنی هم باید در فضای باز انجام شود 
و امسال دسته روی نخواهیم داشت. این مراسم 
باید با رعایت فاصله دو متری از هم انجام شود.«
جنیدی گفت: »مراسمی مثل نخل گردانی در سال 
جاری نخواهیم داشت تا تجمع ایجاد نشود. همه 

مردم ایران از عزاداران امام حسین )ع( و یاران 
ایشان هستند. همان طور که مقام معظم رهبری نیز 
فرمودند، برای این که امسال این مراسم را برگزار 
کنیم و کسی به ویروس کرونا مبتال نشود، این 
تمهیدات در نظر گرفته شده تا مراسم در فضای باز 
برگزار شود.« وی بیان کرد: »قالب و شکل عزاداری 
امسال می تواند متفاوت باشد. باید قالب عزاداری را 
متناسب با شرایط زمان و مکان در نظر بگیریم. در 
حال حاضر درگیر شرایط بیماری هستیم. ویروسی 
که به هیچ فردی رحم نکرده و افراد را انتخاب 
نمی کند. بهتر است سالمندان و افرادی که بیماری 
زمینه ای دارند از مراسم عزاداری تلویزیون و فضای 
مجازی استفاده کنند. همچنین همه منازل می توانند 

پرچم اباعبداهلل)ع( را نصب کنند.«

حسین ذوالفقاری رییس کمیته امنیتی انتظامی ستاد 
ملی مقابله با کرونا نیز روز چهارشنبه در این رابطه 
بهداشت،  وزارت  کارشناسی  نظر  »طبق  گفت: 
برگزاری مراسم در فضای سربسته خطر شیوع 
کرونا را افزایش می دهد و برگزاری مراسم عزاداری 

محرم در فضای بسته ممنوع است.«
علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی نیز روز سه شنبه در 
نشست خبری ویدیو کنفرانس با خبرنگاران در 
همین رابطه گفته بود: »هر گونه برگزاری مراسم 
عزاداری در فضاهای بسته ممنوع است و از مردم 
می خواهیم در طرح »هر خانه، یک حسینیه« مشارکت 
کنند تا اجازه ندهیم حتی یک عاشق اباعبداهلل 

الحسین)ع( تب کند.«

سیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت نیز 
روز چهارشنبه در نشست خبری ویدیو کنفرانس با 
خبرنگاران در این رابطه اظهار کرد: »مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا این است که به هیج وجه مراسم 
محرم در فضای سربسته نباید باشد. در فضای باز 
هم با فاصله گذاری باید انجام شود و این موضوع 
به صورت واضح اعالم شده است. مداحالن و 
علما هم همکاری داشته اند. در این زمینه همان 
طور که مقام معظم رهبری فرمودند فصل الخطاب 
مصوبات ستاد ملی کروناست و مطابق مصوبه این 
ستاد اگر هیات های عزاداری از پروتکل ها تخطی 
کنند در گام اول تذکر می گیرند، در گام دوم یارانه 
و تسهیالت آنها قطع شده و در مرحله سوم مجوز 

هیات باطل می شود.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال و فوتی ناشی از کرونا 
در کشور طی 2۴ ساعت گذشته را اعالم کرد و گفت: »متاسفانه 
در 2۴ ساعت گذشته، 112 بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به 2۰ هزار 

و 37۶ نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری افزود: »از روز پنج شنبه تا 
جمعه )31 مرداد 1399( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
22۰۶ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 
1۰71 نفر از آنها بستری شدند. در نتیجه مجموع بیماران کووید19 
در کشور به 3۵۴ هزار و 7۶۴ نفر رسید.« وی افزود: »متاسفانه 
در طول 2۴ ساعت گذشته، 112 بیمار کووید19 جان خود را از 

دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 2۰ هزار و 
37۶ نفر رسید.« الری ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون 3۰۵ هزار 

و ۸۶۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند اما متاسفانه 379۴ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« وی با اشاره 
به اینکه تا کنون دو میلیون و 9۸7 هزار و 117 آزمایش تشخیص 
کووید19 در کشور انجام شده است، گفت: »استان های مازندران، 
تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان 
رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیالن 
در وضعیت قرمز قرار دارند.« سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید 
کرد: »همچنین استان های فارس، ایالم، لرستان، هرمزگان، زنجان، 
قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری 

و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی  2206 بیمار جدید کووید19
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وزیر بهداشت در مراسم نکوداشت روز پزشک: 

کار پزشکی، خریدن اندوه و فروختن جان است
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
رعایت  پزشکان،  به  پاداش  »بزرگترین  گفت: 
دستورالعمل  های بهداشتی است و از همه مردم 
می  خواهم که در ایام عزاداری بیشتر با همکاران 

ما همراهی و همکاری کنند.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در مراسم نکوداشت 
روز پزشک که در برج میالد تهران برگزار شد، 
افزود: »بیان گذشت و ایثار جامعه پزشکی را با 
هیچ دوربین و واژه  ای نمی  توان به تصویر کشید.«
وی افزود: »از این جریان  هایی که گذشت، خاطره 
فراوانی دارم و امروز بعد از گذشت شش ماه 
تریبونی در مورد  از  بار است که  اولین  برای 
تالش همکارانم صحبت می  کنم. در این روزها و 
شب  ها بارها به عظمت کار پزشکان و پرستاران 
و خدمه بیمارستان و تکنسین اورژانس و اتاق 

عمل فکر کردم.«
وی ادامه داد: »پزشکان وقتی لباس سفید روپوش 
را می  پوشند، لباس احرام شان است که به طواف 
بیمار در سخت ترین شرایط می  روند. کار پزشکی، 
کار خریدن اندوه و فروختن جان است که آن را 
با هیچ معیار مادی نمی توان قیاس کرد. گاهی 
حرف از ویزیت و تعرفه می زنند و من شرمسار 
می شوم. مگر می شود دقایقی که این عزیزان بر 
بالین بیمار می گذرانند را با پول جبران کرد. مگر 
می شود وقتی عده ای دارند پول پارو می کنند و 
پزشکان اندوه جارو می کنند را با معیار مادی 

سنجید. این عظمت بزرگ تر از آن است که با 
دوربینی به تصویر کشیده یا با کالمی بیان کرد.«
وزیر بهداشت بیان کرد: »امروز، روز بزرگداشت 
عزیزانی  است.  سرزمین  این  شریف  پزشکان 
و  پنهان  که  مقدس  دفاع  سال  های  از  بعد  که 
بی صدا خدمت می کردند و کسی این حرکت 

را بزرگ نمی  دید.«
نمکی خاطرنشان کرد: »دستاوردهای عظیم در 

مدیریت  مدیون  کشور  سالمت  شاخص هایق 
جامعه پزشکی در کنار ارکان نظام سالمت است 
که شاید به چشم مردم عادی نمی آید. در جریان 
مدیریت کووید 19 مشخص شد لحظه  ای که 

همه فرار کردند، پزشکان ماندند.«
وزیر بهداشت اظهار کرد: »گرچه در طرح تحول 
بازهم  اما  اضافه شد،  تعداد تخت ها  سالمت، 
داشتیم  نفر جمعیت  هزار  ازای  به  تخت   1.6

که کمترین میزان تخت در اروپا، بین 6 تا 7 
برابر کشور ما است. آنچه اجازه نداد حتی یک 
بیمار پشت در بیمارستان سرگردان شود یا آنچه 
باعث شد پیرزن یا پیرمردی را از ونتیالتور قطع 
نکنیم و جوانی را در اولویت بگذاریم یا آنچه 
نگذاشت افغان های بدون کارت را رها کنیم، 

همت جامعه پزشکی بود.« 
وی افزود: »بزرگترین سرمایه ملی ما در مدیریت 
بیماری کرونا که توانستیم در کمتر از دو ماه 
همت  برسانیم،  پنجم  یک  به  را  میر  و  مرگ 
جامعه پزشکی و کادر بهداشت و درمان بود 
از  بعد  برخی  است.  اجتماعی  سرمایه  این  و 
چه  که  رود  می   یادشان  بحران  ها  از  گذشت 
کسانی این بحران را مدیریت کردند. امیدواریم، 
این قدرشناسی را از جامعه پزشکی در رعایت 

پروتکل  های بهداشتی ببینیم.«
کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر  وبدا،  گزارش  به 
»همکاران من با اینکه عاشق کار هستند، ولی 
با همه فشارها، خسته هستند. در این ایام محرم 
امیدوارم مردم با همکاران من بیشتر همکاری 
کنند و اجازه ندهند خیز جدیدی این عزیزان 
را گرفتار کند. بگذارید برای روزهای سخت 
احتمالی پاییز برای این عزیزان قدرت و توانی 
باقی مانده باشد. امیدوارم دست در دست هم 
روزی را شاهد باشیم که این بالی خانمان سوز 

کووید 19 از مملکت ما حذف شود.«

خبـر

رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که 
حکایت روز پزشک امسال در قیاس با سال های 
قبل حکایت متفاوت و داستانی دیگر است، گفت: 
»امسال به جای تبریک روز پزشک باید به تکریم 
و تعظیم آن پرداخت و به احترامش قیام کرد.«
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در مراسم 
تجلیل از مدافعان سالمت و نکوداشت روز 
پزشک اظهار کرد: »امسال همه ما در سوگ 
بیش از 160 نفر از همکارانی هستیم که جان 
بر کف و شجاعانه برای نجات مردم ایران به 
صحنه خطیر مقابله با بیماری همه گیر کرونا قدم 
نهادند و صادقانه به عهدشان با خدای بزرگ و 
مردم شریف و مرام و مسلک پزشکی وفا کردند 
و پرچم شرف و افتخار را در هماره تاریخ و بر 

پهنه جغرافیای ایران برافراشتند  .« 
وی افزود: »حکایت روز پزشک امسال حدیث 
هزاران مبتالی به بیماری و شهیدان جامعه پزشکی 
است که در صحنه های سخت درمان و نجات 
جان انسان ها آگاهانه و آرام قدم نهادند و عزت 
و ایثار برگزیدند و مهر شرافت و مرام و میثاق 
طبابت را بر صفحات تاریخ حرفه پزشکی ثبت 
کردند و مصداق کالم وحی شدند و عبارت   
 َوَمْن أَْحیَاَها َفَکَأنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیًعا   را معنا و 

جلوه بخشیدند .«   
وی ادامه داد: »روز پزشک امسال حکایت شرح 
درد اشتیاق سالکانی است که در هنگامه بیماری 
با شرایطی سخت و خطیر، درمان مردم را بر جان 
خود مقدم داشتند و به روزگار وصل خویش 
رسیدند و در وصف و شرحشان چه خوش 
گفت موالنا که سینه خواهم شرحه شرحه از 

فراق/تا بگویم شرح درد اشتیاق/هر کسی کو 
دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار 

وصل خویش«
ظفرقندی خاطرنشان کرد: »روز پزشک امسال 
برگ سبزی است تحفه تقدیر از کسانی که در 
لباس های سخت و نفس گیر حفاظت از کرونا 
در بخش های  ICU  و بیمارستان ها، همه بیماران 

را چون عزیز و خانواده خود انگاشتند و با نجات 
جانشان سر بر آسمان خدا و سجده شکر بر 
زمین نهادند و با مرگ بیمارشان اندوه و اشک 

بر دیده و بار غم بر دل نشاندند .«  
رییس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: »روز 
پزشک امسال روزی است که باید از عمق جان 
فریاد برآوریم که با ساده انگاری و بی توجهی 
و بدون عزمی جدی و ملی و بدون پذیرش 
مسئولیت اجتماعی از سوی همه مسئولین و 
قوای کشور و اقشار مردم در مسیر صعب و 
بدون حمایتی گسترده و علمی و فراتر از حرف 
از فداکاران صفوف مقدم این نبرد، این ره به سر 

منزل مقصود نخواهد رسید.«
به گفته وی، امروز تجویز اجتماعات، بی توجهی 
به اصول و پرداختن به فروع، نتیجه ای جز افزایش 
بار غم و افسوس و از دست دادن عزیزانمان 
در بر نخواهد داشت و امروز هر تصمیم کالن 
صحیح یا غلط مسئولین و هرگونه سازش و سهل 
انگاری، مترادف با حفظ یا هدر رفتن جانهای 
شریفی است که جبران آن میسر نخواهد شد. 
باید در دو راهی های تحمیل، شجاعانه  پس 
به اصول پرداخت و تصمیم درست و منطبق 

با اولویت سالمت مردم را اتخاذ کرد.«وبدا

رییس کل سازمان نظام پزشکی در مراسم نکوداشت روز پزشک: 

جامعه پزشکی پرچم شرف و افتخار را برافراشت
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معاون اول رییس جمهور:

پیام شهدای جامعه پزشکی در دوران کرونا 
انسان دوستی و از خودگذشتگی است

معاون اول رییس جمهور با اشاره به شهادت 11۴ 
نفر از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی در دوران 
مقابله با شیوع بیماری کرونا گفت: »ما انسان هایی 
که بزرگترین سرمایه های کشور هستند و خدمات 
مهمی به جامعه ارائه کرده اند را از دست دادیم، پیام 
بزرگ شهدای فداکار جامعه پزشکی و کادر درمانی، 
فداکاری، انسان دوستی، نوع دوستی و از خود گذشتگی 
است که در تاریخ ایران ثبت و ماندگار خواهد شد.«
مراسم  در  جهانگیری  اسحاق  سپید،  گزارش  به 
نکوداشت روز پزشک با اشاره به نقش و جایگاه 
بی نظیر جامعه پزشکی در مسایل کشور و احترام 
مردم به این قشر اظهار داشت: »جامعه پزشکی در همه 
نظرسنجی هایی که از مردم انجام شده جزو گروه های 
مرجع و مورد اعتماد هستند، آنها در ماجرای کرونا 
کاری بزرگ انجام دادند و در کنار انجام وظیفه، زمانی 
که نزدیکان و حتی خانواده بیماران مجبور به ترک 
آنان بودند از جان خود گذشتند و به خوبی ایستادند 
و در تاریخ ما ماندگار شدند.« جهانگیری افزود: »نقش 
دیگر کادر پزشکی در این ایام که ماندگار خواهد شد، 
تالش برای افزایش اعتماد و امید در جامعه بود. در 
شرایط سختی و فشارهای اقتصادی و سیاسی آنها 
اعتماد، امید و همبستگی میان مردم را تقویت کردند 

تا کشور بتواند از این گردنه دشوار عبور کنیم.«
از  عبور  »برای  رییس جمهور گفت:  اول  معاون 
دشواری ها، ایران نیازمند سرمایه اجتماعی است که 
نمونه این اتفاق تنها در دوران دفاع مقدس دیده شد 
در آن مقطع نیز که در سختی و دشواری سنگین قرار 
داشتیم عده ای داوطلبانه رفتند تا ایران و جامعه ایرانی 
محفوظ بماند و این اتفاق یکبار دیگر در دوره مقابله با 
کرونا به نام کادر پزشکی و درمانی ثبت شد که من و 
همه مردم ایران از آنان، تیم مدیریتی وزارت بهداشت 
و درمان و وزیر محترم بهداشت قدردان آنها هستیم.«

جهانگیری با اشاره به پیامدهای متعدد کرونا در حوزه 
های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گفت: »باید برای 
اقناع کسانی که در خصوص آثار و عوارض کرونا اطالع 
کمی دارند تالش کرد نظیر موضوع برگزاری کنکور 
که در خصوص برگزاری آن اختالف نظرهایی نیز 

در سطوح باالی مدیریتی و حتی خانواده ها به وجود 
آمد. الزم است وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و دستگاه های مرتبط این اطمینان را به جامعه 
بدهند که برگزاری آزمون کنکور با رعایت همه ضوابط 
مرتبط با حفظ سالمت جوانان کشور برگزار می شود.«
معاون اول رییس جمهور به موضوع برگزاری عزاداری 
در ایام ماه محرم اشاره کرد و گفت: »این مراسم برای 
مردم ایران و همه شیعیان موضوعی مهم و استثنایی 
است و همه می خواهند مراسم عزاداری امام حسین 
)ع( با شکوه برگزار شود، حتی اقلیت ها نیز نسبت 
به عزاداری ساالر شهیدان توجه ویژه ای دارند و 
کسی نمی تواند مردم ایران را از برگزاری این مراسم 
محروم کند به تعبیر امام خمینی )ره( محرم و صفر 
اسالم را بیمه کرده است اما در این شرایط می توان 
با روش های دیگری مراسم عزاداری را برگزار کرد. 
اگر کسی بخواهد مراسم عزاداری امام حسین )ع( 
را که موجب تقویت انسجام ملی است، تبدیل به 
موضوعی اختالف انگیز کند کار درستی انجام نداده 
است و باید با خالقیت و روش های نوین و رعایت 
پروتکل های بهداشتی، مراسم عزاداری برگزار شود.«
جهانگیری با اشاره به اعتماد جامعه به نظر کادر پزشکی 

و درمانی در نحوه برگزاری مراسم عزاداری امام حسین 
)ع( گفت: »اجرای شعار »هر خانه یک حسینیه« می تواند 
روش جدیدی برای برگزاری مراسم عزاداری باشد و 
اگر این مراسم در محل دیگری هم انجام می شود باید 
حتماً پروتکل های بهداشتی رعایت شود.« معاون اول 
رییس جمهور گفت: »دولت آنچه در توان دارد در 
شرایط سخت تحریم و کرونا به صحنه آورده است. 
طرح تحول سالمت، تجهیز بیمارستان های کشور، 
افزایش تخت های بیمارستانی و افزایش امکانات و 
تجهیزات پزشکی با کمک بخش های دانش بنیان 
نشان داد که دولت در مسیر درست قدم گذاشته 
است.« جهانگیری با بیان اینکه یکی از غصه هایی 
که هیچ گاه فراموش نخواهد کرد نبود تجهیزات 
در روزهای سخت کرونا برای کادر درمانی بوده 
است گفت: »به فضل الهی در مدتی کوتاه عالوه بر 
تأمین تجهیزات مورد نیاز کادر پزشکی و درمانی به 
یک کشور صادرکننده این تجهیزات تبدیل شده ایم.«
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه با وجود 
همه کمبودهای اخیر، ارز مورد نیاز بخش دارو و 
کاالهای اساسی تأمین شده است، گفت: »تأمین دارو 
جزو نیازهای اصلی کشور است و هر ماه با مسئوالن 

این بخش جلسه ای برگزار می کنم تا نسبت به ذخایر 
دارو و کاالهای اساسی، ثبت سفارش و تأمین ارز 

مورد نیاز این کاالها خللی به وجود نیاید.«
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد شدید 
از مسئوالن کشور کره جنوبی گفت: »جای تعجب 
است که مسئوالن این کشور حاضر نیستند از بیش از 
هفت میلیارد دالر پول بلوکه شده کشورمان در آنجا 
مبلغی برای واردات واکسن تولید خودشان اختصاص 
دهند تا ما نیاز کشور را تأمین کنیم. آنها در تاریخ باید 
پاسخگو باشند و در برابر لطماتی که به مردم ما وارد 
می شود حتماً باید جواب دهند زیرا ما چیزی جز 
نیازهای اصلی کشورمان را نمی خواهیم وارد کنیم.«
معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: »همانطور که 
رییس جمهور محترم گفته است مصمم هستیم واکسن 
کرونا را در هر جا تولید شود به کشور وارد کنیم و 
واکسن آنفلوآنزا نیز به میزان مورد نیاز تأمین نماییم. 
شرایط تحریم سخت و دشوار است اما دولت مصمم 
است که نگذارد دست کادر پزشکی و درمانی کشور 
بسته باشد.« وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
نیز در این جلسه ضمن ادای احترام به مقام شهدای 
جامعه پزشکی و مدافعان سالمت؛ ایثار و فداکاری 
پزشکان و کادر درمانی کشور را در ماه های گذشته 
وصف ناپذیر توصیف کرد و گفت: »جامعه پزشکی 
بزرگترین سرمایه اجتماعی را برای کشور ایجاد کرد.«
وی بار دیگر با تأکید بر ضرورت رعایت پروتکل های 
گفت:  محرم  عزاداری  ایام  در  ویژه  به  بهداشتی 
کادر  از خدمات  پاسداشت  و  احترام  »بزرگترین 
پزشکی و درمانی پایبندی به دستورالعمل های ستاد 

ملی مقابله با کرونا است.«
در این مراسم عالوه بر اعطای نشان ایثار به تعدادی از 
خانواده های شهدای مدافع سالمت، به تعداد دیگری از 
پزشکان، قهرمانان و دست اندرکاران بخش بهداشت 
و درمان نشان های ابن سینا، مدیریت، خدمت، کار و 
تولید، منزلت، حامی و سالمت و فرهنگ و هنر اهدا شد.
همچنین پوستر »جان ما ایران ما« با شعار »پویش 
ملی همدلی با مدافعان سالمت« از سوی معاون اول 

رییس جمهور امضا شد.وبدا

خبـر

سید اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در پیامی روز پزشک را تبریک گفت. 

به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این پیام به شرح زیر است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

باز هم روز نخست ماه آخر تابستان آمد تا به بهانه تولد حکیم و 
طبیب بوعلی سینای عزیز یادی کنیم از دوستان پزشکمان. 

امسال سالم اول ما به ساحت زندگان همیشه جاوید مان تقدیم می شود 
که نزد خدایمان ارتزاق می کنند؛ یادشان گرامی و پیامشان همیشگی باد. 
سالم بر جمله مدافعان سالمت آن جراح جوانی که در فالن شهر 
کوچک حتی نداشت امکانی را که تشخیص دهد بیمار دیابتیک 

سالمندش در کنار کیسه صفرای نکروزه اش، کرونا هم دارد؟ 
سالم بر خانم دکتر جوانی که برای تولد جنینی که چرخیده است و 

دوست ندارد بدون ایثار پزشکش ناله کند. 
سالم بر پزشک جوانی که کسی به او 
نگفت کرونا چیست و چه باید بکند، 
اما او نه نگفت و در بک دست کتاب و 
در دست دیگر گوشی اش را گرفت تا 
بیمارش را از این مهمان ناخوانده حفظ 

کند و اطرافیانش را نجات دهد. 
سالم بر همه آنهایی که با هر رشته و تخصصی توانستند لقب پر فروغ 
مدافع سالمت را اخذ کنند و عزت جامعه پزشکی را که گاهی هدف 
هجمه جاهالن و حسودان و کج اندیشان قرار می گرفت را نگه دارند. 
سالم بر پزشک سالمندی که گفته اند تو را وظیفه ای نبست، خودت 
در معرض خطری خانه بنشین و هیچ مکن اما او در کنار عزیزان 

جوانش عصایش را همراه با زبانش می چرخاند 
تا مباد اسمش را از لیست ایثارگران همیشه 

تاریخ خط بزنند. 
درود و رحمت الهی بر یاد دهندگان و یاد 
گیرندگان حوزه سالمت و پزشکانی که سر 

دمدار و محور این همبستگی هستند. 
درود خدا و مالئکه گرانقدرش بر مدیرانی که 
شب از روز نشناخته و در دیار دور و نزدیک نه تنها با این مهمان 
ناخوانده که با اندیشه های تلخ و شیرین با جامعیت مقابله کرده و 

ادامه می دهند. 
همکاران بزرگوارم روزتان مبارک

محمد اسماعیل اکبری -  اول شهریور 1399

پیام تبریک مشاور عالی وزیر بهداشت به مناسبت روز پزشک



دستور رییس قوه قضاییه 
برای بررسی نحوه اجرای طرح تحول نظام سالمت

 رییس قوه قضاییه با اشاره به انتقادات مطرح 
شده در خصوص طرح تحول نظام سالمت به 
رییس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد 
تا با بررسی نحوه اجرای این طرح، گزارشی ویژه 
از اشکاالت و ایرادات اجرای آن ارائه و اقدامات 

الزم را در دستور کار قرار دهد. 
به گزارش سپید به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی 
عامه  حقوق  احیای  نشست  در  پنجشنبه  روز 
در حوزه سالمت و تجلیل از جامعه پزشکی با 
گرامیداشت روز پزشک و یاد و خاطره شهدای 
مدافع سالمت و تقدیر از تالش های پزشکان 
و پرستاران، گفت: »آمریکا و اروپا با آن همه 
به بخش  ناخالص ملی  تولید  ادعای تخصیص 
اما  با کرونا فشل شدند،  سالمت، در مواجهه 
در ایران با تدبیر مقام معظم رهبری و همراهی 
مردم با وجود این کادر پزشکی توفیقات بزرگی 

حاصل شد.«
رییس قوه قضاییه امر سالمت را در همه ابعاد 
جسمی و روحی و معنوی و اجتماعی مهم دانست 
و با اشاره به تصویب و ابالغ سیاست های کالن 
این حوزه، از اجرا نشدن کامل این سیاست ها و 
بندهای مربوط به نظام سالمت در برنامه چهارم 

توسعه انتقاد کرد.
وی با تأکید بر عدالت در نظام سالمت و توجه 
اجرای  این حوزه،  با  مرتبطان  همه  به حقوق 
تشکیل  خانواده،  پزشک  همچون  طرح هایی 
و  ارجاع  نظام  اندازی  راه  سالمت،  پرونده 
در  را  الکترونیک  پزشکی  نسخه های  صدور 
اثرگذار  در بخش سالمت  عامه  حقوق  احقاق 
دانست. رییس قوه قضاییه گفت: »قانونمداری 

باید به عنوان یک اصل مهم در همه عرصه ها 
به ویژه در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان 
مورد توجه قرار گیرد و قانون گریزی باید ضد 

ارزش تلقی شود.«
رییسی افزود: »نظارت پذیری هم در همه عرصه ها 
مهم است و در عرصه پزشکی که با جان و روان 
مردم در ارتباط است، باید به طور مضاعف مورد 
معنای  به  را  نظارت  نباید  و  گیرد  قرار  توجه 
بی اعتمادی دانست، بلکه تضمینی برای اجرای 

قانون و سالمت اداری است.«
گزینش  »در  داشت:  اظهار  قضاییه  قوه  رییس 
کادر بهداشت و درمان کشور باید بهترین ها را 
انتخاب کرد و بعد از آن باید نظارت را مورد 
دچار  این حوزه  در  احدی  تا  داد  قرار  توجه 
لغزش نشود و اگر هم لغزشی به وجود آمد، 

نسبت به آن به موقع هشدار داد.«
وی با استقبال از تفویض کار نظارت بر پزشکان 
به سازمان نظام پزشکی و دیگر نهادهای مربوط 
به جامعه پزشکی گفت: »قوه قضاییه موافق است 
که امور نظارتی و برخورد با تخلفات پزشکی 
به نهادهای مرتبط با این حوزه واگذار شود و 
در خود قوه قضاییه هم با وجود دادسرای ویژه، 
این مأموریت به شورای اختالف تفویض شده، 
اما باید مراقب آفات این کار هم بود.« رییس قوه 
قضاییه گفت: »نظارت و رسیدگی به تخلفات و 
قصور و تقصیرها باید جدی باشد، ولی گاهی 
مالحظات هم صنفی مانع از نظارت می شود و در 
برخورد با یک تخلف پزشکی نباید با رودربایستی 
موجب تضییع حقوق مردم شد و خود پزشکان 

باید در صف مقدم نظارت پذیری باشند.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود از بررسی 

پیشنهاد ارتقای دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم 
پزشکی به دادسرای ویژه حوزه سالمت سخن 
گفت و با اشاره به برخی انتقادها از صدور حکم 
حبس برای پزشکان در پرونده های مربوط به 
قصور پزشکی اظهار داشت: »قضات بر اساس 
نظر کارشناسی مراجع تخصصی که جرمی را 
با  اما  تشخیص می دهند حکم صادر می کنند، 
این وجود سیاست ما آن است که در حد امکان 
از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنیم تا 
هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکی 

حفظ شود.«
رییسی تصریح کرد: »همان طور که هیچ پزشکی 
نمی خواهد بیمارش آسیب ببیند یا فوت کند، 
هیچ قاضی نیز دوست ندارد یک پزشک مجازات 
شود و اعتبارش لطمه ببیند، اما دستگاه قضایی 
موظف به صیانت از حقوق عامه است.« رییس 
قوه قضاییه همچنین گفت: »مقام معظم رهبری 
با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت 
تأکید دارند و تصمیم سازی و تصمیم گیری در 
این مسأله موضوعی پیچیده و الینحل نیست، 
اما به نظر می رسد برخی سیاست ها و دیدگاه ها 

مانع از تحقق آن می شود.«

آمار سقط جنین نگران کننده است 
رییسی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را 
بی توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد 
و افزود: »آمار سقط جنین در کشور نگران کننده 
است و هر کسی که در نظام سالمت دغدغه 
سالمت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتمًا 

باید برای آن چاره اندیشی کند.« 
رییس قوه قضاییه گفت: »افزایش جمعیت حتمًا 

یک فرایند پیوسته اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی 
است که باید در کنار هم و به طور جامع دیده 
شوند، اما برخی اقدامات خالف سیاست های 
کالن نظام است که باید به آن ها توجه داشت و 
نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند.«
رییسی با بیان این که در حوزه جمعیت به اندازه 
با  و  انجام شده  پژوهشی  کار  و  مطالعه  کافی 
تأکید  نیستیم،  مواجه  قانون  و  سیاست  کمبود 
کرد: »افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه 
 بخش هاست تا سیاست ها و قوانین موجود را 
عملیاتی و روش های موجود را اصالح کنند.«

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به انتقادات از مدیریت حوزه سالمت، بیان 
کاستی ها و آسیب ها را امری ضروری و راهگشا 
دانست و با تأکید بر لزوم ارائه پاسخ های اقناعی یا 
اصالح روش ها از سوی مسئوالن امر، به انتقادات 
مطرح شده در خصوص طرح تحول نظام سالمت 
اشاره کرد و به رییس سازمان بازرسی کل کشور 
مأموریت داد تا با بررسی نحوه اجرای این طرح، 
گزارشی ویژه از اشکاالت و ایرادات اجرای آن 
ارائه و اقدامات الزم را در دستور کار قرار دهد.«
از  قضاییه  قوه  استفاده  لزوم  بر  همچنین  وی 
نظرات کارشناسی انجمن های علمی و نخبگان 
حوزه سالمت تأکید کرد و آن ها را بازوی فکری 
دستگاه قضایی در کشف حقیقت و داوری و 
صدور آرای متقن قضایی در حوزه سالمت و 

پزشکی دانست. 
رییس قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: »در گام 
دوم انقالب می توانیم گام های ماندگاری در عرصه 
پزشکی و سالمت برداریم و نه تنها در منطقه که 

در جهان الگو شویم.«

خبـر
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دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در پیامی خطاب به جامعه پزشکی ایران:

غمایرانرابهخاطرازدستدادنکادردرمانارجمینهیم
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در آستانه روز پزشک 
با ارسال پیام تصویری خطاب به جامعه پزشکی و 
کادر درمانی ایران گفت: »ما غمی که ایران به خاطر 
از دست دادن پزشکان, پرستاران و دیگر اعضای 
حرف پزشکی تجربه کرد را ارج می نهیم. همدردی 
عمیق خود را برای این ضایعه و تشکر صمیمانه ام را 
به خاطر این خدمات و فداکاری بزرگ پذیرا باشید.«
به گزارش سپید، تدروس ادهانوم قبریسوس در 
مراسم تجلیل از مدافعان سالمت و نکوداشت روز 
پزشک که در سالن همایش های برج میالد برگزار 
شد با ارسال پیام تصویری اختصاصی برای جامعه 
»سروران،  گفت:  ایران،  درمانی  کادر  و  پزشکی 
همکاران گرامی و دوستان، امروز افتخار این را 
دارم که همراه شماروز ملی پزشک را گرامی بدارم 
آثار تحسین برانگیز بوعلی سینا که در روز تولدش 
ایرانیان روز پزشک را گرامی می دارند، احتماال یکی 
از اولین اقدامات بی شمار ایران برای ترفیع سالمت 

جهانی و پزشکی مدرن است. سنتی که تا همین 
امروز نیز زنده و پا برجاست.«

وی افزود: »در شرایط همه گیری کووید-19, بسیاری 
از پزشکان ایرانی برای کمک به دنیا با اقداماتی مانند 

تحقیق و پژوهش و ارتقاء علوم پزشکی )خصوصاً( 
در شهر های تهران و شیراز، تالش کردند، اما در کمال 
تاسف برخی از پزشکان ایرانی و کارکنان سالمت به 
این ویروس آلوده و فوت شدند، چرا که نیاز های 

دیگران را بر خود ترجیح دادند. ما غمی که ایران به 
خاطر از دست دادن پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای 
حرف پزشکی تجربه کرد را ارج می نهیم. همدردی 
عمیق خود را برای این ضایعه و تشکر صمیمانه ام 
را به خاطر این خدمات و فداکاری بزرگ پذیرا 
باشید.« آدهانوم اضافه کرد: »همچنین از متخصصان 
بهداشت و درمان به خاطر شهامت، ازخودگذشتگی 
و تعهدشان متشکرم و از مردم خواهشمندم برای 
نشان دادن همکاری و حمایتشان از کادر درمان 
به توصیه های بهداشتی عمل کنند. همه افراد در 
مبارزه با این ویروس و پایان همه گیری نقش دارند.«
به گزارش وبدا، وی در پایان ضمن تشکر از محمدرضا 
ظفرقندی، رییس سازمان نظام پزشکی جمهوری 
اسالمی ایران، گفت: »از طرف تمام اعضای سازمان 
جهانی بهداشت از جمله افرادی که کنار شما در 
تهران مشغول به کارند فروتنانه از اعطای نشان 

جهانی سینا سپاسگزارم.«

رئیس جمهوری فرانسه گفت: »واکسن بیماری همه گیر کووید 19 
ممکن است به زودی آماده شود.«

به گزارش سپید، امانوئل مکرون گفت: »احتمال تولید واکسن ویروس 
جدید کرونا طی ماه های آینده وجود دارد.«

امانوئل مکرون همچنین از همکاری کشورهای اروپایی با یکدیگر در 
زمینه تحقیق برای تولید واکسن بیماری کووید 19 ابراز خرسندی کرد. 
امانوئل مکرون که در اقامتگاه تابستانی خود در جنوب شرقی فرانسه و 
در جریان یک نشست خبری مشترک با آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
اظهار داشت: »ما با همراهی یکدیگر همکاری اروپایی در زمینه واکسن 
را بهبود بخشیده ایم. بسیاری از کشورهای دیگر و کمیسیون اروپا برای 

تشویق شرکت های داروسازی اتحادیه اروپا در 
زمینه تحقیق برای کشف واکسن همسو شده اند.« 
وی افزود که همکاری کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا و کمیسیون اروپا با یکدیگر شامل حصول 
اطمینان از وجود ظرفیت کافی برای تولید و 
عرضه واکسن نوع جدید ویروس کرونا به 
جمعیت کشورهای اروپایی می شود. از سوی 

دیگر کمیسیون اروپا روز پنج شنبه اعالم کرد که با شرکت داروسازی 
کیور-وک )CureVac( در آلمان برای عرضه ۲۲۵ میلیون دوز از 
واکسن احتمالی کووید 19 به توافق رسیده است. این چهارمین توافق 

مشابه بین اتحادیه اروپا و شرکت های داروسازی 
محسوب می شود. اتحادیه اروپا پیش از این با 
شرکت های داروسازی »سانوفی« و »جانسون و 
جانسون« برای عرضه به ترتیب ۳۰۰ و ۴۰۰ 
میلیون دوز از واکسن احتمالی به توافق رسیده بود. 
بنابر گزارش یورونیوز، کمیسیون اروپا همچنین 
روز 1۴ اوت با شرکت داروسازی »آسترازنکا« 
برای عرضه ۳۰۰ میلیون دوز از واکسن احتمالی کووید 19 توافق کرده 
بود. در این توافق پیش بینی شده است که اتحادیه اروپا می تواند 1۰۰ 

میلیون دوز دیگر عالوه بر ۳۰۰ میلیون دوز اولیه دریافت کند.ایسنا

رییس جمهور فرانسه از احتمال تولید واکسن کرونا طی چند ماه آینده خبر داد

خبـر

روسیه روز پنج شنبه اعالم کرد: »آزمایش های بالینی پس از تایید 
رسمِی واکسن جنجالی خود علیه کرونا را هفته آینده با مشارکت 

ده ها هزار نفر آغاز خواهد کرد.«
به گزارش سپید، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در اوایل 
این ماه مرداد اعالم کرد روسیه به عنوان اولین کشور ساخت واکسن 
کروناویروس را ثبت کرده است، هرچند این اعالمیه با احتیاط از 
جانب شماری از دانشمندان و نیز سازمان جهانی بهداشت مواجه شد 
که بیان داشتند این واکسن هنوز نیاز به یک بررسی دقیق ایمنی دارد.
صندوق سرمایه گذاری مستقل روسیه که پروژه واکسن کرونا را تأمین 
مالی می کند، روز پنج شنبه در بیانیه ای اعالم کرد آزمایشات ایمنی زایی 
و ایمنی واکسن اسپوتنیک-وی هفته آینده با شرکت بیش از ۴۰ هزار 
نفر آغاز می شود. در این بیانیه آمده است که این آزمایشات معادل 

آزمایش های فاز سه است که سایر واکسن ها تحت آن قرار دارند.
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اظهار 
داشته که واکسیناسیون گروه های در معرض خطر از جمله پرسنل 
پزشکی نیز از هفته آینده به صورت داوطلبانه آغاز می شود. به گفته 
وی، بیش از ۲۰ کشور درخواست خرید بیش از یک میلیارد دوز 
واکسن کرونای روسیه را داده اند که روسیه توافقاتی با چندین کشور 

برای تولید آن داشته است. رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم 
روسیه گفته است پیش بینی می شود واکسیناسیون گسترده در روسیه 
از ماه اکتبر و اولین تحویل های خارجی در ماه نوامبر یا دسامبر آغاز 
شود. خبر تولید این واکسن با نام ماهواره پیشگام اتحاد جماهیر 
شوروی در دهه 19۵۰ میالدی در روسیه با هواداری فراوان اعالم 
شد اما دانشمندان غربی هشدارهای الزم را دادند که ممکن است 
مسکو خیلی سریع در حال حرکت به سمت برنامه واکسیناسیون 
کروناویروس باشد. دمیتریف با بیان این که شک و تردیدها در حال 
کم شدن است، اظهار داشت: »ما شاهد تغییر چشمگیر در لحن 
سازمان جهانی بهداشت بودیم. در ابتدا بله، آن ها اطالعات کافی در 
مورد واکسن روسی نداشتند، اکنون اطالعات رسمی ارسال شده 
است و آن ها در حال ارزیابی این اطالعات هستند.« وی افزود: »در 
عین حال ما هیچ مانعی برای تنظیم کنندگان خصوصی نمی بینیم که 
واکسن روسی را بدون تأییدسازمان جهانی بهداشت تصویب کنند.« 
همچنین کریل دمیتریف اعالم کرد که واکسن ساخته شده بر اساس 
آدنوویروس، آزمایشات چند ساله را از سرگذرانده و در بیش از 
۲۵۰ کار تحقیقی بالینی مطابق با مقاالت منتشره در مجالت معتبر 
پزشکی مورد پژوهش قرار گرفته است. وی به سوال مربوط به امن 

بودن واکسن ضد کووید 19 تولید روسیه پاسخ داد و به عنوان نمونه 
کاربرد فعال واکسن آدنوویروس، از ارتش آمریکا نام برد که در رابطه 
با اعضای جدید چند دهه است که از این واکسن ها استفاده می کنند. 
وی در ادامه افزود: »واکسن هایی که حاوی آدنوویروس های زنده 
انسانی هستند از جمله در ارتش آمریکا برای واکسیناسیون تمام افرادی 
که تازه به خدمت احضار می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. از 
سال 19۷1در آنجا واکسیناسیون بیش از 1۰ میلیون نفر با این نوع 
واکسن به انجام رسیده است. نسل دوم این نوع واکسن از سوی اداره 
کنترل موادغذایی و دارو آمریکا در سال ۲۰11 به تصویب رسید و تا 

کنون در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد.«
این نوع واکسن،   پیش از این آزمایشات چند ساله را پشت سرگذاشته 
است و درباره بروز عوارض جداگانه ای که با کاربرد آن در ارتباط 

باشد، تحقیقات کاملی به انجام رسیده است. 
بنا بر گزارش اسپوتنیک، روسیه از روز پنج شنبه بیش از 9۴۲ هزار 
مورد ابتال به کروناویروس  را ثبت کرده و به چهارمین کشور از نظر 
شمار مبتالیان کووید-19 پس از ایاالت متحده آمریکا، برزیل و هند 
تبدیل شده است. همچنین شمار قربانیان کرونا در روسیه بیش از 

1۶ هزار نفر اعالم شده است.ایسنا

آغاز تزریق واکسن روسی کرونا به بیش از ۴۰ هزار داوطلب
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  امین جاللوند
نامگذاری  پزشک  روز  را  شهریورماه  اول 
خدمات  پاسداشت  برای  روزی  کرده اند؛ 
گذاشته اند  مایه  دل  و  جان  از  که  منجیانی 
روز  امسال  باشند.  مردم  آالم  بر  مرهمی  تا 

پزشک، حال و هوای دیگری دارد. 
در جبهه مقابله با بیماری مهلک کرونا، چندین 
و  شده اند  مبتال  بیماری  این  به  پزشک  هزار 
مسیر  در  هم  پزشکان  از  توجهی  قابل  جمع 
به  کرونا  به  مبتال  بیماران  به  خدمت  ارائه 

رسیدند. شهادت 
شاید بتوان گفت پس از دوران جنگ تحمیلی، 
است  معاصر  تاریخ  در طول  بار  دومین  این 
که پزشکان ایرانی در جبهه ای قرار گرفته اند 
از  خدمت  مسیر  در  باختن  جان  احتمال  که 

هر لحظه به آنها نزدیک تر است.
فشار  با  پزشکان  روزها  این  دیگر،  از سوی 
از  نیز مواجه هستند و خیلی  کاری شدیدی 
در  روز  شبانه  کرونا،  درمان  مراکز  در  آنها 

هستند.  فعالیت  حال 
کارشناسان نظام سالمت بارها هشدار داده اند 
و  فرسودگی  مرز  به  پزشکان  از  بسیاری  که 
خستگی مفرط رسیده اند و پس از شش ماه 
تالش بی وقفه برای مهار کرونا به تجدید قوا 
نیاز دارند. تداوم شرایط فعلی باعث افزایش 
ابتالی پزشکان به بیماری کرونا و افزایش آمار 

شهدای مدافع سالمت خواهد شد.

مرثیه ای در سوگ پزشکان شهید
به  نیز  پزشکی  جامعه  نمایندگان  از  بسیاری 
خدمات  از  تجلیل  به  پزشک  روز  مناسبت 

پزشکان در نبرد با کرونا پرداختند. 
محمدرضا ظفرقندی، رییس کل سازمان نظام 
پزشکی در نکوداشت روز پزشک، خاطرنشان 
می کند: »امسال همه ما در سوگ بیش از 160 نفر 
از همکارانی هستیم که جان بر کف و شجاعانه 
برای نجات مردم ایران به صحنه خطیر مقابله 
با بیماری همه گیر کرونا قدم نهادند و صادقانه 
مردم شریف،  و  بزرگ  با خدای  به عهدشان 
وفا کردند. حکایت روز پزشک امسال، حدیث 
هزاران مبتال به بیماری و شهیدان جامعه پزشکی 
است که مهر شرافت و مرام و میثاق طبابت را 

بر صفحات تاریخ حرفه پزشکی ثبت کردند.« 
رییس کل سازمان نظام پزشکی تصریح می کند: 
از  باید  که  امسال، روزی است  پزشک  »روز 
عمق جان فریاد برآوریم که بدون عزمی ملی، 
بدون پذیرش مسئولیت اجتماعی از سوی همه 
مسئوالن و اقشار مردم و بدون حمایتی فراتر 
از حرف از فداکاران صفوف مقدم این نبرد، 

این ره به سر منزل مقصود نخواهد رسید.«
همچنین مصطفی معین، رئیس شورای عالی نظام 
پزشکی هم ضمن پاسداشت روز پزشک یادآور 
می شود: »امروز می توانیم از خودگذشتگی و 
شهادت صدها تن از همکاران ما در دفاع از 
سالمت بیماران و آحاد مردم در بحران همه گیری 
کرونا را نمونه ای از ایفای این مسئولیت اخالقی 
ایران دانست.  و اجتماعی در جامعه پزشکی 
پایبندی پزشک نسبت به ارزش های معنوی و 
اصول علمی و اخالقی مطرح شده در سوگندنامه 
بقراط یا پندنامه اهوازی و اعالمیه ژنو، در این 
سالمت  برابر  در  پزشک  مسئولیت  به  زمان 
عمومی جامعه و بلکه حقوق بشر گسترش و 

ارتقا یافته است.«
عباسیان، عضو شورای  بهنام  دیگر،  از سوی 
عالی نظام پزشکی هم با اشاره به روز پزشک، 
یادآور می شود: »روز پزشک امسال، متفاوت تر 
از سال های قبل است. امسال با قلبی پر از اندوه 
به استقبال روز پزشک می رویم. در حالی به 
سوگ  در  که  می رویم  پزشک  روز  استقبال 

همکاران خود هستیم. همکارانی که با فدای 
جان خود از سالمتی آحاد جامعه دفاع کردند. 
راسخ،  قامتی  با  که  سالمت  عرصه  مدافعان 

شربت شهادت نوشیدند.«
»امیدوارم که در  عباسیان خاطرنشان می کند: 
این ایام کرونایی، تمام نهادهای دولتی اعم از 
مسئوالن و مدیران و موسسات مالی و بانک ها به 
قول هایی که به جامعه پزشکی داده بودند عمل 
کنند. امیدوارم مسئوالن امور مالیاتی، خط کش 
خود را بر روی تاریخ نصب کارتخوان بردارند 
و این را دقیقا حس  کنند که عزیزان درمانگر از 
هفته آخر بهمن ماه با شیوع کرونا موضوعاتی 
مثل اقتصاد و سالمتی خود را فراموش کرده و 
صرفا به مبارزه با کرونا پرداختند. این مسئولیت 
اجتماعی و انسانی اداره دارایی است که ثبت 
به  نسبت  فشار  اهرم  عنوان  به  را  کارتخوان 
استفاده از ماده 100 بردارند. یادمان باشد که 
جامعه پزشکی همواره و همیشه مالیات خود 

را با عشق پرداخت کرده است.«
همچنین غالمرضا زمانی، مسئول کمیته اخالق 
و روابط عمومی انجمن جراحان عمومی ایران 
نیز با اشاره به روز پزشک و تجلیل از پزشکان 
پیشکسوت، یادآور می شود: »این روزها جامعه 
پزشکی سیاهپوش است و عالوه بر تعداد زیادی 
از جوانان فعال خود، تعداد کثیری از ذخایر مهم 
و پیشکسوت های خود را نیز از دست داده است. 
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عباسیان: روز پزشک امسال، 
متفاوت تر از سال های قبل است. 

امسال با قلبی پر از اندوه به 
استقبال روز پزشک می رویم. 

در حالی به استقبال روز پزشک 
می رویم که در سوگ همکاران 

خود هستیم. همکارانی که با فدای 
جان خود از سالمتی آحاد جامعه 

دفاع کردند. مدافعان عرصه 
سالمت که با قامتی راسخ، شربت 

شهادت نوشیدند
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روزی برای پاسداشت منجیان سالمت
امسال روز پزشک، تحت تاثیر جانفشانی هزاران طبیب در خط مقدم درمان کرونا قرار گرفته است؛ 

پزشکانی که از جان خود مایه گذاشته اند تا جان بیماران را نجات دهند 



 ادامه از صفحه 7 
تقریبا می توان گفت پزشکان هیچگاه بازنشسته 
نمی شوند. پزشکان پس از طی دوران تحصیل طوالنی 
و طرح خارج از مرکز معموال در میانسالی شروع 
به کار طبابت می کنند. زمانی که افراد در مشاغل 
دیگر بیش از دو سوم خدمت خود مخصوصا در 
مشاغل دولتی را طی کرده و خود را برای بازنشستگی 
آماده می کنند، تازه خدمت پزشکان شروع می شود. 
از آنجا که در طبابت، تجربه از جایگاه خاص و 
ارزشمندی برخوردار است، در شرایط معمول هر 
چه پزشکان، سابقه کار بیشتری داشته باشند، در 
تشخیص و درمان موفق تر و بیشتر مورد اعتماد 

واقع می شوند.«
او یادآور می شود: »استفاده هوشمندانه نظام پزشکی 
با همکاری قوه قضائیه از شوراهای حل اختالف  
متشکل  از پزشکان باتجربه و پیشکسوت می تواند 
تعداد پرونده های شکایت را به شدت کاهش دهد. 
باید در شوراهای حل اختالف متشکل از پزشکان 
معتمد، دارای مقبولیت و خوشنام و ریش سفید 
جهت کاهش پرونده های قضایی استفاده شود. به 
بیانی دیگر، استفاده از ظرفیت بزرگان و معتمدان 
در شوراهای حل اختالف جهت رفع بسیاری از 

اختالفات در حوزه پزشکی، بسیار مهم است.«
زمانی، خاطرنشان می کند: »سخن گفتن از ارزش 
سالیان طوالنی فعالیت سازنده پیشکسوتان، آسان 
نیست. به طور قطع تالش این عزیزان، پشتوانه ای 
ارزنده برای استحکام پایه های علمی، توانمندی های 
عملی و انسجام نظام سالمت کشور خواهد بود. 

سازمان نظام پزشکی باید به عنوان یک نهاد مدنی 
متشکل از فرهیختگان در این زمینه پیشگام و الگوی 
جامعه قرار گیرد. یکی از موارد مهم درج در کارنامه 
مدیران باید خدمات انجام شده به پیشکسوتهای 
جامعه پزشکی باشد و در این راه باید تمام ظرفیتهای 

خود را بکار گیرند.«

تشدید مشکالت مالی پزشکان در سال 99
بر اساس آمارهای رسمی، حدود 80 درصد بیماران 
مبتال به کرونا به مطب ها مراجعه می کنند. این اتفاق 
باعث شده است که اغلب پزشکان در معرض 
مستقیم ابتال به کرونا باشند. جدای از این خطر 
باالی جانی، مشکل دیگر اینجاست که این روزها 
بسیاری از پزشکان با مشکالت مالی شدیدی نیز 
دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از پزشکان که 
در مطب ها فعالیت دارند، در شرایط مالی ناگواری 
هستند و خطر تعطیلی و ورشکستگی مطب ها و 
مراکز درمانی نیز جامعه پزشکی را تهدید می کند. 
درواقع، وقتی از روز پزشک و چالش های این 
شغل سخن می گوییم، باید در نظر داشته باشیم که 

عالوه بر پذیرش خطرات جانی در حرفه پزشکی، 
مشکالت مالی نیز جامعه پزشکی را آزار می دهد. 
انوش برزیگر، رئیس سازمان نظام پزشکی رشت 
و عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز در 
گفتگو با سپید به مشکل تعطیلی مطب ها اشاره 
می کند و می گوید: »وضع فعلی تعرفه های پزشکی 
عادالنه نیست. نرخ ویزیت مطب ها در مقایسه با 
حتی کشورهای همسایه نیز رقم بسیار پایینی است. 
افزایش نرخ ویزیت مطب ها در سال 99 با نرخ تورم 
واقعی کشور همخوانی ندارد. مجموع این دالیل 
موجب شده است که مطب داری به صرفه نباشد. 
افزون بر این، بیماری کرونا هم موجب کاهش آمار 
مراجعه کنندگان به مطب ها شده که این مساله هم 
در تعطیلی مطب ها تاثیر گذاشته است. بسیاری از 
بیماران که به مطب ها مراجعه می کنند، فاقد ماسک 

و وسایل حفاظتی هستند که در نتیجه این وسایل را 
پزشک در اختیار بیمار می گذارد. این موارد نیز به 

هزینه های مطب داری، اضافه کرده است.«
رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان 
برای  از پزشکان  تاکید می کند: »بسیاری  گیالن 
با وجود  راه اندازی مطب خود، وام گرفته اند و 
تعرفه های فعلی نمی توانند اقتصاد مطب را مدیریت 
کنند. متاسفانه در برخی رسانه ها طوری وانمود 

می شود که جامعه پزشکی، ثروتمند است و همه 
به کار ساخت و ساز روی آورده اند. در حالی که 
این تصورات غلط است و نباید آن را به همه 
پزشکان تعمیم داد. شاید آمار پزشکان متمکن به 
دو درصد کل جامعه پزشکی هم نرسد. بسیاری 
از پزشکان از مشکالت مالی رنج می برند و دخل 
و خرج مطب های آنها با یکدیگر همخوانی ندارد.«
همچنین بسیاری از پزشکان هم نسبت به وضع 
احمدرضا  دارند.  انتقاد جدی  فعلی،  تعرفه های 
روماتولوژی  تحقیقات  مرکز  رئیس  جمشیدی، 
دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در گفتگو با سپید، 
گالیه می کند: »سال گذشته با وجود تورم حدود 40 
درصدی، فقط حدود پنج درصد به حق ویزیت ها 
اضافه شد. امسال هم که حق ویزیت ها حدود 15 
درصد رشد داشته است که به هیچ وجه کفاف هزینه ها 
را نمی دهد. مثال در نظر بگیرید که اجاره مطب ها 
چند برابر شده است و سایر هزینه های جانبی نیز 
به شدت باال رفته است که افزایش تعرفه امسال 
نمی تواند عقب ماندگی های تعرفه ای در سال های 

قبل را جبران کند.«
او یادآور می شود: »هر ساله نرخ افزایش تعرفه 
خدمات پاراکلینیکی بیشتر از تعرفه ویزیت پزشکان 
است. این اتفاق به این معنی است که برای خدمات 
پاراکلینیکی، ارزش بیشتری قائل می شوند. همین 
اتفاق باعث دلسردی پزشکان می شود. در این شرایط 

برخی پزشکان داخلی وقتی می ببینند که ارزش کار 
آنها کمتر از خدمات پاراکلینیکی دیده می شود، احتمال 
دارد زمان کمتری را صرف ویزیت بیمار کنند و 
بجای صرف وقت بیشتر برای معاینه بالینی، خدمات 
پاراکلینیکی را تجویز کنند. ارجاع بیمار به خدمات 
پاراکلینیکی نیز به نسبت معاینه بالینی دقیق بیمار، 
کار راحت تری برای پزشک است. این اتفاق در 
نهایت به ضرر نظام سالمت تمام می شود و هزینه ها 
را افزایش خواهد داد. اگر اعتبار بیشتری به بحث 
ویزیت پزشک بدهیم، در آن صورت آزمایش و 
تصویربرداری پزشکی کمتری تجویز خواهد شد.«
همچنین مصطفی مرادی، پزشک عمومی نیز در 
گفتگو با سپید به جایگاه متزلزل پزشکان عمومی 
در کشور اشاره می کند و می گوید: »وقتی از روز 
پزشک سخن می گوییم، نباید از خاطر ببریم که 
بیشتر طبیبان کشور، پزشکان عمومی هستند که در 
جایگاه واقعی خودشان در نظام سالمت قرار نگرفته 
اند. به دلیل اجرا نشدن کامل نظام ارجاع و پزشگ 
خانواده، نقش پزشک عمومی در حال کمرنگ شدن 
است. مطب داری برای خیلی از پزشکان عمومی، 
توجیه اقتصادی ندارد و برخی از همکاران ما کال 
از کار درمانی فاصله گرفته اند و در مشاغل دیگری 
فعالیت می کنند.« او گالیه می کند: »اجاره مطب 
ها نیز به شدت باال رفته است و برای بسیاری از 
پزشکان جوان، مطب داری به یک رویا تبدیل شده 
است. تعطیلی چند ماهه مطب ها به دلیل کرونا نیز 
موجب ورشکستگی بسیاری از مطب ها شده و 
وعده حمایت از پزشکان در دوران کرونا نیز تاکنون 
عملی نشده است. مجموع این شرایط موجب شده 
است که مشکالت مالی پزشکان در سال 99 فراتر 

از تاب و توان جامعه پزشکی باشد.«
امسال روز پزشک، یادآور جانفشانی جامعه پزشکی 
در نبرد با بیماری کرونا است. این روزها جامعه 
پزشکی، خطر ابتال به کرونا را به جان خریده است و 
در عین حال با چالش های مالی متعددی نیز دست و 
پنجه نرم می کند. حمایت عملی از پزشکان و تحقق 
وعده های حمایتی دولت در دوران کرونا می تواند 
بخشی از آالم جامعه پزشکی را در دوران سخت 

کرونا کاهش دهد.

مرادی: بیشتر طبیبان کشور، 
پزشکان عمومی هستند که در 
جایگاه واقعی خودشان در نظام 

سالمت قرار نگرفته اند. به دلیل 
اجرا نشدن کامل نظام ارجاع و 
پزشگ خانواده، نقش پزشک 
عمومی در حال کمرنگ شدن 

است. مطب داری برای خیلی از 
پزشکان عمومی، توجیه اقتصادی 

ندارد و برخی از همکاران ما کال از 
کار درمانی فاصله گرفته اند و در 

مشاغل دیگری فعالیت می کنند
امسال روز پزشک، یادآور 

جانفشانی جامعه پزشکی در نبرد 
با بیماری کرونا است. این روزها 
جامعه پزشکی، خطر ابتال به کرونا 
را به جان خریده است و در عین 

حال با چالش های مالی متعددی 
نیز دست و پنجه نرم می کند. 

حمایت عملی از پزشکان و تحقق 
وعده های حمایتی دولت در 

دوران کرونا می تواند بخشی از 
آالم جامعه پزشکی را در دوران 

سخت کرونا کاهش دهد

جمشیدی: سال گذشته با 
وجود تورم حدود 40 درصدی، 

فقط حدود پنج درصد به حق 
ویزیت ها اضافه شد. امسال 

هم که حق ویزیت ها حدود 15 
درصد رشد داشته است که 

به هیچ وجه کفاف هزینه ها را 
نمی دهد. مثال در نظر بگیرید که 

اجاره مطب ها چند برابر شده 
است و سایر هزینه های جانبی 

نیز به شدت باال رفته است 
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گمانه زنی ها درباره احتمال ورود واکسن روسی کرونا به ایران

ابراهیمی علی   
مراحل  کلیه  گذراندن  بدون  واکسنی  »هیچ 
مجامع  و  سازمان ها  تأیید  و  بالینی  مطالعات 
بین المللی سالمت و البته تأیید نهایی مستندات 
ایمنی، سالمت و اثربخشی در سازمان غذا و 
دارو و وزارت بهداشت وارد، تولید و تجویز 
نخواهد شد و در این زمینه شتاب و تعجیلی 
وجود نخواهد داشت«؛ این واکنش رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
به اظهارات یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس 
که خبر از احتمال خرید دو میلیون دوز واکسن 
کرونا از کشور روسیه داده بود، است؛ اما سؤال 
افکار عمومی این است که آیا این واکسن وارد 

ایران خواهد شد یا نه؟
تولید  خبر  انتشار  لحظه  از  سپید،  گزارش  به 
روسیه،  در  جهان  کرونای  واکسن  نخستین 
اثربخشی  و  ایمنی  خصوص  در  گمانه زنی ها 
این واکسن و اخذ تأییدیه های علمی همچنان 
ادامه دارد. روس ها به این سؤاالت پاسخ روشنی 
نداده اند و از همان روزهای نخست اعالم کردند 
که چندین کشور تقاضای خرید واکسن را دارند.
در کنار این حواشی بین المللی، گمانه زنی هایی 
هم در خصوص احتمال ورود واکسن روسی 
به کشورمان وجود دارد و باید منتظر ماند و 
دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. البته روزهای 
نخست عده ای مناسبات سیاسی بین دو کشور 
ایران  به  واکسن  این  فوری  ورود  زمینه  را 
می دانستند و معتقد بودند که کشور ما جزو 
اولین کشورهایی خواهد بود که واکسن روسی 
کرونا را خریداری خواهد کرد، اما گویا ورود 
این واکسن به ایران آنچنان هم که برخی تصور 
می کردند آسان  نخواهد بود و واکسن روسی 
باید آزمایش های سختی را برای ورود به بازار 
ایران پشت سر بگذارد. راهی که روس ها تا به 

امروز در خارج از مرزهای این کشور نپیموده اند 
و حتی می توان اینگونه تصور کرد که از این 

روند گریزان هم هستند.
بر اساس ضوابط ثبت فرآورده های بیولوژیک 
در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، ثبت 
و واردات واکسن به ایران تنها از منابع دارای 
 WHO تأییدیه سازمان های بین المللی ازجمله
PQ، سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( و یا 
آژانس دارویی اروپا )EMA( مجاز خواهد بود 
و اگر محصولی بخواهد وارد بازار ایران شود 

باید تأییدیه های فوق را داشته باشد.
امری که کارشناسان و مسئوالن وزارت بهداشت 
و  دارند  تأکید  آن  بر  نخست  از روزهای  هم 
معتقدند تا زمانی که واکسن روسی مورد تأیید 
نهادهای بین المللی قرار نگیرد، در ایران اجازه 

استفاده نخواهد داشت.

نمی توانیم این واکسن را بپذیریم
مینو محرز، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا 
از نخستین افرادی است که درباره واکسن روسی 
کرونا اظهارنظر کرده و معتقد است: »همه جای 
دنیا بر روی واکسن کار می کنند و روسیه هم کار 
می کنند، اما اشکالی که درباره روسیه وجود دارد 
آن است که روس ها مواد بیولوژیکی تولیدی 
خود را فقط خودشان تأیید می کند و در اختیار 

هیچ مرجع بین المللی قرار نمی دهند.«
عفونی  بیماری های  متخصص  پزشک  این 
می گوید: »بر اساس ضوابط وزارت بهداشت 
واکسنی در ایران مورد قبول است که تأییدیه 
سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( یا آژانس 
جهانی  سازمان  یا  و   )EMA( اروپا  دارویی 

بهداشت را داشته باشد.«
وی تأکید می کند: »از نظر وزارت بهداشت ایران 
صالحیت تأیید یک ماده بیولوژیک را تنها این 

این  اگر  و  دارند  در سطح جهانی  مرجع  سه 
نهادها بگویند که داروها و یا واکسن روسی 
قبول می کنیم،  میل  با کمال  تأیید است  مورد 
ولی روسیه می گوید که ما فقط خودمان این 
واکسن را قبول می کنیم و اگر فقط خودشان اعالم 
درمان یا اثربخشی واکسن کنند و برای تأییدیه 
نمی توانیم  ما  ندهند  مراجع جهانی  به  گرفتن 

این واکسن را بپذیریم.«

شروط واردات واکسن به کشور
اقتصاد  کمیسیون  رئیس  نجفی عرب،  محمود 
ازجمله  هم  تهران  بازرگانی  اتاق  سالمت 
داروسازانی است که به انتشار خبر دست یابی 
روسیه به واکسن کرونا واکنش نشان داده و به 
ایسنا گفته است: »در روز های اخیر خبر هایی از 
موفقیت روسیه در حوزه واکسن کرونا به گوش 
می رسید و سرانجام رئیس جمهوری این کشور 
رسمًا خبر این موفقیت را اعالم کرد. به دنبال 
این خبر تعدادی از کشور ها درخواست هایی از 
روسیه برای خرید این واکسن مطرح کرده اند 
تعداد  آینده  روز های  در  می رسد  نظر  به  و 

متقاضیان افزایش پیدا کند.«
وی با اشاره به احتیاط جهانی نسبت به واکسن 
کرونای روسیه، توضیح می دهد: »روس ها هیچ 
توضیح علمی ارائه نکرده  و جزئیاتی از مسیر 
تحقیقات و فرمول دست یابی به واکسن عرضه 
نکرده اند. حتی ما در روز های گذشته تالش 
کردیم با دفاتر رسمی ایران در روسیه تماس 
بگیریم و از جزئیات این واکسن با خبر شویم، 
اما هنوز حتی در داخل روسیه نیز هیچ اطالعاتی 

درباره واکسن منتشر نشده است.«
تهران  اتاق  سالمت  اقتصاد  کمیسیون  رئیس 
نبود اطالعات دقیق و سرعت باالی روسیه در 
دست یابی به این واکسن را موجب تردید نسبت 

به میزان اثرگذاری و تبعات احتمالی آن می داند.
واکسن  واردکردن  اینکه  بیان  با  نجفی عرب 
کرونای روسی به ایران شرط های مهم و جدی 
خواهد داشت، می گوید: »نخستین شرط ما که 
با واردات سایر دارو ها نیز همواره  در رابطه 
مطرح بوده، آن است که کشور فروشنده دارو 
باید خود مصرف کننده آن باشد. البته در رابطه 
با واکسن روسیه رئیس جمهور این کشور گفته 
است که دخترش جز اولین افرادی است که 
این واکسن را دریافت کرده و روس ها اعالم 
کرده اند که فعاًل قصد فروش واکسن را ندارند 
و اولویت نخست  آنها واکسینه کردن مردم این 

کشور است.«
وی افزوده است: »وقتی دولتی حاضر به تولید 
واکسنی می شود که قصد دارد آن را به تمام 
مردم کشورش تزریق کند، یعنی در بخش هایی 
از کار، این اطمینان نزد دولت و تیم تحقیقاتی 
روسیه به وجود آمده است. ضمنًا روس ها در 
حوزه بیوتکنولوژی اصاًل ضعیف نیستند و بعید 
قطعی  فرمول  به  شیوه هایی  پیگیری  با  نیست 

رسیده باشند.«
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به شرط دوم و مهم ایران برای 
واردات این واکسن، می گوید: »وزارت بهداشت 
به عنوان متصدی اصلی تأیید سالمت و اطمینان 
از اثرگذاری و نبود ریسک های بعدی، در رابطه 
انجام  نیز تحقیقات خود را  با واکسن روسیه 
خواهد داد و روس ها اگر قصد فروش واکسن 
خود را دارند، باید جزئیات علمی آن را منتشر 
از درستی آن اطمینان داشته  تا کشور ها  کنند 
برای  نیز  ما  بهداشت  ازاین رو وزارت  باشند؛ 
این  به  دسترسی  به  نیاز  واکسن  کیفیت  تأیید 

اطالعات خواهد داشت.«
ادامه در صفحه 10 
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ضوابطچهمیگویند؟



 ادامه از صفحه 9 
نجفی عرب می افزاید: »درصورتی که وزارت 
تأیید کند و  را  این واکسن  بهداشت کیفیت 
مجوز واردات آن را بدهد، مردم باید اطمینان 
داشته باشند که خطرات و ریسک ها بررسی 
را  آنها  واکسن  مصرف  در  مشکلی  و  شده 
تهدید نمی کند، اما اگر همچنان برنامه ای برای 
ارائه اطالعات عملی واکسن نباشد، باید دید 
آن  دریافت  و  روس ها  با  مذاکره  امکان  آیا 
بسیاری  مانند  باید  یا خیر. پس  دارد  وجود 
احتیاط کامل شرایط را رصد  با  از کشور ها 
صورت  در  تا  باشیم  داشته  آمادگی  و  کنیم 
به  ورود  به  نسبت  اطالعات،  شدن  قطعی 

کنیم.« اقدام  بازار 

جعبه پاندورا
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت هم در واکنش به 
تولید این واکسن، تشبیه عجیبی در خصوص 
آن داشت و در توییتر خود نوشت: »مجوز 
قبل  کرونا  آزمایشی  واکسن  انسانی  مصرف 
به درستی  بالینی  مطالعات  مراحل  اینکه  از 
و  است  پاندورا  جعبه  حکم  در  یابد،  پایان 

خطرناک.« بالقوه 
وی در ادامه آورده است: »واکسن روسی هنوز 
هیچ کدام از این مراحل را طی نکرده و باید 
مسابقه ای  صرفًا  مسابقه  این  تا  کرد  مراقبت 
در مسیر اطمینان، سالمت و ایمنی افزون تر 

باشد و الغیر.«
عصر  با  گفت وگویی  در  همچنین  جهانپور 
ایران، امکان ورود واکسن کرونای روسی به 
کشور را نیازمند بررسی های بیشتر دانسته و 
گفته است: »واکسن کرونا که در روسیه تهیه 
شده درصورتی که بخواهد در ایران استفاده 
شود باید استاندارهای علمی و فنی الزم در 

ایران را پاس کند.«

جهانپور افزوده است: »برای تهیه و در اختیار 
گذاشتن واکسن کرونا در کشور پسوند روسی، 
آنچه  بلکه  نیست  مهم  اروپایی  یا  و  چینی 
موفقیت آمیز  شدن  طی  است  اهمیت  حائز 
از  آن  شدن  تأیید  و  علمی  مراحل  تمامی 
از  پس  البته  است.  بین المللی  مراکز  سوی 
ارائه  از  قبل  باید  بهداشت  وزارت  نیز  آن 
علمی  مراحل  تمامی  مردم  به عموم  واکسن 

تأیید کند.« آن را 
جهانپور در ادامه گفته است: »آن چیزی که در 
روسیه به عنوان واکسن کرونا از آن رونمایی 
اول  مرحله  داریم  ما  که  اطالعاتی  با  شده 
نیازمند  لذا  و  کرده  طی  را  بالینی  مطالعات 

است.« بیشتری  بررسی های 
اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر 
واکسن   3 شامل  دنیا  در  واکسن   6 حداقل 
تا  امریکا  و  اروپا  در  واکسن   3 و  چین  در 
مرحله سوم مطالعات بالینی را طی کرده اند، 
گفته است: »مطالعات واکسن کرونا در این 
تهیه شده روسی  از واکسن  کشورها جلوتر 
است، ولی درمجموع مستندات نهایی در مورد 
هر کدام از واکسن ها که نشان دهنده آن باشد 
که استفاده از این واکسن عوارضی نداشته و 
یا با کمترین عوارض می تواند ایمنی مؤثر و 
فهرست  در  می تواند  کند،  برقرار  را  پایدار 
واکسن هایی که وزارت بهداشت آن را تهیه 

بگیرد.« قرار  می کند، 
وی با اشاره به تالش های شرکت های داخلی 
خاطرنشان  هم  کرونا  واکسن  تهیه  زمینه  در 
کرده است: »در کشور ما هم حداقل 2 واکسن 
با استراتژی های مختلف در آستانه مطالعات 
ماه های  تا در  امکان دارد  لذا  بالینی هستند، 
بالینی  مطالعات  در  موفقیت  از  آینده و پس 
ما نیز واکسن ایرانی کرونا را داشته باشیم.« 
ارائه  زمان  خصوص  در  پایان  در  جهانپور 

»بعید  است:  گفته  مردم،  عموم  به  واکسن 
است در خوش بینانه ترین حالت تا پایان سال 
جاری و اوایل سال آتی دسترسی عمومی به 
کرونا  خارجی  واکسن  یا  و  ایرانی  واکسن 

شود.« فراهم 

احتمال خرید 2 میلیون دوز واکسن
روزی  چند  بگذریم  که  شروط  این  از 
درباره  مجلس  نماینده  یک  اظهارنظر  است 
کشور  به  روسی  واکسن  واردات  احتمال 
به  به وجود آورده است.  را  حساسیت هایی 
گفته محسن فتحی، عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس قرار است دو میلیون دوز واکسن از 

روسیه خریداری شود. کشور 
وی این خبر را در گفت وگو با برنامه خانه 
ملت شبکه یک سیما بیان کرده و از تالش ها 
برای تأمین ارز مورد نیاز برای خرید واکسن ها 
گفته است. فتحی در ادامه گفته است: »این 
واکسن برای افراد دارای بیماری های خاص 

و گروه های در معرض خطر خواهد بود.«
واکسن  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
روسی کرونا از طرف وزارت بهداشت مورد 
است:  کرده  اظهار  است،  گرفته  قرار  تأیید 
»قبل از ورود واکسن به کشور سازمان غذا 
و دارو و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت 
خواهند  انجام  را  بالینی  تست های  بهداشت 
ورود  شاهد  باشد  مثبت  نتایج  اگر  و  داد 

بود.« به کشور خواهیم  واکسن 
فتحی بار دیگر تأکید کرده است: »در بحث 
واردات واکسن کرونا در تالش برای تأمین 
ارز مورد نیاز واکسن هستیم، اما این پروسه 
باید  نزدیک  آینده  در  و  باشد  زمان بر  نباید 

واکسن وارد کشور شود.«
پیش  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو  این 
تأکید کرده  ایلنا،  با  نیز در گفت وگو  این  از 
برای  دنیا  کجای  هر  در  واکسنی  »هر  بود: 

بیماری کرونا کشف و ساخته شود به کشور 
وارد خواهد شد.«

وی درباره راستی آزمایی واکسن هایی که تا 
کرده  عنوان  نیز  است  شده  کشف  امروز  به 
است: »ابتدا واکسن های کشف شده باید در 
فاز بیولوژیکی قرار گیرند، سپس تست شوند 
بگوییم  صراحت  به  می توانیم  آن  از  بعد  و 
واکسن های کشف شده عمل می کنند یا خیر.«
اما بعد از اظهارات عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس، وزارت بهداشت واردات واکسن از 
کیانوش جهانپور،  و  کرد  تکذیب  را  روسیه 
اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
»هیچ  نوشت:  توییتی  در  بهداشت  وزارت 
واکسنی بدون گذراندن کلیه مراحل مطالعات 
بالینی و تائید سازمان ها و مجامع بین المللی 
سالمت و البته تأیید نهایی مستندات ایمنی، 
سالمت و اثربخشی در سازمان غذا و دارو و 
وزارت بهداشت وارد، تولید و تجویز نخواهد 
شد و در این زمینه شتاب و تعجیلی وجود 

داشت.« نخواهد 
لحظه  تا  برمی آید  قرائن  از  آنچه  به هرحال 
کرونا  روسی  واکسن  گزارش  این  نگارش 
اگر  و  نگرفته  ایران  به  ورود  برای  مجوزی 
بخواهد وارد بازار ایران شود بایستی از سد 

بگذرد. تأییدیه ها  و  نظارت ها 

ضابطه یا قانون؟
اما در پایان ذکر یک نظر نیز خالی از لطف 
دارو  حوزه  فعاالن  برخی  اعتقاد  به  نیست. 
قانونی برای منع واردات واکسن بدون تأیید 
نهادهای علمی بین المللی وجود ندارد و آنچه 
به آن استناد می شود تنها ضابطه ای در سازمان 
و  ثبت  آن  اساس  بر  که  است  دارو  و  غذا 
تأییدیه  منابع دارای  از  تنها  واردات واکسن 
 ،WHO PQ ازجمله  بین المللی  سازمان های 
یا  و   ]FDA[ آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 

]EMA[ مجاز است. اروپا  اتحادیه 
مخفف   PQ حرف  دو  افراد  این  دیدگاه  از 
و  است   PREQUALIFIED اصطالح 
PREQUALIFICATION که سازمان جهانی 
بهداشت از سال 2001 اعالم کرده اصاًل به 
به تصریح خود  ندارد؛ زیرا  کشور ما ربطی 
سازمان جهانی بهداشت این خدمتی است که 
سازمان به یونیسف و دیگر نهادهای متصل 
واکسن  خرید  هنگام  متحد  ملل  سازمان  به 
می کند.  ارائه  فقیر  بسیار  کشورهای  برای 
داد  محتاج  ایمن سازی  برای  که  کشورهایی 
ملیندا گیتس هستند و  بیل و  امثال  و دهش 
برای  حقوقی  مسئولیت  اقدام  این  کمترین 
مسئول  و  ندارد  بهداشت  جهانی  سازمان 
ناظر  نهاد  با  واکسن ها  این  کیفیت  قانونی 
 WHO کشور سازنده است و الغیر. ازاین رو
با  کشوری  در  استفاده  قابل  تأییدیه ای   PQ
نیست. ایران  توسعه یافتگی  سطح  یا  درآمد 

به زبان ساده اگر امروز رئیس سازمان غذا و 
تهران  در   WHO نمایندگی  دفتر  برای  دارو 
خرید  قصد  که  بگوید  و  بنویسد  نامه ای 
آیا  و  داریم  ب  کشور  از  را  الف  واکسن 
تأیید  را  آن  بودن   PREQUALIFIED شما 
برنامه  این  که  شنید  خواهد  پاسخ  می کنید، 
 WHO ناظر بر خریدهای کشور ایران نیست و

ندارد. وظیفه ای  دراین باره 
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 یاسر مختاری
رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان داوری 
اردکانی استاد فلسفه و رئیس فرهگنستان علوم 
جمهوری ایران با اشاره به مناسبت اولید حکیم 
ابوعلی سینا فیلسوف و پزشک ایرانی در یاداشت 
و پیامی به مناسبت این روز به قرابت های میان 

فلسفه و پزشکی پرداخت.
داوری اردکانی نوشت: 

اول شهریور روز بزرگداشت بوعلی سینای بزرگ 
و روز پزشکان است. پزشکان درست فکر کرده اند 
که روز بوعلی را روز خود دانسته اند. همین که 
کتاب قانون او دومین کتابی است که در اروپا 
کتاب  اعتبار  و  مقام  عظمت  گواه  شد،  چاپ 
قانون و صاحب آن است. اروپاییان این کتاب 
را بر آثار جالینوس و بسیاری دیگر از بزرگان 
پزشکی مقدم داشته اند. کتاب قانون گرچه به 
اعتبار عدد صفحات و فصول مفصل می نماید 
در نظر نویسنده بزرگش حاوی »حداقل الزم« 
ابن  بداند.  باید  پزشک  یک  که  است  مطالبی 
سینا در مقدمه کتاب نوشته است که کوشش 
دیگری در این زمینه در پیش دارد که اگر اجل 
به او مهلت دهد و سرنوشت یاری اش کند آن 
زود  خیلی  قانون  کتاب  داد.  خواهد  انجام  را 
کتاب درسی پزشکی شد و شرح های بسیار بر 
آن نوشتند. به زبان التینی هم ترجمه شد و در 

مدارس اروپا  آن را تدریس کردند.
هم  و  است  بزرگ  طبیب  هم  سینا  بوعلی 
فیلسوف بزرگ. تا زمان جدید، پزشکان بزرگ 

همه فیلسوف بودند و فیلسوفان اگر نه همه، 
غالبا پزشکی می دانستند. فیلسوفان بزرگی مثل 
بوعلی و بعضی از اخالف او به شغل پزشکی نیز 
مشغول بوده اند. در اینکه فلسفه به پزشکی مدد 
رسانده است و می رساند الاقل در نظر نویسنده 
این سطور تردیدی وجود ندارد. اما فلسفه هم از 
پزشکی بهره ها برده است و می تواند بهره ببرد.
این  بوعلی  قانون  از مزایای کتاب  شاید یکی 
بوده است که آن را بروفق نظم منطقی و فلسفی 
خاص ترتیب داده و کلیات و جزییات را در هم 
نیامیخته و هر یک را در جای خود آورده است. 
پزشکان و فیلسوفان قرابت های بسیار دارند و 
متاسفانه ما که در دو قرن اخیر کمتر به علم و 
روابط علوم و جایگاه هر یک اندیشیده ایم به 
این قبیل معانی اهمیت نداده ایم. اینکه پزشکان 
این  تا  فلسفه  اهل  و  می خوانده اند  حکیم  را 
اواخر پزشکی می دانسته اند می تواند موئید این 
قرابت باشد. با توجه به نکته ای که گفته شد 
از مدتی پیش به این فکر افتاده ام که مقاله ای 
بنویسم و قرابت میان فلسفه و پزشکی و مقام 
و جایگاه این علم را در میان علوم و در جامعه 
بشری نشان دهم. البته این کار آسان نیست و 
الزمه اش داشتن اطالعاتی است که متأسفانه از 
آنها بهره کافی ندارم. آنچه اکنون می توان گفت 
این است که فلسفه و پزشکی در جان ابن سینا 
با هم جمع شده بود تا آنجا که می توان گفت به 
نظر او فلسفه و پزشکی هر دو علم درمان اند. 
یکی علم درمان بیماری های مردم بیمار است 

و دیگر علم درمان دردهای اجتماع و زندگی 
را  خود  فلسفه  بزرگ  کتاب  او  اگر  عمومی، 
شفا نامید و به کتاب پزشکی اش نام قانون داد 
وجهش اعتقاد به قرابت فلسفه و پزشکی بود.

ما اکنون چه نسبتی با ابن سینا داریم؟ به وجود 
افتخار می کنیم و آثارش را کم و بیش در  او 
اینجا و آنجا می آموزیم. ما ابن سینا را بزرگ 
می دانیم اما کمتر به جایگاه و مقام تاریخی او 
می اندیشیم و از او درس تفکر می گیریم. ابن 
سینایی که ما می شناسیم ابن سینای قانون و شفا 
و تاحدودی اشارات است. اما نمی دانیم ابن سینای 
آثار گمشده اش چه  المشرقیین و دیگر  منطق 
می گفته و می اندیشیده است؟ ابن سینا کتاب 
شفا را کتاب درسی و شرح آرا مشاییان و نه 
مجموعه آرا خود دانسته است. کتاب اشارات 
هم چندان موجز است که باید مطالب بین السطور 
آن را خواند و نمی دانیم شارحان این مطالب 
تمثیلی اش هم  نوشته های  نه.  یا  را خوانده اند 
است.  نبوده  اعتنا  مورد  چندان  اواخر  این  تا 
حتی به دانشنامه عالیی اش هم چنانکه باید اعتنا 
نکرده ایم. فیلسوف در این کتاب زبان فارسی 
را با فلسفه آشنا کرده و به فلسفه زبان فارسی 
آموخته است. نکته مهم دیگر اینکه وقتی به مقام 
ابن سینا در فلسفه فکر می کنیم باید نسبت او و 
فارابی را در نظر آوریم. فارابی موسس فلسفه 
اسالمی است، اما همه ابن سینا را شیخ الرئیس و 
بزرگ فیلسوفان می دانند. شیخ الرئیس به فارابی 
احترام می گذاشت و هرگز درصدد رد نظرهای 

او برنیامد اما در ترتیبی که به فلسفه داد در آرا 
با  شاید  و  آورد  پدید  تعدیل هایی  نیز  فارابی 
این تعدیل ها بود که فلسفه توانست در تاریخ 
دوره اسالمی دوام بیاورد، بی آنکه از طرح کلی 
فارابی منصرف شود. به عبارت دیگر، ابن سینا 
هم مطالب فارابی را نظم و تفصیل داد و هم 
نظرها و مسائل را در جای مناسب خود نشاند 
امکان های جهان اسالمی  به  و هم خردمندانه 
زمان خود نظر کرد و نسبت میان دین و سیاست 
را چنان دریافت که سیاست نه صرف سیاست 
بزرگ  بلکه سیاست کشور و سرزمینی  مدنی 
باشد. او راهی را که فارابی در نظر آورده بود 
چنان ممهد کرد که اخالفش توانسته اند آن را 
این  منزل های  در  و  بپیمایند  بسیار  بی زحمت 
راه بود که فلسفه اشراق، مشا، عرفان و کالم 

با هم جمع شدند. 
که  کردند  خوبی  کار  پزشکان  که  کنم  تکرار 
روز ابن سینا را روز پزشکی دانستند. این روز 
در  و مخصوصا  باید گفت  تبریک  آنان  به  را 
ایامی که ویروس کرونا سالمت مردمان را به 
خطر انداخته و پزشکان در صف اول مقابله با 
آن ایستاده اند بیشتر باید قدر آنان را دانست. 
فرهنگستان علوم نیز روز این استاد و روز پزشک 
را به همه پزشکان و اهل فلسفه تبریک می گوید 
و سپاس و ستایش خود را از پزشکی و پزشکان 
و مخصوصا کاری که در شرایط دشوار کنونی به 
عهده گرفته اند به جامعه پزشکی و نظام بهداشت 

و درمان کشور تقدیم می کند.

قرابـت
 فلسفه 

و  پزشکی



محرم همراه با پروتکل های بهداشتی آغاز شد

 یاسر مختاری
همزمان با  روز جمعه 31 مردادماه، متفاوت ترین 
ماه محرم پس از واقعه کربال آغاز شد. متفاوت از 
این نظر که یک تهدید میکروبی به صورت همزمان 
در همه جهان در حال رویایی با جوامع انسانی 
است. این تهدید تا امروز بیش از بیست و دو 
میلیون نفر را در سراسر جهان قربانی خود کرده 
است و به گفته بسیاری از ناظران و کارشناسان 
بهداشتی تنها راه مقابله با آن رعایت پروتکل های 
بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی برای قطع 
زنجیره ابتال است. در این میان بسیاری از مراسم ها 
و رسوم نیز تحت الشعاع این برنامه قرار گرفت. از 
جمله اینکه همزمان با شیوع آن در ایران بسیاری از 
اماکن مقدسه، بقاع متبرکه و مساجد به روی زائران 
بسته شد، پس از آن نیز به با اتخاذ شدیدترین 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی بازگشایی 
شدند.  جهانیان نحوه برگزاری مراسم حج امسال 
را نیز مشاهده کردند که چگونه با حداقل زوار و 

رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد.
برگزاری مراسم های ماه محرم در ایران از یک ماه 
قبل به عنوان دغدغه ای برای مسئوالن بهداشتی 
و همزمان متولیان مراسم های مذهبی و فرهنگی 
تبدیل شد. در این میان اما بیانات رهبر انقالب 
مبنی بر اینکه باید به تصمیمات ستاد ملی کرونا در 
این باره عمل کرد حجت بر همگان تمام شد. ستاد 
ملی کرونا نیز در این رابطه پروتکل های خاصی 
را تدوین کرد و در اختیار نهادهای برگزار کننده 
مانند سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان ناظر این 
مراسم ها قرار داد. از جمله تأکیدهای مهم این 
پروتکل ها ممنوعیت برگزاری مراسم های محرم 

در فضای مسقف بود.

مراسم هایی که لغو شدند
در این راستا روز گذشته مرکز رسیدگی به امور 
مساجد در تهران نیز در پی نظر ستاد ملی کرونا، 

مسقف  فضای  در  محرم  مراسم های  برگزاری 
اطالعیه ای  در  و  کرد  اعالم  ممنوع  را  مساجد 
»با احترام، ضمن عرض تسلیت  تصریح کرد: 
ایام سوگواری سرور و  فرارسیدن  مناسبت  به 
ساالر شهیدان، به استحضار می رسانیم، پس از 
تغییر رویکرد ستاد ملی کرونا در خصوص نحوه 
عزاداری ماه محرم، طی جلسه مشترک، مباحث 
امور  به  رسیدگی  مرکز  نظرات جدی  نقطه  و 
مساجد و دیگر مراکز تبلیغی با مسئولین مربوطه 
مطرح شد. لیکن به دلیل شدت شیوع ویروس 
در استان تهران، مسئوالن مربوطه بر نظر جدید 
خود تأکید داشتند. لذا علی رغم وجود انتقاد به 
نحوه اعالم این نظر جدید، با توجه به سفارش 
انقالب اسالمی )مدظله العالی( در  رهبر معظم 
پیروی از دستورات ستاد، انتظار می رود ائمه محترم 
جماعات، کارگزاران و فعاالن مسجدی، در ایام 
ماه محرم، از برگزاری هرگونه برنامه عزاداری، 
حتی در زمان کوتاه، در فضای مسقف، خودداری 
کرده و صرفاً به اقامه نماز جماعت، با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی اکتفا فرمایند.«
همچنین این مرکز در اطالعیه دومی خطاب به 
ائمه جماعت استان تهران آورده است:»برگزاری 
مراسم عزاداری در مساجدی که امکان بهره برداری 
از فضاهای باز و غیرمسقف را دارند، با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، بالمانع و مورد تأکید 
است. لذا انتظار می رود ائمه محترم جماعات با 
روشنگری و بصیرت افزایی، ضمن ایفای نقش 
ایجاد فضای مشورت و هم  در محله،  امامتی 
افزایی با جوانان و هیئت های حسینی و بسیج 
عموم مردم، مراسم عزاداری ماه محرم را با رعایت 
بر موازین  دستورالعمل ها و در فضایی منطبق 

بهداشتی، برگزار فرمایند.«
مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع( نیز در بیانیه ای 
از لغو همایش شیرخوارگان حسینی خبر داد و 
اعالم کرد: »امسال با توجه به معضل جهانی کرونا، 

مراسم همایش شیرخوارگان در اولین جمعه ماه 
الحوائج  حضرت  باب  به  توسل  برای  محرم 
علی اصغر)ع( با شیوه ای متفاوت برگزار خواهد 
شد. در هجدهمین سال برگزاری همایش جهانی 
شیرخوارگان حسینی، این بار در خانه هایمان دست 
توسل به ضریح گهواره مسیح حسین می زنیم و 
دعا می کنیم خداوند به خاطرشیرخواره ها دنیایمان 

را از ناامنی نجات دهد.«

چگونگی نظارت بر هیئت های عزاداری
حجت االسالم محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی در رابطه با نظارت بر اجرای پروتکل های 
بهداشتی در هیئت های مذهبی گفت: » کمیته ای 
متشکل از نیروی انتظامی، بسیج و وزارت بهداشت 
ایجاد شده است که تخطی ها و  و خود مردم 
تخلف ها را گزارش می کنند، اما قطعاً خود مردم 
مراعات می کنند. لذا قطعاً خیلی تخطی و تخلف 
نخواهیم داشت، گرچه ممکن است شیطنت هایی 
آن  با  باید  که  باشیم  عالم رسانه شاهد  در  نیز 
اما ما طرفدار مردمی هستیم که  برخورد کرد، 
اهل مراعات هستند و بیشترین فرهیختگی را 
پیش از این از خود نشان دادند و پس از آن نیز 

بروز خواهند داد.« 
همچنین حمید گودرزی، معاون امنیتی و انتظاکی 
استانداری تهران در رابطه با نحوه نظارت بر اجرای 
پروتکل های بهداشتی اتخاذ شده در ماه محرم 
گفت: »ضرورت دارد تمام فرمانداران پروتکل های 
بهداشتی ایام محرم را به درستی رعایت و بر 
اجرای آن نظارت داشته باشند.در راستای برگزاری 
مطلوب مراسم محرم بر مبنای دستورالعمل های 
وزارت کشور و ستاد ملی کرونا، تصمیمات الزم 
اتخاذ شده است و بی تردید رعایت پروتکل های 

ابالغی ضروری است.«
وی افزود: »فرمانداران باید نسبت به هماهنگی با 
ائمه جمعه، مداحان و سازمان تبلیغات اسالمی 

شهرستان ها اقدام کنند تا با هم افزایی و وحدت 
تهران  استان  در سطح  مطلوبی  اقدامات  رویه، 
انجام شود چراکه استان تهران عالوه بر شرایط 
خاص جمعیتی و جغرافیایی، الگویی برای سایر 

استان ها نیز محسوب می شود.«
وی ادامه داد: »اقدامات باید حتما در چارچوب 
پروتکل ها اجرایی شود و با متخلفان نیز بدون 
اغماض برخورد شود. چراکه سالمت مردم خط 
قرمز نظام است و باید با رعایت نکات مربوط به 
مدافعان سالمت کمک کنیم. قطعا در راستای تحقق 
دستورالعمل ستاد ملی کرونا جلسات هماهنگی و 

نظارت به صورت مداوم برگزار می شود.«
روز چهارشنبه 92 مردادماه نیز سیما سادات الری 
سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری 
خود  هم با تأکید بر اینکه برگزاری مراسم های 
ماه محرم برای ماه مهم است، از در نظر گرفتن 
جرایمی برای هیئت های متخلف خبر داد و گفت: 
»در جلسه ای که با ستاد ملی کرونا در تاریخ ۵2 
مرداد داشتیم، به خاطر شبهات ایجاد شده درباره 
برگزاری مراسم  عزاداری، تبصره ای در مصوبات 
قرار داده شد که براساس آن برای هیئت هایی که 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، مجازات در 
نظر گرفته شود و تأکید شد که برگزاری مراسم 
در فضای بسته ممنوع باشد؛ همچنین تأکید شده 
است هیئت هایی که در زمینه رعایت بهداشت 
تخلف داشته باشند در مرحله اول اخطار بگیرند، 
در مرحله دوم یارانه آن ها قطع خواهد شد و در 

مرحله سوم هیئت اجازه ادامه فعالیت ندارد.«
همزمان با الری،  حسین ذولفقاری رئیس کمیته 
امنیتی، اجتماعی  انتظامی ستاد ملی کرونا نیز بر 
لزوم اجرای دستورالعمل و پروتکل های بهداشتی 
برای عزاداری های محرم، اظهار کرد: » از همه 
مداحان، علما و همه کسانی که در این مراسم 
با عشق و عالقه شرکت می کنند تقاضا می کنیم 
پروتکل های بهداشتی را به صورت دقیق رعایت 
کنند تا مشکلی برای آن ها ایجاد نشود. همچنین 
همه دستگاه ها و نهادها برای اجرای مراسم در 
محیط های سر باز آمادگی دارند تا امکانات خود 

را در اختیار هیئت های عزاداری بگذارند.«
دستورالعمل های  »براساس  افزود:  ذولفقاری 
اعالم شده ایستگاه های صلواتی نباید برپا شوند 
و نذورات نیز تا حد ممکن بدون طبخ و تحت 
عنوان کمک مؤمنانه باید توزیع شود و از سوی دیگر 
فاصله گذاری باید مورد توجه همه عزیزان باشد.«
نیز برای  این پروتکل ها تمهیداتی  با   همزمان 
در  مجازی  به صورت  مراسم ها  این  برگزاری 
سازمان  اینکه  جمله  از  است  شده  گرفته  نظر 
تبلیغات اسالمی با همکاری وزارت ارتباطات 
و فن آوری اطالعات به هیئت های دارای مجوز 
فعالیت، یک دستگاه مودم و 100 گیگ اینترنت 

یک ماهه رایگان می دهد.
تمامی این تمهیدات برای این است تا به گفته 
وزیر بهداشت هم مراسم های محرم با اطمینان 
برگزار شوند و کسی ابتالی افراد به ویروس را 

گردن عاشورا و تاسوعا نندازد.

چگونگی نظارت بر هیئت ها
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