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معاون کل وزارت بهداشت مطرح کرد

لزوم وضع قوانین برای محدودیت سفرها در روزهای کرونایی

کامل  رعایت  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
دستورالعمل های بهداشتی توسط هیئت های مذهبی و عزاداری 
گفت: »احتماالً نیاز به وضع قوانینی برای محدودیت در سفرها 

خواهیم بود.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی با بیان این که برخی از مردم 
در سفرهای بین شهری، رفتار خوبی نداشتند، اظهار کرد: »اکثر 
االن وضعیت خوبی  که  مازندران  مانند  استان هایی  به  سفرها 
ندارد، انجام شد؛ استان های گلستان، گیالن، اصفهان و آذربایجان 
گردشگری  مقاصد  هستند  قرمز  وضعیت  در  اکثراً  که  شرقی 
کند  تشدید  را  استان  خود  وضعیت  می تواند  هم  که  بوده اند 
باشد؛  دیگر  استان های  درگیری  برای  مبدأیی  می تواند  هم  و 

اگرچه نسبت به دوره مشابه گذشته، در بعضی از روزها شاهد 
کاهش چند درصدی بیماری بودیم اما در روز پنجشنبه شاهد 
2 میلیون و 566 هزار سفر بین استانی بودیم که نسبت به روز 
 9 افزایش  است،  بوده  عادی  شرایط  که  گذشته  سال  مشابه 

درصدی داشته است.«
وی افزود: »این افزایش اصاًل قابل توجیه نیست و درصدی از 
مردم که سفر کردند کل کشور را تحت تاثیر قرار داده اند، این 
افراد با سفر کردن استان های مقصد و با برگشت خود، استان 

مبدأ را تحت تاثیر قرار می  دهند.«
حریرچی ادامه داد: »متاسفانه در هفته بعد شاهد افزایش موارد 
سرپایی، بعد دو تا سه هفته شاهد افزایش موارد بستری و پس 

از  ناشی  مرگ ومیر  موارد  افزایش  شاهد  هفته،   6 تا  چهار  از 
کرونا خواهیم بود.«

از  »درخواست مان  داد:  هشدار  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
کنند،  خودداری  سفر  از  ماه  شهریور  در  که  است  این  مردم 
سفرهای غیرضروری نباید انجام شود و سفرهای ضروری نیز 
باید کاهش یابد. تجربه ما نشان داد که اگر در سفرها تنها به 
درخواست اکتفا کنیم موفق نخواهیم بود و احتماالً الزم باشد 

برخی مقررات نیز در این زمینه وضع شود.«
وی درباره رعایت پروتکل ها در هیئت ها خاطرنشان کرد: »طبق 
بازدیدهایی که 7800 نفر از کارشناسان بهداشتی ما انجام دادند، 
فاصله گذاری  لحاظ  از  محرم،  اول  دهه  عزاداری  مراسم  در 
فیزیکی و عدم برگزاری مراسم در مکان های سربسته و نبود 
دسته روی دستورالعمل های بهداشتی بسیار خوب رعایت شده 
است اما این که بگوییم صدردصد دستورالعمل ها رعایت شده، 
این گونه نیست؛ درواقع نشان داده شد که تعهد مردم و اعضای 

هیئت ها می تواند شگفتی ساز باشد.«
وی ادامه داد: »از مقام معظم رهبری تشکر می کنیم که تذکر و 
الگوسازی ایشان در برگزاری مراسم بسیار به کمک ستاد ملی 

کرونا و وزارت بهداشت آمد .«
آنفلوآنزا  واکسن  تزریق  درباره  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
بیان کرد: »تزریق این واکسن به گروه های پرریسک مانند زنان 
باردار، افراد مسن، افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف یا در حال 

گذراندن دوره شیمی درمانی توصیه می شود.«
وی افزود: »پیگیر واکسن آنفلوآنزای تولید داخل هستیم و به 

میزان مناسبی نیز این واکسن را خریداری کرده ایم.«
حریرچی ادامه داد: »امسال با دوگانه ای درباره آنفلوآنزا مواجه 
به دلیل شیوع کرونا و احتمال تداخل و  این که  هستیم، یکی 
تشدید تاثیر بر روی بیمارستان ها، باید پیشگیری بیشتری انجام 
شود و دیگر آن که به دلیل تغییر رفتاری که در مردم رخ داده 
از  مانند ویروس کرونا  آنفلوآنزا  آنجا که ویروس  از  است و 
از ماسک  بیشتر  استفاده  دلیل  به  منتقل می شود،  تنفس  طریق 
و شست وشوی مداوم دست ها و افزایش فاصله گذاری، شیوع 

ویروس انفلوانزا نیز کاهش یابد.«تسنیم

خبـر

معاون ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
هفته  مسافرت های  اینکه حجم  به  اشاره  با 
گذشته بسیار باال بود و اثرات این حجم از 
سفرهای تابستانی را طی 10-14 روز آتی 
سفر  از  که  »مسافرانی  گفت:  دید،  خواهیم 
بازگشتند، باید طی 5 الی 7 روز از حضور 
در تجمعات خودداری کنند، زیرا ممکن است 
ناقل ویروس بوده و فعال بدون عالمت باشند.«
به گزارش سپید، رضا جلیلی خشنود با اشاره 
بیان کرد:  به آخرین وضعیت شیوع کرونا، 
خواهش  مردم  از  رسانه ها  طریق  از  »بارها 
تعطیالت  در  مسافرت  به  نسبت  که  کردیم 
هفته گذشته احتیاط بیشتری داشته باشند. ما 
در حال نزدیک شدن به فصل پاییز هستیم و 
قطعا با موجی از بیماری های تنفسی و عفونی 

مواجه خواهیم شد. با شروع فصل پاییز، بار 
عفونی مراکز درمانی افزایش چشمگیری پیدا 
خواهد کرد و این مسأله بر توان کادر درمان 

بی تاثیر نخواهد بود.«
وی ادامه داد: »حجم مسافرت های هفته گذشته 
بسیار باال بود و اثرات این حجم از سفرهای 
تابستانی را طی 10 الی 14 روز آتی خواهیم 
دید. با رعایت پروتکل های بهداشتی اعم از 
دور کاری و لغو طرح ترافیک، آمار فوتی های 
این ویروس را از 250 به 110 رساندیم اما 
متاسفانه این عدم رعایت ما را در هفته های 

آتی با مشکل روبرو می سازد.«
معاون ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
یادآور شد: »مسافرانی که از سفر بازگشتند، 
باید به این نکته توجه کنند که طی بازه 5 

الی7  روزه از حضور در تجمعات خودداری 
کنند، زیرا که ممکن است ناقل ویروس بوده 
یک  بازه  این  باشند.  عالمت  بدون  فعال  و 

صورت  در  که  است  دلیل  این  به  هفته ای 
بروز عالیم بیماری سریعا به مراکز درمانی 

مراجعه کنند.«فارس

معاون ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:

مسافرانی که از سفر باز گشته اند یک هفته از حضور در تجمعات خودداری کنند
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مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 

سفرهایاخیرنشاندادمردمکروناراهنوزجدینگرفتهاند
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »برخی مردم هنوز خطر و 
سرعت انتقال ویروس کرونا آن را جدی نگرفته اند از این رو همچنان 

به تکرار عادت های گذشته خود مانند مسافرت ادامه می دهند.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا افزود: »اکنون 
سرعت انتقال ویروس کرونا، 9 برابر افزایش یافته و به شدت 
می تازد و هر چه به فصل سرما نزدیک تر می شویم جهش های 

این ویروس با عالیم متفاوت تغییر می کند.«
ایام تعطیل اخیر به  اینکه برخی مردم در  از  ابراز گالیه  با  وی 
توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا و مسئوالن بهداشتی مبنی 
اینکه سفر نروند، توجه نکردند، اظهار داشت: »معضل کرونا آنقدر 
جدی و مهم است که همه آحاد مردم باید به توصیه های بهداشتی 
و ممانعت از سفر و پرهیز از برخی عادت های گذشته مانند گردش 
و تفریح، خرید و تجمعات و غیره توجه اساسی کنند، کادر درمانی 
بسیار زحمت کش و پر تالش هستند و عدم توجه مردم به این 

مسایل زحمت زیادی را متحمل آنها می کند.«
مردانی ادامه داد: »حال آنهایی که در روزهای اخیر سفر رفتند باید 
بعد از بازگشت اصول بهداشتی را بطور کامل رعایت کرده و اگر 
در سفر با فرد بیماری برخورد داشتند، دو هفته در خانه بمانند و 
کمتر از بیرون بروند، شست وشوی مکرر دست ها بطور مداوم با 
مواد ضدعفونی کننده و یا آب و صابون باید جدی گرفته شود و 

حتما در مواجه با سایر افراد ماسک بزنند.«
متخصص بیماری های عفونی خاطرنشان کرد: »اگر دچار عالیمی 
مانند سرفه، سردرد، دردشکم، تهوع و غیره شده و پس از چند روز 
بهبود نیافتند حتما به پزشک مراجعه کرده و خود را قرنطینه کنند.«
مردانی تاکید کرد: »همه با هم باید با اتحاد و یکپارچگی و رعایت 
همه موارد بهداشتی و توجه ویژه به صحبت ها و توصیه های مسئوالن 

بهداشتی بتوانیم کرونا را از پای در آوریم، اکنون وضعیت کشور 
از لحاظ همه گیری این بیماری مطلوب نیست و الزم است همه 

افراد آن را جدی بگیرند.«
به  که  از طریق دست هایی  کرونا  دانشگاه،  استاد  این  گفته  به 
سطوح آلوده برخورد داشته به چشم، دهان و بینی منتقل می شود 
مبتال  یا  ناقل  افراد  از طریق عطسه ها و سرفه های  و همچنین 

نیز انتشار پیدا می کند. 
مردانی افزود: »مردم نباید منتظر تولید واکسن و عرضه آن به این 

زودی ها باشند، مهم توجه و انجام توصیه های بهداشتی است و 
در فصل سرما همزمانی کرونا با آنفلوآنزا کار را سخت تر می کند 
زیرا آنفلوانزا یک دفعه و به صورت ناگهانی بروز می کند و با 
تب باالی 39 و ۴۰ درجه همراه با بدن درد در فرد ظاهر شده و 
کرونا شروع ناگهانی ندارد و تب آن هم حداکثر 3۸ درجه و به 

ندرت 39 درجه است.«
وی خاطرنشان کرد: »از مردم درخواست داریم ما را در راه حذف 

کرونا یاری و همراهی کنند.«

خبـر

سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد شناسایی و فوتی 
ناشی از کروناویروس در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز یک شنبه 
قطعی  معیارهای  اساس  بر  و  تا دوشنبه 1۰ شهریور 1399 
تشخیصی، یک هزار و 6۴۲ بیمار جدید مبتال به کووید19 

در کشور شناسایی شد که ۵73 نفر از آنها بستری شدند.«
وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 37۵ هزار 

و ۲1۲ نفر رسید.«
الری ادامه داد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 1۰9 
بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۲1 هزار و ۵71 نفر رسید.«
وی گفت: »خوشبختانه تا کنون 3۲3 هزار و ۲33 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
در  کووید19  به  مبتال  بیماران  از  نفر   37۲9 الری،  گفته  به 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »تا کنون سه میلیون و ۲31 
انجام  کشور  در  کووید19  تشخیص  آزمایش   11۰ و  هزار 

شده است.«
کشور،  در  کرونا  اطالعات  آخرین  اساس  بر  وی،  گفته  به 
استان های تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، خراسان رضوی، 
آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان 

و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. 
الری همچنین افزود: »همچنین استان های آذربایجان غربی، البرز، 
فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه 
ایالم، چهارمحال و  بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی،  و 
بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.«
وی در تشریح وضعیت بیماری در استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: »این استان شاهد خیز ضعیف بیماری در اسفندماه سال 
گذشته و خیز نسبتا متوسط در فروردین ماه امسال بود و در 
اردیبهشت ماه همسو با سایر استان های کشور شاهد افت نسبی 
در تعداد موارد بیماری در این استان بودیم، اما از اوایل خردادماه 
نمودار موارد ابتال و بستری ناشی از این بیماری مجدداً شیب 
صعودی به خود گرفت که به شکل نگران کننده ای در حال 
امتداد است و در حال حاضر به بیشترین میزان خود از زمان 

شیوع بیماری در این استان رسیده است و شهرستان هایی از 
جمله بروجن، سامان، شهرکرد لردگان در وضعیت قرمز و 

شهرستان فارسان در وضعیت هشدار قرار دارند.«
الری افزود: »طبق گزارش های رسیده، در هفته اول شهریور ماه 
میزان استفاده از ماسک توسط کارمندان دولتی این استان 93 
درصد و شاغالن و متصدیان مراکز صنعتی 7۸ درصد است. 
میزان استفاده از ماسک توسط مردم در اماکن عمومی این استان 
7۵ درصد و در وسایط نقله درون شهری و برون شهری 7۰ 
درصد بوده است. بیشترین میزان رعایت پروتکل ها در این 
استان نیز در رستوران ها و کمترین میزان در پاساژها بوده است.«
وی ابراز امیدواری کرد که با رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی 
و استفاده جدی تر از ماسک، شاهد توقف روند صعودی در 
موارد ابتال و بستری روزانه و خروج شهرستان های این استان 

از وضعیت قرمز و هشدار بیماری باشیم.«
الری همچنین ضمن آرزوی قبولی طاعات و عزاداری هموطنان 
در ایام شهادت امام حسین )ع(، از کلیه عاشقان و ارادتمندان 
مکتب آن حضرت خواست که با دقت نظر الزم، در اجرای 
هر چه مطلوب تر پروتکل های عزاداری ماه محرم بکوشند و 
گفت: »امیدواریم با همراهی مردم در رعایت اصول سه گانه 
فاصله گذاری  بهداشتی شامل شست وشوی مرتب دست ها، 
انتقال  زنجیره  شکست  شاهد  ماسک  از  استفاده  و  فیزیکی 

بیماری در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۱۶۴۲ ابتال و ۱۰۹ فوتی جدید کرونا در کشور



نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبرداد
تالش توأمان تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تامین واکسن آنفلوانزا

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به 
ضرورت تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه های پرخطر، 
از تالش همزمان تولیدکنندگان و واردکنندگان برای 

تامین واکسن آنفلوانزا خبرداد. 
به گزارش سپید، علی اصغر باقرزاده در گفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به اینکه تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه های 
پرخطر ضروری است، گفت: »با توجه به شیوع ویروس کرونا و همه گیری این ویروس و از آنجایی 
که آنفلوانزا نیز در فصول سرد سال بسیار رایج است، گروه های پر خطر امسال باید واکسن آنفلوانزا 

تزریق کنند.« نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه همزمانی آنفلوانزا و کرونا 
موجب شده نیاز امسال به واکسن آنفلوانزا بیش از سال ها گذشته باشد، افزود: »وزارت بهداشت 
و درمان در تالش است تا این واکسن به اندازه کافی در دسترس مردم به ویژه گروه های پرخطر،  

کادر درمانی و بیمارستانی قرار بگیرد تا از ابتال به این بیماری در امان بمانند.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تالش برای تولید داخلی واکسن آنفلوانزا با جدیت 
دنبال می  شود، اضافه کرد: »قول هایی برای تولید واکسن در داخل کشور داده شده که امیدواریم هرچه 
سریع تر محقق شود. از طرفی با توجه به ضرورت تزریق واکسن آنفلوانزا اقدامات بسیار خوبی برای 
واردات آن نیز صورت گرفته است.« وی با تاکید بر اینکه اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا گروه های 
پرخطر هستند، خاطرنشان کرد: »امسال درخواست برای واکسن آنفلوانزا چندین برابر سال های گذشته 
است از این رو احتمال افزایش قیمت آن نیز وجود دارد. بر همین اساس از هم اکنون باید تدابیری 

برای جلوگیری از افزایش قیمت آن اندیشیده شود تا تهیه آن برای جامعه هدف امکان پذیر باشد.«

مجلس

قدردانی

علوم  دانشگاه  عفونی  بیماری های  مدیرگروه 
پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه دو هفته 
پس از تزریق واکسن آنفلوانزا، ایمنی الزم ایجاد 
می شود، افزود: »بهترین زمان برای تزریق واکسن 
در کشور، اوایل مهرماه تا اواسط مهرماه است؛ 
ایجاد  ایمنی  زده شود،  زود  اگر خیلی  چراکه 
شده در اواخر فصل اپیدمی، از بین می رود و 
اگر هم دیر زده شود، ممکن است آلودگی قبل 

از ایمنی سازی رخ دهد.«
به گزارش سپید، شروین شکوهی با اشاره به اینکه 
تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه های پرخطر 
ضروری است، گفت: »این واکسن با دستور پزشک 
برای افراد در معرض خطر تجویز می شود و در 
برخی داروخانه های مورد تایید وزارت بهداشت 
در دسترس این افراد قرار خواهد گرفت و توصیه 
می شود برای تزریق این واکسن به مراکز بهداشتی 

و درمانی مراجعه شود.«
وی درباره گروه هایی که در اولویت تزریق واکسن 
قرار دارند گفت: »برخی افراد در مشاغل خاص 
از جمله افراد شاغل در سیستم های بهداشتی و 
درمانی، فارغ از حیطه مسئولیتشان، در معرض 
آسیب هستند و باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق 

کنند.«
این متخصص همچنین افراد دارای بیماری های 
زمینه ای از جمله بیماری های مزمن قلبی، ریوی، 
کبدی، متابولیک و کلیوی را  نیز در اولویت تزریق 
این واکسن دانست و گفت: »از طرفی مصرف 
تضعیف  را  بدن  ایمنی  سیستم  داروها،  برخی 
می کند، به طور مشخص افرادی که تحت شیمی 
درمانی هستند یا به واسطه انجام جراحی پیوند 
عضو، تحت درمان دارویی قرار گرفته اند هم با 

این خطر دست و پنجه نرم می کنند.«
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه، افراد مسن و 
کودکان شش ماه تا پنج سال و افراد با شاخص توده 
بدنی باال )BMI( حتما باید واکسن را تزریق کنند.  
متخصص بیماری های عفونی با اشاره به لزوم 
تزریق واکسن آنفلوآنزا برای زنانی که تازه زایمان 
کرده اند، گفت: »این افراد در دو هفته اول پس از 
زایمان در معرض شدید آلودگی به این ویروس 
قرار دارند و از طرفی باید مدنظر داشته باشند که 
برای نوزادان زیر شش ماه، واکسن تزریق نمی شود، 
در نتیجه حتما باید از خود و نوزادشان مراقبت 

کنند.« شکوهی در خصوص موارد منع تزریق 
این واکسن، تصریح کرد: »اگر به دنبال مصرف 
واکسن در گذشته، اختالل اعصاب محیطی رخ 
داده باشد، فرد از تزریق این واکسن منع می شود. 
اگر فردی به تخم مرغ حساسیت داشته باشد 
تحت شرایط خاص در مراکز بهداشتی و درمانی 

امکان تزریق وجود دارد.«
وی در خصوص میزان اهمیت تزریق واکسن 
آنفلوآنزا در افرادی که به کرونا مبتال شده اند، 
گفت: »تزریق واکسن برای این افراد ضرورتی 
ندارد، چراکه جزو گروه های در معرض خطری 

که عنوان شد، محسوب نمی شوند.«
فلوشیپ بیماری های عفونی در بیماران پیوندی 
با اشاره به اینکه دو هفته پس از تزریق واکسن 
آنفلوانزا، ایمنی الزم ایجاد می شود، افزود: »بهترین 
زمان برای تزریق واکسن در کشور، اوایل مهرماه 
تا اواسط مهرماه است؛ چراکه اگر خیلی زود زده 
شود، ایمنی ایجاد شده در اواخر فصل اپیدمی، از 
بین می رود و اگر هم دیر زده شود، ممکن است 

آلودگی قبل از ایمنی سازی رخ دهد.« 
به سن و مشکالت  »با توجه  اظهار کرد:  وی 
بیماری  برابر  در  ایمنی سازی  میزان  زمینه ای، 

آنفلوآنزا تعیین می شود.«
خصوص  در  عفونی  بیماری های  متخصص 
کرد:  عنوان  آنفلوانزا،  واکسن های  تولید  نحوه 
»پژوهشگران در سازمان جهانی بهداشت با مطالعه 
رفتار ویروس در سال گذشته طبق اطالعاتی که 
از برخی کشورها دریافت می کند، ماهیت سال 

پیش روی آن را حدس می زنند. ایران نیز جزو 
کشورهای مهمی است که سویه های ویروس را 

برای این سازمان می فرستد.«
شکوهی ادامه داد: »در برخی مواقع حدس های 
پژوهشگران همپوشانی باالیی با ماهیت ویروس 
دارد و برخی اوقات اینگونه نیست. اما نکته حائز 
اهمیت این است که واکسن آنفلوآنزا بسته به 
مولفه هایی از جمله سن، بیماری های زمینه ای 
و داروهای مصرفی، بین ۳۰ تا ۶۰ درصد ایمنی 
ایجاد می کند. این بدین معنی است که در بهترین 
شرایط هم نمی تواند به طور کامل شما را در 
برابر ویروس مصون نگه دارد و حتما پس از 

تزریق باید مراقبت های خاصی اعمال شود.«
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
این  بهشتی، وی در خصوص عوارض  شهید 
واکسن بیان کرد: »مهم ترین عارضه این واکسن 
نقش  به علت  البته  که  است  ایجاد حساسیت 
سلول های تخم مرغ در تولید واکسن ها، توصیه 
می شود اگر فردی به تخم مرغ حساسیت دارد، 
دهد،  انجام  پزشکی  مراکز  در  را  تزریق  حتما 
چراکه عدم رعایت برخی نکات، موجب بروز 
اختالل در سیستم اعصاب محیطی در فرد می شود. 
البته این عارضه در حدود یک بیمار به ازای هر 

میلیون دز واکسن دیده شده است.«
این متخصص بیماری های عفونی افرود: »آسیب 
به اعصاب مرکزی نیز عارضه ای است که با تزریق 
واکسن های ویروسی در قالب مقاالت پژوهشی 

گزارش شده که بسیار نادر است.«

قدردانی وزیر بهداشت زمان طالیی تزریق واکسن آنفلوانزا
از برگزارکنندگان مراسم 

عزاداری محرم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از وعاظ، مداحان، مدیران و  پیامی  در 
در  که  مردم  و  مذهبی  هیئات  اعضای 
نامه های  شیوه  محرم،  عزاداری  مراسم 
بهداشتی را رعایت کردند، قدردانی کرد.
به گزارش سپید به نقل از  وبدا، متن پیام 
قدردانی سعید نمکی به شرح زیر است: 

وعاظ عالیقدر
مداحان ارجمند

مدیران و اعضای محترم هیئات مذهبی
مردم شریف و بزرگوار

با آرزوی قبولی عزاداری های همه عزیزان 
در دهه اول محرم الحرام و پاسداشت 
ساالر  مظلومیت  و  آزادگی  رشادت، 
الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت  شهیدان 
باوفایش مراتب قدردانی خود  و یاران 
و کلیه همکارانم را از بزرگوارانی که در 
هوای گرم تابستان و در آفتاب داغ ظهر 
باز و تحمل سختی  عاشورا در فضای 
بخصوص در استان های گرمسیر کشور، 
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت فرمودند 

اعالم می دارم. 

گرچه در نقاط محدودی گروه های اندکی 
وقعی  همکارانم  و  اینجانب  تمنای  به 
ننهادند مع الوصف جمعیت کثیرعاشقان 
حضرت سیدالشهدا )ع( با رعایت کلیه 
اصول شرمسارشان کردند و تاسوعا و 
عاشورائی متفاوت و باشکوه در تاریخ 

کشورمان رقم زدند. 
سالمتی، عزت و توفیق روزافزون همگان 

را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

شماره 417۳۶ 11 شهریور 1۳99



فتحی، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت مجلس تشریح کرد

اجالس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد
سومین اجالس مجازی روسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی سراسر کشور امروز با حضور طاهرموهبتی، 
معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها، جان بابایی، معاون 
درمان و الری، سخنگو و معاون فرهنگی و دانشجویی 

وزارت بهداشت برگزار شد.
به گزارش سپید، طاهر موهبتی گفت: »بر اساس مصوبه 
اجالس قبلی روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، این اجالس هر دو هفته با حضور یکی 
از معاونین وزارت بهداشت برگزار می شود.« وی افزود: »دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر 
کشور در مقابله با بیماری عالم گیر کرونا، عملکرد بسیار درخشانی از خود نشان دادند و مدافعان سالمت 
و تمام خدمتگزاران حوزه سالمت، با فداکاری و ایثار، از جان و آسایش خود گذشتند تا مردم احساس 

آرامش کنند.« معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت یادآور شد: »در حوزه تفویض 
اختیارات اقدامات بسیار خوبی انجام شده و تفویض اختیارات حوزه های آموزش و غذا و دارو برای 

دانشگاه ها ارسال شده و تفویض اختیارات در حوزه درمان نیز انجام خواهد شد.«
در ادامه قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »از ابتدای شیوع کرونا در کشور تا کنون 
به 29 استان کشور سفر کرده ام و به برخی از استان ها، چندین بار رفتم تا ضمن عرض خداقوت و 
خسته نباشید به کادر بهداشتی و درمانی و مدیریتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی از نزدیک 
در جریان مشکالت حوزه سالمت قرار گیرم.« وی خاطرنشان کرد: »در جریان این سفرها، مهم ترین 
مشکالت و چالش ها را بررسی و یادداشت کرده ام و این تجارب را در یک مجموعه به دانشگاه ها و 
دانشکده ها ارسال می کنم تا برای رفع نقصان ها، مورد استفاده قرار گیرد البته تجارب مثبت و ارزنده 
زیادی نیز در بیمارستان ها وجود داشت که آنها را نیز در اختیار روسای دانشگاه ها قرار خواهم داد.«

به گزارش وبدا، گفتنی است در این نشست، مهم ترین مشکالت حوزه درمان در دانشگاه ها و 
همچنین بازنگری سند درمان کشور تشریح و راهکارهای حل آنها بررسی شد.

خبـر

عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت 
مجلس با بیان اینکه بروکراسی اداری برای 
دریافت مجوزهای الزم جهت تولید دارو 
سرمایه گذاران را دچار استهالک می کند 
از ایجاد سامانه ای جهت ثبت درخواست 
آنها به عنوان عاملی جهت تسریع روند 
و فراهم کننده زمینه بُرد بزرگ در این 

حوزه یاد کرد.
به گزارش سپید، محسن فتحی در گفت وگو 
با خانه ملت در واکنش به درخواست رییس 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 

ایران مبنی بر ضرورت حذف قواعد و ضوابط 
دست و پاگیر برای تسهیل روند تولید دارو در 
کشور، گفت: »ما از آمادگی الزم برای حمایت از 
تولیدکنندگان دارو در داخل کشور برخوردار هستیم 
و هر سرمایه گذاری که بخواهد در این زمینه در 
چارچوب قوانین دارویی فعالیت کند، مورد حمایت 
سازمان غذا و دارو و کمیسیون بهداشت و درمان 

مجلس شورای اسالمی قرار می گیرد.«
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: »ما در سال جهش تولید 
انتظار داریم هر فردی که تمایل دارد در حوزه تولید 

دارو در کشور سرمایه گذاری کند بیشترین تمرکز 
خود را بر ارتقا کیفیت داروها بگذارد.«

و  اساسی  کاالی  یک  »دارو  کرد:  تصریح  وی 
استراتژیک است که سالمت مردم را تضمین می کند، 
در همین راستا تولید هر نوع دارو نیازمند صدور 
تاییدیه هایی از سوی سازمان غذا و دارو است و 
باید از استانداردهای تعیین شده برخوردار باشد.«

فتحی خاطرنشان کرد: »بی تردید قوانینی که سازمان 
غذا و دارو وضع کرده در راستای ارتقای کیفیت 
و  است  عمومی  سالمت  تامین  جهت  داروها 
نمی توان گفت که قوانین دست و پاگیری هستند 

که مانع از تولیدات دارویی می شوند.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور 
شد: »البته موانعی هم در مسیر تولید دارو 
وجود دارد که تولیدکنندگان حق دارند 
از بابت وجود آنها گالیه مند باشند، کما 
اینکه صدور مجوزهای الزم برای تولید 
اداری همراه است،  بروکراسی  با  دارو 
چرا که استعالم های بسیاری برای فعالیت 
طبیعی،  منابع  از  دارویی  کارخانجات 
دانشگاه های  زیست،  محیط  سازمان 
علوم پزشکی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اخذ می شود که این روند سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان صنعت دارو را دچار استهالک 
می کند تاجایی که گاه انگیزه خود را برای ادامه 

فعالیت در این بخش از دست می دهند.«
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: »اگر ما بتوانیم 
اخذ  برای  ثبت درخواست  را جهت  سامانه ای 
مجوزهای الزم تا تایید داروی تولید شده طراحی 
کنیم که روند ارائه نتیجه استعالم دستگاه های  مربوطه 
را نیز تسریع کند، می تواند زمینه بُرد بزرگی برای 

تولید دارو در کشور را فراهم کند.«

بروکراسی اداری عامل استهالک فعاالن حوزه تولید دارو

انتصاب

با حکم وزیر بهداشت
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 

بم منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
حکمی مازیار اویسی را به عنوان سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی بم منصوب کرد.
متن  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 

این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مازیار اویسی 

عضو  محترم هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بهداشتی درمانی بم منصوب مي شوید 
رعایت  و  متعال  خداوند  یاری  به  تا 
امور  انجام  به  نسبت  قانونی  جوانب 

محوله اقدام نمائید.
منان  خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
رعایت  با  وظایف  شایسته  انجام  در 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور 
و  موفق  امید  و  تدبیر  دولت  اخالقی 

باشید. سرافراز 
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معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
گفت: »طبق قانون مدیریت پسماند ویژه بر عهده تولید کننده است 
و در بخش زباله های پزشکی نیز مشخصاً وزارت بهداشت متولی 

این نوع از پسماندها محسوب می شود.«
به گزارش سپید، حسین حیدریان با بیان اینکه زباله های پزشکی 
اعم از زباله هایی که در بیمارستان ها تولید می شود و زباله هایی که 
در منازل تولید می شوند، ویژگی هایی دارند که باید جزو پسماندهای 
ویژه تلقی شوند، گفت: »طبق قانون مدیریت پسماند ویژه بر عهده 
تولید کننده است و در بخش زباله های پزشکی نیز مشخصا وزارت 

بهداشت متولی این نوع از پسماندها محسوب می شود.«
وی در ادامه درباره صحبت های یکی از معاونین اداره محیط 
زیست استان تهران مبنی بر نبود برنامه مشخص برای زباله های 

کرونایی در شهرداری تهران گفت: »ظرفیت مخزن گذاری جداگانه 
برای زباله های پزشکی در حال حاضر در شهرداری تهران وجود 
ندارد. اما از طریق محتواهای آموزشی و بر اساس پروتکل هایی که 
سازمان جهانی بهداشت ابالغ کرده، به مردم آموزش داده می شود 
تا پسماندهایی که در منازل بیماران کرونایی تولید می شود را به 
صورت جداگانه ای در کیسه بسته بندی کرده و در مخازن قرار دهند.«
به گفته حیدریان در بعضی نقاط از یک رنگ خاص برای مخازن 
مخصوص پسماندهای کرونایی استفاده شده که تجربه چندان 
موفقی نبوده چون این پسماندها حتی اگر در یک رنگ جداگانه 
هم بسته بندی شوند ولی چون ناوگان جمع آوری جداگانه ای وجود 
ندارد عمال همان سرنوشت اولیه را پیدا می کنند. وی افزود: »در 
تهران چه پسماندهایی که در کیسه های جداگانه بسته بندی می شوند 

و چه آن هایی که در پسماندهای عادی قرار می گیرند در مرکز دفع 
و پردازش آرادکوه جداسازی می شوند و داخل سلول دفن بهداشتی 

با رعایت پروتکل های بهداشتی دفن می شوند.«
بنا بر اعالم سایت شهر، معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران یادآور شد: »سازمان حفاظت محیط زیست 
به عنوان ناظر قانونی مدیریت پسماندها باید مشخص کند که 
پسماندهای حاصل از بیماری کرونا چه نوع پسماندی محسوب 
می شود؛ اگر پسماند عادی است که همین مدیریت پسماند عادی 
کفایت می کند و اگر پسماند ویژه است متولی آن را مشخص کند و 
اگر راهکاری ارائه دهد شهرداری تهران در کنار وزارت بهداشت و 
سازمان حفاظت محیط زیست می تواند با ایجاد زیرساخت در ابتدا 

و اختصاص بودجه های خاص پس از آن، در این زمینه اقدام کند.«

معاون پردازش و دفع سازمان پسماند شهرداری تهران: 

مدیریت پسماندهای پزشکی بر عهده وزارت بهداشت است

شماره 17۳۶ 11 شهریور 1۳99
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مدیر خانه »ای بی « خبر داد

پرداختکمکمعیشتیبه۲۵۰خانوادهدارایبیمار»ایبی«

مدیر خانه بیماران پروانه ای )ای بی(  گفت: »از شیوع کرونا تا کنون 
۲۵۰ خانواده دارای بیمار »ای بی « کمک معیشتی دریافت کرده اند.«

به گزارش سپید، سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی در گفت وگو 
با ایرنا افزود: »کرونا زندگی را برای بسیای از مردم و به خصوص 
خانواده های دارای بیمار پروانه ای سخت و دشوار کرده و هر خانواده 
دارای این بیماری که کوچکترین آسیب را در ایام کرونا متحمل شده 
و مشکل معیشتی داشته باشند و در مجموعه خانه »ای بی « دارای 
پرونده باشند و به ما نامه بنویسند، طی هفت روز جواب مثبت به 

درخواست آنها داده می شود.«
وی ادامه داد: »به منظور حفظ کرامت و شان این خانواده ها، مبلغ قابل 

توجهی از سوی خانه »ای بی « به آنها اختصاص داده می شود که البته این 
مبلغ جدا از کمک هزینه دارو و درمان و پانسمان این بیماران است.«
مدیر خانه »ای بی«  گفت: »با شیوع کرونا درخواست هایی از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تهیه مواد ضد عفونی و دیگر 
اقالم مورد نیاز در این خصوص برای بیماران تحت پوشش داشتیم 
که در این خصوص پاسخی دریافت نکردیم و در مراحل اولیه تهیه 
این مواد ضدعفونی مجبور به تهیه آن با قیمت های گزاف شدیم و 

۴7۵۰ عدد ماسک خریداری کردیم.«
وی افزود: »سپس از ارتش و نیروی زمینی تقاضای کمک کردیم که 
در این مورد کمک زیادی به ما کردند و در ادامه نامه هایی به وزارت 

دفاع و ارتش ارسال کردیم که مقدار قابل توجهی مایع ضد عفونی 
سطوح و دست و ماسک در اختیار ما قرار دادند.«

هاشمی خاطرنشان کرد: »در کنار این موارد دستمال کاغذی، مایع ضد 
عفونی کننده، دستکش یک بار مصرف و التکس، ماسک و زیرانداز 
مخصوص این  بیماران به همراه بسته مخصوص کرونا در اختیار 
این بیماران قرار گرفت که هر کدام ازاین بسته ها شامل ۸۰۰ هزار 
تومان است که برای 7۵۰ بیمار بود که از ابتدای سال تا کنون در سه 
مرحله ارسال شده و بزودی مرحله چهارم آن ارسال خواهد شد و 

این خدمات تا پایان شیوع کرونا نیز ادامه دارد.«
مدیر خانه »ای بی«  در پاسخ به اینکه آیا تا کنون در بین بیماران »ای 
بی«  گزارشی از ابتال به کرونا داشتیم، گفت: »گزارش هایی از ابتال این 
بیماران به کرونا داشته ایم که متاسفانه سه مورد از آنها که بزرگسال 
هم بودند، فوت کرده اند.« هاشمی گفت: »خانه »ای بی « هیچ کمکی 
دریافت نکرده و به رغم اینکه برخی سازمان ها یا دستگاه ها اعالم 
مساعدت و کمک کردند، اما تا کنون هیچ کمکی ریالی از آنها دریافت 
نکرده ایم و حامیان ما خیرین و مردم نوع دوست هستند که حتی اغلب 
کمک های مردمی شامل رقم های اندکی است که دریافت می کنیم.«

 épidermolyse :بیماری پروانه ای یا »اپیدرمولیز بولوزا« )به فرانسوی
 Epidermolysis :( یا اپیدرمولیزیس بولوسا )به انگلیسیbulleuse
bullosa( با نام اختصایر »ای  بی« )EB( یک بیماری ارثی در بافت های 
پوستی است که در پوست و غشای مخاطی ایجاد تاول می کند، شیوع 

این بیماری یک در ۵۰ هزار نفر است. 
شدت بیماری از مالیم تا کشنده تغییر می کند، این بیماری از یک 
جهش ژنتیکی در کراتین یا کالژن ایجاد می شود. در همه گروه  های 
قومی و نژادی رخ می دهد و به طور مساوی بر مردان و زنان اثر می کند. 
در نتیجه این بیماری پوست به شدت شکننده می شود و کوچکترین 
اصطکاک یا آسیب الیه های پوستی را جدا کرده و ایجاد تاول می کند. 

افراد دچار شده به این بیماری در معرض ریسک سرطان پوست هستند.

خبـر

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه انتظارات از 
صادرات دارو به خوبی برآورده نشده و شیوه قیمت گذاری  دارو 
ناعادالنه است، گفت: »برای اینکه بیمه ها را موظف کنیم هزینه 
دارو را پرداخت کنند به شرکت های دارویی فشار می آوریم که 
داروها را ارزان بفروشند و با تولید داروی ارزان وضعیت صادرات 

بهبود نمی یابد.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو با خانه ملت 
گفت: »مردم از داروخانه ها گالیه هایی دارند و داروسازان هم با 
مشکالتی مواجه هستند که باید نسبت به حل آنها اقدام کرد؛ یکی 
از گالیه های داروخانه ها ابطال حق فنی توسط دیوان عدالت اداری 
است در حالی که حق فنی حق داروسازان است و وقتی بیماری 
نسخه را به داروخانه می برد دکتر داروساز باید توضیحات الزم مانند 
تداخالت دارویی را به او یادآوری کند البته ممکن است در برخی 
موارد این اتفاق نیفتد به همین دلیل دیوان عدالت آن را باطل کرده 
است.« رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
افزود: »حق فنی مصوبه قانونی مجلس را ندارد و در حال حاضر 
هم فضای مجلس به گونه ای نیست که مصوبه ای را تصویب کند 

که بار مالی برای مردم به همراه داشته باشد.«
وی در مورد طلب داروخانه ها از بیمه ها، گفت: »بیمارستان های دولتی 
هم از بیمه ها طلب دارند و بدهی تنها مربوط به داروخانه ها نیست 

البته معاونت درمان تامین اجتماعی هم تاکید داشت که بدهی شان 
به داروخانه ها در حال اتمام است و تنها سه تا ۴ ماه عقب هستند.«

نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم با بیان اینکه برخی داروهایی 
که بسیار حیاتی و ضروری بوده و از طریق سیستم خاصی توزیع 
می شدند به چند داروخانه واگذار شده است، گفت: »علت این 
است که وقتی سیستم نمی تواند بر داروخانه ها نظارت کند برای 
اینکه خودش را راحت و مشکل نظارتی را به گونه ای حل کند با 
انتخاب چندین داروخانه فروش داروهای حیاتی را به آنها واگذار 
می کند تا راحت بتواند کار نظارت را انجام دهد در حالی که با 
توجه به تربیت تعداد باالی داروسازان باید زمینه کار و درآمد 

کافی را برای آنها فراهم کنیم زیرا جزو نخبگان جامعه هستند.«
شهریاری یادآور شد: »در این رابطه ضروری است دولت نظارت ها را 
جدی بگیرد و توزیع داروها را به داروخانه ها واگذار و با داروخانه های 
متخلف به شدت برخورد کند.«رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس در مورد وضعیت تولید و صادرات دارو، افزود: »انتظارات 
از صادرات دارو به خوبی برآورده نشده و متاسفانه روش و شیوه 
قیمت گذاری  دارو ناعادالنه است و برای اینکه بیمه ها را موظف کنیم 
هزینه دارو را پرداخت کنند به شرکت های دارویی فشار می آوریم 
که داروها را ارزان بفروشند بنابراین با تولید داروی ارزان نمی توان 

در حوزه صادرات حرفی برای گفتن داشته باشیم.«

وی با بیان اینکه صادرات دارویی بسیار ناچیز است، یادآور شد: 
»تعداد داروهای تولیدی که بتواند با داروهای آمریکایی و اروپایی 
رقابت کند اندک است از این رو نیاز است حمایت از شرکت های 
تولیدکننده دارو در دستور کار قرار گیرد و اگر قرار است یارانه 
بدهیم به این شرکت ها ارائه کنیم تا بتوانند داروهای باکیفیت و با 
استانداردهای باال را حداقل به کشورهای همسایه صادر کنند البته 
داروهای هایتک بازار خوبی دارند و به کشور روسیه صادر می شوند 
اما همه داروها نباید هایتک باشند بلکه باید نسبت به صادرات 
داروهای معمولی اقدام کنیم و افزایش حمایت از شرکت های 

داروساز و داروسازان در دستور کار قرار گیرد.«

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: 

روش قیمت گذاری دارو ناعادالنه است
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مدیرعامل انجمن دیابت ایران مطرح کرد

ریسک ۱۳۲ درصدی مرگ های قلبی در بیماران دیابتی 
مدیرعامل انجمن دیابت ایران، نسبت به ریسک 13۲ درصدی مرگ  
و  میر ناشی از مشکالت قلبی و عروقی در بیماران دیابتی هشدار داد. 
به گزارش سپید، امیرکامران نیکوسخن در حاشیه رویداد اینکرتین 
سامیت )INCRETIN SUMMIT(، در مورد تغییر رویکرد جهانی 
درمان دیابت، اظهار داشت: »از حدود دو سال پیش بر اساس بیانیه 
مشترک انجمن دیابت اروپا و آمریکا دو تغییر عمده در درمان 

دیابت حاصل شده است.«
وی ادامه داد: »اول آنکه درمان دیابت دیگر بیماری محور نیست بلکه 
باید به صورت بیمار محور انجام گیرد. یعنی اینکه درمان هر فرد 
دیابتی بر اساس سن، وزن، شیوه زندگی، نوع دیابت و عوارض آن، 
شرایط اجتماعی و اقتصادی و بیماری های زمینه ای که فرد دارد با 
بیمار دیابتی دیگر متفاوت است و این موضوع باید مدنظر پزشکان 
و بیماران قرار گیرد. دوم آنکه در سال های گذشته هدف از درمان 
دیابت فقط کنترل قند بود، در صورتی که اگر فقط قند افراد دیابتی 
کاهش یابد از مشکالت قلبی و عروقی بیماران دیابتی کم نمی شود. 
بر اساس آمار منتشر شده در اطلس اخیر فدراسیون بین المللی دیابت 
که بر اساس بررسی حدود 1۰۰ مطالعه انجام گرفته افراد دیابتی به 
طور میانگین 3۲ درصد گرفتار مشکالت قلبی عروقی، ۲1 درصد 
گرفتار مشکالت عروق کرونر، 1۰ درصد گرفتار انفاکتوس قلبی و 

7.6 درصد گرفتار سکته مغزی می شوند.«
نیکوسخن خاطرنشان کرد: »همچنین بر اساس همین آمار، افراد 
دیابتی نسبت به افراد غیر دیابتی 16۰ درصد ریسک مشکالت عروق 
کرونر، 1۲7 درصد ایست قلبی، ۵6 درصد خونریزی مغزی و 13۲ 
درصد ریسک مرگ ومیر ناشی از مشکل قلبی عروقی بیشتری دارند. 
بیماری های قلبی عروقی در زنان دیابتی سبب کاهش۵.8سال و در 

مردان دیابت سبب کاهش 6.4 سال از طول عمر آنان می شود.«
دیگر  دیابت در حقیقت  آمار،  این  به  توجه  »با  تاکید کرد:  وی 
بیماری قند نبوده بلکه یک بیماری قلبی محسوب می شود که یکی 
از تظاهرات آن باال رفتن قند خون است. لذا امروزه مراقبت از قلب 

و عروق مهم ترین مسئله در افراد دیابتی است.« مدیر عامل انجمن 
دیابت ایران گفت: »در حال حاضر بر اساس مطالعات انجام شده 
نشان داده شده که دو خانواده دارویی جدید دیابت سبب کاهش 
مشکالت قلبی و عروقی افراد مبتال به دیابت می شوند. خانواده اول، 
داروهایی هستند که مشابه هورمون روده عمل کرده و به صورت 
تزریقی همانند قلم انسولین استفاده می شوند. خانواده دوم داروهایی 
هستند که سبب دفع قند از ادرار می شوند. مصرف این خانواده 
دارویی به طور هم زمان سبب دفع آب و نمک اضافی از ادرار شده 
و بدین طریق سبب کاهش فشار خون نیز می شوند. این خانواده 
دارویی به صورت خوراکی هستند. این دو خانواده تأثیرات مثبت 

در کاهش عوارض قلبی و عروقی دیابت دارند.«

نیکوسخن با اشاره به اینکه متأسفانه این دو دارو در حال حاضر 
تحت پوشش بیمه نیست، گفت: »در صورتی که سازمان های بیمه گر 
این دو دارو را تحت پوشش قرار دهند به نفع آنها خواهد بود، چرا 
که نه تنها از آمار مشکالت قلبی و عروقی مانند سکته های قلبی 
و مغزی و جراحی های قلب باز کاسته شده و سبب افزایش طول 
عمر افراد دیابتی می شود بلکه در اقتصاد سالمت و اقتصاد خانواده 

نیز حائز اهمیت است .«
به گزارش مهر، وی خاطرنشان کرد: »در کنار ضرورت توجه به این 
دو دارو توسط مسئوالن و پزشکان، بیماران دیابتی هم باید مراقب 
فاکتورهای خطر ابتالء به مشکالت قلبی و عروقی مانند افزایش چربی 

و فشارخون، استعمال سیگار و چاقی و عدم مصرف آسپرین باشند.«

خبـر

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به خدمات دولت تدبیر و امید در بخش سالمت 
کشور گفت: »36 هزار تخت جدید بیمارستانی طی هفت سال 

گذشته به مراکز درمانی کشور اضافه شده است.«
به گزارش سپید، سیدکامل تقوی نژاد روز دوشنبه در آیین تودیع 
و معارفه رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز افزود: »یک سوم 
امکانات و زیرساخت بهداشتی درمانی موجود کشور در دولت 

تدبیر و امید به سرانجام رسیده است.«
وی با بیان اینکه برای آینده نظام سالمت، گام های بلندی در کشور 
برداشته شده است، گفت: »تا پایان این دولت یک هزار و 9۲1 

طرح را افتتاح می کنیم.« معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشت و درمان بیان داشت: »همزمان با هفته دولت 164 طرح 
به نام شهدای مدافع سالمت به بهره برداری رسید و از امروز تا 
فروردین 14۰۰  پروژه های متعددی از جمله  طرح های غربالگری 
سرطان، کلینیک های ویژه و سایر طرح ها به بهره برداری خواهد 
رسید و جزو افتخارات است که در یک دولت یک سوم ظرفیت 

های فیزیکی بهداشتی به وجود بیاید.«
تقوی نژاد با اشاره به کاستی های بهداشتی و درمانی استان البرز 
گفت: »در بُعد علمی آموزش و بالینی، البرز باید بتواند از ظرفیت های 
تهران به خاطر نزدیکی استفاده کند اما در سایر ابعاد باید استقالل 

امکاناتی این استان حفظ شود.« 
وی تاکید کرد که باید کمبودهای استان البرز در بخش بهداشت 
و درمان مرتفع شود هرچند که ظرفیت های خوبی مانند نیروی 

انسانی متخصص در این استان وجود دارد. 
معاون وزیر بهداشت و درمان با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای 
مقابله با کرونا در کشور بیان داشت: »در این زمینه همه کسانی که 
مسئولیت داشتند،  همت به خرج دادند، فرمانده اصلی این میدان 
شخص مقام معظم رهبری بود که در اولین لحظات دستوراتی برای 
همکاری نیروهای مسلح  با مدافعان سالمت را  صادر کردند.«  

تقوی نژاد گفت: »تمام نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی 

انتظامی و بسیج در موضوع مقابله با کرونا پای کارآمدند و همکاری 
الزم شکل گرفت.« وی بیان داشت: »با اینکه کرونا بسیاری از 
کشورها را غافلگیر کرد اما در کشور ما اقدامات خوبی برای مقابله 

با این بیماری انجام شده است.«
معاون وزیر بهداشت و درمان افزود: »سازمان جهانی بهداشت از 
اجرای طرح غربالگری کرونا در جمهوری اسالمی ایران قدردانی 
کرد.« وی اظهار داشت: »در کشور ما حدود چهار میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر شغلشان تحت تاثیر کرونا  قرار گرفت که تاکنون برای 
حمایت از اقشار آسیب پذیر، دولت از طریق وام بانکی، تسهیالتی 

پیش بینی کرده است.«
معاون وزیر بهداشت با تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان 
کربال حضرت حسین بن علی )ع( گفت: »مدافعان سالمت به 
عنوان ادامه دهندگان نهضت حسینی برای مردم جانفشانی می کنند 

و در این راه شهدای گرانقدری تقدیم کرده اند.«
تقوی نژاد افزود: »مدافعان سالمت به عنوان شاگردان مکتب زینب 
کبری )س( در مبارزه با بیماری کرونا و نجات انسان ها از جان 

خود گذشتند و فداکاری ها خلق کردند.«
به گزارش ایرنا، معاون وزارت بهداشت و درمان با قدردانی از 
خدمات حسین کریم رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی استان 

البرز، محمد فتحی را به عنوان سرپرست این دانشگاه معرفی کرد.

 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت: 

۳۶ هزار تخت جدید به مراکز درمانی اضافه شده است
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رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور تشریح کرد

وضعیت مصرف سیگار در کشور
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور 
ضمن اشاره به فرصت ناشی از تهدید کرونا جهت 
کاهش مصرف قلیان، اقدامات صورت گرفته در زمینه 

کاهش مصرف دخانیات در کشور را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، بهزاد ولی زاده در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: »در راستای اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات که 
ایران در سال 13۸۴ به عضویت آن درآمد و همینطور 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در 
سال های 13۸۵ و 13۸6 به تصویب مجلس شورای 
اسالمی و هیئت وزیران وقت رسید، اقداماتی در 
راستای کنترل و مبارزه با دخانیات در دولت یازدهم 
و دوازدهم انجام شد. محوریت این اقدامات به دنبال 
اجرای قوانین تصویب شده و مصوبات ستاد کشوری 
کنترل دخانیات است که بر اساس ماده یک قانون 
فوق تشکیل شده است. این ستاد که ریاست آن به 
عهده وزیر بهداشت است، اعضای دیگری همچون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، وزیر آموزش و پرورش، فرماندهی نیروی 
انتظامی، نماینده سازمان های مردم نهاد، دو عضو از 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس سازمان 
صدا و سیما دارد که دو جلسه در طول این دو دوره 

دولت برگزار کرده است.«
وی افزود: »در جلسات نهم و دهم این ستاد، مصوباتی 
داشتیم که مهم ترین آن تصویب دستورالعمل تعاریف، 
شمول و ویژگی های تبلیغات دخانیات بود که در 
جلسه ای در سال 1393 نهایی و با تایید ریاست جمهوری 
ابالغ شد. یکی از مواردی که در این دستورالعمل به 
عنوان مصداق تبلیغ محصول دخانی به آن اشاره شده 
بود و به این عنوان شناخته شد، کاربرد عطر و طعم در 
تولید محصوالت دخانی بود. متاسفانه عدم حذف عطر 
و طعم در تولید محصوالت دخانی موجب شده است 
که علی رغم همه تالش ما برای اطالع رسانی، افزایش 
مصرف این دست محصوالت در برخی گروه های سنی 
را شاهد باشیم. کاربرد عطر و طعم باعث ایجاد جذابیت 
در این محصوالت می شود و می تواند سبب گمراهی 
مصرف کنندگان شود به دلیل اینکه تصور می کنند این 
محصوالت معطر به رایحه های میوه ای نه تنها ضرری 

برای سالمتی ندارد، بلکه پر فایده هم هستند.«
وی با اشاره به اینکه کاربرد عطر و طعم در محصوالت 
دخانی موضوعی است که صنعت نسبت به آن موضع 
دارد، ادامه داد: »ادعای افزایش قاچاق محصوالت 
دخانی به دنبال حذف مواد معطر که از سوی صنعت 
ابراز می شود یکی از موانع اجرای این مصوبه است 
درحالی که آسیب تنباکوهای معطر و دخانیات به 
حوزه سالمت کشور بسیار باال و جبران ناپذیر است.«
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور، 
با اشاره به اینکه حذف عطر و طعم می تواند سبب 
کاهش مصرف دخانیات شود، بیان کرد: »این کاهش 
مصرف، بازار سودآور صنایع دخانی را محدود می کند 
و همین امر سبب اعتراض آنها در دیوان عدالت اداری 
شد. دیوان عدالت اداری پس از بررسی هایی که انجام 
داد، مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات را تایید کرد 
اما علی رغم این تاییدیه کماکان شاهد عدم اجرای این 

مصوبه هستیم.«
ولی زاده به ادغام خدمات غربالگری و ترک دخانیات به 
دنبال اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات در کشور اشاره 

کرد و گفت: »ادغام این خدمات در نظام مراقبت های 
اولیه سالمت در سال 1396 انجام شد و ارایه این 
خدمات همچنان ادامه دارد. در حال حاضر در تمام 
مراکز جامع خدمات سالمت کشور غربالگری دخانیات 
انجام می شود و از همه افرادی که به این مراکز مراجعه 
می کنند درباره وضعیت مصرف دخانیات خود و اعضای 
خانواده سوال می شود و در صورت اظهار به مصرف 
دخانیات، پس از اخذ تمایل این افراد برای ترک، وارد 
فرایند انجام مداخالت آموزشی، اطالع رسانی، ارجاع 
برای تعیین میزان وابستگی و ترک دخانیات می شوند.«

وی با اشاره به اقداماتی که از سال 139۲ برای افزایش 
مالیات محصوالت دخانی صورت گرفته است، اظهار 
کرد: »این اقدامات در قالب قانون پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادی و بودجه های سنواتی در سال های 139۵، 
1397 و 139۸ انجام شده است که علی رغم تمام 
تالش ها برای نظام مند شدن این قانون، این اقدامات 
تاثیر چندانی در افزایش مالیات دخانیات نداشت. 
طرح مالیات بر دخانیات در بودجه های سنواتی در 
راستای نهادینه کردن مالیات ویژه به عنوان یکی از 
مهم ترین  ابزارهای کنترل دخانیات بود؛ از سوی دیگر 
علی رغم اینکه پیش نویس لوایحی که برای مالیات بر 
دخانیات از سوی وزارت بهداشت برای قوانین بودجه 
می رفت، کارشناسی شده و با درنظر گرفتن نرخ های 
موثر برای کاهش مصرف بود، متاسفانه با مداخله حوزه 
صنعت، ارقام مورد نظر به حداقل میزان خود کاهش 
پیدا می کرد و چالش های زیادی برای در نظرگرفتن 
مالیات موثر برای کاهش مصرف محصوالت دخانی 

پیش روی ما می گذاشت.«
ولی زاده ادامه داد: »الیحه ارزش افزوده نیز که در سال 
گذشته از طریق مجلس شورای اسالمی به شورای 
نگهبان رفت، برای بررسی مجدد به مجلس عودت 
داده شده و امیدواریم بتوانیم برای پر کردن خالء و 
کاستی در اجرای ماده 6 کنوانسیون کنترل دخانیات 
با هماهنگی مجلس ارقام را اصالح کنیم تا مالیات 
موثر بر کنترل و کاهش مصرف دخانیات را بگیریم. 
تا زمانی که قیمت محصوالت دخانی از طریق مالیات 
افزایش پیدا نکند و یک جوان بتواند با حداقل پول 
توجیبی این محصوالت را تهیه کند، سایر اقدامات 

برای کاهش مصرف تاثیر چندانی نخواهد داشت.«
وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر بر اساس آمار 

وضعیت مصرف سیگار در کشور ثابت بوده است، 
تصریح کرد: »بر اساس اطالعاتمان طی سال های 139۰ 
و 139۵ در طرحی کشوری، عدد مصرف روزانه سیگار 
در کشور حدود 1۰ درصد است. بر اساس اطالعات 
سال 139۵ نسبت به سال 139۰ حدود یک درصد نیز 
کاهش مصرف سیگار داشتیم. البته نباید فراموش کرد 
با روندی افزایشی در مصرف قلیان روبه رو هستیم.«

وی افزود: »ایران به عنوان کشوری پیش رو در اجرای 
کنوانسیون کنترل دخانیات در منطقه و جهان شناخته شده 
است. در سال 1397 و در هشتمین کنفرانس کنوانسیون 
کنترل دخانیات، کرسی ریاست نهمین کنفرانس را 
گرفتیم و این موقعیت خوبی است که بتوانیم در مدیریت 
اجالس بین المللی که 1۸1 کشور جهان عضو آن هستند 
اقتدار خود را نشان داده و از این فرصت برای اجرای 
درست الزامات این کنوانسیون استفاده کنیم. در سال 
1397 پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصوالت 
دخانی را به تصویب سازمان ملل متحد رساندیم و 
تاکنون در دو معاهده بین المللی کنترل دخانیات عضو 
شده ایم. این دو معاهده ابزارهای قوی برای رسیدن به 
هدف کاهش 3۰ درصدی مصرف دخانیات است. 
در طول دو اجالس بین المللی اخیر برای کنوانسیون 
کنترل دخانیات در سال های 139۵ و 1397  ایران 
مصوباتی در راستای اجرای مواد کنوانسیون پیشنهاد 
کرد و مورد تصویب اعضای کنوانسیون قرار گرفت.«
وی با تاکید بر اینکه ستاد کنترل دخانیات تمام تالش 
خود را جهت افزایش سطح اجرای کنوانسیون در کشور 
انجام می دهد، افزود: »یکی از اصلی ترین موضوعاتی که 
در جلسه دهم ستاد کشوری کنترل دخانیات مطرح و 
پیگیری شد بحث بسته بندی ساده محصوالت دخانی 
است، این یکی از مواردی است که حوزه صنعت و 
شرکت های دخانی به راحتی پذیرای آن نیستند؛ زیرا 
یک راهبرد استراتژیک برای کاهش مصرف دخانیات 
است. امیدواریم بتوانیم دستورالعمل تهیه شده در این 
زمینه را با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اجرایی کنیم و تبلیغات محصوالت دخانی را به حداقل 
برسانیم. اخیراً نیز ابالغیه ای از سوی وزارت بهداشت 
به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور فرستاده 
شده است که به موجب آن محصوالت دخانی نباید 
در معرض نمایش و دید عمومی قرار گیرند. جرایمی 
که در قانون سال 13۸۵ تصویب شده بود در سال 

139۲ و بهمن ماه 139۸ بازنگری شد و بر اساس نرخ 
تورم افزایش یافت. بر همین اساس نرخ این جرایم در 
سال 139۲ حدود ۴۰۰ درصد نسبت به سال 13۸۵ 
و در سال 139۸ حدود ۲۰۰ درصد نسبت به سال 

139۲ افزایش یافت.«
وی افزود: »جرایم در نظر گرفته شده تاحدودی در 
جلوگیری از عدم اجرای برخی موارد قانونی موثر 
هستند تا جایی که به عنوان مثال جریمه تبلیغات 
محصوالت دخانی به ۴۴ میلیون تومان رسیده است. 
همچنین فروش دخانیات بدون داشتن پروانه فروش 
از سامانه مجاز حدود ۲7 میلیون جریمه دارد. امید 
می رود اصناف همکاری الزم را در اجرای قانون داشته 

باشند تا مشمول این جرایم نشوند.«
وی اجرای برنامه شهر بدون دخانیات در سال 139۸ را 
یکی از برنامه های کلیدی ستاد کنترل دخانیات دانست 
و گفت: »متعاقب برنامه ای که سازمان جهانی بهداشت 
در شهر مکه مکرمه و مدینه اجرا کرد و موفق شد آن 
دو شهر را، شهر بدون دخانیات اعالم کند، شهرهای 
قم و مشهد را به عنوان شهرهای مذهبی بدون دخانیات 
به ایران پیشنهاد شدند. این طرح در سال گذشته در 
شهر مقدس قم آغاز و با حمایت تولیت محترم حرم 
حضرت معصومه)س( و مسجد مقدس جمکران و 
متولیان شهر قم همراه شد. با بهره گیری از تجربیاتمان 
در این پروژه و با پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت، 
بخشنامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
در سال جاری ارسال شد و از دانشگاه ها درخواست 
شد در راستای برنامه های پیشنهاد شده و تجربیات 
استان قم، یک شهر و یک روستا را به عنوان شهر 
و روستای بدون دخانیات انتخاب و اعالم کنند تا 
راهکارهای کاهش عرضه و تقاضای دخانیات سازمان 

جهانی بهداشت را در این شهرها اجرا کنیم.«
ولی زاده ادامه داد: »با شروع بیماری کرونا در زمستان 
سال گذشته، بحث ممنوعیت عرضه قلیان با شدت 
پیگیری شد و حمایت دادستان کل کشور، وزارت 
کشور و نیروی انتظامی از طریق ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا ویروس برای این موضوع اخذ شد. 
سازمان جهانی بهداشت به قلیان و مواد دخانی به 
عنوان وسیله ای که می تواند در تشدید بیماری کووید19 
موثر باشد توجه کرده و مستندات زیادی را در این 
باره منتشر کرده است. شاید در اجرای ماده 13 قانون 
و ماده ۸ کنوانسیون کنترل دخانیات طی این سال ها 
موفق نبودیم، اما با شروع بیماری کرونا تمام دستگاه ها 
کنار ما آمدند تا ممنوعیت پایدار عرضه قلیان به عنوان 
یکی از برنامه های مهم اجرا و پیگیری شود. استعمال 
دخانیات یک عامل خطر برای بسیاری از بیماری ها 
است که ساالنه موجب مرگ بیش از ۸ میلیون نفر در 
جهان می شود که این میزان بسیار فراتر از آمار مرگ و 

میر ناشی از بیماری کرونا ویروس است.«
وی افزود: »اقدام دیگر انجام شده طی چند سال 
اخیر، اجرای ماده 7 پروتکل ریشه کنی دخانیات است. 
خوشبختانه درج کد رهگیری بر محصوالت دخانی با 
همت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز به نتیجه رسید و بر اساس اعالم ستاد 
این کد بزودی بر تمام بسته های محصوالت دخانی درج 
می شود که به پیشگیری از قاچاق دخانیات و برخورد 

بازدارنده با تخلفات مربوطه کمک شایانی می کند.«

خبـر



آمار جهانی همه گیری کرونا

فوت بیش از ۸۵۰ هزار مبتال
در  جدید  کروناویروس  به  مبتالیان  شمار 
و  هزار   ۳۸۷ و  میلیون   ۲۵ به  تاکنون  جهان 
 ۵۹۸ و  هزار   ۸۵۰ مرگ  و  رسیده  نفر   ۱۴۲
نفر نیز در اثر این بیماری تأیید شده است. 
به گزارش سپید، روند افزایش آمار مبتالیان 
 ۲۱۳ در  تاکنون  که  کووید-۱۹  بیماری  به 
ادامه  یافته،  شیوع  در جهان  منطقه  و  کشور 
قربانی  دنیا  در  بیماری همچنان  این  و  دارد 
می گیرد. بنا بر تازه ترین آمارها ۱۷ میلیون و 
۷۰۸ هزار و ۸۵۴ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ 

یافته اند. بهبود  تاکنون 
 ۶۹۰ و  هزار   ۸۲۷ و  میلیون  شش  میان  در 
مورد ابتالی فعال در سراسر جهان، ۹۹ درصد 
موارد یعنی شش میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۸۵ 
نفر وضعیت خفیف داشته اند و تنها ۶۱ هزار 
و ۱۰۵ مورد معادل یک درصد از کل موارد 

دارند.  قرار  در وضعیت وخیم 
 ۴۵۲ ۵۵۹ هزار و  ۱۸ میلیون و  همچنین از 
 ۱۷ کرونا،  به  مبتال  بیماران  مختومه  پرونده 
 ۹۵ معادل  نفر   ۸۵۴ و  هزار   ۷۰۸ و  میلیون 
و  ۸۵۰ هزار  یافته و  بهبود  موارد  از  درصد 
جان  موارد  از  درصد  پنج  معادل  نفر   ۵۹۸

خود را از دست داده اند. 
آمریکا با بیش از ۶.۱ میلیون مبتال همچنان درصدر 
فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ 
قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان 
به این بیماری را به خود اختصاص داده است.
برزیل  آمریکا،  کشور  سه  حاضر  حال  در 
سوم،  تا  اول  رتبه های  در  ترتیب  به  هند  و 
کشورهایی هستند که باالی سه میلیون مبتال 
خود  رسمی  آمارهای  در  را  کووید-۱۹  به 

کرده اند. گزارش 
کشورهای  متحده  ایاالت  از  پس  همچنین 
ترتیب  به  انگلیس  و  مکزیک  هند،  برزیل، 
به  را  بیماری  این  قربانیان  شمار  بیشترین 

داده اند.  اختصاص  خود 

بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 
تا صبح روز دوشنبه به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. آمریکا شش میلیون و ۱۷۳ هزار و ۲۳۶ مبتال، 

۱۸۷ هزار و ۲۲۴ قربانی
۲. برزیل سه میلیون و ۸۶۲ هزار و ۳۱۱ مبتال، 

۱۲۰ هزار و ۸۹۶ قربانی
۳. هند سه میلیون و ۶۲۱ هزار و ۲۴۵ مبتال، ۶۴ 

هزار و ۶۱۷ قربانی
۴. روسیه ۹۹۰ هزار و ۳۲۶ مبتال،  ۱۷ هزار و 

۹۳  قربانی
و  هزار   ۲۸ مبتال،   ۱۶۶ و  هزار   ۶۴۷ پرو   .۵

۷۸۸ قربانی

مبتال،   ۵۶ و  هزار   ۶۲۵ جنوبی  آفریقای   .۶
۱۴ هزار و ۲۸ قربانی

۱۹ هزار  ۹۳۸ مبتال،  ۶۰۷ هزار و  ۷. کلمبیا 
۳۶۴ قربانی و 

۸. مکزیک ۵۹۵ هزار و ۸۴۱ مبتال، ۶۴ هزار 
۱۵۸ قربانی و 

۹. اسپانیا ۴۵۵ هزار و ۶۲۱ مبتال، ۲۹ هزار 
۱۱ قربانی و 

۱۰. شیلی ۴۰۹ هزار و ۹۷۴ مبتال، ۱۱ هزار 
۲۴۴ قربانی و 

پس از آن کشورهای آرژانتین با ۴۰۸ هزار و 
با ۳۷۳ هزار و ۵۷۰ مبتال،  ایران  ۴۲۶ مبتال، 
انگلیس با ۳۳۴ هزار و ۴۶۷ مبتال، عربستان 
سعودی با ۳۱۴ هزار و ۸۲۱ مبتال، بنگالدش 

 ۲۹۵ با  پاکستان  مبتال،   ۸۲۲ و  هزار   ۳۱۰ با 
هزار و ۸۴۹ مبتال، فرانسه با ۲۷۷ هزار و ۹۴۳ 
مبتال، ترکیه با ۲۶۸ هزار و ۵۴۶ مبتال، ایتالیا 
با ۲۶۸ هزار و ۲۱۸ مبتال، آلمان با ۲۴۳ هزار 
و ۲۹۵ مبتال، عراق با ۲۳۱ هزار و ۱۷۷ مبتال، 
فیلیپین با ۲۱۷ هزار و ۳۹۶ مبتال، اندونزی با 
۱۷۲ هزار و ۵۳ مبتال، کانادا با ۱۲۷ هزار و 
۹۴۰ مبتال، اوکراین با ۱۱۹ هزار و ۷۴ مبتال، 
قطر با ۱۱۸ هزار و ۵۷۵ مبتال، بولیوی با ۱۱۵ 
هزار و ۹۶۸ مبتال، سرزمین های اشغالی با ۱۱۴ 
هزار و ۲۰ مبتال، اکوادور با ۱۱۳ هزار و ۶۴۸ 
مبتال   ۷۹۵ و  هزار   ۱۰۵ با  قزاقستان  و  مبتال 
را  کرونا  به  مبتال  هزار   ۱۰۰ از  بیش  تاکنون 

داده اند.ایسنا گزارش 

 ۱۰( دوشنبه  صبح  تا  جهان،  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  تعداد 
تعداد  و  کرده  عبور  نفر  هزار   ۳۸۶ و  میلیون   ۲۵ مرز  از  شهریور( 

قربانیان این ویروس نیز از ۸۵۰ هزار نفر فراتر رفته است.
با بیش از شش میلیون و  به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا 
۱۷۳ هزار مبتال، از نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول 
و کشورهای برزیل، هند و روسیه در رده های دوم تا چهارم هستند. 
رده  در  هم اکنون  کووید-۱۹  مبتالیان  تعداد  نظر  از  نیز  ایران 

قرار دارد.  دوازدهم 
تعداد  نظر  از  جهان  اول  کشور   ۱۵ آمار  اینفوگرافیک،  این  در 
را  کرونا  ویروس  درمورد  جهان  کلی  آمار  تازه ترین  و  مبتالیان 

می کنید. مشاهده 

آمار کرونا در جهان 
تا ۱۰ شهریور

خبـر
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 امین جاللوند
به نظر می رسد تمام وعده وعیدها برای اصالح 
تعرفه های پزشکی در سال 99 به بن بست رسیده 
است. در شرایطی که حدود سه ماه پیش، وعده 
اصالح تعرفه های پزشکی امسال از سوی دولت 
مطرح شد، اما شواهد نشان می دهد که هیچ اقدام 
عملی برای اصالح این تعرفه ها در سال جاری 

انجام نشده است. 
در جلسه خردادماه بین معاون اول رئیس جمهوری 
و نمایندگان جامعه پزشکی، دستور تشکیل کمیته 
جدید برای بررسی و تعیین تعرفه های جدید، 
صادر شد. حتی دولت اعالم کرد که آمادگی دارد 
در یک الیحه جدید به موضوع واگذاری اختیار 
تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی ورود کند.
عمومی  مجمع  رئیس  مسرور،  آقازاده  عباس 
تالش  به  اشاره  با  هم  پزشکی  نظام  سازمان 
نمایندگان جامعه پزشکی برای اصالح تعرفه ها 
ماه  »در چند  در سال 99، خاطرنشان می کند: 
چه  پزشکی،  نظام  سازمان  ارکان  کلیه  اخیر، 
شورای عالی، چه شخص رئیس کل و هیات 
رئیسه مجمع عمومی و نیز اعضای انجمن های 
تخصصی و افرادی از اعضای شورای عالی و 
مجمع عمومی، مصاحبه ها و مکاتبات فراوانی 
در خصوص تعرفه ها داشتند که پیام اصلی همه 
آن ها هشدارهایی درباب تعرفه گذاری خدمات 
درآمد  که  نبود  این  هم  بود. مضمون  سالمت 
اصالح  سایه  در  البته  برود.  باال  باید  پزشکان 
تعرفه ها درآمدها باید باالتر برود، اما حرف ما 
این است که تعرفه ها طوری تصویب شده اند که 
به نقطه صفر و سر به سر خودمان هم نمی توانیم 
برسیم و فاصله ما از قیمت واقعی خدمات ما 
این  که  بود  این  ما  اصلی  پیام  می شود.  بیشتر 
وضعیت به کاهش کیفیت خدمات سالمت و در 
در نهایت دست کردن در جیب مردم می انجامد 

که ما با این مخالفیم.«
با  مهم  جلسه  این  جزئیات  درباره  پیشتر  او 
امیدواری  ابراز  جمهوری،  رئیس  اول  معاون 
کرده بود: »دستاورد جلسه، قبول حرف های ما 
تشکیل  دستور  بلکه  نبود،  دستگاه ها  سوی  از 
کمیته ای برای بررسی قیمت واقعی تمام شده و 
به دنبال آن پیشنهاد اصالح تعرفه های سالمت 
از سوی دولت بود. درواقع دکتر جهانگیری از 
پیشنهادات سازمان نظام پزشکی استقبال کرد و 
دستور تشکیل کمیته را صادر کرد. طرح اولیه 
تشکیالت به این صورت اتفاق خواهد افتاد که 
دبیرخانه در سازمان مدیریت و برنامه باشد و از 
وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و شورای 
عالی بیمه کارشناسانی باشند که موارد را بررسی 
کنند. دکتر جهانگیری دستور داد این کارگروه 
تشخیص دهد که آیا نظام پزشکی باید تعرفه ها 
را تعیین کند یا خیر. در این صورت دولت هم 

الیحه را آماده کند و اقدامات بازگشت بند ک 
ماده 3 قانون مبنی بر تعیین تعرفه ها در بخش 
غیردولتی اتفاق بیفتد. در پایان جلسه هم بنا به 
درخواست سازمان نظام پزشکی، دکتر جهانگیری 

دستور داد در این کار تعجیل شود.«
حال با گذشت حدود سه ماه از وعده اصالح 
تعرفه های سال 99، هیچ اقدام روشن و عملی 
برای اصالح تعرفه ها اتفاق نیفتاده است. برخی 
کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که برگزاری 
جلسات مدیران ارشد دولت با نمایندگان جامعه 
پزشکی، صرفا برای آرام کردن اوضاع انجام شده 
است تا با گذر زمان، بحث اصالح تعرفه های 
اذهان عمومی  از  و  بیفتد  اولویت  از  سال 99 

فراموش شود.

نارضایتی گسترده از اصالح نشدن تعرفه های 99
با توجه به شیوع بحران کرونا، شاهد کاهش 
شدید درآمد فعاالن بخش خصوصی در نظام 
سالمت هستیم. کارشناسان نظام سالمت بارها 
تاکید کرده اند که با توجه به افزایش روزافزون 
تورم، امکان ارائه خدمت تشخیصی و درمانی 
با وجود تعرفه های فعلی، امکان پذیر نیست و 

توجیه اقتصادی ندارد. 
علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های 
ابراز  با سپید ضمن  نیز در گفتگو  ایران  ویژه 
نارضایتی از تعرفه های پزشکی در سال 99، تاکید 
پزشکی،  تعرفه های  متاسفانه  »امسال  می کند: 
تفاوت چندانی نسبت به سال های قبل نداشت که 
همین موضوع را می توان یک دغدغه مهم برای 
جامعه پزشکی دانست. تعرفه های حق العالج 
پزشکان بیشتر از پنج درصد افزایش پیدا نکرد. 
تخت  تعرفه های  و  فنی  تعرفه های  درواقع، 
شد،  مواجه  درصدی   25 رشد  با  بیمارستانی 
اما در مورد تعرفه رشته های پزشکی، افزایش 
محسوسی نداشتیم که این موضوع ناراحت کننده 
تقریبا حدود چهار سال است که  االن  است. 
تعرفه های همکاران ما در رشته های پزشکی، 
افزایشی نداشته است، در حالی که می بینید تورم 

در کشور فوق العاده باال رفته است.«
و  ناگوار  بسیار  »وضعیت  می کند:  انتقاد  او 
پزشکان  که  می بینیم  و  است  شده  شکننده 
کار  خود  قبل  سال  چند  تعرفه های  همان  با 
مربوط  تعرفه های  فقط  بین،  این  در  می کنند. 
این  به  هم  آن  بردند،  باال  را  بیمارستان ها  به 

با  نشوند.  ورشکسته  بیمارستان ها  که  خاطر 
توجه به هزینه های سنگینی که االن در حوزه 
مدیریت بیمارستانی وجود دارد و با توجه به 
اینکه هزینه تخت -روزهای بیمارستانی بسیار 
افزایش پیدا کرده است، تعرفه های مربوط به 
خدمات بیمارستانی را اندکی افزایش دادند تا 
بیمارستان ها بتوانند از پس هزینه هایشان بربیایند، 
تعدیل نیرویی رخ ندهد و ورشکسته نشوند، 
اما وقتی پای دستمزد جامعه پزشکی به میان 
آمد، چنین نگاهی وجود نداشت. انتظار می رفت 
افزایش  با  همگام  نیز  پزشکان  تعرفه های  که 
اما  باشد،  داشته  منطقی  افزایش  تورم،  شدید 
پزشکان  و  نیفتاد  حوزه  این  در  اتفاقی  هیچ 
ارائه  به  قبل  سال های  دستمزد  نرخ  همان  با 

خدمت می پردازند.«
سوادکوهی تاکید می کند: »جامعه پزشکی در 
دوران مقابله با کرونا از جان و دل مایه گذاشت، 
متحمل شد و  را  کار شبانه روزی  سختی های 
سالمت خودش را به شدت به خطر انداخت. 
حتی برخی از همکاران پرستار و پزشک ما در 
جریان مقابله با کرونا، جانشان را از دست دادند. 
قاعده اخالقی و منطقی این بود که حداقل با 
وضع تعرفه های منطقی، دستمزد واقعی کادر 
درمان را پرداخت می کردند، اما چنین اتفاقی هم 
نیفتاد. درواقع، گویی با نادیده گرفتن دستمزدهای 
واقعی  جامعه پزشکی و نادیده گرفتن هزینه تمام 
جامعه  جانفشانی  مزد  پزشکی،  شده خدمات 

پزشکی را پرداخت کردند.«
ادامه در صفحه 11 

اصالح تعرفه های پزشکی؛ وعده ای که وفا ندید
برخی کارشناسان تاکید دارند که وعده های دولت برای اصالح تعرفه های پزشکی در سال 99 

صرفابرای آرام کردن اوضاع و خرید وقت مطرح شده است

با گذشت حدود سه ماه از وعده 
اصالح تعرفه های سال 99، هیچ 

اقدام روشن و عملی برای اصالح 
تعرفه ها اتفاق نیفتاده است. برخی 

کارشناسان نظام سالمت تاکید 
دارند که برگزاری جلسات مدیران 

ارشد دولت با نمایندگان جامعه 
پزشکی، صرفا برای آرام کردن 

اوضاع انجام شده است تا با گذر 
زمان، بحث اصالح تعرفه های سال 

99 از اولویت بیفتد و از اذهان 
عمومی فراموش شود



 ادامه از صفحه 10 
تعرفه های پزشکی منطبق بر واقعیت نیست

»نرخ افزایش تعرفه ها در سال جدید، بسیار پایین 
است و این تعرفه ها به هیچ وجه نمی تواند افزایش 
هزینه آزمایشگاه ها را پوشش دهد. ما نسبت به 
آزمایشگاهی،  خدمات  شده  ابالغ  تعرفه های 
معترض هستیم و نسبت به این موضوع، رضایت 

نداریم.«
اینها بخشی از گفته های مهران قهرمانی، دبیر انجمن 
علمی آسیب شناسی )پاتولوژی( است که در گفتگو 
با سپید به انتقاد از اصالح نشدن تعرفه های پزشکی 

در سال 99 می پردازد.
او یادآور می شود: »امسال تعرفه جزء حرفه ای 
حدود پنج درصد و تعرفه جزء فنی در بخش 
تشخیصی حدود 25 درصد رشد داشته است. در 
مجموع در حوزه آسیب شناسی بالینی یا تشخیص 
طبی، حدود 20 درصد افزایش تعرفه را شاهد 
بوده ایم. در حوزه پاتولوژی و سیتولوژی با اهمیت 
فوق العاده ای که در زمینه تشخیص بافتی دارد، 
تعرفه ها حدود 11 درصد افزایش داشته است.«

او خاطرنشان می کند: »در جلساتی که در سال 

98 با شورای عالی بیمه داشتیم، به آنها اعالم 
کردیم که درخصوص تعرفه جزء حرفه ای که 
به بخش کاری و حرفه ای ما مرتبط است، همان 
میزان افزایش دستمزد ساالنه که برای همه کارکنان 
شاغل در حوزه تامین اجتماعی اعمال می شود، 
همان نرخ هم برای شاغالن در آزمایشگاه های 
تشخیصی اعمال شود که متاسفانه این خواسته ما 
محقق نشد. در حوزه تعرفه جزء فنی نیز گفتیم که 
باید در نرخ این تعرفه ها، بازنگری جدی صورت 
گیرد. اعالم کردیم که بر اساس کارشناسی انجمن 
آسیب شناسی و کارشناسی سازمان نظام پزشکی 
که متشکل از متخصصان اقتصاد سالمت بودند، 
اگر در جزء فنی تعرفه های آزمایشگاهی، رشد 
حداقل 45 درصدی وجود نداشته باشد، اقتصاد 
آزمایشگاه ها به مرحله بحرانی می رسد و فرآیند 
عادی ادامه کار، میسر نخواهد بود که این خواسته 
ما هم محقق نشد. این اعداد و ارقام نیز بر اساس 
محاسبات کامال کارشناسی و علمی اعالم شد و 
حاضریم درباره جزئیات این موضوع با مسئوالن 

نیز جلسات تبادل نظر داشته باشیم.«
قهرمانی انتقاد می کند: »با توجه به افزایش چشمگیر 
هزینه های تامین کیت های آزمایشگاهی، تامین 
دستمزد  و  انرژی  هزینه  تعمیرات،  تجهیزات، 
در  منطقی  افزایش  یک  می بایست  کارکنان، 
تعرفه جزء فنی اعمال می شد که متاسفانه این 
اتفاق نیفتاد. فکر می کردیم با توجه به جلسات 

متعددی که داشته ایم، امسال تعرفه ها به شکل 
اما تعرفه هایی که  پیدا می کند،  افزایش  منطقی 
واقعیت ها  بر  منطبق  است،  شده  اعالم  امسال 
نیست. اعتراض خودمان را هم از طریق مجمع 
انجمن های آزمایشگاهی اعالم کردیم و هم در 
نامه ای به ریاست جمهوری درخواست کردیم 

که شخصا به این موضوع ورود کنند.«
او هشدار می دهد: »وقتی متخصص پاتولوژی 
یکدیگر  با  آزمایشگاه  خرج  و  دخل  که  ببیند 
به  که  است  طبیعی  بنابراین  ندارد،  همخوانی 
فکر تعطیل کردن آزمایشگاه بیفتد و دوباره به 

شهرهای بزرگ مهاجرت کند تا حداقل بتواند 
به عنوان مسئول فنی یک آزمایشگاه بزرگ در 
کالن شهرها خدمت کند. بنابراین احتمال تعطیلی 
آزمایشگاه ها در مناطق محروم، یک خطر کامال 
جدی است. با وجود تعرفه های بسیار پایینی هم 
که امسال وضع شده است، بسیار نگران ادامه 
کار آزمایشگاه ها بخصوص آزمایشگاه های مناطق 

محروم و شهرهای کوچک هستم.«

اصالح تعرفه های امسال؛ مشمول سیاست 
خرید وقت؟

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که 
اصالح تعرفه های 99 مشمول خرید زمان شده 

است و برخی مسئوالن می خواهند با پیش گرفتن 
سیاست خرید وقت، سال 99 را با همین تعرفه های 

فعلی به اتمام برسانند.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی هم در 
نامه ای خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
کشور، به صراحت از سیاست خرید وقت در مسیر 
انتقاد کرده و گفته  اصالح تعرفه های سال 99 
است: »در جلسه حضوری با معاون اول رئیس 
بود که حاضران  این  اولیه  برداشت  جمهوری، 
البته تحت فشار افکار  جلسه با حسن نیت و 
عمومی جامعه پزشکی، با ضرورت بازنگری در 
تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی سال 1399 
و تشکیل کارگروه موافقت دارند، ولی در عمل از 
قرائن چنین برمی آید که سیاست »خرید وقت« و 
انجام چندباره اقداماتی که پاسخ آنها از قبل روشن 
است، در پیش گرفته شده است. اساسا به گذشت 
زمان و ادامه فشار طاقت فرسای حاضر بر دوش 
جامعه پزشکی که هر چه بیشتر این عزیزان را 

خسته و فرسوده می کند، توجهی نمی شود.
نکته اساسی اینجاست که اگر تعیین قیمت واقعی 
تمام شده خدمات پزشکی، کاری با این همه ظرایف 
و نیازمند صرف وقت متخصصان و کارشناسان 
اقتصادی سه دانشگاه معتبر کشور بوده است، 

شورای عالی بیمه و فراتر از آن هیات وزیران 
چگونه بدون انجام این مقدمات و فارغ از زحمت 
بررسی آن، اقدام به تعیین تعرفه و امضای مصوبه 

در این رابطه نموده اند؟
بر اساس نظریه کارشناسی که در آذرماه 98 از سوی 
سازمان نظام پزشکی به مقامات ذیربط عرضه شده 
بود و همچنین پس از اعتراض جامعه پزشکی و 
سازمان نظام پزشکی، مقرر شد که اصالح تعرفه ها 
در سازمان برنامه و بودجه و در شورای عالی بیمه 
بررسی شود. به گفته مسئول پیگیری این کار در 
سازمان برنامه و بودجه، »حاال خیلی زود است 
که نتیجه بررسی دانشگاه شریف در مورد قیمت 

تمام شده واقعی اعالم شود«.
هیچ وجه  به  رویه  این  که  می فرمایید  تصدیق 
نمی تواند مورد تائید نظام پزشکی و افکار عمومی 
جامعه پزشکی باشد. البته ماحصل همه تالش ما 
این شده است که باالخره روشن شد که بررسی 
قیمت واقعی تمام شده و در نتیجه تعیین تعرفه 
خدمات پزشکی، کاری بس مهم و وقت گیر و 
بسیار تخصصی است و اینطوری نیست که به بهانه 
مالحظات عمومی مملکت، بشود در یک جلسه و 
به طرفه العین، تعرفه خدمات پزشکی تعیین کرد!
در پایان آنچه که وظیفه خود می دانیم این است 
که تا انتهای این روند و تا گرفتن پاسخ مکتوب از 
مقامات ذیصالح و بخصوص از معاون اول ریاست 
جمهوری )که از سوی ریاست محترم جمهوری، 
مامور به بررسی این قضیه شده بودند(، پیگیر این 
مسئله بوده وسعی وافر خواهیم داشت تا ابهامات 

و سواالت دولتمردان را برطرف کنیم.«
رئیس جمهوری  اول  معاون  اینکه  به  توجه  با 
به صراحت، دستور تشکیل کمیته جدید برای 
صادر  را   99 سال  تعرفه های  تعیین  و  بررسی 
است  کرده  اعالم  هم  دولت  همچنین  و  کرده 
که آمادگی دارد در یک الیحه جدید به موضوع 
نظام  سازمان  به  تعرفه گذاری  اختیار  واگذاری 
پزشکی ورود کند، حال باید منتظر ماند و دید 
که آیا این دستورات شفاهی و مکتوب در مقام 
عمل نیز به اصالح تعرفه های 99 منجر می شود، یا 
اینکه جامعه پزشکی باید ماه های باقیمانده امسال 

را هم با تعرفه های فعلی بگذراند.

قهرمانی: اگر در جزء فنی 
تعرفه های آزمایشگاهی، رشد 

حداقل 45 درصدی وجود نداشته 
باشد، اقتصاد آزمایشگاه ها 
به مرحله بحرانی می رسد و 

فرآیند عادی ادامه کار، میسر 
نخواهد بود. با وجود تعرفه های 

بسیار پایینی که امسال وضع 
شده است، بسیار نگران ادامه 

کار آزمایشگاه ها بخصوص 
آزمایشگاه های مناطق محروم و 

شهرهای کوچک هستم

با توجه به اینکه معاون اول 
رئیس جمهوری به صراحت، 

دستور تشکیل کمیته جدید برای 
بررسی و تعیین تعرفه های سال 

99 را صادر کرده و همچنین 
دولت هم اعالم کرده است 

که آمادگی دارد در یک الیحه 
جدید به موضوع واگذاری اختیار 

تعرفه گذاری به سازمان نظام 
پزشکی ورود کند، حال باید 
منتظر ماند و دید که آیا این 

دستورات شفاهی و مکتوب در 
مقام عمل نیز به اصالح تعرفه های 

99 منجر می شود یا خیر

سوادکوهی: جامعه پزشکی در 
دوران مقابله با کرونا از جان و 

دل مایه گذاشت، سختی های 
کار شبانه روزی را متحمل شد 
و سالمت خودش را به شدت 

به خطر انداخت. حتی برخی از 
همکاران پرستار و پزشک ما در 
جریان مقابله با کرونا، جانشان را 
از دست دادند. قاعده اخالقی و 

منطقی این بود که حداقل با وضع 
تعرفه های منطقی، دستمزد واقعی 

کادر درمان را پرداخت می کردند
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وزیر بهداشت در مراسم افتتاح کارخانه تولید انسولین قلمی تاکید کرد

 علی ابراهیمی
نخستین کارخانه تولید انسولین قلمی با سرمایه گذاری 

خارجی در کشور به بهره برداری رسید.
به گزارش سپید، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در مراسم افتتاح این کارخانه که 
از طریق ویدئوکنفرانسی برگزار شد، گفت: »امروز 
شاهد بهره برداری از یک پروژه  بسیار مهم بعد از 
انقالب با سرمایه گذاری مشترک ایران و دانمارک در 
کشورمان هستیم که این اقدام یکی از حرکت های 
بسیار سازنده و مهم در تاریخ نظام دارویی بعد از 

انقالب اسالمی است.«

تضمین 100 درصدی سرمایه گذاری در 
بخش دارو

شاهد  اسالمی  انقالب  از  قبل  »ما  افزود:  وی 
سرمایه گذاری های فراوان مشترکی در عرصه نظام 
دارویی کشور با معتبرترین کمپانی های خارجی در 
کشورمان بودیم. از سوی دیگر ایران همواره سرزمین 
فرصت های طالیی برای تجارت و سرمایه گذاری 
در طول تاریخ بوده است. ازاین رو اگر گذشته این 
سرزمین را ورق بزنید خواهیم دید که در مسیر 
تجارت طوالنی راه ابریشم، ایران همواره یکی از 
بهترین کانون ها برای تجارت و سرمایه گذاری جهانی 
بوده است.«نمکی تأکید کرد: »مسلماً دورانی که ما 
زیر تحریم های ظالمانه و غیرمنطقی و تحت  فشار 
مستبدانه برخی اندیشه ها در جهان قرار داریم، خواهد 

گذشت و آنهایی که در این ایام سخت در کنار 
جمهوری اسالمی بودند، برنده این بازی تجاری و 
سرمایه گذاری بین المللی خواهند بود.« وی افزود: »ما 
در وزارت بهداشت و دولت آمادگی هرگونه کمک 
و مساعدت در حوزه سرمایه گذاری های خارجی را 
داریم چراکه سیاست ما در دولت جمهوری اسالمی 
بر این است که به جای واردات دارو، صاحبان فن و 
دانش و تکنولوژی را تشویق کنیم که در این سرزمین 
با تضمین 100 درصدی سرمایه گذاری کنند تا ما نیز 
بتوانیم در عرصه دارو گام های بزرگ تری برداریم.«
وزیر بهداشت ضمن تقدیر از تالش های مسئوالن 
سازمان غذا و دارو و سایر مدیران و دست اندرکاران 
که برای برپایی این صنعت بسیار مدرن و پیشرفته 
در کشور گام برداشته اند، اظهار داشت: »با توجه 
به اینکه سال ها در حوزه مدیریت صنعت دارو 
فعالیت کرده ام، می دانم که هر گامی که در این 
عرصه برمی داریم با چه مشکالتی همراه است تا 

به محصول نهایی دست پیدا کنیم.«
نمکی افزود: »امروز یکی از نیازهای صنعت دارویی 
جهان پرداختن به داروهایی است که ما برای کنترل 
بیماری های غیر واگیر به آنها نیاز داریم. لذا انسولین 
یکی از داروهایی است که با توجه به گسترش 
بیماری دیابت در جهان و سبک زندگی غلط در 
دنیای فعلی، در بسیاری از کشورهای دنیا رشد 
داشته است. از طرفی رفتن به سوی شیوه های جدید 
استفاده از داروها، کار را سخت تر کرده است و 

امروز سخت است به مردمی که از انسولین پن 
استفاده کرده اند دوباره انسولین ویال و فرم های 

دیگر انسولین بدهیم.«
وی اضافه کرد: »کمپانی نوونوردیسک دانمارک 
به عنوان یکی از صاحبان صنعت دارویی جهان 
و  ماست  کنار  در  امروز  پیشگامان،  از  یکی  و 
امیدواریم این همکاری بتواند به عنوان یک طلیعه نو 
در سرمایه گذاری در صنعت دارو با کمپانی های معتبر 
و صاحب نام جهانی در کنار عزیزان سخت کوشمان 
در داخل کشور باشد؛ زیرا این عزیزان در سال های 
بعد از انقالب و با رفتن کمپانی های چندملیتی 
توانستند صنعت دارویی کشور را توسعه داده و 
به خودکفایی 97 درصدی در تولید برسانند و در 
آینده هم این رقم را ارتقا خواهند داد. ازاین رو با 
این حرکت مشترک و هماهنگ کارهای بزرگی را 

در صنعت دارویی به ثمر خواهند رساند.«

وقوع 313 هزار مرگ مرتبط با 
بیماری های غیر واگیر در سال

نمکی در ادامه اظهار داشت: »یکی از سیاست های 
ما در مورد بیماری های غیر واگیر این است که در 
راه پیشگیری از این بیماری ها گام برداریم. امروز 
اگر در سال 380 هزار مرگ در کشور ثبت کنیم 
حدود 313 هزار مورد از این مر گ ها مرتبط با 
بیماری های غیر واگیر است که در سرلوحه  آنها 
بیماری های قلبی و عروقی و بیماری هایی مثل دیابت 

قرار دارند، اما این بدان معنا نیست که اگر در راه 
پیشگیری گام برمی داریم به نیازهای دارویی آن گروه 
از جمعیت که نیازمند دارو هستند بی توجه هستیم. 
به همین دلیل کمپانی نوونوردیسک به عنوان یکی 
از صاحبان تکنولوژی داروهای قلبی و عروقی، 
متابولیک و داروهای هورمونی می تواند به ما در 
توسعه زیرساخت هایمان کمک کند و امیدوارم در 
آینده ای نزدیک بتوانیم به عنوان یک مرکز توزیع و 

تهیه دارو برای کل منطقه بدل شویم.«

نگرانی مردم در تأمین داروهای اساسی
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در 
این مراسم اظهار داشت: »مدت ها بود که منتظر افتتاح 
و آغاز به کار رسمی خطوط تولید محصوالت مربوط 
به شرکت نوونوردیسک دانمارک در ایران بودیم.«
وی افزود: »با شیوع کووید 19 دنیا در موقعیت 
ویژه ای قرار گرفته است و امیدواریم جامعه بشری 
زودتر از شر این ویروس منحوس نجات پیدا کند 

و شرایط مشابه دوران قبل از وقوع کرونا شود.«
شانه ساز ضمن قدردانی از تالشگران عرصه دارویی 
برای راه اندازی کارخانه از سوی یک شرکت معتبر 
بین المللی در ایران، گفت: »با شیوع کرونا و اعمال 
تحریم های ظالمانه علیه ایران فشار مضاعفی بر 
کشور ما وارد می شود چراکه مردم حتی از تأمین 

داروی خودشان نگران هستند. 
ادامه در صفحه 13 
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 ادامه از صفحه 12 
البته حافظه تاریخی مردم ما فراموش نخواهد کرد 
که چه کسانی و چه کشورهایی به وظایف انسانی 
خود در این شرایط عمل کردند و مردم ما را تنها 
نگذاشتند و ملت و دولت ما این همکاری را به 
خاطر خواهد سپرد و در آینده این همکاری ها 

توسعه خواهد یافت.«
شانه ساز با بیان اینکه برای راه اندازی این کارخانه 
تالش های چندین ساله ای صورت گرفته است، 
دارو  و  غذا  سازمان  در  ما  »هدف  کرد:  عنوان 
این است که همه تالش های خود را در زمینه 
تأمین داروی بیماران دیابتی به صورت مستمر و 
با حساسیت ویژه ادامه دهیم زیرا به دلیل تهدید 
سالمتی که این بیماری برای مردم کشورمان و نیز 
مردم منطقه دارد، این اقدام الزم و ضروری است. 
ضمن اینکه راه اندازی چنین کارخانه ای در شرایط 
فعلی نشان دهنده هوش سرشار و نگاه انسان دوستانه 

مدیران شرکت نوونوردیسک است.«
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: »کشور ما به لحاظ 
بازار بزرگی که دارد قطعاً پتانسیل قابل توجه و 
ارزشمندی در جهت تولید خواهد داشت؛ ضمن 
اینکه وجود شرکت های داروسازی متعدد که در 
کشورمان در حال فعالیت هستند و نیز حضور 
نیروهای ماهر در کمپانی های داروسازی ایرانی که در 
منطقه بی نظیر هستند، یکی از زمینه های مهم گسترش 
و تولید محصوالت نوونوردیسک در ایران است.«
وی تأکید کرد: »ما انتظار داریم در کنار حمایت های 
نیز  نوونوردیسک  شرکت  اسالمی،  جمهوری 
همچون گذشته توجه خود را به بازار منطقه ای 
معطوف داشته و ایران را به عنوان سایت و حوزه ای 
برای تغذیه کشورهای منطقه بشناسند؛ عالوه بر 
این از نقطه نظر ارتباطات کشورمان با ملل دیگر 
منطقه نیز جایگاه خاصی را داریم و این موضوعات 
می تواند یکی از زمینه های گسترش همکاری ها و 
بهبود روابط باشد. در کنار این مزایا پایین بودن 
هزینه های تولید در کشورمان نیز بحث توجیه 
اقتصادی گسترش همکاری ها را به صورت علمی 
و علمی برای طرف های خارجی توجیه می کند.«

شانه ساز با بیان اینکه سازمان غذا و داروی وزارت 
بهداشت آماده است تا در مسیر توسعه کار همراه 
شرکت دانمارکی باشد، تصریح کرد: »پن انسولین 
یکی از نگرانی های جدی ما در تأمین نیاز بیماران 
بوده و باالترین ارزبری را به خود اختصاص می دهد 
و امیدواریم با توسعه این خطوط تولید در یک تا دو 
سال آینده تمام نیاز مردم کشورمان و منطقه تأمین 
شود و مطمئن باشید هر قدمی که نوونوردیسک 
بردارد جمهوری اسالمی ایران چند گام فراتر خواهد 

گذاشت تا سالمت مردم تأمین شود.«
آینده  در  »امیدواریم  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
نزدیک شاهد توسعه تولید محصوالت مرتبط با 
سایر گروه های بیماری باشیم و با شکل گیری یک 
رابطه خوب این الگو و سمبل، نشانی برای عزم 
ادامه راه و توسعه همکاری ها در  طرفین برای 

آینده نزدیک باشد.«

نیاز کشور به ۸00 هزار قلم انسولین در ماه
شانه ساز در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه تولید 
قلم انسولین نیز گفت: »کنترل دیابت به عنوان یک 
بیماری پیش رونده، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. به طوری که انسولین به شکل قلم می تواند 
به عنوان یک شیوه و روش جدید کنترل دیابت 

تلقی شود.«

وی با اشاره به اهمیت تشخیص و کنترل بیماری 
دیابت در کشور، افزود: »بعد از اجرای برنامه کنترل 
فشارخون در نظر داشتیم که طرح سنجش قند 
خون را در کشور اجرا کنیم که به دلیل شیوع 
کرونا به تأخیر افتاد، اما یکی از برنامه های مهم 
وزارت بهداشت است که حتماً اجرا خواهد شد.«
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نیاز کشور 
به انسولین، گفت: »تأمین انسولین بیماران دیابتی 
ارزبری باالیی برای کشور دارد که در شرایط سخت 
تحریم ها با دشواری هایی همراه است.« وی با اعالم 
اینکه ماهانه 800 هزار قلم انسولین نیاز کشور است، 
افزود: »با افتتاح کارخانه تولید قلم انسولین، شرکت 
خارجی قول داده در سال اول ۲۵ میلیون عدد و در 
سال دوم نیز ۴۵ میلیون قلم انسولین تولید کند که 
صرفه جویی ارزی ناشی از افتتاح این خط تولید 
در کشور در سال اول معادل ۵0 میلیون یورو و در 
سال های بعد بیش از 60 میلیون یورو بدون محاسبه 

صادرات احتمالی برآورد شده است.«
وی ادامه داد: »انتظار ما این است که ایران به عنوان 
سایت تولید قلم انسولین در منطقه بتواند صادرکننده 
تراز مثبت  این طریق  از  تا  باشد  این محصول 

حاصل شود.«
شانه ساز گفت: »تعامل ما با شرکت های خارجی 
به شکل همکاری برد-برد خواهد بود زیرا هزینه 
تولید در ایران بسیار پایین تر از سایر کشورهای 
منطقه خواهد بود. عالوه بر این هیچ کشوری به 
لحاظ نیروهای داروسازی غنای ایران را ندارد.« 
شانه ساز همچنین اضافه کرد: »در حال حاضر 
انسولین قلمی از پوشش 90 درصدی بیمه در 

کشور برخوردار است.«
شرکت  کارخانه  اولین  گزارش،  این  اساس  بر 
نوونوردیسک پارس در منطقه خاورمیانه و مدیترانه 
شرقی و هشتمین کارخانه این شرکت در دنیا، 
دیروز در کشورمان افتتاح شد. این شرکت دومین 
کارخانه تولید انسولین قلمی است که در ایران به 
بهره برداری می رسد و به گفته کیانوش جهانپور، 
سخنگوی سازمان غذا و دارو در گام های نخست 
خود می تواند بیش از 30 درصد انسولین قلمی مورد 
نیاز کشور را تولید کند و با توسعه خطوط تولید 

آن تأمین انواع انسولین قلمی مورد نیاز کشورهای 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در دستور کار 

خود قرار گرفت.
این شرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکننده 
داروهای دیابت به ویژه انسولین در جهان به شمار 
می رود و به تنهایی افزون بر نیمی از انسولین مصرفی 
در دنیا را تولید می کند. این شرکت داروسازی 
دانمارکی نزدیک به یک قرن پیش فعالیت خود 
را آغاز کرده و محصوالت تولیدی خود را امروز 

در بیش از 170 کشور عرضه می کند.
قبل از ایران، شرکت نوونوردیسک کارخانه های 
تولیدی خود را برای تولید انسولین در آمریکا، فرانسه، 
برزیل، چین، روسیه و ژاپن نیز توسعه داده بود و 
ایران هفتمین کشوری است که خارج از مرزهای 
دانمارک میزبان سرمایه گذاری و راه اندازی کارخانه 

تولید محصوالت این شرکت بین المللی است.
حوزه  در  ایران  منحصربه فرد  ویژگی های  البته 
نیروی  سالمت، دارو، زیرساخت های مطلوب، 
انسانی توانمند و تجارب ارزنده در زمینه تولید 
داروهای نوین و با تکنولوژی باال ازجمله مواردی 
بوده که انگیزه سرمایه گذاری این شرکت چندملیتی 
و شرکت های مشابهی که در حال حاضر در حال 
مذاکره یا ساخت کارخانه های خود در ایران هستند 

را رقم زده است.

صرفه جویی ارزی ۶0 میلیون یورویی
گفتنی است در حال حاضر نزدیک به 8 میلیون بیمار 
دیابتی در کشور وجود دارد که به اذعان مسئوالن این 
جمعیت در حال افزایش است. همچنین موقعیت 
خاص و استراتژیک ایران می تواند دسترسی آسان 
بازار کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه و شمال 
آفریقا با جمعیتی بیش از ۵00 میلیون نفر را به 

محصوالت دارویی تسهیل کند.
 کارخانه نوونوردیسک پارس با شعار تغییر دنیای 
دیابت، پس از بررسی های متعدد قبلی از میان 
کشورهای ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی 
و... ایران را با لحاظ کردن مزایای متعدد برای 
سرمایه گذاری و ایجاد کارخانه تولیدی انتخاب 
کرده است و امروز رسماً اولین خطوط تولیدی 

این شرکت در شهرک دارویی برکت در زمینی به 
مساحت ۴ هکتار و با سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

افزون بر 70 میلیون یورو افتتاح شد.
نکته قابل توجه آن است که نوونوردیسک پارس 
پروژه  که  است  دارویی  اولین شرکت خارجی 
سرمایه گذاری مستقیم تولید دارو را در ایران به 
پایان رسانده و حداقل با 1۵0 نفر نیروی متخصص 
و آموزش دیده ایرانی کار خود را آغاز کرده است. 
از نظر کنترل کیفیت این شرکت تمامی الزامات 
کنترل کیفی وزارت بهداشت و سازمان غذا و 
داروی ایران و نیز قوانین EUGMP را داراست 
و محصوالت تولیدی آن با کیفیت ارائه شده در 

آمریکا و اروپا تولید و عرضه می شود.
عالوه بر این استفاده از نرم افزارهای آناالیزور و 
خطوط تولید و بسته بندی هوشمند و تمام اتوماتیک 
و نظارت آنالین تولید را کاماًل در محیطی بسته 
بدون دخالت انسانی و با باالترین کیفیت تولید 
جهانی انجام می دهد. بنا بر اظهارات مسئوالن این 
شرکت در جلسه افتتاحیه آنالین، در فاز اول تولید 
چهار نوع محصول انسولین نوومیکس، انسولین 
نوورپید، انسولین لومیر و داروی ویکتوزا در این 
کارخانه تولید خواهد شد و در صورت تأیید وزارت 
بهداشت و موافقت سازمان غذا و دارو در فاز 
بعدی انسولین های رایزورگ و ترسیبا به عنوان 
انسولین های طوالنی اثر نیز در دست تولید در 

ایران قرار خواهند گرفت.
بر اساس اطالعات موجود ظرفیت تولید کارخانه 
نوونوردیسک پارس در سال اول پس از افتتاح 
بیش از ۲۵ میلیون قلم انسولین و در سال دوم تا 
۴۵ میلیون قلم انسولین خواهد بود. صرفه جویی 
ارزی ناشی از افتتاح این خط تولید در کشور نیز 
در سال اول معادل ۵0 میلیون یورو و در سال های 
بعد بیش از 60 میلیون یورو بدون محاسبه صادرات 

احتمالی برآورد شده است.
افغانستان و سایر کشورهای  کشورهای عراق، 
همسایه ایران بعد از رسیدن تولید این کارخانه 
به حداکثر مصوب، با تأیید سازمان غذا و دارو 
جزو مقاصد اولیه صادراتی انسولین های تولیدی 

خواهند بود.
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از سوی وزیر آموزش و پرورش نحوه بازگشایی مدارس در روزهای کرونایی تشریح شد

 یاسر مختاری
به گزارش خبرنگار سپید، محسن حاجی میرزایی، 
بازگشایی  آستانه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مدارس صبح امروز در یک نشست خبری آنالین 
به تشریح شرایط بازگشایی مدارس در روزهای 

کرونایی پرداخت.
حاجی میرزایی با بیان اینکه همه ساله آغاز سال 
تحصیلی، یک رویداد فرهنگی محسوب شده و 
جریان زندگی را متفاوت می کند، گفت: »آغاز سال 
تحصیلی جدید پدیده ای است که همه جامعه آن 
را حس می کنند و امیدوارم امسال نیز با وجود همه 
محدودیت ها، سال تحصیلی خوبی را آغاز کنیم.« 
همه  به  آموزش  ارائه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
و  آموزش  در  اصل  مهمترین  دانش آموزان، 
دانش آموزی  »هیچ  کرد:  اظهار  است،  پرورش 
آموزشی  هیچ  بماند.  محروم  تحصیل  از  نباید 
با  و  نخواهد شد  آموزش حضوری  جایگزین 
لذا  نیست.  قابل جایگزین  هیچ روش دیگری 
اصل بر حضور دانش آموزان در مدارس است. 
تنها چیزی که می تواند حضور دانش آموزان در 
مدارس را تحت تأثیر قرار دهد، مقررات بهداشتی 
و سالمت است. معتقدیم ارتباط چهره به چهره معلم 
با دانش آموزان اهمیت زیادی دارد، به خصوص 
برای دانش آموزان پایه اول این ارتباط چهره به چهره 

بسیار مهم است.«

مراقبت از سالمت دانش آموزان در 
اولویت است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سال 
بود  شده  تحصیلی طی  سال  دو سوم  گذشته 

مهم  »اصل  گفت:  کرد،  پیدا  شیوع  کرونا  که 
دیگر در آموزش و پرورش، مراقبت از سالمت 
دانش آموزان است، همان گونه که آموزش حق 
دانش آموزان است، حفظ سالمت و امنیت آنها نیز 
مهم است. مسئولیت حفظ سالمت دانش آموزان 
با مشارکت خانواده ها و مدارس بر عهده آموزش 
باید در این  و پرورش است و خانواده ها نیز 
زمینه مشارکت فعال داشته باشند. فعال بودن 
مدرسه اصل دیگر در آموزش و پرورش است 
و در این زمینه اختیارات ویژه ای را به شورای 
مدارس داده ایم و با مشارکت انجمن های اولیا 
و مربیان این موضوع در حال پیگیری جدی 
است و مدارس به این ترتیب فعال خواهند بود.«
حاجی میرزایی با بیان اینکه معلمان در امر آموزش 
نقش  ویژه ای دارند، تصریح کرد: »سال های سال 
بود که در کالس و به صورت حضوری مطالب 
درسی ارائه می شد اما امسال با شرایط متفاوتی 
روبه  رو هستیم. این موضوع نیازمند خالقیت در 
برگزاری کالس های آنالین از سوی معلمان است. 
در مقابل نقش خانواده ها نیز در سال تحصیلی 
جدید بسیار مهم است. همواره گفته ایم مدرسه 
خانه دوم است. در گذشته که روال آموزش طبیعی 

بود، خانواده ها آرامش داشتند که فرزندانشان در 
مدرسه حضور دارند اما امسال به دلیل شرایط 
به وجود آمده حساسیت خانواده ها بیشتر شده 
است. البته با پیگیری های مستمر والدین و ارائه 
آگاهی به آنها وضعیت بهتری ایجاد شده است.«
وی با بیان اینکه رسانه ها نقش متمایزی در بهبود 
وضعیت آموزش در شرایط فعلی دارند، گفت: 
»در شرایطی قرار داریم که عدم قطعیت موج 
می زند و ابهام فراوان است و تصویر روشنی از 
آینده وجود ندارد. شرایط مدام تغییر می کند و 
در چنین وضعی نیازمند مشارکت فعال رسانه ها 
برای افزایش امید و آرامش در میان خانواده ها 
و جامعه هستیم. رسانه ملی شریک جدی ما 

در امر آموزش است.«

وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه علی رغم 
باشند که  همه تمهیدات ممکن است مناطقی 
دسترسی به تلویزیون و یا اینترنت برای آموزش 
مجازی نداشته باشند، گفت: »از 15 شهریورماه 
آموزش همه دروس در تمامی پایه ها از طریق 

شبکه های سیما پخش خواهد شد. تمامی مطالب 
درسی از ابتدا تا انتها بر روی بستر شاد قرار داده 
می شود و برنامه های تلویزیونی به طور مستمر 

ارائه خواهد شد.«
وی ادامه داد:  »روز پنج شنبه همین هفته رونمایی از 
برنامه شاد جدید با قابلیت های متفاوت را خواهیم 
داشت. در این زمینه تجربه های جهانی را بررسی 
کرده ایم، اکثر کشورها از پلتفرم های آموزشی استفاده 
و بسته های آموزشی متعددی را فراهم کردند و آنها 
در اختیار دانش آموزان قرار داده اند. ما نیز ترکیبی 

از این روش ها را به کار گرفته ایم.«

گروه بندی مدارس برای آموزش حضوری
بر  تأکید  با  ادامه  در  پرورش  آموزش و  وزیر 
اینکه امسال همه ایران سراسر مدرسه خواهد 
شد، تصریح کرد: »تأکید بر حضور در مدرسه 
برای آموزش است، اما با توجه به محدودیت 
فضای کالس ها، دانش آموزان برای حضور در 
مدرسه گروه بندی می شوند. دروسی که الزامًا 
نیاز به آموزش حضوری دارد، در فضای کالس 

و مدرسه برگزار خواهد شد.«
محسن حاجی میرزایی، با بیان اینکه بازگشایی 
تعداد  که  است  مدارسی  مخصوص  کامل 
دانش آموزان آنها کمتر از 50 نفر است، اظهار 
درصد   35 که  مدارس  این  در  »آموزش  کرد: 
مدارس را تشکیل می دهند می تواند به صورت 
حضوری برگزار شود. اما در مورد بقیه مدارس، 
بحث آموزش حضوری منتفی نیست و اصل بر 

حضوری بودن آموزش ها است. 
ادامه در صفحه 15 

تمامی مدارس کشور به غیر از مناطق قرمز باز هستند
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تنها چیزی که می تواند حضور 
دانش آموزان در مدارس را 

تحت تأثیر قرار دهد، مقررات 
بهداشتی و سالمت است

بنا است که همه مدارس 
به صورت حضوری دایر 

باشند مگر منطقه ای که از 
سوی ستاد ملی کرونا قرمز 
اعالم شود و مدارس اجازه 

بازگشایی ندارند



 ادامه از صفحه 14 
درباره 56 درصد مدارس باقی مانده باید گفت 
گونه ای  به  آموزان  دانش  تعداد  که  جایی  در 
ناگزیر  نباشد  ممکن  فاصله  رعایت  که  باشد 
در  کنیم  برگزار  را حضوری  هستیم کالس ها 
قالب گروه بندی های متفاوت که برخی روزهای 
فرد و برخی روزهای زوج به مدرسه بیایند این 

کار انجام می شود.«
حاجی میرزایی تأکید کرد: » در همه مدارس 
سراسر کشور اصل بر برگزاری حضوری است 
مگر اینکه رعایت پروتکل ها تحت هیچ شرایطی 
امکان پذیر نباشد، برنامه ریزی های جزئی به 
وضعیت  با  متناسب  که  شده  واگذار  مدارس 
را  آموزشی  فعالیت  و  می کنند  گیری  تصمیم 

آغاز می کنند.«
وی در رابطه با حضور کالس اولی ها نیز گفت: 
»کالس اولی ها اهمیت ویژه ای برای ما  دارند 
و تاکید ما بر این است که حتی اگر شده به 
به  باید  حتما  دونفر  دونفر  و  محدود  صورت 
همراه خانواده به مدرسه بروند و با معلم خود 
آشنا شوند. جریان آموزشی اتکای بیشتری بر 
حضور در کالس ها دارد. در این مورد تأکید ما 
بر ارتباط دانش آموز با معلم است. برنامه ریزی 
در هفته و جزئیات آن به عهده خود مدارس 
دانش آموزان  برای حضور  لذا مشکلی  است. 

در کالس درس نخواهیم داشت.«
تصمیمات  درباره  پروش  و  آموزش  وزیر 
هماهنگی های  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 
با ستاد ملی کرونا، اظهار کرد: »به عنوان  آن 
یکی از اعضای ستاد ملی کرونا و با عضویت 
در دو کمیته این ستاد، حضور فعالی در ارتباط 
با تصمیم گیری های مرتبط با آموزش داشته ایم.«
حاجی میرزایی در رابطه با اختصاص سیم کارت 
و اینترنت رایگان به دانش آموزان برای بهره گیری 
از کالس های مجازی گفت:  » موضوع اینترنت 
ریگان در حال پیگیری است. در ستاد ملی کرونا 
کمیته ای در این زمینه با مشارکت اعضای وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات تشکیل 
مورد  اینترنت  هزینه  یک سوم  بناست  و  شده 
هنوز  اما  شود  پرداخت  دانش آموزان  استفاده 

است.  نشده  این  باره  در  قطعی  تصمیم گیری 
قبل از شروع سال تحصیلی  این موضوع تعیین 

تکلیف می شود.«
وزیر آموزش و پرورش در  رابطه با سازوکار 
این وزارتخانه برای تأمین امنیت دانش آموزان 
در استفاده از اینترنت نیز گفت: »ایمنی و امنیت 
دانش آموزان در ورود به فضای مجازی یکی از 
دغدغه های جدی ما بوده و برای اینکه نگرانی 
خانواده ها در این زمینه پاسخ داده شود، با اپراتورها 
سیم کارت  شده  تالش  و  کرده ایم  صحبت 
دانش آموزی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.«
با  رو  پیش  تحصیلی  سال  اینکه  بیان  با  وی 
توجه به شرایط بیماری کرونا در کشور بدون 
بود،  نخواهد  امکان پذیر  خانواده ها  مشارکت 
گفت: »انجمن های اولیا و مربیان در این زمینه 
و  کرده اند  راه اندازی  شاد  در شبکه  را  کانالی 
آموزش هایی به خانواده ها ارائه می شود و تالش ما 
فراهم کردن محیطی امن برای دانش آموزان است. 
در همین مدت اقدامات فرهنگی گسترده ای در 
بستر شبکه شاد انجام شده و با اعداد شگفت آوری 

برنامه های  برخی  و  شدیم  روبه رو 
نفر  میلیون  یک  از  بیش  فرهنگی 

بازدیدکننده داشته است.«
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
در سال گذشته یک باره با شیوع کرونا 
روبه  رو شدیم، گفت: »از روز نخست 
برای بهبود فعالیت های آموزش از 
راه دور و برگزاری کالس های درس 
بازخورد  و  پیگیری  تلویزیونی 
و  کردیم  دریافت  را  خانواده ها 
اصالحات الزم انجام شد. حتی 
طبق گزارش ها، کیفیت نمرات پایه 
دوازدهم نیم تا یک نمره بهبود 

داشته است.«
حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه 
هیچ دانش آموزی به هر دلیلی اعم 
از نداشتن تلویزیون و نداشتن 
اینترنت نباید از تحصیل محروم 
شود، اظهار کرد: »مدارس برای 
این کار آماده و وضعیت همه 

به  بود  قرار  است.  شده  رصد  دانش آموزان 
تجهیزات  و  امکانات  از  محروم  دانش آموزان 
برای بهره مندی از کالس های درس مجازی، تبلت 
رایگان اعطا شود، اما با کمبود تأمین منابع مالی 
روبه رو هستیم و از سوی دیگر ظرفیت های تولید 
داخل محدود است. فرض را بر این گذاشته ایم 
که آن تعداد از دانش آموزانی که با محدودیت 
امکانات روبه رو هستند و این تجهیزات را ندارند، 

آموزش به طرق دیگری به آنها ارائه شود.«

تمامی مدارس به غیر از مناطق قرمز 
شنبه باز هستند

»روز  شد:  یادآور  پرورش  و  اموزش  وزیر 
شنبه 15 شهریورماه روز آغاز سال تحصیلی 
است و بنا است که همه مدارس به صورت 
حضوری دایر باشند مگر منطقه ای که از سوی 
مدارس  و  شود  اعالم  قرمز  کرونا  ملی  ستاد 
اجازه بازگشایی ندارند. حتی اگر منطقه ای زرد 
تعداد  با  ولی  می شود  برگزار  کالس ها  باشد 
محدودتر دانش آموزان، این موضوع تا قبل از 

روز شنبه از سوی مدارس به خانواده ها اطالع 
رسانی می شود.«

وضعیت آموزش استثنایی و سرانه 
بهداشتی مدارس

حاجی میرزایی درباره وضعیت آموزش دانش 
آموزان استثنایی و دانش آموزان معلول  نیز گفت: 
»تدابیر الزم از سوی سازمان آموزش وپرورش 
استثنایی اندیشیده شده است. در نسخه جدید 
شبکه شاد امکانات و کانال هایی درنظر گرفته شده 

و تالش می شود آموزش آنها آسیب نبیند.«
وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت توزیع 
کتاب های درسی هم اظهار کرد: »توزیع کتاب های 
درسی نگران کننده نیست، وضعیت استان ها هرروز 
پیگیری می شود و مطمئن هستیم شروع سال تحصیلی 
را با کتاب های درسی دنبال می کنیم. برخی دیر در 
مدرسه ثبت نام کرده اند یا محل سکونتشان تغییر 
کرده اما آنها که ثبت نام کرده اند حتما در موعد مقرر 

کتاب درسی خود را دریافت می کنند.«
وی درباره اعتبارات الزم برای ضدعفونی مدارس 
اظهار کرد: »001 میلیارد تومان برای سرانه بهداشتی 
مدارس درنظر گرفته شده است. امسال مجدد 30 
میلیارد تومان در مدارس کشور توزیع شد. اگر 
کمبودی باشد حتما تامین خواهد شد. رایزنی هایی با 
سازمان برنامه انجام شده و برای آغاز سال تحصیلی 
بهداشتی  سرویس های  ترمیم  نداریم.  مشکلی 
مدارس  نوسازی  سازمان  سوی  از  نیز  مدارس 

انجام شده و یا در حال انجام است.«
وزیر آموزش و پرورش در ادامه در رابطه با تربیت  
جنسی مناسب در مدارس نیز گفت: »مأموریتی 
در شورای انقالب فرهنگی به وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت بهداشت برای تدوین سند تربیت 
جنسی محول شد. آموزش مخصوص معلمان و 
والدین پیش بینی کرده ایم و برخی آموزش های در 
آستانه ازدواج نیز پیش بینی و تالش شده است که 
آگاهی های الزم از طریق معلمان و والدین ارائه شود.«
وی همچنین با اشاره به ایام عزاداری اباعبداهلل 
الحسین)ع(، نیز گفت: در دهه اول محرم محیط 
و فضای باز مدارس که برای استقرار هیئت های 
مذهبی مناسب بود در اختیار هیئات قرار گرفت 
و این امر ادای دینی از سوی وزارت آموزش و 
پرورش به همه عزاداران اباعبداهلل)ع(  و حفظ 

سالمت آنها بود.

15 شماره 1736 11 شهریور 1399
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