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رییس جمهوری بر انضباط اجتماعی در مقابله با کرونا تاکید کرد خبـر

وضع جریمه  برای پنهان کاران کرونا
رییس جمهور وی با بیان اینکه در هر کشوری 
که انضباط اجتماعی باالتر بوده مقابله با کرونا 
موفقیت آمیزتر بوده است، اظهار کرد: »هر کسی 
که برایش روشن شد که مبتال شده، نباید آن را 
مخفی کند، اگر این کار را کرد تخلف است. 
باید به خانواده، دوستان نزدیک و محل کارش 
بگوید. اگر قرار شد مواردی برای ثبت جریمه 
مشخص کنیم، این موضوع در رأس آنها قرار دارد 
و جریمه شدیدی باید برای افرادی که مبتال شدند 
ولی اعالم نمی کنند و در میان مردم رفت وآمد 

دارند، در نظر گیریم.«
به گزارش سپید، حسن روحانی طی سخنانی در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه از مردم 
می خواهیم از کادر درمان تشکر کنند که حداقل 
آن استفاده از ماسک است، اظهار کرد: »وقتی کادر 
درمان ببیند که مردم هم رعایت می کنند، روحیه 
بیشتری می یابند. همچنین خود دولت هم قرار است 
کادر درمانی برگزیده را در سراسر کشور پیدا کنند 

و از آنان تقدیر به عمل آورند.«
وی افزود: »از همه شرکت های دانش بنیان که برای 
ساخت واکسن و همه کسانی که برای ساخت 
تجهیزات درمانی ما تالش می کنند تشکر می کنم 

که ما را از خارج کشور بی نیاز کردند.«
رییس جمهور تاکید کرد: »ما حتماً اقتصادمان 
شرایط بهتری از این خواهد داشت و امیدواریم تا 
پایان سال رشد اقتصاد بدون نفت ما مثبت باشد.«
روحانی با اشاره به وضعیت اقتصاد دیجیتال ایران، 
گفت: »در شش  ماهه امسال نسبت به سال های قبل 
چندبرابر شده است و قدم های خوبی در این زمینه 
برداشته شده است که با توجه به شیوع کرونا راه 

کم  شدن ترددها، دیجیتالی شدن اقتصاد است.«
وی افزود: »رویکرد کانال های ماهواره ای خارجی 
هراس افکنی و ایجاد ناامیدی و نگرانی در میان 
مردم است تا بی اعتماد شوند و مدام می گویند 
که این شیوه درمان صحیح نیست و این آمارها 
دروغ است، اما ما باید وحدت و همدلی بیشتر را 

در کشور رواج دهیم.«
رییس جمهور تاکید کرد: »همه به این نتیجه واحد 
رسیده اند که راه مقابله با کرونا جز پیشگیری نیست 
و حاال نیز دارو و درمانی قطعی برای آن نداریم، 
پس جز پیشگیری و قطع زنجیره  ابتال چاره ای 
وجود ندارد. در جامعه باید یک درک مشترک از 

این بیماری ایجاد شود.«
روحانی یادآور شد: »هرجا رعایت ها کم شود در 
هفته های بعد شاهد افزایش ابتال و بعد هم درگذشت 
افراد هستیم. حاال چون این بیماری و شیوع آن 
طوالنی شده، رعایت اصول بهداشتی هم سخت تر 
شده ولی مردم نباید از این پروتکل ها خسته شوند. 
این بیماری فقیر و غنی نمی شناسد و ممکن است 
از افراد جامعه تا باالترین مقام کشور را مبتال کند.«
وی با بیان اینکه در هر کشوری که انضباط اجتماعی 
باالتر بوده مقابله با کرونا موفقیت آمیزتر بوده است، 
اظهار کرد: »هر کسی که برایش روشن شد که مبتال 
شده، نباید آن را مخفی کند، اگر این کار را کرد 
تخلف است. باید به خانواده، دوستان نزدیک و 

محل کارش بگوید. اگر قرار شد مواردی برای 
ثبت جریمه مشخص کنیم، این موضوع در رأس 
آنها قرار دارد و جریمه شدیدی باید برای افرادی 
که مبتال شدند ولی اعالم نمی کنند و در میان مردم 

رفت وآمد دارند، در نظر گیریم.«
روحانی تصریح کرد: »کسانی که به فرد مبتال نزدیک 
بودند هم باید نسبت به احتمال ابتالی خود حساس 
باشند و آزمایش دهند. اینجا هم اگر سهل انگاری 
انجام شد ممکن است برای فرد جریمه و برخورد 

در نظر گرفته  شود.«
رییس جمهور گفت: »امروز نسبت به تهران بزرگ 
تصویب کردیم که همه کادر اداری ما در کشور 
چه عمومی دولتی چه عمومی غیردولتی و نیز 
همه کسانی که کسب وکار در دست دارند، اگر 
خودشان رعایت نکردند باید با او برخورد شود 
و از قبل هم مشخص کردیم که چه برخوردهایی 

انجام می شود و به دستگاه ها ابالغ شده است.«
روحانی ادامه داد: »اصنافی هم که به مردم خدمات 
می دهند خودشان باید رعایت کنند و اگر که رعایت 
نشود تذکر و در نهایت پلمب را در نظر داریم که 

در تهران شدیدتر انجام خواهد شد.«
وی تصریح کرد: »همچنین فردی که در بانک، 
اداره یا مغازه می آید و اصول بهداشتی را رعایت 
نکند نباید خدمتی دریافت کند، اگر خدمتی داده 
شد آن صاحب مغازه آن صاحب بانک یا اداره 

جریمه خواهد شد.«
رییس جمهور افزود: »مورد دیگر که قرار شد 
وزارت کشور و وزارت بهداشت و کمیته های 
امنیت اجتماعی و بهداشتی ستاد باهم نهایی کنند 
این است که نسبت به فردی که از خانه خارج 
می شود و ممکن است کارمند اداری هم نباشد یا 
صاحب کسب و کار هم نباشد اما باید پروتکل ها 
را مراعات کند نیز مقرراتی در نظر گرفته شود تا 

اگر مراعات نکرد و ماسک نزد - که االن تاکید 
ما فعال بیشتر بر استفاده از ماسک است - حتمًا 

جریمه شود.«
روحانی درباره شیوه نامه جریمه کردن و برخورد با 
افرادی که در جامعه ماسک نمی زنند، گفت: »اوالً 
با خود فرد نباید برخورد شود، ممکن است در 
شناسایی از او سواالتی پرسیده شود و مشخص 
شود که او کیست که این تخلف را انجام داده تا 

به وی اخطار داده شود.«
وی افزود: »اما میزان جریمه افرادی که در جامعه 
ماسک نمی زنند در جلسه بعدی ستاد مشخص 
و نهایی می شود و زمانی که در تهران بزرگ همه 
این مراحل را نهایی، اجرا و عملیاتی کنیم، این 
رویه برای موارد دیگری که مدنظر است، الگو 

و نمونه می شود.«
رییس جمهور با اشاره به تالش های اخیر کادر 
پزشکی و سالمت کشور در هفته های اخیر برای 
تولید واکسن و مواد اولیه دارو، اظهار کرد: »آماری 
بود که واکسنی را 3۰ سال دنبال آن بودیم ، در 
سه سال اخیر با روش جدید و تکیه بر دانشمندان 

خود به آن دست یافته ایم.«
روحانی با اشاره به گزارش وضعیت شیوع کرونا 
در کشور گفت: »شرایط کرونا در کل کشور را 
نمی توانیم یکپارچه در نظر بگیریم، استان هایی 
وجود دارند که فقط یک نقطه اوج داشتند که در 
یک مقطع شکل گرفته است و پس از آن روند 
کاهش یافته و کم کم نمودار آن خطی شده و 
در شرایط معمولی قرار گرفته است. اما برخی از 
شهرها دو نقطه اوج کرونا داشته اند. البته ممکن 
است فاصله میان این دو نقطه مانند یکدیگر باشد. 
در برخی از استان ها این فاصله قابل توجه است، 
اما در برخی جاهای دیگر بسیار کم است و نقطه 

اوج دوم، بالفاصله شروع شده است.«

وی افزود: »در برخی از استان ها نقطه اوج دوم 
از نقطه اول بلندتر و شدیدتر بوده است، اما در 
برخی موارد، نقاط مشابه و یا مقداری پایین تر 
بوده است و درنتیجه وضعیت همه استان ها مانند 

یکدیگر نیستند.«
رییس جمهور تصریح کرد: »برخی استان های 
کشور وارد نقطه اوج سوم کرونا شده اند، نقطه 
اول را گذرانده اند، بعد نقطه دوم ایجاد شده است 
و آن را نیز گذرانده اند و حاال وارد سومین نقطه 
اوج بیماری شده اند که نشان می دهد که شرایط 
نیست و دالیل آن هم  مانند یکدیگر  استان ها 

روشن است.«
رییس جمهور در توضیح این دالیل اظهار کرد: 
»استان هایی که در عزاداری خوب مراعات کردند 
و در تابستان مبدا و مقصد نهایی سفرها نبوده اند، 
همچنین استان هایی که آیین ها و مراسم قبیله ای و 
طایفه ای و سنتی نداشتند و پروتکل های بهداشتی 
و انضباط اجتماعی را به خوبی رعایت کرده اند 
شرایط بهتری داشته اند. البته در برخی استان ها 
هم که عالوه بر همه این مسائل، کادر درمانی 
تالش مضاعف انجام داده اند و وضعیت نسبی 
استان ها را مشخص می کنند که کدام بهتر متوسط 

و کدام شرایط بدتری دارند.«
روحانی تاکید کرد: »اگر می خواهیم از این بیماری 
خطرناک فاصله بگیریم و بتوانیم در کنار این بیماری 
زیست عادی و زندگی معمولی و فعالیت اقتصادی 
انجام دهیم، باید اصول بهداشتی را دقیقا مراعات 
کنیم و همه در این زمینه دست به دست بدهیم.«
با بیان اینکه در مبارزه با کرونا  رییس جمهور 
هیچکس و هیچ دستگاهی نمی تواند به تنهایی گلیم 
خود را از آب بیرون آورد، گفت: »بنابراین همه 
باید در کنار هم باشیم. بخش اقتصادی، درمانی و 
انتظامی و اقتصاد دیجیتال و تبلیغات همه باید در 

کنار هم باشیم تا از بیماری عبور کنیم.«
وی همچنین با تاکید بر اینکه هیچ رفت وآمدی 
ندارد،  اربعین در عراق وجود  راهپیمایی  برای 
یادآور شد: »مرزهای کشور با عراق به طور کامل 
بسته است. اما طبق گزارش فرمانده نیروی انتظامی 
متاسفانه تعدادی از زائران توسط افرادی اغفال 
شده اند که این - به تعبیر ما - قاچاقچیان پولی از 
افراد می گیرند و آن ها را به آن طرف مرز می برند 
و پس از آن وسط راه رها می کنند و مشکالت و 
خطرات جانی برای بعضی از آنان ایجاد می کنند.«
روحانی تاکید کرد: »هیچ کس به سمت مرزهای 
غربی کشور حرکت نکند، این کار قانونی نیست، 
نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و نیروهای مرزدار، 
استانداران و وزارت کشور همه در این زمینه احساس 

مسئولیت کنند و از جان مردم حفاظت کنند.«
امسال  که  این  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس 
راهپیمایی نمادین اربعین در داخل کشور هم 
این  سال ها  برخی  »در  کرد:  تصریح  نداریم، 
اما امسال  راهپیمایی در کشور برگزار می شد 
و  نداریم  اربعین  روز  در  راهپیمایی  ایران  در 
عزاداری ها با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام 

می شود.«ایسنا
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فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران اعالم کرد خبـر

پیشنهاد اعمال جرایم نقدی برای متخلفان پروتکل ها 
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران از 
اعمال جریمه برای افرادی که شیوه نامه های بهداشتی را رعایت 
نمی کنند خبر داد و با اشاره به مطالعات اولیه صورت گرفته، گفت: 
»اگر وضعیت به همین منوال در تهران ادامه یابد و سیر تصاعدی 
بیماری افزایش یابد باید منتظر افزایش 3 الی 5 برابری آمار مبتالیان 

و 1,5 تا 3 درصدی میزان مرگ و میرها باشیم.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی با اشاره به وضعیت قرمز در شهر 
تهران و وجود ویروس کووید 19 کامال فعال در اطراف مان یادآور 
شد: »در موج دوم وسوم کرونا عالوه بر حساسیت زدایی مردم 
شاهد کم رنگ تر شدن همراهی و حضور برخی از دستگاه ها و 
سازمان ها نیز بودیم.« وی با بیان اینکه در بازگشایی های مشاغل در 
واقع شاهد رهاسازی بودیم که افزایش آمار مبتالیان و فوتی ها را 
در پی داشت، افزود: »چند هفته ای است که آمار مرگ و میر ناشی 
از کرونا باالی 1۰۰ نفر در شبانه روز بوده، درصورتی که در پایان 

موج اول کرونا در تهران آمار فوتی ها به کمتر از 1۰۰موردرسیده بود.«
زالی در ادامه به مواردی از بیماری کرونا در تهران اشاره کرد که 
متاسفانه از زمان بستری فرد در بیمارستان تا فوتش کمتر از 4۸ 

ساعت به طول انجامیده است.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با تاکید بر 
لزوم نظارت جدی تر بر رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: »اعمال 
جرایم برای عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی یکی از پیشنهادات 
ستاد مقابله با کرونای تهران است که پس از تصویب ستاد ملی کرونا 
اجرایی خواهد شد.« به گفته زالی، براساس این پیشنهاد درخصوص 
افرادی که با جان مردم بازی می کنند و به رعایت شیوه نامه ها توجه 
نمی کنند در مرحله اول جریمه نقدی، در مرحله بعدی محرومیت 
اجتماعی و در مرحله سوم مجازات و جریمه های بیشتری اعمال می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تنها راه مقابله با کرونا را رعایت 
پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک 
برشمرد و خاطرنشان کرد: »توزیع انبوه واکسن کرونا تا پاییز سال 
آینده میسر نیست اما اگر بخواهیم به توزیع پراکنده و غیر منطقه ای 
و کشوری واکسن فکر کنیم پیش بینی می شود تا اوایل ژانویه یعنی 

اواسط دی ماه اخبار خوبی در این خصوص بشنویم.«
به گفته زالی، درصورتی که توزیع جهانی واکسن کرونای کارامد و 
مورد تایید سازمان جهانی بهداشت آغاز شود پیش خرید آن از سوی 

ایران انجام شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
ورود 2,5 میلیون دوز واکسن آنفلوانزا تاکنون گفت: »فعال 2,5 میلیون 
دوز واکسن آنفلوانزا وارد شده است و وزارت بهداشت برای وارد 
کردن دوزهای بعدی نیز در تالش است. اما نکته مهم این است که 
مردم بدانند واکسن آنفلوانزا هیچ تاثیری در مصونیت از کرونا ندارد و 
حتی در مورد آنفلوانزا نیز بین 32 تا 54 درصد مصونیت ایجاد می کند.«
زالی در ادامه به تالش کادر درمان در نبرد با کرونا اشاره کرد و 
انسانی، فرسودگی کادر درمان و مدافعان سالمت،  نیروی  کمبود 
کمبود منابع مالی و اعتبارات برای حمایت  از کادر درمان، مشکالت 
جذب نیروهای شرکتی را برخی از مشکالت موجود در این زمینه 
عنوان کرد. این جراح مغز و اعصاب با اشاره به شباهت حماسه 
آفرینی و جان فشانی مدافعان سالمت در نبرد با کرونا و رزمندگان 
اسالم در دوران دفاع مقدس به خاطرات خود از جبهه های جنگ 
وعملیات های مختلف اشاره و تاکید کرد: »روحیه حماسه و ایثار 
رزمندگان دیروز را امروز در تیم های درمان و پزشکی می بینیم که 
اگر نبود امروز شاهد این رشادت ها و جانفشانی های مدافعان سالمت 

و حماسه آفرینی های آنان نبودیم.«
وی با اشاره به حمایت و همدلی و همراهی همه اقشار و سازمان های 
مختلف در پیک اول کرونا تاکید کرد که امروز نیز این همراهی و 
مشارکت برای کنترل و مهار بیماری ضرورت دارد و به نمونه هایی 

از این همدلی ها نظیر اسکان مدافعان سالمت در هتل های تهران، 
تامین مواد غذایی برای مدافعان سالمت از سوی سپاه محمد رسول 

اهلل)ص( و... اشاره کرد.«
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، زالی 
کرونا را میهمان ناخوانده ای برشمرد که حاال حاال در کنار ماست 
تاکید کرد: »ریتم زندگی امروزما با کرونا با شرایط عادی فرق می کند 
و باید با آن زندگی کنیم.« وی در خاتمه سخنان خود بر ایجاد 
راهبرد مشخص برای تامین ماسک اقشار محروم، فعالیت ادارات با 
حداقل ظرفیت، مدیریت حمل و نقل عمومی و تعطیلی واحدهای 
متخلف از رعایت شیوه نامه های بهداشتی و...  در راستای کنترل و 

پیشگیری از کووید 19 تاکید کرد.

نامه به استاندار تهران
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران، همچنین 
طی نامه ای به انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران خواستار اخذ 
تصمیمات قاطع مبنی بر اعمال محدودیت و تعطیلی یک هفته ای در 
سطح استان تهران برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا شد. تعطیلی 
و یا اعمال محدودیت در دانشگاه ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، 
حوزه های علمیه، عدم برگزاری نمازجمعه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، 
زبانسراها و سایر آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مساجد و مصلی ها، سینما، 

تئاتر و مراکر مشابه و موزه و باغ موزه ها از جمله این اماکن است.
زالی در ادامه اخذ تصمیماتی مبنی بر تعطیلی آرایشگاه های زنانه و 
سالن های زیبایی، عدم برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، 
مذهبی و همایش ها، تعطیلی باشگاه های ورزشی و خصوصا ورزش های 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه را مورد تاکید 
قرار داد. کافه، قهوه خانه و چایخانه ها، باغ وحش و شهربازی ها، مراکز 
تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی از دیگر 
مواردی بود که فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر 

تهران، خواستار تعطیلی یک هفته ای آن شد.
بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
برای چیره شدن بر این بیماری نوپدید و حل این چالش ملی، 
زالی تاکید کرد: »بدیهی است با تحلیل شرایط موجود و وضعیت 
این بیماری در سطح استان، استمرار اعمال محدودیت و تعطیلی 

مراکز متعاقبا اعالم خواهد شد.«

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: »سرماخوردگی در برابر 
ابتال به کرونا مصونیت ایجاد نمی کند.«

به گزارش سپید، علی اکبر حق دوست درباره افزایش آمار مبتالیان 
به کرونا در فصل جاری اظهار داشت: »بیماری کرونا با ما زندگی 
می کند و ما باید نحوه زندگی کردن با این بیماری را یاد بگیریم و با 
این ویروس کنار بیاییم.« وی افزود: »طبق شواهد امکان کشف واکسن 

و یا داروی موثر برای این بیماری در آینده نزدیک وجود نخواهد 
داشت. بنابراین تنها ابزار ما برای مقابله با این بیماری رفتارمان است.«
حق دوست با اشاره به اظهارات اخیر علیرضا زالی مبنی بر افزایش 
4 تا 5 برابری بیماران کرونایی در ماه های آینده در صورت عدم 
کنترل آن اظهار داشت: »این سناریو بدترین سناریو است و ایشان 
و دیگر مسئولین هم باید خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. 
زالی قطعاً به عنوان فرمانده در خط مقدم مقابله با این بیماری باید 
بدترین شرایط را در نظر بگیرد و آمادگی های الزم را برای مقابله با 
آن داشته باشند.« وی خاطرنشان کرد: »نظریه های مختلفی مبنی بر 
تغییر آب و هوا، عفونت مجدد و تغییر ماهیت ویروس وجود دارد؛ 
اما نکته مهم حائز اهمیت، نحوه مقابله با آن و رفتار مردم است که 
بیشتر از سه چهارم علت ها را به خود اختصاص می دهد. چنانکه رفتار 
مردم می تواند شیوع این بیماری را به راحتی تحت تاثیر قرار دهد.«

روند  با  ابتدا  در  بیماری  این  شیوع  از  »پیشگیری  افزود:  وی 
بسیار موفقیت آمیزی شروع شد اما؛ به دلیل خسته شدن مردم و 
نیازهای عاطفی، شاهد برگزاری مجدد مراسم های ختم و عروسی و 

محفل های دوستانه و خانوادگی هستیم و گویا حساسیت های اولیه 
از بین رفتند. با اینکه ما انسان ها به رفع نیازهای عاطفی محتاجیم 
ولی باید بیشتر مراقب باشیم. این بیماری همچنان حضور دارد 
و همچنان کشنده و خطرناک است و از مردم خواهش می کنیم 

طبق اصول بهداشتی رفتار کنند.«
حق دوست با اشاره به الزام در باال بردن ضمانت اجرایی دستورالعمل ها 
گفت: »به نظر می رسد دولتمردان باید تخطی گران از اصول بهداشت 
اولیه را مجازات کنند و اقدامات سختگیرانه تری برای رعایت این نکات 
اتخاذ کنند. خواسته درونی مردم و فشار بیرونی بایستی با یکدیگر 

همراه شوند تا یک فرهنگ صحیح بتواند جای خود را پیدا کند.«
به گزارش فارس، معاون آموزشی وزارت بهداشت در انتها در خصوص 
احتمال مصون شدن از ابتال به کرونا با ابتالء به سرماخوردگی گفت: 
»تا به این لحظه مستنداتی در این باره ثبت نشده است. برخی از انواع 
سرماخوردگی از جنس ویروس کرونا هستند و می توانند افراد را 
در مقابل این بیماری محافظت کنند؛ اما این به معنی معاف بودن از 

رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نیست.«

معاون آموزشی وزارت بهداشت:

سرماخوردگی در برابر ابتال به کرونا مصونیت ایجاد نمی کند
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سوری، عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد کرونای تهران:  خبـر

هنوز موج اول کرونا در کشور مهارنشده است
عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد کرونای تهران با 
اشاره به دالیل وقوع پیک سوم کرونا در تهران و 
اکثر استان های کشور با انتقاد از بکارگیری برخی 
واژه های نادرست درباره اپیدمی، عنوان کرد:  »این 
روزها بیشمار از سوی افراد و برخی مسئوالن و 
متخصصان می شنویم که کشور وارد موج سوم کرونا 
شده در حالیکه این مساله اظهارنظر غلطی است، ما 
هنوز موج اول کرونا را پشت سر نگذاشته ایم که 
بخواهیم وارد امواج بعدی شویم و این نوساناتی 
که در آمار ابتالی بیماری دیده می شود پیک های 
مختلف اپیدمی است که بر اساس آن کشور ما 

االن وارد پیک سوم شده است.«
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به وقوع پیک سوم کرونا در تهران و برخی 
دالیل وقوع آن، عنوان کرد: »تهران نسبت به سایر 
استان های کشور ویژگی های خاصی دارد، لذا کنترل 
و مدیریت اپیدمی و بحران در این کالنشهر مستلزم 
برنامه ریزی و سیاستگذاری های ویژه تری است.«

وی تراکم باالی جمعیتی، حجم باالی ترددهای 
درون و برون شهری، رفتارهای اجتماعی و شیوه های 
متنوع زندگی در مناطق مختلف تهران را دلیل ویژه 
بودن شرایط اپیدمی در این استان عنوان کرد و 
گفت: »به عنوان پایتخت کشور تعامالت متفاوتی در 
تهران وجود دارد که در کنار تفاوت های منطقه ای 
و محلی در خود تهران و حاشیه آن، طبیعتاً ترکیبی 
از انواع شیوه ها و رفتارهای متنوع زندگی مشاهده 
می شود که همین مسائل مقابله با اپیدمی و کنترل 

آن را بسیار سخت و پیچیده می کند.«
با  این شرایط مرتبا  افزود: »همچنین در  سوری 
تغییر سریع الگوی اپیدمی مواجه می شویم و برای 
مواجهه صحیح با این شرایط باید سیاستگذاری ها و 
برنامه ریزی ها به سرعت تغییر کرده و اصالح شود.«
این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه متاسفانه علی رغم 
تمام اقدامات صورت گرفته توسط ستاد مقابله با 
کرونای تهران، این استان و کل کشور وضعیت 
خوبی ندارند، با تاکید بر ضرورت تغییر و اصالح 
رویکرد و سیاست ها در قبال پاندمی کرونا، عنوان 
کرد: »پیک سوم کرونا در حالی بوجود آمده که 
بیماری زایی  قدرت  و  بیولوژیک  شاخص های 
ویروس تغییر چندانی نکرده و اگرچه جهش هایی 
داشته ولی در حد تاثیرگذاری بر قدرت بیماری زایی 

و اپیدمیولوژی بیماری نبوده است.«
سوری با بیان اینکه الگوهای ابتال نیز تغییر زیادی 
نداشته، اظهار کرد: »برخالف برخی گفته ها  جمعیت 
مطالعات  اساس  بر  نکرده،  تغییری  نیز  مبتالیان 
صورت گرفته میانگین سنی مرگ ناشی از  کرونا 
در تهران طی سه ماهه اول اپیدمی یعنی از اواخر 
بهمن تا اردیبهشت حدود 69.5 سال بوده و االن 
هم  حدود 69 سال است و یا میانگین سنی مبتالیان 
حدود 55 سال بوده که االن نیز تفاوت  چشمگیری 
نکرده است. البته نسبت ابتال در خانم ها نسبت به 
آقایون بیشتر شده که افزایش میزان مواجهه خانم ها 
با ویروس نسبت به ماه های اول اپیدمی می تواند 

یکی از دالیل آن باشد.«
این عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن انتقاد از برخی 
اظهارنظرهای غیرتخصصی در رابطه با اصطالحات 

مرتبط با علم اپیدمیولوژی همچون موج اپیدمی، 
مهار، کنترل و یا مدیریت اپیدمی، با تاکید بر اینکه 
هر کدام از این اصطالحات تعریف خاصی داشته 
که در زمان اظهارنظر باید مدنظر قرار بگیرد، عنوان 
کرد: »به عنوان نمونه این روزها بیشمار از سوی 
افراد و حتی برخی مسئوالن و متخصصان می شنویم 
که کشور وارد موج سوم اپیدمی شده در حالیکه 
این مساله اظهارنظر غلطی است؛ ما هنوز موج اول 
کرونا را پشت سر نگذاشته ایم که بخواهیم وارد 

امواج بعدی شویم.«
این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه نوسانات فعلی 
آمار کرونا در کشور، قله یا پیک Peak اپیدمی نام 
دارد نه موج Wave، در رابطه با تفاوت موج و 
پیک در اپیدمی ها، توضیح داد: »گاه شنیده می شود 
که از این دو واژه مانند بسیاری واژه های تخصصی 
اپیدمیولوژی استفاده نادرست می شود، در حالیکه 
بکارگیری هر واژه معنای خاص خود را دارد و 
طبیعتا انتظارات و اقدامات مختلفی را طلب می کند.«
وی ادامه داد: »زمانی از واژه موج استفاده می کنیم 
که طغیان یا اپیدمی بیماری یک یا چند پیک را 
پشت سر گذاشته و به مرحله کنترل درآمده، یعنی 
اپیدمی به حد خاموشی رسیده یا خاموش شده 
است، برای مثال در آنفلوانزای فصلی که دوره های 
اپیدمی ممکن است در یک سال خاموش شود و 
شرایط بیماری به حالت عادی، یا آندمی برسد 
و دوباره پیک دیگر شروع شود می گوییم موج 

دوم آمده است.«
سوری تشریح کرد: »در پاندمی کووید 19 زمانی 
دوره  دو  و  شده  خاموش  اپیدمی  می شود  گفته 
دوهفته ای مورد جدید ابتال گزارش نشود، این در 
حالیست که در پاندمی اخیر، ایران و امریکا هنوز 
بخواهند  که  نکرده اند  مهار  را  اپیدمی  اول  موج 
وارد موج بعدی شوند، ولی هنگ کنگ، نیوزلند 
و استرالیا در موج های بعدی قرار دارند، چراکه 
توانستند طی چند دوره اپیدمی را مهار کرده و 

گزارشی از موارد جدید ابتال نداشتند.«
وی با بیان اینکه باال و پایین شدن و نوسانات مشاهده 
شده در آمار ابتالی بیماری پیک های مختلف اپیدمی 
نامیده می شود، گفت: »برخی از پیک ها و نوسانات 
بزرگ ترند که بر این اساس کشور ما االن وارد 

پیک سوم شده، بنابراین توجه به این اصطالحات 
در زمان اظهار نظر در این رابطه ضروری است.«
وی با تاکید بر اینکه در اپیدمی ها نباید اطالعات خام 
و ناپخته  در سطح جامعه منتشر شود، عنوان کرد: 
»موضوعات و اصطالحات مرتبط با اپیدمی ها، علمی 
و تخصصی بوده که باید بر اساس مبانی تخصصی 
و توسط افراد متخصص این حوزه تحلیل شود، در 
غیر این صورت جامعه دچار خطا و گمراهی شده 

و تبعات جبران ناپذیری ایجاد می کند.«
این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه با تاکید 
و  مسئوالن  رویکرد  اساسی  تغییر  ضرورت  بر 
تصمیم گیران نسبت به کنترل اپیدمی، عنوان کرد: 
 »نگاه، استراتژی و رویکردها باید از درمان به سمت 
پیشگیری تغییر کند، بر این اساس باید ترکیب 
سیاستگذاران، کمیته های تصمیم گیر و همچنین 
مشاوران تغییر کند تا ضمن اتخاذ تصمیمات درست، 

پیام های اشتباه نیز به جامعه منتقل نشود.«
و  اظهارات ضد  انتشار گسترده  از  انتقاد  با  وی 
نقیض در رابطه با موضوع پاندمی کرونا در سطح 
جامعه، گفت: »آن قدر طی این مدت حرف های ضد 
و نقیض و گاه غیرواقعی در سطح جامعه مطرح 
شده که حرف های درست و منطقی در میان آنها 
گم شد، تاسف برانگیزتر آنجاست که گاهی همین 
اظهارات ضد و نقیض و نادرست توسط رسانه  

ملی و رسانه ها نیز منتشر می شود.«
این عضو هیات علمی دانشگاه تبعات انتشار اخبار 
نادرست  پیام های   انتقال  ضد ونقیض و هچنین 
به جامعه را بسیار خطرناک دانست و گفت: »به 
عنوان نمونه بارها در رابطه با آمار مبتالیان بدون 
دارو،  تولید  زمان  مبتالیان،  واقعی  آمار  عالمت، 
واکسن و برخی موضوعات دیگر، اظهارات ضد 
و نقیضی مطرح شده که هیچ کدام مستندات علمی 
درست و قابل دفاعی ندارند، گاها همین مسایل به 
تغییر رفتار و عملکرد افراد جامعه در قبال بیماری، 
رهاسازی پروتکل ها و عادی سازی شرایط و در 
نتیجه شعله ور شدن مجدد اپیدمی منجر می شود.«
سوری همچنین با اشاره به وجود مناسبت های 
مختلف مذهبی، ملی و اجتماعی در کشور و تاثیر 
آن بر کنترل بیماری، اظهار کرد: »برای تمامی این 
مناسبت ها باید یک نسخه واحد و کلی پیچیده 

شود و سپس متناسب با شرایط در هر مناسبت 
تصمیمات کلی اتخاذ شده با برخی اصالحات، عملی 
و اجرایی شود. عدم وجود نسخه واحد منجر به 
ایجاد ناهماهنگی ها در بازگشایی ها و مناسبت های 

مختلف شده است.«
وی ناهماهنگی ها و عدم اتخاذ تصمیمات به موقع 
را دلیل دیگر بروز وضعیت نامناسب اپیدمی در 
کشور و ورود به پیک سوم عنوان کرد و با تاکید 
بر اینکه در این شرایط مردم باید فعاالنه تر و با 
مسئولیت پذیری باالتری برخورد کنند، اظهار کرد: 
»البته نباید تنها مقصر بروز این شرایط را مردم بدانیم، 
ساماندهی  باید  مردم  بحرانی  شرایط  در  چراکه 
و کنترل شوند. به عبارت دیگر مدیریت شرایط 
بحران فعلی نیازمند نظارت و مداخالت جدی از 

سوی مسئوالن است.«
وی با بیان اینکه نمی توان بحران کرونا را آزمون 
و خطایی مدیریت کرد، ادامه داد: »باید مداخالت  
جدی تری اتخاذ و دنبال شود، در مرحله اول باید 
بدانیم اثربخشی هر مداخله  چقدر بوده و در مرحله 
دوم میزان هزینه اثربخشی و تاثیر آن در جامعه را 
بسنجیم. همچنین باید مکانیزم هایی برای پیشبرد 
برنامه ها طراحی کنیم تا ضمن کاهش هزینه ها، 

اجرای آن را تسهیل کند.«
این اپیدمیولوژیست همچنین در رابطه با همزمانی 
پاندمی کرونا با آنفلوانزا در فصل پاییز، نسبت به 
ایجاد تقاضاهای القایی در سطح جامعه هشدار داد 
و گفت: »تزریق واکسن آنفلوانزا تنها برای گروه 
آسیب پذیر و در معرض خطر ضروریست ولی 
متاسفانه االن شرایطی ایجاد شده که همه مردم 
مساله  این  گاها  واکسن هستند،  تزریق  خواهان 
به دنبال ایجاد تقاضای القایی در سطح جامعه از 
سوی برخی شرکت های دارویی و افراد منفعت 
طلب رخ می دهد که باید با سیاستگذاری درست 
کنترل و مدیریت شود. درغیر اینصورت ممکن 
تزریق  به  نسبت  نتوانند  واقعی  نیازمندان  است 

واکسن اقدام کنند.«
وی با بیان اینکه نگرانی از همزمانی کرونا و آنفلوانزا 
در حدی نیست که جامعه را وحشت زده کنیم، 
اظهار کرد: »تبعات ناشی از این وحشت زدگی 
بسیار بیشتر از خود بیماری است، عالوه بر این، 
دو ویروس کرونا و انفلوانزا به لحاظ ماهیتی خیلی 
هم افزایی ندارند و از طرفی تزریق واکسن برای 
افراد در معرض خطر بسیاری از تبعات ناشی از 

این همزمانی را کاهش می دهد.«
سوری در خاتمه با تاکید بر اینکه در شرایط اپیدمی 
رسانه ها باید بسیارهوشیارانه تر عمل کنند، اظهار 
کرد:  »باید به گونه ای عمل شود که نه جامعه دچار 
التهاب اضافه شود و نه تحت تاثیر فضاهای تبلیغاتی 
قرار بگیرند، باید با برخورد کاماًل منطقی و متوازن، 

کامال معقوالنه برخورد شود.«
این استاد دانشگاه به رسانه ها و به خصوص رسانه 
ملی توصیه کرد که برای تهیه برنامه های علمی و 
دعوت از مهمانان از چند مشاور متخصص برای 
کنترل و نظارت جدی بر محتوای برنامه ها استفاده 
کنند. چراکه در غیراینصورت جامعه دچار گمراهی 
می شود و زمانی که گمراهی رخ دهد، تبعات آن 

درمتن جامعه جبران ناپذیر است.
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سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد خبـر

اهدای پالسمای ۲ درصد از بهبودیافتگان کرونا تا کنون
اینکه  بیان  با  انتقال خون  سازمان  سخنگوی 
بهبودیافتگان  جمعیت  از  درصد  دو  تاکنون 
مراجعه  پالسما  اهدای  جهت  کووید-19 
کرده اند، وضعیت اهدای خون و فرآورده های 
آن را در شش ماهه نخست امسال تشریح کرد.
در  بیگی  حاجی  بشیر  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت اهدای 
پالسما از سوی بهبودیافتگان کووید19، گفت: 
»از اول اردیبهشت ماه سال جاری تا امروز 1۰ 
هزار نفر از بهبودیافتگان بیماری کووید-19 
خون  انتقال  مراکز  به  پالسما  اهدای  جهت 
این  از  که  کرده اند  مراجعه  کشور  سراسر 
است  شده  اهدا  پالسما  واحد   ۸۰۰۰ تعداد 
جمعیت  درصد   ۲ حدود  جمعیت  این  که 

است.« کرونا  یافتگان  بهبود 
وی افزود: »افرادی که مبتال به کرونا بوده اند 
کرونا  به  آنها  بهبودی  از  روز   ۲۸ اکنون  و 
گذشته است، می توانند جهت اهدای پالسما 
بیشترین  که  کرد  توجه  باید  کنند.  مراجعه 
یافتگان  میزان اهدای پالسما از سوی بهبود 
کرونا در استان های تهران، خوزستان، اصفهان، 
آذربایجان غربی  رضوی،  خراسان  مازندران، 

و کرمانشاه بوده است.«
اول  ماه   6 »در  بیگی همچنین گفت:  حاجی 
سال جاری یک میلیون و 193 هزار و 66۸ 
نفر جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون 
سراسر کشور مراجعه کردند که از این تعداد 
94۰ هزار و 739 واحد خون اهدا شده است.«

وی ادامه داد: »14۲ هزار و 6۰۰ واحد خون 
بار  اهداکنندگان  توسط  امسال  ماهه   6 در 
اول اهدا شده است. همچنین پنج درصد از 
توسط  کشور  سراسر  در  اهدایی  خون های 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  شده  اهدا  بانوان 
را  افزایش  درصد  یک  آن  میزان  قبل  سال 

می دهد.« نشان 
حاجی بیگی با بیان اینکه در شش ماهه سال 
جاری ۵6 درصد از خون های اهدایی در سراسر 
کشور توسط اهدا کنندگان مستمر خون اهدا 
 74 با  سمنان  »استان های  گفت:  است،  شده 
درصد، بوشهر با 66 درصد و همدان با 6۵ 
مستمر  اهداکنندگان  میزان  بیشترین  درصد 
در کشور را دارا هستند. همچنین استان های 
و  شمالی  خراسان  سمنان،  جنوبی،  خراسان 
در  را  خون  اهدای  رشد  میزان  بیشترین  قم 
مدت  به  نسبت  جاری  سال  اول  ماهه  شش 

داشته اند.« قبل  سال  مشابه 
وی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری 
341 هزار و 193 واحد خون و فرآورده های 
آن در استان تهران به در بین مراکز درمانی 
و بیمارستان ها توزیع شده است، گفت: »این 
شده،  فشرده  قرمز  گلبول  شامل  فراورده ها 
پالکت و پالسما بوده است. باید توجه کرد 
که بیشترین میزان توزیع خون و فرآورده ها 
و مصرف آن ها در کشور در کالنشهر تهران 

است.«
داد:  ادامه  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 

»در 6 ماهه اول سال جاری شاخص اهدای 
خون بانوان در کشور ۵ درصد بوده است که 
درصد  یک  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
افزایش داشته است. همچنین بانوان استان های 
خراسان جنوبی، چهارمحال بختیاری، فارس 
اهدای خون  میزان رشد  بیشترین  و گلستان 
را در شش ماهه اول سال جاری داشته اند.«
وی همچنین گفت: »در شش ماهه اول سال 
جاری یک میلیون و 6۲6 هزار و یک واحد 
قرمز  گلبول  شامل  آن  فرآورده های  و  خون 

فشرده شده، پالسما و پالکت به مراکز درمانی 
باید  است.  توزیع شده  بیمارستانی کشور  و 
توجه کرد که مردم استان های تهران، فارس 
در  خون  اهدای  میزان  بیشترین  اصفهان  و 
1۵ درصد  به طوری که  داشته اند.  را  کشور 
خون های اهدایی در کشور توسط تهرانی ها، 
فارس  استان  هموطنان  توسط  درصد  هشت 
و هفت درصد در استان اصفهان بوده است. 
3۰ درصد از کل خون های اهدایی در کشور 

در این سه استان بوده اند.«

از شناسایی 3۵۲3 مورد جدید  بهداشت  سخنگوی وزارت 
کووید-19 در کشور خبر داد و گفت: »از این تعداد، یکهزار 
و 4۰1 تن در بیمارستانها و مراکز درمانی کشور بستری شدند.«
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز جمعه تا 
شنبه 1۲ مهر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
کشور  در  کووید19  به  مبتال  جدید  بیمار   ۵۲3 و  هزار  سه 
شناسایی شد که یک هزار و 4۰1 نفر از آنها بستری شدند.« 
وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 46۸ 

هزار و 119 نفر رسید.«
به گفته الری، متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 179 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۲6 هزار و 746 نفر رسید. وی همچنین گفت: 
»خوشبختانه تا کنون 3۸7 هزار و 67۵ نفر از بیماران، بهبود 

یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.«
به اذعان الری،  41۲7 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »تا کنون چهار میلیون و 9۵ 
هزار و 161 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده 
است.« الری در توضیح استان های در وضعیت قرمز بیماری 
گفت: »استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان 
جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان 
آذربایجان  البرز،  بختیاری،  مازندران، چهارمحال و  رضوی، 
در  یزد  و  همدان  شمالی،  خراسان  کرمان،  مرکزی،  غربی، 
وضعیت قرمز قرار دارند.« الری ادامه داد: »استان های کردستان، 
هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »پس از خیز اولیه اپیدمی 
کرونا در اسفند 9۸ و خیز دوم این همه گیری در تیر 99 از 
ابتال و بستری کرونا در استان  اوایل شهریور نمودار موارد 
تهران صعودی شد. شیب صعودی این نمودار نگران کننده 
است و در صورت تداوم این روند با افزایش موارد مرگ و 
میر کرونا در هفته های آینده در استان تهران مواجه می شویم.«

وی افزود: »شهرهای تهران، پیشوا، ری، شمیرانات، شهریار و 
ورامین در وضعیت قرمز و شهرهای رباط کریم و پاکدشت 

در این استان در وضعیت هشدار قرار دارند.«
الری گفت: »میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان تهران 
46درصد و کمتر از میانگین کشوری است. میزان استفاده از 
ماسک توسط مردم این استان نیز در اماکن عمومی ۵9 درصد، 
در وسایل نقلیه عمومی ۵۰ درصد، در بین کارمندان ادارات 
و بانک ها 79.4درصد و در بین شاغالن صنوف و صنایع 4۵ 
درصد است که در همه موارد از میانگین کشوری پایین تر است.«
وی افزود: »هم اکنون در استان تهران 46۰6 بیمار مبتال به 
تعداد  این  از  کووید19 در مراکز درمانی بستری هستند که 
91۲ نفر به علت شرایط نامناسب بیماری در بخش آی سی 

یو تحت مراقبت ویژه قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »در شرایط فعلی هر گونه 
ساده انگاری و عادی انگاری بیماری کووید19 سدی در راه 
مبارزه با این بیماری است و عوارض آن دامن گیر همه مردم 
می شود. بیماری کووید19 هنوز هیچ واکسن و داروی درمان 
با آن تطبیق سبک زندگی و  تنها راه مبارزه  ندارد و  قطعی 
عمل به توصیه های بهداشتی است و امیدواریم با رعایت این 
توصیه ها شاهد توقف روند رو به گسترش اپیدمی این بیماری 

در کشور باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۳۵۲۳ ابتال و ۱۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور



نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران مطرح کرد
آموزش مجازی تمرینات درمانی برای سالمندان

»آموزش  ایران گفت:  فیزیوتراپی  انجمن  رئیس  نایب 
تمرینات درمانی دوران سالمندی در محل و به صورت 
مجازی خصوصا در شبکه های اجتماعی از راهکارهای 
مهم حفظ آمادگی جسمانی سالمندان و پیشگیری از بروز 

آسیب های اسکلتی عضالنی است.«
به گزارش سپید، پرهام پارسانژاد در گفت وگو با ایرنا افزود: 
» بخش بزرگی از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و مطب ها افراد باالی 60 سال هستند که 
رفت و آمد به این مراکز و سازمان های بیمه گر برای پوشش هزینه های درمانی از مشکالت جدی 

و غیرقابل انکار آنها است.« این فیزیوتراپیست تاکید کرد: »بسیاری از مواقع پس از مراجعه به مراکز 
درمانی جهت تایید نسخه به شعب سازمان های بیمه گر ارجاع داده می شوند و در همین رفت و آمدها، 
انتظار در صف ها، ترافیک خیابان ها و حاال هم که شیوع ویروس کووید۱۹، مشکالتی جدی سالمتی 
آنها را تهدید می کند.« پارسانژاد اضافه کرد: »حضور پزشکان، پرستاران و درمانگران در محل زندگی 
و فعالیت بیماران سالمند و پوشش بیمه ای مناسب و به دور از بوروکراسی اداری از موارد مهمی 
است که در توجه بیشتر به جمعیت سالمند کشور که رو به افزایش است، باید بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد.« به گفته وی، با توجه به نقش فیزیوتراپی و فیزیوتراپیست ها در فعال نگه داشتن سالمندان و 
مستقل ساختن آن ها در انجام کارهای شخصی و پیشگیری از آسیب های اسکلتی عضالنی که افراد در 
دوران سالمندی بسیار مستعد آنها هستند، به نظر می رسد حضور این متخصصان در خانه های سالمت 
شهرداری ها و برگزاری کالس های آموزشی و مراقبت های میدانی در بطن جامعه گام مهمی در آگاهی 

بخشی و پیشگیری از بروز مشکالت حرکتی و مفصلی و تحمیل هزینه به نظام سالمت است.

فیزیوتراپی

طب ایرانی

مدیرعامل موسسه محک بر لزوم آگاهی رسانی 
به جامعه درباره سرطان کودکان بویژه در دوران 
شیوع کرونا و دغدغه سالمتی و دسترسی به 

کرد. تاکید  بیشتر  درمانی  امکانات 
به گزارش سپید، آراسب احمدیان در یادداشتی 
در خصوص آگاهی رسانی به جامعه در زمینه 
سرطان کودکان آورده است: »ماه سپتامبر در 
سرطان  آگاهی رسانی  ماه  به  جهانی  تقویم 
کودکان نام گذاری شده است و سازمان هایی 
دعوت  به  دارند  فعالیت  زمینه  این  در  که 
 )SIOP( انجمن بین المللی آنکولوژی کودک
و انجمن بین المللی سرطان کودک )CCI( با 
هدف یادآوری، فرهنگ سازی و آگاهی رسانی، 
اقداماتی را در جامعه به ویژه گروه های مرتبط 
با کودکان همچون والدین جوان، معلمان و 
انجام  عمومی  و  اطفال  پزشکان  و  مربیان 
می دهند تا آگاهی و توجه بیشتری نسبت به 
نشانه های بیماری سرطان کودک ایجاد شود. 
آگاهی هر چه بیشتر جامعه و متخصصان به 
کمک  زودهنگام  تشخیص  به  بیماری  عالئم 
خواهد کرد و تشخیص زودهنگام این بیماری 
نیز به درمان مؤثرتر، کم هزینه تر و کم دردتر 

شد. منجر خواهد 
و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  امروز 
و  سالمتی  دغدغه  جهان،  در  آن  همه گیری 
قبل  از  بیشتر  درمانی  امکانات  به  دسترسی 
مورد توجه قرار گرفته است و سازمان های 
به شرایط جدید  با توجه  نیز  سالمت  محور 
حاکم بر نوع ارتباطات و تغییر شرایط زندگی 
افراد همچنان برای رفع نیازهای ذیربطان خود 
و یکسان سازی خدمات شان تالش می کنند. 
شعار  با   CCI و   SIOP انجمن های  امسال 
با  و  شو«  طالیی  هم  تو  ماه  »این  منتخب 
آگاهی رسانی  نماد  که  به رنگ طالیی  اشاره 
سرطان اطفال است، از همگان دعوت کرده اند 
بیماری  این  با  کودکان  مبارزه  مسیر  در  تا 

شوند. همراه شان 
مؤسسه خیریه محک نیز به عنوان یک سازمان 
مردم نهاد که حمایت از کودکان مبتال به سرطان 

و خانواده هایشان را مأموریت خود قرار داده 
دارد  تأکید  خود  مأموریت  بیانیه  در  است، 
مؤسسات  با  از طریق گسترش همکاری  که 
تحقیقاتی و درمانی ملی و بین المللی فعال در 
زمینه سرطان به کاهش نرخ ابتال به سرطان 
در کودکان و روش های مؤثر در درمان دست 
زمینه  در  را  اقداماتی  راستا  همین  در  یابد. 
از  و  می دهد  انجام  جامعه  به  آگاهی رسانی 
همه ذیربطان خود می خواهد تا در مورد این 

کنند. عمل  هوشیارتر  بیماری 
محک اکنون پس از ۳0 سال فعالیت خود در 
به سرطان و  مبتال  از کودکان  زمینه حمایت 
ایران تالش دارد  خانواده هایشان در سراسر 
تا خدمات خود به کودکانی که در بیمارستان 
های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و 
آنکولوژی اطفال در هر شهری درمان می شوند 
را یکپارچه سازی کند تا همه کودکان مبتال 
به سرطان از خدمات محک به طور یکسان 
دغدغه  با  آنها  خانواده های  و  شده  بهره مند 
کمتری، تنها به سالمت فرزندانشان فکر کنند. 
این اقدام خود می تواند مقدمه ای برای گسترش 
خصوص  در  کشور  جای  جای  در  آگاهی 

باشد. اطفال  سرطان 
همچنین این سازمان تالش دارد با گسترش 

و  تحقیقاتی  با موسسات  همکاری های خود 
درمانی بین المللی به بروزترین اطالعات در 
با  و  یابد  درمان سرطان کودک دست  زمینه 
کمک به کاهش نرخ ابتال به سرطان و تشخیص 
زودهنگام آن نقش خود را برای حمایت هر 
همین  در  کند.  ایفا  فرزندانش  از  بیشتر  چه 
راستا امسال محک همچون گذشته به دعوت 
دو انجمن CCI و SIOP تالش کرده است تا 
به باالبردن سطح آگاهی رسانی نسبت به این 
میالد،  برج  کند. طالیی شدن  بیماری کمک 
همگام  ایران،  پایتخت  تهران،  شهری  نماد 
دیگر  کشور   6 از  شاخصی  ساختمان های  با 
و...  بلژیک  انگلیس،  کانادا،  همچون  جهان 
کمپین  با  محک  مشارکتی  اقدامات  زمره  در 
آگاهی رسانی این دو انجمن بین المللی است.
کودک  هزار   ۲0 از  بیش  حاضر  حال  در 
گذراندن  حال  در  کشور  سراسر  در  محک 
مراحل درمان خود هستند و روزانه به طور 
محک  فرزندان  جمع  به  کودک   6 متوسط 
اضافه می شوند. محک آرزو دارد با همراهی 
نیکوکاران خود، سازمان ها و متخصصان ملی 
این  از  بیشتری  تعداد  روز  هر  بین المللی  و 
به مقصد سالمتی برساند.«روابط  کودکان را 

محک موسسه  عمومی 

چرا آگاهی رسانی به جامعه 
درباره سرطان کودکان مهم است؟

مشاور امور بین الملل دفتر طب 
ایرانی وزارت بهداشت مطرح کرد

۶۷ طرح طب سنتی برای 
کمک به بهبود مبتالیان کرونا

مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت 
بهداشت با اشاره به روند کارآزمایی بالینی 6۷ 
طرح تحقیقاتی طب سنتی در حوزه کرونا، 
گفت: »این طرح ها هیچ کدام ادعای درمان 
کنندگی ندارند، بلکه می توانند روند بهبود 
بیمار مبتال به کووید۱۹ را سرعت بخشند.«

به گزارش سپید، آرمان زرگران در گفت وگو 
با ایسنا، گفت: »در میان بیش از ۲۵0 طرح 
تحقیقاتی مصوب دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور در مورد کرونا، 6۷ طرح طب سنتی که 
مصوبه کانون اخالق دارند، در حوزه طب 
سنتی در حال انجام کارآزمایی بالینی است.«

وی افزود: »این طرح های تحقیقاتی بر اساس 
برنامه های از پیش تعیین شده کامال رصد 
می شوند و نتایج آنها به ترتیب منتشر می شود 
و تقریبا تاکنون ۱0 طرح به سرانجام رسیده 
است. برخی از طرح ها نتایج خوبی داشتند و 
یکی از آنها در حال کسب مجوز از سازمان 
غذا و دارو است؛ زیرا توانسته سرعت بهبودی 

بیمار را تسریع بخشد.«

وی با تاکید بر اینکه هیچ کدام از این طرح ها 
ادعای درمان بیماری کرونا را ندارند، اظهار کرد: 
»طرح های ما توانستند در بهبود سریع تر حال 
بیماران مبتال به کرونا موثر باشند و امیدواریم 
به زودی با انتشار نتیجه مطالعات بیشتر به 
جمع بندی کامل تری برسیم که کدام دارو 

نتیجه مطلوب تری بر بیماری دارد.«
مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت 
بهداشت ادامه داد: »انجام مطالعات در شرایط 
مختلف پیش می رود، برخی مطالعات بر تغذیه 
فرد مبتال به کرونا، برخی بر بیماران بد حال 

در آی سی یو، سرپایی و... انجام می شود.«
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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران:
مسئولین از صنعت داروسازی حمایت نکنند!

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران با اشاره به دشواری های بوروکراسی تولید 
دارو در کشور، گفت: »از مسئولین خواهش می کنم فکر 
حمایت از صنعت داروسازی را از سرشان بیرون کنند.«

به گزارش سپید، عباس کبریایی زاده در گفت وگو با مهر، 
اظهار داشت: »به نظر می رسد که صنعت داروسازی کشور 
بدون حمایت مسئولین، راحت تر بتواند کار خودش را انجام دهد.« وی با گالیه از نحوه حمایت 
دولت از صنعت داروسازی کشور، گفت: »تولید کننده دارو باید سدهای متعدد بوروکراسی را 

پشت سر بگذارد تا بتواند تولید کند. در حالی که شرکت های واردکننده فوریتی، در گمرک منتظر 
می مانند تا اگر کمبودی در کشور ایجاد شد، بگویند ما آماده ایم کمبود به وجود آمده را تامین کنیم.«
کبریایی زاده تاکید کرد: »خواهش من از مسئولین این است که فکر حمایت از تولید را از سرشان 
بیرون کنند، شاید در این صورت صنعت بتواند راحت تر کار خودش را انجام دهد. در واقع درخواست 
دارم که تولید را از اولویت ذهنی خودشان خارج کنند و اجازه بدهند صنعت کار خودش را بکند.«
وی ادامه داد: »مصداق های این نوع حمایت از صنعت به این شکل است که عنوان می کنند خیلی 

دلمان می خواهد به شما کمک کنیم، اما ناتوان هستید.«
کبریایی زاده افزود: »تولیدکننده باید بتواند از موانعی که در مسیر راهش وجود دارد بگذرد.«

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با اشاره به شکل گیری زنجیره 
بزرگی از قاچاق دارو در کشور، گفت: »این قاچاقچی از کشورهای ترکیه، پاکستان و امارات می آید 

و اصاًل نمی داند که دارو دست مردم می دهد یا سم. زیرا، نه تعهد و نه دانش این کار را دارد.«

دارو

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو گفت: »امسال پیش بینی ما واردات ۱0 
برابری بود که تاکنون به دلیل مشکالت تحریم، 
یک میلیون و ۵00 هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد 
کرده ایم و طبق برنامه ریزی، قرار بر واردات ۱6 

میلیون دوز بوده است.«
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی اظهار کرد: 
»امسال طبق برنامه ریزی و بر اساس نیاز قرار بود 
تا ۱6 میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شود؛ 
سال گذشته در این فصل یک میلیون و 600 هزار دوز 
وارد کردیم اما امسال با توجه به شرایط پیش بینی ما 
واردات ۱0 برابری بود که تاکنون به دلیل مشکالت 
تحریم، یک میلیون و ۵00 هزار دوز وارد و در مراکز 
بهداشت برای گروه های پرخطر، کادر بهداشت و 

درمان و زنان باردار توزیع شده است.«
وی افزود: »تمام تالشمان را انجام می دهیم تا آخر 
آبان  ماه که فصل طالیی تزریق واکسن است، این 
واکسن وارد شود اما فعاًل یک میلیون و ۵00 هزار 
دوز وارداتی به صورت رایگان به مراکز بهداشتی 
توزیع شد تا براساس اولویت به مردم تزریق شود؛ 

اگر مقادیر بعدی وارد شود برای افراد مسن و کودکان 
۵ ماه تا 6 سال به مبلغ 44 هزار تومان عرضه می شود 
که اگر میزان باقی مانده وارد شود، آن را می توانیم 
از طریق داروخانه ها هم توزیع کنیم و اگر مقرر 
شد بیش از ۱6 میلیون دوز وارد شود دیگر با ارز 
نیمایی محاسبه خواهد شد که مبلغ آن حدود ۳00 

هزار تومان خواهد بود.«
محمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بلوکه 
شدن مبالغ پیش خرید این واکسن را تأیید می کنید، 
تصریح کرد: »ما واکسن را اسفند ماه سال گذشته 
سفارش دادیم و امسال تا تیر ماه نیز سفارش ها 
ادامه یافت و زمانی که می خواهیم انتقال ارز را 

انجام دهیم از چند کشور اقدام می کنیم تا کشوری 
که واکسن می فروشد، متوجه نشود این درخواست 
از مبدأ ایران بوده است؛ بر همین اساس تاکنون پولی 
بلوکه نشده و دو تا سه بار این پول مرجوع شده 
است و اکنون به دنبال مسیر حمل و نقلی می گردیم 

که بتوانیم همه این ۱6 میلیون دوز را وارد کنیم.«
به گزارش تسنیم، وی درباره چرایی نایاب شدن 
برخی داروهای موثر در درمان بیماری کرونا با 
جزو  »ما  گفت:  کشور  داخل  در  تولید  وجود 
بیماری  با شیوع  معدود کشور هایی هستیم که 
کرونا، دارو های آن را تولید کردیم؛ رمدسیویر، 
فاویپیراویر و ... را خودمان تولید کردیم اما هم اکنون 
این دارو ها فقط در بخش ویژه بیمارستان ها موجود 
است و الزاماً باید دارو را از داروخانه های بیمارستانی 
تهیه کرد و نباید بیمارستان ها، بیماران را برای 
تهیه آن روانه مراکز دیگر کنند؛ این داروها را در 
بیمارستان ها به میزان زیاد توزیع کرده ایم و با توجه 
به وفور دارو، اکنون قصد صادرات هم داریم و 
اگر مراکز درمانی و بیمارستانی کمبود دارند به 

سازمان غذا و دارو اطالع دهند.«

فعال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واکسن آنفلوآنزا وارد کرده ایم
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رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت از 
دومین پیوند کلیه توسط متخصصان و اعضاي هیات علمي دانشگاه 

آزاد اسالمي در بیمارستان فرهیختگان خبر داد.
به گزارش سپید، مهدی شادنوش گفت: »در حوزه پیوند ما روز 
به روز رشد قابل توجهی داریم و افتتاح این  بخش نقش مهمی 
و  داد: طراحي، ساخت  ادامه  دارد.« وی  بیماران  نیاز  رفع  در 
تجهیز  بخش پیوند کلیه با توجه به حساسیت در ارائه خدمات 
تخصصي و فوق تخصصي براي مراقبت از بیماران دهنده و 

گیرنده از اهمیت زیادي برخورداراست.«
شادنوش افزود:  »بخش پیوند کلیه بیمارستان فرهیختگان اولین  بخش 
پیوند دانشگاه آزاد اسالمي در کشور است که طبق جدیدترین 
استانداردهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي طراحي 
و تجهیز شده و مجوز بهره برداري آن توسط وزات بهداشت در 
تابستان ۱۳۹۹صادر شده  و از مهر ماه ۱۳۹۹ بصورت رسمي آغاز 
به پذیرش و بستري بیماران کاندیدای پیوند کلیه نموده است.« وی 

گفت: »به حول و قوه الهی اولین پیوند کلیه در بیمارستان فرهیختگان 
در صبح روز جمعه مورخ ۹۹/0۷/04  توسط  اعضاي هیات علمي 
دانشگاه آزاد اسالمي با موفقیت صورت گرفت و دومین مورد نیز روز 
گذشته، از مادری به فرزند خود که دچار نارسایی کلیه بود انجام شد.«
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت 
افزود: »پیوند عضو، جراحی حساس با تکنولوژی باال بوده که نیازمند 
دانش فوق تخصصی است و در سراسر کشور انجام می شود.« وی 
ادامه داد: »اهدای کلیه از فرد زنده متمرکز در مرکز مدیریت پیوند 
و درمان بیماری های وزارت بهداشت شده است. برای هر مورد 
اهدای کلیه از فرد زنده این دفتر باید مجوز مربوطه را صادر کند 
تا جلوی شیادی ها و کالهبرداری های احتمالی گرفته شود. بنابراین 
دیگر اهدای کلیه خارج از این فرایند نداریم.« شادنوش با اشاره به 
رایگان بودن هزینه های پیوند اعضا و همچنین داروهای این افراد، 
افزود: »یکی از ویژگی ممتاز کشورمان در اهدای عضو، رایگان بودن 

هزینه های این قبیل اعمال جراحی است.

به گزارش وبدا، رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت ضمن تشکر از تالش های و حمایت های معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکي ایران، بنیاد بیماري هاي خاص و معاونت علوم 
پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و همکاران بیمارستان فرهیختگان گفت: 
»امیدواریم با ورود دانشگاه آزاد اسالمی به این مدار، شاهد تحوالت 

بزرگی در زمینه این نوع پیوند در دانشگاه ازاد اسالمی باشیم.«

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت خبر داد

قرارگیری بیمارستان فرهیختگان در مدار انجام پیوند کلیه کشور
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سازمان جهانی بهداشت:  خبـر

شماره 1764 13 مهر 1399

نیازمند فوری تامین بودجه برای مبارزه با کرونا هستیم
سازمان جهانی بهداشت با صدور بیانیه ای اعالم کرد برای کنترل و 
مدیریت شیوع کووید 19 نیازمند 3۸ میلیارد دالر کمک مالی هستیم. 
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 
»ما طی برنامه ای جامع، خواهان مبارزه و کنترل همه گیری کرونا در 
جهان هستیم. برای تحقق برنامه ما و رسیدن به اهداف جهانی، هم 
اینک نیازمند 3۸ میلیارد دالر کمک مالی هستیم. این مبلغ قرار است 
برای یافتن واکسن، درمان، شناسایی بیماران و نیز تامین نیاز های سیستم 
بهداشتی در کشور های فقیر و کم درآمد هزینه شود. برآورد کارشناسان 
ما این است که با اختصاص این مبلغ می توانیم طول دوره این همه گیری 

را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.«
این بیانیه می افزاید: »شاید در گام نخست این مبلغ زیاد به نظر رسد، اما 
حقیقت این است که اگر ما بتوانیم با تخصیص این بودجه باعث از بین 
رفتن همه گیری کرونا شویم، رونق اقتصادی دوباره در جهان می تواند 
کمتر از 36 ساعت معادل این مبلغ را به کشور ها بازگرداند. ما با همکاری 
بنیاد ملیندا و بیل گیتس، بانک جهانی و دو نهاد دیگر می کوشیم اطمینان 
یابیم تجهیزات مبارزه با کرونا و نیز کشف و توزیع عادالنه واکسن 
کرونا در جهان و در میان کشور های فقیر به طور یکسان انجام شود.«

برآورد های کارشناسان سازمان جهانی بهداشت این است که باید برای 

یافتن واکسن کرونا 7 میلیارد دالر بودجه اختصاص داده شود. همچنین 
برای درمان 4 میلیارد دالر، برای تست و شناسایی بیماران ۲ میلیارد 
دالر و تجهیز سیستم بهداشتی در کشور ها ۲ میلیارد دالر اضافی کمک 
مالی نیاز و تامین این بودجه تا پایان سال ۲۰۲۰ ضروری است. با این 
حال، متاسفانه سازمان های خیریه، دولت ها و نهاد های بشردوستانه از 
ماه مارس تاکنون تنها ۲ میلیارد دالر از این مبلغ را تامین کرده اند که 

معادل 7 درصد بودجه درخواستی ماست.
سازمان جهانی بهداشت بار دیگر از کشور های جهان خواست به برنامه 
این سازمان برای مبارزه با کرونا بپیوندد. دولت آمریکا در چند ماه گذشته 

با قطع کامل کمک های مالی به این سازمان، عماًل ضربه بزرگی به 
برنامه های این نهاد وارد کرده است. با این حال اتحادیه اروپا و سازمان 
ملل خواستار کنار گذاشتن سیاست یکجانبه گرایی از سوی واشنگتن و 
ملحق شدن این کشور به برنامه بین المللی مبارزه با کووید 19 شده اند.
هم اکنون قرن ۲1 شاهد مرگبارترین همه گیری خود است. ویروس 
کرونا 34 میلیون و ۵۰۰ هزار تن در جهان را آلوده کرده و از این میان، 
یک میلیون و 3۰ هزار تن را به کام مرگ کشانده است. توانایی باالی 
کووید 19 برای شیوع سریع، در کنار ناآمادگی دولت ها در مقابل همه 
گیری با این وسعت، عماًل مدیریت و کنترل بیماری را در جامعه به 
یک چالش بزرگ تبدیل کرده است. پس از جنگ جهانی دوم که 
منجر به مرگ میلیون ها نفر شد، کشور ها اقدام به تاسیس سازمان های 
بین المللی کردند تا بتوانند دولت ها را زیر یک پرچم به منظور ایجاد 

صلح و دوستی گردآورند. 
با این حال، پس از شیوع کرونا دولت ها به ناگاه جامعه بین المللی را 
فراموش کردند و اقدام به اعمال سیاست های فردی در داخل کشور 
نمودند. با این وجود، سازمان جهانی بهداشت به عنوان متولی سالمت 
مردم کره زمین از شرایط موجود ابراز نگرانی کرده و خواستار اتحاد 

میان ملت ها شده است.باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس انجمن دیابت ایران گفت: »۲۰ درصد جمعیت باالی ۲۰ سال 
کشور مبتال به دیابت نوع ۲ هستند و ساالنه حدود 3۰۰ هزار نفر به 

شمار دیابتی ها اضافه می شود.«
به گزارش سپید، اسداهلل رجب در گفت وگو با ایرنا افزود: »دیابت 
نوع ۲ در کشور شیوع باالیی دارد و هر چه عمر متوسط ایرانیان 

باالتر می رود ابتال به این بیماری نیز بیشتر می شود.«
وی با بیان اینکه سبک زندگی غلط مردم باعث شیوع فراوان این 
بیماری شده، اظهار داشت: »استفاده از غذاهای فرآوری شده و استرس 
به دیابت نوع ۲ بیشتر دامن می زند و به مرور زمان همه اعضای بدن 
را تحت الشعاع قرار می دهد.« رجب از مردم خواست سبک زندگی و 
تغذیه خود را تغییر دهند، در غیر اینصورت به گفته وی در آینده ای 
نزدیک با بیماران دیابتی زیادی در کشور مواجه می شویم و هزینه های 

نظام سالمت و بهداشت و درمان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
وی در مورد تزریق واکسن آنفلوآنزا توسط این بیماران گفت: 

»بیمارانی که قند آنها در حد طبیعی کنترل و زیر 7.۵ درصد بوده و 
بیماری های زمینه ای مانند قلبی، عروقی، آسم و غیره ندارند، نیازی 
به واکسن آنفلوآنزا بطور 1۰۰ درصد ندارند.« رئیس انجمن دیابت 
ایران تاکید کرد: »اما بیمارانی که دچار دیابت بوده و بیماران زمینه ای 
نیز دارند باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. مبتالیان به دیابت 
جزو گروه خطر ابتال به کرونا قرار دارند و باید به دستورالعمل ها 
و توصیه های بهداشتی توجه کرده و تردد عمومی را کاهش داده 
و در خانه بمانند و در چنین شرایطی می توانند در جهت کنترل 

هرچه بیشتر قندخون خود گام های موثری بردارند.« 
وی افزود: »در شرایط کنونی دیابتی ها همچون سایر افراد باید به 
تغذیه ایمن و سالم بیش از پیش توجه کنند، رعایت اصول تغذیه 
سالم بسیار کمک کننده بوده و الزم نیست مصرف ویتامین ها و 
مکمل های دارویی را جزو تغذیه خود قرار دهند بیشتر از مواد 
غذایی مفید استفاده کنند.« به گفته رجب، داشتن تحرک جسمی 

منوط به حضور در باشگاه های ورزشی نیست، در منزل هم می توان 
با نرمش های سبک و کششی فعالیت فیزیکی داشت، بعد از هر وعده 
غذایی حداقل 1۵ دقیقه در منزل راه بروید، این کار به پیشگیری از 

چاقی و اضافه وزن شما نیز کمک می کند.

رئیس انجمن دیابت ایران: 

ساالنهحدود۳۰۰هزارنفربهدیابتیهایکشوراضافهمیشود

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر ضرورت 
حمایت از تولید داخلی دارو گفت: »تمام 
داروهای تولید داخل بر اساس مقررات و 
چهارچوب های بین الملی تولید شده و در 
این حوزه چیزی به نام استاندارد ملی نداریم.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در 
گفت و گو با خانه ملت با اشاره به نیاز ۲.۵ 
میلیارد دالری سازمان متبوع خود برای واردات 
دارو و تجهیزات پزشکی در سال 99  گفت: 

»از بانک مرکزی در خواست کرده بودیم که در 6 ماه اول سال  بخش 
عمده ای از ۲.۵ میلیارد دالر تخصیص داده شود اما آنها از همان 
ابتدای سال اعالم کردند که با توجه به شرایط حال حاضر کشور 
توانایی پرداخت بیش از 1 میلیارد دالر در نیمه اول سال وجود ندارد.«

وی با بیان اینکه بنا به گفته بانک مرکزی 
تا نیمه اول سال حدود یک میلیارد دالر 
به سازمان غذا و دارو برای واردات دارو 
تخصیص داده شده است، تاکید کرد: »با 
توجه به شیوع ویروس کرونا و تامین نیازهای 
دارویی و تجهیزات پزشکی به ارز بیشتری 
نیاز دارد از این رو درخواست داریم بانک 
مرکزی با در نظر گفتن این شرایط بیش از 
پیش ما را یاری کند تا وزارت بهداشت 
برای تدارک و تامین اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی برای بیماران 
کرونایی با مشکل مواجه نشود.« رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره 
به ضرورت برخورد جدی با پزشکانی تجویز کننده داروی خارجی 
که مشابه داخلی آن وجود دارد، ادامه داد: »داروهای داخلی تمامًا 

بر اساس مقررات و چهارچوب های بین الملی تولید می شوند و در 
واقع چیزی به نام استاندارد ملی درحوزه دارو وجود ندارد. مراجع 
بین المللی برای تولید دارو چهارچوب و استاندارد تعیین می کنند و 
تمامی دارو های داخلی نیز بر اساس همان ضوابط تولید می شود.«

شانه ساز با بیان اینکه اگر داروهای داخلی عوارض خاصی داشته 
باشند تست ABR آن را شناسایی کرده و یا پرشکان آن را اعالم 
می کردند، بیان کرد: »بی اثر بودن داروهای داخلی باید بر اساس 
مستندات علمی و دقیق باشد و معتقدم هیچ فرد آکادمیک و علمی 

چنین سخنی نمی گوید.«
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی دارو، تصریح کرد: 
»باید با تالش از ظرفیت های داخلی کشور بهترین استفاده را داشته 
باشیم تا مشکلی برای تامین داروهای اساسی و حیاطی به وجود نیاید 

و بتوانیم داروهای مورد نیاز بیماران را تامین کنیم.«

رییس سازمان غذا و دارو: 
داروهایداخلیبراساساستانداردهایبینالمللیتولیدمیشوند



  امین جاللوند

این روزها بحران کرونا وارد فاز تازه ای شده است و 
مهار این بحران دیگر با خواهش و التماس و یا اعمال 
محدودیت های حداقلی جواب نمی دهد. بسیاری از 
اعضای جامعه پزشکی تاکید دارند که برای کنترل 
موج سوم کرونا، تعطیلی موقت شهرهای پرخطر 
باید اجرایی شود. بخصوص تهران که مسئوالن از 
آن به عنوان چهارراه اصلی انتقال کرونا یاد می کنند، 
به اعتقاد کارشناسان باید هرچه سریع تر تعطیل 
شود تا بحران کرونا وارد مراحل عمیق تری نشود.
برخی از نمایندگان جامعه پزشکی بر این باورند که 
اگر تعطیلی موقت تهران و سایر شهرهای پرخطر 
اجرایی نشود، تاوان این کم کاری بر دوش جامعه 
پزشکی خواهد افتاد. در آن صورت باید منتظر افزایش 
آمار شهدای مدافع سالمت و افزایش خستگی و 

فرسودگی کادر درمان باشیم.
علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
به  نامه ای  طی  هم  تهران  کالن شهر  در  کرونا 
انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران خواستار 
اخذ تصمیمات قاطع مبنی بر اعمال محدودیت و 
تعطیلی یک هفته ای در سطح استان تهران برای 

قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا شد.
در این نامه آمده است: »تعطیلی و یا اعمال محدودیت 
شبانه روزی،  مدارس  مدارس،  دانشگاه ها،  در 
نمازجمعه،  برگزاری  عدم  علمیه،  حوزه های 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبانسراها و سایر 

آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مساجد و مصلی ها، سینما، 
تئاتر و مراکر مشابه و موزه و باغ موزه ها از جمله 

این اماکن است.«
همچنین زالی در ادامه اخذ تصمیماتی مبنی بر 
تعطیلی آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی، 
عدم برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، 
مذهبی و همایش ها، تعطیلی باشگاه های ورزشی 
و بخصوص ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، 
کاراته، جودو و موارد مشابه را مورد تاکید قرار داد.
و  وحش  باغ  چایخانه ها،  و  قهوه خانه  کافه، 

استخرهای  آبی،  تفریحی  مراکز  شهربازی ها، 
سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی از دیگر مواردی 
بود که فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن 
شهر تهران، خواستار تعطیلی یک هفته ای آن شد.

زالی تاکید کرد: »برای چیره شدن بر این بیماری 
نوپدید و حل این چالش ملی با تحلیل شرایط 
موجود و وضعیت این بیماری در سطح استان، 
استمرار اعمال محدودیت و تعطیلی مراکز متعاقبا 

اعالم خواهد شد.«

اعمال محدودیت های جدی؛ ضرورت 
حیاتی برای کنترل کرونا

بر  بارها  پزشکی،  جامعه  نمایندگان  از  بسیاری 
ضرورت تعطیلی موقت تهران و سایر شهرهای 
پرخطر تاکید کرده اند. به باور آنها، اگر این تعطیلی های 
موقت اجرایی نشود، بعدها باید بهای سنگین تری 

را پرداخت کنیم.
یداهلل سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور 
در گفتگو با سپید به ضرورت اعمال محدودیت های 
جدی در شهرهای پرخطر کشور اشاره می کند و 
می گوید: »در کشور ما خیلی اوقات دنبال سندروم 
نتیجه فوری هستیم. با اعمال محدودیت های جدی در 
تهران و یا دیگر شهرها نباید منتظر نتیجه فوری باشیم. 
یعنی نباید انتظار داشته باشیم که محدودیت های 
اعمال شده، بالفاصله جواب بدهد. احتمال دارد 
محدودیتی که االن وضع می کنیم، یک ماه دیگر آثار 

خودش را نشان دهد. همچنین این محدودیت ها باید 
حتما با ممنوعیت سفرهای غیرضروری همراه باشد.«
او یادآور می شود: »رسانه ها نیز نقش چشمگیری 
در فرهنگ سازی و آموزش مردم برای پیشگیری 
از کرونا دارند. رسانه ها می توانند مثل اسفند 98، 
دوباره حساسیت جامعه نسبت به کرونا را افزایش 
دهند. باید این آموزش ها ارائه شود که در این 
برهه زمانی، ماسک زدن از هر واکسن و دارویی 
موثرتر است. ماسک نیز باید از داروخانه ها و مکان 
های بهداشتی مجاز تهیه شود تا مردم امنیت خاطر 

بیشتری داشته باشند.«
سهرابی تاکید می کند: »نیاز است که ماسک و سایر 
اقالم بهداشتی مثل الکل های شستشو نیز در سطح 
گسترده تری در اختیار داروخانه ها قرار بگیرد تا 
این کاالهای ضروری تامین باشد. حتی دولت و 
سایر نهادهای حمایتی نیز باید برای تامین ماسک 
و تحویل آن به خانواده هایی با توان مالی کمتر، 
کمک کنند و ماسک رایگان در اختیار آنها قرار 
دهند. در عین حال، شستشوی 20 ثانیه ای دست ها، 
حفظ فاصله اجتماعی و ایجاد حساسیت در مردم 
نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی، می تواند 
در کنترل بحران کرونا بسیار موثر باشد. البته با 
دستورات دولتی و بدون همراهی مردم نمی توان 
بر کرونا غلبه کرد. نیاز داریم که خیران هم دوباره 
مثل دوران آغاز شیوع کرونا به میدان کمک بیایند. 

ادامه در صفحه 10 

درخواست جامعه پزشکی برای تعطیلی موقت تهران
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی تاکید دارند که برای کنترل بحران کرونا باید تهران 

به عنوان کانون اصلی کرونا به طور کوتاه مدت تعطیل شود

بسیاری از اعضای جامعه پزشکی 
تاکید دارند که برای کنترل 

موج سوم کرونا، تعطیلی موقت 
شهرهای پرخطر باید اجرایی شود. 

بخصوص تهران که مسئوالن 
از آن به عنوان چهارراه اصلی 

انتقال کرونا یاد می کنند، به اعتقاد 
کارشناسان باید هرچه سریع تر 
تعطیل شود تا بحران کرونا وارد 

مراحل عمیق تری نشود، آنها 
معتقدند اگر این تعطیلی اجرایی 

نشود، تاوان این کم کاری بر دوش 
جامعه پزشکی خواهد افتاد
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 ادامه از صفحه 9
در این راستا نباید فقط از دولت انتظار داشته 
نهادها برای کمک  باید مردم و همه  باشیم و 

به میدان بیایند.«
سهرابی با اشاره به روزهای سخت جامعه پزشکی 
در دوران کرونا یادآور می شود: »کادر درمانی واقعا 
خسته شده است و دیگر اوضاع مثل گذشته نیست. 
حتی فقط همین لباس پوشیدن کادر درمان به همراه 
تجهیزات حفاظتی برای خیلی  از مردم قابل تحمل 
نیست، چه برسد به اینکه بخواهید با همین پوشش 
سخت، ساعت های طوالنی هم تحت فشار به بیماران 
مبتال به کرونا خدمت کنید. به نظر می رسد که انگار 
برخی از مردم از رعایت پروتکل های بهداشتی 
خسته شده اند و عده ای هم احساس می کنند که 
همه وظایف بر دوش کادر درمان است که آنها 
را نجات دهند. در صورتی که این تصور، غلط 
است و بدون همکاری مردم، کادر درمان و نظام 

سالمت، نمی توان بحران کرونا را از بین ببرد.«
او با تاکید بر اینکه محدودیت های کرونایی باید 
خاطرنشان  باشد،  داشته  اجتماعی  پیوست های 
می کند: »دوگانه معیشت و سالمت، یک دوگانه 

جدی است که باید مدیریت شود. 55 درصد 
اقتصاد ما خدماتی و 60 درصد مراکز اقتصادی 
هم به شکل استیجاری است. اینها آمارهایی است 
که خود دولت اعالم کرده است. در این شرایط 
به شما وام  به کادر درمان هم وعده دادند که 
می دهیم و قسط هایتان را دیرتر پرداخت کنید، 
اما این وعده ها نیز عملی نشد. به همین دالیل 
است که معتقدم همه ارکان حاکمیت باید به میدان 
بیایند و حمایت ها رنگ عملی به خود بگیرد تا از 

این پیچ خطرناک رد شویم.«

فرصت های سوخت شده برای مهار کرونا
کرونا همچنان قدرت نمایی می کند و آمار مرگ 
و میر بر اثر ابتال به کرونا نیز همچنان سه رقمی 
است. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر فقط 
چند راهکار علمی پیاده می شد و به توصیه های 
صاحبنظران بیشتر بها داده می شد، حاال وضعیت 
کرونا به وخامت امروز نبود. پیش بینی های علمی 
حاکی از آن است که با آغاز فصل سرما و همزمان 
با شیوع آنفلوآنزا، آمار مبتالیان و مرگ و میر بر اثر 
کرونا در ایران افزایش چشمگیری خواهد داشت.
آمار ابتال به کرونا پس از کاهش مقطعی در اواسط 
بهار، دوباره شدت گرفت و در میانه تابستان، شاهد 
اوج گیری مجدد بیماری بودیم. آمار کشته های 
کرونا، رکورد زد و برخالف پیش بینی های اولیه، 
فصل گرم هم نتوانست این بیماری مهلک را مهار 

کند. حاال با آغاز فصل سرما، موج بعدی کرونا به 
راه افتاده است و قربانی می گیرد.

کارشناسان بر این باورند که اگر از فرصت تعطیالت 
نوروز استفاده می  کردیم و مقررات منع سفرهای 
نوروزی وضع می شد، وضعیت کرونا قابل کنترل تر 
بود. به اعتقاد آنها از فرصت تعطیالت نوروز استفاده 
نشد و این موقعیت عالی برای مهار کرونا سوخت 
شد. تعطیالت سال نو در کشور ما مصادف با اوج 
شیوع ویروس کرونا در جهان بود. اغلب کسب 
و کارها در ایران تعطیل بودند و منع مسافرت ها 

و تعطیلی اماکن عمومی، ضربه جدی به اقتصاد 
کشور وارد نمی کرد. اینها فرصت های طالیی بود که 
در کشورهای دیگر وجود نداشت، اما ما نتوانستیم 

از این فرصت اتفاقی بهره ببریم.
نتیجه منع نشدن مسافرت های نوروزی، چند هفته 
بعد خودش را نشان داد. در حالی که کادر درمانی 
در حال بازیابی انرژی از دست رفته شان بودند، 
از  بیمارستان ها مملو  دوباره تخت های بستری 

بیماران مبتال به کرونا شد.
محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی 
کشور هم در گفتگو با سپید، از دیگر فرصت های از 
دست رفته ایران برای کنترل کرونا سخن می گوید 

و یادآور می شود: »قبل از اوج گیری مجدد کرونا به 
دولت هشدار داده بودیم که در صورت منع نشدن 
مسافرت ها و بازنگشتن محدودیت های سفت و 
سخت کرونایی، دوباره به شرایط پیک ابتال به 
کرونا برمی گردیم، اما متاسفانه به این حرف های 

کارشناسی توجه نشد.«
او تاکید می کند: »بدون آنکه پیش شرط های ضروری 
برای شکسته شدن محدودیت ها وجود داشته باشد، 
اعالم کردند که از این پس فاصله گذاری اجتماعی 
را اجرا می کنیم. این یک تصمیم کامال غلط بود. 
ما شرایط ورود به مرحله فاصله گذاری اجتماعی 
را نداشتیم و این هشدارها را به دولت دادیم. 
حتی همان فاصله گذاری اجتماعی هم رعایت 
نشد. اگر می خواهیم که کادر درمان بیشتر از این 
دچار فرسودگی نشوند، باید محدودیت های دوران 
کرونا به طور جدی بازگردد. درست است که در 
صورت اتخاذ این تصمیم ممکن است متحمل ضربه 
اقتصادی شویم، اما مطمئن باشید که تبعات تداوم 

این شرایط بحرانی بسیار بیشتر است.«

ضرورت قرنطینه شهرهای پرخطر
بسیاری از کارشناسان نظام سالمت هشدار می دهند 
که بدون قرنطینه کردن شهرهایی با وضعیت قرمز، 

اجرای سایر سیاست های کنترل کرونا، آب در هاون 
کوبیدن است. قرنطینه موقت شهرهای پرخطری 
مثل تهران می تواند تا حد زیادی موجب کنترل 

موج سوم کرونا شود. 
در نظر بگیرید با توجه به اینکه تردد از هر شهری در 
ایران به شهر دیگر در دوران کرونا کامال آزاد است، 
این اتفاق به این معنی است که بیمار مبتال به کرونا 
از یک شهر با وضعیت قرمز می تواند به شهری با 
وضعیت کم خطر برود، بدون آنکه محدودیت قانونی 
وجود داشته باشد. به همین دالیل است که اغلب 
صاحبنظران معتقدند که قرمز شدن وضعیت همه 
نقاط ایران، اتفاق دور از انتظاری نیست، زیرا هیچ 
محدودیتی برای جلوگیری از انتقال کرونا از یک 
منطقه پرخطر به یک شهر کم خطر اتخاذ نشده است.
از سوی دیگر، حمایت از اقشار کم توان مالی در 
دوران کرونا نیز می توانست به کاهش آمار کرونا 
و ترغیب مردم به در خانه ماندن منجر شود که 
این اتفاق هم نیفتاد. خیلی ها برای تامین معیشت 
روزانه خود مجبورند که در مناطق شلوغ و پرخطر 
حاضر شوند، در حالی که اگر از اقشار فقیر جامعه 
حمایت بیشتری می شد، خیلی ها برای ماندن در 

خانه، انگیزه بیشتری داشتند. 
مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی 
ایران هم معتقد است که به طور کلی نتوانسته ایم 
منابع تخصیص یافته برای مقابله با کرونا را به 
ابتدا،  انتقاد می کند: »در  او  درستی خرج کنیم. 
کرونا و تبعات آن را جدی تلقی نکردند و منابع 
کشور به درستی برای مقابله با کرونا هزینه نشد. 
بخشی از منابع مالی برای مقابله با کرونا هدر 
رفت و سودی هم عاید مشاغل آسیب دیده نشد.«
لغو نکردن طرح ترافیک و در اختیار قرار ندادن 
ماسک رایگان به خانوادهای نیازمند جامعه هم از 
دیگر اتفاقاتی است که مانع از کنترل موفق کرونا 
شده است. با توجه به اینکه به گفته مسئوالن 
وزارت بهداشت، حداقل تا یک سال دیگر نباید 
روی تزریق واکسن کرونا فکر کنیم، در این شرایط 
فقط با دوراندیشی، تاکید بر اصل پیشگیری، استقبال 
از نظرات کارشناسی و نگاه به تجربه کشورهای 
موفق در مهار کرونا می توانیم کنترل این بیماری 

افسارگسیخته را در دست بگیریم.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در کالن شهر تهران طی 

نامه ای به استاندار تهران خواستار 
اخذ تصمیمات قاطع مبنی بر 

اعمال محدودیت و تعطیلی یک 
هفته ای در سطح استان تهران 

برای قطع زنجیره انتقال بیماری 
کرونا شد. در این نامه آمده است 

که استمرار اعمال محدودیت و 
تعطیلی برخی مراکز در تهران، 

متعاقبا اعالم خواهد شد
سهرابی: در کشور ما خیلی 

اوقات دنبال سندروم نتیجه 
فوری هستیم. با اعمال 

محدودیت های جدی در تهران و 
یا دیگر شهرها نباید منتظر نتیجه 

فوری باشیم. یعنی نباید انتظار 
داشته باشیم که محدودیت های 

اعمال شده، بالفاصله جواب 
بدهد. احتمال دارد محدودیتی 

که االن وضع می کنیم، یک 
ماه دیگر آثار خودش را نشان 

دهد. همچنین این محدودیت ها 
باید حتما با ممنوعیت سفرهای 

غیرضروری همراه باشد
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مصلحی: ما شرایط ورود به 
مرحله فاصله گذاری اجتماعی 

را نداشتیم. حتی همان 
فاصله گذاری اجتماعی هم 

رعایت نشد. اگر می خواهیم 
که کادر درمان بیشتر از این 
دچار فرسودگی نشوند، باید 
محدودیت های دوران کرونا 

به طور جدی بازگردد. درست 
است که در صورت اتخاذ این 

تصمیم ممکن است متحمل ضربه 
اقتصادی شویم، اما مطمئن باشید 

که تبعات تداوم این شرایط 
بحرانی بسیار بیشتر است



راهکار جبران کمبود نوار تست قند خون در کشور کدام است؟

ابراهیمی علی   
نامه سرگشاده متخصصین غدد به رئیس جمهور 
و اظهار نگرانی آنها از کمبود انسولین و نوار 
تست قند خون برای بیماران مبتال به دیابت، 
گویای دلسوزی پزشکان و متخصصان ایرانی 
است، اما از آنجا که مافیای قاچاق معکوس 
به دنبال تحریک بیماران و افزایش واردات 
نوارهای تست قند خون است باید راه حل 

دیگری برای آن جستجو کرد.
به گزارش سپید، با انتشار نامه سرگشاده 120 
و  رئیس جمهور  به  غدد  متخصصین  از  نفر 
نوار  انسولین و  از کمبود  آنها  نگرانی  اظهار 
تست قند خون برای بیماران مبتال به دیابت 
و به دنبال آن نامه رئیس دفتر رئیس جمهور 
بر  مبنی  روحانی  حسن  دستور  حسب  که 
وزیر  به  را  موضوع  فوری،  اقدام  و  بررسی 
بهداشت ارجاع داده است، می خواهیم دالیل 
کمبودهای اخیر را مورد واکاوی قرار دهیم.

پشت پرده کمبود نوارهای تست قند خون
نامه  ارسال  خبر  شدن  رسانه ای  از  پس 
توزیع کننده  شرکت  رئیس جمهور،  به 
پرمصرف ترین نوارهای تست قند خون اعالم 
در  آینده  سال  یک  برای مصرف  »کاال  کرد: 
انبارهای پخش موجود است و در پی اعالم 
وزارت بهداشت مبنی بر کمبود، ما لیست 70 
صفحه ای توزیع خود را در سطح داروخانه ها 
ارائه  پزشکی  تجهیزات  خرده فروشی های  و 
کردیم. با این حال بسیار محتمل است که به 
علت اختالف باالی قیمت این نوارها که با ارز 
4200 وارد و قیمتگذاری شده با کشورهای 

منطقه، این کاالها از سطح بازار داخلی توسط 
اطراف  کشورهای  به  و  جمع  فرصت طلبان 
فرستاده شود. زیرا قیمت توزیع ما به یوروی 
آزاد زیر 2 یورو برای هر بسته است که در 
و  نداشته  وجود  قیمت  این  دنیا  جای  هیچ 
درصدی  چندصد  سود  معکوس  قاچاق  از 

می شود.« قاچاقیان  نصیب 
روابط عمومی این شرکت افزود: »تالش ما 
این  بر  محصول  این  توزیع کننده  عنوان  به 
موضوع متمرکز بوده که توزیع کامال مویرگی 
و در سطح خرده فروشی داشته باشیم تا این 

برسد.« به حداقل  قاچاق 
شرکت تولیدکننده دستگاه های تست قند خون 
ایرانی نیز  اعالم کرد که تامین این اقالم برای 
سیدرضا  است.  گرفته  صورت  آتی  ماه های 
شفیعی، مدیرعامل تنها شرکت تولیدکننده این 
»ارز  گفت:  مهر  به  خاورمیانه  در  دستگاه ها 
اختصاصی به تولید در سال قبل کمتر از 5 درصد 
واردات بوده است که امسال با سیاستگذاری 
وزرات بهداشت تامین مناسب تری داشته ایم. 
با این حال برای کاالهای وارداتی که مشابه 
خارجی قابل استفاده در کشورهای همسایه 
مطرح  معکوس  قاچاق  بحث  همیشه  دارند، 
بوده و یارانه ارایه شده برای واردات کمتر 
به دست بیمار ایرانی رسیده و در جیب بیمار 

غیرایرانی و دالل می رود.«
از  نفر   120 هشدار  علت  است  بدیهی  البته 
پزشکان دلسوز کشور به رئیس جمهور وجود 
کمبودهایی در بازاراست، اما تجربه ها و دانش 
رفع  چاره  که  می دهد  نشان  بازار  مدیریت 
تنها  و  نبوده  بیشتر  واردات  کمبودها،  این 

راه اصالح نظام توزیع است.
واقعیت این است که مهم ترین ویژگی اقتصادی 
نوار تست قند خون آن است که  دستگاه و 
تنها محصولی است که واردکنندگان آن ارز 
در  آن  توزیع  ولی  می کنند،  دریافت  دولتی 
سیستم درمانی صورت نمی گیرد بلکه به شکل 
از  بنابراین  توزیع می شود؛  و در صنف  عام 
دولتی  ارز  میان  ارز  نرخ  اختالف  که  زمانی 
و آزاد به شکل چشم گیری زیاد شده، شاهد 
به خارج  کاال  این  معکوس  قاچاق  گسترش 
که  قیمتی  هر  با  واسطه ها  و  هستیم  کشور 
سود  بفروشند،  که  قیمتی  هر  با  و  بخرند 

به جیب می زنند.« برابری  چند 
فرصت طلبان با توجه به ارز یارانه ای اختصاصی 

در ایران و در اختیار داشتن کانال های فروش 
 ( همسایه  کشورهای  و  ایران  در  غیررسمی 
عمده فروشی تجهیزات پزشکی( بخش بزرگی 
به  دیابتی  بیماران  بهانه  به  که  دولتی  ارز  از 
این موضوع اختصاص داده شده را به بیرون 
سمت  به  خصوص  به  و  کشور  مرزهای  از 
این  مصداق  می دهند.  سوق  عراق  و  ترکیه 
وقعیت افزایش ارزبری 50 درصدی آن در سال 
98 نسبت به سال قبل است چراکه اختالف 
حال  در  شناور  ارز  با  تخصیصی  ارز  قیمت 

زیاد شدن بوده است.
بر این اساس باید اذعان داشت که با توجه 
کشور  در  که  شدیدی  ارزی  کمبودهای  به 
از  هدفمند  استفاده  ضرورت  و  است  حاکم 
منابع ارزی، به جای بازکردن درهای واردات، 
قند  تست  نوارهای  کمبود  رفع  راه  بهترین 
خون اصالح سیستم توزیع است. به طوری که 
مصرف کنندگان این اقالم با ارائه کارت ملی و از 
طریق خرید از سیستم آنالین به صورت مستقیم 
از واردکننده و تولیدکننده کاال دریافت کنند.

به شرکت های واردکننده ارز کافی 
است نگرفته  تعلق 

علیرضا استقامتی، فوق تخصص بیماری های 
غدد درون ریز و متابولیسم هم در گفت وگو با 
نوار تست قندخون  سالم خبر، درباره کمبود 
»به  داشت:  اظهار  دیابتی،  بیماران  برای 
قندخون  تست  نوار  واردکننده  شرکت های 
به میزان کافی ارز تعلق نگرفته است و دلیل 

است.« مساله  همین  نیز  کمبود 
ادامه در صفحه 12 

 افزایش واردات یا 
اصالح نظام توزیع
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علیرضا استقامتی، فوق 
تخصص بیماری های غدد 

درون ریز و متابولیسم: بحث 
واردات نوار تست قند خون 
با ارز نیمایی مطرح است که 

در این صورت اگر نوار با ارز 
نیمایی به کشور وارد شوند 
قیمت ها چند برابر افزایش 

پیدا کرده و مردم عادی توان 
تهیه آن را نخواهند داشت
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 ادامه از صفحه 11
بحث  که  است  حالی  در  »این  افزود:  وی 
نیمایی مطرح است  ارز  با  کاال  این  واردات 
که در این صورت اگر نوار تست قند خون  
قیمت ها  وارد شوند  کشور  به  نیمایی  ارز  با 
چند برابر افزایش پیدا می کند و مردم عادی 

توان تهیه آن را ندارند.«
استقامتی وضعیت فعلی بازار عرضه و تقاضای 
این محصول در کشور را بسیار آشفته دانست 
کامال  بازار  حاضر  »درحال  کرد:  تصریح  و 
آشفته ای ایجاد شده و بیماران سرگردان هستند 
و در مراجعه به ما و همکاران گالیه دارند که 
نمی توانند محصوالت مورد نیاز خود را پیدا 
کنند و هیچ ارگانی نیز پاسخگوی آنان نیست.«
و  رئیس جمهوری  به  نامه  درباره  استقامتی 
نوار  کمبود  دلیل  به  پزشک   120 امضای 
گفت:  قلمی،  انسولین  و  خون  قند  تست 
به  حتی  گرفته  صورت  بسیاری  »مکاتبات 
نامه  هم  اول  معاون  و  رئیس جمهوری  دفتر 
داده شده  نیز  پیگیری  دستور  و  ارسال شده 
در  ما  پیگیری های  که  آنجا  از  البته  است. 
و  و سازمان غذا  درمان  و  بهداشت  وزارت 
بر  تصمیم  نهایت  در  نداشت  نتیجه ای  دارو 
نامه ای  امضای همکاران  با  تا  گرفته شد  آن 
به رئیس جمهوری ارسال شود. پس از ارسال 
فوری  پیگیری  دستور  رئیس جمهوری  نامه 
دادند، اما به رغم این دستور هنوز نتیجه عملی 
مشاهده نکرده ایم. ضمن آنکه هیچگونه خبری 
از بانک مرکزی نرسیده است که آیا  ارزی 
امر  این  در  گشایشی  یا  و  داده  تخصیص 

حاصل شده است.«
وی افزود: »به نظر نمی رسد حساسیت موجود 
زیرا  باشد  شده  درک  مرکزی  بانک  توسط 
دارد  وجود  بسیاری  تقاضاهای  و  مشکالت 
و احتماال این تقاضا نیز مانند دیگر تقاضاها 
خورد.  خواهد  خاک  و  منتقل  گوشه ای  به 
ضمن آنکه شنیده می شود که برخی مسئوالن 
به  بیماران  دسترسی  در  که  می دارند  اظهار 
و  مشکل  خون  قند  تست  نوار  و  انسولین 
موجود  بازار  در  و  ندارد  وجود  کمبودی 
شده  تامین  ارز  نیز  کافی  اندازه  به  و  است 
است  درحالی که در این زمینه باید با مردم 
صحبت شود که آیا در تامین نیازهای خود 

یا خیر؟« دارند  مشکل 
با  باید  صرفه جویی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حاضر  حال  »در  گفت:  باشد،  همراه  منطق 
کشور  در  بیهوده ای  خرج های  و  ولخرجی 
داریم و داروهای غیرضروری و مکمل هایی 
برای بدنسازی به کشور وارد می شود که باید 
درمورد آنها صرفه جویی داشته باشیم. ما به 
واردات مکمل های بدنسازی انتقاد داریم زیرا 
برای تهیه آنها نیاز واقعی وجود ندارد و نیاز 
القایی به وجود است، اما انسولین و نوار تست 
قند خون محصوالت اساسی و به عنوان یکی 
از عوامل حیات بیماران به شمار می روند و 
از  بسیاری  زندگی  باشند  نداشته  وجود  اگر 
و صرفه جویی  بود  در خطر خواهد  بیماران 

در این خصوص به صالح نیست.«

قاچاق معکوس نوارهای تست قند خون
همایون نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس هم با اشاره قاچاق معکوس نوارهای تست 

قند خون از کشور، به فارس گفت: »دولت باید 
ارز ترجیحی را به تولید داخل اختصاص دهد 
و نه به کاالی وارداتی که در نهایت از کشور 

به صورت قاچاق خارج می شود.«
نامه 120 متخصص غدد به  با اشاره به  وی 
رئیس جمهور در خصوص کمبود انسولین و 
نوارهای تست قند خون، اظهار داشت: »این 
دو جزو اصلی ترین اقالم ضروری برای کنترل 
دیابت است و الزم است در خصوص تامین 

آنها اقدام الزم صورت گیرد.«
ریشه یابی  ضروت  به  اشاره  با  نجف آبادی    
کمبودها، ادامه داد: »با توجه به اینکه انسولین و 
نوار تست قند خون، دو ماهیت جدا از هم دارند 
و انسولین جزو داروها و نوار تست قند خون 
می شوند،  دسته بندی  پزشکی  تجهیزات  جزو 
باید به طور دقیق و ریشه ای نسبت به دالیل 
شکل گیری کمبود هر یک از این دو به صورت 
جداگانه بررسی های الزم صورت گیرد و حتما 

با علت و ریشه کمبودها مقابله شود.«
به  اشاره  با  بهداشت مجلس  عضو کمیسیون 
خون،  قند  تست  نوارهای  معکوس  قاچاق 

تست  نوارهای  تامین  که  آنجایی  »از  افزود: 
قند خون برای بیماران ایرانی با استفاده از ارز 
انجام می شود، اختالف قیمت زیادی  دولتی 
در کشور ما و کشورهای همسایه ایجاد شده 
و همین موضوع زمینه را برای قاچاق آن به 

خارج کشور فراهم کرده است.«
وی تاکید کرد:  »قاچاق معکوس نوارهای تست 
قند خون امری دور از ذهن نیست زیرا هم برای 
قاچاقچیان صرفه اقتصادی دارد، ضمن اینکه 
هم سایز و هم اندازه بسته های نوار تست قند 
خون کوچک است و قابلیت قاچاق را دارد. 
کشورهای  در  آن  مشابه  برند  این  بر  عالوه 
این  البته واقعیت  همسایه هم موجود است. 
به شغلی  معکوس  قاچاق  متاسفانه  که  است 
برای برخی از اتباع کشورهای همسایه تبدیل 
به صورت  چه  را  تجهیزات  و  دارو  که  شده 
کمترین  با  بارنامه  به صورت  چه  و  چمدانی 
مشکل و هزینه اقدام به خروج این اقالم از 
کشور می کنند و درواقع یارانه ای که دولت در 
این وضعیت دشوار ارزی برای بیماران ایرانی 
تخصیص داده را از کشور خارج می کنند.«

نجف آبادی با اشاره به ضرورت نظام مند شدن 
شبکه توزیع و تقویت ابزارهای نظارت، ادامه 
به  کمکی  نمی تواند  واردات  »افزایش  داد: 
بیماران ایرانی کند چراکه به محض افزایش 
نوارهای تست قند خون در بازارهای داخلی، 
از کشور  به خارج  قاچاقچیان  توسط  سریعا 
با  دولت  کنیم  فکر  اینکه  و  می شود  منتقل 
بیشتری  رفاه  می تواند  بیشتر  ارز  اختصاص 
برای بیماران ایرانی فراهم کند، تصور چندان 
نظام  بر  را  نظارت ها  باید  و  نیست  درستی 

کرد.« تقویت  توزیع 
بودن  موجود  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
بازار  در  ایرانی  خون  قند  تست  نوارهای 
از  یکی  »خوشبختانه  داشت:  اظهار  کشور، 
سیاست های وزارت بهداشت توجه ویژه به 
تولید داخلی دارو و تجهیزات پزشکی است 
ارز  اختصاص  از  که  بوده  چنین  رویکرد  و 
دولتی  تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی 

که مشابه آنها در ایران تولید می شود، صورت 
در  دارم  اطالع  من  که  آنجایی  تا  و  نگیرد 
این سیاست عمل شده  به  از موارد  بسیاری 
کمبود  با  مقابله  راهکار  یک  بنابراین  است؛ 
تولید  از  حمایت  خون،  قند  تست  نوارهای 

داخلی آن است.«

برای  میلیون یورو   24 اختصاص 
واردات دستگاه و نوار تست

وی ادامه داد: »در خصوص نوارهای تست 
قند خون، سال گذشته میزان اختصاص ارز 
دولتی برای واردات دستگاه و نوار تست قند 
خون حدود 24 میلیون یورو بوده و این در 
حالی است که ارز اختصاص یافته برای تولید 
آنها فقط یک میلیون و دویست هزار  داخلی 
یورو بوده که این نشان دهنده اختالف بسیار 
زیاد هزینه ارزی کشور است؛ لذا بهتر است 
این موضوع توجه داشته  به  مسئولین نسبت 
با  ارزی که کشور  تنگنای  این  در  باشند که 
آن روبه رو است باید بر تامین ارز برای اقالم 

باشند.« متمرکز  داخل  تولید 
عضو کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: 
داد،  مردم  به  بهداشت  وزیر  که  قولی  »طبق 
قطع  باید  واردات  به  دولتی  ارز  اختصاص 
داخلی  اقالم  به  است  بهتر  ارز  این  و  شود 
تعلق پیدا کند و اگر افرادی تمایل به استفاده 
قیمت  با   می توانند  دارند،  انواع خارجی  از 

واقعی آن را خریداری کنند.«
تولیدات  از  دولت  »حمایت  افزود:  وی 
داخلی و همچنین شرکت های دانش بنیان از 
امر  همین  چراکه  است  مملکت  ضروریات 
باعث خودکفایی ما در بسیاری از احتیاجات 
ضروری خواهد شد؛ البته در ایران فقط یک 
نوار  و  دستگاه  تولید  به  موفق  تولیدکننده 
و  بیشتر  تسهیالت  با  باید  و  شده  خون  قند 
سرمایه گذاری گسترده تر کاری کرد که تعداد 
ایجاد  با  تا  باشند  این  از  بیش  تولیدکنندگان 
رقابتی  قیمت  و  کیفیت  بهبود  شاهد  رقابت 

باشیم.« مصرف کننده  برای 

همایون نجف آبادی، عضو 
کمیسیون بهداشت مجلس: از 

آنجا که تامین نوارهای تست 
قند خون برای بیماران ایرانی 

با استفاده از ارز دولتی 
انجام می شود، این محصوالت 

اختالف قیمت زیادی در کشور 
ما با کشورهای همسایه دارند 
و همین موضوع زمینه را برای 

قاچاق معکوس آنها به خارج 
کشور فراهم کرده است
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علی رغم آمار استان های مختلف از ابتالی دانش آموزان به کرونا

مختاری یاسر    
حدود یک ماه از بازگشایی مدارس در شرایط 
کرونایی می گذرد، در این یک ماه آمارهای 
ویروس  به  دانش آموزان  ابتالی  از  مختلفی 
کرونا منتشر می شود. این آمار اگرچه توسط 
ادارات  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  روسای 
یا بعضا استانداران و  کل آموزش و پروش 
فرمانداران منتشر می شود اما  وزارت آموزش 
و پرورش هرگز زیر بار این آمارها نرفته است.
به گزارش سپید، چهارشنبه هفته گذشته بود 
آموزش  مدیرکل  لو  خدابنده  قاسم علی  که 
ابتالی  از  و پرورش استان خراسان رضوی 
در  کرونا  به  معلم   241 و  دانش آموز   232
خراسان رضوی خبر داد و گفت: »آمار دقیقی 
رضوی  خراسان  دانش آموزان  و  معلمان  از 
که به کرونا مبتال شدند در دسترس نیست. 
آماری که ما از معلمان و دانش آموزان مبتال 
نباشد.  دقیق  است  ممکن  داریم،  کرونا  به 
اما  شده  مبتال  متعددی  موارد  است  ممکن 
دانش آموزی  اگر  باشند.  نداده  اطالع  ما  به 
که  است  این  آن  معنی  نمی آید،  مدرسه  به 
می خواهد از آموزش مجازی استفاده کند. ما 
آیا  که  کنیم  را چک  غایبین  همه  نمی توانیم 
مریض هستند، به کرونا مبتال شدند و یا سالم 
هستند و در خانه آموزش مجازی را دریافت 
می کنند، مگر مواردی که خانواده دانش آموز 

ابتال به کرونا را  به مدرسه اطالع دهند.«
وی افزود: »معلمان و دانش آموزان به صرف 
کرونا  از  بودن مصونیت  معلم  یا  دانش آموز 
افراد  این  در  کرونا  به  ابتال  امکان  ندارند، 

دارد.  وجود  جامعه  دیگر  اقشار  مانند  نیز 
کنیم  اعالم  اینکه  بر  مبنی  مستنداتی  ما 
به  ابتال  افزایش  سبب  مدارس  بازگشایی 
ویروس کرونا در افراد شده است.« اگرچه 

وپرورش خراسان رضوی  آموزش  مدیرکل 
آمار ابتالی دانش آموزان یا معلمان را از ابتدای 
شیوع کرونا تا امروز را اعالم کرده است اما 
همانگونه که خود نیز اعالم کرده آنها توانایی 
تشخیص سالمت یا بیماری دانش آموزان را 
ندارند و معلوم نیست در روزها و هفته های 
معلمان  یا  دانش آموزان  از  تعداد  چه  اخیر 
مبتال  کرونا  بیماری  به  استان  این  مدارس 

شده اند.

در کنار این استان، گزارش هایی از سایر استان ها 
نیز در روزها اخیر منتشر شده است، چنانکه 
سعید کشمیری  دبیر ستاد مقابله با کرونا در 
استان بوشهر از ابتالی تعدادی از دانش آموزان 
و دبیران این استان خبر داد و گفت: »از آغاز 
بازگشایی مدارس در پانزدهم شهریورماه سال 
جاری تاکنون 2۵ دانش آموز و چهار معلم در 

این استان به بیماری کرونا مبتال شده اند.«
ابتالی  نیست که  »هنوز مشخص  افزود:  وی 
این افراد به کرونا در مدرسه و یا از خارج از 
آن رخ داده  است. در صورتی که یک نفر در 
کالس به کرونا مبتال شود آن کالس به مدت 
2 هفته و اگر 2 کالس به بیماری کرونا مبتال 
شود آن مدرسه به مدت 2 هفته تعطیل می شود.«
گزارش های ضد و نقیضی نیز در از ابتالی 
تعدادی از دانش آموزان در شهرستان سیرجان 
منتشر شد که روزهای بعد از سوی مقامات 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان تکذیب شد. 
اگرچه پیش از این نیز گزارش هایی از ابتالی 
برخی از دانش آموزان و معلمان در استان هایی 

شد. منتشر  نیز  لرستان  و  اصفهان  مانند 

تکذیب واژه کلیدی وزارت 
آموزش وپرورش

محسن  گزارش ها  این  تمامی  رغم  علی 
پرورش  و  آموزش  وزیر  میرزایی  حاجی 
که  کرد  اعالم  گذشته  هفته های  همچون 
به  دانش آموزان  ابتالی  از  گزارشی  »هنوز 

است.« نکرده  دریافت  کرونا 
حاجی میرزایی اظهار کرد: »هیچ گزارش رسمی 
مبنی بر ابتالی دانش آموزان در مدارس پس 
از بازگشایی مدارس از تاریخ 1۵ شهریورماه، 
زیر  آموزان  دانش  هستند  البته  ندارد.  وجود 
پیش  جامعه  افراد  سایر  مانند  که  سالی   1۸
شده اند  مبتال  کرونا  به  مدارس  بازگشایی  از 
ولی ابتالی آنان ارتباطی به بازگشایی مدارس 
نداشته و ابتالی دانش آموزان در گزارشات 
گزارشات  در  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 
وزارت بهداشت نیامده است.« این اخبار در 
حالی منتشر می شوند که روزانه گزارش هایی 
نیز  استان ها  از  برخی  تعطیلی مدارس در  از 
وجود دارد. چنانکه مدارس استان کرمانشاه در 
دو هفته اخیر تعطیل شدند. پیشتر گزارش های 
مختلفی از مخالفت شدید جامعه پزشکی کشور 
و حتی برخی از وزرای سابق آموزش و پرورش 
شدند  منتشر  مدارس  بازگشایی  با  رابطه  در 
است  جدی  نگرانی  بیانگر  موضوع  این  که 
که سالمت 14 میلیون دانش آموز، معلمان و 

آنها را تهدید می کند. خانواده های 
ادامه در صفحه 14 

آموزشوپرورشزیربارآمارابتالبهکرونانمیرود

حاجی میرزایی :  البته 
هستند دانش آموزان 
زیر ۱۸ سالی که مانند 

سایر افراد جامعه پیش از 
بازگشایی مدارس به کرونا 

مبتال شده اند ولی ابتالی 
آنان ارتباطی به بازگشایی 
مدارس نداشته و ابتالی 

دانش آموزان در گزارشات 
وزارت آموزش و پرورش 

و در گزارشات وزارت 
بهداشت نیامده است.

کشمیری: از آغاز بازگشایی 
مدارس در پانزدهم 

شهریورماه سال جاری تاکنون 
۲۵ دانش آموز و چهار معلم 
در استان بوشهر به بیماری 

کرونا مبتال شده اند.«
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 ادامه از صفحه 13
توقف آموزش  از  نگرانی 

کرونایی شرایط  در 
اما موضوع دیگری که وجود دارد این است 
تعطیلی  نگران  کارشناسان  از  بسیاری  که 
امری  هستند.  کرونایی  شرایط  در  آموزش 
گذشت،  آن  کنار  از  آسانی  به  نمی توان  که 
نجات  صندوق  سازمان  گزارش  اساس  بر 
 1.6 از  بیش  آوریل  ماه  اوایل  تا  کودکان 
تمامی  از  درصد   91 یا  آموز  دانش  میلیارد 
دلیل  به  جهان  سراسر  در  آموزان  دانش 
جدید  کروناویروس  گیری  همه  با  مقابله 

شدند.  منع  مدرسه  در  از حضور 
که  کرده اند  پیشبینی  سازمان  این  محققان 
به  هرگز  آنان  از  نفر  میلیون   1۰ به  نزدیک 
شرایطی  چرا  گشت.  بازنخواهند  مدرسه 
بازگشت  امکان  کرونا  اثر  در  فقر  مانند 

داد.  نخواهد  را  مدرسه  به  آنان 
انجمن  تا  است  شده  موجب  نگرانی ها  این 
حمایت از حقوق کودکان ایران در نامه ای 
در  آموزش  استمرار  بر  جمهور  رئیس  به 

کنند. تأکید  کنونی  شرایط 
کودکان  حقوق  از  حمایت  انجمن  نامه  در 
ایران آمده است: »مطابق متن صریح قانون 
اساسی، برخورداری از آموزش رایگان جزو 
حقوق اولیه کلیه افراد جامعه بوده و مطابق 
که  کودک  حقوق  جهانی  پیمان نامه  مفاد 
در  و  پیوسته  آن  به   1372 سال  در  ایران 
از  برخورداری  است،  داخلی  قانون  حکم 
آموزش و عدالت آموزشی از حقوق اساسی 
کودکان است. تجارب جهانی مبین آن است 
فرآیندهای  کلیه  در  آموزشی  عدالت  که 
اجتماعی و اقتصادی موثر است، تا جایی که 
در  بنیادین  عوامل  از  یکی  عنوان  به  آن  از 
نام  اجتماعی  همبستگی  و  جامعه  انسجام 
زمره  در  نیز  دلیل  همین  به  و  می شود  برده 
وظایف اصلی دولت ها قرار می گیرد. شیوع 
اقتصادی می  به دنبال آن مشکالت  کرونا و 
تواند شکاف آموزشی را در پی داشته باشد، 
آن،  مدت  کوتاه   اثرات  از  فارغ  که  شکافی 

همراه  به  نیز  بلندمدت  مخرب  پیامدهای 
خواهد داشت. در همین راستا، از مسئولین 
حوزه بهداشت و سالمت و آموزش و پرورش 
انتظار می رود که برای سال تحصیلی جدید 
که  کنند  اقدام  و  برنامه ریزی  گونه ای  به 
همه  برای  آموزشی  خدمات  به  دسترسی 
این  ممکن  حد  تا  و  شود  میسر  کودکان 

برود.« بین  از  مشکالت 
دولت  از  همچنین  نامه  این  در  انجمن  این 
تدوین برنامه ای مشخص در راستای کم رنگ 
تامین  و  آموزش  و  سالمت  دوگانه  کردن 
برای دستیابی کودکان  زیرساخت های الزم 
به آموزش آنالین را خواستار شده است.«
منظر  هردو  از  نگرانی ها  تمامی  کنار  در 
و  دانش آموزان  برای  آموزش  و  سالمت 

معلمان موضوع دیگر نیز چگونگی آموزش 
شرایط  این  در  که  است  پیش دبستانی ها  به 
آموزش حضوری، نیمه حضوری و آموزش 
مقاطع  سایر  و  دبستانی ها  برای  دور  راه  از 
ظاهرا  است  شده  گرفته  نظر  در  تحصیلی 
دسته بندی  این  در  نوآموزان  از  دسته  این 

ندارند.  جای 
با این حال رضوان حکیم زاده معاون آموزش 
و  آموزش  وزرت  پیش دبستانی  و  دبستانی 
این  برای  برنامه هایی  وجود  از  پرورش 
»آموزش وپرورش  گفت:  و  داد  خبر  افراد 
را  کودکان  دسترسی  شرایط  است  موظف 
سازد.  فراهم  پیش دبستانی  برنامه های  به 
پیش  دوره  در  پرورش  و  آموزش  هدف 
در  نوآموزان  حداکثری  جذب  دبستانی 

ارائه  و  کشور  پرورشی  و  آموزشی  سیستم 
استفاده  با  باید  است،  باکیفیت  برنامه های 
آموزش  ازجمله  موجود  بسترهای  همه  از 
خانواده،  با  ارتباط  شاد،  شبکه  تلویزیونی، 
استفاده  شده،  تهیه  درسنامه های  توزیع 
دیگر  و  آموزشی  گروه های  ظرفیت  از 
کیفیت  راستای  در  موجود  راهکارهای 
دبستانی  پیش  نوآموزان  آموزش  به  بخشی 

برداریم.« موثری  گام 
طریق  از  »آموزش  کرد:  بیان  حکیم زاده 
درنظرگرفتن  با  و  سراسری  شبکه 
اهداف  به  دستیابی  و  محتوایی  بودجه بندی 
یازده گانه پیش دبستان انجام خواهد گرفت، 
با  باید  نیز  استان ها  مراکز  آموزش وپرورش 
استفاده از مربیان توانمند مبادرت به تهیه و 
پخش آموزش های بومی از طریق شبکه های 
آموزش های  معتقدیم  چراکه  کنند  استانی 
می تواند  سنی  گروه  این  در  بومی  و  محلی 
مؤثرتر واقع شود.  باید با خالقیت و استفاده 
دوره  آموزشی  گروه های  ظرفیت  تمام  از 
ابتدایی برنامه های باکیفیتی را در بستر فضای 
دهیم  ارائه  استانی  صداوسیمای  و  مجازی 
که در این مسیر همراهی و جلب مشارکت 

است.« مهم  بسیار  خانواده ها  مؤثر 
وی یادآور شد: »باید با استفاده از سنجه های 
ارزیابی  برای  خانواده ها  همراهی  با  معتبر 
رشد نوآموزان در راستای اهداف یازده گانه 
آموزش های  ارائه  و  پیش دبستانی  دوره 
برگزیده  مربیان  توسط  استاندارد  و  جذاب 
تا  باشیم  داشته  تأکید  استانی  شبکه های  در 
بتوانیم سال تحصیلی باکیفیتی را رقم بزنیم.«
نگرانی ها در حالیست که کرونا  این  تمامی 
مبتال  می تازد،  سرکش  اسبی  مانند  همچنان 
تمامی  که  ایران،  فقط  نه  می گیرد  قربانی  و 
است  مهم  آنچه  اما  است  آن  درگیر  جهان 
نمی توان  که  است  آینده  نسل های  سالمت 

آن گذشت. کنار  از  به سادگی 
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