
مطابق آمارها ساالنه حدود 600پزشك از كشور 
مهاجرت مي كنن�د؛ نخبگاني ك�ه تربيت آنها 
ميلياردها تومان براي كشور هزينه در برداشته 
اس�ت. آنطور كه جواد مواليي، عضو ش�وراي 
عالي سازمان نظام پزشكي مي گويد: حدود 10 
هزار پزشك فارغ التحصيل هنوز شماره نظام 
پزش�كي دريافت نكرده اند يا به فكر مهاجرت 
به خارج از كشور بوده يا به مشاغل ديگر روي 
آورده اند. آمار ارائه شده از سوي سعيد نمكي، 
وزير بهداشت درباره پزشكاني كه اسامي شان 
هست، اما ردي از طبابتشان در كشور موجود 
نيس�ت چهار برابر اين اس�ت و به 40هزار نفر 
مي رس�د. آمار و ارقام ارائه ش�ده از مهاجرت 
پزش�كان به عنوان يكي از مصاديق مهاجرت 
نخبگان در حالي اس�ت كه طبق گزارش اخير 
بنياد ملي نخبگان شرايط مس�اعد اجتماعي 
و اقتصادي براي حضور و فعاليت پزش�كان در 
كش�ور به گونه اي اس�ت كه پيش از اين حدود 
10درصد از رتبه هاي زير هزار رش�ته تجربي از 
كشور خارج مي شدند و اين آمار حاال به كمتر از 
7درصد رسيده است. طبق همين گزارش آمار 
خروج نخبگان المپيادي و رشته رياضي چيزي 
ح�دود 60 درصد بوده كه البت�ه بنياد نخبگان 
مدعي كاهش روند رشد اين آمار تا 37درصد 
است. اين آمار و ارقام بدين معناست كه با وجود 
انتقادات گسترده گروه هاي پزشكي از شرايط 
موجود، ايران به راستي بهشت پزشكان است. 

طرح مجلس براي افزايش ظرفيت رش��ته هاي 
پزش��كي همچنان با حواش��ي متعددي همراه 
اس��ت و در اين بين افراد و چهره هاي مختلف در 
تالشند تا هر كدام به نوعي اثبات كنند، خودشان 
درس��ت مي گويند. در اين ميان جالب تر از همه 
واكنش وزارت بهداشت به عنوان آغازگر ماجراي 
كمبود پزشك در كشور است. به گونه اي كه پس 
از تأكيد مع��اون كل وزارت بهداش��ت بر تفاوت 
جدي آمار پزش��كان در كش��ور با آمار جهاني و 
حتي آمار مطل��وب و مورد ني��از خودمان براي 
ارائه سطح مناس��بي از خدمات سالمت به مردم 
حاال حتي وزير بهداشت هم معتقد است: پزشك 
زياد داريم و براي اين ماجرا به ادله هاي مختلف 
متوسل مي شود. اين بار هم وزير بهداشت و هم 
عضو شوراي عالي نظام پزش��كي پاي مهاجرت 
يا اشتغال پزشكان به ش��غل هاي غيرپزشكي را 

وسط كش��يده اند تا اثبات كنند نه فقط پزشك 
كم نداريم كه زي��اد هم داريم. نكت��ه قابل تأمل 
اينجاست كه پزشكان و رتبه هاي برتر رشته هاي 
تجربي كمترين ميزان مهاجرت را در ميان تمامي 
نخبگان كشور دارند و طبق گزارش بنياد نخبگان 
مي��زان مهاجرت اينه��ا تا يك شش��م مهاجرت 

گروه هاي المپيادي و رشته هاي رياضي است. 
 كمترين تمايل به مهاجرت در ميان نخبگان 

پزشكي
آنطور كه بني��اد ملي نخبگان گ��زارش مي دهد، 
براساس آخرين مطالعه انجام شده ميزان خروج 
قطع��ي رتبه هاي اول ت��ا هزار كنكور سراس��ري 
در رش��ته رياض��ي از ح��دود ۶۰درص��د ب��راي 

دانش آموخت��گان س��ال هاي ۹۰ تا ۹۲ ب��ا روند 
كاهشي به حدود ۳۸درصد براي دانش آموختگان 
سال هاي ۹۵ تا ۹۷ رسيده است. همچنين ميزان 
خروج قطعي رتبه هاي اول تا هزار كنكور سراسري 
در رش��ته علوم تجربي از ح��دود ۱۰درصد براي 
دانش آموختگان س��ال هاي ۹۰ تا ۹۲ به كمتر از 
۷درصد براي دانش آموختگان سال هاي ۹۵ تا ۹۷ 

رسيده است كه اين آمار نيز سير نزولي دارد. 
در رشته هاي علوم انساني نيز ميزان خروج قطعي 
رتبه هاي يك تا هزار كنكور سراس��ري از كشور از 
حدود ۲۰درصد براي دانش آموختگان سال ۹۲ 
به كمتر از ۸ درصد براي دانش آموختگان سال ۹۷ 

كاهش داشته است.

ميزان خروج از كش��ور برگزي��دگان المپيادهاي 
رياض��ي، فيزي��ك، ش��يمي، كامپيوت��ر، نجوم و 
زيست شناسي با س��ير نزولي از حدود ۶۲ درصد 
براي دانش آموخت��گان س��ال هاي ۹۰ تا ۹۲ به 
حدود ۳۷ درصد براي دانش آموختگان سال هاي 
۹۵ تا ۹۷ رسيده كه نشان مي دهد، روندي كاهشي 
داشته است. طبق اين آمار خروج نخبگان پزشكي 
نسبت به ساير رش��ته ها به شكل معناداري كمتر 
اس��ت و اين مس��ئله اثبات مي كند، اوضاع كشور 
براي ماندگاري پزشكان خوب است. با وجود اين 
خروج ۶۰۰ تا ۶۵۰ پزشك در سال دستاويز خوبي 
است تا بتوان طرح هايي همچون طرح مجلس براي 
افزايش ظرفيت رشته هاي پزشكي را به نقد كشيد. 
همچنان كه مواليي عضو ش��وراي عالي سازمان 
نظام پزشكي تصريح مي كند:»نمايندگان مجلس 
به جاي بررس��ي طرح غيركارشناسي افزايش دو 
برابري ظرفيت رش��ته هاي پزش��كي به بررسي 
طرح  هايي براي جلوگيري از مهاجرت نخبگان و 

خروج پزشكان از كشور بپردازند.«
به گفت��ه وي در حال حاض��ر ۸۱ هزار پزش��ك 
عمومي و ۵۵ هزار دانش��جوي پزشكي در كشور 
داريم و ساالنه ۷هزار دانشجوي پزشكي در كشور 
فارغ التحصيل مي شود، اين موضوع يعني اينكه نه 
تنها كمبود پزشك نداريم بلكه برخي از پزشكان 

بيكار هستند. 
 رفع كمبود پزشك حتي در مناطق محروم 

ظرف 3 سال
وزير بهداشت مي گويد: طبق برآورد ما حدود ۴۰ 
هزار پزش��ك كه اسامي ش��ان را داريم هيچ ردي 
از طبابت شان در كش��ور وجود ندارد و اين نشان 
مي دهد كه ما در توزيع و ايجاد جاذبه براي پزشكان 

در نقاط مختلف خوب عمل نكرده ايم.«
وي با اشاره به ۳۰ درصد ظرفيت ويژه براي مناطق 
محروم از س��ال ۹۳ مي افزايد:»اي��ن افراد متعهد 
شده اند سه برابر زمان تحصيل شان را در آن منطقه 
كار كنند و از سال ۱۳۹۹ فارغ التحصيل خواهند 

شد.«
نمكي تأكيد مي كند: »ب��رآورد من به عنوان وزير 
بهداشت و كارشناس حوزه سالمت اين است كه 
در سال هاي آتي حداكثر تا سه سال آينده چيزي به 
نام كمبود پزشك حتي در مناطق محروم نخواهيم 
داشت.« وزير بهداش��ت معتقد است:»اگر تعداد 
پزشك از نيازمان بيشتر شود، با يك جمعيت بيكار 

مواجه مي شويم كه متوقع هم هست.«
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با گذشت 3 سال، قرار است مجلس به ماجراي واگذاري اردوگاه شهيد باهنر آموزش و پرورش ورود كند

اردوگاه در گرو شهريور

دستگيري عوامل  ارسال كننده محتوا به پروژه هاي ضدانقالب

مهاجرتنخبگانپزشكييكششمنخبگانسايررشتهها
برخي پزشكان هميشه از مردم و نظام طلبكارند، اما براساس آمار ايران بهشت پزشكان است

مجلس دهم پس از 

عليرضا سزاوار
سه سال تأخير قرار   گزارش  2

اس�ت ب�ه ماجراي 
واگذاري اردوگاه ش�هيدباهنر آموزش و پرورش 
ورود كند. ظاهراً تخلفي در نحوه واگذاري اردوگاه 
صورت گرفت�ه و اين تخلف در س�ال 95 حدود 
اس�ت.  ب�وده  توم�ان  ميلي�ارد  8ه�زار 
سه سال پيش اردوگاه شهيد باهنر جهت پرداخت 
پاداش پايان خدمت فرهنگي��ان به مبلغ ۴هزار 
ميليارد تومان در قالب اوراق صكوك به شركتي 

به نام »واسط شهريور سوم« انتقال يافت. 
 ديد فرهنگي در دولت يازدهم

انتقال اردوگاه باهنر در دوران وزارت »فخرالدين 
احمدي دانش آشتياني« رخ داد. با توجه به گزارش 
كارشناسان و وزارت دارايي، قيمت اين اردوگاه در 
هنگام عقد قرارداد بيش از ۱۲هزار ميليارد تومان 
بوده  كه با اين وجود بايد علت واگذاري اردوگاه با 
مبلغ مندرج در قرارداد شفاف سازي شود و جلوي 

اين واگذاري گرفته شود. 
 ورود كميسيون اصل 90

اكن��ون بررس��ي اين واگ��ذاري در دس��تور كار 
كميس��يون اصل ۹۰ مجلس ش��وراي اسالمي 
نيز قرار گرفته است. آن گونه كه بهرام پارسايي، 
سخنگوي اين كميس��يون گفته، بروز تخلفاتي 
بزرگ در آن مسجل شده است. به طوري كه اين 
مقام تأكيد كرده ميزان آن در س��ال ۹۵، ۸هزار 
ميليارد تومان بوده است؛ يعني دو برابر تسهيالتي 
كه گفته مي ش��د با ترهين اين اردوگاه، دريافت 

شده است. 
 از تص�رف محمدعلي ش�اه ت�ا واگذاري 

دولت
اين اردوگاه ۱۰هكتاري در سال ۱۲۶۰ در زمان 
س��لطنت ناصرالدين شاه قاجار توس��ط يكي از 
امراي ارتش معروف به حسام السلطنه ايجاد شد و 
سپس توسط كامران ميرزا برادر مظفرالدين شاه 
خريداري شد. محمدعلي شاه هم آنجا را تصاحب 

و جزو امالك س��لطنتي ق��رارداد و در نهايت در 
س��ال ۱۳۰۰ اين باغ جزو امالك وزارت دارايي 
درآمد و پ��س از چند دهه به عن��وان اردوگاهي 
تفريحي – آموزشي در اختيار آموزش و پرورش 

قرار گرفت. 
 ضد و نقيض گويي مديران

تناقض در سخنان مديران آموزش و پرورش در 
اين زمينه هم جالب توجه اس��ت. به تازگي علي  
اللهيار تركمن، معاون توسعه مديريت و پشتيباني 
وزارت آموزش و پرورش كه مدرك تحصيلي اش 
هم مدتي جنجال ساز شده بود، موضوع واگذاري 

اردوگاه شهيد باهنر را شايعه عنوان كرد. 
عليرضا كاظمي معاون پرورشي و فرهنگي وزير 
آموزش  و  پرورش هم هرگون��ه واگذاري اردوگاه 
شهيد باهنر تهران به بخش خصوصي را تكذيب 
كرد و گفت: »حتي يك متر از فضاي اين اردوگاه 
تحت عنوان تملك، اجاره يا بهره برداري به كسي 
واگذار نشده و تمام اين مجموعه در اختيار وزارت 

آموزش  و  پرورش است.

فريدون واس��عي مديركل دفتر حقوقي، امالك 
و حمايت قضايي آموزش و پ��رورش هم در دي 
سال ۹۵ با تأييد اينكه سند اردوگاه شهيد باهنر 
به عنوان ضمان��ت در اختيار بانك ق��رار گرفته 
اس��ت، گفت: اجازه انتش��ار اوراق صكوك اجاره 
براي پرداخ��ت بدهي ه��اي وزارتخانه آموزش و 
پرورش داده ش��ده و اين وزارتخانه سند اردوگاه 
شهيد باهنر را در اختيار بانك به عنوان ضمانت 

قرار داده است.«
 مجلسي ها بيدار شدند

موضع نمايندگان مجلس هم در اين مدت قابل 
توجه اس��ت. حاجي بابايي، رئيس فراكس��يون 
فرهنگيان مجلس دهم، ۱۶م��اه بعد از واگذاري 
خبر داد كه اين اردوگاه به ثمن بخس )يك سوم 
قيمت واقع��ي( در قالب اجاره به ش��رط تمليك 

واگذار شده است. 
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس كه حتي وقت 
كافي براي توئيت كردن مطالب خود را در قالب 
امالي صحيح و نگارش درست ندارد و مسئوليت 

اين اش��تباهات را به گردن رواب��ط عمومي خود 
مي اندازد، احتماالً از اين فرصت طاليي استفاده 
كرده و سعي در خريد محبوبيت در افكار عمومي 
براي خود داشته چراكه هرگز جدي اين موضوع 

را پيگيري نكرده است. 
چرا پس از سه سال از واگذاري اين اردوگاه تازه 
كميسيون اصل ۹۰ تصميم به ورود به اين ماجرا 
كرده اس��ت؟ آيا واقعاً نمايندگان مجلس در اين 
مدت طوالني از اين موضوع اطالعي نداشته اند يا 
سكوت كرده اند؟ دليل سكوت كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس در براب��ر چنين موضوعاتي 

چيست؟
 آموزش را به بيراهه نكشانيد

در واقع عده اي كه داعي��ه دفاع از منزلت معلم را 
دارند، بر اين عقيده هس��تند كه فروش اردوگاه 
شهيد باهنر به خاطر پرداخت مطالبات فرهنگيان 

بوده كه اين دفاع بسيار بدي است. 
با اين وجود، سؤال اين اس��ت كه چرا بايد براي 
پاداش پايان خدمت كاركنان بعضي از وزارتخانه ها 
كه يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان است، از پول 
دولت پرداخت شود؛ اما براي پرداخت پاداش زير 
۲۰۰ ميليوني فرهنگيان اردوگاه آموزش و پرورش 

را به حراج بگذارند. 
اكنون نزديك به دو سال است كه با مجوز تغيير 
كاربري مدارس نگاه تجاري در آموزش و پرورش 
در حال پررنگ تر شدن است. س��ال گذشته در 
كميسيون عمران مصوب شد، مدارسي كه امكان 
تغيير كاربري بخشي از فضاي آنها وجود دارد به 
آنها اجازه داده شود آن قس��مت از مدرسه را به 
شرطي كه آسيبي به فضاي آموزشي نرساند، به 

تجاري تغيير كاربري دهند. 
آموزش در كش��ور بايد در اولوي��ت بودجه دهي، 
طرح و برنامه باشد نه اينكه دغدغه مالي اين نهاد 
تأثيرگذار را به بيراهه بكشاند و از مسير اصلي اش 
دور كند. تجربه فساد در بانك سرمايه كه ناشي از 

همين نگاه هاي مالي بود، كافي نبود؟

در اين س�تون پيام ها،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتش�ر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم ك�رد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد يا 

رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

  اردوان سيجاني با انتشار اين عكس نوشت: آقاي  عارف، قرارمان 
 جوانگرايي بود نه  البي گري رفاقتي! جناب  مس��عود نمازي بدون سابقه 
مديريت اقتصادى و با مدرك پزشكى مديرعامل شركت  بازرگانى صندوق 
بازنشستگى شد و  احسان عليزاده بدون سابقه اقتصادى با حكم نمازى به 

عنوان معاون او در شركت بازرگانى  صندوق بازنشستگى منصوب شد!
-----------------------------------------------------

 مهسا كامياب با انتشاراين عكس نوشت: انسانيت زماني مرد كه سگ ها 
و گربه ها در تختخواب خوابيدند، اما كودكي سر بر سنگ مي گذارد تا بخوابد. 
-----------------------------------------------------

  سيدياسر جبرائيلي با انتشاراين عكس نوشت: دوست دارم آقاي 
تركان يا هر مقام ديگر دولتي بدون جوسازي به اين پرسش پاسخ دهند 
كه اگر توتال مالك اطالعات ف��از ۱۱ بود، چرا آقاي زنگنه اعالم كرد اين 
اطالعات را به توتال داده است؟ چرا اساساً قرارداد محرمانگي اين اطالعات 

با توتال امضا شد؟
-----------------------------------------------------

  رسول شكري نيا با انتشاراين عكس نوشت: حتماً اتفاق خاصي 
در ارشاد افتاده كه ساالر عقيلي فرزانه  كابلي پيرزن ۷۰ ساله رو روي 
اس��تيج آورده كه با رقص باله همراهي اش كنه. وزارت ارشاد و ناظران 
مربوطه توي اين چندسال مرزهاي قانوني رو به صورت سليقه اي جابه 

جا و عماًل چرخه نظارت رو از مسير منحرف كردن. 
-----------------------------------------------------

  امير جعفري با انتشار اين عكس نوشت: جهانگيري خواهان 
مشخص شدن پشت پرده فعاليت هاي بابك زنجاني شده و علي الحساب 
پشت پرده تخلفات مهدي جهانگيري رو شفاف سازي بكنه كه دست 
به نقدتره. براي آشنايي با كارتل مالي برادر به اين سايت رجوع كنيد 

http://tourismgroup. ir و جهانگيري رو تو سايت سرچ كنيد. 
-----------------------------------------------------

  علي با انتشار اين عكس نوشت: تازه پزشكي قبول شده بود، رفتم 
بهش تبريك بگم، گفت: هر وقت شهيد شدم تبريك بگيد... تو وصيت نامه اش 
نوشته: من شش سال است كه عاشق شهادتم، من شش سال است كه منتظر 
لحظه شهادت هستم، شايد با عقل_ حسابگر مادي جور درنيايد. دانشجوي 

پزشكي شهيد سيدعلي اكبر شجاعيان. روزت مبارك سيد. 
-----------------------------------------------------

  يك كانال در آس�تانه مهر اين اينفوگرافي را منتش�ر كرد: 
تفاوت هزينه تمام شده يك كوله پش��تي دانش آموزي با محتوياتش 

در سال ۹۷ و ۹۸. 

كبري فرشچي 

 محسن هاشمي رفسنجاني با انتخاب اعضاي شوراي شهر پايتخت 
براي يك سال ديگر رئيس شوراي شهر تهران باقي ماند.

-----------------------------------------------------
 وزير بهداش��ت گفت: در حال حاضر نظام ارجاع در چند اس��تان به 
صورت پايلوت اجرايى خواهد شد و اميدواريم تا نيمه دوم سال آينده 

تمام استان هاى كشور تحت پوشش سيستم ارجاع قرار گيرند.
-----------------------------------------------------

 مديركل كميته امداد امام خمينى)ره( استان تهران گفت: وام از يك 
ميليون تومان تا حدود ۳۰۰ ميليون تومان براى نيازمندان و مددجويان 
در نظر گرفته ايم و اين وام ها در قالب هاى مختلف از جمله وديعه مسكن، 

دانشجويى، تعميرات و اشتغال پرداخت مى شود.
-----------------------------------------------------

 رئيس مركز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: در جشنواره عترت 
و قرآن امسال بيش از ۷۰ هزار نفر از دانش��جويان، اساتيد و كاركنان 

دانشگاه هاى علوم پزشكى حضور خواهند يافت.
-----------------------------------------------------

 رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى گفت: بنا نداريم از وزرا 
در كتب درسى تعريف و تمجيدى كنيم؛ همچنين برجام يك قرارداد 

است و قرار نيست هر قراردادى به كتب درسى وارد شود.
-----------------------------------------------------
 قائم مقام سازمان تأمين اجتماعى گفت: براس��اس ماده ۹۵ قانون 
تأمين اجتماعى اگر فردى قبل از خدمت س��ربازى بيمه باشد و بعد از 
خدمت هم بيمه شود، بدون پرداخت وجهى مدت زمان خدمت سربازى 

به عنوان سابقه بيمه اضافه مى شود.
-----------------------------------------------------

  زهرا امكانجو، عضو هيئت علمى بيمارستان قلب شهيد رجايى گفت: 
فيبريالسيون دهليزى يكى از آريتمى هاى شايع قلب به شمار مى رود 
كه سن باالى ۷۵ سال، ابتال به چاقى و فشار خون سبب افزايش بروز آن 

شده و مى تواند باعث خطر سكته مغزى شود.
-----------------------------------------------------

 متخصص چشم پزش��كى با بيان اينكه تلفن همراه و رايانه به دليل 
اينكه اشعه اى از سطح آنها به چشم مى تابد، باعث ايجاد خستگى چشم، 
اختالل خواب و بينايى مى شوند، گفت: افراد بايد هنگام كار با اين وسايل 

هر نيم ساعت يك بار به نقطه اى دور نگاه كرده و متمركز شوند. 

10ميليونتومانهزينهواكسينهشدن
دربرابررفتارهايپرخطروغيراخالقي!

همچنان حاشيه هاي حضور يك سال پيش 
ياسي اشكي در يك برنامه تلويزيوني ادامه دارد

ماه رمضان سال گذشته بود كه براي نخستين بار نام يك واكسن 
بر س�ر زبان ها افتاد و مردم از طريق مهمان برنامه ماه عس�ل با 
بيماري ويروس�ي زگيل تناس�لي كه مي تواند ريس�ك برخي 
سرطان ها همچون سرطان رحم را باال ببرد، آشنا شدند. بگذريم 
 HPV از اينكه بعدترها دامنه حاشيه هاي اين برنامه از نام واكسن
گس�ترده تر ش�د و برخي ابهامات و توافقات پش�ت پرده نشان 
داد، ماجرا آن طوري كه خانم ياس�ي اش�كي مهم�ان برنامه ماه 
عسل روايت كرده است، نيس�ت. در همان زمان علي واشقاني، 
رئيس اداره بيولوژيك س�ازمان غذا و دارو با انتق�اد از اظهارات 
غيرتخصصي در اين حوزه با تأكيد بر اينكه اين واكسن ضرورتي 
ندارد، گفت:»اگر قرار باش�د كس�ي در اين موارد صحبت كند، 
حتمًا بايد متخصص يا مسئول اين حوزه باش�د تا نگراني ايجاد 
نشود، زيرا پيامد اين نگراني ها تقاضاهاي القايي است در حالي 
 HPV كه اين واكسن اولويتي ندارد.« حاال تقاضاي القايي واكسن
به حدي رسيده كه اين دارو به ش�كل قاچاق وارد و تا 10ميليون 
تومان عرضه مي ش�ود! واكس�ني كه بنا به تأكي�د متخصصان 
نمي تواند جايگزيني ب�راي رفتارهاي پرخط�ر و غيراخالقي به 
عنوان عامل گس�ترش بيماري هايي نظير زگيل تناسلي باشد. 
در ماجراي ياسي اشكي، وزير سابق بهداشت تنها كسي بود كه از برنامه ماه 
عسل تشكر كرد! بعدتر معلوم شد حضور وي در برنامه ماه عسل به دنبال 
تفاهمنامه اي ميان انجمن »راه« و معاونت اجتماعي وزارت بهداشت بوده 
تا براي معرفي و جمع آوري پول براي اين واكسن در برابر دوربين يكي از 
پرمخاطب ترين برنامه هاي تلويزيوني قرار بگيرد. اين حضور موجب شد 
تا ۲ميليارد تومان پول براي توليد اين واكسن جمع آوري شود؛ پولي كه 
معلوم نشد چه شد! س��ورنا معاون علمي و فناوري رياست جمهوري در 
واكنش به اقدام يك فع��ال اجتماعي مبني بر جم��ع آوري پول از مردم 
براي ساخت واكس��ن HPV در همان زمان گفت: »براي ساخت واكسن 
HPV نيازي نيست كه از مردم پولي را جمع آوري كنيم، زيرا اين شركت 
تسهيالتي در غالب وام از معاونت علمي و فناوري دريافت كرده است و به 
 HPV همين دليل به پول احتياج ندارد.« ستاري با اشاره به توليد واكسن
ايراني در يكي از ش��ركت هاي دانش بنيان وعده داده بود، اين واكسن در 
زمستان سال ۹۸ به بازار عرضه خواهد شد و كار تجاري سازي واكسن در 

آن زمان آغاز مي شود. 
 پرهيز از رفتارهاي پرخطر به جاي واكسن

آخرين خبر درباره اين واكسن را حسين وطن پور، مديركل دفتر توسعه 
فناوري سالمت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي مي دهد و با 
اشاره به اينكه توليد دو واكسن ايراني HPV و آنفلوآنزا در مراحل پاياني 
است، اظهار اميدواري مي كند:»اين دو واكسن با تالش محققان ايراني تا 
پايان سال وارد بازار مي شود.« اين در حالي است كه حاشيه هاي پيرامون 
واكسن HPV در نهايت موجب شد تا بنا به تأكيد مسعود مرداني، رئيس 
انجمن متخصصان ميكروبيولوژي و بيماري هاي عفوني ايران تقاضا براي 
واكسن HPV در جوانان افزايش يابد. وي مهم ترين علت تقاضا براي تزريق 
واكسن HPV را معرفي كردن غيركارشناسانه بيماري زگيل تناسلي در 
يك برنامه تلويزيوني و برخي رسانه ها عنوان كرد كه پس از آن، مراجعات 
براي استفاده از اين واكسن به مراكز درماني افزايش يافت.  مرداني معتقد 
است: جوانان را به جاي تزريق واكسن HPV به پرهيز از رفتارهاي جنسي 

پرخطر تشويق كنيم.
  به جاي خويشتن داري واكسنشو بزن ! 

اين ماجرا موجب شد تا رفته رفته جريان طرفدار تزريق واكسن گرانقيمت 
HPV در بين پزشكان و كارشناسان هم ظهور كند. به خصوص اينكه اين 
واكسن مورد حمايت وزارت بهداشت قرار گرفت تا نشان بدهد، ماجراي 
حضور ياسي اشكي در برنامه ماه عسل از سوي خود وزارتخانه كليد خورده 
بود. در حال حاضر واكسن HPV توسط يك شركت دارويي وارد مي شود 
كه هزينه تزريق سه دوز واكسن در حدود يك ميليون تومان مي شود، اما 
افزايش تقاضا براي تزريق اين واكسن كه بنا به تأكيد بسياري از پزشكان 
متخصص ضروري نيست، موجب شده تا واردات غيرقانوني آن هم شكل 
بگيرد و همين واردات غيرقانوني باعث شده هزينه تهيه آن براي متقاضيان 

اين واكسن تا ۱۰ ميليون تومان هم برسد. 
برجسته شدن يك باره بيماري زگيل تناسلي و معرفي واكسن آن به عنوان 
راهكار نجات مردم از ريس��ك س��رطان در حالي كه بنا به تأكيد مرداني 
واكس��ن HPV و به عنوان اولين واكسن ضدس��رطان براي پيشگيري از 
سرطان دهانه رحم در تمام دنيا فقط براي دختران سنين ۱۱ تا ۱۳سال 
توصيه مي ش��ود و كارآيي آن براي اين گروه ثابت شده است و براي ساير 
گروه ها كارايي ندارد، اما انگار اين واكسن باب تازه اي در تجارت با سالمت باز 
كرده است كه  اين را مي توان از واردات قاچاقي و عرضه ۱۰ ميليون توماني 
واكسن يك ميليون توماني متوجه شد و متقاضيان ثروتمندي كه به جاي 

پرهيز از رفتارهاي پرخطر جنسي ترجيح مي دهند واكسنش را بزنند!

تمام اعضاي يكي 
از تيم هاي اجراي   قضايي

پروژه هاي حمايت از كشف حجاب در مترو و 
ديگر پروژه هاي علينژاد، توسط پليس امنيت 
اخالق�ي ته�ران ب�زرگ دس�تگير ش�دند. 
مطابق با فيلمي كه كانال دادسراي ارشاد در فضاي 
مجازي منتش��ر كرده اس��ت، تمام اعضاي يكي از 

تيم هاي اجراي پروژه هاي حمايت از كشف حجاب 
در مترو و ديگر پروژه هاي علينژاد، توس��ط پليس 
امنيت اخالقي تهران بزرگ دس��تگير ش��دند.  به 
استناد آنچه دادسراي ارشاد در توضيحات تكميلي 
اين فيلم آورده است: ضدانقالب ساكن در نيويورك، 
با سوءاستفاده از بي اطالعي اين افراد در موضوعات 
ديني، سياسي و همچنين سوءاستفاده از بي اطالعي 

آنها، از تبعات ارس��ال فيلم به رسانه هاي دشمن، از 
آنها به طور مجاني براي اج��راي پروژه هاي مالي � 
سياسي خود بهره مي برده است.  اين در حالي است 
كه براساس قانون، مجازات تشويق به فساد و هرگونه 
تباني و همكاري با دشمنان نظام از يك تا ۱۰ سال 
حبس دارد.  گفتني است قانونگذار در مجازاتي كه 
براي اراسال كننده محتوا به خارج نشينان ضدانقالب 

در نظر گرفته است، سوئيت شخص ارسال كننده را 
مفروض انگاشته است. به عبارت ديگر، مطابق قانون، 
ش��خصي كه با تهيه فيلم و ارس��ال آن به اشخاص 
يا رس��انه هاي ضدانقالب، عليه جمهوري اسالمي 
خوراك تبليغي درست مي كند، چون در اين كار عمد 
داشته و با اختيار مبادرت به فيلمبرداري و ارسال آن 

كرده است، مستحق مجازات شناخته شده است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  يک


