
اگرچه طبق گزارش هاي وزارت بهداشت تعداد 
بستري هاي ناشي از ويروس كرونا حدود ۷۰ تا ۸۰ 
درصد كاهش داشته اما حاال تعداد استان هايي 
كه در وضعيت هش�دار قرار گرفته اند به هشت 
اس�تان رسيده اس�ت و اين نگراني وجود دارد 
كه با آغاز سفرهاي تابس�تاني، شاهد اوج گيري 
دوب�اره ويروس كرونا باش�يم. بر همين اس�اس 
وزير بهداش�ت هش�دار داد اگر روند سفرهاي 
غيرضروري مردم در ايام تعطيالت پايان هفته ها 
و همچنين تعطيالت تابستاني، به همين صورت 
ادامه داشته باش�د و پروتكل هاي بهداشتي به 
صورت كامل رعايت نشود، بار ديگر با اوج گيري 
ويروس كرونا در كش�ور مواج�ه خواهيم بود و 
دولت ناچار مي شود برخي محدوديت ها را دوباره 
اعمال كن�د. رئيس جمهور هم در همين راس�تا 
با تأكيد بر ضرورت رعايت كام�ل پروتكل هاي 
بهداشتي از سوي مردم تا زمان رسيدن به مرحله 
كنترل و مه�ار كامل بيماري كووي�د19، به وزير 
بهداشت دس�تور داد در كميته س�المت ستاد 
ملي مقابله با كرونا و با همكاري كميته اجتماعي 
و امنيتي ستاد به رياست وزير كشور، همچنان 
كنترل و نظ�ارت دقيق بر اج�راي پروتكل هاي 
بهداش�تي را در سراس�ر كش�ور به وي�ژه در 
اس�تان ها و ش�هرهايي كه شاهد رش�د ابتال به 
بيماري هس�تند، در دس�تور كار داشته باشند. 
 روز گذشته با شناسايي 2 هزار و ۸۱۹ بيمار جديد 
مبتال ب��ه كوويد۱۹ در كش��ور، مجم��وع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۱۴۶ هزار و ۶۶۸ نفر رسيد. تا 
كنون ۱۱۴ هزار و ۹۳۱ نفر از بيماران، بهبود يافته 
و ترخيص شده اند. همچنين 2۵۴۷ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري 
تحت مراقبت قرار دارند.  به گفته كيانوش جهانپور 
سخنگوي وزارت بهداشت، در 2۴ ساعت گذشته، 
۱۵ استان فاقد فوتي ناشي از كوويد ۱۹ بوده و در پنج 
استان نيز فقط يك مورد فوتي ناشي از اين بيماري 

گزارش شده است. 
وي ضمن تأكيد بر رعايت نكات بهداش��ت فردي و 
اجتماعي، فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك 
به وي��ژه در اماكن عمومي، تأكيد ك��رد:» وضعيت 
استان خوزستان، همچنان قرمز است. استان هاي 
خراس��ان رضوي، آذربايجان هاي ش��رقي و غربي، 
لرستان، كردستان، كرمانشاه، هرمزگان و مازندران 

در وضعيت هشدار قرار دارند.«
  رشد ابتال به كرونا در استان هاي گرمسيري 

و رد فرضيه اثر گرما بر كاهش كرونا
اي��رج حريرچي، معاون كل وزارت بهداش��ت هم با 
اشاره به افزايش آمار مبتاليان به كرونا در استان هاي 
گرمس��يري كش��ور گفت:» به دنبال روند ابتال به 
كوويد ۱۹ در اس��تان هاي جنوبي كش��ور، فرضيه 
عدم انتقال ويروس كرونا در مناطق گرمسيري رد 
شده است، اما همچنان نگران تأثير حضور افراد در 

فضاهاي بسته هستيم.«
به گفته وي در حالي كه روند موارد ابتال به كرونا در 
ساير نقاط كش��ور رو به كاهش است در سيستان و 

بلوچستان، هرمزگان و جنوب كرمان شاهد افزايش 
آمار روزانه ابتال هستيم و به نظر مي رسد اين مناطق 
بعد از رسيدن ساير نقاط كشور به اوج همه گيري در 

حال ورود به اين مرحله هستند. 
حريرچي با اش��اره به اينكه عالوه بر كاهش كلي 
موارد ابتال به ويروس كوويد ۱۹ در كشور، درصد 
موارد بستري و مرگ نيز ۷۰ تا ۸۰ درصد كاهش 
داشته است و در سيستان و بلوچستان نيز قسمت 
اعظم موارد ابتال را موارد سرپايي تشكيل مي دهد، 
افزود:» روند افزايش موارد در اين اس��تان از نيمه 
دوم ارديبهش��ت به بعد شروع ش��د، ولي در چند 
هفته اخير ميزان ابتال به ش��كل نگران كننده اي 
افزايش يافته اس��ت.« معاون كل وزارت بهداشت 
درباره چراي��ي افزايش آمار ابتال در سيس��تان و 
بلوچستان اينگونه توضيح داد: »به نظر مي رسد كه 
از ارديبهشت به بعد تاب آوري عمومي براي تحمل 
محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي توسط مردم 
استان كمتر شده است و به نوعي شاهد عادي سازي 

بوديم.«
وي با بي��ان اينكه با وج��ود روند فزاين��ده ابتال در 
سيستان و بلوچس��تان، هنوز هم نس��بت ابتال به 
جمعيت در اين استان از متوسط كشوري پايين تر 
است، گفت: » اين افزايش در برخي مناطق استان به 

دليل بيماريابي بيشتر هم بوده است.«

  بازگش�ت محدوديت ها در صورت رعايت 
نكردن مردم و ادامه سفرها

رش��د ابتال به ويروس كرونا در برخي از استان هاي 
كش��ور و همزماني آن با آغاز س��فرهاي تابستاني 
نگراني هايي را درباره آغاز موج هاي بعدي اين بيماري 
ايجاد كرده است.  روز گذشته هم سعيد نمكي، وزير 
بهداشت در گفت وگو با رئيس جمهور با ابراز نگراني 
نس��بت به افزايش انتقال ويروس ب��ه خاطر انجام 
سفرهاي بين شهري از سوي مردم تأكيد كرد:» اگر 
روند س��فرهاي غيرضروري مردم در ايام تعطيالت 
پايان هفته ها و همچنين تعطيالت تابس��تاني، به 
همين صورت ادامه داش��ته باش��د و پروتكل هاي 
بهداشتي به صورت كامل رعايت نشود، بار ديگر با 
اوج گيري ويروس كرونا در كش��ور مواجه خواهيم 
بود و ناچار مي ش��ويم برخي محدوديت ها را دوباره 
اعمال كنيم.« رئيس جمهور در پاسخ به نگراني وزير 
بهداشت در خصوص افزايش رشد تعداد مبتاليان 
بعد از انجام سفرهاي بين شهري در تعطيالت عيد 
فطر و نگراني از اين بابت، باتوجه به در پيش بودن 
تعطيالت تابستاني تأكيد كرد: » وزارت بهداشت با 
همكاري وزارت كشور و صداوسيما براي اطالع رساني 
مردم و دادن هش��دارهاي الزم درخصوص پرهيز 
از س��فرهاي غيرضرور كه منجر به انتقال ويروس 

مي شود، اقدامات الزم را انجام دهند.«

حجت االسالم حس��ن روحاني با قدرداني از كادر 
بيمارستاني و درماني كشور كه از آغاز شيوع ويروس 
كرونا در كش��ور تا ام��روز با اقدام��ات و تالش هاي 
شبانه روزي خود به درمان بيماران و مقابله با شيوع 
بيماري پرداخته اند، با بيان اينكه در ش��رايط فعلي 
همچنان ناگزير به زندگي و همزيستي همراه با كرونا 
هستيم، از همه مردم كشور خواست همچنان رعايت 
كامل و با دقت پروتكل هاي بهداشتي را در دستور كار 
قرار دهند تا احياناً با اوج گيري دوباره بيماري به خاطر 
عدم اصول بهداش��تي، ناچار به بازگرداندن برخي 
محدوديت ها نشويم كه آثار و تبعات زيان باري براي 

زندگي اجتماعي و اقتصاد به همراه خواهد داشت. 
  آمار ۸۸ درصدي بهب�ود بيماران كرونايي 

در پايتخت
در تهران انگار كرونا كم  كم سر به زيرتر شده است. 
آنطور ك��ه عليرضا زالي، فرمان��ده عمليات مقابله 
با كرونا در كالنش��هر تهران خبر مي دهد، معدل 
مرگ و مير بيماران مبتال به كوويد ۱۹ نس��بت به 
ميزان مراجعه در اس��تان تهران ۱/۶۹ بوده است 
كه نس��بت به نرم جهاني عدد مطلوب تري است. 
همچنين ميزان بهبوديافتگان قطعي ما نيز ۸۸/۷ 
درصد اس��ت.  به گفت��ه وي بالغ ب��ر ۸۱ درصد از 
جمعيت استان تهران غربالگري شدند و در فاز دوم 
غربالگري هم توفيقات فراوان��ي در تهران حاصل 
شده است. در عين حال ۱2۸ پروژه باليني نوظهور 
با باالترين س��طح بضاعت علم��ي و قابل طرح در 
عرصه جهاني در بيمارس��تان هاي دانشگاه تهران 
در حال انجام است و ۸۹۰ پروژه تحقيقاتي در ذيل 
وزارت بهداش��ت و در حوزه سالمت در حال انجام 
است.  ولي همچنين از ركورد شكني در بهبودي و 
ترخيص بيماران كرونايي در تهران گفت:»ميزان 
روزي كه بيماران در اس��تان ته��ران از زمان بروز 
عالئم در بيمارس��تان هاي ما بس��تري ش��ده اند، 
۳/۱۶ روز بوده اس��ت. يعن��ي در كوتاه ترين زمان 
ممكن ميزبان��ان بيماران كروناي��ي بوديم و زمان 
ترخيص در بخش هاي عادي ۵/۱۷ روز بوده است 
كه نش��ان دهنده ركوردي دس��ت نيافتني است. 
بيماراني كه از بخش آي سي يو ترخيص مي شدند، 

به طور ميانگين ۵/۶۹ روز در آ ي سي يو بودند.«
  مبتاليان به كرونا در دنيا در مرز 6 ميليون

روند افزايش آمار مبتاليان به بيماري كوويد ۱۹ كه 
تاكنون در 2۱۳ كشور و منطقه در جهان شيوع يافته، 
ادامه دارد و اين بيماري همچنان قرباني مي گيرد. 
آمار جهاني مبتاليان ب��ه ويروس كرون��ا به مرز ۶ 
ميليون نفر رسيده است كه از اين تعداد ۳۶2 هزار و 

۸۱ نفر فوت كرده اند. 
امريكا همچنان در صدر فهرس��ت كشورهاي درگير 
با بيم��اري كوويد ۱۹ قرار داش��ته و بيش��ترين آمار 
قربانيان و مبتاليان به اين بيماري را به خود اختصاص 
داده است. شمار قربانيان اين كشور از ۱۰۳ هزار نفر 
عبور كرده اس��ت. همچنين برزيل و روسيه به لحاظ 
تعداد مبتاليان در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفته  و 
انگليس نيز پس از امريكا بيشترين شمار قربانيان ناشي 

از كروناويروس را به خود اختصاص داده است.
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نشريه امريكايي: استاكس نت توان سايبري ايران را باال برده است

قدرتسايبريايراندرچشمامريكاييها

هشدار بازگشت محدوديت هاي کرونايي
وزير بهداشت: در صورت ادامه سفرهاي غير ضروري و بي توجهي به دستورالعمل هاي بهداشتي، ويروس كرونا دوباره اوج مي گيرد

 و دولت ناچار مي شود برخي محدوديت ها را دوباره اعمال كند

نش��ري�ه پرنف��وذ 

عليرضا سزاوار
اجتماعي – پژوهشي   گزارش  2

واي�رد)wired( كه به 
واسطه ارتباطاتش با محافل اطالعاتي دمكرات ها 
مش�هور اس�ت، در گزارش�ي س�رعت رش�د 
فناوري ه�اي س�ايبري اي�ران را تحس�ين 

كرده است. 
نش��ريه امريكاي��ي وايرد با اش��اره به گس��ترش 
دستاوردهاي استارتاپ هاي ايراني در نمايشگاه هاي 
داخلي و افزايش محصوالت دانش بنيان ها در اين 
زمينه، ايران را به عنوان قدرتي س��ايبري در غرب 

آسيا مطرح كرده است. 
 بيش از 1۰۰ محصول قابل قبول

در گزارش��ي كه ماهنام��ه امنيتي وايرد منتش��ر 
كرده به برگزاري حداقل شش نمايشگاه در چهار 
حوزه سايبري، زيس��تي، ش��يميايي و هسته اي 
در ايران پرداخته اس��ت. اين نش��ريه كه در حوزه 
فناوري و دانش صاحب سبك است؛ دستاوردهاي 
شركت  هاي دانش بنيان ايراني را در سال هاي اخير 

قابل توجه دانسته است. 
 رشد قابل قبول دستاوردهاي علمي شركت هاي 
ايراني از لحاظ كيفيت در اين نمايشگاه ها ملموس 
بوده به طوري كه در آخرين نمايشگاه اين حوزه كه 
در پاييز برگزار شد، شركت هاي دانش بنيان ايراني 
بيش از ۱۰۰ محصول قابل قبول در حوزه سايبري 
توليد كرده اند.  به عنوان نمونه در زمينه س��امانه 
اس��كادا كه يك محصول استراتژيك و بسيار مهم 
ايراني است؛ اس��تارتاپ هاي دانشگاهي ايران پنج 
محصول كاماًل بومي تأييد شده از لحاظ امنيتي و 

دفاعي براي آن ارائه كرده اند. 
 از اسكادا تا ضد حمله سايبري

سامانه سرپرستي و گردآوري داده يا اسكادا نوعي 
فناوري اس��ت كه امكان جمع آوري اطالعات از 
تاسيسات دور دست و ارسال دستورالعمل هاي 
كنترلي به آنه��ا را فراهم مي كند. اين س��امانه، 
كاربر را از اقامت در محل تأسيس��ات يا بازديد از 
آنها در هنگام كار بي نياز مي كن��د.  هر پايانه راه 

دور اسكادا بايد قابليت دريافت پيام، رمز گشايي، 
پردازش پيام و ارسال پاسخ الزم را داشته باشد. 
فعاليت پيچيده اي كه ايران حتي در سيس��تم 
حمل و نقل هوايي و كنترل فرودگاه ها نيز از آن 

استفاده مي كند. 
ايجاد مركز عمليات امنيت )SOC( كه براي پايش، 
آناليز و پاسخ دهي س��ريع به رخدادهاي امنيتي 
)ضد حمله سايبري( اس��ت از ديگر دستاوردهاي 
دانش بنيان هاي ايراني مورد توجه نشريه امريكايي 

وايرد بوده است. 
اين فناوري يكي از نيازهاي اساس��ي سازمان ها و 
شركت هاست. به نوشته اين نشريه يك SOC كارآ 
و مؤثر يكي از نيازهاي اساسي ايران در اين حوزه 
محسوب مي ش��ود. تا سال هاي س��ال اين مسئله 
به يك چالش واقعي براي نهادهاي ايراني تبديل 
ش��ده بود، به نحوي كه برخي از SOC  هاي ايجاد 
شده ايراني با SOC  هاي واقعي و به روز دنيا فاصله 
زيادي داش��ت و از كارايي الزم برخوردار نبود، اما 
كمتر از يكسال است كه دانش بنيان هاي ايراني بر 

اين مشكل غلبه كرده است. 

 محصوالت آخرين نمايشگاه سايبري
دانش بنيان هاي ايراني با همكاري شركاي خارجي 
خود، اقدام به انتقال دان��ش و تجربه اين حوزه به 
داخل كشور كرده و با تكيه بر متخصصان داخلي 
به ارائه خدمات طراحي و پياده سازي مركز عمليات 
امنيت مبتني بر دانش و تجرب��ه روز پرداخته اند. 
مقاوم س��ازي مؤثر و حفاظت از زير س��اخت هاي 
فناوري اطالع��ات و ارتباطات از وظايف اصلي اين 

سامانه است. 
مورد ديگري به نام» ضد بدافزار padvish« از ديگر 
دستاوردهاي رونمايي شده ايراني بوده كه توجه اين 
نشريه را جلب كرده است. اين دستاورد كه توسط 
يكي از استارتاپ هاي دانشگاهي طراحي و ساخته 
شده، اين توانايي را دارد كه امنيت كامپيوتر هاي 
نهادهاي بزرگ دولتي و كامپيوترهاي افراد عادي را 

در مقابل انواع ويروس هاي مهاجم تأمين كند. 
مسيرياب بومي و سيستم انتقال نوري مخابراتي 
هم توسط دو شركت دانش بنيان و ايراني طراحي، 
توليد و ساخته و در آخرين نمايشگاه سايبري ايران 
رونمايي شدند. در همين نمايشگاه يك دانش بنيان 

ديگر هم محصولي جالب به نام » تلفن همراه امن« 
را ارائه كرد. اين محصول به مهم ترين دغدغه و نياز 
كاربران تلفن همراه يعني امنيت ارتباطات و عدم 
شنود مكالمات آنان پرداخته اس��ت. اين فناوري 
مي تواند با ايجاد امنيت كامل و پايدار جلوي هرگونه 

مشكل امنيتي و شنود را بگيرد. 
 توانمندترين و فعال ترين

به نوشته اين نشريه چندي قبل هم اداره اطالعات 
ملي امريكا با انتشار گزارشي، ايران را در كنار چين 
و روسيه، يكي از توانمندترين و فعال ترين بازيگراني 
خوانده كه در حوزه فناوري س��ايبري براي امريكا 
تهديد قلمداد مي شود. ايران مي تواند از اطالعاتي 
كه در حمالت س��ايبري به دس��ت مي آورد، براي 
پيش��رفت تكنولوژيك خود در زمينه اقتصادي و 
نظامي بهره ببرد. اين موارد نش��ان دهنده سرعت 

رشد توانايي هاي سايبري ايران است. 
طبق گزارش اين نشريه، ايران براي كاهش اتكاي 
اقتصادي به نفت، به دنبال رش��د صنايع غيرنفتي 
اس��ت كه حمايت از دانش بنيان هاي س��ايبري از 
طريق نفوذ س��ايبري مي تواند به اين هدف كمك 
كند و اين تواناي��ي به ايران اين ام��كان را داده كه 
نه تنها ش��كاف فناوري اش را با كش��ورهاي غربي 
كاهش دهد، بلكه در غرب آسيا هم از بازيگران اصلي 

در اين عرصه باشد. 
 تقالي صهيونيست ها

در ساليان اخير پيشرفت هاي س��ايبري ايران به 
حدي بوده كه س��ال گذش��ته هم يكي از مقامات 
ارشد امنيت سايبري رژيم صهيونيستي گفته بود 
هكرهاي ايراني به شكلي نگران كننده به سيستم 
هشدار دهنده موش��كي اس��رائيل نزديك شده و 
مقامات نظامي اس��رائيل را با دس��تپاچگي براي 
محافظت از سيستم هاي هشداردهنده در برابر خطر 
به تقال انداخته بودند.  كارشناس��ان امنيت شبكه 
به نش��ريه وايرد گفته اند كه حمله استاكس نت به 
تأسيسات ايران مانند كاتاليزوري در جهت توسعه 
توان سايبري ايران عمل كرد. به عقيده آنها ايران 

اكنون توان حمالت سايبري پيشرفته را دارد. 

 رئيس س��ازمان مدارس و مراك��ز غيردولتي گفت: اينكه مدرس��ه 
غيردولتي خانواده ها را مجبور كند تا در آن مدرسه، فرزندشان را براي 
دوره پيش دبستاني ثبت نام كنند، خالف است و چنين شرطي هم براي 

ثبت نام در پايه اول دبستان نبايد گذاشته شود. 
 مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماعي گفت: از مجم��وع افراد متقاضي 
دريافت بيمه بيكاري اسفند سال گذشته، فهرست 2۴۰ هزار نفري به همراه 
شماره حساب افراد براي دريافت بيمه بيكاري به سازمان برنامه و بودجه 
ارائه شد كه هفته آينده بيمه بيكاري به حساب متقاضيان واريز مي شود. 

 شهردار منطقه ۱۷ تهران از ايجاد باغ راه سالمت در جنوب پايتخت 
خبر داد و گفت: پيوستن شوراياران محالت به كمپين دوچرخه سواري 
همچون طرح احداث باغ راه س��المت، گام مهم��ي در افزايش ميزان 

استفاده از دوچرخه است. 
 معاون شهرس��ازي ش��هرداري تهران با بيان اينكه برخي سرمايه 
گذاران براي كسب سود حداكثري وارد بازار ساخت و ساز مي شوند؛ اما 
به دليل شرايط اقتصادي بعد از مدتي كه گردش مالي و تقاضاي بازار با 
پيش بيني آنها تطابق ندارد، امكان فروش مورد انتظار برآورده نمي شود 
و تأمين س��رمايه با خدش��ه مواجه مي ش��ود و كار را با سرعت پيش 
نمي برند، گفت: وضعيت موجود نشان مي دهد بايد ضوابط و مقررات 
بازدارنده يا تش��ويق كننده براي مالكان در نظر گرفت تا آنها نسبت به 

تكميل ساختمان شان بر اساس يك برنامه زمان بندي اقدام كنند. 
  سيد مناف هاشمي، معاون شهردار تهران با بيان اينكه توسعه مترو 
به عنوان اولويت نخست مديريت شهرى مورد تأكيد است ، تصريح كرد: 
معتقدم از طريق منابع مالى ش��هرداري تهران، بودجه تخصيص يافته 
از سوى دولت، فروش اوراق مش��اركت و درآمد حاصل از مجتمع هاي 
ايس��تگاهى مي توانيم منابع مورد نياز توسعه، تكميل و بهره بردارى از 

خطوط در دست اجرا را تأمين كنيم. 
 پرداخت فوق العاده و هزينه مرخصي به كارمندان رسمي و ثابت كه 
در مناطق محروم به طور داوطلبانه خدمت كرده اند تا الزم االجرا شدن 

قانون مديريت خدمات كشوري بالمانع است. 

ثبت ۷۸ هزار بيمار مبتال به ام اس در وزارت بهداشت

نياز مبتاليان ام اس
 به ۱۶۶ ميليارد تومان اعتبار

رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت 
ضمن تش�ريح خدمات درماني و دارويي ب�راي مبتاليان ام اس و 
وضعيت هزينه هاي درمان اين بيماران  گفت: ساالنه حدود 5 تا 6 
هزار نفر بيمار جديد به مجموعه بيماران مبتال به ام اس در كش�ور 
اضافه مي شود و بر همين اساس ايران از بابت شيوع ام اس، به يك 
منطقه شيوع متوس�ط تا باال در خاورميانه در نظر گرفته مي شود. 
مهدي شادنوش با اش��اره به وضعيت ارائه خدمات مراقبتي و درماني 
به بيماران مبتال به ام اس گفت: بيم��اري ام اس از جمله بيماري هاي 
نورولوژيك اس��ت كه به داليل ناش��ناخته و خود ايمن، س��بب بروز 
پالك هايي در مسير اعصاب مغز و نخاع شده و عملكرد سيستم عصبي 
را با اختالل روبه رو مي كند. اين بيماري جمعيت زنان را به نسبت 2/۵ 
برابر مردان گرفتار مي كند و بيشترين رنج سني درگيري، سنين 2۰ 

تا ۴۵ سال است. 
وي با بيان اينكه از س��ال ۱۳۸۴ اين بيماري با مصوبه مجلس شوراي 
اس��المي مورد حمايت معاونت درمان در وزارت بهداشت قرار گرفت، 
افزود: در اين راستا سامانه ثبت اطالعات بيماران در مجموعه معاونت 
درمان طراحي و در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور قرار 
گرفت؛ به  طوري كه تا به امروز حدود ۷۸ هزار بيمار مبتال به ام اس در 
اين سامانه ثبت مشخصات شده اند.  شادنوش ادامه داد: بايد توجه كرد 
كه ساالنه حدود ۵ تا ۶ هزار نفر بيمار جديد به مجموعه بيماران مبتال 
به ام اس اضافه مي شود. بر همين اساس شيوع اين بيماري در كشور ۷۷ 
نفر به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت در نظر گرفته مي شود كه با اين 
اوصاف منطقه ايران از بابت شيوع ام اس، به يك منطقه شيوع متوسط 

تا باال در خاورميانه در نظر گرفته مي شود. 
وي با اش��اره به خدمات درماني ارائه ش��ده به مبتاليان ام اس از سوي 
وزارت بهداشت اظهار كرد: حمايت از اين بيماران در مجموعه حمايت 
از خدمات درماني بيماري هاي خاص وزارت بهداشت است كه به همين 
منظور ابتدا س��امانه جمع آوري و ثبت اطالعات بيم��اران طراحي و با 
تعريف رمز عبور و نام كاربري در اختيار معاونت درمان دانش��گاه هاي 
علوم پزشكي سراسر كشور قرار گرفت. قدم بعدي شكل گيري كميته 
علمي- مشورتي بيماري ام اس متشكل از پزشكان متخصص نورولوژي 
و فلوشيپ ام اس از كل كشور بود كه در فواصل زماني مشخص تشكيل 
جلسه داده و به حل موضوعات علمي - اجرايي اين بيماري مي پردازند.  
رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت ادامه 
داد: در عين حال يكي از اقدامات مان تدوين بسته خدمتي - حمايتي 
درماني ام اس است كه شامل خدمات تصويربرداري به صورت ام آر اي 
 ) X ray( از مغز و نخاع با و بدون تزريق - س��ي تي اسكن و راديولوژي
است كه در صورت نياز انجام شده و هر يك از اين خدمات با تناوب قابل 
پيش بيني و به ميزان مورد نياز براي هر بيمار در سال انجام خواهد شد. 
همچنين خدمات ديگري شامل ويزيت هاي تخصصي و فوق تخصصي، 
مشاوره هاي تغذيه و روانشناسي، خدمات توانبخشي اعم از فيزيوتراپي 
و كاردرماني و گفتار درماني، پالس��مافرزيس و پالس تراپي و خدمات 

دارويي نيز در دستور كار است. 
ش��ادنوش با بيان اينكه كليه خدمات ذكر ش��ده به صورت حمايت از 
فرانشيز سهم بيمار در خدمات درماني و دارويي ارائه شده و با دارا بودن 
پوشش بيمه اي بيمار تعريف مي شود، گفت: وزارت بهداشت فرانشيز 
س��هم بيماران را مي پردازد و خدمات درماني، توانبخشي و داروهاي 
ايراني براي بيماران مبتال به ام اس به صورت رايگان ارائه مي شود. البته 
اين حمايت جداي از سهم سازمان هاي بيمه گر، متضمن بار مالي براي 
معاونت درمان نيز هست؛ به طوري كه هر سال اين رقم با توجه به نرخ 
جديد تعرفه هاي پزش��كي و دارويي به روزرساني مي شود كه در سال 

۱۳۹۹ اين بار مالي به حدود ۱۶۶ ميليارد تومان محاسبه شد. 

 زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت

دستفروشان را به حاشيه پياده راه ها نرانيد!
ساالري: اليحه شهرداري 

به نفع جمع محدودي از مرفهان است
 ساماندهي دستفروشان تاكنون نتيجه بخش نبوده و هر از گاهي 
مسائل و مشكالت بس�ياري به همراه داشته است . حاال قرار است 
شهرداري اليحه »بهره برداري از پياده راه ها« را به شوراي پايتخت 
ارائه كند تا با س�اماندهي اين معابر هم حقوق شهروندان رعايت 
شود و هم حقوق همه كسبه كه بعضًا در اين مكان ها به كسب و كار 
مشغول هستند، درنظر گرفته شود . اين انتظار مي رود كه شهرداري 
در ارائه اين اليحه توجه ويژه اي به بحث دستفروشان داشته باشد تا 
اين قشر محروم جامعه هم از شهر سهمي داشته باشند. در همين 
خصوص، رئيس كميس�يون شهرس�ازي و معماري ش�وراي شهر 
تهران با انتقاد از نحوه تدوين اليحه »بهره برداري از پياده راه ها« 
بر ض�رورت تعيين تكليف نح�وه اس�تفاده از عرصه هاي عمومي 
ش�هر و پياده راه ها توس�ط تمام ذي نفعان از جمله دستفروشان و 
مشاغل بي كانون و سيار و توجه به حقوق عمومي شهر تأكيد كرد. 
فضاهاي عمومي شهر متعلق به شهر و همه شهروندان است و بهره برداران 
بايد هم حق ش��هر و هم ح��ق ش��هروندان را بپردازن��د. پياده راه هاي 
شهري به دليل قرار گرفتن در كانون هاي تجاري و اداري محل تردد و 
ازدحام عبوري شهروندان هس��تند. بر اين اساس تصميم گيري در اين 
فضاهاي شهري بايد جامع باشد. چند صباحي است كه دستفروشان و 
مشكالت حضور آنان در كانون توجه مديريت شهري قرار گرفته است. 
تصميم گيري براي بهره برداري از اين فضاها به گونه اي بايد باشد كه توأماً 
حق شهر و شهروندان در نظر گرفته ش��ود. در شرايط اقتصادي كنوني 
دستگيري از دستفروشان يكي از وظايف شورا و شهرداري است كه بايد 
در اين اليحه بدان اهتمام ويژه اي صورت گيرد. در اين خصوص محمد 
ساالري، رئيس كميسيون شهرس��ازي و معماري شوراي شهر تهران 
در نشست بررس��ي »اليحه بهره برداري از پياده راه ها« گفت: ذينفعان 
عرصه اي به گستردگي پياده راه ها و عرصه هاي عمومي كه در اين اليحه 
قرار است براي آن تصميم گيري شود، تمام شهروندان تهراني هستند، 
اما متأسفانه به رغم اينكه هدف شهرداري از ارائه اليحه، ايجاد نشاط و 
سرزندگي در سطح شهر اعالم شده اس��ت، اتخاذ نگاه تقليل گرايانه در 
نحوه نگارش آن و عدم داش��تن پيوس��ت مطالعاتي قابل اعتنا به نوعي 
پياده رو فروشي را در اذهان تداعي مي كند و همين مسئله موجب شده 
مديريت ش��هري دوره پنجم به رغم اتخاذ رويكردهاي بسيار مبنايي و 
مثبت در توسعه قلمروهاي عمومي و هويت بخشي به فضاهاي عمومي 
شهر، متحمل هزينه قابل توجهي در اذهان عمومي و جامعه مدني شود. 

 امكان تصرف عرصه هاي عمومي توسط برخي از اصناف  
ساالري با اشاره به جلسه مشترك كميسيون هاي شهرسازي و معماري 
و برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با معاونت خدمات شهري و معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداري و س��اير واحد هاي مربوطه بيان كرد: 
در اين جلس��ه، كميس��يون ها مخالفت خود را با عنوان اليحه، نحوه 
نگارش آن و نگراني از بابت تصرف عرصه هاي عمومي توسط برخي از 
اصناف به صراحت مطرح كردند.  وي افزود: از گذشته تاكنون ما شاهد 
درگيري اصناف با دستفروشان و عابران پياده بوده و هستيم، اجاره يا 
فروش موقت پياده راه ها به صورت قراردادي آن هم بدون توجه به ساير 
معيار ها و شاخص ها در راس��تاي ارتقاي كيفيت فضايي شهري و نيز 
عدم تعيين تكليف مصوبه شورا در خصوص ساماندهي مشاغل سيار و 
بي كانون شهر تهران اين درگيري ها را عميق تر خواهد كرد و منجر به 

بروز آسيب هاي اجتماعي جدي در شهر مي شود. 
 بي توجهي به حقوق عمومي 

اين عضو شوراي شهر تهران با انتقاد از بي توجهي اليحه »بهره برداري 
از پياده راه ها« به همه ذينفعان شهر و حقوق عمومي آنها به ايسنا اظهار 
داشت: چهره شهر و هرگونه اقدامي در پياده راه ها و عرصه هاي عمومي 
بايد موجب ارتقاي كيفيت فضايي در ش��هر ش��ود و ما در اين راس��تا 
سرفصل هاي مهمي از جمله ايجاد پالزاهاي شهري، ساماندهي معابر، 
اجراي خيابان كامل، ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون و... را در برنامه 
پنج ساله سوم شهر تهران به تصويب رسانده ايم، اما در اليحه جديد به 
اين موارد توجهي نشده اس��ت و برنده تام و تم��ام در اين اليحه تعداد 
محدودي از كسبه به عنوان دهك هاي اول و برخوردار جامعه هستند و 

به ساير ذينفعان هيچگونه توجهي نشده است. 
ساالري با تأكيد بر اش��تباه بودن تدوين اين اليحه توسط صرفاً حوزه 
خدمات ش��هري كه مأموريت اصلي آن نگهداشتن شهر و بگير و ببند 
مشاغل مزاحم و برخورد س��خت افزاري اس��ت، اظهار داشت: اليحه 
»بهره برداري از پياده راه ها« بايد مجدداً از نو نوش��ته و نحوه استفاده 
از عرصه هاي عمومي شهر و پياده راه ها تعيين تكليف شود، همچنين 
بايد بين مصوبات گذشته و اين اليحه پيوس��تگي وجود داشته باشد 
كه تمام اين موارد به شهرداري تهران گوشزد شده و مقرر شد در اين 
اليحه تغييرات اساسي صورت گيرد.  ساالري درآمدزايي از پياده راه  ها 
و عرصه هاي عموم��ي به عنوان محلي براي فعاليت هايي در راس��تاي 
برآورده كردن نيازهاي واقعي جامعه شهري و هزينه كرد آن براي اداره 

شهر را اقدامي منطقي و مفيد براي شهر دانست. 

آيا تاكنون فوتبال بازي كرده يا به تماش�اي مس�ابقات جذاب 
فوتبال نشسته ايد؟

فوتبال نمونه اي از يك كار تيمي تمام عيار است. 
در اين بازي حرف، حرف مربي اس�ت. هركس نقشي دارد و در 

پُستي بازي مي كند. گاهي پاِس گل از خود گل مهم تر است! 
دريبل هاي شگفت انگيز و حتي در نهايت ورود توپ به دروازه 
در كاِر تيمي فول و هماهنگي و پاس�كاري است كه حرف اول 

را مي زند. 
در فوتبال خرابي كار يكي، خراب�ي همه تيم و آس بودن يكي، 

امتياز همه تيم است. 
مسئوليت پذيرها فوتباليست هاي زمين زندگي اند. پُستشان 

مهم نيست؛ تيمشان مهم است!

35

پزشك ايراني موفق به توليد 
دمنوش ترك دخانيات شد

ي�ك پزش�ك ايران�ي و عض�و مرك�ز تحقيق�ات راهب�ردي 
و ت�الش چن�د س�اله خ�ود  ب�ا س�عي  اي�ران  دخاني�ات 
ش�د.  دخاني�ات  ت�رك  دمن�وش  تولي�د  ب�ه  موف�ق 
نصير دهقان، مخترع اين محصول گفت: سعي و تالش نزديك به هفت 
سال براي يافتن روش هاي مؤثر در كاهش مصرف و ترك دخانيات، ما 
را به تركيب و توليد اين دمنوش رسانده است.  وي گفت: پس از نتايج 
مثبت كارآزمايي باليني صورت گرفته روي دمنوش جايگزين و ترك 
دخانيات، موفق به دريافت گواهي نامه ثبت اختراع )پتنت( از سازمان 
مالكيت فكري ش��ده ايم.  عضو مركز تحقيقات طب سنتي و سالمت 
جمعيت دانشگاه علوم پزشكي ايران همچنين گفت: اين محصول در 
جشنواره اختراعات حوزه سالمت كش��ور به ميزباني دانشگاه بقيه اهلل 
و همچنين رويداد ملي اس��تارتاپ هاي اجتماعي كشور كه به توليت 
وزارت كشور برگزار شد، موفق به كس��ب مقام اول شده است.  دهقان 
افزود: تركيب اين دمنوش از يك طرف موجب افزايش دوپامين در مغز 
شده )در واقع، همان نقش��ي كه نيكوتين در سلول هاي بدنمان بازي 
مي كند( و از ط��رف ديگر با قليايي كردن محي��ط بدن موجب كاهش 
تمايل به كش��يدن دخانيات از س��وي مصرف كنندگان مي شود.  وي 
افزود: اين محصول پس از دريافت ايزوهاي آنتي اكس��يدان و كيفيت 
محصول و پس از تس��ت اوليه و موف��ق ب��ازار در كلينيك هاي ترك 
دخانيات و ترك اعتياد كشور به صورت موردي نيز به كشورهاي عراق 
و افغانستان صادر كه با اس��تقبال رو به رو شد.  دهقان بيان داشت: اين 
محصول ايراني مي تواند در سازمان ها و ادارات كشورمان به طور ويژه 
در زمان ها و مكان هايي كه مصرف دخانيات ممنوع است و همچنين 
در انواع ترمينال هاي مسافربري، فرودگاه ها، بيمارستان ها، بوفه هاي 
مراكز درماني و آموزشي سراسر كشور مورد استفاده قرار گيرد.  گفتني 
اس��ت دخانيات به عنوان يكي از عوامل اصلي خطر ابتال به س��رطان 
محسوب مي شود و حجم بااليي از بار بيماري هاي مزمن تنفسي را به 

خود اختصاص مي دهد. 

بیژن يانچشمه
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