
اين روزها سرتا سر كشور پر از التهاب است. همه 
ايران يكپارچه به دنبال آمارو ارقام س�خنگوي 
وزارت بهداش�ت درباره آمار جدي�د فوتي ها و 
مبتاليان و بس�تري هاي ويروس كرونا هستند 
و اين وي�روس با حركتي موجي ش�كل در حال 
ركوردش�كني هاي تازه براي كش�تن بيماران 
ايراني است. پس از ركورد شكني دوباره ويروس 
قاتل با مرگ 221 بيمار، روز گذشته آمار فوتي ها 
كمي كاهش داش�ت و به 142 نفر رس�يد. حاال 
مجموع فوتي هاي ناش�ي از كرونا دركش�ور به 
12 هزار و 44۷ نفر افزايش يافته اس�ت. تعداد 
مبتاليان ب�ه كرون�ا در س�ه هفته اخي�ر روند 
افزايشي داش�ته اس�ت. در اين ميان وضعيت 
برخي مناطق حاد تراس�ت. 19 اس�تان كش�ور 
همچنان در وضعيت قرمز و هشدار قرار دارند. 
وضعيت پايتخت نيز به عنوان پاش�نه آش�يل 
درم�ان كرونا نگران كننده اس�ت. ب�ا تمام اين 
احوال روز گذشته هم جاده كرج -چالوس براي 
سهولت حمل و نقل مسافراني كه در اين اوضاع 
و احوال كرونايي دل ب�ه دريا زده اند، يك طرفه 
شد تا مس�افران شهرهاي ش�مالي با خودشان 
بمب ساعتي كرونا را بيش از پيش جابه جا كنند! 
طي ۲4 ساعت منتهي به جمعه، ۲ هزار و ۲۶۲ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد 
كه يك هزار و 4۵۵ نفر از آنها بستري شدند. به اين 
ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ از ابتداي اسفند تا 

به امروز در كشور به ۲۵۲ هزار و ۷۲۰ نفر رسيد. 

به گفته س��خنگوي وزارت بهداشت متأسفانه در 
طول ۲4 س��اعت منتهي به جمع��ه، ۱4۲ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري ب��ه ۱۲ هزار و 44۷ نفر 
رسيد. اين در حالي است كه خوشبختانه تا كنون 
۲۱۵ هزار و ۱۵ نفر از بيماران، بهب��ود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۳هزارو ۳۱۹ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد 
اين بيم��اري تحت مراقبت قرار دارن��د و تا كنون 
يك ميليون و ۹۲۲ هزار و ۵۰۱ آزمايش تشخيص 

كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 
استان هاي خوزستان، هرمزگان، بوشهر، كرمانشاه، 
كردس��تان، ايالم، آذربايجان هاي غربي و شرقي و 
خراسان رضوي در وضعيت قرمز و استان هاي تهران، 
اصفهان، مازندران، گلس��تان، الب��رز، كرمان، يزد، 
سيستان و بلوچستان، همدان و اردبيل در وضعيت 
هشدار قرار دارند. سخنگوي وزارت بهداشت تأكيد 
كرد:» بر اساس گزارش ها، اكثر موارد ابتال و بستري 
مربوط به مراسم عزا و عروسي بوده و توصيه اكيد ما 
اين است كه مردم از رفتن به اين مراسم خودداري 

كنند.«
 دس�تور رئيس جمه�ور ب�راي تدوي�ن 

دستورالعمل براي برگزاري عزاداري محرم 
دولت و شهرداري همچنان بر موضع قبلي خود براي 
ادامه طرح ترافيك و اجرايي نكردن محدوديت هاي 

بيشتر استوارند! 
حجت االس��الم روحاني رئيس جمهور در جلس��ه 

رؤساي كميته هاي تخصصي س��تاد ملي مبارزه با 
كرونا با اش��اره به ش��رايط دوهفته، جدي نگرفتن 
محدوديت ها و دستورالعمل ها از سوي مردم به ويژه 
در گردهمايي هاي دوستانه و محافل گوناگون به ويژه 
عروسي و عزا را عامل اصلي و مهم در شيوع دوباره در 
هفته هاي اخير خواند. وي كميته درمان ستاد ملي 
مبارزه با كرونا را نيز به بررسي و شناسايي دقيق علل 
متفاوت شيوع دوباره بيماري در هر منطقه از كشور 
موظف كرد و گفت:»با توجه ب��ه اختياراتي كه به 
استانداران داده شده بايد محدوديت ها هوشمندانه 
و متناسب با علل شيوع در هر منطقه اعمال و اجرا 

شود.«
روحاني همچنين با اشاره به تجربه موفق برگزاري 
مراس��م ش��ب هاي قدر در م��اه مب��ارك رمضان، 
كميته هاي اجتماعي - امنيتي و درمان را موظف 
كرد با رايزن��ي و مش��ورت دس��تگاه هاي مرتبط 
دس��تورالعمل هاي دقيق و ش��فاف براي برگزاري 
مراس��م عزاداري و س��وگواري حضرت اباعبداهلل 
الحسين)ع(در ماه محرم را طراحي و تدوين و براي 

تصويب به ستاد ملي مبارزه با كرونا ارائه كنند. 
 بستري 40 درصد از بيماران بدحال كرونايي 

كشور در استان تهران
وضعيت تهران همچنان هشدارآميز و نگران كننده 
است. اهميت اين كالنشهر ۱۲ ميليوني از يك سو 
به واسطه جمعيت زياد و سيال آن و از سوي ديگر 
به خاطر مركزيت و پايتخت بودن تهران است، به 
همين خاطر تهران پاشنه آش��يل مهار كرونا در 

كشور به حس��اب مي آيد. عليرضا زالي، فرمانده 
عملي��ات مديريت بيم��اري كرونا در كالنش��هر 
تهران با تأكيد بر اينكه حدود 4۰ درصد از بيماران 
شديد و بدحال كرونايي كش��ور در استان تهران 
بس��تري هس��تند، از افزايش تعداد مراجعين به 
بيمارستان هاي تهران خبر مي دهد. به گفته وي 
شاهد تغيير الگوي سني مراجعين به بيمارستان ها 
و مراجعه بيشتر جوان ترها هستيم. از سوي ديگر 
شاخص تخمين ميزان ش��يوع كرونا در روزهاي 
اخير در تهران، نگران كننده است. زالي با اشاره به 
اينكه بيشترين بيماران بستري مبتال شده قطعي 
در مناطق شرقي و جنوب شرقي تهران بوده اند، 
افزود:»۱۳ درصد از مردم ته��ران در صورت لغو 
طرح ترافيك حاضرند از مترو اس��تفاده كنند.« 
وي تصريح ك��رد:» طرح ترافي��ك در تهران بايد 

لغو شود.« 
فرمانده ستاد مقابله با كرونا در شهر تهران بر ضرورت 
لغو آزمون هاي هفته آينده در اين شهر تأكيد كرد. به 

گفته وي تهران شرايط ميزباني ندارد. 
 طرح ترافيك لغو نمي ش�ود؛ قط�ار مترو 

نداريم!
 زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران 
معتقد است با توجه به شرايط بسيار نگران كننده 
ش��يوع ويروس كوويد ۱۹ در پايتخت س��تاد ملي 
مقابله با كرونا باي��د محدوديت ه��ا را به پايتخت 
برگرداند و حتي با شدت بيش��تري محدوديت ها 

اعمال شود. 
وي بر لزوم تقوي��ت ناوگان حم��ل و نقل عمومي 
افزود:»اگر كرونا ماندگار باش��د و فعاليت ها نيز به 
صورت اقتصادي و اجتماعي بخواهيم استمرار يابد 
بايد ظرفيت حمل و نقل عمومي را تقويت كنيم كه 

اين اقدام بدون كمك دولت امكانپذير نيست.«
اين عضو شوراي ش��هر تهران در مورد اينكه طرح 
ترافيك در پايتخت لغو مي شود يا خير، گفت: »طرح 
ترافيك بخش كوچكي از محدوديت هايي است كه 
مي توان جهت مقابله با كرونا در نظر گرفت كه البته 
اين تصميم گيري نيز بر عهده س��تاد ملي مقابله با 

كرونا است.«
وي دوركاري كارمندان را هم يكي از راهكارهاي مؤثر 

براي كنترل شيوع ويروس در پايتخت دانست. 
فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران هم در برابر اين موضوع كه براي رعايت فاصله 
اجتماعي در مترو چه برنامه اي دارند، گفت:» مترو 
ظرفيتي را كه براي يك ميلي��ون و ۹۰۰ هزار نفر 
به كار مي گرفت، اكنون ب��راي ۹۰۰ هزار نفر به كار 
مي برد، اما فاصله اجتماعي در ش��رايط كرونا فرق 
دارد. اگ��ر بخواهيم فاصله ها را بيش��تر كنيم، بايد 
تعداد قطارها خيلي بيشتر شود  در حالي كه قطار 

بيشتري نداريم.«
به گفت��ه وي، راه ديگر اين اس��ت كه ش��هروندان 
خودشان سفرها را هماهنگ كنند! نوبخت تصريح 
كرد:» ما نمي توانيم بيشتر از اين ظرفيت ها را افزايش 

دهيم، چراكه امكاناتش را نداريم« !
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رئيس جمهور امريكا دستور داده دانشجويان خارجي كه كالس هاي آنالين دارند، امريكا را ترك كنند

اخراج بيش از 2 ميليون دانشجو از امريكا با دستور ترامپ

يك طرفه شدن جاده چالوس 
براي سهولت در جابه جايي بمب ساعتي كرونا!

زالي: حدود 40 درصد از بيماران بدحال كرونايي كشور در استان تهران بستري هستند

ت�ازگ��ي  ب��ه 

عليرضا سزاوار
رئيس جمهور امريكا   گزارش  2

اعالم كرده اگر تمام 
كالس هاي دانشجويان خارجي به صورت آنالين 
برگزار شود، اجازه نمي دهد اين دانشجويان در 
امريكا بمانند. اي�ن دخالت جديد دولت در كار 
مراكز آموزش عالي، موجب اخراج 2 ميليون و 
300 هزار دانشجوي خارجي مي شود؛ اتفاقي كه 
نه تنه�ا در محافل دانش�گاهي ك�ه در محافل 
سياس�ي امري�كا هم غوغا ب�ه پا كرده اس�ت. 
 )ICE( آژانس مهاجرت و گمرك اياالت متحده
با توجه به دستور روز چهارشنبه كاخ سفيد طي 
بيانيه اي اع��الم كرد كه وي��زاي تحصيلي تمام 
دانشجويان خارجي كه كالس هاي غير حضوري 
دارند، به زودي باطل مي ش��ود و باي��د از امريكا 
خارج شوند و افرادي هم كه از اين قانون سرپيچي 

كنند، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد. 
 ضربه نهايي به دانشگاه ها

به گ��زارش خبرگ��زاري دويچ��ه ول��ه، اكنون 
مدت هاست كه اكثر دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالي با بحران كرون��ا و كالس هاي غير حضوري 
دست و پنجه نرم مي كنند، اين اقدام كاخ سفيد 
هم مي تواند ضربه نهايي از حي��ث اقتصادي به 
دانشگاه هاي امريكا وارد كند و آنها را در گرداب 
مال��ي و هزينه اي ف��رو ببرد.  در ح��ال حاضر ۲ 
ميليون و ۳۰۰ هزار دانشجوي خارجي در امريكا 
مشغول به تحصيل هستند و هر سال هم حداقل 
۱۵۰ هزار نفر به اين دانشجويان اضافه مي شود. 
بخش بزرگ��ي از بودج��ه دانش��گاه هاي امريكا 
از هاروارد و اس��تنفورد گرفته تا دانش��گاه هاي 
ش��هرهاي بس��يار كوچك ه��م از ش��هريه اين 
دانشجويان تأمين مي شود.  حدود سه ماه است 
كه بسياري از دانشگاه هاي امريكا همچون ساير 
مراكز آموزش عالي دني��ا، كالس هاي خود را به 
صورت غير حضوري برگزار مي كنند و حاال با اين 

تصميم يك جانبه دولتي دچار شوك شده اند. 
 خودزني 50 ميليارد دالري امريكا

دانش��گاه هاي بزرگ��ي همچ��ون پرينس��تون، 
اس��تنفورد و هاروارد اعالم كرده اند ك��ه از ترم 
تحصيلي پايي��ز تقريب��اً تمام كالس هايش��ان 
به ص��ورت غيرحض��وري برگزار مي ش��ود. اين 
دانش��گاه ها ميزب��ان صده��ا هزار دانش��جوي 
بين المللي هس��تند.  آژانس مهاجرت و گمرك 
اياالت متحده تا پيش از اين نس��بت به ش��يوه 
تحصيل دانشجويان و اسكان آنها موضع سختي 
نداش��ت. هر چند كه مدل ويزاي دريافتي آنها 
متفاوت بود. آمارهاي ارائه شده از سوي دانشگاه 
كلمبيا در نيويورك نشان مي دهد كه دانشجويان 
خارجي س��االنه در حدود ۵۰ ميلي��ارد دالر به 
اقتصاد اين كشور كمك كرده اند. مبلغي بسيار 
قابل توجه كه در صورت اجراي قانون جديد حتي 
مي توان گفت كه كاخ سفيد با وضع چنين قانوني 

خودزني كرده است. 

 حذف پويايي دانشگاه ها
بر اس��اس قانون جديد ك��ه در راس��تاي اقدام 
رئيس جمهور امريكا در راس��تاي محدود كردن 
حضور مهاجران است؛ دانشجويان خارجي بايد 
به كشور خود برگردند و فقط اجازه دارند وضعيت 
تحصيلي شان را در سايت دانشگاه فعال نگه دارند 
و از همان كشورشان در كالس هاي آنالين حضور 

داشته باشند. 
مراكز آموزش عالي امريكا هم حداكثر تا اول ماه 
سپتامبر)۱۲ شهريور( فرصت دارند تا وضعيت 
تحصيلي ترم آينده خود و وضعيت دانشجويان 

خارجي خود را مشخص كنند. 
خبرگ��زاري دويچه وله به نق��ل از رودريك پاج 
)Roderick R. Paige ( وزي��ر س��ابق آموزش 
اياالت متحده نقل كرده كه » بسياري از مقامات 
آموزش��ي امريكا با ش��نيدن اي��ن تصميم كاخ 
سفيد شوكه ش��ده اند. با توجه به ادامه دار بودن 
بيماري كرونا احتماالً نه تنها پاييز بلكه در سال 

آينده هم مراكز آموزش عال��ي درگير برگزاري 
كالس هاي غير حضوري هستند. كنگره بايد وارد 
عمل ش��ود و ضميمه اي به تصويب برساند تا از 
خروج دانشجويان خارجي جلوگيري كنند. اين 
دانشجويان به پويايي دانشگاه هاي امريكا كمك 
جدي مي كنند و خروج آنها به زيان ماست. قرار 
بود مدارس در اواسط ماه آگوست افتتاح شوند و 
اگر تصميم در مورد روش آموزش به زودي اتخاذ 
نشود، تأثير زيادي روي دانشجويان فعال و تازه 

وارد خواهد گذاشت.«
 مقدمه اي از اقدامي گسترده تر

اي��ن مقام س��ابق آموزش��ي امري��كا همچنين 
هشدار داده كه فشار آوردن به چنين سياستي 
مي تواند به طور مستقيم بر وخيم تر شدن بحران 
س��المتي تأثير بگذارد، زيرا بس��ياري از مراكز 
اموزش عالي را به سمت انجام كالس هاي داخل 
اتاق در هنگام همه گيري سوق مي دهد.  دولت 
دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا ماه گذش��ته 
ممنوعيت كارت هاي سبز جديد را براي بسياري 

از متقاضيان خارج از امريكا تمديد كرد. 
دولت ترامپ همچنين با استناد به نگراني هاي 
همه گير، از پذي��رش پناهجوي��ان در مرز خود 
با مكزيك ط��ي چند ماه گذش��ته خ��ودداري 
كرده اس��ت.  برخي محافل سياس��ي وابسته به 
دموكرات ها هم س��ريعاً اعالم خط��ر كرده اند و 
اين تصميم كاخ س��فيد را مقدم��ه اي از اقدامي 
گس��ترده تري مي دانند كه تا قب��ل از انتخابات 
رياست جمهوري مي تواند آشفتگي هاي بيشتري 
براي كشور ايجاد كند. آشفتگي هايي كه وضعيت 
بي��كاري كنوني را به بحران��ي جدي تر مي تواند 
تبديل كند.   اين دخالت ه��اي دولتي مي تواند 
در كوتاه مدت منجر به اين ش��ود كه بس��ياري 
از دانشجويان خارجي مس��ير تحصيلي خود به 
امريكا را منحرف كرده و به ديگر كش��ورها براي 

ادامه تحصيل بروند. 

پاسكاري ايمني
 بين دستگاه هاي دولتي !

 50 مركز و بيمارس�تان درماني در كالنش�هر ته�ران فاقد ايمني 
الزم و هر آن آبس�تن ح�وادث گوناگوني هس�تند. بوروكراس�ي 
اداري و پاسكاري ليست اين مراكز بين شهرداري تهران و وزارت 
بهداشت دردي از ناايمن بودن اين مراكز حساس دوا نخواهد و در 
اين ميان فقط شهروندان هس�تند كه در زمان هاي حادثه متضرر 
خواهند ش�د. كاغذ بازي و اقدامات پوش�ه اي بر بار اين مشكالت 
افزوده است. پاس�خگو نبودن مراكز متولي و بي تفاوتي ها در گذر 
زمان حوادثي همچون كلينيك درماني س�ينا مهر را رقم خواهد 
زد؛ حادثه هاي�ي كه عالوه بر خس�ارت هاي جاني، خس�ارت هاي 
مالي بسياري را نيز برجا گذاشته اس�ت و در اين ميان شهروندان 
بيگناه بايد قرباني ناكارآمدي وكم كاري مس�ئوالن نااليق شوند. 

اخيراً مسئوالن شهري اعالم كرده اند كه حدوده ۵۰ ساختمان درماني و 
بيمارستان نا ايمن در شهر تهران وجود دارد كه اگر براي ايمن سازي آنها 
اقدام نشود، اسامي اين مراكز به مردم اعالم خواهد شد. در اين خصوص 
زهرا نژادبهرام،  عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران با تأكيد بر اينكه در 
سال هاي ۹۵ و ۹۶ ليس��ت مراكز درماني ناايمن و نيازمند ايمن سازي 
براي وزارت بهداشت ارسال شده اس��ت، گفت: عمده بيمارستان هاي 
بزرگ تهران قدمت زيادي دارند، به گونه اي كه ما در مورد وقوع حوادث 
احتمالي در آنها نگران هستيم و از آنجايي كه مالك اين بيمارستان ها، 
وزارت بهداشت است درخواست كرديم كه نسبت به ايمن سازي اقدام 
كنند و از آن زمان منتظريم وزارت بهداشت توجه كند، اما اقدام مؤثري 

نديديم. 
از سوي ديگر معاون درمان وزارت بهداشت اعالم كرده ايرادي كه يكي 
از مسئوالن شهري در مورد بيمارستان هاي فاقد ايمني در تهران گرفته 
را نمي دانيم ايراد به خودش است يا به وزارت بهداشت؟! وزارت بهداشت 
براي ساختماني كه ساخته مي ش��ود از اداره اس��تاندارد، شهرداري، 

سازمان انرژي، وزارت راه و كار استعالم مي كند. 
قاسم جان بابايي در خصوص اظهار نظر برخي از مسئوالن شهري مبني 
بر مشاهده بيمارستان هاي فاقد ايمني در تهران بيان كرد: اگر مسئوالن 
شهري در تهران موارد فاقد ايمني از بيمارستان هاي تهران را ديده اند، 
چرا تاكنون رسماً و به صورت مكتوب به ما گزارش نداده اند؟ مي گويند 
كه آتش نشاني مواردي را بررسي كرده، چرا به وزارت بهداشت اين موارد 

اعالم نشده است؟ اگر اعالم شده به كدام حوزه معرفي شده است؟
معاون درمان وزارت بهداش��ت تأكيد كرد: وزارت بهداش��ت بر اساس 
استعالم هايي كه از سازمان هاي مختلف مي گيرد، مجوز فعاليت مراكز 
درماني را صادر مي كند. وزارت بهداشت قانوناً بر فرآيند ارائه خدمات، 
نظارت دارد و در مورد مركزي كه اخيراً در تهران دچار حريق ش��ده، 
مواردي از تخلفات پزش��كي و حرفه اي و فعاليت اف��راد بدون مجوز را 
مشاهده و مستندات آن را به مراجع مختلف از جمله سازمان تعزيرات 
حكومتي، معاونت انتظامي نظام پزش��كي كل كش��ور و ته��ران ارائه 

كرده است. 
اما اين پاسكاري ها به اينجا ختم نشد. مهدي داوري، مديرعامل سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران در واكنش به اين گفته ها 
اعالم داشت سازمان آتش نش��اني طي بازديد هاي خود ميزان ايمني 
ساختمان ها را به مالكين و بهره برداران اعالم مي كند. وي افزود: انتظار 
مي رود مسئوالن فني و بازرسي وزارت بهداشت گزارشات آتش نشاني 
را گزارش دهند. داوري تصريح كرد: يعني وزارت بهداش��ت ساز و كار 
الزم را براي متوجه ش��دن نا ايمني اماكن طبق دستورالعمل ها دارد، 
اما اگر سيستم هاي بازرس��ي اعالم نمي كنند اين آمادگي را داريم كه 
به خود مسئوالن وزارت بهداشت هم وضعيت ساختمان هاي درماني 

را اعالم كنيم. 
 در همين كش و قوس، معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران 

كشور هم از بي توجهي به ايمني غيرسازه اي ساختمان ها انتقاد كرد. 
محمدفري��د لطيف��ي درب��اره ايمن��ي س��اختمان ها و ب��ه خصوص 
س��اختمان هاي عمومي و پرتردد تأكيد كرد: مواردي نظير اس��كلت 
ساختمان، مقاومت آن در برابر زلزله و. . . در حوزه ايمني اجزاي سازه اي 
س��اختمان اس��ت كه در اين خصوص تقريباً مي ت��وان گفت كه براي 
ساختمان هايي كه از بعد از سال ۷۰ و بر اساس آيين نامه ۲۸۰۰ ساخته 
شده اند، اوضاع كمي بهتر شده است، چون قبل از آن اصطالحاً ساخت 
و سازها بنايي بود. البته در اين موارد هم انتقادات و ضعف هايي وجود 
دارد كه عمدتاً مربوط به اجراس��ت؛ مواردي كه بايد بيشتر مورد توجه 

قرار گيرد، مانند نظارت ها، نقش مهندسين ناظر و. . . 
معاون سازمان مديريت بحران كشور با اش��اره به اجزاي غيرسازه اي 
ساختمان ها گفت: متأس��فانه در اين مورد نگراني جدي وجود دارد و 
بايد بگويم كه از ايمني غيرسازه اي ساختمان ها غافل هستيم. تقريباً 
مي توان گفت كه هيچ ساختماني اعم از عمومي و خصوصي، دولتي و 
غيردولتي وجود ندارد كه ايمني اجراي غيرس��ازه اي را به طور كامل 

رعايت كند، در حالي كه اين موضوع نيز بسيار مهم است. 
وي افزود: به عنوان مثال فرض كنيد ساختماني ضدزلزله و برابر دانش 
روز ساخته شود،  اما اجزا و وسايل آن، طوري چيدمان شود كه هنگام 
زلزله روي سر حاضران سقوط كند يا مثاًل تزئينات آن، طوري باشد كه 

خطرآفرين شود. اينها مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
ساختمان هاي درماني ناايمن و حوادث مختلف هم در كمين هستند؛ 
در اين ميان مس��ئوالن متولي به پاسكاري مشكالت و دست به دست 
كردن مسائل و معضالت مي پردازند و اين شهروندان هستند كه بايد 

هزينه هاي كم كاري آنان را بپردازند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسين سروقامت كبري فرشچي 

بخش عظيم جنگل هاي زاگرس
 در ۲ سال گذشته سوخته است

نماينده م�ردم اس�تان كهگيلوي�ه و بويراحمد در ش�وراي عالي 
اس�تان ها گفت: متأس�فانه در دو س�ال اخير بخش عم�ده اي از 
جنگل ه�اي زاگ�رس طعم�ه حري�ق ش�ده و سوخته اس�ت. 
فرزاد آذريان، نماينده اس��تان كهگيلويه و بويراحمد در شوراي عالي 
اس��تان ها در اجالس��يه اين ش��ورا گفت: دامنه هاي زاگ��رس يكي از 

حياتي ترين و ارزشمندترين سرمايه هاي كشور به حساب مي آيد. 
وي افزود: استان ما در جنوب اين رشته كوه قرار گرفته و با وجود اينكه 
در يكي از غني ترين زيستگاه هاي كشور واقع شده اما مردم اين استان 
از اين منابع غني محرومند.  آذريان با اشاره به آتش سوزي هاي اخير در 
منطقه حفاظت شده خائيز گفت: اين بحران حاصل بي تدبيري مسئوالن 
است كه بي توجه به اين ميراث هستند.  نماينده مردم استان كهگيلويه 
و بويراحمد در شوراي عالي اس��تان ها گفت: همين بي توجهي باعث 
چپاول و رويشگاه هايي شده كه صدها گونه هاي گياهي و حيوانات نادر 
را در خود جاي داده اس��ت.  آذريان نگاه بي تفاوت مديران كشوري كه 
اين شكوه و عظمت را درك نكرده اند ،دليل نابودي اين ميراث گرانبها 
دانس��ت.  وي افزود: در دو س��ال اخير بخش عظيم��ي از جنگل هاي 
زاگرس��ي طعمه آتش سوزي هاي پي در پي ش��ده و متأسفانه مردم با 
دستان خالي به مصاف آتش مي رفتند.  نماينده مردم استان كهگيلويه 
و بويراحمد در شوراي عالي استان ها كمبود نيروهاي محيط بان، نبود 
تجهيزات اطفاي حريق و بالگرد امدادي را از جمله داليل ورود خسارت 
گسترده به ميراث طبيعي اين منطقه عنوان كرد.  وي گفت: نفس هاي 
قلب زاگرس و طبيعت بكر آن به ش��ماره افتاده اس��ت، در حالي كه دو 
سازمان محيط زيس��ت و جنگل ها س��اكت مانده اند.  نماينده استان 
كهگيلويه و بويراحمد در شوراي عالي استان ها افزود: در حالي كه حفظ 
محيط زيست وظيفه دولت است، اما دولت ها با بي مهري محيط زيست 
را رها كرده اند.  وي خطاب به مع��اون پارلماتي رئيس جمهوري اظهار 
داشت: بودجه دو س��ازمان متولي طبيعت ۹۰۰ ميليارد تومان است و 
تنها ۱۰ درصد آن صرف حفاظت از ميراث طبيعي مي شود و از دولت و 
رئيس جمهور مي خواهيم در بودجه اين دو سازمان تجديدنظر كنند و با 
استخدام نيروها توجه بيشتري به حفاظت محيط زيست داشته باشد. 

بيژن يانچشمه

همه چيز از يك كليپ در شبكه هاي اجتماعي آغاز شد. 
نمي دانم كجا بود و چندان مهم هم نيست. . . 

فقط مي دانم س�ِر چهار راهي بود كه اتومبيل ها به س�رعت از 
اطراف آن در حال رفت و آمد بودند. 

موتورس�يكلتي كه باِر آن ب�ه نظرم چند جعبه س�يب زميني 
بود، نقش بر زمين شد و س�يب زميني ها گوشه و كنار پراكنده 

شدند. 
باور نمي كنيد؛ در چند ثانيه چه صحنه زيبايي از دلس�وزي و 

همبستگي شكل گرفت!
خودروها در اطراف چهار راه ايس�تادند. راننده ها به س�رعت 
دست به كار شدند و با س�رعت هرچه تمام تر سيب زميني ها 
را جمع كردن�د و تحوي�ل موتور س�وار دادند. بعد هم س�وار 

اتومبيل هاي خود شدند و رفتند. 
شق القمر كردند؟ نه!

اتفاق خارق العاده اي را رقم زدند؟ ابداً!
به انسانيت خويش تكيه كرده، گام كوچكي در راه همبستگي 

اجتماعي برداشتند؛ همين!

67
تلخ شدن كام بيماران ديابتي 

با كمبود انسولين قلمي 
در ش�رايطي كه به واس�طه همه گيري ويروس كرونا همه اخبار روي 
اين بيماري و حاش�يه هايش متمرك�ز شده اس�ت، بيماران مبتال به 
بيماري ه�اي مزمني همچ�ون ديابت با چال�ش كمبود ي�ا نبود نوع 
خاصي از انسولين مصرفي شان مواجهند و حتي در تماس با سامانه 
190 هم نمي توانند انس�ولين قلمي پيدا كنند. راه اندازي خط توليد 
اين انس�ولين ها در يك ماه گذشته هم اين مش�كل بيماران ديابتي 
را حل نك�رده و همچن�ان ب�ازار دارويي كش�ور با كمبود اي�ن دارو 
مواجه اس�ت. حاال آنطور كه كيانوش جهانپور، مدي�ر روابط عمومي 
وزارت بهداش�ت مي گويد، كمبود اين نوع انس�ولين اخيراً به دليل 
تحريم و وجود مش�كالت در تب�ادالت بانكي، تأمين ب�ه موقع ارز و 
مشكالت در حمل و نقل هوايي رخ داده بود كه به زودي رفع مي شود. 

انسولين قلمي موجود نيست؛ اين چالشي است كه بس��ياري از بيماران 
ديابتي را در اين روزهاي كرونايي از اين داروخانه به آن داروخانه سرگردان 
كرده است. كار به جايي رسيده كه حتي اين دارو در بازار سياه ناصرخسرو 
هم پيدا نمي شود. البته داروهاي جايگزين براي مصرف بيماران ديابتي 
وجود دارد، اما اين مدل از انسولين توصيه بسياري از پزشكان به بيمارانشان 
است و اغلب اين پزشكان حاضر نيس��تند داروي جايگزين معرفي كنند. 
پيش از اين نيز محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو هم با اشاره 
به اينكه انس��ولين يكي از اقالمي اس��ت كه باالترين ميزان ارزبري هاي 
دارويي در كشور را دارد، درباره اين كمبود ها گفته بود: »سال ها اين دارو را 
به صورت ويال در كشور توليد مي كرديم، اما به دليل اينكه ذائقه و سليقه 
بيماران عوض شده و به سمت »پن« و اقالم ديگر انسولين تغيير يافته، در 
تأمين اين اقالم با مشكالتي مواجه هستيم. « به گفته وي انسولين قلمي 
بيشترين ارزبري دارويي را در كشور دارد و هر سال معادل ۶۰۰ ميليارد 

تومان ارز براي واردات اين محصول هزينه مي شود. 
 ماجراي ورود انسولين قلمي به بازار

جايگزين شدن انسولين هاي قلمي با انسولين هاي تزريقي، چند سال پيش 
و با سرمايه گذاري كارخانه نوونورديسك در ايران آغاز شد. 

نوونورديسك دانمارك، مهم ترين عرضه كننده داروي انسولين در جهان 
يكي از كمپاني هايي بود كه با برجام وارد ايران شد تا روي بازار ۸۰ ميليون 
نفري ايران سرمايه گذاري كند.  اين شركت كه در سال ۹۵ از ماكت خود 
در ايران رونمايي كرد،  بنا بود تا چهار س��ال آينده و با بهره برداري كامل 
از اين واحد صنعت��ي توليدي، ضمن تأمين نياز داروي��ي بيماران ايراني، 
امكان تأمين داروهاي مورد نياز بيماران را در كشورهاي غرب آسيا نيز به 
وسيله اين واحد توليدي فراهم كند. حاال چهار سال از آن زمان مي گذرد، 

انسولين هاي نووميكس توليدي اين شركت هنوز وارداتي است. 
البته رئيس سازمان غذا و دارو وعده داده بود كه برنامه ريزي براي توليد اين 
اقالم شروع شده و دو ش��ركت به صورت تحت ليسانس و ژنريك اقدام به 
توليد خواهند كردو اين وعده روز اول تيرماه محقق و از خط توليد انسولين 
قلمي رونمايي شد، اما نگار اين انس��ولين ها هنوز به بازار نرسيده يا شايد 
پزشكان هنوز تمايل ندارند انسولين هاي وطني را براي بيمارانشان تجويز 
كنند چراكه تماس هاي مخاطبان »جوان« و پيگيري هاي ما نشان مي دهد 

اين دارو هنوز در بازار وجود ندارد. 
 تحريم و كرونا عامل كمبود انسولين قلمي 

حاال آنطور ك��ه مدير روابط عموم��ي وزارت بهداش��ت مي گويد با توجه 
به مش��كالتي كه در حوزه حمل و نقل هوايي به دليل بروز كرونا در دنيا 
ايجاد شده و همزمان هم به دليل مشكالتي كه به علت تحريم ها در حوزه 
تبادالت بانكي و واردات ايجاد شده بود و در عين حال به دليل مشكالتي 
كه ممكن است بعضاً به صورت مقطعي در تأمين ارز بروز كند، ممكن است 
ورود و عرضه برخي اقالم از جمله برخي از انواع انسولين هاي قلمي مطابق 

برنامه زماني تعيين شده، پيش نرود. 
وي با بيان اينكه اين اتفاق يكي دو بار طي چند ماه اخير براي برخي از انواع 
انسولين هاي قلمي رخ داده است، مي افزايد:» البته در اين زمينه انواعي از 
انسولين قلمي كه دچار كمبود در بازار است، تأمين شده است و به زودي 
وارد و سپس برچسب گذاري و در داروخانه هاي منتخب توزيع مي شود.«

 كمبودها به زودي رفع مي شود
جهانپور با اشاره به رونمايي از اولين خط توليد برخي از انواع انسولين هاي 
قلمي در كش��ور و راه اندازي دومين خط توليد در ش��ركت ديگر تصريح 
مي كند:» راه افتادن خط توليد اين دارو افزايش توليد داخل شده و ضريب 
اطمينان بيش��تري را براي تأمين منظم انس��ولين هاي قلمي مورد نياز 

بيماران ديابتي در سراسر كشور فراهم مي كند.«
به گفته مدير كل روابط عمومي وزارت بهداشت،  اولين خط توليدي كه 
در اين حوزه راه اندازي ش��ده، مي تواند حدود ۲۰ ميلي��ون دالر برايمان 
صرفه جويي ارزي داشته باش��د و حدود ۱۰ درصد انس��ولين قلمي مورد 
نياز را تأمين  و بخشي از نياز داخلي را با ضريب اطمينان بيشتري فراهم 
مي كند. در صورت راه اندازي خط توليدهاي بعدي اين روند افزايش يافته 
و ممكن است به زودي و طي ماه هاي آتي تا مرز خودكفايي انسولين قلمي 

در كشور برسيم. 


