
شهرداري تهران در سه س�ال گذشته در زمينه 
توسعه حمل و نقل عمومي بسيار ضعيف عمل كرده 
و حتي يك كيلومتر مترو هم نساخته است. حاال با 
شيوع كرونا اوضاع فرق كرده است؛ وسايل حمل 
و نقل عمومي يكي از گلوگاه هاي انتشار ويروس 
كروناس�ت. ازدحام جمعيتي كه به دليل تأخير و 
كمبود اتوبوس و مترو هر لحظه بر تراكم شان افزوده 
مي شود و رعايت پروتكل هاي بهداشتي و استفاده 
از ماسك را به طنزي تلخ تبديل مي كند؛ چراكه در 
اتوبوس و مترو چيزي به نام رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي امكان پذير نيست. حاال شهردار تهران 
در نامه اي به رهبر معظم انقالب درخواست كرده 
كه منابع مالي خريد اتوبوس و واگن مترو از محل 
بازگشت منابع صندوق توسعه ملي پرداخت شود. 
اين درخواست در حالي صورت گرفته كه دولتي ها 
هزاران ميليارد به ش�هرداري بدهكار هستند و 
شهرداري هم از ابتداي سال فقط ۱۰ درصد سهم 
خود را در توس�عه مترو پرداخت كرده است، اما 
شهردار تهران به جاي پرداخت سهم شهرداري 
در توسعه مترو و وصول طلب  شهرداري از دولت، 
دس�ت به قلم ش�ده و براي تأمين منابع توسعه 
حمل و نقل عمومي از رهبري درخواست كرده كه 
اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را بدهند !
شهردار تهران در نامه اي به دفتر رهبر معظم انقالب 
درخواس��ت كرد كه مناب��ع مالي خري��د اتوبوس و 
واگن مترو از محل بازگش��ت منابع صندوق توسعه 
ملي پرداخت ش��ود. پي��روز حناچ��ي در نامه اي به 
حجت االسالم محمدي گلپايگاني، رئيس دفتر مقام 
معظم رهبري و همچنين نوبخت، معاون رئيس جمهور 
و نهاونديان دبير شوراي عالي هماهنگي امور اقتصادي 
نوش��ت: » در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد ناوگان 
اتوبوسراني تهران فرسوده بوده و در سامانه مترو نيز 
بيش از ۵۰ درصد قطار ها از مرز تعميرات اساسي عبور 
كرده اند و اين در حالي است كه شهر تهران با كمبود 
حدود 3هزار دس��تگاه اتوبوس و هزارو۵۰۰ دستگاه 

واگن مترو نيز مواجه مي باشد.«
حناچي با اشاره به مصوبات ستاد ملي مديريت بيماري 
كرونا مبني بر رعايت فاصله گذاري اجتماعي  نوشت: 
»با توجه به مراتب مذكور، شهرداري تهران به منظور 
رفع بخشي از معضالت مطروحه در نظر دارد نسبت 
به خريد هزار دستگاه اتوبوس به مبلغ 3۰ هزار ميليارد 
ريال و ۲۱۰ دستگاه واگن مترو به مبلغ ۵۰ هزار ميليارد 
ريال اقدام كند، بنابراين با توجه به محدوديت هاي 
مضاعف مالي ناشي از شيوع بيماري كرونا و عدم امكان 
تأمين منابع مالي از سوي اين شهرداري، خواهشمند 
است دستور فرماييد نسبت به اخذ مجوز استفاده از 
بازگشت منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين مالي 
خريد اتوبوس ها و واگن هاي مذكور به مبلغ ۸۰ هزار 

ميليارد ريال اقدام الزم مبذول نمايند.«
رونوشت اين نامه به محسن هاشمي – رئيس شوراي 
شهر، مناف هاشمي - معاون حمل و نقل و رحيمي - 

مشاور شهردار در امور دولت نيز زده شده است. 
 ناتواني شهرداري از وصول طلب ميلياردي اش 

از دولت
حكايت پولي كه در صندوق توسعه ملي ذخيره شده، 
حكايت ذخيره اي ب��راي روز مباداس��ت. اگر چه در 

ش��رايط كنوني وضعيت حمل و نقل عمومي بسيار 
نابسامان است و اقشار متوس��ط و ضعيف جامعه به 
عنوان مسافران اصلي ناوگان حمل و نقل عمومي به 
دليل ازدحام و تراكم جمعيت و كمبود وسايل حمل و 
نقل عمومي همچون اتوبوس و مترو، در معرض ابتال به 
ويروس كرونا قرار دارند،  اما راهكار اصالح ساختار حمل 
و نقل عمومي برداشت از صندوق توسعه ملي نيست. 
شهرداري تهران از دولت ميلياردها تومان پول طلبكار 
است، بنابراين شايد منطقي ترين راه تأمين منابع الزم 
براي توسعه حمل و نقل عمومي، تالش براي وصول 
اين مطالبه ها باشد. به همين خاطر هم نامه شهردار 
تهران به رهبري براي برداشت از صندوق توسعه ملي 
به منظور توسعه حمل و نقل عمومي با واكنش هاي 
انتقادي مواجه شده است. از همه مهم تر اينكه پيروز 
حناچي،  ش��هردار تهران يكي از چهره هاي نزديك 
به دولت است و شايد در دوره هاي مختلف شهرداري 
تهران كمتر پيش آمده تا اين همه توافق و همسويي 
سياسي ميان دولت مستقر و شهرداري تهران وجود 
داشته است. با اين اوصاف چرا حناچي به جاي آنكه از 
دولت بخواهد مطالبات شهرداري را پرداخت كند به 
سراغ رهبري رفته و از ايشان خواسته تا اجازه برداشت 

از صندوق توسعه ملي را بدهند؟!
   پول هايي كه دولت بايد به شهرداري بدهد

عوارض مستمر در مناطق بيست و دو گانه، عوارض 
مس��تمر در ماليات بر ارزش افزوده، عوارض مستمر 

اس��تانداري تهران،  آراي كميسيون ماده ۱۰۰، ماده 
۷۷ و س��اير دعاوي حقوقي، ۵۰ درصد سهم دولت 
در تخفيفات بافت فرس��وده، ۵۰ درصد سهم دولت 
در تملك و ساخت ايستگاه هاي مترو، سهم دولت در 
يارانه بليت شركت اتوبوس��راني تهران و حومه )يك 
س��وم بهاي تمام شده(، س��هم دولت در يارانه بليت 
شركت بهره برداري راه  آهن تهران و حومه )يك سوم 
بهاي تمام شده(، 6۰ درصد سهم شهرداري از محل 
تخلفات رانندگي وصول شده شهر تهران، ۵۰ درصد 
سهم دولت در شركت راه آهن تهران و حومه ، مخارج 
طراحي و تجهيز از جمله مواردي است كه بايد دولت 
پرداخت كند؛ البته دولت در مواردي پرداختي بسيار 

ناچيزي داشته است. 
   بدهي ۱9 هزار ميلياردي دولت به شهرداري 
محمدباقر قاليباف شهردار اسبق تهران كه حتي در 
جلس��ات هيئت دولت دعوت نمي شد، شهرداري را 
با ۱۹ هزار ميليارد طلب از دولت واگذار كرد. پس از 
قاليباف با روي كار آمدن محمد علي نجفي ارتباط 
بين دولت و شهرداري بهتر شد و شهردار پايتخت به 
جلسات هيئت دولت دعوت شد، اما اين ارتباط بهتر 
موجب وصول بدهي هاي دولت به ش��هرداري نشد؛ 
عمر شهردار بودن افشاري هم كوتاه بود و گشايشي 

براي شهر تهران نداشت. 
  حناچي هم كارگشايي نكرد

نوبت به سومين ش��هردار اصالح طلب رسيد. پيروز 

حناچي هم دو سالي مي شود كه به بهشت آمده اما 
نتوانسته بدهي هاي دولت را به شهرداري وصول كند. 
البته االن حناچي هم به جلسات هيئت دولت دعوت 
نمي شود، ماجرا گويي به تخريب نيم طبقه تخلف ملك 
جماران باز مي گردد. پس از اين قضيه ديگر حناچي در 

جلسات هيئت دولت ديده نشده است. 
محسن هاشمي، رئيس شوراي ش��هر تهران هم در 
خصوص ديون دولت به ش��هرداري به فارس  گفت: 
»حدود 3 تا 4 هزار ميليارد تومان دولت ديون خود 
را از طري��ق تهاتر پرداخت كرده اس��ت و بر اس��اس 
گزارش هاي ش��هرداري دولت حدود ۱4 تا ۱۵ هزار 
ميليارد تومان بدهي به ش��هرداري دارد و همچنين 
بايد يك ميلي��ارد دالر هم از صندوق توس��عه ارزي 

استفاده كند.«
به گفته وي البته ساختمان هاي دولتي، وزارتخانه ها 
و ساخت و س��ازهايي كه بدون مجوز صورت گرفته 
و پروانه ندارند باي��د آنها هم در ديون احصا ش��وند. 
ساختمان هايي وجود دارد كه سال ها تخلف كرده اند، 
اما جريمه خود را پرداخت نكرده اند؛ شهرداري تهران 
بايد هر چه س��ريع تر اين موضوع��ات را احصا كند. 
هاشمي تصريح كرد:» ۱4 هزار ميليارد بدهي دولت به 

شهرداري با قيمت پنج سال پيش است.«
   سوء تفاهم شده !

غالمحسين محمدي، رئيس مركز ارتباطات و امور 
بين الملل ش��هرداري تهران ايران درباره اين نامه با 
تأكيد بر اينكه سوء تفاهم اتفاق افتاده است به »جوان« 
مي گويد:» اين نامه براي وصول طلب ش��هرداري به 
رهبر انقالب نوشته نشده اس��ت. ما تاكنون چندين 
نامه تهيه كرديم و به بخش هاي مختلف فرستاديم و 
مطالبات مان را در بخش هاي مختلف پيگيري كرديم. 
اخيراً هم وزير كشور در نامه اي به تمام دستگاه ها و 
سران قوا، وضعيت حمل و نقل عمومي در كالنشهرها 
را تش��ريح كرده اند. درباره مطالب��ات از دولت هم ما 
مفصل پيگير هستيم. يكي از مطالبات جدي ما كه 
مصوبه دولت را هم دارد، تأمين منابع مترو از منابع 
ذخيره ارزي است كه در چين وجود دارد و از طريق 
كنسرسيوم بين ايران و چين در جريان است، اما به 
دليل مسائل تحريم جاري شدن اين قرارداد مقداري 
عقب افتاده است.« وي با تأكيد بر اينكه نامه اخير هم 
تنها به دفتر حضرت آقا نبوده است، مي افزايد:» اين نامه 
به بخشي از مجموعه هاي درگير در صندوق توسعه 
ملي از جمله دفتر رهبري، معاون رئيس جمهور و دفتر 
رئيس جمهور فرستاده شده است. بنابراين اين حرف 
كه ما به جاي پيگيري مطالبات مان به دفتر رهبري 

نامه زده ايم، حرف غلطي است.«
محمدي درباره پيگير مطالبات شهرداري از دولت هم 
اينگونه توضيح مي دهد:» مطالبات ما طي چند سال 
گذشته از طرق مختلف پيگيري شده است. بخشي از 
مطالبات شهرداري از دولت با استفاده از تهاتر ديون در 
بودجه هاي سنواتي پرداخت شده، بخشي از طريق 
تأمين از اوراق مشاركت انجام شده، بخشي از طريق 
ايفاي سهم دولت در خريد سهم ارزي مترو بوده است 
و بخش ديگر هم كه رقم كمي هم نيست، همچنان 
معطل است، اما نيازهاي اضطراري تهران چيزي فراتر 
از بودجه هاي مصوب است و ما آن را از طريق صندوق 

توسعه ملي پيگيري كرديم.«
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پيشرفته ترين ماهواره تصويربرداري ايران هفته ديگر تحويل سازمان فضايي مي شود

»پارس يک« چشمان تيزبين ايراني در فضا

صندوق توسعه، قلک شهرداری ها   نیست
 شهردار تهران در اقدامي تأمل برانگيز 

به جاي مطالبه هزاران ميليارد طلبش از دولت، براي تأمين مالي به رهبرانقالب نامه نوشت

عملكرد آزمايشي ماهواره »پارس ۱« ب��ه عن��وان 
پيشرفته ترين ماهواره سنجش از دور كشور در 
پژوهش�گاه فضايي ايران به اتمام رسيد و هفته 
آينده تحويل س�ازمان فضايي مي شود. »پارس 
۱« پيش�رفته ترين ماهواره تصويربرداري كشور 
است كه قابليت تصوير برداري در شب را داراست. 
از س��ال گذش��ته چهار پروژه اصلي در پژوهش��گاه 
فضايي ايران در حال پيگيري است كه شامل ساخت 
ماهواره هاي ناهيد يك، ناهيد دو، پارس يك و نيز بلوك 
انتقال مداري سامان مي شود. اكنون پارس ۱ به عنوان 
پيشرفته ترين ماهواره س��نجش از دور كشور آماده 

تحويل شده است. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در مراسم معرفي 
دستاوردهاي بومي سازي تجهيزات پيشرفته شبكه 
ملي اطالعات كه صبح ديروز ب��ه صورت مجازي در 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات برگزار شد، 
اعالم كرد كه عملكرد آزمايشي ماهواره »پارس ۱« 
در پژوهشگاه فضايي ايران به اتمام رسيد و طي هفته 

آينده تحويل سازمان فضايي مي شود. 
   تقسيم كار بين دانشگاه و پژوهشگاه

پژوهشگاه فضايي ايران سازماني دانش محور است 
كه فعاليت هايش در قالب س��ه حوزه اصلي تعريف 
شده اس��ت. كس��ب دانش فني طراحي و س��اخت 
ماهواره هاي سنجشي و مخابراتي، توسعه خدمات 
فضاپايه و نيز توسعه كاربرد و سرريز فناوري فضايي 
به ساير حوزه هاي صنعتي، س��ه حوزه فعاليت اين 

پژوهشگاه هستند. 
يكي از مس��ائل مهم در حوزه فضايي كشور، پرهيز 
از موازي كاري تعيين شده اس��ت. بر همين اس��اس 
مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي بخشي از پروژه ساخت 
ماهواره ها را برعهده دارند و تكميل نهايي ماهواره ها 
نيز در پژوهشگاه فضايي ايران انجام مي شود. ماهواره 
»پارس ۱« هم در همين راستا و با مشاركت دانشگاه 

اميركبير نهايي شده است. 

   سربلند از هر آزمايشي
آزمون هاي عملكردي مدل تجميع ش��ده ماهواره 
سنجشي »پارس ۱« در پژوهشگاه فضايي ايران به 

طور موفقيت آميز انجام شده است. 
آزمون عملكردي ماهواره سنجشي پارس ۱ به صورت 
 S، مخابراتي با استفاده از تست فركانسي در باندهاي
X و UV، نرم افزار مركز كنترل مأموريت و نرم افزار 
دريافت تصوير انجام شده است. همچنين از شبيه ساز 
GPS و شبيه ساز ايستگاه تعيين موقعيت راديويي به 
منظور بررسي عملكرد بخش هاي مختلف ماهواره 

استفاده شده است. 
آزمون كارايي بخش هاي مختلف ماهواره مانند چرخ 
عكس العملي، مغناطيس سنج، عملگر مغناطيسي، 
ژيروس��كوپ، سنس��ور خورشيد، سنس��ور ستاره، 
محموله هاي تصويربرداري، سنسورهاي حرارتي و. 
. . نيز از طريق آزمايش هاي اختصاصي در دانشگاه و 

پژوهشگاه، پيش تر با موفقيت انجام شده بود. 
پژوهشگاه فضايي ايران، ماهواره سنجشي »پارس ۱« را 
به عنوان يكي از پروژه هاي كليدي اين پژوهشگاه، جزو 
كالس هاي ماهواره هاي تصويربرداري دانسته است كه 

امكان تصويربرداري در شب را ميسر مي كند. 
   تمركز براي ناهيد2

محمدجواد آذري جهرمي روز گذش��ته در مراسم 
معرف��ي دس��تاوردهاي بومي س��ازي تجهي��زات 
پيشرفته ش��بكه ملي اطالعات با اشاره به تكميل 
ماهواره »پارس ۱« گفت: طبق گزارش هاي آقاي 
حس��ين صميمي، رئيس پژوهش��گاه فضايي، كار 
آزمايش هاي نهايي براي تحوي��ل ماهواره »پارس 
۱« كه پيشرفته ترين ماهواره توليد داخل است، به 
سرانجام رسيده و اين ماهواره هفته آينده براي طي 
مراحل بعدي تحويل س��ازمان فضايي خواهد شد. 
مي خواهم همه تمركزشان را بگذارند براي تكميل 
ماه��واره »ناهيد ۲« كه آن هم ماه��واره مخابراتي 
مهمي اس��ت و اميدوارم همين مسير پيشرفت در 

عرصه فناوري اطالعات با جديت ادامه پيدا مي كند 
تا به سرانجام نهايي برسد.«

وي با بيان اينكه ما دانش فني الزم را داريم  براي اينكه 
به مسير حركتي توليد برويم،  افزود: وقتي صحبت از 
توليد مي شود، ذهنيت عده اي اين است كه همه چيز 
بايد در داخل توليد شود. درحالي كه ساخت قطعات، 
نيمه هادي ها و محصوالت ديگر، صنايع حائز اهميت 
و مهمي هستند كه ما در اين عرصه ها استفاده كننده 
از كشورهايي هستيم كه توليدكننده اين قطعاتند،اما 
برنامه ريزي نرم افزاري و مدل خالقيتي كه براي مدل 
نهايي به كار مي رود، حائز اهميت است كه ما دانشش 

را در داخل داريم.«
   آزمون سازگاري الكترومغناطيس

رئيس پژوهش��گاه فضايي ايران ه��م دقيقاً يك ماه 
قبل يعني ۲۵ مرداد ماه اعالم ك��رد كه آزمون هاي 
س��ازگاري الكترومغناطيس عملك��ردي ماهواره 
سنجشي »پارس ۱« در سطح سيستمي با موفقيت 

انجام شد. 
حسين صميمي با اش��اره به موفقيت پژوهشگران 
پژوهشكده س��امانه هاي ماهواره در انجام اين تست 
افزود: متخصصان فضايي مجموعه پژوهشگاه فضايي 
توانستند براي نخستين بار در كشور اين آزمون را روي 

ماهواره به انجام برسانند. 
وي خاطر نش��ان ك��رد: تا به ح��ال اين آزم��ون در 
ماهواره هاي مختلف روي ماژول ها انجام شده بود، ولي 
بيشترين اهميت آزمون سازگاري الكترومغناطيس 
عملكردي به دليل تست روي خود ماهواره »پارس ۱« 
بوده كه براي نخستين بار اين آزمون روي يك ماهواره 

به انجام رسيده است. 
صميمي افزود: اين تس��ت ك��ه در مرك��ز آزمون و 
يكپارچه سازي پژوهش��گاه فضايي ايران انجام شد، 
شامل آزمون سازگاري با پرتابگر )اعم از CE، CS و 
RS(، آزمون سازگاري درون سامانه اي، آزمون اتصاالت 

و سيم بندي بوده است. 

   اختراع در كنار ماهواره
رئيس پژوهشكده سامانه هاي ماهواره اي پژوهشگاه 
فضايي هم ۲۹ تيرماه خبر داد كه آزمون هاي محيطي 
»سامانه ايزوالتور« طراحي شده براي مدل پيش پروازي 
ماهواره »پارس۱« در پژوهشكده سامانه هاي ماهواره 

پژوهشگاه فضايي ايران با موفقيت به انجام رسيد. 
حامد بابايي با اعالم اين خبر اظهار ك��رد: ايزوالتور 
غيرفعال براي كاهش سطح ارتعاشات منتقل شده به 
ماهواره در اين پژوهشكده طراحي و ساخته شده كه 
پيش از اين، به عنوان اختراع، در مركز مالكيت فكري و 

اداره ثبت اختراعات نيز به ثبت رسيده است. 
   نقطه عطفي در طراحي و ساخت ماهواره ها

بابايي تشريح كرد: با توجه به حساسيت باالي تجهيزات 
فضايي مورد اس��تفاده در ماهواره ها به ارتعاش��ات و 
احتمال بروز آسيب در تجهيزات در اثر ارتعاشات وارده 
ناشي از پرتاب، طراحي و ساخت اين سامانه ايزوالتور 
مي تواند نقطه عطفي در طراحي و ساخت ماهواره ها 
در داخل كشور به حس��اب آيد و همچنين افزون بر 
جلوگيري از توقف پروژه ه��اي ماهواره اي، در هزينه  
و مدت زم��ان اجرايي آنها كاهش چش��مگيري به 
وجود آورد. رئيس پژوهشكده سامانه هاي ماهواره در 
خصوص چگونگي آزمون هاي محيطي سامانه ايزوالتور 
اظهار كرد: آزمون هاي انجام شده شامل آزمون مودال، 
ارتعاشات اتفاقي، ارتعاشات سينوس��ي، ارتعاشات 
شبه استاتيكي و شوك در راستاي محوري و جانبي 
بوده اس��ت كه در نتيجه آن، ايزوالتور طراحي شده 
ضمن تحمل بارهاي ارتعاشي وارده ناشي از شرايط 
پرتاب، به خوبي توانست بارهاي منتقل شده به نقاط 
مختلف ماهواره را تا سطح قابل قبولي كاهش دهد. 
ماهواره »پارس۱« به دنبال خود فناوري هاي ديگري 
را هم در كشور ايجاد كرد. سال ها بود كه متخصصان 
كشور براي ماهواره تصوير برداري ديد در شب تالش 
مي كردند و در نهايت اين تالش ها اكنون به موفقيت 

منجر شده است. 

حسین سروقامت همپوشاني كرونا و آنفلوآنزا
كارشناس�ان كه از مدت ه�ا قبل پايي�ز را فصل خطرن�اك كرونا 
برمي ش�مردند، حاال به ط�ور جدي ت�ر از همنش�يني آنفلوآنزا و 
كرون�ا مي گوين�د. عاليم اي�ن دو بيماري مش�ابه اس�ت و همين 
موض�وع ه�م كار را پيچيده ت�ر كرده اس�ت. همچنان ماس�ك و 
فاصله گذاري اجتماعي مهم ترين راه پيش�گيري از كرونا اس�ت. 
ش��مار مبتاليان به كروناويروس جديد در جهان تا روز گذشته به ۲۹ 
ميليون و ۱۸4 هزار و ۷4۰ نفر رسيده و مرگ ۹۲۸ هزار و ۲۸۷ نفر نيز 
در اثر اين بيماري تأييد شده است. بنابر تازه ترين آمارها همچنين ۲۰ 
ميليون و 3۰ هزار و ۷۹۱ نفر از مبتاليان ب��ه كوويد ۱۹ تاكنون بهبود 
يافته اند. روند افزايش آمار مبتاليان ب��ه بيماري كوويد  ۱۹ كه تاكنون 
در ۲۱3 كشور و منطقه در جهان شيوع يافته، ادامه دارد و اين بيماري 
همچنان در دنيا و ايران قرباني مي گيرد. در ميان ۷ ميليون و ۲۲۵ هزار و 
66۲ مورد ابتالي فعال در سراسر جهان، ۹۹ درصد موارد يعني ۷ ميليون 
و ۱6۵ هزار و ۱۸3 نفر وضعيت خفيف داشته اند و تنها 6۰ هزار و 4۷۹ 

مورد معادل يك درصد از كل موارد در وضعيت وخيم قرار دارند. 
روز گذشته سخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرد: از روز يك شنبه تا ۲4 
شهريور و بر اساس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۲ هزار و 6۱۹ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه يك هزار و 3۸۲ 
نفر از آنها بستري شدند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 4۰4 

هزار و 64۸ نفر رسيد. 
 سيما سادات الري افزود: متأس��فانه در طول در اين بازه زماني ۱۵6 
بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 

بيماري به ۲3 هزار و 3۱3 نفر رسيد. 
سخنگوي وزارت بهداش��ت گفت: 3هزارو۷۹۸ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. به 
گفته الري، تا كنون 3 ميليون و ۵۸6 هزار و ۸4۸ آزمايش تش��خيص 

كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 
  ۱3 استان كشور در وضعيت قرمز 

بر اس��اس آخرين اطالعات آماري كرونا از س��وي س��خنگوي وزارت 
بهداشت در كشور، استان هاي تهران، مازندران، گيالن، قم، اصفهان، 
خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، 

يزد، زنجان و قزوين در وضعيت قرمز قرار دارند. 
استان هاي آذربايجان غربي، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبيل، 
بوشهر، كرمانش��اه، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، مركزي، 
ايالم، چهارمحال و بختياري، گلس��تان و خوزس��تان هم در وضعيت 

هشدار قرار دارند. 
  هشدار در خصوص همپوشاني كرونا و آنفلوآنزا

 در آستانه آغاز فصل سرد متخصصن نگران ش��يوع بيماري آنفلوآنزا 
هستند كه بيشتر عالئم اين بيماري مش��ابه كوويد ۱۹ است. اين امر 
درمان و مراقبت هاي پيشگيرانه بيشتري را مي طلبد، در اين خصوص 
عادل فالح، متخصص بيماري هاي عفوني و تب دار نسبت به افزايش آمار 

مرگ و مير متأثر از همپوشاني كروناويروس و آنفلوآنزا هشدار داد. 
 وي به خطرناك بودن همپوشاني آنفلوآنزا و كرونا اشاره كرد و افزود: اگر 
فردي مبتال به بيماري كوويد ۱۹ شده و دچار بيماري آنفلوآنزا نيز بشود 
به دليل اينكه كروناويروس واكسن ندارد، با عوارض خاص هر كدام از 

اين دو بيماري مواجه خواهد شد. 
وي با تأكيد بر اينكه هر دو بيماري كوويد ۱۹ و آنفلوآنزا روي سيستم 
تنفس��ي تأثيرگذار بوده و عملكرد سيستم تنفسي را مختل مي كنند، 
اظهار كرد: همپوش��اني اين دو بيماري روي بدن يك انس��ان موجب 

تشديد عالئم و نهايتاً افزايش آمار مرگ و مير خواهد شد. 
وي افزود: اگر در سيس��تم درماني و بيمارس��تاني، ي��ك بيمار مبتال 
به آنفلوآنزا بستري ش��د بايد به شدت مراقب باش��يم كه اين بيمار به 
كرونا مبتال نش��ود، يا برعكس اگر يك بيمار مبتال به كوويد ۱۹ تحت 
مراقبت هاي درماني قرار گرفت بايد به گونه اي عمل كرد كه با آنفلوآنزا 

درگير نشود. 
وي افزود: اختالل در حس بويايي و چش��ايي از جمله عالئمي اس��ت 
كه مختص بيماران كرونايي اس��ت و در اين دس��ته از بيماران بيشتر 
مشاهده مي شود، در صورتي كه در آنفلوآنزا اختالل در حس بويايي و 
چشايي كمتر ديده مي شود. تب باال بيشتر در بيماران آنفلوآنزايي ديده 
مي شود، در حالي كه تب باال در بيماران مبتال به كوويد ۱۹ كمتر است. 
البته اين دو بيماري در برخي عالئم نظير س��ردرد، خستگي  و ضعف 

مشترك هستند. 
  اهداي ۶۷هزارو۵۰۰كيت آزمايشگاهي كرونا به ايران 

س��ازمان جهاني بهداش��ت )WHO( كيت هاي آزمايشگاهي براي 
انجام بيش از 6۷هزارو۵۰۰ تست االيزا جهت شناسايي و اندازه گيري 
پادتن كوويد  ۱۹ را به جمهوري اسالمي ايران تحويل داد. اين كيت ها 
توسط انستيتو رابرت كخ آلمان اهدا شده است و براي مقاصد پژوهشي 

و غربالگري در كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
بنابر اعالم روابط عمومي نمايندگي سازمان جهاني بهداشت در ايران، 
بخشي از كيت ها به توصيه كارگروه سرواپيدميولوژي وزارت بهداشت 
به سازمان ملي انتقال خون ايران تحويل داده شد تا در ارزيابي كيفيت 
پالسماهاي اهدايي مورد استفاده قرار گيرد. تعدادي از كيت ها نيز جهت 
تحقيق روي ايمني جمعيت هاي حساس و ارزيابي كيفيت كيت هاي 
توليد داخل به انس��تيتو پاس��تور ايران و همچنين به مركز تحقيقات 
عفوني اطفال در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به منظور انجام 
تحقيق در مورد شيوع كوويد  ۱۹ در بين كودكان تحويل داده شد. مابقي 
كيت ها نيز در انبار س��ازمان ملي انتقال خون نگهداري مي شوند تا بر 

اساس تصميمات كميته توزيع شوند. 
اميد به توليد دارو و واكس��ن مؤثر در پيش��گيري و درمان كوويد ۱۹ در 
مجامع علمي جهان و ايران در حال پيگيري اس��ت، ام��ا تاكنون دارو و 
واكس��ن مؤثري كه تأييد جهاني را دريافت كرده باشد، توليد نشده است 
و همچنان ماس��ك زدن و رعايت فاصله اجتماعي و پرهيز از رفتارهاي 
 پر خطر، بهترين و مؤثر تري��ن روش براي مقابله و كنت��رل اين بيماري 

به حساب مي آيد. 

»فرصتي به دست آوردي و به مردم خيانت كردي؛ و اموالي را كه 
براي بيوه زنان و يتيمان به جا مانده بود، ربودي!

چون گرگي تيزچنگ كه بُِز زخم خورده اي را مي ربايد. . . 
به اموال مس�لمانان چنگ انداختي و خود را در اين اختالس و 

دزدي گنهكار ندانستي. 
واي بر تو؛ پنداشتي كه ميراث پدر و مادرت را مي بري؟

از خدا بت�رس و اموال م�ردم را برگردان كه اگ�ر چنين نكني 
و دس�ت من به تو برس�د، شمش�يرم را بر فرقت فرود خواهم 
آورد. شمش�يري كه به هر كس ضربت�ي زده ام، او را به جهنم 

فرستاده ام!
به خدا سوگند اگر اين كار از حسن و حسين سر مي زد، نه با آنها 

مدارا مي كردم و نه روي خوش نشان مي دادم. . .«
اين بخشي از نامه امام علي عليه السالم به يك مفسد اقتصادي 

است؛
. . . و مسئوليت اجتماعي يعني همين!
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كبري فرشچي 
  گزارش  یک

زهرا چیذري 

   معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان تهران گفت: با بررس��ي و رفع موانع پيش روي 4۲ پالك ثبتي 
واقع در شهرستان هاي شميرانات، دماوند و پرديس، 6۰ هزار هكتار از 
اراضي ملي استان تهران در آس��تانه صدور اسناد تك برگ كاداستري 

قرار گرفته است. 
   معاون مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت با اشاره به توزيع 
واكسن آنفلوآنزا در مراكز بهداش��تي، درماني و داروخانه ها در كشور 
گفت: زنان باردار، افراد باالي 6۵ سال، بيماران ديابتي، قلبي و عروقي و 

افراد مبتال به بيماري مزمن بايد از واكسن آنفلوآنزا استفاده كنند. 
   معاون برنامه ريزي و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: طبق مصوبه 
اول همكاران فرهنگي كه شش ساعت بيشتر از ساعات كاري مجاز خود 
خدمت مي كنند به عنوان معلم تمام وقت، معرفي  شده و از افزايش ۱۷/۵ 

درصدي فوق العاده ويژه در حكم حقوقي خود برخوردار مي شوند. 
   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آخرين وضعيت رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي در مدارس را از تاريخ ۱۱ تا ۱۹ ش��هريور ماه 
منتشر كرد كه بر اساس آن، ۸۵ درصد معلمان و دانش آموزان ماسك 

مي زنند. 
   مدير كل فرهنگي وزارت بهداشت با اشاره به حضور بالغ بر ۵ هزار 
دانشجوي علوم پزش��كي به صورت داوطلبانه در فعاليت هاي مقابله با 

كرونا گفت: بايد به تالش هاي داوطلبانه انسجام ببخشيم. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

 5 كمپاني وارد كننده دارو بیش از 
60 درصد ارز كشور را مصرف كرده اند !

بيش از ۹6درصد از داروهاي مورد نياز كشور توليد داخلي است، اما در 
حالي كه بنا بود از داروهاي توليد داخل حمايت شود و جلوي واردات 
داروهاي مشابه داخلي گرفته شود، با گشت و گذاري در بازار داروهاي 
وارداتي مي توان متوجه ش��د همچنان در بازار داروي��ي ايران به روي 
داروهاي خارجي باز است؛ حتي در مواردي كه داروهاي مشابه داخلي 
دارند. حتي بسياري از ش��ركت هاي واردكننده دارو با برخي پزشكان 
توافقات پشت پرده دارند. خروجي اين توافقات، تجويز داروي خارجي 

به جاي داروي مشابه وطني از سوي پزشك مذكور است. 
 از جمله مزاياي اين تجهيز ها پورس��انت، سفرهاي خارجي و بسياري 
موارد ديگر اين است كه پزشكان را نمك گير مي كند تا وقتي دست به 
نسخه نوشتن مي شوند به جاي داروي ايراني، داروي خارجي را تجويز 
كند. حاال آنطور كه رئيس انجمن اقتصاد سالمت ايران مي گويد؛ پنج 
كمپاني وارد كننده بيش از 6۰ درصد ارز كش��ور را مصرف كرده اند و 
به رغم مشكالت اقتصادي و نبود ارز يك ميليارد و 6۰۰ ميليون داروي 

برند وارد كشور شده است!
 بازار دارويي كش��ور همچنان از تنش هاي مختلف و وجود امضاهاي 
طاليي رنج مي برد، مسئله اي كه بار اصلي اش به دوش بيماران مي افتد 

و درد و رنج آنها را بيشتر مي كند. 
   پذيرش عدالت در سالمت حتي در نظام هاي سرمايه داري 

محمدرضا واع��ظ مهدوي، رئيس انجم��ن اقتصاد س��المت ايران، با 
تأكيد بر اينكه امروزه نظام هاي سالمت موضوع هدف گذاري دولت ها 
هستند، يكي از ويژگي هاي نظام سالمت را عدالت مي داند و مي گويد: 
»يعني در واقع عدالت، پاسخ دهي و ارتقاي سالمت، مثلث هدف گذاري 

نظام هاي سالمت را تشكيل مي دهد.«
به گفته وي، عدالت در سالمت امروزه سرلوحه تمام نهادهاي بين المللي 
قرار دارد، حتي كشورهايي كه چارچوب كلي سرمايه داري را پذيرفته اند، 
در سالمت نمي پذيرند كه تبعيض وجود داشته باشد. داشتن و نداشتن 
بس��ياري از امكانات رفاهي را ش��ايد بپذيرند، اما تبعي��ض در دارو را 
نمي پذيرند، زيرا بيمار ش��دن در اختيار خود فرد نيس��ت و برابري در 
سالمت و برخورداري همگاني در سالمت چيزي است كه در انگليس، 
آلمان، فرانس��ه و امريكا ديده مي ش��ود. عواملي در دهه هاي اخير در 
شرايط پزشكي و سالمت ايجاد شده كه مجموع اين عوامل هزينه ها را 
بسيار باال برده است؛ اول اينكه جمعيت به سمت پيري رفته، دوم اينكه 

بيماري هاي نوظهوري چون كرونا، ابوال و ايدز به وجود آمده اند. 
واعظ مهدوي تأكيد مي كند:» مقاالتي در امريكا وجود دارد كه مي گويد 
اگر سياست براي كاهش هزينه هاي سالمت گرفته نشود، كل بودجه 
بهداش��ت و درمان فقط براي درمان نارس��ايي قلبي در امريكا كفايت 
نمي كند. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه ها، عدم تعادل بين منابع و 
مصارف بسيار شديد شده، در چنين شرايطي عدالت بيشترين خدشه 
را مي خورد، زيرا افرادي كه قدرت و رابطه و نفود دارند رقابت مي كنند 
كه همين منابع اندك را به خود اختصاص دهند و بيش��تر جمعيت از 

منابع محروم مي مانند.«
     پيشتازي ايران در توليد داروهاي ژنريك

به گفته رئيس انجمن اقتصاد سالمت ايران، دولت ها بايد هزينه هايشان را 
كاهش دهند تا بين منابع و مصارف تعادل ايجاد شود و بتوانند منابع را به 
همگان برسانند. وي تصريح مي كند:» اين كار در طرح ژنريك در كشور ما 
انجام شده و ما در شرايطي كه جنگ و كاهش درآمدهاي نفتي را داشتيم با 
چيزي حدود 4۰۰ ميليون دالر كل سيستم دارو، شيرخشك و تجهيزات 
پزشكي اداره مي شد، جوري كه شبكه بهداشت و درماني گسترش پيدا 
كرد، طوري كه اميد به زندگي ۵۲ سال قبل انقالب به 64 سال در سال 6۷ 
و حدود ۷4 در شرايط فعلي رسيده است. با اين 4۰۰ ميليون دالر بيش از 
۵ ميليارد دالر دارو توليد مي كرديم؛ يعني در طرح ژنريك پيشتاز بوده ايم 

و بعدها كشورهاي ديگر از اين طرح استفاده كردند.«
به گفته وي، مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش نويسي تهيه كرده اين 
پيش نويس توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده؛ ساماندهي تقاضا و 
ممانعت از تقاضاي القايي و اجازه تجويز صرفاً براساس نظام سطح بندي 
و راهنمايي هاي باليني و طرح ژنريك و نظام دارويي كشور امكان پذير 
است. واعظ مهدوي خطاب به مسئوالن وزارت بهداشت مي گويد:» از 
مسئوالن وزارت بهداشت مي پرسيم كه شما در حالي كه مقام معظم 
رهبري طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي، ابالغ كرده كه نظام دارويي را بايد 
بر پايه طرح ژنريك باشد، پس به چه حقي داروي برند وارد مي كنيد؟  
به ما مي گويند كه سياست هاي كلي نظام براي ما از نظر اخالقي و ديني 
و انساني الزم االجرا هس��ت، ولي از نظر قانوني قابل مؤاخذه نيست ما 

براساس قانوني كه به تصويب مجلس مي رسد، عمل مي كنيم. 
از نماين��دگان مجلس مي پرس��يم ك��ه چرا وقت��ي از س��ال ۸۰ اين 
سياس��ت ها ابالغ ش��ده، قانوني براي آنها تنظيم نشده است، براساس 
بند ۵ سياس��ت هاي كلي نظام، عرضه نگهداري ف��روش و خريد و هر 
گونه معامله دارو غير از نام ژنريك ممنوع اس��ت و فرد متخلف بايد به 

جريمه اي محكوم شود.«
    نيازهاي القايي موجب واردات ي�ك ميليارد و ۶۰۰ ميليون 

داروي برند
به گفته واعظ مهدوي يك ميليارد و 6۰۰ ميليون داروي برند واردشده، 
آن هم در كشوري كه ارز ندارد و مشكالت اقتصادي وجود دارد، به چه 
علت اين گونه تخلفات صورت مي گيرد؟رئيس انجمن اقتصاد سالمت 
ايران تصريح مي كن��د:» ۵ كمپاني وارد كننده بي��ش از 6۰ درصد ارز 
كش��ور را مصرف كرده اند، اين پيداست كه قدرت مافيايي وجود دارد. 
ما 4۰۰ ميليون دالر كشور را از س��ال ۵۷ تا ۸۵ اداره كرديم. چه شده 
كه نياز ما 3 ميليارد دالر ش��ده، اين مبلغ بخش��ي از همان تقاضاهاي 
القايي اس��ت كه اگر آن را رها كنيم نه ما بلكه هيچ كش��وري قادر به 
تأمين هزينه هايش نيست. بايد در كشورها نظام دارو و درمان و خدمات 
سالمت تحت كنترل و مديريت باشد و از ايجاد تقاضاي القايي و عوامل 

شكست بازار ممانعت شود.«


