
وزير بهداش�ت ب�ا بي�ان اينكه ۲ه�زار تخت 
آي س�ي يو و ۹۰۰ ونتيالتور را فقط در عرض دو 
هفته آماده كرديم، اين ركورد را در تاريخ جهان 
هم بي بديل دانست. وي هش�دار داد كه وقتي 
هر ش�ب آمارهاي اس�تان ها را مي خوانم يكي 
از اضطراب هايم اين اس�ت كه به سياهچاله اي 
بيفتي�م ك�ه در آم�دن از آن دش�وار اس�ت. 

رئيس جمه��ور روز گذش��ته در جلس��ه س��تاد 
هماهنگي اقتصادي حفظ سالمت و جان مردم 
را اولويت اول دولت دانس��ت. روحاني با تأكيد بر 
اينكه دولت تم��ام توان خود را ب��راي حمايت از 
سالمت مردم به كار خواهد گرفت، تأكيد كرد كه 
دستگاه هاي مسئول موظف هستند هماهنگي 
الزم را در چرخه توليد، پخش و توزيع فراهم كنند 
تا دسترسي مطمئن و س��ريع مصرف كننده در 

سراسر كشور حاصل شود. 
 واكسن ايراني در راه است

از سوي يكي از شركت هاي دانش بنيان اولين نمونه 
واكسن نسل جديد و نوتركيب ساخته و ديروز طي 

مراسمي عرضه شد. 
محققان يكي از شركت هاي دانش بنيان به دانش 
فني س��اخت نسل س��وم كرونا مبتني بر ويروس 
مهندسي شده سرخك دست يافتند. اين فناوري 
در اختيار پنج كشور اس��ت كه ايران در زمره اين 
دسته از كشورها قرار دارد. اين شركت با همكاري 
يكي از ش��ركت هاي وابس��ته به هلدينگ ستاد 
اجرايي فرمان امام )ره( به اين دانش فني رسيده اند.  
اين واكسن در مرحله آزمايش هاي حيواني است 
كه پس از اخذ مجوزها وارد فاز انساني و توليد انبوه 

خواهد شد. 
 فوت 3۲۲ بيمار كرونايي

در ادامه اعالم آمار بيماران هم به گفته سخنگوي 
وزارت بهداش��ت »از روز ۲8 ت��ا ۲۹ مهر ۱۳۹۹ و 
بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۵ هزار 
و ۳۹ بيم��ار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي شدند كه ۲ هزار و ۲۵۴ نفر از آنها بستري 
شدند.« سيماس��ادات الري با بيان اينكه مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۵۳۹ هزار و ۶۷۰ 
نفر رسيد، گفت: » تا كنون ۴ ميليون و ۵۷۰ هزار 
و ۲۴۳ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام 

شده است.«
الري با بيان اينكه ۴هزارو8۱۰ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارن��د، افزود: » متأس��فانه در طول 
۲۴ساعت منتهي به سه شنبه، ۳۲۲ بيمار كوويد۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان 

اين بيماري به ۳۱ هزار و ۳۴ نفر رسيد.«
 3 استان در وضعيت هشدار

س��خنگوي وزارت بهداش��ت تصري��ح ك��رد: 
»خوش��بختانه تا كنون ۴۳۴ ه��زار و ۶۷۶ نفر از 
بيماران بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص 

ش��ده اند.« وي ادام��ه داد: » اس��تان هاي تهران، 
اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، 
س��منان، قزوين، لرس��تان، اردبيل، خوزستان، 
كرمانش��اه، كهگيلوي��ه و بويراحم��د، گي��الن، 
بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، 
چهارمحال و بختياري، الب��رز، آذربايجان غربي، 
مركزي، كرمان، خراسان ش��مالي، همدان، يزد و 
كردستان در وضعيت قرمز قرار دارند؛ همچنين 
اس��تان هاي هرمزگان، فارس و گلس��تان نيز در 

وضعيت هشدار قرار دارند.«
 نياز به ۲ تا 3 هفته محدوديت هاي شديد

سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينكه در جنگ 
تمام عيار با ويروس كرونا به س��ر مي بريم، گفت: 
»ضرورت اعمال قوانين بازدارنده، اصلي اساس��ي 
است كه بايد مورد توجه مسئوالن اجرايي كشور 
قرار گيرد. بايد دو تا سه هفته محدوديت هاي شديد 
گذاشته شود. تعداد كاركنان تهران كم و دوركاري 
انجام شود. وزارتخانه ها بايد جلسات غير ضروري 
را تعطيل كنند، مش��اهده مي شود جلسات شلوغ 
دولتي ها بدآم��وزي دارد و خ��ودش باعث انتقال 

كرونا است.«

 بي خوابي وزير
وزير بهداشت هم كه براي بررسي آخرين وضعيت 
شيوع كرونا به آذربايجان غربي سفر كرده است، 
در سي و سومين جلسه استاني س��تاد مبارزه با 
كرونا ضمن تقدير از كادر درم��ان و ابراز نگراني 
از وضعي��ت موجود اظهار داش��ت: »در 8 و ۹ ماه 
گذشته يك ش��ب را به ياد ندارم كه پيوسته يك 
ساعت خوابيده باشم و ياد ندارم كه روز تعطيلي را 
در طول اين مدت گذرانده باشم. تنها بار دلگشاي 
من در اين اي��ام دو بار رفتن بر س��ر تربت مادرم 
بوده است. با اين اضطراب و نگراني و تشويش خاطر 
كه چه خواهد شد. وقتي هر شب آمارهاي استان ها 
را مي خوانم يكي از اضطراب هايم اين اس��ت كه 
به س��ياهچاله اي بيفتيم كه در آم��دن از آن كار 

دشواري است.«
نمكي همچنين افزود: » بعد از ورود ويروس، دكتر 
جان بابايي را به تك تك استان ها فرستادم كه تخت 
آماده كند. بر همين اساس ۲هزار تخت آي سي 
يو و ۹۰۰ ونتيالتور در عرض دو هفته آماده شد. 
اين ركورد در تاريخ جهان هم بي بديل است. اولين 
موارد ويروس را شناسايي كرديم. روزهاي بسيار 

سختي بود. روزنگار اين ايام س��خت را نوشته ام، 
بعضي از تلخي ها، تنهايي ها، غربت ها و عدم درك 
متقابل ها آدم را به شدت مي سوزاند؛ كمبود لباس 
و ماس��ك و... در اوج غربت اين سرزمين و در اوج 

بي رحمي دشمن.«
 روزي 1۰ ميليارد هزينه تست كرونا

وي با بيان اينكه امروز روزانه هزارو۲۰۰ تست را 
به روزي ۲۵ هزار تست رسانده ايم، افزود: » انجام 
روزانه ۲۵ هزار تس��ت يعن��ي روزي ۶/۵ ميليارد 
تومان هزينه. حال مي خواهيم اي��ن ميزان را به 
۴۰ هزار تست برس��انيم يعني روزي ۱۰ ميليارد 
تومان هزينه. ح��ال در حصر اقتص��ادي و وقتي 
۱۰ماه كارانه پرس��تاران را عقب هستيم، روزي 
۱۰ميليارد هزينه تست براي من تحريم زده هزينه 

كمي نيست.«
  اينجا با همه جاي دنيا فرق مي كند!

وزير بهداشت در ادامه افزود: مي خواهم واقعيت ها 
را بگويم. در س��تاد ملي تقاضا كرديم هر كس كه 
ماسك نزد، جريمه كنيد، اما برويد آمار را دربياوريد 
كه چند نفر را جريمه كردن��د. گفتيم جاده ها را 
ببنديد، چند تا را بستند؟ اينطور نمي شود اپيدمي 
جمع كرد. اگر اين بال شكسته ما را ترميم نكنند، 
اپيدم��ي در اين مملكت جمع نمي ش��ود و ما ته 

رودخانه بايد جنازه جمع كنيم. 
نمكي گفت: بعد از مدتي پرسنل من هم مي بُرند 
و مي روند. البته آنها به خيابان نمي روند، بلكه به 
خانه هايش��ان مي روند. اميدوارم خداوند چنين 
روزي را نياورد، اما اگر روزي خستگي و بي توجهي 
ديگران به حريم همكاران من شدت پيدا كرد، به 
خيابان نمي آيند و اهل غربتي بازي نيستند، بلكه 
مي روند در خانه مي نشينند و آن روز، روز سختي 

است و غيرقابل تحمل است. 
سعيد نمكي با تأكيد بر اينكه مي خواهم واقعيت ها 
را بگويم ، با انتقاد ش��ديد از عدم توجه ستاد ملي 
كرونا و اجرا نشدن مصوبات و تصميمات در مورد 
اجراي پروتكل هاي بهداش��تي گفت: كدام يك 
از پروازهاي ما منطبق با پروتكل هاي بهداش��تي 
است؟ نمي دانم چه كس��ي بايد اينها را حل كند. 
چند ماه است كه داريم خواهش مي كنيم؟ چقدر 
من و همكارانم بايد التماس كنيم؟ كجاي دنيا وزير 
بهداشت و پرسنل بهداشت و درمان دارند التماس 
مي كنند. در كشورهايي كه در جمع كردن اپيدمي 
توفيق حاصل كردند، وزير بهداش��ت مي نويسد 
و مي خواهد و همه مكلف به اجرا هس��تند. اينجا 
وزير بهداش��ت تمنا مي كند، خواهش مي كند و 
زانو مي زند، اما كس��ي گوش نمي دهد. كدام يك 
از اتوبوس هاي ما منطبق ب��ا اصول پروتكل هاي 
بهداشتي است؟ در تهران اعالم كرده ايم كه داخل 
شهر منبع توسعه ويروس است كه با جهش هايي 
كه ويروس پيدا كرده، قدرت س��رايتش ۱۰ برابر 
شده اس��ت. گفتند تا پايان ارديبهش��ت اتوبوس 

اضافه مي شود، اما يك اتوبوس هم اضافه نشد. 
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يك شركت دانش بنيان موفق به توليد انبوه قطعاتي شده كه صنعت خودرو سازي از تحريم آنها رنج مي برد

افزايش 2 برابري ساخت قطعات خودرو با دانش ايراني

وزیر بهداشت: 
کسی به التماس های ما گوش نمی دهد!

يك شركت دانش بنيان 

ابراهيم مشيريان
موفق به توليد قطعات   گزارش  2

تحريم شده خودرو با 
افزايش ظرفيت صد درصدي نس�بت به سال 
قبل شده اس�ت. محققان اين دانش بنيان در 
يكس�ال اخير حدود 6۰ ميلي�ون قطعه براي 
صنايع خودروسازي طراحي و توليد كرده اند. 

تولي��د قطع��ات خ��ودرو توس��ط محقق��ان 
دانش بنيان ه��ا و اس��تارت آپ هاي ايران��ي 
مان��ع از زمينگير ش��دن صنايع خودروس��ازي 
در اوج تحريم ه��ا شده اس��ت. در همين زمينه 
پژوهشگران دانشكده خودروسازي دانشگاه علم 
و صنعت هم چندي پيش موفق به تست نهايي 

موتور»شاهين« شدند. 
در حال حاضر قالب ه��اي بخش فلزي خودروها 
كاماًل داخل��ي اس��ت، اما در قالب ه��اي تزريق 
پالستيك، بخشي از نيازها از طريق واردات تأمين 
مي شود. با توجه به تمهيدات در نظر گرفته شده 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، اخيراً 
مقرر شده شركت هاي قطعه س��از نيز از طريق 
شركت هاي دانش بنيان داخلي نياز خود را تأمين 
كنند و س��ختگيري هايي در اي��ن زمينه ايجاد 

شده است تا كمتر قالب از خارج وارد شود. 
 براي نخستين بار در ايران

در همين زمينه روز گذش��ته مدي��ر عامل يك 
ش��ركت دانش بنيان از توليد ساالنه ۶۰ ميليون 
قطعه توسط محققان اين شركت خبر داد و گفت: 
»قالب هاي »پروگرس��يو« براي نخستين بار در 
ايران ساخته شده است و عالوه بر آن،۱/۵ ميليون 
متر از ضربه گيرهاي فلزي دور در خودرو نيز به 

دست مصرف كننده رسانده ايم.«
اصغ��ر ربيعي، مديرعامل ش��ركت دانش بنيان 
»قالب ه��اي پيش��رفته  اي��ران« ب��ا اش��اره به 
فعاليت هاي نوآورانه اين شركت گفت: » تخصص 
ما توليد قالب هاي فلزي اس��ت و ب��ه غير از آن 
قالب هاي دايكست و بادي نيز ساخته شده است و 
در مجموع ساالنه ۶۰ ميليون قطعه ساخته شده 

و 8 هزار تن نيز بُرش ورق انجام مي شود.«

 بي نياز از واردات در اوج تحريم
ربيعي با بيان اينكه درصد بااليي از فعاليت هاي 
اين شركت، مربوط به صنعت خودروسازي است، 
تصريح كرد: » ما يك شركت مستقل هستيم كه 
از طريق س��اپكو با ايران خودرو قرارداد  داشته و 
قالب هاي بسياري از خودروها را ساخته ايم؛ البته 
ش��ركت ما براي صنعت هاي ديگر نيز به غير از 
صنعت خودروسازي، قالب سازي و توليد قطعه 

و بُرش ورق را انجام مي دهد.«
مديرعامل اين شركت دانش بنيان با بيان اينكه 
كش��ورمان از واردات » قالب هاي پروگرس��يو« 
بي نياز شده است، خاطر نش��ان كرد: »نوارهاي 
فل��زي، محصول جديدمان اس��ت ك��ه نزديك 
ب��ه ۱/۵ ميليون مت��ر از اي��ن نوارها به دس��ت 
مصرف كنندگان رسيده است؛ اين محصول بعد 
از انتقال به شركت هاي خاص، پالستيك به آن 
تزريق مي شود و در نهايت نوارهاي الستيكي دور 

در خودرو توليد خواهد شد.«
 همگام با خودرو سازان جهاني

وي با انتقاد از صادر نشدن پروانه بهره برداري براي 
اين شركت  دانش بنيان تأكيد كرد: » پروانه كسب 
براي ما صادر شده اس��ت، اما پروانه بهره برداري 

صادر نشده است و با توجه به اينكه محصوالت ما 
هيچ آالينده اي توليد نمي كند، انتظار ما اين است 
كه اين پروانه بهره برداري توسط » مركز شركت ها 
و مؤسسات دانش بنيان« و »محيط زيست« به 
صورت دائم براي ما صادر شود.« تأمين مواد اوليه 
خطوط پرسي، توليد قطعات و انواع ابزار خودرو از 
جمله اهدافي است كه اين شركت دانش بنيان به 
دنبال تحقق آن بوده و در حال حاضر محصوالتي 

را به صنعت خودروسازي ارائه كرده است. 
مدير عامل اين ش��ركت دانش بنيان قالب هاي 
پيشرفته ايران خودرو، س��اخت انواع پنل گيج، 
س��اخت انواع ماش��ين آالت و انجام پروژه هاي 
خدماتي، ارائه خدمات مربوط به قالب و پنل گيج، 
توليد قطعات پروگرسيو، مجموعه سازي و برش 
ورق به صورت كويل را از محصوالت اين شركت 
دانست و گفت: » شركت ما عالوه بر برخورداري 
از توانمندي طراحي و س��اخت قالب هاي فلزي 
خودرو در چهار س��ايز بين المللي و نيز طراحي 
و س��اخت قالب ه��اي پالس��تيك و قالب هاي 
ريخته گري، از امتياز ويژه اي در ساخت قالب هاي 
پروگرسيو برخوردار است كه خودروسازان جهاني 

براي توليد انبوه قطعات از آن بهره مي برند.«

 ساخت ۹۰۰تن قالب خودرو در سال
وي با بي��ان اينكه بدن��ه اين دان��ش بنيان را 
فارغ التحصيالن نخبه كشور تشكيل مي دهند، 
ادامه  داد: » با اس��تفاده از اي��ن ويژگي، تمام 
مراحل توليد قطعه، داخل يك قالب و به صورت 
پيوسته انجام مي شود كه سرعت توليد قطعه 
در مقايسه با قالب هاي كالسيك  بسيار باالتر، 
كيفيت آن مناس��ب تر، قابلي��ت تكرارپذيري 
بيشتر و قيمت نهايي قطعات نسبت به قطعات 
تولي��دي در قالب ه��اي كالس��يك پايين تر 

است.  «
ربيعي خاطر نش��ان  ك��رد: »در ح��ال حاضر با 
استفاده از فناوري محققان خودمان، قالب هاي 
بدنه پ��ژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۶صندوق��دار طراحي و 
ساخته شده اس��ت. همچنين تأمين ۱۳۱ قطعه 
از قطعات بدنه اين دو مدل خودرو در حال انجام 
اس��ت.« مدير عام��ل اين ش��ركت دانش بنيان 
اظهار كرد: » ظرفيت س��اخت قالب در شركت، 
پس از انجام طرح توس��عه به حدود ۹۰۰ تن در 
سال افزايش يافته است كه اين ميزان نسبت به 
ظرفيت قبلي بيش از دو برابر افزايش در طول يك 

سال اخير را نشان مي دهد.«
 موتور توربوشارژ ملي در دانشگاه

از س��وي ديگر امس��ال پلتفرم طراحي شده در 
پژوهشكده خودروي دانش��گاه علم و صنعت بر 
مبناي پلتفرم پايه خودرو لوگان انجام ش��د. به 
همين دليل توليد تندر۹۰ روي اين پلتفرم بين 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، دانشگاه 
علم و صنعت و گروه خودروسازي سايپا در حال 
انجام است. اين پلتفرم پيش از اين به طور كامل 
وارد مي شد.  از آنجا كه شركت سايپا هم دانش 
فني موتور را ندارد، از دو س��ال قبل در ساخت 
محصول جديد خ��ود يعني موتور ش��اهين به 
پژوهشكده خودروي دانشگاه علم صنعت متوسل 
شد. محققان دانشگاه علم و صنعت موفق شدند 
كه تابستان امسال تست نهايي موتور شاهين را 
با موفقيت انج��ام دهند. اين موتور توربو ش��ارژ 
دستاورد مهم مشاركت صنعت خودروسازي با 

پارك علم و فناوري در كشور است. 

  اعضاي شوراي شهر تهران به اليحه افزايش ۲۵ درصدي نرخ كرايه 
مترو و اتوبوس رأي منفي دادند. 

  مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي از افزايش حقوق پرستاران اين 
س��ازمان خبر داد و گفت: حقوق پرستاران س��ازمان تأمين اجتماعي 

مشابه با وزارت بهداشت مي شود. 
  رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كش��ور با اشاره به اجراي طرح 
كاداس��تر گفت: بايد با مديراني كه با كوتاهي چه به صورت عمد و چه 
غيرعمد باعث تضييع حقوق بيت المال شده اند برخورد و پرونده هايي 

در اين باره تشكيل شود. 
  رئيس سازمان آموزش  و پرورش استثنايي گفت: بيش از ۱۵۰ هزار 
دانش آموز در هفت گروه تحت پوشش اين سازمان قرار دارند كه از اين 
تعداد ۷۰ هزار نفر در هزارو۲۰۰ مدرسه ويژه استثنايي و 8۲ هزار نفر 
نيز در بيش از ۲۰ هزار مدرس��ه عادي تحت عنوان تلفيقي فراگير در 

حال تحصيل هستند. 
  مسئول اتحاديه انجمن هاي اس��المي دانش آموزان همدان گفت: 
پويش ملي » من همان دانش آموز ۳۰ مهر ۵۷ هس��تم« به مناسبت 
بزرگداشت حماسه ۳۰ مهر در همدان در حال برگزاري است و تاكنون 

يك هزار دانش آموز به اين پويش پيوستند. 
  مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از كاهش ۶ 
تا ۹ درجه اي دماي هوا در شمال كشور از ۲۹ مهر تا روز جمعه )۲آبان( 

خبر داد. 
  سازمان پزش��كي قانوني اعالم كرد: بيش از ۷۰ درصد مرگ ها بر اثر 
مسموميت با گاز منو كسيدكربن )co( در نيمه دوم سال اتفاق مي افتد. 

  معاون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضائيه در ديدار با 
خيرين گفت: به منظور حمايت هاي مادي و معنوي از فعاالن و خيرين 

كميته اي در اين معاونت تشكيل خواهيم داد. 
  يك كارشناس آلودگي هوا ضمن تأكيد بر لزوم تعطيلي دو هفته اي 
شهر تهران به منظور كاهش احتمال انتقال ويروس كرونا گفت: در حالي 
كه تعطيلي دو هفته اي شهر تهران به منظور جلوگيري از احتمال ابتال 
به بيماري كوويد ۱۹ راه حلي خوبي است، اما در كاهش آلودگي هواي 

تهران تأثير چنداني نخواهد داشت. 
  مدير كل مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه با كاهش حدود ۷۰ درصدي آمار ثبت نام در اين دوره نسبت به 
سال گذشته رو به رو شده ايم، اظهار كرد: مراكز از اين حيث دچار چالش 
جدي شده اند و مشكالت مؤسسان پيش دبس��تاني بيشتر از مدارس 
غيردولتي بوده اس��ت تا جايي كه گزارش تعطيلي برخي مراكز پيش 

دبستاني  هم به دست ما رسيده است. 
  مديرعامل س��ازمان تداركات پزشكي جمعيت هالل احمر از توليد 
۲۲۲ هزار و ۱۵۰ عدد ماسك سه اليه س��ها از ۲۶ شهريور تا ۲۵ مهر 
ماه در ش��ركت تجهيزات پزشكي هالل ايران وابس��ته به اين سازمان 

خبر داد.

پزشك رشوه را بازگرداند!
سامانه سوت زني پزشك متخلف را سر جايش نشاند

پيگيري ه�اي س�امانه س�وت زني در پ�ي درياف�ت رش�وه 
توس�ط ي�ك پزش�ك موج�ب ش�د اي�ن ف�رد متخل�ف مجبور 
ش�ود.  بيم�ار  ب�ه  پ�ول  بازگردان�دن  و  عذرخواه�ي  ب�ه 
»س��امانه س��وت زني« با هدف تقويت نظارت عمومي، احياي فريضه 
امر به معروف و نهي از منكر و آغازي بر مبارزه رسانه اي با فساد ايجاد 
شده است. اين كار در دنيا با عنوان )whistleblower( شناخته مي شود 
و طبق تجربه جهاني بيش از نيمي از فسادهاي اجتماعي و سياسي از 

اين طريق كشف و شناسايي شده اند. 
در اين سامانه مردم گزارش هاي خود را درباره تخلفات و مفاسدي كه 
با آن مواجه مي شوند همراه با شواهد و مستنداتي كه به آن دسترسي 
دارند، ثبت مي كنند و مي خواهند با اس��تفاده از ظرفيت هاي رسانه اي 

خود سوژه مورد نظر از مراجع ذي صالح پيگيري شود. 
يكي از گزارشات ثبت شده در سامانه س��وت زني فارس مربوط به اخذ 

رشوه توسط پزشك براي انجام سريع تر عمل جراحي بود. 
به نوشته خبرگزاري فارس هر چند بيمارستان مذكور در پاسخ رسمي 
كه براي خبرگزاري ارسال داشت، سعي در تبرئه خود كرد و مسئوليت 
رس��يدگي تخلف فوق را بر عهده س��اير نهادها همچون سازمان نظام 
پزش��كي دانس��ت، ولي چند روز بعد در تماس با گزارش دهنده فساد 
متوجه شديم آن مركز درماني با پزشك مربوطه شديداً برخورد و وي 
را مجبور به بازگرداندن رش��وه، عذرخواهي و جل��ب رضايت خانواده 

بيمار كرده است. 
محمد اكبرپور، گزارش دهنده فساد فوق در اين باره گفت: پس از آن كه 
جزئيات فساد را اطالع دادم، حدود ۱۰ روز بعد همان خانم دكتري كه 
آن مبلغ اضافي را از ما گرفته بود، تماس گرفت و با لحني كه مشخص 
بود ترسيده است، به من گفت كه درست نبود آبروي مرا ببريد؛ بنده در 
آن شرايط به شما كمك كردم،  ولي كل مبلغ را به شما باز مي گردانم. 

تقويت اين قبيل نهادها كه مبتني بر گزارشات مردمي و پيگيري هاي 
عملي است مي تواند جلوي بس��ياري از مفاسد و مشكالت را بگيرد. از 
تأثير كار رسانه اي مرتبط هم نبايد غافل شد، اما آنچه در نهايت باعث 
مي شود موارد اينچنيني بتواند كاركرد خودش را به تمامه داشته باشد، 
حمايت ساختاري و قانوني است. اجراي دقيق قانون »از كجا آورده اي« 
و تصويب قوانين الزم براي حمايت عملي از افش��اگران فس��اد در هر 
س��طحي، مي تواند نتايج بس��يار خوبي به بار آورد. قوه قضائيه و ساير 
نهادهاي نظارتي مانند س��ازمان بازرس��ي و تعزيرات حكومتي نقش 

غيرقابل انكاري در اين موارد دارند. 

حسين سروقامت وفور انسولين  در بازار
س�خنگوي س�ازمان غذا و دارو با اشاره به مش�كل تأمين برخي 
اقالم انس�ولين قلمي تحت تأثير تحريم ها و تأخي�ر در تأمين ارز 
و نقل و انتقال پول، در عي�ن حال با تأكيد بر وفور انس�ولين هاي 
وي�ال در ب�ازار دارويي كش�ور گفت: با توج�ه به اقدام�ات انجام 
شده، به زودي بازار انسولين هاي قلمي نيز تأمين مي شود و حتي 
كاهش قيمت ني�ز در مورد اين انواع انس�ولين خواهيم داش�ت. 
دكتر كيانوش جهانپور، درباره مباحث مطرح شده مبني بر كمبود برخي 
اقالم انسولين در كشور گفت: انسولين ويال به مقدار كافي و به وفور در 
داروخانه ها و مراكز درماني سراسر كشور موجود است و با توجه به اينكه 
اين انسولين ويال، عماًل توليد داخل است، در حال حاضر حتي فراتر از 

نياز داخلي در شبكه توزيع دارويي وجود دارد. 
وي افزود: آنچه بعضاً مشاهده مي شود و ممكن است كمبود آن گزارش 
شود، مربوط به برخي اقالم انسولين قلمي است كه عموماً وارداتي است 
و با توجه به تحريم ها و مش��كالت و تأخيرهايي كه در تأمين ارز و نقل 
و انتقال پول و تبادالت بانكي عارض ش��ده، بعضاً ممكن است با تأخير 
در ورود و كمبود مقطعي مواجه  شده باش��د، اما آنچه قطعاً مش��خص 
است، آن است كه با توجه به وجود انسولين ويال، هيچ بيماري بدون 
انس��ولين نخواهد ماند تا زماني كه محموله هاي فوريت��ي وارداتي به 

كشور وارد شوند. 
سخنگوي سازمان غذا و دارو از كاهش قيمت برخي اقالم انسولين هاي 
قلم��ي در آينده نزديك خب��ر داد و گفت: از مس��يرهاي متعددي كه 
پيش بيني شده، به زودي تأمين بازار و حتي كاهش قيمت نيز در مورد 

اين انواع انسولين خواهيم داشت. 
وي همچنين درباره عرضه انس��ولين هاي قلمي در داروخانه هاي 
منتخب گفت: در حال حاضر هم با توج��ه به گزارش موارد كمبود 
اقالم قلمي، موارد موجود در زنجيره توزيع در اختيار داروخانه هاي 
منتخب در سراسر كش��ور قرار گرفته است و اطالعات و نشاني اين 
داروخانه ها در پايگاه اطالع رس��اني س��ازمان غذا و دارو بارگذاري 
شده اس��ت. بنابراين بيماران و خانواده مبتاليان مصرف كننده اين 
انسولين ها  مي توانند با مراجعه به اين داروخانه ها نياز فوريتي خود 
را برطرف كنند تا ورود محموله هاي انس��ولين ظرف روزهاي آتي 

صورت گيرد. 
جهانپور همچنين درباره عرضه اين انسولين ها با ارائه كارت ملي ادامه 
داد: به هر حال از ماه هاي گذش��ته براي اطمينان از اينكه انسولين در 
دس��ترس مصرف كننده واقعي قرار گيرد، س��امانه اي در سازمان هاي 
بيمه گر، س��هميه هاي مورد نياز ه��ر بيمار را ثبت مي ك��رد و هر فرد 
مي توانست ماهانه از داروخانه سهميه خود را تهيه كند تا به اين ترتيب 
امكان دريافت مضاعف ب��ه نام افراد مختلف وجود نداشته باش��د. اين 
اقدام با احراز هويت و كد ملي افراد صورت مي پذيرد. در مجموع توزيع 
انسولين قلمي منوط به سامانه و تشكيل پرونده و تعيين سهميه مورد 

نياز هر فرد در ماه خواهد بود. 

فيلم كوتاه فرانسوي »منتظر بعدي خواهم ماند« تكان دهنده 
هست، تحسين برانگيز نه!

در واگن باز مي شود و زني سوار قطار مي شود. همزمان جوانكي 
نيز وارد شده، شروع به سخنراني مي كند!

حرف هايي كه خنده و تعجب توأماِن برخي مس�افران مترو را 
برمي انگيزد!

من »آنتوني« ۲۹ ساله، مهندس كامپيوترم و ماهانه ۲هزارو6۰۰ 
يورو درآمد دارم. گويا فرانس�ه 5 ميليون زن مجرد دارد. آنها 

كجا هستند؟ 
من به شانس اعتقاد دارم. اگر در ميان شما زن 18 تا 55 ساله اي 
هس�ت كه بخواهد با من رابطه داشته باشد، در ايستگاه بعدي 

از قطار پياده شود. 
قطار مي ايستد و زن به تنهايي از آن پياده مي شود. مرد آهسته 

مي گويد:
- خانم؛ اين فقط يك تست بازيگري بود!

بُهت زن و فروريختن بلور شخصيت وي چيزي نيست كه فيلمي 
را به اثر تحسين شده و نامزد جايزه اسكار نائل كند!
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پرداخت بيمه بيكاري به 730 هزار نفر
وزارت  بي�كاري  بيم�ه  و  مش�اغل  از  حماي�ت  مدي�ركل 
كار از پرداخ�ت بيم�ه بي�كاري ب�ه 73۰ نف�ر از بي�كاران 
داد.  خب�ر  غيرحض�وري  ص�ورت  ب�ه  كرون�ا،  اي�ام  در 
مسعود بابايي گفت: »از كساني كه براي دريافت بيمه بيكاري به خاطر 
كرونا در س��امانه كارا  ثبت نام كرده بودند، حدود ۱8۷ هزار و ۱۴۶ نفر 
بيمه شان استمرار داشته و مشغول كار شدند و مشكل براي كساني است 

كه از خرداد ماه سال جاري به بعد بيكار شدند.«
وي گفت: »به واسطه ايام كرونا و با توجه به حساسيت موضوع با توصيه 
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و معاون روابط كار سامانه اي به نام كارا 
طراحي شده كه كارگران درخواست خود را براي بيمه بيكاري در آن 
ثبت مي كنند و كساني كه از اول اسفند س��ال گذشته به خاطر كرونا 
بيكار شدند، مشخصات خود را در اين سامانه وارد مي كنند و از مراجعه 

حضوري جلوگيري شده است.«
مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت كار گفت: » وزارت كار 
تاكنون ۷۳۰ هزار نفر از متقاضيان را به صورت غيرحضوري و از طريق 
س��امانه مديريت كرده و حتي از آنها مدارك و مستنداتي هم دريافت 
نكرده اس��ت. فقط كد ملي متقاضي و كد بيمه و بر اس��اس اطالعات 
پايه اي كه در س��امانه هاي تأمين اجتماعي موجود است بيمه بيكاري 

آنها برقرار مي شود.«
بابايي گفت: » متقاضيان با مراجعه ب��ه دفاتر الكترونيك و دريافت نام 
كاربري و كلمه عبور در سامانه جامع بيمه بيكاري ثبت نام   و تقاضاي 
خود را ب��راي دريافت مق��رري بيمه بي��كاري ثبت مي كنن��د و براي 
متقاضيان در هر مرحله پيامكي ارس��ال مي ش��ود و حتي واريز بيمه 

بيكاري هم به صورت غيرحضوري انجام مي شود.«
وي همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه برخي شهروندان اعالم 
كردند، در يكي از استان ها براي دريافت مقرري بيكاري بايد با مراجعه 
به اداره كار حضور غياب انجام دهند، گفت: » در هر استان ستاد كروناي 
استان تصميم گير است، اما در عين حال به مدير مربوطه استان تأكيد 
كرده ايم به خاطر كرونا نيازي به مراجعه حضوري براي احراز بيكار بودن 
دريافت كننده بيمه مستمري بيكاري نيست و از طريق غيرحضوري 

مي توان بيكار بودن فرد متقاضي را احراز كرد.«
مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت كار تأكيد كرد: » براي 
دريافت بيمه بيكاري نيازي به مراجعه حضوري نيست و فقط از طريق 
سامانه هاي كارا و سامانه جامع بيمه بيكاري بايد ثبت نام صورت بگيرد 
و بعد از احراز هويت از طريق پيامك اطالع رساني و مقرري بيكاري به 

حساب متقاضي واريز مي شود.«

توصيه لحاف و تشكي
 براي وصول پول شهرداري

مديران شهري بارها هشدار داده اند كه وضعيت حمل و نقل عمومي 
حاد است. دولت هزاران ميليارد تومان به شهرداري بدهكار است. 
ديروز محس�ن هاش�مي پيش�نهاد داد كه مديران براي دريافت 
پول بروند و پشت در رياس�ت جمهوري لحاف و تشك بيندازند. 
محسن هاشمي، رئيس ش��وراي ش��هر تهران به مديران حمل و نقل 
پيشنهاد كرد به پيشنهاد حسن رسولي مبني بر اينكه بروند براي تحقق 

وعده ها جلوي وزارتخانه ها بخوابند، عمل كنند. 
وي ادامه داد: تاكنون هيچ يك از مطالبات ش��هرداري از دولت محقق 

نشده است. 
هاش��مي تأكي��د كرد: ش��هرداري لح��اف و تش��ك بين��دازد جلوي 
رياست جمهوري تا پولش را بگيرد.  دولتي ها عماًل به شهرداري پولي 
نمي دهند و در حال حاضر وضعيت در سيس��تم حمل و نقل عمومي 
بحراني است.  با توجه به اينكه بارها اعالم شده وضعيت سيستم حمل 
و نقل عمومي خوب نيست، مديران شهري هم مي گويند كه دولتي ها 
به ما پول نمي دهند و حتي براي اين منظور جلسات متعددي با مسئول 
دولتي برگزار كردم و خروجي مناسبي نداشته است. البته دولت امسال 
اجازه انتش��ار يك هزار و ۵۰۰ ميليارد اوراق مش��اركت سال ۹8 را به 
شهرداري داد كه البته به دليل عدم تأمين وثيقه شهرداري هنوز اين 

پول از بانك آزاد نشده است. 

محمدمهدي صافي |  جوان

عليرضا سزاوار
  گزارش  يک


