
مطالعات باليني متعدد از س�وي سازمان هاي 
بين الملل�ي اثرگ�ذاري داروهاي�ي همچون 
رمدس�يوير را ب�ر درم�ان كرون�ا رد مي كند. 
طي روزهاي اخي�ر هم مصاحبه ه�ا و نظرات 
كارشناس�ان مختلف مبني بر تأثير اين دارو 
و برخي داروهاي مش�ابه ديگر ك�ه در 18 ماه 
گذشته گردش ملي ميلياردها توماني را براي 
نظام دارو و درمان كشور داشته منتشر شده 
است، اما همچنان درمانگاه هاي سرپايي تزريق 
رمدسيوير جديد راه اندازي و اين دارو تجويز 
ش�ده و در بازار آزاد هم با قيمت هاي نجومي 
دست به دست مي شود! گذشته از اينكه اين 
دارو چگونه از بازار سياه س�ر در مي آورد، اما 
اصرار بر تجويز و استفاده از داروهاي غير مفيد 
در درمان پشت پرده هايي دارد و از فعاليت هاي 
مافي�اي دارو و درمان و برخي كاس�بان كرونا 
در ساختار بهداش�تي كش�ور حكايت دارد؛ 
 ماجرايي كه با افش�اگري هايي از سوي برخي 
پزش�كان و متخصص�ان هم�راه بوده اس�ت. 
اعتراف ب�ه بي اثر ب�ودن داروهاي�ي همچون 
رمدس�يوير يا فاويپيراوير موضوعي است كه 
حاال عالوه بر چهره ها و مس�ئوالني همچون 
مينو محرز،  مصطفي قانعي رئيس سابق كميته 
علمي و انتشار گزارش رسمي سازمان جهاني 
بهداشت، با افشاگری هاي جديدی همراه بوده 
تا معلوم شود پشت پرده استفاده از داروهاي 
بي اثر ب�راي درمان بيم�اران ك�ه در مواردي 
حتي به مرگ آنان ختم ش�ده چه بوده است!

تاخت و تاز كرونا در كشور همچنان ادامه دارد و 
مرگ هاي روزانه بيم��اران كرونايي همچنان در 
مرز 600 تا 700 فوتي در روز باقي مانده اس��ت. 
هوا هم رو به سردي مي رود و برخي پيش بيني ها 
از موج هاي تازه كرونا در فصل سرما حكايت دارد؛  
امري كه تس��ريع در واكسيناس��يون را ضروري 
مي كند. با وجود اين به گفت��ه بهرام عين اللهي، 
وزير بهداش��ت دولت سيزدهم بناس��ت تا پايان 
مهرماه حدود 40 تا 50 ميليون دوز واكسن كرونا 
وارد كشور شود و دهه فجر پايان واكسيناسيون 
كرونا باشد. در 24 ساعت تا 10 شهريور 1400 و 
بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، 33 هزار 
و 170 بيم��ار جديد مبت��ا به كرونا در كش��ور 
شناس��ايي ش��دند كه 4 هزار و 357 نفر از آنها 
بستري ش��دند و مجموع بيماران كوويد19 در 
كشور به 5 ميليون و 25 هزار و 233 نفر رسيد. در 
همين زمان، 599 بيمار كوويد19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به 108 هزار و 393 نفر رس��يد. 7 ه��زار و 860 
نفر از بيماران مبتا ب��ه كوويد19 در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. در زمان حاضر 306 شهر كشور در وضعيت 
قرمز، 110 شهر در وضعيت نارنجي و 32 شهر در 

وضعيت زرد قرار دارند. 
    واردات داروهاي مشابه توليد داخلي با 

قيمت 5 تا 10 برابر
مافياي دارو و امضاهاي طايي موضوعي اس��ت 
كه سعيد نمكي، وزير بهداش��ت دولت دوازدهم 
از هم��ان ابتدا ك��ه كار را تحويل گرف��ت، بر آن 
تأكيد كرد. روز گذش��ته هم وي در آيين معارفه 
وزير بهداش��ت جديد بار ديگر با اشاره به مافياي 
دارو گفت: » در سازمان غذا و دارو با يك مافياي 
ش��كم گنده و دهن باز روبه رو بودي��م كه براي ما 
از بين بردن ريش��ه هاي آن هزينه ه��اي زيادي 
داش��ت.« وي تأكيد كرد: » فق��ط 950 ميليارد 
بيت الم��ال رفته ب��ود ب��راي داروهايي ك��ه 5 تا 
15توليد كننده داخل داشت، اما كسانی با قيمت 

5 تا 10 برابر از بيرون وارد كرده بودند!«
  محرز: هيچ كدام از داروهاي كرونا اثرگذار 

نيست !
ماجراي داروهاي ممنوعه كرونا و ادامه تجويز آنها 
با وجود شواهد علمي قطعي بر رد اثرگذاري و حتي 
عوارض جانبي ش��ديدي همچون مرگ بيماران 
كرونايي حاال ابعاد تازه تري هم پيدا كرده است. پس 
از مصاحبه هاي مصطفي قانعي، دبير سابق كميته 
علمي س��تاد مقابله با كرو نا درباره رد اثرگذاري 
فاويپيراوير و رمدس��يوير حاال نوبت مينو محرز 

عضو سابق كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا و 
برخي ديگر از پزشكان و كارشناسان است تا درباره 
واقعيت داروهاي كرونايي افشاگري كنند.  محرز 
با اشاره به مطالعه اي كه از سوي سازمان جهاني 
بهداش��ت روي 12 هزار نفر و با شركت بسياري 
از كشورها انجام شد، نش��ان داد كه هيچ كدام از 
داروهايي همچون رمدسيوير و داروهاي ايدز مؤثر 
نبود و تاكنون هم هي��چ داروي مؤثري نداريم. به 
گفته وي رمدسيوير از سوي شركت گيليارد براي 
بيماري ابوال ساخته شده و روي دستشان مانده بود 
و بعد از اپيدمي كرونا در ووه��ان اين دارو را براي 

آزمايش به چين دادند. 
  افزايش 50 درصدي احتمال مرگ و مير با 

داروهايي همچون رمدسيوير
دكتر علي اصغ��ر زن��ده دل هم در ي��ك برنامه 
تلويزيوني در شبكه افق با اشاره به صحبت هاي 
دكتر قانعي، مسئول سابق كميته علمي مقابله 
با كرونا در رد اثرگذاري داروهاي رمدس��يوير و 
فاويپيراوير و از قول او گفت: » ژاپ��ن اين دارو را 
توليد كرد و ديد هيچ تأثيري ندارد و آن را به چين 
داد و چين با ايران مذاكره داشت و ايران هم بدون 
مطالعه اين داروها را در سطح هزار ميليارد تومان 
خريداري كرد و اين خري��د هزارميلياردی را در 
چندمرحله تكرار كرد و اين دارو را به تمام استان ها 
و دانشگاه ها فرستاد.  با علم به اينكه اين دارو هيچ 
تأثيري ندارد، مردم را  مجبور به اس��تفاده از اين 
دارو كردند. به مرور هم معلوم شد تنها كشوري 
كه از اين دارو استفاده كرده ايران بوده است و ما 
خودمان داوطلبانه با وجودي كه مي دانستيم دارو 
اثري ندارد، آن را خريداري كرده ايم و از آن بدتر 
دستور داده شد تا تمام شدن اين داروها مصرف 

شوند و پولش را از مردم بگيريم«! 
از ن��گاه اين پزش��ك جالب اينجاس��ت كه خود 
مسئوالني همچون دكتر قانعي اعتراف مي كنند 
كه اين داروها اثرگذار نيست و عوارض نا مطلوبي 
دارد، اما از سوي ديگر هم به بيمارستان ها دستور 
داده ش��ده تا اين داروها مصرف ش��وند و پولش 
را بگيرند. دكتر زن��ده دل تصريح مي كند: » اين 
داروها هزينه بسيار زيادي دارد و ملت هم پولش 

را پرداخت مي كنند.«
به گفت��ه اين پزش��ك تنگ��ي نف��س و افزايش 
50درصدي مرگ و مير از عواض جانبي رمدسيوير 
و فاويپيراوير است. به همين خاطر هم ما بيماراني 
داريم كه اصًا مردني نيستند، اما با دريافت اين 
داروها مي ميرند. از نگاه اين پزش��ك بايد وكا و 
حقوقدانان و كساني كه دستشان مي رسد متهمان 
را محاكمه كنند، چراكه به ازاي هر يك نفري كه 
بر اثر عوارض اين داروها جان خودشان را از دست 

داده اند، مسئولند. 
 واردات 40 تا 50 ميليون دوز واكس�ن تا 

پايان مهر
واكسيناسيون هر چه سريع تر 70 درصدی و به 
قول ايرج حريرچي، معاون كل وزير بهداشت 90 

درصدي براي مقابله با سوش دلتا راهكار مقابله و 
مديريت شيوع كروناست. تاكنون 19 ميليون و 9 
هزار و 623 نفر دوز اول واكسن كرونا و 9 ميليون 
و 58 هزار و 204 نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند 
و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به 28 

ميليون و 67 هزار و 827 دوز رسيد. 
بهرام عين اللهي، وزير بهداشت در يك گفت وگوي 
تلويزيوني با بيان اينكه قراردادها بس��ته و واريز 
پول براي واردات واكسن كرونا انجام شده است، 
گفت:» پيش بيني مي كنيم كه ت��ا پايان مهرماه 
بتوانيم حدود 40 تا 50 ميليون دوز واكسن كرونا 
را وارد كني��م و اگر بتوانيم ك��ه 70 درصد مردم 
خود را واكس��ينه كنيم، ايمني نس��بي در كشور 
ايجاد مي ش��ود. برنامه ما اين است كه دهه فجر 
پايان واكسيناسيون كرونا باشد و البته اين مسئله 
محدود به وزارت بهداشت نيست و رئيس جمهور و 
ساير نهادها پيگير واردات واكسن كرونا هستند.« 
وي با اش��اره به مي��زان رعايت ش��يوه نامه هاي 
بهداشتي افزود: » ما در وزارت بهداشت هم اقدام 
به اطاع رساني مي كنيم، البته احتياج به كارهاي 
بزرگ تر هم است و نياز به محدوديت هايي است 
و شايد در آينده بين كس��اني كه واكسن زدند و 
كساني كه واكسن نزدند در خدماتمان تفاوت هايي 
قائل شويم كه به آن قرنطينه هوشمند مي گويند. 
خود واكسيناسيون هم بايد هوشمند شود تا هم 

فرد و هم اطرافيانش ايمن شوند.«
  نياز به 120 ميليون دوز واكسن 

وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي با بيان 
اينكه تهيه واكس��ن تنها از منابع داخلي كفايت 
نمي كند، خاطرنش��ان كرد: » بزرگ ترين راه حل 
براي جلوگيري از گسترش كرونا، واكسيناسيون 
اس��ت. اولويت دولت سيزدهم مس��ئله كرونا و 
واكسيناس��يون اس��ت و همه در دولت هم صدا 
هستند. حدود 60 ميليون نفر باالي 18 سال بايد 
واكسينه شوند و با احتساب دو دوز واكسن براي 
هر نفر، به 120 ميليون دوز واكس��ن نياز داريم. 
تا االن در كش��ور حدود 27 ميليون دوز واكسن 
زده ايم كه 19 ميلي��ون، دوز اول و 8 ميليون هم 
دوز دوم را دريافت كرده اند. با اين حساب هنوز به 
93 ميليون دوز واكسن نياز داريم . واردات خوب 
خواهد شد و بايد سرعت پيدا كند. در مورد انجام 
واكسيناس��يون بايد آن را مردمي كنيم و از همه 
كمك بخواهيم و فقط پرس��نل وزارت بهداشت 
نمي توانند اين كار عظيم را انجام دهند. كارهاي 
خوبي در استان ها انجام شده است. واكسن زدن 
كار ساده اي است، اما بايد ثبت اطاعات رعايت 
شود؛ بنابراين مردم بايد به ما در واكسيناسيون 

كمك كنند.«
  شرايط كشور مانع الك داون صد در صدي 

است
عين اللهي با اشاره به اينكه واكسيناسيون ميزان 
مرگ و مير را كاه��ش مي دهد، بي��ان كرد: » با 
تكميل واكسيناس��يون مراكز درماني مي بينيم 

كه ميزان مرگ و مير در اين مراكز به رغم افزايش 
فشار كاري به ش��دت كاهش يافته است. حتي با 
وجود واكسيناس��يون هم نبايد از رعايت نكات 
بهداش��تي غفلت ش��ود. مردم بايد مواردي كه 
وزارت بهداشت مي گويد نظير زدن ماسك و حفظ 
فاصله را جدي بگيرند. اكنون در شرايط بحراني 
هس��تيم و ويروس در گردش است و گردش آن 
متوقف نشده است. ش��رايط كش��ور به گونه اي 
نيست كه بتوان الك داون صددرصدي داشت، اما 
ستاد مقابله با كرونا بسته به شرايط، اين روند را 
انجام مي دهد.« وي درباره ظرفيت توليد داخلي 
واكس��ن كرونا نيز تصري��ح كرد: »اكنون حدود 
10 تا 12 ميليون ظرفيت توليد واكسن داخلي 
در يك ماه در يك ش��ركت واكسن سازي است. 
واكسن انستيتو پاس��تور، واكسن انستيتو رازي 
و واكسن س��يناژن در مراحل پاياني هستند كه 
تقريباً جمع اينها حدود 5 ميليون دوز مي ش��ود 
ولي نياز به واردات داريم. نظر ش��خصي من اين 
است كه درست است واكسن هاي ايراني با تأخير 
مواجهند، ام��ا براي ماه هاي آتي ب��ه ما اطمينان 
خاطر مي دهند، زيرا بعداً هم به واكسن نياز داريم. 
بيماري كرونا پايدار است و ما به دوز سوم هم نياز 
داريم و اكنون براي افراد شاغل در مراكز درماني 

دوز يادآور الزم است.«
 راه حل وزير براي مهار مافياي دارو 

تجويز غير منطقي دارو هم از موضوعات ديگري 
بود كه وزير بهداشت به آن اشاره داشت. عين اللهي 
با بيان اينكه يكي از مشكات ما در كشور در همه 
بيماري ها مص��رف نابجاي دارو اس��ت و تجويز 
داروها استاندارد نيست،  افزود: » ميزان دارو در هر 
نسخه در دنيا بين 1/2 تا 1/5 است در حالي كه در 
كشور ما 3 است كه شايد به فرهنگ ما هم وابسته 
است. خيلي از بيماران در مراجعه به پزشك شايد 
نياز به دارو نداشته باشند، اما منتظر تجويز دارو 

هستند. تجويز دارو بايد منطقي باشد.«
از نگاه وي مشكل دارو بيشتر در سيستم توزيع 
ايجاد مي ش��ود كه به تدريج حل مي شود. وزير 
بهداش��ت با اش��اره به ضرورت توجه به موضوع 
تعارض منافع و مافياي دارو گفت: » اوالً كساني كه 
در تصميم گيري و توزيع دارو هستند بايد عضو 
شركت و مدير عاملي نباشند؛ ضمن اينكه اجراي 

نظام الكترونيك نيز بسيار مهم است.«
  پش�ت پرده هزينه هاي ميلياردي براي 

داروهاي بي اثر
با احتمالی باال،  تعارض منافع و مافياي دارو پشت 
پرده اصلي ماج��راي هزينه هاي ميلياردي براي 
واردات داروهايي اس��ت كه مس��تندات جهاني 
درباره بي اثر بودن آنها وج��ود دارد و با وجود اين 
مستندات ايران تنها مصرف كننده آنهاست. در 
چنين شرايطي يقيناً مبارزه با مافياي دارويي  و 
بازخواست آنها مي تواند كليدي اساسي در مهار 
بحران كرونا و مديريت هزينه هاي نظام سامت و 

كليد موفقيت دولت سيزدهم باشد. 
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محاكمه مهره هاي يك شبكه بين المللي قاچاق مواد مخدر سوئدي در دادگاه انقالب

كاسبان دولتی كرونا  را محاكمه كنيد!
يک هفته پس از پايان دولت قبل، افشاگری ها درباره عملكرد يک سال و نيمه مبارزه با كرونا باال گرفته است

مهره ه�اي ي�ک 
شبكه بين المللي   قضایی

قاچاق مواد مخدر در سوئد به نام هاي »استفان 
كوين گيلبرت« و »س�يمون كاسپر براون« به 

اتهام حمل مواد مخدر  دادگاهي شدند. 
جلسه محاكمه مهره هاي يك شبكه بين المللي 
قاچاق مواد مخدر در س��وئد به نام هاي »استفان 
كوين گيلبرت« و »سيمون كاسپر براون« به اتهام 
حمل مواد مخدر، در شعبه 15 دادگاه انقاب به 

رياست قاضي صلواتي برگزار شد. 
بنا بر كيفرخواست اين دو مهره شبكه بين المللي 
قاچاق مواد مخدر در س��وئد، »اس��تفان كوين 
گيلبرت« متهم به حمل 9 كيلو و 800 گرم شيره 
ترياك و »سيمون كاسپربراون« متهم به حمل 

21 هزار قرص ترامادول هستند. 
در ابتداي جلس��ه دادگاه با اعام قاضي صلواتي، 
متهم اس��تفان كوين به هم��راه مترجم خود در 

جايگاه قرار گرفت و در مق��ام دفاع  گفت: من در 
پوشش توريست با هدف قاچاق مواد مخدر وارد 
ايران شدم. از سوي فردي به نام احمد زائدي در 
سوئد اجير ش��ده بودم و قرار بود در قبال انتقال 
9 كيلو و 800 گرم ش��يره ترياك به سوئد، پول 

دريافت كنم. 
متهم استفان كوين در پاسخ به اين سؤال قاضي 
كه آيا براي انتقال مواد به س��وئد مأموريتي به او 
واگذار ش��ده بود يا خير  گفت: م��ن در اين رابطه 
چيزي نمي دانم، فقط مي دان��م كه احمد زائدي 
كه سوئدي نبود به من پيشنهاد داد اين محموله 

مواد مخدر را از ايران به سوئد ببرم. 
در ادامه جلسه دادگاه، نماينده دادستان با اشاره به 
اظهارات متناقض متهم استفان كوين در جلسات 
مختلف بازپرسي و دادرسي گفت: متهم استفان 
كوين در جلسات بازپرسي مدعي شده بود خودم 
شخصاً مواد مخدر را از تهران خريداري نكرده ام، 

بلكه از طرف فردي به اس��م احم��د زائدي اجير 
بودم كيف حامل مواد مخدر را از افرادي در تهران 
تحويل بگيرم و به س��وئد ببرم، اما اين متهم در 
جريان جلسه امروز دادگاه مدعي است كه خودش 

مواد را از تهران خريداري كرده است. 
وكيل متهم درباره اظهارات متناقض اس��تفان 
كوين مدعي شد: موكل من، بيمار رواني است 
كه مدارك پزش��كي آن نيز موجود است و من 
نيز اليحه دفاعيه مبسوطي را در خصوص اتهام 
موكلم تنظيم كرده ام و به محضر دادگاه محترم 
ارائه مي دهم؛ قاعدتاً در اين زمينه باندي فعال 
است كه موكل من اجير شده بود.  در ادامه اين 
جلس��ه دادگاه، ديگر متهم اين پرونده سيمون 
كاس��پر براون به همراه مترجم در جايگاه قرار 
گرف��ت و در توضي��ح اتهامش ناظ��ر بر حمل 
21 هزار قرص ترامادول اع��ام كرد هدفش از 
مشاركت در قاچاق مواد مخدر، كسب درآمد و 

مصرف شخصي بود. 
اين متهم افزود: من هم مثل كوين معتاد بودم و 
قرص مصرف مي كردم. صرفاً براي كسب درآمد 
اين كار را كردم. من كسي را در ايران نمي شناسم 

آن شخصي را كه در سوئد بود، مي شناختم. 
در ادامه جلسه دادگاه، نماينده دادستان با بيان 
اينكه متهم كاسپر براون از ابتدا به اتهام خود اقرار 
داشته است، گفت: اين متهم تا به حال انگيزه و 
هدف خود را از اين اقدام مشخص نكرده و با توجه 
به اينكه تعداد قرص ها زياد بوده مشخص نيست 

كه چه تعداد از قرص ها براي وي بوده است. 
در ادامه جلسه دادگاه، وكيل متهم كاسپر براون 
گفت: موكل من به مواد مخدر و ترامادول اعتياد 
داش��ته و همين امر انگيزه او براي مشاركت در 

قاچاق مواد مخدر بوده است. 
در پايان قاضي ضمن اعام ختم اين جلسه اعام 

كرد زمان جلسه بعدي متعاقباً اعام مي شود. 

 مدير عامل صندوق ام��داد واليت با بيان اينك��ه مهم ترين  ويژگي 
صندوق اين است كه هر كس نيازمند دريافت وام باشد، اگر مورد تأييد 
قرار گيرد، بدون س��پرده گذاري وام را ب��ه او پرداخت مي كنيم، گفت: 
اين صندوق در س��ال جاري پرداخت 4 هزار ميليارد تومان تسهيات 

قرض الحسنه به مددجويان و نيازمندان را برنامه ريزي كرده است. 
 عضو شوراي شهر تهران با اش��اره به احتمال وقوع زمين لرزه بزرگ 
در پايتخت گفت: 50 درصد بيمارس��تان هاي ته��ران عمر باالي 60 
س��ال دارند و بايد اقدامات الزم جهت نوسازي آنها و رفع مشكل بافت 

فرسوده انجام داد. 
  بر اساس نتايج يك گزارش جديد از سوي تيم كارشناسي دانشگاه 
شيكاگو، آلودگي هوا زندگي ميلياردها نفر را به مدت شش سال كوتاه 
مي كند و ميزان كشندگي آن بسيار بيشتر از استعمال سيگار، تصادفات 

جاده اي يا بيماري ايدز است. 
 هدايت تحصيلي يك ميليون دانش آموز كاس نهمي از 26 تيرماه 
آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. بر اين اساس دانش آموزان مشمول، 
با مراجعه به سامانه دانش آموزي پادا فرم انتخاب رشته هدايت تحصيلي 
خود را دريافت و نسبت به ثبت نام در رشته مدنظر اقدام مي كنند. اخيراً 
نيز وزارت آموزش و پرورش اعام كرده است كه امكان صدور هدايت 
تحصيلي دانش آم��وزان فاقد نمونه  برگ هدايت تحصيلي يا ش��رايط 

خاص فراهم شده است. 
 رئيس شوراي اسامي شهر تهران از نوسازي بافت فرسوده پايتخت 
با همراهي شهرداري و وزارت راه و شهرسازي در اين دوره از مديريت 

شهري خبر داد. 
 از ابتداي سال افراد ساكن در پايتخت فقط دو روز هواي سالم تنفس 
كرده اند؛ وضعيت هواي تهران نسبت به سال گذشته بدتر شده است. 

 مدير بهزيس��تي ش��هر تهران درباره نحوه واكسيناسيون معلوالن 
بس��ترگرا گفت: اس��امي بيش از 2هزار نفر از معلوالن بسترگرايي كه 
نمي توانند از منزل خارج شوند به وزارت بهداشت ارائه شده و قرار است 

تدابيري براي واكسيناسيون اين افراد در منزل آنها انديشيده شود. 
  كارشناس تعليم و تربيت گفت: كيفيت پايين آموزش مجازي، زنگ 

خطر بحران آموزشي را در كشور به صدا درآورده است. 
 معاون گردشگري كش��ور گفت: با اصاح و اباغ شيوه نامه ارزيابي 
و درجه بندي تأسيس��ات گردشگري كش��ور، فرآيند استانداردسازي 

خدمات گردشگري شفاف تر و سريع تر مي شود. 

اجراي طرح پزشك خانواده 
در محله هاي كم برخوردار كليد خورد

طرح توس�عه و تح�ول جامعه مح�ور در مح�الت كم برخ�وردار 
با موض�وع اجراي طرح »پزش�ک خان�واده« براي حماي�ت از 21 
ه�زار نف�ر از اهال�ي كم برخ�وردار در قلب ته�ران كلي�د خورد. 
روز گذشته طرح توس��عه و تحول در محات كم برخوردار با موضوع 
»پزشك خانواده« در محله شهيد هرندي با حضور وزير كشور، نماينده 
تش��خيص مصلحت نظام، رئيس دانشگاه ش��هيد بهشتي و همچنين 

شهردار منطقه 12 آغاز شد. 
 در جلسه روز گذشته جمعي از پزشكان بيمارستان ها و درمانگاه هاي 
محله هرندي در محل تشكيل جلسه براي تصميم گيري درباره سامت 
اهالي محله هاي كم برخوردار حضور داش��تند؛ پزشكاني كه از نزديك 
با مشكات و ش��رايط درماني اهالي منطقه آشنا بودند تا بتوانند طرح 
و برنامه دقيقي از داشته و نداشته هاي اهالي در اختيار مسئوالن قرار 
دهند و همچنين خدماتي كه به س��اكنان اين محله ها ارائه مي شود، 

متناسب با نياز آنها باشد. 
گفتني است مديران سه بيمارستان »مهديه«، بيمارستان »شهداي 
گمنام« و بيمارستان »اشرفي اصفهاني« همچنين مديران و پزشكان 
س��ه مركز درمانگاهي به نام هاي »احس��ان«، »هرندي« و »اباصالح« 
در اين جلسه حضور داشتند تا براي ارتقاي سامت و بهداشت اهالي 
منطقه و همچنين ايجاد طرح پزشك خانواده، نظرات و پيشنهادهاي 

خود را به مسئوالن انتقال دهند. 
احمد وحيدي در اين جلس��ه گفت: محروميت زداي��ي در محله هاي 
آسيب پذير مي تواند نمونه اي از رشد فرهنگي باشد. نهادهاي دولتي با 
راه اندازي طرح توسعه و تحول در محله هاي كم برخوردار توانسته اند 
دست به دست بدهند؛ طوري كه در اين مس��ير خود اهالي محله ها به  

عنوان كنشگران اصلي با نهادهاي دولتي همراه شده اند. 
وي تصريح كرد: در وزارت كشور با تمام وجود براي رفع محروميت هاي 
جامعه تاش شبانه روزي خواهد  شد. در اين راستا مديران وزارت كشور 
نيز بايد دلسوزانه و متعهدانه نسبت به رفع مشكات مردم اقدام كنند. 
عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كرونا استان تهران نيز كه در اين 
جلسه حضور داشت، گفت: در حال حاضر منطقه 12 تهران را به شش 
پهنه تقسيم كرديم. دو پهنه را تحت پوش��ش غربالگري سامت قرار 
داديم و قرار است با استقرار پزشك خانواده در اين پهنه ها كار به صورت 

پايلوت آغاز شود. 
علي  محمد س��عادتي، ش��هردار منطقه 12 نيز در حاش��يه برگزاري 
اين جلس��ه پيرامون نحوه اجرايي كردن اين طرح گف��ت: غربالگري 
و بيماريابي در محله هرندي با مش��اركت خوب مردم نسبت به ساير 
محات شهر تهران در دوران ش��يوع بيماري كرونا، بسيار دقيق انجام 
شد. ميزان مرگ ومير و ابتای مردم نيز در اين محله كمتر از ساير نقاط 
بود. اين اتف��اق به دليل حضور يك نماينده مردمي به عنوان ش��هردار 
كوچه هم��راه با يك بانو ي��ار در كوچه بود، طوري كه س��امت اهالي 
كوچه را رصد مي كردند و در صورت بروز بيماري، پزشكان را در جريان 

مي گذاشتند تا زودتر رسيدگي هاي الزم انجام شود. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت

همكاري 55 هزار پايگاه بسيج 
در 2 پويش محله محور

با همكاري سازمان بسيج، گروه هاي جهادي 
سراسر كشور و كميته امداد پويش هاي 

»اطعام« و »احسان حسيني« راه اندازي شد
پايگاه ه�اي بس�يج منتخ�ب در 31 اس�تان كش�ور ب�ا همكاري 
گروه ه�اي جهادي، از روز گذش�ته مرحل�ه جدي�دي را  از كمک 
ب�ه خانواده ه�اي نيازمن�د و آس�يب ديده از كرونا آغ�از كردند. 
پوي�ش اطع�ام و پويش احس�ان حس�يني، چهارمي�ن مرحله از 
كم�ک ب�ه خانواده ه�اي نيازمن�د در دو س�ال اخي�ر اس�ت. 
در حال حاضر پيوند بس��يج و كميته امداد به منظور رف��ع محروميت از 
خانواده هاي نيازمند در باالترين سطح خود قرار دارد. آمادگي پايگاه هاي 
مقاومت، اقشار بسيج و گروه هاي جهادي هم براي رفع آسيب هاي اجتماعي 

و كمك به نيازمندان در دوران كرونا فراتر از انتظار بود. 
 استفاده از ظرفيت خيران و هيئت هاي مذهبي

تاكنون سپاه در همكاري با كميته امداد امام در پويش هاي ايران همدل، 
ايران مهربان و ساخت مسكن محرومان و اش��تغال، تمام توان خود را در 

ميدان عمل به كار گرفته است. 
با شروع ماه محرم، سازمان تبليغات اسامي هم با استفاده از ظرفيت خيران 
و هيئت هاي مذهبي به منظور تأمين نياز هاي اساسي اقشار آسيب پذير به 
خصوص خانوار آسيب ديده از كرونا، به ياري پايگاه هاي بسيج مساجد آمد. 
پس از فرمايشات رهبر معظم انقاب در اواسط مردادماه مبني بر ضرورت 
كمك رساني به خانواده هاي نيازمند و آسيب ديده از كرونا، كميته امداد هم 
در قالب نهضت احسان عمومي و مواسات، براي جذب و توزيع كمك هاي 
مردمي اعام آمادگي كرد.  ب��ا توجه به اجراي موفق س��ه مرحله پويش 
ايران همدل در دوران كرونا، پايگاه هاي بس��يج سراسر كشور با همكاري 
جهادگران و مراكز نيكوكاري كميته امداد، پويش هاي »اطعام« و»احسان 
حسيني« را در محله هاي نيازمند  كليد زدند.   اين پويش ها همچون گذشته 
با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي به توزيع غذاي گ��رم و همچنين تأمين 
سبدهاي معيش��تي به خانواده هاي نيازمند مشغول اس��ت.  جالب اينكه 
برخي پايگاه هاي بسيج به صورت تخصصي مأمور شدند كه در حوزه اشتغال 
يعني به منظور شناسايي و كمك به حل مشكات شغلي افراد نيازمند و 
آسيب ديده در سطح كشور فعاليت كنند. اين پايگاه ها از تمام ظرفيت و توان 

خود براي حمايت از مشاغل متضرر از كرونا استفاده خواهند كرد. 
 توزيع 6 ميليون و 100 هزار بسته معيشتي

 در همين راستا روز گذشته همايش »مش��اركت 55 هزار پايگاه بسيج و 
گروه هاي جهادي محله محور سراسر كشور به نيابت از سيدالشهداي جبهه 
مقاومت و خدمت« با حضور آيت اهلل كازروني، رئيس هيئت امناي كميته 
امداد، سيدمرتضي بختياري، رئيس كميته امداد، سردار سليماني، رئيس 
بسيج مستضعفين و سردار زهرايي، رئيس سازمان بسيج سازندگي و خانواده 
شهيد سردار سليماني برگزار شد.  رئيس كميته امداد در اين همايش كه 
فرماندهان بسيج استان هاي سراسر كش��ور نيز به صورت مجازي حضور 
داشتند، با تقدير از نقش برجسته بسيج در تحقق اهداف نظام گفت: پويش 
اطعام و احسان حسيني در پي فرمايشات رهبر معظم انقاب در خصوص 
كمك به خانواده هاي نيازمند و آسيب ديده از كرونا شكل گرفته و تاكنون 
سه مرحله از اين پويش با مشاركت نهادها، بسيج، گروه هاي جهادي، مردم و 

مراكز نيكوكاري مسجد محور با موفقيت به مرحله اجرا رسيده است. 
وي با بيان اينكه در سه دوره پيشين اين پويش بيش از 50 ميليون وعده 
غذاي گرم بين نيازمندان توزيع شد، افزود: همچنين طي اين مدت 6ميليون 
و 100 هزار بسته معيشتي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در مناطق محروم 

و صعب العبور به خانواده هاي نيازمند ارائه شد. 
  راه اندازي3300 آشپزخانه و مركز اطعام

رئيس كميته امداد با اشاره به اينكه مرحله جديد پويش اطعام و احسان 
حسيني با نام مبارك سردار دل  ها، شهيد حاج قاسم سليماني جلوه نوراني 
گرفته اس��ت، ادامه داد: اين پويش در قالب همكاري و تفاهم كميته امداد 
با بس��يج مس��تضعفين و گروه هاي جهادي در حال اجرا است و تاكنون 

3هزارو300 آشپزخانه و مركز اطعام راه اندازي شده است. 
بختياري به مش��اركت 103 هزار نيروي داوطلب در اجراي پويش اطعام 
و احسان حس��يني پرداخت و خاطر نش��ان كرد: در اين مرحله از پويش، 
از ابتداي ماه محرم بيش از 20 ميليون وعده غذاي گرم بين خانواده هاي 
نيازمند توزيع شده اس��ت. همچنين حدود يك ميليون بس��ته غذايي با 
مشاركت 55 هزار پايگاه بسيج و گروه هاي جهادي به نيابت از سردار سرافراز 

شهيد سليماني به خانواده هاي محروم ارائه شده است. 
رئيس كميته امداد با بيان اينكه كمك هاي مؤمنانه امروز نهادينه شده است، 
افزود: يكي از بركات رزمايش مواسات، همدلي و كمك هاي مؤمنانه حضور 

مردم در ميدان كمك به يكديگر است. 
  بسيج، نوك پيكان رفع آسيب هاي اجتماعي

رئيس بسيج مس��تضعفان نيز در اين همايش با اش��اره به اينكه بسيج و 
كميته امداد دو نهاد محصول انقاب اسامي هستند، گفت: پويش اطعام 
و احسان حسيني آغاز يك راه طوالني و مستمر براي همكاري بسيجيان و 
امدادگران است.  سردار غامرضا سليماني  با بيان اينكه براساس تأكيدات 
رهبر معظم انقاب، محور توزيع كمك ها مساجد در نظر گرفته شده است، 
افزود: شجره طيبه بسيج همچون كميته امداد در هر ميداني تحت فرمان 
مقام معظم رهبري به موقع حاضر است. پايگاه هاي مقاومت، اقشار بسيج 
و گروه هاي جهادي ن��وك پيكان رفع آس��يب هاي اجتماعي و كمك به 
نيازمندان هستند. ظرفيت هاي فراواني در بسيج و ديگر نهادهاي انقابي 
براي كمك به مردم وجود دارد.  در پايان اين همايش تفاهم نامه همكاري 
ميان كميته امداد و بسيج مستضعفان به منظور جذب كمك هاي مؤمنانه 
خيران و نيكوكاران و اجراي طرح »نذر ش��هيد حاج قاسم سليماني« با 
مشاركت 55 هزار پايگاه بسيج و گروه هاي جهادي محله محور، به امضاي 
س��يدمرتضي بختياري، رئيس كميته امداد و سردار غامرضا سليماني، 

رئيس بسيج مستضعفان رسيد. 

حرفه ها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليت هاي اجتماعي دارند؛ 
بنابراين اگر محقق هس�تيد و مايليد مس�ئوالنه رفتار كنيد، 

شايسته است:
آگاه�ي، هدفمندي، اس�تدالل محوري، روش�مندي، انصاف، 

رازداري و وصول به حقيقت را مد  نظر قرار دهيد. 
پژوه�ش را با عش�ق و ش�هامت آغاز نم�وده، با اس�تقامت و 
آزاد انديش�ي پيش ببريد. با پژوهش جمعي ب�ه تعميق گرايي 

كمک كنيد. 
تحقيق را در خدمت زر و زور و تزوير قرار ندهيد. كرامت مردم 

را فداي سرعت، سهولت، راحتي و هزينه نكنيد. 
با انعكاس واقعيت هاي جامعه، براي حل معضالت، راهكارهاي 

علمي، عملي، ملموس و قابل تحقق ارائه كنيد. 
در راستاي دغدغه هاي انساني و معطوف به حل مشكالت مردم 

تحقيق كنيد. 
هرگز پژوهش ديگران را به خود نس�بت ندهيد. به هر س�خن 

مشهوري اعتماد نكنيد و شهرت را مرادف حقانيت ندانيد. 
ش�تابزده عمل نكنيد. بي طرف باش�يد و اغراض شخصي را بر 

موضوع تحقيق تحميل نكنيد. 
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توزيع داروي مبتاليان قارچ سياه 
در داروخانه هاي منتخب

مدير كل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو از توزيع داروي 
آمفوتريسين بي  در داروخانه هاي منتخب سراسر كشور خبر داد. 
حيدر محمدي، مدير كل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با 
اشاره به كمبود مقطعي داروي »آمفوترسين بي« به دليل افزايش بيماران 
مبتا به موكور )قارچ سياه( اظهار داشت: در گذشته ميزان نياز ماهانه 
كل كشور به اين دارو تنها 8 الي 9 هزار عدد بود، اما با افزايش موارد ابتا 
به قارچ سياه در بيماران مبتا به كرونا دلتا، ميزان مصرف دو ماهه كشور 
طي يك هفته به اتمام رسيد.  وي افزود: س��ازمان غذا و دارو بافاصله 
نس��بت به واردات فوريتي اين دارو اقدام و داروي مورد نياز روز گذشته 
وارد كشور شده و پس از شناسه گذاري تحويل شركت هاي پخش شد.  
مدير كل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو خاطر نشان كرد: 
آمفوتريسين بي  از نهم شهريور در داروخانه هاي منتخب سراسر كشور 
توزيع شده و در دسترس بيماران قرار دارد.  به گفته وي واردات داروي 
آمفوترس��ين تا رفع نياز كامل بيماران ادامه خواهد داشت و به صورت 
مستمر وارد و توزيع خواهد شد، اگرچه منطق و قوانين جاري كشور حكم 
مي كند به منظور مديريت هر چه بيشتر منابع، تجويز اين اقام با نهايت 

دقت و مطابق دستورالعمل هاي اباغي معاونت درمان انجام شود.

علیرضا سزاوار

   طرح: خبرگزاری تسنیم


