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یک توئيت

وحاال ناصرخسرو درفضای مجازی!

در شرایطی که این روزها برخی داروها در داروخانهها نایاب شده است ،اما دالالن در فضای مجازی منبع همه داروها هستند

یک عکس
این سازه های چشم خراش هر روز بیشتر می شوند

عبدالهی – آرنجهایش را روی زانو گذاشته
و دستانش زیــر چانه قفل شــده اســت .چند
لحظهای به او خیره میشوم ،پریشا نحال
است و هاج و واج؛ آشفتگی در چهرهاش موج
میزند .شبیه آ نهایی است که انگار به آخر
خط رسیده و از همهچیز و همهکس ناامید
شــده انــد .سن و سالش حــدود  50را نشان
میدهد و زمختی دستانش از سختی روزگار
و رنجهای کارگری حکایت دارد .کنارش
مینشینم تا چند لحظهای با او همکالم شوم.
از مهسا برایم میگوید؛ دختر  8سالهاش که
تشنج میکند و حاال چند روزی است داروی
ضدتشنج او در داروخانهها پیدا نمیشود.
پدرش میگوید « :حاضرم همه زندگیام را
بدهم و هرطور شده دارویش را پیدا کنم».
▪دارو به داروخانه نرسیده اما ...

جامعه

سیم کارت «شاد» نداریم؛ مراقب
کالهبرداران باشید

آذریجهرمی وزیر ارتباطات دیــروز در پی برخی
تبلیغات درباره فروش سیمکارتهای دانشآموزی
گفت :سیمکارتی به نام «شاد» نداریم؛ همراه اول
سیمکارت کودک با عنوان انارستان و ایرانسل هم
سیمکارتیبهعنوانسیمکارتکودکایرانسلارائه
کرده است .در همین زمینه رئیس مرکز تشخیص و
پیشگیریجرایمسایبریپلیسفتاناجاهشدارداد:
خانوادهها فریب تبلیغات فروش سیمکارت شاد
را نخورند؛ سودجویان سعی میکنند از این طریق
کالهبرداری کنند .سرهنگ رجبی در اینباره به
فــارس گفت :کالهبرداران و سودجویان فضای
مجازی اینبار به سراغ دانشآموزان و خانوادههای
آنهاآمدهاندوباارائهطرحیبهاسم سیمکارت شاد
قصد دارنــد تا از ایــن افــراد کــاهــبــرداری کنند.
کالهبرداران با ارســال پیامکهای تبلیغاتی و
فعالیت در فضای مجازی سعی میکنند تا به
اهداف شوم خود دست یابند؛ این افراد به دو روش
کالهبرداریمیکنندیاازخانوادههامیخواهندکه
اطالعات محرمانه خود را برایشان ارسال کنند و با
اینروشسعیدرجمعآوریاطالعاتافراددارندیا
با ارسال لینکهایی در فضای مجازی و درخواست
اطالعات کارت افراد برای تشخیص هویت حساب
بانکی آنها را خالی میکنند .وی گفت :اگر قرار
باشد سیمکارت دانشآموزی و خدمات رایگانی
برای این دسته از اقشار جامعه ارائه شود ،حتما
از طریق پرتال رسمی اپراتورها یا وزارتخانههای
مربوط اعــام میشود؛ پس مــردم به ایــن پیامها
و لینکها اعتمادی نکنند.

با یکی از مسئوالن داروخانه گفتوگو میکنم.
از پریشا نحالی همراهان بیماران پریشان
است و دلنگران ،اما پاسخی برای درد آن ها
ندارد و میگوید« :برخی داروها کمیاب شده
و نمیدانیم پاسخ بیماران و همراهانشان را
چه بدهیم؟»
▪دردم افزون میشود...

شــرایــط سخت کشور و تحریمهای دارویــی
را درک میکنم و میپذیرم که چــار های جز
مدیریت اوضاع نیست؛ اما این را نمیفهمم که
چطور میشود خودمان هم به خودمان رحم
نمیکنیم .روی صحبتم با اعضای یک گروه
تلگرامی است که بعد از صحبت با پدر مهسا،
پیدایشان میکنم و معامالت دارویی آن ها را
رصد میکنم .بیش از  3هزار عضو دارد و خیلی
از آنها فهرستی از داروهای کمیاب را لیست
کــرد هانــد .از «انسولین» دیابتیها گرفته تا
«رواتینکس» بیماران مبتال به سنگ کلیه ،قرص
«سلسپت» برای بیماران پیوندی« ،مادوپار»

نشان میدهد که برخوردهای قانونی و قضایی
با متخلفان ایــن حــوزه جوابگو نبوده است،
درخواست ما این است در شرایطی که با تحریم
دارویی مواجه هستیم ،نظارتهای مسئوالن
بیشتر و برخورد با تخلفات شدیدتر شود».
▪وابستگی  60درصدی صنعت داروسازی
به واردات

برای مبتالیان به پارکینسون و هر داروی دیگر،
به قول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد . ...
▪هر دارویی که بخواهید داریم

با یکی از اعضای گروه وارد گفتوگو میشوم.
فهرست کاملی از داروهای کمیاب را برایم می
فرستد .کاری نفرتانگیز است اما باید خودم
را جای یکی از کاسبان جان بیماران جا بزنم و
اطالعات بیشتری کسب کنم .به او میگویم:
«بــرای داروهــای خاص مشتریهای زیادی
دارم ،اگه با هم راه بیایم ،بازار خوبی میشه».
پاسخش این است که «باشه ،هر دارویی رو که
خواستین چند روز زودتر بگین که تهیه کنم».
دربــاره دردسرهای احتمالی انجام این کار
میپرسم؛ آن هم در روزهایی که با تحریمهای
دارویی مواجهایم و احتماال باید نظارتهای
سازما نهای مربوط شدیدتر شــود .اما این
پاسخ را میشنوم « :چه دردسری؟ همه دارن
همین طوری کار میکنن ،تا حاال که مشکلی
پیش نیومده ،ازین به بعد هم پیش نمیاد».
▪کمبود دارو و پرپرشدن بیماران

قبل از نوشتن خطوط پایانی گزارش ،خبرها
را مرور میکنم و مشاهده خبری ناگوار ،تلخی

این گــزارش را دوچندان میکند .تصاویری
از کودکان مبتال به بیماری پروانهای ،مات
و مبهوتم میکند .کــودکــان معصومی که
روز گذشته همراه با خانواد ههایشان مقابل
ســازمــان غــذا و دارو جمع شدند تــا صــدای
دردهایشان به گوش همگان برسد .حرفشان
هــم چیزی جــز آن نوشتههایی نبود کــه در
دست گرفته بودند « :داروها برای زندگی ما
حیاتیاند.»...
▪انجمن داروسازان ایران چه می گوید؟

بــا دکــتــر «سیدعلی فــاطــمــی» نــایــب رئیس
انجمن داروســـازان ایــران گفتوگو میکنم
و او میگوید « :طی چندماه گذشته بارها به
مسئوالن سازمان غذا و دارو نامه زد هایــم و
سایتها و کانا لهای فروش دارو را معرفی
کردهایم؛ در این سایتها عالوه بر داروهای
نسخهای بیماران ،داروهای قاچاق هم خرید و
فروش میشود .روزانه آنها را رصد میکنیم و
میبینیم که متاسفانه خیلی از داروهای مورد
نیاز بیماران را خرید و فروش میکنند در حالی
که یافتن برخی از این داروها در داروخانهها
دشـــوار شــده اســت».نــایــب رئــیــس انجمن
داروسازان ایران میافزاید « :بررسیهای ما

امــا ادامـــه صحبتم
بــا دکتر فاطمی با
گــف ـتوگــو دربــــاره
مــیــزان وابستگی
صنعت دارو به خارج
از کشور تلخ میشود؛ وقتی که میگوید :فقط
 3درصد داروهــای مورد استفاده ما وارداتی
است اما متاسفانه بیش از  30درصد بودجه
داروی ــی کشور بــرای همان  3درصــد هزینه
میشود .عالوه بر آن باید این واقعیت را هم
گفت که اگرچه ما  97درصد داروی مورد نیاز
کشور را تولید میکنیم اما همین تولید داخلی
هم 60درصد وابستگی به خارج دارد که شامل
مواد اولیه و اقالم بستهبندی داروها می شود،
بنابراین متاسفانه وابستگی صنعت دارویی ما
به خارج از کشور کم نیست».
▪خیلی از داروها نمونه داخلی خوب دارد

الــبــتــه دکــتــر فــاطــمــی بــه نکته مهمی هم
اشــاره میکند که میتواند جلوی این گونه
سوءاستفادهها و کسب و کارهای غیرقانونی
را بگیرد« :بیماران عزیز و خانوادههای آنها
باید بدانند که بسیاری از داروهــا جایگزین
مناسب داخلی دارد ،تالش کنیم این فرهنگ
را به وجود بیاوریم که نباید حتما به دنبال نمونه
خارجی دارو بروند ،با این کار هم مشکالتی
مانند کمبود دارو به وجود نمیآید ،هم امکان
فرصتطلبی بــه بــرخــی ســودجــویــان داده
نمیشود».

یورونیوزگزارش داد

کدام کشورها پرابتالترین و پرتلفاتترینهای کرونا هستند؟
دهماه پس از اعالم نمودارشدن ویروس کرونا
در چین ،بیش از نیمی از مبتالیان جهانی
بیماری کووید ۱۹در آمریکا ،هند ،برزیل و
روسیه ساکن هستند؛ اما قطر بر پایه شاخص
تعداد بیماران به نسبت جمعیت در جایگاه
نخست قــرار دارد و ایــران نیز از نظر تعداد
بیماران حاد ،چهارمین کشور جهان است.
بر اساس گزارش دیروز چهارشنبه یورونیوز،
هماکنون  ۵۷درصد از  ۲۹میلیون و ۷۳۴
هزار مبتال به بیماری کووید ۱۹ساکن چهار
کشور آمریکا ،هند ،برزیل و روسیه هستند.
در این میان آمریکا با گزارش  6.78میلیون
مورد ابتال به ویــروس کرونا بیشترین تعداد
بیمار را در میان کشورهای جهان دارد .البته
این کشور تاکنون  96/6میلیون آزمایش
تشخیص بیماری کووید ۱۹را انجام داده که
باالترین حد در میان کشورهای جهان است.
پس از ایاالتمتحده ،هند با  ،۵برزیل با 4/38
و روسیه با یک میلیون ،بیشترین تعداد مبتال
به بیماری کــوویــد ۱۹را گــزارش کرد هاند.
ایاال تمتحده همچنین با ثبت فوت بیش از
 ۲۰۰هزار نفر به دلیل دچارشدن به ویروس

کرونا باالترین میزان مرگومیر ناشی از این
ویروس را داشته است .اما با وجود همهگیری
باالتر این بیماری در هند ،برزیل با ثبت بیش از
 ۱۳۳هزار مرگومیر باالتر از هند که فعال ۸۲
هزار فوتی را گزارش کرده است ،قرار دارد.
روسیه از این نظر با گزارش فوت  18/7هزار
نفر در رتبه دوازدهــم است ولی مکزیک که
از نظر تعداد مبتالیان هفتمین کشور جهان
است ،با ثبت مر گومیر  71/6هزار نفر در
رتبه چهارم قــرار گرفته اســت.از نظر تعداد

بیماران حاد نیز آمریکا با اعالم بیش از ۱۴
هزار فرد بستری در بخش مراقبتهای ویژه،
بیشترین بیمار بحرانی را دارد .هند و برزیل
هم به ترتیب با  8/9و  8/3هزار بیمار حاد
کرونایی در میان کشورهای جهان دوم و سوم
هستند .ایران که از نظر تعداد مبتالیان(بیش
از  ۴۱۰هزارنفر) در جایگاه دوازدهــم قرار
دارد و با گــزارش مر گومیر بیش از 23/6
هزارنفر در رتبه دهم است ،دارای سه هزار و
 ۸۲۷بیمار حاد است که پس از آمریکا ،هند

و برزیل باالترین شمار محسوب میشود.
افغانستان نیز با گــزارش ابتالی  ۳۸هزار و
 ۸۵۵نفر به بیماری کووید ۱۹از نظر تعداد
مبتالیان شصت و چهارمین کشور جهان
است .در این کشور تاکنون هزار و  ۴۳۶نفر
جان خود را به دلیل دچارشدن به ویروس
کرونا از دست دادهاند که از این نظر در رتبه
چهلوششم قرار دارد .اما بر پایه شاخص تعداد
بیماران به نسبت جمعیت ،قطر به ازای هر یک
میلیون نفر بیش از  43/5هزار بیمار مبتال
به کووید ۱۹را داراست که از این نظر باالتر
از دیگر کشورهای جهان اســت .همچنین
سنمارینو با ثبت هزار و  ۲۳۷فوتی به ازای
هر یکمیلیون نفر باالترین نسبت جهانی
مر گومیر ناشی از ویــروس کرونا را دارد.
چین به عنوان خاستگاه ویروس کرونا تاکنون
 ۸۵هزار و  ۲۱۴مورد ابتال به ویروس کرونا
را گــزارش کــرده است که از این میان چهار
هزار و  ۶۳۴نفر جان خود را از دست دادهاند.
تاکنون بیش از  ۹۳۹هــزار نفر در جهان به
دلیل ابتال به بیماری کووید ۱۹جان خود را
از دست دادهاند.
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نمکی :درآینده از کشورهای پیشتاز
در واکسن کرونا خواهیم بود
وزیر بهداشت دیروز در بخشی از پیامش به نشست
مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در ایران
نوشت :تردید ندارم که جمهوری اسالمی ایران
با قابلیتهایی که دارد و با سابقه قابلتوجهی که
در ساخت واکسن از حدود  ۱۰۰سال پیش دارد،
در آینده یکی از کشورهای پیشتاز در دستیابی به
واکسن کووید ۱۹-خواهد بود.

نامگذاری خیابانی درتهران
به نام آیتا ...صانعی
عضوکمیسیونفرهنگیواجتماعیشورایشهر
تهران از نا مگذاری خیابانی در پایتخت به نام
آیتا ...صانعی خبر داد و گفت :این نامگذاری
جزو پیشنهادهای ما در کمیسیون نا مگذاری
شورای شهر خواهد بود و بهزودی در این زمینه
تصمیمگیری میشود .حسن خلیلآبادی به
فارس گفت :محل دقیق خیابانی که قرار است به
نام آیتا ...صانعی گذاشته شود ،هنوز مشخص
نشده است و ما پیگیریهای الزم را برای تحقق
این موضوع انجام خواهیم داد.

2هزارنیروی جدید در اورژانس
استخدام میشوند
وزیر بهداشت گفت :قرار است  ۲۰۰۰نیروی
جدید را در اورژانـــس کشور استخدام کنیم.
آ نطور که ایلنا گزارش کرده ،نمکی همچنین
گفته است :خوشبختانه تعداد آمبوالنسها از
 ۲۴۰۰به  ۵۷۰۰آمبوالنس افزایش یافت و
تعداد بالگردهای ما که هفت پایگاه اورژانــس
هوایی داشتیم ،به ۴۵پایگاه افزایش یافته است.

صدورشناسنامهبرایفرزندانبدون
پدرمشخصفقطباحکمدادگاه
سخنگوی ســازمــان ثبت احـــوال ،خبر صــدور
شناسنامه ب ــرای فــرزنــدان حــاصــل از رابطه
نامشروع از سوی ثبت احــوال را تکذیب کرد.
ابوترابی بیان کرد :اخباری در این خصوص به
نقل از بنده منتشر شد که آن را تکذیب میکنم؛
فرزندان نامشروع در صورتی که دادگاه تایید کند
و حکم دهد میتوانند شناسنامه دریافت کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه
این موضوع ،مسئله جدیدی نیست و از قبل نیز
مطرح بوده است ،افزود :این مسئلهای است که
تنها دادستانی باید آن را تایید کند و سازمان ثبت
احوال هیچ دخالتی در آن نخواهد داشت .او با
اشاره به اینکه نام پدر فرزندان نامشروع نامعلوم
است ،گفت :آماری در دسترس نیست که تاکنون
چند شناسنامه برای این افراد صادر شده است.

واکسن آنفلوآنزا برای گروههای
خاص رایگان است
مدیرکل دارو و مــواد تحتکنترل سازمان غذا
و دارو با اشــاره به اینکه واکسن آنفلوآنزا برای
گــروههــای خــاص رایــگــان اســت ،گفت :توزیع
حدود دو و نیم میلیون دوز واکسن از طریق مراکز
بهداشت وزارت بهداشت و درمــان و به شرط
ارائــه کد ملی و تزریق در محل انجام میشود.
محمدی گفت :در فاز نخست واکسن آنفلوآنزا
برای کودکان زیر ششسال و افراد باالی ۶۵سال
تزریقمیشود.البتهفازدومتزریقواکسنباتوجه
به شرایط اعالم میشود .این خبر حاکی است،
این واکسن قرار است ،هفته اول مهر توزیع شود.

