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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

دلخوشی بیهوده به انتخابات آمریکا
 حســینی: »  احمق تر از اونی که فریب نبرد فیل واالغ رو میخوره 
اونیــه که دلخوش به اینه که االغ میبره یا فیل که بتونه دوباره باب 

مذاکرات رو باهاشون بازکنه.«
ضرورت تبیین شخصیت امام حسن)ع(

 آســید: »  به جرأت می توان گفت بعد از رســول اهلل)ص(، بخشی 
از مهم ترین ارکان و هســته های ســخت جامعه ســازی شیعی، در 
 دوران امام حســن)ع( بنیان گذاشته شــد. معتقدم اگر شخصیت

امام مجتبی)ع( درســت برای ما انقالبی ها تبیین می شــد، چه بسا 
دیگر چالشی در فهم کار تشکیالتی و شبکه سازی نداشتیم.«

امروز روز اقتدار شیعه است
 علــی: »  امروز نه مشــابه زمان امام حســن)ع( اســت که یاری 
نباشــد، نه زمان امام حسین)ع( که فقط ۷۲ یار با امام باشد. امروز 
 شــبیه دوره هیچ یک از امامان شهیدمان نیست، امروز حتی زمان

امام خمینی که به فرمانش ۲۰۰هزار شــهید تقدیم شد هم نیست. 
امروز روز اقتدار شــیعه اســت، روزی که به فرمان ســید علی دنیا 

تغییر می کند.«
این ادبیات آشنا نیست؟

 پهلوانی: » ترامپ: اگر جو بایدن رأی بیاره، آمریکا ونزوئال میشه؛ 
این ادبیات شارالتانی آشــنا نیست؟ ظاهراً از خارج به داخل خوب 

دیکته شده بود.«
خوب نگاه کنید

 کاربری با انتشــار این تصویر نوشــت: » خوب نگاه کنید، دست 
و پاهاش با ســیم تلفن بســته شــده و در غربت و مظلومیت زنده 
به گور گشــته. این معامله بعثی ها با خیلی از بسیجیها و پاسداران 
مظلوِم گرفتار در فکه بود. روز قیامت خیلیامون باید پاسخگو باشیم 

ان شاءاهلل شرمنده شون نباشیم.«

حاشیه سازی برای فرار از پاسخگویی
 ابراهیــم رضایی: »لیبرال هــا از تاریخ ۲۵۰ ســاله اهل بیت)ع( 
فقط صلح امام حســن را یاد گرفته اند. شاید خودشان را ابن عباس 
می دانند یا شــاید جعده دختر  اشعث بن قیس. ولی اینجا مدینه یا 

کوفه نیست، امیرش هزار مالک دارد.«
بهترین بندگان

 محمدمهدی معنوی: »از امام رضا درباره  بهترین  بندگان  ســؤال  
شــد، فرمود: آنان  هرگاه  نیکی کنند خوشــحال  شوند و هرگاه  بدی  
کنند آمرزش  خواهند و هرگاه  عطا شــوند شــکر گزارند، هرگاه  بال 
ببینند صبر کنند و هرگاه  خشــم  کننددرگذرنــد. )تحف  العقول  ، 

ص  469(«
شک ندارم

 حجت اله عبدالملکی: »شک ندارم آنها که امروز می گویند »عصر 
امام حسن)ع( عصر صلح بود نه جنگ«، اگر آن روز در سپاه حضرت 
حضور داشتند، جزو آن دسته بودند که در فکر تحویل »کت بسته« 
امــام به معاویــه بودند، همانهایی که امام بابــت خیانت آنها تن به 

صلح داد!«

نیویورک،  محلِی  مقامات  اعالم  بنابر 
تعداد قتل هایی که در سیستم حمل ونقل 
عمومِی این شــهر صورت گرفته، نسبت 
به سال گذشــته میالدی )۲۰۱۹( در بازه 

زمانی مشابه سه برابر شده است.
به گزارش ایسنا، با افزایش میزان جرایم 
در نیویورک بیش از ۱۲ تن از اهالِی آن در آخر هفته گذشــته در حوادث 

جداگانه ای مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
به گفته اداره پلیس نیویورک، دو مرد که آخر هفته گذشــته کشــته 
شــدند، هر دو ۲6 ساله و در اثر شلیک گلوله در دو تیراندازی جداگانه در 

منهتن جان خود را از دست دادند.
گزارش هــا حاکیســت یک جوان ۲۸ ســاله در ارتباط بــا این قتل ها 

دستگیر و یک اسلحه نیز در محل کشف شده  است.
بر اســاس اطالعات جدیــد اداره پلیس نیویورک، در ماه گذشــته در 
مقایسه با ســپتامبر ۲۰۱9، حوادث تیراندازی ۱۲۷ درصد افزایش یافته و 

آمار قتل ها نیز افزایش 4۰ درصدی داشته  است.
همچنین بر اســاس یک تحلیل تازه، آمار آدم کشــی و قتل در شبکه 

حمل ونقل نیویورک در باالترین سطح در شش سال اخیر بوده  است.
به نوشــته روزنامه ایندیپندنت، میزان اســتفاده از متروی نیویورک به 
۳۰ درصد سطح قبل از همه گیری کاهش یافته و تعداد جرایم کلی گزارش 
شده نســبت به سال گذشــته 4۰ درصد کاهش یافته اما با وجود کاهش 
سطح کلی جرایم، افزایش آمار برخی از انواع جرم  نگران کننده شده است.

برای مثال افزایش ۱6 درصدی ســرقت ها، افزایــش ۲4 درصدی در 
تخریب امــوال عمومی و افزایش ۲۰۰ درصدی قتل هــا در این دوره قابل 
مشاهده بوده  است. بنابر گزارش ها در سال جاری میالدی 6 نفر در سیستم 
حمل ونقل نیویورک کشــته شده اند در حالی که این رقم در سال ۲۰۱9 دو 

نفر بوده است.

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

صفحه 10
یک شنبه ۲۷ مهر 1۳۹۹
اول ربیع االول 1۴۴۲ - شماره ۲۲۵۸۹

کوسه

 تک چشمی

ماهیگیران اندونزی تک چشــمی  کوســه 
اندونزیایی را وحشت زده کرد.

به گزارش اسپوتنیک، ماهیگیران در استان 
»مالوکو« اندونزی یک کوسه مرده در تور پیدا 
کردند و هنگامی که شروع به بریدن شکم این 
کوسه کردند، معلوم شد که این کوسه ماده سه 

بچه کوســه در شکم خود دارد که یکی از کوسه ها یک چشم بزرگ و شبیه 
انسان دارد.

همه بچه کوسه ها مرده بودند و تصمیم بر این شد که این کوسه عجیب 
را به دانشــمندان محلی انتقال دهند. آنها به ســرعت »سیکلوپیا« را در این 

کوسه عجیب تشخیص دادند.
»سیکلوپیا« به ناهنجاری وجود یک چشم گفته می شود و موجوداتی که 

این جهش را دارند در روزهای اول زندگی می میرند.

تمدید محدودیت های کرونایی 
در تهران تا پایان هفته 

اســتاندار تهران از تمدیــد محدودیت های 
کرونایی در تهران تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایســنا، انوشیروان محســنی بندپی در 
تشــریح تمدید محدودیت ها در پی تشدید شیوع کرونا 
ویروس گفــت: تمام محدودیت هــای ابالغی در هفته 
گذشته از روز یکشنبه ۲۷ تا پایان هفته جاری در استان 
تهران به قــوت خود باقی اســت. درخصوص برگزاری 
کالس ها در مدارس، دانشــگاه ها و ســایر آموزشگاه ها 
تاکید بر آموزش های غیر حضوری و بهره گیری از فضای 

مجازی است.
وی افزود: همچنان اســتفاده از ماسک از در منازل 
برای شهروندان در استان تهران ضروری و الزامی است. 
برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و 
همایش ها، باشــگاه های ورزشی، ورزش های پر برخورد 
از جمله کشــتی، کاراته، جودو و موارد مشــابه، کافه، 
قهوه خانه هــا و چایخانه ها، باغ وحش و شــهربازی ها، 
مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های 
بدنســازی و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در این 

ابالغیه مورد تاکید قرار گرفته است.

جانشــین پلیس راه راهور ناجــا درباره میزان 
تردد های بین استانی و جان باختگان حوادث ترافیکی 

توضیحاتی داد.
سرهنگ ایوب شرافتی به باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: 
با توجه به اعمــال محدودیت های تردد در پنج کالنشــهر 
کشــور و از طرفــی توجــه و همراهی هموطنــان عزیز به 

توصیــه و تاکیــدات صورت گرفتــه و پرهیز از ســفر های 
غیر ضروری در کل کشــور شــاهد کاهــش ۲۳ درصدی 
 تــردد بین اســتانی نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 

بودیم.
شــرافتی ادامه داد: بــا توجه به اینکه تــردد با وقوع و 
شکل گیری حوادث ترافیک ارتباط مستقیم و معناداری دارد، 

شاهد کاهش 4۵ درصدی جان باختگان حوادث ترافیک در 
صحنه تصادفات بودیم.

وی افــزود: توصیــه می شــود، هموطنــان همچنان 
از ســفر های غیرضــروری پرهیــز کنند تا حداقــل تردد 
 را داشــته باشــیم و شــاهد قطع زنجیره بیمــاری کرونا 

باشیم.

جانشین پلیس راه راهور ناجا خبر داد

کاهش ۲۳ درصدی تردد و 45 درصدی جان باختگان جاده ای با محدودیت در 5 کالنشهر

کرد:  اعالم  دراطالعیــه ای  غذاودارو  ســازمان 
داروهای قاچاق مکشــوفه در کشور عراق متعلق به 
یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق 

یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود.
به گزارش وبدا، در اطالعیه ســازمان غــذا و دارو آمده 
اســت: »در مقطعی که هموطنانمان با تحریم های شــدید 
و ظالمانه آمریکا مواجه شــده و این کشــور با ادعای حقوق 
بشر ســالمتی مردم ایران را نشــانه گرفته است و علیرغم 
شعارهایی عوام فریبانه مبنی بر عدم تحریم غذا و دارو، عمال 
تامین و واردات برخی داروها و تجهیزات پزشکی حیاتی را با 
مشکالت عدیده مواجه کرده است، تمام توان و ظرفیت های 
داخلی به کار گرفته شده تا بیماران از بابت تامین داروهای 

خود احساس کوچکترین نگرانی نداشته باشند.
بــر همین اســاس و بــا توجه بــه اینکه بخشــی از 
داروهــای مورد نیاز بیماران با ارز دولتی تامین می شــود و 

امــکان سوءاســتفاده برخی افراد ســودجو در حوزه قاچاق 
دارو وجــود دارد، طی ماه های اخیر و با دســتور مقام عالی 
وزارت، ســامانه تیتک جامع تر و کامل تر از گذشته عالوه بر 
فراهم کردن امکان رصد اصالت محصوالت ســالمت محور 
بــرای مصرف کنندگان داخلی، درصورت وقوع تخلف قاچاق 
به واســطه اجرای برچســب گذاری به روش TTAC امکان 
شناسایی منشــا و مبدا تخلف در داخل کشور امکان پذیر و 

در دسترس قرار گرفته است.
به این ترتیب عالوه بر اعالم اینکه داروهای مکشوفه در 
عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مســیر مرز ایران 
ترانزیت و وارد عراق شــده است، به استحضار مردم شریف 
ایران می رســاند که با ســوداگرانی که نیت سودجویی در 
شرایط کنونی کشور، آن هم در حوزه سالمت مردم را دارند 

به جد برخورد خواهد شد.«
گفتنی است، با وجود تکذیب قاچاق این محموله بزرگ 

دارو کشف شده در عراق از ایران، کارشناسان معتقدند قاچاق 
دارو از ایران به علت تعلق گرفتن ارز 4۲۰۰ تومانی و ارزانی 
نسبت به کشورهای همســایه وجود دارد. در همین زمینه 
نجفی عرب، رئیس کمیســیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهران چندی پیش گفته بود:»وقتی ارز 4۲۰۰ تومانی داده 
می شود، هزینه تمام شده برای تولید پایین است و از این رو 
این خطر وجود دارد که برخی ســودجویی ها در بازار شکل 
بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود. هرچند 
در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت نگرفته، اما گمانه زنی ها 
حاکی از آن اســت که قاچاق دارو به خــارج از ایران ادامه 
دارد.« همچنین ناصر ریاحــی رئیس اتحادیه واردکنندگان 
دارو با تایید موضوع قاچاق معکوس گفته بود: »ارز 4۲۰۰ در 
واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده 
دارویی را از عراق برایم آورده اند که برچسب اصالت خودمان 

روی آن بوده است.«

سازمان غذا و دارو:

ایران مبدأ داروهای قاچاق مکشوفه در کشور عراق نبوده است

سرویس اجتماعی-
مدعیان درمان کرونا توسط طب سنتی در 
حالی ادعاهای خود را مطرح می کنند که تاکنون 
وزارت بهداشت پاسخ و واکنش خاصی نسبت به 
این ادعاها نداشته و تداوم این سکوت به منزله 

رسمیت بخشیدن آنها خواهد بود.
صحبت از طب سنتی که به میان می آید همواره 
دو گــروه موافق و مخالف وجود دارنــد که از مزایا 
و معایب ایــن طب می گویند. به عقیــده موافقان، 
ســنتی به دلیل پشتوانه چند صد ساله و حتی  طب 
هزاران ســاله و کتب شناخته شــده و دانشمندان 
و پزشــکان به نــام، طبی اصیل و اساســا پایه گذار 
طب مدرن اســت. در کشــور ما معموال صحبت از 
سنتی – ایرانی اســت که ریشه آن را می توان  طب 
در کتاب قانون شیخ الرئیس جســت وجو کرد، کتابی 
که به مدت حداقل 6۰۰ ســال در دانشگاه های اروپا 
و کشــورهای اسالمی تدریس می شد و تا اوایل قرن 
بیستم در دانشگاه مومفیلیه فرانسه که حدود ۸۰۰ 
سال ســابقه دارد، این کتاب تدریس شده است. از 
ســویی باتوجه به پیشــرفت علم و خصوصا توسعه 
شبکه های اطالع رسانی، طب سنتی از دکان عطاری ها 
فراتر رفته و امروز نسخه های اطباء و حکما به وفور در 

شبکه های اجتماعی یافت می شود.
از سویی، باتوجه به اهمیت، سابقه و نتایج طب سنتی 
در پیشگیری و درمان برخی از بیماری ها همچنین 
عالقه عموم جامعه به توصیه های این طب و جلوگیری 
 از سوءاســتفاده ســود جویان، رهبر معظم انقالب
در بنــد ۱۲ سیاســت های کلی »ســالمت« که در 
فروردین ماه 9۳ ابالغ شــد به بازشناســی، تبیین، 
ترویج، توســعه و نهادینه نمودن طب ســنتی ایران 
تاکید کردند. عالوه بر این ســازمان بهداشت جهانی 
به درخواست کشورهای عضو و به منظور راهنمایی 
برای ادغام طب ســنتی و مکمل در سیســتم های 
بهداشــتی، اقدام به تدوین استراتژی برای سال های 
۲۰۱4 تا ۲۰۲۳ نمود. این سازمان تجزیه و تحلیلی 
از روند پیشــرفت طب سنتی در جهان پس از اولین 
استراتژی خود انجام داد و سپس به این جمع بندی 
رسید که تقاضاها و گرایش ها به سوی طب سنتی و 
مکمل در سراسر جهان رو به افزایش است. همچنین 
طب سنتی و مکمل نه تنها برای درمان بیماری ها و 
به ویژه بیماری های مزمن کاربرد دارد، بلکه به طور 
گسترده ای در پیشــگیری از بروز بیماری ها، ارتقا و 
حفظ سالمت نیز استفاده می شود و کاربرد آن برای 

دولت ها مقرون به صرفه است.
به نظر می رسد که هدف سازمان جهانی بهداشت 
از تدوین این استراتژی جدید تأکید و توجه بر ادغام 
خدمات طب ســنتی و مکمل در نظام سالمت بوده 

باشد. این سازمان حتی پیشنهاد اصالح ساختار وزارت 
بهداشت کشورها را برای توسعه استفاده از طب سنتی، 
مورد تأکید قرار داده است. بسیاری از کشورها حتی 
قبل از تأکید ســازمان جهانی بهداشت در این حوزه 

ورود کرده و بسیار هم پیشرفت کرده بودند.
امروز اما باگذشت بیش از 6سال از این تاکیدات 
و باوجود افزایش اقبال عمومی نسبت به طب سنتی، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آنطور که 
باید نتوانسته خدمات پزشکی مبتنی بر این طب را 
در دسترس عموم قرار دهد و همچنان میدانی برای 
برخی مدعیان و در مــواردی فرصت طلبان از اقبال 

مردم باز است.
اخیرا برخی از رســانه ها و افراد همزمان با شیوع 
گســترده ویروس کرونا ادعاهایــی را درباره درمان 
کرونا توســط طب سنتی داشــته اند که باتوجه به 
ســکوت مراجع رسمی نظام ســالمت گمانه زنی ها 
درباره موفقیت طب سنتی در مقابله با ویروس کرونا 

را تقویت کرده است.
طب سنتی مرگ و میرها را 

به صفر رسانده است؟!
هفته گذشته یکی از رسانه ها در گزارشی مدعی 
شــد مرگ و میر بر اثر کرونا در بین افرادی که برای 
درمان کرونا به طب ســنتی مراجعه کرده اند نزدیک 
به صفر بوده اســت. پــس از آن، موجی از ادعاها در 
شــبکه های اجتماعی به راه افتاد و کاربران نظرات و 
تجربیات خودشــان در ایام شیوع کرونا را به اشتراک 

گذاشتند.
این در حالی اســت که اواسط شهریور ماه سال 
جــاری، یکی از اطباء طب ســنتی طــی نامه ای از 
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت خواست تا تاثیرات 
»بخور جوش شــیرین« در پیشگیری و درمان کرونا 
را بررســی کنند. درخواستی که البته تاکنون بدون 

پاسخ مانده است. 
بی شک وزارت بهداشت با ورود علمی و بررسی 
این ادعاها می تواند تکلیف مردم را روشن کند. یا این 
ادعاها درست است که در این صورت می توان از این 
ظرفیت برای درمان کرونا اســتفاده کرد یا واقعیت 
علمی ندارد و به صورت رسمی به مردم اعالم می شود.
قرار گرفتن این درخواست در کنار ادعای مطرح 
شده اخیر در حالی است که سازمان بهداشت جهانی 
نتایــج تحقیقــات درباره یکــی از داروهای معروف 
درمان کرونا را اعالم کرد. ســازمان بهداشت جهانی 
طی گزارشی اعالم کرد که داروی رمدسیور که اتفاقا 
چندی پیش تحت حمایت چتر بیمه در کشــورمان 
قرار گرفت در درمان بیماران کرونا بی تاثیر بوده است.
ســردرگمی و عدم موفقیت کامل طب مدرن در 
درمان بیماری کرونا، از سویی عدم استفاده از پتانسیل 

۸ دانشکده و 6۰ سالمتکده طب سنتی در کشور برای 
راستی آزمایی ادعاهای اطباء و حکما در غلبه بر کرونا 
از طریق طب سنتی، و ارائه خدمات تعریف شده به 
بیماران کرونایی، بار دیگر مطالبه همیشگی از وزارت 
بهداشــت درباره ارتقاء جایگاه طب سنتی و عمل به 
سیاست های ابالغی رهبر انقالب و سازمان بهداشت 

جهانی را کلید زده است.
چرا وزارت بهداشت ادعاها را 

راستی آزمایی نمی کند؟
پیش از پاســخ به این سؤال، متاسفانه باید گفت 
شواهد نشان می دهد دانشــکده های طب سنتی – 
ایرانی با مشــکالت عدیده ای مواجه هستند. اخیرا 
روســای دانشکده های طب ایرانی در نامه ای به وزیر 
بهداشــت با تاکید بر اینکه در روزهای اخیر و به طور 
بی ســابقه ای هجمه هایی علیه مکتب طب ایرانی از 
درون وزارت بهداشت شکل گرفته، درخواست کردند 
در شرایط کنونی و در اوج درگیری سیستم پزشکی 
کشــور در نبرد با کووید ۱9، بزرگان و مدیران ارشد 
بر طبل تفرقه نکوبند و زمینه وفاق و همدلی جامعه 
پزشــکی را فراهم سازند. در بخشی از این نامه آمده 
است: » طب سنتی چین )که اخیر از سوی آنها بدون 
استعمال واژه ســنتی، طب چینی نامیده می شود(، 
هم اکنون قریب به ۵۲ درصد بار بهداشت و درمان آن 
کشور را بر دوش می کشد و حتی در بحران همه گیری 
کوویــد ۱9 هم از پروتکل های درمانی مبتنی بر آن 

طب، به بهترین وجه استفاده شده است.«
پر واضح است که روسای دانشکده های طب ایرانی 
در روزگار اوج گیری کرونا دغدغه مدیریت و مقابله با 
این ویروس را دارند. در شرایطی که چنین ظرفیت و 
پتانسیلی در سیستم بهداشتی و درمانی کشور وجود 
دارد، سؤالی که مطرح می شود این است که چرا وزارت 
بهداشت اوال؛ این ظرفیت را توسعه و ترویج نمی دهد؟ 
و دوما؛چرا از این پتانسیل برای راستی آزمایی ادعاهای 
صورت گرفته توسط برخی از رسانه ها و افراد استفاده 
نمی کند؟ بدون شک تداوم سکوت وزارت بهداشت در 
مقابل این ادعا و استفاده نکردن از ظرفیت دانشکده ها 
و سالمتکده های طب سنتی برای بررسی این موارد 
ادعایی، این وزارتخانــه را به عنوان متهم ردیف اول 
مخالفت با این طب معرفی خواهد کرد. در شرایطی 
که بســیاری از افراد سودجو در ایام کرونا نسخه های 
گران قیمتی را برای متقاضیان می نویســند، وزارت 
بهداشــت باید به عنوام متولی اصلی و رسمی نظام 
ســالمت کشور این وضعیت را ســاماندهی کند و از 
متضرر شدن عالقه مندان به طب سنتی جلوگیری کند.

استفاده از طب سنتی به اندازه پژوهش!
ناگفته نمانــد، آرمان زرگران عضو هیئت علمی 
دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه 

تهران درباره نتایج تحقیقات و بررسی های دانشگاهی 
طب ســنتی - ایرانی در مقابله با کرونا گفت: تعداد 
هیئت علمی طب ایرانی حدود ســه دهم درصد کل 
هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور است 
اما یک چهارم طرح های کووید ۱9 که موفق شــدند 
کد اخالق دریافت کنند،  متعلق به طب سنتی است 
که این نشان دهنده پتانسیل و دغدغه زیادی است 
که متخصصین این حوزه دارند که در این فضا با نگاه 

علمی وارد شدند.
زرگران با تاکید بر اینکه هیج کدام از اینها درمان 
کرونا نبودند افزود: ولی در بســیاری از شــاخص ها 
کمک کننــده بودند. مثال روی میزان ســرفه، افت 
اکســیژن، بهبود عالیم و بخش هــای مختلف تاثیر 
داشــتند که اینها برای ما پتانسیل ایجاد می کند و 
می توانــد مبتنی بر دانش بومی ما با کمترین هزینه 
در بهبود حال بیماران کمک کننده باشــد. از سویی 
موضع وزارت بهداشــت در حوزه طب سنتی موضع 
پژوهش اســت یعنی گفتند طب ســنتی در حوزه 
پژوهش اثربخشی خود را نشان دهد و ما هم همین 
مسیر را رفتیم و در پژوهش نتایج مان در حال بیرون 
آمدن است و این نتایج وقتی جمع بندی شود در قالب 
گزارش های متقن و مفصل خدمت مقامات مربوطه 
در ســتاد مبارزه با کرونا و غیره پیشنهاد خواهد شد 
و مسئولین مربوطه درباره اش تصمیم خواهند گرفت 
بنابراین مســیری که در وزارت بهداشــت در حوزه 

سنتی طی شد مبتنی بر پژوهش بود. طب 
وی تاکید داشت: شــأن پژوهش باالترین شأن 
است. این پژوهش ها باید به بازوی اجرایی در درمان 
تبدیل شــود و ما به این اعتقــاد داریم و می گوییم 
پژوهش کردیم و شواهد بالینی درست کردیم و باید 
از گام پژوهش به گام مداخله برسیم. البته بنده هم 
این انتقاد را کردم. در بحران هر آنچه که هست معموال 
وارد کارزار می شود. کشورهای دیگر هم با مدل های 
دیگری این کار را انجام دادند. مثال چین در همان ابتدا 
وارد مداخالت درمانی شد و بیش از 9۰% مداخالت 
درمانی با کمک طب چینی بود. من مسیرش را گفتم 

و خوب و بدش را به دوستان دیگر می سپارم.
انتظار از وزارت بهداشت

قطعاً پرورش نیروهای متخصص در طب سنتی 
به میزان مورد نیاز و فراتر از میزان موجود و احداث 
کلینیک های به روز طب سنتی که تبدیل به محلی 
قابل اطمینان برای مردم و مشــتاقان طب سنتی و 
ظرفیت های فراوان آن باشند و کنار زدن مدعیان و 
فرصت طلبان از استقبال مردم از طب سنتی یکی از 
وظایف و مطالبه های موجود از وزارت بهداشت است 
کــه باید دید در این زمینه چه عملکردی از خود به 

جا خواهد گذاشت.

با فوت ۲5۳ بیمار دیگر
مجموع جان باختگان کرونا در کشور 

از ۳0 هزار نفر گذشت
ســخنگوی وزارت بهداشــت با اشــاره به فوت ۲5۳ بیمار 
کووید۱۹، گفت: متاسفانه مجموع جان باختگان کرونا در کشور 

از ۳۰ هزار نفر فراتر رفت.
به گزارش وبدا، ســیما سادات الری دیروز اظهار داشت: از ۲۵ تا ۲6 
مهرماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، چهار هزار و ۱۰۳ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱9 در کشــور شناســایی شد که یک هزار و ۷۷9 
نفر از آنها بســتری شدند و مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به ۵۲6 

هزار و 49۰ نفر رسید.
الری افزود: خوشــبختانه تا کنون 4۲۳ هزار و 9۲۱ نفر از بیماران، 
بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند اما هنوز چهار هزار و ۷۲۱ 
نفــر از بیماران مبتال به کووید۱9 در وضعیت شــدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
به گفته وی، تــا کنون چهار میلیون و 4۸۲ هــزار و ۲6۳ آزمایش 

تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: اســتان های تهران، اصفهان، قم، 
آذربایجان شــرقی، خراسان جنوبی، ســمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزســتان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشــهر، زنجان، 
ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان 
غربی، مرکزی، کرمان، خراســان شــمالی، همدان، یزد و کردستان در 
وضعیت قرمز و اســتان های هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت 

هشدار قرار دارند.
تخریب ساالنه 1۲ هزار هکتار از جنگل های کشور 

در اثر عوامل انسانی و طبیعی
کارشناس محیط زیست کشور گفت: ساالنه ۱۲ هزار هکتار از 
جنگل های کشور در اثر عوامل انسانی و طبیعی تخریب می شوند.

محمدرضا محبوب فر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
بــه اینکه در 4۰ ســال اخیر بیش از نیمی از جنگل های کشــور از بین 
رفته اند، اظهارداشت: ۸۰ درصد جنگل ها و منابع طبیعی کشور طی 4۰ 
ســال اخیر نابود شده و از بین رفته و ۵۰ درصد از این نابودی ها در سی 

سال گذشته بوده است.
محبوب فر بیان کرد: ساالنه ۱۲ هزار هکتار از جنگل ها در کشور نابود 
می شوند، بخشی از تخریب جنگل ها به صورت آتش سوزی و بخشی دیگر 
هم جنگل تراشــی اســت، زیرا چوب مرغوب جنگل های کشور به خارج 

صادر می شود.
وی با  اشــاره به اینکه قاچاقچیان چوب حریم و امنیت الزم را دارند 
و کســی با آنها مقابله نمی کند، افزود: خاک جنگل ها به مبالغ ناچیز به 
فروش می رســد و در حال حاضر خاک جنگل های کشــور مرغوب ترین 

خاک جنگل است.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: پدیده فروش خاک جنگل ها 
از قبل وجود داشــت و تخریب جنگل ها هم منجر به آلودگی های محیط 
زیســت می شود و هر چقدر هم به تخریب جنگل ها افزوده شود آلودگی 

هوا هم تشدید می شود.
وی تصریح کرد: فروش خاک حاصلخیز جنگل منجر به از بین رفتن 

پوشش گیاهی و جانوری خواهد شد.

پلیس اعالم کرد
اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی، 

مسئول نظارت 
بر استفاده از ماسک در مشاغل

امنیت  پلیس  عمومــی  اماکن  بر  نظارت  معاون 
اتحادیه های  و  اصناف  اتاق  گفت: مسئوالن  پایتخت 
صنفی، ناظران اصلی اجرای پروتکل های بهداشتی و 

استفاده اجباری از ماسک در صنوف هستند. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ نادر مرادی 
در جلســه ای که با حضور مسئوالن و بازرسان اتاق اصناف 
و برخی اتحادیه های صنفی شــهر تهران در سالن جلسات 
ســتاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شــد، اظهار 
داشت: بر اساس آمار و گزارش های وزارت بهداشت و آنچه 
ما از طریق رسانه ها در سطح بیمارستان ها می بینیم شروع 
پیک سوم همه گیری ویروس کرونا در کشور نشان دهنده 
وضعیت فــوق قرمز و بحرانی در اغلب اســتان ها خصوصا 

پایتخت است.
مرادی با  اشــاره به اینکه یکــی از کارگروه های عضو 
ســتاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، کارگروه اصناف اســت 
که مســئولیت اجرای دقیق مصوبات این کمیته به معاونت 
نظارت بر اماکن عمومی واگذار شــده است، افزود: از تمام 
مســئوالن اتاق اصناف و اتحادیه هــای صنفی می خواهیم 
که در این طرح و دســتورالعمل جدید ابالغی، دوشا دوش 
پلیس و دیگــر نهادهای نظارتی به عنــوان ناظران اصلی 
اجرای پروتکل های بهداشــتی، بر اجرایی شــدن استفاده 
اجباری از ماسک در صنوف ، نظارت کاملی داشته باشند.

وی از مســئوالن و متولیــان حوزه صنفــی حاضر در 
جلسه خواســت تا با تهیه ماسک و مواد ضد عفونی کننده 
در ورودی و خروجی اماکــن پر تردد همچون بازار تهران، 
مجتمع هــای تجاری و فروشــگاه های زنجیره ای که روزانه 
تعداد بیشتری از شــهروندان برای خرید مایحتاج خود به 
این مراکز مراجعه می کنند از انتشــار بیشــتر این ویروس 

جلوگیری کنند.

وزارت بهداشت توانایی طب سنتی در درمان کرونا را نادیده نگیرد

افتتاح مدرسه تلویزیونی 
پیش دبستانی ها از امروز

معــاون آموزش ابتدایی شــهرتهران از آموزش 
صدا  آموزش  شبکه  ازطریق  پیش دبستانی  نوآموزان 

وسیما از ۲۷ مهرماه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ربوشــه اظهارداشت: طی 
هماهنگی با حوزه ســتاد و نظر به اهمیت آموزش نوآموزان 
پیش دبستانی و آماده ســازی آنها برای ورود به دوره تربیت 
رسمی، مدرســه تلویزیونی به همت حوزه معاونت آموزش 
ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان متولی اجرای 
طرح در شبکه آموزش سیما از روز یکشنبه ۲۷ مهر همزمان 

با آغاز ماه ربیع برگزار می شود.

افزایش جرم و جنایت 
در سیستم 

حمل ونقل عمومی

آمریکا

شخصی  هواپیمای  سقوط  حادثه  در 
یک خانواده در کلمبیا، کودک یک ساله 
خانواده به طرز معجزه آسایی نجات یافت.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، به 
گفته رســانه های کلمبیا در حادثه ســقوط 
هواپیمای شخصی خانواده ای در این کشور که 

چهار سرنشــین داشت ســه نفر بالفاصله جان باختند و تنها کودک آنها که 
کمتر از یک سال داشت از این حادثه نجات یافت.

شــرکت هواپیمایی کلمبیا در این خصوص اعالم کرد: نجات این کودک 
شیرخواره از حادثه ای که در آن مابقی سرنشینان جان باخته اند بسیار عجیب 
اســت. نیرو های امداد که در محل حادثه حضور یافتند چهار سرنشین را به 
بیمارســتان منتقل کردند که متاسفانه پدر این کودک که خلبان باتجربه و 
ماهری بود و همســر وی و فرد دیگری که همراه آنان بوده بالفاصله پس از 

سقوط جان باختند.
خلبان که در حال حرکت از شهر سانتا ماریا به سوی فرودگاه گوایمارال 
در حومه بوگوتا بود، کمی پیش از ســقوط حالت اضطراری اعالم کرده است 
و ساعتی بعد اداره حوادث خبر وقوع این سقوط را دریافت می کند. به گفته 

مسئوالن محلی، تحقیق درباره علت این حادثه ادامه دارد.

نجات معجزه آسای 
کودک یک ساله 
در سقوط هواپیما

کلمبیا

معاون کل وزارت بهداشــت گفت: بسیاری از 
داروهای معــروف در درمان کرونا در عین بی تاثیر 

و کم تاثیری، عوارض جانبی خطرناکی نیز دارند.
ایــرج حریرچی در گفت و گو با ایســنا، با اشــاره به 
وضعیت کرونا در تهران، اظهارداشــت: در اســتان تهران 
هنوز میزان بســتری به ترخیــص روزانه ۱.۵ الی ۲ برابر 

بیشتر است.
حریرچی افزود: آمار پنج هزار و ۳۰۰ بیمار بســتری 
و هــزار و ۲۰۰ بیمــار در تخت هــای ویــژه در تهران، 

نگران کننده است.
وی درباره داروهای مورد اســتفاده در بیماری کرونا 
و اصرار برخی خانواده ها نســبت به مصرف دارویی خاص 
برای بیمارشان، گفت: الزم است تاکید کنیم که مطالعه 
جامع و چند قاره ای ســازمان بهداشــت جهانی بی تاثیر 
بــودن داروهای معــروف در درمان کرونا را نشــان داد، 
در عیــن حال اکثر قریب به اتفــاق داروهای دیگر هم یا 
بی تاثیر یا بســیار کم تاثیر هستند.بسیاری از این داروها 
در عیــن بی تاثیر و کم تاثیری، عوارض جانبی خطرناکی 

نیز دارند.
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: بر همین اساس 
همراهــان بیماران کرونا از درخواســت داروهای متعدد 
خودداری کنند؛ چراکه مراقبت های پزشکی و پرستاری و 
استفاده از اکسیژن و بعضی داروهای ضد التهاب معمولی 

تاثیر اصلی را در بهبود بیماران دارند.
حریرچــی تاکید کــرد: همکاران محتــرم در مراکز 
درمانــی، راهنماهای بالینی ابالغی کمیته علمی معاونت 

درمان را برای درمان بیماران مبتال به کار گیرند.
رمدسیویر در درمان بیماران کرونایی

تأثیری ندارد
معــاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت هم از 

بی اثر بودن چهار دارو بر درمان کرونا خبر داد.
رضا ملک زاده در صفحه شــخصی خــود در فضای 
مجــازی نوشــت: »با گذشــت حــدود ۸ مــاه از انجام 
بالینی ســازمان بهداشت  بزرگ ترین مطالعه کارآزمایی 
جهانی برای درمــان بیماری کوویــد -۱9 نتایج نهایی 
بررســی ها بر روی اولین گــروه از بازوهای درمانی تحت 
کارآزمایی بالینی اعالم شد که بر اساس آن چهار داروی 

ضــد ویروس »رمدســیویر«، »لوپیناویــر«، »اینترفرون 
- بتــا« و »هیدروکســی کلروکین« تاثیــری بر درمان، 
کاهــش طول مدت بســتری، نیاز به تهویــه مکانیکی و 
مرگ و میر ناشــی از بیماری مبتالیــان به کووید -۱9 
بســتری در بیمارستان نشــان ندادند. تعداد مرگ ها در 
 طول این مطالعه ۱۲۵۳ مورد بوده است. مطالعه جهانی

 Solidarity Clinical Trial for Covid-۱9 Treatments

 که با مشــارکت بیش از ۱۱ هزار بیمار بستری مبتال به 
کووید -۱9 بســتری در حدود ۵۰۰ بیمارســتان از ۳۰ 
کشور از شش منطقه جهان از جمله ایران )۳۵۰۰ بیمار 
از ۲9 بیمارســتان( صورت گرفته نشــان داد این داروها 
 نه تنها هیچ تاثیری در بهبود بیماران بســتری مبتال به 
کووید -۱9 و کاهش طول بســتری یــا مرگ و میر آنها 
نداشــته بلکه وضعیت بهبــودی بیمارانی که درمان های 
ذکــر شــده را دریافت نکــرده بودند هماننــد بیماران 

دریافت کننده این رژیم های درمانی بوده است.
این نتایــج اثبات می کند برای دســتیابی به داروی 
قطعــی درمــان کوویــد-۱9 نیازمند انجــام مطالعات 
کارآزمایی بالینی وسیع با حداقل یک هزار بیمار )نمونه( 
هســتیم؛ همان طور که مشارکت بیش از ۱۱ هزار بیمار 
به این نتیجه گیری درباره چهار داروی تحت کارآزمایی 
بالینــی کمک کــرد و بی اثر بودن این داروها را نشــان 
داد. داروهای جدیدتر بــرای کارآزمایی بالینی با تصمیم 
سازمان جهانی بهداشت وارد مطالعه و جایگزین داروهای 

بی اثر نشان داده شده در آزمایشات بالینی خواهند شد.
سازمان جهانی بهداشت بنا بر توصیه کمیته نظارت 
بر داده هــا و ایمنی مطالعــه کارآزمایــی بالینی درمان 
کووید-۱9 تحت نظارت خود می تواند بر اساس تجزیه و 
تحلیــل موقت داده ها میزان تاثیر داروها بر روند بهبودی 
و کاهــش مرگ مبتالیــان، برخی رژیم هــای درمانی را 
حذف و برخی را جایگزین کند. این آزمایشــات تماماً با 
مجوزهای اخالقی و نظارت کامل و دقیق سازمان جهانی 
بهداشت صورت می گیرد.ایران در حال اجرای یک طرح 
تحقیقاتی با همکاری چند کشــور اســت و مطالعاتی را 
بر روی داروهایی مانند داروی معده، داروی ضدســرطان 
و ترکیب دارویی ضد ویروس هپاتیت ســی برای درمان 
بیماران مبتال به عالئم متوســط بیماری کووید-۱9 که 

نیازی به بستری در بیمارستان و تهویه مکانیکی ندارند، 
انجام  می دهد.«

هیچ داروی گیاهی  وارد پروتکل درمان کرونا 
در کشورمان نشده است

عضو کمیته مشــورتی علمی مبارزه با بیماری کرونا 
در گفت  وگو با تســنیم در پاسخ به این سؤال که با توجه 
به نتایج منتشرشــده درباره داروی »رمدسیویر« از سوی 
ســازمان جهانی بهداشت، آیا این دارو از پروتکل درمانی 
ایران حذف خواهد شــد، اظهارداشــت: مــا در پروتکل 
درمانی کرونا، رمدســیویر را به عنوان یک داروی اصلی 
نیــاورده بودیم و به این شــکل آورده بودیم که مقاالتی 
مبنی بر اثرگذاری احتمالی آن وجود دارد و اگر پزشکی 
صالح دید، می  تواند آن را تجویز کند اما االن که بی  تأثیر 
قلمداد شده است، جایگاه رمدسیویر در پروتکل درمانی 
تغییر خواهد کرد. مصطفی قانعی در پاســخ به ســؤالی 
مبنی بر تحت پوشــش قرار داشتن رمدسیویر افزود: در 
صورت پوشــش دهی بیمه  ای این دارو، بیمه باید خودش 
تصمیم بگیرد که با توجه به عــدم تأثیر این دارو، آن را 
از پوشش بیمه  ای خارج کند و این بحث، به خود بیمه  ها 

مرتبط است.
قانعی در پاســخ به این ســؤال که آیا ایران تنها به 
نتایج ســازمان جهانی بهداشــت برای درمان کووید۱9 
اکتفا می  کند، گفت: آن  چه در ســازمان بهداشت جهانی 
درباره رمدســیویر انجام شــده، با همکاری کشــورهای 
مختلف بــوده که بزرگترین ســهم را در ایــن مطالعه، 
ایران داشــته است و بیشترین بیمارســتان  هایی که در 
این کار مشــارکت کردند، ایرانی بودند همچنین مطالعه 
فاویپیراویر که بی  تأثیر بــودن آن بر درمان کووید۱9 را 
نشــان داد، متعلق به ایران بوده اســت. وی درباره ورود 
داروهای گیاهی به پروتکل کووید۱9 برای تسکین عالئم 
کرونا متذکر شــد: هیچ داروی گیاهــی به عنوان داروی 
درمان کرونا وارد پروتکل درمانی کشــورمان نشده است 
اما اجازه داده شد که داروهای گیاهی برای تسکین عالئم 
کرونا مانند سرفه وارد پروتکل شوند تا نیازی نباشد همه 
از داروی شــیمیایی اســتفاده کننــد و داروهای گیاهی 
 نیز برای تســکین عالئــم می  توانند مورد اســتفاده قرار 

بگیرند.

معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد

بی تأثیر بودن داروهای معروف در درمان کرونا

افزایش ۲ ساعته زمان   فعالیت 
مراکز تعویض پالک در هفته ناجا

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا از افزایش ۲ ساعته فعالیت 
مراکز تعویض پالک در هفته ناجا خبر داد.

ســرهنگ علی محمدی به خبرگزاری فارس گفت: به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی از امروز)یکشــنبه( تا روز پنج شنبه،   مراکز تعویض پالک و شماره گذاری 
پلیس راهور در کل کشــور از ســاعت ۷ تا ۱6 و در روز پنج شــنبه از ســاعت ۷ 
تــا ۱4 به هموطنان ارائه خدمت   خواهند داشــت. محمدی    بــا اعالم اینکه تمام 
مراکز شماره گذاری در کشور تعویض پالک را به صورت نوبت دهی اینترنتی انجام 
می دهند، افزود: هموطنان با مراجعه به ســایت راهور ۱۲۰ و وارد شدن به سامانه 
نوبت دهی اینترنتی می توانند روز و ساعت مد نظر خود را رزرو کرده و در بازه زمانی 

انتخاب شده با مدارک الزم به مراکز تعویض پالک مراجعه کنند.
آزادسازی تدریجی پول های بلوکه شده هالل احمر

رئیس جمعیت هالل احمر از آزادســازی مرحله به مرحله  کمک ها و 
پول های بین المللی بلوکه شده این سازمان خبر داد.

کریم همتی در گفت وگو با ایسنا، درباره اقدامات صورت گرفته برای آزاد شدن 
کمک هــا و ارزهای بین المللی مربوط به مدیریت کرونا، اظهار داشــت: کل مبلغ 
حدودا ۱۵ میلیون دالر است و ما هم در سه نوبت اقداماتی انجام داده ایم که در هر 
بــار حدود یک میلیون فرانک آن در اختیارمان قرار گرفت و برای مابقی مبالغ نیز 
اقداماتی در حال انجام اســت. همتی با اشاره به اینکه پول ها به تدریج به دستمان 
خواهد رســید، افزود: قول داده اند هر ماه حدود یک تا دو فقره از پول ها آزاد شود 
و هر ســری چنین مبلغی در اختیار جمعیت هالل احمر قرار گیرد. وی ادامه داد: 
بخشی از این پول ها مصرف خاص داشتند که در همان راستا هزینه شدند؛ به طور 
مثال بخشی برای سیل سیستان و بلوچستان، لرستان و... هزینه می شوند که پیش 
از این بلوکه شــده بودند. رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه بخشی از این 
پول مربوط به هزینه در حوزه کرونا اســت، تاکید کرد: تاکنون تقریبا بیش از سه 
میلیون دالر از پول ها در اختیارمان قرار گرفته اســت. از مبالغ بلوکه شــده که در 

حال آزادسازی است حدود ۱۱ میلیون فرانک برای هزینه در بخش کرونا است.


