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گوناگون
عصر ایران :در آستانه هفته دفاع مقدس ،رهبر انقالب به صورت ویدیو کنفرانس
در جمع یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس حاضر و سخنرانی کردند .ایشان در
بخشی از سخنان شان فرمودند :پذیرش قطعنامه که امام به جام زهر تعبیر کردند نیز از
عقالنیترین کارهایی بود که انجام شد و در آن زمان بهترین تصمیم بود .در آن شرایط
مدبرانه بود و باید انجام می گرفت و اگر مدبرانه نبود امام انجام نمیداد.

تالش وزارت بهداشت ب رای واردات  ۱۶میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا

مهر :رییس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران خاطرنشان کرد :وزارت بهداشت
در سه هفت ه اخیر تالش فراوانی انجام داده است تا بتواند  ۱۶میلیون دوز واکسن را وارد
کشور کند .طبیعتا اولین بخش واکسن که وارد شبکه بهداشت و درمان کشور توزیع
شود ،برای گروههای پرخطر به ویژه زنان باردار که حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر
هستند و همچنین گروههای پزشکی و بهداشت و درمان که در خط مقدم مواجه
مستقیم با این بیماری هستند ،استفاده میشود.

تح ریم تسلیحاتی ای ران  ۲۷مهر لغو می شود

وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد :تحریم تسلیحاتی ایران پس از به سر
آمدن موعد آن در روز  27مهرماه سال جاری(  ۱۸ماه اکتبر) لغو خواهد شد.
الوروف در گفت وگو با شبکه تلویزیونی العربیه در واکنش به اینکه آیا با پایان
مدت تحریم تسلیحاتی در مورد ایران در روز  ۱۸ماه اکتبر رقابت تسلیحاتی
در منطقه خلیج فارس اغاز می شود؟ گفت :تحریم تسلیحاتی در مورد ایران
وجود ندارد.

وقوع انفجار در جنوب لبنان
منابع رسانهای از وقوع یک انفجار در منطقه «عین قانا» در جنوب لبنان خبر
می دهند .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره ،یک انفجار در جنوب لبنان
به وقوع پیوسته است .بر اساس این گزارش ،این انفجار در «عین قانا» واقع در
محور جنوبی به وقوع پیوسته است .رسانههای لبنانی اعالم کردند که یک پمپ
بنزین در منطقه «عینقانا» دچار آتشسوزی و همزمان صدای انفجار شنیده
شده است .اطالعات اولیه حاکی است که این انفجار تلفاتی به دنبال نداشته است.

بازدید از موزهها رایگان شد

مهر :مدیرکل موزهها و اموال منقول فرهنگی تاریخی گفت :همزمان با روز
جهانی گردشگری بازدید از موزهها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش
وزارتخانه روز یکشنبه ششم مهر  ۹۹رایگان شد .محمدرضا کارگر گفت :با توجه
به موافقت وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی به مناسبت گرامیداشت
روز جهانی گردشگری ،بازدید از موزهها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش
وزارتخانه روز ششم مهر  ۹۹رایگان اعالم میشود.

آفتاب نیوز :در این شرایط کرونا ،زندگی روزمرهی
کارگران کمدرآمد و بازنشستگان با اضطرابهای روزانه
همراه است .درددلهای آنها مشترک است :بیپولی و
گرانی هست ،مدرسهی آنالین هم اضافه شده! حمید
کامجو ،مستمریبگیر از کارافتاده با  ۱۳سال سابقه
بیمهپردازی ،امروز تنها  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار تومان
دریافتی ماهانه دارد؛ او در ارتباط با هزینههای تحمیلی
آنالین تنها فرزندش میگوید :ماهی  ۹۰۰هزار
آموزش
ِ
تومان اجاره خانه ،ماهی  ۵۰۰هزار تومان داروهای درمان
بیماری صرع خودم و ماهی بیش از یک میلیون تومان
هزینههای خوراک یک خانوار سه نفره؛ مالحظه میکنید
جمع همینها از  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار تومان باال میزند؛
حاال چطور ماهی  ۵۰ ،۴۰هزار تومان پول خری ِد بستهی
اینترنتی برای شاد بدهم؟
سه میلیون تومان دادهام یک گوشی خریدهام اما دیگر
از پس هزینههای اینترنت برنمیآیم! این مستمریبگیر با
بیان اینکه به کجا باید پناه ببریم؛ میگوید :بگویند فرزندان
ما چطور باید درس بخوانند؟! آیا باید دختر  ۸سالهی من
ترک تحصیل کند؟! محمدی ،کارگر پاکبان شهرداری در
کردستان است که اگر شانس همراهش باشد و حقوقها
را سر وقت بدهند ،ماهی  ۳میلیون تومان درآمد دارد؛ او
پدر دو فرزند است؛ یکی دبستانی و دیگری دبیرستانی؛
محمدی در مورد مصائب آموزش مجازی میگوید :یک
گوشی هوشمند بیشتر نداریم که سرش در خانه دعواست؛
پول من به تبلت خریدن نمیرسد!
ندارم چهار ،پنج میلیون تومان بدهم یک گوشی
دیگر یا یک تبلت بخرم؛ «شاد» باعث شد که بچههای
من کارگر «غمگینتر» شوند! نمیتوان فراموش کرد که
ِ
بعد از آمدن کرونا خیلیها به کلی بیکار شدهاند؛ کارگران
فصلی ،کارگران ساختمانی و کارگرانی که امروز در صف
بیمه بیکاری معطل ایستادهاند ،ازجملهی کسانی هستند
که درآمد ثابت ماهانه ندارند؛ سوال اینجاست که فرزندان
این گروهها چطور باید درس بخوانند؛ آیا سرنوشت فرزندان
طبقهی کارگر این است که در بحران کرونا ،فوجفوج ترک
تحصیل کنند؟! آیا دولت نباید امکانات آموزش رایگان را
در کشور فراهم کند؛ آیا آموزش رایگان قانون اساسی به
معنای گران شدن  ۲۰درصدی گوشیهای هوشمند در
شب اول مهر است؟!

عکس /:سخن تازه

قبول قطعنامه توسط امام ،مدب رانه بود و باید انجام می گرفت

فرزندان طبقهی کارگر
چگونه باید درس بخوانند؟

رسیدگی فوری شهرداری به یک گزارش مردمی  -اصالح سطل زباله که توسط یک همشهری ناکار شده بود-

آزمایش داروهای تایید نشده درمان کرونا بر روی بیماران سیرجانی

این تحقیق است یا عوام فریبی؟

مدتیست که کلیپی در فضای مجازی
به طور گسترده در حال انتشار است ،حول
ادعای درمان کرونا بوسیله چای سبز و
مس! توسط خانم دکتری به نام م.م که
بودن
در بررسی های به عمل آمده ،مرتبط ِ
مدارک وی هم مورد سوال است ،وی
خود را دکتر ،استادیار و عضو هیات علمی
دانشگاه معرفی میکند ،در حالی بر مبنای
مستندات ارایه شده در کلیپ ،مدرک
تحصیلی نامبرده ،کارشناسی فیزیوتراپی
بدون کار تجربی و دکترای آناتومی از
دانشگاه شیراز است .بر اساس محتویات
این کلیپ و مستنداتی که ارایه میکند،
قبال به دلیل مشابه (ادعای درمان سرطان
کبد بوسیله همان دارویی که با شیوع کرونا
به عنوان درمان کرونا معرفی کرد) از یک
دانشگاه علوم پزشکی اخراج شده؛ حال با
حمایت رییس و معاونت دانشکده علوم
پزشکی و یک پزشک متخصص عفونی،
به سیرجان آمده و حدود یکماه است
در بیمارستان های سیرجان جهت انجام
کارهای پژوهشی خود (امتحان داروهای
ادعایی اش بر روی بیماران سیرجانی)
مشغول است .طبق شنیده ها وی بدون
ماسک در بخش کرونا رفت و آمد نموده
و معتقد است با داروهایی که استفاده می
کند به بیماری کرونا مبتال نمیشود و
تبلیغ این داروها را میکند.
با بررسی مختصری در اینترنت مشخص
شد که قبال ادعاهای وی توسط مراجع
ذیصالح رد شده .منجمله دکتر آمیتیس
رمضانی؛ استاد بیماریهای عفونی و دبیر

انجمن متخصصین بیماریهای عفونی
و همچنین مدیرگروه تحقیقات بالینی
انستیتو پاستور ایران در مورد برخی
ادعاهای کشف داروی درمان کرونا در
نیش زنبور یا ترکیب مس و چای سبز به
"دیدار" گفته« :اگر افراد مدعی اند ماده
موثرهای را جداسازی و تلخیص کرده اند و
یا به کشفیاتی رسیده اند ،به ما ارجاع دهند
ما در انستیتو پاستور آزمایش میکنیم
شاید به نتایج خوبی رسیدیم .اما صرف
تبلیغات سوء و ادعا جز فریب و سردرگمی
مردم ثمری ندارد ».ادعاهایی که اگرچه
هیچ پایه علمی ندارند ،اما مدعیان با
سواستفاده از ترس و استیصال مردم آنها
را فریفته و این داروها با قیمتی گزاف به
مردم میفروشند.
اما سوالی که مطرح است این که چرا
مسوولین دانشکده علوم پزشکی سیرجان
بدون بررسی سوابق و مطالبه مدارک و
مجوزهای الزم ،به این فرد مدعی ،اجازه
داده اند داروهایی را که توسط مراجع
ذیصالح مثل سازمان غذا و دارو یا انستیتو
پاستور ،مورد بررسی و گواهی قرار نگرفته؛
بر روی بیماران کرونایی سیرجان آزمایش
کند؟ مگر بیمارستان سیرجان آزمایشگاه
است؟و مردم ما نمونه رایگان؟؟ آیا طبق
منشور حقوق بیمار ،خود و اولیای وی در
جریان روند درمان و "آزمایشی بودن"
این ترکیب قرار گرفته و از آنها کسب
اجازه شده؟ .حتا در این فرض هم ،رافع
مسوولیت قانونی بیمارستان و دانشکده
در لزوم اخذ مجوزهای داروی جدید

از سازمان غذا و دارو -یا سایر مجاری
ذیصالح -نمیباشد.
در تماسی که با مسوولین دانشکده
علوم پزشکی سیرجان گرفتیم ابتدا
ریاست محترم دانشکده ،ضمن اظهار
تاسف از این که «متاسفانه در سیرجان
بدون بررسی کافی و دقیق طرح از طرف
شورای پژوهشی دانشکده تایید شده و کد
اخالق هم بوسیله وزارت تایید شده اما
بعد از انتشار کلیپ در فضای مجازی کد
اخالق طرح ،لغو شد»؛ اظهار داشتند که
«اما در این فاصله کار درمان بیماران به
اتمام رسیده و طبق گفته {پزشک عفونی
مجری طرح}  ۵۰نفر بیماری که مکمل ها
را دریافت کرده اند همگی بسرعت خوب
شدهاند و حتی یک نفر هم فوت نکرده»
ایشان سپس توپ را در زمین پزشک
عفونی مجری طرح انداخت و افزود« :در
حال بررسی موضوع هستم و اگر کار
بصورت علمی و قابل دفاع انجام نشده باشه
اجازه انتشار نتایج به آقای دکتر{ ...مجری
طرح} داده نمیشه».
دکتر مجری طرح نیز با حواله دادن
به "اطالع رسانی به زودی از طریق
روابط عمومی دانشکده" ،از پاسخگویی
به خبرنگار ما طفره رفته و این سوال
کماکان باقیست که مگر بیماران ما نمونه
آزمایشگاهی داروهای ادعایی هر مدعی از
راه رسیده ای هستند؟
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد
پاسخگویی و شفاف سازی مدیران محترم
بخش درمان و دانشکده باشیم.

