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شناسایی ۴۳۵ بیمار جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در یک شبانه روز ۴۳۵ بیمار کووید- ۱۹ در کشور 
شناسایی شدند و متاســفانه ۹ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش 
ایسنا، از روز ۱۰ مهرماه  تا روز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۴۳۵ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی و ۹۰ نفر 
از آنها بســتری شدند.مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۰ 
هزار و ۲۱ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت ، ۹ بیمار مبتال به کووید۱۹ 
در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 
۱۴۴ هزار و ۴۴۸ نفر رسید.خوشبختانه تا روز ۱۱ مهرماه ۷ میلیون ۳۲۶ هزار 
و ۵۰۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۱۴۴ نفر 
از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبــت قرار دارند.تا روز ۱۱ مهرمــاه ۵۴ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۵۵۵ آزمایش 
تشخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین تا روز ۱۱ مهرماه ۶۵ 
میلیون و ۸۹ هزار و ۴۳۴ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۶۳۲ نفر دوز 
دوم و ۳۱ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۲۰۱ نفر، دوز ســوم و باالتر واکســن کرونا را 
تزریق کرده اند. مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به ۱۵۴ میلیون و 
۸۱۶ هزار و ۲۶۷ دوز رسید.در یک شبانه روز ۹ هزار و ۲۰۲ دوز واکسن کرونا 
در کشور تزریق شده است.همچنین در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت 
قرمز نیست، ۱۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۰ شهرستان در وضعیت زرد 

و ۲۳۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

حذف تسهیالت ۹۰ میلیونی نوسازی تاکسی ها
 از بودجه ۱۴۰۱

معاون فنی و بهره برداری ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران 
در مورد آخرین وضعیت نوســازی ناوگان تاکســی توضیحاتی را ارائه کرد.علی 
محتشــمی پور در گفت وگو با ایســنا، در خصوص فرآیند نوسازی تاکسی های 
پایتخت با بیان این که متولی نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی، ســازمان 
شهرداری هاست و اساســا قرارداد با خودروساز نیز توسط سازمان شهرداری ها 
منعقد می شــود، اظهار کرد: از نظر کارشناسی برخی ها معتقدند که خودروی 
سمند ســورن که جایگزین سمند و پژو ۴۰۵ شــده مناسب نیست؛ اما جای 
ســوال اســت که چه خودروی دیگری را انتخاب کنیم چرا که در حال حاضر 
سبد محصوالت صنعت خودروی کشور مشخص است و ما نمی توانیم که توقع 
بیشتر داشــته باشــیم.وی با بیان این که این مطالبه ماست که یک خودروی 
ملی متناســب با شغل تاکسی تولید شــود، اظهار کرد: اما در حال حاضر سبد 
محصوالت خودروساز مشخص است و کمترین خودرویی که قابلیت بکارگیری 
به عنوان تاکســی را دارد، سمند ســورن دوگانه سوز است که همین حاال کف 
قیمت این خودرو ۲۷۶ میلیون تومان تعیین شــده اســت.معاون فنی سازمان 
تاکسیرانی شــهر تهران با بیان این که شاید بتوانیم بهترین برندهای خودروی 
دنیا را به عنوان تاکســی اســتفاده کنیم اما باید این را در نظر بگیریم که آیا از 
نظر قیمت انتخاب خودروها در توان پرداخت راننده تاکســی است یا نه، گفت: 
آیا تسهیالت متناســب با قیمت خودروهای برتر توسط دولت قابلیت تامین را 
دارد یا نه؟ تسهیالت ۹۰ میلیونی که سال گذشته برای نوسازی تاکسی پرداخت 
می کردیم در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه بود؛ اما این تبصره در بودجه ســال 
۱۴۰۱، وزارت کشور را از دستگاه های مجری این تبصره حذف کرده است یعنی 
به عبارت ساده دیگر در نوسازی تاکسی تبصره ۱۸ هم نداریم.معاون فنی و بهره 
برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: در حال 
حاضر مطالبه و پیگیری شــهردار تهران این است که حداقل تسهیالت تبصره 
۱۸ را نگه دارند.وی با بیان این که انتخاب یک خودروی باالتر به عنوان تاکسی 
قطعا بر روی حاشیه قیمت خودرو تاثیر می گذارد، افزود: اگر بخواهیم خودرویی 
با کیفیت تر داشته باشیم و در عین حال نتوانیم پکیج تسهیالت قرض الحسنه را 

در نظر بگیریم، عمال پروژه نوسازی زمین می خورد.

انتشار لیست ساختمان های ناایمن تهران 
»بالمانع« است

رئیس کمیته ایمنی شورای اسالمی شهر تهران گفت: لیست نهایی ساختمان های 
ناایمن شــهر تهران را باید شهرداری اعالم کند و اعالم آن از نظر ما در شورای 
اسالمی شــهر تهران بالمانع است.به گزارش ایســنا، مهدی بابایی با بیان اینکه 
وضعیت رســیدگی به ساختمان های ناایمن به کندی پیش می رود، اظهار کرد: 
شهرداری هرچه سریعتر باید در این زمینه اقدام و تعیین تکلیف کند، چون پای 
جان مردم در میان است. شیب تعداد ساختمان های ناایمن نزولی بوده و طیف 
محدودی نســبت به ایمن سازی اقدام کرده اند اما این روند کند است.بابایی در 
ادامه یادآور شــد: برنامه ویژه ای دارم که هر هفته جلسه ای با شهرداران مناطق 
داشته باشم و موضوع ساختمان های ناایمن را با جدیت پیگیری کنم که ببینیم 
وضعیت چگونه است و به کجا ختم خواهد شد.بنا بر گزارش سایت شهر، رئیس 
کمیته ایمنی شــورای اسالمی شهر تهران با اعالم اینکه جلسات بررسی پرونده 
ساختمان های ناایمن همچنان در دادستانی برگزار می شود، تصریح کرد: انتظار 
می رود که مناطق ۲۲ گانه شــهرداری در کنار قوه قضاییه برای تعیین تکلیف 

این ساختمان ها پیگیری الزم را داشته باشند.

ثبت »سابقه کار« برای سربازانی که مهارت می آموزند
معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد: از سال گذشته برای 
سربازانی که در طول خدمت مهارتی را یاد می گیرند »سابقه کار« ثبت می شود.
به گزارش ایسنا ، سردار علی عبداللهی در جشنواره حضرت علی اکبر)ع( که به 
مناســبت روز سرباز در محل ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، گفت: سرباز 
نباید تحقیر شــود و باید دوره خدمت وی دوره آموزشی باشد. ما در سه چهار 
سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار نفر از سربازان را تحت دوره های مهارت آموزی 
قرار دادیم و به آن ها گواهینامه فنی حرفه ای دادیم که این گواهینامه بین المللی 
اســت. تمام سربازانی که مهارت داشتند نیز برخی دروس تئوری را گذراندند و 
آزمونی دادند و مدرک خــود را دریافت کردند.به گفته معاون هماهنگ کننده 
ســتاد کل نیروهای مســلح، از یک سال گذشته مقرر شــد که برای سربازانی 
کــه در طول خدمت مهارتی را یاد می گیرند »ســابقه کار« ثبت شــود و این 
سابقه برای استخدام نیز محسوب شود.وی این را هم گفت: برای عادالنه شدن 
خدمت ســربازی، شرایط آن نیز تعدیل شــده و از ۱۷ تا ۲۴ ماه متغیر است و 
قرار است دوباره نیز  اصالح شود.وی همچنین اظهار کرد: با تاکید رییس ستاد 
کل و فرمانده کل قوا تالش کردیم تا کار دون شــأن ســربازی به سربازان داده 
نشــود. امروز ۴۵ درصد سربازان ما مدرک کاردانی به باال دارند. شاید برخی از 
شــرایط رفاهی ایده آل نباشد اما در تالش هستیم تا آن را برطرف کنیم.معاون 
هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به بهبود حقوق سربازان گفت: 
در گذشــته ســرباز یک بار مالی روی دوش خانواده اش می گذاشت و خانواده 
برای وی پول ارســال می کرد، ما نمونه هایی داشتیم که سرباز ۲۴ ماه مرخصی 
نمی رفت که هزینه ای ایجاد نشود. با لطفی که دولت کرد و پیگیری  ستاد کل، 
از سال گذشته حقوق سربازان بهبود پیدا کرد و اگر سربازی قانع باشد می تواند 
قدری از این پول را نیز پس انداز کند.عبداللهی گفت: ما امیدواریم شما خاطره 
خوبی از ســربازی داشته  باشــید و از آن برای سامان دادن به زندگی و تشکیل 
خانواده استفاده کنید. باید فضایی در ستاد کل ایجاد شود که الگو باشد. سربازان 
نیز باید بتوانند مشکالت خود را بیان و حل کنند. ما راضی نیستیم که سربازی 
با دغدغه خدمت کند. ســربازی، نظامی گری و نظم و انضباط اســت و این در 
طول زندگی بدرد شما خواهد خورد. در کنار این ها تالش ما این است تا شرایط 

خدمت بهبود یابد.

افزایش دمای تهران تا چهارشنبه
بر اســاس اعالم اداره کل هواشناسی اســتان تهران، وزش باد شدید و خیزش 
گردوخاک در نواحی مستعد نیمه جنوبی و غرب استان تهران و افزایش نسبی 
دما تا چهارشــنبه )۱۳ مهرماه( پیش بینی می شــود.به گزارش ایسنا، بر اساس 
بررسی داده ها و نقشــه های پیش یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان تهران 
تا چند روز آینده آســمانی صاف تا قســمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید 
و باتوجــه به پایداری جوی تا پایان هفته جاری، در مناطق پرتردد شــهری در 
بعضی ســاعات غبار محلی همراه با کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شــود.در 
ارتفاعات برای روزهای پنج شــنبه و جمعه ) ۱۴ و ۱۵ مهرماه( افزایش ابر و در 
نیمه جنوبی و غرب استان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ) ۱۳ و ۱۴ مهرماه( 
گاهی وزش باد شدید همراه با خیزش موقت گردوخاک در مناطق مستعد مورد 
انتظار اســت.تا روز چهارشنبه افزایش نســبی دما  سپس تا روز جمعه کاهش 

نسبی دما پیش بینی می شود.

اخبار کوتاه
وزیر آموزش و پرورش خبر داد

پرداخت ۲۰ درصد از پاداش پایان خدمت فرهنگیان

گسترش آلودگی ناشی از یک »پشه« دردسرساز تا پشت مرزهای ایران

نایب رئیس انجمن داروسازان اعالم کرد

کمبود برخی آنتی بیوتیک ها در آستانه فصل سرد

وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به مشــکالت ســرویس 
مدارس گفــت: پیمانــکاران تمکین نکردنــد، امروز هم 
جلسه ای داشتیم. شــهر تهران این گونه است. تاکسیرانی 
۴۰۰۰ تاکســی را در اختیار قرار داده است تا این مشکل 
ســرویس رفع شود. نرخ گذاری سرویس مدارس را شورای 

شهر انجام می دهد و به ما ابالغ می شود.
به گزارش ایســنا، یوسف نوری در حاشیه یک گردهمایی 
در اردوگاه باهنــر و در جمــع خبرنــگاران در پاســخ به 
پرسشــی مبنی بر جزئیات و زمان برگزاری آزمونی برای 
معلمان مهرآفرین اظهار کرد: نماینده ســازمان امور اداری 
و اســتخدامی امروز بازدیدی از وزارتخانه جهت ســنجش 
آمادگی زیرســاخت های برگزاری آزمون داشــت که اگر 
زیرســاخت ها تایید شوند، قرار اســت آزمون ۲۲ مهرماه 
برگزار شود.وی افزود: البته ممکن است که با دیرتر پاسخ 
دادن این ســازمان، انجام آزمون بــه پایان مهرماه موکول 
شود. البته ما نظرمان این است هر زمان مجوز صادر کنند، 

انجام شود.
وزیــر آمــوزش و پرورش دربــاره زمان واریــز فوق العاده 
رتبه بندی برای معلمان مهر آفرین نیز گفت: برای پرداخت 
فوق العاده رتبه بندی مهرآفرینان، بخشی از مبلغ به خزانه 
رفته اســت و امروز صبح پیگیر این موضوع شــدم که ان 
شاءاهلل پرداخت شــود.نوری درباره پرداخت پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان فرهنگی نیز عنوان کرد: امروز پیگیر 
این موضوع نیز شــدم. روز گذشــته در هیئت دولت این 
موضــوع را مطرح کردم که پاداش هــا یک دفعه برای این 
افراد واریز شود و در پاسخ عنوان شد که ۲۰ درصد مبلغ به 

خزانه فرســتاده شــده و بخشــی دیگر را هم می خواهند 
بفرســتند.  وی در ادامــه پیرامــون توزیع کتب درســی 
دانش آموزان گفت: هر دانش آموزی که کتاب به دســتش 
نرســیده، باید رسیدگی شــود. هر دانش آموزی که کتاب 
ندارد، اعالم کند تا کتاب برایش ارسال شود. البته تعدادی 
از دانش آموزان در سامانه ثبت نام نکرده اند و احتمال دارد 
که بخواهند از کتاب های سال گذشته سایر دانش آموزان 
اســتفاده کنند یا هنوز انتخاب رشته نکرده باشند. با ثبت 

نام در سامانه، کتاب به مدرسه ارسال می شود.وزیر آموزش 
و پــرورش درباره کمبود معلم در آغاز ســال تحصیلی نیز 
اظهار کرد: هر مدرســه ای که معلم ندارد، باید سریع معلم 
تخصیص داده شود و مشکلی در این زمینه نداریم.نوری با 
اشاره به نیروهای خرید خدمات نیز گفت: باتوجه به اینکه 
در برخی استان ها تبدیل وضعیت مشموالن قانون تعیین 
تکلیف و ایثارگران انجام شد، تعداد نیروهای خرید خدمات 
در برخی اســتان ها مانند لرستان، مازاد شد. نیروی خرید 

خدمات در مواقع نیاز به کارگرفته می شود.
وی درباره پذیرفته شــدگان آزمون نهضت سوادآموزی در 
سال گذشته که دوره هم گذرانده اند اما هنوز به کار گرفته 
نشــده اند اظهار کرد: هرکدام جزو مشموالن قانون تعیین 
تکلیف باشند از اول مهر باید سرکالس حاضر شوند. تعیین 
تکلیف شدگان این قانون از اول مهر باید سرکالس باشند؛ 
مگر در جایی که مازاد باشــد. افراد مازاد هم اگر در نقاط 
و اســتان هایی دارای کمبود، حاضر شوند، در خدمت آنها 

هستیم.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره مشکالت 
ســرویس مدارس عنوان کرد: پیمانکاران تمکین نکردند، 
دیروز هم جلسه ای داشتیم. شــهر تهران این گونه است. 
طبــق گزارش مدیــرکل آموزش و پرورش شــهر تهران، 
تاکســیرانی ۴۰۰۰ تاکسی را در اختیار قرار داده است که 
این مشکل سرویس رفع شود. نرخ گذاری سرویس مدارس 
را شورای شهر انجام می دهد و به ما ابالغ می شود. سرویس 
را هم گردن مدرســه می اندازند، مدرسه باید کار تعلیم و 
تربیت را انجام دهد و سرویس یکی از دغدغه های ما شده 

است.
 در شهرداری تهران، همکاری ها خوب بوده است و انتظار 
داریــم پیمانکاران هــم آنچه که منصفانه اســت از مردم 
بگیرند. نوری درباره اســتخدام ســرایداران مدرسه گفت: 
بحث کمبود ســرایدار را در جلسه ای با معاون اول رئیس 
جمهور مطرح کردیم و قرار شــد در اولویت قرار بدهیم و 
تعدادی سرایدار جذب کنیم. اگر امسال ۱۰ هزار نفر جذب 

شود، عدد مناسبی است.

کارشــناس مدیریت بیماری هــای منتقله از 
»آئدس« اداره بیماری های قابل انتقال از ناقلین 
وزارت بهداشت، ضمن تشریح بیماری هایی که 
توســط این ناقل منتقل می شــوند، گفت: بر 
اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت مناطق 
جنوبی ایران در کمربند انتشــار بیماری های 
ناشی از گزش پشه آئدس قرار دارند و هرچند 
که این پشه بومی کشور نیست، اما ایران شرایط 
آب و هوایی خوبی برای اســتقرار پشه آئدس 
دارد.دکتر عبدالرضا میراولیایی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به اینکه بیماری دانگ از طریق 
پشــه »آئدس اجیپتی و آئدس آلبوپیکتوس« 
منتقل می شود، گفت: پشــه آئدس می تواند 
عــالوه بر ایجــاد بیماری دانگ،  ســبب بروز 
بیماری هایی نظیر زیکا و چیکن گونیا شــود. 
گسترش بیماری ها از طریق پشه آئدس و سایر 
پشه ها و ناقلین، وابســته به شرایط محیطی 
است. مبادالت کاال و مسافرت های انسان ها دو 
راه عمده انتقال این بیماری بین کشورها است؛ 
چرا که پشــه آئدس می تواند از این طرق وارد 

کشورهای مختلف شود.
وی با بیان اینکه پشه آئدس دو گونه متفاوت 
دارد، تصریــح کرد: گونــه اول که ناقل اصلی 
بیماری اســت »پشــه آئدس اجیپتی« است 
که در آب و هوای گرم و مرطوب و بیشــتر در 
جوار انســان زندگی می کند و داخل منازل و 
اماکن فعالیت می کند. گونه دوم »پشه آئدس 
آلبوپیکتوس« است که گونه وحشی  است و در 
جوار انسان زندگی نمی کند و بیشتر تمایل به 
فعالیــت در بین درختان و طبیعت دارد. البته 
پشه آئدس گونه های دیگری هم در دنیا دارد 
که فعال ثابت نشــده است می توانند نقشی در 
بروز بیماری تب دانگ داشته باشند. زادگاه این 
پشه ها آســیای جنوب شرقی و آفریقا است و 
به شــکل بومی در ایران وجود ندارد.او با اشاره 
به اینکه پشــه آئدس می توانــد بیماری های 
زیادی را منتقل کند، اظهار کرد: ســه بیماری 
مهمی که پشــه آئدس منتقل می کند شامل 
بیمــاری دانگ، زیــکا و چیکونگونیا اســت. 
بیماری های دیگری مانند تب زرد نیز توســط 
این پشه منتقل می شود، اما از آنجایی که این 
بیماری فعال در لیست بیماری هایی نیست که 
بتواند همه گیری های گسترده ایجاد کند و از 
سوی دیگر واکســن هم دارد، بنابراین موارد 
بیماری تب زرد محدود است و در کشورهای 
اطراف ایران گزارش نشــده اســت و در حال 
حاضر مانند ســه بیماری ذکر شده از اهمیت 

باالیی برخوردار نیست. 
وی بــا بیان اینکه بیماری دانگ نوعی بیماری 
ویروسی است که چهار نوع مختلف دارد، گفت: 
در صــورت ابتال به هر کدام از انواع آن، ایمنی 

فقط برای همان نوع ایجاد می شود و احتمال 
ابتال به انواع دیگر همچنــان وجود دارد. این 
بیماری درمان خاصی ندارد و تنها درمان های 
حمایتی بــرای آن وجود دارد.میراولیایی بیان 
کرد: بیماری تب دانگ یا تب استخوان ِشــکن 
می تواند با عالئمی شــبیه به ســرماخوردگی 
و کرونا مانند تب شــدید، درد اســتخوانی و 
عضالنی، ســردرد، درد حدقه چشم و... شروع 
شــود. این بیماری در اکثر مــوارد به ویژه در 
کسانی که نقص سیستم ایمنی ندارند می تواند 
به شکل خود محدود شونده با درمان حمایتی 

بهبود یابد.
وی با اشــاره به اینکه بیمــاری چیکونگونیا 
یکی دیگر از بیماری های ویروســی است که 
از طریق گزش پشــه آئدس اجیپتی و پشــه 
آئــدس آلبوپیکتوس منتقل می شــود، اظهار 
کرد: دردهای مفصلی مهم ترین شاخصه ابتال 
به چیکونگونیا اســت. ایــن دردهای مفصلی 
به راحتی با داروی مســکن درمان نمی شــود 
و حتــی ممکن اســت ســبب افزایش عالئم 
بیمــاری و موارد شــدید آن شــود. البته این 
بیمــاری برخالف بیماری تب دانگ کشــنده 
نیســت؛ هرچند که این بیمــاری می تواند در 
افراد مســن، خانم های بــاردار و کودکان به 
شکل نوع شدید ایجاد شود.وی افزود: بیماری 
دانگ و چیکونگونیا تنها از طریق گزش پشــه 
از فرد مبتال به ســایرین منتقل می شوند، اما 
بیماری »زیــکا« که یکی دیگر از بیماری های 
منتقله توسط پشه آئدس است عالوه بر آنکه 
از طریق گزش پشــه می تواند منتقل شود، از 
طریق روابط جنســی و نیــز از طریق مادر به 
جنین قابلیت انتقال دارد. همین امر نگرانی ها 
را افزایش می دهد، زیرا ممکن است نوزادانی با 
سرهای کوچک )میکروسفال( به دنیا بیایند و 
از این منظر بیماری زیکا دارای اهمیت زیادی 
است زیرا شاید بتواند باعث به دنیا آمدن نسلی 

با عقب ماندگی ذهنی شود.
میراولیایی تاکید کرد: این ســه بیماری فعال 
واکســن موثر و درمان اختصاصــی ندارند و 
بــه همین جهت مبارزه با پشــه ناقل برای ما 
اهمیــت باالیی دارد؛ البته مبــارزه با آنها کار 
سخت و هزینه بری است. لطمه های اقتصادی 
بیماری های قابل انتقال از طریق پشــه آئدس 
به کشور چندین برابر بیماری های قابل انتقال 
توسط پشه آنوفل )بیماری ماالریا( است. یکی 
از علل این اتفاق این اســت که پشــه آئدس 
»روز گردش« اســت و به همیــن دلیل افراد 
در طــول روز و حین فعالیــت روزانه ممکن 
اســت مورد گزش قرار گیرند که به دنبال آن 
می تواند همه گیری های گسترده ای رخ دهد.او 
ادامه داد: بخشــی از چرخه زندگی پشه ها در 

داخل آب صورت می گیرد. تخم پشــه آئدس 
نسبت به خشــکی مقاوم است و ممکن است 
بیش از یک ســال هم در خشکی سالم بماند 
و به محض بارندگی تخم ها تفریخ شده و پشه 
مراحل زندگی نوزادی خود را طی کرده و بالغ 
شــوند. این درحالی است که تخم پشه آنوفل 
که عامل انتقال ماالریا اســت برای طی کردن 
چرخه زندگی و بالغ شــدن نیاز به آب دارد و 
در صورتی که تخم پشــه آنوفــل در آب قرار 
نگیرد بالفاصله از بیــن خواهد رفت. از دیگر 
علل اهمیت پشه آئدس این است که اگر پشه 
آئدس به ویروس دانگ آلوده شود، تخم هایش 
هم آلــوده به بیماری هســتند و این یکی از 

چالش های مهم ما است.
وی با اشــاره به اینکه پتانسیل ورود ناقل تب 
دانــگ به ایران مخصوصــا در مناطق جنوبی 
کشور باال است، تصریح کرد: از این رو واردات 
گیاه الکی بامبو از کشــورهای آسیای جنوب 
شــرقی به علت اینکه امکان جابجایی تخم و 
مراحل نوزادی پشه را دارد، ممنوع اعالم شده 
است.وی عامل دیگر انتقال پشه ناقل بیماری 
را از طریق الستیک های خودرو معرفی کرد و 
گفت: قسمت عمده الستیک ها در کشورهای 
آسیای جنوب شرقی تولید می شود و به سایر 
کشورها صادر می شــود و این در حالی است 
که پشــه آئدس تمایل به تخم گذاری در این 
الستیک های نو یا الستیک مستعمل دارد. اگر 
الستیکی از کشور آلوده بیاید و ما شرایط خوبی 
برای نگهداری آنها در انبارهای مسقف نداشته 
باشیم و الستیک ها در تماس با آب باران قرار 
گیرد چرخه زندگی پشــه ناقل بیماری برقرار 
خواهد شــد. در این سال ها با متولیان واردات 
الســتیک ها و وزارتخانه هــای مرتبط تعامل 
خوبی داشتیم و آنها با درک حساسیت موضوع 
با ما همــکاری کرده اند تا ورود الســتیک ها 
بدون لفافه و پوشــش به کشور ممنوع باشد.او 
تاکید کرد: همچنین ممکن است پشه آئدس 
بالغ توســط هواپیما یا کشــتی و یا خودرو از 
کشــورهای آلوده به ایران منتقل و سپس به 
سرعت پخش شود که در تمامی مبادی ورودی 
کشــور نظام مراقبت حشره شناسی و بیماری 

در حال انجام است.
وی با بیــان اینکه هم اکنون بروز بیماری تب 
دانگ مشــکل مهم بهداشتی و جدی در دنیا 
اســت، اظهار کرد: از بین کشورهای همسایه 
ما عربستان،  یمن، هند و... هم درگیر هستند 
و متاسفانه بیماری و آلودگی با پشه آئدس تا 
پشت مرزهای کشــور ما هم رسیده است؛ به 
طوری که در افغانستان یا ایالت سند پاکستان 
مخصوصا در شــهر کراچی بیماری در سطح 
وسیعی شایع است. عالوه بر آن مقاومت پشه 

ناقل بیماری به برخی حشره کش های متداول 
که بــرای مبــارزه و کنترل از آنها اســتفاده 

می شود نیز گزارش شده است.
او با اشاره به اینکه مسافرت برخی از ایرانیان در 
تابستان به کشورهای تایلند، چین و مالزی به 
عنوان گردشگر، خطر ابتالء به بیماری های قابل 
انتقال از پشه آئدس را زیاد می کند، بیان کرد: 
ضمناً مناطق جنوبی ایران بر اســاس گزارش 
سازمان جهانی بهداشت در کمربند انتشار این 
بیماری هــا قرار دارد و در صورت ورود بیماری 
به کشور ما عواقبی شدیدتر از بیماری ماالریا را 
شاهد خواهیم بود چرا که پشه ناقل شناسایی 
شــده )اجیپتی و آلبوپیکتوس(، ویروس را از 
راه تخم به نســل های بعد منتقل می کنند که 
موجب انتشار ســریع بیماری خواهد شد.وی 
افزود: باتوجه به این مــراودات احتمال اینکه 
بیماری تب دانگ از مرزهای شــرقی به داخل 
کشور گسترش یابد وجود دارد مضاف بر اینکه 
در ایــران عموما شــرایط آب و هوایی خوبی 
برای استقرار پشــه آئدس داریم؛ هرچند که 
این پشه بومی کشور هم نیست. بنابراین الزم 
اســت مراقبت فعال انســانی و حشره شناسی 
در فرودگاه هــای بین المللی، گمرکات و بنادر 

تجاری داشته باشیم.
کارشــناس مدیریت بیماری هــای منتقله از 
»آئــدس« اداره بیماری های قابــل انتقال از 
ناقلین وزارت بهداشــت با اشــاره بــه اینکه 
مهم ترین عامل در مبارزه با پشــه  ناقل آئدس 
توجه به بهداشــت محیط و بهســازی محیط 
است، تصریح کرد: دقت در رها نکردن زباله و 
فاضالب در محیط عمومی بسیار در جلوگیری 
از انتشــار بیماری و پشــه موثر است. بر این 
اساس جمع آوری بهداشتی زباله ها و فاضالب ها 
در کنترل پشه آئدس در کشور کمک می کند. 
این پشه تمایل به تخم گذاری در محیط های 
آبی با حجم کــم مانند الســتیک ها، قوطی 
کنســرو رها شــده، برخی زباله ها، ظرف زیر 

گلــدان و … دارد.میراولیایی بیان کرد: عمده 
فعالیت پشه های آئدس معموال در هوای گرگ 
و میش و زمان های طلوع و غروب آفتاب است. 
این درحالی اســت که پشــه ناقل بیماری در 
طول روز هم فعال هســتند و برای پیشگیری 
از گزش نمی توانیم توصیه هایی مانند خوابیدن 
در پشــه بند و... را به مردم داشــته باشــیم. 
اســتفاده از دور کننده های حشرات، پوشیدن 
لباس های روشن و گشاد و... می تواند در دوری 

از گزش حشرات موثر باشد.
وی افزود: از دیگر دالیل اهمیت پشــه آئدس 
این اســت که پشه از چندین نفر در طول یک 
نوبت خونخــواری، تغذیه می کند و همین امر 
سبب می شــود در صورت آلوده بودن پشه به 
ویروس احتمال همه گیری بیماری بیشتر شود. 
در این میان اگر پشــه در منطقه ای مســتقر 
شود، برای مبارزه با آن ابزار و وسایلی همچون 
حشره کش و نیروی انسانی زیادی الزم است 
و نسبت به تجربه مبارزه و کنترل ماالریا ۶ تا ۸ 
برابر هزینه اقتصادی بیشتری دارد. وی افزود: 
اکنون در اســتان هرمزگان در سه شهرستان 
بندرعباس، بندر لنگه،  بندر ســیریک پشــه 
آئدس اجیپتی صید شده است اما خوشبختانه 
شرایط تحت کنترل است و اقدامات مراقبتی 
مناسبی با جدیت و شدت در حال انجام است 
تا پشه به سایر شهرستان های استان هرمزگان 
ورود نکند. تاکنون در اســتان هرمزگان هیچ 
موردی از انتقال بیماری دانگ، چیکونگونیا و 
زیکا به شکل انتقال محلی و بومی دیده نشده 
اســت.او در خاتمه تاکید کرد: در مجموع در 
کشور از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۹ 
بیمار مبتال به تب دانــگ و ۵۳ مورد بیماری 
چیکونگونیا داشتیم و خوشبختانه امسال هنوز 
موردی از این بیماری ها شناسایی نشده است. 
موارد مبتالی سالیان قبل هم همگی در خارج 
از کشــور مبتال شــده بودند و صرفا در داخل 

کشور شناسایی شده اند.

نایب رئیس انجمن داروســازان ایران با اشــاره به وضعیت کمبودهای دارویی، 
در عیــن حال چرایی کمبود برخی آنتی بیوتیک ها را تشــریح کرد.دکتر ســید 
علی فاطمی در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت بــازار دارو بعد از اجرای طرح 
دارویــاری و همچنین وضعیت کمبودهای دارویــی، گفت: علی رغم اینکه اعالم 
شــده بود با اجرای طرح دارویاری، کمبودهای دارویی رفع می شــود، اما هنوز 
برخی کمبودهایی در بازار دارو وجود دارد. باید توجه کرد که در طرح دارویاری 
باید پیش بینی هایی در زمینه قیمت گذاری دارو انجام می شد که انجام نشد و بر 
همین اســاس برخی از تولیدکنندگان به قیمت گذاری که بعد از طرح دارویاری 

انجام شد، انتقاد دارند؛ به ویژه تولیدکنندگان آنتی بیوتیک.
وی افزود: در طرح دارویاری از یک فرمول اســتفاده کردند و نقش و تاثیر مواد 
اولیه ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند، بر قیمت کل دارو را ســنجیدند 
و با نســبتی همه داروها افزایش قیمت داشتند. زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۲ 
هزار تومانی تبدیل شــد )تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی( و این اختالف قیمت 
زیاد جایی خودش را نشــان می دهد. حال در حوزه آنتی بیوتیک ها تفاوتی وجود 
دارد و آن این است که قیمت مواد اولیه که در سایر داروها ۳۰ درصد است، برای 
آنتی بیوتیک ها ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت نهایی شان، قیمت مواد اولیه است. یعنی با 
تغییر ارز دولتی به ارز نیمایی، اختالف عدد زیادی در خرید مواد اولیه شان اتفاق 
می افتد. از طرفی اقالم بســته بندی آنتی بیوتیک ها مانند شیشــه هایی که برای 

شربت استفاده می کنند، افزایش قیمت بسیار زیادی پیدا کرده است. در نتیجه 
افزایش قیمتی که سازمان غذا و دارو برای آنتی بیوتیک ها داده، مورد رضایت شان 

نبوده و باعث شده که تولیدکنندگان، تولیدشان را کاهش دهند.
فاطمی ادامــه داد: کاهش تولید در حالی که مواد اولیه در کارخانه ها وجود دارد، 
رخ داده است. به هر حال عاقبت قیمت دستوری همین است. اگر در حال حاضر 
به داروخانه ها مراجعه کنید، انواع مکمل ها را می بینید، انواع داروهای تقویتی و 
لــوازم آرایش به وفور وجود دارد، اما دارویی مانند آنتی بیوتیک که جان مردم به 
آن بستگی دارد، به دلیل قیمت ها، کاهش تولید و در نتیجه کمبود داشته است. 
باید توجه کرد کــه علی رغم اجرای طرح دارویاری هنــوز قیمت برخی داروها 
و مشــخصا آنتی بیوتیک ها واقعی نشــده اســت؛ بویــژه آنتی بیوتیک هایی که 
سوسپانسیون هستند و به صورت شربت عرضه  می شوند. آنتی بیوتکی هایی که 
به صورت قرص و کپســول عرضه می شوند نســبتا وضعیت شان بهتر است، اما 
آنتی بیوتیک هایی که به صورت شربت هستند و برای کودکان هم مصرف دارند، 
بیشتر دچار کمبود شــده اند.نایب رییس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در 
حال حاضر که داریم به ســمت فصل سرد و شیوع عفونت های سینوسی، ریوی 
و ... می رویم،  مصرف آنتی بیوتیک هــا باال می رود و اگر بخواهیم با همین تولید 
کم ادامه دهیم، قطعا در زمســتان دچار مشــکل می شــویم. بنابراین باید برای 
قیمت گذاری آنتی بیوتیک ها فکری کنند تا کارخانه ها تا قبل از رسیدن به فصل 

سرما و بیماری های عفونی تولید را باال برند.
فاطمی با بیان اینکه جلســاتی هم تولیدکنندگان آنتی بیوتیک  با سازمان غذا و 
دارو داشته اند، گفت: باید توجه کرد کمبود در برخی دیگر از داروها هم همیشه 
وجود دارد. به عنوان مثال با وجود اینکه چهار تا پنج میلیون ســرم از خارج از 
کشور وارد شده، اما هنوز وضعیت عادی نشده و داروخانه ها به سختی می توانند 

سرم را تامین کنند.
 برای توزیع ســرم عمدتــا داروخانه های منتخب و دولتــی در اولویت اول قرار 
دارند. بعد از آن بیمارستان ها، درمانگاه ها و داروخانه های نزدیک به مراکز جراحی 

محدود در اولویتند. داروخانه های سرپایی هنوز هم سرم را با سهمیه ای دریافت 
می کنند.

وی دربــاره وضعیت بازار دارویی بعــد از اجرای طرح دارویــاری، افزود: عمده 
شرکت های داروسازی از اجرای طرح دارویاری رضایت دارند؛ چراکه مشقتی که 
برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی می کشیدند، دیگر وجود ندارد و بسیاری از داروهای 
تولید داخلی راحت تر وارد می شــوند و عمــده کارخانه ها هم با قیمت گذاری ها 
رضایت دارند و تولید می کننــد. در عین حال نمی توان گفت که در کوتاه مدت 
می توان کمبودها را رفع کرد.فاطمی با بیان اینکه چیزی که خیلی طرح دارویاری 
را تهدید می کند، رفتار سازمان تامین اجتماعی است، اضافه کرد: با وجود اینکه 
ماه سومی است که طرح دارویاری اجرا می شود، اما تامین اجتماعی هنوز ریالی به 
داروخانه ها بابت این تغییر یارانه نپرداخته است. بدهی های سال قبل را پرداختند 
و روی آن تاکید دارند، اما طرح دارویاری از تیرماه آغاز شد و اکنون سه ماه است 
که تامین اجتماعی پرداختی نداشــته است. این موضوع نگران کننده است و اگر 

قرار باشد این روند تداوم داشته باشد، باید فکری اساسی کرد.
بــه گفته وی، داروخانه ها دارو را نقدا از شــرکت های پخش خریده و بیمه ای به 
دســت بیمار می دهند، اما پول آن را به آنها نمی پردازند. خوشبختانه پرداخت از 
جیب بیمار هم افزایش نیافت، اما عمال داروخانه ها هستند که کماکان دارو را با 
قیمت قبل به مردم می دهند. این فشــار زیادی به داروخانه ها وارد می کند. کجا 
سراغ دارید که یارانه را بخش خصوصی به دولت بدهد و پولش را دریافت نکند. 
ســازمان تامین اجتماهی هزینه های باالیی دارد و در نتیجه پولی را که سازمان 
برنامه و بودجه به آن ها داده، احتماال صرف مســائل دیگر کرده اســت؛ چراکه 
اکنون بیمه ســالمت به موقع مطالبات را پرداخت می کند، اما تامین اجتماعی 
پرداختی نداشــته و این نشــان می دهد که احتماال اعتبار مربوط به دارویاری 
سرجای خودش مصرف نمی شــود. فاطمی گفت: نامه نگاری با رییس جمهور و 
وزیر بهداشــت داشــتیم و اعالم کردیم که این موضوع نگران کننده است و باید 

فکری اساسی شود.  


