اخبار

هفتمین هفته ثبات کرونا
در تهران

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران
با هشدار نســبت به شکل گیری پیک
ششم کرونا گفت :اگر چنانچه پوشش
کافی واکسیناســیون انجام نشود و یا
مردم رعایت شیوه نامه های بهداشتی
را نادیده بگیرند ،بی تردید پیک ششم
کرونا را پیش رو خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا فرمانده
عملیــات مدیریت بیمــاری کرونا در
کالنشــهر تهران صبح امــروز در یک
برنامه تلویزیونی درباره وضعیت شیوع
ویروس کرونا در اســتان تهران اظهار
کرد :امروز هفتمین هفته ای است که در
تهران شرایط با ثبات کرونایی را از نظر
شاخص های بستری ،مراجعان سرپایی
و فوتی ها تجربه می کنیم.
دکتر زالی با هشــدار نسبت به شکل
گیری پیک ششــم کرونــا گفت :اگر
چنانچه پوشــش کافی واکسیناسیون
انجام نشود و یا مردم رعایت شیوه نامه
های بهداشتی را نادیده بگیرند بی تردید
پیک ششــم کرونا را پیش رو خواهیم
داشت.
وی افزود :در هفته ای که گذشت (در
مقایســه  ۱۱هفته گذشته) پایین ترین
آمار مرگ و میر بر اثر ابتال به کرونا در
استان تهران ثبت شده است.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا
در کالنشــهر تهران با اشــاره به اقبال
گســترده تهرانی ها نســبت به انجام
واکسیناســیون علیه کرونا خاطرنشان
کــرد :طبیعتــا پوشــش حداکثــری
واکسیناســیون جمعیت هدف در برابر
کرونا می تواند به کاهش و در ادامه قطع
زنجیره  covid۱۹کمک کند.
زالی با بیان این که شــکل گیری پیک
ششم کرونا اختیاری است توضیح داد:
اگر چنانچه پوشش کافی واکسیناسیون
انجام نشود و یا مردم رعایت شیوه نامه
های بهداشتی را نادیده بگیرند بی تردید
پیک ششــم کرونا را پیش رو خواهیم
داشت.
وی کمــاکان رعایت شــیوه نامه های
بهداشــتی را برای مهار کرونا ضروری
دانســت و با اشــاره به نقش تک تک
افراد جامعه در ریشــه کن کردن کرونا،
واکسیناســیون هرچه سریعتر مردم در
برابر بیماری کووید  ۱۹را خواستار شد.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا
در کالنشهر تهران ادامه داد :جلوگیری از
شکل گیری پیک ششم کرونا درگروی
رفتارهای اجتماعی و بهداشــتی عموم
مردم است.
زالی گفت :دنیــا در حال تجربه کردن
موج جدیدی از بیماری کروناست.
وی با اشــاره به این که خطر شــکل
گیری پیک های جدید دراروپا محتمل
است تاکید کرد :در هفته ای که گذشت
درنواحی مختلف کشــورهای اروپایی
میزان ابتال به کرونا افزایش چشمگیری
داشته است ،بنابراین زمانیکه امواج جدید
بیماری به صورت طغیان ها و یا شــبه
طغیان شکل می گیرد ،هیچ کشوری از
این پاندمی مصون نیست.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا
در کالن شــهر تهران با اشاره به سویه
های مختلف ویــروس کرونای دلتا در
کشــور توضیح داد :به طورکلی واکسن
های موجود در جهان نســبت به سویه
دلتا اثربخشی کمتری دارند؛ به شکلی
که تقریبا بیــن  ۱۵تا  ۲۵درصد میزان
اثربخشی واکسن های جهانی در برابر
این جهش ها کمتر شــده اســت ،این
موضوع به این مفهوم نیســت که اثر
بخشی واکســن ها به طور کلی تحت
تاثیر قرار گرفته بلکــه به میزان کمی
کاهش یافته است.
زالی اظهار کرد :تا دیروز در تهران بالغ
بر  ۱۸میلیون دز واکســن تزریق شده
اســت که  ۱۰میلیون دوز اول و هشت
میلیون دوز دوم بوده است .بر این اساس
با واکسیناسیون  ۸۶درصد جمعیت هدف
در تهران واکســینه شده اند؛ به شکلی
کــه این آمار  ۸۵تــا  ۹۰درصد ما را به
ایمنی جمعی می رساند.وی یادآور شد:
همچنین درمورد گروهی که هر دو دوز
واکسن را دریافت کرده اند ،آمار به ۷۰
درصد رسیده است.زالی درباره وضعیت
واکسیناسیون در کشور توضیح داد :در
کشور  ۸۳درصد جمعیت هدف دوز اول
را دریافت کــرده اند و تقریبا  ۶۸درصد
نیز فول واکسینه شده اند.وی با اشاره به
پوشش باالی واکسیناسیسون و عبور از
مرز  ۱۰۰میلیون واکسیناسیون ،استقبال
شــهروندان از واکسیناسیون را خوب و
چشــمگیرتوصیف کرد.زالی با اشاره به
این که واکســن های تولید داخل مثل
رازی و فخــرا در حال عبــور از مراحل
نهایی اخــد مجوز توزیع هســتند نیز
گفت :در حال حاضر یک میلیون و ۱۹۵
هزار عدد از واکســن پاستور به وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی
تحویل داده شــده اســت و در کنار آن
واکسن اسپایکوژن نیز به سبد واکسن
های داخلی اضافه شده و مجموعا قریب
 ۱۴میلیون دوز واکســن داخلی در حال
توزیع است.

هشدارآقایرییسدرباره
«آینده تلخ اهدای خون در کشور»
مدیرعامل ســازمان انتقال خون ضمن هشدار نسبت به
کاهش شاخص های اهدای خون در کشور و با بیان اینکه
انتقال خون نیاز به اعتبارات و دیده شدن در سازمان اداری
و استخدامی ،مجلس ،سازمان برنامه و بودجه و همراهی
رســانه ها دارد ،گفت :اگر فرایندها را اصالح نکنیم ،آینده
تلخی در انتظار شاخصهای خون کشور است.
به گزارش ایســنا ،دکتر پیمان عشقی در نشست خبری
ســازمان انتقال خون ،گفت :طی یک ماه اخیر یکســری
حرکتهایی در ســازمان انتقال خون به ثمر نشســت .از
طرفی هم با نزدیک شدن فصل زمستان ،مشکل همیشگی
کمبود خون مطرح شد .همچنین تغییراتی در نظام سالمت
ایجاد شد.
وی با اشــاره به روز خون بند ناف ،گفت :در روز خون بند
ناف گرامیداشت این روز را داشتیم که روز چهارشنبه برگزار
شد .ســازمان انتقال خون حسب وظیفه سازمانی خودش
مبنــی بر اینکه همه فراوردههای خونــی مورد نیاز مراکز
درمانی ،باید از ســوی این سازمان تامین شود که همیشه
هم پیشگام بوده است ،اقدام میکنیم .همانطور که شاهد
بودید هنوز یک ماه از اعالم رسمی کرونا در ایران نگذشته
بود که سازمان انتقال خون ،پالسمای بهبودیافتگان کووید
را آماده کرده بود .البته ما تامین کننده هستیم و باید تامین
میکردیم ،که این کار را انجام دادیم.
عشــقی ادامه داد :در اواخر دهه  ۸۰ســازمان انتقال خون
ایران دو اقدام انجام داد؛ یکی ایجاد بانک خون سلولهای
بنیادین خونساز شکل گرفت به نام سپاس و بانک خون
بند ناف هم ایجاد شد .میدانید که پیوند مغز استخوان یعنی
پیوند سلولهای بنیادین خونســاز .سازمان هم در حوزه
خون بند ناف و هم خون محیطی وارد شد .در حال حاضر
حدود  ۴۱۵۰خون بند ناف طی این  ۱۰ســال جمع آوری
شده که همه فرآیندهای تشخیصی و تستهای مربوطه
روی آنها انجام شــد و حدود  ۲۴پیوند از این تعداد نمونه
نگهداری شده در بانک خون بند ناف سازمان انتقال خون
ایران مصرف شد که عمده آنها موفقیت آمیز بود.
وی گفت :البته بانک خون بند ناف ســازمان انتقال خون
ایران ،بانک عمومی اســت .به این معنا که خون بند ناف
کسی را برای خودش نگه نمیداریم .البته بانک خونهای
خصوصی هم هستند که برای خانواده و خود بچه نگهداری
می کنند که البته برخی جنبه های علمی آن زیر ســوال
اســت .در انتقال خون بندنافهای جمع آوری شــده ،در
صورت اســتاندارد بودن ،برای کسی که ممکن است در
کشور نیازمند آن باشد ،نگهداری شده و به رایگان در اختیار
آن بیمار و مرکز درمانی قرار میدهیم.
عشقی با بیان اینکه جمع آوری ،پذیرش ،فرآوری و پردازش
و نگهداری و ذخیره ســلولهای خون بند ناف در شرایط
استاندارد حدود  ۱۵تا  ۲۰میلیون هزینه دارد ،گفت :اما هیچ
تعرفهای برایش در نظر گرفته نشده است .به هر حال این
میزان بودجه مصرف میشود و مجبوریم از جاهای دیگر
بزنیم ،چه بهتر که تعرفهای در این زمینه در نظر گرفته شود
و بیمهها آن را پرداخت کنند و بخشی از هزینهها جبران
شود.وی افزود :در ماه گذشته دو پروژه عمرانی استراتژیک
را افتتــاح کردیم .باید توجه کــرد که از  ۲۰۰پایگاهی که
داریم  ۶۹پایگاه را خیرین ساختند .دو پایگاهی هم که اخیرا
افتتاح شــد باالی  ۱۰سال از کلنگزنیاش میگذشت و
معلق مانده بود .پروژه ســاختمان مرکزی اداره کل انتقال
خون خراســان رضوی در ســن آباد بود که از  ۳۵میلیارد
اعتبار مورد نیاز فقط  ۸تا  ۹میلیاردش تامین شده بود ،اما با
تالش و پیگیری تمام دستاندرکاران کار به انجام رسید.
پروژه بعدی پروژه اردکان بود.
مدیرعامل ســازمان انتقال خــون ادامــه داد :انبارهای
استراتژیک ســازمان انتقال خون باید در کشور گسترش
یابد .چه ســردخانههایی که پالسما را در آن نگه میداریم،
چه کیســه هایی که باید تحت دما نگهداری شوند .کیسه
های خون و کیتها اینطور نیســت که در هر انباری قابل
نگهداری باشد و انبار کافی برایشان در کشور نداریم .انبار
اردکان در شــرایط پایداری و مطلوبی است که بعد از دو
ســال فعالیت و باوجود عدم پرداخت اعتبارات عمرانی و
نبودن بودجههای تملک و دارایی ما ،به ســرانجام رسید.
میدانید که در کشــور اعتبارات گرفتــن ،چانهزنیهای
ســنگین الزم دارد .صدای انتقال خــون در صدای کرونا
دفن شــده بود و حتی یک ریال بودجــه کرونا به ما داده
نمیشــد و میگفتند اعتبار کرونا برای مراکز درمانی است.
ارز ،قیمت تجهیزات و مصالح تاثیر عجیب و غریبی گذاشته
بود .نیروهای انسانی ما روزبروز کمتر میشد و با وجود همه
این مشــکالت پروژه های ما افتتاح شد.وی با بیان اینکه
انبار اردکان که حدود  ۱۸کانتینر در آن جا میشــود و یکی
از افتخارات سازمان انتقال خون است ،گفت :امیدوارم ماه
آینده مجددا دور هم جمع شویم و آخرین پروژهای که برای
خودم تعهد کرده بودم که انجام دهم ،یعنی افتتاح ساختمان
مرکزی اداره کل هرمزگان است ،انجام شود .انتقال خون
هرمزگان بهدلیل مجاورت با دریاهای آزاد برای ما بســیار
مهم است .این هم پروژهای است که چندین سال بر زمین
مانده بود که انشــاءاهلل با افتتــاح آن حدود  ۳۰هزار لیتر
به فضاهای سردخانهای پالسمایی کشور افزوده میشود.
ما خیلی باید کار کنیم تا در این زمینه آســیبپذیر نباشیم
و با یک بسته شــدن مرز و با یک مانورهای دیپلماتیک

شیطنتآمیز ،پالســمای ما قابلیت مصرفش را از دست
ندهد ،کیت و لوازم ما با اندازه کافی قابل ذخیرهسازی باشد.
اینها فضاهای استراتژیک ما هستند که باید آنها را گسترش
دهیم .سردخانه بندرعباس در همین راستا است.
عشقی در پاسخ به سوال ایســنا ،درباره علل کمبودهای
خون در کشور ،گفت :باید توجه کرد اهدای خون شاخص
مشــخص دارد و اینکه ذخایر خون چقدر اســت ،مساله
دیگری است .خون را نمیتوان برای مدت بسیار طوالنی
ذخیره کرد .البته خونهای نادر و بســیار نادر را میتوانیم
برای  ۲۰ســال ذخیره کنیم ،اما نمیتوان خونهای کشور
را اینطور هزینه کرد .بنابراین ما یک ورودی داریم و یک
خروجــی و یک ذخیره چند روزه .مدتی اعالم میشــد که
ذخایر خون را اعــام نکنید ،اما باید مردم و اهداکنندگان
در جریان این ذخایر باشــند و بدانند که وضعیت خون در
استانها به چه صورت است .این به صورت یک نقشه در
کشور هست و طی چند روز اخیر وضعیت خوب بوده و همه
جا سبز بوده است.
وی ادامــه داد :باید توجه کرد که از روزی که انتقال خون
تشکیل شد تا سال  ،۲۰۱۲روند رو به افزایشی داشت و از
زمان آغاز جنگ تحمیلی ،جهشی پیدا کرد و به حدود ۶۰
برابر روز اولش رســید که همان عدد  ۲۷در  ۱۰۰۰بود .از
سال  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹این پیک متوقف شد و از سال ۱۳۹۵
شروع به اُفت کرد .اُفتی که همچنان با شیب ثابتی در حال
کاهش است تا به دوران کرونا رسید.
عشقی افزود :وقتی من وارد سازمان شدم ،شاخص اهدای
خــون  ۲۵.۵بــه ازای  ۱۰۰۰نفر بــود .دو علت برای این
موضــوع پیدا کردیم ،یکی از آنها توقف پروژه جمعآوری
پالسمای تولیدی بود .ما پالسماهای ناشی از اهدای خون
را که مازاد بر مصرف بیمارستانی است که به آن پالسمای
بازیافتی میگوییم ،برای پاالیش و تبدیل به دارو ارســال
میکنیم .اکنون طی این فرایند  ۲۰۰هزار پالسما داشتیم.
نوع دیگر هم پالســما فرزیس است که بخش خصوصی
و نمایندگانپاالیشگرهای بینالمللی انجام میدهند که در
دنیــا هم بخش خصوص انجام میدهد .حال انتقال خون
هم وارد این کار شــده بود که باعث شد  ۲۳۰هزار اهدای
خون کامل کم شود .یعنی فردی که پالسما اهدا میکرد،
دیگر اهدای خون انجام نمیداد .این  ۲۳۰هزارتا معادل ۴۲
هزار لیتر پالسماســت که مجموعا طی چهار سال  ۵هزار
ن پروژه
لیتر پالسما توانسته بودیم ،جمعآوری کنیم .ما ای 
را متوقف کردیم.
وی با بیان اینکه کرونا دنیا را با شــوک خونی مواجه کرد،
گفت :کره جنوبی ،ویتنام ،چین ،افریقا ،امریکا ،انگلستان،
ایتالیا ،فرانســه و ....همه دچار مشــکل شدند و بسیاری
از معافیتهــای اهدای خون را برداشــتند که برایشــان
هزینههای باالیی داشت .ایران هم با همین پدیده مواجه
شد .کشــورهای منطقه امرو بین  ۲۰تا  ۳۰درصد کاهش
ذخایر خونی پیدا کردند ،اما با حمایتهای مردم در ســال
 ۱۳۹۹نســبت به ســال  ۱۳۹۸به طور میانگین  ۸درصد
کاهش پیدا کردیم و  ۱۴۰۰نسبت به سال  ۱۳۹۹افزایش
داشتیم .علیرغم اینکه پیک پنجم کرونا بسیار سنگین بود
اما افزایش داشتیم .بهطوری که در هفت ماهه امسال ۷.۶
درصد نسبت به هفت ماهه سال گذشته رشد داشتیم .در
کشــور حتی در بحبوحه گالیهها ،به عنوان مثال در  ۴ماه
اول ســال ۲۵ ،تا  ۳۰درصد رشد اهدای خون در خوزستان
داشتیم .نباید اعتماد مردم را به انتقال خون به بازی گرفت.
عشــقی گفت :در دوران کرونا وضعیت ما در منطقه خیلی
بهتر بود .ما رفرنس بودیم و در این باره در کنفرانسهای
بینالمللی از ایران دلیل این موضوع را میپرسند .بنابراین
کرونــا آنقدرها ما را نزد ،اما باز هــم اهدای خون در حال
کاهش اســت .چرا؟ .یکی از دالیل این است که ترکیب
جمعیتــی جوان مــا دارد کم میشــود .اهداکنندگان بار
اول ما طی  ۱۰ســال گذشــته روند رو به کاهش را نشان
میدهند .پیک سنی اهداکنندگان خون  ۱۰سال قبل ۲۵
تا  ۳۵ســال بود ،اما اکنون این ســن به  ۳۶تا  ۴۵ســال
رسیده است .یعنی طی این مدت اهداکنندگان جوان ما به
اهداکننده مستمر بدل نشدند .در عین حال سبک زندگی
افراد هم تفاوت کرده اســت .فرد برای اهدای خون آمده،
اما تاتو و حجامت کرده اســت .ما نمیتوانیم از آنها خون
دریافت کنیم .من وارد موضوعات فرهنگی نمیشــوم ،اما
مطالعه شد و آمار وجود دارد؛ از میا ن افرادی که تستهای
تاییدیه مثبت هپاتیت ســی داشتند ۸.۹ ،تنها مشکلشان
این بوده که یکســال گذشته حجامت کردند که در برخی
شهرها  ۱۸درصد بوده است .بنابراین ما موظفیم فردی را
که حجامت کرده یکســال از اهدای خون معاف کنیم تا
اگر بیماری وجود دارد ،خودش را نشــان دهد.وی افزود :از
ســوی دیگر جوانان مملکت میآیند برای اهدای خون و
متوجه میشویم که جوان کشور فشار خون دارد ،نمیتوان
دیگر از او خون دریافت کرد .بنابراین تغییر ترکیب جمعیتی،
سبک زندگی و ...باعث شده که معافیتهای ما باال باشد.
یکی از باالترین معافیتها را در منطقه داشته باشیم و بر
همین اساس هم سالمت خون در ایران در حد کشورهای
توسعهیافته است .البته ما اقدامات مولکولی هزینه بر انجام
نمیدهیم زیرا مانند کشورهای توسعه یافته اعتبار نداریم،
اما ما با همین دقتها خون را سالم نگه داشتیم و مردم با
خیال راحت استفاده میکنند ،اما این موضوع هم سبب شده

کاهش اهدا داشته باشیم.
عشقی گفت :در عینحال کووید که آمد بودجههای کشور
به سمت کرونا رفت .اوایل سال  ۱۳۹۹حتی به ما ماسک
نمیدادند .میگفتند شما کادر سالمت نیستید .این درد را به
کجا بگوییم .از بودجه کرونا به سازمان انتقال خون چیزی
تعلق نگرفت .در عینحال برای کیسههای فیلتردار لکوسیت
که برای تاالسمیها استفاده میشود ،خودمان پول دادیم و
 ۱۰۰میلیارد در این زمینه از وزارت بهداشت طلبکاریم .با
اینحال ما به خاطر حساب و کتاب خون بیماران تاالسمی
را زیر تیغ نبردیم .امیدواریم با تغییراتی که پیش آمده توجه
بیشتری به این حوزه شود.
وی با بیان اینکه ما درآمدهای اختصاصیمان را خرج کیت
و کیســه کردیم ،گفت :مشــکل دیگر این بود که همه با
افتخار میگویند ما تختهای بیمارستانی را گسترش دادیم.
چطور ممکن است که بیمارستان بزنند و خوشحالیم که از
سال  ۱۳۹۵تاکنون  ۳۰هزار تخت بیمارستانی اضافه شده،
اما آیا یک تخت برای اهدای خون در کشــور اضافه شده
اســت؟ .حتی آمار پایگاههای انتقال خون ما کاهش یافته
اســت .بهطوری که از  ۲۱۸پایگاه در سال  ۱۳۹۸به ۱۷۸
پایگاه رســیده بود .تهران  ۲۲پایگاه داشته اما اکنون ۱۲
پایگاه دارد .جمع کردن یک پایگاه برای ما مانند قطع کردن
درخــت میماند .البته ما طی ایــن دوره  ۲۰پایگاه اضافه
کردیم .در عین حال آیا برای تامین خون این بیمارستانها
برنامهریزی شد؟ .باید توجه کرد که برای هر تخت جراحی
 ۲۱واحد خون باید تامین شود .برای هر تخت انکولوژی و
پیوند  ۷۶واحد خون نیاز است .برای زنان  ۳۰واحد خون و
برای  NICUنیز  ۵۶واحد خون نیاز است.
عشقی در پاســخ به سوال دیگر ایســنا ،درباره وضعیت
استخدامیهای ســازمان انتقال خون ایران ،گفت۶۰۰۰ :
ردیف اســتخدامی داریم که  ۴۵۰۰ردیف اشغال است ،اما
 ۲۰۰ردیف را از ما گرفتند .طی دو ســال اخیر  ۵۰۰ردیف
شغلی را زنده کردیم که یکسال آزمون و یکسال گزینش آن
طول کشید و سال  ۱۴۰۱نیرو در اختیار ماست .در سه ماهه
آخر ســال هرطور شده به استانهای محروم نیرو خواهیم
داد و استانهای دیگر را از اول سال  ۱۴۰۱نیرو میدهیم.
در این میان ما از نیروهای هالل احمر و  ...استفاده کردیم.
جالب است در دوران کرونا اعالم شد که حتی بازنشستهها
را میتوانید بهکار گیرید ،اما به سازمان انتقال خون گفتند
شما که دانشگاه نیستید .لشگر بازنشستگان دلسوز پشت در
ماندند و حاال میگویند چرا اهدای خون دارد کم میشود.
عشــقی گفت :در زمینه اعتبارات با تشــکر از نمایندگان
مجلس که متوجه شدند انتقال خون چیست ،در این هفته
پیگیرند تا فراکســیون انتقال خون در مجلس ایجاد شود.
همچنین برای اولین بار در تاریخ انتقال خون ایران در سال
گذشــته درآمد انتقال خون را در بودجه  ۱۴۰۰اختصاصی
کردند .اگر بخواهم بگویم کــه نمایندگان از چه طریقی
درآمدمان را اختصاصی کردند و ســازمان برنامه و بودجه
وقت چه شیطنتهایی جلوی انتقال خون این ایران انجام
داد ،یک فیلم گانگســتری میشــود .وقتی که درامدمان
اختصاصی شــد ،سازمان برنامه و بودجه وقت اعالم کرد
که از جای دیگری از شــما کم میکنیــم و کم کردند و
 ۱۵۵میلیارد تومان درآمد عمومی ما را کم کردند .امســال
انشاءاهلل این اتفاق نخواهد افتاد و حتی مکاتبه کردیم که
این حق را به ما برگردانند.
عشــقی با بیان اینکه ما روابط عمومی سازمان را جهت
شناخت بیشتر مردم قویتر و فعالتر کردیم ،گفت :انتفال
خــون بدون بال فرهنگی و اجتماعی پیش نمیرود .برای
این کار درخواســت ایجاد معاونت با اداره کل کردیم ،اما
سازمان اداری و استخدامی مخالفت کرد .هرطور شده باید
این اقدام را راه بیندازیم.
وی با بیان اینکه یکی از افتخارات ما داشــتن بانک خون
نادر اســت ،گفت :بیماران تاالسمی مصرف کننده مزمن
خون ،مقاومت پیدا میکند و این گروه های فرعی برایش
مهم اســت ،این بیمار میگوید قبال سه واحد خون به من
میرســید اما اکنون باید دو واحد دو واحد بگیرم و از کار و
زندگی می افتم .دل ما میسوزد .زیرا این خونها با فراخوان
تلفنی اهدا می شــود و گاهی هم مشکالتی در این راستا
ایجاد میشود .حال برای این خونها هزینههای باالیی هم
انجام میشود و گاهی یککیسه خون  ۱۳میلیون تومان
برای ما درمیآید .در حالیکه ما  ۶۰هزار تومان بابت خون
فیلتردار دریافت میکنیم .البته مهم این اســت ک ه تامین
شود .بنابراین اگر تمام این فرایندها را اصالح نکنیم ،آینده
تلخی در انتظار شاخصهای خون کشور است.
عشقی تاکید کرد :شاخص ها رو به کاهش است و ما نیاز
به اعتبارات و دیده شدن در سازمان اداری و استخدامی و
مجلس و ســازمان برنامه و بودجه داریم .نیاز به همراهی
رسانه ها داریم .انتقال خون جز رسانه چیز دیگری ندارد.
وی گفت :البته ما جدای از بازبینی برخی معافیت ها مانند
سن اهداکنندگان ،خروج برخی داروها ،اقدامات دیگری هم
کردیم .در زمینه اهدای افراد اتباع غیر ایرانی که کد ثابت
حضور در ایران دارند ،تسهیالتی فراهم کردیم .اقدام دیگر
به کارگیری کیسه خون کودکان بود که کیسه های ۱۰۰
سی سی است ،ایجاد کردیم.
وی در پاســخ به ســوالی درباره جمع آوری پالســمای
بهبودیافتگان کرونا ،گفت :ما همچنان آمادگی جمع آوری
پالسمای بهبودیافتگان را داریم .باید توجه کرد که انتقال
خون ایران در این زمینه توانمندترین کشور است و این را
نشان داد و حدود  ۱۶هزار واحد تامین و  ۱۲هزار واحد توزیع
کرد .منتها با این پالسما برخورد غیرعلمی شد.
وی گفت :کووید درمان قطعــی ندارد .همه داروها اعم از
رمدسیویر ،فاویپیراویر و ...بار مطالعات تائیدکننده آنها و رد
کننده آنها مساوی است .درباره پالسما هم همینطور است.
اما متاسفانه دارو درمانی رمدسیویر و همچنین پالسما برای
چند روز اول ابتال باید با کار برده شــود ،اما در گایدالین
کشوری پالسما در سطح رمدسیویر مطرح نشد و در عین
حال به صورت علمی هم استفاده نمیشد .در عین حال یک
ریال هزینه پالســما را به انتقال خون ندادند .البته اکنون
دیگر با واکسیناسیون کشوری ،تشویقی برای این موضوع
نیســت .البته اگر روزی وزارت بهداشت یا مراکز درمانی
درخواست کنند ،تامین میکنیم.
عشقی اظهار کرد :سیاست های سازمان انتقال خون ایران
باید به سمت گسترش فعالیت های سیار رود .با این معنا که
باید بین مردم رفته و خون بگیریم ،اما این نیاز به لجستیک
قوی و سامانه های سیار استاندارد دارد.
وی درباره پاالیشــگاه پالسما نیز گفت :ما در جمع آوری
پالسما به روش تولیدی فعالیتی نداریم ،اما پالسماهایمان
را برای تولید دارو در اختیار پاالیشــگاه ها قرار میدهیم.
امیدوارم روزی باالخره عزم ملی ایجاد شــود تا پاالیشگاه
پالسما در ایران ایجاد شود .حدود یک تا  ۱.۵میلیون لیتر
پالسما باید به دارو بدل شــود ،تا نیازهای کشور برطرف
شود .در عین حال پاالیشگاه هم در ایران نداریم .در زمینه
سابقه پاالیشگاه هم که وارد مسیر حقوقی شده است.
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روند جهانی فزاینده تقاضا
و اختالل مصرف مواد
مخدر نگران کننده است

مدیــر کل دفتر تحقیقــات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر ،روند فزاینده
تقاضا و اختالل مصرف مواد در جامعه
جهانی را نگران کننده توصیف کرد و
گفت :طی  ۱۴سال اخیر ،جامعه جهانی
با روند افزایــش  ۳۲درصدی مصرف
کننــدگان موادمخــدر و روان گردانها
در طیف ســنی  ۱۵تا  ۶۴سال مواجه
شده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از ستاد مبارزه
صرامی
با مواد مخدر ،دکتر حمید رضا ّ
در هشــتمین کنگــره انجمــن روان
شناســی ایران که در محل دانشــگاه
صنعتــی شــریف برگزار شــد ،اظهار
داشت :دنیای آشوب ناک هزاره سوم با
بیثباتی ،پیچیدگی ،غیر قطعی بودن و
ابهام مواجه بوده که متاســفانه در این
عصر نیز بشریت با یکی از بحرانهای
جدی ،چند وجهی ،چند ســببی و یک
تهدید استراتژیک یعنی اختالل مصرف
مواد مخدر و روان گردانها روبرو شــده
و تقاضای مصرف مواد ،زمینه را برای
روند فزاینده عرضــه آن فراهم کرده
است.
وی افزود :طی  ۱۴ســال اخیر ،جامعه
جهانی با روند افزایــش  ۳۲درصدی
مصرف کنندگان مــواد مخدر و روان
گردانها در طیف ســنی  ۱۵تا  ۶۴سال
مواجه شده به طوری که در سال ۲۰۰۶
میــادی ۲۰۸ ،میلیــون نفر مصرف
کننده یکی از انواع مواد وجود داشته و
در سال  ۲۰۱۹میالدی به  ۲۷۵میلیون
نفر افزایش یافته است.
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد
مبارزه با مواد مخــدر با بیان اینکه در
عصر جهانی شدن و بواسطه تهاجمات
اجتماعی و فرهنگی ،متاسفانه وضعیت
اختالل مصرف مواد در کشــور در سه
دهه اخیر در جمعیــت عمومی  ۱۵تا
 ۶۴سال کشــور روند افزایشی داشته
اســت ،یادآور شد :بدین ترتیب جایگاه
اختــال مصــرف مــواد در زنجیره
مشکالت اجتماعی از آسیب اجتماعی
به مســاله اجتماعی عبــور کرده و در
ی تواند به یک بحران
صورت استمرار م 
اجتماعی تبدیل شود.
این مدرس دانشــگاه در ادامه ،مؤلفه
های فراسیســتمی روندهای تاثیرگذار
بر آینده اختالل مصــرف مواد را روند
اجتماعی ،روند جمعیت شناختی ،روند
بی ثبات کنند ه هــای اقتصادی ،روند
تغییر در ســبک زندگی و ارزشهای
اجتماعی ،روند نیروی کار ،روند سرعت
تحوالت و رشد فن آوریهای پیشرفته
در امر تولید مواد ،روند مصرف و روند
امنیتی در عرصه تقویت جرائم سازمان
یافته برشمرد.
صرامــی ۴۳ ،متغیــر در زمین ه های
ّ
مختلــف اعــم از بیــکاری ،کاهش
تعامالت اجتماعی ،مهاجرت و رشــد
شهرنشــینی ،افزایش فشار استرس و
اختالالت خلقی ،احســاس ناکامی و
ناامیدی و نابردباری در روابط اجتماعی،
شکاف بین نسلی ،شکل گیری پدیده
خودمــداری و توجه به خــود و منافع
فردی ،بحران هویــت ،افزایش لذت
طلبی افراطی و هیجان خواهی ،شکاف
و گسســت در میان خرده فرهنگها و
گروههای اجتماعــی ،بروز چند پارگی
فرهنگی ،رشــد مصرف گرایی ،فریب
هــای فرهنگــی و تقویــت باورهای
غلط در زمینه مصــرف مواد ،تضعیف
ارزش های سنتی ،بروز نافرمانی های
اجتماعی ،لجبــازی و مخالف خوانی،
تنوع و تکثر مواد و دسترســی نسبی
به انواع مواد ،تضعیف کارکرد و نظارت
خانواده ،افزایش نابرابریهای اقتصادی
و تعمیق شــکاف طبقاتی ،اشتغال غیر
قانونی در خرید و فــروش مواد ،بهره
گیری قاچاقچیان از دارک نت و فضای
مجازی در توزیع و تبلیغ مصرف مواد
برای جذب مشــتریان جدید ،تســلط
توزیــع کنندگان به فنآوری های نوین
برای انتقال مــواد ،ضابطه مند نمودن
مصــرف بعضی از مواد توســط برخی
از کشــورها ،افزایش تولیــد و دپوی
تریاک و ماری جوانا ناشــی از استقرار
دو دهــه آمریکاییهــا در افغانســتان،
بهره گیری از قاچاق مواد مخدر برای
تامین مالی تروریســم و تشدید جرایم
سازمان یافته و پدیدار شدن مسیرهای
جدید در انتقال مواد از طریق مرزهای
آبــی را از جمله عوامــل تاثیر گذار بر
آینده اختالل مصرف مواد در اقشــار
اجتماعی دانست.وی تاکید کرد :پیش
بینی روند تا ســال  ۲۰۲۵میالدی در
جامعه جهانی حکایت از کاهش ســن
و رشد بروز و شــیوع مصرف ترکیبی
و هم زمان مــواد مخدر ،روان گردانها
و همچنیــن داروهای مخدر و محرک
در نوجوانان ،جوانان ،بانوان ،شاغالن و
افراد تحصیل کرده داشته ضمن آنکه
براساس نتایج مطالعه صورت پذیرفته،
در سال ۱۴۰۴کشورمان نیز با افزایش
روند تعداد مصرف کنندگان مســتمر
مواد مواجه خواهد شد.
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الزامی شدن حضور همه
دانش آموزان در مدارس از اول آذر

سرپرســت وزارت آمــوزش و پرورش
گفــت :دانــش آمــوزان همــه مقاطع
تحصیلــی از یکــم آذر در کالسهای
حضوری مدارس حاضر شوند.
به گــزارش خبرگزاری مهــر ،علیرضا
کاظمــی ،سرپرســت وزارت آموزش و
پرورش گفت :همه مدارس ما شــرایط
بازگشــایی را دارند و دستورالعمل شیوه
نامههای بهداشتی را نیز به همه مدارس
ابالغ کردیم.
وی تأکیــد کــرد :تعــداد کالسهای
حضوری مدارس در اختیار مدرسه است
و حضور دانش آموزان در این کالسها
الزامی است.
کاظمی افزود :دانش آموزانی که عالئم
بیماری داشته و یا اعضای خانواده آنان
بیمــار هســتند میتواننــد همچنان به
صــورت مجازی دروس خــود را دنبال
کنند.سرپرست وزارت آموزش و پرورش
گفت :بر اســاس نظرسنجی معتبری که
کردهایــم  ۷۰درصــد خانوادهها موافق
تشکیل کالسهای حضوری هستند.
کاظمــی ادامــه داد ۹۰ :درصد مدارس
وضعیت خود را در ســامانه بازگشــایی
مدارس اعالم کرده و مجوز بازگشــایی
گرفتهاند.
وی خاطرنشــان کرد :آمــوزش صرف

مجــازی در همه مــدارس از یکم آذر
ممنــوع اســت و باید مــدارس حداقل
هفتهای یک یا دو روز آموزش حضوری
داشته باشند.
کاظمی گفت :به مــدارس گفتهایم که
جلســه اول را به رعایت شــیوه نامهها
اختصاص دهند.
وی در پاسخ به این سوال که مواردی از
ابتالی دانش آموزان و معلمان به کرونا
گزارش شده است یا خیر؟ تصریح کرد:
بله چند مورد داشــتهایم ،اما اینکه این
افراد در مدرســه مبتال شده باشند تأیید
نمیکنیم.
کاظمی گفــت :متأســفانه برخیها در
فضــای مجازی عکسها و یا فیلمهایی
را از معلمــان مبتال و یا فوت شــده به
دلیل حضور در مدرســه منتشر میکنند
که این موضوع صحت ندارد.
وی افــزود ۱۱ :میلیون دانشآموز هنوز
در کالسها حاضر نشــدهاند و ابتالی
دانش آموزان و معلمان به کرونا از پایه
بی اساس است.
وی با اشاره به کمبود معلم گفت۲۰۰ :
هــزار معلم کمبود داریــم ،ولی این به
معنای خالی بودن مدرســه نیست و این
کمبود را با معلمان حق التدریس ،خرید
خدماتی و بازنشسته جبران کردهایم.

بخشنامهساماندهیفعالیتهای
رسانهای بنیاد شهید ابالغ شد

معاون رئیسجمهوری و رئیس بنیاد شهید
و امــور ایثارگــران با صدور بخشــنامهای
اعالم کرد :انجام مصاحبه و نشست خبری
توسط معاونین و مدیران بنیاد شهید و امور
ایثارگران بــا هماهنگــی اداره کل روابط
عمومی و اطالعرسانی صورت میپذیرد.
به گــزارش ایرنــا از «ایثار» ،دکتر ســید
امیرحســین قاضیزاده هاشمی ،بخشنامه
ساماندهی فعالیتهای رسانهای بنیاد شهید
و امور ایثارگــران را خطاب بــه معاونین،
مدیران کل مستقل ســتادی ،مدیران کل
بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتانها و
مدیران عامــل ســازمانهای تابعه برای
ساماندهی فعالیتهای رسانهای بنیاد شهید
و امور ایثارگران ابالغ کرد.
طبق ماده  ۱بخشنامه ابالغی که بر اساس
تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص نحوه
فعالیت ،وظایــف و اختیارات روابط عمومی
دســتگاههای اجرایی تنظیم شــده ،انجام
مصاحبه و نشســت خبری توسط معاونین
و مدیــران بنیاد شــهید و امــور ایثارگران
با هماهنگــی اداره کل روابــط عمومی و
اطالعرسانی صورت میپذیرد.
همچنین پوشش خبری ،تولید و انتشار خبر

و دعوت از اصحاب رســانه در همه دیدارها
و برنامههای بنیاد شهید و امور ایثارگران و
انعکاس آن در رســانهها بر عهده اداره کل
روابط عمومی و اطالعرسانی بنیاد است.
بر اســاس مــاده  ۵این بخشــنامه ،پایگاه
اطالعرسانی ایثار ( )isaar.irدرگاه رسمی
انتشــار اخبار بنیاد شــهید و امور ایثارگران
اســت و انتشــار بیانیهها و اخبار مربوط به
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده
ولی فقیــه در بنیاد و هرگونــه مطلبی که
ماهیت اطالعرســانی و خبری دارد صرف ًا
توسط سایت ایثار منتشر خواهد شد.
همچنین موارد و نــکات ضروری دیگر در
زمینه فعالیتهای رسانهای و اطالعرسانی
بنیاد شهید و امور ایثارگران در این بخشنامه
به تفکیک ذکر شده است.

اختیارات و وظایف تعزیرات افزایش یابد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت:
در حــوزه گشــت و نظارت بــر بازار و
تنظیمگری ،انتظار مردم این است که بر
مبنای ماده  ۱۹از اختیار قانونی استفاده
کنیم و به مرور در مجلس و دولت سعی
داریــم اختیارات و وظایــف را افزایش
دهیــم که اگر موفق شــویم ،اختیارات
تعزیرات همچون اوایل انقالب میشود.
به گزارش روز شــنبه ایرنا از ســازمان
تعزیــرات حکومتی ،احمــد اصانلو در
آیین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات
حکومتی تهران ،ضمــن تبریک هفته
بســیج افزود :دولت جدید ســه ویژگی
دارد ،مردمــی بودن ،جهــادی بودن و
تحولگرا بودن که این ویژگیها را یک
بســیجی نیز دارد و مطابق فرمایشات
رهبر معظــم انقالب ،هر کســی این
ویژگیها را داشــته باشید یک بسیجی
است و ما اگر بخواهیم به مردم خدمت
کنیم باید این ویژگیها را کسب کنیم.
وی ادامــه داد :خدمتگــزاران در نظام

جمهوری اســامی باید نگرش الهی و
انقالبی داشته باشند و نباید اجازه دهند
کــه کار برای آنها تبدیل به کلیشــه و
روزمرگی شــود زیرا اعتقــاد داریم ذره
ذره اعمال و رفتار مــا در آن دنیا تأثیر
دارد.اصانلو ضمــن قدردانی از زحمات
چهار ســاله محمدعلی اسفنانی گفت:
جا به جایی در اســتان تهران به معنای
ضعــف و کمکاری نیســت و ایده من
این اســت مدیران مــا همین که جا به
جایــی صورت بگیــرد ،انگیزه جدیدی
ایجاد میشــود.وی با آرزوی موفقیت
برای آقایی اظهار داشــت :آقای آقایی
با توجه به تجربه کار اجرایی در استان
اصفهان و اشــرافی که بر حوزه گشت
مشــترک دارند ،در این جایگاه خدمت
خواهند کرد و به خودشــان نیز گفتهام
که سه سیاست اساسی نظارت بر شعب
به خصــوص اجرای احکام ،ســامت
کارکنان و تقویت گشــتهای مشترک
را سرلوحه کارشان قرار دهند.

