
 این روزها بهترین فرصتی بود که س��ال ها آرزویش را داش��تیم تا اگر پیش آید به 
کارهایی برس��یم و آمال ها و نیازهای فطری خود را به نحوی س��امان بخشیم تا از 
عقده های درونی کم کنیم. یکی عش��ق اس��تراحت مطلق داشت و دیگری نیازمند 
تفکر عمیق پیرامون خلقت موجودات و س��ومی تصمیم داش��ت حساب های ظاهر 
و ش��خصیت درونی را به نحوی تسویه کند و گروهی که توقع کمتری داشتند می 
خواستند به خواندن کتاب و نوشتن خاطرات پرداخته یا دستی به ساز مورد عالقه 
خود بزنند و یا قلم مو را به دس��ت گرفته تا پرتره ای که به خاطرش��ان رسیده بود 
روی بوم نقاشی پیاده کنند. اما در این میان اهل مطالعه وسعت بیشتری را به خود 
اختص��اص داده و اطالعات جامع تری به دس��ت آورند و اگ��ر تاریخ را انتخاب می 
نمودند به حقایقی دس��ت می یافتند که میتوانست روشنی بخش سیاست روزمره 
آن ها باش��د و البته این وظیفه وزارت امور خارجه اس��ت تا س��فرای خود را از بین 
کس��انی انتخاب کند که به پیش��ینه و آداب و رسوم و زبان آن کشور آشنایی کامل 

داشته باشند در حالیکه بیشتر مواقع هیچ یک از این نیازها مدنظر قرار نمی گیرند 
ک��ه اگر می گرفتند وضعیت مراودات سیاس��ی و اجتماعی م��ا با بعضی از مدعیان 
تمدن بهتر از این بود که هس��ت. آن ها نیز باید توس��ط وزارت امور خارجه و سفرا 
بخصوص کارداران فرهنگی ما با تمدن هفت هزار س��اله ایران آش��نایی پیدا کنند 
که چگونه پس از درگذش��ت انوشیروان که زنجیر متصل به زنگوله عدل او تا درب 
ورودی قصر ادامه داشت که هریک از رعیت های ملک ایران که نیمی از کره خاکی 
را در بر داشت و قصد شکایت پیدا می کرد آن را به صدا در می آورد و شرف حضور 
پیدا می نمود و می س��رود »ای ملک آزرم تو کم دیده ام/ وز تو همه س��اله س��تم 
دیده ام« و چون س��فرا و فرستادگان آگاه نیستند، کشورهای نورسیده ای همچون 
آمریکا که پیش��ینه تأسیس آن به یک پانزدهم تاریخ سرزمین ایران هم نمی رسد 
و روزگاری نه چندان دور قسمتی از قاره را به زور و جبر از سرخپوستان بومی آن 
گرفتند و سپس به دزدان ششلول بند سر گردنه تبدیل شدند و پس از آن به یاری 
راهزنان دریایی رفتند تا جبل الطارق را قرق نموده و کش��تی های تجاری ایران را 
مص��ادره کنند و در بانک های زیر س��لطه خود به خال��ی کردن ذخایر این ملت به 
بهانه تحریم بپردازند وقتی نوبت دفاع از حقوق تاریخی ایران می ش��ود نمی توانند 

به آن بپردازند تا کابویی به نام ترامپ رجز خوانی کند. 
امروز غارتگری های غرب از حالت سنتی به روش صنعتی، مدرن و متمدن تبدیل 
شده است زیرا تشت آنها از آسمان غرور فرود آمده و صدای گوشخراش آن همگان 
را در پنج قاره متوجه طبل توخالی بودن آن ها کرده است بنابراین نیازهای ضروری 

خ��ود را از طریق غارت و چپاول به دس��ت می آورند. وی��روس ناخوانده کووید 19 
یعنی کرونا اگرچه به ظاهر حامل خس��ارات فراوانی برای جامعه بش��ریت است اما 
محاس��نی هم از لحاظ معنوی به همراه دارد که توانس��ته اس��ت پس از قرن ها بار 
دیگ��ر طوفان نوح را تداعی کند و نش��ان دهد فرعون ه��ا هیچگونه قدرتی را نمی 
توانند تا ابد به رخ مس��تعمرات بکش��ند و جهانی را به صورت موم در دستان پلید 

خود شکل دهند. 
خبرهای تکاندهنده از غرب در قاره سبز تا آمریکا و از شرق در چین تا چک نشان 
از آن دارد ک��ه دریوزگی ها به اندازه این نزول پیدا کرده که ضمن دریافت هدایای 
بهداش��تی از دولت روس��یه، میلیون ها ماسک و محصوالت پزشکی خریداری شده 
توسط دیگر کشورهای جهان در پایانه باری در پکن و توسط نمایندگان مهد تمدن 
یعنی آمریکا به طور محترمانه غارت تا با هواپیماهای خود به سوی نیویورک ارسال 
ش��ود! که چند روز قبل از آن کامیون های حامل این محصوالت خریداری ش��ده 
توس��ط فرانسه در مرزهای چک که قصد ترانزیت عبور داشته اند توسط این دولت 
مصادره می گردد! که همان دزدی با چراغ روش��ن است و اینجاست که فیلسوفان 
غرب می گویند: »امروز شرق ماسک را به راحتی از چهره غربی برمی دارد که قرن 
ها مدعی تمدن بوده است«! فراموش نکنیم ندای ملکوتی رهبر انقالب اسالمی که 
چگون��ه آب پاک پیرامون عدم اعتماد به غرب و بخصوص آمریکا در رابطه با برجام 
روی دس��ت مسئوالن و متولیان نظام ریختند که امروز می بینیم دزدان سر گردنه 

ای بیش نیستند.

ایران در مبارزه با کرونا بهتر از شما عمل کرد
ایران همچنان 

ناجی ملت ها و 
کابوس آمریکا

بیولوژیک بودن»کرونا« 
درحال بررسی است

حل معضالت زیست 
محیطی؛ از شعار تا 

شعور!؟
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در ماجرای کرونا به یک نکته مهم باید توجه داشت 
و آن ه��م بحرانهایی بود که آمری��کا و غرب برای 

ایران اسالمی درست کرد.
همگان به خاطر دارند که تحریمها برای مدتی هر 
چند کوتاه باعث کمبود پوشک، دستمال کاغذی و 
دیگر اقالم بهداشتی در کشور شد، این مسئله باعث 
شد تا مشکالتی برای مردم ایجاد شود، اما سرانجام 
این مش��کل حل ش��د و ش��رایط به ح��ال عادی 
بازگش��ت. البته در زمان کمبود شدید پوشک بچه 
و دیگر اقالم بهداش��تی مردم ایران برای خرید این 
محصوالت مانند کش��ورهای غربی که اکنون دچار 
ویروس کرونا ش��دهاند، به زد و خورد تپرداختند و 

از دست یکدیگر این اقالم را نقاپیدند.
اما اکنون همین کشورهای غربی که باعث کمبود 
و گرانی محصوالت بهداشتی در ایران شده بودند، 
ک��ه البته در این میان برخی در داخل نیز با س��وء 
اس��تفاده از این فض��ا، به کمبودها دام��ن زدند، با 
کمبود شدید دستمال کاغذی،پوشک بچه، ماسک، 
دس��تکش و دیگر اقالم بهداش��ت روبرو هستند تا 
جایی که مردم برای به دست آوردن این محصوالت 
در فروش��گاهها به ج��ان هم میافتن��د و صفهای 
طوالنی تش��کیل میدهند. همین کشورهای غربی 
تحریم کننده ایران، سبد کاال، کمکهای معیشتی، 
یارانهه��ا و دیگر کمکهای دولتی به مردم و آنهایی 
ک��ه کمتر برخ��وردار بودند، به مس��خره گرفتند و 
شرایط کشور را بحرانی جلوه دادند و در رسانههای 
خود با ش��دت هر چه تمامتر ما را تحقیر کردند و 
مردم را علیه انقالب خود شوراندند،اما مردم فداکار 
کش��ورمان با صبوری و متانت کامل این مسائل را 

نیز تحمل کردند و از سر گذراندند.
اکنون مردم همین کشورها، یعنی کشورهای غربی 
از اروپ��ا گرفته تا آمریکا به دنبال دریافت کمکهای 
دولتهای خود هس��تند و درگیر نان ش��ب، شرایط 
در این کش��ورها به گونهای شده است که توان پر 
کردن قفسههای فروشگاههای خود را ندارند و مردم 
ساعتها باید در صف باشند تا بتوانند نیاز اولیه خود 
را تهیه کنند. اکنون نیز همچنان به مسخره کردن 
خ��ود ادامه میدهند و اقدامات جمهوری اس��المی 
ایران را در مبارزه با کرونا تحقیر و تخریب میکنند، 
حت��ی فعالیتهای مردمی و جهادی را به تمس��خر 
میگیرند، اما خود همچنان با وجود ادعای ظرفیت 
باال همچنان نمیدانند که با ویروس کرونا چه کنند. 
حیران و سرگردان ماندهاند اما باز هم ایران را زیر 
تیغ انتقادات تند خود میگیرند و شبکههای فارسی 
زبانش��ان در این مدت سر خط خبرهای خود را به 
ایران و ویروس کرون��ا اختصاص دادهاند و در این 
ش��رایط بجای آن که دست از تخریب و تضعیف و 
سیاه نمایی بردارند، به سیاست دشمنی خود علیه 

کشورمان افزودهاند.
بیخانمانهای آمریکا و اروپا از بیتوجهی دولتمردان 
خود جان میبازند  هیچ نهادی وجود ندارد تا از این 
قشر در شرایط بحرانی ویروس کرونا از آنها حمایت 
کند. سالمندان و افرادی که بیماری زمینهای دارند، 
با بی توجهی دولتها جان میبازند و منطق آنها این 

است که نباید برای چنین افرادی هزینه کرد!
ایران را در ش��رایط تحریمه��ای اقتصادی، باز هم 
تحریم کردند و از دریاف��ت وام صندوق بینالمللی 
پول محروم نمودند تا مبادا جمهوری اسالمی بتواند 
با ای��ن وام، بحران کرونا را بهت��ر مدیریت کند، از 
ورود دارو، ل��وازم و تجهیزات بهداش��تی و درمانی 
جلوگیری کردند تا تلف��ات کرونایی ایران افزایش 
یاب��د، اما تعداد جان باختگان کش��ورهای غربی از 
ایران بس��یار فراتر اس��ت. هیچیک از مسئولین و 
م��ردم ایران از اتفاقی که در اروپا و آمریکا در حال 
وقوع اس��ت، ش��ادمان نیس��ت، در قاموس ایران و 
ایرانی مرگ هر انسانی دردناک و حزن انگیز است، 
اما مقامات آمریکایی از باال رفتن تعداد جانباختگان 
در کشورمان شادمان میش��وند و این تفاوت میان 

انسانیت و حیوانیت است!
همی��ن کش��ورهایی که ای��ران را تحری��م دارویی 
کردهاند،اکنون خود با کمبودهای ش��دید دارویی 

روبرو هستند، نبود تجهیزات پزشکی از جمله 

پیروزی ایران در رزم نابرابر 
مقابل ویروس کرونا 
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گزارشمعاونتتحقیقاتوزارتبهداشت
برنامهریزیبرایتولید۳واکسن
موثربرکرونادرکشور

حمایت از تولید دستگاه سی تی اسکن، تولید واکسن ویروس 
کرونا، توس��عه هوش مصنوعی در تشخیص بیماری و حمایت 
از تولی��د داروهای موثر از مهمترین برنامه های فناوری وزارت 
بهداش��ت اس��ت. معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
گ��زارش عملکرد درباره اپیدمی ویروس کرونا ۲۰19 منتش��ر 
ک��رد. این عملکرد در بخش های توس��عه فناوری، تش��خیص 
بیماری، اپیدمیول��وژی، کارآزمایی بالینی، اخالق در پژوهش، 
منابع مال��ی پژوهش و پایش پژوهش ها و انتش��ار نتایج ارائه 
شده اس��ت.  دفتر توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری 
جهت حمایت از ش��رکت های دانش بنیان به منظور س��اخت 
انواع فرآورده های مورد نیاز در زمینه پیش��گیری، تشخیص و 
درمان بیماری کووید 19 و اس��تفاده از ظرفیت بالغ بر 1۴۲۵ 
ش��رکت دانش بنیان ثبت ش��ده در معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و همچنین ۸۰۰ هسته فناور حوزه سالمت 
مس��تقر در مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی و پارک های 
علم و فناوری و پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم تاکنون 

بیش از ۲۶ اقدام مهم را به انجام رسانده است.
 از جمل��ه این اقدام��ات می توان به تش��کیل کمیته فناوری 
بیماری کووید 19 جهت بررسی و تهیه لیست اقالم مورد نیاز 
در پیش��گیری و درمان و تهیه لیست مورد نیاز در پیشگیری، 
تش��خیص و درمان بیماری: کیت شناس��ایی، ماسک N9۵ و 
سه الیه پرستاری، دستکش التکس طبی، محلول ضدعفونی 
کننده، تجهیزات ضدعفونی کننده فردی و محیطی، تجهیزات 

آزمایش��گاهی، دارو و مواد اولیه دارویی، واکس��ن، سامانه های 
دیجیتال در آموزش، در تشخیص و ثبت بیماری، ونتیالتور و 

اکسیژناتور اشاره کرد.
این دفتر با دانش��گاه های وزارت بهداشت و وزارت علوم جهت 
شناسایی هس��ته ها و ش��رکت های دانش بنیان تولید کننده 
ه��ر یک از محصوالت در مرحله تبدی��ل به تولید پایلوت و یا 
صنعت��ی مکاتبه کرد. مذاکره و هماهنگی با صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی و معاونت س��رمایه گذاری و تجاری سازی معاونت 
علم��ی و فناوری برای حمایت از ش��رکت های منتخب و برتر 
از دیگر فعالیت های این حوزه اس��ت. انتخاب 9 شرکت تولید 
کننده کیت تشخیص ملکولی قطعی در هفته اول فروردین ماه 
99 تعداد 9 شرکت تولید کننده کیت تشخیص ملکولی قطعی 
از میان ۵۲ شرکت انتخاب و معرفی شدند. تولید این شرکت ها 
منجر به ورود نمونه س��اخت داخل به بازار ش��د. همچنین در 
همین زمان نس��بت به شناسایی و حمایت از ۲ شرکت دانش 
بنی��ان تولید کننده کیت های تش��خیص س��ریع آنتی بادی 

ویروس کرونا به روش سرولوژی انجام شد.
در ابتدای فروردین ماه ۵ تولید کننده ماسک نانوفیلتر از میان 
۳۲ ش��رکت آماده برای افزایش تولید در تهران و شهرستان ها 
انتخاب و معرفی ش��دند که منجر به ورود محصوالت انبوه به 
بازار ش��د. ۷ تولید کننده ضدعفون��ی کننده نیز برای ایجاد و 
افزایش ظرفیت تولید انتخاب شدند. همچنین ۵ تولید کننده 
دس��تکش التکس طبی برای افزایش ظرفی��ت تولید معرفی 
ش��دند. معرفی ۲ ش��رکت تولید کننده ونتیالتور در تهران و 
مش��هد به معاونت سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید 
و دریافت تس��هیالت افزایش ظرفیت تولی��د و قرارداد خرید 
به هیأت امن��ای ارزی از دیگر اقدامات دفتر توس��عه فناوری 
بوده اس��ت. هماهنگی با هیأت امنای ارزی برای پیش خرید 

محص��والت ونتیالتور از ش��رکت های داخل��ی تولید کننده و 
معرفی دستگاه قابل بازسازی خارج از خط نیز از دیگر اقدامات 

انجام شده است.
دفتر توس��عه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری همچنین با 
س��ازمان غذا و دارو برای تس��هیل در صدور مجوز تولید مواد 
ضدعفون��ی کننده در دانش��گاه ها و واگ��ذاری مجوز صدور به 
آزمایش��گاه های آکریدیت��ه مکاتبه کرد ک��ه در نهایت صدور 
مج��وز تجهی��زات کالس A و ملزومات به دانش��گاه ها واگذار 
ش��د. همچنین از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
برای نوس��ازی 1۵ دستگاه سی تی اس��کن موجود در سطح 
دانش��گاه های علوم پزشکی معرفی ش��ده توسط هیأت امنای 
ارزی درخواس��ت حمایت مالی شد. درخواس��ت از دبیرخانه 
مقابله ب��ه بیماری کرونا برای تس��هیل در حمل م��واد اولیه 
داروی��ی ب��ه خصوص کلروکی��ن از داروهای مؤث��ر در درمان 
بیماری کووید 19 توس��ط صنایع داروسازی داخل کشور ارائه 
شد. مذاکره با شرکت مستقر در پژوهشگاه شیمی و مهندسی 
شیمی ایران برای ساخت مواد اولیه دارویی Remdesivir در 
درمان بیماری کووید 19 و معرفی به اداره کل بین الملل برای 
همکاری مش��ترک با شرکت چینی س��ازنده از دیگر اقدامات 
این معاونت بوده اس��ت. حمایت مالی و پیگیری صدور مجوز 
کارآزمایی بالینی واکس��ن آنفوالنزای فصلی برای بومی سازی 
تکنولوژی ساخت واکسن در داخل کشور و رصد دانشگاه ها و 
پژوهش��گاه ها برای بررسی امکان تولید واکسن کووید 19 که 
تاکنون ۳ مورد به کمیته تخصصی برای ارزیابی ارجاع ش��ده 
است، از دیگر اقدامات مهم این کمیته در وزارت بهداشت است. 
پیگیری برای اخذ منابع مالی از معاونت علمی برای س��اخت 
1۰ دس��تگاه تولید ماسک سه الیه توسط یکی از شرکت های 
دانش بنیان در اصفهان و پیگیری برای تخصیص ۲ دس��تگاه 

س��اخت ماسک س��ه الیه برای هسته فناور مس��تقر در مرکز 
رشد دانشگاه های کهگیلویه و بویراحمد و تبریز نیز انجام شد. 
حمایت از ش��رکت های دانش بنیان سازنده دستگاه نانوفایبر 
برای توسعه بازار و فروش محصوالت در سطح آزمایشگاه های 
جامع علوم پزش��کی، حمایت از انتقال دانش فنی تولید پودر 
ضدعفونی کننده محیط، تهیه چارچوب های همکاری مشترک 
تحقیقاتی بین ایران و چین، معرفی تولید کنندگان تجهیزات 
ضدعفونی کننه محیطی با کاربرد ازن، حمایت از شرکت های 
تولید کننده دس��تگاه های آنالیز مورد استفاده آزمایشگاه ها با 
تولید اتوآنالیزر و سل کانتر از دیگر فعالیت های توسعه فناوری 
وزارت بهداشت اس��ت. همچنین معرفی شرکت دانش بنیان 
تولید کننده نور مرئی ضدعفونی کننده به جای المپ یووی، 
شناسایی و حمایت از تولید محلول ضدعفونی کننده در پایه 
آب خانگی، پیگیری تخصی��ص خطوط اعتباری بالغ بر 1۰۰ 
میلیاردی به صندوق های پژوهش و فناوری، پیش��نهاد خرید 
و واردات م��واد اولیه داروهای تحت مطالع��ه برای کارآزمایی 
بالینی و حمایت از تولید دارو در داخل کشور مثل فاویپیراویر 

از جمله اقدامات این حوزه است.
دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
برای رصد توانمندی ساخت و تولید گاز مصرفی در اسپری های 
تنفسی، Can و Valve صددرصد وارداتی مکاتبه کرده است. 
ای��ن دفتر همچنین از ش��رکت های دانش بنیان تولید کننده 
اکسیژن ساز بیمارستانی نیز حمایت کرده است. برنامه آینده 
دفتر توس��عه فناوری وزارت بهداشت حمایت از تولید دستگاه 
س��ی تی اس��کن، تولید واکس��ن ویروس کرونا، توسعه هوش 
مصنوعی در تشخیص بیماری، تجهیزات مرتبط با امحاء زباله 
بیمارستانی و بهداشت محیط، حمایت از تولید داروهای تحت 

مطالعه و مؤثر پس از مشخص شدن نتایج آنها است. مهر
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از گرسنگی میلیونی مردم تا 
فاجعه کمبود ها برای کادر درمانی

کرونابحراناقتصادیوبهداشتیرژیم
سلطنتیانگلیسراآشکارترساخت
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