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گـــزارش

رئيس ســازمان اورژانس كشور با اشاره به تخريب 150 
آمبوالنــس در اغتشاشــات اخير گفت : حــدود 3000 
آمبوالنــس اورژانس بيش از 15 ســال عمــر دارند كه 

استفاده از آنها غير اصولی است.
جعفــر ميعادفر با بيان اينکه حــدود 3000 آمبوالنس 
اورژانس بيش از 15 ســال عمر دارند كه استفاده از آنها 
غير اصولی است، اظهار كرد: حدود 3 هزار و 100 پايگاه 
داريم كه هر پايگاه بايد دارای يك آمبوالنس و هر ســه 
پايگاه هم يك آمبوالنس رزرو داشته باشد تا در صورتی 
كه آمبوالنســی با مشکل مواجه شــود بتواند خدمات 

رسانی كند و ارائه خدمات به مردم مختل نشود.
وی با بيان اينکه حدود چهار ســال است كه حتی يك 
دستگاه آمبوالنس خريداری نشده است، افزود: كمترين 
عمر آمبوالنس مان حدود 5 ســال و بيشترين نيز بيش 
از 15 ســال اســت كه برای رفع كمبودها بايد حداقل 
ســه هزار آمبوالنس جايگزين شــود تا بتوان نسبت به 
از رده خارج كردن آمبوالنس های فرســوده اقدام كرد؛ 
عمليات های اورژانس پيوســته و 24 ســاعته است در 
حالی كــه عمر آمبوالنس ها در دنيا 5 ســال اســت اما 
ما هنوز از آمبوالنس هايی با عمر 15 ســال اســتفاده 
می كنيــم. وی با بيان اين كه 150 دســتگاه آمبوالنس 

در اغتشاشــات اخير تخريب شد كه تعدادی از آنها غير 
قابل اســتفاده است؛ خاطرنشــان كرد: تعدادی ديگر از 
آمبوالنس ها نيز آســيب های جدی ديدند كه بايد اعتبار 
الزم برای جايگزينی و واردات آنها تامين شــود در واقع 
هر آمبوالنــس در طول 24 ســاعت 5 ماموريت انجام 
می دهــد كه با تخريب اين 150 دســتگاه، مردم روزانه 
از 750 ماموريت و خدمات رسانی محروم خواهند شد؛ 
اگر آمبوالنس مورد نياز تامين نشــود به طور قطع مردم 

با مشکل مواجه خواهند شد.
ميعادفر با يادآوری اينکه در شرايط اقتصادی فعلی كشور 
خروج يکباره سه هزار آمبوالنس امکان پذير نيست، ادامه 
داد: انتظار داريم دولت و مجلس در بودجه 1402 فکری 
جدی برای تامين آمبوالنس داشته باشند؛ در بسياری از 
مراكز تنها خدمت آمبوالنسی است و آمبوالنس كمترين 
هزينه در حوزه وزارت بهداشــت است. اگر اورژانس ها را 
تقويت كنيــم، كاهش هزينه های دولت و بهبود خدمات 
رســانی به مــردم را در پــی دارد. وی تقويــت ناوگان 
آمبوالنسی و نيروی انسانی در اورژانس پيش بيمارستانی 
را گامــی جدی بــرای بهبود خدمات رســانی به مردم 
دانســت و گفت: انتظار داريم اين مهم به عنوان دغدغه 
مردم و رئيس جمهور در اليحه بودجه 1402 ديده شود.

تخریب 150 آمبوالنس در اغتشاشات

رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلــس درباره اين 
ابهام كه آيا مجلس افزايش 35 درصدی فوق العاده ويژه 
كاركنــان دولت از جمله معلمان را حذف كرده اســت، 

توضيح داد.
حميدرضــا حاجی بابايــی در گفت وگــو با تســنيم در  
پاســخ به اين پرســش كه چرا مجلس مانع از افزايش 
35 درصــدی فوق العاده ويژه معلمان شــد؟ اظهار كرد: 
در اليحه دولت پيشــنهاد شــده بود، دولت می تواند تا 
35 درصد فوق العاده ويژه كاركنان تحت پوشــش قانون 

مديريت خدمات كشوری را افزايش دهد.
وی افزود: تنهــا تغييری كه در مجلــس به وجود آمد 
ايــن بود كه دولت بايد تا 50 درصــد فوق العاده ويژه را 
بــه كاركنان خود اختصاص دهــد و هيچگونه بحثی در 

مجلس درباره اينکه رقمی جا به جا شود، نبود.
حاجی بابايــی مطــرح كرد: در بند 10 مــاده 68 قانون 
مديريــت خدمات كشــوری ذكر شــده اســت، دولت 
می تواند تا 50 درصد فوق العاده ويژه را افزايش دهد كه 

35 درصد افزايش مغاير با قانون بود.
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزايش 

حقوق هيئت علمی دانشگاه ها با توافق دولت در مجلس 
مصوب شــده اســت و هيچ ارتباطی به فوق العاده ويژه 

كاركنان ندارد.
پيش از اين صادق ستاری فرد؛ سخنگوی وزارت آموزش 
و پرورش گفته بود كه مجلس حکم پيشــنهادی دولت 
بــرای افزايش 35 درصــدی كاركنان دولــت از جمله 

آموزش و پرورش را حذف كرد.
او در اين باره گفته بود: در ســال های گذشته به نحوی 
عمل شــد كه فوق العاده ويــژه بــرای كاركنان برخی 
دســتگاه ها حدود 20 درصدی اعمال شد و برای برخی 
ديگر 35 و بعضاً ســقف 50 درصدی اجرا شد لذا دولت 
ســيزدهم با رويکــرد عدالت محوری و برای اســتقرار 
نظام عادالنه پرداخــت كاركنان در اليحه ترميم حقوق 
پيشــنهاد كرده بــود كه فوق العاده ويــژه به ميزان 35 
درصد برای همه كاركنــان دولت كه آموزش و پرورش 
نيز بخشی از آن است، ايجاد شود. متاسفانه در مجلس، 
حکم پيشــنهادی دولــت حذف شــد و افزايش حقوق 
اعضای هيئت علمی دانشگاه ها تحت عنوان حق جهش 

علمی جايگزين شد.

آیا مجلس افزایش ۳5 درصدی فوق العاده  
ویژه کارکنان دولت را حذف کرد؟!

داروخانه ها: کمبود دارو ادامه دارد 

جدال بیماران با بیماری های تنفسی
 جزئیات ساخت واکسن ترکیبی

»کرونا - آنفلوآنزا« 
مدير تحقيق و توســعه موسسه تحقيقات واكسن 
و سرم ســازی رازی ضمن تشريح جزئيات ساخت 
واكســنی تركيبی عليه بيماری های تنفســی )از 
جمله كرونا و آنفلوآنزا(، از انجام فاز اوليه مطالعات 
حيوانی اين واكسن خبر داد و گفت: انجام مطالعات 
اين واكســن تركيبی هزينه ای باالی 100 تا 200 

ميليارد تومان را می طلبد.
دكتر سيد رضا بنی هاشــمی در گفت وگو با ايسنا، 
درباره ساخت واكســن تركيبی كرونا- آنفلوآنزا كه 
از ســوی موسسه تحقيقات واكســن و سرم سازی 
رازی مطرح شــده، گفت: بايد توجه كرد كه در هر 
كمپانی واكسن سازی يکسری تحقيقات برای توليد 
محصوالت جديد وجود دارد كه برنامه ريزی های آن 
برای توليد محصول در چهار يا پنج سال آينده است 
كه بر اســاس شــرايط و بيماری های موجود برای 
توليد واكسن جديدی، برنامه ريزی می كند. در عين 
حال بايد توجه كرد كه در حال حاضر شرايط مانند 
زمان شيوع كرونا نيســت كه به صورت اضطراری 
اجازه داده شود تا واكسن سازان به سرعت مطالعات 
و فازهای توليد واكسن شــان را پيش برند. بنابراين 
اكنون پيشبرد مطالعات برای واكسن سازی، چهار تا 

پنج سال زمان در نظر گرفته می شود.
وی افزود: اقدامی كه موسســه تحقيقات واكســن 
و سرم ســازی رازی پيــش می برد، اين اســت كه 
واكســن هايی توليــد كند كه بــر عفونت هايی كه 
در قسمت باالی دســتگاه تنفسی ايجاد می شوند، 
موثر باشد. بر اين اســاس ابتدا بررسی شد كه چه 
بيماری هايی از قســمت بينی وارد سيستم تنفسی 
می شود تا برای آن ها يك واكسن تركيبی ايجاد كند. 
معموال اين بيماری ها شامل كرونا كه قبال واكسنش 
 RSV ،را در موسســه رازی توليد كرديم،   آنفلوآنزا
كه ويروســی است كه بيماری مانند سرماخوردگی 
ايجاد می كنــد و آدنوويروس های ســرماخوردگی 
است. در اين زمينه بررســی ها و مطالعات الزم در 
موسســه رازی انجام شد و متوجه شديم كه اگر به 
صورت تركيبی سه مورد از اين چهار نوع ويروس را 
بتوانيم بررسی كرده و يك واكسن تركيبی تزريقی 

و استنشاقی توليد كنيم، بسيار موثر است.
بنی هاشمی با بيان اينکه در حال حاضر صنعت توليد 
واكســن های داخل بينی يا استنشــاقی در موسسه 
تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی وجود دارد، گفت: 
حــال اگر بتوانيم اين واكســن تركيبی را به صورت 
تزريقی و استنشاقی توليد كنيم، می توانيم در اوايل 
فصل سرما كه بيماری های تنفسی مانند آنفلوآنزا و... 
شايع می شوند،  با تزريق يك واكسن تركيبی سه تا 
چهار بيماری را پوشــش دهيــم. بايد توجه كرد كه 
تحقيقات اوليه اين واكسن تركيبی در موسسه رازی 
در حال انجام است. البته تحقيقات ابتدايی برای دو 
بيماری آنفلوآنزا و كرونا تمام شده است. حال توليد 
اين واكســن هم احتمال دارد از سوی خود موسسه 
رازی به تنهايی انجام شــود و هم احتمال دارد كه با 
يکی دو شركت ديگر به صورت مشاركتی انجام شود؛ 
به طوری كه يك واكسن تركيبی برای بيماری های 

تنفسی در كشور طراحی و توليد شود.
وی با بيان اينکه تعدادی واكسن تركيبی هم توليد 
كرديم و تست های حيوانی اوليه آن انجام شده كه 
نتيجه آن خوب بوده است، گفت: البته تصور نکنيد 
كه توليد اين واكســن مانند توليد واكسن كرونا به 
سرعت به نتيجه می رسد، بلکه در بازه زمانی چهار 
الی پنج سال طول می كشــد تا به نتيجه برسد. با 
اين حال تحقيقات اوليه آن نشان داده است كه اين 
واكسن می تواند نتايج خوبی به دنبال داشته باشد. 
در حال حاضر تعدادی واكســن تركيبی تزريقی و 
استنشــاقی آن ساخته شد. ما هم تمايل داريم كه 
اين واكســن تركيبی برای بيماری های تنفسی هم 
دز تزريقی داشــته باشــد و هم استنشاقی. اكنون 
فاز ابتدايی حيوانی اين واكســن انجام شــده و در 
حال انجام فاز دوم مطالعه حيوانی هستيم كه روی 
حيوانات كوچك آزمايشــگاهی مانند موش، رت، 
 خوكچه هندی و... انجام شــد و تست اوليه را پاس 
كرده است. ان شاءاهلل برای تست های بعدی كه فاز 
بعدی مطالعه حيوانی است، بايد روی ميمون تست 

شود كه اميدواريم به خوبی پيش رود.
مدير تحقيق و توســعه موسســه تحقيقات واكسن 
و ســرم ســازی رازی با بيان اينکه آنچه برای روند 
تزريق واكسن تركيبی عليه بيماری های تنفسی در 
نظر داريم، اين اســت كه ابتدا دو دز تزريقی، تزريق 
شود و ساير دزها به صورت استنشاقی باشد كه البته 
بايد در اين موارد مطالعات انجام شــود، گفت: فعال 
مطالعات توليد واكسن تركيبی در دو بيماری كرونا و 
آنفلوآنزا انجام شده و دو بيماری ديگر هم مطالعاتش 

در حال انجام است كه به آن ها اضافه شود.
بنی هاشــمی تاكيد كرد: خط توليــد صنعتی كه 
در موسســه تحقيقات واكســن و سرم سازی رازی 
برای واكســن كرونا ايجاد شد، می تواند برای توليد 
ساير واكسن ها نيز استفاده شــود. بنابراين از نظر 
داشــتن خط توليد صنعتی واكســن جلو هستيم 
و خوشــبختانه موسســه رازی توانست خط توليد 
واكســن های نوتركيبش را تمام كنــد. بنابراين از 
آنجايی خط توليد واكسن نوتركيب را داريم،   برای 
صنعتی ســازی اين واكسن تركيبی مشکلی نداريم 
و همه دســتگاه ها را داريم و می توانيــم توليد را 
پيش بريم، اما پيشــبرد فازهای مطالعاتی حيوانی 
و انســانی هزينه زيادی می طلبد و دولت و وزارت 
بهداشت بايد به موسسه برای انجام اين كار كمك 
كند. البته باز هم تاكيد می كنم كه نمی توانيم زمان 
سريعی را برای توليد اين واكسن اعالم كنيم. خط 
توليد صنعتی آن آماده اســت،  امــا بايد مطالعات 

حيوانی و بعد هم مطالعات بالينی آن پيش رود.

دریچـــه

اعـالم  بارهـا  بهداشـت  وزارت  مسـؤوالن  كـه  درحالـی 
كرده انـد در حـال تـالش بـرای تاميـن داروهـا هسـتند 
اقـالم دارويـی و  برخـی  اعـالم می كننـد  داروخانه دارهـا 

اسـت. بـا كمبـود مواجـه  سـرم ها همچنـان 
اسـت،  گسـترده«  »بسـيار  اسـتان  در  آنفلوآنـزا  شـيوع 
از سـوی ديگـر هـم داروخانه هـا بـا معضـل كمبودهـای 
دارويـی مواجـه هسـتند و دردسـرهايی را بـرای مـردم و 
بيمـاران بـه وجـود آورده اسـت. آنطـور كـه سـيد حيـدر 
محمـدی، معـاون وزير و رئيس سـازمان غـذا و دارو اعالم 
كرده اسـت، »با تشـکيل سـتاد رصد تامين دارو و فعاليت 
شـبانه روزی ايـن سـتاد، كمبودهای دارويی بررسـی شـد 
كـه بخشـی از ايـن كمبودهـا كـه تعـداد آنهـا كم اسـت، 
سراسـری بـوده و نيـاز بـه زمان بيشـتری دارد امـا كمبود 
برخـی داروهـا، مقطعـی بـود كـه بـا جابجايـی موجـودی 

بيـن اسـتانها، مشـکل برطـرف می شـود.
بخشـی از كمبودهـای دارويی مربوط بـه آنتی بيوتيك های 
خوراكـی بـوده كه بـا افزايـش توليـد و واردات محموله ها، 
ايـن كمبودهـا رفع می شـود. برای پايداری و ثبـات در بازار 
دارويـی كشـور، بـه چند هفته زمان نياز اسـت تـا با تامين 
بـه موقـع شـركت های توليـد كننـده، واردات و كمـك بـه 
اصـالح مصـرف دارو، مشـکالت كمبـود دارويی بـه حداقل 
برسـد.« چنـد وقتی اسـت كه آنتـی بيوتيك هـای كودكان 
دچـار كمبـود شـده و داروخانه هـا از توزيـع نشـدن آنتـی 
بيوتيـك كـودكان می گويند. بـرای پيگيری ايـن اوضاع به 
چنـد مطـب پزشـك اطفال و چنـد درمانگاه سـر زديم. آن 
چـه مشـاهده كرديـم صف هـای طوالنـی از كودكانـی بود 
كـه تـازه به دبسـتان يا مهدكـودك و پيش دبسـتانی رفته 

و بـه آنفلوآنـزا و سـرماخوردگی مبتال شـده اند. 
مـادر يکـی از كـودكان می گويد حدود يك سـاعت اسـت 
كـه در صـف انتظـار نشسـته ايم امـا تعـداد بيمـاران زيـاد 
اسـت و هنـوز نوبت ما نشـده اسـت. از طرفی هـر بيماری 
كـه بـرای تهيـه دارو رفتـه، دوبـاره پيش دكتر برگشـته و 
گفتـه برخـی اقالم دارويـی پيدا نمی شـود، داروی ديگری 

تجويـز كنيد.«
تاكنـون   « می گويـد  نيـز  كـودكان  از  ديگـر  يکـی  مـادر 
چنديـن بار برای درمـان بيماری دخترم به پزشـك مراجعه 
كـرده ام امـا بـه دليل كمبـود برخـی داروها هنوز با مشـکل 
مواجهيـم حتـی روزهـای قبل كـه بـرای درمان دختـرم به 
داروخانـه مراجعـه كـردم سـرم هـم موجـود نبود امـا امروز 
سـرم موجـود شـده اسـت.« بيمـاران ديگری كـه در مطب 
حضـور دارنـد نيـز از كمبـود برخـی اقـالم دارويـی گاليـه 
دارنـد و عنـوان می كننـد برخـی داروهـای خارجـی كـه در 
داروخانه هـا موجـود شـده اسـت بـا قيمـت باالتر به دسـت 
ايـن گاليه هـا درحالـی مطـرح می شـود  آن هـا می رسـد. 
كـه وزارت بهداشـت چنـدی پيـش از واردات چند محموله 
دارويـی بـه كشـور خبر داده بـود تا معضل كمبـود دارو رفع 
شـود امـا ظاهـرا بـا گذشـت چنـد روز از توزيع ايـن داروها 
هنـوز برخـی داروخانه ها بـا مشـکل كمبـود دارو مواجهند.

کمبود اقالم دارویی در برخی داروخانه ها
در هميـن زمينـه، سـيدعلی فاطمـی رييـس انجمـن دارو 
سـازان ايـران بـه فـارس می گويـد: وضعيـت توزيـع آنتی 
بيوتيك هـا بـه نسـبت هفتـه هـای گذشـته، بهتـر شـده 
اسـت امـا همچنـان در برخـی اسـتان ها كمبـود برخی از 
ايـن اقـالم دارويی احسـاس می شـود. با وارد شـدن آنتی 
بيوتيك هـای هنـدی بـه بـازار دارويـی، كشـور از وضعيت 
بحرانـی دارو خـارج شـد امـا بايـد بدانيـم كـه 90 درصـد 
داخـل  توليـد  بيوتيك هـای  آنتـی  دارويـی كشـور  بـازار 
تشـکيل مـی دهنـد كـه اميدواريـم بـا افزايش توليـد اين 

كمبودهـا رفع شـود.
 فاطمـی بـا اشـاره بـه اينکـه داروهـای وارداتی هنـدی از 
كيفيـت مناسـبی برخـوردار هسـتند، افـزود: حجـم ايـن 
داروهـا بـه نسـبت داروهـای توليـد داخـل كمتـر بـوده و 
بـه هميـن دليـل پزشـك در مواقعـی محبـور مـی شـود 
بـه جـای تجويـز يـك قـرص يـا شـربت، چنـد قلـم دارو 
را تجويـز كنـد كـه هميـن موضـوع باعـث افزايـش قيمت 
داروهـا و فشـار بـه جيب مردم شـده اسـت. حجـم برخی 
از اقـالم داروهـای ايرانـی 3 برابـر داروهای هندی اسـت و 
از هميـن رو بيمـار مدت زمان بيشـتری می توانـد از آن ها 

اسـتفاده كنـد و بـرای بيمـار ارزان تـر تمـام می شـود.

 خطر شیوع عفونت میکروبی 
با پنوموکوک در کودکان

دربـاره  علی اصغـر  بيمارسـتان  رئيـس  چوبـدار  فرهـاد 
هـوا،  سـرمای  شـرايط  در  كـه  عفونت هايـی  شـايع ترين 

كـودكان را درگيـر می كنـد و وضعيـت فعلـی مراجعـات 
می گويـد:  بيمارسـتان ها،  و  درمانـی  مراكـز  بـه  كـودكان 
از ويروس هـا در اطفـال  بـا مجموعـه ای  در حـال حاضـر 
مواجهيـم. آنفلوآنـزا يـك اپيدمـی را آغـاز كـرده و تقريبـا 
پيکـش را گذرانـده و در حال كاهش اسـت، امـا هنوز كامال 
از سـطح جامعـه جمـع نشـده اسـت. در عيـن حـال برخی 
افـراد بـه صورت همزمـان هم به ويـروس آنفلوآنـزا و هم به 
ويـروس كرونا مبتال شـده اند. همچنين برخـی ويروس های 
ديگـر ماننـد ويروس سـرماخوردگی سـاده، اِنتروويروس ها و 

آدنوويـروس هـم هنـوز در جامعـه وجـود دارنـد.
وی ادامـه می دهـد: از طرفـی در نـوزادان سـنين پاييـن، 
برونشـيوليت هـم ديـده می شـود كـه بـا ويروسـی بـه نام 
RSV ايجـاد می شـود و خيلـی هـم شـايع شـده اسـت. 
همچنيـن ايـن ويـروس عـوارض آلودگـی هـوا را در ريـه 
كـودكان مبتـال تشـديد می كند. همچنين بايـد توجه كرد 
كـه بـه دليـل بد درمـان شـدن آنفلوآنـزا و بويژه اسـتفاده 
نابجـا از آنتی بيوتيك هـا و داروهـای كورتونـی بـرای ايـن 
بيمـاران،  عفونـت ميکروبی با پنوموكوك در سـطح جامعه 
در حـال شـيوع اسـت كه بسـيار خطرنـاك بـوده و ريه را 
درگيـر می كنـد و روی آنفلوآنـزا سـوار می شـود و بيماران 
را بسـيار بدحـال می كنـد؛ بـه طـوری كـه گاهـی اوقـات 

كارشـان بـه بسـتری در آی سـی يو می كشـد.
مراجعـات  اخيـر  در هفته هـای  اينکـه  بيـان  بـا  چوبـدار 
اينچنينـی بـا حـال بـد بـه بيمارسـتان علـی  اصغر بسـيار 
زيـاد بـوده اسـت، توضيـح می دهـد: از آنجايی كـه ما يك 
بيمارسـتان ارجاعـی هسـتيم، معمـوال بيمـاران بدحال به 

مـا ارجـاع می كننـد. حـال شـايد در مراكز ديگـر وضعيت 
شـيوع بـه ايـن بااليـی نباشـد، امـا در بيمارسـتان مـا از 

آنجايـی كـه ارجاعی هسـتيم، شـيوعش باالسـت.

 قالیباف: امیدواریم در سال آینده
این موضوع تکرار نشود 

نماينـدگان مجلـس طـی روزهـای گذشـته بارهـا دربـاره 
كمبودهـای دارويـی بـه وزير بهداشـت تذكـر داده بودند، 
امـا در نهايـت ايـن كمبودها صـدای رئيس مجلـس را هم 
بلنـد كـرد، محمدباقـر قاليبـاف رئيـس مجلـس شـورای 
مجلـس  آبـان   24 سه شـنبه  علنـی  جلسـه  در  اسـالمی 
در رونـد بررسـی گـزارش كميسـيون بهداشـت و درمـان 
در مـورد بررسـی نحـوه مديريـت زنجيـره تأميـن و توزيع 
دارو و علـل كمبود هـای اخيـر در كشـور، پس از اسـتماع 
اظهـارات وزير بهداشـت و برخی از نمايندگان كميسـيون 
اظهـار كـرد:  بـه عين اللهـی  بهداشـت مجلـس، خطـاب 
اسـت؛ در حـوزه  دارو مهمتريـن مسـئله  امـروز كمبـود 
كمبود دارو گزارش كميسـيون و بررسـی های انجام شـده 
در ايـن بخـش حاكـی از اين اسـت كـه ما يك مشـکالتی 

در هماهنگـی بيـن دسـتگاه ها داريـم.
وی افـزود: اگر سـامانه تيتك )ttac.ir( كه سـاليان سـال 
داده هـا در ايـن سـامانه وجـود دارد و نياز هـای مـاه بـه 
مـاه و نـوع مريضی هـا و نـوع مصـرف در تجزيـه تحليـل 
ايـن سـامانه وجـود دارد بـه مـا نشـان می دهد كـه ما چه 
زمانـی چـه دارويـی را نياز داريـم و غافلگير شـدن در اين 

موضـوع پذيرفته نيسـت.
رئيـس مجلس تصريح كرد: اگر مشـکالتی مثاًل در گمرك 
وجـود دارد موضـوع سـالمت بـه قـدری مهـم و حسـاس 
اسـت كـه هـم دولـت و رئيـس جمهـور و هـم مجلـس و 
كميسـيون بهداشـت روی ايـن موضـوع حسـاس هسـتند 
و مـا جنابعالـی را مسـئول ايـن هماهنگی هـا می دانيـم و 
دولـت و مجلـس هـم در اختيار شـما هسـتند كـه در اول 
زمسـتان ايـن اتفـاق نيفتـد. مـا حـدود 90 قلـم دارو های 
كميـاب داريـم و بيـش از 300 قلم جـزو دارو های كمياب 

هسـتند و مـردم نمی تواننـد آن هـا را تهيـه كننـد.
گفـت:  بهداشـت  وزيـر  بـه  خطـاب  پايـان  در  قاليبـاف 
اميدواريـم در سـال آينـده ايـن موضـوع تکـرار نشـود و 
اگـر نکتـه ای وجـود دارد مـا در مجلـس در خدمـت شـما 
هسـتيم؛ سـازمان های بيمه گـر در بيمـه سـالمت و بيمـه 
نيرو هـای مسـلح تقريباً می شـود گفـت به روز كارشـان را 
انجـام می دهنـد، امـا بيمه تاميـن اجتماعی بـا فاصله 8 يا 
9 ماهـه صـورت می گيرد و انشـااهلل جنابعالـی بتوانيد اين 
موضـوع جـدی مـردم كه موضوع سـالمت اسـت در آينده 

نزديـك حـل و فصـل نماييد.
حـال بـا توجـه بـه ادامـه رونـد كمبودهـای دارويـی در 
كشـور بايـد ديـد وزارت بهداشـت طـی روزهـای آينـده 
چـه تدابيـری بـرای رفع اين معضـل خواهد داشـت و اين 

كمبودهـا تـا چنـد روز آتـی برطـرف خواهـد شـد؟

دادگاه رسيدگی به اتهامات اغتشاشاگران در حال برگزاری است و تاكنون برای 4 
نفر از متهمان حکم اعدام و برای برخی حبس های چندين ساله صادر شده است.
بــه گزارش مهر، تاكنون 4 نفر از اغتشاشــگران به اعدام محکوم شــدند و روند 
رسيدگی به پرونده های اغتشاشگران ادامه دارد به طوری كه 5 نفر به حبس های 

5 تا 10 سال محکوم شدند.
اين متهمان براســاس اتهاماتی از قبيل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد 
امنيت ملی و اخالل در نظم و آســايش عمومی، به مجازات های حبس از پنج تا 
10 ســال محکوم شده اند. بر همين اســاس در يکی از احکام صادر شده توسط 
دادگاه انقالب تهران، فردی كه در اقدامی تروريســتی، به صورت عمد و با قصد 
جان مأمورين نيروی انتظامی، با خودرو سواری خود به سرعت به مأمورين هجوم 
برده و در اثر برخورد با آن ها يك پليس را به شــهادت رســانده و تعدادی را نيز 
مجروح نموده بود پس از اعترافات صريح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه 
و مســتندات موجود در پرونده به افساد فی االرض از طريق جنايت عليه تماميت 
جسمانی افراد، تخريب و اقدام عليه امنيت ملی كشور كه منجر به اخالل در نظم 
عمومی و ناامنی در كشــور و وارد كردن خسارت به افراد و اموال عمومی متهم 

و به اعدام محکوم شد.

همچنين، براساس دادنامه ديگر صادر شده از سوی دادگاه انقالب تهران، متهمی 
كه با كشيدن سالح سرد و حمله مسلحانه از طريق جرح عمدی با چاقو به يکی 
از مأموران حافظ امنيت به قصد جان وی، ايجاد رعب و وحشت برای شهروندان 
و ناامنی در محيط و به آتش كشــيدن فرمانداری شهرستان پاكدشت و تخريب 
اموال آن به اتهام محاربه محاكمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد.

در حکم صادر شــده ديگر، به موجب دادنامــه دادگاه انقالب تهران فردی كه با 
حضور در محل اغتشاشات و بر اساس مستندات موجود در فيلم های بررسی شده 
از دوربين های محل اغتشــاش، اقدام به بستن خيابان، جلوگيری از تردد وسايل 
نقليه و ايجاد رعب و وحشــت و همچنين آسيب زدن به اموال عمومی كرده بود 
و در اين زمينه ها نقش هدايت گری داشــت به اتهامات محاربه به مجازات اعدام 

محکوم شد.

در يکی از ده ها دادگاهی كه برگزار شــده، موضوع ارتباط متهمان با افراد خارج 
نشــين هم مطرح شــد كه يکی از متهمان پاسخ داد: عضو هيچ گروه و دسته ای 
نيستم و در خارج از كشور اقوامی دارم كه با آنها در ارتباط هستم. فيلم های روز 

حادثه را برای اقوامم در خارج از كشور ارسال كردم.
قاضی در ادامه جلســه گفت: شــما حدود 150 اســتوری عليه نظام در صفحه 
شخصی خود بارگذاری كرده ايد كه برای تحريك اغتشاشگران بوده است، در اين 
مورد توضيح دهيد. متهم در پاســخ گفت: من نمی خواستم كسی را برای انجام 

اغتشاش تشويق كنم و تنها جوگير شدم.
صدور كيفرخواســت های متهمان همچنان ادامه دارد به طوری كه تاكنون برای 
11 متهم پرونده به شــهادت رساندن يك بســيجی در كرج كيفرخواست صادر 
شده است.همچنين 276 كيفرخواســت در استان مركزی، 30 كيفرخواست در 

رودسر، 316 كيفرخواست در استان اصفهان صادر شده است.
آرای صــادره بــدوی بوده و قابل اعتــراض در دادگاه تجديد نظــر، خواهد بود. 
همچنين به دليل قطعی نشــدن احکام صادره، براســاس قانون، جزئيات پرونده 
قابل انتشــار نمی باشــد كه پس از قطعی شــدن احــکام در دادگاه تجديد نظر 

جزئيات آن ها اطالع رسانی خواهد شد.

 از صدور حکم اعدام ۴ اغتشاشگر
تا 150 استوری علیه نظام
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