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»علیرضا جاوید« سرپرست 
شهرداری تهران شد

حکم سرپرســتی 
علیرضا جاوید به عنوان 
سرپرست شــهرداری 
تهران توســط مهدی 
چمران به او اعطا شد. به 

گزارش مهر، در ابتدا مهدی چمران، رئیس شورای 
شهر اظهار کرد: نظر ما این بود که تا زمان انتصاب و 
اعالم رسمی شهردار جدید پایتخت، آقای حناچی 
می توانند به کار خود ادامه دهند تا شهردار جدید 
معرفی شــود اما این امر برای آقای حناچی قدری 
دشــوار بود. چمران عنوان کرد: زمانی که در حال 
بررسی طرح جامع تهران بودیم او به عنوان نماینده 
ویژه شهردار تهران حضور داشتند و سوابق متعددی 
در حوزه شــهری دارند و بهتریــن گزینه موجود 
هستند، خودشان یکی از گزینه های شهرداری تهران 

بودند اما از این مسئولیت انصراف دادند.
    

دوازدهمین محموله واکسن های 
وارداتی هالل احمر وارد کشور شد

دوازدهمین محموله 
واکسن کرونا، تهیه شده 
جمعیــت  ســط  تو
هالل احمر دیــروز در 
فرودگاه امام خمینی )ره( 

به وزارت بهداشت تحویل داده شد. به گزارش ایسنا، 
قوسیان، دبیر کل جمعیت هالل احمر دراین باره 
گفت: در این مرحله یک میلیــون و ۱۱۰ هزار ُدز 
واکسن به کشور وارد شد. بنابراین درمجموع تاکنون 
۱۳ میلیون و ۷۴۰ هزار ُدز واکسن کرونا توسط ۱۴ 
پرواز از سوی هالل احمر به کشور منتقل شده است.

    
براساس رتبه بندی وبومتریکس اعالم شد؛ 
 امیرکبیر، برترین دانشگاه صنعتی 

کشور در حوزه وب 
براساس رتبه بندی 
وبومتریکس در ســال 
۲۰۲۱ میالدی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر برترین 
رتبه بندی وب را دربین 

دانشگاه صنعتی کشور کسب کرده است.  به گزارش 
ایلنا،  بــر پایه ویرایــش ژوئیه ســامانه رتبه بندی 
وبومتریکس )یا رتبه بندی وب دانشگاه ها( در سال 
۲۰۲۱ میالدی، ۷۰۴ موسســه ایرانی در لیســت 
۳۰ هزار موسسه ای این سامانه هستند که دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر نیز در این رتبه بندی حضور داشت 
و براساس نتایج به دســت آمده این دانشگاه رتبه 
نخست میان دانشگاه های صنعتی کشور را کسب 
کرده است. هدف کلیدی از انتشار »وبومتریکس«، 
نه تنها رتبه بندی وبگاه ها، بلکه بهبود انتشــارات 
وبی است. آزمایشگاه »سایبرمتریکس« ساالنه دو 
ویرایش از نظام »وبومتریکس« در ماه های ژانویه و 

جوالی منتشر می کند.
    

بیشتر طالق ها در ۳۰ تا ۳۹ سالگی 
اتفاق می افتد

نجمــن  ا ئیــس  ر
مــددکاری اجتماعــی 
ایران گفت: بر اســاس 
آمار منتشر شده از سوی 
مرکز آمار ایران، از ابتدای 

فروردین تا آذر ســال ۱۳۹۹، بیشترین طالق ها در 
سن ۳۰ تا ۳۹ ســالگی اتفاق افتاده است. به گزارش 
ایرنا، سیدحسن موسوی چلک بیان کرد: فاصله سنی 
ازدواج و فاصله سنی بین مرد و زن در ایران تقریباً پنج 
سال است و از سوی دیگر میانگین سن ازدواج هم باال 
رفته است.همچنین بیشترین طالق ها در پنج سال 

اول زندگی اتفاق می افتد .
    

سازمان هواشناسی هشدار داد: 
تداوم رگبار باران و تشدید وزش 

بادهای ۱۲۰ روزه تا سه شنبه
سازمان هواشناسی 
نسبت به تداوم فعالیت 
سامانه بارشی در کشور و 
افزایش فعالیت بادهای 
۱۲۰ روزه تا سه شــنبه 

)۱۹ مرداد( هشــدار داد. به گزارش خبرآنالین، در 
هشدار زردرنگ ســازمان هواشناسی آمده است: 
وقوع رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی 
و گردوخاک و در مناطق مســتعد بارش تگرگ در 
استان های آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
اردبیل، زنجان، همدان، کردستان، شرق کرمانشاه، 
لرستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، فارس، غرب و جنوب اصفهان، ارتفاعات 
هرمزگان، جنوب کرمان، ارتفاعات اســتان های 

مازندران، البرز و تهران  پیش بینی می شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

دارو نیست، ســرم در بسیاری از 
نقاط کشور کمیاب و حتی نایاب شده 
است. می گویند برای یک سرم حتی 
چند صد هزار تومان هم پول پرداخت 
شده است. بیمارســتان ها از بیماران 
کرونایی سرریز شــده اند. همراهان 
نسخه به دست و مســتأصل به دنبال 
داروخانه اند تا بتوانند دارو پیدا کنند 
و هر همراه که برای پیــدا کردن دارو 
از بیمارســتان خارج می شود تا چند 

ساعت آینده بر نمی گردد. 
در داروخانه ها چه می گذرد؟

گزارش ها از داروخانه های منتخب 
تهران نشان می دهد که بازار رمدسیویر 
)داروی مؤثر در درمــان کرونا( جای 
خود را به داروهای دیگری داده است؛ 
اکتمرا )نوع خارجــی( و تمزیوا )نوع 
ایرانی(. شــلوغی جمعیــت مقابل 
داروخانه هــای هالل احمر، شــهید 
کاظمی، ۲۹ فروردین و ۱۳ آبان تهران، 
ناشی از صف های طوالنی برای خرید 
این داروهاست. مردم از شهرهای دیگر 
هم برای تهیه این داروهــا، به تهران 
آمده اند و حاال سرگردان برای نجات 
جان بیمارشــان، از یک داروخانه به 

داروخانه دیگر می روند.
مریم یکــی از افرادی کــه دچار 
کرونای دلتا شــده اســت برای پیدا 
کردن داروهایــش داروخانه ها را زیر 
پا گذاشته تا شاید بخشی از داروهای 
خودش و خواهــرش را پیدا کند. او به 

»توســعه ایرانی« می گوید: بیش از 
یک هفته اســت که با خواهرم درگیر 
کرونــا شــده ایم و حاال بــرای تهیه 
برخی داروهایی که اساســی تر است 
تمــام داروخانه های تهــران را زیر پا 
گذاشته ایم. داروخانه های کوچک در 
محله خودمان و اطراف که هیچ کدام 
داروهایمان را نداشتند و مجبور شدیم 
با این حالمان مســیر طوالنی را طی 
کنیم تا به داروخانه های بزرگ برسیم. 
او از صــف ایجــاد شــده جلوی 
داروخانــه می گویــد و از اینکه برای 
تهیه دارو ساعت ها مجبور بوده در صف 
بماند. مریم ادامه می دهد: ســربازها 
برای حفظ نظم جلــوی در داروخانه 
۲۹ فروردین ایســتاده بودند و ســه 
نفر ســه نفر اجازه ورود بــه داروخانه 
را می دادند. برای اینکــه بتوانیم وارد 
محیط داروخانه شــویم نزدیک به دو 
ساعت در صف بودیم. بعد از اینکه وارد 
داروخانه شدیم دوباره سربازها سه نفر 
سه نفر اجازه ورود به قسمت کرونایی 
داروخانــه را می دادند. به هر حال بعد 
از گذشت زمان زیادی وارد داروخانه 
شدیم و پذیرش نسخه به من نوبت داد 
و در آنجا هم با کمال ناباوری دیدم که 
بیش از ۲۰۰ نفر جلــوی من بودند تا 

داروهای خودشان را دریافت کنند. 
او اما از بی نظمــی عجیب وغریب 
این داروخانه می گوید: چیز بســیار 
عجیبی که در داروخانه ۲۹ فروردین 
دیدم رســیدگی و صدا کردن بی نظم 
نســخه ها بود. شــماره ها به صورت 
بی نظمی در گردش بود و در این میان 
بسیاری به جای شماره اسم افراد را صدا 

می زدند. بی نظمی که در نوبت دهی و 
تحویل دارو بود واقعاً به چشم می آمد. 
از مریم در مورد شــایعاتی که در 
رابطه با کمبود دارو شــنیده می شود 
پرسیدم. او پاسخ می دهد: به ما گفتند 
همه داروها در داروخانه های اصلی پیدا 
می شود. با این حســاب برخی داروها 
هم نبود. در داروخانه ۲۹ فروردین به 
من گفتند برخی داروها را نداریم که با 
بیمه بدهیم و باید آزاد حساب کنید. 
من هم چون الزم داشتم قبول کردم 
که آزاد حساب شود. با این حال هفته 
گذشته برای تهیه دارو برای خواهرم 
به داروخانه ۱۳ آبان مراجعه کرده بود. 
آنجا کمبود دارو را دیدم. ساعت هشت 
شب بود و پس از انتظار طوالنی برای 
گرفتن دارو یکی از کارکنان داروخانه 
اعالم کرد که داروی رمدسیویر تمام 
شده و هرکسی برای این دارو ایستاده 
برود. در داروخانــه ۲۹ فروردین دارو 
بود اما بی نظمی شدیدی وجود داشت. 
مریم اما به نکته جالبی اشاره کرد. 
به گفته او اگر متخصص عفونی داروی 
مهم و حیاتی رمدسیویر را تجویز کند 
داروخانه این دارو را با بیمه حســاب 
می کند امــا اگر پزشــک عمومی یا 
اورژانس تجویز کنــد باید به صورت 
آزاد پرداخت شود و هر عدد از این دارو 
برای افرادی که بــه غیر از متخصص 
عفونی تجویز شده دانه ای ۷۰۰ هزار 

تومان هزینه دارد.
روزگار خوش دالالن دارو و 

سردرگمی مردم
اگر گذرتان به داروخانه های بزرگ 
افتاده باشد خصوصاً حاال که ماه هاست 

کرونا در کشــور جــوالن می دهد با 
دالالن دارو مواجه شــده اید. افرادی 
که دور و بر افراد مستأصل می گردند 
و داروهای 6۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی را 
حتی را تا ۱۰ میلیون قیمت می دهند. 
این روزها دالالن هم کاسبی شان سکه 
شده اســت. با کمیاب شدن برخی از 
داروها آن ها می تواند اجناس خود را 
با قیمت های عجیب و غریب بفروشند. 
برخی هم برای اینکه همراه بیمار بتواند 
خوب فکرهایش را بکند به او شــماره 
تماس می دهند تا اگر نتوانست دارو را 
پیدا کند صاف به سراغ دالل دارو برود. 
مســئوالن حــوزه بهداشــت اما 
می گویند هیچ مشــکل و کمبودی 
دارویی در کشور وجود ندارد. رئیس 
بخش عفونی بیمارســتان مســیح 
دانشــوری نیز می گوید که داروهای 
اصلی کرونا کمبودی ندارد اما توزیع 
آن مشــکل دارد. او ادعا کرده اســت 
که  از روز شــنبه، به میزان وسیع تری 
در داروخانه ها توزیع شــده است. به 
گفته پیام طبرســی، ایــن داروها، از 
قبل هم برای بیماران تجویز می شــد 

اما حاال میــزان تجویزش بــاال رفته 
اســت. با این حال گزارش هایی که از 
داروخانه ها می رســد نشان از کمبود 
دارو دارد. تا پیش از این صف ها برای 
خرید رمدســیویر طوالنی بود و حاال 
اکتمرا و نوع ایرانــی آن به نام تمزیوا، 
جای خود را به رمدســیویر داده اند؛ 
داروهای ضدالتهابی که در پیک پنجم، 
بسیار بیشــتر از پیک های قبلی برای 
بیماران تجویز می شــود. پزشــکان 
می گویند فرقی ندارد دارو ایرانی باشد 
یا خارجی، هر کدام را توانســتید پیدا 
کنید بخرید و بیاوریــد تا به بیمارتان 

تزریق شود.
تمزیوا، به عنــوان آخرین مرحله 
درمان بیمــاران کرونایی به شــمار 
می رود. بر اساس گزارشی در روزنامه 
»همشهری« تمزیوا در بازار آزاد بین 
6 میلیون تا ۸ میلیون تومان فروخته 
می شــود و اکتمرا که نوع خارجی آن 
است، از ۱۵ میلیون تومان به باالست. 
بر اســاس این گــزارش این تنها 
مشکل تهران نیســت و از شهرهایی 
چون قم، زاهدان، نیشابور و مشهد هم 
به داروخانه های بزرگ تهران آمده اند 
تا دارو تهیه کنند. ظاهراً در مشــهد 
داروی اکتمرا به شــدت نایاب شده و 
برخی از افراد ســاکن این شهر برای 

تهیه دارو به تهران آمده اند. 
الکترونیکی شدن نسخه ها و 

دامن زدن به کمبود دارو
به گفته یکی از فعاالن حوزه دارو، 
تا اواخر تیرماه اکتمرا و تمزیوا به وفور 
در داروخانه ها پیدا می شــد به طوری 
که به شرکت های توزیع دارو التماس 
می کردند که آن هــا را برگردانند. اما 
ناگهــان بحرانــی رخ داد و با افزایش 
تقاضا، این ۲ دارو کمیاب شد. شلوغی 
مقابل داروخانه ها و ناراحتی مردمی 
که برای نجــات جان بیمارانشــان 
ساعت ها اینجا صف می کشند اتفاق 
ناگواری است که هر چند وقت یک بار 
در پیک های کرونا برای داروخانه ها رخ 
می دهد. یکی دیگر از مشــکالتی که 
بسیاری از پزشکان به آن اشاره کرده اند 
الکترونیکی شــدن نسخه هاست. به 
گفته آن ها، این اتفاق، منجر به افزایش 
میزان تقلب در بازار دارو شــده است. 
برخی افــراد با تبانی نســخه هایی با 
کدهای ملی افراد ناشناس می نویسند 
و در داروخانه ها اقــدام به خرید دارو 
می کنند. در نهایت هــم این داروها 
را در بــازار آزاد باقیمت هــای کالن 
می فروشند. قباًل که نسخه ها دستی 
بود این مشکل کمتر رخ می داد اما در 
حال حاضر می توانند به هر دلیلی از کد 

ملی یک فرد ناآگاه سوءاستفاده کنند 
و دارو بگیرند بــدون اینکه خود فرد 
متوجه شود. برخی از افرادی که مقابل 
داروخانه ها، داروفروشــی می کنند، 

جزو همین افراد هستند.
می گویند مشکل دارو حل 

خواهد شد!
گفته می شود اکتمرا و نوع ایرانی 
آن یعنــی تمزیــوا، جــزو داروهای 
ضدالتهاب اســت که برای بیمارانی 
تجویز می شود که در مقابل رمدسیویر 
پاسخی نگرفته اند. این دارو به تأکید 
متخصصان از همــان ابتــدا هم در 
پروتکل درمانی وجود داشته و به گفته 
متخصصان زمانی که رمدسیویر دیگر 
برای بیماران مؤثر نباشد،  این ۲ دارو 
تجویز می شود. این ها جزو داروهای 
ضد انعقاد و تقویت کننده سیســتم 
ایمنی بدن به شمار می روند. هر دارویی 
که بتواند بیمار را از مرگ نجات دهد 
در پروتکل ها قرار گرفته است و حاال 
اکتمرا و تمزیوا هــم در همین گروه 

قرار دارند.
پزشکان می گویند در پیک پنجم، 
با توجه به باال بودن تقاضا برای خرید 
این دارو، برخی دالالن به خیال سود 
بیشــتر دارو را به انبارهایشان منتقل 
می کنند. اما با توزیع گســترده آن از 
شنبه گذشــته، جلوی سوءاستفاده 

این افراد گرفته شده است. 
حاال با این شــرایط بایــد دید آیا 
مســئوالن حوزه بهداشت واقعاً از روز 
شنبه این دارو را بین داروخانه پخش 
کرده اند یا خیــر؟ صحت این موضوع 
زمانی مشخص می شود که صف های 
طویل رو بــه روی داروخانه ها از بین 
برود که در حال حاضر چنین اتفاقی 
رخ نــداده اســت.  با این تفاســیر اما 
هنوز رعایت پروتکل های بهداشــتی 
ساده ترین و آسان ترین راه برای گذر 
کردن از این پیک و کرونای دلتا است. 

کمبود دارو، جدیدترین معضل این روزهای کرونازدة ایران؛ 

داروخانه ها؛ عرصة نمایش استیصال مردم 

خبر

دبیرکل خانه پرســتاری کشــور با اشاره 
به اینکه در سراســر کشــور کمبود شــدید 
پرســتار داریم، می گوید: وزارت بهداشت از 
هم فروپاشــیده و نظام درمانــی ما در بحث 
کرونا به حال خود رها شــده اســت. بستری 
بیمارستان ها سه برابر ظرفیت آن هاست و در 
 حال حاضر به ازای هر هزار نفر جمعیت کمتر

 از ۱٫۵ پرستار داریم.
کمبود بسیار شدید پرستار در کشور

به گزارش تجارت نیوز، بحران کرونا گریبان 
مردم را رها نمی کند. در بیمارســتان ها فقط 
امکانات کم نیست. تعداد بیماران چنان زیاد 
شده که نیروی انسانی هم کم است. به ازای هر 

هزار جمعیت ۱٫۵ پرستار داریم.
محمد شــریفی مقــدم، دبیــر کل خانه 
پرستاری کشــور می گوید: پیش از کرونا در 
کشور کمبود پرستار داشتیم و حاال در شرایط 

کرونایی کمبود پرستار شدیدتر شده است.
او می گویــد: در حــال حاضــر در پیک 
پنجم کرونا، بیمارستان ها ســه برابر میزان 
عادی بیمار بســتری می کنند. آی ســی یو 
ها در تمام بیمارســتان ها پر اســت و گاهی 

 هر پرســتار باید از چهــار بیمــار کرونایی 
مراقبت کند. 

 شاخص ایران ازنظر تعداد پرستار 
زیر کف است

اما استاندارد تعداد پرستار در جهان چقدر 
اســت و ایران از این نظر چه وضعیتی دارد؟ 
دبیر کل خانه پرستاری کشور می گوید: یکی 
از شــاخص هایی که تعداد پرســتاران با آن 
سنجیده می شود تعداد پرســتاران به ازای 
جمعیت کل کشــور اســت. با محاسبه این 
نسبت می توان گفت تعداد پرستاران در یک 
کشور در وضعیت سقف، متوسط، کف و زیر 

کف قرار دارد.
به گفته شریفی مقدم سقف موردقبول این 
است که به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۰ پرستار 
وجود داشته باشد. وضعیتی که در کشورهای 
اروپایی شــاهد آن هستیم. وضعیت متوسط 
شرایطی است که به ازای هر هزار نفر جمعیت 
6 پرستار وجود داشته باشــد. مانند شرایط 

ارمنستان و آذربایجان.
اما شــریفی مقدم می گوید حتی قبل از 
کرونا هم شــاخص ایران ازنظر تعداد پرستار 

زیر کف بود. یعنی ۱٫۵ پرستار به ازای هر هزار 
نفر جمعیت. این یعنی مردم ما نصف استاندارد 

خدمات پرستاری را هم دریافت نمی کردند.
اما مسئله این اســت که اکنون در شرایط 
کرونا، تعــداد بیماران ســه برابــر ظرفیت 
بیمارستان هاست و وضعیت ما از عدد ۱٫۵ هم 

بدتر شده است.
او می گویــد: حجــم کار پرســتاران 
بسیار بیشتر شــده اســت. ۱۸ ماه است که 
تحت فشارهای روانی هستند و افسرده شدند. 
چون با بیماران در حال احتضار و شیون آن ها 
و همراهانشان مدام در مواجهه هستند. تنها 
پرستاران نیستند که در این موضوع خسارت 
می بینند بلکه مردم نیــز در چنین وضعیتی 

خسارت می بینند.
وزارت بهداشت ازهم پاشیده شده!

اگرچه ســعید نمکــی، تاکنــون بارها از 
فعالیــت وزارت بهداشــت دفــاع کــرده 
اســت و گفته از کشــورهای دیگر بــرای او 
نامه فرســتادند که چگونه کرونــا را در این 
شــرایط مدیریت کرده اســت، اما دبیر کل 
خانــه پرســتاری کشــور می گوید بــا این 

 وضعیت و عملکرد، نداشتن وزارت بهداشت 
بهتر است!

شریفی مقدم بابیان اینکه وزارت بهداشت 
به حال خود رهاشده است، می گوید: اگر وزارت 
بهداشت نداشته باشــیم وضعیت بهتر است! 
گروهی در وزارت بهداشت تنها به دنبال کسب 
درآمد هستند. هنوز برای کرونا درمانی متصور 
نیست و راه آن پیشــگیری با واکسیناسیون 
است. اما آن هم قطره چکانی صورت می گیرد.

او در توضیح کسب درآمد با کرونا می گوید: 
آمپول رمدسیویر در دنیا اعالم شده که چندان 
درروند درمان کرونا اثر ندارد اما اینجا پزشکان 
بــرای بیماران تجویــز می کننــد. بیماران 

 هم مجبور هســتند و آن را تهیــه می کنند. 
گفتنی است آمپول رمدسیویر در حال حاضر 
تا هر عــدد یک میلیون و ۳۰۰ هــزار تومان 
هم فروخته می شــود. به عبارتــی بیماران 
 برای 6 عدد از آن حدود هفــت میلیون باید 

هزینه کنند.
دبیر کل خانه پرستار کشور می گوید: کرونا 
امتحانی برای وزارت بهداشت بود. این ساختار 
و روش مدیریتی اصاًل پاسخگو نیست. وزارت 
بهداشت ازهم پاشیده است. نظام درمانی ما 
در بحث کرونا رهاشده است. به مردم توصیه 
می کنم پیشــگیری و مراقبت کنند تا بیمار 

نشوند وگرنه کسی به داد آن ها نمی رسد.

دبیرکل خانه پرستاری کشور:

تعداد بیماران ۳ برابر ظرفیت بیمارستان هاست 

این روزها دالالن هم 
کاسبی شان سکه شده 

است. با کمیاب شدن برخی 
داروها آن ها می تواند 

اجناس خود را با قیمت های 
عجیب و غریب بفروشند. 

برخی هم برای اینکه 
همراه بیمار بتواند خوب 
فکرهایش را بکند به او 

شماره تماس می دهند تا 
اگر نتوانست دارو را پیدا 
کند صاف به سراغ او برود

اگر متخصص عفونی 
رمدسیویر تجویز کند، 

داروخانه این دارو را با بیمه 
حساب می کند، اما اگر 

پزشک عمومی یا اورژانس 
تجویز کند باید به صورت 

آزاد و هر عدد 700 هزار 
تومان پرداخت شود
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