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پيامك300099004806 :
 ناصرصبحی
شایدبتوانگفتهمهچیزازانتشاریککلیپ
و مطرح شدن برخی نظرات خاص آغازشد .کلیپی
که روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی گیالن را
وادار به واکنش کرد تا طی یک جوابیه ،ادعاهای
مطرح شده درکلیپ منتشرشده درفضای مجازی
مبنی بردرمان بیماران کرونایی دربیمارستان امینی
لنگرود را رد کند .این روابطعمومی درجوابیه خود
به نکات دیگری نیزاشاره کرده بود.
مورد الف« :شرکت توسعه فراپژوه کارآفرینان
رایان(تفکر)درخواست اخذکد اخالقکارآزماییبالینی
از این دانشگاه جهت آزمایش کمپلکس دارویی و
اسپری ضدویروس محیطی بردرمان بیماری کویید19
روی مبتالیان» را داشته که «درتاریخ سوم فروردین ماه
جلسهای با حضورجمعی ازمتخصصان و مسئوالن
ذیربط تشکیل شده» و «به دلیل عدم وجود مستندات
علمی و قانونی در خصوص تاثیر مثبت داروهایی
ادعاییوهمچنینسودکالنمدعیانهرگونههمکاری
یاصدورمجوزقویاتکذیبمیشود».
مورد ب« :ادعای مدیرعامل شرکت مذکوردر
خصوص آزمایش رایگان دارو و بهبودی 50نفربدون
نتیجه منفی به هیچ وجه مورد تایید دانشگاه علوم
پزشکی گیالن نبوده» و «بررسی صحت و سقم این
ادعا و پیگیری قانونی آن برعهده دستگاههای ناظرو
قضاییاستاناست».
موضوع و متهم ردیف اول آنچه خواندید،
مربوطبهفعالیتوشخصدکترمعصومهمحمدپور
و واکنش دانشگاه علوم پزشکی به سخنان اوست.
واکنشی که در سایت منتسب به وزارت بهداشت
به نام «پایگاه خبری و اطالعرسانی وزارت بهداشت،
درما نوآموزشپزشکی»وسایتمنسوببهدانشگاه
علومپزشکی گیالننیزمنتشرشده است.
این موضوع برای سیرجانیها از این لحاظ
اهمیت دارد که پس از همکاری نکردن دانشگاه
گیالن،محمدپوربهسیرجانآمدوبهمشارکتبادکتر
علی امجدیدرپروژهدرمانبیماران کروناییپرداخت.
محمدپورکیست؟
مدتی پس ازمنتشرشدن کلیپها و اخباری
برضد محمدپورکه واکنشهای زیادی را درسیرجان
برانگیخت ،دکترعلی امجدی درمصاحبهای با شرح
«موفقیت طرح تحقیقاتی بررسی تاثیرترکیب چند
ل و دوز باالی ویتامین سی در درمان و عالیم
مکم 
بالینی بیماران سرپایی و بستری مبتال به کویید 19
عالمتداردربیمارستانامامرضا،بهدفاعازمحمدپور
پرداخت و با اشاره به مدرک دکترای علوم تشریحی
محمدپور ،اعالم کرد« :ایشان مجری دوم این طرح
هستند و قرارنیست همه محققین مدرک پزشکی

داشته باشند ».او همچنین از عملکرد
محمدپوردربخشنظارتبربیماراندرطی
اجرایطرحنیزدفاع کردو انتشارکلیپها
بر ضد محمدپور را «تخریب و کارشکنی
در اثبات علمی تاثیر مکملها» دانست
و مدعی شد این کلیپها «توسط افرادی
حمایت و ساخته شده که منافعشان از
اثبات تاثیربالینی این مکملها به خطر
خواهد افتاد ».اما در بخشی از مصاحبه
گفت«:چونخوشبختانهدرمیانبیماران
شرکتکننده درطرح ما فوتی نبوده ،این
شائبه ایجادشدهما ادعایتاثیرصددرصد
این مکملها را داریم که به هیچ عنوان
اینطور نیست .این طرح اوال باید در
جمعیتهای بیشتر بارها مورد مطالعه
مجددقرارگیردو ثانیانباید ادعا کرد کسی
که این داروها را دریافت میکند ،نیاز به
هیچ داروی دیگری نخواهد داشت».
به نظر میرسد محمدپور نظر
متفاوتی با امجدی دارد .محمدپور در
صفحه اینستاگرام خود ،ادعاهای جالبی
را مطرح کرده است .او بارها مدعی شده
(ع)
که «کرونا مرگ ندارد» و درادعایی سنگین بخش بیماران کرونایی در بیمارســتان امام رضا  /عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
افزوده« :این سیاست است که عدهای
کنند.
خاص را در شرایطی خاص قربانی
بررسی ادعاهای دکترمعصومه محمدپوردرباره اکتشاف دارویکرونا
کروناهراسی در دستور وزارت بهداشت
است ».وی در ادامه همین سخنان ،از
روزی گفته که مردم خواهند فهمید
«عزیزانشان را راحت از دست دادند ».و
مجددا تاکید کرده« :کرونا مرگ نداشت
ولی کشتند و میکشند ».او پس از اینکه از مردم پایان دهد ».او همچنین درپستهای گوناگون ،به بر اینکه موفق به یافتن راه درمان کرونا شده است ،خیلی خوب است ».اما محمدی پیش از این جمله
خواسته «مطالبهگر» شوند ،ادعا کرده که وزارت نظریات مختلفی که در کشورهای مختلف جهان معتقد است وزارت بهداشت ایران با نادیده انگاشتن تاکید دارد که هنوزبرای پذیرفتن این روش به عنوان
یک راهحل درمانی زود است و باید مراحلی ازجمله
بهداشت مدارک درمان را در دست دارد اما سکوت پیرامون تاثیر برخی روشها بر کرونا منتشر شده این طرح ،درکشتارمردم ایران نقش دارد.
انتشارمقاله پیرامون این روش درمانی دریک مجله
تضادهایگوناگون
کرده و در مقابل برای «زدن واکسن روسی و ادامه استناد کردهومدعیشدهپیش ازهمهبه اینتاثیرات
اینکه یک فرد بتواند راه درمان یک بیماری را معتبرپزشکیوهمچنین انجام آزمایشهایبیشتر
کشتار مردم هر روز تبلیغ ،خبر و گزارش پخش و نتایج دست یافته است .از جمله در مورد نابودی
(ضدعفونی)ویروس کروناتوسطمس کهبه گفته او کشف کند اما سیستم موجود به دلیل منافع خاص بهعنوان پشتوانهعلمی و تجربی این طرح طی شود.
میکند».
رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان در
این سخنان محمدپور در اینستاگرام ،ذیل دراردیبهشتماه ،اسراییلوپس ازآن آمریکا ،استرالیا نخواهد این روش را بپذیرد ،امری غیرممکن نیست
عکسی ازاو دربیمارستان امام رضا و بدون استفاده از و انگلیس به این نتیجه رسیده بودند .او در پست اما اثبات چنین ادعای سنگینی نیازبه مدارک متعدد تشریح همکاری محمدپور و امجدی میگوید که
ماسک استومدعیشده کادردرمان اینبیمارستان دیگری با اشاره به خبر ابتالی صدها دریافتکننده دارد که تاکنون ازسوی محمدپور ارایه نشده است .محمدپور به دلیل ابتالی یکی از نزدیکان خود به
نیزبه دلیل «دیدن بهبود بیماران ،به او اعتماد کردند ».واکسن درفلسطین اشغالی به کرونا ،مدع ی شده که درحقیقت اوج مدرک او ،انجام طرح تحقیقاتی در بیماری سرطان ،به دنبال «راه درمانی گیاهی یا سنتی»
محمدپور بر استفاده نکردن از ماسک اصرار دارد «پشت واکسن کرونا سیاست» وجود دارد و اهداف سیرجانونتایج آن است.دکترغالمعباسمحمدی؛ بوده و در این مسیربه «یک سری چیزها و ترکیبات
و دلیل را در اختیار داشتن دانشی میداند که در ابتدایی و غایی این سیاست را اینگونه معرفی کرده رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نشست نیزرسیده بودند که قدرت آنتیاکسیدانی قوی داشته
پیشگیری و درمان کرونا موثر است .او در کلیپ است«:ابتالیبیشتر،کمشدنحسابشدهجمعیت ،خبری خود با اصحاب رسانه پیرامون طرح اجرا شده و موثربودند ».محمدی بالفاصله تاکید میکند که
دیگری که مصاحبه با یک دختر 20ساله سیرجانی تضعیف کادر درمان کشورها ،تضعیف اقتصاد ،در سیرجان ،میگوید« :آنچه که مسلم است ،این «این ترکیبات نه براساس قضاوت ایشان که براساس
است که اگرطول دوره درمان 10روزه بوده ،با استفاده مطالعاتی کهمراجععلمی انجامدادهبودند»بهدست
است ،توضیحاتی را در این مورد ارایه داده و با انتقاد قحطی ،شورش مردم و درنهایت جنگ قدرتها».
ذکر تمام مواضع محمدپور در این مطلب از این داروها  4روزه شده و بعد بیمار ،ترخیص شده آمده بود .به عبارت دیگر هم محمدی و هم دکتر
ازوزارت بهداشت درمورد سکوت پیرامون موفقیت
طرح خود ،از این وزارتخانه خواسته تا «به کشتار نمیگنجد اما آنچه که مسلم است ،او ضمن تاکید است .این موضوع نشان میدهد (این روش درمان) محمودرضا مسعودی؛ معاون پژوهشی و آموزشی

کاشف درمان یا مدعی دروغین

«آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان
کارخانه احیاء شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان به وسیله
خودروهای نیمهسنگین و سنگین»

(دو مرحلهای) «شماره -99-46خ»
ـیرجان در نظــر دارد نســبت بــه «انجــام خدمــات ایــاب و ذهــاب
ـوالد سـ
ـع جهانفـ
ـرکت مجتمـ
شـ
کارکنــان کارخانــه احیــاء بــه وســیله خودروهــای نیمهســنگین و ســنگین» اقــدام نماید؛ لــذا از کلیه
شــرکتهای بومــی واجــد صالحیــت در شهرســتان ســیرجان کــه دارای مجــوز پایانههــای اســتان
میباشــند دعــوت بــه عمــل مـیآورد تــا ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی،
پــاکات خــود را بــه آدرس منــدرج در اســناد مناقصــه ارســال نماینــد.
شــرکتهای متقاضــی میتواننــد جهــت چگونگــی تنظیــم پیشــنهاد فنــی و مالــی شــرایط ،اســناد و
مشــخصات موضــوع مناقصــه را از طریــق مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی  www.sjsco.irدریافــت
نمایند.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصــه ( اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تمــاس
تلفــن ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی ( شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهی ثبــت ،گواهی
آخرین تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع
مناقصــه (قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع
مناقصــه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه
شرایط:
 -1محــل اجــرا :از شهرســتان ســیرجان ،تــا ســایت شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان واقــع در
کیلومتــر  50جــاده ســیرجان -شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده اختصاصی گلگهــر و بالعکس
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 -4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید.
(پاسخگویی در ساعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

دانشکده تاکید دارند که کار محمدپور،
کشفمادهدرمانینبودهبلکهوی ازترکیب
داروها و روشهای موجود و تاییدشده
توسط مراجع علمی ،به راهحل جدیدی
دستیافته است.
به گفته محمدی ،پس از شیوع
کرونا ،محمدپور به این فکر میافتد
که ترکیبات ابداعی خود را برای درمان
ویروس کرونا به کار بگیرد و «ظاهرا به
یکی ،دو دانشگاه نیز مراجعه کرده بودند
اما مجوز کار را به ایشان ندادند زیرا جزو
شرایط کار تحقیقاتی این است که یکی
از افرادی که کار را انجام میدهد ،در آن
رشته تخصص داشته باشد ».محمدی از
دلیل همکاری نکردن دیگران با محمدپور
ابرازبیاطالعی میکند و با استفاده ازکلمه
«شاید» ،میگوید« :در جاهای دیگر به هر
علت ،شاید به خاطرمحافظهکاری راضی
به همکاری نشدند ».به گفته محمدی ،در
نهایت فضای مجازی بستری برای آشنایی
محمدپور و دکتر امجدی میشود و از
آنجا که دکتر امجدی نیزدرحال تحقیق
در همین مبحث بوده ،به محمدپور
پیشنهاد همکاری میدهد .پس از آن
«چون وزارت بهداشت از این ماجرا مطلع
شدهبود،بادانشکدهعلومپزشکیسیرجان
تماس گرفته و اطالعاتی کسب میکنند
و پس از آن ،محمدپور و دکتر امجدی
برای ارایه توضیحات به وزارتخانه دعوت
میشوند .به گفته رییس دانشکده علوم
پزشکیسیرجان؛«وزارتخانه ازتوضیحاتقانعشدهو
کارادامهپیدامیکندامامتاسفانهبرخیرسانههاکلیپی
رادرفضایمجازیمنتشرمیکنندکهمگرمردمموش
آزمایشگاهی هستند و جان مردم بیارزش است و»...
رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان این
پ را «نوعی از تشویش اذهان عمومی» و باعث
کلی 
«ایجادوحشتدرمردمبابت اتفاقاتداخلدانشکده»
میداند .او تاکید میکند که این روش منصفانه نبود
و رسانهها میتوانستند حداقل با وی تماس گرفته و
توضیحبخواهند.محمدیدرپاسخبهپاسارگادمبنی
برچرایی برگزارنشدن نشست خبری پیرامون فعالیت
محمدپور و حمایت دانشکده از وی ،میگوید« :ما
اصال اطالعنداشتیمخانمدکترمحمدپوربا آقایدکتر
امجدی درحال همکاری هستند .مجری طرح آقای
دکتر امجدی بودند که طبق روال تمام طرحها ،در
شورای پژوهشی بررسی و تایید شده بود و کد اخالق
وزارت بهداشت را گرفته و کار آغاز شده بود .طرح

نزدیکبه اتمامبود که آن کلیپعلیهدکترمحمدپور
پخششدوپس ازآننیزدیگرفرصتینبودتانشست
خبری برگزارشود ».محمدی درادامه روی اقناع شدن
وزارت بهداشت از توضیحات محمدپور و امجدی
تاکید میکند و میگوید« :درمیان  50یا  60نفری که
مورد مطالعه قرار گرفتند ،حتی یک مورد فوتی نیز
وجود نداشت .از افراد رضایت کتبی گرفته شده بود
و درجریان طرح بودند ،همچنین پروتکلهای وزارت
بهداشت نیزرعایت میشد .این افراد درکناردریافت
درمان استاندارد (مورد تایید وزارتخانه) ،این درمان
(طرح محمدپورو امجدی) را نیزدریافت میکردند».
دکترمسعودی؛معاونتپژوهشیدانشکدهنیز
با تاکید براینکه «داروهای مورد استفاده ایشان قبال
ساخته شده و درداروخانهها دردسترس عموم بود»،
کار محمدپور را راهحلی مبتنی بر ادغام این داروها
عنوان کرده و میگوید« :این کارها تولید علم و کار
خوبی است .تنها اتفاقی که این میان افتاد ،اختالف
بین دکترمحمدپوربا گروههای دیگر ،انتشارکلیپ
و دادن جواب یکدیگربود ».دکترمسعودی در ادامه
حرف مهمی م یزند« :تا اینجای کار الزاما اینگونه
نیست که ثابتشدهباشد این 4قلمداروموثراست
یا نیست .این داروها را به  50بیماردادهاند و مرگ و
میری نبوده است اما شاید اگرازاین داروها استفاده
نمیشود،بازهممرگومیری اتفاقنمیافتاد .اگرقرار
برتولید علم باشد ،باید این روش روی گروههایی با
تعداد بیشترآزمایش شود تا به نتیجه برسند که دارو
موثر بوده است ».معاون پژوهشی دانشکده تاکید
دارد« :روال طی شده ،معمولی و قانونی بوده اما آن
کلیپ کاررا خراب کرد .دکترمحمدپورخودش هم
مقصراست ،چون بعد ازاینکه آنها کلیپ منتشر
کردند ،او نیزکلیپ منتشرکرد که کارخوبی نبود .ما
باید به جای جواب دادن ،کارعلمی خودمان را انجام
میدادیم ».هرچند همان کلیپ موجب میشود
کد اولیه اخالق این طرح باطل گردد و دوباره در
دانشکده،طیچندروزجلساتیباحضورکارشناسانو
با هدف مطالعه دوباره طرح برگزارگردد تا بعد ازتایید
مجدد ،مجوزکد اخالق دوباره به طرح تعلق گیرد.
با این وجود ،تضادها به طور مشخص پابرجا
هستند .از اطمینان محمدپور به طرح خود تا نظرات
میانهروی امجدی تا نظرات شرطی رییس دانشکده
تفاوتهای بنیادینی وجود دارد .تشکیک محمدپور در
واکسن روسی و ادعای تلویحی او مبنی برای ن که واکسن
راهی برای کشتار بیشتر است ،در تضاد آشکار با دفاع
محکم رییس دانشکده علوم پزشکی از واکسن روسی
است .اعتقاد نداشتن محمدپوربه ماسک و دادن اجازه
تردد بدون ماسک به او از سوی مسئوالن دانشکده و
بیمارستان امامرضایکیدیگرازابهامهایموجود است.

