
با افتتاح کارخانه تولیدی ملی انبوه فرآورده های 
س�لولی در کش�ور، ایران به جمع ش�ش کشور 
تولیدکننده س�لول های تک هسته ای پیوست. 
این کارخانه تولید انبوه فرآورده هاي س�لولي با 
هدف عرضه بسیاري از واکس�ن ها و داروهایي 
که تاکنون وارد مي ش�دند، راه اندازي ش�د. در 
این کارخانه تولید س�لول هاي تک هس�ته اي، 
فن�اوري  ب�ا  فیبروپالس�ت  و  مالنوس�یت 
پیچی�ده »بیورآکت�ور« ص�ورت مي گی�رد. 
تاكنون تنها پنج كشور ژاپن، امريكا، آلمان، انگلستان 
و دانمارك به اين فناوري مجهز بودند كه ايران هم 

به جمع آنها پيوست. 

 اولين كارخانه توليد انبوه فرآورده هاي س��لولي در 
كشور صبح ديروز با حضور وزير بهداشت و معاون اول 
رئيس جمهور افتتاح شد. بيورآكتور يا رآكتورزيستي 
محيطي براي رشد سه بعدي سلول ها فراهم مي كند. 
يك بيورآكتور سيستم يا دستگاه مصنوعي مهندسي 
ش��ده اي اس��ت كه از يك محيط بيولوژيكي فعال 
حمايت مي كند. به عبارتي دستگاهي است كه در آن 
يك فرايند شيميايي حاصل از فعاليت ارگانيسم ها 
يا مواد فعال بيوش��يميايي در حال انجام است كه 

مي توانند به صورت هوازي يا بي هوازي باشند. 
استفاده در صنايع تخميري، بيوتكنولوژي، پروژه هاي 
تكنولوژي آنزيمي، تولي��د پروتئين هاي نوتركيب، 

تكنولوژي كلونينگ ژن ها و نانو- توليد سرم، توليد 
انواع داروها و واكس��ن ها از كاربردهاي مهم توليد 

سلول هاي تك هسته اي به اين روش هستند. 
  از درمان پوست تا قلب

اين كارخانه با س��رمايه گذاري ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( و دانش فني پژوهش��كده رويان 
وابسته به جهاد دانشگاهي فعاليت خود را آغاز كرد.  
كارخانه توليد دارو س��ل تك فارم��د، زير مجموعه 
گروه دارويي بركت اس��ت كه در حوزه سلول هاي 
بنيادي و طب ترميم فعاليت دارد. اين ش��ركت در 
سي ام بهمن ماه سال ۱۳۹۲ براي تأمين نياز كشور 
به سلول درماني تأسيس شد. بنيانگذاران شركت 

سل تك فارمد، پژوهشگاه رويان و شركت دارويي 
بركت هستند. 

خط توليد محصوالتي مانند منيوسل براي درمان 
حمله قلب��ي، ريكالرس��ل براي درم��ان ويتيليگو، 
رنيودرم سل به منظور درمان پيري پوست، اسكار 
و آكنه، ليپوس س��ل ب��راي درمان پيري پوس��ت، 
مزستروس��ل با هدف درمان آرتروز و دستروس��ل 
براي درمان GVHD در اين ش��ركت وجود دارد.   
با افتتاح اين كارخانه پروس��ه توليد سلول وارد فاز 
صنعتي و توليد انبوه ش��ده و در سطح گسترده به 

دست مصرف كننده مي رسد. 
افتتاح اين كارخانه اقدامي بس��يار بزرگ در حوزه 
درمان كشور است و توليد بسياري از اين سلول هاي 
بني��ادي فرايند اخذ مج��وز از وزارت بهداش��ت را 
گذرانده و برخي نيز در مس��ير اخذ مجوز هستند. 
با توليد صنعتي و استاندارد باال و همچنين تعامل 
بيشتر با بيمارستان ها و س��اير بخش هاي درماني 
كشور، گام هاي مهمي در جهت درمان بيماري هاي 

مختلف در كشور برداشته مي شود. 
  سرویس دهي روزانه به بیش از ۱۰۰بیمار

حجم س��رمايه گذاري در پروپوزال امكان س��نجي 
نزديك ۱۰۰ميليون دالر براي راه اندازي مجموعه 
كارخانه هاي��ي كه قادر باش��ند روزانه ب��ه بيش از 
۱۰۰بيمار سرويس دهي كنند، در نظر گرفته شده 
است. حجم سرمايه گذاري اوليه براي طرح پايلوت 

نيز ۵۰۰ ميليارد ريال مقرر شده بود. 
اس��حاق جهانگيري، مع��اون اول رئيس جمهور با 
حضور در كارخانه س��ل تك فارم��د از بخش هاي 
مختلف اين شركت بازديد كرد و از نزديك در جريان 
فعاليت هاي اين شركت در حوزه سلول هاي بنيادي 
و پزشكي بازس��اختي قرار گرفت.  س��لول درماني 
به تزريق س��لول هاي بدني يا بنيادي در بافت هاي 
معيوب يا فاقد عملكرد جهت جايگزيني سلول هاي 
از بين رفته و ترميم آنها اطالق مي شود.  در جريان 
بازديد مع��اون اول رئيس جمهور وزير بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي، حميدرضا طيبي، رئيس 
جهاد دانشگاهي و مخبر رئيس ستاد اجرايي فرمان 

حضرت امام، جهانگيري را همراهي كردند.

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5373

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

چهار ش��نبه 26 ارديبهشت 1397 |29 ش��عبان 1439 |

 ايران ششمين توليدکننده 
سلول هاي تك هسته اي جهان  شد

با افتتاح اولین کارخانه فرآورده های سلولی در کشور 

در این ستون پیام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر این موارد هم به منزله تأیید 

یا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 

  توييت حامد ش��اهميري: روايت به اهتزاز درآم��دن پرچم امريكا به 
فلسطين رسيد. 

توييت امين اسدي: ديروز فلسطين در هر رده سني شهيد داد از نوزاد 
تا مسن و اين يعني تمامي نسل هاي فلسطين آماده اند جان بدهند، اما 
تن به ذلت ندهند، اما نكته اي دردناك وجود دارد، عربستان رئيس پنل 

حقوق بشر سازمان ملل هست. 

  سيد علي موسوي توييت كرد: اين روز ها تنها چيزي كه در دنيا از خبر 
حمله هوايي در يمن عادي تر شده، شهادت فلسطيني ها توسط سربازان 

»بزرگ ترين دموكراسي خاورميانه« است 

  توييت تنها ي تنها: سبد مهرباني ميوه فروش اصفهاني براي كودكان! 

  يك شبكه مجازي با انتشار اين عكس اعتراض مردمي جالب و خالقانه 
به چاله چوله هاي خيابان هاي شهر داران اصفهان را به نمايش گذاشت. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

امشب هالل ماه رمضان رؤيت می شود 
عضو ستاد اس�تهالل دفتر مقام معظم رهبري گفت: پیش بیني ما 
این اس�ت که رؤیت هالل ماه مبارك رمضان در روز چهارش�نبه 
به راحتي صورت گیرد و روز پنج شنبه، اول ماه مبارك رمضان باشد. 
حجت االسالم عليرضا موحدنژاد روز گذشته در نشستي خبري درباره 
رؤيت هالل ماه مبارك رمضان اظهار كرد: در روز چهارشنبه مصادف 
با ۲۹ شعبان حدود ۱۲۰ گروه اس��تهالل در نقاط مختلف كشور براي 

رؤيت هالل ماه مستقر مي شوند. 
وي تصريح كرد: پيش بيني ما اين اس��ت كه رؤي��ت هالل ماه مبارك 
رمضان در روز چهارشنبه به راحتي صورت گيرد و روز پنج شنبه، اول 

ماه مبارك رمضان باشد. 
عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبري در پاسخ به سؤال خبرنگار 
تس��نيم مبني بر اينكه تمركز ۱۲۰ گروه مستقر براي رؤيت هالل ماه 
مبارك رمضان بيش��تر در چه نقاطي از كشور اس��ت، گفت: هرچه به 
جنوب كشور پيش برويم، احتمال رؤيت بيشتر مي شود، اما با اين حال 
پيش بيني مي كنيم شرايط آساني براي رؤيت هالل ماه مبارك رمضان 

در نقاط شمالي و جنوبي كشور وجود داشته باشد. 
حجت االس��الم موحدنژاد افزود: البته پراكندگي گروه ها به ستادهاي 
استاني بس��تگي دارد و برخي اس��تان ها نظير اصفهان فعال هستند و 
ستاد برخي ديگر نظير كرمانشاه و كردستان دير تشكيل شده است؛ با 
اين حال معتقديم هرچه پراكندگي گروه ها بيشتر باشد، امكان رؤيت 

سريع تر را در شرايط سخت نظير هواي ابري راحت تر مي سازد. 
وي با تأكيد بر اينكه سن ماه امروز در تهران سه ساعت و 44 دقيقه 
است و فردا به ۲7 ساعت و 4۵ دقيقه مي رس��د، متذكر شد: امكان 
رؤيت هالل ماه مبارك رمضان براي امروز وج��ود ندارد، اما ممكن 
است برخي كشورهاي اسالمي نظير عربستان بنابر قاعده ام القرا فردا 

را ماه رمضان اعالم كنند. 
 حجت االس��الم موحدنژاد تصريح كرد: قاعده ام القرا اين اس��ت كه 
اگر ماه از مقارنه گذشته باش��د و بعد از خورشيد غروب كند، تقويم 
ام القرا مي تواند بگويد كه هالل امروز ديده ش��ده و فردا ماه رمضان 
است.  عضو ستاد استهالل ماه مقام معظم رهبري خاطر نشان كرد: 
بر اس��اس داده هاي تجربي و نجومي بين المللي، رؤيت هالل امروز 
در هيچ كدام از خش��كي هاي جهان قابل انجام نيس��ت و هالل ماه 
تنها در غرب امريكاي ش��مالي و اقيانوس آرام قابل ديدن است.  وي 
درباره ماه مبارك رمضان امس��ال گفت: ماه مبارك رمضان امسال 

۲۹روزه است. 

در نامه اي به سازمان جهاني بهداشت:

 وزير بهداشت نسبت به وقوع فاجعه انساني
 در غزه هشدار داد

وزی�ر بهداش�ت در نام�ه اي ب�ه رئی�س س�ازمان جهان�ي 
بهداش�ت، نس�بت به بروز فاجع�ه انس�اني در غزه هش�دار داد. 
دكتر سيدحسن هاشمي در اين نامه ضمن محكوميت كشتار بي رحمانه 
مردم بي دفاع و مظلوم فلس��طين گفت: مردم فلس��طين ب��ه انتقال 
غيرقانوني سفارت امريكا به بيت المقدس اعتراض كردند كه متأسفانه 
منجر به كشتار مردم بي گناه به ويژه كودكان و آغاز فجايع انساني در 

فلسطين شد. 
  وزير بهداشت در اين نامه تصريح كرد: وظيفه سازمان هاي بين المللي 
جلوگيري از ادامه اين كشتار بي رحمانه است و سكوت مجامع رسمي 
بين المللي پذيرفتني نيس��ت و نبايد تنها ب��ه محكوميت اين جنايت 

بسنده كرد.

 رد مصوبه افزايش کرايه ها ی
 تاکسی و اتوبوس در تهران

عضو ش�وراي اس�تان تهران گفت: مصوبه ش�وراي ش�هر تهران 
مبني ب�ر افزایش ن�رخ کرایه ه�اي حمل و نقل عمومي )تاکس�ي 
و اتوب�وس( در کمیت�ه انطب�اق فرمان�داري ته�ران رد ش�د. 
محمد قانبيلي اظهار داشت: مصوبه شوراي شهر تهران مبني بر افزايش 
ميانگين ۱۲/۵ درصدي كرايه تاكسي و اتوبوس مورد بررسي قرار گرفت 

و در كميته انطباق، كل اين مصوبه رد شد. 
وي با اشاره به اينكه ايرادات قانوني به مصوبه شوراي شهر تهران وارد 
بود، گفت: به عنوان مثال در مصوبه اخير شورا نرخ كرايه هاي حمل و نقل 
عمومي را ش��ناور كرده بودند و بعضي از خطوط 4 درصد تا ۲۲ درصد 

افزايش نرخ داشتند. 
وي تأكيد كرد:  افزايش نرخ كرايه ها بايد متناس��ب با رشد تورم باشد 
و هر چند درصد تورم داشته باش��يم، بايد نس��بت به آن كرايه ها نيز 

افزايش يابد. 
عضو شوراي استان تهران افزود: تبصره اي گذاشته بودند تا در ساعت 
پيك ترافيك ۲۰ درصد كرايه ها افزايش يابد و در روزهاي برفي و باراني 
نيز ۲۰ درصد افزايش كرايه داشته باشيم كه اين موضوع خالف قانون 

بوده است. 
قانبيلي خاطر نشان كرد: بنابراين تمام مصوبه شوراي شهر تهران مبني 

بر افزايش كرايه هاي تاكسي و اتوبوس رد شد. 

نخستین بیمارستان تخصصي دندانپزشكي 
کش�ور در پنج طبقه و مجهز ب�ه یو نیت های 
پیشرفته دندانپزشكي با نام شهید شكري در 

بیمارستان بقیه اهلل  به بهره برداري رسید. 
در مراسم گشايش نخستين بيمارستان تخصصي 
دندانپزش��كي  با حضور س��ردار سرلشكر جعفری 
فرمانده كل س��پاه پاسداران، س��خنگوي وزارت 
بهداشت و جمعي از مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي 
بقيه اهلل و نيز پزش��كان و پرس��نل اين بيمارستان 
حضور داشتند.  بيمارستان تخصصي دندانپزشكي 
شهيد شكري در پنج طبقه و مساحتي بالغ بر ۱۲ 
هزار متر مرب��ع در مجاورت بيمارس��تان بقيه اهلل 
ساخته شده است.  اين بيمارس��تان داراي هفت، 
واحد يا يونيت دندانپزشكي و نيز بخش هايي نظير 
زنان، كودكان، ارتودنسي، اتاق عمل، پروتز، معالجه 

ريش��ه و لثه، جراحي فك و نيز بخش ليزر اس��ت.  
به گفته دكتر جاللي رئيس بيمارس��تان بقيه اهلل، 
ساخت بيمارستان شهيد شكري از سال 8۹ شروع 
شده است.  وي گفت: حدود 7۰ درصد تجهيزات 
اين بيمارستان و نيز ۹۰ درصد بناي ساختمان از 
تجهيزات ايراني است.  رئيس بيمارستان بقيه اهلل 
با اش��اره به اينك��ه قرار اس��ت در آين��ده نزديك 
تعداد يونيت ها ب��ه ۱۰۰ عدد افزاي��ش پيدا كند، 
افزود: خانواده نيروهاي مس��لح و نيز مردم عادي 
مي توانند از خدمات درماني بيمارستان تخصصي 
دندانپزشكي شهيد ش��كري همه روزه به جز ايام 

تعطيل بهره مند شوند. 
به گفت��ه مس��ئوالن اي��ن بيمارس��تان در دنيا 
فقط چند كش��ور محدود و انگشت شمار داراي 

بيمارستان تخصصي دندانپزشكي هستند. 

پش�تیباني  و  مدیری�ت  توس�عه  مع�اون 
س�ازمان نوس�ازي م�دارس کش�ور گف�ت: 
ب�ه ۴۰ میلی�ون مترمرب�ع فض�اي آموزش�ي 
و پروش�ي دیگ�ر در کش�ور نی�از داری�م. 
عل��ي ش��هري در بيس��تمين جش��نواره خيران 
مدرسه ساز استان كرمانشاه با بيان اينكه زيرساخت 
توسعه در هر كشوري آموزش و پرورش است، اظهار 
كرد: بر اس��اس تجربيات بين المللي كش��ورهايي 
همچ��ون ژاپن، آلم��ان و دانمارك اگر به توس��عه 
اقتص��ادي رس��يده اند، نتيجه س��رمايه گذاري در 

آموزش و پرورش بوده است. 
وي با بيان اينكه خيران مدرسه ساز به خوبي اهميت 
حوزه آموزش و پرورش را درك كرده اند كه قدم در 
اين راه گذاش��ته اند، گفت: ما دولتي ه��ا بايد بهاي 
بيشتري به اين حوزه بدهيم.  وي با بيان اينكه اگر 
مي خواهيم كش��ور متحول شود راهي جز توجه به 
آموزش و پرورش نداريم، گفت: خيران مدرسه ساز 
حوزه اي را انتخاب كرده اند كه سرمايه گذاري آنها 
باالترين سوددهي را براي كشور دارد.  شهري افزود: 
بر اساس آمارها حدود ۲۰ درصد از كل كالس هاي 

درس كشور را يا خيران ساخته اند يا در ساخت آنها 
مشاركت داشته اند. 

وي به مشكالت موجود در حوزه فضاهاي آموزشي 
اش��اره و اظهار كرد: با وجود تالش دولت، حمايت 
مجلس و همت خي��ران هنوز در ح��وزه فضاهاي 
آموزشي تنگناهايي داريم و قريب يك سوم مدارس 
ما ايمني كافي در برابر حوادثي همچون زلزله ندارند، 
البته در بحث تخريب و بازسازي مدارس فرسوده كار 
بسيار بزرگي در دهه اخير در كشور انجام شد و 7۰ 
ه��زار كالس درس تخريب و بازس��ازي و ۳۰ هزار 
كالس درس مقاوم سازي شد.  وی  با بيان اينكه با 
كمبود سرانه فضاي آموزشي نيز مواجهيم، افزود: 
براي اينكه يك روند مطلوب تعليم و تربيت داشته 
باشيم به ازاي هر نفر بايد 8/4 متر فضاي آموزشي 
و پرورشي داشته باشيم كه در حال حاضر ميانگين 
اين فضا در كشور ما ۵/۲ متر مربع است و در خيلي 
از ش��هرها حتي پايين تر از اين ميزان اس��ت.  وي 
افزود: اين آمارها نشان مي دهد عالوه بر ۶۰ ميليون 
متر مربع موجود، به 4۰ ميلي��ون متر مربع فضاي 

آموزشي و پرورشي ديگر در كشور نياز داريم. 

  مديرعامل سازمان فناوري شهرداري تهران گفت: ما به دنبال رقابت با 
استارت آپ ها نيستيم، بلكه برنامه هايي براي مشاركت و همراهي اين بخش 

با شهرداري تهران در راستاي خدمات شهر هوشمند داريم. 
   رئيس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور 
با بيان اينكه س��ازمان بهزيستي س��االنه بيش از ۳ ميليارد تومان »يارانه 
مش��اوره« براي دهك هاي اول تا س��وم اقتصادي پايين جامعه پرداخت 
مي كن��د، گفت: اين اف��راد مي توانند تا س��ه مرحله به مراكز مش��اوره اي 

خصوصي مراجعه كنند. 
  مديركل انتقال خون استان تهران ضمن اعالم جزئيات راه اندازي مراكز 
جديد اهداي خون در پايتخت، از مردم ب��راي اهداي خون در ماه رمضان 

جهت تأمين نيازهاي خوني بيماران و بيمارستان ها دعوت كرد. 
   معاون توس��عه مديري��ت، حقوقي و ام��ور مجلس س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به جزئيات استخدام ۳۰۰ محيط بان در سال جاري 
اظهار كرد: اين سازمان براي انجام مأموريت هاي قانوني خود حداقل به 4 

هزار محيط بان ديگر نياز دارد. 
   معاون رسانه وزارت آموزش و پرورش در خصوص روند تعطيلي مدارس 
گفت: با توجه به فرا رس��يدن ماه مبارك رمض��ان، چنانچه دانش آموزان 
مدارس ابتدايي، ارزشيابي و ساير فعاليت هاي آموزشي را به اتمام رسانده 
باشند، مي توانند با صالحديد مسئوالن واحد آموزشي در مدرسه حضور 

نداشته باشند. 
   مديرعامل سازمان بيمه سالمت با اشاره به بار مالي ۹۰۰ ميليارد توماني 
ناشي از افزايش تعرفه ها براي سازمان بيمه سالمت گفت: حتي تخصيص 
۱۱۰درصدي اعتبارات بيمه سالمت هم به عنوان بخشي از تأمين كسري 
بودجه اين سازمان مطرح مي شود ، بنابراين بايد منابع ديگري براي تأمين 

بار مالي تعرفه ها لحاظ شود. 
   رئي��س مركز ام��ور بين المل��ل و م��دارس خ��ارج از كش��ور وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اينكه هزار معلم شركت كننده در آزمون اعزام به 
خارج از كشور به مرحله مصاحبه حضوري راه مي يابند، اظهار كرد: تالش 
مي كنيم افرادي كه انتخاب مي شوند برجسته و شايسته باشند تا بتوانند در 
محيط بين المللي تعامل كنند. عدم وجود چنين صالحيت هايي به جايگاه 

آموزش و پرورش در خارج از كشور ضربه مي زند. 

افتتاح بزرگ ترين بيمارستان دندانپزشكي خاورميانه 

نياز كشور به ۴۰ ميليون مترمربع فضاي آموزشي 
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