
استيون هاوكينگ فيزيكدان و كيهان شناس 
 ALS انگلستاني مش�هورترين بيمار مبتال به
است. در ايران بيش از 6هزار نفر به اين بيماري 
مبتال هس�تند، بيماراني كه هزينه درمانشان 
ماهانه 6۰ ت�ا ۴۰۰ ميلي�ون ريال اس�ت. جالب 
اينجاس�ت كه به گفته رئيس جمعيت حمايت 
از بيم�اران ALS و نوروپات�ي اي�ران، جمعيت 
جهاني ALS به دليل تحريم ها براي تأمين دارو 
و حمايت ه�اي درماني از هم�كاري با جمعيت 
حمايت از بيماران ALS ايران سر باز زده است. 
حاال اوضاع براي اين بيماران روز به روز وخيم تر 
مي شود، به گونه اي كه اين بيماران با امانت دادن 
تجهيزاتشان به يكديگر زنده مانده اند. با تمام 
اينها روزگذشته داروي جلوگيري از پيشرفت 
بيماري ALS با همكاري دو شركت دانش بنيان 
داخلي رونمايي ش�د. دارويي كه ب�ا توليد آن 
هزينه س�االنه بيماران از ۱۴۵ه�زار دالر براي 
خريد نمونه خارجي به حدود 2 هزار دالر كاهش 
مي يابد و اين مي تواند از رنج اين بيماران بكاهد. 
چالش سطل آب يخ چالش��ي جهاني براي جلب 
حمايت از بيماران ALS بود؛ چالشي كه به ايران 
نيز رسيد، اما بيش از آنكه بخواهد به هدف اصلي 
خود يعني جلب حمايت از اين بيماران برس��د به 
مانوري براي برخي چهره ها و سلبريتي ها تبديل و 
در نهايت هم فراموش شد. فراموش شدن چالش 
س��طل آب يخ و اهداف آن به معن��اي توقف روند 
افزايش��ي بيماري ALS در كش��ورمان نيست و 
اين بيماري طي س��ال هاي اخير افراد بيشتري را 
درگير خود كرده است. بيماراني كه اگرچه به اندازه 
استيون هاوكينگ مشهور نيستند، اما شايد بتوان 
با يادآوري چهره اين دانشمند انگليسي بخشي از 
رنج اين بيماران را هم ترس��يم كرد. با اين تفاوت 
كه هاوكينگ عالوه بر رنج بيماري با رنج تحريم و 
فقدان حمايت هاي بيمه اي و دولتي مواجه نبود، 
اما بيماران ALS ايراني به جز رنج بيماري رنج هاي 

بي شمار ديگري نيز دارند. 
 ALS رهاشدن بيماران 

بيماري ALS و نوروپاتي يك نوع بيماري نورون 
حركتي اس��ت كه امروزه به تخريب پيش رونده و 
غيرقابل تأمين در دستگاه عصبي بيماران مي شود 
و منجر به از دست رفتن تدريجي عملكرد عضالت 
ش��ده و با تضعيف ماهيچه ها فرد به ندرت به فلج 
عمومي مبتال مي شود، سرعت اين بيماري خيلي 
باالست و پيشروي زيادي دارد به طوري كه فرد بين 
شش ماه تا چهار سال بيشتر عمر نمي كند. موارد 
نادري هم بودند كه بيش��تر عمر كردند. به عنوان 

مثال استفان هاوكينگ پنج س��ال با اين بيماري 
زندگي كرده است.  غالمرضا قرباني رئيس جمعيت 
حمايت از بيماران ALS و نوروپاتي خودش هم به 

اين بيماري مبتالست. 
به گفت��ه وي، هيچ پايگاهي ب��راي حمايت از اين 
بيم��اران در اي��ران وجود ن��دارد. قربان��ي با بيان 
اينكه ALS جز بيماري هاي خاص نيست، تأكيد 
مي كند:»جمعيت حمايت از بيماران ALS از زمان 
تشكيل با وزارت بهداشت نامه نگاري زيادي انجام 
داد تا اين بيماري در زمره بيماران خاص قرار بگيرد 
كه به تأييد وزير بهداشت و معاونش رسيد و حاال آن 

را براي ادامه كارها به بخش درمان ارجاع دادند.«
 پاسخ جمعيت جهاني ALS؛ شما تحريميد
در كنار فقدان حمايت هاي داخلي از اين بيماران 
تحريم ها ه��م عرصه را بر بيم��اران ALS تنگ تر 

كرده اس��ت. رئيس جمعيت حماي��ت از بيماران 
ALS براي ترسيم نقش تحريم ها در اوضاع كنوني 
بيماران مبتال ب��ه ALS مي گويد:»ما به جمعيت 
جهاني ALS ايميل فرستاديم و گفتيم كه چنين 
جمعيتي در ايران است تا ما را از نظر دارويي و هر 
نياز ديگري حمايت كنند، اما پاسخ آنها اين بود كه 
شما كشورتان تحريم است و ما نمي توانيم با شما 

همكاري كنيم.«
 هزينه هايي سرسام آور 

بيماران ALS نياز به جابه جايي و پرستاري، خوراك 
خاص، داروهاي خ��اص، دس��تگاه هاي متعدد و 
مراجعات دوره اي به پزشك دارند. تمام اين موارد را 
كه در نظر بگيريم، حداقل هزينه ي نگهداري يك 

بيمار ALS ۲۰ ميليون تومان در ماه است. 
س��اده ترين ني��از يك بيم��ار ALS ي��ك تخت 

بيمارستاني و يك ويلچر است تا بيمار بتواند جابه جا 
شود و زخم بستر نگيرد. وقتي ريه، بلع و تكلم بيمار 
از كار مي افت��د، براي خوردن غذا بايد از دس��تگاه 
استفاده كند. بايد غذاي رقيق به معده آنها ريخته 
ش��ود. اصلي ترين نياز بيمار تجهي��زات مربوط به 
تنفس او است. هميشه بايد دس��تگاهي را همراه 

داشته باشد تا دم  و بازدم برايش ممكن باشد. 
متينه السادات هاشمي معاون جمعيت حمايت از 
بيماري ALS و نوروپاتي هم با بيان اينكه بيش از 
6 هزار مبتال در ايران و هزار مبتال در اصفهان وجود 
دارد  به هزينه هاي سرس��ام آور اين بيماري اشاره 
مي كند و مي گويد:»هزينه ه��اي نگهداري از اين 
بيماران زياد است؛ وقتي بيماري پيشرفت مي كند 
بعضي از بيماران به تجهيزات يك  آي سي يو كامل 
نياز دارند تا زنده بمانند. دستگاه هاي زيادي مانند 
تش��ك مواج، ويلچر، ويلچر حمام و دستشويي و 
كپسول اكسيژن نياز دارند. يك دستگاه مورد نياز 
آنها ماهانه 7۰۰ تا يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
هزينه اجاره اش اس��ت؛ خود دس��تگاه هم آنقدر 
گران اس��ت كه به ندرت بيماري توانسته است آن 

را تهيه كند.«
به گفته آذرگل فهيم، رئيس هيئت امناي انجمن 
ALS دس��تگاهي كه س��ابقاً با ۲۰ ميليون تومان 
خريداري مي شد، اما در شرايط كنوني براي خريد 
دس��ت دوم اين دس��تگاه بايد ۲۵ ميليون تومان 
پرداخت شود. همچنين دس��تگاه  ساكشن ريه و 
دستگاه اكسيژن س��از از نيازهاي فوري براي زنده 
ماندن بيمار است، البته هزينه سنگين روشن بودن 
۲۴ ساعته دستگاه ها كه در كمترين حالت آبونمان 
آن ۵۰۰ هزار تومان مي شود نيز از ديگر مشكالت 

اين بيماران است. 
 اميد به حمايت سازمان هاي بيمه گر 

هيچ اعتبار بيمه اي مختص بيم��ار ALS در نظر 
گرفته نشده است، بيماران ALS كه بيمار خاص 
رسمي محسوب نمي شوند. با تمام اينها تالش براي 
توليد داخلي داروهاي اين بيماري مي تواند الاقل 
دل اين بيماران را به تأمين دارويشان خوش كند. 
روزگذشته هم با همكاري دو شركت دانش بنيان 
داروي جلوگيري از پيشرفت بيماري ALS با نام 
تجاري »آلساوا« رونمايي شد. به گفته سازندگان 
اين دارو، مبتاليان به اين بيماري تاكنون با مبلغ 
س��االنه ۲۰۰ ميليون تومان خريداري مي كردند، 
ولي نمونه داخلي آن هزينه اي ساالنه ۲۰ ميليون 
تومان در پي دارن��د و اين محقق��ان اميدوارند با 
حمايت سازمان هاي بيمه گر بار مالي از دوش اين 

بيماران برداشته شود. 
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اگر رخدادهاي زيست محيطي ماه هاي اخير رصد و اطالع رساني مي شد، مي توانست از شدت خسارت ها در جنوب كشور كم كند

500 روستای سیستان وبلوچستان در محاصره سیل

رونمايي از داروي بيماري هاوكينگ با يك دهم قيمت خارجي
مبتاليان به ALS كه تاكنون بايد سالي 2۰۰ ميليون تومان براي داروي شان مي پرداختند

 با نمونه داخلي آن هزينه داروي شان به سالي 2۰ ميليون تومان كاهش مي يابد

بارندگي ه�اي دو 

عليرضا سزاوار
جن�وب   گزارش  2 در  روزه 

كشور، خسارت هاي 
زيادي به مردم وارد كرد. سازمان امداد و نجات 
در اين زمينه در حد توان خسارت ها را كاهش 
داد، ول�ي كافي نبوده و نيس�ت. در اين ميان 
س�ازمان مديريت بح�ران اگ�ر رخدادهاي 
زيست محيطي ماه هاي اخير را رصد مي كرد 
مي توانس�ت از شدت خس�ارت ها در جنوب 
كشور كم كند. تصاوير زيادي از ياري مردم به 
يكديگر در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده 
كه نشان مي دهد در اين حوادث مردم بيش از 
مس�ئوالن به داد هم رس�يده اند. سيالب در 
استان هاي جنوبي و جنوب غربي باعث قطع 
راه ه�اي ارتباط�ي چندين ش�هر، روس�تا و 
مفقودي و فوت چند نفر شده است. همچنين 
۵۰۰ روس�تا در محاص�ره آب هس�تند. 
چند روزي است كه سيل گسترده در استان هاي 
جنوبي و جنوب ش��رقي كشورمان، مشكالتي را 

براي مردم اين مناطق به وجود آورده است. 
 بارش هاي يك سال زراعي

به علت پراكندگي روستاهاي استان هاي جنوبي 
و عدم دسترسي اغلب اين روس��تاها به راه هاي 
ارتباطي مناسب، ارتباط آنها با هم و با شهرهاي 
همجوار قطع ش��ده است.  بخش��ي از خانه هاي 
مناطق روستايي به خصوص در استان هاي كرمان 
و سيستان و بلوچستان غيرايمن است. وضعيت اين 
هموطنانمان در زمستان سرد كويري با خانه هاي 
ريخته در آب و جاده هاي دور از دس��ترس براي 
كمك رساني به اين مناطق بحراني است، هرچند 
س��ازمان امداد و نجات هالل احمر ت��وان خود 
را براي حل اين مش��كل به كار گرفته اس��ت.  با 
توجه به بارندگي هاي اخير و اينكه جبهه بارشي 
تازه از استان ها خارج ش��ده، جنوب سيستان و 
بلوچستان، جنوب شرق كرمان و شرق هرمزگان 
بيش��ترين بارش را داش��ته اند. براساس آخرين 
اطالعات دريافتي از ۱۵ايس��تگاه باران س��نجي 
اس��تان هاي جنوبي بيش از ۱۰۰ ميليمتر باران 
گزارش شده كه معادل بارش هاي يك سال زراعي 
منطقه در بلندمدت اس��ت.  بنا بر اخباري كه تا 
لحظه تنظيم اين گزارش منتشر شده، در مجموع 
سه نفر در سيل مناطق جنوبي كشور جان خود 
را از دس��ت داده اند.  علم هواشناسي و مدل هاي 

پيش بيني اقليمي براي نجات جان انس��ان ها و 
كاهش خس��ارت مورد اس��تفاده قرار مي گيرند. 
بارها سهل انگاري در اين زمينه از سوي سازمان 
مديريت بحران، كشور را وارد بحران كرده است. 

 نشانه هايي براي ناديده گرفتن!
شرايط كنوني استان هاي جنوبي كشور را مي شد 
حتي از بيش از يك ماه قبل هم پيش بيني كرد. 
تمام فاكتورهاي هواشناسي فرياد مي زد كه سيل 

در راه است: 
نوزدهم آبان ماه: بارش باران غيرعادي ثبت شده 

در هرمزگان، جنوب كرمان و خاش آغاز شد. 
بيست و س��وم آبان ماه: هشدار س��ازمان جهاني 

هواشناسي براي رس��يدن يك جبهه پر بارش از 
سمت عربستان به غرب آسيا. باران هاي رگباري و 
آبگرفتگي در جنوب و جنوب و غرب ادامه داشت 

و حتي تا كيش و قشم هم رسيد. 
 هجدهم آذرماه: بارش برف در خاش و پوش��ش 
گسترده ابر در استان هرمزگان، غرب سيستان و 

بلوچستان و جنوب كرمان ثبت شد. 
 بيست و چهارم آذرماه: بارش بسيار شديد باران در 
استان فارس و بخش هايي از هرمزگان و احتمال 
طغيان رود در جنوب استان كرمان و بارش باران 
در تمام بخش هاي ش��رقي و جنوبي ايران پيش 

بيني و ثبت شد. 

 قطع راه ۵۰۰ روستا
به گفته مدي��ركل مديريت بحران اس��تانداری 
سيس��تان و بلوچس��تان مس��ير ارتباطی ۵۰۰ 
روس��تای اس��تان از ابتدای بارندگی   ها تاكنون 
مسدود ش��ده اس��ت. همچنين در حال حاضر  
۲6محور مواصالتی فرعی جنوب استان سيستان 
و بلوچس��تان نيز در پی بارندگی شديد و وقوع 
سيالب مسدود گزارش شده اس��ت. برق ۱3۰ 
روستا قطع ش��ده اس��ت. همچنين شبكه آب 
آش��اميدنی ۱۰۰ روس��تا در مناط��ق جنوبی و 

مركزی استان از مدار خارج شده است. 
عباسعلی ارجمندی خاطرنش��ان كرد: تاكنون 
شش روستای حاشيه رودخانه های محلی از زمان 
وقوع سيالب در جنوب سيس��تان و بلوچستان 
تخليه شده اند.  ارجمندی تصريح كرد: باغات موز 
و محصوالت كشاورزی در منطقه كنارك، چابهار 

و دلگان به شدت خسارت ديده اند.
 باز هم مردم به داد هم رسيدند !

در س��يل جنوب كش��ور اتفاقات جالب��ي هم از 
همياري و همدردي مردم نس��بت ب��ه يكديگر 
رخ داد ك��ه از دي��د ش��بكه هاي اجتماعي دور 
نماند.  در يك��ي از اين فيلم هاي منتشرش��ده از 
سيستان و بلوچس��تان، مردم با مش��قت فراوان 
خود را به درخت نخلي مي رس��انند و پيرمردي 
را كه بعد از ساعت ها پناهنده شدنش بر بلنداي 
نخلي بود به دوش كش��يدند و نجات��ش دادند. 
گزارش هاي مردمي هم به روش��ني مش��خص 
مي كند كه كمك هاي دولتي و امدادها رسمي در 
برخي مناطق كافي نبوده است و اين مردم هستند 

كه به كمك هم آمده اند. 
 نيازي به تخليه مناطق نيست

در همين زمينه مرتضي سليمي، رئيس سازمان 
امداد و نجات هالل احمر گفت: »با توجه به اينكه 
شيب اكثر شهرها و روستاها به سمت درياي عمان 
و خليج فارس است و س��رعت خوب تخليه آب، 
نيازي به تخليه مناطق نيست؛ مشكل فعلي مانند 
سال هاي گذشته ساخت و ساز در رودخانه هاي 
فصلي اس��ت؛ مانند راه، پل و منازل مسكوني. با 
وجود بارش هاي مس��تمر و جاري شدن سيالب 
در بسياري از نقاط، همه محورهاي ارتباطي نيمه 
شمالي اين استان باز اس��ت و نيروهاي راهداري 
براي س��اماندهي تردد و بازگش��ايي مسيرها در 

محل حضور دارند.«

-----------------------------------------------------
 عبداهلل گنجي توئيت زد: گفتن اگر عكس حاج قاسم سليماني يا 
سيدحسن نصراهلل را بگذاريد اينستاگرام، بالفاصله مسدودت مي كنند. 
اين پروتكل تحميلي را هم رعايت كردم، اما ويدئو دختر سردار سليماني را 
گذاشتم مسدودم كردند. وقتي كشورت اشغال مجازي است، يعني برخي 

امور در اراده تو و حكومتت نيست. 
-----------------------------------------------------

 اميرحسين ثابتي توئيت زد:  يك ملت از سقوط هواپيما داغدار است، 
اما فرق است ميان مردم عزادار با كفتارهايي كه به اين بهانه مي خواهند 
وحدت به وجود آمده در مردم بعد از تشييع حاج قاسم را از بين ببرند. اين 
اتفاق تلخ در بستر جنگ با دشمن اصلي كشور به وجود آمده و ان شاءاهلل 

انتقام اين عزيزان را نيز از امريكا خواهيم گرفت. 
-----------------------------------------------------

 فريد ابراهيمي با انتشار اين دو اسكرين شات كنار هم توئيت 
زد:  صادق زيب��اكالم تا ديروز جنايت عمدي فرمانده ناو وينس��نس در 
ساقط كردن هواپيماي مسافربري ايران با ۲۹۰ سرنشين را توجيه مي كرد 
و حق را به امريكا مي داد، حاال براي خطاي پدافند ايران در قبال هواپيماي 
اكرايني رجز مي خواند و كشور خودش را محكوم مي كند. تبريك به امريكا 

بابت چنين ياران وفاداري.
-----------------------------------------------------

 محمد پازوكي توئيت زد: تويي كه بمب اتم امريكا كه به هيروشيما 
زد رو ديدي، كودك كش��ي هاي عربستان س��عودي رو تو يمن ديدي، 
جنايات اسرائيل عليه فلسطين رو ديدي، داعش امريكايي رو تو سوريه 
ديدي و سكوت كردي. امروز حق نداري در مورد خطاي انساني يك فرد 

و پذيرش اشتباه از طرف جمهوري اسالمي حرف بزني. 
-----------------------------------------------------

 فريدالدين حداد عادل توئيت زد: اين جمله  حاج قاسم كه گفت: 
»براي اينكه شهيد شويد، ابتدا بايد شهيد شويد.« چقدر به ماجراي سردار 
حاجي زاده مي خورد. كدام ملتي قهرمان جنگي خود را در كمتر از يك 

هفته پس از فتح مؤاخذه مي كند؟!
-----------------------------------------------------

 ميرمهنا خدير توئيت زد:  چطور قبل از اينكه اعالم بشه علت سقوط 
هواپيماي اوكرايني خطاي انساني بوده كسي حس همدردي اش قلمبه 
نشده بود و براي هم دردي توي خيابونا شمع روشن نكرد؟! مگه مرگ با 
خطاي انساني يا نقص فني فرقي مي كنه؟! اون موقع هموطن نبودن؟ پ. 

ن: الشخور اسم نيست صفت است. 
-----------------------------------------------------

 مهدي غفاري توئيت زد: نفوذي ها عادت دارند كه جشن و شادماني پس 
از پيروزي را به كام ملت تلخ كنند. شادي پس از موفقيت موشكي در حمله 
به پايگاه امريكايي عين االس��د در عراق را همانند جشن پيروزي مشاركت 

۸۰درصدي مردم در انتخابات را هم با فتنه ۸۸ به كام مردم تلخ كردند. 
-----------------------------------------------------

 علي خضريان با انتشار اين اسكرين شات توئيت زد:  ساقط شدن 
هواپيماي اوكرايني همچون شهادت حاج قاسم سليماني براي همه مردم 
ناراحت كننده است؛ اما اينكه رس��انه دولتي  انگليس كه هفته گذشته 
حامي  تروريسم بوده، امروز در نقش صاحب عزا به سپاه و رهبري هجمه 
مي كند، گوياي كينه اي اس��ت كه از اركان امنيت همين مردم ازجمله 

قاسم سليماني ها دارد. 
-----------------------------------------------------

 سعيد صدرائيان توييت زد: صنعت موشكي و هوافضا براي اولين 
اشتباهش مي گه گردنم از مو باريك تر و عذرخواهي مي كنه، تو شرايط 
منصفانه مديران صنعت خودروسازي بايد چكار كنن؟ كدوم يكي بيشتر 

آدم كشته؟ 
-----------------------------------------------------

 احسان رس�تگار توئيت زد: )مبتني بر صدها پيام دريافتي بنده( 
رويكرد زامبي ها در ش��بكه هاي اجتماعي: ۱- به سرتا پاي نظام فحش 
مي دي ي��ا بهت فحش بديم م��ادر...؟ ۲- اب��راز انزجار نس��بت به حاج 
قاسم_سليماني مي كني يا مادرتو به عزات بنشونيم؟ 3- هشتگ انتقام 

سخت از امريكا زدي؟پس در سقوط هواپيماي اوكرايني شريكي...!
-----------------------------------------------------

 محمدجواد محمدزاده توئيت زد: امنيت مثل هواست. هيچ وقت به 
خاطر نفس كشيدن شاكر خدا نيستي . براي همين تا وقتي امنيت هست 
تصور مي كني »خب طبيعيه كه امنيت داشته باشيم ديگه. چرا امنيت 
نباشه؟« واسه همين ارزش تأمين كنندگان امنيت رو نمي فهمي. خيلي 
راحت ميتوني بهشون فحش بدي. طلبكار بشي؛ بگي اصاًل اينها چكاره 

مملكت هستند؟ 
-----------------------------------------------------
 حيدر اس�دي توئيت زد: دقت كرديد س��لبريتي هايي كه پس از 
شهادت حاج قاسم سليماني حتي يك تسليت ساده هم نگفتند چهار روز 
بعداز سانحه هواپيما تازه يادشون اومده كه همراه با سفير انگليس تجمع 
برگزار كنند؟! حاال فيلم تجمعات محدود اين اوباش رو با قيام 7ميليون 

نفري مردم تهران، در روز تشييع شهيد سليماني مقايسه كنيد. 
-----------------------------------------------------

 مصطفي قاسمي توئيت زد: فيلمساز درجه سه كه جز نام پدرش 
هيچي نيست، مي نويسد: »نظام و سيستم ما چوپان دروغگوست« و حتي 
از »دستگاه هاي دروغ پراكني نظام ايران« مي گويد، ولي همين روزها در 
حال كارگرداني سريالي تلويزيوني است كه دو ماه ديگر پخش مي شود. 

نه توبره را رها مي كند و نه آخور را. 

 سيف اهلل ابوترابي سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور گفت: پس از 
شهادت سردار قاسم سليماني اس��تقبال والدين از نام قاسم بسيار زياد 

شده است. 
 رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سرانه مصرف آنتي بيوتيك 
را در ايران ۱۴ تا ۱6 برابر استاندارد جهاني عنوان كرد و گفت: با مصرف 

باالي آنتي بيوتيك ها به مقاومت هاي ميكروبي دامن نزنيم. 
  سازمان غذا و داروي امريكا FDA اخيراً دستور »ريكال« )جمع آوري( 
برخي از داروهاي معده را صادر كرد؛ اين داروها ش��امل كپس��ول هاي 
رانيتيدين هيدروكلرايد توليد شده ازسوي شركت Appco Pharma در 
دوزهاي ۱۵۰ و 3۰۰ ميلي گرم با تاريخ انقضاي آوريل/ مه ۲۰۲۱ ميالدي 
 Northwind اس��ت. همچنين قرص هاي رانيتيدين توليدي ش��ركت

Pharmaceuticals در فهرست اين ريكال قرار دارد. 
 بنا به اظهارات وزارت بهداشت عدم پذيرش معتادان مبتال به هپاتيت و 

اچ آي وي خالف قانون است. 
 دكتر رزيتا داوري آشتياني عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي با اشاره به عدم تكامل رشد شناختي در كودكان، نسبت به 

جلوگيري از مواجهه آنان با اخبار ناگوار و اضطراب آور هشدار داد. 
 وزيرآموزش وپرورش بابيان اينكه 7۰ درصد مدارس داراي كيفيت هاي 
الزم است، گفت: شرايطي را فراهم كرديم تا خيران مدرسه ساز بتوانند 
مدارس را بازسازي كنند و همچنين در بودجه عمراني نيز بودجه اي براي 

نوسازي و بازسازي مدارس اختصاص  يافته است. 
 اعضاي شوراي شهر با ۱۰رأي موافق، شهرداري تهران را به ارائه اليحه 

تعيين تكليف استفاده موقت اداري از واحدهاي مسكوني ملزم كردند. 
  هاش��مي مديركل روابط عمومي بيمه س��المت گفت: تاكنون يك 
ميليون و ۲۰۰ ه��زار نفر بيمه ش��ده جديد مراجعه كرده ان��د كه برابر 
ارزيابي ها حدود 7۰۰ هزار نفر مشمول بيمه رايگان بوده و ۱۰ درصد از 

اين جمعيت نيز بايد نسبت به پرداخت سرانه كامل اقدام كنند. 
  فرزاد عليزاده فعال حقوق حيوانات با اش��اره به اينكه كارشناس��ان 
حيات وحش، تكثير در اسارت را تا ۹7 درصد منجر به شكست مي دانند، 
گفت: با زنده گيري دو يوز باقيمانده در يزد، مهم ترين مانع براي موافقت با 

فعاليت معدن)D19( در دره  انجير حذف مي شود. 

بيانيه ۱۵۰۰چهره برجسته دانشگاه هاي علوم پزشكي 

هيچ جرياني نمي تواند 
ياد سردار سليماني را به فراموشي بسپارد

در بياني�ه ه�زار و ۵۰۰ چهره برجس�ته و اس�اتيد دانش�گاه هاي 
علوم پزش�كي آمده اس�ت: هيچ حادث�ه و جريان�ي نمي تواند و 
نبايد ياد و نام س�ردار س�ليماني و رس�تاخيز عظي�م ملت ها در 
مراسم تش�ييع پيكر مطهر آن س�ردار را به فراموش�ي بسپارد. 
هزار و ۵۰۰ نفر از چهره هاي برجس��ته و اس��اتيد دانش��گاه هاي علوم 
پزش��كي راجع به شهادت س��پهبد س��ليماني بيانيه اي صادر كردند؛ 
در بخش��ي از اين بيانيه آمده اس��ت: در روزهاي اخير و متعاقب ترور 
ناجوانمردانه سردار سرافراز اسالم شهيد حاج قاسم سليماني از سوي 
رژيم جنايتكار و تروريست امريكا، مردم آزاده و مسلمان جبهه مقاومت 
و دلدادگان آن و به خصوص ملت بزرگ و شريف ايران اسالمي، با دلي 
خون شده و قلب هايي آكنده از غم اما استوار و سربلند، نظاره گر حوادث 
تأسفباري مي باشند.  اينجانبان جمعي از اساتيد و پزشكان دانشگاه هاي 
علوم پزشكي سراسر كشور ضمن تسليت مجدد همه حوادث اخير ذكر 

نكات ذيل را ضروري مي دانيم:
-  هيچ حادثه و جرياني نمي تواند و نبايد ياد و نام س��ردار شهيد حاج 
قاسم سليماني و رستاخيز عظيم ملت ها در مراسم تشييع پيكر مطهر 

آن سردار هميشه جاويد را به فراموشي بسپارد. 
-  حادثه سقوط هواپيماي مس��افربري و شهادت جمعي از هموطنان 
عزيز و دانشگاهي در پي بروز خطاي انساني موجب تأسف و تأثر عميق 
بوده كه الزم اس��ت به طور دقيق بررس��ي و فرآيندهاي منجر به اين 
حادثه بازبيني و اصالح شود.  اينجانبان ضمن عرض تسليت مجدد به 
بازماندگان گرامي در كشورهاي ايران، اوكراين، كانادا و سوئد بر بررسي 

دقيق و برخورد عادالنه و اصالح فرآيندهاي الزم تأكيد داريم. 
-  وقوع چنين اشتباهي در شرايط حساس جنگي كه دولت متخاصم 
و جنايت پيشه امريكا به وجود آورده اس��ت، به هيچ عنوان از عظمت، 

صالبت و اقتدار نيروهاي مسلح و سپاه سرافراز و قهرمان نمي كاهد. 
-  ما عامل اصلي و مس��بب همه اين خون هاي به ناحق ريخته را رژيم 
تروريستي امريكا و شخص رئيس جمهور آن مي دانيم و بر خونخواهي و 
انتقام همه اين جنايت ها تا اخراج كامل اشغالگران امريكايي از منطقه 
تأكيد مي ورزيم.  در پايان ضمن اداي احترام به همه شهدا و سرداران 
شهيد و مدافعان حريم وطن و حمايت قاطعانه از تمامي نيروهاي مسلح 
و سبزقامتان نستوه سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيروي توانمند و 
پرصالبت هوافضاي سپاه و فرمانده خستگي ناپذير و محبوب آن، همگان 
را به حفظ هوشياري، همبستگي و شناخت دقيق توطئه هاي دشمنان 
انقالب اسالمي در اين شرايط خطير، به خصوص در فضاي رسانه اي و 

مجازي فرا مي خوانيم. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

فروش دانش فني سلول هاي بنيادي
رويان به كشورهاي ديگر

رئي�س پژوهش�گاه روي�ان گف�ت: مجموعه ش�ركت س�ل تك 
فارم�د وابس�ته ب�ه اي�ن پژوهش�گاه، پروژه هاي�ي را در ح�وزه 
س�لول هاي بني�ادي دنب�ال مي كن�د ك�ه ب�ه توليداتي دس�ت 
يافت�ه و درصدد اس�ت دانش فن�ي خ�ود در زمينه س�لول هاي 
بني�ادي را ب�ه كش�ورهاي ديگ�ر مانن�د اندون�زي بفروش�د. 
عبدالحسين شاهوردي گفت: پژوهشگاه رويان در زمينه فروش دانش 
فني سلول هاي بنيادي قدم هايي را برداشته است كه اميدواريم با همت 

پژوهشگران، محققان و كمك دولت اين راه را محكم تر ادامه دهيم. 
وي بر لزوم توسعه بازار بين المللي تأكيد كرد و گفت: هدف ما توسعه 
اين موارد ابتدا در كشور و سپس در منطقه است، تجربيات بسيار خوبي 

در زمينه انتقال آن به كشورهاي ديگر وجود دارد. 
رئيس پژوهش��گاه رويان، مأموريت اصلي پژوهشگاه رويان را تحقيق 
و پژوهش اعالم كرد و گفت: س��عي و تالش ش��ده كه پژوهش هاي ما 
براس��اس نياز جامعه انجام گيرد.  شاهوردي با اش��اره به اينكه يكي از 
مزيت هاي اين مجموعه مجاورت با مركز خدمات درماني تخصصي و 
مراكز تحقيقاتي است، گفت: هر پژوهشكده در كنار خود مركز خدمات 
تخصصي دارد و اولين اس��تفاده كننده نتايج تحقي��ق مركز خدمات 
تخصصي ماست.  رئيس پژوهشگاه رويان ادامه داد: برخي از محصوالت 
اين مجموعه قابليت تجاري سازي دارد و با تمام توان در تالش هستيم 

تا اين موضوع محقق شود. 
وي افزود: س��عي و تالش ش��ده با مشاركت ش��ركت هاي حرفه اي يا 
همراهي مشاوران با تجربه، به پژوهش��گران كمك شود تا با نگاه بازتر 

ايده خود را به محصول تبديل كنند و وارد بازار شوند. 
گفتني است مركز شتابدهي و تجاري سازي فناوري هاي نوآورانه رويان 
به عنوان آخرين حلقه از مركز جامع س��لول هاي بنيادي و پزش��كي 
بازساختي رويان، همزمان با چهاردهمين سال  درگذشت سعيد كاظمي 
آشتياني، مؤسس اين مجموعه پژوهش��ي و بنيانگذار تحقيقات نوين 

زيستي در كشور به بهره برداري رسيد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

نماي نزديک

۹۰ ميليارد ريال اعتبار براي جبران خسارات سيالب
رئيس سازمان مديريت بحران كشور گفت: به منظور تأمين نيازمندي هاي مالي و مديريت وضعيت 
اضطراري استان هاي جنوبي پيشنهاد اختصاص مبلغ ۹۰ميليارد ريال اعتبار به سازمان برنامه و 
بودجه ارسال شد.  اسماعيل نجار با اعالم اين خبر گفت: بر اين اساس مبلغ ۵۰ ميليارد ريال براي 
استان سيستان و بلوچستان و مبلغ ۴۰ميليارد ريال براي استان هرمزگان اختصاص داده مي شود 
تا با رعايت ضوابط و مقررات و با نظارت سازمان مديريت بحران كشور براي جبران خسارات ناشي از 
بارندگي هزينه شود. در همين رابطه سخنگوي سازمان اورژانس كشور هم از فعال شدن بالگردهاي 
اورژانس در استان هاي درگير س��يل و آبگرفتگي خبر داد.  مجتبي خالدي با بيان اينكه تيم هاي 
واكنش سريع در استان سيستان و بلوچستان وارد عمل شدند، گفت: تيم هاي اورژانس ۲۴ خانم 

باردار را به مراكز درماني انتقال دادند. 

ساماندهي گربه ها فراموش نشود
وحيدي -تهران: كوچه پس كوچه هاي تهران پر از گربه شده است. 
اين حيوان ش��هري كه در حال حاضر در زير اتومبيل هاي شهر و كنار 
سطل هاي زباله به وفور ديده مي ش��وند نيازمند ساماندهي است. چرا 

مسئوالن شهرداري نسبت به اين موضوع كم كاري مي كنند؟


