
چهار سال از خاموش شدن آتش و داغي آوار 
پالسكو مي گذرد، اما داغ خانواده هاي شهداي 
آتش نشان هنوز تازه اس�ت، خانواده هايي كه 
هنوز نتوانسته اند شهادت يكباره عزيزشان را 
فراموش كنند، از بي مهري مسئوالن و انتظارات 
برآورده  نشده شان در اين چند سال گاليه دارند. 

چهار سال گذشته و درست در چنين روزي، همه، 
چشم انتظار پيدا شدن آتش نشانان مفقود بودند 
و خانواده هايشان نيز نبوِد آنها را باور نمي كردند. 
آن روزها دوربين هاي رس��انه ها و لنز عكاس��ان 
روي آهن هاي داغ آوار پالسكو متمركز شده بود 
تا سرنوشت آتش نش��انان مفقود در اين حادثه را 
نش��ان دهد و هيچ كس دلش نمي خواست اميد 
پيدا ش��دن آنها از زير خروارها آوار، نااميد شود. 
قهرماناني كه در آن روز جانشان را كف دستشان 
گرفتند و براي نجات مردِم گرفتار در ساختمان 
رفته بودند، نمي دانستند كه اين بار قرار نيست از 

مأموريت بازگردند. 
 شهيد ايثار كه هيچ، ش�هيد خدمت هم 

اعالم نمي شوند!
خانواده شهداي آتش نشان پالسكو از طوالني شدن 
روند رسيدگي به پرونده در دادسرا گاليه مي كنند. 
ميثم سلطاني برادر شهيد سلطاني در اين باره به 
»جوان« مي گويد: »چهارسال است كه در رفت و 
آمد دادسراي امور جنايي هستيم، اما با بهانه هاي 

مختلف اين پرونده را به سرانجام نمي رسانند. «
او با بيان اينكه خانواده شهداي آتش نشان چشم 
انتظار به سرانجام رس��يدن اين پرونده هستند، 
اظهار مي دارد: »ما دلمان پر از درد است، زيرا كه به 
مشكالتمان رسيدگي نشده است. مسئوالن دادسرا 
مي گويند صبر كنيد پرونده در حال بررسي است! 

خب به ما بگويند كه نمي خواهند كارمان را انجام 
دهند! در كجاي دنيا روند قانوني پرونده اين چنيني 
چهار سال طول مي كشد؟! اين انتظار ما را كالفه 

كرده است. «
سلطاني از عدم ثبت عنوان شهيد براي آتش نشانان 
پالسكو نيز گله مند است و مي گويد: »آقاي اوحدي 
اعالم مي كند كه مسافران هواپيماي اوكرايني را 
شهيد ايثار اعالم كرده اند. اما بعد از گذشت چهار 
سال، آتش نشانان ما، شهيد ايثار كه هيچ! شهيد 

خدمت هم اعالم نمي شوند. «
او درباره پيگيري هايي كه در طول اين مدت انجام 
داده اند، مي گويد: »بعد از پيگيري هاي ما، سازمان 
آتش نشاني به شورا نامه زده و پس از آن هم شورا 
به فرمانداري نامه اي فرستاده، اما تا جايي كه من 
مي دانم، فرمانداري اين آتش نش��انان را »شهيد 
خدمت« محسوب نمي كند! سؤال من اين است 
كه اگر ش��هيد ايثار را قبول نمي كنند چرا عنوان 
»شهيد خدمت« را كه خود مقام معظم رهبري نيز 

بيانيه دادند قبول نكرده اند؟!«
 گاليه از بي مهري هاي بنياد شهيد

برادر شهيد سلطاني با انتقاد از بي مهري هاي بنياد 
شهيد نسبت به خانواده آتش نشانان پالسكو اظهار 
مي دارد: »حتي يكبار هم بنياد شهيد با خانواده 
شهداي آتش نش��ان جلسه نگذاش��ته تا بپرسد 
مشكالتتان چيست! هر بار خودمان به بنياد شهيد 
مراجعه مي كني��م به ما مي گويند آتش نش��انان 
پالسكو، شهداي خدمت هستند، اما اين عنوان در 
هيچ كجا مكتوب نوشته نشده است! از طرفي هم 
خودمان بارها به سازمان هاي مختلف نامه زديم، اما 

در هيچ كدام از آنها به نتيجه نرسيديم. «
او مي افزايد: »آقاي قاليباف كه شخصاً در تمامي 
روزهاي حادثه پالسكو در ميدان حضور داشت، در 

حال حاضر رئيس مجلس شوراي اسالمي است. 
ما از ايشان توقع داريم كه با يك طرح دوفوريتي 
عنوان »ش��هيد ايثار« را براي اين آتش نش��انان 
تصويب و به مش��كالت خانواده شهداي پالسكو 

رسيدگي كند. «
برادر شهيد س��لطاني مي گويد: »قرار بود عكس 
آتش نشانان را روي ديوار بكشند، اما گفتند وضعيت 
آتش نشانان پالسكو بالتكليف است و هنوز شهيد 
محسوب نشده اند، بنابراين نمي توانند تصويرشان 
را روي ديوار شهر بكشند! آنها متوجه نيستند كه 
اين رفتارها، رنج از دست دادن عزيزانمان را براي ما 

چندين برابر كرده است. «
 قهرماناني كه از ياد مسئوالن رفتند

مادر ش��هيد هوايي نيز گاليه هاي زيادي دارد. 
او كه بعد از چهار س��ال هنوز صدايش مي لرزد و 
بغض نبود پسرش در گلويش مانده به »جوان« 
مي گويد: »براي ما سؤال است كه شهيد به چه 
كس��ي مي گويند؟ كس��ي كه براي نجات مردم 
در دل آتش رفته و زير آوار مانده، اس��تحقاق نام 
شهادت را ندارد؟ اگر بچه هاي ما شهيد محسوب 
نمي شوند، پس چه كسي شهيد محسوب خواهد 

شد؟«
او كه از مشخص نشدن مقصر يا مقصران حادثه 
پالس��كو نيز گله دارد، اظهار مي دارد: »چرا هنوز 
مقصرين اعالم نمي شوند؟ در صورتي كه مي بينيم 
بعد از حادثه پالسكو، حوادث ديگري اتفاق افتاده 
و مقصران اعالم شده و به س��زاي اعمالشان هم 
رسيده اند، اما متأس��فانه حادثه پالسكو هنوز در 

ابهام قرار دارد!«
مادر شهيد هوايي با انتقاد از بي توجهي مسئوالن 
به خانواده شهداي آتش نشان مي گويد: »من يك 
مادر هستم كه مستأجرم، همسرم نيز جانباز بوده 

و شهيد شده است، اما در اين چهار سال هيچ كدام 
از مسئوالن در خانه من را نزده اند كه ببينند چه 
مشكالتي دارم! من يك زن تنها هستم، بايد بفهمم 
كه جامعه هواي من را دارد و پشتم گرم است، نه 

اينكه تنها باشم و رهايم كنند. «
ديگر بغض گلويش مي تركد و با گريه ادامه مي دهد: 
»يك وقت هايي از اينكه جواب سؤاالتم را در اين 
چهار سال نگرفته ام، خيلي خس��ته مي شوم. هر 
چقدر هم زمان بيش��تر مي گذرد، بيش��تر اذيت 
مي شوم. پسرم جانش را كف دستش گرفته بود، 
كار او و بقيه آتش نش��انان باعث شد كه تمام دنيا 
درباره  شان حرف بزنند و آنها را يك قهرمان بدانند، 
اما رفتار مس��ئوالن با ما به گونه اي است كه انگار 

فراموشش كرده اند. «
  ثبت عنوان »ش�هيد« فقط روي س�نگ 

مقبره
حسين آقايي، پدر شهيد محمد آقايي نيز داغ از 
دست دادن پسرش هنوز تازه است و در اين باره 
به خبرنگار »جوان« مي گويد: »پسرم خيلي جوان 
بود و يك دختر 2/5 س��اله داشت كه شهيد شد. 
حاال همسر و دخترش بدون سرپرست هستند و 
بنياد شهيد هم قبول نكرده كه آنها را تحت پوشش 

خود قرار دهد. «
او ادامه مي دهد: »تنها جايي كه عنوان »شهيد« 
را براي آتش نش��انان پالس��كو در نظر گرفته اند 
روي سنگ هاي مقبره شان است و غير از آن هيچ 
سازماني حتي خود ش��هرداري تهران هم آنها را 
شهيد محس��وب نمي كند. از اين بابت ما دلخور 
هس��تيم و مي پرس��يم اين بچه ها ديگر بايد چه 
كاري انجام مي دادند و چطور خدمت مي كردند 

كه »شهيد خدمت« محسوب شوند؟«
پدر شهيد آقايي با گاليه از انتشار اخبار دريافت 
ديه و شوآف مس��ئوالن در اين باره مي گويد: »ما 
چيزي به عنوان ديه دريافت نكرديم و هر چيزي كه 
پرداخت شده، بر اساس ساز و كار بيمه بوده است. 
در صورتي كه همه فكر مي كنن��د ديه پرداخت 
شده است، اما بايد از خود بپرسند كه وقتي هنوز 
مقصر حادثه پالسكو مشخص نشده، چطور ديه 

پرداخت شده است؟«
او اظهار مي دارد: »مس��ئول پرونده شهداي ما در 
دادس��را مدت هاس��ت كه به ما مي گويد نظرات 
كارشناسي را گرفته و يك كتابچه 200 صفحه اي 
نيز تهيه شده اس��ت، اما چه برنامه اي پشت اين 
ماجراس��ت كه چهار سال گذش��ته و ما به هيچ 

نتيجه اي نرسيده ايم؟«
به گفته خانواده هاي ش��هداي آتش نشان، هفته 
گذش��ته دادس��راي امور جنايي، نظريه س��وم 
كارشناسي را به آنها داده و اعالم كرده كه پرونده 
در اين دادسرا تكميل شده است. هر چند كه اين 
خانواده ها مي گويند كه گوش شان به اين حرف ها 
عادت كرده ، اما اميد اس��ت كه در صورت ارجاع 
پرونده به دادگاه، روند رسيدگي به پرونده چهار 
سال ديگر طول نكشد و هر چه سريع تر مقصران 
اين حادثه به دادگاه بيايند و پاس��خگو باش��ند.  
اي كاش بنياد ش��هيد و س��اير نهادهاي مسئول 
نسبت به خانواده اين شهدا، مسئوالنه تر رفتار كند 
و با بي توجهي و بي مهري نسبت به آنها، نمك بر 

زخم شان نپاشد. 
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نخستين نيروگاه بيوگاز كشور در نيمه نخست امسال 2 گيگا وات برق توليد كرده است

ايران بزرگ ترين توليد كننده برق از زباله در غرب آسيا

داغ روي داغ 4 ساله پالسكو
خانواده هاي آتش نشانان پالسكو در گفت و گو با »جوان«: دستگاه ها هيچ كاري نكردند؛ مثالً رهبر انقالب همان موقع بيانيه دادند و آتش نشانان را

 شهيد خدمت اعالم كردند، فرمانداري 4 سال است براي اعالم شهيد خدمت آتش نشانان ما را سر مي دواند!

مركز بيوگاز توليد 

عليرضا سزاوار
ان�رژي الكتريكي   گزارش  2

نخستين  مشهد، 
نيروگاه توليد برق از زباله در غرب آسياست. 
اين نيروگاه در نيمه نخست امسال دو گيگا وات 
برق توليد كرده است. بر اساس آمارهاي سايت 
bioenergyconsult كش�ور امارات پس از 
ايران در همين بازه زماني با توليد 100 مگاوات 
برق بيش�ترين توليد ب�رق از زبال�ه را به خود 
اختصاص داده است. در واقع ايران 20 برابر بيش 
از كش�ور دوم غرب آس�يا توليد برق از زباله 

داشته است. 

در حال حاضر ميانگين توليد زباله در شهر مشهد 
حدود 2 هزار تن در روز است و گازهاي متصاعد 
شده از همين زباله هاي متعفن، به طور ميانگين 
روزانه ۱2هزار كيلووات ساعت برق توليد مي كند. 

 از فاضالب هم برق مي گيريم
آن طور كه معاون خدمات شهري شهرداري مشهد 
خبر داده در نيمه نخست س��ال  از گاز توليدشده 
در مراك��ز دفن زبال��ه در نيروگاه بيوگاز مش��هد 
به ميزان 2 ميليون كيلووات س��اعت برق توليد 
شده  است و با اس��تفاده از گاز توليدشده در محل 
دفن پسماندهاي شهري در سال گذشته، بيش 
از 4 ميليون كيلووات ساعت برق توليد شده است.  
ظرفيت توليد برق در نيروگاه هاي پسماند كشور 
حدود 20 مگاوات اس��ت كه از پنج ني��روگاه در 
شهر هاي شيراز، تهران و مشهد توليد مي شود. در 
تهران نيز به جز توليد برق از زباله، از فاضالب نيز 

توليد برق صورت مي گيرد. 
در همين راس��تا نيز مجلس ش��وراي اس��المي 
چندين بار در قانون بودجه مصوبه اي براي تقويت 
اين مسير و توليد برق از زباله داشت كه اين مصوبه 

ش��تاب خوبي به موضوع توليد برق از پس��ماند 
داده است.  از شيرابه هاي مضر و خطرناك كه آب  
و خاك را آلوده مي كنند، بگذريم گازهاي متصاعد 
شده از زباله ها نيز خطري بالقوه براي كالنشهرها 
محسوب مي ش��ود. انتش��ار گازهاي گلخانه اي، 
به وي��ژه گاز متان كه از مراكز دفن پس��ماندهاي 
شهري متصاعد مي ش��ود؛ از مهم ترين معضالت 
زيست محيطي اس��ت كه البته در قالب نيروگاه 
بيوگاز سوز كه در خاورميانه و در نوع خود كم نظير 
است، در كالنشهر مشهد به برق تبديل مي شود. 
 bioenergyconsult بر اساس آمارهاي سايت
كش��ور امارات پس از ايران در همين بازه زماني 
با توليد ۱00 مگاوات برق بيشترين توليد برق از 
زباله را به خود اختصاص داده است. در واقع ايران 
20 برابر بيش از كشور دوم غرب آسيا توليد برق از 

زباله داشته است. 

 روزي 12ه�زار كيلووات س�اعت برق از 
زباله

معاون خدمات شهري ش��هرداري مشهد  با بيان 
اينكه در اين راستا در سال ۸۸ نخستين نيروگاه 
بيوگاز سوز خاورميانه در محل دفن زباله هاي شهر 
مشهد به بهره برداري رسيد، به ايسنا گفت: » اين 
نيروگاه، يكي از مدرن تري��ن نيروگاه هاي بيوگاز 
سوز دنياست كه توانس��ته بخش قابل توجهي از 
اثرات مخرب زيست محيطي گاز متان توليدشده 

در محل دفن زباله ها را كاهش دهد.«
مهدي يعقوبي با اش��اره به اينكه تنه��ا در نيمه 
نخس��ت س��ال  از گاز توليدش��ده در مراكز دفن 
زباله در نيروگاه بيوگاز مشهد به ميزان 2 ميليون 
كيلووات س��اعت برق توليد شده  اس��ت، افزود: 
»به طور ميانگين روزانه ۱2هزار كيلووات ساعت 
برق در اين نيروگاه توليد مي شود و با استفاده از 

گاز توليدشده در محل دفن پسماندهاي شهري 
در سال گذشته، بيش از 4 ميليون كيلووات ساعت 
برق توليد شده است. در نيمه نخست امسال هم 
2 ميليون وات برق)هر ميليون وات يك گيگا وات 

مي شود( توليد شده است.«
وي درخصوص طرح هاي توسعه اي در اين راستا 
گفت: »با توجه به پيشتاز بودن مشهد در موضوعات 
زيست محيطي شهري، مطالعات احداث نيروگاه 
بيوگاز سوز س��ه مگاواتي در محل دفن پسماند 
شهري واقع در جاده ميامي هم انجام  شده است. 
يكي از راه هاي كاهش اثرات اين گازها، جمع آوري 
آنها در مراكز دفن پسماند و سوزاندنشان در يك 
سيستم بازيافت انرژي است كه اين طرح در مشهد 

به مرحله اجرا درآمده است.«
ناگفته نماند كه توليد برق از پسماند حدود دو برابر 
گران تر از بقيه انواع نيروگاه ها و تجديد پذير هاي 
بادي و خورشيدي است. در واقع وزارت نيرو برق 
توليدي اين نيروگاه ها را ب��ه قيمت حدود 450 
تومان بر كيلو وات س��اعت به ص��ورت تضميني 
خريداري مي كند و حداقل 350 تومان هم يارانه از 
محل عوارض برق براي اين كار اختصاص مي دهد.  
نيروگاه بيوگاز توليد انرژي الكتريكي مش��هد با 
توليد 600 كيلو وات برق در ساعت، نخستين مركز 
توليد برق از گاز مركز دفن زباله ها در خاورميانه به 

شمار مي رود. 
همچنين بازيافت انرژي موجود در گاز مراكز دفن 
اين مزيت را دارد كه به طور قابل توجهي مي تواند 
خطر تغييرات آب و هوا را كاهش دهد؛ چراكه اين 
گاز بزرگ ترين منبع انتش��ار گاز متان ناش��ي از 
فعاليت هاي انسان است و برآورد مي شود هر تن 
گاز متان منتشر شده در هوا به اندازه 2۱ تن دي 
اكسيد كربن در طول يك دوره زماني صد ساله، 

آسيب رسان است. 

 در ايران، آم��ار مثبت كاذب براي غربالگ��ري زايمان،۱6/5 درصد 
محاسبه شده و اين بدين معناست كه ش��ما براي پيدا كردن هر يك 
نفري كه مبتال به س��ندرم داون اس��ت بايد ح��دود ۱60 نفري را كه 
به احتمال زياد نوزادش��ان س��الم اس��ت، محتماًل دچار نقص جنين 
تشخيص دهيد و به اين سمت تشويق كنيد كه 5 ميليون تومان براي 
آزمايش هاي تكميلي غربالگري هزينه كند تا مطمئن شود نوزادش 

گرفتار سندرم داون نيست. 
 معاون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار تهران در جلس��ه كارگروه 
آلودگي هواي استان تهران با اشاره به افزايش مصرف گاز اظهار داشت: 
به دليل كم هزينه بودن انرژي، در تعداد زي��ادي از ويال ها و خانه هاي 
ييالقي در مناطق خوش آب و هواي اس��تان تهران، شهرس��تان ها و 
استان هاي شمالي كشور، مصرف گاز شبانه روزي و در مواقع غيرضروري 
است؛ طبق مصوبه شوراي امنيت، در صورت عدم اصالح روش مصرف 
گاز در اين مناطق، طي مسير قانوني نس��بت به قطع اين انشعابات در 

سطح كشور اقدام مي شود. 
  معاون معماري و شهرسازي ش��هرداري تهران با اشاره به وضعيت 
ساختمان هاي ش��هر تهران اظهار كرد: 33 هزار س��اختمان بررسي و 
پايش شدند و بر اساس پايش انجام گرفته اين ساختمان ها به كم خطر، 
ميان خطر و پرخطر تقس��يم شدند. 3هزارو500 س��اختمان نيازمند 
مداخله و رسيدگي بودند و تقريباً هزار ساختمان در شهر تهران مشابه 

ساختمان پالسكو وجود دارد. 
  مدير عامل سازمان پس��ماند ش��هرداري تهران گفت: قباًل حدود 
7 هزار و 500 تن زباله داش��تيم كه در حال حاضر ب��ه 5 هزار و 600 
تن رسيده است. عمده اي از پس��ماندهاي حجيم در حال حاضر دفن 

نمي شود و در حال بازيافت است. 
 رئيس گروه سالمت سالمت محيط وزارت بهداشت با اشاره به مرگ 
ساالنه 4۱ هزار ايراني در اثر آلودگي هوا گفت: ايران رتبه ۱9 آلودگي 

هوا در دنيا را داراست. 

ساخت داروي »سيميوال« 
براي درمان صرع در ايران

ي�ك متخص�ص دارو شناس�ي از س�اخت داروي س�يميوال 
داد.  خب�ر  كش�ور  در  صرع�ي  بيم�اران  درم�ان  ب�راي 
وحيد فرزانه فر، داروساز و متخصص داروشناسي اظهار داشت: بيماري 
صرع طيف قابل مالحظه اي از افراد جامعه و خانواده ها را درگير مي  كند 
و منجر به افت ش��اخص هاي كيفيت زندگي و فعاليت هاي اجتماعي 
بيماران مبتال به صرع مي شود.  وي افزود: داروي »سيميوال« توليد شده 
در يكي از شركت هاي داروسازي داخل كشور، براي بهبود عالئم بيماري 
صرع، اختالالت خلقي و س��ردردهاي ميگرني كاربرد دارد و با كيفيت 
باالتر نسبت به نمونه  هاي مشابه به طور مؤثري در كنترل اين بيماري ها 
نقش دارد.  فرزانه فر از شركت داروسازي »ابيان فارمد« كه توليد كننده 
سيميوال اس��ت درباره نحوه عملكرد اين دارو گفت: داروي سيميوال، 
حاوي ماده مؤثره س��ديم والپروات و والپروئيك اسيد است و با تعديل 
فعاليت س��لول هاي مغز موجب كنترل عالئم بيماري صرع مي ش��ود. 
به گفته وي داروي سيميوال به شكل پيوس��ته رهش توليد مي شود؛ 
فرموالسيون پيوسته رهش يكي از اشكال دارويي است كه ماده مؤثره 
دارو را به صورت آهسته و پيوسته در بدن آزاد مي كند، در نتيجه با ايجاد 
غلظت ثابت و بدون نوسان در بدن باعث اثرات درماني پايدارتر و عوارض 

جانبي كمتر نسبت به انواع فرموالسيون هاي قديمي  مي شود. 

آغاز موفقيت آميز پيوند كبد
 در مسيح دانشوري

بيمارستان مسيح دانشوري 
به جمع مراكز پيوند  زننده كبد پيوست 

بيمارستان مسيح دانشوري با راه  اندازي مركز جامع پيوند حضرت 
مهدي )عج( به تازگي گام جديدي در راس�تاي بخش�يدن حيات 
به بيم�اران نيازمند اعضاي پيون�دي برداش�ته و »جراحي پيوند 
كبد« را براي نخس�تين بار در اين بيمارس�تان آغاز كرده اس�ت. 
نخس��تين مورد پيوند كبد در مركز جامع پيوند حضرت مهدي )عج( 

بيمارستان مسيح دانشوري با موفقيت انجام گرفته است. 
بيمارستان مسيح دانش��وري، يكي از مراكز درماني كشور است كه با 
شناسايي موارد مرگ مغزي و با رضايت خانواده هاي اين بيماران، هدف 
مقدس كمك به بيماران نيازمند پيوند اعضا را دنبال مي  كند و از لحاظ 
تنوع و تعداد اهداي اعضاي پيوندي، يكي از برترين مراكز پيوند اعضاي 

انسان در خاورميانه به شمار مي  رود. 
به گزارش خبرگزاري تسنيم، اين مركز درماني تاكنون 265 مورد پيوند 
قلب، ۱29 مورد پيوند ريه، دو پيوند قلب و ريه  همزمان، هش��ت مورد 
پيوند قلب و كليه  همزمان كه با همكاري تيم پيوند كليه  بيمارس��تان 
طالقاني انجام گرفته، يك مورد پيوند س��ه عضو همزمان يعني قلب و 

كليه و پانكراس و يك مورد پيوند كبد انجام داده است. 
تاكنون در اين مركز 2هزارو۱33 اهداي عضو از افرادي انجام شده است 
كه به داليل مختلف مرگ مغزي ش��ده  اند و خانواده با گذشت آنها، به 
اهداي عضوشان رضايت داده  اند. همچنين اين مجموعه توانسته است 
3هزارو3۱۱ كليه براي بيماران نيازمند پيوند كه دياليز مي  شوند،  تهيه 
كند كه به همت واحدهاي پيوند سراسر كشور و زير نظر وزارت بهداشت 
اين كليه هاي اهدايي به بيماران مورد نظر پيوند شده است؛ همچنين 
427 قلب، 56 پانكراس، 97 ريه و بيش از هزارو700 كبد )هزارو72۱ ( 
تاكنون با فعاليت هاي اين واحد اهدا شده و در ايام اپيدمي كرونا نيز اهدا 

و پيوند به كار خود ادامه داده است. 

كمك 8 ميلياردي يك خير 
براي تبلت دانش آموزي

 8 مدي�ر كل كميت�ه ام�داد مازن�دران گف�ت: ب�ا كم�ك 
ميلي�ارد تومان�ي يك�ي از خي�ران، زمين�ه تحصي�ل 4ه�زار و 
400دانش آم�وز زي�ر پوش�ش در فض�اي مج�ازي فراه�م ش�د. 
حجت االسالم بشير عاليشاه گفت: يكي از خيران جهت تهيه تبلت براي 
تمامي دانش آموزاني كه در نوبت درياف��ت بودند، اعالم آمادگي كرد تا 
4هزار و 400دس��تگاه تبلت را فراهم كند. بر اين اساس 50 درصد اين 
هزينه از سوي كميته امداد و 50 درصد ديگر توسط اين خير نيكوكار 
تأمين شده است. در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها، 
اين خير، ۸ ميليارد تومان براي تهيه تبلت دانش آموزان نيازمند به كميته 
امداد استان اهدا كرد تا با مشاركت وي و كمك 50درصدي كميته امداد، 

اين ملزومات آموزشي تهيه و به دانش آموزان نيازمند اهدا شود. 
 وي گفت: با شروع س��ال تحصيلي جديد، 50درصد دانش آموزان زير 
پوش��ش كميته امداد فاقد گوش��ي و تبلت بودند كه با تالش رؤساي 
شهرس��تان ها و تعامل با خيران و فرمانداران از ش��روع سال تحصيلي 
تاكنون هزار و 400دستگاه گوش��ي اندرويد و تبلت تهيه و در اختيار 
دانش آم��وزان نيازمند قرار گرفت.  به گفته حجت االس��الم عاليش��اه 
تا پايان بهمن به تمامي دانش آموزان تحت حمايت كه فاقد گوش��ي 
اندرويد و تبلت هس��تند، اين ملزومات اهدا مي شود.  مدير كل كميته 
امداد مازندران فزود: ۸ هزار و 500دانش آموز و هزار و 600دانشجو زير 
پوش��ش كميته امداد بوده و از خدمات فرهنگي، تحصيلي و حمايتي 
بهره مند هس��تند.  وي در پايان خاطر نشان كرد: س��اخت هزار واحد 
مسكن مددجويي آغاز شده كه يقيناً با كمك و همدلي خيران در اين 

بخش، سرپناهي امن براي نيازمندان ايجاد مي شود. 

مهسا گربندي
  گزارش  یک

حسین سروقامت

صدور دومين مجوز آزمايش انساني
واكسن ايراني كرونا

واكسن كروناي مؤسسه رازي واكسني نوتركيب 
و از جمله واكسن هاي بسيار ايمن است

دومين مجوز آزمايش انساني واكسن ايراني كرونا هم صادر شد. اين 
واكسن كرونا كه توسط مؤسسه رازي توليد شده است، در حال حاضر 
فازهاي حيواني و پيش بالين�ي خود را به پايان ب�رده و مجوز كميته 
ملي اخالق در پژوهش را جهت آغاز مطالعه فاز اول انساني دريافت 
كرده اس�ت. واكس�ن كروناي اخير، يك پروتئين نوتركيب است كه 
تكنولوژي آن با واكسن كروناي ايراني قبلي كه مجوز دريافت كرده، 
متفاوت است. با تزريق اين واكسن، بدن آنتي بادي توليد خواهد كرد. 
اين گروه از واكسن ها جزو واكسن هاي بسيار ايمن محسوب مي شود. 
طي 24 ساعت منتهي به روز دوشنبه 29 دي ماه، 5 هزار و ۸06 بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱9 در كشور شناسايي شد كه 5۸6 نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱9 در كشور به يك ميليون و 336 هزار و 2۱7 نفر 
رس��يد. در همين زمان، ۸3 بيمار كوويد۱9 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جانباختگان اين بيماري به 56 هزار و ۸۸6 نفر رسيد. تا كنون يك 
ميليون و ۱25 هزار و 499 نفر از بيماران بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها 
ترخيص شده اند. 4هزارو34۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱9 در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرين تحليل ها، ۱0 
شهر در وضعيت قرمز، 23 شهر در وضعيت نارنجي، ۱63 شهر در وضعيت 
زرد و 252 شهر در وضعيت آبي قرار دارند. ۱0 شهر قرمز كشور در استان 
مازندران و شامل آمل، بابل، تنكابن، جويبار، رامس��ر، ساري، سوادكوه، 

فريدونكنار، قائمشهر و نكا است. 
نگراني از كاهش رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و هجوم موج چهارم كرونا 
در بهمن و اسفند جدي است و مديران بهداشتي را به واكنش واداشته است. 
در عين حال تالش ها براي ساخت و واردات واكسن كرونا به منظور مهار 
اين ويروس هم همچنان ادامه دارد و روز گذشته هم دومين مجوز آزمايش 

انساني واكسن ايراني كرونا هم صادر شد. 
  واكسني بسيار ايمن

احس��ان شمس��ي كوش��كي، دبير كميته ملي اخالق در پژوهش وزارت 
بهداشت از صدور دومين مجوز كميته اخالق در پژوهش وزارت بهداشت 
براي آغاز مرحله 2/۱ مطالعه باليني واكسن كروناي ايراني خبر داد و گفت: 
»دستورالعمل كارآزمايي باليني پيشنهادي توسط انستيتو سرم سازي و 
واكسن سازي رازي كه با همكاري مركز كارآزمايي دانشگاه علوم پزشكي 
ايران انجام مي ش��ود و به تأييد س��ازمان غذا و دارو رسيده بود، در جلسه 
فوق العاده كميته ملي اخالق در پژوهش وزارت بهداشت مطرح و با اجماع 
آرا به تصويب رسيد.«  به گفته وي اين شيوه نامه پيشنهادي بايد به سازمان 
غذا و دارو برگردانده شود و در آنجا مجوز شروع مطالعه باليني يا CTA را 

دريافت كند و سپس كارآزمايي باليني مي تواند آغاز شود. 
شمسي كوشكي ادامه داد:» واكس��ن كرونايي كه از سوي مؤسسه رازي 
توليد شده و در حال حاضر فازهاي حيواني و پيش باليني خود را به پايان 
برده و مجوز كميته ملي اخالق در پژوه��ش را جهت آغاز مطالعه فاز اول 
انس��اني دريافت كرده است، مربوط به يك واكس��ن نوتركيب بوده و يك 
پروتئين نوتركيب است كه تكنولوژي آن با واكسن كروناي ايراني قبلي كه 
مجوز دريافت كرده، متفاوت است. اين واكسن از يك پروتئين نوتركيب 
است، يعني بخش هايي از پروتئين S ويروس يا همان اسپايك پروتئين 
)Spike proteins( در اين واكسن به صورت نوتركيب قرار داده شده و با 
تزريق واكسن، بدن عليه آن بخش ها آنتي بادي توليد خواهد كرد. اين گروه 

از واكسن ها جزو واكسن هاي بسيار ايمن محسوب مي شوند.«
به گفته دبير كميته ملي اخالق در پژوهش وزارت بهداشت در شيوه نامه 
پيش��نهادي مرحله يك و دو مطالعه باليني پيش��نهاد شده است كه در 
شيوه نامه مرحله يك ۱3 نفر به صورت پيشقراول وارد كارآزمايي شده و 

بعد از آن ۱20 نفر در چهار گروه متفاوت وارد پژوهش مي شوند. 
وي تأكيد كرد: »اگر فاز اول موفق باشد، دوز مورد قبول واكسن را پيدا كرده 
و بر اس��اس نتايج مرحله يك، مرحله دوم روي 500 نفر آغاز مي شود. در 
تمام اين مراحل هم كميته ملي اخالق و ناظر ارشدي كه براي اين كار معين 

شده، بر اين پروژه نظارت مي كنند.« 
 مرحله چهارم آزمايش كووايران

واكسن كووايران ستاد اجرايي فرمان امام )ره( هم پس از طي موفق مراحل 
قبلي، بناس��ت امروز به گروه چهارم داوطلبان تزريق شود.  پيش از اين، 
واكسن مشترك انستيتو پاس��تور ايران و مؤسسه فينالي كوبا نيز مجوز 
كارآزمايي باليني مرحله يك و مرحله دو را در كشور كوبا دريافت كرده و فاز 
دو كارآزمايي باليني آن تحت نظارت انستيتو پاستور ايران در حال انجام 
است، با توجه به انتقال فناوري و پلتفرم مشترك و توليد اين واكسن در 
داخل كشور)پس از تأييد مراحل سه گانه كارآزمايي باليني( تاكنون سه 
نامزد ايراني متعلق به گروه دارويي بركت، انستيتو پاستور ايران و مؤسسه 

سرم و واكسن سازي رازي در حال انجام مطالعات باليني هستند. 
  افزايش ابهام�ات درباره اثرگذاري واكس�ن فاي�زر با افزايش 

قربانيان 
جديدترين گزارش ها از نتايج تزريق واكسن فايزر در اروپا نشان مي دهد 
در فنالند 32 مورد عوارض جانبي در نتيجه تزريق واكسن رصد شده است. 
همچنين در نروژ نيز 23 نفر در ارتباط با واكس��ن فوت كرده اند.  پيش از 
اين نيز مرگ يك پزشك و يك پرستار امريكايي، دو سالمند نروژي، يك 
شهروند پرتغالي گزارش شده بود، اما حاال گستره مليت ها و تعداد موارد فوت 

افراد پس از تزريق فايزر بيشتر شده است. 

به فروشنده گفت، انصاف است كه اسبي شل را به بهايي 10 برابر 
قيمت واقعي آن بفروش�ي؟ پاس�خ داد فضول را بردند جهنم؛ 

گفت هيزمش تر است!
به خريدار گفت پول اسبي سالم را داده و اسبي شل خريده اي؟ 
جواب داد اين اسب شل نيست، ميخي به پايش رفته كه وقتي 

آن را درآورم، چهار نعل مي تازد!
داستان ميخ را به فروشنده گفت و افزود، اسب، سالم بوده و تو 
سود چنداني نكرده اي. . . پاسخ داد خير؛ شل بود. من ميخ را به 

پايش كردم تا خريدار را گمراه كنم!
با تعجب نزد خريدار رفت و گفت 10 برابر پول اسبي را دادي كه 
هم شل بود و هم ميخي به پايش رفته بود؛ خنديد و گفت با كسي 

كارت نباشد، پول من هم واقعي نبود، قالبي بود!
بگذريم! اين قصه شما را به ياد روابط فاسد اجتماعي بخشي از 

آحاد جامعه نمي اندازد؟!
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