
هيچ كس دلش نمي خواهد فرزندي با بيماري 
سندرم داون به دنيا بياورد. هر مادري نگران 
س�امتي فرزندش اس�ت و نه از س�ر اجبار، 
بلكه با ميل و اختيار خ�ودش تمايل به انجام 
تم�ام آزمايش هايي دارد تا از ب�ه دنيا آوردن 
كودكي س�الم مطمئن ش�ود. گاهي پزشكان 
نيازي به انجام غربالگري هاي چند مرحله اي 
جنين نمي بينند يا اگر در مرحله اول سامت 
جنين تأييد ش�ود، ديگر دليلي ب�راي ادامه 
اي�ن آزمايش�ات ندارند، ام�ا از آنجاي�ي كه 
در ح�ال حاض�ر، غربالگري جني�ن اجباري 
است، تمامي پزشكان آن را براي زنان باردار 
تجويز و آنها را راهي آزمايشگاه ها مي كنند. 
مسئله اي كه موجب گردش مالي جاري ساالنه 
غربالگري بيش از ه�زارو200 ميليارد توماني 
در كش�ور شده اس�ت و وارداتچي ها و برخي 
پزش�كانند كه ذينفع اين فرآيند ش�ده اند!

طرح اجباري بودن غربالگري جنين ش��ايد در 
نگاه اول طرح مناسبي باشد، اما مسئله اينجاست 
ك��ه غربالگ��ري، س��االنه از تول��د 900 كودك 
سندر م داوني جلوگيري مي كند، با وجود انجام 
آزمايشات، 300 كودك ديگر با همين بيماري 
متولد مي ش��وند. اين آمار، كاذب بودن نتايج و 
كافي نبودن اعتبار علمي آنها را نشان مي دهد. 
از طرفي در فرآيند فعل��ي غربالگري بارداري در 
كشور براي تشخيص يك جنين با سندرم داون، 
25 جنين سالم ديگر در اثر عوارض فرآيند غلط 
آزمايشات س��قط مي ش��وند! كه اين مسئله نيز 

قابل تأمل است. 
در واق��ع آزمايش هاي غربالگ��ري مجموعه اي 
از تس��ت هاي خون و س��ونوگرافي براي بررسي 
س��امت جنين از لحاظ بيماري ه��اي عفوني، 
س��ندر م داون و برخي ديگ��ر از نقايص ژنتيكي 
است و پزشكان در صورت به دنيا آوردن نوزاداني 
كه به بيماري هايي از جمله سندر م داون مبتا 
باش��ند، به پرداخت جريمه محكوم مي ش��وند، 
به همين دليل اس��ت كه آنها ترجيح مي دهند 
احتمال خطاي باال در غربالگري را ناديده بگيرند 

و اجازه سقط بدهند!
به تازگي پيش��نهاد ح��ذف غربالگ��ري مادران 
ب��اردار در مجل��س ش��وراي اس��امي مطرح 
شده اس��ت؛ موضوعي كه به دليل نب��ود آگاهي 
نسبت به مخاطرات اين روند براي مادر و كودك، 
مخالفاني پي��دا كرده كه انتقاداتي را نس��بت به 
اين تصميم مطرح كرده اند. اين در حالي اس��ت 
كه بسياري از پزشكان زنان و زايمان با پيشنهاد 
مجل��س مواف��ق و معتقدند كه اجب��اري بودن 
غربالگري، آس��يب  زيانباري را براي بسياري از 
زنان باردار و جنين در شكمشان به دنبال دارد. 

 اجباري ب�ودن غربالگري پر از اش�كال 
است 

دكتر زهرا عامه،  متخصص زنان و زايمان در اين 
رابطه به خبرنگار »جوان« مي گويد: »هيچ كدام 
از پزش��كان زنان و زايمان ب��ا غربالگري جنين 

مخالفت��ي ندارند، تنه��ا محل اختاف بر س��ر 
»اجب��اري« ي��ا »اختي��اري« بودن انج��ام اين 
آزمايشات است. به عقيده من »اجبار« پزشكان 
به انجام غربالگري درست نيست، ما نمي گوييم 
غربالگري متوقف شود، بلكه مي خواهيم اجباري 

بودن آن برداشته شود. «
او ادامه مي دهد: »در حال حاضر با اجباري بودن 
غربالگري، ما مجبوريم ب��ه بيمار اعام كنيم كه 
به غربالگري برود و ب��ه او بگوييم اگر براي انجام 
غربالگري به آزمايشگاه نمي رود، نمي توانيم او را 
تحت نظر داشته باشيم و برايش پرونده تشكيل 
دهيم! اي��ن در حالي اس��ت كه در كش��ورهاي 
پيش��رفته كه درآمد س��رانه ملي مردم و دولت 
نسبت به ما بسيار باالتر است، پوشش غربالگري 
كمتري دارند و اين خود بيانگر اين است كه طرح 

اجباري بودن غربالگري پر از اشكال است. «
عامه به يكي از ايرادات اجباري بودن غربالگري 
جني��ن اش��اره مي كن��د و مي گويد: »ماهي��ت 
تست هاي غربالگري طوري است كه بيمار بايد 
در چن��د مرحله آن را انجام دهد و مانند تس��ت 
خون نيس��ت كه در يك مرحله باشد. از طرفي 
اين آزمايش ها جواب قطعي نمي دهد و براساس 
احتمال است. بنابراين مي ش��ود بيماراني را كه 
ريسك بسيار كمي براي به دنيا آوردن فرزندي با 

بيماري سندر م داون دارند براي انجام غربالگري 
به آزمايش��گاه نفرس��تيم يا اختي��ار انجام اين 

آزمايش ها را برعهده خود بيمار بگذاريم. «
 آزمايشاتي كه قطعي نيست

اين پزشك متخصص زنان و زايمان به خطر رفت 
و آمد زنان باردار براي انجام آزمايش ها نيز اشاره 
مي كند و مي گويد: » در ح��ال حاضر زنان باردار 
زيادي مراجعه مي كنند كه جوان و بسيار سالم 
هستند و در خانواده شان نيز هيچ بيماري وجود 
ندارد، بنابراين من اصًا نيازي نمي بينيم كه اين 
مادر براي انجام غربالگري به آزمايشگاه برود، زيرا 
كه همين رفت و آمد زياد براي انجام غربالگري و 
آوردن جواب آزمايش براي متخصص، خطرآفرين 
است و گاهي مسير تردد آنقدر طوالني است كه 
حضور اين مادران در جاده و اتوبان، سامت خود 

و جنين شان را تهديد مي كند. «
عامه با بيان اينكه باي��د غربالگري براي مادران 
ب��اردار اختي��اري باش��د و اي��ن آزمايش ها به 
تصميم خود بيمار و پزشك او انجام شود، اظهار 
مي دارد: »گاهي ممكن اس��ت يك خانم باردار با 
س��ن باال به ما مراجعه كند، يا خانمي با س��ابقه 
ناهنجارزايي آمده باشد، يا يكي از اعضاي خانواده 
مبتا به بيماري سندر م داون باشد، آن وقت است 
كه خطر به دنيا آوردن نوزاد با بيماري باالست و 

بايد غربالگري را تجويز  كنيم. «
او به استرس و اضطراب ناشي از احتماالت اشتباه 
غربالگري جنين براي خانواده ها اشاره مي كند 
و مي گويد: » اين آزمايش ها قطعي نيست. مثًا 
در جواب غربالگري احتم��ال يك درصدي ابتا 
به س��ندر م داون را گزارش مي دهند، آن وقت ما 
بايد اين زنان باردار را ب��ه آزمايش هاي تكميلي 
بفرستيم و تا آمدن جواب آزمايش تكميلي اين 
زن به همراه همسرش و خانواده هايشان استرس 
ش��ديد دارند و در نهايت مش��خص مي شود كه 
جنين س��الم اس��ت و هيچ مش��كلي تهديدش 
نمي كند. بنابراين وقتي غربالگري يك آزمايش 
احتمالي با درصد خطاي زياد است، ما نبايد زنان 

باردار را مجبور به انجام آن كنيم. «
 غربالگري پر از خطا، اما اجباري!

اين پزشك زنان و زايمان تصريح مي كند: »گاهي 
ممك��ن اس��ت در آزمايش ه��اي تكميل��ي نيز 
غربالگري مواردي مشكوك گزارش شود كه در 
اين صورت تست ان آي پي تي گرفته خواهد شد؛ 
اين تست از 50 هزار زن در سال گرفته مي شود و 
به خارج از كشور فرستاده مي شود كه دي ان اي 
مادر و بچه را استخراج كنند. اين مسئله عاوه بر 
خروج هنگفت ارز از كشور باعث لو رفتن ژنتيك 
اين مادران و جنين به كشورهاي ديگر مي شود 

كه عواقب جبران ناپذيري به دنبال دارد. « 
ب��ه عقيده دكت��ر عام��ه، كيت ه��اي آزمايش 
غربالگري وارداتي است و سود اصرار بر اجباري 

بودن غربالگري به جيب اين افراد مي رود. 
او با بيان اينكه آزمايشات غربالگري جنين قطعي 
نيست و ساالنه 300 نوزاد سندر م داوني متولد 
مي ش��ود، اظهار مي دارد: »براي جلوگيري از به 
دنيا آوردن 900 كودك س��ندر م داوني در سال 
هزينه هاي بس��يار هنگفتي صرف مي شود، اين 
در حالي است كه ساالنه چند صد نوزاد نارس به 
دليل نبود امكانات از بي��ن مي روند و دليل آن را 

نبود امكانات مي دانند. «
اين پزشك زنان و زايمان مي گويد: »تنها خواسته 
ما اين است كه اجباري بودن اين طرح برداشته 
شود و اختيار آن با پزشك متخصص زنان باشد و 
در صورت مشاهده موارد مشكوك بيمار را براي 
انجام غربالگري به آزمايشگاه بفرستند. در حال 
حاضر اگر پزش��ك، زنان ب��اردار را به غربالگري 
نفرس��تد و اين فرد يك در يك ميليون، كودك 
سندر م داوني را به دنيا بياورد، اين پزشك قابل 
بازخواست است و دادگاهي مي شود. براي همين 
اس��ت كه پزش��كان، بيماران را مجبور به انجام 

غربالگري مي كنند!«
دكتر عامه تأكيد مي كند: »75 درصد از سند رم 
داوني ها با انجام س��ونوگرافي قابل تش��خيص 
هستند، بنابراين ما موافق اين هستيم كه با انجام 
سونوگرافي، پشت گردن جنين بررسي شود و در 
صورت بروز مشكل، بيمار را براي انجام مراحل 
بعدي غربالگري بفرس��تيم. اگر اي��ن كار انجام 
شود، 95 درصد بيماران نيازي به انجام غربالگري 

نخواهند داشت. «
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غربالگري بارداري را انجام دهيد، اما نه براي کشتن جنين سالم!
در فرآيند فعلي غربالگري، براي تشخيص يك جنين با سندرم داون

 25 جنين سالم ديگر در اثر عوارض فرآيند غلط آزمايشات سقط مي شوند!

در ش�هر ته�ران 

بيژن يانچشمه
500   گزارش  2 و  ۱2ه�زار 

پارس�ل )بخش( 
روي پهنه ه�اي گس�لي اح�داث ش�ده اند. 
۱5بيمارس�تان، 3۶ مدرسه، شش وزارتخانه، 
۹دانش�گاه و مركز آم�وزش عال�ي، ۶۶ برج، 
30ايستگاه آتش نش�اني، يك انبار نفت و دو 
پمپ بنزي�ن از اين قبيلند. ف�ارغ از آمار هاي 
متفاوتي كه از ساختمان هاي نا ايمن پايتخت از 
سوي مسئوالن اعام مي شود، رئيس سازمان 
مديريت بح�ران كش�ور اعام كرد ب�ا وجود 
مصوبه ش�وراي عال�ي شهرس�ازي مبني بر 
ممنوعيت ساخت و ساز، همچنان ساخت و ساز 
نا ايمن ادامه دارد. مسئوالن فقط اكتفا به اعام 
آمارو ابراز تأسف مي كنند و در بحث نظارت و 
رعايت قوانين، سازمان ها و دستگاه هاي متولي 
و مسئول در حاشيه قرار دارند؛ در نتيجه روند 
مقاوم س�ازي متوق�ف ش�ده ي�ا ب�ا حركت 
الك پشتي ادامه دارد. اين بحران، آلودگي هوا 
نيس�ت ك�ه تكي�ه ب�ر ب�اد داشته باش�د! 

با وجود شناس��ايي گس��ل هاي فراوان در جاي 
جاي شهر تهران، س��اخت وس��از در دوره هاي 
مختلف دولت و مديريت شهري همچنان ادامه 
يافته اس��ت كه در نتيجه آن، شهر تهران به شهر 
ناپايدار در برابر زلزله و ساير حوادث غير مترقبه 
تبديل شده اس��ت. در اين خص��وص عبدالرضا 
گلپايگاني، مع��اون ش��هردار تهران در حاش��يه 
مراسم بازديد از پروژه جديد ساختماني پاسكو 
اظهار كرد: براساس بررس��ي هاي صورت گرفته 
بيش از هزار س��اختمان در تهران با خطر جدي 
از نظر سازه اي و ايمني مش��ابه ساختمان سابق 
پاسكو مواجه هس��تند و در اين ميان برخي از 
ساختمان هاي دولتي نيز قرار دارند. اميدواريم هر 
چه زودتر مقاوم سازي يا بازسازي آنها با همكاري 
شهرداري مناطق انجام شود تا دوباره شاهد وقوع 

سوانح و فجايعي مانند پاسكو نباشيم. 
اسماعيل نجار، رئيس س��ازمان مديريت بحران 
كشور نيز در تازه ترين اظهار نظر خود گفت: گسل 
شمال تهران به كرج وصل است و هر اتفاقي در اين 
گس��ل رخ دهد، كرج نيز بي نصيب نخواهد ماند. 
2ميليون و 700 هزار نفر در كرج زندگي مي كنند، 
هر بار با كسب اطاعات بيش��تر از گسل شمال 

تهران، نگراني هاي ما هم بيشتر مي شود. 
 ۱2 هزار ساختمان نا ايمن در پايتخت

نجار در خصوص وضعيت ساخت و ساز روي گسل 
شمال تهران اعام كرد: ۱2 هزار پاك سنگين در 
تهران كه عمدتاً ساختمان هاي بسيار بلند مرتبه 
هستند روي گسل است و با وجود مصوبه شوراي 
عالي شهرس��ازي مبني بر ممنوعيت س��اخت و 
ساز در اين منطقه هنوز هم شاهد ساخت و ساز 
هستيم. وي در خصوص اهميت رعايت آيين نامه 
2هزارو۸00 در ساخت و ساز گفت: در زلزله سر 
پل ذهاب س��اختماني را در منطقه فوالدي كه 
بيشترين ميزان زلزله در آن رخ داده بود، مشاهده 

كرديم كه حتي شيش��ه هاي آن هم نشكس��ته 
بود، چ��ون آن س��اختمان طب��ق آيين نام��ه 
2هزارو۸00 ساخته شده بود. در روستاي كوييك 
هم ما چنين موردي را مشاهده كرديم. وي افزود: 
يك متر بلندتر ساختن و انجام ندادن محاسبات  
باعث شد در يك خانه در همان كرمانشاه 23 نفر 

جان خود را از دست بدهند. 
  مراكز مهم شهري روي گسل 

 در زمان زلزله الزم اس��ت مراكز و دستگاه هاي 
ارائه دهنده خدم��ات و امداد ب��ه حادثه ديدگان 
كمك رساني كنند. متأسفانه بس��ياري از مراكز 
مهم ش��هري در س��ال هاي متمادي روي گسل 
يا در حاشيه گسل هاي پرخطر احداث شده اند. 
اين امر س��بب شده اس��ت تا اين مراكز به جاي 
خدمات رس��اني در بحران، خود ب��ه كمك نياز 
داشته باشند.  در همين خصوص محمد ساالري 
در مراسم رونمايي از كمپين »ساختمان ايمن؛ 
ش��هر ايمن« افزود: اگر در تهران و ديگر شهرها 
مجموعه اي از چالش ها و ابر چالش ها وجود دارد، 

به دليل بي توجهي به انس��ان ها اس��ت و همين 
مسئله شهرسازي و معماري را به يك چرخه باطل 
وارد كرد؛ چرخه باطلي كه در آن، محدوديت هاي 
س��رزميني و ظرفيت هاي اكولوژيكي و طبيعي 
نادي��ده گرفته ش��د.  وي تأكيد ك��رد كه حتي 
طرح هاي توسعه ش��هري و ضوابط شهرسازي و 
معماري مبتني بر درآمدزايي تهيه شد و مبتني 
بر همين چرخه باطل، شهر به محل تاخت و تاز و 

سوداگري و درآمدزايي صرف تبديل شد. 
وي با اش��اره بر اينكه از 333 بيمارس��تان شهر 
تهران، ۱۱0 بيمارستان در ش��رايط ناايمن قرار 
دارد، گفت: بر اس��اس آنچه احصا شده، ۱2 هزار 
و 500 پارس��ل )بخش( روي پهنه هاي گس��لي 
احداث شده اند كه از جمله شامل ۱5 بيمارستان، 
3۶ مدرسه، ش��ش وزارتخانه، 9 دانشگاه و مركز 
آموزش عالي، ۶۶ برج، 30 ايستگاه آتش نشاني، 

يك انبار نفت و دو پمپ بنزين است. 
ساالري گفت: : 33 هزار ساختمان شناسايي شده 
كه از اين تعداد ۶ هزار س��اختمان كم خطر، 23 
ه��زار و 500 س��اختمان ميان خط��ر، 3 هزار و 
500 ساختمان پر خطر و ۱20 ساختمان بسيار 

پرخطر هستند. 
 تكليف دولت و مجلس در تصويب قانون 

يكپارچه ايمني شهري
 هر چند رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي ش��هر تهران معتقد است قانون يكپارچه 
براي ايمني ش��هري نداريم و دول��ت و مجلس 
شوراي اسامي بايد تدوين و تصويب اين قانون 
را در اولويت ق��رار دهند، اما بايد توجه داش��ت 
كه همي��ن قوانين )مبح��ث 22 مق��ررات ملي 
ساختمان( موجود هم به صورت دقيق در ساخت 
و ساز  ها اعمال نمي ش��ود. بازنگري در قوانين و 
ضوابط ساخت وساز و به كار گيري سازنده اصلح 
و نيروي حرفه اي مي تواند جلوي سوء استفاده و 
درآمدزايي هاي كان ناشي از ساخت وساز  هاي 

نا ايمن را بگيرد. 

  سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴00 گفت كه كميسيون 
تلفيق، وزارت آموزش و پرورش را مكلف به استخدام معلماني كرد كه 
از س��ال ۱3۸۸ به بعد با آموزش و پرورش همكاري دارند و از پروس��ه 

استخدام جا مانده اند. 
  مدير كل پيش بيني و هش��دار سريع س��ازمان هواشناسي از بارش 
برف و باران، وزش باد شديد و كاهش محسوس دما در بيشتر مناطق 
كشور خبر داد و گفت: سامانه بارشي تا روز جمعه )3 بهمن( در كشور 

فعال خواهد بود. 
  مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با تأكيد بر اينكه قبل 
از نوسانات اقتصادي، قيمت هر دس��تگاه موتورسيكلت  انژكتوري ۱2 
ميليون تومان بود كه ۸/5 ميليون تومان آن در قالب وام بدون بهره از 
سوي شهرداري تهران پرداخت مي شد، تصريح كرد: 500 هزار تومان 
پرداختي بابت اسقاط هر دستگاه موتورسيكلت فرسوده بود و 3 ميليون 
تومان باقيمانده نيز قسط بندي مي ش��د. با تغييرات اقتصادي، قيمت 
موتورسيكلت انژكتوري به 2۸ ميليون تومان و موتورسيكلت فرسوده 

حداقل به ۶ ميليون تومان رسيده است. 

برنامه هاي دهه فجر
 با تكريم مادران شهدا آغاز مي شود

مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ گفت: برنامه هاي 
دهه فجر انقاب اس�امي از هش�تم بهمن  ماه، مص�ادف با وفات 
حضرت ام البني�ن )س( ب�ا تكريم مادران ش�هدا آغاز مي ش�ود. 
حميدعلي صميمي، مدير كل بنياد تهران ب��زرگ در خصوص برپايي 
چهل و دومين سالگرد پيروزي انقاب اسامي اظهار كرد: برنامه هاي 
دهه فجر انقاب اسامي را از روز هش��تم بهمن  ماه، مصادف با وفات 

حضرت ام البنين )س( با تكريم مادران شهدا آغاز مي كنيم. 
 همچنين معاون فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز 
در اين نشست با گراميداشت ياد شهداي انقاب اسامي گفت: هر قدر 
در اجراي برنامه ها، اداره كل هاي بني��اد بتوانند هم افزايي و هم فكري 
بيشتري داشته باشند، برنامه هاي ويژه دهه فجر انقاب اسامي با غنا و 
كيفيت بيشتري برگزار خواهد شد.  سردار يعقوب سليماني بر ضرورت 
اطاع رساني مناس��ب درباره برنامه هاي دهه فجر تأكيد كرد و افزود: 
اكنون بيش از 230 رسانه عليه كشور فعاليت رسانه اي انجام مي دهند 
و مي توان با ارائه پيشنهادهاي مناسب و پيوند طرح هايي چون برگزاري 
رالي در جنوب كش��ور )به مناس��بت دهه فجر( با راهيان نور و تكريم 
شهداي حوزه انقاب اسامي در جنوب كشور، اطاع رساني مناسب و 

هدفمندي را در اين زمينه رقم زد. 

حسین سروقامت

آغاز واکسيناسيون کرونا 
پيش از جشن پيروزي انقالب

در حالي كه بنا بود پيش از عيد امس�ال واكسيناسيون كرونا در 
كشور آغاز شود، اما روز گذشته وزير بهداشت ابراز اميدواري كرد 
كه قبل از 22 بهمن واكسيناسيون كرونا در كشور طبق اولويت بندي 
صورت گرفته، آغاز شود. نمكي به مردم اطمينان داد تا زماني كه 
نتوانيم مطمئن ترين و بي خطرترين واكسن را به كشور وارد كنيم، 
كار واكسيناس�يون عليه كرون�ا آغاز نمي ش�ود و چانه زني هاي 
وزارت بهداشت به دليل اين اس�ت كه مؤثرترين واكسن را وارد 
كش�ور كنيم. حاال در كنار روند موفق توليد واكسن هاي ايراني 
كرون�ا،   ايران توانسته اس�ت از طريق بانك س�وئيس واكس�ن 
ضدكرونا بخرد.   با اين اوصاف مي توان به وع�ده وزير براي آغاز 
واكسيناسيون كرونا پيش از جشن پيروزي انقاب اميدوار بود. 
با وجود رشد فوتي هاي كرونا در كشورهاي مختلف دنيا و به رغم پيش بيني 
رئيس سازمان جهاني بهداشت درباره افزايش مرگ ومير بيماران كرونايي 
به ۱00 هزار نفر در هفته، در ايران با كاه��ش مرگ هاي كرونايي مواجه 
بوده ايم. اخبار مربوط به واكسن كروناي وطني هم روز به روز اميدواركننده تر 
مي شود. عاوه بر اين خبرهاي خوبي از خريد واكسن خارجي ايمن كرونا 
منتشر شده است. حاال آنطور كه وزير بهداشت خبر مي دهد تا قبل از 22 

بهمن مي توان به آغاز واكسيناسيون كرونا اميدوار بود. 
  چانه زني براي واردات واكسن ايمن

سعيد نمكي، وزير بهداشت با اش��اره به كاهش مرگ هاي ناشي از كرونا و 
تثبيت آمار دو رقمي فوتي ها در روزهاي اخير گفت: »بر اساس آخرين آمار 
در كشور خودمان در 2۴ ساعت گذشته ۸۴ مرگ داشتيم.« وي مديريت 
خوب بيماري در پيك سوم را با وجود گستردگي بيشتر و طوالني تر بودن، 
ناشي از كنار هم قرار گرفتن تمام نيروها از جمله وزير كشور، تيم استانداري، 
هال احمر و سازمان بسيج دانست.  نمكي درباره اقدامات انجام شده براي 
واردات واكسن كرونا به كش��ور گفت:»اميدوارم قبل از 22 بهمن و طبق 
مصوبه اولويت بندي شده، واكسيناسيون را در گروه ها شروع كنيم، اما تا 
زماني كه مطمئن ترين و بي خطرترين واكس��ن را نتوانيم به كشور وارد 
كنيم، اين كار را انجام نمي دهيم؛ چانه زني هاي ما به دليل اين اس��ت كه 
مؤثرترين واكسن را وارد كشور كنيم.« به گفته وي بناست تا توزيع واكسن 
كوواكس سازمان جهاني بهداش��ت از فوريه در كشورهاي هدف از جمله 

كشور ما شروع شود. 
  آخرين خبرها از واكسن ايراني كرونا

نمكي درباره واكسن كرونا توليد داخل گفت: »تس��ت واكسن ايراني در 
مجموعه بركت مراحل بعدي را س��پري كرد. واكسن مجموعه مؤسسه 
رازي هم اجازه تست باليني گرفت و هفته آينده از شروع اولين فاز واكسن 
ساخت داخل در رازي رونمايي مي ش��ود.« وزير بهداشت درباره واكسن 
كرونا توليد مشترك ايران و كوبا نيز اينگونه توضيح داد:» اين مجموعه كه 
با انتقال دانش فني در كوبا و در انستيتو پاستور در حال انجام است، فاز دوم 
مطالعه باليني را در كشور كوبا طي مي كند و فاز سوم را در آينده نزديك و با 
انتقال دانش فني و با نام پاستور در كشور آغاز مي كنيم. اميدواريم مصرف 

اين واكسن توليد مشترك را در اواسط بهار داشته باشيم.«
  اولين ش�روع كننده واكسيناس�يون نبوده ايم، اما جزو اولين 

كشورهاي تمام كننده خواهيم بود
كيانوش جهانپور، مدير روابط عمومي وزارت بهداش��ت نيز درباره خريد 
واكس��ن از كوواكس گفت:» ما خريد ۱۶ ميليون و ۸00 هزار دوز واكسن 
كرونا را از كوواكس خواهيم داشت. بنابراين از سبد كوواكس و شركت هايي 
كه مورد تأييد سازمان غذا و دارو باشد، واكسن به ميزان ۱۶ ميليون و ۸00 
هزار دوز تهيه خواهد شد. كوواكس يك اتحاديه جهاني بر محور سازمان 
جهاني بهداش��ت و ابتكار عملي براي توزيع واكس��ن است. فكر مي كنم 
حداقل ۱۸ شركت در سبد كوواكس واكسن خود را عرضه مي كنند. ما هم 
حداقل از سه شركت تغذيه خواهيم كرد، اما هنوز كوواكس چيزي توزيع 
نكرده و ما هم واكسني را وارد نكرديم و هر واكسني كه سازمان غذا و داروي 
كشور به عنوان مرجع ملي براي صدور مجوز ورود واكسن تأييد كند، از اين 
محل تهيه مي شود.« به گفته وي در زمينه خريد مستقيم واكسن كرونا 
نيز از شركت هاي مورد تأييد سازمان غذا و دارو قرار گيرد، به هر تعداد كه 
مقدور باشد، انجام مي شود. سپس سبد كوواكس و بعد از آن، واكسن داخلي 
خواهد بود. جهانپور تصريح كرد:»هرچند اولين كشور شروع كننده در حوزه 
تزريق واكسن نبوديم كه البته اقدام درستي هم در نوبه خودش بود، اما فكر 
مي كنيم جزو اولين كشورهايي خواهيم بود كه واكسيناسيون عليه كوويد 

۱9 را به پايان خواهيم رساند.«
  موفقيت ايران در خريد واكسن از طريق بانك سوئيس 

آنطور كه حسن قدس��ي پور، معاون نظارت و ارزيابي ستاد علم و فناوري 
دبيرخانه شوراي عالي انقاب فرهنگي خبر مي دهد، ايران توانسته است از 

طريق بانك سوئيس واكسن ضدكرونا بخرد. 
وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري پيرامون ممنوعيت خريد واكسن 
از كشورهاي امريكا و انگليس گفت:» بررسي وضعيت تست انساني واكسن 
كرونا ساخته شده توسط شركت امريكايي فايزر در كشورهاي جهان نشان 
مي دهد كه اين واكسن عوارضي را در پي دارد، به عنوان مثال كشور فناند 
تا كنون 32 مورد عارضه جانبي در نتيجه تزريق واكسن فايزر، نروژ از فوت 

23 نفر بعد از تزريق واكسن فايزر خبر داده اند.« 

فرش دستبافت مددجويان کميته امداد
 با برند »احسان« ثبت جهاني شد

ف�رش دس�تبافت تولي�دي مددجوي�ان كميت�ه ام�داد ب�ه 
لح�اظ برخ�ورداري از كيفي�ت، طراح�ي، ن�وع ن�خ و تن�وع 
در بافت با س�ابقه بيش از 35 س�ال، از س�وي س�ازمان مالكيت 
معن�وي جهاني ب�ا عن�وان برن�د »احس�ان« ثبت جهاني ش�د. 
سيد مرتضي بختياري اظهار داشت: نشان احسان به عنوان اولين عامت 
جمعي فرش با ذينفعي مددجويان كميته ام��داد امام خميني)ره( با 
همكاري مركز مالكيت معنوي ق��وه قضائيه و ثبت س��ازمان جهاني 

مالكيت معنوي به كميته امداد اهدا شد. 
وي تصريح كرد: فرش توليدي مددجويان كميته امداد به عنوان اولين 
برندي كه در رابطه با فرش ايراني اعام شده، پس از ثبت جهاني از روز 

گذشته به صورت رسمي در قالب يك اقدام ارزشمند رونمايي شد. 
به گزارش ايرنا، بختياري با بيان اينكه براي رفع بيكاري و ايجاد اشتغال 
بايد از توانمندي همه دس��تگاه هاي موجود فعال در زمينه اشتغال و 
كسب و كار استفاده كرد، افزود: اميدوارم با اين اتفاق بزرگ و خير، از اين 
پس شاهد رونق بازار فرش در كشور به خصوص در امر صادرات باشيم. 
به گزارش ايرنا وي اظهار داشت: خوشحال هستيم و به همه مددجويان 
عزيزي كه وظيفه نوكري آنها را داريم به  طور رسمي اعام مي كنيم كه 
محصوالت فرش شما كه در خانه بافته مي ش��ود با ثبت جهاني آن به 

عنوان الگويي برتر در جهان شناخته شده است. 
رئيس كميت��ه امداد ام��ام خميني)ره( ب��ا قدردان��ي از مددجويان و 
تاشگران عرصه توليد فرش و مس��ئوالن قوه قضائيه و سازمان ثبت 
و اماك كشور گفت: در اين زمينه مسئوالن س��ازمان ثبت و اسناد و 
اماك كشور و ديگر مسئوالن قوه قضائيه و نيز مسئوالن مركز مالكيت 

معنوي قوه قضائيه تاش بسزايي از خود نشان دادند. 

برخي كارها منحصر بفردند؛ از مهيج ترين آنها چش�يدن انواع 
قهوه و تأييد طعم آنهاست. ش�غلي كه شركت »كاستا« بابت آن 
ماهانه ۱۷هزار يورو به كسي مي پردازد كه پرزهاي چشايي زبان 

او ۱0 ميليون پوند بيمه شده است!
اين را داش�ته باشيد تا مس�ابقات س�ه گانه اس�پانيا كه در آن 
»منتريدا« اسپانيايي و »تيگل« انگليسي براي كسب رتبه سوم 

رقابت مي كردند. 
در اوج خستگي رقابتي فشرده و در فاصله اندكي از خط پايان، 
تيگل گام در مس�يري اشتباه گذاش�ت تا فرصت براي منتريدا 

فراهم شود كه از خط پايان گذشته، به رتبه سوم برسد. 
اما او در جاي خود ايس�تاده، ب�ه حريفش اجازه داد تا از مس�ير 
اشتباه برگردد و پيش از وي به خط پايان برسد و رتبه سوم را از 

آن خود كند!
دوستان! هرگز چنين طعم شيريني را چشيده ايد؟. . . از كار آن 

تِستِر قهوه به مراتب مهم تر است!
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مدير عامل سازمان انتقال خون:

۱۰ درصد خون هاي نادر جهان 
متعلق به ايران است

مدي�ر عام�ل س�ازمان انتق�ال خ�ون گف�ت: اكن�ون در دني�ا 
4 ه�زار واحد خ�ون اف�راد ب�ا گروه خ�ون ن�ادر ذخيره س�ازي 
اس�ت.  اي�ران  ب�ه  متعل�ق  آن  واح�د   350 ك�ه  ش�ده 
پيمان عشقي در آيين تجليل از اهداكنندگان خون هاي نادر افزود: 23 
كشور عضو رسمي كارگروه بين المللي انجمن خون هاي نادر هستند و 
ايران هم عضو اين انجمن است و به دليل فعاليت هاي خوب ايران در اين 
زمينه، در زمره كشورهاي توسعه يافته هستيم.  وي گفت: همچنين ايران 
تنها كشور مسلمان عضو كارگروه بين المللي انجمن خون هاي نادر است.  
عشقي تصريح كرد: در اين انجمن كشورهاي امريكا، انگليس، آفريقاي 
جنوبي، برزيل، نيوزلند، هلند، سوئيس، ايران، اسپانيا، هند، ژاپن، چين، 
آلمان، فناند، فرانسه و تايوان عضو هستند.  مدير عامل سازمان انتقال 
خون گفت: اكنون در دني��ا ۴ هزار واحد خون افراد ب��ا گروه خون نادر 
ذخيره سازي شده كه 350 واحد از آن متعلق به ايران است؛ يعني ايران 
۱0 درصد از خون هاي نادر ذخيره شده را به خود اختصاص داده است.  وي 
افزود: همچنين بيش از ۸ هزار اطاعات افرادي كه داراي گروه هاي خوني 
نادر و اهدا كنندگان خون در اين زمينه نيز هستند، در دنيا جمع آوري 
شده كه هزارو۴00 مورد از اين اطاعات مربوط به ايران است كه اين امر 
موجب افتخار ايران در دنيا است. اين افتخار توسط اهدا كنندگان و تيم 

متخصص و كارشناسان انتقال خون حاصل شده است. 

محيا حسيني
  گزارش  يک

زهرا چیذري 


