
شمار افرادي كه با تزريق واكسن امريكايي فايزر 
دچار عوارض جانبي و حتي مرگ شده اند، روز به 
روز افزايش مي يابد و اين مسئله برخي دولت ها 
را براي واكسيناس�يون شهروندانش�ان با اين 
واكسن، دچار ترديد كرده است، اما انگار ترديد 
براي تزريق واكسن فايزر تنها به مردم و افرادي 
كه با شنيدن عوارض احتمالي اين واكسن نگران 
سالمتي و جانشان هس�تند محدود نمي شود 
و حتي مدير عامل ش�ركت داروس�ازي فايزر 
هم درباره واكسن توليد شده در زير مجموعه 
خ�ودش تردي�د دارد! »آلبرت ب�ورال«، مدير 
عامل شركت داروس�ازي فايزر در مصاحبه با 
شبكه خبري سي ان بي سي وقتي مجري برنامه 
درباره تزريق واكس�ن تولي�دي زير مجموعه 
خودش سؤال كرد، پاسخ داد » واكسن كروناي 
توليد شركت خود را اس�تفاده نكرده است!«

تركتازي كرون��ا در تمام دني��ا ادام��ه دارد و آمار 
مبتاليان و فوتي هاي اين بيم��اري هر روز ركورد 
تازه اي را ثبت مي كند. همين مسئله هم موجب شد 
تا سازمان جهاني بهداشت به واكسن فايزر مجوز 
اضطراري بدهد و اضطراب ناشي از همه گيري اين 
ويروس كشورهاي مختلف را به تالش براي ساخت 
يا خريد واكس��ن واداشته اس��ت. همين مسئله 
هم موجب ش��ده تا واكس��ن فايزر در سبد خريد 
بسياري از كشورهاي دنيا قرار گيرد، اما با افزايش 
گزارش هاي مشكوك از عوارض جانبي و فوتي هاي 
فايزر برخي كشورها مانند ژاپن تصميم گرفته اند 
تزريق اين واكس��ن را تا حصول اطمينان بيشتر 

نسبت به سالمت آن به تأخير بيندازند. 
در كشور ما هم وزير بهداشت به مردم قول داد از 
منابع مطمئن واكسن كرونا را تأمين كند. حاال هم 
بناست تا واكس��ن كروناي »سوئدي« وارد كشور 
ش��ود. به گفته مينو محرز، عضو س��تاد كشوري 
mReco  مقابله با كرونا، اين واكسن با تكنولوژي

binant ساخته شده و مورد تأييد است. 
  آخرين وضعيت كرونا در كشور 

طي 24 س��اعت منتهي به روز دو شنبه 6 بهمن 
ماه، 6 هزار و ۳۰۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه 6۸۱ نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك 
ميليون و ۳۷۹ هزار و 2۸6 نفر رس��يد. در همين 
زمان، ۹۸ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت 
دادند و مجموع جانباختگان اي��ن بيماري به ۵۷ 
هزار و 4۸۱ نفر رس��يد.   تا كنون ي��ك ميليون و 
۱۷۱ هزار و ۷۰ نفر از بيماران، بهب��ود يافته يا از 
بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. 4هزارو۵۷ نفر 
از بيم��اران مبتال به كووي��د۱۹ در در بخش هاي 
مراقبت ه��اي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 

قرار دارند. 
بر اساس آخرين تحليل ها، ۱۸ شهرستان كشور در 
وضعيت نارنجي، ۱۵4 شهرستان در وضعيت زرد و 

2۷6 شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

  واردات واكسن سوئدي تا چند روز آينده 
مينو محرز،  عضو كميته علمي ستاد مقابله با كرونا 
با اشاره به واردات و تزريق واكسن كروناي وارداتي 
طي روزهاي آينده گفت:» اولويت تزريق واكسن 
كرونا ب��ا كادر درمان اس��ت. اولوي��ت دوم با افراد 
باالي ۷۰ س��ال و بيماران ديابتي، قلبي و ريوي و 
افرادي است كه س��ابقه بيماري زمينه اي دارند و 
بعد گروه هاي ديگر كه بيش��تر با مردم در ارتباط 
هستند در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرند. ولي 
اولين بخش از واكس��ن وارداتي بيشتر براي كادر 
درمان و افراد در معرض خط��ر كوويد خطرناك 

استفاده مي شود.«
وي تأكيد كرد:» اين واكسن از سوئد وارد مي شود 
و مورد تأييد ما اس��ت.« محرز درب��اره تكنولوژي 

واكسن سوئدي كه قرار اس��ت براي كادر درمان 
 استفاده ش��ود، خاطر نش��ان كرد:» اين واكسن 
Recombinant بوده و س��ابقه دار است، اگر چه 
خيلي از اين تكنولوژي اس��تفاده نمي شده است. 
واكس��ن ايراني از ويروس ضعيف ش��ده ساخته 
شده است، ولي يك س��ري از واكسن ها از تركيب 
يك ويروس با ويروسي ديگر س��اخته مي شوند. 
اين واكسن در اروپا و استراليا ساخته شده و مورد 

تأييد است.«
  واكس�ن وطن�ي تاكنون ع�وارض جدي 

نداشته 
مس��ئول ارزيابي واكس��ن كروناي ايراني درباره 
س��اخت واكس��ن در داخل كش��ور خاطر نشان 
كرد:»واكس��ني كه ۹ دي ماه اولين تست خود را 

انج��ام داد و مجوز كميته اخ��الق را دريافت كرد 
تحت نظر من و دو نفر از همكارانم است و در حال 
طي كردن فاز كارآزمايي باليني اس��ت. هدف ما 
در كارآزمايي باليني مرحله اول، بررسي عوارض 
است كه داوطلباني كه تزريق روي آنها انجام شده 
خوشبختانه عوارض مش��خصي نداشتند و نوبت 
دوم واكسن هم براي آنها تزريق شده است.« محرز 
با اشاره به اينكه تا امروز ۳۰ نفر واكسن را دريافت 
كرده اند، گفت:» اين واكس��ن ب��ه تدريج تزريق 
مي شود و پس از تأييد گروه نظارتي نفرات بعدي 
مورد تزريق واكسن آزمايشي قرار مي گيرند. اگر 
مرحله اول موفقيت آميز باشد مرحله دوم با ۳۰۰ 

داوطلب به كار خود ادامه خواهد داد.«
  رئيس فايزر واكسن خودش را نزده

اما در كنار اخبار مرگ و عوارض جانبي واكس��ن 
فايزر، فاش شدن اين موضوع كه رئيس يهودي اين 
شركت داروسازي خود واكسن توليدي شركتش را 

تزريق نكرده مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 
»آلبرت بورال«مدير عامل شركت داروسازي فايزر 
علت دريافت نكردن واكس��ن را اينگونه توضيح 
داد: »من ۵۹ ساله هستم، س��المتي خوبي دارم، 
در رديف اول نيستم، بنابراين براي نوع من توصيه 

نمي شود كه اكنون واكسن بزنم«. 
نظرات بورال در حالي بيان ش��ده كه نخس��تين 
دوز هاي واكسن كروناي اين ش��ركت به بيش از 
۱۰۰ مورد از 6۳6 سايت توزيع از پيش تعيين شده 

كشور رسيده است. 
عالوه بر اين، تاكنون بيش از يك هزار و 6۰۰ مورد 
واكنش آلرژيك در اثر دريافت واكسن فايزر و دهها 
مورد مرگ و مير پس از تزريق آن ثبت شده است. 
  عوارض فايزر به صهيونيست ها هم رسيد 
انتقادات از واكسن فايزر حتي به رژيم صهيونيستي 
هم رسيده است. بيش از 2 ميليون نفر در منطقه 
تحت تصرف رژيم صهيونيستي دوز اول واكسن 
فايزر و بيش از 4۰۰ هزار نفر دوز دوم آن را دريافت 
كرده اند.  در اين ميان كميس��يونر ويروس كرونا 
اين رژيم از واكس��ن فايزر انتقاد كرد و هشدار داد 
اين محصول احتماالً در مقابل شاخه هاي جديد 
ويروس كرون��ا مصونيت ايجاد نمي كن��د.  دكتر 
ناشمن آش طي گفت وگو با مقامات وزارت بهداشت 
اعالم كرد تأثير حفاظتي دوز اول واكسن كمتر از 
مقداري است كه فايزر ادعا مي كرد.  شركت فايزر 
قباًل ادعا كرده بود آزمايش هاي باليني نشان داده 
۱2 روز پس از تزريق دوز اول واكسن تأثيرگذاري 
آن ۵2 درصد است و چند روز پس از تزريق دوز دوم 
به ۹۵ درصد مي رسد.  اين در حالي است كه طي 
واكسيناسيون وسيع در اين منطقه گزارش هايي از 

عوارض جانبي شديد نيز رصد شده است. 
هفته گذشته رسانه هاي رژيم صهيونيستي به نقل 
از مقامات وزارت بهداشت اعالم كردند حداقل ۱۳ 
نفر پس از دريافت واكسن دچار فلج صورت شده اند. 
البته بعداً توصيه ش��د در صورت ماندگار نبودن 
عوارض، افراد مذكور دوز دوم را نيز دريافت كنند. 
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نخستين حواله هاي كمك مؤمنانه ويژه خانواده هاي غيرمسلمان به نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس تقديم شد

قطار كمك هاي مؤمنانه در ايستگاه اقليت هاي ديني

فایزر علیه فایزر
مدير عامل فايزر واكسن كروناي شركتش را  نزد !

مرحله سوم نهضت 

عليرضا سزاوار
كمك هاي مؤمنانه،   گزارش  2

با تشكيل »كميته 
اديان الهي« در سازمان بسيج سازندگي، رنگ 
و بوي تازه اي گرفته اس�ت. تحت پوشش قرار 
دادن خانواده هاي نيازمند غيرمس�لمان اين 
پيام را مي رساند كه در حمايت هاي همدالنه، 
هيچ تفاوتي ميان اقشار مختلف كشور وجود 
ندارد. درواقع بسته هاي معيشتي سپاه و بسيج 
ف�ارغ از قومي�ت و مذه�ب، ب�ه دس�ت همه 
خانواده هاي واجد شرايط ايراني خواهد رسيد. 

روز گذشته در جلس��ه اي ميان مسئول سازمان 
بسيج سازندگي كش��ور و نمايندگان اقليت هاي 
ديني در مجلس ش��وراي اس��المي، نخس��تين 
حواله ه��اي كمك مؤمنان��ه وي��ژه خانواده هاي 
غيرمس��لمان به نماين��دگان اقليت ه��اي ديني 

تقديم شد. 
 كميته اديان الهي در سازمان بسيج

يكي از تدابير خوبي كه توس��ط س��ازمان بسيج 
سازندگي در مرحله س��وم نهضت كمك مؤمنانه 
انجام گرفت، تش��كيل كميته اديان الهي بود. با 
تشكيل كميته اديان الهي در سازمان بسيج مقرر 
ش��د در جريان نهضت كمك مؤمنانه نيز به طور 
ويژه به معسرين از جامعه اقليت ها و خانواده هايي 
كه در دوران شيوع ويروس كرونا دچار مشكالت 

اقتصادي و معيشتي شده اند، رسيدگي شود. 
در همين راس��تا تاكنون چندين جلسه  از طرف 
بس��يج با نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس 
شوراي اس��المي و نمايندگان انجمن هاي فعال 
در اين جوامع برگزار شده و با همكاري اين افراد، 
بسيج سازندگي به آمار و ارقام نيازمندان در اين 

جوامع دست پيدا كرد.  
در جلسه روز گذشته، بسته هاي معيشتي به ارزش 
۵ ميليون ريال و كارت هاي هديه 4 ميليون ريالي 
براي خانواده هاي واجد شرايط اديان الهي درنظر 
گرفته شده بود كه به  نمايندگان جامعه اقليت هاي 
ديني در مجلس تقديم شد. ضمن اينكه مراحل 
ديگر اين نهضت كمك رس��اني براي اقليت هاي 

ديني ادامه خواهد داشت. 
 كمك به اهل تسنن در زلزله

مسئول سازمان بسيج سازندگي كشور كه ميزباني 
اين نشست را برعهده داشت، به بيان چرايي ورود 
بسيج به عرصه خدمت رساني به هموطنان عضو 
جامعه اقليت هاي مذهبي پرداخت و گفت: »يكي 

از مؤلفه هاي��ي ك��ه در پيروزي انقالب اس��المي 
مؤثر ب��وده و هيچ ك��س نمي توان��د آن را كتمان 
كند، نقش آفريني تمام آحاد ملت ب��ود. از ديگر 
مؤلفه هاي انقالب اسالمي، دفاع از مظلوم و مقابله 
با ظالم است؛ نه دفاع از مظلوم شيعه به تنهايي، نه 
مظلوم اهل تسنن به تنهايي، نه مظلوم كليمي و 
زرتش��تي به تنهايي، بلكه دفاع از تمام مظلومان 
در سراسر گيتي. همين روحيه در بسيج به عنوان 
بزرگترين شبكه مويرگي و نيروي انساني - نه در 
ايران بلكه در تمام دنيا- هم ديده مي شود. زلزله 
س��ر پل ذهاب، يكي از مصاديق بروز اين روحيه 
بود. ساكنان سر پل ذهاب و روستاهاي اطرافش، 
متشكل از اقليت هاي مذهبي، اهل تسنن و اهل 
تشيع است و ديديم جهادگران و بسيجيان و آحاد 
ملت براي كمك رساني در اين مناطق حضور پيدا 
كردند، بدون اينكه بين روستاهايي كه ساكنانش 
اقليت مذهبي هستند با ساير روستاها خط كشي 

كنند.«
محمد زهرايي در ادام��ه گريزي به نهضت كمك 
مؤمنانه در دوران ش��يوع كرون��ا زد و گفت: »در 
ايامي كه ويروس منحوس كرونا باعث ش��ده بود 
بسياري از مردم در تنگناي معيشتي و اقتصادي 
قرار بگيرند، به يك كار بزرگ و يك نهضت مردمي 
نياز بود چون هر زمان در ايران اس��المي يك كار 
مردمي انجام شده، موفق شده ايم. در همان ايام، 
ولي امر مسلمين جهان در نيمه شعبان فرمودند 
از ظرفيت م��اه مبارك رمضان اس��تفاده كنيد و 
رزمايشي از مواسات و همدلي و كمك مؤمنانه را 

رقم بزنيد. به اين ترتيب، مرحله اول كمك مؤمنانه 
در ۵۰ روز و تا پايان م��اه مبارك رمضان طراحي 
شد و دوس��ت دارم اينطور بيان كنم كه مردم در 
آن ۵۰ روز، حماسه خلق كردند. ۷ ميليون و ۱۵۰ 
هزار بسته معيش��تي به ارزش ۳۰۰ هزار تومان، 
حاصل كمك هاي نقدي و غيرنقدي مردم و نهادها 
بود كه با حفظ كرامت و عزت و شأن خانواده هاي 

واجد شرايط، تقديم آنها شد.«
 كمك هاي چشمگير مردم خير

معاون بين الملل سازمان بسيج هم در اين جلسه 
با بيان اينكه مصاديق فراواني از محبت و همدلي 
ميان ايرانيان مس��لمان و هموطنان محترم پيرو 
اديان الهي وجود دارد، گفت: » در حركت اخير، 
بعد از تشكيل كميته اديان الهي در سازمان بسيج، 
يكي از خيران مس��لمان ش��يعه وقتي از برنامه 
خدمت رساني به خانواده هاي واجد شرايط اقليت 
ديني مطلع شد، يك چك به مبلغ ۵۰۰ ميليون 
ريال براي مشاركت در اين حركت خيرخواهانه 
اهدا كرد. همين جا الزم اس��ت به اين نكته اشاره 
كنم كه بخ��ش مهمي از كمك هاي��ي كه در اين 
مرحله به خانواده هاي عزي��ز اقليت ديني تقديم 
مي شود، توسط خيران و مردم اهدا شده كه جاي 

تقدير و سپاس دارد.«
محمدعلي مؤمني ه��ا با تأكيد بر ت��داوم نهضت 
خدمت رس��اني كميته اديان الهي تا پايان شيوع 
ويروس منح��وس كرونا، جاي گ��روه ديگري از 
هموطنان را خالي ك��رده و اضافه مي كند: »ما در 
كميته اديان الهي و نهضت كمك مؤمنانه، حتماً 

در خدمت هموطنان عزيز زرتشتي هم خواهيم 
بود. ان ش��اءاهلل در ايام نوروز باستاني، جلسه اي با 
نمايندگان جامعه زرتشتيان ايران خواهيم داشت 
تا براي اهداي بسته هاي معيشتي به خانواده هاي 
واجد ش��رايط زرتش��تي برنامه ريزي هاي الزم را 

انجام دهيم.«
 ما اقليت ها با تبعيض مثبت مواجهيم

دكتر »همايون س��امه يح نجف آب��ادي«، نماينده 
كليميان ايران ه��م با بيان اينك��ه ارتباط جامعه 
اقليت هاي ديني با سپاه پاس��داران  تازگي ندارد 
و م��وارد فراواني از حمايت هاي اي��ن نهاد محترم 
از اقليت ه��اي مذهب��ي وج��ود دارد، گفت: » من 
مدت ۱۰ سال در انجمن كليميان تهران خدمت 
كرده ام و در تمام اين س��ال ها هر زمان هر كمكي 
از اي��ن ب��رادران خواس��تيم، اجاب��ت كرده اند. ما 
اقليت ها حت��ي با تبعيض مثب��ت مواجهيم. مثاًل 
قوانين آموزش وپرورش مي گوي��د حداقل تعداد 
دانش آموزان براي تشكيل كالس درس و اختصاص 
معلم،  2۵ نفر اس��ت، اما با توجه به اندك جمعيت 
كليمي��ان در تهران، م��ا كالس هايي ب��ا حتي دو 
دانش آموز داريم؛ يعني آموزش وپرورش جمهوري 
اسالمي براي جلوگيري از تعطيلي مدارس كليميان، 
اجازه تشكيل كالس حتي با دو دانش آموز را داده و 

براي آن معلم هم اختصاص مي دهد.«
 دست و پازدن رس�انه هاي خارجي براي 

تفرقه
»شارلي اِنويه«، نماينده آشوريان و كلداني ها هم 
در مجلس گفت: »درست اس��ت ما از نظر ديني، 
جامعه اقليت هس��تيم، اما از نظ��ر ايراني بودن، 
هميشه در اكثريت هستيم و به اين موضوع افتخار 

مي كنيم.«
»آرا ش��اورديان«، نماينده ارامنه تهران و شمال 
كش��ور هم از نگاه انس��اني بس��يج در حمايت از 
اقليت هاي مذهبي تقدير كرد و گفت: »هميشه 
يك همزيس��تي و همكاري مالطفت آميز ميان 
تمام اقوام ايراني وجود داشته؛  چه از نظر ديني در 
اكثريت باشند و چه اقليت. و برخالف تالش هاي 
رسانه هاي خارجي و سازمان هاي حقوق بشري! 
براي ايج��اد تفرق��ه در جامعه بزرگ اي��ران، ما 
اقليت ه��اي مذهبي هم��واره در تم��ام عرصه ها 
حضور داشته ايم. امروز هم از سپاه و بسيج تشكر 
مي كنم كه اگر در دوران شيوع كرونا كمك هايي 
براي حمايت از اقشار كم بضاعت مسلمان در نظر 
گرفته اند، همان كمك ها را براي اقليت هاي ديني 

هم اختصاص داده اند.«

 مديرعامل شركت واحد اتوبوس��راني تهران گفت: به مناسبت دهه 
فجر ۱۰۰ اتوبوس جديد در تهران به بهره برداري مي رسد. 

 ش��هردار منطقه يك تهران گفت: عمليات اجراي��ي پروژه ترافيكي 
شهيد افتخاري و اتصال آن به بزرگراه امام علي )ع( جنوب با تهاتر انجام 

شده بين ارتش و شهرداري به مراحل پاياني نزديك مي شود. 
 مدير كل ثبت اسناد و امالك استان تهران گفت: براي اولين بار در كشور 
سند مالكيت بزرگراه شهيد همت توسط منطقه ثبتي شهر آرا به مساحت 

حدود ۷۰ هزار متر مربع صادر و به شهرداري تهران تحويل داده شد. 
 رئيس سازمان پزش��كي قانوني كش��ور گفت: در حال حاضر ۱۵۰ 
شهرستان كه عمدتاً از مناطق محروم و صعب العبورند، با وجود داشتن 
مركز قضايي فاقد مركز پزشكي قانوني هس��تند و مردم ناچارند براي 
دريافت خدمات س��ازمان حداقل 6۰ تا ۷۰ كيلومتر براي رسيدن به 

اولين مركز پزشكي قانوني بپيمايند. 
 معاون شهردار تهران با اشاره به پيشنهاد افزايش 2۰ درصدي طرح 
ترافيك طي سال آينده در پايتخت گفت: در صورت خريد طرح ترافيك 
به صورت شش ماهه و يكساله شهروندان از تخفيف 2۰ تا ۳۵ درصدي 

بهره مند مي شوند. 
 پرنده ميش مرغ، گونه نادري اس��ت كه در آذربايجان غربي زيست 
مي كند و متأسفانه در آخرين سرشماري، آمار آن به كمتر از 4۰ پرنده 

رسيده و در معرض خطر انقراض است. 

حسین سروقامت

حق كرونایي پرستاران، ساعتي 5 هزار تومان !
روزهاي كرونايي براي كادر درماني كه در ميدان نبرد قرار گرفته اند، به 
سختي مي گذرد. در اين ميان آنها با شنيدن وعده هاي مسئوالن كه عملي 
نمي شود، بيشتر آزرده مي شوند. شايد اگر هيچ وعده اي نبود، پرستاران 
و پزشكان انگيزه بيشتري براي كار داشتند، زيرا كه بدون هيچ توقعي به 
كارش��ان ادامه مي دادند و منتظر هيچ پاداشي نيز نبودند، اما وقتي آنها 
مي بينند و مي ش��نوند كه اطرافيانش��ان تماس مي گيرند و درباره حق 
كرونايي كه به حسابشان واريز شده سؤال مي پرسند، كالفه مي شوند؛ 
زيرا كه مبلغ بسيار ناچيزي به حسابشان واريز شده اما خبر آن را در بوق 
و كرنا كرده اند و در نهايت هم يك پنجم رقمي را كه قرار بود به حسابشان 

واريز شود،  گرفته اند!
الهام كه يكي از پرستاران بخش كرونايي بيمارستان رسول اكرم )ص( است 
با واريز »حق كرونايي« كه به حسابش آمده، شوكه شده است. او در اين باره 
به خبرنگار »جوان« مي گويد: »قرار بود پولي را كه وزارتخانه داده است بين 
پرسنل بخش كرونايي تقسيم كنند، اما آن را بين تمام پرسنل بيمارستان 
تقسيم كرده اند، همين مسئله موجب ش��ده كه رقم هر ساعت 2۵ هزار 

تومان حق كرونايي ما به ۵ هزار تومان كاهش پيدا كند!«
او ادامه مي دهد: »علت را از مسئوالن بيمارستان جويا شديم مي گويند كه 
از وزارتخانه دستور آمده اين پول متعلق به تمام پرسنل بيمارستان باشد و 
اين يعني »حق كرونايي« كه وعده آن را به ما داده بودند، به پرسنل بخش 
روانپزشكي كه هيچ بيمار كرونايي نداشته نيز تعلق گرفته است! از آنجايي 
كه ميزان اضافه كاري پرسنل اين بخش بيشتر از پرسنل بخش كرونايي 

 بوده به مراتب آنها مبالغ بيشتري نيز دريافت كرده اند!« 
اين پرستار جوان اظهار مي كند: »از وضعيت ساير بيمارستان ها بي خبرم، 
اما ما از زمان واريز اين مبالغ به حس��ابمان شوكه شديم! با اين تصميم 
عجيب مسئوالن، خستگي در تن مان مانده است. شايد اگر »هيچ« پولي 
به ما نمي دادند اينقدر ناراحت نمي شديم كه حاال با تقسيم اشتباه اين 
پول ناراحتمان كرده اند، زيرا كه احساس مي كنيم براي كارمان ارزشي 
قائل نشده اند. « او با اش��اره به اينكه بارها اخبار صدا و سيما، واريز »حق 
كرونايي« پرستاران را گزارش كرده و اذهان عمومي تصور مي كنند كه 
پرستاران مبالغ هنگفتي را دريافت كرده اند، مي گويد: »وظيفه ما فعاليت 
در اين روزهاي كرونايي و خدمت به مردم بوده و هست. اگر هيچ پولي هم 
واريز نمي كردند، مي گفتيم يك اتفاقي افتاده و ما بايد براي درمان بيماران 
تمام تالشمان را كنيم، اما وقتي اخبار با آب و تاب درباره واريز پول كرونا 
گزارش مي دهد همه تصور مي كنند كه مبالغي حدود 2۰ ميليون تومان 

به حساب ما واريز شده اما آن را از ديگران پنهان مي كنيم!« 
پرستار بيمارستان رسول اكرم )ص( ادامه مي دهد: »ما كه به وظيفه مان 
عمل كرده ايم، اما انتظار اينكه قرار است يك مبلغ زيادي به حسابمان واريز 
شود و در نهايت ساعتي ۵ هزار تومان واريز شده، ناراحتمان كرده است. 
وقتي در اين روزهاي كرونايي با كاور در بيمارستان كار مي كنيم و براي 
خوردن يك ليوان آب سختي هاي زيادي مي كشيم، مبالغي به حسابمان 
واريز شده كه با ساير پرس��نل در بخش هاي ديگر به يك ميزان درنظر 

گرفته شده و اين موضوع ناراحت كننده است. «
او تأكيد مي كند: »قرار است كه همكارانم اين موضوع را از مجلس شوراي 
اس��المي نيز پيگيري كنند، هر چند كه پولي كه تقسيم شده از كسي 
پس گرفته نمي شود و بودجه جديدي نيز به اين زودي ها تخصيص داده 
نمي شود، اما حداقل انتشار خبر اينكه ما مبالغ حق كرونايي را آنطور كه 

بايد دريافت نكرده ايم نيز برايمان كافي است. «

روزي از نويسنده اي نام آشنا دعوت به عمل آمد تا در سميناري 
كه براي عالقه مندان به هنر نويسندگي ترتيب داده شده بود، 

سخنراني كند. 
او نطق خ�ود را با يك پرس�ش آغ�از كرد: »كداميك از ش�ما 

عالقه مند است نويسنده اي بزرگ شود؟«
همه دس�ت ها به عالمت تأييد باال رفت. نويسنده نهيبي زد و 

گفت: »خب؛ برويد بنويسيد. چرا اينجا جمع شده ايد؟«
باز رحمت بر او كه از نُونِويسان خواس�ت كاري را بكنند كه از 

عمق جان دوستش داشتند!
»ان�درو متي�وس« نويس�نده، كاريكاتوريس�ت و س�خنران 
اس�تراليايي در كتاب »آخرين راز شاد زيس�تن« مي نويسد: 
اگر مي خواهيد در »ناسا« استخدام شده، به فضانوردي دست 

يازيد، عجالتاً در يك كالس سبدبافي شركت كنيد. 
آنچنان كه از اين جمله برمي آيد متي�وِس جوان حتي قائل به 

ربط هم نبود!
نمي دانم! به نظر مي رسد بايد گامي برداشت و آغاز كرد، حتي 

از يك كار كوچك!
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 اختصاص بودجه ۱۶ هزار میلیاردي
 براي كمك به محرومیت زدایي

رئي�س كميت�ه محروميت زداي�ي كميس�يون تلفي�ق مجل�س 
گفت: قري�ب به ۱۶ هزار ميلي�ارد تومان جه�ت محروميت زدايي 
ف�ارغ از يارانه ه�ا و كمك معيش�ت، در نظ�ر گرفته شده اس�ت. 
احمد راستينه در وبينار مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي گفت: 
ما معموالً در نظام جامع تأمين، به عل��ت تمركز بر برنامه هاي كوتاه از 
حركت بر مسير افق چش��م انداز غفلت كرده و دچار انحراف در برنامه 

هستيم و اين امر باعث مي شود به اهداف برنامه نرسيم. 
وي تأكيد كرد: ما بايد مطالب��ات صندوق بيمه اي را كه نقش اصلي در 

برنامه ريزي راهبردي و هدايت برنامه ها دارد در اولويت قرار دهيم. 
عضو كميسيون فرهنگي مجلس در خصوص رفع فقر و محروميت زدايي 
نيز افزود: برنامه هاي محروميت زدايي زماني مي تواند اثربخش باشد كه 
نگرش مثبت ايجاد شود و اين امر نيز وظيفه قانون گذاران است كه در 
زمان سياست گذاري اين نگاه مثبت را ايجاد كنند.  راستينه با اشاره به 
برخي برنامه هاي در دست اجرا گفت: قريب به ۱6 هزار ميليارد تومان 
جهت محروميت زدايي فارغ از يارانه ها و كمك هزينه معيشتي ديده شده 
و همچنين شاخص هاي توسعه به عنوان هدف قرار گرفت.  وي افزود: در 
بخش زيرساختي اولويت گذاري خواهد شد تا بتوانيم با روش هاي بهتري 
به شناخت جامعه مخاطب بپردازيم. اين درحالي كه است كه قريب به ۱۰ 
ميليون نفر، زيرخط فقر مطلق وجود دارد و به همين منظور در تبصره ۱4 

براي عبور از فقر مطلق، عدد قابل توجهي پيش بيني شده است. 

دانش آموزان ۴ هزار مدرسه 
در كانكس درس مي خوانند

معاون عمراني وزير آموزش و پرورش و رئيس س�ازمان نوس�ازي 
و تجهي�ز م�دارس كش�ور گفت: ۴ ه�زار مدرس�ه كانكس�ي در 
كش�ور وجود دارد كه ت�الش مي كنيم ب�ا احداث م�دارس مقاوم 
و درخ�ور ش�أن دانش آموزان بس�اط اي�ن م�دارس را برچينيم. 
مهراهلل رخشاني مهر اظهار كرد: با تالش همكاران در استان هاي مختلف 
كشور بساط مدارس خشتي و گلي برچيده ش��ده و در رويكرد جديد 
سعي مي كنيم تا نس��بت به جايگزيني مدارس ايمن به جاي مدارس 

كانكسي اقدامات و برنامه ريزي ها را انجام دهيم. 
وي به تخصيص 2 ميلي��ارد تومان اعتبار ملي ب��راي خريد تجهيزات 
مورد نياز هنرستان ها اشاره و تصريح كرد: با تخصيص اين مبلغ و خريد 
تجهيزات و وسايل مورد نياز هنرستان ها و مدارس شاهد توزيع اين اقالم 
در هفته هاي آينده در اين مناطق خواهيم بود.  رئيس سازمان نوسازي و 
تجهيز مدارس به اجراي طرح هدايت براي تأمين تبلت دانش آموزي در 
مناطق محروم اشاره و اظهار كرد: در حال حاضر با همراهي بنياد بركت، 
بنياد مستضعفان، بنياد علوي، ستاد اجرايي فرمان امام و كميته امداد 

اقدامات پشتيباني در اين زمينه انجام شده يا در مرحله اجراست. 
رخشاني مهر بيان كرد: در اعتبارات سال ۹۹ براي تأمين تبلت يا گوشي 
دانش آموزي منابعي در سازمان نوسازي و تجهيز مدارس پيش بيني 
نشده است، اما در اليحه بودجه ۱4۰۰ بيش از ۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار 
براي تقويت زيرساخت هاي آموزش مجازي در نظر گرفته شده است. 

وي گفت: با تخصيص اين منابع از ارديبهشت ماه سال آينده سازمان 
نوسازي مدارس نيز نسبت به تأمين تبلت دانش آموزي و توزيع آن در 
مناطق محروم اقدام خواهد كرد.  معاون عمراني وزير آموزش و پرورش 
خاطر نشان كرد: از سال هاي گذشته ساخت استخر و سالن هاي ورزشي 
با تأمين منابع استاني در سطح كشور شروع شده كه همچنان برخي 
از اين پروژه ها نيمه تمام به حال خود رها شده است. بايد اين پروژه ها 
از محل منابع استاني تكميل و به بهره برداري برسد؛ سازمان نوسازي 

مدارس رديف اعتباري در اين حوزه ندارد. 

يك انحصار ديگر شكست
ایران در جمع ۴ كشور 

تولیدكننده »بندآورنده خون«
دانش�مندان دانش�گاه علوم پزش�كي تبريز با تالش�ي بي وقفه 
توانس�تند ماده بندآورنده خ�ون را توليد كنند تا اي�ران به جمع 
چهار كش�ور محدودي كه اين م�اده را توليد مي كنن�د، بپيوندد. 
خونريزي هاي غير قابل كنترل بخش گس��ترده اي از آمار مرگ و مير را 
در حوادث  شامل مي شود. در حوادث مختلف با عارضه خونريزي هاي 
شديد كنترل خونريزي يا به حداقل رساندن خون از دست رفته براي 

حفظ جان بيمار بسيار حائز اهميت است. 
در اين ميان توليد بندآورنده هاي موضعي خون كه به  واسطه مكانيسم هاي 
متفاوتي منجر به قطع خونريزي در كوتاه ترين زمان ممكن و كمترين 
ميزان تخريب بافت مي ش��وند، از اهميت بااليي براي دانشمندان اين 
حوزه برخوردار است.  دكتر رؤيا صالحي كه جزو 2 درصد دانشمندان دنيا 
معرفي شده، به همراه دكتر مهدي عدالتي عضو هيئت علمي هماتولوژي 
)خون شناسي( و طب انتقال خون دانش��گاه علوم پزشكي تبريز موفق 
شدند » ماده بندآورنده خوني« را توليد كنند.  اين دو محقق برجسته با 
اشاره به اهميت اين موضوع به خبرگزاري فارس گفتند: »در جراحي هاي 
مختلف، جان برخي از بيماران در اثر ش��دت خونري��زي به طور جدي 
تهديد مي شود، يا در حوادث ناشي از كار و تصادفات به خاطر نبود مواد 
اختصاصي جهت اقدامات اورژانسي برخي بيماران متأسفانه جان خود 
را از دست مي دهند. بنابراين ما با در نظر گرفتن اين موضوع مهم از پنج 
سال پيش ايده توليد اين ماده حياتي را طراحي و تحقيقات اوليه را شروع 
كرده بوديم، ولي از دو س��ال قبل تحقيقات و مطالعات خود را به صورت 

جدي تر و مصمم تر وارد فاز عملياتي كرديم.«
اين محققان با اشاره به وجود نمونه هاي خارجي در بازار يادآور شدند: »در 
حال حاضر بازار فروش اين ماده عمدتاً در انحصار س��ه ش��ركت عمده 
امريكايي) surgicel(، آلماني) Gelita( و چك ) Tranostomat( است، 
ولي نتايج تحقيقات و مستندات بسيار دقيق و علمي ما نشان داد نمونه 
توليد شده ما با برند)STAgel ( با توجه به مستندات علمي و عملي بسيار 

قوي تر و كاراتر از نمونه هاي وارداتي است.« 
محققان تأكيد كردند: »در حالت عادي در خونريزي ها چندين مس��ير 
بيولوژيك��ي همزمان فعال ش��ده و باعث كنترل خونريزي مي ش��وند. 
نمونه هاي وارداتي موجود در بازار تنها از طريق فعال كردن يك يا نهايتاً 
دو مسير هموستاتيك باعث بند آمدن خونريزي ها مي شوند. در حالي كه 
نمونه طراحي شده ما همزمان از چندين مسيرهموستاتيك وارد عمل 
شده و در كوتاه ترين زمان ممكن با توانمندي بسيار باالتر باعث كنترل 

خونريزي مي شود.«
دكتر رؤي��ا صالحي و دكتر مه��دي عدالتي در م��ورد ويژگي هاي اين 
محصول اعالم كردن��د: » نمونه توليدي ما با توان بس��يار باال از طريق 
چندين مسير بيولوژيكي وارد عمل مي شود و چون اثر هم افزايي دارد در 
كمترين زمان با توان باال اثر كرده و مانع از خونريزي شديد مي شود. اين 
ماده حدود ۸ تا ۱۰ برابر قوي تر از نمونه هاي وارداتي عمل مي كند.« اين 
ماده دارويي مؤثر در سيستم درماني كشور براي كنترل خونريزي هاي 
اورژانسي و وسيع و همچنين خونريزي ناشي از جراحي هاي باز در سه 
مدل پودر، پد و به صورت چسب زخم مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.  
از ديگر خصوصيات اين فرآورده، زيس��ت س��ازگاري بسيار باالي آن 
است كه در صورت استفاده داراي حداقل عوارض جانبي است. شايان 
ذكر است كه در صورت توليد انبوه اين ماده مي تواند به عنوان يكي از 
مهم ترين تجهيزات اورژانسي مربوط به جعبه كمك هاي اوليه خانواده ها 

مورد استفاده عموم قرار گيرد. 

مهسا گربندي

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


