
سه ماه پس از شهادت شهيد شهيد فخري زاده، 
واكس�ن طراحي ش�ده توس�ط اين دانشمند 
شهيد با ادامه مسير پژوهش از سوي همكاران 
وي به عنوان سومين واكس�ن كروناي وطني 
مجوز تس�ت انس�اني گرفت. اين واكس�ن از 
نوع ويروس كشته شده است و در فاز نخست 
روي ۱۳۵ نفر از داوطلبان تس�ت خواهد شد. 
پيش بيني مي ش�ود اين واكس�ن پس از طي 
مراحل بالين�ي، م�رداد ۱۴۰۰ به تولي�د انبوه 
برسد. تست انس�اني واكسن »كووپارس« هم 
بر ۱۳ داوطلب اول موفقيت آمي�ز بوده و حاال 
مس�ئول اپيدميولوژيك كارآزماي�ي باليني 
واكسن رازي كووپارس از داوطلبان ۱۸ تا ۵۵ 
ساله و سالم خواس�ت كه براي فازهاي بعدي 
تس�ت انس�اني اين واكس�ن ثبت ن�ام كنند. 

روز گذش��ته گزارش وزارت بهداش��ت از آخرين 
آمار شيوع كرونا در كش��ور از افزايش بيماران با 
وضعيت وخيم و رسيدن تعداد فوتي ها به مرز سه 
رقمي يعني 99 نفر حكايت داشت. بر اساس اين 
گزارش در 24 ساعت منتهي به روز دوشنبه ۱۸ 
اسفند و بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۸ هزار و ۳۱۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 در 
كشور شناسايي شده كه ۷2۵ نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد۱9 در كشور به يك 
ميليون و ۶9۸ هزار و ۵ نفر رسيد. در همين زمان، 
99 بيمار كوويد۱9 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جانباختگان اين بيماري ب��ه ۶۰ هزار و 
۷۸۶ نفر رسيد. تا كنون يك ميليون و 449 هزار و 
۳۵۰ نفر از بيماران  بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. ۳ هزار و ۸۰4 نف��ر از بيماران 
مبتال ب��ه كوويد۱9 در بخش ه��اي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت ق��رار دارند. از 
سوي ديگر اما تالش ها براي توليد واكسن وطني 
در س��طح گستر ه همچنان ادامه دارد تا با اجراي 
واكسيناسيون سراسري بتوان تا حدودي تاخت 
و تاز وي��روس تاجدار را مهار كرد. حاال س��ومين 
واكسن كروناي وطني هم به مرحله تست انساني 
رسيده و براي اين مرحله مجوز سازمان غذا و دارو 

را گرفته است. 
 صدور مجوز تست انساني سومين واكسن 

كروناي وطني
نخستين واكسن ايراني كرون��ا كه وارد فاز تست 
انساني ش��د، واكسن »كوو ايران بركت« بود كه 
در پلتفرم ويروس غيرفعال ساخته شده و فاز اول 
تست انساني خود را با موفقيت پشت سر گذاشته 
و در آستانه ورود به فازهاي بعدي مطالعه باليني 
است؛ فاز دوم و سوم تست انساني نخستين واكسن 
ايراني كرونا با مجوز و موافقت وزارت بهداش��ت، 
به طور همزمان در روز 2۳ يا 24 اسفند آغاز خواهد 
شد و تا نيمه خرداد ۱4۰۰ توليد انبوه واكسن كوو 

ايران بركت به سرانجام خواهد رسيد. 
دومين واكسن ايراني كرونا ك��ه اخيراً به مرحله 
تست انساني رسيده است، واكسن »كووپارس« 
مؤسسه سرم و واكسن سازي رازي است كه مطالعه 
فاز اول باليني خود را آغاز كرده اس��ت و به ۱۳۳ 
داوطلب تزريق خواهد ش��د؛ اي��ن واكسن از نوع 

نوتركيب است و به گفته محقق اين پروژه، يكي از 
ايمن ترين پلت فرم هاي ساخت واكسن كروناست.  
س��ومين واكسن ايراني كرونا كه به تازگي مجوز 
تست باليني را كسب كرده است، واكسن كروناي 

شهيد فخري زاده است. 
  توليد انبوه واكس�ن ش�هيد فخري زاده 

از مرداد
محمد كريمي نيا، معاون قرارگاه پدافند زيستي 
كش��ور درباره واكسن كروناي شهيد فخري زاده 
به فارس گفت:» دانشمندان و همكاران اين شهيد 
عزيز در ادامه راه ايشان و در كمتر از يكسال موفق 
به س��اخت واكسن كوويد ۱9 ش��ده اند و سه ماه 
پس از شهادت ايش��ان مجوز كميته ملي اخالق 
پزشكي را هم دريافت كردند و آماده انجام فاز اول 

كلينيكال تريال شده است.« 
به گفته وي در فاز نخست اين واكسن روي ۱۳۵ 
نف��ر از داوطلبان تست خواهد ش��د. اين واكسن 
از نوع ويروس كش��ته شده اس��ت. اين فرايند با 
همكاري دانشگاه علوم پزش��كي ايران و دانشگاه 
علوم پزشكي ارتش انجام شده است و طي دو الي 

سه روز آينده تست انساني آن آغاز مي شود. 
كريمي نيا درخصوص تولي��د انبوه اين واكسن 
گفت:» همزمان در كنار طي ش��دن اين مراحل 
زيرس��اخت هاي تولي��د انبوه واكسن ش��هيد 
فخري زاده فراهم شده است و خط توليد واكسن 
به صورت دقيق و حرفه اي توس��ط وزارت دفاع 
طراحي شد تا اين واكسن به توليد انبوه برسد. 
پس از طي كردن س��ه فاز آزمايش��ي محصول، 
و با توج��ه به روند اضط��راري كه WHO پيش 
گرفته اس��ت توليد انبوه اين واكس��ن از مرداد 

آغاز مي شود.«

  فراخوان داوطلب براي تس�ت انس�اني 
كووپارس

اما واكسن كووپارس هم ك��ه در مرحله نخست 
تست انساني روي ۱۳ نفر پيشقراول موفقيت بوده 
حاال براي آزمايش مراحل بع��دي خود نيازمند 

داوطلبان ۱۸ تا ۵۵ ساله است. 
س��عيد كالنتري، محقق اصلي كارآزمايي باليني 
واكسن رازي كووپارس با تأكيد بر اينكه نخستين 
مرحله آزمايش انساني كوو پارس با تزريق به ۱۳ 
نفر به عنوان پيشقراول تا اينجاي كار هيچ عارضه 
و واكنش نامطلوبي به جز چند مورد درد مختصر 
محل تزريق نداشته اند، افزود: »درباره اثربخشي يا 
عوارض طوالني مدت طبيعتاً به زمان بيشتري نياز 
داريم تا بتوانيم درباره آن قضاوت كنيم. بعد از اين 
مرحله، وارد مرحله دوم مطالعه فاز اول مي شويم 
كه طي آن ۱2۰ داوطلب خواهيم داشت كه آنها را 

به چهار گروه ۳۰ تايي تقسيم مي كنيم.«
كالنتري ادامه داد:» اين فاز هم براي بررسي ايمني 
واكسن است كه واكسن بي خطر باشد و هم قصد 
داريم كه دوز مناسب واكسن را پيدا كنيم. در اين 
چهار گروه يك گ��روه چيزي را كه م��اده مؤثره 
واكسن را ن��دارد، دريافت مي كنن��د. يك گروه 
واكسن را در دوز ۵ و گروه��ي در دوز ۱۰ و گروه 
آخر در دوز 2۰ دريافت مي كنند.«  به گفته وي اگر 
همه چيز خوب پيش رود، فاز اول تا ارديبهشت ماه 
تمام مي شود.  وي از افراد ۱۸ تا ۵۵ ساله سالمت 
به ويژه كساني كه نزديك سايت كارآزمايي واقع 
در بيمارستان رس��ول اكرم )ص( تهران هستند، 
براي ش��ركت در مطالعه دعوت ك��رد. داوطلبان 
مي توانند با مراجعه به سايت اينترنتي ما به آدرس  
covid. rvsri. ac. ir  مراجع��ه  و ثبت نام كنند و 

اگر شرايط ورود به مطالعه را داشته باشند، از آنها 
براي شركت در مطالعه دعوت مي شود. شركت در 
مطالعه اختياري اس��ت و هر زمان كه داوطلبين 

تمايل داشته باشند مي توانند خارج شوند. 
  بيمه و چكاپ پزشكي داوطلبان دريافت 

كووپارس
كالنتري با تأكيد بر اينكه داوطلبين حتماً بيمه 
مي ش��وند، افزود:»در عين حال ما تيم پزش��كي 
داريم كه هر زمان نياز باش��د، داوطلبين را از نظر 
عوارض چك مي كنند. از متخصصيني اعم از مغز 
و اعصاب و  داخلي استفاده مي كنيم تا در صورت 

لزوم بيماران ما را ويزيت كنند.«
قرار اس��ت اولين نفر مرحله دوم كه شامل ۱2۰ 

داوطلب است، امروز واكسن را تزريق كند. 
كالنتري در پاسخ به سؤالي درباره زمان شروع فاز 
دوم كارآزمايي باليني كووپارس گفت:»احتماالً 
مي توانيم ارديبهشت ماه فاز اول را تمام كنيم و بعد 
بايد اطالعات مطالعه را به مراجع باالتر در سازمان 
غذا و دارو ارائه دهيم و بعد تأييد هم فاز دوم را كه   
روي ۵۰۰ داوطلب خواهد بود و روي دو گروه 2۵۰ 
تايي انجام مي شود، دريافت كنيم. احتماالً همان 

حدود ارديبهشت ماه خواهد بود.«
مسعود سليماني دودران، مسئول اپيدميولوژيك 
كارآزماي��ي باليني واكس��ن رازي كووپارس هم 
درباره فاز جدي��د آزمايش انسان��ي اين واكسن 
گفت:» آنچه در اين مطالعه پيش بيني شده است، 
ارزيابي بينابيني اس��ت كه بع��د از اينكه آخرين 
نفري كه از اين ۱2۰ نفر وارد مطالعه مي ش��ود، 
از روز ۳۵ عبور كند، ارزيابي هايي انجام ش��ده و 
نتايج آن به ما اطالعات زيادي درباره بي خطري و 

اثربخش بودن واكسن مي دهد.«
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در دومين جلسه رسيدگي به پرونده اعضاي سابق گروهك تروريستي منافقين مطرح شد

به ما مى گفتند خون مان مال مسعود رجوى است و نفس مان مال مريم رجوى!

يک واکسن ايراني ديگر  به مرحله تست انساني رسيد
فراخوان افراد ۱۸ تا ۵۵ ساله براي اجراي مرحله دوم آزمايش انساني كوو پارس 

در دومين دادگاه 

عليرضا سزاوار
ب�ه   گزارش  2 رس�يدگي 

دادخواس�ت ۴۲ 
نفر از اعض�اي س�ابق گروهك تروريس�تي 
منافقين، اين افراد از شكنجه هاي خود توسط 
منافقين گفتن�د. يكي از اين اعضاي س�ابق 
تأييد كرد كه به م�ا مى گفتن�د خونمان مال 
مس�عود رجوى و نفس مان م�ال مريم رجوى 
است. يعني زنده يا مرده بودن و چه كار كردن 
را برايم�ان تعيي�ن مي كردند. يك�ي ديگر از 
اعضاي سابق منافقين هم افش�ا كرد كه اين 
فرقه در سليمانيه فردى را كه مى خواست فرار 
كند به ماشين بستند و روى زمين كشيدند. 
در كركوك ه�م افرادى را كه نمى خواس�تند 
جذب سازمان شوند در آبجوش مى انداختند!

روز گذش��ته دومي��ن دادگاه رس��يدگي ب��ه 
دادخواس��ت 42 نف��ر از اعض��اي س��ابق فرقه 
تروريستي منافقين در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقي 

و عمومي بين الملل تهران برگزار شد. 
قاضي پورمريدي، رئيس دادگاه، خوانندگان اين 
پرونده را مسعود رجوي، مري��م رجوي، مهدي 
ابريشمچي، ابوالقاسم رضايي، سيد محمد سيد 
محدثين، مجيد حريري، محبوبه جمش��يدي، 
مهدي برائي، مژگان پارسايي و ديگر سركردگان 

اين فرقه معرفي كرد. 
رئيس دادگاه تأييد كرد كه » از طريق كشور هاي 
فرانس��ه و آلباني ك��ه محل اقام��ت اعضاي اين 
گروهك است، ابالغ بعد از ارائه دادخواست انجام 
ش��د. نيابت را مستقيماً ب��ه وزارت دادگستري 
آلباني انجام داديم تا ابالغ را انجام دهند و از طريق 

وزارت خارجه براي آنها ارسال شده است.«
 گفتند مرا مي كش�ند و ش�هيد خود جا 

مي زنند!
در ابتداى جلس��ه دوم، قاضى پورمريدى ضمن 
اعالم رس��ميت جلسه از نادر چيچ��اپ يكى از 

خواهان پرونده خواس��ت جهت ارائه توضيحات 
در جايگاه قرار گيرد.  وى با بيان اينكه مرا فريب 
دادند و از تركي��ه و به ط��ور غيرقانونى به عراق 
بردند، گفت: » ناخن هاى پاهاى مرا بدون بي حس 
كردن كشيدند و مرا مجبور مى كردند در كارهاى 
نظامى، خدماتى و تش��كيالتى ش��ركت كنم و 

همين كار موجب عفونت پاهايم شد. 
مرا فريب دادند كه در آلمان به من كار مى دهند 
و من اصاًل دنبال اين موضوعات نبودم. مى گفتند 
مرا مى كشند و در حياط دفن مى كنند و از من به 
عنوان شهيد خود ياد مى كنند، من گفتم براى 
مبارزه نيامدم.« وى افزود: » به علت اعتراض به 
رفتارهاى آنها توس��ط صمد اميرى در زندان به 
مدت يك ماه و نيم بازداشت شدم. در نهايت پس 
از بازگشت به ايران و عدم مداواى پاهايم هر دو 

پايم از مچ قطع شد.«
در ادامه فتح اهلل اسكندرى يكى ديگر از خواهان 
در جايگاه قرار گرفت و گفت: » به عنوان س��رباز 

وظيفه به جبهه اعزام ش��دم و پ��س از برخورد 
گلوله و تركش اس��ير منافقين شدم. در سه ماه 
اول اس��ارت مرا در يك قفس نگه مى داشتند و 
مى گفتند بايد به خواسته هاى آنها عمل كنيم. 

مدت ۱۷ سال در آنجا محبوس بوديم.«
وى گف��ت: »از ش��دت فش��ار ها آق��اى خ��دام 
گلمحمدى كه از دوس��تانم بود روى خود نفت 
ريخت و خود را آتش زد، ام��ا زنده ماند ولى او را 
جايى بردند كه ديگر ندي��دم و حجت عزيزى و 
كريم پدرام با گلوله به خود شليك كردند و فردى 
به نام رسول كه دو چش��م او نابينا بود با ريختن 

نفت خودش را آتش زد.«
 با روزي ۵ خرما زنده بوديم

اكبر خباره يكى ديگ��ر از خواه��ان گفت: »در 
جريان حمله امريكا به كويت ب��ه مدت 4۵ روز 
در بيابان ها پراكنده بوديم و ب��ا روزى پنج عدد 
خرما س��پرى كرديم. روى بازويم يك خالكوبى 
به اسم مادرم داشتم كه گفتند بايد سوزانده شود 

و با هويه برقى سوزاندند، چون با خانواده شديداً 
مشكل داشتند.«

اي��رج صالح��ى يكى ديگ��ر از مطلعي��ن ضمن 
قرارگيرى در جايگاه گفت: »من 2۰ سال تا سال 
۸۳ در اين فرقه بودم. اين فرقه ما را از عزيزانمان 
ج��دا و ارتباط با خان��واده را ممنوع ك��رد. به ما 
مى گفتند خونمان مال مسعود رجوى و نفس مان 
مال مريم رجوى است. يعني زنده يا مرده بودن 
و چه كار كردن را برايم��ان تعيين مي كردند. از 
۵ صبح تا ۱۱ ش��ب از ما كار مي كش��يدند تا از 

خستگي توان فكر كردن نداشته باشيم.«
 مسئول پذيرش منافقين در دادگاه

كمندعلى عزيزى يكى ديگ��ر از خواهان پرونده 
هم گفت: » سال ۶۶ در منطقه عملياتى به عنوان 
سرباز وظيفه بودم و در درگيرى شديد با منافقين 
اسير ش��ديم و به اس��ارت درآمدم و ۱۷ سال در 
اردوگاه اشرف بودم. اين فرقه در سليمانيه فردى 
را كه مى خواس��ت فرار كند به ماشين بستند و 
روى زمين كشيدند. در كركوك هم افرادى را كه 
نمى خواستند جذب سازمان شوند، در آبجوش 

مى انداختند!«
هادى شبانى يكى از مطلعين ضمن قرارگيرى در 
جايگاه گفت: »نزديك به 2۰ سال در مناسبات 
گروهك ب��ودم و س��ال ۸۳ فرار ك��ردم. آمده ام 
ش��هادت دهم همه مطالبى كه عنوان شد كاماًل 
دقيق و درست اس��ت و مسئول خيلى از بچه ها 

در پذيرش بودم.«
قاضى پورمريدى خطاب به اين مطلع گفت: »آيا 
از كادر سركردگان منافقين پرسيديد كه چطور 
مري��م رجوى همس��ر مسعود رجوى ش��د مگر 

مخالف خانواده نبودند؟«
شبانى گفت: »در مناسبات فرقه اى افراد پايين 

نمى توانستند سؤال كنند.«
در نهايت قاضى پورمريدى ختم جلسه را اعالم 

كرد. 

 نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: ۷۰ درصد مشاغل 
در حوزه خدماتي كشور در اثر شيوع كرونا آسيب ديده اند و خيز چهارم 

كرونا مي تواند خسارت هاي بيشتري را به كشور تحميل كند. 
 مدير عامل س��ازمان ورزش ش��هرداري تهران از ارائه زميني براي 
توسعه خط ۷ مترو توسط وزارت ورزش در ازاي واگذاري دو ورزشگاه به 
تيم هاي استقالل و پرسپوليس خبر داد و گفت: ان شاءاهلل تا پايان سال 

اين دو ورزشگاه در اختيار سرخابي ها قرار مي گيرد. 
 معاون شهرسازي و معماري ش��هردار تهران، بخشنامه استقبال از 
بهار ۱4۰۰ را با محوريت س��اماندهي كارگاه هاي ساختماني و توقف 
همه فعاليت هاي ساخت و ساز در ايام منتهي به پايان سال و تعطيالت 

نوروزي را ابالغ كرد. 
 جعفر فرجي، جانشين ستاد پيشرفت جامع وابسته به ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( گفت: دومين عهدواره ملي هفته پيشرفت به 
عنوان بزرگ تري��ن رويداد رقابتي هسته هاي پيش��رفت منطقه اي در 

كشور با حضور ۷۰۰ نفر در قالب ۸۰ گروه در تهران برگزار شد. 
 شركت راه آهن شهري تهران اعالم كرد: عالوه بر قرارداد توليد ۱۰۵ 
دستگاه واگن، به زودي تفاهمنامه همكاري بين سازمان برنامه و بودجه 

و شهرداري تهران مبني بر تعميرات ۳۱ رام قطار امضا خواهد شد. 
 معاون اجتماعي پليس فتا ناجا گفت: ارسال لينك ثبت نام در طرح 
واريز عيدي، ترفندي براي س��رقت اطالعات كارت بانكي و برداش��ت 

غيرمجاز از حساب هاي مالي افراد است. 
 مدير عامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري 
تهران درباره اجراي طرح زندگي بخشي به رود دره فرحزاد گفت: اميدواريم 
تا ارديبهشت سال آينده سرمايه گذار طرح جلب و اقداماتي نظير تملك 

باقي مانده امالك معارض و اقدامات اجرايي ديگر تسريع شود. 
  در ش��هر تهران نزديك به 2۳۰ كيلومتر مسير مشخص براي تردد 
دوچرخه ها ايجاد شده است. اين مسيرهاي خط كشي شده تاكنون در 
مسيرهاي خيابان آزادي، خيابان كريمخان، خيابان شريعتي، خيابان 
مطهري، خيابان بهار شيراز، خيابان بهش��تي و خيابان پيروزي ديده 
مي شود. همچنين برخي از مناطق، از جمله شهرك اكباتان و مناطق ۷ 

و ۱۵ شهر تهران، براي تردد دوچرخه ها ايمن سازي شده است. 
  بر اساس اعالم سازمان هوا شناس��ي بعدازظهر چهارشنبه با ورود 
س��امانه بارش��ي از غرب كش��ور، بارش در اين منطقه آغاز مي شود، 
پنج شنبه سامانه بارش��ي ضمن تقويت با حركت شرق سوي خود نوار 

شمالي و غالب مناطق نيمه غربي كشور را در بر خواهد گرفت. 
 مدير عامل سازمان بيمه سالمت گفت: اعتبارات اين سازمان سال 
آينده ۱۰ هزار ميليارد تومان مع��ادل ۵4 درصد افزايش پيدا مي كند 
و با اس��تفاده از اين اعتبار عالوه بر افزايش تعرفه هاي پزشكي، قانون 

تعرفه گذاري خدمات پرستاري نيز قطعاً در سال ۱4۰۰ اجرا مي شود
 وزير آموزش و پرورش در نشست با معلمان منتخب استان آذربايجان 
شرقي در تبريز از ايجاد بخش ويژه اي در شبكه شاد با عنوان »گفت وگو 

با وزير« خبر داد. 

سفر کرونا در تعطيالت نوروز!
تعطيالت مخصوصاً در ايام نوروز فرصت مناسبي است تا خانواده هايي 
كه در طول سال زمان هاي مختلف را براي سفر از دست داده اند، تجديد 
قوا كنند و با سفر براي ديدار اقوام يا اهداف گردشگري خستگي دوران 

اشتغال را از تن روح به در آورند. 
ظاه��راً س��فر در تعطي��الت ن��وروزي تبديل ب��ه يك عرف و س��نت 
اجتماعي ش��ده و بخش��ي از هموطنان گويا اجب��ار در خود احساس 

مي كنند تا در روزهاي تعطيل نوروز از خانه بيرون و به سفر بروند. 
مسافرت ب��ه زادگاه و ديدار اق��وام نزديك يك��ي از اصلي ترين اهداف 
گردش هاي نوروزي اس��ت كه متأس��فانه امسال با گسترش بيماري 
كرونا در كش��ور و ش��دت و اوج آن در بعض��ي از مناطق كش��ورمان 
رو به رو هستيم، اهداف گردش��گري در بعضي از اين مناطق آلوده قرار 
گرفته اس��ت، خانواده ها بايد دقت كنند تا با سفرهاي غيرضرور، فشار 

حرفه اي و مشكالت ديگر را بر كادر درمان و پزشكي تحميل نكنند. 
در حالي كه اوج گرفت��اري اين بيماري در مواقع تعطيالت و س��فرها 
ايجاد شده است و اكنون كه در پيك چهارم اوج گيري كوويد۱9 و ظهور 
بيماري خطرناك كروناي انگليسي هستيم، ديگر كودكان و نوجوانان نيز 
در جامعه هدف تهاجم اين ويروس خطرناك قرار دارند.  كمبود امكانات 
نشاط اجتماعي در طول سال، هر چند در س��ال جاري اكثر  اوقات به 
تعطيلي و قرنطينه گذش��ت، باعث مي شود كسالت روحي اصلي ترين 
بهانه سفرهاي نوروزي شود. دولت بايد در اين زمينه مشوق هايي را براي 
مردم در نظر بگيرد و اعالم كند كه بعد از پايان دوره شوم كرونا جوايز 
گردشگري مانند هتل با تخفيف و بليت ارزان قيمت و امثال اينها را ارائه 

خواهد كرد، تا جبران عدم مسافرت در ايام عيد نوروز شود. 
متأسفانه كمرنگ ش��دن اعتماد اجتماعي باعث مي شود كه مردم در 
قبول اينگونه برنامه ها نيز دچار ترديد شوند، اما نبايد از هيچ كاري براي 
ممانعت از س��فرهاي نوروزي دريغ كرد. زيرا كه عالوه بر شيوع بيشتر 
كرونا، آمار تصادف��ات جاده اي نيز در اين اي��ام افزايش خواهد يافت و 

همين موضوع موجب شلوغ تر شدن بيمارستان ها مي شود. 
نبايد اجازه دهيم عيد امسال به كام ما و عزيزانمان تلخ شود. هيچ گونه 
براي سفر در اين ايام وجود ندارد. رفتن به خانه اقوام يا اقامت در هتل ها 
و مراكز اقامتي همراه با دلهره و تشويش رنج سفر را مضاعف خواهد كرد. 
بنابراين الزم است دولت با برنامه ريزي هاي تشويقي و ارائه بسته هاي 
حمايتي مردم را به ماندن در خانه هاي خود تش��ويق كند و هموطنان 
عزيز نيز با رعايت ضوابط س��المتي خود و خانواده شان را در چارچوب 

قطعيت قرار دهند.
* رفتارشناس و آسيب شناس اجتماعي

زهراچيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

باز گشت 2 هزار نخبه علمي و دانشگاهي
از يكصد دانشگاه برتر جهان به کشور 

كارآفرينان ايراني خارج از كشور ۳۰۰ شركت دانش بنيان و خالق 
راه اندازي كردند. 

مركز تعامالت بين المللي علم و فناوري معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري اعالم كرد: تاكنون 2 هزار نخبه علمي و دانشگاهي به كشور باز 
گشتند كه باهدف گسترش كسب و كارهاي فناورانه توسط كارآفرينان 

ايراني خارج از كشور ۳۰۰ شركت دانش بنيان و خالق راه اندازي شد.
 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اعالم كرد: يكي از اولويت هاي 
معاون��ت علمي و فناوري رياس��ت جمه��وري در برنام��ه همكاري با 
  )Connect. isti. ir(متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كش��ور
ايجاد زمين بازي مناسب براي ايرانيان توانمندي است كه قصد بازگشت 
به كش��ور را دارند. ظرفيت هاي دانش��ي و تخصصي ك��ه مي توانند به 
نيازهاي كشور پيوند بخورد و پاسخي باشد براي آنها.  بازگشت نخبگان، 
فناوران، كارآفرينان و متخصصان ايراني كه در ديگر كشورها زندگي 
مي كنند فرصتي مناسبي براي توسعه كشور در عرصه هاي علمي است. 
چون اين افراد از دانش و تخصص كافي براي گسترش ابزارهاي اين كار 

برخوردارند و به دنبال اثرگذاري در جامعه هستند. 
در همين راستا معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري دست به 
ابتكاري نوين زده اس��ت تا مسيري مطمئن و ماندگار براي ترغيب به 
بازگشت ايرانيان توانمند ايجاد كند تا در ايران كسب و كاري فناورانه 
و خالق داشته باشند. اين طرح آغاز شد و تاكنون بيش از 2 هزار نفر از 
نخبگان و سرآمدان علمي كشور از يكصد دانشگاه برتر دنيا را به ايران 

بازگردانده است. 
هدف از اجراي آن، بهره مند كردن كش��ور از توان دانشي و تخصصي 
ايرانياني است كه روزي از ايران رفته اند، ولي امروز مي توانند در پيوند با 

مراكز علمي و صنعتي كشور نقش اثرگذار خود را ايفا كنند. 
اين كار در قالب برنامه همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج 
از كشور اجرايي شده و با هدف اس��تفاده از ظرفيت علمي و تخصصي 
محققان و متخصصان ايراني و برقرار ارتباط با مراكز علمي، فناوري و 

صنعتي منتخب كشور در حال اجرا است. 
ش��كل گيري ۳۰۰ ش��ركت دانش بنيان، فناور و خالق در حوزه هاي 
مختلف علمي و فناوري يكي از دس��تاوردهاي قابل توجه اين برنامه 
است. همچنين با اجراي درست آن تاكنون ۵۵۰ متخصص ايراني در 

شركت هاي دانش بنيان مشغول به كار شده اند. 
 گزارش فارس حاكي اس��ت مركز تعامالت بين المللي علم و فناوري 
معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري كه مجري اين پروژه است 
براي اجراي درست آن و بازگرداندن متخصصان و كارآفرينان به كشور 
برنامه هاي مختلفي در نظر گرفته است كه از آن جمله مي توان به ارائه 
فرصت مطالعات��ي در مقاطع دكتري و پسادكت��ري، انجام پروژه هاي 
تحقيقاتي و دعوت از آنها به عنوان اساتيد مدعو اشاره كرد. اما يكي از 
اقدامات مؤثري كه در اين زمينه صورت گرفته، ايجاد شرايط مناسب 
براي راه اندازي كسب و كارهاي فناورانه اس��ت. ك��اري كه تاكنون به 
شكل گيري ۳۰۰ ش��ركت دانش بنيان و فناور توس��ط متخصصان و 

كارآفرينان خارج از كشور منجر شده است. 
هدف معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري از اجراي اين برنامه 
در كش��ور، جذب و جلب توانمندي ايرانياني اس��ت كه توانايي علمي 
و تخصصي دارند و مي توانند نيازي از كش��ور را در حوزه هاي توس��عه 
فناوري هاي نوظهور، ايجاد شركت هايي در زمينه فناوري هاي پيشرفته 

و انتقال مهارت ها و فناوري به كشور برطرف كنند. 

ش�عارها ش�عورها را برانگيخته، قله ها را ه�دف مي گيرند؛ تا 
همنوردان دامنه را پوييده، به قله نزديك ش�وند. هدف نبايد 
كاماًل دست يافتني باشد. هدِف در دسترس كشتارگاه نبوغ و 
تالش آدمي است. كوشاتريِن مردم بايد بتوانند قدري به اهداف 

نزديك شوند!
شعارهاي مؤسسه دارالفنون كه در سال ۱۲۳۰ توّسط اميركبير 

تأسيس شد؛  حكايت از دورانديشي مديران آن دارد:
*  راست بگوييد. راست بشنويد. راست برويد. 

* آنچه را مي خواهيد، جسورانه و خردمندانه به دست آوريد. 
* ميهن عزيز ما ايران نيازمند جوانان تندرس�ت و داناس�ت. 
ورزش كنيد تا تندرس�ت و توانا ش�ويد. دانش آموزيد تا دانا و 

خردمند باشيد. 
* با خود تعهد جوانمردانه كنيد كه فريب ندهيد و كوشش كنيد 
فريب نخوريد. در دوره زندگاني چشم و گوش خود را خوب باز 

و شنوا كنيد.  
آيا سِر سوزني از جذابيت اين شعارها كاسته شده است؟

شما شعارهاي جذاب تري سراغ داريد؟
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افزايش ۵۰درصدي مستمري مددجويان در سال آينده 

کميته امداد ۳۰۰هزار شغل 
در سال1۴۰۰  ايجاد مي کند 

رئي�س كميت�ه ام�داد از افزاي�ش بي�ش از ۵۰ درصد مس�تمري 
مددجوي�ان در س�ال آين�ده خب�ر داد و گف�ت:در س�ال 
آينده ۳۰۰هزار ش�غل توس�ط كميته ام�داد ايجاد خواهد ش�د. 
محسن بختياري با اش��اره به اقدامات اين نهاد در خدمت رس��اني به 
مددجويان اظهار داشت: با توجه به مصوبه ستاد كرونا بايد توسط وزارت 
بهداشت آمارمددجويان مبتال شده ارائه شود، اما تعدادي از مشاغل از 
دست داده شد و مساعدت به آنها صورت گرفت و تعداد قابل توجهي از 

اشتغال ها احيا شد. 
وي با اشاره به اقدامات مددجويان در ساخت تجهيزات مورد نياز دوران 
كرونا گفت:خط توليد ماسك توسط مددجويان ايجاد شد و طي مدت 
شش ماه، 2۰ميليون ماسك توسط كارگاه هاي كوچك تحت پوشش 

كميته امداد توليد شد. 
بختياري با اش��اره به اينك��ه با افزاي��ش اجاره خان��ه و وديعه مسكن 
مددجويان روبه رو ش��ديم و اين چندين برابر ش��د، افزود:مكاتباتي با 

رؤساي رئيس جمهور، مجلس و قوه قضائيه انجام شد. 
وي گفت: به همه اف��راد وام ي��ك ميليوني قرض الحسنه داده ش��ده 
و ۱۵۰ميلي��ارد تومان ب��ا حمايت بني��اد مستضعفان پرداخت ش��د. 
همچنين۳۰۰ميليارد تومان بودجه براي وام با س��ود ۱2درصد تعلق 
گرفت.  رئيس كميت��ه امداد با اش��اره به برنامه تأمي��ن مسكن براي 
مددجويان  گفت: در پنج شنبه جاري در كرمان، سيستان و بلوچستان 
و خراسان جنوبي ۵هزار مسكن به مددجويان اختصاص داده مي شود. 
وي با اش��اره به اينكه امتياز آب، برق، گاز و فاضالب براي مددجويان 
رايگان ارائه خواهد شد، خاطر نشان كرد: در اين خصوص درسال آينده 
۳هزار ميليارد تومان بودج��ه اختصاص پيدا ك��رده، ضمن اينكه وام 

۵۰ميليون توماني پرداخت مي شود. 
رئي��س كميته امداد با اش��اره ب��ه اولويت اختصاص واح��د مسكوني 
به مددجويان بيان داش��ت:خانواده هاي س��ه نفر به باال در روس��تاها، 
مددجويان ساكن در ش��هرهاي زير2۵هزار نفر جمعيت، مددجويان 

شهرهاي بزرگ و ايتام اولويت هاي دريافت واحد مسكوني هستند. 
بختياري با بيان اينكه سعي مي كنيم ظرف دو تاسه سال مشكل مسكن 
مددجويان را حل كنيم، افزود:۳2 هزار مسكن براي ايتام در روستاها 
ساخته خواهد ش��د.  بختياري با اش��اره به اختصاص بودجه ۱۰هزار 
ميليارد توماني براي ايجاد اش��تغال، متذكر ش��د: با اين بودجه قصد 
ايجاد ۳۰۰هزار اشتغالزا در كشور داريم.  رئيس كميته امداد از افزايش 
2۶درصدي ميزان صدقات داده ش��ده از س��وي مردم درسال جاري 
نسبت به س��ال گذش��ته خبر داد و افزود: عيدي مددجويان پرداخته 
شده و پرداختي مربوط به تبصره ۱4نيز تا پايان اسفند پرداخت خواهد 
شد.  بختياري از افزايش بيش از ۵۰درصدي مستمري مددجويان در 

سال آينده خبر داد. 
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