
بر خالف ادعاهاي اياالت متحده كه گفته اقالم و 
خدمات دارويي، مشمول تحريم ها نشده است؛ 
از سال 97 تاكنون فروش راديو داروها به ايران 
تحريم اس�ت. جالب اينكه در همين مدت به 
همت متخصصان كش�ور نه تنها 50 نوع راديو 
دارو در داخل توليد، بلكه به 16 كش�ور جهان 
از جمله دو كشور اروپايي هم صادر شده است. 
محققان كشورمان سال گذشته و در اوج تحريم ها 
موفق ش��دند فناوري توليد بيش از ۵۰ نوع راديو 
دارو را بومي سازي كنند. دانش ساخت اين راديو 
داروها كه بيش��ترين كاربرد آنها در تش��خيص و 
درمان سرطان هاست، فقط در اختيار پنج كشور 

جهان است. 
 تحريم عليه يك ميليون بيمار ايراني

س��ال 97 ش��ركت پارس ايزوتوپ، بزرگ ترين 
تأمين كننده داروهاي راديواكتيو ايران كه ۱۸۰ 
مركز پزشكي هس��ته اي كش��ور به داروهاي آن 

وابسته هستند، بي سر و صدا تحريم شد. 
همان زمان انجمن علمي پزشكي هسته اي كشور 
بالفاصله در بيانيه اي هش��دار داد ك��ه اين اقدام 
غيرانس��اني به توقف فعاليت  هاي تش��خيصي و 
درماني وابس��ته به داروهاي راديواكتيو در بيش 
از ۱۸۰ مركز پزشكي هسته اي كشور كه ساالنه 
به بيش از يك ميليون بيمار خدمات سالمت ارائه 
مي دهند، منجر خواهد شد. اين اتفاق در حالي رخ 
داد كه در س��ر فصل بيانيه تحريم ها بر مستثني 

بودن اقالم دارويي و كشاورزي تأكيد شده بود. 
به هر داروي��ي كه در س��اختار آن ي��ك »راديو 
ايزوتوپ« موجود باشد راديودارو گفته مي شود. 
راديوايزوتوپ ها در واقع عناصر ناپايداري هستند 
كه از خود پرتو منتشر مي كنند و در فرايندهاي 
مختل��ف تش��خيصي و درمان��ي ب��ه كار گرفته 

مي شوند.  با تأمين س��وخت و فعال شدن رآكتور 
تحقيقاتي تهران در دهه ۸۰، اولين راديوداروهاي 
تشخيصي ايراني براي بيماران توليد شد. در سال 
۱39۱ هم تنها شركت دانش بنيان توليدكننده 
راديوداروهاي تشخيصي و درماني غرب آسيا در 
ايران تأسيس شد تا مرهمي بر دردهاي بيماران 
سرطاني باشد. خوشبختانه تحريم هاي دو سال 
اخير هم حريف متخصصان ايران��ي براي توليد 

راديو دارو ها نشد. 
 اسكن ايزوتوپي اطفال براي نخستين بار

سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي در اين خصوص 
تصريح كرد: » امريكا راديو دارو را براي ايران تحريم 
كرد كه معيار انساني هم نداشت، اما همين تحريم 
باعث شد ما با تكيه بر توانمندي هاي خودمان و 
استفاده از هوش و اس��تعداد و انگيزه دانشمندان 
جوان ايراني وارد اين عرصه شويم و پيشرفت هاي 
زيادي كسب كنيم.« بهروز كمالوندي در خصوص 
توليد راديو دارو مورد نياز در كش��ور با اش��اره به 

تولي��د روزانه دارو به س��ه روش راكتور، ش��تاب 
دهنده و FTG عن��وان كرد: »هم اكنون وضعيت 
مناسبي براي تأمين داروي مورد نياز يك ميليون 
مصرف كننده كشور وجود دارد و عمده داروها به 

روش رآكتور توليد مي شود.«
سخنگوي سازمان انرژي اتمي ورود ايران به عرصه 
راديو دارو را بسيار گس��ترده و چشمگير خواند و 
گفت: » ۶۰ تا 7۰ درصد راديو دارو در رآكتور توليد 
مي شود و بخش مهمي از مواد تشكيل دهنده راديو 

دارو مي تواند از سوخت هاي بدون استفاده باشد كه 
هر يك از اينها يك تكنولوژي است و خوشبختانه 
كشور ما بخش مهمي از اين چرخه صنعت فناوري 

هسته اي را طي كرده است.«
وي با اش��اره به صادرات اين داروها به ۱۴ كشور 
جهان خاطر نش��ان ك��رد: » به تازگ��ي داروهاي 
توليدي در اي��ن بخش به دو كش��ور اروپايي نيز 

صادر مي شود.«
كمالوندي همچنين به نقش مؤثر سازمان انرژي 
اتمي ايران و صنعت هسته اي در مقابله با كرونا نيز 
اشاره و اظهار كرد: » ما ونتيالتور )دستگاه تنفس 
مصنوعي( و ماس��ك هايي را توليد مي كنيم و در 
همان ابتداي شيوع كرونا هم دستگاه پي سي آر را 

در اختيار وزارت بهداشت قرار داديم.«
سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي به دستاوردهاي 
پزشكي هس��ته اي نيز پرداخت و گفت: » اسكن 
ايزوتوپي اطف��ال براي اولين ب��ار در مركز درمان 
اطفال بيمارس��تان كودكان افتتاح خواهد شد و 
بيمارستان سوانح سوختگي پرتويي نيز در اراك 

در حال راه اندازي است.«
 دارويي نيست كه نتوانيم توليد كنيم

اوايل اسفند سال گذشته هم فاز دوم پروژه ملي 
مركز توليد و توس��عه راديو داروهاي ايران )تترا( 
با حضور علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي 

اتمي ايران افتتاح شد. 
همان زمان يك كارش��ناس پزشكي  هسته اي از 
شركت دانش بنيان پارس ايزوتوپ به تسنيم گفت: 
»هيچ دارويي وجود ندارد كه در دنيا به روز توليد 
شده باشد و اين شركت دانش بنيان توانايي توليد 
آن را نداشته باشد. ما بيش از ۵۰ نوع راديوداروي 
تشخيصي و درماني را توليد مي كنيم كه بخشي 
از آنها در قالب ژنراتورها طبقه بندي مي شود كه 
اين ژنراتورها، مولدهاي توليد راديودارو هستند و 
در دنيا فقط پنج كشور هستند كه توانايي توليد و 

صادرات آن را در اختيار دارند.«
اس��تفاده از راديو داروها موجب مي شود كه يك 
قسمت خاص از نسوج مريض با تشعشع اين داروها 
در جهت درمان بيماري، نابود شود. از اين دارو ها در 

درمان انواع سرطان ها استفاده مي شود. 
فعاليت هاي هسته اي ايران از سال ۱33۵ با عنوان 
مركز اتمي دانشگاه تهران با آغاز به كار رآكتور پنج 
مگاواتي تهران شروع شد. موفقيت هاي محققان 
كشور در فناوري غني سازي اورانيوم و راه اندازي 
يك زنجيره كامل غني سازي موجب شد از سال 
۸۶ روز 2۰ فروردين ماه روز جش��ن هس��ته اي 

نامگذاري شود. 
راديو داروها بر اساس دس��تورالعمل هاي وزارت 
بهداش��ت به صورت نمونه در دانشگاه هاي علوم 
پزشكي شهيد بهشتي، مشهد و شيراز روي بيماران 
مبتال  به سرطان آزمايش مي شود. قيمت هر دوز 
اين دارو ۱۵ هزار دالر است، اما در ايران به صورت 
رايگان به بيماران داده  مي ش��ود.  راديوداروها به 
گونه اي عمل مي كنند كه ايزوتوپ هاي راديواكتيو 
روي مولكول هاي خاصي بنشينند تا به جاي خاص 

 مورد نظر در بدن انتقال پيدا كنند. 
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بومي سازي واكسن جديد آنفلوآنزا در كشور، صرفه جويي 100 ميليون دالري به همراه دارد

توليد دومين واكسن نوتركيب آنفلوآنزاي جهان در ايران

خودكفايي و صادرات راديو داروي ايراني 
پس از تحريم امريكايي

سخنگوي سازمان انرژي اتمي: تحريم »راديو دارو« به نفع ما تمام شد

به همت شركت هاي 

ابراهيم مشيريان
دانش بني�ان، روز   گزارش  2

تولي�د  گذش�ته 
نخستين واكسن آنفلوآنزاي نوتركيب انساني 
كش�ور رونمايي ش�د. ايران دومين كشوري 
اس�ت كه موفق ب�ه توليد واكس�ن نوتركيب 
آنفلوآنزا در جهان شده است. تاكنون واردات 
اين واكسن ساالنه حداقل 100 ميليون دالر ارز 

از كشور خارج مي كرد. 

تولي��د داروه��اي نوتركي��ب، فناوري بس��يار 
پيچي��ده اي دارد. اين دارو ها ب��ا دي  اي ان بدن 
ارتباط مي گيرن��د و از طريق ژن ه��ا به تحريك 
سيستم ايمني مي پردازند و در نتيجه داروهايي 
بسيار كارآمدي هس��تند. تاكنون فقط كمپاني 
چند مليتي جانس��ون  اند جانس��ون در اياالت 

متحده، موفق به توليد اين واكسن شده بود. 
 واكسني كه ترمز كرونا را هم مي كشد

روز گذشته در مراسم رونمايي از نخستين واكسن 
آنفلوآنزاي انساني، از اين دارو كه فلوگارد ناميده 
شده به عنوان يكي از مهم ترين و استراتژيك ترين 

واكسن هاي سيستم درماني دنيا نام برده شد. 
ش��ركت دانش بنيان »آريوژن فارم��د« در يك 
همكاري تكنولوژيك با چند شركت داخلي ديگر، 
موفق به توليد انبوه واكس��ن آنفلوآنزاي فصلي 
شده است. اين ش��ركت قباًل هم از سوي وزارت 
بهداشت به عنوان مؤثر ترين شركت دارويي براي 
صرفه جويي ارزي در حوزه بيماران هموفيلي و 

سرطاني در كشور معرفي شده است. 
اين شركت دارويي خوشبختانه در سال گذشته 
هم بعد از توليد و به بازار رساندن داروي »تمزيوا« 
براي بيم��اران كرونايي )دارويي ب��راي خفيف 

كردن بيماري كرونا(؛ امسال مفتخر به رونمايي 
از واكسن آنفلوآنزا شده اس��ت تا قدمي ديگر در 

راستاي سالمت كشور بردارد. 
همچنين در اين مراس��م رونماي��ي در اهميت 
اين دارو عنوان ش��د كه در حال حاض��ر بر پايه 
يكسري مطالعات انجام شده با توجه به همزماني 
شيوع بيماري آنفلوآنزا و كرونا در فصول پاييز و 
زمستان، مصرف واكس��ن آنفلوآنزا تا حد زيادي 
از درصد ابت��الي افراد جامعه ب��ه بيماري كرونا 

جلوگيري مي كند. 
امير فرش��چي، مدي��ر عامل ش��ركت »آريوژن 
فارمد« با بيان اينكه واكسن آنفلوآنزا از ديدگاه 
استراتژيك نقشي مهم در سيستم سالمت يك 
كشور دارد و خوشبختانه براي نخستين بار است 
كه ما در تاريخ داروس��ازي كش��ورمان موفق به 
بومي س��ازي دانش توليد آن در ايران شده ايم، 

گفت: » ت��ا قبل از بومي س��ازي توليد واكس��ن 
آنفلوآنزا تمام نياز كشور به اين محصول از طريق 
واردات و با پرداخت قيمت هاي باال انجام مي شد. 
از طرفي همزمان با شيوع كرونا واكسن آنفلوآنزا 
در سطح جهان كمياب شد؛ در نتيجه يافتن آن و 
واردات اين واكسن براي شركت هاي وارداتي هم 
سخت تر شد و با توليد داخلي آن ارزش اين اقدام 

خيلي بيشتر نمايان مي شود.«
وي كه قباًل ه��م عنواني همچ��ون صادر كننده 
نمونه كش��ور و مدير جوان صنعت داروسازي را 
كسب كرده، تصريح كرد: » اگر فقط نياز معمول 
كش��ور به واكسن آنفلوآنزا در س��ال هاي قبل را 
مدنظر قرار دهيم، تولي��د داخلي آن حداقل 3۰ 
ميليون دالر و در ش��رايط مناس��ب براي توليد 
بيش��تر تا ۱۰۰ ميليون دالر صرفه جويي ارزي 

براي كشور به همراه خواهد داشت.«

 2 داروي مهم ديگر هم در راهند
رئيس كميسيون دارو و س��المت اتاق بازرگاني 
توضيح داد: »همزماني ش��يوع كرونا و بيماري 
آنفلوآنزا موجب ش��د كه مصرف واكس��ن آن با 
افزايش همراه باش��د و اگر فعاًل كرونا مهار نشود 
به همان نسبت درخواس��ت ها براي مصرف اين 
واكسن آنفلوآنزا هم بيشتر مي شود. دستيابي به 
توليد واكسن آنفلوآنزا در واقع اقدامي در راستاي 
تكميل زنجي��ره تكنولوژي هايي اس��ت كه در 

شركت آريوژن به ثمر رسيده است.«
فرشچي در مراسم رونمايي از اين دارو در ارتباط 
با رقابت پذيري واكس��ن توليد ش��ده آنفلوآنزا 
در اي��ران در قياس با ديگ��ر نمونه هاي خارجي 
گفت: »اكنون در دنيا سهم عمده توليد واكسن 
آنفلوآنزاي نوتركيب فقط توس��ط يك ش��ركت 
معتبر انجام مي ش��ود و بر اساس مطالعه باليني 
انجام شده تا كنون واكس��ن ايراني در مقايسه با 
نمونه خارجي از لحاظ اثربخشي و ايمني مشابه 
است.« جالب اينكه محصوالت دارويي ديگري 
هم امسال توسط ش��ركت دانش بنيان آريوژن 
فارمد به بهره برداري خواهد رسيد. آنطور كه اين 
شركت قول داده تا پايان سال جاري حداقل از دو 

محصول ديگر رونمايي خواهد كرد. 
يكي از داروهايي كه رونمايي مي ش��ود، نوعي از 
آنتي بادي هاي مونوكلونال اس��ت كه در زمينه 
بيماري آرتريت روماتوئيد)روماتيس��م فصلي( 
مورد استفاده قرار مي گيرد. محصول ديگري هم 
كه فاز نهايي را طي كرده و اين داروس��از كشور 
اميدوار اس��ت امس��ال بتواند مطالعات باليني 
را به انجام برساند، دارويي اس��ت كه در درمان 
بيماري هاي خوني بسيار مؤثر است و فعاًل فقط از 

خارج وارد مي شود. 

 رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت:۱۴۰ هزار پرستار در كشور 
مشغول خدمت به بيماران كرونا هس��تند؛ بيش از ۸۰ هزار نفر آنها به 

كرونا مبتال شدند و ۱۱۰ نفر آنها در اين راه شهيد شدند. 
 معاون حقوقي و امور مجل��س وزارت آموزش وپرورش از اختصاص 
اعتبار۵۰۰ ميليارد توماني، جهت خري��د تبلت ويژه دانش آموزان كم 

برخوردار از سوي مجلس شوراي اسالمي  خبر داد. 
  مدير عامل بنياد بركت گفت: بنياد در سال جديد سرمايه گذاري در 
يك هزار و 2۴۰ بنگاه توليدي در مناطق محروم كشور را در دستور كار 
قرار داده است؛ احياي واحد هاي تعطيل و نيمه تعطيل در اولويت است. 
  رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس گفت: سازمان محيط زيست 
قريب به ۶۰۰ محيط بان دارد كه به صورت غيررسمي مشغول به فعاليت 
هستند و اگر مش��كلي براي اين عزيزان پيش بيايد تحت هيچ شرايطي 
اجازه استفاده از س��الح را ندارند؛ چراكه به محض اس��تفاده از سالح در 
محاكم قضايي محكوم خواهند شد. من نمي دانم چرا سازمان محيط زيست 
تقاضاي بودجه براي ارتقاي قراردادها و افزايش نيروهاي خود نمي كند. از 
طرف ديگر گاهي بعضي ارگان ها به اسم محيط باني امكانات يا تسليحاتي 

مي گيرند كه محيط بان ها هيچ استفاده اي از آن نمي كنند. 
 صالح قاسمي، پژوهشگر و كارشناس جمعيت گفت: متأسفانه دولت 
تدبير و اميد هشت س��ال از فرصت پنجره جمعيتي را بدون هيچ گونه 
توجهي از بين ب��رد. در حال حاضر كه در آس��تانه انتخابات رياس��ت 
جمهوري هستيم، يكي از مهم ترين مس��ائل لزوم توجه كانديداها به 

تحوالت جمعيتي و ارائه برنامه در اين زمينه از سوي آنها است. 
 مدير كل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با اش��اره به بازبيني و اصالح مفاد م��واد ۱۵، ۱۶ و ۴2 قانون مبارزه با 
موادمخدر گفت: عطاري ها فاقد صالحيت و مجوز براي درمان اعتياد 
هستند و جايگاهي در درمان اعتياد ندارند، اما برخي از اين مراكز اين كار 
را به طور غيرمجاز انجام مي دهند و حتي در فضاي مجازي نيز تبليغات 
مي كنند. تجزيه هايي كه روي برخي از اين تركيبات پيچيده عطاري ها 

انجام شده نشان مي دهد كه اين تركيبات مواد مخدر هستند. 
  طبق اعالم سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، ثبت سفارش 
كتاب هاي درسي براي تمام پايه هاي تحصيلي و رشته ها از 22 فروردين 
ماه آغاز مي ش��ود و ثبت نام پايه هاي ورودي اول، هفتم و دهم از ۶ تير 
ماه خواهد بود. براي گروه ميان پايه )پايه هاي تحصيلي دوم تا ششم، 
هشتم و نهم، يازدهم و دوازدهم( تا 22 خرداد ماه فرصت ثبت سفارش 
وجود دارد و براي پايه هاي ورودي اول، هفتم و دهم نيز تا ۱۶شهريور 

ماه اين امكان ديده شده است. 
 سيد اسماعيل موسوي، دبير ستاد انتخابات كشور گفت: تا پايان روز 
پنجم ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهاي اسالمي روستا، ثبت نام 97 
هزار و 9۸۰ نفر قطعي شده است كه از اين تعداد9۱ هزار و ۵۶۰ نفر مرد 

و ۶هزارو۴2۰ نفر زن هستند. 
 در صورتي كه انتشار گازهاي گلخانه اي روند افزايشي خود را داشته 
باشد، حدود يك سوم از گونه هاي بومي ساكن در خشكي و حدود نيمي 

از موجودات دريايي با خطر انقراض روبه رو خواهند بود. 
 رواب��ط عمومي اداره كل تجهيزات و ملزومات پزش��كي، س��ازمان 
غذا و دارو مباحثي مربوط به وجود مواد س��مي و كبالت و فرمالدييد 
و مواد سرطانزا در پارچه هاي مصرفي ماس��ك هاي جراحي آبي رنگ 

را تكذيب كرد. 

شوراي شهر قرچك منحل شد
دادس�تان عمومي و انقالب شهرس�تان قرچك از انحالل شوراي 
شهر قرچك به دليل اتهامات مالي شش نفر از اعضاي آن خبر داد. 
س��عيد دوستي نژاد، دادس��تان عمومي و انقالب شهرستان قرچك از 
انحالل شوراي شهر قرچك به دليل مس��ائل مالي شش نفر از اعضاي 
آن خبر داد و بيان كرد: پيرو گزارش هاي واصله مبني بر تخلفات مالي 
برخي از اعضاي شوراي شهر قرچك موضوع در دستور كار دادستاني 

قرار گرفت. 
دادس��تان عمومي و انقالب شهرس��تان قرچك افزود: ب��ا جمع آوري 
اسناد و مدارك الزم توسط سربازان گمنام تاكنون شش نفر از اعضاي 
شوراي شهر به دليل مسائل مالي به دس��تگاه قضايي احضار و تفهيم 

اتهام شدند. 
وي اظهار كرد: براي اين شش نفر قرار نظارت منع شركت در جلسات 

صادر شده كه اين امر موجب انحالل شورا خواهد شد. 
دوستي نژاد تصريح كرد: ساير اعضاي شورا نيز در خصوص اين پرونده 

احضار شده اند و اطالعات تكميلي متعاقباً اعالم خواهد شد. 
گفتني است شوراهاي شهر زيادي در دوره اخير به دليل تخلفات مالي 
منحل ش��ده اند. پرند از آخرين اين موارد بود؛ ش��هرهايي از شمال و 
جنوب، شرق و غرب كشور با شوراهاي منحل شده به دليل جرائم مالي 
وجود دارند. مديران شهري زيادي هم با تخلفات مالي طي چهار سال 

گذشته بازداشت شده اند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  يک

حسین سروقامت

موج سنگين ابتال به كرونا در تمام كشور 
شركت در دور همي خانوادگي 22 عضو يك خانواده بابلي را به كرونا 
مبتال كرد؛ ويروس غالب كرونا در موج چهارم نوع انگليس�ي آن 
است و با يك غفلت دهها نفر را درگير مي كند و ممكن است به كام 
مرگ بكشاند. در همه استان ها با موج سنگين ابتال مواجه هستيم و 
اكثر بيمارستان ها شلوغ هستند، اما 12 استان موج بسيار تند از اين 
بيماري را تجربه مي كنند و شيب بيماري در 11 استان ديگر رفته رفته 
تندتر مي شود. حاال كشور در وضعيت اضطراري فرو رفته است. از 
روز گذشته در ش�هرهاي قرمز كه بخش عمده نقشه كشور را فرا 
گرفته محدوديت هاي كرونايي اجرايي شد تا ش�ايد بتوان با اين 
محدوديت ها جلوي شيب تند تاخت و تاز ويروس تاجدار را گرفت. 
روز گذشته نخستين روز از اعمال محدوديت هاي كرونايي در شهرهاي 
قرمز و نارنجي در حالي سپري شد كه برخي اصناف ممنوعه با حضور در 
محل كار خود از اين مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا اظهار بي اطالعي 
مي كردند. در 2۴ ساعت منتهي به روز شنبه 2۱ فروردين ماه، ۱9 هزار 
و ۶۶۶ بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 در كش��ور شناس��ايي شد كه 2 
هزار و 2۰۵ نفر از آنها بستري شدند. در همين زمان ۱93 بيمار كوويد 
۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به 
۶۴ هزار و 232 نفر رسيد. در حال حاضر 2۵7 شهرستان قرمز و ۱29 
شهرستان نارنجي هستند. همچنين ۵۱ شهرستان در وضعيت زرد و 

فقط ۱۱ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 
  موج سنگين كرونا در كشور

به گفته عليرضا رئيسي، سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا در همه 
استان ها با موج سنگين ابتال مواجه هستيم و اكثر بيمارستان ها شلوغ 

هستند. 
وي در رابطه با علل شكل گيري موج جديد بيماري در كشور اينگونه 
توضيح داد:»عوامل متعددي باعث ش��كل گيري اين موج جديد شد. 
قبل از سال تحويل در نيمه اسفندماه خريدهاي شب عيد را داشتيم، 
دورهمي و ديد و بازديد كه سبب شد در شاخص رعايت پروتكل ها افت 

داشتيم و اين عدد به زير ۶۰ درصد رسيد. 
از طرف ديگر در تعطيالت نوروز ديد و بازديد، رفتن به كافه و رستوران، 
تعدد مراسم پر تراكم مانند عروس��ي و عزا از عوامل شكل گيري موج 
بيماري بود، اما يك عامل بس��يار مهم در گس��ترش ويروس نه تنها در 
ايران بلكه حتي در س��اير كش��ورها بحث وجود ويروس جهش يافته 
انگليسي بود كه ديگر مي توان گفت سوش  غالب بيماري در كشور از 
اين نوع است و الگو و مدلي كه استان ها را درگير بيماري مي كند، مؤيد 

اين موضوع است.«
  شيب بسيار تند كرونا در 12 استان

رئيس��ي ب��ا اش��اره به ش��يب بس��يار تن��د بيم��اري در ۱2 اس��تان  
افزود:» استان هاي اردبيل، بوشهر، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، 
آذربايجان شرقي، كرمان، لرستان، همدان، زنجان، مركزي، قم، فارس از 

استان هايي هستند كه شيب بسيار تند بيماري را تجربه مي كنند.«
به گفته وي در ۱۱ اس��تان ديگر نيز شيب تند است، اما نه به اندازه ۱2 
استان پيش��ين. در واقع اين اس��تان ها هم وارد موج چهارم شده اند و 
شيب بيماري رفته رفته تند مي شود و بايد مراقب باشند، زيرا روزهاي 
سختي پيش رويش��ان قرار دارد. اس��تان هاي ايالم، البرز، آذربايجان 
غربي، سمنان، تهران، خراسان رضوي، اصفهان، كردستان، چهارمحال 

و بختياري، كرمانشاه، قزوين شيب تندي از بيماري دارند. 
معاون بهداش��ت وزارت بهداشت تأكيد كرد:»اس��تان هايي هم داريم 
كه تازه از موج قبلي رها شدند، اما موج جديدي از نوع ويروس جهش 
يافته انگليسي را تجربه مي كنند، شامل استان هاي گيالن، مازندران 

و خوزستان هستند.«
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا با اشاره به اينكه موارد زيادي داريم 
كه يك نفر با عالئم خفيف در يك مهماني بيش از 2۰ نفر يا 3۰ نفر را 
مبتال كرده، تصريح كرد:»در  اين مرحله از اپيدمي مهم ترين كار، پرهيز 

از حضور در جمع است.«

قديمي ترها! دست مريزاد؛ كه به ما ياد داديد موقع عطسه دست 
خود را مقابل دهان و بيني بگيريم، از غيبت و تهمت بپرهيزيم، 

با كودكان خوشرفتاري كنيم و. . . 
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان ما 

را برآورده مي كند؟
چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟

ما »گوش دادن فعال« را بلديم؟!
گوش دادن فعال يافتن مفهوم گفتار ديگران در ذهن خويشتن 
است؛ مهارتي شناختي كه باعث مديريت توجه و افزايش تمركز 

شده، به مخاطب احساس محترم بودن مي دهد!
در خانه و مدرسه به ما آموخته اند كه چطور بشنويم تا انساني 
ديگر بش�ويم؟ بلديم به ديگران گوش كني�م و در ذهن دنبال 

پاسخ نگرديم؟
مي دانيم بين ش�نيدن و گوش دادن فعال تف�اوت از زمين تا 

آسمان است؟
ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه 

آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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زهرا چیذري 

ساحل مازندران به مردم بازگشت
در راستاي اجرايي شدن مصوبه س�فر استاني رئيس قوه قضائيه، 
۴0۸ كيلومتر از نوار ساحلي مازندران در دسترس عموم قرار گرفت. 
حجت االس��الم والمس��لمين اكبري، رئيس كل دادگس��تري استان 
مازندران از آزادسازي 9۰ كيلومتر ديگر از كل نوار ساحلي متصرفه در 
مازندران خبر داد و ضمن مثبت ارزيابي كردن اقدامات شوراي حفظ 
حقوق بيت المال از پيگيري مجدانه اين ش��ورا در آزادسازي سواحل 
افزود: با تالش هاي اعضاي ش��وراي حفظ حق��وق بيت المال و ديگر 
سازمان هاي مرتبط در س��ال گذش��ته، ۴۰۸ كيلومتر از نوار ساحلي 
مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.  وي با اشاره به دستور و تأكيدات 
رئيس قوه قضائيه مبني بر آزادس��ازي س��واحل درياي خ��زر به ويژه 
آزادسازي مجتمع فرهنگي و آموزشي قوه قضائيه و همچنين مصوبه 
سفر اس��تاني رئيس قوه قضائيه گفت: جلوگيري از تخريب و آلودگي 
سواحل، توسعه پايدار در مناطق س��احلي، تضمين حق بهره برداري 
عمومي از سواحل و ساماندهي استفاده از سواحل كشور براساس ماده 
۶3 قانون برنامه چهارم توسعه درقالب طرح جامع ساماندهي سواحل 
كشور وظيفه همه دستگاه ها به ويژه دستگاه قضايي است و در همين 
راستا آزادسازي حريم ۶۰ متري ساحل مجتمع رفاهي و تفريحي قوه 
قضائيه در ساري نيز پيشتر انجام شد و اين امر بيانگر اراده قوي دستگاه 

قضا براي آزادسازي سواحل شمال كشور است. 
رئيس كل دادگستري استان مازندران از تالش جدي دستگاه قضايي 
در آزادسازي مابقي اراضي س��احلي كه حدود ۱۶ كيلومتر آن توسط 
نهادهاي دولتي و 23 كيلومتر توسط اش��خاص حقيقي تصرف شده 
خبر داد و تصريح كرد: ش��وراي حفظ حقوق بيت المال مجدانه پيگير 
آزادسازي س��واحل براي عموم بوده و عمليات اجراي آن با همكاري 

دستگاه هاي ذيربط آغاز شده  است. 


