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یزاده افزود:
به گزارش ایرنا ،محمدرضا مهد 

میزان استقبال برای اهدای خون کاهش یافته
است و تقریبا در این مدت وضعیت ذخیره خون

شکننده بوده است.

وی ادامه داد :بعد ازاینکه میزان واکسیناسیون

کرونا در تهران و همین طور در کشور افزایش

یافت و همچنین میزان ابتال و مرگ و هم به

دلیل کرونا کاهش یافت ،میزان اعمال جراحی
افزایش یافت و همزمان با افزایش اعمال جراحی

تقاضا برای تامین خون هم افزایش یافته است،
از سویی چون میزان اهدای خون نسبت به

سالهای گذشته با کاهش مواجه شده است،
شاهد کاهش سطح ذخیره خون هستیم.

مدیرکل انتقال خون استان تهران تاکید

کرد :در پیکهای کرونایی اعمال جراحی غیر
اورژانسی محدود شده بود و در حال حاضر با

فروکش کردن کرونا افزایش یافته است و میزان
استقبال برای اهدای خون هم کاهشی است و

گاهی نمیتوانیم نیاز ۱۰۰درصدی خون مراکز

درمانی را تامین کنیم.

وی تصریح کرد :از سویی دیگر هرساله با سرد

شدن هوا در فصل پاییز و زمستان نیز با کاهش
میزان استقبال برای اهدای خون رو برو هستیم و

در حال حاضر هم تعطیلی مدارس و دانشگاهها
و کاهش ترددهای شهری و از سویی هم شیوع

کرونا همه دست به دست هم داده و میزان

اهدای خون را کاهش داده است و خواهش

ما از مردم و بخصوص اهداکنندگان مستمر(با
سابقه حداقل دو بار اهدای خون در سال) و با

سابقه خون این است که برای اهدای خون اقدام
کنند .مردم اهدای خون را فراموش نکنند و در
این روزهای حساس و مهم یاری رسان انتقال

خون و نجاتدهنده جان بیماران نیازمند به
خون و فرآوردههای آن باشند .بهتر است که

اهداکنندگان خون به صورت خانوادگی برای
اهدای خون مراجعه کنند که عالوه بر کمک به

بیماران فرهنگ اهدای خون و ایثار درخانوادهها
نیز نهادینه شود .در حال حاضر روزانه در تهران

بین ۱۲۵۰تا  ۱۳۰۰نفربرای اهدای خون به مراکز

انتقال خون مراجعه میکنند که۱۱۰۰نفر شرایط
اهدای خون را دارند و موفق به اهدا میشوند

رئیس سازمان غذا و دارو:

مدارس در آستانه بازگشایی تدریجی

وضعیت ذخیره خون شکننده است

بعد از شیوع ویروس کرونا و در  ۲۱ماه گذشته

اخبار

واکسن جلوی مرگ و میر ناشی از کرونا را میگیرد

مدیرکل انتقال خون استان تهران:

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت:
وضعیت ذخیره خون در استان تهران در حال
حاضر ،اگرچه بحرانی نیست ،اماشکننده است
و نیاز است که هموطنان اهدای خون را در
اولویتهای خود قرار دهند و مانند همیشه یاری
رسان انتقال خون و نجات دهنده جان بیماران
باشند.
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به گزارش ایرنا ،نمودار کاهشی موارد مرگ و میر
کرونا در چند روز گذشته و تزریق دز اول واکسن
به حدود  ۵۰میلیون نفر تا حدی در جامعه فضای
عادیانگاری به وجود آورده است به طوری که
میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی به زیر  ۴۶درصد
کاهش پیدا کرده است.
همزمان با عادیانگاری بسیاری از افراد جامعه
درباره اپیدمی کرونا و شلوغ شدن محیطهای
کاری و معابر ،موضوع بازگشایی مدارس و حذف
دورکاریها مطرح شده است.
گرچه نگرانی از افت تحصیلی و آثار مخرب روانی
در خانه ماندن دانشآموزان نگرانیهای جدی برای
نظام آموزشی و والدین ایجاد کرده اما بازگشایی
احتمالی یکباره مدارس نیز این زنگ خطر را به صدا
درآورده که مبادا موج ششم کرونا را که با رعایت
شیوهنامههای بهداشتی و گسترش واکسیناسیون
میتواند خفیف بگذرد ،شدت ببخشد.
قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت
گفت :ضرورت دارد مدارس به شکل منطقی و
معقول بازگشایی شود .این تصمیم باید به گونهای
اجرا شود که دانش آموزان بتوانند از مدارس استفاده
کنند و در عین حال زنجیره بیماری کرونا نیز قطع
شود.
وی روز سه شنبه پس از جلسه کمیته علمی کرونا
که در بیمارستان قلب شهید رجایی افزود :امروز
چهل و پنجمین جلسه کمیته علمی کشوری کرونا و
چهارمین جلسه در دولت جدید برگزار شد و در آن
موضوعاتی مانند تصمیم کمیته علمی برای بازگشایی
مدارس و موسسات آموزشی ،ارزیابی هوشمندسازی
محدودیتها در سه استان قزوین ،آذربایجان
غربی و کردستان ،ارزیابی خدمات آزمایشگاهی
در روشهای مولکولی و آنتی ژنی و بررسی ژنی،
عفونتهای قارچی یا قارچ سیاه و استفاده از طب
ایرانی به عنوان طب مکمل برای بیماران کووید۱۹
بررسی شد.
وی افزود :کمیته علمی در خصوص بازگشایی
مدارس و موسسات آموزشی ،تصمیم گیری علمی
کرده و جوانب مختلف ،در نظر گرفته میشود .باید
سود و زیان باز و بسته بودن مدارس را مورد توجه
داشته باشیم اما عدم بازگشایی مدارس ،آسیبهای
جبرانناپذیری را به دانشآموزان وارد میکند و الزم
است ،برای بازگشایی مدارس ،تصمیمگیری شود که
البته مالحظاتی دارد.
معاون وزیر بهداشت گفت :اولویت بازگشایی
مدارس ترجیحا باید در استانها و مناطقی باشد که
کمترین میزان بار بیماری را دارند چون بار بیماری،
مهمترین عامل در هر منطقه است و به عنوان
مهمترین مولفه باید مورد توجه قرار گیرد .نباید
مدارس در کل شهرستانهای قرمز ،زرد ،نارنجی و
آبی همزمان بازگشایی شوند.
جانبابایی تصریح کرد :یکی از مسائل مهم این
است که چه دروسی در مدارس و موسسات آموزشی
حتما باید حضوری ارائه شود چون در دروس
حضوری ،کارایی روشهای مجازی ،موثر نیست و
حتما باید این مالحظه نیز برای بازگشایی مدارس در
نظر گرفته شود .همچنین زیرساختهایی در وزارت
آموزش و پرورش مانند واکسیناسیون دانشآموزان،
تامین ماسک ،شستوشوی مداوم دستها و فضای
فیزیکی مناسب نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره برداشتن برخی محدودیتها در تهران،

 ۳میلیون دوز فخرا و رازی
یکنیم
شخرید م 
پی 

کاهش محدودیتهای کرونایی و زمزمه بازگشایی مدارس ،همزمان با هشدار درباره شروع پیک ششم کرونا ،همچنان مسئله اصلی خانوادههای ایرانی است
به ویژه که طبق گزارشهای رسانهای واکسیناسیون کودکان در مرحله مطالعات است و هنوز در دنیا تاییدیه قطعی ندارد.

یتوان
مردانی:نم 
گفت که تزریق
واکسن به طور
کامل جلوی
ابتالی افراد به
بیماریکووید۱۹
را میگیرد اما
جلوی مرگ
و میر ناشی از
این بیماری را
میگیرد
گفت :خوشبختانه روند مرگ و میر ،بستری و بار
بیماران سرپایی در تهران رو به کاهش است .یکی
از مولفههای محدودیتها ،لغو ساعات دورکاری
کارمندان در تهران است اما مولفه اصلی ،رعایت
پروتکلهای بهداشتی است که به کرات در مورد آن
گفته شده است .وقتی مردم به راحتی به رستوران
میروند ،معقوالنه نیست بگوییم ادارات با نیمی از
ظرفیت خود کار کنند.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد :در حال
حاضر ،اولویت اصلی وزارت بهداشت ،واکسیناسیون
افراد باالتر از  ۱۲سال است .واکسن در مطالعاتی
که انجام شده و آمارهایی که داریم ،بی شک در
کاهش مرگ و میر و بستری افراد میانسال و سالمند
موثر بوده است .در سالمندان ،مرگ و میر بیش
از  ۲۰درصد کاهش پیدا کرده البته واکسیناسیون
سالمندان قبل از پیک پنجم انجام شد و اگر بخواهیم
قضاوت صحیح کنیم باید زمان بیشتری بگذرد
چون روزانه باالی یک میلیون دُز واکسن در کشور
تزریق میشود و تاثیر واکسیناسیون در پیشگیری از
پیکهای بعدی کرونا است.
مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا
گفت :در مورد استفاده از واکسنهای کرونا شواهد
علمی در دنیا نشان میدهد که واکسنهای معتبر
بر افراد باالی  ۱۲سال موثر هستند ،به خصوص
واکسنهای  MRNAمانند فایزر و مدرنا اثربخشی،
یزایی و کارایی بسیار بیشتری نسبت به
ایمن 
واکسنهای حاوی ویروس کشته شده دارند.
وی افزود :درمورد اثربخشی واکسنهای کرونا بر
کودکان هنوز در دنیا شواهد کافی در دست نیست،
البته اثربخشی واکسن فایزر بر کودکان خوب بوده
است .اثربخشی واکسن سینوفارم بر کودکان نیز در
برخی کشورها مانند امارات و برخی استانهای چین
در حال بررسی است اما هنوز شواهد علمی درباره
اثربخشی این واکسنها بر کودکان کافی نیست
و باید مطالعات آن تکمیل شود تا بتوان درباره

اثربخشی و ایمنی واکسنهای کرونا بر کودکان اظهار
نظر کرد.
مردانی ادامه داد :در مورد اثربخشی واکسن
پاستوکووک (واکسن ایرانی -کوبایی) بر کودکان
نیز مطالعاتی در ایران و کوبا در حال انجام است،
مطالبی نیز در رسانهها درباره اثربخشی این واکسن
بر کودکان منتشر شده اما هنوز مقاله علمی آن
منتشر نشده است یا بنده هنوز مقاله آن را ندیدهام
که بتوانم در مورد آن اظهار نظر کنم درمورد
یزایی واکسن سینوفارم بر کودکان
اثربخشی و ایمن 
زیر  ۱۲سال نیز همین طور است.
عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا درباره میزان
آنتی بادی ایجاد شده در افراد بعد از تزریق واکسن
یزایی خاص
گفت :هر نوع واکسن ویژگی و ایمن 
یزایی و تولید آنتی بادی
خودش را دارد و میزان ایمن 
در بدن افراد در واکسنهای مختلف متفاوت است
اما در مجموع واکسنهای ساخته شده با تکنولوژی
 MRNAنسبت به واکسنهای با ویروس کشته
شده ،ایمنی زایی بیشتری ایجاد میکنند و از طرف
دیگر میزان آنتی بادی تولید شده در بدن سالمندان
و افراد باالی  ۷۵سال نسبت به افراد با سنین پایینتر
کمتر است.
یزایی
وی افزود :با توجه به کمتر بودن ایمن 
واکسنهای ساخته شده با ویروس کشته شده،
سازمانهای بینالمللی مانند  WHOتوصیه
میکنند ،افرادی که این نوع واکسنها را (مانند
سینوفارم) تزریق کردهاند بعد از گذشت چند ماه دز
سوم یا یادآور این واکسنها را نیز تزریق کنند.
مردانی با بیان این مسئله که واکسن جلوی مرگ
و میر ناشی از کرونا را میگیرد ادامه داد :در مجموع
نمیتوان گفت که تزریق واکسن به طور کامل جلوی
ابتالی افراد به بیماری کووید ۱۹را میگیرد اما در
اغلب موارد باعث میشوند ،افراد در صورت ابتال به
کرونا به شکل خفیف به این بیماری مبتال شوند و
جلوی مرگ و میر ناشی از این بیماری را میگیرد.

وی درباره اخبار منتشر شده درباره فوت افراد بر
اثر کرونا بعد از تزریق دز دوم واکسن گفت :هیچ
گزارش تایید شدهای در این زمینه نداریم و همه
حرفهایی که درباره مرگ و میر بعد از تزریق دز
دوم واکسن گفته میشود غیر مستند است ،افرادی
که چنین ادعاهایی دارند باید گزارش مرگ افراد بعد
از تزریق دز دوم را به سامانه عوارض واکسن اعالم
کنند تا بررسی شود و در صورت تایید باید علت آن
بررسی شود.
 ۱۶۲فوتی و  ۱۱۷۷۰ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،از
سهشنبه تا چهارشنبه ۱۱هزار و  ۷۷۰بیمار جدید
کووید  ۱۹در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۱۶۲
تن نیز جان خود را از دست دادند.
بر اساس گزارشی از ایسنا ،مرکز روابط عمومی و
اطالعرسانی وزارت بهداشت ،از روز سهشنبه تا روز
چهارشنبه  ۲۸مهرماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۱۱ ،هزار و  ۷۷۰بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۷۹۸
نفر از آنها بستری شدند .مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به  ۵میلیون و  ۸۲۱هزار و  ۷۳۷نفر رسید.
متاسفانه از روز سهشنبه تا روز چهارشنبه ۱۶۲ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۱۲۴هزار و  ۵۸۵نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۵میلیون  ۳۶۱هزار و  ۱۶۹نفر

از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند.
 ۴هزار و  ۵۵۹نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند .تا کنون  ۳۴میلیون و  ۳۳۳هزار
و  ۵۱۶آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده است.
در حال حاضر  ۹شهر کشور در وضعیت قرمز،
 ۱۰۶شهر در وضعیت نارنجی ۲۲۸ ،شهر در وضعیت
زرد و  ۱۰۵شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

و این در حالی است که  ۱۶۷مرکز درمانی و

بیمارستانی تهران روزانه نیازمند ۱۴۰۰تا ۱۵۰۰

واحدخون هستند.

مدیر عامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران خبر داد

یزاده تصریح کرد :با توجه یه اینکه نیاز
مهد 

به خون همیشگی است و جان برخی از بیماران
مانند تاالسمی و سرطانی به خون وابسته است

و از مصرفکنندگان همیشگی خون محسوب
میشوند و از سویی دیگر برخی از فرآوردههای
خون مانند پالکت عمر کوتاه سه روز دارد و

حوادث و سوانح نیز همیشه اتفاق میافتد،
اهداکنندگان خون برای اهدای خون اقدام کنند
و با اهدای یک واحد خون خود نجات بخش جان

سه نفر باشند.

وی گفت :اهداکنندگان خون باید توجه داشته

باشند که مراکز انتقال خون ،مرکز درمانی

نیست که بیماران برای مداوای خود مراجعه
کنند ،بنابراین جایی برای نگرانی اینکه امکان ابتال
به برخی بیماریها یا کرونا وجود داشته باشد
نیست و از سویی دیگر تا کنون هیچ گزارش از
ابتالی به کرونا به دلیل اهدای خون نشده و

همچنین در همه جهان و همین طور در ایران

اهداکنندگان خون همیشه از سالمترین افراد

هستند و از سالمتی خود مراقبتهای خاص
دارند و اهداکنندگان با اطمینان خاطربرای

اهدای خون مراجعه کنند.

تزریق دز سوم واکسن کرونا برای پرسنل در معرض خطر شهرداری تهران
مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران از تزریق دز
سوم واکسن کرونا برای پرسنلی که در شهرداری بیشتر در
معرض خطر هستند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،حمید چوبینه درباره آخرین وضعیت
واکسیناسیون کارکنان شهرداری تهران و تزریق دز یادآور
برای آنها گفت :دز سوم یا دز یادآور مواقعی تزریق میشود
که عموم مردم واکسن کرونای خود را دریافت کردهاند و ما
متناسب با نوع واکسن دز سوم را به همکارانی که بیشتر در
معرض خطر هستند ،توصیه میکنیم.
وی افزود :دز سوم برای کارکنان بهشت زهرا(س) ،میادین
میوه و ترهبار ،آتش نشانی ،سازمان مدیریت پسماند و
کارکنان شرکت شهر سالم که بیشترین ارتباط را با مردم دارند،
در اولویت قرار میگیرند تا دز سوم واکسن کرونا را دریافت
کنند.
وی ادامه داد :باید حداقل فاصله ای  ۶ماهه از تزریق دز
دوم افراد گذشته باشد و عالئمی از بیماری هم نداشته باشند
که بتوانیم این کار را برای همکاران انجام دهیم .در حال حاضر
برای کارکنانی که  ۶ماه گذشته باشد تنها کارکنان بهشت زهرا
و شهرسالم هستند.
وی تاکید کرد :عمال همه پرسنل شهرداری تهران واکسینه

شدهاند مگر افرادی که به دالیل مختلف خودشان نخواستهاند
مثال گرفتار بیماری بودهاند ،یا برخی اعالم میکنند واکسن
کرونا مورد نظرشان در کشور وجود ندارد یا اینکه به لحاظ
روحی و روانی آمادگی دریافت واکسن ندارند؛ لذا باید
مکانیسمهای فرهنگی توسط رسانهها فراهم و دنبال شود تا
آمادگی الزم برای این افراد برای دریافت واکسن فراهم شود.
چوبینه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با برداشته شدن
دورکاری تکلیف افرادی که واکسن دریافت نکردهاند و احتمال
ایجاد محدودیت برای آنها ،گفت :من به عنوان فردی که در
عرصه سالمت کشور فعال هستم پیشنهاد میکنم با توجه
به اینکه زندگی اجتماعی داریم ،قواعد اجتماعی را بپذیریم.
وی ادامه داد :افراد اجازه ندارند به خودشان آسیب بزنند؛
بلکه اگر آسیب به خود موجب آزار و اذیت و بیماری دیگران
شود باید قواعد سختگیرانهتری اعمال شود .باید تا جایی که
میشود رفع نیاز واکسن برای شهروندان انجام شود و آنها
هم که به لحاظ فرهنگی ممکن است با واکسن مشکل داشته
باشند ،فرصت بدهیم و آماده شان کنیم که دغدغه ذهنی و
فرهنگی آنها رفع شود .چون زندگی اجتماعی است باید ضوابط
به گونهای ایجاد شود که نقش موثر ایفا کنند که افراد خود را
ملزم به دریافت واکسن بدانند.

یک فعال محیط زیست:

پسماند غذایی؛ خوراکی که به مذاق طبیعت خوش نمیآید
با رشد روزافزون جمعیت در دنیا و مصرف بیش از پیش مواد غذایی ،مسئله
مدیریت پسماندهای غذایی به عنوان یکی از چالشهای زیستمحیطی شهرهای
بزرگ مطرح شده است .یک فعال محیط زیست بهترین راه مدیریت این
ضایعات را «بازیافت» میداند و بر اهمیت تجدید نظر در روشهای مدیریت
پسماند تاکید میکند.
به گزارش ایسنا ،حسین عبیریگلپایگانی با اشاره به دفع نادرست پسماند
غذایی خاطرنشان کرد :الگوی نادرست مصرف سبب مصرف بیرویه و بیش
از حد خواهد شد .مصرف بیرویه مواد غذایی عالوه بر آسیبها و چالشهای
اقتصادی ،از بعد اخالقی و زیست محیطی نیز مشکلساز است .زمانی که
پسماند غذایی زیاد شود ،غذای در دسترس حیوانات بی خانمان بیشتر خواهد
شد .این مسئله باعث رشد غیرقابل کنترل این موجودات میشود .رشد غیرقابل
کنترل برخی گونهها ممکن است نظم زنجیره غذایی را برهم زند و باعث از بین
رفتن تعادل در طبیعت شود.
وی با تاکید بر لزوم حفظ سالمت آب و منابع آبی در برابر آلودگی پسماند
ادامه داد :افزایش ضایعات غذایی که اغلب محتوای آب هستند ،باعث بیشتر
شدن حجم زباله تر میشود .زباله تر عالوه بر مشکالتی که در جمعآوری
پسماند ایجاد میکند ،باعث به وجود آمدن شیرابه نیز میشود که ممکن است
منابع آب را در معرض خطر و آلودگی قرار دهد .با توجه به بحران آب و نگرانی
بسیاری از دولتها نسبت به این معضل ،حفظ منابع آب زیرزمینی و مصون
نگاه داشتن آنها از آلودگی از اهمیت باالیی برخوردار است.

عبیریگلپایگانی با تاکید بر اینکه دفع پسماند روش نادرستی برای مدیریت
آن است ،اظهارکرد :بهترین روش مدیریت پسماند«بازیافت» آن است.
بازیافت پسماند عالوه بر امکانات و تجهیزات به فرهنگسازی و ایجاد دغدغه
میان مردم نیز نیاز دارد .زمانی که رفتار مسئوالنه میان افراد جامعه حاکم
شود ،هر کس خود را مسئول رفتارش در مقابل جهان پیرامون خود خواهد
دانست.
وی با تاکید بر اینکه علت اصلی آلودگی غذایی روش نادرست جمعآوری
ضایعات آن است ،تصریح کرد :عمده آلودگی ایجاد شده ناشی از پسماندهای
غذایی ،در جریان جمع آوری آنها اتفاق میافتد .لذا اگر جمعآوری و تفکیک
زبالههای غذایی بهدرستی صورت بگیرد و از دیگر پسماندهای غیرقابل تجزیه
جدا شوند ،خطری برای محیط زیست ایجاد نخواهد کرد همچنین میتوان زباله
غذایی را به مواد قابل استفاده و سودمند دیگری مانند کمپوست تبدیل کرد که
یکی از بهترین راههای بازیافت این دسته از زبالههاست.
عبیریگلپایگانی با اشاره به روشهای مدرن مدیریت مواد غذایی پیش از فاسد
شدن یا تبدیل شدن به زباله گفت :در کشور سوئد ،زمانی که مرغ وارد بازار
میشود ،قیمتی معین دارد.هرچقدر که از زمان ورود محصول به بازار میگذرد
قیمت آن کاهش پیدا میکند و از زمانی مشخص به بعد ،دیگر به فروش نخواهد
رسید و به عنوان خوراک حیوانات مورد استفاده قرار میگیرد .اگر فردی پس از
این تاریخ مشخص اقدام به خرید و فروش محصول غذایی مذکور کند ،توسط
پلیس دستگیر و به جرم به خطر انداختن سالمت غذایی مردم و سالمت محیط

زیست محکوم خواهد شد.
وی با تاکید بر مسئولیت افراد جامعه برای کمک به مدیریت و کاهش پسماند
غذایی اظهارکرد :کنترل وضعیت پسماندهای غذایی به فعالیت افراد جامعه
بستگی دارد .برای مثال خرید مواد غذایی با کیفیت ،استفاده از روشهای
صحیح حمل مواد غذایی از فروشگاه تا منزل مانند خرید نان با استفاده از ساک
پارچهای همچنین نگهداری صحیح نان در منزل از مصادیق مسئولیت مردم در
جلوگیری از افزایش ضایعات غذایی است.
این فعال محیط زیست به اهمیت مدیریت پسماند غذایی برای دستیابی به
سالمت محیط زیست اشاره کرد و گفت :موضوع صرفه جویی در مواد غذایی
عالوه بر یک فعالیت فرهنگی ،فعالیتی اجرایی نیز به شمار میرود .کاهش حجم
زباله و بهویژه زباله غذایی به معنای کاهش برداشت ما از منابع طبیعی است.
هر چه طبیعت و منابع آن دست نخوردهتر و میزان برداشت انسان از آنها کمتر
باشد ،بدیهی است که زباله کمتری نیز تولید خواهدشد و این رابطه دوسویه
نشاندهنده اهمیت تغییر موضع ما نسبت به طبیعت است.
عبیریگلپایگانی در پایان اظهار کرد :کاهش برداشت ما از طبیعت ،سبب
میشود منابع آب بهویژه منابع آب زیرزمینی برای نسلهای بعدی باقی بماند و
ت گاو،
تولید گاز دیاکسید کربن کاهش یابد .برای مثال با کاهش تولید گوش 
تولید گاز متان نیز کم میشود همچنین در مصرف آب نیز صرفهجویی خواهد
شد .زنجیره این اتفاقات سبب میشود تا تولید گازهای گلخانهای کاهش یابد و
در ایستگاه نهایی کره زمین از خطرات زیست محیطی در امان بماند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت :پیشنهاد ما
این بوده که یک و نیم میلیون دوز از هر کدام
از دو واکسن فخرا و رازی پیش خرید شود .البته
این پیشنهاد ما بوده و باید اعتبار آن به تصویب
برسد.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا شانهساز رئیس
سازمان غذا و دارو در ارتباط با گالیه مدیر پروژه
واکسن فخرا مبنی بر اینکه از هیچ واکسنسازی
پیشخرید انجام نمیشود گفت :ما خودمان
پیشنهاد پیش خرید دادیم و گفتهایم از
این دو پلتفرم یعنی رازی و فخرا با توجه به
سرمایهگذاری که کردند حتما پیش خرید انجام
شود .اعتبار و مصوبهاش که بیاید حتما این کار
انجام میشود و از سوی وزارت بهداشت برروی
این مسئله تاکید شده است.
او در ارتباط با درخواست مدیر پروژه واکسن
فخرا مبنی بر تسریع در تایید و صدور مجوزهای
این واکسن گفت :واقعیت این است که واکسن
حساسیت ویژهای را طلب میکند .ما باید
یکسری از گزارشها را دریافت کنیم که اطالعات
و گزارشهای بدی نیز نبوده ،اما باید کامل شود
و هنوز به حداقلی که باید نرسیده است ،اما به
محض اینکه کامل شود ،کارشناسان ما یقینا آن
گزارشها را هم مانند گزارش بقیه تولیدکنندگان،
با اولویت تام و ظرف  ۴۸ساعت میخوانند
و موارد را منعکس میکنند ،پاسخ میگیرند و
مجوز میدهند.
شانهساز در ارتباط با میزانی که قرار است از
این دو پروژه واکسن پیش خرید شود ،گفت:
پیشنهاد ما این بوده که یک و نیم میلیون دوز از
هر کدام از این دو واکسن پیش خرید شود .این
پیشنهاد ما بوده و باالخره باید تامین اعتبار آن
نیز به تصویب برسد.
او همچنین در ارتباط با مسئله رو به اتمام
ی که از سوی
بودن ذخایر پانسمان بیمارانای ب 
دبیر خانهای بی اعالم شده بود ،گفت :ما با آقای
ی جلسات
هاشمی و دیگر مسئوالن خانهای ب 
متعددی داشتیم ،و درحال پیگیری هستیم و
نمیگذاریم کمبودی برایشان پیش بیاید .قرار
شد که به ما اطالعات بدهند ،در هربخشی
نگرانی از کمبود وجود داشته باشد ،سریعا اقدام
میکنیم.
او افزود :متاسفانه یکی از مظاهر تحریم همین
رفتار زشت شرکت تولیدکننده این پانسمان
بود که از ترس آمریکا به ما جنس نداد ،اما از
کانالهای دیگر ما برای واردات اقدام کردهایم
و االن هم الحمدلله ذخایرمان خوب است و
ی بسیار نزدیکتر
ن ای ب 
همکاریمان با انجم 
از قبل شده است .هرمورد کمبودی باشد به آن
رسیدگی میشود.

تالشها برای پیدا کردن ردپای
پلنگ در سرباز همچنان ادامه دارد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرباز
گفت :یگان حفاظت محیط زیست این
شهرستان به دنبال سرنخهای حمله سه قالده
پلنگ به احشام منطقه است.
به گزارش ایرنا ،ادریس رئیسی اظهار کرد:
براساس گزارش مردمی مبنی بر مشاهده
سه قالده پلنگ در نزدیکی یکی از روستاهای
شهرستان سرباز ،تیم کارشناسی محیط زیست
از منطقه بازدید کرد .براساس گزارشهای اولیه
مردم در روستای ون از توابع شهرستان سرباز،
سه قالده پلنگ به  ۳۰راس از احشام حمله
کردهاند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرباز
افزود :تاکنون  ۲۰راس دام تلف شده توسط
تیم کارشناسی محیط زیست بررسی و تعدد ۱۰
راس احشام مفقود شده نیز از سوی مردم بومی
منطقه گزارش شده است .آموزشهای الزم از
سوی تیم یگان حفاظت محیط زیست شهرستان
به مردم منطقه در خصوص نزدیک نشدن به
قلمرو گونه و چگونگی رفتار در صورت مشاهده
پلنگ داده شده است.

