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 جهاد خانوادگی آتش به اختیارها 
وم زلزله زده کرمانشاه برگزار می شود در مناطق محر

هفتمین اردوی جه��ادی قرارگاه امام رض��ا)ع(، در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه متفاوت تر از دوره های گذشته برگزار می شود. 
در ای��ن دوره ک��ه در ب��ازه زمان��ی 26اس��فند96 لغایت 
12فروردین 97 برگزار می شود، جهادگران بصورت خانوادگی 

در اردوی جهادی شرکت می کنند. در اردوی جهادی این دوره 
عالوه برآنکه جهادگران به صورت خانوادگی در مناطق زلزله زده 
شهرس��تان س��رپل ذهاب حضور می یابند، در توانمندس��ازی 

خانواده های محروم و نیازمند نقش مؤثری ایفا می کنند.

متقاضیان شرکت در اردوی جهادی می توانند از طریق سایت 
 www.g-emamreza.ir قرارگاه جهادی امام رضا)ع( به آدرس 
 ثبت ن��ام به عم��ل آورن��د و جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر با 

شماره 021-77680095 )داخلی 106( تماس برقرار کنند.

وی انتظامی  دادگاه عامل شهادت 3 مأمور نیر
وز برگزار می شود خیابان پاسداران امر

سرپرس��ت دادگاه کیف��ری یک اس��تان ته��ران از 
برگزاری دادگاه عامل ش��هادت 3 مأمور نیروی انتظامی 

در خیابان پاسداران به صورت علنی خبر داد.
محس��ن افتخاری اظهار ک��رد: دادگاه محمد ثالث 
راننده اتوبوس دراویش داعش��ی که منجر به شهادت 3 
تن از مأموران نیروی انتظامی شد، امروز برگزار می شود. 
وی افزود: دادگاه این متهم در س��اعت 11:30 در شعبه 
9 دادگاه ی��ک کیفری اس��تان تهران به ریاس��ت قاضی 

محمدی کشکولی و به صورت علنی برگزار می شود.
وی گفت: در کیفرخواست صادر شده برای این متهم، 

قتل عمد 3 نفر و اخالل در نظم عمومی آمده است.

 افت ۵درصدی کیفیت هوای تهران 
نسبت به سال گذشته

70 درصد روزهای امس��ال هوای پاک و س��الم در 
پایتخت تنفس شده و در 30 درصد روزهای گذشته از 

سال هوا آلوده بوده است.
لیال نظری درباره وضعی��ت کیفیت هوای تهران تا 
نیمه اس��فندماه امسال گفت: 70 درصد روزهای امسال 
ه��وای پاک و س��الم در پایتخت تنفس ش��ده و در 30 

درصد روزهای گذشته از سال هوا آلوده بوده است.
وی افزود: بررس��ی گزارش��ات کیفیت هوای تهران و 
تطبیق آن با س��ال گذشته نشان می دهد هوای امسال در 
دوره زمانی اول فروردین تا 15 اسفند نسبت به سال گذشته 
5 درصد آلوده تر بوده است؛ سال گذشته هوای تهران حدود 

75درصد پاک و سالم و 25 درصد آلوده بوده است.

یمه رانندگان متخلف راحت تر شد جر
در س��یزدهمین همایش سراس��ری رؤسای پلیس 

راهور ناجا از سامانه جدیدی در این حوزه رونمایی شد.
س��امانه موبایلی آنالین ثبت تخلف��ات راهنمایی و 
رانندگی امکانات برخط مورد نیاز افس��ران پلیس راهور 
را ب��ر روی موبایل به کارب��ران خود ارائه می دهد. در این 
س��امانه امکان جریمه متخلفان، استعالم پالک خودرو، 
اس��تعالم گواهینامه، اس��تعالم نمرات منف��ی و اصالح 
جریمه های صادر شده بر روی موبایل فراهم شده است.

حکم جدید محمدعلی طاهری صادر شد
وکیل مدافع س��رکرده عرفان حلق��ه از محکومیت 

محمدعلی طاهری به 5 سال حبس خبر داد.
محم��ود علی��زاده طباطبای��ی درخص��وص آخرین 
وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: در دیوان عالی 
رای اعدام نقض ش��د و پرونده به دادگاه انقالب ارس��ال 
شده بود. وی افزود: در شعبه 15دادگاه انقالب به ریاست 
قاضی صلواتی، طاهری به پنج سال حبس محکوم شده 

است که ما اعتراضاتی را هم به این حکم داریم.
وکیل مدافع سرکرده عرفان حلقه از انجام اعتراض به 
حکم خبر داد و گفت: در مهلت تعیین شده به حکم اعتراض 

می کنیم تا پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.

کشف الشه قوچ وحشی در قنادی شرق تهران
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از 

کشف الشه قوچ وحشی در قنادی شرق تهران خبر داد.
نقی میرزاکریمی گفت: حس��ب اطالع رسیده مبنی 
بر نگهداری و فروش گوش��ت حی��ات وحش در یکی از 
قنادی ه��ای تهران، موضوع در دس��تور کارشناس��ان و 
ماموران یگان حفاظت محیط زیس��ت استان تهران قرار 
گرفت��ه و بعد از تحقیقات گس��ترده میدانی محل مورد 
نظر شناس��ایی ش��د. وی افزود: ماموران یگان حفاظت 
محیط زیس��ت استان تهران به همراه ماموران انتظامی با 
حضور در محل الش��ه یک راس قوچ وحشی را کشف و 

ضبط کردند و متهم دستگیر شد.

اجرای حکم قاتل بنیتا در مرحله استیذان
رئیس دادگس��تری استان تهران از آخرین جزئیات 

پرونده قاتل بنیتا خبر داد.
غالمحسین اسماعیلی اظهار کرد: پرونده بعد از صدور 
حک��م اعدام و تایید آن در دیوان عالی کش��وربه دادس��را 
بازگش��ته اس��ت. وی افزود: اجرای حکم نیازمند تقاضای 
اجرای حکم از ناحیه اولیای دم و طی شدن فرآیند استیذان 
از رئیس قوه قضاییه است که انجام این امور با دادسرا است 

و هنوز زمان اجرای حکم قاتل تعیین نشده است.

کشف و ضبط 17 تن انواع مواد محترقه قاچاق
رئیس پلیس پایتخت از کشف و ضبط 17 تن انواع 

موادمحترقه قاچاق خبر داد.
سردار حس��ین رحیمی اظهار کرد: در مجموع 73 
میلیون  عدد مواد محترقه  کشف شد که 8 تن از این مواد 
محترقه  پرخطر اس��ت، در همین راستا 74 تن دستگیر  
شدند  و 11 انبار بزرگ توزیع کننده مواد محترقه  پلمپ 
شدند. وی افزود: 14 دس��تگاه خودرو حامل انواع مواد 
محترقه  توقیف  ش��ده اس��ت و در مجموع ارزش ریالی 

مواد محترقه ضبط  شده 40 میلیارد ریال است.
رئیس پلیس پایتخت گفت: جلس��ات متعددی را با 
اتحادیه ها، خرازی ها و رنگ فروش��ی ها داشته ایم و تذکر 
داده ایم که از فروش هرگونه موادمحترقه  خودداری کنند. 
وی افزود: با توجه به مراس��م چهارشنبه س��وری کنترل 
اقش��ار  آسیب پذیر را در دستور کار قرار دادیم . همچنین 
خودرو افرادی که ایجاد مزاحمت می کنند نیز توقیف و تا 

پایان تعطیالت در اختیار پلیس قرار خواهد گرفت.

دستگیری تیم ۶ نفره آدم ربایان
نیرو های پلی��س 6 گروگانگیر که اقدام به گروگان 
گرفت��ن یک تن و دریافت 10 میلیون تومان از خانواده 

وی کرده بودند را دستگیر کردند.
یک گروه آدم ربا با تهدید اس��لحه، راننده خودرویی را 
که به س��مت خاش در حرکت بود ربوده و پس از آن برای 
دریافت پول از خانواده راننده اقدام می کنند. آدم ربایان پس 
از اخذ 10 میلیون تومان از خانواده فرد راننده و به سرقت 
بردن خ��ودروی وی، آن را رها کردند. پ��س از این اتفاق، 
موضوع در دستور بررسی نیروهای پلیس قرار گرفت و در 
نهایت پلیس موفق شد ظرف چند ساعت با راهنمایی های 

فرد ربوده شده، همه اعضای باند را دستگیر کند.

ببرند پیش دکتر
مسئوالنی که کود انسانی از ترکیه وارد کردند را ببرند پیش 
دکتر. این افراد یا واقعا مریض هستند یا دالل. کدام آدم عاقل و 

دلسوزی می رود از ترکیه کود انسانی برای کشور وارد می کند؟
ناشناس

پشت صحنه موسسات مالی
اگر مس��ئوالن دولتی صداقت دارند پش��ت صحنه موسسات 

مالی را که مشکالت زیادی برای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ببار آورده و هزینه میلیاردی به ملت و بیت المال وارد آورده است 

را افشا نمایند؛ تا کی سیاسی کاری و... .
رنجبر

بساط شان جمع شود
باید بس��اط درویش بازی و این قبیل مس��خره بازی ها جمع 
شود. دین اسالم آمد تا خرافات و اراجیف پایان یابد اما امروز در 

کشوری که پرچمدار دینداری در دنیا است ده ها فرقه دراویش و 
سوفی مسلک همچنان افراد ساده لوح را فریب داده و جذب نیرو 

می کنند و مخ شان را شست و شو می دهند.
دهقان

 
فتنه گر

هر کس��ی از فتنه گران سال 88 و زمس��تان امسال حمایت 
کند فتنه گر اس��ت. کسانی که پرچم کشور را آتش زدند فتنه گر 

هس��تند و آنهایی که ب��رای این فتنه گران اش��ک می ریزند یا از 
مرحله کال پرت هستند یا خودشان هم فتنه گرند.

عمرانی

بدانند
مردم ایران س��ی و نه ساله که این همه شهید، جانباز و مفقود 
داده و هنوز هم می دهند که یک مشت آقازاده آنها را چپاول کنند؟
نصراللهی

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

هر
 م

محمد قاسمی

هنوز آفتاب به نیمه آس��مان 
نرس��یده و ص��دای همهم��ه درحـــاشیه

نزدیک ظهر یک روز تعطیل در 
ش��هر نپیچیده بود؛ صدای س��وت ورزشی می آمد. با 
وقفه های مشخص. با صدای اول، دست ها باال می رفت. 
س��وت بعدی، به سمت راست و بعدی، به چپ. برای 
بازی فوتبال آماده می شدند؛ مردان شهر سرپل ذهاب.

از می��ان فنس هایی که چند مت��ر دورتر از این 
فوتبالیست ها، دور زمین کش��یده شده بود می شد 
دی��د که زمین چمن ورزش��گاه اح��رار دیگر مانند 
صب��ح ف��ردای زلزله 7.3 ریش��تری غرب کش��ور، 
تصویری آخرالزمانی ندارد. دیگر خبری از نشس��ت 
و برخاستن بالگردهایی نبود که آب، تغذیه و کیسه 
جس��د می آوردند و مصدومان را می  بردند. دیگر نه 
آمبوالنس ها کنار زمین بودند، نه زخمی هایی که هر 
گوشه دراز کشیده باشند و نه مادری که شیون کنان 
پی فرزندش که روی برانکارد سوار بالگرد می کردند 
باشد. امروز، سرپل ذهاب وحشت زده نیست، بهت زده 

نیست. ساکت تر است ولی، آرام ... نه.
از گوشه همان فنس ها می شد فوتبال سرپلی ها 
را دی��د. فنس های��ی ک��ه روی آن حول��ه، پیراهن،  
جوراب و لیف آویزان ش��ده بود تا خش��ک ش��وند. 
فنس هایی که رخت آویز مردمی شده بود که ساکن 
کانکس های دور تا دور ورزشگاه بودند. کانکس هایی 
که روی پیاده روها قرار داشتند. پیاده روهایی که تا 
چندی پیش محل رفت و آمد مردم در مرکز ش��هر 
بودند اما حاال مسکن مردمی که سقف خانه هایشان 
کوتاه تر ش��ده. جای جای شهر همین گونه بود. در 
بلواره��ا، پیاده روها، کنار خانه های تخریب ش��ده و 
نیمه تخریب ش��ده؛ هر کجا که فضایی بود و چشم 
کار می ک��رد کانکس بود و چادر. جاهایی که فضای 
خالی بیش��تری بود کانکس ها و چادرهای تو در تو 

بیشتر به چشم می آمدند.
کودکان در میان مس��یرهای همین خانه های 
ب��ی روح، کودک��ی می کردن��د و روز را ب��ه ش��ب 
می رساندند. آنها وسیله ای را ساخته بودند و گوگرد 
س��ر کبریت را توی آن می ریختن��د، یک میخ هم 
روی آن می گذاش��تند و به دی��وار می کوبیدند و... 
تق. تفریحی که با نزدیک ش��دن ب��ه حال و هوای 
چهارشنبه س��وری انجام می دادند. ب��ازی که تمام 
می شد استراحتگاهشان همین بود سقف های کوتاه، 

بی اتاق خواب و تلویزیون و رختخواب گرم و نرم.
زندگی درون همین خانه های جدیِد تنِگ بی روِح 
آهنی به سر می ش��د. خواب، خورد و خوراک و همه 
چیز همان جا بود. گوشه ای از کانکس ها پتو و بالش 
برای خواب و گوشه ای دیگر گاز پیکنیکی و ظرف برای 
خوراک. هر گوشه و کناری نزدیک به این مجتمع های 
جدید هم که می شد، سرویس بهداشتی و حمام های 
سیار تعبیه شده بود. حمام ها و سرویس های بهداشتی 
عمومی. برای همه. حمام هایی که روزی چند ساعت 

مردانه بود و چند ساعتی هم زنانه.
این فضای آهنی اما س��هم همه نبود با وجود 
اینکه چادر، اسکان اضطراری بود و قرار بود همه در 
کانکس اس��کان کنند اما همچنان میان کانکس ها 
چادرهایی هم دیده می شد. اینها مردمی بودند که 

هنوز نتوانسته بودند کانکس بگیرند.

کمی پایین تر از بیمارستان شهدای سرپل ذهاب؛ 
همان بیمارس��تانی که بعد از زلزل��ه به جای اینکه 
ملج��اء و ماوای آس��یب دیدگان باش��د؛ خود چنان 
زی��ر بار این حادثه کمر خم ک��رد که دیگر هیچ گاه 
بلند نش��د و حاال بعد از گذش��ت چهار ماه سکوت 
یک متروکه در فضای آن سنگینی می کند؛ نزدیک 
همین بیمارستان،  یک خیابان پایین تر، در محوطه 
مدرسه استثنایی می شد چند خانواده ساکن در چادر 
را دید. دو برادری که با همس��ر و کودکان، مجموعا 
9 نفر جمعیت داشتند با چسباندن دو چادر به هم 
همچنان در این شرایط زندگی می کنند. می گفتند 
که نه پول کانکس را گرفتند، نه کانکس های دولتی 
به آنها رسیده و نه توانسته بودند از کانکس هایی که 

خیره در منطقه توزیع می کنند استفاده کنند.
در حالی بعضی خانواده ها هنوز اینطور زندگی 
می کنن��د که بعض��ی دیگر بیش از ی��ک کانکس 
گرفته اند و یکی را محل س��کونت کرده اند و یکی 
دیگر را محل نگهداری وسایلش��ان و عده ای هم از 
کانکس ها برای کسب و کارشان استفاده می کنند. 
در سطح شهر به چشم می خوردند. یکی شده بود 
آموزش��گاه زبان، یکی آموزش��گاه موسیقی و یکی 
هم کسب و کارش را با زلزله پیوند داده و "فالفلی 
زلزل��ه" راه انداخته ب��ود. بعض��ی از کارخانه های 
کانکس س��ازی ه��م آنج��ا کانکس های��ی را ب��ه 
عن��وان دفتر فروش تعبیه کرده بودند و س��فارش 
می گرفتند. هر کسی که می توانست چند میلیونی 

پول جور کند می توانست از آنها کانکس بخرد.
بعض��ی از اهال��ی ه��م راه و روش��ی را به کار 
می بستند، تا از نیت خّیرهایی که در منطقه کانکس 
توزیع می کنند سوء استفاده کنند و از این کاله نمدی 
برای خود بس��ازند. یکی از اهالی س��رپل ذهاب که 
چادرنشین بود می گفت: بعضی ها معلوالن را با خود 
می برند پیش خّیرها تا کانکس بگیرند. می گویند که 
با آنها زندگی می کنند. بعد هم کانکس را می گیرند 

و می فروشند به آنها که نیاز دارند.

یکی از چادرنشین ها معلمی بازنشسته بود که 
می گفت: حتی همین چادر هم برای من نیس��ت و 
امانی گرفتم. یک��ی کانکس گرفت و چادرش را به 
من داد. کانکس هم ندارم. ش��اید چون معلم بودم 
گفتند به تو کانکس نمی دهیم؟! چادر نمی دهیم؟! 
بعضی ها چند تا چند تا کانکس گرفته اند و بعضی ها 

هم مثل ما، چادرشان هم برای خودشان نیست.
این حال و روز مردمی اس��ت که خانه هایشان 
تخریبی است و نیمه تخریبی است و ساکن کوچه ها 
و خیابان ها شده اند. خانه هایی که در چند ثانیه آوار 
ش��دند و حاال انگار سر بلند کردنشان چندان ساده 
نیست. برای سرپا کردن خانه و ساختن دوباره پیش 
از هر چیز باید میزان تخریب هر کدام کارشناس��ی 
ش��ود. بعضی ه��ا تخریبی اند و بعضی ه��ا تعمیری. 
تعمیری ها هم براساس میزان خسارت تقسیم بندی 
می ش��وند. تسهیالت و بازسازی هر کدام از آنها هم 
متفاوت اس��ت. همین کارشناس��ی ها نیز نارضایتی 
برخی مال��کان را به همراه دارد. خانه هایی که حال 
و روزشان چندان خوش نیس��ت، معموال تعمیری 
نوع یک هستند، اما بعضی مالکان می گفتند که این 
خانه ها خانه بش��و نیستند و باید تخریبی می زدند. 
بعضی ها هم می گفتند آشنا و پارتی در کارشناسی 
خانه ه��ا بی تاثیر نیس��ت. می گفتن��د خانه هایی در 
سرپل ذهاب وجود دارد که می تواند تعمیری نوع 2 
باش��د ولی کارشناس آشنا آنها را نوع یک می زند تا 

تسهیالت باالتری بگیرند.
مالکانی که تکلیف کارشناس��ی خانه هایش��ان 
معلوم شده و می توانند کار را شروع کنند، دست به 
کار تعمیرات شده بودند. در شهر خانه های زیادی 
بود که دور تا دورش را داربست زده بودند، بعضی 
دیگر هم مشغول سیمان کاری و کار های تعمیراتی 
دیگر بودند ام��ا از پی ریزی خانه های جدید کمتر 
خبری بود. با توجه به وضعیتی که در ش��هر وجود 
دارد، کار تعمیر خانه ها هم برای مالکانشان چندان 
ساده نیست. یکی از آنها که خانه اش تعمیری نوع 

یک ب��ود می گفت: نصف وامی که باید می دادند را 
گرفت��ه ام و گفتند که باقی را بع��د از اینکه تعمیر 
ک��ردی می دهی��م. ب��رای تعمیری ن��وع یک 12 
میلیون وام داده ان��د ولی تا االن 10 میلیون خرج 
کردم و کاری هم پیش نرفته. 30-20 میلیون هم 
جواب نمی دهد. با این پول ها دردی دوا نمی شود. 
یک آش��پزخانه را بخواهی درس��ت کنی 30-40 

میلیون هزینه می خواهد.
اف��رادی هم بودند که مشکلش��ان عمیق تر از 
مقدار کم وام و تس��هیالت ب��ود. آنهایی که هنوز 
در بدهی و اقساط خانه قبلی و وسایلش هم مانده 
بودند. خانم مس��نی که در محله فوالدی، یکی از 
محله هایی که خسارت بسیار زیادی دیده بود؛ در 
کانکس س��اکن بود، می گفت: هر روز برای اقساط 

وسایل خانه  قبلی اش به او زنگ می زنند.
او که در زلزله همس��رش را هم از دست داده 
بود و خودش هم چون عمل کرده بود نمی توانست 
از جایش بلند ش��ود می گفت: هنوز اقساط کابینت 
خان��ه قبلی ام مانده و صاح��ب کار زنگ می زند که 
پولش را بدهم. از کجا بیاورم؟ حاال در این وضعیت 
وام ساخت و تعمیر خانه هم گرفتم؛ چطور می توانم 
پرداخت کنم وقتی هنوز قسط های قبلی ام مانده؟. 
شوهرم که فوت کرده خودم هم زمین گیر شده ام.

یکی از اهالی دیگر که کارش کارگری بود و حاال 
بیکار شده می گفت: چند وقت قبل از زلزله برای خانه 
تلویزیون قس��طی خریده بودم هنوز خیلی استفاده 
نکرده بودم که در زلزل��ه از بین رفت. حاال 90 هزار 
تومان از یارانه ای که ماهانه می گیرم را به جای قسط 

تلویزیونی می دهم که ندارم. کار هم که نیست.
کار؛ مس��اله ای ک��ه در ای��ن ش��هر جنبه های 
متفاوت��ی به خودش گرفته. آن هایی که کار دولتی 
دارند بعد از اینکه اوضاع کمی س��ر و سامان گرفته 
س��ر کار می روند اما آنهایی که کارشان غیردولتی 
اس��ت یا بیکارن��د و یا لن��گان لنگان کاس��بی راه 
انداخته اند. میوه فروشی ها راه افتاده ؛ آرایشگاه ها سر 
و س��امانی به مغازه داده و بنرهای جدیدی هم سر 

در مغازه زده بودند. مشتری هم گه گاه داشتند.
بعضی ها هم که کاسبی شان با این روزهای شهر 
نمی خواند س��عی می کردند، کار موقتی دیگری راه 
بیندازن��د. نزدیکی محله فوالدی جوانی که تا دیروز 
س��ه دهانه مغازه را اج��اره داده بود و لوازم صوتی و 
تصوی��ری آنجا فروخته می ش��د، حاال مغ��ازه را به 
دوس��تش اج��اره داده تا کبابی راه بین��دازد. داخل 
مغازه یک یخچال ب��ود و دو صندلی و بیرون مغازه 
هم یک منق��ل و یک کتری روی آتش. فالفلی ها و 
کبابی های چرخی هم در ش��هر بیشتر از قبل شده  
بودند. هر که توانسته یک چرخ و منقل تدارک ببیند 
کنار خیابان چند سیخی دل و جگر و چای می دهد. 
سوپرمارکت ها و ش��یرینی فروشی ها هم کارشان را 
شروع کرده بودند. حتی بعضی از رستوران های شهر. 
رستوران هایی که بیشتر مشتری هایشان از خّیرهایی 

است که برای کمک در شهر حضور دارند.
ای��ن گروه ه��ا و اف��راد خی��ر کم ه��م نبودند. 
بعضی ها از ابتدای زلزله در منطقه حضور داش��تند 
و نه تنها در س��رپل بلکه ب��ه مناطق دیگر از جمله 
روستاهای دشت ذهاب هم می روند. از گروهی که با 
سازمان های خیریه خارجی همکاری می کنند گرفته 
تا جوان هایی که هرکاری از دستشان بر بیاید انجام 
می دهند. یکی از همان هایی که با گروه های خارجی 

هم��کاری می کرد می گفت که تا کنون نزدیک به 3 
میلیارد تومان کمک از خارج کشور جمع کرده اند.

"امین" هم یکی دیگر از خّیرهایی بود که برای 
چندمین بار به س��رپل ذهاب آمده ب��ود و عالوه بر 
رس��یدگی به اوضاع خانواده ها و تهیه کمک هزینه 
تحصیلی ب��رای دانش آموزانی که ب��ه دنبال فوت 
سرپرس��ت شرایط سختی داش��تند، چند کانکس 
هم آورده بود و اولویتش را هم گذاش��ته بود روی 
خانواده های��ی که معلول دارن��د و کانکس ها را به 
آنها می رس��اند؛ کاری که با تحقیق و پرس و جو از 

شرایط خانواده ها انجام می داد. 
گروه ه��ای دیگری هم در زمان های مختلف در 
مناطق زلزله زده حضور پیدا می کنند. گروه هایی که 
کارشان اگر کمک مالی نباشد، معنوی است. یکی از 
آنها "محمد تاجران" بود، سایکل توریست ایرانی که 
بیش از 50 کشور دنیا را رکاب زده؛ این بار با یک تیم 
چهار نفره تا سرپل ذهاب رکاب زده و در منطقه ای 
نزدیک خروجی ش��هر که خانواده های زیادی آنجا 
اسکان داشتند،  مستقر شده بود و با چند نفر دیگر 
از جمل��ه دو بانوی نقاش،  چند روزی برای کودکان 
برنامه های نشاط آور داشتند و آرایشگاه  سیاری هم 
در همان منطقه زده بودند؛ حاصل کارشان هم رنگ 
و لعابی بود که کودکان منطقه با رنگ و قلمو، خود 

به روی کانکس هایشان زده بودند.
ویرانی شهر و بیکاری آدم ها و تقاضایی که برای 
کارهای مربوط به تخریب سازه ها وجود دارد، باعث 
شده بود شغل های متناسب با شرایط هم ایجاد شود. 
شغل هایی همچون تخریب و برش کاری و بنایی و... 
در شهر می شد ماشین هایی را دید که یا روی کاپوت 
بنر زده  بودند و یا باالی خودروی تابلویی چسبانده  
بودند و شغلشان را تبلیغ می کردند. این بازار کار اما 
تماما برای مردم منطقه نبود؛ روی دیوارهای ش��هر 
متعدد شماره هایی به عنوان تخریب کار، بنا و... دیده 
می ش��ود و از پیش ش��ماره های آنها می شد فهمید 
افرادی هم از شهرهای دیگر برای کار آمده اند اینجا. 
در این میان کار رفتگران ش��هر انگار از همه بیشتر 
شده بود، شهری که خانه هایش همه روی خاک بنا 
ش��ده پاک کردن زباله هایش سخت تر می شود. آنها 
هر روز با جاروی های بلندش��ان دور تا دور ش��هر را 

تمیز می کنند و فردا باز، روز از نو ...
 روزهای کاری که شروع می شد،  ساختمان های 
اداری ش��هر هم پرتردد می ش��دند. مردم یا برای 
پیگی��ری وعده ه��ا و وام و تس��هیالت و امثالهم و 
ی��ا برای دریاف��ت امکانات اولیه که نی��از دارند در 
این س��اختمان ها رفت و آمد می کردند. ساختمان 
شعبه هالل احمر یکی از آنها بود. ساختمان نسبتا 
کوچکی که از ابتدای صبح مراجعان زیادی داشت. 
یک نفر موکت برای زیر کانکس می خواست و یک 
نفر وال��ور و چیزه��ای دیگر. یک نف��ر کارش راه 
می افت��اد، یک نفر کارش ب��ه جای دیگری مربوط 

بود و یک نفر ناراضی بیرون می رفت.
سرپل ذهاب، 4 ماه بعد از آن شب جهنمی، بعد 
از آن روزهای وحشت و بهت و غم؛ بعد از آن روزها 
و شب های ش��لوغ پر از صدای شیون، حاال اینگونه 
می گ��ذرد؛ مردم��ی خس��ته، با وزنه های س��نگین 
مش��کالتی که به پایشان چس��بیده، با کش کشان 
دردهای زلزله و زخم های کهنه قدیمی که حاال بعد 
از زلزله سر باز کرده؛ با همه اینها پس از زنده ماندن 

حال لنگ لنگان به سمت زندگی می روند.)ایسنا(
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روز گذشته با برگزاری مراسمی، از داروی 
درم��ان میگ��رن با حض��ور دکت��ر بهزاد گزارش رسانه

سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 
و برخی از محققان رونمایی شد.

این دارو با عنوان میگرن کات تولید شده است. میگرن کات 
دارویی اس��ت حاصل 25 س��ال مطالع��ات محقق��ان ایرانی و 
بین المللی که متشکل از عصاره ترکیب گیاهان دارویی مختلف 
مانند اس��طوخدوس، اکلیل، الملک،  بنفش��ه، رازیانه، گشنیز و 
مرزنجوش اس��ت که در منابع طب س��نتی ای��ران و کتاب های 
قان��ون و منابع غربی از آن ها به عنوان رفع کننده س��ردردهای 
میگرنی نام برده ش��ده است. این دارو عالوه بر اثربخشی مثبت 
و درمان س��ردردهای میگرنی به کاهش ش��دت سایر سردردها 

در زمان درد کمک می کند.
داروی میگرن کات به ش��کل اس��پری بینی با حامل اتانول 
اس��ت. از مزایای الکلی بودن پایه این دارو می توان به خالقیت و 
پایداری بهینه ترکیبات مواد موثره دارو، افزایش نفوذپذیری دارو 
در مخ��اط بینی جهت تقویت اثرات محلی و سیس��تمیک دارو،  
پاکسازی مجاری تنفسی بدون تاثیر منفی در سلول های مژک دار 

بینی و تضمین سالمت دارو در طول عمر آن اشاره کرد.
این ش��رکت پیش از اینها موفق به تولید پودرهای درمان 
سردرد میگرن شده بود و اکنون برای اولین بار در جهان اسپری 

بینی برای مهار سردرد و درمان میگرن را تولید کرد.

درمان قطعی میگرن با داروی دانش بنیان ایرانی
رئی��س صندوق نوآوری و ش��کوفایی گف��ت: تاکنون 510 

محصول دانش بنیان ایرانی تولید و وارد بازار شده اند.

بهزاد س��لطانی با بیان اینکه 200 هزار نمونه از این اسپری 
تاکنون تولید و در 130 داروخانه توزیع شده است، اظهار کرد: 
ای��ن دارو به همت یک ش��رکت دانش بنیان ایرانی با 5 میلیارد 
تومان تسهیالت از صندوق نوآوری شکوفایی تولید شده است.

وی ادامه داد: این دارو درمان قطعی دارد و مسکن نیست، 
با تولید این دارو مش��کالت بسیاری از بیماران حل خواهد شد 
زیرا بیماران مبتال به میگرن از مشکالت بسیاری رنج می برند.

سلطانی عنوان کرد: این شرکت دانش بنیان ایرانی 7 داروی 
دیگ��ر را در دس��ت تولید دارد که با اتم��ام مراحل از مجوزهای 
تولی��د، وارد ب��ازار خواهد ش��د. وی با بیان اینک��ه تاکنون این 
صندوق هزار و 850 میلیارد تومان به ش��رکت های دانش بنیان 
تس��هیالت اعطا کرده اس��ت، گفت: 994 شرکت دانش بنیان به 
نتیجه فنی و موفق رس��یدند که شرکت تولیدکننده میگرن گاز 
یکی از آنهاست؛ همچنین چند روز پیش یک شرکت دانش بنیان 

ایرانی در انزلی کشتی تولید شده ایرانی را به آب انداخت.
رئیس صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی افزود: ب��ا راه اندازی 
ش��رکت های دانش بنیان مش��کالت کش��ور حل و اشتغال زایی 
خواه��د ش��د همچنین از خروج ارز جلوگیری می ش��ود. وی با 
بیان اینکه در ایران 12 میلیون دانش آموخته دانشگاهی داریم، 
اکنون 3 هزار ش��رکت دانش بنیان در کش��ور فعال هس��تند و 
س��االنه 1.2 میلیون نفر به فارغ التحصیالن دانش��گاهی افزوده 
می شود و ما چهارمین یا پنجمین کشور به لحاظ فارغ التحصیل 

رشته های علوم پایه پزشکی و مهندسی در دنیا هستیم.
س��لطانی ادام��ه داد: باالتری��ن بی��کاری اکن��ون در میان 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی اس��ت و این در حالی است که ما 
تنها 3 هزار شرکت دانش بنیان داریم و برای هر 4 هزار نفر یک 

شرکت دانش بنیان ایجاد شده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: با راه اندازی 
ش��رکت های دانش بنیان 70هزار ش��غل ایجاد ش��ده است و تا 
کن��ون بیش از 12 محصول جدید دانش بنیان ایران با موفقیت 
تولید و وارد بازار شده است که این نوع شرکت ها 74 درصد از 

مزایای صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کردند.
وی با بیان اینکه ما در اعطای تس��هیالت به ش��رکت های 
دانش بنی��ان س��ختگیری می کنیم، گفت: با س��ختگیری قصد 

داریم تا از سوءاس��تفاده ها جلوگی��ری کنیم و اگر ارزیابی ها در 
اعطای تس��هیالت به دقت صورت گیرد منجر به تولید محصول 
خواهد ش��د. س��لطانی با بیان اینکه موج اول فناوری در کشور 
راه اندازی ش��ده است، گفت: بس��یاری به ما می گویند که چرا 
شرکت های دانش بنیان و محصوالتشان را تبلیغ نمی کنیم و ما 
در این راستا در صداوسیما هر شب یک شرکت و یک محصول 

دانش بنیان را معرفی می کنیم.

ساالنه ۸۴۰ هزار تومان هزینه هر بیمار میگرنی ایرانی
مدیرعامل ش��رکت تولیدکننده داروی میگرن کات گفت: هر 
ایرانی سالیانه 840 هزار تومان هزینه دارو و درمان میگرن می کند.

رمضانی با بی��ان اینکه میگرن جزو10 بیماری ناتوان کننده 
جهان اس��ت، گفت: میگرن به 2 صورت اتفاق��ی با چهار تا 21 
حمله در ماه و مزمن با 15بار در ماه رخ می دهد؛ البته در میگرن 
اتفاقی ش��دت حمله بیشتر اس��ت. وی ادامه داد: اغلب میگرن 
با س��ردرد های تنشی و خوش��ه ای همراه و موجب رنج بیماران 

می شود و هزینه بسیار زیادی به بیماران تحمیل می کند.
رمضانی با بیان اینکه 11.67 درصد ایرانی ها از میگرن رنج 
می برن��د، افزود: 9 و نیم میلیون ایرانی از میگرن رنج می برند و 

جمعیت میگرنی در جهان 800 میلیون است.
مدیرعامل ش��رکت تولیدکننده اس��پری درمان میگرن در 
جهان در ادامه به هزینه های میگرن اشاره کرد و گفت: براساس 
تحقیقات در آمریکا، میگرن 21 میلیون دالر هزینه به دنبال دارد 
که نصف آن به بیمه ها تحمیل می شود. وی افزود: سالیانه هشت 
هزار میلیارد تومان هزینه میگرن در ایران است و هر ایرانی 840 
هزار تومان ساالنه و 70 هزار تومان هزینه هر بیمار میگرنی است 

و شاهد رشد خودکشی بین بیماران میگرنی هستیم.
رمضانی تصریح کرد: یکی از مشکالت اصلی میگرنی ها این 
اس��ت که بیماران به دلیل مصرف باالی دارو گرفتار مسمومیت 

می شوند و داروی میگرن روی آنها موثر نخواهد بود.
مدیر عامل شرکت تولیدکننده داروی میگرن کات در رابطه 
با ای��ن دارو و این موضوع که آیا بیم��ه از آن حمایت می کند، 
گف��ت: ی��ک ماه اخیر تصمیمی گرفته ش��د ک��ه در مبنای آن 
داروهایی که به نس��خه احتیاج نداش��ته باش��ند از بیمه خارج 
می ش��وند و به دلیل آنکه این دارو در بخش بدون نس��خه قرار 

دارد بیمه شامل حال آن نمی شود.
رمضانی درخصوص فرآیند درمانی این دارو گفت: همه فرآیند 
این دارو به کمک 6 بطری اس��پری اس��ت و بیشترین میزان قابل 
مصرف دارو برای پیش��گیری از بروز سردرد و سپری کردن فرآیند 
درمان از 9 صبح الی 12 شب هر سه ساعت یک پاف در حفره بینی 
است و حداقل میزان مصرف روزانه سه پاف در هر حفره بینی است 
که به طور کل مدت زمان مصرف هر بطری اسپری حدود 10 روز 
است. وی در رابطه با اثر درمانی این دارو بیان کرد: این دارو دارای 2 
اثر عالمتی و علتی است، اثر درمانی علتی دارو به این صورت است 
که با استفاده از این دارو می توانید درمان میگرن خود را مشاهده گر 
باشید و اثر عالمتی آن به این صورت است، هر کس با استفاده از آن 

اثر تسکین دهندگی آن را به خوبی مشاهده می کند.
رمضانی با بی��ان اینکه نرم افزار تلفن همراه این دارو در حال 
شکل گیری است، برای این دارو نرم افزار تلفن همراهی تهیه شده 
است، بیمارانی که این دارو را خریداری کرده اند و در حال استفاده 
آن هس��تند می توانند عالئم میگرن خود را در آن وارد کنند و به 

صورت کامال رایگان مشاوره های الزم را دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت تولیدکننده داروی میگرن کات ادامه داد: 
این نرم افزار نه تنها برای بیماران میگرنی ایران بلکه برای تمام 

بیمارانی است که به دنبال درمان میگرن خود هستند.
وی ب��ا بیان اینک��ه این دارو هی��چ عارضه ای ن��دارد، گفت: 
هیچگونه اثر مض��ری بر اثر مصرف میگرن کات در بیماران مبتال 
به بیماری هایی مثل سر و قلب و عروق دیده نشده است، اما برای 
جلوگیری از بروز احتمالی هرگونه مش��کلی محدودیت مصرف را 
برای بانوان باردار قرار داده ایم. رمضانی یادآور شد: فرموالسیون این 
دارو را فقط ما داریم و در حال حاضر 130 داروخانه در تهران این 
دارو را می فروشند و همچنین در برخی از شهرها مانند اصفهان، 
قم و رشت در دسترس بیماران است و در افق 6 ماهه آینده قرار 

است، تمام داروخانه های کشور به این دارو مجهز شوند.

روایتی از زندگی مردمان سرپل ذهاب ۱۰ روز قبل از سال  نو

پس از آن روز آخرالزمانی 
و وعده های 100 روزه

آغاز تولید صنعتی داروی درمان میگرن با پایه گیاهان دارویی

پایان میگرن برای اولین بار در جهان به دست متخصصان ایرانی


