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شماره 10093

آژیرقرمزکرونا
سفر و دورهمی به استقبال مرگ رفتن است

گروه اجتماعی
تمامیاستانهاگرفتار گونهدلتاشدهاند
و این ویروس سراسر کشور را درنوردیده،
شرایطبیمارستانهاخوبنیستوظرفیت
مرا کزدرمانیوتختهایبستریدرپایتخت
اشباعشدهودر برخیبیمارستانهابیشاز
ظرفیتتختها،بیمار بستریشدهوتعداد
کودکانمبتالروبهافزایشاستوجایتعجب
دارد که خیلیها این خبرها را میبینند و
این خبرها را میخوانند اما تا چشمشان به
تعطیالت تقویم میافتد ،باروبندیل سفر
ی کشدبرایپهن کردن
میبندندودلشانپرم 
بساط و دمی خوش بودن اما حساب حاال
با همهوقتهای دیگر فرق دارد ،حاال کرونا
ی کندواز چهارگوشه
بهشدت گردنفرازیم 
کشورآمادهحملهاست؛تعدادمواردبیماری
مادراردیبهشتماهبهسرعتافزایشیافت،
پسازآنبهسرعتدرحال کاهشبودوا کنون
اینروند،سیرصعودیبهخود گرفتهوشرط
بقایاینویروسمثلتمام17ماه گذشته،
تجمعودورهمیوسفراست کهخالصهاش
در واژه «سهلانگاری» جمع میشود.
شهرهای زرد و آبی بیشتر در معرض
خطرند /مسافران در جاده!
درست است که خیلیها دلشان لکزده
برای یک سفر راحت و آسوده و یک دورهم
نشستن ساده و گل گفتن و گل شنیدن اما
چنینرفتارهاییعواقبداردوزمینهرابرای
ی کند ،برهمین
بقای طوالنی کرونا فراهم م 
اساس استاندار تهران خبر داده ،تمامی
مجوزهای ترددی که از قبل صادرشده
باطل است و به فرمانداران ابالغشده که
چ گونه مجوز تردد بین استانیای صادر
هی 
نشود.بنابرپیشنهادقرارگاهعملیاتیو کمیته
امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی
کرونا و موافقت رئیسجمهور تمامی ادارات
دولتی و خصوصی استانهای تهران و البرز
نیز از امروز تا یک شنبه هفته آینده تعطیل
استوعلیربیعیسخنگویدولتاینخبر
را رسانهای کرده است .بانکها و اصناف و
بازار تهران هم تعطیلاند و وزیر کشور سفر
«به» و «از» شهرهای قرمز را ممنوع اعالم
کردهو گفتهنیرویانتظامیعالوهبرجرائمی
که در دستورالعمل بوده ،ضمن عذرخواهی
از خانوادههای محترم ،مسافران را عودت
خواهد داد .اما تجربه نشان داده که مردم

سفرهای خود را بهروزهای قبل و پسازاین
ی کنندوایناتفاقبازهم
ممنوعیتهاموکولم 
ر خداده و ترافیک سنگین در جادهها نشان
میدهد کهاینممنوعیتها کارساز نیست
و از طرفی رسانهها گزارش دادهاند ظرفیت
تمامیناوگانحملونقلیازجملهاتوبوس،
چ کدام از
قطار و هواپیما تکمیلشده و هی 
ناوگان حملونقلی ازجمله بخش هوایی،
جادهای و ریلی مصوبهای از سوی ستاد
ملی مقابله با کرونا مبنی بر توقف فعالیتها
دریافتنکردهاندوفعالیتحوزهحملونقل
عمومی کشور همانندروزهایقبلاست.از
سویدیگربه گفتهصاحبنظران،شهرهایی
کهآلودگی کمتریدارندمانندشهرهایزردو
آبیبیشتردر معرضخطرهستند.ا گرفردی
بیمار باشدوبهیکشهرقرمزسفر کندچیزی
ی کند؛زیراآنشهر
از نگرانیبهآنجااضافهنم 
قرمز است اما سفر به شهرهایی با بار کمتر
ن کننده است ،بنابراین اعالم
بیماری نگرا 
ممنوعیت سفر «از» و «به» تمامی شهرهای
دارای وضعیت قرمز کرونایی سراسر کشور
بهتنهایی تصمیم درستی نیست.
بیتردید هدف از اعالم ممنوعیتها و ارائه
دستورالعملها کنترلبیماریاستووقتی
هشدارهاوممنوعیتهابهاینسطحمیرسد
یعنی باید ترسید ،یعنی به قول مینو محرز،
اوضاعخراباستوا گرباهمیندستفرمان
پیش برویم ،روزهای بدتری در انتظارمان
خواهد بود.
شاید بعد از گذشت  17ماه ،به شنیدن این
حرفها و هشدارهای مکرر عادت کرده
باشیم ،شاید هنوز از آن طیف آدمهایی
باشیم که مرگ براثر ویروس را باور نداریم اما
چه باور کنیم و چه نکنیم ،کرونا کار خودش
ی کند و عزیزان ما را طعمه کرده و به کام
را م 
ی کشاند.همچنانتوصیههامبتنیبر
مرگم 
استفادهاز ماسکوفاصل ه گذاریاجتماعی
و شستوشوی دستها و عدم شرکت در
تجمعات است و مینو محرز ،متخصص
ی کند ،هرگونه
بیماریهای عفونی تأ کید م 
تجمع در شرایط وجود این واریانت جدید،
اشتباه است؛ زیرا قدرت سرایت ویروس را
افزایش میدهد.
لزوم همراهی سایر ارگانها با وزارت
بهداشت
علیرغم عدم رعایت پروتکلها از سوی

مردم که سبب شده بهجای رعایت
 90درصدی دستورالعملهای بهداشتی،
این میزان به  47درصد تنزل یابد ،باید بر
روی دستورالعملهای ابالغی ستاد مقابله
با کرونا نیز کنترل و نظارتی حا کم باشد تا
بتوانسریعتروقاطعترعمل کرد.عدمتوجه
و گوشندادنبهایندستورالعملهاتا کنون
ن کنندهایبرایجامعه
پیامدهایبسیارنگرا 
بهدنبالداشتهواز اینبهبعد،اینپیامدها
میتواند ابعاد جدیتری به خود بگیرد.
دراینبینموضوعدیگری کهمغفولمانده
و کمتربهآنتوجهشده،عدمدرس گرفتناز
خطاهایمحاسباتیدرگذشتهاست.بهرغم
تمامی کوششهایی که بهمنظور مواجهه
با این ویروس صورت پذیرفته اما افزایش
موارد ابتال و بستری را جدی نگرفتهایم و
محدودیتها را دیر اجرایی کردهایم .البته
هشدارهای مختلف از سوی وزیر بهداشت
دادهشده اما این وزارتخانه بدون همراهی
سایر ارگانها و دستگاهها قادر بهمواجهه
ن که دوباره بهروزهای بد
مؤثر نیست و ا کنو 
کروناییرسیدهایمبایدب ه گونهایعمل کنیم
کهازاینسوراخبرایبارچندم گزیدهنشویم.
همین چند هفته قبل بود که متخصصان
برهمین موارد تأ کید کردند ،بر اینکه باید از
پیک چهارم درس بگیریم و مراقب باشیم،
براینکه وقتی روزانه بیش از  ۱۰هزار بیمار
کرونایی شناسایی می کنیم و هنوز تعداد
مرگومیر کووید۱۹باالی۱۰۰مورداستیعنی
ویروسدرحالچرخشاست،براینکهوزارت
بهداشتبهتنهایینمیتوانداپیدمیراکنترل
کند و ا گر همراهی سایر دستگاهها نباشد،
در بر پاشنه بحران میچرخد .متخصصان
بیماریهای عفونی دراینباره می گویند:
دستگاههابایدبپذیرند کهمسئولاند.این
مسئولیترانبایدفقطمتوجهمردمیاوزارت
بهداشت کنیم ،بلکه هر دستگاهی با توجه
به سطح اختیارات خود ،وظایفی را برعهده
دارد که ستادهای ملی و استانی باید این
وظایف را به این دستگاهها تفهیم و آنها
هم باید تبعیت کنند.
آمارهایترسنا ک/میزانبستریهادر
تهران از مرز  ۸۰۰۰نفر عبور کرد
ا گرنگاهیبهآمارهابیندازیم،بهاهمیتاین
موضوعپیمیبریم کهبایدمدیریتورهبری
واحدی در کار باشد و همه ارگانهای کشور

از آن تبعیت کنند تا وقتی گفته میشود،
سرایتپذیریویروسدلتابسیارباالتراست،
تمامی دستگاهها و ارگانها برای کنترل آن
اقداماتالزمرادردستور کارقراردهند.وقتی
سرایتپذیری به این صورت بود که از یک
نفربهطورمتوسطسهنفرمبتالمیشدند،ما
درجه خاصی از اقدامات کنترلی را داشتیم.
حال گفته میشود که با این ویروس ممکن
است هر یک نفر بهطور متوسط 6الی  8نفر را
مبتال کند،یعنیدوتا۲/۵برابرویروسقبلی.
ت کنترلیمانهمدو
برایناساسا گراقداما 
الی  ۲/۵برابر حالت قبلی شکل بگیرد ،تازه
به همان شرایط قبلی میرسیم.
بههرترتیب،مدیریتورهبریواحدمیتواند
نحوهمواجههماباویروس کرونارااصالح کند
وآمارهایترسنا کرابهطرزمعناداری کاهش
دهد.ا کنونسیماساداتالری،سخنگوی
وزارت بهداشت ،از افزایش  ۱۸/۵درصد
مرگهای کروناییدر پیکپنجمخبردادهو
گفتهاست کهمیزانبستریهای کروناییبا
افزایش  ۳۵درصدی مواجه شده است.
فرماندهعملیاتستادمقابلهبا کرونااستان
تهراننیزبهثبتدورکوردجدیددرآمارشیوع
کرونا ویروس اشار ه کرده و با ابراز تأسف گفته
است « :دو رکورد در تهران به ثبت رسیده
که از زمان آغاز شیوع کرونا ویروس تا کنون
چنین آماری ثبتنشده بود به شکلی که
برای اولین بار میزان بستریها در تهران از
مرز  ۸۰۰۰نفر عبور کرد درحالی که باالترین
آمار بستری در تهران  ۷۶۰۰نفر بود .اتفاق
نا گوار دیگری که ر خداده این است که برای
اولینبار مراجعینسرپاییاز ۲۰هزار نفرعبور

کرده کههردویاینآمارهااز آغاز شیوع کرونا
تا کنون به ثبت نرسیده بود».
بهگفتهزالی،ثبتاینآمارهانشانازسرعتباالی
سرایت این بیماری دارد ،دو روز قبل تعداد
فوتیهای ناشی از کرونا ویروس در تهران
۹۲نفربودهاست.در کناراینمسئله،نگاهی
بهوضعیتبیمارستانهابهویژهدر کالنشهر
تهران هم پرده از این واقعیت تلخ برمیدارد
که اوضاع اصال خوب نیست و در بیمارستان
امام خمینی (ره) هر شب دو بخش به تعداد
بخشهای کروناییاضافهمیشودتابتوانند
پاسخگوی مراجعان باشند.
محمدرضاصالحی،متخصصبیماریهای
عفونی در بیمارستان امام خمینی (ره)
می گوید :با توجه به اینکه شاهد افزایش
بار مراجعات به بیمارستان هستیم ،در
روزهای آینده با مر گومیر قابلتوجهی
مواجه خواهیم شد.
همانطورکه این متخصص بیمار یهای
عفونیتأ کید کرده،موجاخیربیماریناشی
از ویروس دلتا ،خیلی سریعتر ریه را درگیر
ی کند و میانگین سن بیماران هم پایینتر
م 
است و ا گر هموطنان در رفتار خود در سطح
اجتماع و تصمیم سازان در تصمیم سازی،
دقت نکنند با فاجعه مواجه میشویم.
ً
در موجهای قبلی تقریبا به یاد نداریم که
فرد نوجوانی را بستری کرده باشند ،اما در
مدت  ۱۰روز گذشته ،حداقل سه تا چهار
مورد نوجوان ،فقط به من مراجعه کردند
و بیماری زمینهای جدی هم نداشتند ،اما
درگیری ریوی داشتند.
ا کنونتعدادشهرهایقرمز کروناییبه۱۶۹شهر
رسیده و این به اذعان سخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا نشاندهنده پیشرفت سریع
ویروسدلتادر کشور است.از سویمعاونت
بهداشت وزارت بهداشت نیز اعالمشده،
میانگین درصد موارد استفاده از ماسک در
اما کنعمومیاز۱۶تا۲۳تیر۱۴۰۰فقط۴۷/۹۵
درصد بوده است .بروز این بیتوجهیها و
سهل اندیشیها در آمارهای روزانه وزارت
بهداشت قابلمشاهده است .همزمان با
ادامهموجپنجمشیوعویروس کرونا،وزارت
بهداشت اعالم کرده آمار رسمی فوتیهای
ناشیازشیوعویروس کرونادرشبانهروزاخیر
به  ۲۱۳نفر رسیده و در شبانهروز اخیر موارد
ابتال به ۲۵هزار و  ۴۴۱نفر رسیده که دو هزار
و  ۷۴۰نفر از آنها بستریشدهاند.
چرا هرمزگان تعطیل نشد؟
این افزایش آمارها ،گویای خطری بزرگ
برای سراسر کشور است و تعطیلی راهکاری
برای سرکوب گونه دلتاست و شاید الزم بود
در کنار تهران و البرز ،استانهای پرخطر
دیگر هم تعطیل میشدند .دو روز پیش،
استاندارهرمزگانازمطرح کردندرخواست
تعطیلی کاملیکهفتهایهرمزگاندرجلسه
ستاد ملی کرونا خبر داده بود و روز گذشته
نمایندگان استان هرمزگان در مجلس از

مخالفتباتعطیلیاستانهرمزگانبهدلیل
شیوع کرونا باوجود «درخواستهای مکرر
استاندار» بهشدت انتقاد کردند.
محمدآشوریبهخبرگزاریایسنا گفته کهدر
استانهرمزگانازشرایطبحرانیعبور کردیم
وشاهدشرایطفوقبحرانیدرا کثرشهرهای
این استان هستیم .کادر بهداشت و درمان
این استان «تنها و خسته ماندهاند».
او گفته که مشخص نیست بر چه مبنایی
دولتباتعطیلیاستانسیستانوبلوچستان
ی کند
وبوشهروا کنونباتهرانوالبرزموافقتم 
امابادرخواستهایمکرراستاندارهرمزگان
مخالفت میشود.
احمد مرادی ،رئیس مجمع نمایندگان
هرمزگاندرمجلسهمبااشارهبهاینکهمردم
هرمزگان از تبعیض بین استانها در سطح
عالی دولت به ستوه آمدند ،تأ کید کرده که
وضعیت کرونا در هرمزگان دیگر موضوعی
نیست که مسئولی در سطح کشور بگوید از
آن بیاطالع است یا از شرایط فوق بحرانی
آن مطلع نیست.
***
سرکشیدوباره کروناوبررسیراهکارهاییمثل
تعطیلیونحوهمواجههباویروسدلتامارابر
آن داشت تا به سراغ صاحبنظران برویم و
از آنها بخواهیم دیدگاه خود را با مخاطبان
«رسالت» به اشترا ک بگذارند.
مسعود یونسیان -اپیدمیولوژیست:
باز گشاییها باید مبتنی بر شواهد و
مرحلهبهمرحله باشد

تعطیلی یا اصطالح فنی آن «ال ک داون» در
کوتاهمدتتأثیرگذار استوتمامی کشورهاتا
حدودیاین گزینهرابه کاربستهانداماا گراین
تعطیلیچندروزتایکهفتهباشد ،کارآییالزم
رانخواهدداشت،مگرآنکهبهمعنایواقعیاز
درب منازل اجرایی شده و با تأمین مایحتاج
اساسیزمینهایفراهمشود کهمردمازمنازل
خار ج نشوند .بنابراین تعطیلی یکسوی
ماجراستوسویدیگر،نظارتبر ُحسناجراو
مقابلهباخاطیاناست.نکتهبعدیآناست
که نتیجه این تعطیلیها هفته بعد مشخص
میشود ،بنابراین نباید طی چندروزه آینده
منتظرنتایجمثبتباشیم،چرا کهاینانتظار
بسیارنابجاستوا گرچندروزپیشتجمعیدر
نقطهایاز شهربرگزارشدهباشد،بیتردیددر
آنجمعتعدادبسیاریاز افرادبدونعالمت،
عفونت را به یکدیگر انتقال دادهاند و طی
روزهای بعد این موارد بروز خواهد کرد؛ چه

شهر تعطیل باشد و افراد در منازل باشند و
چه آنها در محل کار حاضر باشند .ازاینرو
ی گیرد این
نکتهای که کمتر موردتوجه قرار م 
است که کرونا مثل آتش نیست تا ا گر پیچ گاز
را ببندیم شعله فروکش کند ،این بیماری
حکایت جریان آب در یک رودخانه است و
ا گر جلوی سرمنشأ را بگیریم ،چند روز طول
ی کشدتادر انتهایآنرودخانه،جریانآب
م 
متوقفشود.ضمنآنکهتعطیلیماحتماباید
براساسشواهدوقرائنباشدوبازگشاییهانیز
مرحلهبهمرحله انجام شود .ما از ابتدا به این
مسئلهتوجهنکردهایم،حالآنکهمستندات
بسیاری را ترجمه و بارگذاری کردهایم مبنی
بر اینکه چگونه میتوانیم بازگشایی را مبتنی
بر شواهد و مرحلهبهمرحله داشته باشیم
ولی متأسفانه این موضوع محقق نشده و
بهیکباره در اردیبهشت  99اعالم شد که
ی کنمبعدازاین
مشاغلبازمیشوندوتصورم 
تعطیالتهمشاهداینمسئلهباشیم.بیتردید
نباید فقط از وزارت بهداشت انتظار مواجهه
مؤثر را داشته باشیم و حتما باید در سراسر
ی کار بیایند
کشور ،دستگاههای مختلف پا 
تا بتوانیم با کووید مبارزه کنیم .از طرفی باید
با مردم شفاف صحبت کرد تا آنها متقاعد
شدهومجابشوند.در غیراینصورتبدون
همراهیوتعاملبامردمبهصرفوضعقانون
وابالغآننمیتوانیمبهنتیجهمطلوببرسیم
و این در نقاطی مثل سیستان و بلوچستان
نگران کنندهتر است چون در این منطقه
شاهد پیک بسیار شدیدی هستیم و حتما
باید همراهی مردم را داشته باشیم .در این
مرحله،اقداماتپیشگیرانهبهمعنایانجام
پیشگیری اولیه است که باید همزمان و
همراه با اقدامات پیشگیری ثانویه باشد،
یعنی شناسایی بیماران در کوتاهترین زمان
ممکن و ارائه خدمات درمانی مناسب است
و مهمترین اقدام درمانی مناسب و مؤثر،
تأمین ا کسیژن است و باید میزان تختهای
بیمارستانینیزافزایشیابدوبازهمدرخاتمه
تأ کید می کنم که ما باید همزمان جلوی
انتقالاپیدمیرابگیریمومرگهارابهحداقل
ممکن برسانیم.
علیرضاناجی-ویروسشناس:تعطیلی،
راهکاری مسکن و موقتی است

تعطیلی6روزهتهرانوالبرز اقدامیخوب
امادیرهنگاماستودربسیاریازشهرهای
جنوبی هم وضعیت بسیار بد بوده و باید
زودترتصمیمیقاطعوسریعاتخاذشود.

ن کهفشار بررویبیمارستانهازیاد
ا کنو 
است و تختها پرشده ،نسخه تعطیلی
میتواند تا حدودی فشار را کم کند اما
انتظار میرود این تعطیلی  6روزه تمدید
شود کهالبتهاینتصمیمبراساساطالعاتی
از بستریشدگان و مراجعان سرپایی و
مثبت شدههای روزانه به دست میآید
و با ارزیابی این موارد میتوانیم تصمیم
بگیریم کهآیااینتعطیالتراادامهبدهیم
یا خیر .بهطورکلی قرنطینه کردن شهرها
حتیا گربهموقعهمانجامشود،راهکاری
موقتی و مسکن است و حتما باید در
کنار این موضوع ،راهکارهای دیگری
اتخاذ شود تا بتوان به کنترل گردش
ویروس کمک کرد .ازجمله این موارد
میتوان به افزایش تستهای غربالگری
جهت شناسایی ا کثریت موارد مثبت
و رسیدگی به آنها و شناسایی افرادی
که با آنها در تماس بودهاند اشاره کرد و
مهمترین مسئله افزایش سطح پوشش
وا کسیناسیون است.
ما با ایجاد سکون میتوانیم برای مدتی
فشارراازرویبیمارستانهابرداریماماا گر
اقداماتیمثلوا کسیناسیونوتستهای
غربالگری بهصورت جدی دنبال نشود،
تعطیلی فقط مسکن موقتی خواهد بود
وباتوجهبهشرایطبد کرونادر کشور،طی
روزهاوهفتههایآیندهبرتعدادمبتالیانو
قربانیانافزودهمیشودودرهرپیکیاین
مسئلهقابلانتظاراستاماوقتیصرفابه
دنبال کنترلبحرانهستیمونمیخواهیم
و یا نمیتوانیم از بحران جلوگیری کنیم،
باید منتظر اتفاقات بدتری بود.
مادرپیکچهارممیتوانستیمبااقدامات
بهموقعوقرنطینه کردنشهرهایجنوبی
که میدانستیم آلوده هستند ،راحتتر
با موضوع کرونا مقابله کنیم و حداقل
جلویشدتخیزرادرپیکپنجمبگیریم
ووقتیبحرانیاینچنینباخیربلندشکل
ی گیرد،بایدبرایتختهایبیمارستانی
م 
و امکانات پزشکی محدود و ظرفیت
محدود آی سی یو فکر کنیم.
حتی در حوزه دارو نیز احتمال دارد با
کمبودهاییمواجهشویمامادرهرصورت
وزارت بهداشت حدا کثر تالش خود را
کرده اما این وزارتخانه یگانه مسئول
کنترل کووید نیست و اتفاقا بیشترین
مسئولیت برعهده سایر ارگانهاست
م گیری بجا و بهموقع از وقوع
تا با تصمی 
بحرانجلوگیری کنند.ستادملیمبارزه
با کرونا نیز از انسجام و وحدت رویه
الزم برخوردار نیست و ا گر غیرازاین بود
در همان موج اول ،شاهد پیکهای
مختلف نبودیم و پیک چهارم و پنجم
بهصورت علنی آشکار کرد که ما به مغز
متفکرمبارزهبا کووید کهوزارتبهداشت
است ،توجهی نداریم.

دیدار دکتر احمد عبدالهی با شهردار باقرشهر

دستیابی محققان پژوهشکده چای به دستاورد فناورانه تولید رنگ خوراکی از ضایعات چای
(در مقیاس نیمه صنعتی)

دکتر احمد عبدالهی با حضور در دفتر شهردار باقرشهر ،از خدمات و اقدامات ایشان در
زمینه مقابله با شیوع کرونا تقدیر کرد.
دکتر احمد عبدالهی پزشک و متخصص علوم آزمایشگاهی که به تازگی به پاس طراحی
و اجرای فعالیت های پزشکی در مقابله با ویروس کرونا  ،موفق به کسب نشان درجه
یک شفاء شده است  ،با حضور در دفتر سعید استادفرج شهردار باقرشهر از خدمات
ایشان تقدیر کرد .
در این دیدار سعید استادفرج به اقدامات شهرداری در آماده سازی بوستان و مجموعه
ورزشیفدکبرایوا کسیناسیونسالمندانباهمکاریادارهبهداشتودرمانشهرستان
ری اشاره کرد و افزود  :به منظور مقابله با شیوع این بیماری خطرنا ک و حفظ سالمت و
تندرستی شهروندان  ،با تمام امکانات در خدمت جامعه پزشکی هستیم .
ضمنا در این دیدار حسین گراوند رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و عضو شورای
شهر،اصغرقنبریوجوادمغروریمدیرانواحدهایبازرسیوروابطعمومیوهمچنین
استاد خلیق حضور داشتند.

استادفرج مطرح کرد:

تبدیل باقرشهر از نقطهای مندرس به شهری برخوردار

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده چای ،پژوهشگران
گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت پژوهشکده
چای موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،موفق به
استخراج رنگ خورا کی از ضایعات چای در مقیاس
نیمهصنعتی گردیدند.
در مرحله آزمایشگاهی که در قالب پروژه تحقیقاتی
با عنوان "استخراج رنگ خورا کی از ضایعات چای و

ارزیابی پایداری آن" در سالهای گذشته در پژوهشکده
انجام گرفت ،بهترین روش استخراج با باالترین عملکرد
مشخص شد.
این روش در سال جاری و در مقیاس نیمهصنعتی با
همکاری پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
(وابسته به جهاد دانشگاهی و مستقر در استان البرز)،
پیادهسازی و عملیاتی گردید .رنگ خورا کی چای کامال

طبیعی بوده و دارای خواص آنتیا کسیدانی است و به
دو صورت مایع و جامد قابل استفاده در صنایع تولید
مواد غذایی میباشد.
آنالیز دقیق رنگ استحصالی در دو حالت مایع و جامد
(پودر) در فایل پیدیاف آورده شده است .پژوهشکده
چای پتانسیل تولید صنعتی این محصول فناورانه را با
مشارکت بخش خصوصی دارد.

شهرداری نیازمند پویایی و چابکسازی
است.
شهردار باقرشهر گفت :باقرشهر از نقطهای
مندرس و آسیبدیده ا کنون به شهری
برخوردار تبدیلشده کههمهنیازهایشهری
و شهروندی در آن فراهم است.
سعیداستادفرجدر گفتوگوباخبرنگارسرویس

اجتماعی شبکه خبری تهران نیوز اظهار کرد:
ضرورت نگاه و مراقبت از زندگی در همه ادوار و
گروهها در طول تاریخ وجود داشته ،از اینرو
با روی کار آمدن دولت جدید نیز فرصتهای
تازهای برای این منظور فراهم میشود.
وی گفت :هر اندازه به اصالح امور ،تقویت
مبانی و پایبندی به اصول اسالمی توجه و
در این زمینه تالش شود ،آثار و عواید بسیار
آن در زندگی و آرامش جامعه نمود یافته و
عینیت مییابد.
شهردار باقرشهر خاطرنشان کرد :برای این
منظور در کنار ارائه خدمات زیرساختی و
عمرانی،بهموضوعاتمرتبطباحوزهفرهنگی
پرداخته و گامهای فراخی را در این زمینه
برداشتهایم .استادفرج تا کید کرد :در سایه

همه اقدامات توسعهای ،خدماتی ،عمرانی و
فرهنگی ارائه شده ،باقرشهر از نقطهای فقیر،
مندرس و آسیبدیده که از توسعه شهری
جا مانده و بسیار مورد غفلت واقع شده بود،
خارج شده است.
وی افزایش سرانه فضای سبز از ۰/۵به ۱۵متر،
ایجاد و افزایش سرانههای فرهنگی ،ورزشی و
شهری را از دیگر خدمات ارائه شده به سا کنان
باقرشهربرشمردوافزود:باقرشهرا کنونبهشهری
برخوردار تبدیل شده که امکان پاسخگویی
به همه نیازهای زندگی شهری و مدنی سالم
را در خود فراهم کرده است.
شهردار باقرشهر در بخش دیگری از سخنان
ن کهشعارسال۱۴۰۰شهرداری
خودباتا کیدبرای 
بامضمون"تهرانشهریبرایهمه"آنگونه که

انتظار میرفت محقق نشده است ،گفت :در
حالیهدفاصلیاز اینشعار گسترشعدالت
در ارائه خدمات یکسان به همگان بود که این
مهم تحقق نیافته است.
وی بیان داشت :از اینرو یکی از مهمترین
اولویتهای کاری پیش روی شهرداری در
دولت سیزدهم گسترش عدالت اجتماعی به
معنای واقعی آن و مبارزه با هرگونه کوتاهی
و غفلت است.
استادفرج تصریح کرد :چابکسازی ،حذف
نیروهای غیرکارآمد و استفاده از نیروهای پویا
و کارآمد از مهمترین موضوعات پیشروی
شهرداریدر آیندهاست که تحقق آنهازمینه
را برای ارائه خدمات بهتر ،شادابتر و به روزتر
به مردم را فراهم می کند.

