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گـــزارش
محسنیاژهای:

عناصر تهدید کننده زندگی مردم باید مجازات شوند
همکاری2میلیونداوطلب
باجمعیتهاللاحمر

رئيس جمعيت هالل احمر با اشــاره به همکاری 2 
ميليون داوطلب با ايــن جمعيت در ارائه خدمات 
بشردوســتانه گفت: در حوزه توانمندسازی جامعه 
فعال شــده ايم تا با مشاركت داوطلبان، گامی موثر 

در عرصه عدالت اجتماعی برداريم.
مشاركت 2 ميليون داوطلب با جمعيت هالل احمر
پيرحســين كوليوند،رئيس جمعيت هالل احمر در 
آيين گراميداشــت روز جهانی داوطلب گفت:واژه 
داوطلبی ارزشــمند و واال و هم  رديف احســان و 
نيکوكاری اســت كه بارها از آنها در قرآن ياد شده 
اســت و هم  رديف اقدامات حسنه و مهم در دين 
مبين اســالم اســت. رئيس جمعيــت هالل احمر 
با اشــاره به همــکاری 2 ميليــون داوطلب با اين 
جمعيــت در ارائه خدمات بشردوســتانه گفت: در 
حــوزه توانمندســازی جامعه فعال شــده ايم تا با 
مشــاركت داوطلبان، گامی موثر در عرصه عدالت 
اجتماعــی برداريــم. رئيس جمعيــت هالل احمر 
خاطرنشــان كرد: زمانی كه گفته می شود بشتابيد 
به ســوی بهترين اعمال، می تواند يکی از مصاديق 
آن، كارهای داوطلبانه و خير باشــد. شان و جايگاه 
داوطلب و نيکوكار بسيار واالست و اين گونه نيست 
كه اقدام داوطلبانه حتی اگر ناچيز باشــد، بی تاثير 
شمرده شود. كوليوند ادامه داد: داوطلبان همچون 
شعار جمعيت هالل احمر بی منت به مردم خدمت 
رســانی می كنند و هر چه دارنــد مخلصانه تقديم 
جامعه می كنند. هالل احمــر عالوه بر عرصه های 
داوطلبانــه در حوزه های مختلــف ديگر نيز نقش 
آفرينی می كند به هميــن دليل عالی ترين جايزه 
جهانی جمعيت های ملی را گرفت و ســه كرسی 
جهانی  را به خود اختصاص داد. وی افزود: همگان 
شــاهد بودند كه هالل احمر در ايــام اربعين نيز 
خوش درخشــيد و چند برابر سال های گذشته به 
زائران خدمت رسانی كرد. خوشبختانه اين خدمات 
بی بديل ســبب شده تا ميزان رضايت از فعاليت ها 
و اقدامات هالل احمر باال باشــد. داوطلبان نيز در 
كنار هالل احمر در مراســم اربعيــن حاضر بودند 
و در مراكز بهداشــتی و درمانــی زائران را پذيرش 
كردند. اين اقدامات در حج نيز انجام شــد و هالل 
 احمر نقشــی اساسی در برگزاری حج تمتع امسال 

ايفا كرد.

خبـــــر

ــی،  ــئوالن قضاي ــد مس ــت: باي ــه گف ــوه قضايي ــس ق ريي
ــبه  ــن كس ــه در دل و ذه ــانی ك ــی كس ــی و امنيت انتظام
و بازاريــان رعــب و وحشــت ايجــاد كــرده و آنهــا را تهديــد 
ــه  ــا ســرعت و قاطعيــت شناســايی و نســبت ب می كننــد ب

ــد. ــدام كنن ــن عناصــر اق دســتگيری و محاكمــه اي
ــی  حجت االســالم محســنی اژه ای، در نشســت شــورای عال
قــوه قضائيــه، ضمــن تســليت ايــام فاطميــه ، اظهــار كــرد: 
ــادی  ــاع از حــق جه ــرا )س( در راه دف حضــرت فاطمــه زه
بی مثــال داشــتند و الگــو و اســوه ای بی همتــا در عبوديــت و 
بندگــی و تجلــی جايــگاه متعالی زن، مــادری و همســرداری 
هســتند.  رئيــس دســتگاه قضــا در ادامــه بــا گراميداشــت 
16 آذر روز دانشــجو، تصريــح كــرد: 16 آذر، روز دانشــجو، 
يــادآور مقابلــه دانشــجويان در برابر اســتکبار جهانــی و نفوذ 
اجانبــی نظيــر آمريــکا و انگليــس در كشــور اســت. امــروز 
ــه  ــش از گذشــته در مســير مقابل ــا بي ــز دانشــجويان م ني
ــا اســتکبار جهانــی هســتند و اجــازه تحريــف و انحــراف  ب
ــد.    ــتکبران را نمی دهن ــا مس ــارزه ب ــه مب ــير حق طلبان مس
ــن  ــمن در اي ــه دش ــان اينک ــا بي ــه ب ــوه قضائي ــس ق رئي
ــت:  ــت، گف ــده اس ــل نش ــود ناي ــدف خ ــه ه ــع ب مقط
دشــمن و عوامــل و اذنــاب او تــالش دارنــد بــا ايجــاد رعــب 
ــد  ــائل، نگذارن ــف مس ــردازی و تحري ــت و دروغ پ و وحش
فتنــه ای كــه روشــن كرده انــد خامــوش شــود.  لــذا 
مســئوالن قضايــی و انتظامــی و امنيتــی بايــد در نهايــت 
جديــت بــا عناصــری كــه درصــدد اقدامــات ايذايــی 
ــرد:  ــد ك ــد. وی تاكي ــورد كنن ــتند برخ ــی هس ضدمردم
ــب و  ــان رع ــبه و بازاري ــن كس ــه در دل و ذه ــانی ك كس
ــه  ــد ك ــد می كنن ــا را تهدي ــرده و آنه ــاد ك ــت ايج وحش
ــند  ــش می كش ــه آت ــد، آن را ب ــان را نبندن ــر مغازه ش اگ
يــا كســانی كــه كــه كاميــون داران و راننــدگان زحمتکــش 
را تهديــد می كننــد كــه اگــر بارهــا را بــه مقصــد 
برســانند بــه ماشين های شــان آســيب وارد می آورنــد؛ 
ــه مــردم  ــذاء و آزار رســاندن ب ــق اي اينهــا مــوارد و مصادي
ــه  ــی ب ــی و امنيت ــی و انتظام ــذا مســئوالن قضاي اســت؛ ل
ايــن قبيــل مــوارد ســاده ننگرنــد و بــا ســرعت و قاطعيــت 
بــه شناســايی و دســتگيری و محاكمــه ايــن عناصــر ايــذاء 

ــد.  ــردم بپردازن م
رئيــس  قــوه قضاييــه در هميــن راســتا بــه دادســتان های 
سراســر كشــور نيــز دســتور داد تــا شناســايی و دســتگيری 
و  كســبه  شــهروندان،  مــردم،  تهديدكننــده  عناصــر 
امنيتــی  و  انتظامــی  دســتگاه های  از  را  كاميــون داران 
ــد  ــوع تهدي ــن ن ــن نگــرش كــه اي ــا اي ــد و ب ــه كنن مطالب
كــردن يــك تهديــد ســاده نيســت، بــه تعقيــب و محاكمــه 
ــد.  ــادرت ورزن ــده مب ــن عناصــر تهديدكنن ــازات اي و مج

ــوع  ــه موض ــدداً ب ــه مج ــا در ادام ــتگاه قض ــس دس  رئي
دروغ پــردازان پرداخــت و گفــت: تاكيــد می كنــم مســئوالن 
ذيربــط قضايــی كســانی كــه بــا پيام هــای دروغيــن 
ــی  ــا حرف ــرده ي ــران ك ــا نگ ــك ي ــردم را تحري ــذب م و ك
می زننــد و ادعايــی بــدون ســند دارنــد كــه موجــب 
ــد و  ــرا بخوانن ــرعت ف ــا س ــود را ب ــان می ش ــويش اذه تش
از او توضيــح بخواهنــد و چنانچــه توضيــح و دفــاع مؤثــری 
نداشــت، نســبت بــه تعقيــب قضايــی او اقــدام كننــد؛ توجه 
ــت؛  ــی نيس ــك دروغ معمول ــن ي ــه اي ــيد ك ــته باش داش
ــد او  درســت اســت كــه اگــر كســی تشــويش اذهــان كن
ــك  ــور ي ــوارد مذك ــن م ــا اي ــل تعقيــب اســت، ام هــم قاب
دروغ معمولــی نيســت، لــذا مســئوالن ذيربــط قضايــی بــا 

ــد.  ــال كنن ــه را دنب ــگاه قضي ــن ن اي
ــرد:  ــار ك ــروز اظه ــت ام ــه نشس ــنی اژه ای، در ادام محس
برخــی افــراد از روی غفلــت يــا الابالی گــری بصــورت فــردی 
ــون  ــا گذاشــتن قان ــر پ ــا زي ــا جــرم ي ــه گنــاه ي مبــادرت ب
ــراد  ــل اف ــن قبي ــا اي ــه و برخــورد ب ــوع مواجه ــد؛ ن می كنن
ــر  ــی از منک ــه دادن او و نه ــر تنّب ــی ب ــاً مبتن ــد عمدت باي
باشــد؛ در مقابــل، افــرادی هســتند كــه عالمــاً و عامــداً و بــا 
هــدف دهن كجــی، بــا قانــون و شــرع و ارزش هــای اخالقــی 

مخالفــت می ورزنــد؛ برخــورد بــا ايــن دســته دوم، متفــاوت 
ــت  ــه خواس ــه ب ــری بلک ــه از روی الابالی گ ــا ن ــت؛ آنه اس
ــه  ــد و ب ــا می گذارن ــر پ ــن را زي ــام قواني ــمن در مالء ع دش
مخالفــت بــا قانــون می پردازنــد، ايــن يــك گنــاه و جــرم و 
خــالف قانــون اســت و بــه خواســت دشــمنان و بدخواهــان 
اســت؛ بــه ايــن مســئله نيــز نبايــد بــه عنــوان يــك جــرم 
عــادی نــگاه كــرد؛ ايــن يــك جــرم آشــکار اســت و ضابطين 
اختيــار دارنــد و بايــد بــا يــك جــرم مشــهود برخــورد كنند 
و مجرمــان را تعقيــب كــرده و بــه دســتگاه قضايــی تحويــل 
ــروری  ــز ض ــا ني ــی م ــتگاه اطالعات ــزود: دس ــد. وی اف دهن
اســت رابطــه بيــن ايــن افــراد و عناصــر اصلــی و ليدرهــا و 
ــا ســرويس های  ــه ب ــوارد مجرمان ــن م ــازمان دهندگان اي س
بيگانــه و افــراد بدخــواه را شناســايی كننــد و آنهــا را تحويل 
قــوه قضائيــه دهنــد و مســئوالن ذيربــط قضايــی نيــز بايــد 
بــا جديــت بــا ايــن قضيــه برخــورد كننــد؛ چــرا كــه ايــن 
ديگــر الابالی گــری نيســت بلکــه بــه خواســت دشــمن يــك 
دهن كجــی بــه قانــون و شــرع اســت؛ لــذا بــه ايــن موضــوع 

نيــز بايــد نــگاه ويــژه ای شــود. 
ــای  ــازات اعض ــه مج ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضايي ــس  ق رئي
ــی  ــرويس اطالعات ــا س ــط ب ــاش مرتب ــبکه اراذل و اوب ش

رژيــم صهيونيســتی، گفــت: برخــی عناصــر فاســد همــراه 
ــم صهيونيســتی،  ــه بخصــوص رژي ــا ســرويس های بيگان ب
توســط دســتگاه اطالعاتــی و امنيتــی شناســايی شــدند و 
دســتگاه قضايــی نيــز در مراحــل دادســرا و دادگاه بــدوی و 
ــون و در عيــن  ــا قان ــا قاطعيــت و منطبــق ب ديوان عالــی ب
حــال بــه ســرعت بــه پرونــده آنهــا رســيدگی كــرد و آنهــا 

ــه جــزای خــود رســيدند.   روز گذشــته ب
 رئيــس قــوه قضائيــه در ادامــه بــا اشــاره به رســيدگی های 
ســريع و قاطعانــه و قانونــی بــه پرونــده عناصــر اغتشاشــات 
اخيــر، بيــان داشــت: تعــدادی از اغتشاشــگران محکــوم بــه 
حبــس و بعضــاً زندان هــای طويل المــدت شــدند و احــکام 
ــه  ــوده و اقــدام ب تعــداد ديگــری كــه مفســد و محــارب ب
قتــل و ايجــاد ناامنــی بــا ســالح گــرم و ســرد كــرده بودنــد 

نيــز بعضــاً تاييــد شــده و بــه زودی اجــرا خواهــد شــد. 
 وی تصريــح كــرد: رســيدگی بــه پرونــده برخــی از عناصــر 
اغتشاشــات واقعــاً در زمــان كوتاهــی انجــام شــد؛ پرونــده 
مــوردی كــه در مشــهد رخ داده بــود و دو نفــر بــه وضــع 
فجيعــی بــه شــهادت رســيده بودنــد، در مــدت كوتاهــی و 
منطبــق بــا قانــون رســيدگی شــد و عوامــل ايــن جنايــت 
محاكمــه شــدند و پرونــده مربوطــه بــه ديــوان عالی كشــور 
رفتــه اســت.   وی افــزود: حکــم پرونــده جنايــت رخ داده 
ــای  ــد و پرونده ه ــد ش ــادر خواه ــروز ص ــز ام ــرج ني در ك
مربــوط بــه اصفهــان نيــز در شــرف آمــاده شــدن اســت. 

ــی فتنــه  ــرای عناصــر اصل محســنی اژه ای تاكيــد كــرد: ب
ــی ايجــاد كــرده  ــه ناامن ــر و كســانی ك و اغتشاشــات اخي
ــن  ــر روی اي ــه ب ــا ك ــد و آنه ــببين بودن ــره مس و در زم
آتــش، بنزيــن ريختنــد، منطبــق بــا قانــون، مجازات هــای 

ــود.  ــن می ش ــده تعيي بازدارن
ــورای  ــت: ش ــار داش ــن اظه ــه همچني ــوه قضائي ــس ق رئي
ــان  ــردم در جري ــوال م ــه ام ــارت ب ــوع خس ــت موض امني
ــه  ــده ك ــرر ش ــد و مق ــال می كن ــر را دنب ــات اخي اغتشاش
ــا  ــراد خســارت ديده، مــوارد خســارت را اعــالم كننــد ت اف
بررســی شــود؛ پــس از آمــاده شــدن ايــن مــوارد، مراجــع 
ــی را در  ــيدگی های قانون ــز رس ــا ني ــی م ــم قضاي و محاك
ــران و  ــردم و مباش ــوال م ــه ام ــال موضــوع خســارت ب قب

ــه عمــل خواهنــد آورد.  ــه ب ــن قضي ــان اي معاون
ــن  ــا و والدي ــه خانواده ه ــه ب ــتگاه قضــا در ادام ــس دس رئي
توصيــه كــرد كــه بــا توجــه بــه روشــن شــدن تمامــی ابعــاد 
قضايــای اخيــر، مراقبت هــای الزم را بيــش از گذشــته 
ــتمايه  ــان دس ــرده جوانان ش ــا خدايی ناك ــند ت ــته باش داش
اغــراض و مطامــع دشــمنان و شــيطان صفتان قــرار نگيرنــد 
و مرتکــب جرمــی شــوند كــه بــا ايجــاد ســابقه كيفــری، بــه 

آينــده آنهــا نيــز لطمــه وارد آورد. 

در راستای ادامه برخوردها با شايعه پراكنان و هنجارشکنان، دو بازيگر ديگر هم 
به دادسرا احضار شدند.

به گزارش مهر در راســتای ادامه برخوردهای قضائی با هنجارشــکنان و شايعه 
پراكنی در بين افکار عمومی الناز شاكردوست و شقايق دهقان از بازيگران سينما 
و تلويزيون به دادسرا احضار شدند و بايد جهت ارائه برخی توضيحات در پيشگاه 
دستگاه قضائی حضور يابند. حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه ای، رئيس قوه 
قضائيه روز هفتم آذرماه، در نشســت شورای عالی قوه قضائيه به حربه دشمنان 
در انتشــار دروغ و شايعه اشاره كرد و گفت: به مسئوالن قضائی در سراسر كشور 
از جمله دادســتان تهران دســتور داده ام چنانچه فردی حرف دروغی يا ادعای 
بدون ســندی منتشر كرد، در كوتاه ترين زمان او را احضار كنيد و مستند ادعا را 
از او بخواهيد؛ چنانچه بدون ســند و مدرك اين حرف دروغ را نشر داده باشد و 

سوء نيت او نيز احراز شود، اما ابراز تنّبه كند و اعالم كند درصدد جبران برمی آيم، 
طبيعتاً مواجهه مقتضی به عمل خواهد آمد. اما چنانچه فرد منتشركننده دروغ، 
مستندی ارائه نکرد و سوء نيت او محرز شد و ابراز تنّبه و جبران خطا در رفتار او 
مشاهده نشد، مشخص است در راستای اهداف دشمن اقدام می كند. لذا برای او 

به سرعت كيفرخواست صادر خواهد شد و پرونده اش به دادگاه ارسال می شود.

در پی برخی اظهار نظرهای بدون استناد درباره اتفاق های اخير و انتشار مطالب 
تحريك آميز در حمايت از آشوب های خيابانی از سوی برخی چهره های سياسی، 

هنری و ورزشی، اين افراد برای توضيح به دادستانی تهران احضار شدند.
از جمله محمود صادقی، پروانه سلحشور، يحيی گل محمدی برای توضيح درباره 
انتشــار مطالب غير مستند يا توهين آميز به دادســرا احضار شده اند. پنج نفر از 
چهره های ســينمايی هم برای پاسخگويی درباره انتشــار مطالب غير مستند و 
تحريك آميز به دادســرا احضار شــدند؛ الناز شاكردوســت، ميتــرا حجار، باران 
كوثری، ســيما تيرانداز و هنگامه قاضيانی. حســن عباسی هم كه اتهام هايی به 
فوتباليست ها وارد كرده بود، برای پاسخ به مقام قضائی، به دادستانی احضار شد.

كتايون رياحی و هنگامه قاضيانی هم از ديگران احضار شــدگان به دادسرا بودند 
كه چند روزی هم بازداشت شدند.

پایانکاردروغگوهانزدیکاست

ادامهاحضارها؛شقایقدهقان
والنازشاکردوستدرراهدادسرا
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فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای
0101310150107  DT1 مناقصه شماره

تقاضاي شماره:  0150107-20-31-01 / 5 قلم قطعات یدکي توربین گازي

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب 

ت دوم
نوب

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

 ،www.setadiran.ir لذا کلیه شرکت هایي که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم با مراجعه به سایت
نسبت به چاپ و تکمیل »فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس موارد مندرج در جدول ارزیابي 

کیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
کسب حداقل نمره 60 در ارزیابي کیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارك مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصه-گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 000ر760ر425ر1 ریال مي باشد.

واحد مکانیکال تدارکات خرید کاالي داخلي )تلفن 061-341-24618(
شناسه آگهی 1416540                                                                نوبت اول 1401/9/12 ، نوبت دوم 1401/9/15

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار کاالموضوع مناقصهتعداد قلم

1,425,760,000 ریال572001092288000880خرید 5 قلم قطعات یدکی توربین گازی 5COOPER ROLLS قلم

کاالی ارائه شده باید از تولیدات داخلی باشد.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای يكپارچه

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

ت دوم
نوب

شركت ملي گاز ايران
شركت مجتمع گازپارس جنوبي 

پااليشگاه سوم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای يکپارچه از طريق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 
تامین نمايد:

 

بديهی است كلیه فرآيند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذيرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد 
هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 5037-07731315179 تماس حاصل فرمايند.  
شناسه آگهی 1419671                                   نوبت اول 1401/9/14 ، نوبت دوم 1401/9/15

شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران
تقاضای MI-140002-MR3 مناقصه شماره R3MI / 016/ 01شماره مناقصه

تامين فيلترموضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
1/040/000/000 ريالمبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره  123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزيران و مطابق شرايط مندرج در سامانه ستاد نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار
مي باشد.

20/800/000/000 ريالمبلغ برآوردي مناقصه
اسناد  و  كيفي  ارزيابي  اسناد  دريافت  مهلت  آخرين 

مناقصه در سامانه ستاد 
5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ايران می باشد.

ارزيابي  مستندات  ارسال  و   بارگذاري  مهلت  آخرين 
كيفي )رزومه( در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد.

در  مالی  فنی/  پيشنهادات  بارگزاری  مهلت  آخرين 
سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد.

استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبی- پااليشگاه سوم- ساختمان اداری -امور كاال آدرس مناقصه گزار

جاودانایران

كشور ما كشور نام آور است 
كشور ما در درونش گوهر است
دشمن ما در كمين كشور است
دشمن ايران، بال شك ابتر است

خانه اجداديم پرثروت است
خانه مرد و زن با فطرت است
خانه ما سر زمين مادری است
سر زمين جاودان و ازلی است

خانه ما جاودان ايران ماست
اين زمين سرفراز ايران ماست

مردمان  كشورم  با  عزتند
سربلند و سرفراز با شوكتند
مردمان  كشورم  با غيرتند

خارج ازهر قوم ولی با عفتند 
حال ز دير باز در ديار سر فراز
در ديار رادمردان دليرو دلنواز

مرد گيالنی چو ميرزا دارد
هرچه از ميرزا بگويم جا دارد

رئيس علی ای شير مرد دلواری
تا هميشه بهر ايران برتری
نام  باقر خان  و ستار خان

تا فراسوی زمان هست جاودان
مرد ميدان نبرد، عالی نسب
نام او قاسم، سليمانی لقب

تا جهان هست نامتان پاينده باد
ياد ياران تا هميشه زنده باد

هان»سيرنگ« تو چه زيبا گفته ای
تو ز ايران و زايرانی چه زيبا گفته ای

ترنم احساس

شاعر و مداح اهل بيت )ع(
سيرنگاحمدزاده

اهدای عضو پس از مرگ کامل 
برای اولین بار در ایران و خاورمیانه

سرپرســت واحد پيوند و فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم 
پزشــکی ايران از انجــام عمل نوين پيونــد پس از مرگ 
كامــل خبر داد و گفت: برای اولين بار در خاورميانه، عمل 
احيــا و اهدای عضو پس از تاييد فوت فرد اهدا كننده، در 

بيمارستان حضرت رسول اكرم )ص( انجام شد.
دكتر سام زراعتيان نژاد دوانی با بيان اينکه با اخذ مجوز از 
وزارت بهداشت و همکاری شركت دانش بنيان دانشگاهی 
نيســپا موفق به انجــام عمل اهدا از فــرد دهنده با مرگ 
حتمی شديم، افزود: اين عمل در مورد سه متوفی انجام و  
اعضای حياتی بدن آنها از جمله كليه، كبد، پانکراس، روده 

و بافت های دريچه قلب جدا و به افراد گيرنده اهدا شد.
وی افزود: اين روش نوين پيوند عضو با كمك فيلتراسيون 
خونــی، فاكتورهای التهابی از اعضای فرد دهنده را كاهش 
می دهد و موجب اســتفاده از اعضــای پيوندی كه قابليت 
اهدا به علت التهاب ندارند، می شود. اين روش، بی نظير در 
كشــور  و مورد تاييد انجمن پيوند خاورميانه بوده و مقاله 
علمــی آن هم در ژورنال بيــن المللی پيوند قلب و ريه به 

چاپ رسيده است.
اين فوق تخصص جراحی قلب و عروق، خاطر نشــان كرد: 
ســابقه انجام عمل پيوند پس از مرگ مغزی و مرگ قلبی 
از ساليان گذشته وجود داشته ولی عمل اهدا پس از مرگ 
حتمی فرد دهنده برای اولين بار در كشور انجام می شود.

وی گفــت: در نظــر داريم در قالب يك طــرح تحقيقاتی 
اين روش )HA380( به طور رســمی ارائه و تحت عنوان 

پروتکل كشوری از سوی دانشــگاه علوم پزشکی ايران به 
ساير دانشــگاه ها معرفی شود تا كمك موثری برای نجات 

بيماران در ليست انتظار اهدا باشد.
زراعتيان افــزود: از ديگر روش های نوين انجام شــده در 
مركز پيوند دانشــگاه علوم پزشکی ايران، استفاده از فيلتر 
HA380 برای كاهش التهاب و توســعه اكســيژن رسانی 
خارج بدنی به همراه فيلتراسيون خونی در بيماران دارای 
سندرم زجر تنفسی است كه اين مورد در يك بيمار مبتال 
به آمبولی ريوی با غلظت اكســيژن 49 درصد با موفقيت 

انجام شده است.
وی ضمـن تقديـر از تالش هـای ارزنده اعضـای تيم پيوند، 
اظهـار كـرد: بـا حمايـت رئيـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
بـرای  پيونـد  جامـع  مركـز  يـك  داريـم  نظـر  در  ايـران 
برداشـت »نسـوج و تانـدون«، »اهـدا و فـرآوری اعضـا« و 

»پيونـد عضـو« راه انـدازی كنيـم.
زراعتيان با بيــان اينکه تمامی خدمات در اين مركز طبق 
تعرفه دولتی ارائه می شــود، تصريح كرد: از ديگر اقدامات 
آتی، ايجاد مركز تحقيقات پيوند است كه تمامی اطالعات 
مربوط به پرونده های اهدا و پيوند به صورت الکترونيکی در 

اين مركز به منظور تحليل آماری ثبت شوند.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی ايران ، 
ايــن فوق تخصص جراحــی قلب با بيان ايــن مطلب كه 
طی 5 ســال گذشــته، حدود 700 عمل اهــدا در مركز 
پيوند دانشــگاه علوم پزشــکی ايران انجــام گرفته كه در 
كشور بی ســابقه اســت، تاكيد كرد: اميدوارم با دستيابی 
بــه تکنولوژی های نويــن بتوانيم جان بيماران بيشــتری 
 را نجات دهيم و شــاهد پيشــرفت روز افــزون در حوزه 

پيوند باشيم.


