
س�اعت 13 اين روزها ب�ه يكي از س�اعات مهم 
در زندگ�ي م�ردم اي�ران تبديل ش�ده اس�ت 
چراكه به گفته وزير بهداش�ت هر روز بناس�ت 
تا در اين س�اعت آم�ار جديد ابتال ب�ه ويروس 
كرونا به م�ردم اعالم ش�ود. تاكن�ون 28نفر به 
اين وي�روس مبتال ش�ده اند كه اغلب در ش�هر 
قم ساكن هستند يا س�فر به قم داشته اند كه از 
اين تعداد پنج نفر جانش�ان را از دست داده اند. 
بنا ب�ه تأكيد وزير بهداش�ت ميزان كش�ندگي 
كرونا به مراتب كمتر از ويروس آنفلوآنزاست. با 
وجود اين تمام بخش هاي كش�ور در حال آماده 
باش هستند و تمهيدات الزم براي مقابله با اين 
ويروس در نظر گرفته شده است. بر همين اساس 
1۷۰بيمارستان در كشور ارائه دهنده خدمت به 
مبتاليان كروناويروس هستند و شش آزمايشگاه 
تخصص�ي هم براي آزمايش�ات تش�خيص اين 
ويروس در نظر گرفته شده كه شهرداري تهران 
هم براي مقابله با اين ويروس دستورالعمل هايي 
را براي ضدعفوني اماكن عمومي انديشيده است. 
چند روزي مي شود كه ويروس كرونا به ايران رسيده 
است؛ ويروسي كه سعيد نمكي وزير بهداشت درباره 
آن مي گويد:»به  رغم وحش��تي كه نسبت به كرونا 
ويروس ش��كل گرفته،  اين ويروس ب��ه مراتب كم 
تهاجم تر از آنفلوآنزاي H1N1 اس��ت و كشندگي 
و بيماري زاي��ي آنفلوآن��زاي H1N1 ب��ه مراتب از 
كروناويروس بيشتر بود كه توانستيم به خوبي آن را 
مهار كنيم. اين ويروس همچنين از ويروس سارس 
سال ۲۰۰۳ كه از چين آغاز شده به مراتب ضعيف تر 
عمل مي كند، اما مشكل آن قدرت سرايت باالي آن 
اس��ت و بيماري زايي يا مرگ آن به مراتب كمتر از 
سارس و آنفلوآنزاي H1N1 است.« وزير بهداشت با 
تأكيد بر اينكه در اوج تحريم ها، ويروس »H1N1« را 
كه به مراتب كشندگي بيش از كرونا داشت، با وجود 
۱۳ هزار و ۲۰۰ مبتال مديريت كرديم، مي افزايد:»در 
امريكا ۱۰ هزار مرگ بر اثر اين بيماري رخ داد، مانند 
يك كش��ور پيش��رفته با كمترين ابتال آن را مهار 
كرديم. كرونا را هم شكست مي دهيم.« نمكي گفت: 
»به عنوان كهنه سرباز س��المت ايران كه در حذف 
سرخك، حذف كزاز، برنامه فلج اطفال و ... مسئوليت 
داشته ام و امسال هم در سيالب هاي اخير كه سازمان 
جهاني بهداشت حيرت كرد در اوج تحريم و تنهايي 
و بدون حمايت بين الملل��ي اپيدمي بيماري واگير 

نداشتيم، كرونا را نيز شكست مي دهيم.«
 آمادگي كامل 

كيان��وش جهانپور، رئي��س مركز رواب��ط عمومي 
اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت هم درباره آمادگي 
سيستم بهداش��ت و درمان كش��ور براي مقابله با 
كرونامي گويد:»ما پيش از اع��الم آزمايش مثبت 
تعداد محدودي از بيم��اران نيز براي مقابله با كرونا 
تمهيداتي در كش��ور داش��ته ايم. دو آزمايشگاه در 
تهران فعال بود و اكنون ش��ش مركز در شهرهاي 
ديگر آمادگي شبانه روزي براي رسيدگي به بيماران 
مش��كوك به ابتال دارند.« بنا به تأكيد وي هنوز در 
هيچ شهري شاهد اپيدمي نيستيم و از سوي ديگر 
با وجود آنكه هنوز درم��ان قطعي براي اين بيماري 

وجود ندارد، از بين جمعيت مبتاليان در چين تنها 
۲۰ تا ۳۰ درصد نياز به بستري شدن پيدا كرده اند.  
جهانپور با اشاره به اينكه پروتكل تشخيص بيماري 
به تمامي پزشكان در همه بيمارستان ها و درمانگاه ها 
ابالغ شده اس��ت، مي افزايد: »اكنون در ايران شش 
آزمايش��گاه، مختص رس��يدگي به آزمايش موارد 
مشكوك به ابتال تعبيه شده است.« سردار جاللي 
)رئيس پدافند غيرعامل( هم در پاسخ به سؤالي در 
مورد اينكه درباره كروناويروس آيا احتمال قرنطينه 
ش��هرها وجود دارد، مي گويد: »در چرخه اقدامات 
پدافند زيستي، اقدامات قرنطينه وجود دارد و زماني 
كه كنترل توسعه انتشار ويروس از بين برود طبيعتاً 
قرنطينه يكي از اقداماتي است كه بايد انجام شود، 

ولي هنوز به اين جمع بندي نرسيده ايم.«
 شايعات كشنده تر از ويروس

بي ترديد كش��ندگي ويروس كرونا از شايعاتي كه 
درباره اين ويروس ش��كل گرفته، كمتر و بازار اين 
شايعات در فضاي مجازي داغ تر است. سردار وحيد 
مجيد، رئيس پليس فتاي ناجا  ب��ا تأكيد بر اينكه 
بررسي ها نش��ان مي دهد، اغلب ويدئوها و مطالب 
منتشرشده در فضاي مجازي درباره ويروس كرونا 
دروغ است، مي افزايد:»با انتشاردهندگان هرگونه 
كليپ جعلي يا خبر كذب در م��ورد بيماري كرونا 

ويروس برخورد قانوني مي كند.«
به گفته وي افراد سودجو و كالهبردار با دامن زدن به 

انتشار اين گونه اخبار و موج سواري بر فضاي رسانه اي 
كشور با هدف سودجويي اقتصادي اقدام به تبليغ 
فروش اقالم و تجهيزات دارويي و بهداشتي پيشگيري 
از ابتال به بيماري كرونا ويروس با قيمت هاي گزاف در 
شبكه هاي اجتماعي و سايت هاي واسط فروشگاهي 
كرده اند.  وي از هموطنان خواست اخبار را از منابع 
معتبر نظير رس��انه ملي، خبرگزاري هاي رسمي و 

سايت هاي خبري مرجع تأمين كنند. 
 سيستم ايمني ضعيف تنها قرباني  كرونا

 شايعات گسترده درباره ويروس كرونا موجب وحشت 
مردم و هجوم گس��ترده آنان براي تأمين ماسك و 
موادضدعفوني كننده شده و اين تقاضاي باال روي 
عرضه تأثير مستقيم داشته است، به گونه اي كه برخي 
فروشندگان به احتكار ماسك و موادضدعفوني كننده 
روي آورده اند و گروهي هم به گرانفروشي ! مهديه 
فرزانه دكتراي ويروس شناسي درباره ميزان خطر 
اين ويروس به فارس مي گويد:»طبق آمار بسياري 
از مبتاليان ب��ه اين ويروس بع��د از گذراندن زمان 
قرنطينه مورد مداوا و بهبودي قرار گرفته اند. افرادي 
كه بيماري ش��ان منجر به فوت ش��ده پيش از ابتال 
به اين وي��روس بيماري هايي نظي��ر ديابت پنهان، 
بيماري هاي تنفس��ي و قلبي و عروقي داشته اند. به 
طور كلي افرادي كه سيستم ايمني ضعيفي دارند 
بيشتر از باقي افراد مستعد ابتال به كرونا هستند. به 
عنوان مثال سالمندان جزو گروه هايي هستند كه 

سيستم ايمني آنها دچار ضعف شده است و به همين 
دليل بيش��تر افرادي كه به دليل ابتال به كرونا فوت 
شده اند، ميانگين سني بااليي داشته اند.« بنا به تأكيد 
وي گروه هاي ديگري كه داراي سيستم ايمني عادي 
هستند، ممكن است به اين بيماري مبتال شوند، ولي 

خطري براي آنها وجود ندارد. 
اين متخصص ويروس شناس��ي با تأكي��د بر اينكه 
اس��تفاده مرتب از ماس��ك نمي تواند عاملي براي 
پيشگيري باشد، توصيه مي كند:»اگر فردي عالئمي 
مانند س��رماخوردگي دارد و مي خواه��د در مراكز 
عمومي تردد كند، براي مدت محدودي از ماس��ك 
استفاده كند. ماس��ك ها بعد از زمان كوتاهي پس 
از استفاده مرطوب مي ش��وند و خود همين عامل 
مي تواند زمينه ساز بيماري هاي خطرناك ديگري 
شود. اگر فردي مي خواهد در يك محيط براي مدت 
دو ساعت يا بيشتر از ماسك استفاده كند، بهتر است 

كه اين ماسك از نوع فيلتردار باشد.«
امحاي غيراصولي ماس��ك هاي اس��تفاده شده هم 
موضوعي است كه خود مي تواند به گسترش ويروس 
كمك كند. با وجود اين همچنان تقاضا براي ماسك 
باالست و اين مسئله موجب گراني و كمبود اقالمي 

همچون ماسك و ضدعفوني كننده ها شده است. 
 ممنوعيت خريد و فروش ماسك 

مدي��ركل ام��ور تجهي��زات و ملزومات پزش��كي 
سازمان غذا و دارو سيدحس��ين صفوي با اشاره به 
وجود ۱۵ توليدكننده ماس��ك در كشور مي گويد: 
توليدكنن��دگان داخل روزانه ي��ك ميليون و ۵۰۰ 
هزار عدد ماسك توليد مي كنند كه پاسخگوي نياز 
كشور است.  وي همچنين در بخشنامه اي خطاب به 
مديران عامل شركت هاي توليدكننده ماسك، ضمن 
تأكيد بر توليد اقالم مذكور با حداكثر ظرفيت كارخانه 
توليدكننده صادرات اين كاال را تا طالع ثانوي ممنوع 
اعالم كرد.  رئيس هيئ��ت امناي صرفه جويي ارزي 
در معالجه  بيماران هم از توزيع رايگان ماسك خبر 
مي دهد. به گفته وي هيئت امنا اقدام به خريد تمام 
توليدات ماسك هاي ش��ركت هاي ايراني مي كند و 
آن را براي توزيع رايگان بين خانواده ها در سراس��ر 
كشور، در اختيار معاونت بهداشت وزارت بهداشت 
قرار مي دهد.  ماسك هاي خريداري شده و وارداتي 
به همراه بسته  آموزشي و محلول شوينده، از طريق 
خانه هاي بهداشت، مراكز جامع خدمات سالمت، 
پايگاه هاي سالمت و واحدهاي بهداشتي در كشور 

بين مردم توزيع مي شود. 
بناست تا دس��تورالعمل ممنوعيت خريد و فروش 

ماسك در داروخانه ها به زودي ابالغ  شود. 
 اختالالت سامانه 19۰

در شرايط كنوني و با وجود نگراني هاي مردم، طبق 
تماس هاي مردمي با روزنامه »جوان« سامانه ۱9۰ 
كه تنها پل ارتباطي بين مردم و وزارت بهداش��ت 
اس��ت، دچار اختالل شده و پاس��خگوي سؤاالت و 
نگراني هاي مردم نيست. اين در حالي است كه ساير 
راه هاي ارتباطي وزارت بهداشت با مردم يك طرفه 
است و تنها مسير دوطرفه اين ارتباط سامانه ۱9۰ 
است و فعال بودن اين سامانه مي تواند از بار نگراني 

مردم بكاهد. 
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نشريه امريكايي: استاكس نت توان سايبري ايران را باال برده است

قدرتسايبريايراندرچشمامريكاييها

كرونارابدونحمايتبينالملليهمشكستميدهيم
   وزير بهداشت: به عنوان كهنه سرباز سالمت ايران كه در حذف سرخك، حذف كزاز و برنامه فلج اطفال مسئوليت داشته ام و امسال هم در سيالب هاي 

اخير  در اوج تحريم و تنهايي و بدون حمايت بين المللي اپيدمي بيماري واگير نداشتيم، اعالم می كنم كه كرونا را نيز شكست مي دهيم

پرنف�وذ  نش�ريه 

عليرضا سزاوار
وايرد)wired( كه   گزارش  2

واس�طه  ب�ه 
ارتباطاتش با محاف�ل اطالعات�ي دموكرات ها 
مش�هور اس�ت، در گزارش�ي س�رعت رش�د 
فناوري هاي سايبري ايران را تحسين كرده است. 
نش��ريه امريكايي واي��رد با اش��اره به گس��ترش 
دس��تاوردهاي اس��تارت آپ هاي ايران��ي در 
نمايش��گاه هاي داخل��ي و افزاي��ش محص��والت 
دانش بنيان ها در اين زمينه، ايران را به عنوان قدرتي 

سايبري در غرب آسيا مطرح كرده است. 
 بيش از 1۰۰ محصول قابل قبول

در گزارشي كه ماهنامه امنيتي وايرد منتشر كرده 
به برگزاري حداقل ش��ش نمايشگاه در چهار حوزه 
سايبري، زيستي، شيميايي و هس��ته اي در ايران 
پرداخته است. اين نشريه كه در حوزه فناوري و دانش 
صاحب سبك است، دستاوردهاي شركت  هاي دانش 
بنيان ايراني در سال هاي اخير را قابل توجه دانسته  
كه رشد قابل قبول دستاوردهاي علمي شركت هاي 
ايراني از لحاظ كيفيت در اين نمايشگاه ها ملموس 
بوده، به طوري كه در آخرين نمايشگاه اين حوزه در 
پاييز برگزار شد. شركت هاي دانش بنيان ايراني بيش 
از ۱۰۰محصول قابل قبول در حوزه سايبري توليد 
كرده اند.  به عنوان نمونه در زمينه سامانه اسكادا كه 
يك محصول استراتژيك و بسيار مهم ايراني است، 
استارت آپ هاي دانشگاهي ايران پنج محصول كاماًل 
بومي تأييد شده از لحاظ امنيتي و دفاعي براي آن 

ارائه كرده اند. 
 از اسكادا تا ضدحمله سايبري

سامانه سرپرس��تي و گردآوري داده يا اسكادا نوعي 
فناوري اس��ت كه ام��كان جم��ع آوري اطالعات از 
تأسيسات دوردس��ت و ارسال دس��تورالعمل هاي 
كنترلي به آنها را فراهم مي كند؛ اين سامانه، كاربر را از 
اقامت در محل تأسيسات يا بازديد از آنها در هنگام كار 
بي نياز مي كند.  هر پايانه راه دور اسكادا بايد قابليت 

دريافت پيام، رمزگشايي، پردازش پيام و ارسال پاسخ 
الزم را داشته باشد. فعاليت پيچيده اي كه ايران حتي 
در سيستم حمل و نقل هوايي و كنترل فرودگاه ها نيز 
از آن استفاده مي كند.  ايجاد مركز عمليات امنيت 
)SOC( كه براي پايش، آناليز و پاس��خ دهي سريع 
به رخدادهاي امنيتي )ضد حمله سايبري( است، از 
ديگر دستاوردهاي دانش بنيان هاي ايراني مورد توجه 
نشريه امريكايي وايرد بوده است.  اين فناوري يكي از 
نيازهاي اساسي سازمان ها و شركت هاست. به نوشته 
اين نش��ريه يك SOC كارا و مؤثر يكي از نيازهاي 
اساس��ي ايران در اين حوزه محس��وب مي شود و تا 
سال هاي سال اين مسئله به يك چالش واقعي براي 
نهادهاي ايراني تبديل شده بود، به نحوي كه برخي از 
SOC هاي ايجاد شده ايراني با SOC هاي واقعي و به 
روز دنيا فاصله زيادي داشت و از كارايي الزم برخوردار 
نبود، اما كمتر از يك سال است كه دانش بنيان هاي 

ايراني بر اين مشكل غلبه كرده اند. 
 محصوالت آخرين نمايشگاه سايبري

دانش بنيان هاي ايراني با همكاري شركاي خارجي 

خود، اقدام به انتقال دانش و تجرب��ه اين حوزه به 
داخل كشور كرده اند و با تكيه بر متخصصان داخلي 
به ارائه خدمات طراحي و پياده سازي مركز عمليات 
امنيت مبتني ب��ر دانش و تجرب��ه روز پرداخته اند 
كه مقاوم سازي مؤثر و حفاظت از زير ساخت هاي 
فناوري اطالعات و ارتباط��ات از وظايف اصلي اين 
س��امانه اس��ت.  مورد ديگري به نام» ضد بدافزار 
padvish« از ديگر دس��تاورهاي رونمايي ش��ده، 
ايراني بود كه توجه اين نشريه را جلب كرده است؛ 
اين دستاورد كه از س��وي يكي از استارت آپ هاي 
دانشگاهي طراحي و ساخته شده است، اين توانايي 
را دارد تا امني��ت كامپيوتر ه��اي نهادهاي بزرگ 
دولتي و كامپيوترهاي افراد عادي را در مقابل انواع 

ويروس هاي مهاجم تأمين كند. 
مسيرياب بومي و سيس��تم انتقال نوري مخابراتي 
هم از سوي دو شركت دانش بنيان و ايراني طراحي، 
توليد و در آخرين نمايشگاه سايبري ايران رونمايي 
شدند. در همين نمايشگاه يك دانش بنيان ديگر هم 
محصولي جالب به نام »تلفن همراه امن« را ارائه كرد. 

اين محصول به مهم ترين دغدغه و نياز كاربران تلفن 
همراه يعني امنيت ارتباطات و عدم شنود مكالمات 
آنان پرداخته اس��ت. اين فناوري مي تواند با ايجاد 
امنيت كامل و پايدار جلوي هرگونه مشكل امنيتي 

و شنود را بگيرد. 
 توانمندترين و فعال ترين

به نوشته اين نشريه چندي قبل هم اداره اطالعات 
ملي امريكا با انتشار گزارشي، ايران را در كنار چين 
و روسيه يكي از توانمندترين و فعال ترين بازيگراني 
خواند ك��ه در حوزه فناوري س��ايبري براي امريكا 
تهديد قلمداد مي شود. ايران مي تواند از اطالعاتي 
كه در حمالت س��ايبري به دس��ت مي آورد، براي 
پيش��رفت تكنولوژيك خود در زمينه اقتصادي و 
نظامي بهره ببرد كه اين موارد نشان دهنده سرعت 
رشد توانايي هاي سايبري ايران است.  طبق گزارش 
اين نش��ريه، ايران براي كاهش اتكاي اقتصادي به 
نفت، به دنبال رشد صنايع غيرنفتي است كه حمايت 
از دانش بنيان هاي سايبري از طريق نفوذ سايبري 
مي تواند به اين هدف كمك كن��د و اين توانايي به 
ايران اين امكان را داده كه نه تنها شكاف فناوري اش 
با كشورهاي غربي را كاهش دهد بلكه در غرب آسيا 

هم از بازيگران اصلي در اين عرصه باشد. 
 تقالي صهيونيست ها

در س��اليان اخير پيشرفت هاي س��ايبري ايران به 
حدي بوده كه س��ال گذش��ته هم يكي از مقامات 
ارش��د امنيت س��ايبري رژيم صهيونيستي گفته 
ب��ود، هكرهاي ايران��ي به ش��كلي نگران كننده به 
سيستم هشداردهنده موشكي اس��رائيل نزديك 
ش��ده و مقامات نظامي اس��رائيل را با دستپاچگي 
براي محافظت از سيستم هاي هش��داردهنده در 
برابر خطر به تقال انداخته بودند.  كارشناسان امنيت 
شبكه به نشريه وايرد گفته اند كه حمله استاكس نت 
به تأسيسات ايران مانند كاتاليزوري در جهت توسعه 
توان سايبري ايران عمل كرد كه به عقيده آنها ايران 

اكنون توان حمالت سايبري پيشرفته دارد. 

 مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره 
به ورود سامانه بارشي جديد به كشور از روز دوشنبه )۵ اسفند( گفت: با 
ورود اين سامانه بارشي، بارش برف و باران و وزش باد شديد در برخي از 

مناطق كشور پيش بيني مي شود. 
 مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران گفت: درختان 
موجودات زنده هستند و نياز به استراحت دارند؛ بنابراين نورپردازي به 

آنها صدمه مي زند و ما با آن مخالفيم و جلوي آن را گرفته ايم. 
 مشاور علمي رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي گفت: 
كساني كه  به آموزشگاه زبان مي روند طالب يادگيري اند، اما كاري كه 
ما در نظام آموزشي رسمي كرده ايم هم خيلي با حذف زبان از مدرسه 
تفاوتي ندارد چون ۶۰ ساعت آموزش در طول يك سال با ترم ۱/۵ ماهه 
يك آموزشگاه برابري مي كند. در همين رابطه سرپرست حوزه تربيت 
و يادگيري زبان فارسي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با بيان 
اينكه معموالً در روش ها و رويكردهاي مختلف، آموزش زبان انگليسي 
سه جلسه در هفته دنبال مي ش��ود، گفت: اگر شوراي عالي آموزش و 
پرورش برنامه ريزي كند كه كل ۵۰۰ س��اعت زبان انگليسي را در سه 
سال متوسطه اول فشرده كنيم و هفته اي سه جلسه آموزش زبان داشته 

باشيم دانش آموز بازدهي بيشتري خواهد داشت. 
 عضو شوراي عالي استان ها گفت: سازمان بازرسي كل كشور، وزارت 
كشور و ديگر دستگاه هاي نظارتي به موضوع شوراي عالي استان ها و 

بررسي تخلفات احتمالي ورود پيدا كرده اند. 

اعالمجزئياتبرگزارياعتكاف
دردانشگاههايتهران

مس�اجد  به ميزبان�ي  دانش�جويي  اعت�كاف  مراس�م 
دانش�گاه هاي ته�ران از 18 ت�ا 2۰ اس�فند برگ�زار مي ش�ود. 
با فرا رسيدن ماه رجب تكاپوي دانشگاه ها براي ميزباني دانشجويان و 
عالقه مندان به اعتكاف دوباره به چش��م مي خورد. امسال هم مساجد 
دانشگاه هاي تهران به رسم هر س��اله برنامه هاي ويژه اي براي ميزباني 
و خدمات رساني به مهمانان اعتكاف دارند.  براساس اطالعيه هايي كه 
از سوي دانشگاه ها منتشر شده، ثبت نام شركت در اين مراسم معنوي 
آغاز و برخي دانشگاه ها نيز با توجه به تكميل ظرفيت آنها ثبت نامشان 
به پايان رسيده است. زمان ثبت نام و آغاز اين مراسم معنوي در برخي 

از مساجد دانشگاه هاي تهران به شرح زير است:
ثبت نام در مراسم معنوي اعتكاف دانش��گاه تهران تا ۱۰اسفند ادامه 
خواهد داشت و دانشجوياني كه قصد شركت در اين مراسم معنوي را 
دارند، مي توانند به دفتر نهاد رهبري دانشگاه مراجعه و ثبت نام كنند. 
مراسم معنوي اعتكاف از ۱8 تا ۲۰ اسفند در مسجد كوي دانشگاه تهران 
برگزار مي شود.  ثبت نام در اعتكاف دانشگاه الزهرا هم كه از اواخر بهمن 

آغاز شده تا هفتم اسفندماه ادامه خواهد داشت. 
مراسم اعتكاف دانشجويي به همت هيئت الزهرا)ع( از ۱8تا ۲۰ اسفند 
در مسجد دانشگاه ش��ريف برگزار مي ش��ود و ثبت نام شركت در اين 

مراسم از روز ۲۲ بهمن آغاز شده و تا نهم اسفند ادامه دارد. 
مهلت ثبت ن��ام ش��ركت در مراس��م اعتكاف دانش��جويي دانش��گاه 
شهيدبهشتي هم تا ۱۰ اسفند ادامه دارد كه اين مراسم به همت هيئت 
فاطميون دانشگاه شهيد بهشتي از ۱8 تا ۲۰ اس��فند برگزار مي شود. 
 Heyat.sbu.ac.ir دانش��جويان براي ثبت نام مي توانن��د به س��ايت
مراجعه كنند.  ثبت نام اعتكاف دانشجويي دانشگاه عالمه طباطبايي تا 
۱۰ اسفند ادامه خواهد داشت. اين مراسم معنوي دانشجويي به همت 
هيئت اصحاب عاشورايي و با همكاري هيئت رسانه دانشگاه صداو سيما از 
۱8تا ۲۰ اسفند ۱۳98 در مسجد امام علي)ع( دانشگاه عالمه طباطبايي 
برگزار مي شود.  مراسم اعتكاف رجبيه )زمستان 98(، از ۱8 اسفندماه 
۱۳98 به مدت سه روز )مطابق با ۱۳، ۱4 و ۱۵ رجب( در مسجدالشهداي 
دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد ش��د و دانشگاهيان اين دانشگاه و 
ساير عزيزان مي توانند تا ۱۵اسفند براي شركت در اين مراسم معنوي 
ثبت نام كنند. ظرفيت ثبت نام براي شركت در اين مراسم معنوي ۵۰۰نفر 
است كه اولويت با دانش��گاهيان علم و صنعت مي باشد.  گفتني است، 
عالقه مندان جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر مي توانند به تارنماي 
كانون قرآن و عترت )ع( به نشاني quran.iust.ac.ir مراجعه نمايند يا 
به مس��ئوالن برادران و خواهران اعتكاف در كانال quran_iust@ در 
پيام رسان بله يا تلگرام پيام دهند.  مراسم معنوي اعتكاف دانشجويي 
به ميزباني دانشگاه اميركبير هم برگزار مي شود كه ثبت نام در اين مراسم 
تا ۵اس��فند ادامه دارد و ثبت نام از طريق سايت masjed.aut.ac.ir و 

زمان برگزاري ۱7 الي ۲۰ اسفند خواهد بود. 

-----------------------------------------------------

 محمد كلهر خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر با انتشار اين جدول 
توئيت زد: تعداد تماشاچيان سينما در ۱۱ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، 9۰۵ هزار نفر كاهش يافته است. معتقدم گراني 
بليت سينما همزمان با افزايش فشارهاي اقتصادي به خانواده ها، عامل 

اصلي كاهش مخاطب است. 
-----------------------------------------------------

 شادي مدرس توئيت زد: برگ جديدي در دفتر طرح هاي ناموفق 
تكثير در اسارت سازمان حفاظت محيط زيست: طي روزهاي گذشته 
سه كره گورخر در سايت تكثير گوراب در مهريز استان يزد تلف شدند. 

مسئوالن محيط زيست از انتشار اين خبر جلوگيري مي كنند. 
-----------------------------------------------------

  محمدرضا حيدري با انتشار اين عكس نوشت: مثل هميشه بار 
اصلي گذار فضايي از عرصه پرشور و هيجان انتخابات به زيست پاك و 
معمول شهري بر دوش پاك بانان بود و ما مثل هميشه قدردان زحمات 

خالصانه آنان هستيم. 
-----------------------------------------------------

  اسماعيل معنوي با اين اسكرين ش�ات از توئيت هاي قبلي 
خودش توئيت زد: »مجتبي يوسفي« هم به عنوان دومين نماينده از 

اهواز به مجلس رفت، جوان انقالبي و پركار. 
-----------------------------------------------------

 قاسم يزداني با انتشار اين عكس يك خبر خوب داد و نوشت: 
تحويل واحد مسكوني ساخته شده از سوي سازمان بسيج هواپيمايي 

كشوري به خانواده سيل زده چابهاري. 
يك واحد مسكوني س��اخته شده از سوي بسيج س��ازمان هواپيمايي 
كشوري به خانواده سيل زده چابهاري تحويل داده شد. با جاري شدن 
س��يل در منطقه چابهار، بس��يج س��ازمان هواپيمايي كشوري ضمن 
همدردي با خانواده هاي س��يل زده اقدام به س��اخت يك واحد منزل 
مسكوني مناسب كرد كه با اتمام اين ساختمان روز پنج شنبه ازسوي 
فرمانده بسيح صنعت هوايي تحويل يكي از خانواده هاي نيازمند شد. 
-----------------------------------------------------

 جواد رحماني پناه با انتش�ار اين عكس در اينس�تاگرامش 
نوشت: محصول همداستاني شهرونداني منفعت طلب يا ساده لوح و 
مسئوالن و قانوني كه قابل معامله است؛ مي شود اينكه شبانه در شهري 
خشك و كويري مثل يزد حدود ۱۰۰اصله درخت تنومند كاج و زيتون 

را قطع مي كنند براي طرح عريض سازي يك خيابان. 
-----------------------------------------------------

 فهيمه خليلي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: اين 
يك سلول از اندام جامعه امروز ماست.  ما اينجا ايستاديم. رفتار سيستم 
آن سوي استفاده و مصرف كردن يكديگر، منافعي شخصي و محدود كه 
جهان پيرامون را به مثابه كيف پول مي بيند.  تا ديروز ده ها كانال مشابه اين 
در حال كار بودند بي آنكه كس��ي از خودش بپرسد اين پول از كجا تأمين 
مي شود؟ مگر يك فرد كه خود را نماينده بالقوه مي بيند چقدر از بالفعل 
شدن كسب درآمد مي كند؟ همه چيز تنها براي يك مشت اسكناس بيشتر 
قابل معامله است. يك روز دس��ت در جيبتان مي كنيد و مي بينيد دست 
همسايه، همسرتان، پسرتان، دوستتان و همكارتان  در جيب شماست و 

دست شما در جيب تك تك آنها. چرخ توليد و صنعت هم تعطيل است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 

صادرات۵۰۰هزاريورويي
نخبگانايرانيبهتركيه

نخب�گان ج�وان ايران�ي در ش�رايط تحري�م موف�ق ش�ده اند 
ب�ا هم�ت و ت�الش مضاع�ف ب�ه تولي�د دس�تگاه م�درن 
داروي�ي )فرمانت�ور و بيوراكت�ور( دس�ت يابن�د و ح�دود 
5۰۰ هزار ي�ورو از اي�ن محصول را به كش�ور تركيه ص�ادر كنند. 
محمد داوود معتمدي، مديرعامل يك ش��ركت مهندسي دانش بنيان 
است كه موفق شد دستگاه فرمانتور را با دانش بومي توليد كند؛ وي با 
بيان اينكه حدود 8۰ درصد تجهيزات توليد دارو در حوزه بيوتك را در 
كشور توليد مي كنيم، گفت: »با تالش و همكاري گروه موفق به توليد 
دستگاه فرمانتور و بيوراكتور شديم كه اين تجهيزات در كشت سلول 
استفاده مي شوند و نهايتاً خروجي اين تجهيزات پس از طي فرآيندهاي 

پااليش به عنوان توليد دارو مورد استفاده قرار مي گيرند.«
اين محقق به صادرات در اوج تحريم هم اش��اره كرد و افزود: »س��ال 
گذش��ته حدود ۵۰۰ هزار يورو از اين محصول را به كشور تركيه صادر 
كرديم و محصوالت م��ان در تركيه اس��تفاده مي ش��وند و دارو توليد 
مي كنند. توليدات دارويي داخلي تركيه كه از سوي تجهيزات شركت ما 

توليد مي شوند توان صادرات به اروپا را هم خواهند داشت.«
وي تأكيد ك��رد: »اين تجهي��زات نياز داش��تند با دان��ش فني توليد 
ش��وند، به همين دليل يك گروه مهندسي تش��كيل داديم كه عمدتاً 
فارغ التحصيالن بس��يار خوب ايران در رش��ته هاي مهندسي شيمي، 

مكانيك و برق هستند و شروع به طراحي و توليد سيستم ها كرديم.«
اين پژوهش��گر با تأكيد بر اينكه ش��ركت  هاي بس��يار خوبي در توليد 
داروهاي بيوتك در ايران تأسيس شده اند كه قادر به توليد محصوالت 
فراواني هستند، گفت: »تجهيزات ش��ركت ما نيز براي توليد داروهاي 
بيوتك فعال است. طبيعتاً به هر ميزان بتوانيم وابستگي مان را به واردات 
اين داروها كم و از طرف ديگر تجهيزاتي كه بايد وارد كنيم را از داخل 
كشور تهيه مي كنيم. در حال حاضر حدود 8۰ درصد تجهيزات توليد 

دارو در حوزه بيوتك را در كشور توليد مي كنيم.«
معتمدي به غلبه بر تحريم هاي امريكا هم اشاره كرد و افزود: »تحريم ها 
به نوعي براي ما نقطه قوت يا كمك شده  اس��ت. بخشي از اقالم مانند 
ابزار دقيق ها و سنسورها وارداتي هستند و به دليل اينكه مستقيماً با ارز 
در ارتباط مي باشند، خريدشان مقداري در اين شرايط سخت است كه  
توانسته ايم بخشي از قطعات را بومي سازي كنيم و در كارخانه خودمان 
بس��ازيم كه نتايج بسيار خوبي در پي داشته اس��ت و به دليل نداشتن 
تحقيق و توسعه در داخل كشور به ناچار برخي از قطعات را از خارج از 

كشور وارد مي كنيم كه حدود ۶۰ درصد از اقالم، داخلي هستند.«

زهرا چيذري 
  گزارش  یک
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