
»كرونا بازي« براي حواس پرتي! اين كار ويژه 
جديد دولتي ها است كه روزنامه سازندگي از 
آن پرده برداري كرده است. آمارهاي كرونايي 
به قدري دهشتناك شده كه افتضاح مديريت 
دولتي را در مقابله با كوويد  19 واضح و بدون 
نياز به اس�تدالل خاصي ثاب�ت مي كند، بعد 
از يك س�ال و ان�دي مب�ارزه با كرون�ا طبق 
تصميم گيري هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا، 
حاال اوضاع بدتر از روز اول شده است؛ شهرهاي 
فوق قرمز و س�ياه كرونايي هم به نقشه ايران 
بازگش�ته اند، آمار فوتي ها به ب�االي 300 نفر 
رس�يده، ابتالي كرونا هم هر روز يك ركورد 
جديد به ج�ا مي گذارد! در چنين ش�رايطي، 
واردات واكس�ن هم به دع�واي جديدي بين 
اركان دولت با وزير بهداشت تبديل شده است. 
در اي�ن اوض�اع البت�ه توپخان�ه رس�انه اي 
كارگزاران همس�و با اركان دولت به جاي نقد 
مديريت كرونا و فشار بر تصميم سازان ستاد 
ملي كرونا به منظ�ور بهتر ش�دن اوضاع، در 
اقدامي هماهنگ به وزير بهداشت تاخته است. 

هجمه روزنامه س��ازندگي به وزير بهداش��ت، 
نه يك اقدام ژورناليس��تي و كارشناسي براي 
بهبود اوضاع، كه يك كار سياس��ي هماهنگ 
با اهداف خاص اس��ت. تيتر »وزي��ر ناراضي« 
روزنامه س��ازندگي روي عكس سعيد نمكي 
و طرح انتقادات تند عليه وزير بهداش��ت، هم 
از اين جهت كه س��ردبير روزنامه سازندگي، 
مسئول »حفظ و نشر آثار« رئيس دولت است 
و هم از اين جهت كه به طور هماهنگ با ساير 
اركان دول��ت  صورت پذيرفته اس��ت، نش��ان 
مي دهد انتقادات س��ازمان يافت��ه عليه وزير 
بهداشت، اقدامي سياسي براي حواس پرتي از 
افتضاح دولتي در مديريت كرونا و احتماالً ساير 

سوء مديريت ها است. 
  اركان دولت: نمكي اپوزيسيون است!

معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رئيس جمهور 
در رشته توئيتي از دعواي واكسني درون دولت 
پرده برداري مي كند، حس��ام الدين آش��نا هم به 
اين دعواي توئيتري ورود مي كن��د و پس از آن 
ارگان رس��مي حزب كارگزاران وزير بهداشت را 
»اپوزيسيون دولت« و »وزير ش��عار« خطاب و 
تندترين انتقادها را روانه س��عيد نمكي مي كند. 
جالب اينكه همه اين هجمه ها عليه وزير بهداشت 
پس از تأكيد چندباره رهبر انقالب بر لزوم تبعيت 
از نظرات كارشناسي وزارت بهداشت در مبارزه 
با كرونا است. هيچ كدام از تأكيدات رهبر انقالب 
براي سران دولت و مسئول حفظ آثار و ارزش هاي 
رئيس جمهور افاقه نكرد تا به ج��اي يا الاقل به 
موازات انتقاد از وزير بهداشت، از عملكرد دولت 
و رئيس جمهور در مبارزه با كرونا هم انتقاد كند. 
اقداماتي چون باز گذاش��تن جاده ه��ا و ممنوع 
نكردن س��فرها در نوروز تا رها ك��ردن تورهاي 
تركيه سياه كه باعث شده است دوباره كرونا نقطه 

سر خط شود. 
 پاشيدن رنگ سياه كرونا بر نقشه كشور

كرونا روي 63 شهر كشورمان رنگ سياه پاشيد. 
حاال در نقشه وضعيت كرونايي شهرهاي كشور 
عالوه ب��ر قرمز و نارنجي و زرد، رنگ هاي س��ياه 
و قرمز پر رنگ هم ديده مي ش��ود تا عمق فاجعه 
به زبان رنگ به تصوير كشيده ش��ود. در آخرين 
رنگبندي كرونايي منتشر ش��ده در اپليكيشن 
ماسك معاونت بهداش��ت وزارت بهداشت، اين 
رنگ بندي جدي��د، از امروز 63 شهرس��تان در 
وضعيت سياه، 85 شهرس��تان در وضعيت فوق 
قرمز، 176 شهرس��تان در وضعي��ت قرمز، 78 
شهرستان در وضعيت نارنجي، 39 شهرستان در 

وضعيت زرد و هفت شهرستان در وضعيت آبي 
كرونا قرار مي گيرند! در 24 ساعت منتهي به روز 
جمعه 27 فروردين و بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، 25 هزار و 261 بيمار جديد مبتال به 

كوويد19 در كشور شناسايي ش��د كه 3 هزار و 
2۰7 نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد19 در كش��ور به 2 ميليون و 194 هزار و 

133 نفر رسيد. 

در همي��ن زم��ان، 328 بيمار كووي��د19 جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به 66 هزار و 8 نفر رس��يد. تا كنون 
يك ميليون و 761 هزار و 497 نف��ر از بيماران  
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
4 هزار و 652 نفر از بيماران مبتال به كوويد19 در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. به گفته وزير بهداشت هفته 
س��خت تري را در پيش داريم. در اكثر شهرها به 
سمت فزون ترين ميزان بيمار در طول تاريخ اين 
چهار پيك مي رويم و ترمز از دست خيلي ها در 

مي رود. 
  ماست فروش و سيمان فروش و پالسكو 

فروش مي خواهد واكسن بياورد
س��عيد نمكي، وزير بهداش��ت در نشست ستاد 
استاني كرونا در كرمانشاه، در مورد واكسيناسيون 
كرون��ا در ايران، ب��ا تأكيد بر اينك��ه برخي فكر 
مي كنند واكس��ن در جهان به حراج گذاش��ته 
ش��ده، درباره ورود بخش خصوص��ي به واردات 
واكس��ن  گفت:»بخش خصوص��ي االن در حال 
واردات داروي بيماران خاص اس��ت، اما واكسن 
به مراتب پيچيده تر از دارو است. واكسن فرآورده 
حساس و بيولوژيك است و افراد متخصص بايد 

آن را وارد كنند.«
نمكي با اين كنايه كه» ماس��ت فروش و سيمان 
فروش و پالس��كو ف��روش مي خواهد واكس��ن 
بياورد«، افزود:» من در سازمان غذا و دارو بساط 
دالالن را جمع ك��ردم. گفته ام مش��غول الذمه 
هستند اگر واكس��ني بياوريد كه جرئت تزريق 
آن را به زن و بچه خود نداري��د، قلم پاهايتان را 

خرد مي كنم.«
  پيشنهاد 16 دالري دالل ها براي واكسن 

9 دالري !
وزير بهداشت با تأكيد بر اينكه واكسن در اختيار 
دولت ها  اس��ت و طرف خارجي ب��ا دولت ها كار 
دارد، افزود:» قراردادهاي واكسن در دنيا خيلي 
حسين قلي خاني و تركمانچايي و يكطرفه است . 
ما خودمان داوطلب بخ��ش خصوصي حرفه اي 
و خوش س��ابقه و پاكي��زه هس��تيم، اما به دالل 
ميدان نخواهيم داد. واكسن اسپوتنيك را 9 دالر 
خريده ايم،  اما سفير ما خبر داده يك دالل رفته و 
به توليد كننده پيشنهاد 16 دالري خريد واكسن 
داده است و روس ها به او گفته اند ما با دولت ها كار 
مي كنيم. اين قبيل افراد در چين هم كار ما را به 

هم ريخته اند. 
وي افزود:»ما اجازه ورود به بخش خصوصي را از 
ماه آذر داده ايم و سه تِندر برگزار كرديم. در  ورود 
براي بخش خصوصي هم باز اس��ت و اگر كسي 
در بخش خصوصي فك��ر مي كند ترمزي برايش 
ايجاد مي ش��ود كه فكر مي كند عادالنه نيست با 

من صحبت كند.«
  واكسن داخلي روي غلتك

خبر خوش وزير اين بود كه واكس��ن داخلي به 
س��رعت و خوبي پيش مي رود و كار روي غلتك 
افتاده است و وي تصريح كرد:»واكسن داخلي ما 

در درخشان ترين شرايط قرار مي گيرد.«
در كنار اين خبر خوب اما وزير با تأكيد بر اينكه 
كرونا با ماست، افزود:»بيماري گريبان ما را ول 
نخواهد كرد و ما هر شش ماه بايد به مردم واكسن 
بزنيم، هم از بيرون از كشور خريد مي كنيم هم به 
واكسن داخلي اميد بسته ايم، ولي كشورهايي در 
آينده واكسن خواهند زد كه خودشان زيرساخت 

داشته باشند.«
 حاال در ميانه دعواي واكس��ني و كرونا بازي 
مديران، بايد ديد در روزهاي آينده رنگ سياه 
چقدر در نقشه كرونايي كشور پيشروي خواهد 

كرد؟!
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توليد اولين واكسن ايراني آبزيان به همت يك شركت دانش بنيان 

توپخانه دولت عليه وزير سالمت
اركان رسانه اي دولت در اقدامي هماهنگ، براي پرت كردن حواس ها از سوءمديريت ها

 نمكي را اپوزيسيون دولت و وزير شعار خطاب كردند

محققان در يك 
ك��ت   گزارش  2 ش���ر

دانش بنيان واكسن آبزيان را براي جلوگيري 
از بيماري هاي برخي ماهي ها همچون قزل آال 

به توليد رساندند. 
دكتر مريم ابراهيمي تاج آبادي، مدير عامل يك 
شركت دانش بنيان فعال در حوزه زيست فناوري 
گفت: آبزي پروري يك صنعت تجميعي، با رشد 
سريع و سود باال اس��ت كه به عنوان سالم ترين 
و با كيفيت ترين منبع پروتئين حيواني در دنيا 

محسوب مي شود. 
وي با تأكيد بر اينكه بيماري ه��ا از مهم ترين 
چالش هاي پيش روي صنع��ت آبزي پروري 
محسوب مي شود، گفت: بنابراين اين صنعت 
بايد مرت��ب دنب��ال روش هايي ب��راي بهبود 
سالمت گونه هاي پرورشي، بهبود روش هاي 
پيش��گيري از بروز بيماري هاي خس��ارت زا و 
خسارت ناشي از بروز بيماري ها ساالنه دهها 

ميليارد دالر باشد. 
مدير عامل شتاب دهنده تخصصي حوزه زيست 
فناوري افزود: واكسيناسيون نقش بسيار مهمي 
در افزايش مقاومت ماهي، بهبود ضريب تبديل 

غذايي ايفا مي كند و يكي از مناسب ترين روش ها 
براي ايجاد مصونيت در برابر بيماري، استفاده از 

روش واكسيناسيون است. 
وي اضافه كرد: استفاده از واكسن سبب كاهش 
تلفات ماهي ها با ضري��ب تأثير باالي 75 درصد 

مي ش��وند؛ از اي��ن رو در اين ش��ركت در صدد 
برآمديم تا با دانش بومي واكسن »آنتي يرسين« 
را به عنوان اولين واكسن آبزيان با مجوزهاي الزم 

به توليد برسانيم. 
وي با بي��ان اينكه ماهي ق��زل آال به خصوص در 

آب شيرين يكي از حس��اس ترين گونه ها براي 
ابتال  به اين بيماري اس��ت، گفت: تلفات ناشي از 
بيماري باكترياي��ي يرس��ينيوزيس در صنعت 
تكثير و پرورش قزل آالي رنگين كمان كش��ور 
حدود 35 تا 4۰ درصد بوده كه خسارات زيادي 

ايجاد كرده است. 
مدير عامل ش��ركت با تأكيد بر اينكه اس��تفاده 
از واكسيناس��يون نياز به فرهنگ س��ازي و ارائه 
برنامه ري��زي ترويجي دارد ب��ه خبرگزاري مهر 
عنوان كرد: در سال اول 25 درصد بازار كل )در 
صورتي كه هر پرورش دهنده از واكسن استفاده 
كند( هدف قرار مي گيرد كه طي س��ه سال اين 

ميزان به 5۰ درصد مي رسد. 
تاج آبادي اضافه كرد: اين واكسن در مرحله اول 
توليد و به بازار ارائه شده و بازخورد بسيار خوبي 
نيز داشته اس��ت. در حال حاضر با توجه به زمان 
اس��تفاده از اين واكس��ن كه در ارديبهشت ماه 

است، محصول قابل توزيع است. 
گفتني اس��ت اين طرح از سوي س��تاد توسعه 
زيس��ت فناوري معاونت علمي و فن��اوري مورد 
حمايت قرار گرفته و به توليد رسيده و قرار است 

به توليد انبوه برسد. 

  يك كارشناس محيط زيست گفت: سطح عرصه هاي جنگلي كشور 
در پنج دهه اخير از 3۰ ميليون هكتار به ح��دود 14 ميليون هكتار و 
به تبع آن سطح جنگل هاي شمال نيز از 3 ميليون و 4۰۰ هزار هكتار به 

حدود يك ميليون و 9۰۰ هزار هكتار كاهش يافته است. 
  مدير عامل شركت شهر سالم درباره درمان ناباروري در ايران عنوان 
كرد: بيش از 9۰ درصد ناباروري كه در كشور وجود دارد با علم روزي كه 
در ايران وجود دارد، قابل درمان است و اساساً ايران جزو كشورهاي برتر 

در اين حوزه محسوب مي شود. 
  معاون بنياد مستضعفان انقالب اسالمي، از توزيع 1/5 ميليون وعده 
غذايي در قالب پك افطاري ساده و تأمين برنج بيش از 2 ميليون پرس 

وعده غذايي گرم ميان خانوارهاي محروم و نيازمند خبر داد. 
  رئيس مركز تشخيص و پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتا ناجا 
با بيان اينكه 37 درصد از جرائم س��ايبري در فروردين سال 14۰۰ در 
خصوص كالهبرداري مجرمان سايبري در بستر سايت هاي درج آگهي و 
فروش كاال بوده است، تصريح كرد: اخذ بيعانه، طراحي سايت هاي جعلي 
و مهندسي اجتماعي از جمله اين روش ها  ست؛ افراد دقت داشته باشند 
كه با پرداخت بيعانه هيچ تضميني وجود ندارد كه از آنها كالهبرداري 
نشود؛ همچنين بدانند كه راه اندازي س��ايت ها، صفحات و كانال هاي 

جعلي تحت عنوان فروش كاالي ارزان با هدف كالهبرداري است. 
  سازمان جهاني بهداشت با همكاري ديگر سازمان هاي بين المللي 
اعالم كرد: حيوانات وحش��ي در بروز بيش از 7۰ درصد از تمامي انواع 
بيماري هاي نوظهور در انس��ان نقش دارند و خواستار متوقف ساختن 

فروش حيوانات زنده در بازارهاي غذايي سراسر جهان شدند. 
  مدير كل مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزش و پرورش درباره 
وضعيت صدور مجوز، اداره و نظارت بر پيش دبستاني هاي غيردولتي براي 
سال تحصيلي آتي توضيح داد و تأكيد كرد كه تا زمان تشكيل سازمان ملي 
تعليم و تربيت كودك، همه پرونده هاي دريافت مجوز جديد مهدكودك 
متوقف و مجوز جديدي براي تشكيل مهد كودك صادر نمي شود، اما تا 
زمان تشكيل سازمان ملي تعليم و تربيت كودك، تمام ضوابط تشكيل 

مهدها و ادامه فعاليت برعهده دستگاه صادر كننده مجوز است. 
  همه غذاها و ادويه گرم و خشك، غذاهاي مولد صفرا، خوراك هاي 
چرب و سرخ كردني، كارهاي بدني زياد، مواجهه با گرماي روز و تابش 
آفتاب، بوها، فكرها، استرس ها و احساساتي كه موجب افزايش گرمي در 

مغز، قلب، معده و كبد شوند موجب افزايش تشنگي مي شوند. 
 معاون توان بخشي سازمان بهزيستي كل كشور گفت: يك  ميليون 
و 553 هزار و 958 نفر كل معلوالني هستند كه در سازمان بهزيستي 
كل كش��ور پرونده دارند. البته اگر بخواهيم به تعداد معلوليت حساب 
كنيم اين آمار به يك ميليون و 75۰ هزار مورد مي رسد؛ چون برخي از 

معلوالن در سازمان بهزيستي دو يا چند معلوليتي هستند. 
  آلودگي هوا ساالنه عامل مرگ ميليون ها نفر در جهان است. در اين 
بين غلظت ذرات معلق كمتر از 2/5 ميك��رون - كه از خطرناك ترين 
آالينده هاي هوا است - عالوه بر خطراتي كه براي سالمت انسان دارد، 

ساالنه خسارت هاي تريليون دالري نيز به جهان تحميل مي كند. 
  مجري خط مترو تهران – شهر جديد پرند گفت: در حال حاضر و طبق 
برآوردهاي صورت گرفته، تكميل و راه اندازي يك خط از اين مس��ير، به 
بودجه اي حدود 6۰۰ ميليارد تومان نياز دارد تا بتوان ظرف مدت زمان 
1۰ ماه، عمليات اجرايي فاز سوم خط مذكور را به سرانجام رسانيد و بخش 

حدفاصل فرودگاه امام خميني )ره( تا ايستگاه پرند را فعال كرد. 

دانش آموزان در »شاد«
 به استقبال بهار قرآن مي روند

به�ار  عن�وان  ب�ا  را  بخش�ي  پ�رورش  و  آم�وزش  وزارت 
ق�رآن در صفح�ه اصل�ي ش�بكه ش�اد ايج�اد كرده اس�ت. 
محمدرضا مس��يب زاده  گف��ت: وزارت آموزش و پرورش در راس��تاي 
فعاليت هاي ديني و ارزش��ي كه همه س��اله براي دانش آموزان، اوليا و 
فرهنگيان عزيز در اين ماه پربركت برنامه ريزي مي كند، امسال نيز طي 
يك اقدام ويژه و ارزش��مند بخش ويژه اي را تحت عنوان بهار قرآن در 
صفحه اصلي شبكه شاد ايجاد كرده است كه شامل موارد مختلفي نظير 
بخش ترتيل خواني قرآن كريم كه شامل جزءخواني قرآن كريم است 
و هر روز نيم جز در حرم حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( و نيم جز در 
مراكز دارالقرآن توس��ط نوجوانان قاري و حافظ تالوت مي شود در دو 

نوبت ظهر و عصر در اين بخش بارگذاري مي شود. 
مدير كل قرآن، عت��رت و نماز وزارت آموزش و پ��رورش افزود: بخش 
ستارگان قرآني همه روزه پس از مراسم افطار به صورت زنده )اليو( به 
معرفي يكي از نخبگان حافظ كل قرآن كريم دانش آموز و خانواده هاي 
آنها مي پردازد. همچنين بخش دعاي روز كه شامل دعاهاي ماه مبارك 
رمضان اس��ت و هر روز دعاي مخصوص همان روز با ص��داي يكي از 

دانش آموزان در ساعات اوليه صبح در اين بخش بارگذاري مي شود. 
مس��يب زاده تصريح كرد: بخش احكام ماه رمضان كه به صورت ويژه به 
بحث روزه اولي ها مي پ��ردازد و هر روز يكي از اح��كام و آداب مربوط به 
نوجوانان در ماه مبارك رمضان به صورت موشن گرافي در ساعات مياني 
صبح در اين بخش بارگذاري مي شود. همچنين بخش آيه هاي اميد كه 
همه روزه در ايام ماه مبارك رمضان به بيان ترجمه و تفسير آسان يكي 
از آيه هاي اميد بخش قرآن توس��ط حجت االسالم والمسلمين محسن 
قرائتي مي پردازد كه مطالب مربوطه در ساعات مياني صبح در اين بخش 
بارگذاري مي شود.  وي يادآور شد: با توجه به اينكه سال 14۰۰ در آموزش 
و پرورش سال مهدوي است بخشي تحت عنوان »بهار مهدوي« طراحي 
شده اس��ت كه در ايام ماه مبارك رمضان جهت آش��نايي دانش آموزان 
با فرهنگ انتظار و مهدويت در اين بخش مطالب��ي به صورت روزانه در 

خصوص تبليغ و ترويج اين فرهنگ ارزشمند بارگذاري مي شود. 

كبري فرشچي
  گزارش  یک

حسین سروقامت

قوي ترين ابرترانسفورماتور ايراني
مشغول به  كار شد

فقط 8 كشور جهان فناوري ساخت 
ابرترانسفورماتور نيروگاه هاي برق را دارند

مهرماه سال گذشته متخصصان ايراني موفق به راه  اندازي قوي ترين 
ابرترانس�فورماتور س�اخت داخل در نيروگاه قش�م ش�دند. اين 
ترانسفورماتور 345 مگا ولت آمپر توان داشت. روز پنج شنبه 26 
فروردين اما مهندسان ايراني با يك ركورد شكني جديد، موفق به 
نصب ابر ترانسفورماتور 385 مگا ولت آمپري در نيروگاه انديمشك 
شدند. تا قبل از تحريم ها ايران ابر ترانسفورماتور را از شركت زيمنس 
خريداري مي كرد كه اكنون موفق به بومي س�ازي آن شده اس�ت. 
دانشكده هاي برق دانشگاه هاي علم و صنعت، تهران و شهيد بهشتي با 
همكاري صنايع نيروگاهي همچون ايران ترانسفو و مپنا در يك دهه اخير 
تالش زيادي براي طراحي و توليد ترانسفورماتور در كشور انجام دادند. 

 ركورد پشت ركورد
ابرترانس ها كمك مي كنند تا در مواقع الزم ك��ه توليد و انتقال برق در 
شبكه داخلي يك استان دچار مشكل شده است؛ از شبكه سراسري، برق 
مورد نياز مردم و صنايع تأمين شود و به راحتي انتقال بار صورت گيرد. 

نخستين گام براي طراحي و توليد ابر ترانسفورماتور در كشور مهرماه 
سال 98 برداشته شد. در آن زمان نخستين ابر ترانسفورماتور 315 مگا 
ولت آمپري س��اخت مهندسان ايراني در ش��بكه برق خوزستان نصب 
شد. همان زمان ايران نخستين كشور غرب آسيا و يكي از هشت كشور 
جهان شد كه به فناوري س��اخت ابرترانس��فورماتور نيروگاه هاي برق 

دست يافت. 
سال 98 شركت ايران ترانسفو با شدت گرفتن تحريم ها موفق به ساخت 
چندين ابرترانسفورماتور شد و اين دستگاه هاي با ارزش را براي نصب 
در پست پيروزان اهواز راهي استان خوزستان كرد. با نصب اين ترانس ها 
شبكه برق خوزستان از انعطاف پذيري و قابليت مانور بااليي برخوردار 

شد و پايداري شبكه برق كشور افزايش يافت. 
مهرماه س��ال گذش��ته هم يك ترانس��فورماتور 345 مگا ولت آمپر به 
عنوان قوي ترين ابرترانس س��اخت داخل در نيروگاه پاسارگاد قشم با 
موفقيت آزمايش و نصب شد. محققان كشور ساخت اين ترانسفورماتور 
را يك افتخار ملي ناميدند. اين دستگاه تا 26 فروردين ماه، بزرگ ترين 

ترانسفورماتور قدرت سه فاز ساخت داخل بود. 
روز پنج ش��نبه   مهندسان ايراني با يك ركورد ش��كني جديد، موفق به 
نصب ابر ترانس��فورماتور 385 مگا ولت آمپري شدند. وجه تمايز اصلي 
اين ترانس��فورماتور، قدرت آن اس��ت كه باالترين رك��ورد توليد يك 
ترانسفورماتور قدرت سه فاز در كشور را به دست آورده و به طور كامل به 
دست توانمند متخصصان ايراني طراحي شده است. قبالً اين نوع ترانس ها 

از زيمنس آلمان خريداري مي شد. 

 طراحي ترانس در 70 روز
سه ش��نبه 24 فروردين آيي��ن رونمايي از بزرگ ترين ترانس��فورماتور 
نيروگاهي كشور در سمنان برگزار و در 26 فروردين در نيروگاه دوكوهه 

انديمشك نصب شد. 
فرج اهلل معماري، رئيس هيئت مديره گروه توليدي صنعتي آرياترانسفو در 
آيين رونمايي از بزرگ ترين ترانسفورماتور نيروگاهي كشور گفت: »اين 
ترانسفورماتور كه براي نصب در نيروگاه دوكوهه انديمشك طراحي و 
ساخته شده، بزرگ ترين ترانس��فورماتور نيروگاهي كشور است كه با 
سيستم خنك كنندگي ODAF )تركيب روغن و هوا( فعاليت مي كند.« 
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اين ترانس��فورماتور با تكيه بر دانش و 
تجربه جوانان ايراني طراحي و ساخته شده افزود: »اين ابرترانسفورماتور 
كه به دس��ت تواناي متخصصين گروه صنعتي آرياترانسفو شهميرزاد 
طراحي و س��اخته شده، توانس��ته تمامي آزمايش��ات كارخانه اي را با 

موفقيت پاس كند.«
وي از بهره مندي اين ترانسفورماتور از آخرين و به روزترين استانداردهاي 
جهاني خبر داد و اظهار كرد: »اين ترانسفورماتور با ظرفيت 385 مگاولت 
آمپر و ولتاژ 245 كيلو ولت براي نصب در واح��د گازي نيروگاه جديد 
سيكل تركيبي دوكوهه انديمش��ك )كالسF ( ساخته شده است. اين 
ترانسفورماتور در مدت زمان بس��يار كوتاه 7۰ روزه طراحي و ساخته 
شده است. ضمن اينكه در ساخت اين ترانسفورماتور از تكنولوژي هاي 

نوين بهره  گرفته شده است.«
 تالش براي صادرات فناوري

اين محقق تصري��ح كرد: »خوش��بختانه اين ترانس��ف�ورماتور تمامي 
تست هاي روتين و تايپ، تس��ت حرارتي با جريان بار كامل را مطابق با 
استاندارد IEC60076 در آزمايشگاه فشارقوي آرياترانسفو با موفقيت 
گذرانده است. ما در گروه توليدي صنعتي آرياترانسفو آمادگي ايجاد هزار 
اشتغال جديد بدون نياز به سرمايه گذاري جديد را داريم مشروط بر اينكه 

دولت حمايت بيشتري از ما داشته باشد.«
وي بر لزوم بهره گيري بيش��تر از ظرفيت جوانان تأكيد و خاطر نش��ان 
كرد: »ما آمادگي الزم براي توسعه واحد و ايجاد اشتغال جديد را داريم و از 

اين ظرفيت كه محصول با كيفيتي توليد كنيم نيز برخوردار هستيم.«
مديرعامل گروه صنعتي مپنا و مالك نيروگاه سيكل تركيبي دوكوهه 
انديمش��ك هم با بيان اينكه تنها در حدود هفت تا هشت كشور جهان 
به دانش توليد ترانسفورماتورهاي بزرگ نيروگاهي دست يافته اند كه 
كشورمان در زمره اين كشورهاي پيش��رو است، گفت: »امروز با افتخار 
بايد اعالم كرد كه كشورمان با س��اخت اين نوع ترانسفورماتور به جمع 
اين كشورهاي پيشرفته و صاحب فناوري پيوسته و مي تواند با استفاده از 

دانش بومي كارهاي بزرگي را در اين صنعت انجام دهد.«
عباس علي آبادي با بيان اينكه بيش از 4۰۰ تا 5۰۰ پيمانكار داخل كشور 
در تأمين تجهيزات نيروگاه برق »رميله« عراق مشاركت دارند، تأكيد 
كرد: »اين صنعت در كشور نگاهي به صادرات نيز دارد. اين موضوع در 
واقع يكي از مهم ترين زيرساخت ها براي پشتيباني از توليد است. تمام 
تجهيزات مورد نياز نيروگاه رميله در عراق به عنوان يكي از بزرگ ترين 
پروژه هاي نيروگاهي منطقه از جمله ترانس و ژنراتور به وسيله واحدهاي 

توليدي داخل كشور تأمين شده است.«

»م�ي ارزد؛ جهان�ي را بگي�ري و در مقابل روح خويش�تن را 
بدهي!«

جمله اي طاليي از حضرت مسيح؛ كه مي ارزد هزار بار بگويي و 
باز تكرارش كني. 

اكنون از زمان مس�يح عبور كنيد و به دوران علي بن ابيطالب 
برسيد؛ همو كه جرج جرداق مسيحي آرزو مي كند كاش روزگار 

يكي ديگر همچو او به ما مي داد!
. . . و تكان دهنده ترين عبارت موال:

»خداوندا؛ كاري كن ك�ه از چيزهاي ارزش�مند زندگي، جانم 
نخستين چيزي باشد كه از من مي گيري!«

مسئوليت بزرگي كه هر چه مي انديشم، جز علي را ياراي بيان 
آن نيست. تنها علي مي داند چه دردناك است كه آدمي هنوز 
نفس بكشد، در حالي كه دارايي هاي ارزشمند او از دست رفته 

باشد. 
صداقت، ش�رافت، عدالت، انصاف، جوانم�ردي، ادب، تواضع، 

انسان دوستي و. . . 
راستي كه آدمي بدون اين بزرگواري ها تفاله اي است كه نامش 

را انسان نهاده اند!
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علیرضا سزاوار

نماي نزديک

واكسن دزدان، مديران شهري از كار درآمدند!
مديران شهري آبادان براي اينكه واكس��ن كرونا بزنند، خود را پاكبان جا زدند! رئيس دانشكده 
علوم پزشكي آبادان گفت: چون واكسيناسيون پاكبانان براساس ليست اعالمي از سوي شهرداري 
انجام مي ش��ود، تعدادي از مديران شهرداري و اعضاي شوراي شهر اس��م خود را داخل ليست 
پاكبانان وارد كرده و واكسن  زده اند.  شكراله س��لمان زاده تصريح كرده است كه نام اين افراد را 

اعالم خواهد كرد. 

   رنگ سیاه هم به نقشه کرونايي ايران  اضافه شد


