
توربين بخار ني�روگاه بعثت، امروز سه ش�نبه 
در حالي رونمايي مي ش�ود كه ايران با ساخت 
اين دستگاه در ميان پنج كش�ور برتر سازنده 
اي�ن توربين ها ق�رار گرف�ت. احي�اي توربين 
قديم�ي نيروگاه ه�اي حرارت�ي از لح�اظ 
زيست محيطي هم بس�يار حائز اهميت است. 

توربين سابق نيروگاه بعثت )تنها نيروگاه فعال داخل 
شهر تهران( توسط كمپاني جنرال الكتريك امريكا 
ساخته شده بود كه اكنون توسط متخصصان كشور  

بومي سازي شد. 
 گام بلند دانشگاه ها عليه امريكا

پيش از اين با تالش مهندسان يكي از شركت هاي 
دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه 
تهران و به س��فارش ش��ركت ملي مس، »روتور« 
توربين نيروگاه حرارتي مس سرچشمه ساخته و 
دانش فني ساخت آن بومي سازي شده بود. جالب 

اينكه اين روتور هم ساخت امريكا بود. 
دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه علم و صنعت 
هم تاكنون اقدامات مهمي در راس��تاي س��اخت 
توربين نيروگاه حرارتي برداش��ته و دستاوردهاي 

خود را در اختيار دانشگاه هاي كشور گذاشته است. 
به منظور خري��د توربين نيروگاه بعث��ت از خارج 
بايد حداقل ۹۰۰ ميلي��ارد ريال )حدود 3 ميليون 
يورو( ارز اختصاص مي يافت كه با س��اخت داخل 
اين دستگاه، تمامي هزينه هاي صرف شده به 3۵۰ 

ميليارد ريال كاهش يافته است. 
نيروگاه حرارتي بعثت در جنوب شهر تهران و يكي 
از نيروگاه هاي حرارتي كشور با ظرفيت توليد روزانه 
248 مگاوات برق است. اين نيروگاه در سال 1346 
توسط كمپاني جنرال الكتريك تأسيس شده است. 
اين نيروگاه پايه تأمين برق جنوب شهر تهران و اوج 
فعاليت آن در ماه هاي گرم سال براي جلوگيري از 
خاموشي است. نوسازي نكردن توربين نيروگاه هاي 
حرارتي بخصوص نيروگاهي همچون بعثت كه در 
داخل تهران است؛ آلودگي هاي زيست محيطي هم 

به دنبال دارد. 
 ايران، پنجمين توربين ساز

دو عام��ل مهم موجب ش��ده به س��مت س��اخت 
داخل تجهيزات نيروگاهي بروي��م. اوالً تحريم ها 
و ريس��ك هاي خريد خارجي و مش��كالت حمل 
و ترخيص و ثانياً ضرورت س��رعت بخش��يدن به 

بومي سازي دانش فني اين موضوع در داخل كشور  
سبب شد بومي سازي نيروگاهي سرعت بگيرد. 

توربين مورد استفاده در نيروگاه حرارتي يكي 
از پيچيده ترين نوع توربين هاي بخار اس��ت و 
معموالً توسط شركت امريكايي شركت جنرال 
الكتريك ساخته مي شود. به دليل تحريم هاي 
بين المللي، تأمين قطعات مورد نياز براي اين 
توربين ها در كش��ور مقدور نيس��ت. در نتيجه 
با اتكا و اعتماد به متخصص��ان داخلي اقدام به 
واگذاري پروژه س��اخت توربين به اين شركت 

دانش بنيان مي شود. 
در نيروگاه حرارتي از بخار به عنوان سيال و عامل 
محرك اس��تفاده مي كند. آب پس از بخار شدن، 
توربين و در نهاي��ت ژنرات��ور را مي گرداند تا برق 
توليد ش��ود. پس از عبور بخار از توربين هم بخار 
دوباره در كندانس��ور فش��رده و دوباره اين چرخه 

تكرار مي شود. 
روتور توربين بخار نيروگاه بعث��ت، امروز در حالي 
رونمايي مي ش��ود كه ايران با س��اخت اين روتور 
توربين بخار در ميان پنج كش��ور برتر سازنده اين 

روتورها قرار گرفته است. 

 توليد بدون نقشه و ارتباط با كشور سازنده
مدير عامل ش��ركت تعميرات نيروگاهي ايران در 
اين رابطه با اش��اره به آمادگي كامل اين ش��ركت 
دانش بنيان براي انجام پروژه هاي مشابه براي ساير 
نيروگاه هاي كش��ور  گفت: »دور نامي اين توربين 
3هزار دور در دقيقه، تعداد مراحل پره 1۹ رديف، 
تعداد پره 2هزارو۵3۹ عدد، فشار نامي بخار ورودي 
86/18 بار و دماي نامي بخ��ار ورودي ۵1۰ درجه 

سانتيگراد است.«
عبدالرسول پيشاهنگ مدت زمان عملياتي ساخت 
اين روتور توربين را شش ماه برشمرد و افزود: »در 
ساخت اين توربين ۷۵ هزار نفر ساعت كاركرد در 
بخش هاي مهندسي متالورژي، مكانيك و ساخت، 
تداركات، ماش��ين كاري، پره س��ازي، تست هاي 
غيرمخرب و كنت��رل ابعادي برنامه ري��زي و اجرا 

شده است.«
پيشاهنگ با تأكيد بر اينكه اين روتور دماي بخار 
ب��االي ۵۰۰ درجه س��انتيگراد را تحمل مي كند، 
گفت: »سازنده پيش��ين اين روتور شركت جنرال 
الكتريك امريكا ب��وده كه تيم مهندس��ي ايران با 
وجود نبود دسترسي به مدارك ساخت، نقشه هاي 
مربوطه و امكان ارتباط با شركت سازنده، توانسته 
اس��ت با اندازه برداري از روتور موجود در نيروگاه و 
از روش مهندسي معكوس اقدام به ساخت داخل 

روتور توربين ياد شده كند.«
 از حاشيه محيط زيستي تا نوشابه سازي

نيروگاه بعثت در س��ال هاي اخي��ر متهم به ايجاد 
آلودگي هاي گسترده در پايتخت شده بود. با يك 
جست و جو در فضاي مجازي مي توان فيلم هايي از 
خروج بخار از برج هاي نيروگاه بعثت ديد كه در نگاه 
اول شبيه دود است. به همين دليل افرادي با انتشار 
اين فيلم ها مدعي آلوده بودن اين نيروگاه شدند. در 
صورتي كه آنچه بر فراز نيروگاه ديده مي شود، دود 

نيست، بلكه بخار آب است. 
نيروگاه بعثت سه برج خنك كننده دارد. وقتي آب 
سرد براي انجام عمليات كاهش دما روي آب داغ 
نيروگاه ريخته مي ش��ود، بخار اين چرخه از مسير 
برج هاي خنك كننده از نيروگاه متصاعد مي شود. 
اين بخارها حتي هواي تهران را تلطيف مي كند، اما 
شهروندان به اشتباه از پشت ديوارهاي نيروگاه فيلم 
تهيه مي كنند و اين بخار را دود ناشي از سوزاندن 

مازوت خطاب مي كنند. 
جال��ب اينكه اي��ن ني��روگاه اگرچ��ه گاز مصرف 
مي كن��د و آاليندگ��ي كم��ي دارد، ام��ا طي يك 
برنامه زيست محيطي، بخشي از كربن دي اكسيد 
توليدي آن جدا سازي و تميز مي شود و در اختيار 

كارخانه هاي نوشابه سازي قرار مي گيرد. 
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تاكنون 800ميليون دالر خرج مصارف درماني كرونا شده در حالي كه واكسيناسيون مردم براي ايجاد ايمني نصف اين مقدار هزينه بر مي دارد

آغاز تزريق يك ميليون دوز واكسن كرونا

توربين بخار ايراني هم آمد
ايران در بين 5 كشور سازنده توربين بخار 

گذش�ته  روز   

زهرا چيذري
ي�ك   گزارش  2 تزري�ق 

دوز  ميلي�ون 
واكسن كرونا با همكاري دانشگاه هاي علوم 
پزشكي سراسر كشور آغاز ش�د. مرگ هر 
انسان زير 70 سال و در دوران مؤثر خود، 500 
ميلي�ون تومان خس�ارت ب�ه كش�ور وارد 
مي كند. از س�وي ديگر تاكنون 800ميليون 
دالر خرج مصارف درماني كرونا شده است. 
در حالي كه واكسيناسيون نيمي از جمعيت 
كشور براي ايجاد ايمني در كشور نصف اين 
مقدار هزينه بر مي دارد. بنابراين تالش براي 
واكسيناس�يون سراس�ري در كنار رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشتي منطقي ترين شيوه 
مديريت اپيدمي كروناست. حاال با تزريق اين 
يك ميليون دوز واكسن مي توان به سرعت 
گرفتن فرآيند واكسيناسيون اميدوار شد. به 
خصوص اينكه به گفته وزير بهداش�ت قرار 
است مرحله نخست واكسيناسيون كرونا تا 
هفته اول ارديبهشت پايان يابد و مرحله دوم 
نيز براساس پيش بيني ها در ارديبهشت آغاز 
ش�ود. در مرحل�ه اول تم�ام كادر درم�ان، 
دانش�جويان علوم پزش�كي و پرس�تاري، 
كاركنان آزمايش�گاه ها و همچنين بيماران 
صعب الع�الج واكس�ينه مي ش�وند. وزي�ر 
بهداش�ت همچنين از دانش�گاه هاي علوم 
پزش�كي خواست  براي شناس�ايي بيماران 
صعب العالج ع�الوه بر پرونده ه�اي موجود 
پزشكي، فراخواني براي ثبت نام اين بيماران 

اعالم كنند. 

تاخت و تاز كرونا همچنان با شيبي تند ادامه دارد. 
در 24 ساعت منتهي به روز دوشنبه 3۰ فروردين 
14۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
24 هزار و 346 بيم��ار جديد مبتال به كوويد1۹ 
در كشور شناسايي ش��د كه 3 هزار و ۹۰1 نفر از 
آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد1۹ در 
كشور به 2 ميليون و 261 هزار و 43۵ نفر رسيد. 
در همين زمان، 3۹8 بيمار كوويد1۹ جان خود 
را از دس��ت دادند و مجم��وع جانباختگان اين 
بيماري به 6۷ هزار و 13۰ نفر رس��يد. تا كنون 
يك ميليون و ۷۹۷ هزار و 31۹ نف��ر از بيماران  
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
4 هزار و 843 نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 

مراقبت ق��رار دارند. در حال حاضر 2۵۷ ش��هر 
كش��ور در وضعيت قرمز، 12۹ شهر در وضعيت 
نارنجي، ۵1 ش��هر در وضعيت زرد و 11 شهر در 

وضعيت آبي قرار دارند. 
  خ�رج 800 ميلي�ون دالري كرونا براي 

نظام سالمت
آنط��ور ك��ه حس��ين قناعتي، رئيس ات��اق فكر 
مديريت كروناي اس��تان ته��ران مي گويد، هر 
انس��اني كه زير ۷۰ س��ال و در دوران مؤثر خود 
فوت كند، ۵۰۰ ميليون تومان خسارت به كشور 
وارد مي كند. از سوي ديگر تاكنون 8۰۰ميليون 
دالر خرج مصارف درماني كرونا شده است. وي با 
اش��اره به اينكه براي هر فرد دو دوز واكسن نياز 
داريم، مي افزايد:» ما 8۰ ميليون واكس��ن براي 
4۰ ميليون نفر نياز داريم تا ايمني ايجاد شود. هر 
دوز واكسن با قيمت ۵ دالر در كل مبلغي برابر با 
4۰۰ ميليون دالر نياز اس��ت؛حاال 4۰۰ ميليون 
دالر بهتر است يا 8۰۰ ميليون دالري كه هزينه 

درمان كرده ايم؟«
طبق اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني 
وزارت بهداشت تا كنون 416 هزار و 84 نفر دوز 
اول واكس��ن كرونا و 134 هزار و 4۷ نفر نيز دوز 
دوم را تزري��ق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي 
تزريق شده در كش��ور به ۵۵۰ هزار و 131 دوز 
رسيد. حاال قرار است واكسيناسيون كرونا سرعت 
بگي��رد و روز گذش��ته تزريق ي��ك ميليون دوز 
واكسن به افراد داراي اولويت اول تزريق واكسن 

آغاز شد. 

  پايان مرحله نخست واكسيناسيون كرونا 
تا هفته اول ارديبهشت

س��عيد نمكي، وزير بهداش��ت در ارتب��اط زنده 
تلويزيوني درباره اين مرحله از واكسيناس��يون 
كرونا گفت:» واكس��ن كرونا يك��ي از بحث هاي 
جدي در دنيا اس��ت و ما در زمينه توليد واكسن 
گام هاي مؤثري برداش��ته ايم و مي دانستيم كه 
واكسن يك موضوع سياسي است، ما 16 ميليون 
دوز از طريق سهميه كوواكس واكسن خريداري 
كرده ايم و بعد از ماه ها توانستيم پول آن را انتقال 
دهيم. ما با كشور روسيه، هند و چين مذاكراتي 
در زمينه تأمين واكس��ن انج��ام داده و به نتايج 
خوبي رس��يديم.« به گفته وي يك ميليون دوز 
واكسن كه متأسفانه با تأخير نيمه دوم فروردين 
به كشور رس��يد، با همكاري دانشگاه هاي علوم 

پزشكي سراسر كشور از امروز تزريق مي شود. 
وزير بهداشت ابراز اميدواري كرد:»مرحله نخست 
واكسيناسيون كرونا تا هفته اول ارديبهشت پايان 
يابد و مرحله دوم نيز براس��اس پيش بيني ها در 

ارديبهشت آغاز شود.«
به گفته نمكي در مرحله اول تمام كادر درمان، 
دانشجويان علوم پزشكي و پرستاري، كاركنان 
آزمايش��گاه ها و همچنين بيماران صعب العالج 

واكسينه مي شوند. 
 وزير بهداش��ت افزود:»براي شناسايي بيماران 
صعب العالج عالوه بر پرونده هاي موجود پزشكي، 
دانشگاه هاي علوم پزشكي فراخواني براي ثبت نام 

اين بيماران اعالم مي كنند.«

  س�هم 80 درصدي 10 كش�ور از واكسن 
كرونا 

نمكي ب��ا اش��اره به نشس��ت بلند پاي��ه مجمع 
سياست گذاري هلس��ينكي با محوريت تقويت 
همكاري هاي كشورهاي اروپايي، خليج فارس، 
مديترانه شرقي و شمال آفريقا در حوزه پاندمي 
كوويد 1۹ افزود:»نشس��ت امروز بيش��تر جنبه 
سياس��ي بود و ما معت��رض ش��يوه هاي توزيع 
كوواكس هستيم. بي عدالتي در مصرف و توزيع 
واكس��ن در دنيا وجود دارد و بايد سازمان هاي 
بين المللي به آن رس��يدگي كنند. متأسفانه بر 
اثر تحريم هاي ظالمانه واكس��ن به سختي به ما 
مي رسد. در حال حاضر در شش پلتفرم در زمينه 

توليد واكسن كارهاي خوبي انجام داده ايم.«
وزير بهداش��ت در اين نشس��ت با انتقاد از نحوه 
توزيع ناعادالنه واكس��ن هاي كوويد1۹ تصريح 
كرد:» نحوه ناعادالن��ه توزيع اين واكس��ن روي 
زشت دنياي ناعادالنه ما را نشان داد، به طوري كه 
تقريباً 8۰درصد واكسن هاي تزريقي در 1۰كشور 
پيشرفته است، در حالي كه 18 كش��ور با درآمد 
پايين و متوسط هنوز واكسني دريافت نكرده اند. 
 COVAX، WHO، بديهي است كه اين اتفاق براي
GAVI، CEPI و همه س��ازمان هاي بين المللي 
يك ناكامي اس��ت. ما بايد با شفافيت، همكاري و 

همبستگي بر اين بي عدالتي غلبه كنيم.«
  خطر جهش و تهديد سالمت كشورهاي 

ايمن شده با گردش ويروس
نمكي تأكي��د كرد:» ت��ا زماني ك��ه كل جهان 
ايمن نش��ده و ويروس در جايي در حال گردش 
اس��ت، خطر جهش و تهديد سالمت كشورهاي 
ايمن ش��ده وج��ود دارد. بنابراين، ب��ا توجه به 
درس هايي كه تا كنون آموخته ايم، در اين زمان 
بخصوص، ما فقط ي��ك راه حل داريم؛ همكاري 
همه ملت ها براي واكسيناس��يون همه و حفظ 
اقدامات دقيق بهداش��ت عمومي براي شكست 
اين همه گيري.« به گفته وي پاندمي كوويد  1۹ 
يك چالش جهاني با يك راه حل جهاني اس��ت. 
راه حل هاي ملي فقط مي توانن��د به طور موقت 
 ،WHO كمك كنند. از طريق تقوي��ت رهبري
سرمايه گذاري بيشتر در تيم هاي واكنش سريع، 
به اشتراك گذاري داده ها، شفافيت و معتبرسازي 
داده ها در قالب هاي توافق شده براي غلبه بر موانع 
قانوني به نفع سالمت مردم، و انتقال تكنولوژي به 
كشورهاي با درآمد كم و متوسط، مي توان موفق 

به شكست اين پاندمي شد. 

 رئيس هيئت امناي ستاد ديه كشور از چشم انتظاري ۵ هزار و 222 
نفر از زندانيان جرائم غيرعمد به منظور كمك خيران جهت آزادي آنها 
خبر داد. گفتني است رهبر انقالب 28 فروردين ماه ۵۰۰ ميليون تومان 
به س��تاد ديه كمك كردند. همچنين حجت االسالم والمسلمين سيد 
ابراهيم رئيس��ي با اهداي مبلغي معادل 1۵۰ ميليون، حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني با اختصاص رقم 3۰۰ ميليون و محمدباقر 
قاليباف ب��ا واريز مبلغي بالغ ب��ر 1۰۰ ميليون تومان همي��ار اين نهاد 

حمايتي در حوزه آزادي محكومان غيرعمد بودند. 
 مدير كل دفتر توسعه اجتماعي معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان  با بيان اينكه مشكل جمعيت كشور و به هم ريختگي در 
ساختار جمعيتي كشور يكي از چالش هاي اساسي ايران در سال هاي 
آينده خواهد بود، گفت: طرح »جواني جمعيت و حمايت از خانواده« 
واجد نكات مثبتي اس��ت كه در صورت اجراي دقي��ق مي تواند تا حد 

زيادي به حل اين چالش كمك كند. 
 معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
گفت: ب��ا پيگيري هاي به عمل آم��ده و همكاري س��تاد كل نيروهاي 
مسلح و موافقت فرماندهي معظم كل قوا )مدظله العالي ( مجوز جذب 
و به كارگيري كاركنان وظيفه واجد شرايط در پايگاه هاي آتش نشاني 

روستايي صادر شد. 
 مديرعامل ش��ركت مترو تهران درباره افتتاح آخرين ايستگاه خط 
3 مترو گفت: ايستگاه اقدسيه در بخش شمالي خط 3 مترو تهران كه 
عمليات عمراني آن از س��ال 13۹1 آغاز شده، پس از سال ها انتظار در 

آستانه افتتاح قرار گرفته است. 
 رئيس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران ش��هر تهران از نصب 

حسگرهاي سنجش سمت و سرعت باد در پايتخت خبر داد. 
 رئيس بنياد ش��هيد و امور ايثارگ��ران تصريح كرد: صدور دس��تور 
رئيس جمهور ك��ه امكان اس��تخدام همزمان 16 هزار نف��ر از عزيزان 
جامعه ايثارگري را فراهم مي كند، در طول سال هاي گذشته بي سابقه 
بوده است و مستلزم هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران با بيش از 

۵۰ دستگاه بود. 
 مدير كل پزش��كي قانوني اس��تان تهران گفت: 18۹ نفر طي سال 
گذشته در اس��تان تهران به علت مسموميت ناش��ي از گازگرفتگي با 

منو كسيدكربن فوت كردند. 
 اولين رويداد ملّي افق روش��ن با رويك��رد »اميد آفريني« به همت 

سازمان بسيج دانشجويي برگزار مي شود. 
 ثبت نام آزمون ورودي پاي��ه دهم مدارس نمون��ه دولتي دوره دوم 
متوسطه، دبيرس��تان ها و هنرس��تان هاي فني و حرفه اي براي سال 
تحصيلي 14۰1- 14۰۰ كه از شنبه، 21 فروردين ماه آغاز شده بود، 

امروز به پايان مي رسد. 
 فردا و پس فردا در سواحل درياي خزر دماي هوا بين 6 تا 1۰ درجه 
سانتيگراد افزايش مي يابد و از روز پنج شنبه تا اوايل هفته بعد دماي هوا 

در اين نواحي بين 8 تا 12 درجه سانتيگراد كاهش مي يابد. 
 چندي پيش ويدئويي از چراي گوس��فندان در پارك ملي س��رخه 
حصار منتشر شد. اين موضوع واكنش كاربران را به همراه داشت. در پي 
اين واكنش ها شهرداري تهران اعالم كرد، اين مسئله راهكار و طرحي 

آزمايشي جهت پيشگيري از آتش سوزي محسوب مي شود. 
 معاون اداره كل درمان غير مستقيم سازمان تأمين اجتماعي گفت: 
حذف دفترچه بيمه سبب كاهش 6۰ هزار مراجعه كننده به كارگزاري ها 

و شعب بيمه تأمين اجتماعي شده  است. 
 نايب رئيس انجمن داروسازان استان تهران گفت: بسياري از پزشكان 
در اجراي نسخه نويسي الكترونيك همكاري نمي كنند و بار اجراي نسخ 

الكترونيك روي دوش داروخانه ها افتاده است. 
 به گفته مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني تهران، هزارو2۰۰ نفر 

در اين شركت به كرونا مبتال شده اند. 

دادستاني معتادان متجاهر را
 جمع آوري مي كند

مع�اون دادس�تان و سرپرس�ت دادس�راي عموم�ي و انق�الب 
ناحي�ه ۲۴ ته�ران از در دس�تور كار ق�رار گرفت�ن اج�راي 
ط�رح پاكس�ازي ش�هر ته�ران از معت�ادان متجاه�ر خب�ر داد. 
علي قناعت كار، معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقالب 
ناحيه 24 تهران از در دستور كار قرار گرفتن اجراي طرح پاكسازي شهر 
تهران از معتادان متجاهر خبر داد و بيان كرد: اين دادسرا جمع آوري 
معتادان متجاهري را كه در پارك ها، خيابان ها و فضاي س��بز اقدام به 

استعمال مواد مخدر مي كنند، به جد پيگيري مي كند. 
معاون دادستان تهران خاطر نشان كرد: بر اين اساس دادستاني تهران 
طرح جامع پاكسازي ش��هر تهران از لوث اين افراد را در سال جاري با 
جديت پيگيري مي كند تا بتواند گام مؤثري براي تحقق اين امر و درمان 

معتادان بردارد. 
وي به گوشه اي از اقدامات اين دادسرا در ابتداي سال جاري براي درمان 
معتادان متجاهر اش��اره كرد و گفت: در اين راستا با همكاري شوراي 
هماهنگي مبارزه با موادمخدر، پليس مب��ارزه با موادمخدر و اداره كل 
بهزيستي اس��تان تهران يك هزار و 6۷۷ معتاد متجاهر در سطح شهر 

شناسايي و جمع آوري شده كه تعدادي از اين افراد زن هستند. 
قناعت كار بيان كرد: اين معتادان پس از غربالگري براي درمان به مراكز 

ترك اعتياد منتقل شده و تحت درمان هستند. 
وي با تأكيد بر اينكه طرح جمع آوري و س��اماندهي معتادان متجاهر 
به طور مس��تمر پيگيري مي ش��ود، افزود: تمامي مراحل اجراي طرح 
از مراحل غربالگري تا بازپروري معتادان با نظارت نماينده دادس��تاني 

انجام مي شود. 
گفتني اس��ت پيش از اين طرح هاي متفاوتي از س��وي دستگاه هاي 
مختلف به اجرا درآمده و بنا بوده در آن معتادان متجاهر از سطح شهر 
جمع آوري ش��وند،اما چرخه معيوب جمع آوري و بازپروري معتادان 
هيچ گاه اجازه نداده تا چهره ش��هرها، خصوصاً پايتخ��ت، از معتادان 

متجاهر پاك شود. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

مشوق هاي تأمين اجتماعي
 براي اجراي نسخه الكترونيك

براي پزش�كان و مراكز طرف قراردادي كه نسبت به اجراي نسخه 
الكترونيك اقدام كرده اند، مشوق هايي در نظر گرفته شده است. 
محمد علي همتي، عضو هيئت مديره س��ازمان تأمين اجتماعي در 
نشست راهبردها و دستاوردهاي سازمان تأمين اجتماعي در حوزه 
سالمت و نسخه نويسي الكترونيك با اشاره به اينكه در خصوص نسخه 
الكترونيك اقدامات خوبي انجام شده است، اظهار داشت: قطاري كه 
به آرامي شروع به حركت كرده  بود، در حال نزديك شدن به ايستگاه 

پاياني است. 
وي با تأكيد بر اينكه اجراي طرح نسخه الكترونيك، الزام قانوني است، 
گفت: همه موظفيم به اين قانون پايبند باش��يم و ممكن است برخي 
اشكاالت و ايراداتي داشته باشد، اما با همكاري ساير دستگاه ها و پزشكان 

در سراسر كشور برطرف خواهد شد. 
همتي تصريح كرد: در گذشته در ۷۰ بيمارستان نسخه الكترونيكي اجرا 

مي شد و به مرور در تمامي مراكز ملكي اين طرح اجرا شد. 
عضو هيئت مديره س��ازمان تأمين اجتماعي افزود: دبيرخانه شوراي 
اجراي فناوري اطالعات رياست جمهوري به صورت جدي اين طرح را 
پيگيري كرد كه باعث سرعت بيشتر در كار شد و همچنين سازمان هاي 
بيمه گر و وزارت بهداش��ت نيز به خوبي با ما همكاري كردند و همين 

باعث پيشرفت در كار شد. 
وي با تأكيد بر اينكه بر اس��اس اعالم س��ازمان بيمه سالمت تا سه ماه 
ديگر دفترچه هاي درماني در اين سازمان نيز حذف خواهد شد، خاطر 
نشان كرد: در سازمان تأمين اجتماعي از اسفندماه سال گذشته ديگر 
دفترچه بيمه صادر نشد. از همان زمان اجراي گسترده نسخه نويسي 

الكترونيك آغاز شده است. 
همتي با اشاره به اينكه قطاري كه حركت كرده را به آن سنگ نمي زنند، 
ادامه داد: از همه پزشكاني كه با ما همكاري كردند درخواست مي كنم به 
اين مسئله به عنوان الزام ملي نگاه كنند. يك انقالبي در سالمت كشور 

اتفاق افتاده و همكاري كنند تا كار پيش برود. 
وي به مش��وق هايي كه س��ازمان تأمين اجتماعي براي پزش��كان در 
نظر گرفته، اشاره و تصريح كرد: پزش��كاني كه نسبت به اجراي نسخه 
الكترونيك اقدام كرده اند، فرانش��يز درماني آنها را تا پايان همان شب 
به حسابش��ان واريز مي كنيم و همچنين وام 4۰ ميليوني براي تجهيز 
مطب پزشكاني كه سخت افزار الزم براي اجراي نسخه ندارند، در نظر 
گرفته شده كه اين مبلغ براي مراكز درماني و درمانگاه ها 1۰۰ ميليون 

تومان است. 
عضو هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي با تأكيد بر اينكه همكاري 
داروخانه ها نسبت به گذشته بسيار خوب شده است، تصريح كرد: اين 
چشم  اندازها ما را خيلي اميدوار كرده به طوري كه در فاصله كوتاهي ۹۰ 

درصد مراكز طرف قرارداد نسخه الكترونيك را اجرايي كردند. 

». . . شما واالتر از دردها يا حتي پيروزي هايتان هستيد. شايد 
طالق گرفته باشيد، ولي مطلقه نيستيد. شايد به مرضي دچار 
شده باش�يد، ولي بيمار نيس�تيد. شايد از ش�غل خود بركنار 
شده باشيد، ولي بي ثمر و بي هدف نيستيد. شايد كسي يا چيزي 
را از دست داده باشيد، ولي بازنده نيستيد. شايد در كاري موفق 

نشده باشيد، ولي مغلوب نيستيد!
زخم هاي شما معابد مقدسي هستند كه در آنها تكامل مي يابيد. 
آنها نشانه هاي رستگاري شما هستند. آنها ضعف هاي شما به 
حساب نمي آيند. آنها مسير هايي هستند كه پيموده ايد. آنها 
را پنهان نكنيد. از وجود آنه�ا عذرخواهي نكنيد. آنها را مورد 

قضاوت قرار ندهيد. 
زخم هايتان را بپذيري�د و آنها را محترم بش�ماريد. زماني كه 

ديگران آنها را مي بينند، با افتخار اعالم كنيد: 
اينها نش�انه هاي ماجرا هاي مهمي هس�تند كه مرا ش�جاع و 

خردمند كرده اند.«
فرازهاي�ي از كت�اب »چطور ب�ه اينجا رس�يدم؟« اث�ر دكتر 

باربارادي آنجليس. 
فكر مي كنيد نيازي به توضيح هست؟!
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مرخصي 20 روزه زندانيان
ب�ه  روزه   ۲0 مرخص�ي  اعط�اي  ب�راي  بخش�نامه اي 
شده اس�ت.  ص�ادر  زنداني�ان  از  قابل توجه�ي  بخ�ش 
به نقل از مركز رسانه قوه قضائيه، غالمحس��ين اسماعيلي سخنگوي 
قوه قضائيه با اشاره به شيوع موج چهارم كرونا در كشور اعالم كرد: به 
مناسبت ماه مبارك رمضان از س��وي رئيس قوه قضائيه، بخشنامه اي 
براي اعطاي مرخصي 2۰ روزه به بخش قابل توجهي از زندانيان صادر 

شده و اين بخشنامه در روزهاي آينده ابالغ و اجرايي خواهد شد. 
وي در عين حال متذكر شد كه اين بخشنامه شامل مجرمين پرخطر، 
سارقين و محكومين جرائم خشن نخواهد شد كه اين تصميم با هدف 

حفظ امنيت شهروندان اتخاذ شده است. 

كمك بسيج به زلزله زدگان گناوه
رئي�س بس�يج س�ازندگي كش�ور گف�ت:135 گ�روه جه�ادي 
اس�تان بوش�هر دقايق�ي بع�د از وق�وع زلزله ب�راي حض�ور در 
شهرس�تان گن�اوه در خصوص كمك رس�اني ب�ه زلزل�ه زدگان و 
اع�زام ب�ه منطق�ه زلزل�ه زده، اع�الم آمادگ�ي كرده ان�د. 
سردار زهرايي اعالم كرد: بسيج س��ازندگي و گروه هاي جهادي براي 
كمك به زلزله زدگان شهرستان گناوه از همه ظرفيت هاي موجود خود 

استفاده خواهد كرد. 
وي گفت: سازمان بسيج سازندگي سپاه امام صادق )ع( و تيم واكنش 
س��ريع جهادگران شهرس��تان گناوه در مرحله اول خدمت رساني به 
زلزله زدگان در منطقه حاضر ش��ده و با خدماتي همچون آواربرداري، 
خدمات پزشكي و س��المت، همياري هالل احمر، توزيع غذاي گرم و 

بسته معيشتي فعاليت خود را آغاز كرده اند. 
زهرايي اظهار كرد: 13۵ گروه جهادي اس��تان بوش��هر دقايقي بعد از 
وقوع زلزله براي حضور در شهرستان گناوه در خصوص كمك رساني به 

زلزله زدگان و اعزام به منطقه زلزله زده، اعالم آمادگي كرده اند. 
سردار زهرايي افزود: بسيج سازندگي و گروه هاي جهادي براي مواردي 
همچون تشكيل گروه هاي امداد و نجات و اسكان موقت آسيب ديدگان 
اقدامات الزم را پيش بيني كرده و آمادگي خود را براي بازسازي مناطق 

آسيب ديده و اسكان دائم اعالم مي كند. 
مسئول سازمان بسيج سازندگي كشور افزود: در همه لحظات در كنار 
مردم خواهيم بود و به كمك س��اير دستگاه ها و با بهره گيري از تمامي 

ظرفيت ها، به ياري مردم زلزله زده گناوه مي شتابيم. 


