
ابررايانه سيمرغ با ظرفيت ۵۰۰ ترافالپس در روز، 
رونمايي شد. افزايش امنيت داده ها در كشور، 
تحليل داده هاي پزشكي، شبيه سازي هاي علمي 
و هواشناس�ي از كاربردهاي مهم اين ابر رايانه 
است. قرار است سال آينده با افزايش ظرفيت اين 
سوپركامپيوتر، ابر رايانه مريم هم رونمايي شود. 

با ايجاد شبكه ش��اد براي 13 ميليون دانش آموز 
ايراني، ضرورت توسعه زيرساخت فضاي مجازي 
بيشتر از قبل احساس شد. توسعه هوش مصنوعي 
و اينترنت ه��م اس��تفاده از ابر رايان��ه را جدي تر 
كرده است. در همين راستا پس از يك دهه تالش 
دانشگاه صنعتي پلي تكنيك، نخستين ابر كامپيوتر 

ايراني روز گذشته راه اندازي شد. 
 ظرفيت 2۰ برابري براي ابر رايانه ايراني 

واژه ابر رايانه )Supercomputer( نخس��تين بار 
توس��ط مجله »نيوي��ورك ورلد« براي اش��اره به 
كامپيوترهاي صنعتي IBM در دانشگاه كلمبيا به 
كار رفت. ابر رايانه ها براي پردازش  هاي بسيار بزرگ 
به كار گرفته مي شوند تا قدرت پردازش اطالعات در 
كسري از ثانيه را داشته باشند. در نتيجه از آنها براي 
شبيه سازي آب و هواي آينده، شبيه سازي و بررسي 
عملكرد راكتورها، تحقيقات روي مواد شيميايي 
براي ساخت دارو هاي جديد، جوش هسته اي، حوزه 

رمزنگاري و اين نوع فعاليت ها استفاده مي شود. 
ابر كامپيوتر ها با داشتن دهها پردازشگر مركزي، 

دستورالعمل ها و محاسبات پيچيده اي را در كنار 
ظرفيت ذخيره س��ازي بس��يار بزرگ خود ايجاد 
مي كنند. همچنين اي��ن ابزار هاي پرقدرت مجهز 
ب��ه حس��گر برداري )vector arithmetic( براي 
پردازش هستند. اين حس��گر ها باعث مي شود تا 
ابركامپيوتر ه��ا بتوانند چندين هزار محاس��به را 

همزمان پردازش كنند. 
فالپس واحد اندازه گيري سرعت پردازش داده ها 
توس��ط ابر رايانه اس��ت. هر ترافالپس معادل يك 
تريليون يا هزار ميليارد عمليات بر واحد ثانيه است. 
ابر رايانه س��يمرغ هم با ظرفي��ت ۵۰۰ ترافالپس 
توانايي انجام ۵۰۰ هزار ميليارد عمليات در روز را 
دارد. پتا يك واحد بزرگ تر از تراست و در سال هاي 
آينده قرار اس��ت ظرفي��ت ابر كامپيوت��ر ايران به 

1۰پتافالپس)2۰ برابري( برسد. 
 كرونا هم سد راه محققان نشد

با وجود شيوع كرونا، ساخت سيمرغ به خوبي پيش 
رفت و پژوهشگران دانش��گاه اميركبير به صورت 
ش��بانه روزي روي آن كار كردند. س��رمايه گذاري 
اصلي اين ط��رح با وزارت ارتباطات و پژوهش��گاه 
ارتباطات و فناوري اطالعات بود. اولويت بندي براي 
كاربرد هاي اين ابررايانه هم از سوي اين وزارتخانه 

تعيين مي شود. 
سيمرغ در فضايي به مس��احت تقريبي 2۵۰ متر 
مربع با قابليت گسترش به ۴۰۰ متر مربع اجرايي 
شده است. ابر رايانه ايراني بر مبناي فناوري رايانش 

ابري طراحي شده اس��ت. مجازي س��ازي ظرفيت 
ذخيره كردن اطالعات در اين سوپر كامپيوتر باعث 
افزايش بهره وري از منابع موجود و انعطاف پذيري در 
ارائه خدمات متنوع شده و همچنين امنيت داده ها 

را دو چندان خواهد كرد. 
از ابر رايانه س��يمرغ مي توان در كاربرد هاي نوين 
نظير هوش مصنوعي، تحليل كالن داده مخصوصاً 
زمين شناس��ي و زلزله، اينترنت اشيا، بازي سازي 
و پويا نمايي، ش��بيه س��ازي هاي علمي و تحليل 

داده هاي ژنتيك استفاده كرد. 
از هم اكنون پژوهشگاه فناوري اطالعات، عمليات 
اجرايي ب��راي افزايش ظرفي��ت اي��ن ابررايانه را 
براي مدت يكس��ال برعهده گرفته و تأمين اعتبار 
افزايش ظرفيت اين ابررايانه تا يكسال آينده انجام 

شده است. 
 افزاي�ش 2 براب�ري پردازش س�يمرغ در 

يك ماه
رئيس دانش��گاه پلي تكنيك ابررايانه »س��يمرغ« 
را يكي از طرح هاي كالن و اس��تراتژيك كشور در 
توس��عه هوش مصنوعي عنوان كرد كه محققان، 
شركت هاي خصوصي و شركت هاي دانش بنيان 
مي توانند از اين زيرس��اخت پردازش��ي براي ارائه 

سرويس استفاده كنند. 
دكتر معتمدي با بيان اينكه با تكميل اين طرح به 
عنوان يكي از اجزاي زيرساخت هاي مهم اطالعاتي، 
ايران در زمره كشور هاي صاحب اين فناوري قرار 

مي گيرد، افزود: »از اين زيرس��اخت مي توان براي 
ارائه خدمات مبتني بر سيستم هاي سريع و فوق 

سريع با پردازش بسيار باال استفاده كرد.«
رئيس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات در 
مراسم رونمايي از ابر رايانه سيمرغ گفت: »ظرفيت 
اين ابررايانه نيم پتافالپس است كه سرويس هاي 
پردازشي براي نهاد ها و مراكز مختلف تحقيقاتي 
ارائه مي كند.« وحي��د يزدانيان با بيان اينكه طرح 
ابررايانه سيمرغ را از يك سال و نيم قبل آغاز كرديم، 
افزود: »دانشگاه صنعتي اميركبير از 1۰ سال قبل 
تجربه موفقي در زمينه طراحي و پياده س��ازي ابر 
رايانه داشته است كه اين ابر رايانه براي پردازش هاي 
كمت��ر از »ترافالپس« بوده اس��ت، ول��ي در طرح 
س��يمرغ از آنجايي ك��ه دانش فني اي��ن طرح در 
دانش��گاه اميركبير وجود داش��ت، اين طرح را به 
صورت مشترك پياده س��ازي كرديم. ظرفيت اين 
ابررايانه در بازه زماني يك ماهه به يك پتافالپس 

خواهد رسيد.«
 اين تازه گام اول است

وزير ارتباطات هم در نشست رونمايي از ابر رايانه 
سيمرغ كه در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد، 
گفت: » فضاي مجازي نقش مهم��ي در انتخابات 
دارد و ما به عنوان وزارت ارتباطات، بسته هايي به 
عنوان زيرس��اخت هاي ارتباطي براي نامزدهايي 
كه صالحيت آنها تأييد شده براي تبليغات شان در 
نظر گرفته ايم. در عرصه آم��وزش هم 13 ميليون 
دانش آموز، يك ميليون معلم، ۴ ميليون دانشجو و 
۷۰ هزار نفر از طالب ديني از زيرساخت هاي بهتري 

بهره مند مي شوند.«
محمدج��واد آذري جهرم��ي ب��ا بي��ان اينك��ه 
هوش مصنوعي ق��درت بالمنازع دنيا محس��وب 
مي ش��ود، گفت: » ابررايانه سيمرغ تأثير زيادي در 
آينده كشور دارد و اين گام اول است و من در اينجا 
از تمامي دانش��جو كه در اين عرص��ه فعال بودند 
تشكر مي كنم، هر چند سيمرغ براي ما كافي نيست 
و ما بايد به جل��و حركت كنيم.« وزي��ر ارتباطات 
با بيان اينك��ه حاكميت و دولت از جوانان كش��ور 
عق��ب مانده اند، گفت: »باي��د در اين عرصه تالش 
زيادي ش��كل بگيرد به ويژه براي دختران ايراني 
كه توانستند در عرصه توس��عه فناوري اطالعات 
فعال باش��ند، هر چند تالش اين افراد كمتر ديده 
شده اس��ت.« وي در ادام��ه در خص��وص ابررايانه 
مريم گفت: »با تصميم جمع��ي عمليات اجرايي 
ساخت ابررايانه هاي بعدي جمهوري اسالمي ايران 
براي تأمين زيرساخت هاي هوش مصنوعي تأييد 
شده است و اين ابررايانه با صد فتاپالپس ظرفيت 

مي تواند در اين عرصه تأثيرگذار باشد.«
آقاي آذري جهرمي گفت: »ما اين ابررايانه و سوپر 
كامپيوتر را با نام زنده ياد پروفسور مريم ميرزاخاني 
به نام ابررايانه »مريم« نامگذاري كرديم و پژوهشگاه 
فناوري اطالعات تأمين اعتبار اي��ن ابر رايانه را بر 

عهده دارد.«
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يك ركورد جديد كرونايي در ايران:  تزريق 162 هزار دوز واكسن در 24 ساعت

موج پنجم كرونا در كمين رفتارهاي مردم

سيمرغ ايران بر فراز آسمان فناوري جهان
سيمرغ رونمايي شد؛ ابر  رايانه قوي تر مريم در راه است

با تس�ريع در تأمين 

زهرا چيذري 
واكسن كرونا،  فرآيند   گزارش  2

واكسيناس�يون هم 
س�رعت گرفته اس�ت به ط�وري كه اي�ن بار 
ركوردش�كني تازه اي در حوزه بيماري كرونا 
رخ داد و در 24 ساعت منتهي به روز يك شنبه 
26 ارديبهش�ت ماه، با تزري�ق 162 هزار دوز 
واكسن كرونا به گروه هاي هدف،  ركورد تزريق 
روزانه اين واكسن شكسته شد. روز گذشته 
همچنين بزرگ ترين سايت خودرويي تزريق 
واكسن در كش�ور با حضور رياست دانشگاه 
علوم پزشكي تهران در بوستان واليت تهران 
افتتاح شد. حاال آنطور كه وزير بهداشت خبر 
مي دهد، دو محموله بزرگ واكس�ن به كشور 
وارد شده و با واردات اين واكسن ها به زودي 
بيش از 3۰۰ هزار دوز واكس�ن در روز تزريق 
خواهد شد. به اين ترتيب تا پايان خرداد ماه 
14 ميليون نفر گروه هدف شامل سالمندان و 
بيماران خاص و صعب العالج�ي كه بار اصلي 
مرگ هاي كرونايي هستند، عليه اين بيماري 
واكس�ينه ش�وند. با وج�ود تمام اي�ن موارد 
افزاي�ش بي�ش از 1۰۰ نفري آم�ار فوتي ها در 
24س�اعت منتهي به روز يك شنبه نسبت به 
روز قبل از آن هش�داري بر ش�كننده بودن 
اوضاع شيوع كرونا در كشور است و پيش بيني 
مي ش�ود تا ي�ك ماه آين�ده آمار س�ه رقمي 
فوتي ها تداوم داش�ته باش�د. تغييرات آمار 
كروناي�ي در روزه�اي پيش رو ب�ه رفتارهاي 
بهداشتي مردم و صد البته مسئوالن بستگي 
دارد و نگراني از تجمع�ات انتخاباتي و دامن 
زدن به ش�يوع كرونا حاال يكي از اصلي ترين 
دغدغه هاي نظام س�المت است؛  اينكه مبادا 

موج پنجم آغاز شود!

آمار فوتي ه��اي كرونا در 2۴ س��اعت منتهي به 
روز گذش��ته نس��بت به دو روز پيش از آن 1۰۰ 
نفر افزايش داش��ت. رش��د آمار كرونا مثبت ها 
هم قابل مالحظه بود. در اين زم��ان 3۰3 بيمار 
كوويد1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 

جانباختگان اين بيماري به ۷۶ هزار و ۹3۶ نفر 
رس��يد. 11 هزار و 2۹1 بيمار جدي��د مبتال به 
كوويد1۹ هم در كشور شناس��ايي شد كه هزار 
و ۷۸۷ نفر از آنها بس��تري شدند. در حال حاضر 
سه ش��هر كش��ور در وضعيت قرمز، 2۶2 شهر 
در وضعيت نارنجي، 1۸3 ش��هر در وضعيت زرد 

قرار دارند. 
  نگراني از موج پنجم

مسعود مرداني، عضو كميته علمي ستاد مقابله 
با كرونا با بيان اينكه اگر رعايت پروتكل ها اتفاق 
نيفتد، موج پنجم كرونا در كش��ور آغاز خواهد 
ش��د، گفت:»هرچند كه اكنون عمده شهرهاي 
كش��ور در وضعيت نارنجي كرونا قرار دارند، اما 
اين وضعيت شكننده اس��ت و اگر عدم رعايتي 
اتفاق افتد، مجدداً شاهد قرمز شدن اين شهرها 

خواهيم بود.«
به گفته مرداني مراجعات بيماران مبتال به كرونا 
به بيمارستان ها كماكان زياد است، اما با توجه به 
ميزان آنها در اوج و پيك اپيدمي، اكنون مقداري 
بين 1۰ تا 1۵ درصد كاهش يافته اس��ت، اما اگر 
همه دوباره فكر مي كنند، كرونا تمام شده است و 
مجدداً همه به خيابان ها آمده و تجمعات و رعايت 

نكردن پروتكل ها از سر گرفته مي شود و رعايت 
پروتكل ها اتفاق نيفتد، موج پنجم كرونا در كشور 
آغاز خواهد شد.  وي در زمينه وضعيت فوتي ها 
و زمان كاهشي شدن موارد مرگ و مير در كشور 
گفت:»احتماالً تا يك ماه آينده همين وضعيت 
را داش��ته و ش��اهد مرگ و ميرهاي سه رقمي 

خواهيم بود.«
  موج چهارم هنوز تمام نشده 

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم با تأكيد 
بر اينكه هنوز نمي توانيم بگوييم كه خيز چهارم 
كرون��ا تمام ش��ده اس��ت، گفت:» اس��تان هاي 
هرمزگان و سيس��تان و بلوچستان استان هايي 
هستند كه روند نزولي چش��مگيري ندارند و در 
حدي متوقف شدند. در عين حال استان بوشهر 
و حتي خوزستان، خراس��ان جنوبي و كرمان و 
سيستان و بلوچستان اس��تان هايي هستند كه  
بالغ بر ۶۰ مورد مبتال به ويروس هاي جهش يافته 
تاكنون در اين استان ها پيدا ش��ده و به ويژه در 
زمينه ويروس جهش يافته هندي و انگليس��ي 
بايد بس��يار مراقبت كنند.« س��عيد نمكي، وزير 
بهداش��ت هم با تأكيد بر اينكه در همه استان ها 
به صورت گسترده شاهد مهار بيماري هستيم، 

افزود:» البته استاني كه در آن منحني هنوز سر 
به فرود نياورده باش��د، نداريم مگر مواردي كه 
منحني افقي شده است كه آن هم ان شاءاهلل رو به 

نزول خواهد بود.«
 واردات 2 محموله بزرگ واكسن 

وزير بهداش��ت با بيان واردات دو محموله بزرگ 
واكسن در دو ش��ب گذش��ته افزود:» اگر گروه 
هدف مان را كه افراد باالي ۶۰ س��ال و بيماران 
خاص و صعب العالج هس��تند و 1۴ ميليون نفر 
هم مي ش��وند، بتوانيم تا اواخر خ��رداد و اوايل 
تير ماه واكس��ينه كنيم، بعد سراغ س��اير افراد 
مي رويم.« نمكي ش��ائبه فروش واكسن كرونا را 
در بازار آزاد رد كرد و افزود:» ما از طريق سامانه 
وزارت بهداش��ت مي توانيم حتي در سطح يك 
روستا از يك شهرس��تان در يك خانه بهداشت 
رويم و مش��خص كنيم كه ام��روز در آنجا چند 
واكس��ن تزريق كردند، چه كساني واكسن زدند 
و توسط چه كساني تزريق ش��ده و كد ملي فرد 
دريافت كننده و كد واكس��ني كه تلقيح شده را 
داريم و امكان چنين سوءاستفاده اي مطلقاً وجود 
ندارد.« وي با اشاره به تخلفات جابه جايي واكسن 
اينگونه توضيح داد:» ممكن اس��ت در روزهاي 
اول برخي افراد جابه جا واكسن تزريق كردند كه 
برخورد بسيار شديد كرديم و اين پديده رفع شد. 
خواهشم از مردم اين اس��ت كه به اين اظهارات 
بي ربط گوش ندهن��د و بدانند ك��ه فرزندان ما 
در نظام س��المت، امانتداران دقيقي براي حفظ 

بيت المال و دفاع از سالمت مردم هستند.«
 ركورد شكني در تزريق روزانه واكسن 

نمكي با بيان ركورد ش��كني در واكس��ن كرونا 
گفت:» ما به عنوان يك ركورد جديد 1۶2 هزار 
واكسن در 2۴ ساعت گذش��ته تزريق كرديم و 
ان ش��اءاهلل ركوردهاي باالي 3۰۰ ه��زار تا را در 
روزهاي آينده انجام خواهيم داد.« رئيسي هم با 
تأكيد بر اينكه برنامه ما افزايش ظرفيت تزريق 
واكس��ن به روزانه به ۵۰۰ هزار ت��ا يك ميليون 
دوز اس��ت،  افزود:» م��ن اطمين��ان مي دهم كه 
واكسيناسيون كش��ور را تا قبل از پايان 1۴۰۰ 

قطعاً تمام مي كنيم.«

 معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد گفت: با برنامه ريزي 
انجام ش��ده در س��ال جاري، همه نيازه��اي اساس��ي مددجويان در 
نظر گرفته شده اس��ت. بيش از 12۰ خدمت داريم كه به تناس��ب نياز 
مددجويان و خانواده ها در حوزه هاي مختلف از جمله مسكن، بهداشت، 
اشتغال، درمان، آموزش، سالمندان و بيماران صعب العالج ارائه شده و 

نيازهاي آنها تأمين مي شود. 
 اعضاي شوراي شهر تهران با انتقاد از عدم تطبيق اهداف اليحه تهران 
1۴۰۰ با نظر شورا، تأخير در ارائه اين اليحه را در ماه هاي پاياني فعاليت 

مديريت شهري آن را موجب وهن شورا و شهرداري دانستند. 
 معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه بيشترين دانش آموزان 
چاق در تهران هستند و بيشترين الغرها در سيستان و بلوچستان، درباره 
خوردن هراس��ي دختران هش��دار داد و گفت: با سياس��ت هاي كلي 
جمعيت براي فرزندآوري ممكن اس��ت اين دختران توان فرزندآوري 

نداشته باشند!
 رئيس دانش��گاه فرهنگي��ان، از اع��الم موافقت س��ازمان اداري و 
استخدامي كشور، با جذب تعداد 2۵ هزار نفر دانشجوي متعهد خدمت 

در اين دانشگاه از طريق كنكور سراسري طي سال جاري خبر داد. 
 مدير كل هماهنگ��ي و امور اجرايي مش��اركت هاي مردمي كميته 
امداد از ثبت ن��ام 11۰ هزار حامي در طرح اكرام ايتام و محس��نين در 

ماه رمضان خبر داد. 
 معاون امور امالك و كاداستر ثبت اس��ناد و امالك گفت: كاداستر 
اراضي كش��اورزي كه موجب مديريت بر زمين، آب، خاك و توس��عه 

كشاورزي مي شود، در اولويت امسال سازمان ثبت قرار دارد. 
 شهردار منطقه 13 تهران از ساخت پايگاه مديريت بحران در شرق 
پايتخت جهت انجام برنامه هاي اورژانس، هالل احمر، آموزش و ارتقاي 

ايمني خبر داد. 
 هرس��اله با آغاز وزش اولين بادهاي گرم تابس��تاني آتش سوزي در 
جنگل هاي كشور به ويژه در مناطق زاگرس آغاز مي شود. بيش از سه 
روز اس��ت كه برخي عرصه هاي طبيعي استان هاي فارس و كهگيلويه 
و بوير احمد دچار حريق ش��ده اند و بار ديگر نقش كشاورزان در وقوع 
و گس��ترش آتش س��وزي ها مطرح شده اس��ت، چون برخي از آنان به 
 غلط معتقدند كه با آتش زدن باقيمان��ده كاه و كلش محصول خود به 

محيط زيست كمك مي كنند. 

پاي دانش آموزان هم 
به كمك هاي مؤمنانه باز شد

حركت�ي  در  ته�ران  در  مدرس�ه   8۰۰ دانش آم�وزان 
۵ه�زار  ب�ه  احس�ان،  بني�اد  مش�اركت  ب�ا  و  هماهن�گ 
رس�اندند.  مؤمنان�ه  كمك ه�اي  نيازمن�د  دانش آم�وز 
اتحاديه انجمن هاي اس��المي دانش آموزان ش��هر ته��ران با همكاري 
بنياد احسان س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در راستاي ترويج 
فرهنگ مواس��ات و دس��تگيري از دانش آموزان نيازمند حدود ۵هزار 
بسته معيش��تي و فرهنگي را به دس��ت خانواده دانش آموزان نيازمند 
تهراني رساند.  در اين طرح كه با مش��اركت حدود ۸۰۰ مدرسه شهر 
تهران كليد خورد، صدها دانش آموز انجمن اس��المي در مناطق شهر 
تهران با جمع آوري كمك هاي مردمي، كمك اوليا  و مربيان و خيرين 
مبلغي بيش از 1۰۰ميليون تومان تأمين و اقدام به تهيه و اضافه كردن 

بسته هاي پروتئيني به بسته هاي معيشتي احسان كردند. 
اين طرح زيبايي و جلوه هايي از جوشش جهادي نوجوانان نسل چهارم 
و پنجم انق��الب را به نمايش گذاش��ت. دانش آموزان با پيوس��ت هاي 
فرهنگي متبرك به عكس س��ردار شهيد حاج قاس��م سليماني )نظير 
كتاب، نامه هاي دانش آموزي، رزق هاي فرهنگي ( زينتي مضاعف به اين 
كمك هاي مؤمنانه بخشيدند و آنها را در ماه مبارك رمضان و نيز بعد از 

عيد فطر وارد خانه هاي دانش آموزان كم برخوردار كردند. 
گفتني است بسته بندي و آماده سازي بسته هاي كمك مؤمنانه براي 
توزيع بين دانش آموزان كم برخوردار هم توسط دانش آموزان عالقه مند 

به اين حركت خيرخواهانه انجام گرفت. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

مهندس نساجي بود. اين را در مسير كوتاه يك پرواز دانستم. 
بي بهانه سِر صحبت را باز كرد. 

-  قرار بود پزش�ك ش�وم، ولي يكي دو جمله مسير زندگيم را 
عوض كرد. از راهي كه به سختي پيموده بودم، برگشته، سراغ 

مهندسي نساجي رفتم. 
مكثي كرد و ادامه داد: 

»يك س�ال پس از ورود به دانش�كده پزش�كي قرار شد من و 
پرستاري ديگر مقدمات عمل پيرمردي را فراهم كنيم. پيرمرد 
حال خوشي نداش�ت. پرس�تار گفت برويم صبحانه بخوريم و 

برگرديم. گفتم نكند بميرد...  جواب داد نترس، نمي ميرد!
رفتيم و برگشتيم. پيرمرد ُمرده بود؛ به همين راحتي!

بهت زده رو به پرستار كردم و گفتم  ُمرد...  گفت از اين پس، زياد 
از اين چيزها مي بيني!«

مدت�ي گذش�ت. ديوان�ه ش�ده بودم...  آي�ا من هم پزش�ك 
بي مسئوليتي خواهم شد؟ 

پزش�كي را با همه جذابيت هاي آن رها ك�ردم. فقط با يكي دو 
جمله! 

باور مي كنيد؟
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فقدان سياست هاي پيشگيرانه

 آمار قندي ها را 14 برابر كرد 
مرض شيرين زندگي 8 ميليون ايراني را تلخ كرده است. آمارهاي 
ابتال به اين بيماري طي سه دهه اخير افزايش�ي بوده و آمار مرض 
قندي ها در 3۰ س�ال گذشته 14 برابر شده اس�ت ! هر سال چيزي 
نزديك به 2۰۰ هزار تن به آمار بيماران ديابتي كشور افزوده مي شود 
و با ابتال ب�ه بيماري ديابت اف�راد چند قدم به س�مت بيماري هاي 
ديگري همچون نارسايي كليوي و در نهايت دياليز نزديك خواهند 
شد. ديابت نوع دو يا همان مرض قند درمان ندارد،  اما اين بيماري 
مربوط به س�بك زندگي افراد است و به س�ادگي قابل پيشگيري 
خواهد بود. با وجود اين دس�تگاه هاي مس�ئول به جاي آنكه پاي 
فرهنگ سازي براي افزايش تحرك و اصالح تغذيه باشند،  خودشان 
عاملي براي كاهش تحرك و تشويق به مصرف فست فودها شده اند. 
سبك زندگي عاملي اثرگذار بر س��المت است. تحرك مناسب،  خواب 
كافي و تغذيه از مواد غذايي سالم،  ميوه سبزي و مواد پروتئيني تازه براي 
آنكه زندگي سالمي را تجربه كنيم، كافي است، اما سبك زندگي كنوني 
مردم ما را به سمت كم تحركي و مصرف غذاهاي ناسالم و فست فودها 
پيش برده اس��ت. همين مس��ئله هم موجب ش��ده تا بار بيماري هاي 
غيرواگير همچون ديابت،  بيماري هاي قلبي و كليوي در جامعه باال برود 
و هزينه هاي زيادي را روي دست نظام سالمت بگذارد. اصاًل تا پيش از 
پيدا شدن سر و كله كرونا افزايش بار بيماري هاي غير واگير چالش اصلي 
نظام سالمت بود. هم اكنون نيز بخش مهمي از قربانيان كرونا از ميان 
همين افراد داراي بيماري هاي زمينه اي است و بيماري هاي غيرواگير 
نظير چاقي،  ديابت و بيماري هاي قلبي و كليوي خطرات بيماري كرونا 

را افزايش مي دهند. 
  كام تلخ 8 ميليون ايراني از بيماري شيرين 

به گفته اس��داهلل رجب، رئيس انجمن ديابت اي��ران، حدود ۸ ميليون 
نفر از جمعيت ايران يعني حدود 1۰درصد از كل جمعيت كش��ور به 
بيماري ديابت مبتال هستند و اين آمار رو به افزايش است. وي با تأكيد 
بر اينكه شيوع ديابت در همه جاي دنيا رو به افزايش است، مي گويد:» اما 
درصد ش��يوع اين بيماري در منطقه خاورميانه و ايران خيلي باالتر از 
اروپاست كه متأس��فانه اين روند روزبه روز هم در حال افزايش است و 
هر س��اله حدود 2۰۰ هزار نفر به تعداد بيماران ديابتي در ايران اضافه 
مي ش��ود. اين تخمين با توجه به آمار 3۰ ساله كشورمان است. اين در 
حالي است كه بيش از ۵۰درصد ديابتي ها اطالعي از ابتالي خود به اين 

بيماري ندارند«. 
رجب با اش��اره به تبعات بيماري دياب��ت مي افزايد: »اگر به مراكز ارائه 
خدمات دياليز برويد، متوجه مي شويد كه تقريباً نزديك به ۵۰درصد 
بيماراني كه دياليز مي ش��وند، س��ابقه بيماري ديابت دارن��د. اگر اين 
بيماري در افراد كنترل نش��ود، تقريباً 3۰ تا 3۵درصدشان مي توانند 

دچار مشكالت كليوي شوند.«
  كم كاري دستگاه ها براي اجراي سياست هاي پيشگيرانه

اما داشتن س��بك زندگي س��الم نيازمند آگاهي و برنامه ريزي است. 
بخش��ي از اين آگاهي مي تواند با تهيه محتواهاي آموزش��ي از سوي 
وزارت بهداشت به عنوان وزارتخانه متولي سالمت در جامعه رخ دهد. 
همچنانكه همه س��اله اين وزارتخانه فهرس��ت كاالهاي آسيب رسان 
به س��المت را تهيه و ابالغ مي كند و طبق قان��ون تبليغات اين كاالها 
در رسانه ها ممنوع است، اما وزارت بهداش��ت تنها مي تواند در بخش 
آگاهي بخشي و توصيه اي فعاليت داشته باشد و ابزار اجرايي ندارد. به 
همين خاطر است كه به رغم ممنوعيت تبليغ كاالهاي آسيب رسان بر 
سالمت شامل انواع خوراكي هاي آماده و آبميوه هاي مصنوعي و غيره 
شاهد تبليغات گس��ترده اين كاالها در تلويزيون هستيم. تبليغاتي با 
چاشني موس��يقي هاي ش��اد و تصاوير رنگارنگ و جذاب كه مي تواند 
كودكان را به مش��تري هاي ثابت اين خوراكي هاي مضر تبديل كند. 
از س��وي ديگر وزارت آموزش و پرورش هيچ گاه تحرك دانش آموزان 
و زنگ ورزش مدارس را جدي نگرفته و حاال با شيوع كرونا و برگزاري 
كالس هاي آنالين در عمل همان تحرك نصفه نيمه دانش آموزان در 
كالس هاي ورزش مدرسه هم از بين رفته است. همچنانكه در دانشگاه ها 
تنها به يك واح��د تربيت بدني اكتفا مي كنند و ب��راي افزايش تحرك 
دانشجويان برنامه ريزي خاصي صورت نگرفته است. در حالي كه وزارت 
علوم،  وزارت آموزش و  پرورش و از همه مهم تر سازمان صدا و سيما با 
ابزارها و امكانات خود موظفند تا ضمن آگاهي بخش��ي درباره مصرف 
خوراكي هاي سالم و پرهيز از مصرف غذاهاي آماده،  براي افزايش تحرك 

در جامعه برنامه ريزي داشته باشند. 
در حال حاضر تحرك در جامعه در پايين ترين س��طح خود قرار دارد 
و كرونا هم اين بي تحركي را تش��ديد كرده اس��ت. در كنار اين تغذيه 
نامناسب و مصرف فست فودها هم به دليل تغيير سبك زندگي و هم به 
واسطه شرايط بد اقتصادي و گراني يك سبد غذايي سالمت،  ديابت در 

كمين گروه بزرگي از جمعيت كشور است. 

كبري فرشچي

متهم اصلي پرونده شركت ابريشم گيالن
 به دام افتاد

دادس�تان عمومي و انقالب مركز اس�تان گيالن، روز گذش�ته از 
بازداش�ت متهم اصلي پرونده ش�ركت ابريش�م گيالن خبر داد. 
با پيش��رفت تحقيقات در پرونده شركت ابريش��م گيالن در دادسراي 
صومعه س��را، قرار تأمين ص��ادره از س��وي بازپرس پرون��ده با تفهيم 
مستندات و ادله جديد، تشديد و متهم اصلي دس��تگير و روانه زندان 
شد.  سيدمهدي فالح ميري، دادس��تان عمومي و انقالب مركز استان 
گيالن، با اشاره به پيشبرد تحقيقات اين پرونده توسط سازمان اطالعات 
سپاه، ضمن تقدير از عملكرد ضابطين خاص گفت: »وقت زيادي براي 
جمع آوري اطالعات در اين پرونده از سوي ضابطين صرف شده است 
كه با صدور دس��تور قضايي براي تس��ريع در تكميل تحقيقات و ارائه 
مس��تندات كامل، اميدواريم اين پرونده هرچه زودتر با اتخاذ تصميم 

نهايي در دادسرا، به دادگاه ارسال شود.«
شركت صنايع ابريشم گيالن، يكي از بزرگ ترين صنايع نساجي كشور 
در سال 13۶2 در زمينه توليد نخ ابريشم با ظرفيت اسمي 1۰۴ تن در 
سال در زميني به مساحت 1۸ هكتار در صومعه سرا به عنوان بزرگ ترين 

توليد كننده نخ در استان گيالن فعاليت خود را آغاز كرد. 
اين شركت براساس اعالم گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند )هلدينگ 
وابسته به بانك صنعت و معدن( در اسفند سال 13۸2 از طريق مزايده 
عمومي به اسماعيل خليل زاده كلنگس��تاني )مالك هتل كادوس( به 
صورت قسطي واگذار شد. اين ماجرا از سال 13۸۰ و از زماني كه  مسعود 
سلطاني فر به سمت استاندار گيالن منصوب ش��د رخ داد و در نهايت 

نتيجه واگذاري اين شركت چيزي جز ورشكستگي نبود!
چندي قبل، هادي درو، رئي��س اداره توس��عه نوغانداري)توليد كرم 
ابريشم( استان گيالن ضمن انتقاد از واگذاري اين شركت به يك فرد 
غيرتوانمند در صنعت نوغانداري افشا كرد كه متهم اصلي يعني آقاي 
خليل زاده، وام ميلياردي از قبال اين كارخانه اخذ كرده، اما كارخانه را به 
حال خود رها كرد.  ارديبهشت ماه بود كه خبرگزاري بسيج دانشجويي 
هم به نقل از برخي كارشناسان نوش��ت، خليل زاده توان اداره شركت 
صنايع ابريش��م گيالن را ندارد. البته فعاليت هاي خليل زاده در استان 
گيالن  كه مالكيت الكچري ترين هتل  اين استان را نيز در اختيار دارد 
تنها به آسيب زدن به اين ش��ركت ختم نشد و چندين بار هم با مطرح 
شدن شائبه حضور او در تيم فوتبال سپيدرود حاشيه هايي به  وجود آورد.  
اشتياق خليل زاده به فوتبال به حدي بود كه وقتي مسعود سلطاني فر به 
عنوان وزير ورزش انتخاب شد، وي را به عضويت هيئت مديره استقالل 
درآورد. او به عنوان يك عضو اقتصادي به مجموعه مديريتي استقالل 
وارد شد و خيلي زود هم به همراه فردي به نام كامران منزوي كارگروه 

اقتصادي و بازاريابي باشگاه استقالل را تشكيل داد. 
غالمحسين اس��ماعيلي، س��خنگوي قوه قضائيه در چهلمين نشست 
خبري خود درباره پرونده كارخانه ابريشم گيالن و حكم بازداشت متهم 
پرونده قضايي آن گفت: »در سفر استاني رئيس قوه قضائيه به گيالن 
اين كارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تأمين 
براي او صادر شد. چون متهم پرونده مرتبط با كارخانه ابريشم گيالن 

مبتال به كرونا شده است با قرار تأمين وثيقه فعاًل آزاد است.«
ابتالي اين متهم به كرونا در حالي بود كه براس��اس نوشته كانال هاي 
ش��بكه هاي مجازي نزديك به باشگاه اس��تقالل، وي به عنوان رئيس 

هيئت مديره باشگاه در جلسات هيئت مديره حضور داشته است. 
پس از انتشار خبر دستگيري اس��ماعيل خليل زاده و اعالم دادستان 
مركز استان گيالن مبني بر اينكه پولش��ويي و اخالل در نظام توليد از 
اتهامات متهم اصلي وي بوده، طبق اعالم خبرگزاري دانشجو، يكي از 
بستگان نزديك به اين متهم نيز از بابت پرونده شركت صنايع ابريشم 

گيالن بازداشت شده است. 
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