واگذاري  2هزار و  ۷۵واحد مسكوني
به مددجويان

در بودج�ه  ۱۴۰۰مبل�غ ي�ك ه�زار و  ۵۰۰ميلي�ارد توم�ان براي
تأمين مس�كن خانوارهاي تحت پوش�ش پيشبينيشدهاس�ت.

وحيد قبادي دانا ،رئيس سازمان بهزيستي كش��ور در آيين واگذاري
همزمان ۲هزارو ۷۵واحد مسكوني به افراد داراي معلوليت و مددجويان
تحت پوشش كه در چهلويكمين س��ال تأسيس بهزيستي بهصورت
ويدئوكنفرانس برگزار شد ،گفت :مقام معظم رهبري فرمودند مسئول
حقيقي كمك به معلوالن فقط بهزيس��تي نيس��ت،بلكه همه مردم،
بخشهاي دولت��ي و غيردولتي و س��ازمانهاي انقالبي هس��تند؛ هر
چه ممكن است در سطح كش��ور خدمات مربوط به بهزيستي را بايد
گس��ترش داد و از نيروي مردم براي گس��ترش اين خدمات حداكثر
استفاده را كرد.
رئيس سازمان بهزيستي كشور يكي از موضوعات اصلي را توانمندسازي
جامعه هدف برشمرد و افزود :بحث اشتغال و مسكن يكي از مهمترين
اصول توانمندسازي است .نهضت ايجاد و احداث مسكن براي جامعه
هدف يكي از مباركترين فعاليتهايي است كه امروز ساري و جاري
است و با كمك دس��تگاههاي مختلف و همه ظرفيتهاي موجود اين
اقدام صورت پذيرفته است.
وي با اشاره به بودجه محدود سازمان بهزيس��تي كشور براي احداث
مس��كن گفت :اين رقمها امكان اجراي كارهاي ب��زرگ را در احداث
مسكن براي مددجويان محدود ميكند .كل بودجه مسكن بهزيستي
 ۶۵ميليارد تومان است كه با قيمتهاي هنگفت در شهرها و روستاها
ميتوان تعداد بسيار محدودي مسكن احداث و واگذار كرد.
قبادي دانا ادامه داد :با اينوجود از كم��ك همه ظرفيتهاي موجود
در كشور اس��تفاده كرديم؛ از ابتداي تأسيس سازمان بهزيستي كشور
تاكنون  ۱۴۲هزار واحد مسكوني تس��هيلگري شدهاست و در اختيار
جامعه هدف اع��م از اف��راد داراي معلوليت و زنان سرپرس��ت خانوار،
فرزندان مستقل از مراكز شبانهروزي ،خانوارهاي داراي دو عضو معلول
و بهبوديافتگان از بيماري اعتياد قرار گرفتهاست.
رئيس س��ازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه از س��ال  ۱۳۹۷تاكنون
 ۴۷هزار و  ۵۴۰واحد واگذارشدهاست ،گفت ۳۳ :هزار و  ۸۹۴واحد در
دست احداث است ،بهطوريكه در سال  ۱۳ ،۱۳۹۷هزار واحد ،در سال
 ۱۵ ،۱۳۹۸هزار واحد ،در س��ال  ۱۷ ،۱۳۹۹هزار واحد و در سه ماهه
نخست  ۲ ،۱۴۰۰هزار و  ۴۰۰واحد واگذارشدهاست و حاال هم شاهد
واگذاري  ۲هزار و  ۷۵واحد مسكوني در  ۲۹استان كشور هستيم.
وي با اش��اره به ارزش ريالي  ۲هزار و  ۷۵واحد مس��كوني واگذارشده،
ادامه داد :براي اين واحدها  ۴۶۰ميليارد تومان هزينه شدهاس��ت كه
 ۱۰۰ميليارد تومان بهصورت بالعوض ۷۵ ،ميليارد تومان تسهيالت
قرضالحسنه و  ۱۰ميليارد تومان شامل هزينههاي معافيت از انشعابات
آب ،برق و فاضالب بودهاس��ت .قبادي دانا با بيان اينكه در حال حاضر
 ۱۶۹هزار خانوار جامعه هدف پش��ت نوبت دريافت تسهيالت مسكن
هستند ،گفت :با كمك دولت ،س��ازمان برنامهوبودجه و اقدام انقالبي
مجلس شوراي اسالمي در بودجه  ۱۴۰۰مبلغ يك هزار و  ۵۰۰ميليارد
تومان براي تأمين مسكن خانوارهاي تحت پوشش پيشبينيشدهاست
كه انشاءا ...تخصيص پيدا كند.
رئيس سازمان بهزيستي در پايان از كمكهاي شايان توجه وزارت راه
و شهرسازي ،سازمان برنامهوبودجه ،بنياد مستضعفان انقالب اسالمي،
بنياد مس��كن ،س��تاد اجرايي فرمان امام ،سپاه پاس��داران و قرارگاه
محروميتزدايي ،قرارگاه س��ازندگي خاتماالنبي��اء و انجمن خيرين
مسكنساز تش��كر و قدرداني كرد و يادآور شد :با رايزنيهاي در دست
اقدام و با مش��اركت وزارت راه و شهرسازي بهزودي خبرهاي خوبي را
در زمينه تخصيص زمين براي خانوارهايي كه زمين و مسكن ندارند،
اعالم خواهيم كرد.

ممنوعيت دريافت كپي شناسنامه
و كارت ملي در دستگاههاي دولتي

ب�ه گفت�ه س�خنگوي س�ازمان ثب�ت اح�وال ،ب�ه هم�ه
اس�تانداران و دس�تگا هها ابلاغ شد هاس�ت ك�ه ح�ق
ندارن�د كپ�ي شناس�نامه و كارت مل�ي هوش�مند را تقاض�ا
كنن�د بلك�ه باي�د ب�ه ص�ورت برخ�ط كاره�ا را انج�ام دهن�د.

سيف ا . . .ابوترابي ،سخنگوي س��ازمان ثبت احوال در تشريح آخرين
وضعيت صدور كارتهاي ملي هوشمند در كشور گفت :در حال حاضر
ظرفيت صدور  2/5ميلي��ون كارت ملي هوش��مند را در ماه داريم و از
مجموع جمعيت  64/5ميليون نفر باالي  ۱۵سال ،بيش از  ۶۱ميليون
نفر مراحل ثبتنام كارت ملي هوش��مند را انجام دادند و براي بيش از
 ۵۱ميليون نفر كارت صادره شده كه حدود  ۵ميليون آن ،توليد داخل
است .وي افزود :در پايان سال  ،۹۶مدت زمان انتظار صدور كارت به ۱۵
روز رسيدهبود ،اما در سال  ۹۷به دليل تأمين نشدن اعتبار و بدنه كارت
از خارج از كش��ور به توليد داخلي رو آورديم و در اواخر سال  ۹۸اولين
مرحله توليد نهايي انجام شد .سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور با
بيان اينكه قيمت تمام شده كارت ،تقريباً  1/5برابر مقداري است كه از
مردم گرفته ميشود ،گفت :بودجهاي كه بايد تخصيص داده ميشد،
تخصيص داده نشدهاس��ت و به صورت هفتگي به دنبال حل مس��ائل
مالي هستيم .سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به اينكه هر
كسي كه در كشور ظرفيت توليد بدنه كارت را داشته باشد ،ما استقبال
ميكنيم تا مشكل صدور كارتها حل شود ،گفت :به همه استانداران
و دستگاهها ابالغ شدهاست كه حق ندارند كپي شناسنامه و كارت ملي
هوشمند را تقاضا كنند ،بلكه بايد به صورت برخط كارها را انجام دهند.
ابوترابي ضمن ابراز خوشبختي از اقبال مردم به گرفتن كارت هوشمند
ي افزود :در چندين بانك كارت هوشمند
پس از ابطال كارتهاي قديم 
را كاربردي كرديم.

مجوز نقل و انتقال و تغيير رشته فرزندان
اعضاي هيئت علمي باطل شد

هيئت عمومي ديوان عدال�ت اداري دس�تورالعمل وزراي علوم،
تحقيقات و فناوري ،بهداش�ت ،درمان و آموزش پزشكي و رئيس
دانشگاه آزاد را مبني بر نقل و انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضاي
هيئت علمي به مح�ل خدمت عضو هيئ�ت علم�ي را باطل كرد.

طبق يك دستورالعمل اجرايي مصوب ش��ده در شوراي عالي انقالب
فرهنگ��ي در خصوص تس��هيالت فرزن��دان اعضاي هيئ��ت علمي،
پذيرفتهشدگان آزمون سراسري ميتوانستند از دانشگاه مبدأ به يكي از
دانشگاههاي واقع در شهر محل خدمت و ترجيحاً دانشگاه محل خدمت
عضو هيئت علمي يا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه
نزديكترين شهر به محل خدمت عضو هيئت علمي با تعيين سازمان
سنجش آموزش كشور در همان مقطع و گروه آزمايشي و دارا بودن حد
نصاب مطابق با ضوابط ،انتقال يا تغيير رشته بدهند.
هيئت عمومي دي��وان عدالت اداري پس از بررس��ي ،اي��ن موضوع را
تبعيض ناروا در حق مش��موالن و مغاير با بند  ۹اصل سوم و اصل ۱۹
قانون اساسي دانست و جواز انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضاي هيئت
علمي را خارج از حدود اختيار وضعكننده تشخيص داد و دستورالعمل
مذكور را ابطال كرد.
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زهرا چيذري

هزار وعده واکسنی یکی دوتا وفا کرد!

مسئوالن دولتي و ستاد اجرايي بارها با ذكر عدد و رقم وعدههاي واكسني دادند كه محقق نشده
و اعتماد مردم را خدشهدار كردهاست

هر چند طي يكي دو روز گذشته با تسريع در
روند واكسيناس�يون عليه ويروس كرونا در
كشور مواجه بوديم ،اما با نگاهي به وعدههاي
مدي�ران سلامت از ي�ك س�و و مس�ئوالن
ش�ركتهاي داخل�ي توليدكننده واكس�ن
وطني از س�وي ديگ�ر متوجه خواهيم ش�د
هيچك�دام از اين وعدهها عملي نشدهاس�ت
و همين مس�ئله هم موجب ش�ده تا در پنج
ماه پس از آغ�از واكسيناس�يون عليه كرونا
در كش�ور ،امروز تنها چيزي حدود  2درصد
از جمعي�ت كش�ورمان واكس�ينه ش�وند و
ايران در بين كش�ورهاي منطقه در رتبه آخر
واكسيناسيون عمومي ايستادهباشد! همين
مسئله در كنار برخي از بيتدبيريهاي ديگر
موجب شد تا ايران يكي از معدود كشورهايي
باش�د كه موج پنجم كرونا را تجربه ميكند و
حاال با فراگير ش�دن ويروس دلتا در سراسر
كش�ور ب�ا افزايش تم�ام آماره�اي كرونايي
و رش�د مرگ و مي�ر بيم�اران مواجهيم .اين
در حالي اس�ت كه اگ�ر وعدههاي واكس�ني
مسئوالن محقق ش�دهبود و سطح معقولي از
جمعيت تحت پوش�ش واكسيناس�يون قرار
ميگرفتند،گرفتار موج پنجم نميش�ديم يا
شايد آمار مرگ و ميرهاي موج پنجم كمتر بود.

آمار فوتيهاي كرونا طبق پيشبينيهاي قبلي
و هماهنگ ب��ا افزايش آمار بيماران س��رپايي و
بس��تري رفتهرفته افزايش ميياب��د ۲۳ .هزار و
 ۳۷۱بيمار جديد مبتال به كوويد  ۱۹در كش��ور
شناسايي ش��د .در طول  ۲۴س��اعت منتهي به
ديروز ۱۸۴ ،بيمار كوويد  ۱۹هم جان خود را از
دست دادند .تاكنون  ۵ميليون و  ۳۳۱هزار و ۷۸۰
نفر دوز اول واكسن كرونا و  2ميليون و ۱۹۱هزار
و  ۹۳۶نفر نيز دوز دوم را تزريق كردهاند و مجموع
واكسنهاي تزريق شده در كشور به ۷ميليون و
 ۵۲۳هزار و  ۷۱۶دوز رسيد.
واكسيناسيون  60سالهها از امروز
حاال با تأمين واكسنهاي داخلي و خارجي روند
واكسيناسيون هم كمي س��رعت گرفته و نوبت
به  60س��الهها رسيدهاس��ت .آنطور كه عليرضا
رئيسي ،س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا
خبر داده با هماهنگيهاي انجام ش��ده از امروز
 ۲۴تيرماه ساعت  ۱۲ظهر براي  ۶۰سال به باال
هم س��امانه  salamat. gov. irباز خواهد شد و
اين افراد ميتوانند وارد سامانه شوند و نوبتدهي
خواهند شد.
به گفته وي واكسن توليد داخل بسيار خوب عمل
كرده و هيچ مشكلي ندارد و خط توليد آن هم با
قدرت در حال پيشرفت است.
با وجود اين اگر به س��راغ اظهارات و وعدههاي
پيش��ين آقاي س��خنگو ،وزير بهداشت و حتي
مسئوالن توليد واكس��ن ايراني كووايران برويم،
متوجه خواهيم شد روند فعلي واكسيناسيون و
تأمين واكسن از آنچه وعده داده شدهبود،بسيار
عق��ب مان��ده اس��ت .بگذري��م از اينك��ه آمار

واكسيناسيون در ايران نسبت به ساير كشورهاي
منطقه از آخر رتبه اول را دارد و همين مس��ئله
موجبش��ده تا موج پنجم كرونا هم در كش��ور
مسلط ش��ده و با نگاهي به افزايش آمار بيماران
كرون��ا مثبت،تك��رار مرگهاي ب��االي  300تا
 400نف��ر در روز چندان دور از انتظار نيس��ت.
بازگش��ت روزهاي بحراني كرونا در حالي است
كه ميش��د با تدابير،مديريت بهتر و پوش��ش
گس��تردهتر واكسيناس��يون از وق��وع موجهاي
تازه و افزايش آمار مرگ و مير بيماران كرونايي
پيش��گيري كرد و خانوادههاي كمتري را به داغ
عزيرانشان نش��اند؛چراكه ويروس كرونا منتظر
حركت الكپش��تي واكسيناس��يون در كشور
نخواهد ماند!
وعدههاي تحقق نيافته واكس�ني آقاي
وزير و دوستان
مرداد ماه سال گذشته بود كه با آغاز توليد واكسن
كرونا و واكسيناس��يون در برخي كش��ورها ي
جهان،وعدههاي واكس��ني مديران بهداش��تي
هم آغاز شد! 22مرداد ماه س��ال گذشتهبود كه
س��عيد نمكي وزير بهداش��ت اعالم كرد«:چند
مورد از واكس��نهاي كروناي ايراني تستهاي
انساني را پاس كردهاند و به زودي وارد مطالعات
باليني خواهيم شد ».پس از آن در حالي كه اخبار
واكسيناسيون كرونا در بس��ياري از كشورهاي
دنيا منتشر ميش��د،وزير بهداش��ت در آذر ماه
سال گذشته درباره وضعيت تأمين واكسن كرونا
اينگونه توضيح داد«:تأمين واكسن كرونا را از سه

راه دنبال ميكنيم؛ يكي از طريق خريد واكسن
از مجموعه كوواكس و سازمان بهداشت جهاني
كه برنامهريزي كردم  ۱۶ميليون و  ۸۰۰هزار دوز
از اين طري��ق وارد ميكنيم كه حدود  ۸ميليون
و  ۴۰۰نفر و حدود  ۱۰درصد را پوشش ميدهد،
چون اين واكسن بايد براي هر نفر دو دوز تزريق
شود .اقدام بعدي تأمين حدود  ۵ /۵ميليون دوز
واكس��ن از قالب قرارداد مشترك با يك كمپاني
خارجي و همچنين خريد  ۲۰ميليون واكس��ن
از يك كمپاني خارجي ديگ��ر و در مجموع ۴۲
ميليون دوز واكسن خريداري ميكنيم كه حدود
 ۲۱ميليون نفر را پوشش ميدهد».
به گفته آق��اي وزير ش��ركتهاي دانشبنيان و
دانشمندان داخلي در  ۱۲شركت مشغول توليد
اين واكسن هستند و حداقل چهار شركت جلوتر
از بقيه هستند .نمكي افزود«:سازمان بهداشت
جهاني مراحل آنها را قبول كردهاست .يكي از اين
ش��ركتها ،اجازه آزمايش انساني واكسن كرونا
را در ايران دريافت كرده و هفته آينده كار روي
انسان را شروع ميكند ،فاز حيواني اين واكسن با
موفقيت تمام شده و اميدواريم در چند ماه آينده،
مژده ساخت واكسن را به استحضار ملت شريف
ايران برسانيم».
بع��د از آن بود كه محم��د مخبر،رئيس س��تاد
اجرايي فرمان امام در بهمن ماه از آغاز به كار خط
كووايران با ظرفيت  3ميليون دوز در ماه خبر داد.
آن هم در شرايطي كه هنوز اين واكسن در حال
طي مراحل كارآزمايي باليني بود.

وعده واكسيناس�يون ماهي  20ميليون
نفر!
به دنبال اين آقاي وزير از آغاز واكسيناسيون از
 21بهمن ماه با اولويت كادر درمان و با ظرفيت
واكسيناسيون روزي هزار نفر خبر داد .احتمال
راهان��دازي خط توليد اس��پوتنيك وي در ايران
تا قبل از آغاز س��ال ،1400افتت��اح خط توليد
كووبركت با ظرفي��ت  15ميلي��ون دوز در ماه،
از ديگ��ر خبرهايي ب��ود كه در اس��فندماه روي
خروجي رسانهها قرار ميگرفت .از همه جالبتر
اينكه عليرضا رئيس��ي ،معاون وزير بهداش��ت و
سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا  11اسفند
ماه در مصاحبهاي درباره روند واكسيناسيون در
كشور گفت« :پيش بيني ما اين است كه از تيرماه
به بعد ،ماهانه  ۲۰ميليون دوز واكسن تزريق كنيم
و تا آذرماه ،كل جمعيت مورد نظر كه حدود ۵۰
تا  ۵۶ميليون نفر اس��ت و ب��ه  ۱۲۰ميليون دوز
واكسن نياز دارند را واكسينه كنيم».
آغاز واكسيناس��يون  8ميليون سالمند و پايان
واكسيناسيون سالمندان تا تيرماه ،همچنین آغاز
واكسيناسيون عمومي با واكسن ايراني از خرداد
از ديگر وعدههايي بود كه محقق نشد .باوجود این
فروردين ماه سال  1400هم با وعدههاي واكسني
دولت و مديران بهداشتي آغاز شد.
ربيعي :واكسيناس�يون اغلب جامعه تا
تابستان و پاييز
ده��م فروردي��ن  1400ب��ود ك��ه عل��ي
ربيعي،س��خنگوي دولت درباره واكسيناسيون
عمومي در كشور گفت«:گرچه واكسيناسيون از
 21بهمن ماه آغاز شده ولي روند واكسيناسيون،
اواخر بهار ،تابس��تان و پاييز براي قسمت اعظم
افراد انجام خواهد شد و تا رسيدن به نقطه هدف
يعني ايمني جمعي ناشي از واكسيناسيون ادامه
خواهد يافت».
ح��اال در حالي ب��ه دومين م��اه تابس��تان وارد
ميشويم كه تنها  2ميليون و  ۱۹۱هزار و ۹۳۶
نفر از جمعيت كشور واكسينه شدهاند .همچنين
پايان واكسيناس��يون تمام مردم تا پايان سال از
ديگر اظهاراتي بود كه برخي مديران س�لامت
اعم از سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا و مدير
روابط عمومي اين وزارتخانه بيان كردهبودند،اما
با نگاهي به آمار  2درصدي افراد واكسينه شده
بعيد به نظر ميرس��د وعدههاي قبل��ي وزارت
بهداشتيها در واكسيناسيون همه مردم ايران تا
پايان سال با اين روند به ثمر برسد.
اگرچه مدير پ��روژه كووايران و همچنين رئيس
س��تاد اجرايي فرمان امام هم وع��ده دادهاند تا
ش��هريور ماه  50ميليون دوز واكسن كووايران
توليد شود،اما تاكنون ۴٧٠هزار دوز واكسن بركت
به وزارت بهداشت تحويل و در دانشگاههاي علوم
پزشكي توزيع شدهاس��ت .خالصه اينكه محقق
نش��دن اغلب اين وعدهها موجب شده تا ميزان
واكسيناسيون در ايران از اغلب كشورهاي منطقه
پايينتر باشد.

جايگاه سوم اختراع ايراني از بين  800اختراع در سوئيس
دستگاه ضدعفونيكننده ايراني داراي هوش مصنوعي است و هيچ مشابه خارجي هم ندارد

دوپژوهشگرايراني
گزارش 2
با اختراع دستگاه
عليرضا سزاوار
ضدعفونيكننده
هوش مصنوعي ،توانستند عالوه بر كسب مدال
برن�ز در مس�ابقه بينالمللي ژنو ،ب�ا ايدههاي
خالقانه خود گرهي از مشكالت كشور را هم باز
كنند.هوشمصنوعيايندستگاهتصميمگيري
ميكند كه وس�يله مورد نظر را به چه ش�كلي
ضدعفوني كند .اين دس�تگاه اتوماتيك براي
تمام اماكن عمومي به خصوص بيمارس�تانها
داراي كاربردهاي زيادي است.

دستگاه ضدعفونيكننده هوش مصنوعي ،ساخت
دو محقق ايران��ي در مس��ابقه بينالمللي ژنو كه
اخيرا ً برگزار شد ،توانس��ت از بين  ۸۰۰اختراع از
 ۴۰كشوردنيا رتبه س��وم را كسب كند .از آنجايي
كه اين دستگاه هيچ مشابهي ندارد ،مخترعان در
حال اقدام براي دريافت پتنت (ثبت اختراع) اروپا و
پتنت امريكا براي آن هستند.
بدون حمايت و با مشورت ديگر محققان
«سيد مجتبي قرآني» و «حس��امالدين آتشي»
مخترعان جواني هس��تند كه به دليل دانشجوي
رش��ته پزش��كي بودن ب��ه ص��ورت م��داوم در
بيمارس��تانها و مراكز درماني حضور داش��تند.
وسايلي كه در بيمارس��تانها به صورت عمومي
توسط كادر درمان استفاده ميشود ،مانند پرونده
بيماران ،خ��ودكار و برخي از وس��ايل پزش��كي
نقش بس��يار مهمي در انتقال آلودگي و گسترش
عفونتهاي بيمارستاني دارد.
در دوره كرونا هم انتقال ويروس از همين وسايل
موجب فوت كادر درمان شد .به همين دليل اين دو
مخترع به فكر ساخت دستگاهي افتادند كه بتواند
در مدت زماني كوتاه وسايل مختلف را به صورت
كام ً
ال ايمن و اتوماتيك ضدعفوني كند.
اين دو دانش��جوي پزشكي دانش��گاه آزاد بدون
حمايت از دانشگاه خودش��ان و با كمك گرفتن از
متخصصان مهندسي پزشكي و الكترونيك دانشگاه

حسین سروقامت

تهران ،دس��تگاهي طراحي كردند كه هم عفونت
بيمارستاني و هم كرونا را تشخيص دهد.
اين اختراع به نحوي طراحي ش��ده كه استفاده از
آن محدود به بيمارستانها و مراكز درماني نشود
و در محيطهاي مختلفي مانن��د اماكن عمومي،
مدرسهها ،دانشگاهها ،پاس��اژها و رستورانها نيز
قابل استفاده باشد.
كلكسيوني از تأييديهها
مجتبي قرآني با بيان اينكه در مسابقه بينالمللي
ژنو توانس��تيم از بين  ۸۰۰اخت��راع از بيش از ۴۰
كشور دنيا مدال برنز را كسب كنيم ،به فارس گفت:
اين دستگاه تأييديه ثبت اختراع ملي مركز مالكيت
معنوي ،تأييديه س��ازمان پژوهشه��اي علمي
صنعتي ،تأييديه آزمايش��گاههاي همكار وزارت
بهداش��ت ،تأييديه صحت عملكرد كاليبراسيون
توسط ش��ركت مورد تأييد سازمان اس��تاندارد،
تأييدي��ه  CEاروپ��ا از ش��ركت  TUVآلم��ان،
تأييديه ايزو  ۱۳۴۸۵تجهيزات پزشكي ،تأييديه
مصرفكنن��ده ،تأييديه مركز اقتصاد س�لامت و

تأييديه مركز تحقيقاتي ژنتيك را دارد .همچنين
توانسته است در مسابقه قضاوت باليني با محوريت
كرونا رتب��ه اول را كس��ب كند .اي��ن مخترع در
خصوص عملكرد اين دس��تگاه هم گفت :فرايند
اس��تفاده از اين دستگاه بسيار س��اده است و نياز
به تخصص يا آموزش خاصي ندارد .اين دس��تگاه
كام ً
ال به صورت اتوماتيك عمل ميكند .فردي كه
ميخواهد از اين دستگاه استفاده كند به راحتي
وسيله موردنظر خود را داخل دستگاه قرار ميدهد.
پس از فشردن دكمه شروع ،دس��تگاه باتوجه به
اطالعات و هوش مصنوعي كه ب��راي آن طراحي
شدهاس��ت ،فرايند ضدعفون��ي را در كوتاهترين
زمان ممكن انجام ميدهد .برخي از دستگاههاي
ضدعفونيكننده تركيبات شيميايي يا اشعههاي
مضر روي وسيله ضدعفوني شده به جا ميگذارند
كه ممك��ن اس��ت در كوتاهم��دت و بلندمدت به
س�لامتي افراد آسيب برس��اند،اما مزيتي كه اين
دستگاه نسبت به ديگر نمونهها دارد،اين است كه
به صورت هوشمند تازماني كه فرايند ضدعفوني

كامل نش��ود و وس��يله براي محيط و افراد ايمن
شناسايي نشود ،كارش تمام نميشود.
مزيت اين اختراع نسبت به تمام رقبا
حسامالدين آتشي هم با بيان اينكه ما براي ساخت
اين دستگاه چند هدف مهم تعيين كردهبوديم تا
به يك دستگاه برتر برس��يم ،گفت :مورد اول اين
بود كه م��دت ضدعفونيكنندگي اين دس��تگاه
كوتاه باش��د .دوم اينكه كاربردهاي گس��تردهاي
داشتهباشد و به آزمايشگاهها و بيمارستان محدود
نشود و در همه مراكز عمومي و خصوصي كاربرد
داشته باشد .از طرف ديگر اين دغدغه را داشتيم
ك��ه ضدعفونيكنندگي دس��تگاه كام ً
ال مطمئن
و ايمن باش��د .از همين رو از ه��وش مصنوعي در
اين دستگاه استفاده كرديم .از همه مهمتر اينكه
براي افراد ،محيطزيس��ت و وس��يلهاي كه داخل
آن قرار ميدهيم ،كام ً
ال ايمن باش��د و آسيبي به
آن وارد نكند.
وي تصريح كرد :هزين��ه توليد اين دس��تگاه در
مقايسه با نمونههاي مش��ابه خارجي بسيار كمتر
اس��ت و قابليت اين را دارد كه در داخل كش��ور با
هزينه تقريبي  10ميليون تومان توليد ش��ود .با
توجه به اينكه اين دس��تگاه نمونه مشابه خارجي
ندارد ميتوانيم با صادرات اين دستگاه به ارزآوري
كشور نيز كمك كنيم.
گفتني است دس��تگاههاي ضدعفونيكنندهاي
كه اكنون وجود دارد ب��ا روشهاي مختلفي مثل
اس��تفاده از الكل ،المپ  UVو حرارت وس��ايل را
ضدعفون��ي ميكنند،اما هر ي��ك از اين روشها
ايرادات خاص خود را دارد .به طور مثال وس��ايل
كاغذي ،پول و گوشي موبايل را نميتوان با الكل
ضدعفوني كرد يا المپ  UVبراي ضدعفوني كردن
اشيا به زمان زيادي احتياج دارد .مزيتي كه اختراع
جديد نسبت به تمام دستگاهها دارد،اين است كه
به دليل استفاده از هوش مصنوعي ،ميتواند وسايل
مختلف با جنسهاي متفاوت را در كمترين زمان و
با مؤثرترين روش ضدعفوني كند.
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اتاقك نگهباني شركت بود و دو نگهبان منضبط و وقتشناس.
گاه�ي كاري براي يكي پي�ش ميآمد؛ به هم�كارش ميگفت
حاضري جاي من هم بماني و نگهباني دهي؟
خسته بود و صد بهانه داش�ت،اما بالفاصله ميپذيرفت .شايد
گرفتاري امروز او فردا براي خودش پيشآيد.
«آس�ياب به نوبت!» اگر امروز از زير بار او شانه خالي كنم ،روز
ديگر او با من چنين خواهد كرد.
دوس�تان! اين اتفاقي نيس�ت كه تنها در اتاقك نگهباني يك
شركت رخ دهد .اين متن زندگي من و شماست.
آدمي به گونهاي آفريده شده كه نيازمند ديگري است .زرنگي
يب َ َردت
كرده ،بار مسئوليت كسي را برنميداري ،دست روزگار م 
جايي كه كسي بارت را برندارد!
نگوييد سروقامت چه حرف خوبي گفت؛ حرف من نيست .حرف
علي بن ابيطالب است« :ارحم ،ترحم»
خدمت كن ،خدمت شوي .رحم كن ،رحم شوي.
حرف از اين زيباتر داريم؟!

محمدصادق اسالمي فارساني

*

موريانهها از جان هالل احمر
چه ميخواهند؟!

ب��ه بهانه پخ��ش مس��تند ش��ركتهاي
زيرمجموعه جمعيت هالل احمر كشور از
صدا و سيما چند سؤال جدي مطرح است:
اوالً سفارشدهنده تهيه ،توليد و پخش اين
مستندها از صدا و س��يما چه كسي است،
جمعيت هالل احمر يا صدا و س��يما؟ ثانياً
اگر جمعيت هالل احمر س��فارشدهنده
اين مستندهاست ،ميزان هزينه انجام شده
براي تهيه ،توليد و پخش اين مستندها چه ميزان بودهاست؟ ضرورت و
نياز تهيه چنين مستندهايي توسط كدام واحد از جمعيت هالل احمر
صورت گرفت و اين مستندها قرار است كدام گره از مشكالت و معضالت
جمعيت هالل احمر را باز كند؟
در حالي كه جمعيت هالل احمر از كمبود اعتبارات رنج ميبرد ،به نظر
اين مستندها اين مطلب را به ذهن مس��ئوالن تنظيم اعتبارات اعم از
مجلس و دولت متبادر مينمايد كه وض��ع مالي جمعيت هالل احمر
خوب است! آيا اينچنين اس��ت؟ يعني حتي مسئوالن ارشد جمعيت
هالل احمر از بديهيترين تشخيصها هم غافل بودهاند؟
با توجه به كسري بودجه جمعيت هالل احمر در بخشهاي گوناگون
تهيه ،توليد و پخش اين مس��تندها چه ضرورتي داش��ته اس��ت و در
راستاي كدام وظايف و بر اساس كدام مجوز صادره بودهاست؟ اگر صدا
و سيما اين مستندها را به طور خودجوش و رايگان تهيه ،توليد و پخش
نمودهاست ،آيا صدا و سيما از وضعيت مالي شركتهاي زيرمجموعه
جمعيت هالل احمر كشور و ميزان سود و زيان آنها مطلع است؟ تهيه،
توليد و پخش اين مستندها چه كمكي به اوضاع جمعيت هالل احمر
مينمايد و باعث رشد و رفع نقص كدام قسمت از عناصر جمعيت هالل
احمر ميشود؟
آيا صدا و سيما از به كارگيري افراد خاص در جمعيت هالل احمر آگاه
هست؟ تا كي قرار است س��رمايههاي اجتماعي را به دليل مماشات از
دس��ت بدهيم ،آن هم در زماني كه امدادگراني سالهاس��ت با كسب
رتبههاي ايثار در صف استخدام ايس��تادهاند؟ آيا صدا و سيما ميداند
كه جلسات ش��وراي عالي جمعيت هالل احمر به عنوان يكي از اركان
جمعيت از سوي رئيس جمعيت هالل احمر كشور برگزار نميشود؟ آيا
ضرورت عدم تشكيل جلسات شوراي عالي از سوي صدا و سيما به عنوان
دستگاه ملي مطالبهگر ايجاد نشدهاست؟ و چندين و چند پرسش ديگر
كه نوشتن از همه آنها مطلب را به درازا ميكشاند.
در حقيقت «موريانهها» اينبار به يك��ي از دموكراتيكترين نهادهاي
كشور زدهاند .در حالي كه دولت جديد در حال انتخابِ مديران جديد
اس��ت ،افرادي هم در اين تصورند كه خ��ود را از ويترين عرضه عقب
نيندازند و در اين رقابت عرضه بهترين تاكتي��ك به صورت زيگزاگي
عمل كردن اس��ت؛يعني هم دولت فعلي را داشت ،هم چشم به دولت
آينده! هم به امدادگران گفته شود كه مشكل جمعيت به شوراي عالي
بر ميگردد ،هم به اعضاي شوراي عالي گفته شود كه دزديدند و بردند
و خوردند و فقط ما سالم هستيم ،هم جلس��ات قانوني شوراي عالي و
مجمع را تشكيل نداد ،هم …
اينها داستان همان «موريانه» است كه از درون ميخورد و ميپوساند و
سرمايههاي اجتماعي كشور را ميسوزاند و كسي بايد پاسخگوي تمامي
اين سوءمديريتها باشد.
*عضو شوراي عالي جمعيت هالل احمر كشور

مديران كنوني ش��هري بارها ش��عار شهر نفروشي س��ر دادند ولي
اكنون از اين موضوع عقبنش��يني و اعالم كردهان��د حدود  70درصد
درآمد شهرداري ،سال گذش��ته از محل صدور پروانههاي ساختماني
حاصل شدهاست.
رئيس س��تاد ثبتنام آموزش و پرورش گفت :دانشآموزان اتباع با
داشتن برگه حمايت تحصيلي ميتوانند در مدارس مناطق تعيينشده
ثبتنام كنند و در صورت مواجهه با مشكل همانند دانشآموزان ايراني
به ستادهاي ثبتنام مستقر در ادارات مراجعه كنند.
طبق يك جدول منتش��ر ش��ده ،ش��هرداري تهران براي طراحي
لوگوي «تهران  ،»۱۴۰۰ح��دود يك ميلي��ارد و  ۶۰۰ميليون تومان
هزينه كردهاست!
مدير كل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو گفت :ظرف يك
الي دو هفته آتي با توزيع داروهاي توليد شده كمبود قرص استراديول
برطرف ميشود.
طبق تقويم زماني ثبتسفارش كتب درس��ي ،ثبتنام كتابهاي
درسي كالس اوليها ،پايه هفتميها و پايه دهميها از روز ششم تير ماه
آغازشده و تا شهريور ماه ادامه دارد.
طي يك هفته گذش��ته هوايپايتخت يك روز در محدوده ناسالم
براي گروههاي حساس و شش روز در محدوده ناسالم براي گروههاي
حساس قرار داش��ت ،روز گذش��ته نيز هوايپايتخت براي گروههاي
حساس ناسالم شد.
رئيس سازمان بنياد ش��هيد و امور ايثارگران گفت :يك تفاهمنامه
بسيار خوبي ميان بنياد ش��هيد و وزارت راه و شهرسازي براي ساخت
مسكن ايثارگران به امضا رسيد.
كانديداي هشتمين دوره انتخابات سازمان نظام پزشكي در تهران
گفت :متأسفانه سازمان نظام پزشكي حافظ و امانتدار اطالعات پزشكان
نبوده و اين اطالعات را به ثمن بخس به نهادها و شركتهاي مختلف
فروختهاست.

