
طي مراس�مي در مجتمع آب س�نگين اراك  با 
حضور رئيس س�ازمان انرژي اتمي، نخس�تين 
آزمايشگاه زيست فناوري ايزوتوپي غرب آسيا 
به بهره برداري رس�يد. محققان ان�رژي اتمي 
كشور به فناوري DMI )رديابي تومور سرطاني( 
براي توليد كيت هاي تشخيص ويروس و درمان 
كامل سرطان دست يافتند. همچنين با تأسيس 
مجموعه آزمايشگاه هاي كيميا، محققان انرژي 
اتمي بر كاربرد آب سنگين در صنايع الكترونيك، 
نف�ت، گاز و دارويي ب�ه پژوه�ش مي پردازند. 

آزمايشگاه زيس��ت فناوري ايزوتوپي با استفاده از 
دانش »واكنش هاي ايزوتوپ ها« به طراحي دارو، 
توليد كيت هاي تش��خيصي، ناب��ودي تومورهاي 
س��رطاني، تحقيق روي س��لول هاي س��رطاني و 
ويروس ها، مقابله با آالينده هاي نفتي و حتي حذف 

آالينده هاي آب و پساب مي پردازد. 
   2 فناوري مهم انرژي اتمي

اكنون فقط كش��ورهاي چي��ن و امري��كا داراي 
آزمايشگاه زيس��ت فناوري ايزوتوپي هستند كه 
ايران هم به جمع آنها اضافه ش��د. كشور ژاپن هم 
چنين آزمايشگاهي داشت كه در سونامي نيروگاه 

اتمي فوكوشيما دايچي نابود شد و اكنون در حال 
بازسازي است.  آلمان و فرانسه هم مجبور به تعليق 
آزمايشگاه هاي خود ش��دند و نياز خود را از امريكا 

تأمين مي كنند. 
ايزوتوپ به عناصري مي گويند كه در اتم خود، تعداد 
پروتون و الكترون يكسان و تعداد نوترون متفاوت 
دارند. به عب��ارت ديگر، ايزوتوپ ه��ا به عناصري 
مي گويند كه تنها در تعداد نوترون با يكديگر متفاوت 
باشند و در نتيجه كاربردهاي مهمي براي بشر دارند.  
محققان سازمان انرژي اتمي در آزمايشگاه زيست 
فناوري ايزوتوپي به فناوري DMI كه نوعي رديابي 
تومور سرطاني است، دست يافته اند. اين فناوري در 
كنار فناوري فروپاشي هسته اي، ستون اصلي اين 

آزمايشگاه در ديگر كشورها هم هست. 
  درمان با ايزوتوپ

 DMI اكنون محققان كشور با استفاده از فناوري
به درمان تومور هاي سرطاني مي پردازند. اما اين كار 
به شكلي انجام مي شود كه بدن بتواند آن را تحمل 
كند. پرتوهاي ايزوتوپ كه نوعي اش��عه هستند از 
ظرفيت بااليي براي از بين بردن سلول هاي سرطاني 
بدون ايجاد عوارض جانبي روي سلول هاي سالم 

برخوردار ند. 

به اين دليل كه طول موج اين ذرات كوتاه است و تا 
عمق بافت نفوذ نمي كند، تاكنون نمي توانستند به 
كل بافت نفوذ كنند، ولي آزمايشگاه زيست فناوري 
ايزوتوپي اين مش��كل را برطرف كرده اس��ت.  در 
فناوري فروپاشي هس��ته اي كه در هسته اتم هاي 
ناپايدار پرتوزا رخ مي دهد، پرتوه��اي راديواكتيو 
توليد مي شود. در اين فناوري هسته هاي بزرگ به 
هسته هاي كوچك تر و پايدارتر تجزيه مي شوند و 
برخالف داروهاي ش��يميايي، هيچ اثر جانبي هم 
ندارند.  با افتتاح آزمايشگاه زيست فناوري ايزوتوپي 
در سازمان انرژي اتمي، ايران سومين كشور صاحب 
فناوري تشخيص دقيق و بدون عارضه سرطان با 

استفاده از ايزوتوپ ها در جهان شد. 
   كنار رفتن پت اسكن

در مراسمي در مجتمع آب سنگين اراك، با حضور 
دكتر علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي، 
نخستين آزمايشگاه زيس��ت فناوري ايزوتوپي به 

بهره برداري رسيد. 
در اين آزمايش��گاه قرار است با اس��تفاده از روش 
DMI و با بهره گي��ري از ايزوتوپ ه��ا، در جهت 
تشخيص زود هنگام س��رطان و توليد كيت هاي 

تشخيصي پزشكي فعاليت شود. 

اين روش با استفاده از س��ر ريز دانش هسته اي در 
جهان از سال ۲۰۱۹ آغاز ش��ده و ايران همزمان با 
پيشروترين كش��ورها در اين زمينه كار كرده و به 

نتيجه رسيده است. 
روش تشخيصي ايزوتوپي نس��بت به پت اسكن، 
روشي بدون عارضه و دقيق تر اس��ت و گام به گام 
سلول هاي سرطاني را رصد مي كند و امكان درمان 
راحت تر و س��ريع تر را در اختيار متخصصان قرار 
مي دهد.  پت اس��كن يك تكنيك تصويربرداري 
پزشكي هسته اي است كه يك تصوير سه بعدي از 
عملكرد بافت هاي بدن توليد مي كند. براي استفاده 
از اسكن پت از مقدار كمي داروهاي راديو اكتيو يا 
ردياب استفاده مي ش��ود تا تفاوت بين بافت سالم 
و بافت هاي غيرسالم را نش��ان دهد. از پت اسكن 
مي توان براي تش��خيص بيماري و مقدار توسعه 

بيماري در بدن استفاده كرد. 
با استفاده از روش تشخيصي ايزوتوپي، حتي روش 
پت اسكن هم كه فقط در بهترين بيمارستان هاي 

جهان استفاده مي شود، به حاشيه رفته است. 
  گنج در آزمايشگاه كيميا

در مجتمع انرژي اتمي در اراك در كنار آب سنگين، 
ايزوتوپ هم توليد مي شود كه يكي از فرآورده هاي 
آب س��نگين اس��ت. اكنون به جاي خام فروشي 
آب سنگين با تأسيس آزمايشگاه زيست فناوري 
ايزوتوپي و فناوري هاي مرتبط با آن نه تنها به درمان 
س��رطان بلكه به حذف آالينده هاي آب و تثبيت 

محيط زيست هم كمك مي شود. 
همچنين كلنگ تأسيس مجموعه آزمايشگاه هاي 
كيميا، با هدف فرآوري آب س��نگين زده شد. آب 
سنگين آبي است كه مولكول هاي هيدروژن هاي آن 
با اتم دوتريوم ) ايزوتوپ سنگين هيدروژن( تبادل 
شده است. بنابراين آب س��نگين در مقايسه با آب 

معمولي نقطه جوش و نقطه انجماد باالتري دارد. 
آزمايشگاه هاي كيميا قرار اس��ت با تحقيق بر اتم 
دوتريوم، از آب سنگين برخي داروهاي مهم را توليد 
كند. داروهايي كه باعث افزايش جذب و توزيع در 
بدن مي شوند. اين ممكن است تعداد دوزهايي را 
كه يك بيمار ممكن است در مدت زماني معيني 
مصرف كند، كاه��ش دهد.  تحقيق ب��راي توليد 
فيبرهاي ن��وري و نيمه هادي)م��اده اصلي تمام 
قطعات الكترونيكي( هم از ديگر فعاليت هاي اين 
آزمايشگاه هاست. جايگزين كردن ايزوتوپ دوتريم 
با اتم هيدروژن نيمه هادي ها، طول عمر آنها را تا ۱۰ 
برابر افزايش داده و همچنين خواص الكتريكي آنها 
را به مقدار بسيار زيادي بهبود مي بخشد.  كاربرد آب 
سنگين جهت تعيين بهترين محل براي حفر چاه 
نفت و گاز و سير شدگي اين گونه مخازن هم از ديگر 

فعاليت هايي است كه در دست اجراست. 
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تنها راه مقابله با دلتا تعطيلي سراسري  با رعايت دقيق شيوه نامه هاي بهداشتي

دلتا با واکسن هراسی پیچیده تر  شد

تأسيس سومين آزمايشگاه ايزوتوپي جهان در ايران
محققان انرژي اتمي كشورمان بعد از چين و امريكا 

به فناوري پيشرفته اي براي توليد كيت هاي تشخيص ويروس و درمان سرطان دست يافتند

با نگاهي به نقشه 

زهرا چيذري
ش�يوع كرون�ا در   گزارش  2

كشورمان متوجه 
خواهيد ش�د رنگ قرمز رنگ غالب شهرهاي 
كشور شده و غلبه ويروس دلتا با افزايش 26/5 
درصدي در تعداد مراجعات س�رپايي مثبت، 
افزايش 32 درص�دي در تعداد بيماران مثبت 
بس�تري و افزايش 38/2 درص�دي در تعداد 
بيماران ف�وت ش�ده در هفت�ه اخي�ر همراه 
بوده است. سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
راهكار حل بحران پيش رو را تعطيلي سراسري 
گسترده و متفاوت با تعطيلي شش روزه تهران 
و الب�رز مي داند. تعطيل�ي بدون مس�افرت، 
 رستوران گردي و دورهمي هاي خانوادگي و اگر 
اين اتفاق نيفتد و با ش�يوع سركش كرونا دلتا 
مقابله نشود ديگر تختي براي بستري بيماران 
كرونايي وجود نخواهد داش�ت؛ چراكه همين 
حاال هم تخت هاي كرونايي پر اس�ت! از سوي 
ديگر ح�اال كه با تأمين قطره چكاني واكس�ن 
روند واكسيناسيون كمي تسريع شده است، 30 
تا 60 درصد افراد باالي 60 س�ال ب�راي انجام 
واكسيناسيون مراجعه نكرده اند و اين مسئله 
رون�د واكسيناس�يون را كندتر كرده اس�ت. 
تاخت و تاز و جهش دلتاي ويروس تاجدار آمارهاي 
كرونا را با افزايشي جهشي مواجه كرده است. طبق 
آخرين آمار ۲4 س��اعته وزارت بهداشت ۳۲ هزار 
و ۵۱۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي شد و  ۳۶۶ بيمار كوويد۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 
به ۹۰ هزار و ۹۹۶ نفر رسيد. آمار بيماران بد حال 
هم افزايش داش��ته و ۵ هزار و ۵۳۹ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۹ 
ميليون و ۹۲۵ ه��زار و ۶۰۳ نفر دوز اول واكس��ن 
كرونا و ۲ ميليون و ۷4۱ هزار و ۹۷۹ نفر نيز دوز دوم 
را تزريق كرده اند. بر اين اساس مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كشور به ۱۲ ميليون و ۶۶۷ هزار و 

۵۸۲ دوز رسيد. 
    افزايش 38/2 درصدي فوتی ها

بر اس��اس اعالم وزارت بهداش��ت، در حال حاضر 
در كشور در هفته هفتاد و پنجم اپيدمي كرونا در 
كشور قرار داريم. از يكم تا هفتم مرداد ماه، آمارها از 
افزايش ۲۶/۵ درصدي در تعداد مراجعات سرپايي 

مثبت، افزايش ۳۲ درصدي در تعداد بيماران مثبت 
بستري و افزايش ۳۸/۲ درصدي در تعداد بيماران 
فوت شده حكايت دارد.  عليرضا رئيسي، سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا با تأكيد بر اينكه موج پنجم 
كرونا بسيار س��همگين بوده افزود:» ميزان ابتال به 
كروناي دلتا ۵ تا ۹ برابر ويروس ووهان اس��ت و از 
سوي ديگر ميزان رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
به زير 4۰ درصد س��قوط كرده اس��ت.« وي ادامه 
داد:»در كش��ور ما تازه واكسيناسيون روند خوبي 
گرفته اما ابتالي بيش��تر به كروناي دلتا مي تواند 

موجب مرگ و مير بيشتر شود.«
به گفته رئيسي عالوه بر واكسيناسيون بايد ميزان 
رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي افزايش يابد، زيرا 
در ۲۹ اس��تان روند بيماري افزايشي است و هنوز 
به قله نرسيده ايم و اگر روند همين طور ادامه داشته 
باشد، ممكن است دو تا سه هفته ديگر درگير باشيم 
و از طرفي ميانگين اقامت بيماران مبتال به كروناي 
دلتا در حال افزايش است و بيماران بيش از ۹ روز در 

بيمارستان بستري مي شوند. 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا افزود:»ما ۳۸۵ 
شهر قرمز و نارنجي داريم و اين بدان معناست كه در 
همه شهر ها بيمار توليد مي شوند و بستري كردن 
بيمار در بيمارستان س��خت شده است، در تهران 
بيش از ۸ هزار و 4۰۰ بيمار بستري داريم و از طرفي 
مدت اقامت بيماران افزايش پيدا كرده اس��ت و با 
توجه به اينكه بيماران ديگري در بخش هاي  آي سي 
يو بستري هستند، ما در يك فاز گذر ما دچار كمبود 

تخت آي سي يو و عادي مي شويم و دستور داده ايم 
تا جراحي هاي غير ضروري يا الكتيو لغو شود.«

   تعطيلي سراسري سفت و سخت با رعايت 
دقيق شيوه نامه هاي بهداشتي

رئيسي با تأكيد بر اينكه از ديدگاه وزارت بهداشتي 
مقابله ب��ا كرونا كار پيچيده اي نيس��ت، راه مقابله 
ب��ا كرون��ا را رعايت ش��يوه نامه هاي بهداش��تي و 
فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك دانست.  
به گفته س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا در 
تعطيالت شش روزه ۱۶۶ هزار خودرو عودت داده 
شدند و ۱۷۰ هزار خودرو به س��فر رفتند و اگر هر 
خودرو سه نفر مسافر داشته باشد؛ يعني ۵۰۰ هزار 
نفر به سفر رفته اند و اگر هر نفر بتواند ۹ تا ۱۰ نفر را 
مبتال كند، ببينيد چه حجمي از بيماري گسترش 
پيدا مي كند، در برخي كشور ها جرائم به قدر سنگين 

است كه به آن ماشه تفنگي مي گويند.«
رئيسي تصريح كرد:»رس��توران ها بايد در مناطق 
قرمز تعطيل باشند و ما به عنوان وزارت بهداشت 
ناظر هستيم و باز بودن رستوران ها را اعالم كرديم، 
اما كسي عمل نكرده است ما از طرف وزارت بهداشت 
در قرارگاه امنيت��ي اجتماعي كرونا درخواس��ت 
تعطيل��ي داري��م و از طرفي اين موض��وع مطرح 
مي ش��ود كه وعده هاي داده شده به اصناف عملي 

نمي شود.«
    اميدي به اجراي مديريت هوشمند كرونا بر 

اساس رنگبندي ها نداريم
از نگاه س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا 

تعطيلي سراسري سفت و سخت با رعايت دقيق 
شيوه نامه هاي بهداشتي تنها راه مقابله با كروناي 
دلتاست. رئيسي تصريح كرد:» اميدي به اجراي 
مديريت هوشمند كرونا بر اساس رنگبندي ها 
نداريم و شانس ابتال نسبت به زماني كه كروناي 

ووهان را داشتيم ۲۰ برابر بيشتر شده است.« 
 وي ب��ا اش��اره ب��ه تعطيل��ي ش��ش روزه 
گفت:» تعطيلي شش روزه شرايط را بدتر كرد 
و به نظر من وقتي محدوديت اعمال مي شود هر 
كسي تخطي كرد بايد بداند باعث گرفتن جان 
يك انسان مي ش��ود.«  رئيسي با گاليه از رفتار 
برخي افراد گفت:» برخي هس��تند كه ما از هر 
ساعتي محدوديت را اعمال كنيم، كمي قبل از 
آن دست به كار و راهي سفر مي شوند، در حالي 
كه براي تعطيلي اصناف بايد از قبل اعالم كنيم؛ 
چراكه ممكن اس��ت ماده فاسد  شدني در يك 

واحد صنفي وجود داشته باشد.«
  30 درصد 60 سال به باال

براي واكسيناسيون مراجعه نكرده اند
به گفته س��خنگوي س��تاد ملي مقابله ب��ا كرونا 
بيش از ۳۰ درصد ۶۰ س��ال به باال ثبت نام و براي 
واكسيناس��يون مراجع��ه نكرده ان��د و در برخي 
استان ها 4۰ درصد يك گروه س��ني براي تزريق 
واكس��ن مراجعه كرده و ۶۰ درصد واكسن تزريق 
نكرده اند. در حالي كه از ۱۰۰ بيمار باال ي ۷۰ سال 
بستري ۱۰ مورد واكسن زده اند و از اين ۱۰ نفر، ۷ 

نفر يك دوز واكسن زده اند.  
مسعود مرداني، عضو كميته علمي كشوري كرونا 
و متخصص بيماري هاي عفوني با تأكيد بر اينكه 
واكس��ن به صورت قطره اي در حال توزيع اس��ت 
و روند واكسيناس��يون در كش��ور ما كند اس��ت، 
 افزود:» كشور هاي همسايه ما باالي ۷۰ تا ۸۰ درصد 
مردم خود را واكسينه كرده اند و در حال برداشتن 
برخي از محدوديت ها هس��تند، ولي در كشور ما 
فقط حدود ۲ ميليون نفر واكس��ن را به صورت دو 
دوز دريافت كرده اند.« به گفته مرداني عالوه بر كند 
بودن روند واكسيناسيون متأسفانه با يك مسئله 
واكسن هراسي از س��وي برخي از مردم هم مواجه 
هستيم.  وي با بيان اينكه موارد مراجعه كننده بسيار 
افزايش پيدا كرده افزود:» تخت خالي براي بستري 
كردن بيماران وجود ندارد؛ همچنين آي سي يوها، 
مملو از بيماران بدحال است، ما پيش بيني چنين 

شرايط پيچيده اي را نداشتيم، اما اتفاق افتاد.« 

 طرح مشترك سپاه و مجلس
 براي محروميت زدايي

عضو فراكسيون محروميت زدايي مجلس: قرارگاه 
خاتم االنبيا  با وجود طلب 23 هزار ميلياردي از 
دولت همچنان به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد

   عليرضا سزاوار
با حماي��ت نماين��دگان مجل��س، بودجه ه��اي محروميت زدايي در 
رديف بودجه ه��اي اعتباري ق��رار گرفته اس��ت. بر همين اس��اس با 
هماهنگي مجلس و قرارگاه پيش��رفت و آباداني سپاه هر جا كه نياز به 

محروميت زدايي بود، اين بودجه تأمين و هزينه خواهد شد. 
سال گذشته طرح جامع محروميت زدايي توسط سازمان بسيج تدوين 
و قرار شد با حمايت و اقدام هماهنگ دولت، مجلس شوراي اسالمي و 
سپاه  اجرايي شود. اين طرح در ۱۰ هزار و ۲۰۰ روستا، ۶۶۵ دهستان و 
يك هزار و ۸۰۷ محله حاشيه شهرهاي كشور كه در معرض آسيب هاي 

اجتماعي هستند، به مدت پنج سال اجرايي خواهد شد. 
طرح هاي آبرساني، ساخت جاده، مسكن محرومين، كارگاه هاي اشتغال 
و كارآفريني، جاده هاي بين مزارع، مدارس حداكثر تا س��ه كالسه در 
مناطق دورافتاده و سخت گذر از جمله مواردي است كه در قالب طرح 

جامع محروميت زدايي اجرا خواهد شد. 
   پيوند محروميت زدايي سپاه و مجلس

فراكسيون محروميت زدايي و گروه هاي جهادي مجلس در سال هاي 
اخير همكاري ه��اي زيادي با ق��رارگاه خاتم االنبيا  داشته اس��ت. اين 
قرارگاه پيمانكاري پروژه هاي بسيار مهمي را در سراسر كشور به عهده 
دارد كه در اين زمينه براي تس��ريع در اج��راي پروژه ها به همكاري با 
فراكسيون محروميت زدايي به منظور رونق بخشيدن به مناطق محروم 
پرداخته است. ضمن اينكه اين فراكسيون با سپاه هاي استاني هم براي 

رفع محروميت در حال همكاري است. 
در همين راستا روز گذشته آيين افتتاح پروژه هاي آبرساني روستاهاي 
شهرستان بابل به همت قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه با حضور سردار 
دكتر سياوش مسلمي فرمانده سپاه كربال و علي كريمي فيروزجايي، 

نماينده مردم بابل برگزار شد. 
كريمي فيروزجايي در اين مراسم به طرح مشترك سپاه و مجلس براي 
محروميت زدايي هم اشاره كرد و گفت: بودجه هاي محروميت زدايي در 
رديف بودجه هاي اعتباري قرار گرفت تا با هماهنگي مجلس و قرارگاه 
پيشرفت و آباداني سپاه و همچنين دستگاه هاي اجرايي هر جا كه نياز 

به محروميت زدايي بود، اين بودجه هزينه شود. 
به گزارش خبرگ��زاري بس��يج، نماين��ده بابل و عضو فراكس��يون 
محروميت زدايي مجلس با بيان اينكه طرح پروژه آبرس��اني متعلق 
به ۱۶ روستا اس��ت، افزود: هشت روس��تا در بابل كنار منتظر طرح 
آبرساني بود؛ با قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه كربال هماهنگي هاي 
الزم انجام شد تا با گرفتن مجوزها به كمك مجلس، طرح در كمترين 
مدت به بهره برداري رس��يد. نبايد در مازندران كمبود آب داش��ته 
باشيم. مازندران استان پرآبي است و كم آبي و بي آبي در اين استان 

پذيرفتني نيست. 
حضور موفق خاتم االنبيا  با وجود محدوديت ها

چندي قبل هم يكي ديگ��ر از اعضاي فراكس��يون محروميت زدايي و 
گروه هاي جهادي مجلس با اشاره به حضور موفق قرارگاه خاتم االنبيا  
در پروژه آبرس��اني به غيزانيه خواس��تار عملكرد اين قرارگاه در پروژه 
آبرساني به مناطق محروم ايالم شد و عنوان كرد: با وجود اينكه قرارگاه 
مطالبات بسياري از دولت ها داشته ولي انتظار داريم خدمات رساني خود 

به مناطق محروم را متوقف نكند. 
سارا فالحي افزود: قرارگاه خاتم االنبيا  حدود ۲۳ هزار ميليارد مطالبه از 
دولت يازدهم و معادل همين رقم از دولت دوازدهم مطالبه دارد كه با 

وجود همه محدوديت ها به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد. 

 رئيس كل دادگس��تري خوزس��تان با بيان اينكه برخي معترضان 
ناآرامي هاي اهواز آزاد شدند از دستور آزادي تعداد ديگري از زندانيان 

خبر داد. 
 نتايج يك پژوهش نشان مي دهد دانش آموزان در سه مهارت نوشتن، 
شنيدن و س��خن گفتن از س��طح ناتواني عبور كرده اند و ضعيف ترين 

نتيجه مربوط به مهارت خواندن است. 
 پوي��ش آزادي زندانيان جرايم غيرعم��د، ويژه عيد قرب��ان تا عيد 

غديرخم زمينه آزادي ۲۶۰ محكوم مالي و بدهكار ديه را فراهم كرد. 
 رئيس شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه براي ش��هر تهران و مردم 
آلودگي ه��وا و حمل و نقل عموم��ي اهميت دارد و اي��ن موضوع بايد 
جدي تر پيگيري شود، گفت: تهران بايد حداقل ۹ هزار اتوبوس برقي 
و ۱۲ خط مترو و حداقل ۵ هزار واگن داشته باشد تا از خودرو محوري 

عبور كنيم و به حمل و نقل عمومي برسيم. 

شناسايي شبكه اختالس
در شركت آب و فاضالب خوزستان

دادستان عمومي و انقالب مركز استان خوزستان از شناسايي شبكه 
اختالس، رشا  و ارتشا  و تحصيل مال از طريق نامشروع در شركت 
آبفاي اين استان و بازداشت تعدادي از كاركنان اين شركت خبر داد. 
عباس حس��يني پويا، دادس��تان عمومي و انقالب اس��تان خوزستان 
اظهار كرد: با توجه به گزارش اداره كل اطالعات و اداره كل بازرس��ي 
استان در خصوص برخي سوء جريانات در قراردادهاي خريد تجهيزات 
س��خت افزاري و نرم افزاري در شركت آبفای خوزس��تان و مشكالت 
سيس��تم هدايت و كنترل آب هاي س��طحي فاضالب استان و دخيل 
بودن برخي كاركنان فعلي و سابق آن اداره در جريان موضوع و تباني 
با برخي پيمانكاران، پرونده اي در دادس��راي عموم��ي و انقالب اهواز 
تشكيل شد كه در شعبه ويژه رس��يدگي به جرائم اقتصادي استان در 

حال رسيدگي است. 
وي افزود: در جريان اين پرونده، پنج نفر از مديران و كاركنان س��ابق 
و فعلي ش��ركت آب و فاضالب اس��تان و مجريان پروژه هاي مربوط به 
تصفيه خانه هاي آبادان، خرمش��هر، ش��ادگان، بندرامام خميني)ره( 
و ماهش��هر، تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و با قرار تأمين مناس��ب 
بازداشت شده اند.  حسيني پويا ادامه داد: افراد ديگري نيز در مظان اتهام 
قرار دارند كه به محض جمع آوري داليل، به دادسراي استان احضار يا در 

صورت عدم حضور در دادسرا، طبق قانون جلب مي شوند. 
وي ضمن تقدير از س��ربازان گمن��ام امام زمان )عج( كه در كش��ف و 
رسيدگي به نتيجه در اين پرونده نقش كليدي داشتند، گفت: پرونده 

براي ادامه تحقيقات در اختيار اداره اطالعات استان قرار گرفت. 

حسين سروقامت

انحصار رتبه هاي برتر و تحصيل
در دانشگاه هاي برتر براي طبقات متمول

در س��ال هاي اخير نابرابري آموزش��ي به ش��كلي عيان خ��ود را در نتايج 
آزمون هاي سراسري دانشگاه ها يا المپيادهاي دانش آموزي نشان مي دهد. 
حاال هم با اعالم اس��امي نفرات برتر كنكور سراسري در يك نگاه مي توان 
دريافت از ۳۵ نفري كه اسامي آنها اعالم شده ۱۲ نفر يعني چيزي نزديك به 
۳۳ درصد از استان يا به عبارت دقيق تر شهر تهران هستند. نابرابري آموزشي 
تشديد شده در كشور موجب  شده تا دانش آموزان مدارس دولتي و عادي 
شانسي براي قبولي در رشته ها و دانشگاه هاي برتر كشور نداشته  باشند و اين 
بي عدالتي در آموزش به بروز شكاف هاي اجتماعي و طبقاتي دامن مي زند و 
اقشار متوسط و پايين جامعه را براي هميشه از رشد و تعالي دور نگه مي دارد. 
چيزي شبيه داستان ممنوعيت تحصيل طبقات پايين اجتماعي در دوران 
انوشيروان و داس��تان معروف پينه دوزي كه براي تحصيل فرزندش پيش 
شاه رفت و از او خواست تا تمام دار و ندارش را بدهد و در عوض اجازه بدهد 
پس��رش درس بخواند، در حال حاضر در نظام آموزشي ما حكمفرما شده 
با اين تفاوت كه به ظاهر ممنوعي��ت و محدوديتي براي تحصيل طبقات 
اجتماعي و اقتصادي مختلف وجود ندارد و حتي در قانون اساسي كشورمان 
در اصول ۳ و ۲۳ بر حق تحصيل رايگان براي همه مردم كشورمان تأكيد 
شده است،  اما س��اختار آموزشي ما طوري ش��كل گرفته كه نابرابري هاي 
آموزشي به شكل قانوني نانوشته مانع برخورداري از فرصت هاي آموزشي 
يكسان براي طبقات اجتماعي و اقتصادي مختلف در كشور شده است. نظام 
آموزشي و به خصوص س��از و كار كنكور و ورود به دانشگاه در اين نظام به 
گونه اي طراحي شده كه دانش آموزان با باالترين بهره هوشي هم نمي توانند 
با صرف مطالعه كتب درسي در كنكور به رتبه خوبي دست پيدا كنند و وارد 
رشته ها و دانشگاه هاي برتر كشور شوند و آينده خوبي داشته باشند. گزارش 
اخير سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي وزارت آموزش و پرورش از 
طراحي ۳۷ سؤال خارج از كتاب درسي در كنكور ۱4۰۰ حكايت داشت و 
به گفته حسن ملكي، رئيس اين سازمان اين روند در كنكور سال هاي قبل 
نيز تكرار شده  بود. سازمان سنجش هر چند ابتدا زير بار اين ماجرا نرفت و در 
نهايت هم بنا شده اين سؤاالت در نتيجه كنكور لحاظ شود، اما اين ماجرا از 
يك واقعيت مهم پرده برداشت؛  اينكه منبع سؤاالت كنكور لزوماً  كتب درسي 
نيست! و شايد راز موفقيت دانش آموزان مدارس غير انتفاعي و سمپاد و ساير 
مدارس پولي در كنكور و عدم موفقيت دانش آموزان مدارس دولتي در اين 
كارزار نابرابر همين ماجرا باشد كه در مدارس دولتي تنها كتب درسي مصوب 
تدريس مي شود و در مدارس پولي بيشتر فراتر از كتب درسي به دانش آموز 
ارائه مي شود و همين مسئله موجب شده تا دانش آموزاني كه والدين شان 
توانايي اقتصادي پرداخت شهريه هاي چند ده ميليوني مدارس پولي را دارند 

رتبه هاي برتر كنكور و المپيادهاي دانش آموزي را به دست آورند. 
به بيان ديگر تفاوت و تبعيض آموزشي و اينكه دانش آموزان ما حتي با تسلط 
بر كتب درسي نمي توانند در كنكور يا المپيادها موفق باشند درست مانند 
اين است كه ما برخي اقشار و طبقات اجتماعي را از دستيابي به مدارج باالي 
علمي و به تبع آن جايگاه هاي اجتماعي و شغلي سطح باال در آينده محروم 
كنيم و رتبه هاي برتر و دانشگاه هاي برتر را در انحصار برخي اقشار و طبقات 
اجتماعي در بياوريم. اين نابرابري آموزشي س��اير نابرابري ها را تشديد و 

بازتوليد خواهد كرد. 

راه اندازي سرويس خدمات غيرحضوري
شهروندي براي بيمه شدگان سالمت

بيم�ه س�المت  بيم�ه خدم�ات س�المت س�ازمان  مع�اون 
اي�ران از راه ان�دازي س�رويس هاي خدم�ات غيرحض�وري 
داد.  خب�ر  اي�ران  س�المت  بيم�ه  س�ازمان  ش�هروندي 
مهدي رضايي، معاون بيمه خدمات س��المت س��ازمان بيمه سالمت 
ايران گفت: جهت اجراي بهترين مس��ير ارائه خدمات به بيمه شدگان، 
سرويس هاي خدمات غير حضوري )شهروندي( سازمان بيمه سالمت 
ايران در قالب پنلي كاربرپس��ند و واكنش گرا در تمامي دس��تگاه ها از 
 bimehsalamatiranian. ir جمله تلفن همراه روي آدرس اينترنتي

پياده سازي و آماده خدمت رساني به شهروندان كشور است. 
وي به جزئيات اين س��امانه اش��اره كرد و ادامه داد: بيمه شدگان سازمان 
بيمه س��المت ايران جهت مش��اهده وضعيت بيمه اي خود با مراجعه به 
آدرس bimehsalamatiranian. ir، وارد صفحه خدمات غير حضوري 
شهروندي مي شوند. بيمه شده با وارد كردن كد ملي، شماره تلفن همراه و 
درج كد امنيتي و وارد كردن رمز يك بار مصرف وارد صفحه خدمات غير 

حضوري شهروندي مي شود.  
رضايي اظهار كرد: مالكيت شماره تلفن همراه بايد مختص كد ملي كاربر 
باشد. در صفحه اصلي سامانه خدمات شهروندي نسخه الكترونيك امكان 
مشاهده اطالعات بيمه اي، اعتبار باقي مانده، بررسي تاريخچه خدمات، 
جست و جوي مراكز، تمديد اعتبار، ويرايش تصوير و اعضاي خانوار وجود 
دارد.  وي افزود: در قسمت اطالعات هويتي و بيمه اي جنسيت بيمه شده، 
نسبت با سرپرست، صندوق بيمه اي، مانده اعتبار به روز و تاريخ پايان اعتبار 
نمايش داده مي ش��ود. در صفحه خدمات غير حضوري با انتخاب گزينه 
تاريخچه خدمت تمامي خدمات دريافت ش��ده بيمه شده قابل مشاهده 
است و امكان مشاهده كد رهگيري و تاريخ تمامي خدمات دريافتي در اين 
صفحه وجود دارد.  رضايي بيان كرد: در صفحه خدمات ارائه شده اطالعات 
مركز، پزشك، خدمات تجويزي، نحوه مصرف دارو، قيمت خدمت و سهم 
بيمار قابل مشاهده است.   وي تأكيد كرد: امكان تمديد اعتبار مجدد براي 
بيمه شده زماني وجود خواهد داشت كه اعتبار و پوشش بيمه اي آن كمتر 
از ۱۵ روز باش��د؛ در غير اين صورت امكان تمديد براي بيمه شده وجود 
ندارد. همچنين در صفحه پروفايل اطالعات پوشش بيمه اي، اطالعات 
سرپرستي و همچنين قابليت ويرايش تصوير و امكان چاپ دفترچه وجود 
دارد.  بنابر اعالم پايگاه خبري س��ازمان بيمه سالمت ايران، وي با اشاره 
به اينكه بيمه شدگان در صفحه جس��ت وجوي مراكز خدمات سالمت 
مي توانند مركز يا پزش��ك مورد نظر خود را پيدا كنند، گفت: با انتخاب 
گزينه اعضاي خانوار مشخصات پوشش بيمه، تاريخ شروع و پايان اعتبار 
و مانده اعتبار به روز براي اعضاي خانواده قابل مشاهده است. همچنين در 
اين قسمت قابليت ويرايش تصوير و تمديد اعتبار اعضاي خانوار و دانلود 
فايل دفترچه اعضا قابل استفاده است. اين سامانه همچنان در حال توسعه 

است و خدمات جديد به تدريج به آن افزوده مي شود. 

مي دانيد در گذشته ش�هر مونتري كاليفرنيا چه لقبي داشت؟ 
بهشت پليكان  ها!

چرا؟ چون ماهيگيران مونتري در سواحل دريا صيدشان را تميز 
كرده، پسمانده هاي خود را دور مي ريختند. پليكان ها نيز با آنها 

دلي از عزا درمي آوردند. 
در اين ش�هر همچنين كارخانجات كنس�رو ماه�ي نيز رونق 
چش�مگيري داش�ت،اما به م�رور زمان اتف�اق تلخ�ي افتاد. 
ميزان ماهيان س�واحل كاليفرنيا كاهش ياف�ت. كارخانجات 
كنسروسازي يكي پس از ديگري تعطيل ش�ده، پليكان  هاي 

چاق و تنبل نيز دچار قحطي شدند. 
طرفداران محيط  زيس�ت بايد فكري براي كمك به پليكان  ها 
مي كردند. آنان پليكان  هاي چابكي را از منطقه اي دوردس�ت 
آورده، با پليكان  هاي محلي درآميختن�د. آنها هر روز به صيد 
ماهي مي رفتند. چندان طول نكشيد كه پرندگان بومي هم به 

آنها پيوسته، بار ديگر شروع به ماهيگيري كردند. 
دوس�تان! تنبل ها را ب�ا چابك ها همنش�ين كني�د. . . نتيجه 

درخشان خواهد شد!

365

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

كبري فرشچي


