
ممكن بود هر كدام از ما، چشم  باز مي كرديم و 
مي ديديم در خوزستان يا يكي ديگر از شهرهاي 
كم آب و بي آب  به دنيا آمده ايم و همه آرزويمان 
تأمين آب شرب مورد نيازمان شده است. ممكن 
بود براي از بين رفتن دام و محصوالت كشاورزي  
خود در اثر بي آبي، اش�ك مي ريختيم و حتي 
ممكن بود چشم انتظار مسئوالني مي شديم كه 
دغدغه تأمين آب مورد نياز شهرمان را نداشتند 
و آن  وقت دلمان مي خواست كه اين مسئوالن 
ب�راي درك ش�رايط زندگ�ي ما، چن�د روز در 
كنارمان زندگي مي كردند و همه مشكالت داخل 
شهر و روس�تاهايمان را از نزديك مي ديدند تا 
شايد كاري برايمان انجام مي دادند. اما حاال در 
شهري بهتر با رسيدگي بيشتري متولد شده ايم 
و مشكالت ش�هرهاي جنوب كشور را فقط در 
حد اخبار و پيام هاي شبكه اجتماعي مي دانيم! 
البته برخي از مس�ئوالن، خيرين و گروه هاي 
جهادي، حواس ش�ان ب�ه اين مردم�ان بوده و 
گهگاهي نيز اخبار خوش�ي از كمك رساني ها  
شنيده مي ش�ود، اما حل فعلي مشكل بي آبي 
چندين شهر خوزستان شبيه به مسكن موقتي 
اس�ت كه اگر راهكاري اساس�ي براي آن پيدا 
نشود، دوباره شاهد ايجاد مشكالت به مراتب 
بيش�تر از قبل براي هموطنانمان خواهيم شد. 

حسين اسكندري، جهادگر و س��اكن ايذه درباره 
مشكالتي كه براي تأمين آب شرب خوزستاني ها 
ايج��اد شده اس��ت، ب��ه خبرن��گار »ج��وان« 
مي گويد: »مسئله اصلي بحث انتقال آب از سمت 
كارون سه اس��ت؛ در حالي  كه نزديك ترين محل 
تأمين آب ايذه و هفتكل، س��د كارون سه است و 
فقط 50 كيلومتر با آب فاصله دارند، اما شاهد آن 
هس��تيم كه اين مناطق با مشكالت بي آبي دست 
و پنجه نرم مي كنند، متأس��فانه هنوز هم مشكل 
بي آبي در برخي از نقاط خوزستان وجود دارد و با 

تانكر براي اهالي آب مي برند!«
اين جهادگ��ر ادامه مي دهد: »در خوزس��تان پنج 
رودخانه كرخه، كارون، دز، جراحي و مارون وجود 
دارد كه اگر به خوبي مديريت مي شد، هيچ وقت اين 

استان، مشكل بي آبي را تجربه نمي كرد. «
اسكندري به اعتراضات اخير در خوزستان اشاره 
مي كند و مي گويد: »در دش��ت آزادگان مشغول 
حفاري چاه نفت شده اند و مسئوالن وزارت نفت 
به صراحت اع��الم مي كنند كه تا زم��ان تكميل 
بهره برداري، آب مناطق كم باشد يا كامالً قطع شود! 
به همين دليل مشكالت زيادي براي خوزستاني ها 
پيش آمد، تا جايي كه اعتراضات باال گرفت و سپاه 
پاس��داران و جهادگران به مس��ئله ورود كردند و 

در نهايت اجازه خروج آب از س��د كرخه داده شد 
تا موقتاً مشكل بي آبي حل ش��ود، اما اين مسكن 
موقت كافي نيس��ت و اي��ن درد، نياز ب��ه معالجه 

اساسي دارد. « 
او درباره اينكه آيا ممكن است شهرهاي خوزستان 
با وجود بارش ها در پايي��ز نيز دچار بحران بي آبي 
شوند، پاس��خ مي دهد: »معموالً هر ساله در فصل 
پاييز، بارش ها در سمت ايذه و دهدز شروع مي شود 
و هر چقدر هم بارش كم باشد، باالخره كم و بيش 
آب پيدا مي ش��ود به همين دليل در اين مناطق، 
تنش آبي ش��ديدي اتفاق نمي افتد، اما در هويزه 
و اهواز ممكن اس��ت با كم بارشي ها، تنش آبي در 

پاييز رخ دهد. «
اسكندري به مشكالت ريشه اي بحران آب در دهدز 
اش��اره مي كند و مي گويد: »در ايذه چون چاه آب 
مي زنند و منبع كافي براي آب دارند؛ آب به داخل 
منبع مي آيد، تصفيه مي ش��ود و به دس��ت اهالي 
مناطق مي رسد، اما در دهدز چون همچنان امكان 
بهره برداري را نداده اند، مشكالت زيادي وجود دارد 

و اين مسئله فقط مربوط به امسال نيست. «
او در پاسخ به اين سؤال كه چرا امسال خوزستان 
بي آب شده است، مي گويد: »مشكالت متعددي از 

س��وءمديريت منابع آبي و سدسازي هاي بي رويه 
تا كم بارش��ي و خشكس��الي در اين موضوع تأثير 
داشتند و مش��كالت آبي خوزس��تان را با بحران 

مواجه كردند. «
اي��ن جهادگ��ر ب��ه مطالب��ه خوزس��تاني ها از 
مس��ئوالن و بي تفاوتي آنها گاليه مي كند و اظهار 
مي دارد: »مس��ئوالن بايد توضيح بدهند كه چرا 
س��ه هفته براي حل بخشي از مش��كالت بي آبي 
خوزستان زمان برده اس��ت؟ در صورتي كه مردم 
هر روز آب خواستند اما براي هيچ كدام از مسئوالن 
اهميتي نداشت! به نظر من، مسئوالن به خصوص 
استاندار خوزستان بايد بازخواست شوند، زيرا در 
اين زمينه هيچ رمقي براي كار نداشتند! همچنين 
بيشتر مشكالت بر گردن استاندار تازه كاري بود كه 
از هيچ چيز اطالع نداشت و بعد از آن نيز، مسئوالن 
محلي كه تا امروز از اس��تاندار يا س��اير مسئوالن 
مربوطه مطالبه نكردند تا مس��ئله انتقال آب حل 

شود و براي مردم مشكل ايجاد كردند. «
او مي گويد: »بيشترين محروميت همچنان مربوطه 
به هفت گل و دهدز است كه هنوز مشكالت زيادي 
دارند. با وجود آزاد كردن آب، تنها يك ش��اخه اي 
از كارون در حد ي��ك لوله چند اينچي كش��يده 

شده اس��ت و اجازه بهره برداري كام��ل را به مردم 
نداده اند، كاري كه موقتي انجام شده و فقط منابع 

آبي را پر مي كند. «
اسكندري به محروميت برخي از مناطق خوزستان 
اشاره مي كند و مي گويد: »انتقال آب به روستاهاي 
اطراف دشت سوسن كه زير مجموعه ايذه هستند 
نيز مشكالت بسيار حادتري دارد، اين مناطق كه 
انتهاي آنها به چهارمحال و بختياري وصل مي شود، 
هنوز آب لوله كشي ندارند و حتي با تانكر هم براي 
آنها آب برده نمي ش��ود، تنها گاهي برايشان يك 
چاه آب مي زنند؛ شايد آب داشته باشد و شايد هم 

نداشته باشد!«
او درب��اره راهكار براي حل دائم��ي بحران بي آبي 
خوزس��تان مي گويد: »مس��ئوالن بايد انتقال آب 
از كارون س��ه به پايين دس��ت را به صورت دائمي 
انجام دهند تا بحران آبي براي خوزس��تان اتفاق 
نيفتد. همچنين فرمانداري و ساير مسئوالن ايذه 
كه مستقيماً با مسئوالن كارون سه ارتباط دارند، 
مؤثرترين افراد براي پيگيري مشكالت بحران آبي 
ما هس��تند و بايد اين موضوع را به صورت مداوم 
پيگيري كنند، اما تا امروز سهل انگاري كرده اند و 

بايد فكري به حال اين مسائل شود. «
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كمبود سرم به كمبود تخت اضافه شد!
واكسيناسيون با تزريق 505 هزار دوز ركورد زد

خوزستان را فراموش نكنيد!
مناطقي كه در خوزستان كنار رودهاي پرآب هستند، از مشكل بي آبي رنج مي برند

حل شدن اين معضل نيازمند اقدامات جهادی مستمر است

با بحراني ش�دن 

زهرا چيذري 
ش�يوع   گزارش  2 وضعيت 

كرون�اي دلت�ا در 
كش�ور و افزايش آمار ابتال، بستري و مرگ و 
ميرهاي كرونايي حاال كمبود دارو و سرم هم به 
كمبود تخت اضافه ش�ده و حتي بيماراني كه 
ش�انس پي�دا ك�ردن تخ�ت و بس�تري در 
بيمارستان را داشته اند،  در حال حاضر به دليل 
بح�ران كمب�ود دارو و س�رم در مضيقه اند. 
سخنگوي سازمان غذا و دارو دليل كمبود سرم 
را اصالح يكي از خطوط توليد عنوان كرده و با 
بيان اينكه دستور خريد فوريتي سرم صادر 
شده قول داده ظرف روزهاي آينده اين كمبود 
برط�رف ش�ود. اي�ن تدبي�ر دير هن�گام اما 
موجب شده تا شرايط خوبي در بيمارستان هاي 
كشور حكمفرما نباشد. وضعيت تأمين واكسن 
و واكسيناس�يون اما س�رعت گرفت�ه و روز 
گذشته با تزريق 505 هزار دوز واكسن ركورد 
تازه اي در واكسيناسيون كرونا ثبت شد. حاال 
با تسريع واكسيناسيون مي توان اميدوار بود 
بحران پي�ش آم�ده از اين عميق تر نش�ود. 

بعد از پر شدن ظرفيت بيمارستان ها و سردر گمي 
بيماران كرونايي براي پيدا كردن تخت و بستري 
شدن. حاال نوبت كمبودهاي داروي و به خصوص 
كمبود س��رم است كه س��المت و جان بيماران 
كرونايي را تحت تأثير قرار دهد. ركورد شكني هاي 
ابتال ب��ه كرونا هم همچن��ان ادام��ه دارد و طي 
۲۴ س��اعت تا ۱۲ مردادماه ۱۴00 و بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۹ هزار و ۱۹ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي 
ش��د كه ۴ هزار و ۸۳۸ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۳ ميليون 
و ۹۷۹ هزار و ۷۲۷ نفر رس��يد. در همين زمان، 
۳۷۸ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۹۱ هزار و 
۷۸5 نفر رسيد. 5 هزار و ۷۹۳ نفر از بيماران مبتال 
به كووي��د۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون 
۲۶ ميليون و ۹۹ هزار و ۷۸۷ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده اس��ت. در حال 

حاضر ۲۸5 شهر كش��ور در وضعيت قرمز، ۱۱0 
ش��هر در وضعيت نارنجي، 5۳ شهر در وضعيت 
زرد قرار دارند. با وجود تصوير فاجعه بار پيش رو 
اما اوضاع مي تواند از اين هم بدتر ش��ود. عاطفه 
عابديني، دبي��ر كميته علمي كش��وري كوويد 
۱۹ ضمن هشدار نس��بت به افزايش مرگ هاي 
كرونايي در ص��ورت عدم رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي  گفت:»اگر مراقب نباشيم و پروتكل ها 
را رعايت نكني��م، المبادا مي توان��د موج بعدي 

ما باشد.«
   بازار سياه سرم 

كمبود سرم تزريقي موضوعي است كه سازمان 
غذا و دارو هم آن را تكذيب نمي كند. س��رم هاي 
تزريقي تنها براي مصرف عمومي نيست، بيماران 
مبتال به كرونا كه نياز به داروي رمدسيوير دارند 
براي تزريق بايد از اين س��رم ها اس��تفاده كنند 
و حاال كمبود س��رم بازار س��ياهي ايجاد كرده و 
قيمت آن را از ۲0هزار تومان به ۱۸0تا ۲00هزار 

تومان باال برده است. 
آنطور كه كيانوش جهانپور، س��خنگوي سازمان 
غذا و دارو مي گويد مشكل كمبود سرم، به  دليل 
اصالح خط توليد يكي از كارخانه ها ايجاد شده كه 

تا پايان ماه به روال عادي برمي گردد. 
به گفته وي در ۴۸ ساعت گذشته دستور خريد 

فوريتي سرم صادر شده و ظرف يكي دو روز آينده 
محموله خريداري شده وارد كشور مي شود. اين 
در حالي است كه تا وارد شدن و توزيع سرم چند 
روزي طول مي كش��د و وقتي اين س��ازمان در 
جريان اصالح خط توليد كارخانه سرم س��ازي و 
اختالل در توليد سرم بوده و با عنايت به بحران 
پيش رو و آمار روز افزون بيماران كرونايي نيازمند 
به سرم بايد پيش از بحراني ش��دن ماجرا اقدام 
مي كرد و دستور خريد سرم بعد از كمبود چندين 
روزه آن ممكن است باالخره سرم را وارد كشور 
كند، اما براي بسياري از بيماراني كه امروز به آن 
نياز دارند، حكايت نوش��دارويي است كه معلوم 

نيست كي به دستشان برسد. 
   ركورد شكني در واكسيناسيون 

وضعيت واكسيناس��يون در كش��ور ام��ا بهبود 
يافته اس��ت. روز گذش��ته مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كش��ور به ۱۳ ميليون و ۸۱ هزار 
و ۱۷۴ دوز رس��يده و به اين ترتيب مطابق آمار 
اعالمي امروز، 505هزار و ۳۲ دوز واكس��ن طي 
۲۴ ساعت گذش��ته در كش��ور تزريق شده و به 
نوعي ركورد تزريق روزانه واكسن كرونا در كشور 
شكسته ش��د. بنابر اعالم مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت، تا كنون ۱0 ميليون 
و ۷۴۱ هزار و ۹5۶ نفر دوز اول واكس��ن كرونا و 

۲ ميليون و ۸۴۴ هزار و ۲50 نفر نيز د وز دوم را 
تزريق كرده اند. 

   وعده توليد 20 ميليون دوز اسپوتنيك
واردات واكس��ن به كش��ور افزايش يافته و روند 
توليد داخلي ه��م هر چند كند و ب��ا اختالف از 
پيش بيني ها و وعده ها، طبق اظهارات مسئوالن 
رو به جلو پيش مي رود. كيانوش جهانپور، رئيس 
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت 
با بيان اينكه   پچ تست واكسن »اسپوتنيك وي« 
در كش��ور توليد شده اس��ت و براي تأييد نهايي 
ارسال شده و يك ماه تا ۴5 روز حداقل زمان الزم 
است كه ش��ركت مادر توليدكننده آن را تأييد 
كند، گفت: » اگر مشكلي پيش نيايد شركت اكتوور 
مي تواند تا پايان س��ال ح��دود ۲0 ميليون دوز 
واكسن »اسپوتنيك وي« يا واكسن »اسپوتنيك 

اليت» را توليد كند.«
   المبادا بيخ گوش ايران 

در اوج بحران پيك پنجم كرونا با س��وش غالب 
كروناي انگليس��ي نگراني از رس��يدن كروناي 
المبادا هم به ديگر نگراني ها اضافه شده اس��ت. 
اين واريانت خطرناك س��رايت پذيري بيش��تر، 
قدرت گري��ز از ايمني و اثرگذاري واكس��ن ها را 

نشانه گرفته است. 
عاطفه عابديني، دبير كميته علمي كشوري كوويد 
۱۹ ضمن هشدار نس��بت به افزايش مرگ هاي 
كرونايي در ص��ورت عدم رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي، معتقد اس��ت:» اگر مراقب نباشيم و 
پروتكل ها را رعايت نكنيم، المبادا مي تواند موج 

بعدي ما باشد.«
وي درباره وضعيت نمودارهاي پيك پنجم كرونا 
در كشور، اينگونه توضيح مي دهد:» اوالً بايد توجه 
كرد كه هنوز به اوج و قله پيك پنجم نرسيده ايم. 
با توجه به اينكه نمودارهاي همه اس��تان ها هم 
با يكديگر همخواني ندارند. ب��ه عنوان مثال در 
جنوب در استان سيستان و بلوچستان بيماري 
كنترل شده، اما در مناطقي مانند بوشهر همچنان 
شرايط بيماري بد است. همچنين موارد بيماري 
در تهران همچنان رو به افزايش است و از سويي 
هم يكسري از استان هاي ش��مالي مان نيز رو به 
افزايش است و همچنان روندمان افزايشي است و 

به قله پيك نرسيده ايم.«

 رئيس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران از افزايش 
فرونشست زمين در پايتخت خبر داد و در عين حال تأكيد كرد كه اين 

پديده تأثير چنداني روي واحدهاي مسكوني نخواهد داشت. 
 رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با بيان اينكه 
س��ال ۹5 حدود ۳0 درصد مدارس كش��ور نيازمند تخريب، بازسازي 
و مقاوم س��ازي بودند كه اكنون اين آمار به ۱۹/5 درصد رسيده اس��ت 
و از اين ميزان، ح��دود ۷ درصد اين مدارس تخريبي هس��تند، گفت: 
۳0هزار ميليارد تومان از س��ال ۱۳۹۶ تاكنون در امر مدرسه س��ازي 

هزينه شده است. 
 بيش از ۶0 درصد پسرهاي ۲0 تا ۳0 ساله در ايران مجرد هستند؛ اين 

يعني بيش از 5 ميليون پسر ۲0 تا ۳0 ساله زندگي مجردي دارند. 
 مدير كل كميته امداد استان تهران از جمع آوري ۳۱ ميليارد و ۲۹0 
ميليون تومان كمك هاي مردمي ب��راي حمايت از خانواده هاي تحت 

پوشش كميته امداد در پويش نذر قرباني خبر داد. 
 اجراي رتبه بندي معلمان در سند تحول بنيادين، سياست هاي كلي 
ايجاد تحول در نظام آموزش  و پرورش و قانون برنامه ششم توسعه مورد 
تأكيد قرار گرفته است، اما بعد از حدود ۱0  سال هنوز چارچوب و ساختار 

مناسبي ندارد و به قانون تبديل نشده است. 

عفو و تخفيف 316 محكوم
 تعزيرات حكومتي

ب�ا موافق�ت رهب�ر انق�الب 3۱۶ نف�ر از محكوم�ان تعزي�رات 
ش�دند.  مج�ازات  تخفي�ف  ي�ا  عف�و  مش�مول  حكومت�ي 
مدير كل نظارت بر اجراي احكام س��ازمان تعزي��رات حكومتي از عفو 
و تخفيف مجازات ۳۱۶ نفر از محكوم��ان تعزيرات حكومتي خبر داد. 
عليرضا نورنژاد اظهار كرد: به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد غدير خم، 
تعداد ۲ هزار و ۸۲5 نفر از محكومين محاكم عمومي و انقالب، سازمان 
قضايي نيروهاي مسلح و س��ازمان تعزيرات حكومتي از سراسر كشور 
مورد عنايت مقام معظم رهبري )مدظله العالي( قرار گرفتند.  مدير كل 
نظارت بر اجراي احكام س��ازمان تعزيرات حكومتي افزود: در اين عفو 
رهبر معظم انقالب، ۳۱۶ نفر از محكومين سازمان تعزيرات حكومتي 
مشمول عفو يا تخفيف مجازات واقع شده اند كه با دستور رياست عالي 

سازمان جهت اعمال به ادارات كل اجرايي سراسر كشور ابالغ شد. 

مهسا گربندي
  گزارش  یک

حسین سروقامت

تجاري سازي 9 طرح كالن ملي فناوري
9 محصولي كه براي نخستين بار در كشور ساخته 

و از پيچيدگي فناورانه و اهميت راهبردي بااليي برخوردارند
از سوي شركت هاي دانش بنيان تجاري سازي شدند

فناوري ه�ا و محصوالت�ي كه ب�راي خودكفاي�ي و رف�ع نيازهاي 
راهب�ردي كش�ور از نمونه هاي خارجي س�اخته ش�دند، در خانه 
ن�وآوري و فن�اوري اي�ران )ihit( رونماي�ي ش�دند. نبض س�نج 
طيف س�نج  گن�دم،  س�يلوهاي  مانيتورين�گ  هوش�مند، 
نان�ودراپ، توليد بذره�اي هيبري�د و ايكس ري جدي�د از جمله 
اين محصوالت هس�تند كه روز گذش�ته تجاري س�ازي ش�دند. 
خانه نوآوري و فناوري ايران با هدف ارائه دستاوردهاي دانش بنيان هاي 
داراي توان صادراتي، خردادماه امسال در نمايشگاه بين المللي تهران 
آغاز به كار كرد. تاكنون اين مجموعه با عنوان  اي هيت )ihit( در روسيه، 
سوريه، كنيا و چندين كش��ور ديگر راه اندازي شده است. كاركرد اين 
نمايشگاه دائمي به تصوير كشيده شدن محصوالت دانش بنيان متناسب 

با برنامه هاي خودكفايي كشور است. 
 هزار ميليارد تجهيزات آزمايشگاهي ايراني براي دانش آموزان

شركت هاي دانش بنيان حوزه تجهيزات آزمايش��گاهي توانسته اند در 
همين خانه نوآوري دستگاه هايي بس��ازند كه برخي از آنها صدها هزار 
دالر قيمت دارند و ضمن تأمين نياز كشور، يكي از ستون هاي صادراتي 
حوزه آزمايشگاهي ش��ده اند.  معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در 
مراسم رونمايي از ۹ طرح ملي فناوري  با اش��اره به تالش در مسير رفع 
نياز كش��ور به محصوالت راهبردي با كمك محققان دانشگاهي گفت: 
اتفاق بزرگي در طول چند سال اخير رخ داد و در حوزه هايي كه روزهاي 
نخست حرف چنداني براي گفتن نداشتيم، امروز به يكي از كشورهاي 
توانمند تبديل ش��ديم.  به گزارش فارس سورنا س��تاري، حمايت خانه 
نوآوري از ورود توليدات داخلي به مدارس را اقدامي براي فرهنگ سازي 
و ترويج اين توانمندي ميان دانش آموزان دانست و افزود: تجهيزاتي كه 
نشان ايران ساخت دارد، امروز مقابل چشمان دانش آموزان قرار گرفته و 
از آنها براي پياده سازي خالقيت هايشان استفاده مي كنند. اتفاق بزرگي 
كه زمينه آشنايي فرزندان كشور با توانمندي فناوران كشورشان و باور 
به توانستن اس��ت.  معاون نوآوري و تجاري س��ازي معاونت علمي هم 
با اش��اره به ايجاد خط حمايتي ويژه از محصوالت دانش بنيان ايراني 
گفت: در نمايش��گاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ايران ساخت، بيش 
از يك هزار ميليارد تومان تجهيزات ايران س��اخت خريداري شده كه 
س��هم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بيش از س��اير بخش ها است؛ 
وزارت آموزش و پرورش نيز با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري، بيش از ۹۳0 ميليارد ريال تجهيزات آزمايشگاهي دانش بنيان 
خريداري كرده است كه ترويج فرهنگ استفاده از اين تجهيزات و باور 
دانش آموزان به توليد داخلي و فناوري بومي را به همراه خواهد داشت.  
به گفته پيمان صالحي، در حال حاضر بيش از ۶0 طرح كالن ملي در 
حوزه سالمت، ۳۷ طرح در حوزه كشاورزي، ۲0 طرح در حمل و نقل 

پيشرفته و ۱۳ طرح در حوزه انرژي در حال اجرا است. 
 مقابله با قاچاق با اشعه ايراني

اش��عه ايك��س كاميوني م��ورد اس��تفاده در گمرك نخس��تين طرح 
رونمايي شده ملي فناوري بود. اين سيستم امكان بازرسي وسايل نقليه 
بدون آسيب به سالمتي راننده و همچنين شناسايي محموله حمل شده 
و قاچاق را در محفظه وسايل نقليه، نقاط كور خودرو، اثاثيه و كفپوش 
خودرو بدون خارج كردن آنها فراهم مي كند.  اين فناوري بازرس��ي با 
اشعه كنترل شده مي تواند باعث كاهش زمان بازرسي براي وسيله نقليه 
و حمل بار شود كه در نقاط مرزي بس��يار كاربردي است؛ ضمن اينكه 

مواد آلي، غيرآلي و فلزات را هم شناسايي مي كند. 
 مديريت هوشمند سيلوهاي گندم

يكي از چالش هاي مديريت منابع استراتژيك گندم كشور، مانيتورينگ 
و ارزيابي دقيق و برخط ميزان گندم موجود در س��يلوهاي كشور بود. از 
آنجايي كه معموالً اندازه گيري س��يلوها با روش هاي سنتي و غير دقيق 
صورت مي گيرد، ارزيابي دقيقي از منابع در دسترس وجود ندارد.  شركت 
دانش بنيان پيام افزار پيك آسا با استفاده از فناوري ليزر، نرم افزار بومي، 
سامانه مديريت هوشمند موجودي شبكه سيلوهاي گندم را طراحي، توليد 
و به شركت بازرگاني دولتي ايران به عنوان بزرگ ترين بهره بردار ارائه كرد. 

 گوشي هاي هوشمند پزشكي 
نياز حوزه سالمت كش��ور به گوشي هوش��مند تا پيش از اين از مسير 
واردات و قاچ��اق تأمين مي ش��د. در حالي  كه نمونه ه��اي معمولي تا 
50 ميليون ريال و نمونه هاي ديجيتال تا ۱۳0 ميليون ريال هزينه در 
بردارند، شركت دانش بنيان نبض هوشمند سالمت موفق شد گوشي 
پزشكي هوشمند را با قابليت پردازش و تحليل اطالعات، تجاري سازي 

و نياز كشور به اين تجهيز را تأمين كند. 
 دستگاه آناليز و ويروس سنج

طيف س��نج نانودراپ كه كاربردهاي گس��ترده اي در زيست فناوري، 
سلول هاي بنيادي و پزش��كي دارد، نام دس��تگاهي است كه شركت 
دانش بنيان نانومبنا توانسته آن را توليد كند.  از اين دستگاه عمدتاً براي 
آناليز اسيدهاي آمينه و اندازه گيري دي   ان  اي، شناسايي و تشخيص 
ويروس هايي چون كرونا استفاده مي شود كه تا پيش از اين نمونه هاي 

امريكايي آن با هزينه هاي گزاف وارد كشور مي شد. 
 نظارت بر واردات با پهپاد

يكي از دغدغه هاي اصلي گمرك در شناسايي و ارزيابي محموله هاي 
وارداتي، پايش هوايي و س��رعت عمل اس��ت. اس��تفاده از پهپادهاي 
پيشرفته و بهره گيري از هوش مصنوعي توس��ط شركت دانش بنيان 
سامانه هاي هوشمند كاربردي سنيع، اين دغدغه را برطرف كرده است. 
امكان كنترل و شناسايي كاال در محوطه، نظارت بر مشخصات كانتينر، 

نظارت هوايي بر محوطه گمركي از كاربرد هاي اين فناوري است. 
 جراحي هوشمند با دستگاه ايران ساخت

سامانه هدايت پروسه هاي درماني ستون فقرات، محصول دانش بنياني در 
حوزه تجهيزات پزشكي است كه مي تواند با بهره گيري از ابزارهاي رهيابي 
پيشرفته و شناسايي موقعيت دست جراح، وي را در دسترسي به اندام 
بيمار ياري كند. شركت دانش بنيان سامانه جراحي هوشمند پارسه، كار 
توليد و تجاري سازي اين محصول دانش بنيان را به انجام رسانده است. 

 پايان عمر مگس هاي آفت 
توليد آفت كش مگس مديترانه يك تركيب نوآورانه به كمك شركت 
دانش بنيان كيميا سبزآور است كه براي پااليش جمعيت و شكار انبوه 
مگس هاي ميوه به ويژه مگس مديترانه، مگس زيتون، مگس گيالس و 
ديگر ميوه جات كاربرد دارد.  قيمت مناسب و استفاده كم هزينه و آسان 
از اين محصول دانش بنيان مي تواند نجات بخش محصوالت كشاورزي 

از آفت هاي ياد شده باشد. 
 ضدعفوني كاغذ 

امواج مايكروويو نخستين و بهترين روش براي ضدعفوني كردن اشياي 
كاغذي و پاك كردن آنها هس��تند. ش��ركت دانش بنيان توسعه ايمن 
الكترونيك باختران با تجاري سازي دستگاه كاغذهاي اداري، كار مهمي 

در بحبوحه كرونا انجام داده است. 
 توليد بذرهاي هيبريد

آخرين طرح رونمايي شده هم توليد سه گونه بذر هيبريد خيار، گوجه 
و فلفل گلخانه اي بود كه توسط شركت دانش بنيان نگين بذر دانش به 
مرحله تجاري سازي رس��يد. اين بذرها براي صنعت كشاورزي كشور 
اهميتي راهبردي دارد ؛ چراكه بر اساس آمار سال گذشته، ۹5 درصد 
اين بذرها وارداتي هستند. بذر هيبريد يكي از گران قيمت ترين بذرهايي 
است كه كشاورزان از آن استفاده مي كنند و از نظر عملكرد و كيفيت 

نسبت به ساير بذرها كارايي باالتري دارد. 

حرفه ها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليت هاي اجتماعي دارند؛ 
بنابراين اگر كتابدار هس�تيد و مايليد مس�ئوالنه رفتار كنيد، 

شايسته است:
»كتاب يار« شويد. كتابخواني را گس�ترش داده، وارد زندگي 

مردم كنيد. 
طعم شيرين مطالعه را به افراد چش�انده، با كتب خوشخوان، 

كتاب گريزها را با كتاب آشتي دهيد. 
كتابخانه را با نش�اط اداره كنيد. با كتابخواني مأنوس باشيد و 

براي انس افراد با كتاب، خالقيت به خرج دهيد. 
كتب و نويس�ندگان را بشناسيد. با ناش�ران و كتاب فروش ها 

مرتبط بوده، عالقه مندان را به آثار برتر راهنمايي كنيد. 
قرارهايتان را در كتابخانه بگذاريد. از رس�انه، فضاي مجازي و 

تلويزيون كتاب را تبليغ كنيد. 
دست كتاب، اين »معلم خاموش« را در مقابل رقباي جذاب آن، 

يعني تلويزيون، ماهواره، رايانه و اينترنت باال ببريد. 
. . . و سرانجام به تعبير محمد اسفندياري در »كتاب پژوهي« با 
ترويج »نهضت كتابخواني«، »مدت آموختن« را به اندازه »مدت 

زيستن« گسترش دهيد. 
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شهريه فوق برنامه مدارس غيردولتي
 بايد برگردانده شود

ش�هريه م�دارس غير دولت�ي دو قس�مت اس�ت؛ يك ش�هريه 
مصوب ك�ه برنامه درس�ي را ارائ�ه مي دهد و يك ش�هريه مكمل 
كه برنامه هاي فرات�ر از دروس عادي را آم�وزش مي دهد. به گفته 
رئيس س�ازمان م�دارس و مراك�ز غيردولت�ي اگر به ه�ر دليلي 
فوق برنامه اي وجود نداش�ته بايد ش�هريه آن به والدين برگردد. 
رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي 
گفت: اينكه آموزش در كل كشور غيرحضوري باشد و مدارس بخواهند 
حضوري رفت��ار كنند يا آموزش حضوري باش��د و م��دارس بخواهند 

غيرحضوري برگزار كنند، تخلف قلمداد خواهد شد. 
ش��هريار فوالدوند در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به اخذ شهريه كامل 
از سوي برخي مدارس پيش از شروع سال تحصيلي گفت: ما يك روند 
براي پيش ثبت نام داريم كه اوليا مي توانند براي ثبت نام فرزند خود در 

مدرسه هاي غيردولتي اقدام كنند. 
وي ادام��ه داد: بنابراي��ن پيش ثبت نام براي س��ال تحصيل��ي آينده 
امكان پذير اس��ت تا بر اس��اس همين ش��هريه ثبت نام را انجام دهند. 
اينكه روند پرداخت بين اوليا و مؤسس چگونه باشد، بستگي به توافق 
آنها دارد، ولي ما يك روندي را در پي��ش ثبت نام تعريف كرديم به اين 
صورت كه تا قبل از آغاز زمان رسمي ثبت نام ها اگر كسي پيش ثبت نام 
كرده و ش��هريه پرداخت كرده باش��د، اما منصرف ش��ود مدرسه بايد 
شهريه را بازگرداند. اين يك دستور العمل بوده و انجام هرگونه تخلفي 
قابل پيگيري اس��ت.  معاون وزير آموزش و پرورش گفت: بنابراين اگر 
مدارس، پيش ثبت نامي بر اساس شهريه سال جاري انجام دهند اين را 
مي پذيريم، اما اگر بر مبناي شهريه هايي كه هنوز ما اعالم نكرده ايم، از 
والدين دريافتي داشته باشند و در عين حال اين ميزان عالوه بر شهريه 

موجود باشد، يك تخلف است. 
وي اشاره كرد: اگر در روابط بين اينها تخطي و تخلفي از قواعد صورت 
گرفته باش��د طبيعتاً بايد به متوليان امر انعكاس پي��دا كند، البته ما 
كارشناس هاي ميداني خودمان را هم داريم. اگر تخطي نسبت به ضوابط 
دريافت شهريه صورت گرفته باشد، شاكيان بايد از طريق اداره آموزش 
و پرورش، بخش غيردولتي و س��ازمان مدارس و تلفن ۴۳۱۷ گزارش 
دهند.  فوالدوند در واكنش به اينكه برخي مدارس به والدين گفته اند 
ش��هريه را بدهيد، اما آموزش غيرحضوري است، گفت: اگر آموزش در 
كشور حضوري باشد، مدرسه حق ندارد آموزش را غيرحضوري كند. 
بنابراين عملكرد مدارس در حوزه آموزش حضوري يا غيرحضوري تابع 
شرايط وزارت آموزش و پرورش است.  فوالدوند در پاسخ به اين سؤال كه 
اگر آموزش غيرحضوري شد، آيا مدارس نبايد از ميزان شهريه بكاهند، 
گفت: شهريه ما دو قسمت است. ما يك شهريه مصوب داريم كه برنامه 
درس ملي را ارائه مي دهد و يك شهريه مكمل داريم كه برنامه هاي فراتر 
از درس ملي را آموزش مي دهند. شهريه فوق برنامه مدارس غيردولتي 

در صورت اجرا نشدن بايد به والدين برگردانده شود. 

علیرضا سزاوار


