
بس�يج و س�پاه به كمك قطع زنجيره انتقال 
ويروس كرونا مي آيند. بر اين اس�اس سردار 
سالمي، فرمانده كل س�پاه پاسداران انقالب 
اس�المي با تأكيد ب�ر تالش براي شناس�ايي 
خانه به خان�ه ناقالن وي�روس كرون�ا تأكيد 
ك�رد:»از تمامي فرماندهان انتظ�ار داريم كه 
همه پايگاه هاي مقاومت كه ش�امل 54 هزار 
پايگاه در كشور مي شود، به پايگاه امدادگران 
و حافظان سالمت كشور تبديل شود تا بتوانيم 
نقش آفرين�ي ج�دي در تش�خيص زودرس 
ويروس كرونا انجام دهيم؛ چراكه بر اس�اس 
ديدگاه ها و نظريه هاي اثبات ش�ده پزشكان 
اگر اي�ن بيماري به س�رعت تش�خيص داده 
ش�ود و افراد بيمار در قرنطينه قرار بگيرند و 
بتوانيم افراد سالم را از آنها جداسازي كنيم، 
زنجيره انتقال اي�ن بيماري به صورت طبيعي 
قطع خواهد ش�د.« رئيس س�ازمان بس�يج 
مستضعفين هم از آغاز طرح تكميلي مقابله 
با بيماري ويروس كرونا با عنوان » طرح سردار 
سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني« از بيستم 
آبان خب�ر داد. همچنين مرحله س�وم كمك 
مؤمنانه سازمان بسيج مستضعفين با دستور 
سردار سليماني رئيس سازمان بسيج آغاز شد. 
طي 24 ساعت منتهي به 9 آبان ماه، ۸هزارو۱۱ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 در كشور شناسايي 
شدند كه 2هزارو۷۵4 نفر از آنها بستري شدند. 
حاال مجموع بيماران كوويد۱9 در كشور به ۶۰4 
ه��زار و 9۵2 نفر رسيده اس��ت. در همين زمان، 
۳۶۵ بيمار كوويد۱9 جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۳4 هزار و 
4۷۸ نفر رسيد. آمار بيماران بدحال هم با افزايش 
جدي مواجه است و ۵هزارو۱2۸ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱9 در وضعيت شديد اين بيماري 
تحت مراقبت قرار دارند. تا كن��ون 4۷۷ هزار و 
۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 

ترخيص شده اند. 
اس��تان هاي ته��ران، اصفهان، ق��م، آذربايجان 
شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، 
اردبي��ل، خوزس��تان، كرمانش��اه، كهگيلويه و 
بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان 
رضوي، مازندران، چهارمحال و بختياري، البرز، 
آذربايج��ان غرب��ي، مركزي، كرمان، خراس��ان 
شمالي، همدان، يزد و كردستان در وضعيت قرمز 
قرار دارند.  استان هاي هرمزگان، فارس، گلستان 
و سيستان و بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي و 

زرد قرار دارند. 
   5۰ درص�د تخت هاي ICU كش�ور در 

اشغال بيماران كرونايي
آمار جهاني مبتاليان به عفونت كوويد ۱9 ناشي 
از كروناويروس جديد به 4۵ ميليون و ۳4۸ هزار 
و ۱۷۶ نفر رسيده و تاكنون مرگ يك ميليون و 
۱۸۶ هزار و ۳9۶ نفر نيز بر اثر ابتال به اين بيماري 
تأييد شده است. بنابر تازه ترين آمارها ۳2 ميليون 
و 99۶ هزار و ۳۳۵ نفر از مبتاليان به كوويد ۱9 

نيز تاكنون بهبود يافته اند. 
در ايران هم آماره��اي ابتال، بس��تري، فوت و 
بيماران بدحال رو به افزايش است. قاسم جان 
بابايي، مع��اون درمان وزارت بهداش��ت با بيان 
اينك��ه در حال حاض��ر ۵۰ درص��د تخت هاي 
ICU كشور در اش��غال بيماران مبتال به كرونا 
اس��ت، گفت: »در حال حاضر از نظر تجهيزات 
بيمارس��تاني و ونتيالتور در هيچ بيمارستاني 
كمبود يا مش��كل خاصي نداريم، ام��ا اگر روند 
افزايش ابتال به همين شكل افزايش يابد، مجبور 
مي شويم ظرفيت هاي بيش��تري از تخت هاي 
بيمارس��تاني را براي ارائه خدمت ب��ه بيماران 

مبتال به كوويد  ۱9 اضافه كنيم.«

  برنامه سپاه براي قطع زنجيره كرونا
 با افزايش يكه تازي هاي ويروس كرونا در كشورمان 

يكبار ديگر پذير و سپاه وارد عرصه شدند. 
روز گذشته هم س��ردار سرلشكر پاسدار حسين 
س��المي، فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمي در نشست هماهنگي قرارگاه بهداشتي 
و درماني امام رض��ا )ع( كه در مركز فرماندهي و 
كنترل سپاه برگزار ش��د با تأكيد بر  تالش براي 
شناسايي خانه به خانه ناقلين كرونا را شناسايي 
كرده و اجراي اقدامات بعدي طبق دستورالعمل ها 
و پروتكل ه��اي درمان��ي اف��زود:» انتظارمان از 
همه فرماندهان اين اس��ت كه همه پايگاه هاي 
مقاوم��ت كه ش��امل ۵4 هزار پايگاه در كش��ور 
مي شود، بايستي به پايگاه امدادگران و حافظان 
سالمت كشور تبديل ش��وند و ان شاءاهلل بتوانيم 
نقش آفريني جدي در تشخيص زودرس ويروس 
كرونا انجام دهيم؛ چراكه بر اس��اس ديدگاه ها و 
نظريه هاي اثبات شده پزشكان اگر اين بيماري 
به سرعت تشخيص داده ش��ود و افراد بيمار در 
قرنطينه قرار بگيرند و بتوانيم افراد سالم را از آنها 
جداس��ازي كنيم، زنجيره انتقال اين بيماري به 

صورت طبيعي قطع خواهد شد.«
فرمانده كل سپاه پاس��داران تصريح كرد:»بايد 
تالش كني��م هر چه س��ريع تر افراد س��الم را از 
افراد مبتال ب��ه ويروس كرونا ج��دا كنيم، ضمن 
اينكه توزيع بسته هاي بهداشتي بين خانوارهاي 
كم درآم��د و توصي��ه ب��ه آنه��ا ب��راي رعايت 
دس��تورالعمل هاي بهداش��تي يكي از مسائلي 
است كه بايد همه سپاه هاي استاني و شهرستاني 
به خوب��ي آن را انجام داده و ب��ه قرنطينه كردن 

بيماران كمك كنيم.«
به گفته وي در شهرهايي كه كنترل ورود و خروج 
صورت مي گيرد، سپاه هاي استاني و شهرستاني 

بايد به برادران نيروي انتظامي كمك كنند. 
سردار س��المي تصريح كرد: » همه درمانگاه ها 
و مراكز درماني و همه بيمارس��تان ها همانطور 
كه تاكنون به حوزه بهداش��ت و درمان كش��ور 
كمك كرده اند از هم اكنون به بعد بايد به عنوان 
پايگاه هاي س��المت در خدمت درمان بيماران 
كرونا قرار گيرند و اين كار را هم فرماندهان بايد 

مدنظر خود داشته باشند.«

   توزيع ماسك در مناطق پرتردد
فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اهميت توليد و توزيع 
ماسك بر استفاده از ظرفيت بسيج در اين زمينه 
تأكيد كرد و افزود:» نيروهاي بسيج در اماكن پر 
رفت و آمد حتم��اً پايگاه هايي را ايجاد كنند  و تا 
حد ممكن به آنهايي كه ماس��ك ندارند، ماسك 
داده ش��ود تا بتوانيم فرهنگ استفاده از ماسك 
را در جامعه گسترش دهيم، زيرا يكي از راه هاي 
كنترل از گسترش بيماري كرونا همين موضوع 

است.«
س��المي با اش��اره به ارائه بس��ته هاي معيشتي 
به خانواده هايي كه از كرونا آس��يب معيش��تي 
ديده اند، تصريح ك��رد:» اين كار ه��م اكنون از 
س��وي بخش هاي مختلف س��پاه در حال انجام 
اس��ت و نبايد اين مس��ئله متوقف شود. ضمن 
اينكه مشاركت جدي س��پاه در اين مسئله انتها 
ندارد و انتهاي آن زماني اس��ت كه اين بيماري 
ريشه كن شده و جامعه ما به وضع طبيعي خودش 

بازگردد.«
  مرحله سوم رزمايش مؤمنانه تا پايان سال 
مرحله س��وم كمك مؤمنانه س��ازمان بس��يج 
مس��تضعفين هم از روز پنج ش��نبه ۸ آبان ماه با 
دستور س��ردار سليماني رئيس س��ازمان بسيج 
آغاز ش��د.  در اين مرحله ۵4 هزار پايگاه بسيج 
خواهران و برادران در حوزه هاي اشتغال، درمان، 
كمك هاي معيشتي، آزادي زندانيان، بسته هاي 

بهداشتي و جهيزيه فعاليت مي كنند. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين، در اين مراسم 
با بيان اينكه س��ازمان بس��يج از ابتداي كرونا با 
نهضت كمك مؤمنانه به عنوان يك نهاد مردمي 
در كنار مردم بوده است، گفت:» در مرحله اول و 
دوم ۱۰ ميليون بسته معيشتي، ۵ ميليون بسته 
بهداشتي، 2۱ ميليون پرس غذاي گرم، ۱4 هزار 
سري جهيزيه و ۶۶۸ هزار بسته لوازم التحرير در 
اختيار نيازمندان قرار گرفته اس��ت و مردم عزيز 
كش��ورمان عالوه بر كمك هاي غيرنقدي، بيش 
از 4۷ ميليارد تومان ب��ه نيازمندان كمك نقدي 

كرده اند.«
س��ردار غالمرضا سليماني با تش��كر از همراهي 
مردم و خيرين در اجراي مرحله اول و دوم كمك 
مؤمنانه افزود: » مرحله س��وم اين نهضت نيز به 

همت بسيجيان و با كمك مردم و خيرين برگزار 
مي شود و تا رفع اين ويروس منحوس، با استفاده 
از ظرفيت س��ازمان بس��يج از جمله پزش��كان، 
جهادگران و تمامي اقشار بيست ودوگانه بسيج 
در خدمت رس��اني به مردم تا پايان امسال ادامه 

خواهد يافت.«
به گفت��ه وي همچنين طرح تكميل��ي مقابله با 
بيماري وي��روس كرونا با عنوان » طرح س��ردار 
سپهبد شهيد حاج قاسم س��ليماني« از بيستم 

آبان آغاز خواهد شد. 
  ط�رح تكميلي بس�يج ب�راي مواجهه و 

مبارزه با ويروس كرونا
رئيس سازمان بسيج كش��ور درباره طرح سردار 
س��ليماني اينگونه توضيح داد:» اين طرح، همه 
مجاهدت هايي را كه س��پاه هاي اس��تاني كشور 
در كمك به بيمارس��تان ها و تأمي��ن كادر هاي 
مورد نياز آنها، توزيع اقالم بهداش��تي، آموزش و 
كمك به خانواده هاي نيازمن��د انجام مي دهند، 

تكميل مي كند.«
وي ادامه داد:» همه اين اقدامات، راهبرد تدافعي 
اس��ت و ما در قالب اين طرح جديد مي خواهيم 
راهبرد ديگري را در كنار اي��ن راهبرد به عنوان 
راهبرد اصل��ي به ميدان بياوريم ك��ه آن راهبرد 
تهاجمي يعن��ي قطع زنجيره تكثي��ر ويروس از 
طري��ق بيماريابي با تكيه بر هم��ه ظرفيت هاي 
انس��اني، ارتباطي، مخابراتي و فناورانه و شبكه 

بهداشت و درمان كشور است.«
به گفته سردار س��ليماني اين طرح ساده و روان 
و مردم پايه اس��ت و با هزينه هاي بسيار كم اجرا 
و هزينه هاي آن هم به ص��ورت متمركز تأمين 

خواهد شد. 
وي افزود: » ما هم��ه همت و ظرفيت هاي خوبي 
را در اين كار به عنوان كار اصلي به كار خواهيم 
بس��ت و با توجه به تدابير رهبر معظم انقالب و 
پيگيري هاي مستمر فرمانده كل سپاه، ان شاء اهلل 
از بيس��تم آذر شاهد آغاز سراس��ري اجراي اين 

طرح باشيم.«
به گفته سردار سليماني اين طرح با عنوان طرح 
تكميلي مواجهه و مبارزه با ويروس كرونا و مزين 
به نام » طرح سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني« 

اجرا خواهد شد. 
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۴۰هزاردستگاهتاكسيبااستاندارديورو۵نوسازيميشود

54هزارپایگاهبسیجامدادگرسالمتمیشوند
 فرمانده كل سپاه: از همه فرماندهان سپاه در سراسر كشور انتظار داريم همه پايگاه هاي مقاومت را به مركز امدادگران 

و حافظان سالمت كشور تبديل كنند تا بتوانيم نقش آفريني جدي در تشخيص زودرس ويروس كرونا انجام دهيم

مديرعامل اتحاديه تاكس�يراني هاي شهري 
كش�ور گفت: ب�ا توج�ه ب�ه مصوب�ه ارتقاي 
س�طح آالينده ها از ي�ورو 4 به ي�ورو 5، يك 
خودروس�از براي تحويل 4۰ هزار تاكس�ي با 
اس�تاندار يورو 5 اعالم آمادگي كرده اس�ت. 
مرتضي ضامني گفت: فرآين��د تحويل خودرو با 
استاندارد يورو ۵ طبق اعالم آمادگي ايران خودرو، 
از ۱۵ آبان ماه جاري، با هدف نوسازي تاكسي هاي 
فرسوده دوباره از سر گرفته خواهد شد و اميدواريم 
در زمينه نوسازي ناوگان تاكس��يراني بتوانيم با 
ايران خودرو همكاري مناسبي داشته باشيم.  وي 
ادامه داد: البته ادامه فرآيند نوسازي و اختصاص 
خودرو ه��اي مورد نظر ب��راي نوس��ازي ناوگان 
تاكس��يراني به متغيرهايي مانند قيمت خودرو، 
اعطاي تس��هيالت براي نوس��ازي و موجودي و 
توليد خودروساز توسط خورو ساز وابسته است 
كه با ش��رايط كنوني پيش بيني مي شود تا پايان 
سال ۱۰ هزار دستگاه خودرو در فرآيند نوسازي 
قرار گيرند.  ضامني گف��ت: طبق مصوبه هيئت 
وزيران، تاكسي هايي كه به سن ۱۰ سال رسيده 
باش��ند، مشمول فرس��ودگي هس��تند و اكنون 
۱92 هزار دس��تگاه تاكسي به س��ن فرسودگي 
رسيده اس��ت و به رغم طرح خوبي ك��ه در حوزه 

نوسازي تاكسي هاي فرسوده از ابتداي سال 9۵ 
آغاز شد، تنها موفق به نوسازي ۷۱ هزار دستگاه 
تاكسي فرسوده شديم.  وي ادامه داد: در اين بين 
با مشكالتي مثل افزايش بي رويه قيمت خودرو 
و از طرفي بحث عدم پرداخت تسهيالت توسط 
بانك ها مواجه ش��ديم كه فرآيند نوس��ازي را با 

مش��كل مواجه كرد.  ضامني افزود: به رغم همه 
اين مش��كالت در سال گذش��ته با پيگيري هاي 
صورت گرفته توانستيم فرآيند نوسازي را دوباره 
فعال كنيم ك��ه در ادامه در ابتداي س��ال 99 به 
مش��كل مصوبه و قانون ارتقاي سطح آاليندگي 
خودروهاي توليدي از اس��تاندارد يورو 4 به يورو 

۵ برخورديم كه اين قانون در حوزه تاكس��يراني 
اتفاق نيفتاده بود ك��ه با انع��كاس آن به دولت و 
همچنين موافقت سازمان حفاظت محيط زيست، 
توانستيم مجوز نوسازي ۵ هزار دستگاه تاكسي 
با استاندارد يورو 4 را دريافت كنيم و خوشبختانه 
4هزارو ۶9۱ دستگاه تاكسي را نوسازي كرديم.  
مدي��ر عامل اتحاديه تاكس��يراني هاي ش��هري 
كش��ور ادامه داد: بخش زي��ادي از اين خودروها 
به متقاضيان تحويل داده شده و تعداد اندكي از 
آنها باقيمانده كه فرآيند تحويل آنها نيز در حال 
انجام است.  ضامني به ايرنا گفت: طبق تفاهمي 
كه با شركت خودروس��از صورت گرفته، دو نوع 
خودروي پژو 4۰۵ و سمند مجوزهاي الزم براي 
كاربري تاكسي را اخذ كرده اند و متقاضيان زيادي 
در ش��هرهاي مختلف به ويژه كالنشهرها اعالم 
آمادگي كرده اند تا در فرآيند نوس��ازي ش��ركت 
كنند.  وي خاطر نشان كرد: شهرداري هاي برخي 
شهرها نيز به اين موضوع ورود و تسهيالت بانكي 
ارزان قيمت را فراهم كرده اند كه اين امر در افزايش 
ميزان نوسازي مؤثر اس��ت؛ اميدواريم كه زمينه 
براي اعطاي تس��هيالت فراهم ش��ود تا فرآيند 
نوسازي ناوگان تاكس��يراني سرعت بيشتري به 

خود بگيرد. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

حسين سروقامت

استارتاپهایي
كهاززبالهزندگيميسازند
تبديل زباله هاي عفوني به اكسيژن 

و تبديل پسماند به اتانول از شاهكارهاي 
دانش بنيان هاي ايراني است

حوزه پس�ماند و چرخ�ه فن�اوري در آن، با اس�تقبال قابل توجه 
س�ال هاي  در  دانش بني�ان  ش�ركت هاي  و  اس�تارتاپ ها 
اخي�ر روب�ه رو شده اس�ت. ي�ك دانش بني�ان ايران�ي ب�راي 
نخس�تين بار از ضايع�ات خرم�ا، اتان�ول و اس�تارتاپ ديگري از 
كرده اس�ت.  تولي�د  اكس�يژن  بيمارس�تاني  زباله ه�اي 
اقالم حجيم اسقاطي، پسماند هاي پزش��كي، پسماندهاي كشاورزي 
و ضايعات الكترونيك از جمله حوزه هايي هس��تند كه پژوهش��گران 
دانش��گاهي روي آنها متمركز شده اند و اس��تارتاپ ها درحال توسعه 

فناوري هاي جديد در اين عرصه هستند . 
 پلتفرم هاي گمنام ايراني

نگاهي به فعاليت هاي فناوران��ه و دانش بنياني كه در حوزه پس��ماند 
در كش��ور انجام شده، نش��ان مي دهد كه ش��ركت ها و استارتاپ هاي 
مختلف در اين زمينه خدمات متنوعي را ارائه مي دهند. به طور نمونه 
استارتاپ هايي مانند »جارو«، »تمو«، »سانو« و چندين استارتاپ مشابه 
ديگر، نوعي پلتفرم نرم افزاري براي جمع آوري پسماند شهري است كه 
شهروندان مي توانند با استفاده از اين پلتفرم ها در ازاي تحويل پسماند 

خود، از مزايايي مانند دريافت وجه نقد بهره مند شوند. 
در پنج سال اخير نزديك به 2۰ شركت دانش بنيان و استارتاپ در حوزه 
پسماند ورود كرده اند. اين شركت ها با تزريق دانش و فناوري به چرخه 
پسماند بس��ياري از كارگاه هاي توليدي داخل را تغذيه و از خروج ارز 
جلوگيري كرده اند. به ترتيب دانش بنيان هاي وابسته به دانشگاه تهران، 
دانشگاه علم و صنعت و دانش��گاه پلي تكنيك در اين حوزه بيشترين 

فعاليت را داشته اند. 
 ركوردهاي پژوهشگران ايراني

در حوزه بازيافت پسماند نيز شركت هاي دانش بنيان متعددي در كشور 
فعال هستند كه با س��اخت پلتفرم هايي، خدمات الزم را براي بازيافت 
پسماند ارائه مي دهند. براي مثال يك ش��ركت فناورانه سيستم هاي 
پكيج تصفيه اتوماتيك پس��اب واحدهاي آب��كاري را طراحي و توليد 

كرده است. 
 يك شركت دانش بنيان وابسته به پارك علم و فناوري دانشگاه تهران 
نيز براي نخستين  بار در ايران توانسته از ضايعات خرما اتانول توليد كند 
كه مورد استفاده صنايع مختلف اس��ت. عالوه بر اين همزمان با توليد 
اتانول، خوراك دام نيز توليد مي ش��ود كه اين خ��وراك از كيفيت باال 

برخوردار است. 
دفن و امحاي پس��ماند ها نيز محور فعاليت استارتاپ  ها و شركت هاي 
دانش بنيان مختلفي در كش��ور شده اس��ت. براي مثال يك ش��ركت 
دانش بنيان وابسته به دانشگاه علم وصنعت موفق شده سيستم  زباله سوز 
پسماندهاي صنعتي و بيمارستاني را با استفاده از جديدترين فناوري ها 
طراحي و توليد كند. در همين زمينه يك شركت دانش بنيان ديگر در 
كشور محصوالتي را در زمينه پاكس��ازي و مقابله با آلودگي هاي نفتي 

خاك و آب طراحي و توليد كرده است. 
توليد تجهيزات استريليزاسيون و بي خطرسازي زباله هاي عفوني زمينه 
فعاليت يك شركت دانش بنيان ديگر است كه با توليد انواع اتوكالوها 
و اكسيژن س��ازها، خدمات خ��ود را در اختيار بيمارس��تان ها و مراكز 
درماني قرار مي دهد. خدمتي كه اين روزها به شدت مراكز درماني به 

آن احتياج دارند. 
 تعدد فعاالن بازيافت پسماند

در همين زمينه مديرعامل شركت دانش بنيان سبز پااليش ساتراپ و 
توليدكننده دستگاه تصفيه پساب و عضو مركز رشد فناوري نخبگان 
پارك علم وفن��اوري پرديس در گفت وگو با خبرگزاري دانش��گاه آزاد 
با اش��اره به اهميت مديريت پسماند در كش��ور گفت: »حوزه پسماند 
يك حوزه زنجيره اي اس��ت كه همه بخش هاي آن همانند حلقه هاي 
يك زنجيره به يكديگ��ر متصلند. درنتيجه در مديري��ت اين زنجيره، 
نمي توان برخ��ي حلقه ها را تقويت و از كنار برخ��ي حلقه ها بي تفاوت 
عبور كرد. بلكه بايد گستره مديريت اين بخش شامل تمام حلقه هاي 

اين چرخه باشد.«
به گفته احمد سلس��بيلي، از لحظه اي كه زباله )چه جامد و چه مايع( 
توليد مي ش��ود تا زماني كه به پايان چرخه بازيافت مي رسد، نيازمند 
مديريت يكپارچه اس��ت. اين در حالي اس��ت كه اكنون شركت هاي 
دانش بنيان و فناوري كه در حوزه پسماند فعاليت مي كنند، تمركز خود 
را معطوف بخشي از اين زنجيره كرده اند؛ براي مثال در بخش بازيابي 

گاز متان يا بازيافت پالستيك متمركز شده اند.«
وي معتقد است »ارزش بازيافتي برخي پسماند ها بسيار زياد است، اما 
متأس��فانه چندان مورد توجه قرار نگرفته و به جاي آن، در بخش هاي 
ديگر، تعدد فعاالن بازيافت پسماند مش��اهده مي شود. اين نقصان در 
صنعت پس��ماند ماحصل كامل نبودن چرخه پسماند است. به عبارت 
ديگر اگر پسماندها، از اولين حلقه زنجيره بازيافت به درستي جداسازي 
و تفكيك شود، سپس در مراحل بعدي بازيافت، براساس اولويت بندي 
پسماندها انجام شده و در نهايت به مرحله دفن اصولي پسماندها برسد، 

مي  توان گفت كه صنعت پسماند يك صنعت پولساز است.«
 افزايش ايده ها و طرح هاي جديد

سلسبيلي با بيان اينكه 9۶درصد از پس��ماندهاي جامد توليدشده در 
كشور سنگاپور بازيافت مي ش��ود، مي گويد: »افزايش بهره وري، نوعي 
نوآوري است. به بيان ديگر، اگر ايده، طرح يا اقدامي موجب بهره وري، 
افزايش راندمان و ايج��اد ارزش افزوده در يك صنعت ش��ود، در واقع 
نوآوري اتفاق افتاده است. بنابراين اگر بتوان با الگوبرداري از كشورهايي 
كه توانسته اند با بازيافت پسماندهاي خود به بهره وري و ارزش افزوده 
بيشتري دست پيدا  كنند، توانسته ايم نوآوري را در صنعت به خدمت 
بگيريم. در اين راستا نيز زيست بوم فناوري و فعاالن اين حوزه مي توانند 
با الگوب��رداري از تكنولوژي هايي كه براي مثال س��نگاپور در صنعت 
پسماند خود استفاده كرده است، ايده ها و طرح هاي جديدي را مطابق با 

شرايط كشور ارائه و راندمان اين بخش را افزايش دهند.«
وي تصريح كرده كه» صنعت پس��ماند در كش��ور به شدت ظرفيت و 
پتانسيل ايجاد نوآوري و خالقيت دارد، منتها نيازمند حمايت هر چه 
بيشتر ارگان ها و نهادهاي مسئول در اين زمينه است. هرچند اقداماتي 
توسط پژوهشگران و تحصيلكردگان زيست بوم فناوري در كشور انجام 
شده  است، اما به واقع نسبت به حجم پسماندهاي توليدشده در كشور 

بسيار اندك و ناچيز است.«
 تفكيك هوشمند در راه است

يكي از مشكالت اصلي حوزه مديريت پس��ماند كه رشد و توسعه اين 
بخش را دش��وار مي كند، هزينه بر بودن تفكيك پسماندهاست. توجه 
نكردن و بي ميلي افراد به تفكيك از مب��دأ نيز بر هزينه هاي اين حوزه 
افزوده است. هم اكنون برخي كشورها نصب سطل زباله هاي هوشمند 
كه مجهز به سنس��ورهاي تشخيص زباله هس��تند در مناطق مختلف 

شهري، كار تفكيك زباله را از مبدأ تسهيل كرده است. 
 اين اتفاق هم اكنون در كشور ما هم در حال برنامه ريزي است و يكي 
از استارتاپ هاي س��اكن پارك علم و فناوري دانش��گاه تهران در حال 
اجراي تفكيك هوشمند پسماند هاست. حتي برخي از سطل زباله هاي 
تفكيك هوشمند اين قابليت را دارند كه عالوه  بر پايش زباله در لحظه، 

فشرده سازي و تفكيك پسماند را نيز انجام دهند. 

با لهجه ش�يرين آذري مي گويد اگر بخواهم آنچه را كه خود از 
مكافات عمل ديده ام، بنگارم. . . كتابي مي شود قطور!

عالّمه محمد تقي جعفري اين سخن را در محفل دانشمندان و 
دانش پژوهان مي گويد؛ 

ايام نوروز بود. فرزند خردسال من ماهي قرمزي گرفت و توي 
تُنگ آبي انداخت و گذاشت لب طاقچه!

. . . پسر بچه است و شيطنت هاي نهان؛ تُنگ آب را مي بَرد توي 
اتاق و مي كوشد ماهي را الي انگشتان خود بگيرد. 

ديديم خوشحال و خندان آمد و ما را از كرده خود خبردار كرد:
-  باالخره گرفتمش؛ كله اش را هم فشار دادم!

از آن فش�ار ظالمانه تا درد شست پاي پس�رم ساعاتي بيشتر 
نگذش�ت. دردي كه امان او را بريده، خ�واب و خوراك برايش 

نگذاشت. 
دكتر و دارو و آزمايش و. . . هيچ يك افاقه نكرد؛ 9 ماه آزگار درد 

كشيد تا بفهمد:
»زدي ضربتي، ضربتي نوش كن!«
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وزير آموزش و پرورش:
بسیجدانشآموزيگاميمهم

درتربیتمحصالنيداناوبانشاطاست
وزي�ر آم�وزش و پ�رورش گف�ت: بس�يج دانش آم�وزي در 
ابع�اد مختل�ف گام�ي مه�م در تربي�ت دانش آم�وزان دارد. 
محسن حاجي ميرزايي وزير آموزش و پرورش در صفحه شخصي خود 
در توئيتر نوشت: بسيج دانش آموزي گامي مهم در تربيت دانش آموزاني 
دانا، توانا، آرمانگرا، واليت مدار، بانشاط، بهره مند از مهارت هاي زندگي، 

با انضباط و الگو براي ديگر دانش آموزان است. 
 وي افزود: بهره گيري س��نجيده از ظرفيت بسيج دانش آموزي تحقق 

دانش آموزاني خالق، متعهد و مستقل را تسهيل  مي كند. 
يك مسابقه براي همه دانش آموزان ايراني

يكي از برنامه هاي هفته بس��يج دانش آموزي، پوي��ش »امريكا بايد از 
منطقه برود« است كه همه دانش آموزان سراسر كشور مي توانند در آن 
شركت كنند و جايزه بگيرند.  هفته بسيج دانش آموزي در سال جاري 
به دليل ش��رايط وجود بيماري كرونا در سطح كش��ور، با پيش بيني 
بيشتر برنامه هاي مجازي و كمتر حضوري البته با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي انجام مي ش��ود.  يكي از اين برنامه ها، پويش »امريكا بايد از 
منطقه برود« است كه همه دانش آموزان در سراسر كشور مي توانند در 

آن شركت كنند و جايزه بگيرند. 
اين پويش داراي چند بخش شامل »يك پيام به سربازان امريكايي«، 
»چرا مرگ ب��ر امري��كا«، »هم صدا با ح��اج قاس��م«، »داده نگاره«، 

»نماهنگ« و »نقاشي« است.  
دانش آموزان سراس��ر كش��ور تا ۱۳ آبان فرصت دارند آثار خود را به 
 دبيرخانه پويش در س��ايت س��ازمان بس��يج دانش آموزي به آدرس 
www. beest. ir و كانال سازمان بسيج دانش آموزي در بله به آدرس 
www. bale. ir/beestnews يا صفحه سازمان بسيج دانش آموزي 
در ش��اد ارس��ال كنند. جزئيات اين مسابقه سراس��ري هم در سايت 

سازمان بسيج دانش آموزي در دسترس است. 

عليرضا سزاوار

   از شهر

فرشقرمزمرگزیرپايرودخانهكرج
تونل 5۰۰ ميليارد توماني وزارت نيرو قرار است جايگزين رودخانه 
براي انتقال آب س�د كرج به تهران ش�ود؛ اقدامي كه وزارت نيرو 
از 15 س�ال قبل بدون توجه به درخواست س�ازمان محيط زيست 
جلو برده اس�ت و اث�رات ناگوار زي�ادي به همراه خواهد داش�ت. 
انتقال آب به سبك وزارت نيرو با اعتراض سازمان محيط زيست روبه رو 
شده كه معتقد اس��ت گونه هاي گياهي و جانوري زيادي با حذف رود 

كرج از بين مي روند. 
مديركل حفاظت محيط زيست كرج در همين رابطه هشدار داد: »رودخانه 
كرج به عنوان يكي از رودخانه هاي مهم حفاظت ش��ده كشور بوده كه 
عالوه بر تأمين آب شرب، به لحاظ زيس��تگاهي نيز داراي اهميت ويژه 
بوده و به عنوان زيستگاه اصلي ماهي قزل آالي خال قرمز)گونه حمايت 
شده( تلقي مي شود؛بنابراين تأمين حقابه زيست محيطي براي حيات 

طبيعي رودخانه و آبزيان، كاماًل ضروري است.«
فردين حكيمي با بيان اينكه ميزان تخصيص در نظر گرفته ش��ده به 
عنوان حقابه زيس��ت محيطي رودخانه كرج، براساس نتايج مطالعات 
وزارت نيرو بوده، افزود: » اين ميزان تخصي��ص براي حفظ كيفيت و 
شرايط زيست محيطي رودخانه مطلوب نبوده و مورد تأييد محيط زيست 

نيست. «
حكيمي اف��زود: » مي��زان تخصيص در نظر گرفته ش��ده ب��ه عنوان 
حقابه زيس��ت محيطي رودخانه ك��رج براي حفظ كيفيت و ش��رايط 
زيست محيطي رودخانه مطلوب نبوده،بنابراين تأكيد محيط زيست، 
تخصيص حقابه زيس��ت محيطي بر اس��اس نتايج مطالعاتي است كه 
توسط پرديس كش��اورزي دانش��گاه تهران در كرج و در سال ۱۳9۷ 

انجام شده است.«
مديركل حفاظت محيط زيس��ت البرز خاطر نش��ان كرد: » قطعاً براي 
تحقق اين موضوع مهم و جلوگيري از هرگونه پيامدهاي منفي، از طريق 
سازمان حفاظت محيط زيست، نمايندگان محترم در مجلس شوراي 
اسالمي و ساير مسئوالن استاني، تالش خواهيم كرد تا با ارائه راهكارها 
و روش هاي جايگزين )انتقال بخشي ديگر از آب از طريق آبگير بيلقان( 

و تخصيص حقابه، از مرگ رودخانه كرج جلوگيري كنيم.«
گفتني است حدود ۱۵ سال از آغاز ساخت يك تونل ۳۰ كيلومتري در 
دل رشته كوه البرز براي انتقال آب از سد كرج تا تهران گذشته و حاال 
با اتمام ريزه كاري هاي اين پروژه، قرار است حجم زيادي از آب به جاي 
حركت در مسير زيباي رودخانه كرج و جاده چالوس مستقيم وارد تونل 

و به تهران منتقل شود. 
مسئله اي كه از نظر فعالين زيست محيطي، پهن كردن فرش قرمز مرگ 

زير پاي رودخانه كرج و جاده چالوس است. 
اين طرح در طول چند سالي كه در حال اجرا بوده تقريباً به طور كامل 
از سوي مجريان مبهم گذاشته شده است و اطالعات زيادي از اثرات و 
چگونگي كاركرد آن در دسترس نيست، اما معدود اطالعات پراكنده اي 
كه از آن در دسترس قرار گرفته نشان مي دهد كه براي اين تونل ۵۰۰ 
ميليارد تومان هزينه ش��ده و مي تواند ساالنه 2۵۰ ميليون مترمكعب 
آب سد كرج را منتقل كند. اين در حالي است كه سد كرج در بهترين 

حالت 2۰۰ ميليون مترمكعب گنجايش دارد!
يكي ديگر از عجايب تونل انتقال آب رودخانه كرج به تهران اين است كه 
توان حجمي آن در انتقال آب ۱۶ مترمكعب در ثانيه برآورد مي شود در 

حالي كه دبي پايه رودخانه كرج پنج مترمكعب در ثانيه است!

ابراهيم مشيريان


