
آفتاب در اكثر نقاط ايران مي تابد و رنگ قرمز و 
نارنجي روي نقشه  نشان مي دهد كه كشورمان 
ميزان بااليي از تابش نور خورش�يد را دارد، اما 
مسئوالن كشور هيچ تالشي براي استفاده از اين 
انرژي تجديدپذير نكرده اند و در مقابل، ساير 
كشورها با وجود تابش بسيار كم نور خورشيد، 
حداكثر بهره را از اين انرژي برده اند. »جوان« در 
گزارش هاي پيشين خود به ضرورت استفاده از 
انرژي هاي تجديدپذير اشاره و با كارشناسان 
اين حوزه گفت وگو كرده است. متأسفانه هنوز 
هم هيچ اقدام مناس�بي در جهت اس�تفاده از 
نيروي خورشيدي مشاهده نمي شود. به تازگي 
رئيس مجلس ش�وراي اس�المي در واكنش به 
قطعي برق گفت: »بايد به سمت سرمايه گذاري 
درست و قوانيني برويم كه زيرساخت هاي كشور 
به ويژه در بخش برق و انرژي هاي تجديدپذير 
تقويت ش�ود.« اظهاراتي كه الزم اس�ت اما به 
طور حتم ب�راي راه اندازي صنع�ت انرژي هاي 
تجديدپذير در كش�ور كافي نيس�ت، زيرا به 
عقيده كارشناس�ان، پيش�رفت در اين حوزه، 
قوانين سفت و سخت و نظارت دقيق مي خواهد 
و همچنين نياز به جد و جه�د قوه مجريه دارد 
تا آس�تين همت باال بزند و نس�بت به توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير دغدغه داشته باش�د. 

دكتر هاش��م اورعي، 
اتحادي��ه  رئي��س 
انجمن ه��اي علم��ي 
انرژي ايران و اس��تاد 
دانش��كده مهندسي 
برق دانشگاه صنعتي 
درب��اره  ش��ريف 
حرف هاي بي عمل مس��ئوالن در حوزه توس��عه 
انرژي ه��اي تجديدپذي��ر به خبرن��گار »جوان« 
مي گويد: »بيش از 20 س��ال اس��ت كه در زمينه 
انرژي هاي تجديدپذير فعاليت مي كنم، اما تنها از 
قوه مقننه، قوه مجريه و ساير مسئوالن در اين زمينه 
حرف و شعار شنيده ام. متأسفانه هر آنچه تا امروز از 
مسئوالن به گوش رسيده، فقط در كاغذ آمده است. 
طوري كه گويا وضعيتمان خيلي خوب است! در 
صورتي كه در عمل وضعيتمان در اين حوزه بسيار 

فاجعه بار است. «
 سهم هيچ انرژي تجديدپذير در كشور

اورعي مي  افزايد: »طبق آمار وزارت نيرو در س��ال 
99 سهم انرژي تجديدپذير از كل انرژي الكتريكي 
مصرفي كشور، 0/3 درصد است كه اين ميزان از 
سهم اعالم ش��ده برابر با هيچ اس��ت! يعني ما 25 
سال اس��ت كه اداي توس��عه در حوزه انرژي هاي 
تجديدپذير را در مي آوريم، اما هيچ از آن نداريم. «

اورعي با انتقاد از عملكرد ضعيف مجلس شوراي 
اسالمي در حوزه توس��عه انرژي هاي تجديدپذير 
در كش��ور اظهار مي دارد: »قوه مقنن��ه در برنامه 
پنجم توس��عه اعالم كرد كه بايد 5 هزار مگاوات 
تجديدپذي��ر طي برنامه اج��را ش��ود و در برنامه 
ششم توس��عه نيز گفت كه بايد 5 درصد انرژي از 
تجديدپذيرها تأمين ش��ود، اما آيا فق��ط قرار بود 
اينها را بنويسد، امضا كند و در آخر هم هيچ كاري 
انجام ندهد؟ مگر مجلس وظيفه نظارت بر عملكرد 
قوه مجريه را ندارد؟ چرا سال به سال اين مسئله را 
نظارت نكرد؟ پس يعني مجلس هم به رغم اينكه 
مصوبات داده است، هيچ كدام را به اجرا نرسانده يا 

آنها را پيگيري نكرده است. «
او با انتقاد از عملكرد دولت نيز تصريح مي كند: »قباًل 
»سانا« به عنوان سازمان انرژي هاي نو ايران فعاليت 
مي كرد و پس از آن نيز »ساتبا« يا همان سازمان 
انرژي ه��اي تجديدپذير و به��ره وري انرژي برق 
تأسيس شد. »ساتبا« كه با حدود 400 نيرو و يك 
دستگاه عريض و طويل شروع به كار كرد تا زمينه 
توسعه انرژي تجديدپذير را تسهيل كند، تبديل به 
بزرگ ترين مانع توسعه انرژي هاي تجديدپذير، آن  

هم به روش هاي مختلف شد!«
استاد دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف، وزارت 
نيرو را نيز در مانع تراش��ي ها براي توس��عه انرژي 
تجديدپذير مسئول مي داند و مي گويد: »وزارت نيرو 
مأمور توسعه انرژي هاي تجديدپذير است، اما وقتي 
پنج بخشنامه وزراي ادوار مختلف را مطالعه كنيد، 
متوجه خواهيد شد كه همه آنها، دانسته يا ندانسته  
راهي را رفتند و مي روند كه در آن هيچ وقت توسعه 

انرژي تجديدپذير را نخواهيم ديد!«
  بي اطالعي مسئوالن از علم روز دنيا 

اورعي به پيش��رفت تركيه در ح��وزه انرژي هاي 
تجديدپذير در مقايس��ه با ايران اش��اره مي كند و 
مي گويد: »من »دانمارك« را نمي گويم كه بيش 
از 50 درص��د ان��رژي الكتريكي خ��ود را از »باد« 
مي گيرد، زي��را كه هيچ چيز آن با كش��ور ما قابل 
مقايسه نيست، اما از تركيه اي مي گويم كه اقليم، 
فرهنگ و جمعيتي مشابه كشور ما دارد و بعد از ما 
انرژي هاي تجديد پذير را ش��روع كرده است. اين 
كش��ور حداقل 10 هزار مگاوات انرژي الكتريكي 
خود را از »باد« تأمي��ن مي كند، در حالي كه تمام 
انرژي تجديدپذير ما 800 مگاوات بوده است! يعني 
از 85 هزار مگاوات ظرفيت توليد برق مان است كه 
800 مگاوات آن تجديدپذير است و اين يعني كمتر 
از يك درصد!« او با بيان اينك��ه نمايندگان ملت 
ايران چه در دولت و چه در مجلس ديگر بدتر از اين 
نمي توانستند عمل كنند، اظهار مي دارد: »عجيب 
است كه با شنيدن اين حرف ها تعجب كنيد، زيرا 
كه ما درب��اره وزارت نيرويي صحبت مي كنيم كه 
مسئول آب هم هست و در اتاق ديگري نشسته اند 
و با تصميمات خ��ود، درياچه اروميه را خش��ك 
مي كنند، پس با اين تفاسير چه انتظار ديگري از 

اين مسئوالن خواهيد داشت؟!«
رئيس اتحاديه انجمن هاي علم��ي انرژي ايران با 
اشاره به اين مس��ئله كه نظام دولتي ما اعتقادي 
به انرژي تجديدپذير ندارد، تصريح مي كند: »اول 
اينكه عدم آگاهي و اطالعاتي مس��ئوالن دولتي 
در حوزه تجديدپذيرها بارز اس��ت. بنده شخصاً با 
معاون رئيس جمهور درباره گلوگاه هاي انرژي هاي 
تجديدپذير صحبت كرده ام، اما ايش��ان هنوز هم 
مانند پنج س��ال پيش مي گويد كه اي��ن انرژي، 
»گران« است، زيرا كه اين مس��ئوالن، اطالعات 
روز دنيا را در اختيار ندارند. در صورتي كه به قيمت 
واقعي، ام��روز، ارزان ترين برق جه��ان مربوط به 
نيروگاه هاي بادي مس��تقر در خش��كي است، اما 
مسئوالن ما در وزارت نيرو فرضشان بر اين است كه 
انرژي تجديدپذير گران است و دوم اينكه مسئوالن 
ما عادت به اس��تفاده از راحت ترين كار كه همان 
استفاده از گاز و آب موجود است، كرده اند تا از اين 

طريق برق توليد كنند.«
 اس�تفاده از انرژي تجديدپذير اختياري 

نيست، الزامی است
اورعي مي افزايد: »ش��اهد اين هس��تيم كه ديگر 
در تابس��تان آب نداريم كه برق توليد كنيم و در 
زمستان نيز گاز نداريم كه از آن برق بگيريم. يعني 

در واقع ديگر مواد اوليه سنتي را نداريم و در حال 
حاضر ضرورت استفاده از انرژي هاي تجديدپذير 
يك مسئله اختياري نيس��ت، بلكه تبديل به يك 
الزام شده اس��ت كه مس��ئوالن بايد نسبت به آن 

هوشيار باشند. « 
رئيس اتحاديه انجمن هاي علمي انرژي ايران اظهار 
مي دارد: »همانطور كه در سال 1399 نتوانستيم گاز 
مورد نياز نيروگاه هايمان را تأمين كنيم، امسال هم 
به دليل اينكه آب پشت سدها 53 درصد كاهش 
داش��ت، نمي توانيم 12 هزار مگاوات نيروگاه برق 
آبي مان را استفاده كنيم و 5 هزار مگاوات كاهش 
توليد فقط از اين طريق ايجاد شده است. در نتيجه 
اينكه سال گذشته تابستان حدود 5 هزار مگاوات 
كسري بين عرضه و تقاضا داش��تيم و امسال اين 
مقدار به بيش از 10 هزار مگاوات رس��يده و يعني 
بين دو تا سه برابر شده است  كه اگر شرايط به همين 
شكل ادامه پيدا كند در سال ديگر اين ميزان سه تا 
چهار برابر مي شود، بنابراين بايد فرمول مان را عوض 
كنيم، يعني به سمت نيروگاه هايي برويم كه مواد 
اوليه آن را مجاني داريم و خدا به ما داده است و اين 

ديگر انتخاب نيست، بلكه الزام است. «
  ظرفيتي كه هست، توجهي كه نيست

اورعي در پاسخ به اين سؤال كه در اين مسير چه 
مسئوليتي بر گردن دولت سيزدهم است، مي گويد: 
»تصور نكنيد ب��ا روي كار آمدن  دولت جديد قرار 
است مش��كالت در اين حوزه يك ماهه حل شود، 
خير! بلكه توليد ب��رق در بهترين حالت اگر دولت 
آس��تين همت باال بزند، حداقل چهار سال زمان 
مي برد و صادقانه بايد به مردم بگوييم حداقل سه 
الي چهار سال ديگر بايد منتظر باش��يم تا از اين 

سربااليي و گردنه سنگين عبور كنيم. «
به گفته اين استاد دانشكده برق دانشگاه شريف، 
متأسفانه مسئوالن فعلي ديگر دغدغه اي ندارند 
و به دنبال تمام شدن عمر دولت دوازدهم هستند 
و دولت سيزدهم اس��ت كه بايد به فكر اين بحران 
باش��د.  او اظهار مي دارد: »دنيا براي تأمين برق و 
تأمين نيازهاي بعد به دنب��ال انرژي تجديد پذير 
نرفته است، بلكه به آن، به چشم صنعت نگاه مي كند، 
صنعتي كه ايجاد اشتغال مولد مي كند، صنعتي 
كه در تولي��د ناخالص داخلي س��هم ايفا مي كند  
و همچني��ن در آن، آب براي تولي��د برق مصرف 

نمي شود و مزاياي زياد ديگري نيز دارد. «
اورعي تأكيد مي كند: »شرق كشور ما به خصوص 
در بخش جنوبي، ظرفيت بادي و خورشيدي خوبي 
دارد، اما شاهد آن هستيم كه در استان سيستان و 
بلوچستان مش��كل مهاجرتي داريم. متأسفانه تا 
عمق 70 كيلومتري مرزهاي ما در كش��ور خالي 
از سكنه ش��ده كه خطر امنيتي ايجاد كرده است، 
بنابراين ما مي توانيم مناطق جنوب ش��رق كشور 
را كه عمدتاً مناطق كويري هستند، تبديل به مهد 
انرژي تجديد پذير و در آنجا تعادل اقتصادي ايجاد 
كنيم. در واقع اس��تفاده از انرژي هاي تجديدپذير 
آنقدر مزيت دارد كه تنها يكي از محصول جانبي 
آن برق است. منتها ما تا به امروز از اين نعمت غافل 
بوديم و دليل آن هم اين است كه مملكت ساختن 
برنامه ريزي طوالني مدت مي خواهد، اما شاهد آن 
هستيم هر مسئولي كه بر سركار آمد به فكر امروز و  

فردا بود و نه فكر سال هاي آينده!«
  توس�عه فن�اوري اس�تفاده از ان�رژي 

تجديدپذير حتي در سنگاپور!
در همين رابطه دكتر 
حسن مرادي، استاد 
حقوق و انرژي دانشگاه 
ته��ران ب��ه خبرنگار 
»ج��وان« مي گويد: 
»دنيا به شدت در حال 
پيشرفت كردن است، 
به تازگي در حوزه استارتاپ ها در كشور سنگاپور 
كشف  كردند همانند ايزوگام پشت بام ، ورق هايي را 
روي بام ها مي چسبانند كه كار پنل هاي خورشيدي 
را انج��ام مي دهد، اين اليه ه��اي نانو كه خاصيت 
ضدخوردگي فلزات را نيز دارد،  يك تحول بسيار 
جديدي در حوزه انرژي خورشيدي است كه حتي 
مي ت��وان روي آن راه رفت و راندم��ان باالتري از 

پنل هاي خورشيدي نيز دارد.«
او ادامه مي دهد: »به طور حتم اگر ما اين فناوري را از 
سنگاپور بخريم و فناوري آن را به كشور خود انتقال 
دهيم، مي توانيم عرصه هاي جديدي را در اين حوزه 
پيش ببريم. حتي اگر از اين فناوري در جايي مانند 
نمايشگاه بين المللي كه حدود صد س��الن دارد و 
مسطح نيز هستند، استفاده كنيم، مي توانيم انرژي 
موردنياز منطقه را از اين طريق تأمين كنيم. « مرادي 
به ضرورت استفاده از فناوري روز دنيا در خصوص 
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير اشاره مي كند و 
مي گويد: »بايد در حوزه ان��رژي تجديدپذير براي 
آينده سرمايه گذاري شود. در اين زمينه شركت هاي 
اس��تارتاپي مي توانند بدرخش��ند و با كشورهايي 
كه پيشرفت هاي چشمگيري داش��ته اند، ارتباط 
بگيرند و تبادل فناوري داش��ته باشند؛ كشورهايي 
كه روزگاري، جهان سوم بودند مانند  سنگاپور، امروز 
به فناوري هاي پيش��رفته اي در ح��وزه انرژي هاي 
تجديدپذير دست يافته اند كه مي توانيم به راحتي  

با آنها تبادل فناوري داشته باشيم. «
  لزوم قانون گذاري مجلس براي توس�عه 

انرژي  تجديدپذير
استاد انرژي دانشگاه تهران درباره بي انگيزه كردن 
وزارت نيرو براي سرمايه گذاري در حوزه انرژي هاي 
تجديدپذير اظهار مي دارد: »متأسفانه برخي از افراد 
حدود 100 ميليون تومان براي زيرساخت انرژي 
خورشيدي جهت تأمين برق هزينه كرده اند تا به 
مرور زمان سود حاصل از اين كار را از وزارت نيرو 
پس بگيرن��د، اما وزارت نيرو، هزين��ه بازپرداخت 
انرژي را به آنها ن��داده و خلف وعده كرده اس��ت. 
تأخير در پرداخت حق اين افراد، ديگران را نيز براي 

سرمايه گذاري در اين حوزه نااميد كرده است. «
او درباره تأكيد اخير مجلس بر ضرورت توس��عه 
انرژي هاي تجديدپذير مي گوي��د: »ورود مجلس 
به عرص��ه انرژي هاي تجديدپذي��ر و اظهار نظرها 
در اين خصوص و همچني��ن عالقه مندي برخي 
از نمايندگان به توس��عه اين انرژي به سمع و نظر 
شهروندان رسيده است، اما از مجلس انتظار مي رود 
در اين ب��اره قوانين تس��هيل كننده اي بگذارد كه 
نه در حد توصيه، بلك��ه با قوانين كارشناس��انه، 
موجب رونق و توس��عه اين حوزه شود. همچنين 
انتظار مي رود مجلس مانع از كم كاري هاي دولت 
در اين زمينه ش��ود و با نظارت دقيق و مش��اهده 
بي توجهي مسئوالن دولتي به استفاده از انرژي هاي 

خورشيدي، آنها را مورد بازخواست قرار دهد. «
مرادي با بيان اينكه مجلس نقش بسيار سازنده و 
تعيين كننده اي دارد و شعار دادن در اين قوه كاري 
از پيش نمي برد، تصريح مي كند: »رئيس مجلس 
بايد كميس��يون انرژي و تا حدودي كميس��يون 
برنامه بودجه و عم��ران را موظف كن��د كه براي 
توسعه انرژي هاي تجديدپذير  برنامه ريزي كنند 
و با تشويق سرمايه گذاران و جذب آنها، پروژه هاي 
بزرگي را راه اندازي كند  تا پس از پيشرفت در اين 
حوزه و تأمين انرژي مورد نياز كشور، حتي به فكر 
صادرات برق به ديگر كشورها نيز باشيم و از اين راه 

كسب درآمد كنيم.« 
او در پايان تأكيد مي كند: »به طور حتم اظهارنظر 
مجلس خوب اس��ت، اما كافي نيس��ت و بايد اين 
موارد از طريق طرحي ك��ه نمايندگان مي دهند 
به صورت قانون در آيد، اجرا شود و به عمل برسد، 
آن وقت است كه مي توانيم بگوييم مجلس نقش 

تعيين كننده اي در اين خصوص داشته است. «
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جز انرژی خورشیدی راهی نداریم
اطالعات مسئوالن عقب مانده است

»جوان« در گفت و گو با اساتيد دانشگاه وضعيت موجود و راهكارهاي ارتقاي انرژي خورشيدي را بررسي كرده است

مهسا گربندي
  گزارش  یک

حسین سروقامت

بيل گيتس مي گويد: »مشتريان ناراضي شما بزرگ ترين منبع 
يادگيري شما هستند. «

جالينوس هم كتابي نوش�ته كه عنوان جالبي داش�ته اس�ت: 
»خوبان مي دانند چطور از دشمنان خود سود ببرند. «

دوس�تان! همين س�رخط را بگيريد. از مش�تريان ناراضي تا 
دشمنان قهار پيش رفته، بگوييد دوستان در پيشرفت و ترقي 

ما مؤثرتر بوده اند يا دشمنان؟
شايد دشمنان!

چون رش�د آدمي در س�ايه ديدن معاي�ب وي نهفته اس�ت. 
دوس�تان يا اساس�ًا عيوب ما را نمي بينند، يا ترجيح مي دهند 
آنها را بپوشانند، اما دشمنان آنها را ديده، با بيرحمي به رخ ما 

مي كشند!
دوستي اروميه اي داش�تم كه از مثل جالبي مي گفت كه براي 
ازدياد انگور به كار مي برند: »در كارهاي باغباني نظير كاش�ت 
و داشت و برداشت. . . از دوستان خود كمك بگيريد، اما هرس 

كردن را به دشمنانتان بسپاريد.«
به هر حال، اين گوي و اين ميدان. . . ببينم چه مي كنيد!
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غلبه ایران بر فناوري امریكا 
در اعماق دریا

محققان ايراني فناوري تعميرخطوط انتقال نفت و گاز
را در اعماق دريا بومي سازي كردند

تاكنون تجهيزاتي ك�ه براي تعميرات خطوط لوله ه�اي انتقال انرژي 
در اعماق دريا استفاده مي شد، ساخت شركت هاي امريكايي بود. به 
همين دليل در دوران تحريم، خريد و تعمير اين تجهيزات مشكالت 
بسياري به همراه داشت و هزينه سرسام آوري مي طلبيد. به تازگي با 
تالش محققان يك شركت دانش بنيان و بومي سازي تجهيزات تعمير 
خطوط انتقال، ديگر نيازي به تجهيزات شركت هاي امريكايي نيست. 
تهيه تجهيزات پيش��رفته تعميرخطوط انتقال در عمق دري��ا با توجه به 
تحريم هاي ش��ديد س��ال هاي اخير، باعث طوالني ش��دن زمان و هزينه 
تعميرات در حوزه نفت و گاز مي ش��د. غواصاني هم كه تخصص انجام اين 
كارها را دارند، بسيار انگشت ش��مار هس��تند. انجام تعميرات با توجه به 
حساسيت باالي كار و دقت مورد نياز در اعماق دريا، دشواري هاي زيادي 

براي غواص ها دارد. 
 جلوگيري از قطع طوالني خطوط انرژي

تا به حال براي تعمير خطوط انرژي در اعماق خليج فارس نه تنها از تجهيزات 
امريكايي استفاده مي شد، بلكه بخش عمده اي از اين تعميرات هم به دليل 
پيچيده بودن، شركت هاي اروپايي براي شركت ملي نفت انجام مي دادند. 

خوشبختانه با بومي سازي تجهيزات هوش��مند تعمير خطوط انرژي در 
اعماق دريا ورق برگشته است. با تالش مهندسان يك شركت دانش بنيان، 
تجهيز ثبت اختراع شده توسط محققان ايراني با غواص به محل خطوط 
آسيب ديده فرستاده مي شود. به دليل هوشمند بودن اين تجهيزات، با اتصال 
تجهيزات در محل آسيب و بدون نياز به جوشكاري، امكان برقراري دوباره 
انرژي فراهم مي شود.   با استفاده از فناوري و تجهيزات ايراني، غواص فقط 
هدايت و كنترل تعمير آسيب را برعهده دارد و روند طوالني تعميرات لوله در 
اعماق دريا از يك ماه به كمتر از يك هفته كاهش پيدا كرده است. اين كاهش 
زمان تعمير نه تنها هزينه تعميرات را به شدت كاهش داده است، بلكه از همه 
مهم تر به دليل ارزش اقتصادي تداوم انتقال نفت و گاز، سود زيادي براي 

شركت ملي نفت و گاز به همراه دارد. 
 دست باالي ما نسبت به قطري ها

شركت دانش بنيان »مهراد صنعت خالق« با اين دستاورد خود موجب شده 
تا در پروژه پارس جنوبي نسبت به قطري ها دست باال را داشته باشيم و معطل 
تعميرات اساسي نشويم.  مدير عامل شركت دانش بنيان مهراد صنعت خالق 
با بيان اينكه امكان ايجاد سازه هاي حفاظتي از خطوط دريايي وجود ندارد 
و در معرض آسيب هاي مختلفي مانند اصابت لنگر كشتي، برخورد قطعات 
كشتي هاي غرق شده، خوردگي بر اثر جريان گازترش يا پااليش نشده يا 
هر نوع حادثه ديگري هستند، روز گذشته به تسنيم گفت: تجهيزاتي كه 
ما در دريا براي تعمير استفاده مي كنيم سايزهاي مختلفي از 4 اينچ تا 42 
اينچ دارد. بنابراين هر كسي كه قصد ورود به اين حوزه را دارد بايد امكانات 
ساخت را داشته باشد تا بتواند هر سايزي را كه كارفرما احتياج دارد، توليد 
كند. ما توانسته ايم همه تجهيزات را تا سايز 52 اينچ  توليد كنيم. ضمن اينكه 
تيم طراحي، تيم ساخت و تيم مهندسي اين شركت دانش  بنيان در طول 

سال هاي گذشته مدام آموزش ديده اند. 
 به هيچ وجه امكان مهندسي معكوس نبود

دكترعلي ش��قاقي مقدم با بيان اينكه من براي اين كار بيش از پنج سال 
هزينه كرده ام تا اعتمادسازي كنم، گفت: من بيش از 9 سال هيئت علمي 
دانشگاه بوده و در مجموعه نفت نيز حدود 10 سال فعاليت مستقيم كرده ام 
و مي دانستم كه با سنگ اندازي هاي مختلف مواجه خواهم شد. تجهيزات 
تعمير در دريا هيچ وقت به عنوان قطعه به مشتري فروخته نمي شود يا قابل 
خريداري از بازار نيست. ش��ركت توليدكننده، قطعه را به همراه نماينده 
شركت براي مشتري مي فرستد و حتي امكان بررسي ابعاد تجهيز وجود 
ندارد. به همين دليل براي به دست آوردن دانش فني موردنياز براي توليد 
اين تجهيزات به هيچ وجه امكان مهندس��ي معكوس از روي نمونه اصلي 
امكان پذير نبود.  وي با اشاره به دشواري اجراي تعمير در اعماق دريا  تصريح 
كرد: ما در كنار ارائه محصول، رويه انج��ام كار را هم ارائه مي دهيم. اجراي 
فرآيند تعمير در عمق 100متري دريا يعني در تاريكي مطلق و از س��وي 
ديگر امكان حركتي كم غواصان به دليل شرايط فشار بسيار دشوار است. در 
مطالعاتي كه انجام داده  بوديم متوجه شديم هر نوع خطاي كوچك انساني 
در فرآيند تعمير مي تواند به مش��كل بزرگي تبديل شود. به همين دليل 
اقدام ديگري كه در روند توسعه محصوالت خود پيش گرفتيم، بهينه سازي 
مراحل اجراي تعمير به نحوي بود كه تا حد امكان وابسته به عملكرد غواص 
نباشد و غواص فقط هدايتگر فرآيند تعمير بر اساس دستورالعمل هايي باشد 

كه از روي شناور به او مخابره مي كنيم. 
 تعمير 2 روزه فقط در 2 ساعت

ياس��من رضايي، مهندس مكانيك در بخش تحقيق و توسعه اين شركت 
دانش بنيان هم با معرفي تجهيزات اختراع ش��ده گفت: يك دستگاهي به 
نام »اسمارت فلنج« ساختيم كه براي تعمير نشتي هاي جزئي و كوچك 
كه در خط لوله وجود دارد، استفاده مي ش��ود. براي طراحي اين محصول، 
پيچيدگي هاي زيادي وجود دارد كه با توجه به تجربه هاي زياد اين شركت 

دانش  بنيان، توانستيم بر سختي هاي طراحي و نصب آن غلبه كنيم. 
وي افزود: دستگاه ديگري به نام »اسمارت كانكتور« را هم براي نخستين بار 
در كش��ور توليد كرديم كه كمك مي كند تعميراتي ك��ه در دو روز انجام 
مي شود، در دو ساعت قابل تعمير باشد.  گفتني است خطوط انتقال انرژي در 
پارس جنوبي، با بسياري از خطوط در ميادين گازي ديگر دنيا متفاوت است 
و همين موضوع موجب مي شود اجراي عمليات تعمير حتي با تجهيزات 
امريكايي هميشه موفقيت آميز نباشد يا پس از مدتي با مشكل مواجه شود. 
اين شركت دانش بنيان با استفاده از تجربيات مهندسان در اين خصوص و 
تحليل مشكالت قبلي تجهيزاتي كه مناسب خطوط انرژي كشور باشد را 

توليد كرده است. 

اعالم 5 گروه جدید
 براي واكسیناسیون كرونا

پيك پنجم كرونا حادتر شده اس�ت. اوضاع تهران بحراني است و 
ركورد آمار بس�تري بيماران كرونايي در 17 ماه گذشته شكسته 
شده اس�ت. براي مديريت ش�رايط پيش رو، رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي ايران، پيش�نهاد مي دهد به منظور كاهش بار مراجعات و 
بس�تري هاي بيمارس�تاني در پيك پنجم كرونا، از فضاهاي خالي 
مراكز درماني ب�راي راه اندازي كلينيك هاي س�رپايي اس�تفاده 
شود. در روزهاي پاياني دولت و با شدت گرفتن پيك پنجم كرونا 
و ركورد ش�كني در تعداد بيماران بس�تري در برخي نقاط كشور 
همچون پايتخت، تأمين و تزريق واكسن هم سرعت گرفته است. 
بر همين اساس روز گذشته وزير بهداش�ت در نامه اي به عليرضا 
رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت خواستار احصاي آمار و 
آمادگي براي آغاز واكسيناسيون پنج گروه جديد از اقشار جامعه 
شد. اين پنج گروه شامل بيماران ديابتي، بيماران خاص، رانندگان 
تاكس�ي و س�اير وس�ايل حمل و نقل عمومي، معلمان و اس�اتيد 
دانشگاه ها هستند. با گسترش واكسيناسيون در كشور مي توان 
اميدوار بود الاقل از آمار مرگ و مير مبتاليان به كرونا كاسته شود. 

موج پنجم كرونا در حال يكه تازي است. طي 24 ساعت منتهي به شنبه 
2 مرداد ماه، 18 هزار و ۶32 بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور 
شناسايي شد و 259 بيمار كوويد19 جان خود را از دست دادند. رشد 
آمار شهرهاي قرمز هم قابل توجه اس��ت به طوري كه در حال حاضر 
232 شهر كشور در وضع قرمز، 117 شهر در وضع نارنجي و 99 شهر 

در وضع زرد قرار دارند. 
 سرعت گرفتن واكسيناسيون در روزهاي پاياني دولت

در روزهاي پاياني دولت دوازدهم باالخره تأمين و تزريق واكسن سرعت 
گرفته است. طبق آمارهاي وزارت بهداشت، تا كنون 7 ميليون و ۶54 
هزار و ۶12 نفر دوز اول واكسن كرونا و 2 ميليون و 372 هزار و 1۶ نفر 
نيز دوز دوم را تزريق كرده اند. براين اساس مجموع واكسن هاي تزريق 
شده در كشور به 10 ميليون و 2۶ هزار و ۶28 دوز رسيد. هر چند آمار 
افرادي كه به طور كامل واكسينه شده و هر دو دوز واكسن را دريافت 
كرده اند حدود يك پنجم از آمار كل واكسيناس��يون است اما در عين 
حال روند كنوني نسبت به قبل كمي قابل قبول تر شده و حاال بناست تا 

گروه هاي جديدي به فهرست واكسيناسيون اضافه شوند. 
 اضافه شدن 5 قشر جديد به برنامه واكسيناسيون 

روز گذشته سعيد نمكي، وزير بهداش��ت در نامه اي خطاب به عليرضا 
رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت براعالم تعداد افراد در برخي از 

گروه ها و اقشار جامعه براي تسريع در واكسيناسيون آنها تأكيد كرد. 
در اين نامه نمكي از رئيسي خواسته باتوجه به تأمين واكسن مورد نياز 
از طريق واردات و توليد داخل، تعداد افراد در گروه هاي بيماران ديابتي 
باالي 18 س��ال، بيماران خاصي كه تاكنون واكسن نزده اند، رانندگان 
تاكس��ي و و س��ايل حمل و نقل عمومي اعم از زميني، هوايي و ريلي و 
همچنين معلمان مدارس و اساتيد دانشگاه ها سريعاً به وي اعالم تا با 

طي مراحل الزم، واكسيناسيون اين گروه آغاز شود. 
  كاهش مرگ و مير در افراد واكسينه شده

ايرج حريرچ��ي، معاون كل وزارت بهداش��ت هم ب��ا تأكيد بر كاهش 
فوتي هاي افرادي كه واكسن زده اند، 

گفت:» مرگ و مير و بستري در افرادي كه واكسن زده اند بسيار كاهش 
يافته و بيشتر موارد در پيك پنجم مربوط به كساني است كه در گروه 

50 تا ۶0 سال هستند و واكسن نزده اند.«
حريرچي با بيان اينكه اكنون ظرفيت 500 هزار تزريق روزانه داريم و 
در چند روز آينده اين ظرفيت به يك درصد جمعيت كل كشور خواهد 
رسيد، تصريح كرد:» ورود واكسن خارجي و در دسترس بودن واكسن 
داخلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. از برخي ناهماهنگي ها 
در تزريق واكسن عذرخواهي مي كنيم. هم اكنون هيچ كمبودي براي 

تزريق دوز دوم در گروه هاي هدف نداريم.«
وي با بيان اينكه جمعيت باالي ۶0 س��ال 9/5 درصد جامعه و حدود 
8ميليون و 100 هزار نفر هستند، گفت: »بيش از 70 درصد مرگ و مير 
و ۶0 درصد موارد بستري به دليل بيماري كرونا متعلق به اين گروه از 
جامعه است. مرگ و مير و بستري در افرادي كه واكسن زده اند بسيار 
كاهش يافته و بيشتر موارد در پيك پنجم مربوط به كساني است كه در 

گروه 50 تا ۶0 سال هستند و واكسن نزده اند.«
به گفته حريرچي بر اس��اس اعالم س��ازمان بهداش��ت جهاني، همه 
واكس��ن ها صددرصد از مرگ و مير جلوگيري مي كنند و اثربخش��ي 
بااليي در مقابل كوويد 19 شديد دارند. موارد ابتال  به كرونا پس از تزريق 
واكسن، بسيار اندك بوده است و كساني كه مبتال شده اند، كم عالمت 
بوده  و در خانه درمان شده اند.  حريرچي گفت:» افرادي كه مبتال شده 
يا يك دوز واكسن دريافت كرده اند يا از دوز دوم آنها سه هفته نگذشته 

است تا ايمني كامل در بدن آنها ايجاد شده باشد.«
  پي�ك پنجم با هيچ ي�ك از پيك ه�اي قبلي قابل مقايس�ه 

نيست
به گفته خسرو صادق نيت رئيس مجتمع بيمارستاني امام خميني)ره( 
پيك پنجم شيوع كرونا در مقايسه با چهار پيك قبلي بسيار حادتر و اين 
پيك از نظر شدت با هيچ يك از پيك هاي قبلي قابل مقايسه نيست.  وي 
با اشاره به عالئم ويروس دلتا كه سريع خودنمايي مي كند، گفت:»اگر 
عالمت داشتيد و تست PCR ش��ما هم منفي شد، باز اعتماد نكنيد و 

بدانيد كرونا است و حتماً بايد مراقبت هاي الزم صورت بگيرد.«
به گفته صادق نيت يكي از مهم ترين عالئم ويروس دلتا در پيك پنجم، 
ابتالي افراد سنين پايين اعم از كودكان و نوجوانان است. شدت ابتالي 
بچه ها و سنين پايين در اين پيك، نس��بت به پيك هاي قبلي افزايش 

زيادي داشته است. 
جليل كوهپايه زاده، رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران هم، بر ضرورت 
راه اندازي كلينيك هاي سرپايي در فضاهاي خالي بيمارستان ها براي 
كاهش بار مراجعات و بستري هاي بيمارس��تاني در پيك پنجم كرونا 

تأكيد كرد. 
س��يد علي دهقان منش��ادي، معاون درمان مجتمع بيمارستاني امام 
خميني هم با بيان اينكه تبعات پيك پنجم لحظه به لحظه س��خت تر 
مي شود، افزود:» مراجعات س��رپايي به طرز عجيبي افزايش يافته و در 
روزهاي اخير ركورد آمار بس��تري طي 17 ماه گذشته را داشتيم. اين 
وضع در اغلب بيمارستان هاي دانش��گاه علوم پزشكي تهران مشاهده 

مي شود.«
   وضعيت بحراني در تهران

نادر توكلي، معاون درمان ستاد مقابله با كروناي استان تهران با تأكيد بر 
اينكه وضعيت كرونا در تهران بحراني است، گفت:» 25 درصد افرادي كه 

به مراكز درماني مراجعه مي كنند به نوعي به بستري نياز دارند. 
مراجعات به بيش از 20 هزار در روز رسيده است و اين آمار فقط مختص 
مراكز درمان��ي به جز مطب ها اس��ت. حدود ۶0 درص��د از تخت هاي 
بستري در اختيار بيماران كرونايي و وضعيت بيماري در تهران بسيار 

بحراني است.«
به گفته وي طبق آمار از هر 20 هزار نفر مراجعه كننده هزارو500 نفر 
بستري مي شوند و از تعداد كل مراجعه كنندگان حدود 2هزارو500 نفر 
به صورت موقت بستري و ترخيص مي شوند؛ يعني 25 درصد افرادي كه 

به مراكز درماني مراجعه مي كنند به نوعي از بستري نياز دارند. 
حاال همه چش��م اميدش��ان به س��رعت گرفتن روند واكسيناسيون 
كروناست و اينكه آيا واكسن ها مي توانند راه حل مقابله با كرونا باشند يا 

اين ويروس دوباره خود را به روزرساني مي كند!

زهرا چیذري 

علیرضا سزاوار

بنده شخصًا با معاون رئيس جمهور درباره 
گلوگاه هاي انرژي هاي تجديدپذير صحبت 
كرده ام، اما ايشان هنوز هم مانند پنج سال 
پيش مي گويد كه اين انرژي، »گران« است، 
زيرا كه اين مسئوالن، اطالعات روز دنيا را 
در اختيار ندارن�د. در صورتي كه به قيمت 
واقعي، امروز، ارزان ترين برق جهان مربوط 
به نيروگاه هاي بادي مستقر در خشكي است
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