
پس از ش�ش روز تعطيل�ي هم اكن�ون براي 
توصيف وضعيت كروناي�ي تهران ديگر حتي 
واژه قرم�ز هم به كار نمي آي�د و وضعيت فوق 
قرمز اس�ت. تعطيالت كرونايي تهران و البرز 
تنها دستاوردش شلوغ ش�دن جاده ها بود به 
خصوص آنهايي كه دل به دريا زده و س�واحل 
ش�مال كش�ور را به عنوان مقصد سفرش�ان 
انتخاب كرده بودند. به گواهي شاهدان ماجرا 
و همان هايي كه در تعطي�الت كرونايي راهي 
ش�مال ش�ده بودند، نه جاده ها بس�ته بود و 
نه در طول مس�ير پليس�ي ديده مي ش�د كه 
بخواهند مسافران متخطي را جريمه كنند يا 
به شهرش�ان عودت دهند! حاال حتي شخص 
وزير بهداش�ت و معاون كل اين وزارتخانه هم 
به بي فايده و حتي مضر بودن تعطيلي ش�ش 
روزه استان هاي تهران و البرز اعتراف مي كند؛ 
چراكه ميزان رعايت پروتكل ها در تهران، البرز 
و سه استان مجاور اصلي رفت و آمد يعني قم، 
مازندران و گيالن، زير ۴۰ درصد و ۲۹ الي ۳۹ 
درصد است. رس�توران هاي تهران و البرز هم 
در اين چند روز تعطيلي نه فقط باز كه مملو از 
جمعيت بود. تا اينجاي كار تعطيالت شش روزه 
وضعيت تهران را از قرمز هم فراتر برده است. 

الك داون يا تعطيالت گسترده يكي از راه حل هايي 
اس��ت كه تا پيش از اين هميش��ه براي مديريت 
وضعيت ش��يوع كرونا از س��وي مديران سالمت 
توصيه مي شد؛ توصيه اي كه البته هيچ گاه جدي 
هم گرفته نش��د و در طول 17 ماه��ي كه از پيدا 
شدن سر و كله ويروس كرونا مي گذرد، شش روز 
گذشته تنها تعطيالت قابل توجه كرونايي است؛ 
تعطيالتي كه بدون توجه به ساير اصول همچون 
بستن جاده ها،  پاساژها و رستوران ها همراه بود و 
خودش عاملي براي سفر،  دورهمي و پاساژگردي 
شد و حاال اوضاع ش��يوع كرونا در تهران و البرز با 

اين تعطيالت بيش از پيش به هم ريخته است. 
  ترافيك س�فر به ش�مال ب�دون دخالت 

پليس !
همان ي��ك هفته پي��ش درس��ت در روزي كه 
تعطيالت تهران و البرز اعالم شد، از خودروهايي 
كه كوله بار سفر بسته بودند در جاده ها به خصوص 
جاده هاي شمال صفي طوالني بسته شد و درست 
مانند دوران قبل از كرون��ا،  با تعطيالت كرونايي 
روزهاي گذش��ته بخش قابل توجهي از جمعيت 
تهران و البرز راهي ش��هرهاي شمالي شدند. در 
حالي كه بنا بود نيروي انتظامي جاده ها را ببندد و 
خودروهاي پالك تهران و كرج در صورت خروج از 
شهر بازگردانده شوند، اما آنطور كه شاهدان عيني 
ماجرا به خبرنگار » ج��وان« مي گويند در طول 
مسير جاده هاي تهران به شمال حتي يك ماشين 
پليس هم ديده نمي ش��د كه بخواهد كس��ي را 
جريمه كند يا ماشين را به تهران و البرز بازگرداند. 
 حاال هم وضعيت اس��تان هاي گيالن و مازندران 

بحراني است و هم تهران و البرز. 

  تعطيالت مضر براي تهران و استان هاي 
اطراف 

به گفت��ه آبتي��ن حيدرزاده، معاون بهداش��تي 
دانشگاه علوم پزشكي گيالن در حال حاضر 717 
بيمار كرونايي در بيمارستان هاي گيالن بستري 
هستند و بر اساس پيش بيني ها احتمال بستري 
بيش از هزار بيمار دور انتظار نيست. تعداد زيادي 
از بيماران بستري را مسافران تشكيل مي دهند. 
ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداش��ت هم 
تعطيلي شش روزه اس��تان هاي تهران و البرز را 

بي فايده و در عين حال مضر دانست. 
وي با اش��اره به ميزان رعايت پروتكل ها به طور 
ميانگين در كشور ۴۴ درصد است، گفت:»ميزان 
رعايت پروتكل ها در تهران، البرز و س��ه اس��تان 
مجاور اصلي رف��ت و آمد يعني ق��م، مازندران و 
گيالن، زير ۴۰ درصد و ۲۹ الي ۳۹ درصد است و 
اگر در سطح شهر تهران تردد داشته باشيد، ظهر و 
شب رستوران هاي معروف را مي بينيد كه مملو از 

مشتري هستند.«
از نگاه وي يكي از عوامل كاهش س��طح رعايت 
دس��تورالعمل ها، ع��دم اعمال مقررات توس��ط 

مسئوالن اجرايي است. 
حريرچي ادامه داد:»تعطيلي ها و محدوديت هايي 

كه قباًل انجام مي ش��د، بس��يار مؤثر بود، اما اين 
تعطيلي شش روزه فايده اي نداشت و حتي يك 
اثر مضر نيز داشت؛ مي توان گفت محدوديت ها در 

اين بازه زماني، دور زده شد.«
حريرچي با اش��اره به س��ويه جهش يافته دلتا و 
افزايش آم��ار ابتال در كش��ور افزود:» با يك روند 
كام��اًل صعودي مواجه هس��تيم و تع��داد موارد 
س��رپايي هفتگي م��ا به ب��االي 1۴۲ ه��زار نفر 
رسيده اس��ت؛ يعني م��ا روزانه بي��ش از ۲۰هزار 
مورد مثبت داريم. تعداد بس��تري هاي مثبت ما 
نيز حدود 1۶ هزار و ۹۰۰ نفر ش��ده يعني روزي 
۲ه��زارو۴۰۰ بس��تري مثبت داري��م و مجموع 
موارد بس��تري ما روزانه به ۵هزار نفر مي رس��د. 
در مورد موارد مرگ و مير ني��ز ديروز ۲۶۹ نفر از 
هموطنانمان را از دست داديم، يعني در كمتر از 

۶دقيقه يك ايراني فوت مي كند.«
ب��ه گفت��ه مع��اون كل وزي��ر بهداش��ت قب��اًل 
بيمارستان هاي اصلي و بزرگ تقريباً اشغال تخت 
صددرصدي داشتند، اما در حال حاضر روزانه در 
كشور ۵ هزار بستري جديد مشكوك و كرونايي 
داريم كه در ش��هر تهران اين عدد به ۲ هزار نفر 
رسيده است. وي جابه جايي دولت ها و ورود افراد 
جديد به عرصه كار،  مراس��م مح��رم و پس از آن 

بازگشايي مدارس و دانش��گاه ها را از نگراني هاي 
پيش روي نظام سالمت دانست. 

سعيد نمكي وزير بهداش��ت هم با اشاره به پيك 
پنجم كرون��ا افزود:»خيز جدي��د را پيش بيني 
مي كرديم كه وي��روس دلتا از جن��وب و جنوب 
شرق كشور ما را تهديد كند، اما رعايت پروتكل ها 
به حداقل رسيده است و رستوران ها در شهرهاي 

تعطيل باز هستند.«
وزير بهداش��ت ضمن تش��كر از نيروي انتظامي 
تصريح كرد:» اما ترددها هم��ان حالت را دارد و 

جاده ها باز هستند.«
  پيش بيني افزايش بيماران بس�تري در 

تهران تا ۹ هزار نفر 
عليرضا زالي، فرمانده س��تاد مقابله ب��ا كرونا در 
كالنشهر تهران با اعالم اينكه در ۲۴ ساعت حدود 
1۴۰۰ بيم��ار جديد در بيمارس��تان هاي تهران 
بستري شدند كه حدود 177 نفر از آنان در بخش 
مراقبت هاي ويژه به سر مي برند، گفت:»مجموع 
بيماران كرونايي سرپايي و بستري در ۲۴ ساعت 
گذش��ته به 1۶ هزار نفر مي رس��د.« زالي  تعداد 
بيماران بستري در بيمارستان هاي تهران را هم 
اكنون ۸هزارو7۹7 نفر اعالم كرد و گفت:»از اين 
تعداد ۲هزارو1۴۵ بيم��ار در بخش مراقبت هاي 
ويژه بستري هستند.« وي با بيان اينكه هنوز به 
نوك قله خيز پنجم كرونا نرسيده ايم، پيش بيني 
كرد تعداد بيماران بس��تري در بيمارستان ها در 

روزهاي آتي به ۹ هزار نفر نيز برسد. 
زالي با انتقاد از عدم اجراي صحيح و كامل »الك 
داون« ش��هر تهران  اف��زود:»الك داون ش��هر يا 
نبايد صورت گيرد يا اينكه در صورت تصميم به 
تعطيلي بايد تمام مالحظات براي اجراي كامل 
آن انجام شود. تعطيلي تهران در حالي سپري شد 
كه بسياري از پاساژها، مراكز خريد و رستوران ها 
فعال بودند و بسياري از سفرها نيز صورت گرفت. 
تعطيلي شهر به عنوان يك استراتژي بايد حداقل 
بين 1۰ تا 1۴ روز باشد، در غير اين صورت تعطيلي 

در كنترل اپيدمي مؤثر نخواهد بود.«
فرمانده س��تاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران 
بر ضرورت تغيير شيوه مديريت بيماري كرونا و 
آسيب شناسي اقدامات صورت گرفته در ماه هاي 
اخير تأكيد كرد و گفت:» در حوزه اقتصاد بايد براي 

معيشت مردم اقدامات مؤثر انجام شود.«
زالي با بيان اينكه بدون حل مشكالت معيشتي 
مردم الك داون اجباري اقدام مؤثري براي كنترل 
كرونا نخواهد ب��ود، تصريح كرد:»كس��به براي 
همكاري با مشكالتي همچون هزينه هاي بيمه، 
عوارض، ماليات، اجاره و كاه��ش درآمد روبه رو 
هس��تند. بنابراين براي الك داون كردن ش��هر 
بايد مالحظات اقتص��ادي و اجتماعي را مدنظر 

قرار دهيم.«
ت��ا اينج��اي كار تعطيالت ش��ش روزه وضعيت 
تهران را از قرمز هم فراتر برده اس��ت؛ تعطيالتي 
كه نه مالحظات انتظامي داشتند و نه مالحظات 

اقتصادي !
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تاكنون بيش از ۵۰ محصول پركاربرد نانويي در كشاورزي روانه بازار شده اند

ورود فناوري نانو ايرانی  به سبد غذايي مردم

تعطيالت به  كرونا ساخت!
در حالي كه بنا بود تعطيالت 6روزه تهران و البرز به كاهش شيوع كرونا كمك كند،  نبستن جاده ها و مسافرت گسترده مردم اين 

دو استان به استان هاي شمالي و باز بودن پاساژها و رستوران ها، تهران را در وضعيت فوق قرمز فرو برد

فوايد و كاربردهاي 

عليرضا سزاوار
فناوري نانو كه تا   گزارش  2

ب�ه حال فق�ط در 
صنعت پزشكي و راهسازي و نمونه هايي از اين 
دست بود، حاال به سبد غذايي مردم هم وارد 
شده اس�ت. اين تغيير مسير نش�ان از تالش 
محققان كش�ور در جه�ت كاربردي تر كردن 
فناوري نانو و افزودن اي�ن فناوري به زندگي 
مردم دارد. بخش مهمي از ه�در رفت آب در 
ايران از طريق كشاورزي هاي نامناسب است 
ك�ه ورود فناوري نان�و در تولي�د محصوالت 
كشاورزي مي تواند اين مشكل را برطرف كند. 
براساس اعالم ستاد نانو فناوري، تاكنون بيش از 
۵۰ محصول پركاربرد نانويي در كشاورزي روانه 
بازار شده اند. در واقع با اس��تفاده از فناوري نانو 
و تجهيزات نانويي، اكن��ون محصوالت متنوعي 
از ميوه و سبزيجات در س��بد غذايي مردم قرار 

گرفته است. 
  اثرگذاري در فرموالسيون كود و خاك

س��ازمان خواروبار جهاني بارها نسبت به تغيير 
روند كشاورزي و بهينه كردن آن در جهان هشدار 
داده است. افزايش جمعيت و محدود شدن منابع 
آب و خاك و به خصوص كمب��ود منابع آبي در 
ايران موجب شده تا استفاده از فناوري در توليد 

محصوالت كشاورزي ضروري باشد. 
فناوري نانو با تغيير و اثرگذاري در فرموالسيون 
كودها و توليد موادي با ويژگي هاي مناس��ب و 
منحصر به فرد، نقش مهمي را در اين زمينه ايفا 
كرده و استفاده از اين فناوري در توليد كود، سبب 
افزايش كميت و كيفيت محصوالت كشاورزي و 

كاهش روند تخريب محيط زيست شده است. 
اس��تفاده از نانو در خ��اك و كود در بخش��ي از 
گلخانه هاي بزرگ ش��رق اصفهان، زمين هايي 
به وس��عت ۳۰۰ هكت��ار در جنوب كرمانش��اه، 
زمين هاي كش��اورزي در خراس��ان شمالي و به 
خصوص بجن��ورد، گلخانه ه��ا و زمين هايي به 

مس��احت بيش از ۴۰۰ هكتار در كردستان و در 
گلخانه هايي به مس��احت حداقل ۲ هزار هكتار 
در اطراف تهران رخ داده اس��ت.  ب��ا تغيير دادن 
فرموالسيون كودها مي توان كودهاي هوشمند 
توليد كرد، به طوري كه سرعت رهاسازي عناصر 

غذايي كود مطابق با الگوي جذب گياه باشد. 
توليد كودهايي حاوي عناصر غذايي كه مصرف 
در اندازه نانومتري دارند، باعث مي شود نابودي 
و پراكندگي اين عناصر غذايي در خاك افزايش 
يافته و بازده جذب اين عناصر توسط گياه بهبود 
يابد. با استفاده از نانوكودها ميزان اتالف عناصر 

غذايي از طريق مصرف آب هم كاهش مي يابد. 
  هيدروژل براي استان هاي كم آب

يكي از مهم ترين فناوري ه��اي نانويي در توليد 
محصوالت كش��اورزي، هيدروژل ها هس��تند. 
هيدروژل ها ش��بكه هاي پليمري آب دوست با 
ظرفيت باالي جذب آبند. فراهم كردن محيطي 
براي رش��د گياه كه بتواند براي مدت زمان هاي 
طوالني عناصر غذاي��ي و آب را در خود ذخيره 

كند و آن را به تدريج در اختيار گياه قرار دهد، از 
مهم ترين كاربردهاي نانو هيدرو ژل هاست. 

قابليت جذب آب تا چند صد برابر وزن خود براي 
مد ت هاي طوالني به دليل برخورداري از منافذ 
نانومتري، افزايش ذخيره آب و ظرفيت نگهداشت 
آب در خاك و در نتيجه كاهش مصرف آِب آبياري 
در درازمدت و قابليت ذخيره مواد غذايي در خود 
و رهاسازي تدريجي عناصر غذايي براي استفاده 

گياه، از ويژگي هاي مهم هيدروژل هاست. 
 با اس��تفاده از اين فناوري محصوالت با ارزشي 
همچون انار، جو، س��يب، گردو، پس��ته، بادام، 
فندق و هلو در استان هاي مختلفي به خصوص 
اس��تان هاي كم آب همچون كرمان و يزد توليد 

شده است. 
  ادامه تحقيقات براي توليد انبوه

معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري روز 
گذش��ته در اين خص��وص با اعالم خب��ر اينكه 
تاكنون بيش از ۵۰ محصول پركاربرد نانويي در 
كشاورزي، روانه بازار شده اند، اعالم كرد: استفاده 

از نانوذرات اختصاصي و هدفمند مي تواند آسيب 
به بافت هاي گياهي مفيد و ميزان مواد شيميايي 
آزاد شده را در محيط كاهش دهد. دستگاه هاي 
مشتق از فناوري نانو همچنين در زمينه اصالح 
نباتات و تح��ول ژنتيكي م��ورد اس��تفاده قرار 

مي گيرند. 
نانوذرات مش��تق شده از زيس��ت پليمرها مانند 
پروتئين ها و كربوهيدرات ها با تأثير كم بر سالمت 
انسان و محيط زيست به مرور در حال رايج شدن 
هستند و بر كاربردهاي آنها افزوده شده است. به 
عنوان مثال نانوذرات پايه نشاسته اي، به عنوان 
واسطه هاي غير سمي به عنوان محرك  زيستي به 

طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند. 
در گزارش اين معاونت آمده است: در سال هاي 
اخير، پسماندهاي محصوالت كشاورزي نانويي 
به عنوان منبع مواد تجديدپذير مورد توجه قرار 
گرفته اند تا جايگزين منابع فس��يلي براي توليد 

فرآورده هاي مختلف و پايه نفتي شوند. 
نانوكامپوزيت ه��اي مبتن��ي ب��ر محص��والت 
كشاورزي نانويي در مقايسه با مواد ميكرو و ماكرو 
كامپوزيت هاي شيميايي داراي خواص بهتري 
در بازيافت هس��تند و عالوه بر اين، توليد ميوه 
با فناوري نانو هم پايدارتر است و تاريخ انقضاي 
طوالني تري دارد. امروزه بسياري از فرآيندهاي 
توليد براي استحصال نانوكامپوزيت هاي مفيد از 

مواد پسماند كشاورزي در دست توسعه است. 
آنطور كه معاونت علم��ي و فناوري خبر داده، به 
دلي��ل هزينه هاي زيادي ك��ه توليد محصوالت 
كشاورزي نانويي در پي دارد، كاربرد بازار تجاري 
اين محصوالت تاكنون فعاًل در مقياس كوچك 
حاصل شده اس��ت. البته اين هزينه ه��ا به طور 
معمول با بازده باالتر در بخش هاي پزش��كي يا 
دارويي هم به س��ادگي جبران مي ش��ود. ضمن 
اينكه تحقيقات در بخش كشاورزي و شيميايي 
تجاري براي رس��يدن به هزينه پايين تر و توليد 

انبوه ادامه دارد. 

 در پي انتشار خبري به نقل از يكي از مديران ارشد تأمين اجتماعي 
در مورد خريد خدمت سربازي، رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد 
كل نيروهاي مسلح با تأكيد بر اينكه مرجع انتشار اخبار حوزه سربازي 
سازمان وظيفه عمومي ناجا و ستاد كل نيروهاي مسلح است، اعالم كرد: 
هيچ طرحي براي خريد سربازي يا حتي جريمه ريالي مشموالن غايب 

در دستور كار نيست. 
 معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران از اجراي طرح ترافيك 

از امروز خبر داد. 
 با گذش��ت بيش از دو ماه از ش��كايت اداره حفاظت محيط زيست 
شهرس��تان مالرد از مركز نگهداري حيات وحش صفادشت بابت آزار 
حيوانات، مرگ گورخرها و تلفات پيشين گونه هاي حيات وحش در اين 
مركز، رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش استان تهران گفت: هنوز 

قاضي اين  پرونده نتيجه  بررسي ها را به ما اعالم نكرده است. 
 بازرس كل امور نيرو و ارتباطات س��ازمان  بازرسي كل كشور گفت: 
براي رفع مشكالت آب استان خوزستان بايد تكميل طرح آبرساني غدير 
در اولويت دولت و وزارت نيرو باشد، در حالي كه ما شاهديم اين طرح 

فقط ۴7 درصد پيشرفت داشته است. 
 دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با بيان اينكه شهردار آينده 
تهران بايد اقتصاد شهري را پويا كند، زيرا راه رسيدن به توسعه پايدار 
شهري در گرو كسب درآمدهاي پايدار است، گفت: بودجه شهرداري 

تهران از سال ۹1 تا 1۴۰۰ به بيش از ۵/ ۵ برابر افزايش يافته است. 
  با تصويب ش��وراي شهر، ش��هرداري تهران موظف به احداث بناي 
يادمان و بازسازي مزار مطهر ش��هداي قبل از پيروزي انقالب اسالمي 

در بهشت زهرا شد. 
 مدير كل بازرس��ي كار وزارت كار گفت: بيشترين معضالت در باب 
حوادث ناشي از كار مربوط به مش��كالت كارگاه هاي معدني و به ويژه 

معادن ذغال سنگ است. 

حسین سروقامت فرصت هاي شغلي معلوالن
 در دستور كار كميسيون بهداشت

كميس�يون بهداش�ت مجل�س پيگي�ر نح�وه كارك�رد صندوق 
حمايت از فرصت هاي ش�غلي اف�راد داراي معلوليت شده اس�ت. 
رئيس كميته بهزيستي و توانبخش��ي كميسيون بهداشت مجلس  در 
مورد افتتاح صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي افراد داراي معلوليت، 
به خبرگزاري خانه ملت گفت: اين صندوق ديروز با حضور وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي افتتاح و به طور قطع اعتباراتي براي آن پيش بيني 
شده است و بايد ديد كه چه ميزان از منابع آن براي اشتغال افراد داراي 

معلوليت به كار گرفته مي شود. 
محمدعلي محس��ني بندپي ادامه داد: البته بايد اين موضوع مورد توجه 
جدي قرار گيرد كه اگر قرار اس��ت به عددي از ايجاد فرصت هاي شغلي 
براي افراد داراي معلوليت برسيم چه دستگاهي قرار است آن را رصد كند 
و در صورت عدم تحقق چه دستگاهي نظارت و برخورد خواهد كرد و اين 
معضلي است كه متأسفانه براي اجراي كامل قوانين با آن مواجه هستيم. 
نماينده مردم چالوس، نوشهر و كالردش��ت در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: بايد در پايان 1۴۰۰ در رابطه با منابع اين صندوق و ميزان مبالغي 
كه براي توليد شغل داريم به جمع بندي برسيم و افرادي كه از صندوق 
استفاده مي كنند، عضو هيئت امناي صندوق بوده و مديريت صندوق را بر 
عهده دارند، آماري از ايجاد فرصت هاي شغلي ارائه كنند؛ البته ما آمار بسيار 
متعدد و متفاوتي از اشتغال داريم و بايد نوع اشتغال به طور دقيق مشخص 
باشد.  محسني بندپي يادآور شد: كميسيون بهداشت و كميته بهزيستي 
و توانبخشي كميسيون به صورت جدي پيگير اين صندوق، اشتغالزايي 
و رفع مشكالت معلوالن اس��ت و تالش خواهيم كرد با تشديد نظارت ها 

خأل هاي قانوني را شناسايي و در برنامه هفتم رفع كنيم. 
رئيس كميته بهزيستي و توانبخشي كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اسالمي يادآور شد: در قوانين برنامه ششم و حمايت از حقوق افراد 
داراي معلوليت به بحث اشتغال معلوالن به صورت جدي پرداخته شده 
به گونه اي كه بر اساس ماده 1۵ قانون دولت مكلف است حداقل ۳ درصد 
از مجوزهاي استخدامي دستگاه هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها، 
س��ازمان، مؤسس��ات، ش��ركت ها و نهادهاي عمومي و انقالبي و ديگر 
دستگاه هايي را كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي كنند، به افراد داراي 
معلوليت واجد شرايط اختصاص دهد، اما متأسفانه اجراي اين مهم توسط 

دستگاه هاي دولتي و غيردولتي مغفول مانده است. 
وي ادامه داد: نبود الزام قانوني براي اجراي قوانين مصوب معضلي جدي 
است يعني هيچ دستگاهي خود را موظف به اجراي قانون نمي داند و اگر 
الزام نشوند دستگاهي پيگير اجرا نخواهد بود؛ مجلس قوانين را تصويب 
مي كند به اميد آنكه قوه مجريه با درايت و جديت كامل در مسير اجراي 
قوانين حركت كند، هر چند در كنار نبود الزام قانوني، مجلس هم جديتي 
براي نظارت بر اجراي قوانين ندارد، در حالي كه تصويب و نظارت بر اجراي 
قوانين دو وظيفه مهم مجلس است، اما متأس��فانه در رابطه با نظارت بر 

اجراي قوانين ضعف دارد. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
اگر چه قوانين بايد با جامعيت بيشتري تصويب مي شدند، اما هر چقدر هم 
ناقص باشند بايد اجرا شوند؛ بررسي نواقص قانون حمايت از حقوق افراد 
داراي معلوليت در دستور كار كميته بهزيستي و توانبخشي كميسيون 
بهداشت قرار دارد و در آن موارد مهمي مانند بحث درمان، مناسب سازي 
محيط، معيشت و اشتغال پيش بيني شده و نياز است گامي جدي براي 

اجراي قوانين حوزه معلوالن برداشته شود. 

قديمي ها مي گفتند: »بيا اينور بازار!«
. . . و من آمده ام اينور بازار. سراغ مرد جواني كه به قدر كافي از 
امكانات برخوردار است. مي پرسم شش ماه هست پدر بزرگ و 
مادر بزرگت را دعوت نكرده اي؟ مي گويد بيشتر. . . يك سال؟ 

باز هم بيشتر!
مي پرس�م با هم قهريد؟ مي گويد نه؛ ما مرت�ب مي رويم. آنها 

نيامده اند!
اما آنور بازار؛ از مادر بزرگ مي پرس�م با نوه ه�ا ارتباط داري؟ 
مي گويد در اين خانه هميشه به رويشان باز است. مي گويم شما 
هم سري به آنها مي زنيد؟ سرش را پايين انداخته، حرفي مي زند 

كه گوله آتش است:
-  بايد دعوت كنند كه آدم برود. وقتي دعوت نمي كنند. . . 

زرنگي كه از حد گذشت، به آن مرد رندي مي گويند؛ حيف آن 
پدر بزرگ و مادر بزرگ باصفا كه نوه شان مرد رندي قهار است!
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زهرا چيذري 
  گزارش  یک

 تأثير 91/2 درصدي 
واكسن »پاستوكووك« 

نتاي�ج آزمايش ه�اي بالين�ي واكس�ن »س�وبرانا« در كوب�ا، 
نش�ان دهنده تأثي�ر ۹1/۲ درص�دي آن ب�ر نس�خه هاي كروناي 
موجود در كوب�ا يعن�ي آفريقاي جنوب�ي و كاليفرنيا بوده اس�ت. 
رئيس انستيتو پاستور ايران در حاش��يه نشست ويسنته ورث، رئيس 
مؤسسه فينالي كوبا با وزير و معاونان وزارت بهداشت كه صبح ديروز در 
ستاد اين وزارتخانه برگزار شد، اظهار كرد: افرادي كه در كوبا از واكسن 
سوبرانا استفاده كرده بودند، صددرصد در مقابل بيماري شديد و مرگ 
و مير محافظت شده بودند، همچنين اين واكسن براي افراد زير 1۸ سال 

نيز مورد مطالعه قرار گرفته كه قابل استفاده است. 
عليرضا بيگلري افزود: يك دوز يادآور واكسن س��وبرانا مي تواند براي 
افرادي كه قباًل مبتال به كرونا ش��ده اند، كاماًل سيستم ايمني را بيدار 
كند و باعث ش��ود كه سيس��تم ايمني بدن، فعاليت خودش را داشته 
باشد. طرحي در حال مطالعه است كه واكسن سوبرانا به عنوان يادآور 
ساير واكسن ها نيز مورد اس��تفاده قرار گيرد كه اين كار باعث مي شود 

درخواست هاي جهاني از اين نوع واكسن روز به روز بيشتر شود. 
بيگلري خاطر نشان كرد: نتايج كارآزمايي باليني واكسن »سوبرانا« در 
كوبا  نشان دهنده تأثير ۹1/۲ درصدي بر سوش هاي موجود در كوبا يعني 
آفريقاي جنوبي و كاليفرنيا بوده است. ايران و كوبا قصد دارند واكسني را 
طراحي كنند كه با كيفيت باشد. اين واكسن، تنها واكسن دنيا است كه 
مي تواند با چند جهش همزمان مبارزه كند و اين زمينه را دارد كه بتواند 
بر قسمت هاي مختلف چندين جهش سوار شود، بنابراين اهميت اين 
واكسن وقتي روشن مي شود كه با جهش هاي مختلفي در دنيا روبه رو 
مي شويم و اين واكسن قابليت بازمهندسي را دارد كه بتواند همزمان با 

چندين جهش ويروس مقابله كند. 
رئيس انستيتو پاس��تور ايران يادآور ش��د: اصرار بر اين بوده است كه 
مطالعه فاز سوم با استانداردهاي روز و به طور كامل در دو كشور ايران و 
كوبا انجام شود. فاز سوم باليني در كوبا روي ۴۴ هزار نفر و در ايران روي 
۲۴ هزار نفر انجام شد و جمع بندي فاز سه كوبا تقريباً آماده است و تيم 
كوبايي كه در ايران حضور دارند، نتايج و روند انجام كارآزمايي باليني 
را بس��يار خوب ارزيابي و عنوان كرده اند كه كارايي اين واكسن، بسيار 

خوب پيش رفته است. 
وي ادامه داد: پ��س از جمع بندي مطالعات فاز س��وم باليني، مي توان 
تأييديه هاي سازمان جهاني بهداشت را گرفت. هدف دو كشور، ساخت 
يك واكسن با كيفيت بسيار باال است و خوشبختانه تا اين مرحله، خوب 
پيش رفته است. نتايج اوليه كارآزمايي باليني فاز سه در ايران احتماالً 
اواخر مردادماه به دس��ت مي آيد و قابل ارزيابي خواهد بود و اين نتايج 
كمك خواهد كرد تا بتوانيم مس��تندات كافي را ب��راي اخذ تأييديه از 

سازمان جهاني بهداشت ارائه كنيم. 
 بيگلري تصريح كرد: يكي از نكات مهم واكسن توليد انستيتو فينالي 
كوبا و انستيتو پاستور ايران اين است كه كارآزمايي باليني براي افراد 
زير 1۸ سال آغاز شده است و به راحتي مي توان براي كودكان و نوجوانان 
از اين واكسن استفاده كرد كه اين كمك بزرگي به مدارس و سيستم 
آموزش��ي كش��ورها مي كند. مطالعاتي كه در كوبا و ايران انجام شده 
بيانگر اين بوده اس��ت كه اين واكس��ن برخالف برخي از واكسن ها كه 
براي افراد باالي ۶۵ سال، ايمني بخشي مناسبي ندارند، ايمني بخشي 

بسيار قابل توجهي دارد. 
رئيس انستيتو پاس��تور ايران در ادامه گفت: در هفته هاي قبل حدود 
1۳۰ هزار دوز واكسن پاستوكووك تحويل وزارت بهداشت و در چندين 
استان توزيع شده است. با توجه به اينكه راه اندازي خط صنعتي توليد 
واكسن در هر دو كشور ايران وكوبا در حال انجام است، نصب تجهيزات 
خط صنعتي انستيتو پاستور ايران در ش��هريور ماه به پايان مي رسد. 
ظرفيت اسمي خط 1 واكسن پاستوكووك كه حدود ۳ ميليون دوز در 
ماه است از اوايل پاييز به واقعيت مي پيوندد و مي توانيم اين واكسن را 

در اختيار مردم ايران قرار دهيم. 

علی محمدی راد  | صدا سيما

استفاده دانش بنيان ها
 از 140 نمايشگاه خارجي

صندوق نوآوري و ش�كوفايي از حماي�ت و پرداخت هزينه هاي 
ش�ركت هاي دانش بنيان براي حضور در 1۴۰ نمايشگاه خارجي 

خبر داد. 
معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي گفت: شركت هاي دانش بنيان 
در نمايشگاه هاي خارجي به پيشنهاد خودش��ان و به طور بالعوض از 

سوي اين صندوق حمايت مي شوند. 
دكتر س��ياوش ملكي ف��ر در خصوص يك��ي از بس��ته هاي صادراتي 
شركت هاي دانش بنيان به مهر گفت: شركت ها مي توانند براي حضور 
مس��تقل در هر نمايش��گاه خارجي معتبر، تا ۹۰ درصد هزينه اجاره، 
ساخت غرفه، سفر و اسكان را تا سقف 1۵۰ ميليون تومان در سال، به 

طور بالعوض از صندوق نوآوري و شكوفايي دريافت كنند. 
وي با بيان اينكه با توجه به نياز شركت هاي دانش بنيان، تاكنون بيش 
از 1۴۰ نمايشگاه زير چتر حمايتي صندوق قرار گرفته است، ادامه داد: 
تا پيش از آذر ۹7 حضور شركت ها حداكثر در ۲۰ نمايشگاه خارجي و 
آن هم عمدتاً در قالب پاويون مورد حمايت صندوق قرار مي گرفت، اما 
با رويكرد جديد، نمايش��گاه هاي تحت حمايت متناسب با نياز و اعالم 

شركت هاي دانش بنيان به طور چشمگيري افزايش يافته است. 
ملكي فر با تأكيد بر اينكه متأسفانه فهرس��تي جامع از نمايشگاه هاي 
معتبر خارجي وجود ندارد، گفت: ش��ركت هاي دانش بنيان مي توانند 
نمايش��گاه هاي معتبر خارجي در بازارهاي هدف خ��ود را به صندوق 

معرفي كنند تا به فهرست تحت حمايت صندوق اضافه شود. 
معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي با بيان اينكه نمايشگاه هاي 
خارجي تح��ت حمايت صندوق محدوديت جغرافياي��ي ندارد، گفت: 
اين نمايشگاه ها مي تواند در اروپا، آسيا، آفريقا و بازارهاي هدف متنوع 
ش��ركت هاي دانش بنيان و در هر ي��ك از حوزه هاي تخصصي صنعت 
و فناوري باش��ند.  وي با بيان اينكه ش��ركت هاي دانش بنيان توانمند 
صادراتي مي توانند با حمايت صندوق در اين نمايشگاه ها حضور يابند، 
بيان كرد: از شركت هاي دانش بنيان براي حضور در نمايشگاه و كشوري 
حمايت مي كنيم كه محصول مرتبط با آن نمايشگاه و قابل فروش در 

آن كشور را به توليد رسانده باشند. 
وي با بيان اينك��ه در ح��وزه نمايش��گاه هاي خارجي ب��ه دو صورت 
از ش��ركت ها حمايت مي كنيم، گف��ت: برپايي پاويون ش��ركت هاي 
دانش بنيان و حمايت از شركت ها براي حضور مستقل در نمايشگاه هاي 
منتخب خودشان، هر دو از سوي صندوق به صورت بالعوض حمايت 
مي شود.  به گفته معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي، ما با پرچم 
جمهوري اس��المي ايران تاكن��ون در 1۵ نمايش��گاه خارجي پاويون 
دانش بنيان را با حضور بيش از ۲۰۰ شركت دانش بنيان برپا كرده ايم و 
اين پاويون ها نقش مهمي در توسعه صادرات شركت هاي دانش بنيان 
داشته است.  وي با اشاره به نمايشگاه ها و كشورهايي كه اين پاويون ها 
در آنها برپا شده اس��ت، گفت: اين پاويون ها در نمايش��گاه هاي معتبر 
حوزه ه��اي مختلف فناوري از جمل��ه فناوري اطالع��ات و ارتباطات، 
سالمت، حمل ونقل، س��اختمان و انرژي در كش��ورهاي آذربايجان، 
پاكستان، تركيه، آلمان، چين، هلند، افغانستان، امارات، ارمنستان و 

سوريه برپا شده است. 
معاون توس��عه صندوق نوآوري و ش��كوفايي عنوان كرد: تصويري كه 
اغلب مردم دنيا از ايران در ذهن دارند، تصوير يك اقتصاد دانش بنيان 
نيست، بلكه هنوز كش��ور ما را عمدتاً با محصوالت خام و فرآورده هاي 
نفتي مي شناسند. از اين رو الزم است شركت هاي دانش بنيان در همه 
حوزه هاي تخصصي و در كشورهاي هدف به خوبي ديده شوند و يكي از 

اهداف برپايي پاويون ها تغيير همين تصوير بيروني است. 
به گفته ملكي فر، در سال گذشته 7۹ شركت از حمايت بالعوض حدود 
۴ ميليارد توماني صندوق براي حضور در نمايش��گاه هاي خارجي )به 

صورت مستقل و پاويون( بهره مند شده اند. 


