
با س�رعت گرفت�ن واردات واكس�ن كرونا و 
افزاي�ش مراك�ز واكسيناس�يون و حت�ي 
شبانه روزي ش�دن برخي از اين مراكز ديگر 
مش�كلي براي تأمين و تزريق واكسن وجود 
ندارد؛ حاال اصلي ترين مشكل واكسن گريزي 
برخي از مردم است ! اين واكسن گريزي در پي 
برخي واكسن هراسي ها شكل گرفته و برخي 
افراد هم به رغم تمام تأكيدها و توصيه ها مبني 
ب�ر اينكه بهترين واكس�ن كرونا واكس�ن در 
دسترس است منتظر واردات برندهاي خاصي 
از واكس�ن ها هس�تند و به همين خاطر براي 
واكسيناس�يون به مراكز مراجعه نمي كنند. 

اگر به مراكز واكسيناسيون سري بزنيد مي  بينيد 
ديگر از صف هاي طوالني و ساعت هاي طوالني 
انتظار براي واكسينه شدن خبري نيست. طبق 
اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداشت، تا كنون ۴۰ ميليون و ۶۳ هزار و ۵۷۰ 
نفر دوز اول واكس��ن كرونا و ۱۶ ميليون و ۵۳۲ 
هزار و ۵۵۴ نفر ني��ز دوز دوم را تزريق كرده اند و 
مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۵۶ 
ميليون و ۵۹۶ هزار و ۱۲۴ دوز رسيد و حاال ديگر 
با واكسينه شدن ۷۰ درصدي جمعيت كشور و 
رسيدن به ايمني جمعي فاصله چنداني نداريم. 
اين مهم با همراهي م��ردم مي تواند رخ دهد، اما 

انگار چالش هاي جديدي شكل گرفته است 
  14 درصدي ك�ه تمايل ندارند واكس�ن 

بزنند
نظرس��نجي منتشر ش��ده از س��وي مرك��ز 
افكارس��نجي دانش��جويان ايران )ايسپا( نشان 
داد كه ۱۴/۲درصد از افراد باالي ۱۸سال كشور، 
به هيچ وجه تمايل��ي به تزريق واكس��ن ندارند. 
همچنين بي ميلي به دريافت واكس��ن در گروه 
سني زير۵۰سال )۱۷درصد( به  طور قابل توجهي 

بيش از گروه سني باالي۵۰سال )۷درصد( است. 
همچني��ن تاكنون ۶۸ درصد گروه س��ني ۲۵تا 
۲۹سال، ۶۶درصد افراد ۲۰تا ۲۴سال و ۵۷درصد 
افراد ۳۰تا ۳۴سال  واكسن تزريق نكرده اند. البته 
در اين ميان باالترين تزريق مربوط به گروه سني 
۶۰تا ۷۵سال است و از اين جمعيت تنها ۲درصد 

واكسن نزده اند. 
   هيچ كشوري مانند ايران مشتاق واكسن 

نيست
دكتر كوروش هالكويي نائيني اپيدمولوژيست و 
استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفت وگو 
با »ج��وان« درب��اره چال��ش واكسن هراس��ي 
مي گويد:» واكسن هراس��ي چالش��ي در سطح 
جهاني اس��ت. در عين حال در هيچ كجاي دنيا 
به اندازه ايران نس��بت به تزريق واكسن مشتاق 
نيس��تند. ايران از زمره كش��ورهايي است كه به 
دليل انجام واكسيناس��يون عمومي از سال هاي 
گذشته نسبت به واكسن نگاه مثبتي وجود دارد.« 
از نگاه اين اپيدميولوژيست افرادي كه در فضاي 
مجازي و حقيقي مردم را به واكسن نزدن ترغيب 
مي كنند اغلب به سيس��تم هاي ضد حكومت و 
ضد نظام وابسته هستند و دستگاه هاي امنيتي 
مي توانند اين افراد و ساختارهاي وابسته آنها را 
شناسايي كنند. اكثر اينها با دانش و برنامه ريزي 
كار خود را انجام مي دهن��د و مي خواهند چوب 
الي چرخ دولت بگذارند، ام��ا برخي مردم گول 

اينها را مي خورند.«
هالكويي مي افزايد:»در برخي ايالت هاي امريكا 
تا ۵۰ درصد از مردم زير بار واكسن زدن نمي روند، 
اينها افرادي هستند كه اعتقاد دارند نبايد واكسن 
بزنند، اما ما در كش��ورمان كس��ي را نداريم كه 
اعتقاد داشته باشد نبايد واكسن بزند، بلكه اكثر 
افرادي كه زير بار واكسن زدن نمي روند، در اين 

زمينه ترديدهايي دارند.«

اين اپيدميولوژيست تأكيد مي كند:» امريكايي 
س��راغ دارم كه مي گويد مي خواهد بيايد ايران 
واكسن ايراني بزند، زيرا به واكسن فايزر اعتماد 
ندارد و فكر مي كند واكس��ن  فايزر برايش��ان در 
آينده مشكل سالمتي ايجاد مي كند. بنابراين اگر 
ما بتوانيم تأييد سازمان جهاني بهداشت را براي 
واكسن هاي ساخت خودمان بگيريم، بسياري از 
اروپايي ها و امريكايي ها ترجيح مي دهند واكسن 
ايراني بزنند. اين مس��ئله نيازمن��د برنامه ريزي 
و سياس��ت گذاري درس��ت اس��ت و بايد از اين 

فرصت ها استفاده كرد.«
   سياس�ت مش�تت و ايجاد انتظار براي 

واردات واكسن هاي خاص 
برخي سياست هاي وزارت بهداشت هم در ترديد 
ميان افراد براي واكسيناسيون بي اثر نبوده است. 
نمونه اش ماجراي واردات واكسن فايزر كه يك 
روز تأييد و روز ديگر تكذيب مي شود، اما همين 
تأييد و تكذيب ه��ا و تش��تت در تصميم گيري 
موجب مي ش��ود تا اف��راد به اميد واكس��ني كه 
برخي كش��ورها فقط براي افراد واكسينه شده 
با آن ويزا صادر مي كنن��د، منتظر بمانند و براي 
واكسيناس��يون با واكس��ن هاي موج��ود اقدام 

نكنند!
ماجراي واردات واكس��ن فايزر مرداد ماه امسال 
از اظه��ارات ناص��ر رياح��ي، رئي��س اتحادي��ه 
وارد كنندگان دارو آغاز شد، وي در مصاحبه اي 
با از تالش براي واردات واكس��ن فايزر خبر داد 
و گفت: »ش��ركت بايون تك آلمان ك��ه با فايزر 
مشتركا واكس��ني بر اس��اس پروتئين ويروس 
طراحي كردند نيز در ايران نماينده داشت و امكان 
واردات از توليدات در آلمان وج��ود دارد كه در 
صورت فراهم شدن مقدمات تا آخر ۲۰۲۱ تا ۲۰ 
ميليون دوز به ايران وارد خواهد شد. نمايندگي 
بلژيك شركت جانسون  اند جانسون نيز در ايران 

نماينده دارند و از اين مح��ل نيز مي توان انتظار 
داشت كه ۲۰ ميليون دوز واكسن از طريق ساز 
و كار كواوكس به كشور برسد و مي توان اميدوار 
بود كه تا پيش از پايان سال جاري ميالدي اين 
واكس��ن ها در ايران تحويل شده باشند، هر چند 
يك يا دو ماه جابه  جايي احتمالي با توجه به زمان 
ثبت س��فارش ما و پرداخت هزينه واكس��ن نيز 

امكان رخ دادن دارد«. 
كيانوش جهانپور سخنگوي سازمان غذا و دارو اما 

در توييتي اين موضوع را خالي بندي دانست!
سوم مهر ماه سيد حيدر محمدي، مدير كل دارو 
و مواد تحت كنترل سازمان غذا و داروي وزارت 
بهداشت هم از واردات فايزر به كشور خبر داد و 
گفت »شش واكسن، از جمله محصول مشترك 
دو شركت امريكايي و آلماني فايزر/ بايون تك در 
ايران مجوز مصرف گرفته و ۲ ميليون دوز از آن 

طي يكي دو ماه آينده از بلژيك وارد مي شود«. 
خبر واردات فايزر با اين توضيح بهرام عين اللهي، 
وزي��ر بهداش��ت هم��راه ب��ود »واكس��ن فايزر 
به تعداد بس��يار محدود و ب��راي تزريق مادران 
باردار وارد كشور مي شود و اين واكسن به ديگر 
افراد نمي رس��د و از مردم مي خواهيم كه سريعاً 
واكسن هاي مورد تأييد وزارت بهداشت كه معتبر 
هستند را تزريق كنند تا سيستم ايمني بدن آنها 
مقاوم شود.« چند روز پس از وعده واردات واكسن 
بلژيكي فاير،  ام��ا مركز رواب��ط عمومي وزارت 
بهداش��ت در بيانيه اي واردات فاي��زر را منتفي 
دانس��ت و اعالم كرد: »با توجه به ارجاع موضوع 
واكسيناسيون زنان باردار توسط وزير بهداشت 
به كميته علمي كرونا، اعضاي كميته ملي واكسن 
كوويد۱۹ در جلس��ه اخير خود با اجماع و تكيه 
بر ش��واهد معتبر علمي به اين نتيجه رس��يدند 
كه واكسيناس��يون اين افراد كماكان با واكسن 
س��ينوفارم كه يكي از معتبرترين واكس��ن هاي 
حال حاضر دنيا و داراي تأييديه سازمان جهاني 

بهداشت است، ادامه يابد«. 
در ادامه بيانيه وزارت بهداشت آمده است »آخرين 
ش��واهد علمي معتب��ر كميت��ه علم��ي كرونا 
واكسيناسيون زنان باردار در مراكز واكسيناسيون 
با واكسن س��ينوفارم انجام مي ش��ود برنامه اي 
براي واردات واكسن فايزر وجود ندارد«، اما اين 
سياست گذاري مشتت خود موجب شد تا برخي 
افراد ترجيح بدهند صبر كنند تا شايد نظر وزارت 
بهداشت براي واردات واكسن هاي معروف تري 

چون فايزر عوض شود. 
   واكسينه ش�دن 35 درصد اف�راد باالي 

18 سال 
هم اكنون ه��م ۱/۵درص��د افراد پرخط��ر هنوز 
واكسينه نشده اند و از ۶۰ ميليون نفر افراد باالي 
۱۸ س��ال ۱۶/۵ ميليون يعني چيزي حدود ۲۵ 
درصد با دريافت دوز دوم به طور كامل واكس��ينه 
ش��ده اند. از س��وي ديگر در حالي كه پيش از اين 
گفته مي  شد براي ايجاد ايمني در كشور بايد ۷۰تا 
۷۵درصد جمعيت واكسينه ش��وند، اما اكنون با 
وجود واريانت دلتا و قدرت انتقال آن و همچنين 
جهش هاي جديد بايد بي��ش از ۸۰ درصد جامعه 
واكسينه شوند تا به ايمني جمعي برسيم. در چنين 
شرايطي تأخير و ترديد در واكسينه شدن مي تواند 
هم ايمني و سالمت خود افراد را به خطر بيندازد و 

هم براي ايمني جامعه چالش زا شود. 
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تجردقطعيايرانيانتا۲۰سالآينده۱۰برابرميشود

واكسنگريزينتيجهواكسنهراسي!
ديگر نه كمبود واكسن، كه مراجعه نكردن مردم براي تزريق واكسن معضل اصلي شده است

ش�ديد  ش�تاب     ویژه
سالمندي ايران در 
جهان منحصر به فرد است؛ شكل گيري شيب 
تند سالمندان مجرد و مطلقه طي دو دهه آينده 
شده اس�ت.  احس�اس  اكن�ون  ه�م  از 
رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان با تأكيد بر 
لزوم تشكيل مهدهاي سالمندي گفت: ضرورت 
دارد زيرساخت هايي براي رفاه جمعيت سالمندي 
از جمله تشكيل مهدهاي سالمندي و مراكز روزانه  
تشكيل شود و توسعه يابد تا سالمندان در ساعات 
كاري كه فرزندان  آنها به محل كار مي روند، به اين 

مراكز مراجعه كنند. 
حس��ام الدين عالمه روز گذشته به مناسب هفته 
ملي س��المند )۶ تا ۱۲ مهر( افزود: سالمندان در 
مراكز و مهدهاي س��المندي مي توانند خدمات 
غربالگري، تفريحي، ش��ناخت حافظ��ه ذهني، 
مراقبت هاي حوزه سالمت، كارآفريني و فعاليت 
اجتماعي دريافت كنند.  وي ادام��ه داد: اگر اين 
سال ها مقدمات تشكيل اين زيرساخت ها فراهم 
نش��ود با توجه به رشد جمعيت س��المندي، امر 
مراقبت و نگهداري سالمندان طي دو دهه آينده 

دچار بحران جدي مي شود. 
رئيس دبيرخانه ش��وراي ملي سالمندان با اشاره 
به ابالغ سند ملي س��المند در ۳۱ شهريور سال 
۱۳۹۹ به دس��تگاه هاي اجرايي گفت: در بودجه 
۱۴۰۰ سهمي براي اين دبيرخانه اختصاص يافت 
تا بتوانيم برنامه اقدام براي عملياتي ش��دن اين 
سند كه شامل تدوين نظام پايش و ارزشيابي اين 
سند، شاخص بندي و اولويت بندي و تدوين فرمت 
نگارش برنام��ه اختصاص دس��تگاهي را تدوين 
كنيم و اميدواريم منجر به برنامه هايي ش��ود كه 
سازمان برنامه و بودجه به صورت ساالنه در بحث 

بودجه ريزي برنامه هاي عملياتي كش��ور به آنها 
توجه ويژه كند.  عالمه افزود: واقعيت اين اس��ت 
كه شتاب شديد سالمندي ايران در جهان منحصر 
به فرد اس��ت به  طوري  كه در مدت ۲۳ س��ال از 
سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۱ نسبت جمعيت سالمندي 
از ۱۰ ب��ه ۲۰ درصد كل جمعيت مي رس��د و دو 
برابر مي ش��ود.  وي ادامه داد: پس از آن نيز شيب 
جمعيت س��المندي ادامه پيدا مي كند و در سال 
۱۴۳۵ جمعيت س��المندي ما بالغ بر يك س��وم 

جمعيت كشور مي شود. 
رئيس دبيرخانه ش��وراي ملي س��المندان اظهار 
داشت: متأسفانه در كنار تغيير جمعيتي منحصر به 
فرد جمعيت سالمندي در كشور، شاهد تغييرات 
كيفي در پديده سالمندي نيز خواهيم بود. به  طور 
مثال آمار باالي تجرد قطعي در س��نين جواني و 

ميانسالي طي دو دهه آينده بيش از ۱۰ برابر آمار 
كنوني تجرد قطعي خواهد بود؛ يا آمار باالي طالق 
در جواني و ميانس��الي كنوني ك��ه دو دهه آينده 
وارد سالمندي مي شود؛ يا افراد بدون فرزند كه به 
خاطر تغيير وضع زندگي يا ناباروري، فرزند ندارند 

يا فردي كه دچار بعد كم خانوار هستند. 
عالمه ادامه داد: اين تغييرات در كنار تغيير سبك 
زندگي كه از خانواده هاي گسترده و شبكه فاميلي 
ب��ه خانواده هاي هس��ته اي و كوچ��ك و زندگي 
آپارتمان نش��يني در ش��هرهاي ب��زرگ متمايل 
شديم و كوچك شدن خانه ها و كم شدن درآمد 
خانواده ها در سال هاي اخير باعث بروز مشكالت 
در امر معيشت شده، در س��ال هاي آينده منجر 
به افزايش س��المندان تنها به ويژه سالمندان زن 
تنها از نظر سكني و بي همسري خواهد شد.  وي 

اضافه كرد: اگر بخواهيم با توجه به فرهنگ غني 
ايراني، سالمندان را در خانه نگهداري كنيم نياز به 
تعريف بيمه جديد مراقبت طوالني مدت، آموزش 
خودمراقبتي، آم��وزش نگهداري از س��المند به 
خانواده و مراقبان غيررسمي سالمند در خانواده 
و ارائه مشاوره هاي الزم در مورد سبك زندگي به 

سالمندان داريم. 
عالمه، خدمات آنالين و هوشمند به سالمندان، 
خدمات داوطلبانه به سالمندان در محله، توسعه 
سمن هاي سالمندي و زيرساخت هايي مانند مراكز 
روزانه و مهدهاي س��المندي را از ديگر نيازهاي 
جمعيت س��المند برش��مرد و گفت: در صورت 
بي توجهي به اين موارد، كشور در آينده با بحران 

سالمندي مواجه خواهد شد. 
رئيس دبيرخانه شوراي ملي س��المندان با اشاره 
به صندوق هاي بازنشس��تگي  خاطر نش��ان كرد: 
سن ميانگين بازنشس��تگي در كش��ور ۵۳ سال 
و س��ن اميد به زندگي ۸۳ سال اس��ت يعني ۳۰ 
سال سال هاي بازنشستگي داريم كه بايد حقوق 
بازنشستگي به آنها پرداخت شود.  عالمه افزود: از 
سوي ديگر مطالبه گري خدمات بيمه پايه و خدمات 
گردشگري و رفاهي به خاطر افزايش سواد جمعيت 
س��المندي افزايش مي يابد بنابراين صندوق هاي 
بازنشستگي بايد از نظر سرمايه گذاري تقويت شو د 
و هم خدمات به س��المندان بايد در دسترس آنها 

قرار گيرد و براي آنها مناسب سازي شود. 
گفتني اس��ت اكنون جمعيت س��المندان باالی 
۶۰ س��ال ايران، ح��دود ۲/۱۰ درصد از جمعيت 
كش��ور يعني نزديك به ۸/۵ ميليون نفر هستند. 
از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۸ يعني طي ۴۳ سال، 
جمعيت سالمندي ايران از ۵ درصد به ۱۰ درصد 

رسيده است. 

  مدير كل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش 
با اش��اره به به روز رساني نس��خه وب اپليكيشن ش��اد گفت: امكانات 

بيشتري به نسخه وب افزوده شده است. 
  مطالعات جديد دانشمندان نشان مي دهد كه آنتي بادي هاي واكسن 
»فايزر � بيونتك« بعد از شش تا هفت ماه از زمان تزريق دوز دوم به  طور 

كلي از بين مي روند و كارايي آنها تا ۱۰برابر كاهش پيدا مي كند. 
  در حالي  كه سال آبي ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به  پايان رسيد كه بسياري از 
شهرها و روستاهاي كش��ور درگير تنش آبي بودند، اما با ورود به فصل 
 پاييز نيز همچنان خبري از بارندگي مؤثر در سطح كشور نيست. سازمان 
هواشناسي نيز  پيش بيني كرده كه امس��ال با  پاييزي گرم و كم بارش 

مواجه خواهيم بود. 
  مدير كل ام��ور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كش��ور با تأكيد بر 
اينكه اجراي طرح آمايش مرحله شانزدهم از طريق فراخوان سرپرست 
خانوارهايي كه مشمول ش��ركت در طرح مي باشند به صورت استاني 
انجام مي شود، در عين حال گفت: مشكلي در ارائه خدمات بانكي براي 

اتباع داراي مدارك معتبر وجود ندارد. 

جوالنطوفانبرفرازجنوبايران
طوفان سهمگين در استان هاي جنوبي 

چند مصدوم برجاي گذاشت و 2 لنج را غرق كرد
طوفان حاره اي شاهين كه از پاكستان به س�مت ايران در حركت 
بود، عص�ر ديروز ب�ا س�رعت 13۰ كيلومتر هش�ت شهرس�تان 
استان سيستان و بلوچس�تان را در نورديد و مدارس و اداره هاي 
اي�ن اس�تان را تعطي�ل ك�رد. نيرو ه�اي ام�دادي و خدماتي در 
اس�تان هاي سيس�تان و هرمزگان آماده باش كامل هس�تند و در 
جاده هاي س�احلي هم محدوديت تردد اعمال و براي روستا هاي 
در معرض س�يل و طوف�ان هم دس�تور تخليه صادر شده اس�ت. 

س��ازمان هواشناس��ي اعالم كرده تا عصر امروز بارش باران هاي تند 
همراه با وزش باد هاي خيلي ش��ديد، جنوب سيس��تان و بلوچستان 
را به ويژه مناطق ساحلي فرامي گيرد. پيش بيني شده سرعت وزش 
باد هاي طوفان در فراساحل به ۱۲۰ كيلومتر بر ساعت و حتي بيشتر 

از آن نيز برسد. 
حسين مدرس خياباني، استاندار سيستان و بلوچستان ديروز با اشاره 
به آخرين وضعيت طوفان در سيستان و بلوچستان گفت كه طوفان 

حاره اي شاهين هشت شهرستان را در اين استان درنورديده است. 
مجتبي خالدي، سخنگوي سازمان اورژانس ايران هم ديروز از مراجعه 
۵۲ نفر به مراك��ز درماني در پي طوفان حاره اي ش��اهين در اس��تان 
سيستان و بلوچستان خبر داد. وي افزود: »در مناطق زابل، زهك، مسير 

هيرمند- نيمروز و هامون چند نفر به دليل طوفان بستري شدند«. 
در همين حال، جالل الدين قادري، مدير كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي جنوب سيس��تان و بلوچستان گفته اس��ت كه مسير مرزي 
ريمدان و مسير مرزي س��ماچ بر اثر طوفان حاره اي شاهين تا اطالع 

بعدي بسته شده است. 
از سوي ديگر، مدير كل شيالت سيس��تان و بلوچستان از وارد شدن 
خسارات شديد به صيادان خبر داده است. بر اساس گفته هاي محمد 
شهلي بر حداقل دو لنج در شهرستان چابهار غرق شده اند. بيش از ۲۵ 
هزار صياد و هزار لنج و هزار و ۵۰۰ قايق در چهار شهرستان چابهار، 
دش��تياري، زرآباد و كنارك استان سيستان و بلوچس��تان در حال 

فعاليت هستند. 
مقام هاي ستاد بحران ضمن پيش بيني باالترين هشدار يعني »سطح 
قرمز« گفته اند كه نيروهاي امداد در آماده باش هستند و مرخصي ها 

در سيستان و بلوچستان لغو شده است. 
دفتر مديريت بحران استانداري سيس��تان و بلوچستان نيز شامگاه 
جمعه ) نهم مهر( با صدور اطالعيه اي دس��تور تخليه روستاهاي در 

معرض خطر طوفان حاره اي جنوب اين استان را صادر كرد. 
صادق ضياييان، رئيس مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران هم گفته 
است طوفان حاره اي شاهين سواحل جنوبي سيستان و بلوچستان را 
تحت تأثير قرار داده اس��ت. طبق اظه��ارات وي انتظ��ار مي رود كه 
ادامه فعاليت طوفان حاره اي شاهين س��واحل شرق هرمزگان را نيز 

تحت تأثير قرار دهد. 
مهرداد حسن زاده، مدير كل مديريت بحران استانداري هرمزگان هم 
با بيان اينكه طوفان حاره اي وارد هرمزگان شد، به »ايرنا« گفت: همه 
شناورها در شهرستان هاي جاسك و سيريك به ساحل فراخوانده شده 
و پهلوگرفته اند و نيروهاي امدادي و خدماتي در حالت آماده باش قرار 
دارند. طوفان حاره اي شاهين بعد از ظهر فردا)يك شنبه( از هرمزگان 

خارج و وارد عربستان مي شود. 
گفتني است طوفان يا چرخنده هاي حاره اي پديده هاي كاماًل نرمالي 
هستند. يعني شهرهايي كه در ناحيه همجوار اقيانوسي هستند بايد 

براي وقوع اين دست از طوفان ها خودشان را آماده كنند. 
مناطق اقيانوسي انرژي خورشيدي زيادي را ذخيره مي كنند و بعد به 
صورت يك بده بستان با آسمان و محيط بيرون بايد اين انرژي را خارج 
كنند. يكي از فرم هاي انتقال انرژي اضافي به بيرون توسط اقيانوس، 

ايجاد و تشكيل اين طوفان هاي حاره اي است. 
كشور ما تاكنون در معرض خطر جدي اين طوفان هاي حاره اي قرار 
نگرفته است. آخرين باري كه يك طوفان حاره اي به كشور حمله كرد 

مربوط به ۲۰ سال قبل و طوفان گونو مي شود. 
منطقه اي از كش��ور كه زير تأثير اين طوفان ها ق��رار دارد هم جنوب 
كشور و حاش��يه خليج فارس و درياي عمان است. فقط اين مناطق 
هميشه در معرض جريان هاي اقيانوسي قرار دارند. از بندر جاسك تا 
خليج گواتر كه طولي به اندازه تقريبي ۳۵۰ كيلومتر دارد، مهم ترين 
نقطه ايران است كه جريان هاي اقيانوسي در آن رخ داده و همچنان 

رخ مي دهند. 
در مجم��وع اس��تان هاي جنوب��ي كش��ور تاكنون آس��يب جدي از 
طوفان هاي ح��اره اي نديده اند، اما ب��ا توجه به تغيي��رات اقليمي و 
روند هايي كه مالحظه مي ش��ود، از اين به بعد با اين طوفان ها س��ر و 

كار خواهيم داشت. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

حركتدرمرزهایفناوری
بامجتمعصنعتی»شهيدفخريزاده«

مركز صنعتي شهيد فخري زاده كه فناوري هاي روز را 
توليد مي كند با 2۰ واحد فناور به بهره برداري رسيد

مركز نوآوري شهيد فخري زاده، نخستين مركز فناوري سپاه هاي 
استاني اس�ت كه با مشاركت س�ازمان علمي، پژوهشي و فناوري 
سپاه پاسداران روز گذش�ته راه اندازي شد. ايجاد اشتغال پايدار، 
شناس�ايي جوانان خ�اق و داراي ايده هاي ارزش�مند، توس�عه 
ش�ركت هاي دانش بنيان، ايج�اد حلقه هاي علمي و فن�اوري در 
بين مخترعان و مبتكران از مهم ترين اهداف اين مجموعه اس�ت. 
قرار است به زودي سپاه هاي استاني در همه استان ها با ايجاد مراكز نوآوري 
از پتانسيل هاي علمي جهادگران بسيجي و ديگر افراد خالق شهرستان هاي 
كشور استفاده كنند. بر همين اساس مدت حمايت بسيج علمي، پژوهشي 
و فناوري استان ها از شركت هاي نوپا س��ه تا پنج سال خواهد بود. در اين 
مدت بايد شركت هاي مربوطه به ثبات رسيده و بتوانند درآمدزايي داشته 
باشند، در غير اين صورت و به دليل ناتواني شركت ها از ارائه محصول، از 

مركز اخراج خواهند شد. 
 خدمات رايگان به محققان و مبتكران

ايجاد و راه اندازي مراكز نوآوري از سوي بسيج و سپاه هاي استاني در راستاي 
گام دوم بيانيه انقالب اسالمي است. ورود بسيج به مقوله هاي علمي براي 
گسترش بومي سازي و كشف استعدادهاي سراسر كشور است و اين اتفاق 

با ايجاد مراكز نوآور از قطب هاي صنعتي كشور شروع خواهد شد. 
خدمات مراكز نوآور به مخترعان، مبتكران و ايده پردازان هم كاماًل رايگان 
است. سند چشم انداز و افق پنج ساله اين مراكز به گونه اي تدوين مي شود 
كه طي اين مدت اين محل، مركزي براي توليد ثروت براي كل كش��ور و 
استان ميزبان خواهد بود.   در همين راستا روز گذشته مركز نوآوري صنعتي 
شهيد فخري زاده در منطقه صنعتي غرب تبريز راه اندازي شد. اين مركز 
هم اكنون با فعاليت ۲۰ واحد فناور فعاليت خود را آغاز كرده است كه با توجه 
به استقبال مخترعان و محققان از تأسيس اين مركز، اين ظرفيت تا ۱۰ برابر 
قابل افزايش است.  مهندسي مكانيك، الكترونيك، مكاترونيك، هوافضا، 
رايانه، پزشكي، ش��يمي و پليمر، طراحي صنعتي، ليزر فيزيك و اپتيك، 
مديريت كسب و كار و كارآفريني، مديريت و توسعه بازار شامل بازاريابي 
و بازارس��ازي داخلي و صادرات، توسعه و گس��ترش تجارت الكترونيك، 
نانوفناوري، زيست فناوري، هوش مصنوعي و علوم شناختي، انفورماتيك 
و سيستم هاي مبتني بر IT از جمله محورهاي اصلي و مهم فعاليت مركز 

نوآوري شهيد فخري زاده است. 
 برنامه ريزي براي ايجاد 5۰۰ مركز رشد در كشور

رئيس سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناوري كشور در آيين آغاز به كار 
مركز نوآوري صنعتي شهيد فخري زاده، اقتدار علمي را رمز نفوذ علمي، 
سياسي و اقتصادي برشمرد و گفت: تمدن نوين اسالمي ارجحيت علمي و 
فناوري و جهاد علم است كه تحقق آن بر مبناي فعاليت هاي جامعه بسيج 
سرعت مي گيرد.  سردار مهدي رحيمي با اشاره به هدف گذاري ايجاد ۵۰۰ 
مركز رشد )مراكزي كه شركت هاي موفق آن براي عرضه بيشتر خدمات به 
مراكز نوآور راه مي يابند( در سراسر كشور تصريح كرد: تاكنون ۱۶۰ مركز 
فعال شده اند كه با جريان سازي در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي، كشور را به 

سمت بومي سازي صنايع و فناوري ها سوق مي دهند. 
 ارتباط بين صنعت و دانشگاه

رئيس سازمان بسيج علمي سپاه عاشورا هم در اين مراسم گفت: هدف از 
ايجاد اين مركز، اقتصاد دانش بنيان و بحث بيانيه گام دوم است كه حضرت 
آقا به عمل به بحث علم و فناوري تأكيد داشتند. آن چيزي كه بيشتر به 
دنبال آن هستيم اين اس��ت كه ارتباط بين صنعت و دانشگاه در اين فضا 
فراهم شود. به همين منظور براي قطعات و تجهيزاتي كه از خارج از كشور 
وارد شده و ارزبر هستند، ما مي توانيم اين فضا و شرايط را براي كارخانجات 

آماده كنيم كه همه اين تجهيزات در داخل توليد شوند. 
سرهنگ نادر ارسالني ايجاد اشتغال پايدار، شناسايي افراد خالق و داراي 
ايده هاي ارزش��مند، توسعه ش��ركت هاي دانش بنيان، ايجاد حلقه هاي 
علمي و فناوري در بين مخترعان و مبتكران، ايجاد ثروت و ارزش افزوده 
در واحد هاي قابل ارتقا، كمك به بالندگي علمي و اقتصادي كشور و توسعه 
شكل گيري شركت هاي دانش بنيان را از اهداف مهم راه اندازي مركز نوآوري 

شهيد فخري زاده بيان كرد. 
 حمايت هاي فني در جهت كارآفريني

سردار عابدين خرم، فرمانده سپاه عاشورا نيز در اين مراسم گفت: مشكل ما 
در حوزه صنعت و فناوري، دانش محور نبودن توليد و نيروي انساني است و 
در راستاي رفع نواقص، وجود چنين مراكزي ضرورت دارد؛ چراكه در واقع، 

سنگر اول جنگ اقتصادي هستند. 
 دكتر اماني، رئيس مركز نوآوري شهيد فخري زاده هم در خصوص امكانات 
اين مركز گفت: زيربناي اين مركز حدود ۵ هزار متر مربع است كه ۱۵۰۰ 
متر مربع از اين فضا، فضاي كارگاهي و آزمايشگاهي براي تحصيلكردگان و 
فرهيختگان است. ما با حمايت فني اين شركت ها را براي كارآفريني تشويق 
مي كنيم و در حوزه هاي مكانيك، برق، كامپيوتر، هوش مصنوعي و  هوافضا 

اين فعاليت ها وجود دارد. 
 محققان طرح هاي خود را ارسال كنند

گفتني است محل استقرار مركز نوآوري شهيد فخري زاده به دليل نزديكي 
و همجواري با منطقه صنعتي غرب تبريز و شركت هاي مختلف و عديده 
صنعتي بسيار مهم است. زمين اين مركز توسط شركت ليفتراك سازي به 
مدت پنج سال در اختيار بسيج علمي، پژوهشي و فناوري آذربايجان شرقي 
قرار گرفته كه ارزش اجاره اين مدت بالغ بر ۱۳ ميليارد تومان است؛ تاكنون 
بسيج براي تجهيز آن بيش از ۳ ميليارد تومان هزينه كرده است.  تعدادي 
از كارگاه ها و بخش هاي صنعتي و علمي مركز نوآوري شهيد فخري زاده از 
يك ماه قبل از افتتاح فعال شده بودند، اما زمان افتتاح رسمي آن با حضور 
مقامات كشوري و بسيج در هفته دفاع مقدس به انجام رسيد.  مركز نوآوري 
شهيد فخري زاده اكنون آماده ارائه خدمات است و محققان از سراسر كشور 
مي توانند با مراجعه به سايت بسيج علمي، پژوهشي و فناوري سپاه عاشورا 
ضمن پر كردن فرم هاي درخواستي، طرح هاي خود را به تيم داوري تحويل 
دهند. پژوهشگران پذيرفته شده و تيم آنها به مدت يك سال در قالب دو 
بازه زماني شش ماهه فرصت دارند در مركز مستقر شوند و محصول خود 

را به ثبت برسانند. 

دهه شصتي است؛ دختر كارآفرين لُري كه »بانوي دوم انقاب 
اسامي« لقب گرفته است. افتخارش اينكه در 36 سالگي دختر 

خيابان انقاب است!
پدرش جانباز اعصاب و روان و مادر، جهادگري به تمام معنا! 

نام »سميرا شاهوردي« با كودكان محروم و »آرزوهاي قشنگ« 
گره خورده است. 

در كودكي آرزوهايي داشته كه به آنها نرسيده و حاال عزمش را 
جزم كرده كه آرزوهاي كودكان محروم را برآورده كند. 

-  براي شناخت آرزوهاي بچه هاي فقير زدم به دل محروميت؛ 
از مشهد و خراسان جنوبي گرفته  تا جنوب كرمان. به كودكان 
مي گفتم ب�راي امام رضا نامه نوش�ته، آرزوهايش�ان را مطرح 

كنند. . . 
بعدها پوي�ش »آرزوهاي قش�نگ« را راه انداخته و توانس�ته 
8هزارو3۰۰ آرزو را در سراسر كش�ور برآورده كند. اكنون نيز 
مشغول ساخت مدرس�ه اي در جازموريان مي باشد كه آرزوي 

22۰ كودك كپرنشين است!
اين بخشي از ظرفيت بي پاياِن انسان است. با اين ظرفيت چه 

كرده ايم؟!
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علیرضا سزاوار


