
در حالي كه مس�ئوالن س�امت كش�ور براي 
ايمن شدن از موج هفتم كرونا به تزريق واكسن 
ي�ادآور تأكي�د مي كنند، ام�ا ش�ايعاتي نظير 
منقضي ش�دن برخي واكس�ن هاي موجود در 
شبكه واكسيناسيون كشور، نگراني هايي را در 
مردم ايجاد كرده است. آسترازنكا و پاستوكووك 
واكس�ن هايي هس�تند كه حرف و حديث هاي 
بيش�تري حول آنه�ا وج�ود دارد. »حميدرضا 
اينانلو« مدير كل امور دارو و مواد تحت كنترل 
س�ازمان غذا و دارو نامه مبني ب�ر تمديد يك 
س�اله تاريخ انقضاي واكسن پاس�توكووك را 
تأييد مي كند. طبق توضيحات وي واكسن هاي 
كوويد۱۹ در ابتدا با مدت زمان كوتاه پايداري مثًا 
شش ماه توزيع مي شدند. به مرور و با تكميل تر 
ش�دن مطالعات پايداري و با ارائه مستندات و 
بررسي كارشناسي اين زمان افزايش يافت. پس 
ارائه مستندات تكميلي در سال جاري. تاريخ 
انقضاي يك ساله براي اين محصول از نظر اداره 
كل دارو مورد تأييد است. همچنين در صورت 
تعهد بر تكميل مستندات و مطالعه پايداري تا 
پايان دو سال، تاريخ روي بسته بندي درج و به 
مرور مطالعات تكميلي دريافت مي شود. با تمام 
اينها »كمال حيدري« معاون وزير بهداشت تأكيد 
مي كند: »امكان توزيع واكسن تاريخ گذشته در 
شبكه بهداشت وجود ندارد و به محض انقضاي 
تاريخ به صورت خودكار جمع آوري مي شود.«

با آغاز موج هفتم كرونا كارآمد ترين نس��خه اي كه 
براي مقابله با اين موج و كمتر ش��دن آمار فوتي ها 
پيچيده مي شود، تزريق دوز يادآور واكسن و رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشتي است. در چنين شرايطي دو 
مسئله مردم را براي آنكه چه واكسني بزنند، مردد 
كرده است. اولين نكته تنوع واكسن هايي كه در سبد 
واكسيناسيون كشور وجود دارد و افراد را بر سر چند 
راهي انتخاب واكس��ن بهتر قرار مي دهد، اما از آن 
مهم تر حرف و حديث ها و شايعات درباره اتمام تاريخ 
انقضاي برخي از واكسن هايي اس��ت كه اتفاقاً در 
سبد واكسيناسيون كشور قرار دارند! واكسن هايي 
همچون واكسن آسترازنكا كه به صورت اهدايي به 
كشور رس��يده و اين روزها به تاريخ انقضاي خود 
نزديك مي شود يا برخي از واكسن هاي وطني كه 
نامه منقضي شدن و درخواس��ت براي تمديد يك 
ساله تاريخ انقضاي آنها با سربرگ سازمان غذا و دارو 
و امضاي مسئوالن وزارت بهداشت در شبكه هاي 
اجتماعي دست به دست مي شود! نامه اي كه مدير 
كل امور دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو 

آن را تأييد مي كند و برايش توجيهاتي دارد!
 تاريخ انقضاي واكسن قابل تمديد است

حميدرضا اينانلو، مدير كل ام��ور دارو و مواد تحت 
كنترل سازمان غذا و دارو درباره مطالب مطرح شده 
درباره تمديد يكساله تاريخ انقضاي واكسن داخلي 
پاستوكووك اينگونه توضيح مي دهد: » واكسن هاي 
كوويد۱۹ در ابتدا با مدت زمان كوتاه پايداري مثاًل 
ش��ش ماه توزيع مي ش��دند. به مرور و با تكميل تر 

ش��دن مطالعات پاي��داري و با ارائه مس��تندات و 
بررسي كارشناس��ي اين زمان افزايش يافت. البته 
اين وضعيت براي واكس��ن هاي با پلتفرم قديمي 
نظير پروتئين نوتركيب )واكسن هاي اسپايكوژن 
يا پاستوكووك پالس( يا فرم ويروس غيرفعال شده 
)واكسن كوويران بركت( قابل پيش بيني تر بود، زيرا 
پايداري محصوالت مشابه قبلي، اثبات شده است.«

وي با بيان اينكه مالك ارائه م��دت زمان پايداري 
واكس��ن ها، مس��تندات ارائ��ه شده اس��ت، ادامه 
مي دهد: » واكسن پاستوكووك، فرم كانژوگه يك 
پروتئين )توكس��وئيد كزاز( و يك دامين پروتئين 
)آنتي ژن نوتركيب( بود. كه محصول دقيقاً مشابه 
قبلي براي آن وجود نداشت. پس ارائه مستندات 
تكميلي در س��ال جاري، تاريخ انقضاي يك ساله 
براي اي��ن محص��ول از نظ��ر اداره كل دارو مورد 
تأييد اس��ت. همچنين در صورت تعهد بر تكميل 
مس��تندات و مطالعه پايداري تا پايان دو س��ال، 
تاريخ روي بس��ته بندي درج و به م��رور مطالعات 
تكميلي دريافت مي ش��ود.« اينانلو در عين حال 
تأكيد مي كند: » واكسن هاي موجود و مورد استفاده 
در كشور، تاريخ انقضاي معلوم و تأييد شده سازمان 
غذا و دارو را دارند  و بعد از انجام آزمايش هاي دقيق و 
مجوز مصرف، در كشور قابل استفاده است. بنابراين 

تاريخ مصرف واكسن هاي كوويد۱۹ پس از بررسي 
مستندات توليد كننده و آزمايش هاي دقيق، توسط 

سازمان غذا و دارو تعيين مي شود.«
 يك روش معمول!

»احمد مهري« اپيدميولوژيس��ت ني��ز در كانال 
متخصص��ان بهداش��ت با اش��اره به انتش��ار خبر 
تزريق واكس��ن با تاريخ انقضاي گذشته در مراكز 
واكسيناس��يون اينگونه مي نويسد: » تمديد تاريخ 
انقضاي واكس��ن به عنوان ي��ك روش معمول در 
گذشته انجام شده است. به طور مثال تنظيم كننده 
ملي – CDSCO در هند – داده هاي جمع آوري 
شده توسط سازنده واكس��ن را براي قدرت تجزيه 
و تحليل مي كند. اين نهاد در صورت قانع ش��دن 

مي تواند اجازه تمديد تاريخ انقضا را بدهد. 
دفتر منطقه اي سازمان بهداش��ت جهاني نيز در 
آفريقا در ماه مي ۲۰۲۱ بيانيه اي صادر و اعالم كرد: 
ماندگاري واكسن بازتابي از مدت زماني است كه 
واكسن قدرت و پايداري خود را در دماي نگهداري 
معين و در نتيجه اثربخشي آن حفظ مي كند. مدت 
زمان ماندگاري براي تعيين تاريخ انقضاي هر دسته 

از محصول واكسن استفاده مي شود. 
اي��ن اپيدميولوژيس��ت در ادام��ه توضي��ح 
مي دهد: » واكسن هاي مجاز براي استفاده اضطراري 

– به عنوان محصوالتي كه تحت مجوز بيولوژيك 
تأييد نهايي نشده اند و هنوز تحت بررسي برنامه هاي 
دارويي جدي��د در حال مطالعه هس��تند– تاريخ 
انقضای ثابتي ندارند. براي آن دسته از دوزهايي كه 
نزديك به انقضا هستند، اگر تحت شرايط مناسب 
براي اطمينان از يكپارچگي براي استفاده نگهداري 
شوند. از ناحيه FDA نامه تمديد تاريخ مصرف يا 

انقضا ابالغ مي شود.«
 درج تاري�خ مص�رف جدي�د ب�ر اس�اس 

استانداردهاي علمي 
دالرام درود، معاون توليد انستيتو پاستور ايران هم با 
اين توضيح كه بر حسب استاندارد هاي بين المللي، 
براي محصوالت خطوط توليد واكسن جديد، پس 
از انجام آزمايشات كنترل كيفيت، تاريخ مصرف بر 
اساس داده هاي اوليه پايداري كوتاه مدت)مثالً براي 
شش ماه( درج مي شود، مي گويد: » براي محصول 
جديد كه شش ماه از تاريخ توليد اولين نمونه هاي 
آن نگذشته اس��ت، نمي توان تاريخ انقضاي دو يا 
سه ساله درج كرد، چون هنوز اين محصول در آن 
مقاطع زماني مورد بررسي قرار نگرفته است؛ بنابراين 
در مورد درج تاريخ مصرف و نيز نحوه بررسي و تأييد 
قابليت مصرف واكسن پاستوكووك، كامالً بر اساس 
اصول و اس��تاندارد هاي علمي و بين المللي عمل 

شده است.«
 واكسن مشكل دار توزيع نمي شود

با تمام اينها كمال حيدري، معاون وزير بهداشت در 
واكنش به سؤالي درباره واكسن هاي آسترازنكاي 
تاريخ گذش��ته مي گويد: »امكان توزيع واكس��ن 
تاريخ گذشته در شبكه بهداشت وجود ندارد و به 
محض انقضاي تاريخ به صورت خودكار جمع آوري 
مي شود.« به گفته وي هر واكس��ني كه در كشور 
وجود دارد از س��ازمان غذا و دارو يك كد دريافت 
مي كند. وقتي تاريخ آن مي گذرد سامانه سازمان 
غذا و دارو ديگر اجازه ثبت به آن نمي دهد و امكان 
استفاده از آن در شبكه بهداش��تي وجود نخواهد 

داشت. 
حيدري در خصوص تاريخ انقضاي واكسن آسترازنكا 
تأكيد مي كند: » واكسن هاي آسترازنكاي موجود در 
كش��ور هنوز حدود دو هفته ديگر تاريخ دارند و تا 
آن زمان تزريق مي ش��ود. بعد از انقضاي تاريخ آن 

جمع  آوري مي شوند و ديگر تزريق نمي شود.«
به گفته وي به جز آس��ترازنكا، واكس��ن خارجي 
س��ينوفارم ه��م در ش��بكه بهداش��تي و س��بد 
واكسيناسيون كشور وجود دارد. اين واكسن  هنوز 
حدود شش ماه تاريخ مصرف دارند و مشكلي براي 

توزيع و تزريق آن  وجود ندارد. 
حيدري با اشاره به شائبه هايي كه در فضاي مجازي 
وجود دارد، تأكيد مي كند: » مردم به اين ش��ايعات 
توجه نكنند و اخبار درس��ت را از منابع رس��مي و 
مس��ئوالن وزارت بهداش��ت دريافت كنند. همه 
واكسن هاي موجود در كشور تأييديه سازمان غذا و 
دارو را دارند. در صورتي كه مشكلي از جمله گذشتن 
تاريخ واكس��ن يا عوارض قابل توجه وجود داشته 

باشد. اجازه توزيع آن داده نمي شود.«
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جاده و خودرو، مهم ترين عوامل گسترش معلولیت

تمديد تاريخ انقضاي واكسن بر اساس استانداردهاي علمي
مدير كل امور دارو: ارائه مستندات تكميلي تاريخ انقضاي يك ساله براي پاستوكووك از نظر اداره كل دارو مورد تأييد است

هفته جاري به نام 

عليرضا سزاوار
معلولي�ن   گزارش  2 هفت�ه 

ي  ر ا مگ���ذ ن�ا
شده اس�ت. متولي اصل�ي حماي�ت از معلوالن، 
سازمان بهزيستي معرفي شده است، اما بر اساس 
اسناد باالدستي ۱4 دستگاه ديگر مثل وزارت علوم، 
وزارت راه  و  شهرس�ازي، وزارت كش�ور و وزارت 
بهداشت هم مس�ئوليت دارند كه به گفته رئيس 
كميته بهزيستي مجلس تاكنون به وظايف خود در 
اين زمينه درس�ت عمل نكرده اند. اي�ن نماينده 
جاده هاي فرس�وده و خودروهاي ناايمن را داليل 
اصلي رشد جمعيت معلوالن كشور دانست كه فقط 
سال قبل 2هزارو700 قطع نخاعي تحويل داده اند. 

دولت بايد امس��ال برنامه هفتم توس��عه را تدوين 
و تعيين تكليف كند و نمايندگان ه��م بايد با ارائه 
پيشنهادات مؤثر در حوزه توانبخشي در اين برنامه 
به كمك معلوالن بروند. براساس آمارهاي سازمان 
پزشكي قانوني س��االنه ۱7 هزار فوتي بر اثر سوانح 
رانندگي داريم. از اين تع��داد 3۰۰ هزار مجروح و 
حدود 5 هزار نفر هم دچار معلوليت مي ش��وند كه 
نقش كميته بهزيس��تي و توانبخش��ي مجلس در 

رسيدگي به اين معضل كليدي و مؤثر است. 
 بودج�ه معل�والن دس�ت دس�تگاه هاي 

مختلف
مجلس در بودجه س��ال ۱۴۰۱ اعتبارات سازمان 
بهزيستي را ۴7 درصد افزايش داد و از حدود ۱6هزار 
ميليارد تومان به ۲۴ هزار ميليارد تومان رساند. البته 
وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتقد بود كه 
بهزيستي تنها براي اجراي قانون جامع معلوالن به 
۴۰ هزار ميليارد تومان نياز داشته و مجلس همراهي 
نكرده است.  اين نكته را هم نبايد نانوشته گذاشت كه 
تمام بودجه قانون جامع معلوالن در اختيار سازمان 
بهزيستي قرار ندارد و بخش��ي از اين اعتبار در دل 
بودجه دستگاه هاي مختلف و متولي است كه بايد 

طبق قانون اقدام كنند. 
 دس�تگاه هاي متولي به وظايف خود عمل 

نكردند
هفته جاري به نام هفته معلولين نامگذاري شده است. 

در همين زمينه روز گذشته رئيس كميته بهزيستي 
و توانبخش��ي مجلس شوراي اس��المي با اشاره به 
قانون حمايت از معلوالن گفت: فرسودگي برخي از 
جاده هاي كشور مربوط به چند دهه قبل مي شود و 
هر ساله به خاطر همين بي توجهي به زيرساخت ها، 
تعداد بسياري از خانواده ها داغدار مي شوند، از طرفي 
بي كيفيتي خودروها نيز به رشد معلوليت ها در كشور 

دامن مي زند. 
محمدعل��ي محس��ني بندپ��ي در گفت وگ��و با 
خبرگزاري خانه ملت در مورد هفته بهزيس��تي 
و حمايت از معلوالن با اشاره به عملكرد سازمان 
بهزيس��تي به عنوان متولي اصلي معلوالن افزود: 
در راس��تاي حمايت از معلوالن قواني��ن مؤثر و 
متعددي داريم كه هر يك از دستگاه ها را موظف 
مي كند براي حمايت معلوالن تالش كنند. متولي 
اصلي حمايت از افراد داراي معلوليت، س��ازمان 
بهزيستي معرفي شده و براساس اسناد باال دستي 
۱۴ دس��تگاه ديگر همچون وزارت علوم، وزارت 
راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت بهداشت و 
غيره همپاي سازمان بهزيستي وظايفي را بر عهده 
دارند كه متأسفانه تاكنون به وظايف خود درست 

عمل نكرده اند. 

 كم كاري شهرداري ها براي معلوالن
نماينده مردم چالوس، نوشهر و كالردشت يادآور 
ش��د: تورم باعث شده اس��ت كه خدمات درماني و 
دارويي افراد داراي معلوليت، بيش از هر زمان ديگر 
خودنمايي  كند. در كميته توانبخشي مجلس شوراي 
اسالمي جلسات منظمي براي حل مشكل معلوالن 
داشتيم. همچنين با بخش خصوصي نشست هايي 
در وزارت بهداشت و درمان برگزار و مقرر شد حدود 
7۰ درصد درآمد بخش خصوصي، براي ارائه خدمات 

تحت پوشش بيمه همگاني قرار بگيرد. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان پزشكي مجلس 
ضمن اشاره به مشكالت افراد داراي معلوليت  تصريح 
كرد: مراقبت از افراد معلول براي خانواده هاي آنها 
مش��كالتي را به همراه دارد. از طرفي برخي از آنها 
نيازمند دستگاه هايي براي گذران زندگي هستند 
كه هر چند سال يكبار نيازمند تعويض است. براي 
اش��تغال و تأمين حداقل هاي خود هم با مسائلي 
روبه رو بودند و حتي قانون اس��تخدام 3 درصد اين 
گروه تاكنون به صورت كامل اجرايي نشده اس��ت. 
تسهيالت اشتغالزايي براي معلوالن و زنان سرپرست 
خانوار كه توسط سازمان بهزيستي پرداخت مي شد 

نيز امسال بايد تقويت شود. 

وي ادامه داد: متناسب سازي محيط از ديگر نيازهاي 
معلوالن است كه بيش��تر اماكن عمومي محروم از 
سطوح شيب دار، آسانسور و پله برقي هستند. مسئله 
حمل و نقل عمومي از موارد ديگري است كه بايد 
شهرداري مس��تقيماً به آن ورود پيدا مي كرد، اما 

تاكنون شاهد آن نبوديم. 
 سوء مديريت  و كم كاري ، سرچشمه افزايش 

معلوالن
رئيس كميته توانبخش��ي مجلس يازدهم با انتقاد 
از رش��د معلوليت هاي ج��اده اي ادام��ه داد: طبق 
آمار پزش��كي قانوني حدود ۲6 ه��زار نفر مجروح 
در تصادفات س��ال گذشته داش��تيم. از اين تعداد 
۱۰درصد آنها از يك نوع معلوليت  رنج مي برند كه به 
جامعه معلوالن كشور اضافه شدند. ۱۰ درصد ديگر 
يعني حدود ۲هزارو7۰۰ قطع نخاعي هم داشتيم. 
اين گروه افرادي هستند كه به تبع تصادفات جاده اي 
اين اتفاقات براي آنها رخ مي ده��د. گروهي هم به 
واسطه س��ختي كار همچون كارگران ساختماني 
دچار معلوليت هايي مي شوند كه جبران ناپذير است. 
با سرشماري تمام اين گروه ها به جمعيت گسترده اي 
از افراد داراي معلوليت مي رسيم كه سر چشمه تمام 

آنها به سوء مديريت  و كم كاري ها مي رسد. 
 شاهكار استثنايي خودروسازان

وي ادام��ه داد: هر ي��ك از خودروه��اي توليد ملي با 
آپش��ن هايي برتري خود را نس��بت ب��ه ديگري در 
نامگذاري ها ارائه مي كنند كه متأسفانه در هر حادثه 
جاده اي اين آپش��ن ها به قيمت جان مردم س��طح 
كيفيت خود را نش��ان مي دهند. به ط��ور نمونه دي 
ماه س��ال قبل تصادف زنجيره اي در محور بهبهان - 
رامهرمز باعث برخورد ح��دود 6۰ خودرو با يكديگر 
و منجر به مرگ پنج تن ش��د. در اين  تصادف ايربگ 
هيچ خودرويي باز نشد. اين اتفاق در هر كشوري رخ 
مي داد بدون تعلل در كارخانه هاي خودروسازي آنها 
بسته مي شد.  گفتني است پيشنهاد رايگان شدن سفر 
معلوالن هم سال قبل در مجلس مطرح شد. اختصاص 
تخفيف 5۰ درصدي يا رايگان شدن سفر معلوالن از 
مواردي بود كه در بودجه مورد توجه قرار گرفت، اما با 
در نظر گرفتن مسافرت كم معلوالن قرار شد مخارج آن 

در جاي ديگري براي اين قشر هزينه شود. 

 مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: حدود يك ميليون و 5۰۰ 
هزار كارگر ساختماني در كشور در حال فعاليت هستند، در اين ميان 
7۰۰ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند كه اگر اصالح ماده 5 قانون بيمه هاي 
كارگران ساختماني صورت بگيرد، ما تمام كارگران ساختماني را تحت 

پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي دهيم. 
 سرپرست معاونت پيشگيري و درمان اعتياد مركز توسعه پيشگيري 
سازمان بهزيستي كشور از چالش ورود نابجاي افراد با اختالالت رواني 
به سيستم غربالگري معتادان بهزيستي خبر داد و گفت: بيماران روان به 

اشتباه وارد سيستم غربالگري معتادان متجاهر بهزيستي مي شوند. 
 سامانه هاي الكترونيكي صدور مجوز مؤسسات و مراكز غير دولتي 

ماده ۲6 و پيشخوان مجازي سازمان بهزيستي رونمايي شد. 
 شهردار منطقه ۱۹ از طبخ و توزيع بيش از ۱5 هزار پرس غذاي گرم 
در قالب طرح اطعام غدير در بين شهروندان محالت كم برخوردار اين 

منطقه خبر داد. 
 جهانگردان كش��ورهاي فرانس��ه، س��وئيس و موناكو در قالب تور 
گردش��گري بين المللي موتورس��يكلت به همت كانون جهانگردي و 
اتومبيلراني با ورود به ايران از جاذبه هاي مناطق ش��رقي كش��ورمان 

بازديد كردند. 
 نايب رئيس ش��وراي اسالمي شهر تهران به تش��ريح اهميت خريد 
اتوبوس هاي دس��ت دوم در ش��رايط فعلي اقتصادي كشور و مديريت 
شهري پرداخت و گفت: در حال حاضر مديريت شهري با افزايش تقاضا 
و مشكل عرضه مواجه است كه در اين شرايط فقط واردات اتوبوس هاي 

دست دوم راهگشاي مشكل است. 
 رئي��س س��نديكاي توليدكنندگان داروي انس��اني كش��ور گفت: 
چندنرخي بودن ارز آسيب زيادي به صنعت دارو وارد كرد و مشكالت 

متعددي در توليد و عرضه صنايع دارويي به وجود آورده بود. 
 عضو كميسيون بهداشت مجلس گفت: طبق قانون، فروش دخانيات 
به نوجوانان زير ۱۸ سال ممنوع است؛ اقدام فروشگاه اينترنتي در عرضه 

دخانيات مصداق كار غيرقانوني است. 

عفو ۴۳ اعدامي و ۲۱ محكوم امنيتي
 به مناسبت اعياد قربان و غدير

رهب�ر انق�اب ب�ه مناس�بت اعي�اد قرب�ان و غدي�ر ب�ا عف�و و 
تخفي�ف مج�ازات تع�دادي از محكوم�ان موافق�ت كردن�د. 
حجت االس��الم صادق رحيم��ي، مع��اون قضايي ق��وه قضائيه گفت: 
به مناسبت اعياد قربان و غدير، رهبر انقالب با عفو يا تخفيف مجازات 
تعدادي از محكوم��ان محاكم عموم��ي و انقالب، س��ازمان تعزيرات 

حكومتي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح موافقت كردند. 
وي در تشريح جزئيات موافقت رهبر انقالب با عفو يا تخفيف مجازات 
محكومان به مناس��بت اعياد قربان و غدير  اظهار كرد: رهبر انقالب به 
مناسبت اعياد قربان و غدير با عفو و تخفيف مجازات ۲ هزار و ۲7۲ نفر 
موافقت كردند كه از اين تعداد ۸۱۱ نفر مشمول عفو منتهي به آزادي و 
هزارو۴6۱ نفر مشمول عفو منتهي به تخفيف يا تبديل مجازات شدند. 
حجت االس��الم رحيمي تصريح كرد: از ۲ هزار و ۲7۲ مورد ۴3 مورد 
از عفوش��دگان جزو محكومان اعدام بودند، هفت م��ورد از محكومان 
سازمان قضايي نيروهاي مس��لح، يك هزار و 765 مورد از محكومين 
دادگستري )غير از اعدام(، ۴۴۹ مورد از محكومان تعزيرات حكومتي 
و هش��ت مورد نيز مربوط به ماده ۲۰ آيين نامه عفو هستند.  وي بيان 
كرد: از مواردي كه عنوان ش��د ۱۸۸ مورد از خانم ها و ۲۱ مورد هم از 

محكومان امنيتي هستند. 

حسین سروقامت

هندي ه�ا اگر بخواهند، مي رس�ند. . . جوان هن�دي آبدارچي 
شركتي است، اما مي خواهد روزي مدير عامل شود. اين پروسه 

چقدر طول مي كشد؟ شايد 20 سال. 
با يك طراحي دقيق جوري پيش مي رود كه 20 سال بعد پشت 

ميز مدير عاملي باشد!
بگذريم؛ طرف قصد كرده كسي را ببيند، اما محلش نمي گذارد. 
يك روز، يك هفته، يك ماه. . . اگر س�ماجت كند. باالخره او را 

نمي بيند؟ قطعاً مي بيند!
با روش هندي ها، بلكه با هر تاشي براي رياست طلبي مخالفم، 
اما عاش�ق جنگيدنم. رؤيايت دختري اس�ت كه با هم زير يك 
سقف زندگي كنيد، چرا نمي جنگي، به چنگش آوري؟ عاشق 

شغلي هستي، چرا نمي جنگي، به آن برسي؟ 
اين روايت براي صدها سال پيش نيست؛ براي امروز است:

»هر كه چيزي را با لجاجت دنبال كند، به همه يا بخش�ي از آن 
مي رسد!«

اصًا اگر جنگي را عشق است، همين جنگ است!

6۲7

   شهروند تهراني:  متأس��فانه تعدادي از اهالي ساختمان هاي 
بانك رهني )هزار دستگاه( منطقه ۱6 نازي  آباد شيرهاي تعبيه شده 
براي آبياري فضاي سبز محوطه را به صورت بي رويه مورد استفاده 
قرار مي دهند. حتي بعضي از آنها با ساخت فواره به صورت شخصي 
از آن استفاده مي كنند. در دوران كم آبي استفاده نادرست و بي رويه 
از مصرف آب شايسته نيست؛ به همين دليل چندين بار با شهرداري 
منطقه ۱6 تماس گرفتم تا هم ضمن تذكر به ساكنان، سر و ساماني 
هم به وضعيت استفاده از آب در فضاي سبز محوطه هزار دستگاه 
بدهند، در كمال ناباوري به حالت تمسخر اعالم مي كنند كه شما 
نگران مصرف آب نباشيد آب هاي مصرفي به سفره هاي زيرزميني 
رفته و بعد از اس��تفاده تبخير مي ش��ود و باعث ب��اران در منطقه 
مي شود. مسئوالن منطقه ۱6 هم در مورد اين مشكل چاره انديشي 
كنند و افراد شايسته اي را در جهت ارتباط با مردم در نظر بگيرند. 

  عليزاده – مازندران:  مردم از نبود امنيت اخالقي در كش��ور 
خصوصاً كالنشهرها كه هر روز بيشتر مي شود، ناراحت هستند. در 
اين شرايط و با وضعيتي كه س��واحل شمالي در مورد حجاب پيدا 
كرده اند، به دليل اوضاع فجيع رعايت حجاب در اماكن تفريحي - 
س��احلي و پارك ها، خانواده هاي مذهبي و حتي ساكنان سواحل 
امكان استفاده از اين فضاهاي تفريحي را ندارند. از مسئوالن ستاد 
امر به معروف و ديگر ارگان هاي مسئول در اين زمينه تقاضا دارم به 

اين وضعيت رسيدگي كنند. 

سام بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹۱۹0۹۶۸۵30 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸4۹۸44۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند. 

انتقال آب بدون برق
 با خالقيت ايراني

محققان كشورمان سيستم پمپاژي براي انتقال آب بدون 
استفاده از نيروي الكتريكي و مكانيكي ارائه كردند

سيستم پمپاژ و انتقال س�يال با هواي فش�رده جهت انتقال آب، 
اختراعي اس�ت كه بسياري از كش�اورزان و روس�تاييان مناطق 
محروم هميش�ه آرزوي آن را داش�تند. اكنون اي�ن مهم با تاش 
محققان ج�وان ايراني ب�ه واقعيت تبديل ش�ده و مراكز مديريت 
بحران، هال احمر و شركت آب و فاضاب هم مشتريان آن شده اند. 

در سال گذشته حوزه كشاورزي و مواد غذايي با ثبت تعداد هزارو۹۸7 
پتنت داراي بيشترين اختراع ثبت شده بوده است. صندوق نوآوري و 
شكوفايي هم ۴3۲ ميليارد تومان تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان 
بخش كشاورزي داده و با حمايت هاي انجام شده، بضاعت مهمي براي 

دانش بنيان هاي كشاورزي به وجود آمده است. 
 جهت دهي 20 درصد دانش بنيان ها به سمت كشاورزي

اكثر ش��ركت هاي دانش بنيان در حوزه هاي فناوري اطالعات، برق و 
مخابرات مشغول فعاليت هستند. در حوزه كشاورزي و صنايع زيستي 
تعداد ش��ركت هاي دانش بنيان نزديك به 3۰۰ مورد است. اين تعداد 
ش��ركت فعال در اين حوزه با ظرفيت هاي بالقوه كشاورزي در سطح 
كشور تناسب ندارد. بر همين اساس پارك هاي علم و فناوري با همراهي 
ديگر بازيگران اين حوزه در تالش هس��تند تا حمايت از شركت هاي 

دانش بنيان فعال در حوزه كشاورزي را افزايش دهند. 
خرداد  ماه وزير جهاد كش��اورزي در بازديد از دستاوردهاي پژوهشگاه 
بيوتكنولوژي ب��ر تأثير فعاليت ه��اي دانش بنيان در تولي��د ثروت در 
بخش كشاورزي تأكيد و اعالم كرد كه امسال ۲۰درصد از شركت هاي 

دانش بنيان در بخش كشاورزي مستقر مي شوند. 
زمستان س��ال گذش��ته هم نمايش��گاه دائمي محصوالت صادراتي 
ايران ساخت معاونت علمي كه نمايش��گاهي براي ارائه توانمندي ها و 
ظرفيت هاي فناورانه كش��ور است، ميزبان ۴۰ ش��ركت دانش بنيان و 
خالق حوزه كشاورزي و امنيت غذايي بود. محصوالتي در اين نمايشگاه 
عرضه ش��د كه با تالش ش��ركت هاي دانش بنيان و خالق و با حمايت 
معاونت علم��ي و فناوري رياس��ت جمهوري به مرحل��ه توليد نمونه، 

تجاري سازي و فروش در بازار داخلي رسيدند. 
صنعت كش��اورزي يكي از صنايع مادر كش��ور و مؤثر در رفع بيكاري 
اس��ت و اس��تفاده از فناوري هاي نوين مي تواند براي كش��ورمان هم 

ارزش آفريني كند . 
»شركت آبياري زيرسطحي ايرانيان با محصول سيستم نوين آبياري 
زيرسطحي«، »ش��ركت نوين رش��د ناديان با انواع خوراك آبزيان«، 
»شركت پرواز ياران س��يرنگ با پهپاد كش��اورزي« و »شركت بسپار 
پيش��رفته ش��ريف با محصول بس��ته بندي هاي با مان��دگاري باالي 
محصوالت كشاورزي« در بخش كشاورزي نمايشگاه سال قبل حضور 

داشتند. 
»نخس��تين مركز توليد جنين گاو ش��ركت س��ينافناوران ماندگار«، 
»انواع مكمل هاي رش��د گياهان«، »كودهاي محتوي عناصر غذايي 
مورد ني��از گياهان«، »بذرهاي هيبريد« و غيره نيز در اين  نمايش��گاه 

عرضه شده بود . 
 حل مشكل آب و برق با هم

در همين راستا با توجه به پيامدهاي خشكسالي، محققان كشورمان 
سيستم پمپاژي براي انتقال آب ارائه كردند كه بدون نياز به انرژي برق، 

آب مورد نياز را به مناطق مورد نظر منتقل مي كند. 
احمد يازرلو مجري اين طرح با اشاره به طراحي و ساخت نمونه اوليه 
سيستم »پمپاژ و انتقال س��يال بدون انرژي برق«، به ايسنا گفت: اين 
سيستم به منظور حل مشكل مصرف بي رويه و هدر رفت آب، كاهش 
مصرف انرژي برق، استفاده از آب خاكستري)آب بازيافتي از فاضالب(، 
كاهش حجم آب ورودي ب��ه تصفيه خانه ها و اس��تفاده از انرژي هاي 

هزينه بر در پمپ ها اجرايي شده است. 
وي اساس اين سيستم را بر پايه هواي فشرده دانست و ادامه داد: از زمان 
پيدايش تمدن و به وجود آمدن فرهنگ در كنار رودخانه ها و منابع آبي، 
مشكل تأمين آب و انتقال آن به دليل محدوديت هاي زيست محيطي 
مطرح بوده اس��ت. به گونه اي كه در ابتدا جهت تأمين فش��ار و دبي از 
آبگيرها و سدها اس��تفاده مي ش��د و پس از اختراع موتور و استفاده از 
انرژي بخار براي انتقال نيرو محركه و نيروي باد، پمپ هاي برقي جهت 

انتقال آب به وجود آمدند. 
 مقابله با افت شديد سطح آب

مجري اين طرح خاطر نش��ان كرد: در پي اختراع برق و برقي ش��دن 
پمپ ها، محدوديت استفاده از انرژي الكتريكي در محرك ها به عنوان 
دغدغه اساسي در استفاده از پمپ ها شد. امروزه نيز با توجه به پديده 
خشكسالي و كمبود شديد آب، نيروگاه هاي آبي قدرت توليد برق خود 
را از دس��ت داده اند و از طرفي منابع زيرزميني نيز با افت شديد سطح 

آب، كشور ما و دنيا را تحت تأثير قرار داده  است. 
يازرلو اظهار كرد: بر اين اساس ما سيستم پمپاژ و انتقال سيال با هواي 
فشرده )بدون برق( را به منظور انتقال آب عرضه كرديم. اين سيستم 
توسط تلمبه و توليد هواي فش��رده، مخزن 5 ليتري 5۰ اتمسفري را 
تحت فشار هوا قرار مي دهد. ميزان تحت فشار قرار دادن مخزن هوا به 

تعداد دفعات استفاده و حجم ذخيره آب بستگي دارد. 
وي اضافه كرد: تقريباً براي هر بار تخليه مخزن آب به ۰/۸ نيوتن فشار 
نياز است كه با ۱۲ بار تلمبه زدن اين مقدار فشار تأمين مي شود و پس 
از باال رفتن فشار، ش��ير گازي خروجي هوا باز مي شود تا هوا با فشار به 
داخل مخزن آب منتقل شود. يعني تحت فشار هوا، آب مخزن فشرده 

شده تا آب به منطقه مورد نظر انتقال يابد. 
 استفاده در مناطق محروم و مناطق گردشگري

به گفته اين محقق از اين سيس��تم مي توان در مناطقي كه دسترسي 
به انرژي برق موجود نباش��د قابل بهره برداري اس��ت. ضمن اينكه به 
منظور پمپاژ آب از چشمه به مخازن يا كش��اورزي و دامداري، منازل 
مسكوني)روستاهاي دور دست(، مناطق گردشگري و غيره قابل استفاده 
است.  وي با اش��اره به كاربردهاي ديگر اين سيستم توضيح داد: براي 
توليد محصوالتي چون مواد غذايي كه براي خنك كاري دستگاه ها نياز 
به آب است، مي توان از اين دستگاه با استفاده از آب خاكستري جهت 

خنك كاري استفاده كرد. 
يازرلو برج هاي خنك كننده نيروگاه هاي برقي، مراكز مديريت بحران، 
هالل احمر و ش��ركت آب و فاضالب را از ديگر مشتريان كاربردي اين 
دستگاه نام برد و گفت: احتياج نداشتن به انرژي الكتريكي و مكانيكي، 
قابليت تنظيم ميزان فشار و امكان ذخيره و استفاده از آب خاكستري 
براي مصارف م��ورد نياز از جمله مزاياي اصلي اين محصول به ش��مار 

مي رود. 
مجري طرح با تأكيد بر اينكه اين سيس��تم در ش��ركت آب و فاضالب 
خراس��ان ش��مالي مورد آزمايش و آزمون قرار گرفت، افزود: با توجه 
به سيستم هيدروليكي به كار رفته در اين دس��تگاه مي توان دبي آب 
خروجي و فش��ار مورد نياز تا 5۰ اتمس��فر را تأمين كرد كه تقريبا در 
پمپ هاي افقي سانتريفيوژي خارجي اين مقدار دبي و فشار غيرممكن 

است. 
گفتني است به دليل نوع طراحي، كاهش مخارج نگهداري، هزينه پايين 
بهره برداري و صرفه اقتصادي اين دستگاه، سرمايه گذاران و صنعتگران 

مي توانند در توليد انبوه آن مشاركت كنند. 

ابراهیم مشیريان

زهرا چيذري
  گزارش  یک
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