
»جنايت و فساد در شبكه تأمين دارو« موضوعي 
است كه كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت 
دولت نهم و يكي از چهره هاي شناخته ش�ده 
ح�وزه س�امت آن  را رس�انه اي كرده اس�ت. 
اين مس�ئله موضوع تازه اي نيس�ت! پيش از 
اين نيز پ�اي امضاهاي طايي در ح�وزه دارو و 
سامت به رس�انه ها باز ش�ده بود؛ امضاهايي 
كه هر چند بنا بود بس�اطش برچيده شود، اما 
در دوران كرونا ب�ا ظهور و ب�روز باندهايي كه 
داروهايي همچون رمدس�يوير و فاويپيراوير 
را در ش�رايطي در س�طح كان وارد، توزيع و 
تجويز مي كردند كه سازمان جهاني بهداشت 
اثربخش�ي اين داروها را براي درمان كرونا رد 
كرده بود! عاوه بر اين، گفته ش�د تنگي نفس 
و افزاي�ش ۵۰ درصدي مرگ و مي�ر از عوارض 
جانبي رمدس�يوير و فاويپيراوير بوده اس�ت. 
حتي در بحث واردات واكسن هم زمزمه هايي 
از تعارض منافع و مسائلي از اين دست مطرح 
ش�د. حاال بهرام عين اللهي، وزير بهداش�ت با 
اش�اره به برنامه وزارت بهداش�ت براي مقابله 
با حفره هاي ش�بكه توزيع دارو در كشور قول 
داده طبق قانون با مافياي دارو برخورد ش�ود. 

مافياي دارو و امضا هاي طاليي انگار واقعي است. 
اين موضوعي است كه سعيد نمكي، وزير بهداشت 
دولت دوازده��م از همان ابتدا ك��ه كار را تحويل 
گرفت، بر آن تأكيد كرد. وي در آيين معارفه وزير 
بهداشت دولت س��يزدهم هم بار ديگر با اشاره به 
مافياي دارو گفت: »در س��ازمان غذا و دارو با يك 
مافياي ش��كم گنده و دهن باز روب��ه رو بوديم كه 
براي ما از بي��ن بردن ريش��ه هاي آن هزينه هاي 
زيادي داشت. « به گفته نمكي فقط ۹۵۰ ميليارد 
بيت المال رفته ب��ود براي دارو هايي ك��ه ۵ تا ۱۵ 
توليد كننده داخل داشت، اما كساني با قيمت ۵ تا 
۱۰ برابر از بيرون وارد كرده بودند! ماجراي دارو هاي 
ممنوعه كرونا و ادامه تجويز آنها با وجود ش��واهد 
علمي قطعي بر رد اثرگذاري و حتي عوارض جانبي 
شديدي همچون مرگ بيماران كرونايي هم يكي 
ديگر از شواهد وجود فساد در شبكه تأمين داروي 

كشور است. 
 تجوي�ز 11 ميلي�ون دوز از داروي�ي كه از 

فهرست درمان كرونا خارج شد
دوم مهر ماه ۱۳۹۹، مصطفي قانعي، رئيس وقت 
كميته علمي ستاد كرونا از حذف داروي فاويپيراوير 
از پروتكل درماني بيماران مبتال به كوويد ۱۹ خبر 
داد. به گفته وي داروي »فاويپيراوير« هيچ اثري در 
درمان بيماران مبتال نداشت و مصرف آن ممكن 

است براي بيماران آسيب رسان هم باشد!
دهم مرداد ماه ۱۳۹۹ هم سيد سجاد رضوي، رئيس 
دبيرخانه شوراي عالي بيمه سالمت گفته بود هنوز 
رمدسيوير و فاويپيراوير در كل دنيا هم تأييد مصرف 
ندارد، البته برخي آن را تأييد كردند. اگر اين دارو 
از سوي معاونت درمان تأييد شود و پروتكل تجويز 
رمدسيوير و فاويپيراوير ابالغ شود، تحت پوشش 
بيمه قرار خواهن��د گرفت.  اواخر مهر ماه س��ال 
گذشته هم »رضا ملك زاده« معاون وزير بهداشت 
و عضو كميته اجرايي مطالعه س��ازمان بهداشت 
جهاني براي درمان كوويد ۱۹ با بيان اينكه ايران 
با ثبت نام ۳هزارو۵۰۰ بيمار، موفق به كسب رتبه 
نخس��ت در »تعداد بيماران مشاركت كننده« در 
مطالعه كارآزمايي باليني سازمان بهداشت جهاني 
براي درمان اين بيماري ش��ده، درباره اثر بخشي 
دارو هاي »رمدسيوير«، »لوپيناوير«، »اينترفرون« 
و »هيدروكسي كلروكين« تحت كارآزمايي باليني 
روي ۱۱ هزار بيمار مشاركت كننده از حدود ۵۰۰ 
بيمارستان ۳۰ كش��ور در شش منطقه جهان در 
مطالعه س��ازمان بهداش��ت جهاني براي درمان 
كوويد ۱۹ تأكيد كرد: »بر اساس اين نتايج مهم، 
تأثيري بر درم��ان، كاهش طول مدت بس��تري، 
نياز به تهويه مكانيك��ي و مرگ و مير مبتاليان به 
كوويد ۱۹ بس��تري در بيمارستان نشان ندادند. « 
اين ماجرا با حواشي متعدد و با استعفاي ملك زاده 
و دعواي نمكي و معاونش همراه شد و موضوعات 
اصلي همچون اثربخش نبود رمدسيوير و چرايي 
س��هم ۳ هزار و ۵۰۰ نفري ايران از بين ۳۰ كشور 
شركت كننده در اين كارآزمايي و مسائل مرتبط با 

آن در اين دعواي زرگري فراموش شد. 
با تمام اينها از ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۹ فاويپيراوير 

به همراه رمدسيوير به موجب ابالغيه وزير بهداشت 
و مصوبه هفتاد و نهمين جلسه شوراي عالي بيمه 
سالمت كش��ور، براي درمان كوويد ۱۹ مبتني بر 
پروتكل هاي وزارت بهداشت، تحت پوشش بيمه 

قرار گرفتند. 
در عين ح��ال ۲۱ فروردين م��اه ۱۴۰۰ نيز وزير 
بهداش��ت در نامه هايي جداگانه خطاب به رئيس 
س��ازمان غذا و دارو و مديران عامل سازمان هاي 
بيمه سالمت و تأمين اجتماعي با اشاره بر ضرورت 
افزايش دسترس��ي راحت تر مبتالي��ان به كرونا 
به دارو هاي فاويپيراوير و رمد س��يوير تأكيد كرد 
كه پوش��ش بيمه اي اين دارو ها م��ورد توجه قرار 
گيرد! در نهايت ۲۳ مرداد ماه امسال سازمان بيمه 
سالمت اعالم كرد كه داروي فاويپيراوير تأثيري 
بر درمان كرونا ندارد و بر همين اساس از پوشش 
بيمه اي خارج شده اس��ت. اين خروج دير هنگام 
زماني انجام شد كه به گفته حيدر محمدي، مدير 
كل دارو و مواد تحت كنترل س��ازمان غذا و دارو 
مصرف فاويپيراوير در مجموع شش ماه دوم سال 

۱۳۹۹ به ۱۱ ميليون رسيد!
 سودجويي، جنايت و فساد

حاال هم كام��ران باقري لنكراني، وزير بهداش��ت 
دولت دهم در مصاحبه اي ب��ا خبرگزاري ايرنا در 
اين باره مي گويد: » شبكه توزيع ما گاهي مواقع يك 
حفره هايي دارد كه اين مشكالت را ايجاد مي كند. 
ما برخي مواق��ع با فقدان ن��گاه بلندمدت روبه رو 
هستيم و نگاه نمي كنيم آينده را چطور ببينيم و 
تنها مقطع فعلي را مي بينيم،  هم با س��ودجويي 

روبه رو هستيم و هم با جنايت و فساد.«
لنكراني تأكي��د مي كند: » بنابراين يك قس��مت 
كار مديريتي و يك بخش هم كار جنايي اس��ت 

و قس��متي نيز كار مبارزه با قاچاق اس��ت و همه 
اين موارد يك فرمول ندارد و باي��د همه آنها را با 

هم ديد.«
لنكراني با تأكيد بر اينكه درباره واكس��ن هم اين 
مسئله وجود داشت كه آب مقطر فروخته بودند، 
مي افزايد: » در همين بحث رمدس��يوير و تخلفي 
كه شد، تخلف سازماندهي شده بزرگ در خيلي 
از استان ها بود كه بعداً تعدادي را دستگير كردند. 
در اينجا ما با قاچاق آب معدني و نوش��ابه روبه رو 
نيستيم، بلكه با چيزي روبه رو هستيم كه با جان 
مردم و سرنوشت خانواده ها ارتباط دارد. در جريان 
كرونا آماري كه مي گويند بيش از ۵۰ هزار نفر يتيم 

شدند، يعني تا آخر عمر متأثر از كرونا هستند.«
وزير اسبق بهداش��ت با تأكيد بر تفكيك مافياي 
دارو از صنعت دارويي كش��ور مي گويد: » مافياي 
دارو به اين معنا كه بخواهند صنعت دارويي كشور 
را زيرس��ؤال ببرند، حرف درستي نيست. مافياي 
دارو به اين معنا كه بخواهيم ش��بكه توزيع سالم 
را زيرس��ؤال ببريم، حرف درستي نيست، ولي به 
اين معنا كه با متخلفي كه شبكه هاي تخلف دارد، 
برخورد كنيم، وظيفه اي اس��ت كه فقط از عهده 

وزارت بهداشت به تنهايي برنمي آيد.«
لنكراني تأكي��د مي كند: » زماني ك��ه وزارتخانه 
بوديم، برخوردهايي درباره موضوع ناصرخس��رو 
ش��د، در حالي كه ۳، ۲ نفر بودند كه هيچ يك نه 
داروس��از بودند و نه در كادر س��المت مسئوليت 
داشتند، ولي پش��ت پرده تأمين مالي اين شبكه 
قاچاق ناصرخسرو بودند كه آن هم داستان تلخي 
دارد و در استان هاي ديگر نيز تكثير شده است و هر 
يك از مراكز استان ها يك خيابان ناصرخسرو براي 
خود دارند، اما آنها اكثريت داروسازان ما نيستند. 
دكتري كه زيرميزي مي گيرد و برخورد نامناسب 
دارد، اكثريت اطباي ما نيستند. اگر ما اين تفكيك 
را نكنيم و نتوانيم از نخبه  خود تقدير كنيم، چوب 

آن را مي خوريم.«
وي با تأكيد ب��ر لزوم همراه��ي و هم افزايي براي 
برخ��ورد با مافي��اي دارو مي گويد: » در داس��تان 
برخورد با قاچ��اق دارو در ناصرخس��رو كاري كه 
توانس��تيم انجام دهي��م، معاونت وق��ت وزارت 
بهداش��ت با نيروي انتظامي همكاري كرد و ما از 
شبكه خود محافظت بيشتري كرديم و آن جريان 
حل شد و مسير درست را فراهم كرديم و انحصار 
را در واردات دارو از بين برديم. وقتي انحصار را از 
بين برديم، دسترسي بهتر ش��د و به جاي اينكه 
كانال واردات و توزيع محدود باشد، اين شبكه را 

گسترده كرديم.«
از ن��گاه وي وقتي انحص��ار را از بي��ن ببريد، هم 
دسترسي بهتر مي شود و هم رقابت پذيري به وجود 

مي آيد و هم قاچاق زمينه ايجاد پيدا نمي كند. 
 با مافياي دارو برخورد مي كنيم

بهرام عين اللهي وزير بهداش��ت هم در پي انتشار 
مصاحبه كام��ران باق��ري لنكراني، وزير اس��بق 
بهداشت مبني بر اينكه )در ش��بكه تأمين دارو با 
جنايت و فساد روبه روهستيم( در حاشيه جلسه 
روز چهارش��نبه هيئ��ت دول��ت و در گفت وگو با 
خبرنگاران اينگونه توضيح داد: » وزارت بهداشت 
يكي از اولويت هاي خود را تأمين دارو قرار داده  و 
در خود سازمان غذا و دارو تغييرات زيادي صورت 
گرفته است.« عين اللهي با اشاره به برنامه وزارت 
بهداش��ت براي مقابله با حفره هاي شبكه توزيع 
دارو در كش��ور گفت: »طبق قانون با مافياي دارو 

برخورد مي كنيم.«
حاال بايد ديد آيا امضاهاي طاليي، مافياي دارو و 
فساد و جنايت در شبكه تأمين دارو برچيده خواهد 

شد يا خير؟
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صدور مجوز بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان هاي پايتخت

فساد در شبكه  تأمين دارو به جنايت رسيد!
وزير بهداشت: طبق قانون با مافياي دارو برخورد مي كنيم

معاون شهرسازي و 
معماري شهرداري    از شهر

تهران از آغاز صدور مجوز بهس�ازي لرزه اي 
نسبي ساختمان ها در مناطق بيست و دو گانه 

پايتخت خبر داد. 

حميدرضا صارمي، معاون شهرسازي و معماري 
ش��هرداري تهران در خص��وص جزئيات مجوز 
بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان ها در مناطق 
بيس��ت و دو  گانه پايتخ��ت گفت: بخش��ي از 
ساختمان هاي موجود ش��هر تهران، بر اساس 
آخرين ضوابط و آيين نامه هاي لرزه اي، طراحي 
و اجرا نش��ده اند و در معرض خط��ر فروريزش 
در زلزله هاي متوسط و ش��ديد قرار دارند. اين 
ساختمان ها بعضاً به داليلي از قبيل عدم توجيه 
اقتصادي، محدوديت هاي طرح تفصيلي، مسائل 
حقوقي و مالكيت��ي، واقع ش��دن در محدوده 
بافت هاي تاريخي، مس��احت كم و عدم امكان 
تجميع با پالك ه��اي مجاور، ام��كان تخريب 
و نوس��ازي ندارن��د و بي توجهي به نوس��ازي و 
بهسازي لرزه اي آنها، مخاطرات جاني و خسارات 
مالي بسياري را در زمان وقوع زلزله در بر خواهد 

داشت. 
وي ادام��ه داد: معاونت شهرس��ازي و معماري 
ش��هرداري ته��ران نيز ب��ا هدف كاه��ش اين 
مخاطرات و ارتقای نسبي كيفيت ساختمان هاي 
آسيب پذير، دستورالعمل فني بهسازي لرزه اي 

نسبي ساختمان هاي شهر تهران را تدوين كرده 
كه با تصويب شوراي اسالمي شهر تهران و تأييد 
نهايي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، 
ساز  و  كار اجرايي آن به مناطق بيست و دو گانه 

ابالغ مي شود. 
معاون ش��هردار ته��ران با تأكيد ب��ر اينكه اين 
فرآيند، جايگزين بهس��ازي ل��رزه اي تفصيلي 
ساختمان ها طبق ضوابط دس��تورالعمل هاي 
مربوطه از جمله نش��ريه ۳۶۰ سازمان برنامه و 
بودجه نخواهد بود، اظهار كرد: دامنه ش��مول 

اين مجوز، س��اختمان هاي صرفاً مس��كوني يا 
ساختمان هاي مسكوني داراي سطوح تجاري 
ي��ا اداري در ح��د ۲۰ درصد مس��احت عرصه 
و حداكث��ر ۵۰ مترمرب��ع، ب��ا لحاظ ش��رايط 
شش گانه اي كه در دستورالعمل ابالغي آمده، 

خواهد بود. 
صارم��ي در خصوص اج��راي طرح بهس��ازي 
لرزه اي نسبي ساختمان و نقش��ه هاي اجرايي 
مربوطه  توضيح داد: اين طرح در حدود شرايط 
مذكور در دستورالعمل ابالغي، توسط سازمان 

پيش��گيري و مديريت بحران ش��هر تهران و از 
طريق ش��ركت هاي داراي صالحي��ت، تهيه و 
توس��ط يك ش��ركت داراي رتبه پيمانكاري از 
سازمان برنامه و بودجه يا واجد صالحيت اجرا 
از س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان يا افراد 
حقيقي و حقوقي دوره ديده و داراي صالحيت 
اجراي بهسازي لرزه اي نسبي از مركز تحقيقات 

راه، مسكن و شهرسازي اجرا مي شود. 
وي تصريح كرد: ثبت درخواس��ت مجوز نيز با 
درخواس��ت مالك يا نماينده قانوني وي با ارائه 
اسناد مالكيت، سابقه شهرداري، اقرارنامه رسمي 
از س��وي مالك يا نماينده قانوني وي و معرفي 
شركت مجري در قالب مجوز بهسازي لرزه اي 

نسبي امكان پذير خواهد بود. 
معاون شهرس��ازي و معماري ش��هردار تهران 
اضافه كرد: به منظور تش��ويق و ترغيب مالكان 
ساختمان هاي آس��يب پذير به ارتقای عملكرد 
لرزه اي بنا در برابر زلزله نيز س��ازمان نوسازي 
شهر تهران موظف شده اس��ت تا از طريق دفاتر 
توسعه محله اي، با هماهنگي سازمان پيشگيري 
و مديري��ت بحران ش��هر ته��ران، راهكارهاي 
تش��ويقي و ترويج��ي، نظير ارائ��ه تخفيف در 
هزينه هاي اجراي بهس��ازي لرزه اي نس��بي و 
تخصيص تس��هيالت بانكي ب��راي متقاضيان 
بهسازي لرزه اي نس��بي با اس��تفاده از تمامی 
ظرفيت هاي موجود در داخل و خارج شهرداري 

تهران را پيگيري كند. 

 پيش  ثبت نام متقاضيان تشرف به اربعين سال جاري از ۱۰ تيرماه 
جاري از طريق سامانه سماح آغاز مي شود. البته پيش ثبت نام به معناي 
اعزام قطعي به عراق در ايام اربعين نيست. امسال با برنامه ريزي ستاد 
مركزي اربعين و موافقت دولت عراق، زائران كش��ورمان بدون اعمال 
س��هميه بندي و همچون س��ال هاي قبل از كرونا، به زي��ارت اربعين 

مشرف مي شوند. 
 معاون حفاظت و پيشگيري از حريق سازمان آتش نشاني با اشاره به 
اينكه ۹۵ درصد تجهيزات ايمني و آتش نشاني  در كشور با كيفيت باالتر 
از برندهاي خارجي توليد مي شود ، گفت: بازنگري و تدوين استانداردها 

و آيين نامه هاي آتش نشاني ضرورت دارد. 
 مدير گروه پزشكي بازساختي پژوهشگاه رويان گفت: اولين محصول 
سلولي كشور وارد فهرس��ت دارويي براي درمان بيماري خودايمني و 

ژنتيكي »ويتيليگو« شد. 
 مدير عامل شركت بهره برداري متروي تهران از ورود شركت خارجي 
براي اورهال قطارهاي مترو خبر داد. مهدي شايس��ته اصل همچنين 
در مورد س��رانجام اورهال قطارهاي مترو با بيان اينكه نياز به اورهال 
۷۰۰واگن مترو ضروري است، گفت: اورهال اين واگن ها نيازمند حداقل 
۲هزار ميليارد تومان اعتبار است كه در صورت تأمين مالي در يك بازه 

زماني ۱/۵ ساله اين مهم محقق خواهد شد. 
 مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: در حال حاضر ۳۹ هزار 

دانشجو تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دارند. 
 دبير س��تاد امر به معروف و نه��ي از منكرگفت: باي��د در خصوص 
سگ گرداني در معابر عمومي و پارك ها قوانين الزم تدوين شود و قوه 

قضائيه در اين زمينه اقدامات الزم را داشته باشد. 
 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي گفت: ايران رتبه اول اهداي عضو در منطقه خاورميانه و رتبه ۳۶ 

در دنيا است، اكنون ۶۵ هزار بيمار پيوند عضو شده اند. 
 طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر س��ازمان ملل متحد، حدود 
۲۸۴ ميليون نفر بين سنين ۶۴- ۱۵ در سال ۲۰۲۰ در سر تا سر جهان 
مواد مخ��در مصرف كرده اند، ك��ه معادل ۲۶ درص��د افزايش در دهه 

گذشته بوده است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

باروري ابرها 
زير باراني از تحريم ها

ايران تنها كشور غرب آسيا است 
كه موفق شده رادار باروري ابرها را بومي كند

محققان كشورمان در يك شركت دانش بنيان، فناوري پيشرفته اي 
را بومي كرده اند كه مي تواند مشكل خشكسالي و كم آبي را مرتفع 
كند. فناوري  س�اخت رادار باروري ابرها آنقدر پيچيده و حساس 
اس�ت كه فرمول ه�اي اصل�ي اش را در هيچ ك�دام از پايگاه هاي 
علمي دنيا نمي ش�ود پيدا ك�رد. نرم افزار اين راداره�ا هم تحريم 
بوده و هيچ كشوري حاضر نشده آن را در اختيار ايران قرار دهد. 
آمارهاي ش��ركت مديريت منابع آب ايران نش��ان مي دهد كه ساالنه 
۱۰هزار ميليارد مترمكعب آب كه قابليت تبديل شدن به بارش را دارند، 
از آسمان كشورمان خارج مي شود. در  صورتي  كه باروركردن ابرها يكي 
از روش هاي پربازده و ارزان براي مقابله با خشكسالي است. اين روش 
نسبت به هر راهكار ديگري كمترين آسيب هاي زيست محيطي را به 

همراه دارد. 
 كم هزينه ترين روش تأمين آب

حدود يك دهه است كه بارورس��ازي ابر ها به شكل كالسيك در ايران 
اجرا مي شود. اين عمليات با توجه به محدوديت هاي بودجه اي هر دو 
سال يك بار انجام مي شود كه بيش��ترين بار مالي هم مربوط به اجاره 

هواپيماست. 
مركز ملي بارورسازي ابر ها تا سال هاي ۹۶ و ۹۷ دو فروند هواپيما براي 
بارورسازي در اختيار داشت كه به دليل فرسودگي از عمليات ها كنار 
گذاشته شدند. اين نهاد سال قبل با كمك هوافضاي سپاه، هواپيماها را 

تجهيز و عمليات هايي هم انجام داد. 
جالب اينكه هزينه تأمين آب در روش شيرين سازي براي هر مترمكعب 
بين ۰/۵ تا ۲ دالر برآورد مي شود. تأمين آب از طريق سد، حدود ۲ دالر 
و در روش بارورسازي يك درصد تا يك هزارم دالر براي هر مترمكعب 

است! 
ضمن اينكه محدوديت هايي مثل نبود رادار هاي هواشناسي در شرق 
كشور امكان انجام اين عمليات را در آن مناطق كمتر كرده است. براي 
همين بارورسازي با هواپيما در شمال غرب و غرب كشور بيشتر انجام 
مي شود. به همين دليل بارورسازي ابرها تاكنون گره بزرگي از بي آبي 

مناطق شرقي را باز نكرده است. 
اكنون محققان كشور موفق شده اند فناوري پيشرفته اي را بومي كنند 

كه مي تواند مشكل بي آبي مناطق شرقي را برطرف كند. 
اين فناوري  آنقدر پيچيده و حساس است كه تحريم شده و فرمول هاي 
اصلي اش را در هيچ كدام از پايگاه هاي علمي دنيا نمي شود پيدا كرد، اما 
به همت محققان، ايران نخستين كشور خاورميانه است كه رادار باروري 
ابرها را توليد كرد و با اين دستاورد بزرگ، مي شود براي افزايش بارندگي 

و مقابله با كم آبي قدم هاي بزرگي برداشت. 
 توليد نرم افزار؛ مأموريت غيرممكن

پژوهشگران شركت دانش بنيان »بسامد موج قائم« در يك برنامه ويژه 
چندساله، توانس��ته اند اين فناوري پيچيده نرم افزاري را به طور كامل 
بومي كنند و حتي قطعات س��خت افزاري را نيز بهين��ه و كارآمدتر از 

نمونه هاي خارجي بسازند. 
بسامد موج قائم در سال ۱۳۹۰ تأسيس و با به بكارگيري كارشناسان 
و متخصصين فني خبره در زمينه طراحي، س��اخت و توليد تجهيزات 

الكترونيك، مخابرات و هوافضا اقدام كرده است. 
رادار باروري ابرها مثل هر سيستم پيش��رفته ديگري دو بخش اصلي 

سخت افزار و نرم افزار دارد. 
بخش اصلي و  كليدي رادار، نرم افزار آن است كه بايد بتواند با محاسبات 
پيچيده تعيين كند پهپ��اد يا هواپيماهاي ب��اروري ابرها دقيقاً در چه 

مختصاتي قرار بگيرد تا مواد منجمدكننده را تزريق كند. 
ماهواره هاي معمول هواشناسي صرفاً محدوده اي را كه ابر حضور دارد، 
نش��ان مي دهد، اما تعيين نقطه اي از ابر كه حجم قابل توجهي از بخار 
آب را دارد، به محاسبات پيچيده اي نياز دارد. به خاطر همين است كه 
نرم افزار اين رادارها تحريم بوده و هيچ كش��وري حاضر نشده آن را در 

اختيار ايران قرار دهد. 
در نتيجه در س��ال هاي قب��ل با وج��ود اينكه با مبال��غ كالن قطعات 
سخت افزاري تأمين شده، دستگاه هاي خريداري شده براي حل مشكل 

كم باراني و خشكسالي كاربردي نداشتند. 
 راهنمايي پهپاد براي هدف گيري

نحوه كار اين رادار اينگونه اس��ت كه ابتدا در ي��ك منطقه جغرافيايي 
مناسب مستقر مي ش��ود. در يك روز آفتابي و در شرايط آب  و  هوايي 
مساعد هم شروع به اس��كن و شناس��ايي بخش هاي مختلف منطقه 
مثل كوه، درخت و زائده ه��اي طبيعي مي كند تا بتوان��د در روزهاي 
ابري اين موارد را از داده هاي دريافتي از منطقه حذف كند و وجود ابر 

را تشخيص دهد. 
 اين رادار پيشرفته، سپس شروع به اسكن اليه هاي مختلف ابر به صورت 
عم��ودي و افقي مي كند كه اين كار از طريق ارس��ال ام��واج، دريافت 

انعكاس آنها و پردازش داده هاي دريافت شده صورت مي گيرد. 
 فرايندي كه يك  پردازش  س��نگين را به هم��راه دارد، چراكه قدرت 
امواج ارسالي در طول مس��ير رفت و برگشت، دچار تغييرات مختلفي 
مي ش��ود. ضمن اينكه ابر هم در حال حركت اس��ت و همي��ن، كار را 

سخت تر مي كند. 
 داده ها وقتي به سيس��تم پ��ردازش مركزي مي رس��د، آنجا پردازش 
مي شوند و دقيقاً طول و عرض و ارتفاع جغرافيايي منطقه اي كه چگالي 
بخار آب باالست، مشخص مي شود. حاال ديگر هواپيما يا پهپاد مي داند 

مواد سرمازا را دقيقاً كجا تزريق كند تا منجر به بارندگي شود. 
به گزارش معاونت علمي رياس��ت جمهوري، نباريدن ابرها يك دليل 
علمي دارد. تبديل ش��دن بخار آب ابرها به باران، نياز به س��رما دارد و 
گرماي زمين و آلودگي هوا مانع از انجام اين فرايند مي شود. براي حل 
اين مشكل بايد با مجموعه اي از تجهيزات، مواد سرمازا را به ابرها تزريق 
كرد، اما مهم ترين پارامتر در اين كار، تشخيص نقاطي از ابرهاست كه 

تجمع بخار آب و قابليت باريدن وجود دارد. 
اگر اين مختصات دقيق تعيين نشود، هواپيما مواد را بي حاصل در نقاط 
مختلف تزريق می كند و نمي تواند منجر به بارندگي شود يا مواد و وقت 

و انرژي هدر مي رود يا در فرايند طبيعي ابر، ايجاد اختالل مي كند. 
به همين خاطر است كه كارشناسان مي گويند بارورسازي ابر نيازمند 
رادارهاي ويژه اي براي شناسايي مشخصات و رفتار ابر است. در واقع اين 

رادارها چشم فرآيند بارورسازي هستند. 

»دلم مي خواه�د فرزندانم مث�ل خودم كارآفرين ش�وند. اگر 
من كارآفرين كوچكي هس�تم، مايلم آنان كارآفرينان بزرگي 
شوند. اگر امروز نامه اي به فرزندانم بنويسم، از آنان مي پرسم 
فضاي كسب و كارشان چگونه است؟ تبديل به فردي كارآفرين 
شده اند يا خير؟ اگر نشده اند، چرا؟ در چه مرحله اي از حركت 
به سمت كارآفريني هستند؟ چه رشته اي را دوست دارند و تا 

كجا توفيق يافته اند؟
مي خواهم مدارجي را كه طي كرده تا به امروز رسيده اند، برايم 
توضيح دهند. بگويند چ�ه كارهايي انج�ام مي دهند؟ روزانه 
چند ساعت كار و چند ساعت استراحت مي كنند؟ چند ساعت 
مطالعه كرده، چند س�اعت در جلس�ات كارآفريني ش�ركت 

مي كنند؟«
دوستان! حرف بزرگ را بايد از آدم بزرگ شنيد!

اين عبارات از »اسداهلل عسگراوالدي« معروف ترين صادركننده 
خشكبار كش�ور و از برجس�ته ترين بازرگانان متدين ايراني 

است!
گمان مي كنيد ارزش شنيدن دارد؟!

615

گردش مالي 2700 ميليارد دالري
 صنايع خالق در دنيا 

۲هزارو۷۰۰ ميليارد دالر؛ اين گردش مالي صنايع خالق در دنياست و 
چيزي حدود ۵۰ ميليون نفر هم در اين صنايع مشغول به كار هستند. يكي 
از بهترين بخش هاي اين توانمندي هاي اجتماعي است. حاال هم قرار است 
رويداد ملي »نوآوري و پيشرفت ايران« )نوپيا( با حمايت مركز نوآوري 
اجتماعي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( و معاونت علمي رياست 

جمهوري براي فعاالن نوآوري اجتماعي برگزار شود. 
روز گذشته نشست خبري نخس��تين رويداد ملي »نوآوري و پيشرفت 
ايران« )نوپيا( با حضور رئيس مركز و دبير ستاد فناوري هاي نرم و توسعه 
صنايع خالق معاونت علمي رياس��ت جمهوري ودكتر محمد محسن 

دوباشي رئيس شوراي سياستگذاري نوپيا برگزار شد. 
كرمي در اين نشست با تأكيد بر اينكه سند توسعه ملي فناوري نرم يكي از 
سندهايي است كه به صراحت در آن آمده كه رشد نوآوري هاي اجتماعي 
جهت نقش آفريني بيشتر گروه هاي مردمي در حل آسيب هاي اجتماعي 
از اولويت هاي كشور اس��ت، افزود: » نوپيا يكي از ساختارهاي سازماني 
است كه توسط ستاد اجرايي فرمان امام )ره( شگل گرفته است و مي تواند 
سرش��بكه يا »هاب ملي« اين كار در دل خانه هاي خ��الق و نوآوري يا 

خانه هاي خالقي باشد كه در مناطق كم برخوردار ايجاد مي شود.«
به گفته وي در حال حاضر ۲هزارو۷۰۰ ميليارد دالر گردش مالي صنايع 
خالق در دنياس��ت و ۵۰ ميليون نفر به صورت مستقيم در اين صنايع 
مشغول به كارند. وي با تأكيد بر اينكه شعار امسال قابليت كمي شدن دارد، 
گفت: »قانون دانش بنيان ضوابط و شرايطي دارد و هر چيزي دانش بنيان 

نمي شود و ما نمي توانيم كيفيت را فداي كميت كنيم.«
كرمي با تأكيد بر اينكه ما يك درصد جمعي��ت دنيا و يك درصد خاك 
جهان را در اختيار داريم، اما ۲ درصد توليد علم در دست ماست، تصريح 
كرد: »۵۰ درصد از فارغ التحصيالن دانشگاهي در رشته هاي علوم انساني 
هستند. خب اينها قرار است كجا مشغول به كار شوند؟ خانه هاي خالق 
نوآوري و مراكز نوآوري يكي از جاهايي است كه مي تواند اين افراد را به 

كار بگيرد.«
محمد محسن دوباشي، رئيس شوراي سياستگذاري نوپيا هم با تأكيد بر 
اينكه براي نخستين بار فعاالن عرصه نوآوري اجتماعي در يك رويدادي 
مبتني بر هم افزايي و ارائه روايتي نو از كنش هاي اجتماعي دور هم جمع 
مي شوند، افزود: » سال هاست كه ادبيات حوزه نوآوري اجتماعي موجود 
است و فعاليت هاي زيادي نيز در اين زمينه انجام شده است، اما تاكنون 
عرصه براي گردهمايي و هم افزايي مجموعه ها وجود نداشت. به شدت 
اين ظرفيت را در بدنه اجتماعي كش��ور مي بينيم كه براي برون رفت، از 
مسئله هاي كنوني و ارائه راه حل هاي جديد نيازمند يك راه جديد و خالق 

و نوآورانه در بدنه فعاليت هاي نوآورانه و اجتماعي هستيم.«
دوباشي ادامه داد: »اهميت حوزه نوآوري اجتماعي به هم افزايي اين دو 
جريان  فعاالن حوزه فناوري و فعاالن حوزه اجتماعي در كنار هم است.«

به گفته وي، نوآوري اجتماعي مي تواند فرصت جديدي را خلق كند، چراكه 
در حوزه مسائل اجتماعي با نگاه آس��يب محور ورود مي شد و در مواجهه با 
نگاه آسيب محور به آسيب هاي اجتماعي نيز دچار روزمرگي و تكرار هستيم. 
نوآوري اجتماعي پاسخ نوآورانه براي حل مسئله است كه هم ناظر به حل 

مسئله و هم ناظر به نوآوري و هم ناظر به فناوري است. 

علیرضا سزاوار

كبري فرشچي
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