
نخستين  رآكتور پااليش�گاهي ايراني از سوي 
متخصصان اراكي و با صرفه جويي هزار ميليارد 
ريالي ساخته شد.  رآكتورهاي پااليشگاهي به 
طور ميانگي�ن 200 تن وزن دارند و كش�ور هاي 
انگشت ش�ماري فناوري توليد آنها را دارند كه 
اكنون ايران هم به جمع آنها اضافه شده اس�ت. 
به دلي�ل تحريم ها ش�ركت هاي اروپايي حاضر 
ب�ه تعمي�ر  رآكتوره�اي تولي�د خودش�ان در 
اي�ران ه�م نبودند و ح�اال متخصص�ان ايراني 
از تعمي�ر  رآكتور ب�ه توليد آن جه�ش كردند. 
 رآكتور ها با تبديل گاز هاي ترش پااليشگاه به گاز 
ش��يرين و در نهايت توليد بهينه انواع سوخت، از 

هدر رفت انرژي هم جلوگيري مي كنند.  
 وابستگي به اروپا و خطر انفجار

 رآكتورهاي پااليشگاه در تهيه و توليد فرآورده هاي 
نفتي، س��وخت جت، نفت س��فيد، قي��ر و ديگر 
فرآورده هاي نفتي نقش اساسي دارند. هر  رآكتور 
عمر مفيدي دارد كه پس از آن باي��د تعمير و در 
نهايت تعويض ش��ود. با تعويض  رآكتور كيفيت 
محصوالت گاز مايع، بنزين و سوخت هاي توليدي 
ارتق��ا يافته و ام��كان تأمين و تولي��د محصوالت 
راهبردي با كيفيت فراهم مي ش��ود.  چند س��ال 
قبل و در اوج تحريم ه��اي دوران ترامپ،  رآكتور 
پااليشگاه شيراز كه ساخت كشور ايتاليا بود، دچار 
ترك خوردگي شد. شركت سازنده هم حاضر نشد 
آن را تعمير كند و خطر انفجار كل منطقه اطراف 
پااليشگاه را تهديد مي كرد. در نهايت اين  رآكتور 
به دست متخصصان شركت  رآكتور سازي اهواز، 
تعمير و از طريق حمل دريايي و زميني به پااليشگاه 
شيراز منتقل و نصب شد.  با توج�ه به نياز كشور 
به توسعه پااليش�گاه ، به خصوص پااليشگاه هاي 
توليد بنزين و گازوييل، نياز به ساخت  رآكتورها 
و توربين هايي اس��ت كه در دما و فشار بسيار زياد 
فعاليت مي كنند. واردات اين تجهيزات پااليشگاهي 
هزينه ارزي زيادي هم دارد و بومي سازي آنها بسيار 

به صرفه است. 

 افتخار در بومي سازي
در همين راستا روز گذش��ته چهار  رآكتور عظيم 
پااليشگاهي س��اخته ش��ده در اراك به خوزستان 
ارسال شد. اين چهار  رآكتور عظيم پااليشگاهي كه 
براي اولين بار در ايران ساخته مي شود پس از پايان 
كار در كارخانه آذرآب اراك، راهي پااليشگاه جفير 

خوزستان شدند. 

ش��هبازيان، مدير پروژه با اشاره به اينكه تجهيزات  
رآكتور عظيم پااليشگاهي براي اولين بار در كشور 
ساخته شده اس��ت، به صدا و سيما گفت: اين گونه 
تجهيزات كه تا پيش از اين از خارج از كش��ور وارد 
مي ش��د با توانمندي صنعتگران آذرآب بومي شد. 
اين تجهيزات با توجه به حجم، اندازه، وزن، فش��ار 
كاري، دما و نوع سرويس آن در داخل كشور ساخته 

نشده بود و نمونه هاي موجود تماماً ساخت كشور هاي 
پيشرفته و داراي سابقه چندين ساله در اين زمينه 
اس��ت. از طرف ديگر در ش��رايط كنوني كش�ور و 
تحريم ه�اي اعمال شده در اين بخش، ساخت اين 
مبدل در داخل عالوه بر جلوگيري از خروج مقدار 
بسيار زيادي ارز از كش��ور، موجب  ترويج نوآوري و 
شكوفايي هر چه بيشتر در صنعت ايران و موجب 

افتخار در بومي سازي است. 
 دومين مجموعه ايراني در ليس�ت س�ياه 

امريكا
محمدي، سرپرست توليد كارخانه آذرآب هم با 
اشاره به اينكه س��اخت تجهيزات  رآكتور عظيم 
پااليشگاهي در راستاي اس��تفاده از منابع ملي 
نفت و گاز كشور اس��ت، گفت:  رآكتور ها سبب 
مي شوند گاز هاي ترش تبديل به گاز شيرين شده 
و از سويي از هدر رفت منابع جلوگيري مي شود.  
رآكتور هاي عظيم پااليشگاهي ساخته شده در 
كارخانه آذرآب اراك ۳ ميليون يورو يا به عبارتي 
هزار ميليارد ريال صرفه جويي ارزي براي كشور 

به همراه دارد. 
وي تصريح كرد: با توليد اين  رآكتورها، حاال هيچ 
پااليشگاه پتروش��يمي، نيروگاه، س��د و كارخانه 
سيماني در ايران نيست، مگر آنكه رد پاي متخصصان 
آذرآب در آن هست. آذرآب يك شركت تحريم شكن 
است كه تحريم بنزين را شكست و با ساخت پروژه 
زيردريايي و پروژه هاي سري كشور بعد از قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا ، دومين مجموعه اي بود كه در 

ليست سياه تحريم هاي امريكا قرار گرفت. 
گفتني است صنايع آذرآب اراك، ابرشركت هلدينگ 
ايراني اس��ت كه در زمينه احداث زيرساخت هاي 
صنعت��ي، س��اخت پااليش��گاه هاي گاز و نف��ت، 
مجتمع هاي پتروشيمي، سدها، كارخانجات سيمان، 
كارخانجات فوالد، نيروگاه هاي برق آبي، نيروگاه هاي 
گازي، نيروگاه هاي حرارتي، نيروگاه هاي هسته اي 
و توليد تجهيزات و ماش��ين آالت مرب��وط به آنان 

فعاليت مي كند. 
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گفت و گوي »جوان« با استاد دانشگاه شريف به بهانه يك كتاب تازه منتشر شده درباره ابن سينا

خودمانتالشنكنيم،تاريخعلمماراباانبوهيازتحريفمينويسند!

صرفه جويي هزار ميلياردي با ساخت  رآكتورهاي ايراني
4  رآكتور عظيم پااليشگاهي ساخته شده در اراك راهي پااليشگاه هاي خوزستان شدند

به مناسبت انتشار كتاب 

صادق پارسا
»پژوهش هاي�ي درباره   گفت وگو

آث�ار علمي و فلس�في 
ابن سينا«كه اخيراً از سوي انتشارات رمز منتشر 
شده است، با گردآورنده و ويراستار اين اثر دكتر 
جعفر آقاياني چاوشي، عضو هيئت علمي دانشگاه 
صنعتي شريف مصاحبه اي ترتيب داديم تا از زبان 
ايش�ان با اين اثر و جوانب كمتر بررس�ي ش�ده 
ابن سينا بيشتر آشنا ش�ويم. پيش از اين نيز با 
همين عنوان از نويسنده كتابي منتشر شده بود، 
اما كتاب حاضر به رغم تشابه اسمي، مستقل از 
كتاب پيشين بوده و مقاالتي متفاوت و تخصصي تر 
را در بر گرفته است. اين كتاب شناخت جديدي از 
ابن سينا به دست خوانندگان مي دهد. متن زير 

حاصل اين گفت وگو است.
آقاي دكتر لطفاً اندكي در باره اين كتاب 
توضيح دهيد و بگوييد آيا اين كتاب با 
آثاري كه پيش از اين در ايران منتشر 

شده اند تفاوتي ماهوي دارد يا خير؟
سؤال خوبي است، اما براي پاسخ به آن ذكر چند نكته 
ضروري اس��ت. نكته اول اينكه ما ايرانيان چنانكه 
بايد و شايد، بزرگان علمي و فلسفي خود را عموماً 
و ابن س��ينا را خصوصاً نش��ناخته ايم و همين عدم 
شناخت موجب گرديده تا نتوانيم مطاع ارزشمند 
خود را در بازار جهاني عرضه كني��م؛ در حالي  كه 
غربيان  در اين زمينه به شدت از ما پيشي گرفته اند. 
مثاًل اگر كارهايي را كه انگليس��ي ها درباره   نيوتن، 
ايتاليايي ها در مورد لئوناردو داوينچي و فرانسويان 
در مورد دكارت كرده اند با كارهايي كه ما در مورد 
ابن سينا كرده ايم، مقايس��ه كنيد، آن وقت متوجه 
مي شويد كه ما چقدر از آنها فاصله داريم. آنها از توليد 
فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني گرفته تا چاپ كتاب و 
برپايي سمينارها براي بزرگداشت بزرگانشان به نحو 
احسن بهره برده اند، ولي ما يك فيلم سينمايي هم 
كه درباره ابن سينا ساخته ايم، از واقعيات به دور و به 
افسانه شبيه است.  اگر هم هاليوود در سال هاي اخير 
فيلمي از ابن سينا را ساخته است، نه براي بزرگداشت 
اين فيلسوف ايراني بلكه به خاطر ضربه زدن به او و 
ايران بوده است. بنابراين اگر ما خودمان تالش نكنيم، 
دشمن تاريخ علم ما را هم خواهد نگاشت، آن هم با 
انبوهي از تحريفات! در اين صورت ما هيچ گاه قادر به 

اصالح و مقابله با اين تحريفات نخواهيم بود. 
با اين حال ابن سينا به جهت گستردگي ابعاد و غناي 
آثارش، همواره چه در شرق و چه در غرب مطرح و به 
قول امروزي ها مد روز بوده است و اين هم باز به بركت 
دانشمندان منصف و برجسته غربي است كه شب و 
روز خود را براي پژوهش درباره آثار اين اعجوبه   همه 
اعصار گذاش��ته اند تا از پرتو آن بتوانند به برخي از 
مسائل علمي و فلسفي روز پاسخ دهند. در پاسخ به 
پرسش شما بايد بگويم كه انگيزه اصلي من از تدوين 
اين كتاب، ترجمه و چاپ برخي از اين گونه مقاالت 
بوده است و شما هم با مروري در مقاالت اين كتاب با 

من هم عقيده خواهيد بود. 
چه عاملي موجب شد كه شما به اين 
كار مبادرت ورزيد؟ آيا رشته تحصيلي 

جنابعالي سبب اين گرايش شد؟

براي پاسخ به اين سؤال بايد حدود 40 سال به عقب 
برگردم، يعني اوايل انقالب و زمان جنگ تحميلي كه 
من در فرانسه و در دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه 
ژوسيو )پاريس ۷( به تحصيل اشتغال داشتم. يكي از 
درس هاي اجباري ما درباره فلسفه دكارت بود. استاد 
ما هم آقاي دكتر دومينيك لوكور از دكارت شناسان 
برجسته فرانس��ه بود كه اين درس را ارائه مي داد. 
درس هاي استاد بسيار جالب و كالس هم مملو از 
دانشجويان فرانسوي و از ديگر مليت ها بود. من براي 
اينكه درس ها خوب در حافظه ام جايگزين شوند، آنها 
را ضبط مي كردم، هنوز هم نوارهاي كاست قديمي از 
اين درس ها را دارم. در روز اول درس كه استاد قصد 
معرفي دكارت را داشت، سؤالي را براي دانشجويان 
بدين گونه مطرح كرد: »چرا دكارت با فالسفه ديگر 
فرانسوي، چه قبل و چه بعد از او فرق دارد و در واقع 
تافته اي جدا بافته اس��ت؟« اين مطلب را در پرانتز 
بگويم كه فرانسويان همواره خود را عقل گرا معرفي 
مي كنند و اي��ن عقل گرايي خود را ه��م به دكارت 

نسبت مي دهند. 
با طرح اين سؤال سكوتي بر كالس حاكم شد. برخي 
از دانشجويان پاسخي بر زبان آوردند كه مورد قبول 
استاد واقع نشد. بعد خود استاد، كالس را با پاسخ 
عجيب خود كه براي من هم ش��گفت انگيز بود از 
تعليق بي��رون آورد. آن روزها مص��ادف با روزهاي 
آغازين انقالب و جنگ تحميلي بود و رس��انه هاي 
فرانسه نيز روز و شب اخبار جنگ و انقالب ايران را با 
جزئيات پخش مي كردند و به  تفصيل درباره آنها به 
مباحثه مي نشستند. استاد گفت: »اگر عوامل انقالب 
ايران را ريشه يابي كنيد به مذهب تشيع مي رسيد  
كه بر خالف مذاهب ديگر اسالمي، انقالبي است و 
همواره با شاهان و حاكمان سر ستيز داشته است و 
آنها را به رسميت نشناخته است. ابن سينا فيلسوف 
بزرگ ايراني هم كه غرب قرون وس��طايي، وامدار 
دانش و فلس��فه اوس��ت، متعلق به همين مذهب 
انقالبي شيعه است. او هم به دليل وابستگي به همين 
مذهب انقالبي بود كه در زمانش با حاكمان قدرت 
درافتاد و آواره  شهر و ديار شد« و بعد هم چنين ادامه 
داد: » به نظر من دكارت كه يكي از خوانندگان آثار 
فلسفي ابن سينا به زبان التين  بوده، نه تنها در علم 
و فلسفه بلكه در شيوه زندگي نيز از سلف ايراني اش 

تأثير پذيرفته اس��ت. « 
بعد هم گف��ت:» بنيان 
فلس��في دكارت كه در 
جمله »من مي انديشم، 
 je pense,(پس هستم
 »)donc je suis
خالصه مي شود، متأثر 

از يك اثر فلسفي ابن سينا درباره انسان معلق است. 
گذشته از اين بهره گيري علمي و فلسفي  مي بينيم 
كه دكارت در طول زندگي اش آرام و قرار نداشت؛ 
از اين شهر به آن ش��هر و از اين كشور به آن كشور 
مي گريخت تا من��زل امني بيابد و در س��ايه آن به 
كار پژوهش��ي بپردازد و چنين به نظر مي رسد كه 
در اين رفتار هم خواهي نخواهي از ابن س��ينا الگو 

پذيرفته است«. 
 من در كالس درس بسيار خوشحال بودم كه استاد 
اين همه از ابن س��ينا تجليل مي كند، ولي متأسف 
بودم كه ما ايرانيان نمي توانيم نمونه اي از كارهايي 
را كه فرانس��ويان در مورد دكارت كرده اند، درباره 
ابن س��ينا انجام دهيم. همين باعث شد كه تأليف 
كتابي در مورد ابن س��ينا را با نگاهي ن��و در برنامه 

پژوهشي خود در آينده قرار دهم. 
آيا همين درس اس�تاد فرانس�وي و 
نگاه انقالبي اش به ابن س�ينا ش�ما را 
به نگاهي انقالب�ي در پژوهش درباره 
كارهاي انديشمند بلند آوازه ايراني 

واداشت؟
بله، من بعد از پايان تحصيالتم به ايران برگشتم  و 
همزمان با تدريس در دانشگاه صنعتي شريف، در 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي هم كار 
تحقيق درباره دانشمندان اس��المي ايران را دنبال 
مي كردم. در اين زمان دكتر مهدي گلشني رياست 
پژوهشگاه را برعهده داشت و من هم چند ويژه نامه 
درباره خيام و خواجه نصير منتشر كردم. پس از اين 
كار، پروژه ابن سينا را به دس��ت گرفتم و از داخل و 
خارج ايران مقاله درخواست كردم. متأسفانه اندكي 
پس از آغاز كار، دكتر گلشني از رياست پژوهشگاه 
بركنار شد. دوره رئيس جديد برايم بسيار دشوار و 
طاقت  فرس��ا بود تا حدي كه نمي توانستم با خيال 
راحت به پژوه��ش خود ادامه دهم و بدين س��بب 

مجبور به استعفا ش��دم. بعد هم براي چاپ همين 
كتاب به سراغ مؤسس��ه حكمت و فلسفه رفتم كه 
مسئول انتشاراتش به اين دليل كه اغلب اين مقاالت 
ترجمه است از چاپ آن عذر خواست! با ميانجيگري 
دكتر گلشني كتاب را به پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
اسالمي در قم سپردم، به اميد آنكه در آنجا به زيور 
چاپ آراسته گردد. مدير انتشارات آنجا هم پس از 
يكسال كه مرا   معطل كرد سرانجام از من خواست 
كه آن قسمت از مقدمه را كه من رنجنامه ناميده ام، 
حذف كنم. من هم جواب رد دادم و كتاب را از آنها 
پس گرفتم و با اين انديش��ه خود را تسلي مي دادم 
كه س��رانجام ناش��ري كه قدر اين اثر را بداند، پيدا 
خواهد شد. اين گوهرشناس را كه جواني پر شور، 
وطن دوست و دوست دار عظمت ايران اسالمي به 
نام كامبيز خالقي بود، سر انجام پيدا كردم كه با چاپ 
كتاب به طرز بسيار زيبايي تمام خستگي چند ساله 

مرا از تن بيرون كرد. 
مختصري درب�اره   تفاوت اي�ن اثر با 
كارهاي گذش�ته در مورد ابن س�ينا 

بگوييد. 
البته بايد از تالش هاي بزرگان��ي كه در اين عرصه 
قلم زده اند به ويژه ش��ادروانان آي��ت اهلل مطهري، 
استاد حسن ملكشاهي، آيت  اهلل حسن زاده آملي و  
آيت اهلل مصباح يزدي قدرداني كرد  كه پيشكسوتان 
ابن سينا شناسي اند؛ با اين حال اين بزرگان توجه 
خود را بيشتر به مباحث متافيزيكي و عرفان ابن سينا 
معطوف كرده بودند، در صورت��ي كه در غرب ابعاد 
ديگري از ابن سينا مورد مطالعه قرار مي گرفت كه 
عبارت بودند از رياضيات، نجوم، كيهان شناس��ي  
و موس��يقي. من هم مايل بودم كه ب��ا ارائه ترجمه 
اين گونه كارها، تلنگري به ابن سيناشناسي معاصر 
در كشورم بزنم. البته نمي دانم تا چه حد توانسته ام 

به هدف خود نزديك شوم. 
اندكي در مورد نويسندگان مقاالت نيز 

صحبت كنيد. 
هم نويسندگان و هم مترجمان كتاب از نويسندگان 
برجسته و متخصص در حوزه پژوهشي خود هستند. 
متأسفانه در طول مدتي كه اين كتاب دست به دست 
مي چرخيد، آقاي دكتر ساس��ان سپنتا، نويسنده 
ايراني و آقاي مورو زونتا )Mauro Zonta(نويسنده 
فرانس��وي بدرود حيات گفتند و نتوانستند انتشار 
مقاله خود را شاهد باش��ند. آقاي قسام فينيآنوس 
)Ghassam Finianos( نويس��نده س��وريه اي 
يكي از مقاالت هم بر اث��ر حمله داعش و گروه هاي 
تروريستي به سوريه، محل قبلي خود را ترك كرده و 
من اكنون اثري از او ندارم. يكي از مقاالت خوب اين 
كتاب متعلق به آقاي دكتر گلشني و شاگرد ايشان 
آقاي دكتر جمالي اس��ت كه درباره آگاهي و رابطه 
ذهن و مغز از نگاه ابن سينا اس��ت. خود من هم دو 
مقاله درباره كارهاي نجومي ابن سينا يكي به فارسي 
و ديگري به فرانسه نوشته ام كه اميدوارم مورد توجه 
قرار گيرد. مقاالتي هم درب��اره منطق موجهات از 
نگاه ابن سينا توسط منطق دانان خارجي داريم كه 
توسط استادان ايراني به فارس��ي ترجمه شده اند 
و اين مق��االت نيز نگاهي تازه ب��ه مباحث منطقي 

ابن سينا دارند. 

 رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و امور اداري وزارت آموزش و 
پرورش درباره اقدام آم��وزش و پرورش براي حل مش��كل دارندگان 
»كارنامه سبز« گفت: متأسفانه امكان اقدام قانوني براي اين افراد وجود 
ندارد و اگر اين افراد بخواهند وارد آموزش و پرورش شوند، حتماً بايد 

در آزمون شركت كنند. 
 رئيس سازمان ملي تعليم و تربيت كودك گفت: »مهدهاي كودك« 
در شهرهاي غير از شرايط قرمز كرونايي مي توانند از 6 مهرماه با رعايت 

شيوه نامه هاي بهداشتي فعاليت خود را آغاز كنند. 
 رئيس س��تاد مركزي اطعام حس��يني گفت: از ابتداي ماه محرم تا 
دوشنبه همين هفته ۲6 ميليون و ۸00 هزار پرس غذاي گرم در سراسر 

كشور طبخ و ميان خانواده هاي نيازمند توزيع شده است. 
 مدير مركز پيشگيري و ارتقاي س��المت پويا گفت: اكنون جمعيت 
سالمند در كش��ور ۱0 درصد است كه در س��ال ۱4۵0 به ۳0 درصد 
مي رسد و بايد برنامه هاي اساس��ي براي افزايش كيفيت زندگي اقشار 

جامعه طراحي و اجرايي شود. 
 سازمان هواشناسي نسبت به بارش شديد باران در مناطق شمالي و 
مركزي كشور، افزايش ارتفاع موج تا 4 متر در درياي عمان و تا ۲/۵ متر 

در درياي خزر هشدار داد. 
 رئيس بنياد ش��هيد و ايثارگران گفت: قريب به هزار و ۳۵0 مدرسه 
شاهد داريم كه الزم اس��ت در دوره جديد، ش��كل اداره و نوع فعاليت 
مجموعه مدارس تغييراتي كند همچنين از بين ۱۵ ميليون دانش آموز 

ثبت نام شده در حدود ۸6 هزار دانش آموز ايثارگر داريم. 
 مدير كل دفت��ر مديريت بيماري ه��اي غيرواگير وزارت بهداش��ت، 
بيماري هاي قلبي، عروقي را اولين علت مرگ در دنيا و ايران دانس��ت و 
شعار ملي روز قلب را »قلب هايمان را با سالمتي پيوند بزنيم« اعالم كرد. 
 بررسي هاي آزمايشگاهي نشان مي دهد: در خون نيمي از كودكان 
امريكايي كه م��ورد آزمايش ق��رار گرفته اند، آلودگي س��ربي »قابل 

تشخيص« مشاهده شده است. 
 عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
دو ش��ركت واكسن س��ازي در ايران مبلغ ۵0 ميليون دالر را به عنوان 
پيش خريد واكس��ن كرونا دريافت كرده اند كه اين ارزها از نوع دولتي 

نبوده است. 
 معاون سابق پرستاري وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: 

پرستاران پاسخگوي 6۵ درصد از نيازهاي نظام سالمت بودند. 
 عضو شوراي شهر تهران گفت: سازمان آتش نشاني شهرداري تهران 
در حوزه منابع انس��اني كمبودهاي جدي دارد و تعداد افراد شاغل در 
اين س��ازمان به مراتب از ظرفيت منابع انساني س��اختار سازماني آن 

كمتر است. 

توليد ۸۰۰ محصول نانوفناوري در ايران
چي�زي نزدي�ك ب�ه ۸00 محص�ول نان�و داري�م ك�ه از س�وي 
300 ش�ركت به مرحله تجاري س�ازي و صنعتي س�ازي رس�يده 
 اس�ت و از اي�ن تع�داد چي�زي نزدي�ك ب�ه ۸0 محص�ول در 
حوزه س�المت اس�ت. نانو در ناب�اروري، الكترونيك، پزش�كي، 
دارد.  كارب�رد  نانوسنس�ورها  و  نمايش�گرها  حافظه ه�ا، 
نانو مي تواند در مقابله با بحران هاي زيس��ت محيطي نقش مهمي را با 
كمك به استفاده كمتر از مواد اوليه، انرژي و آب و با توليد كمتر گازهاي 
گلخانه اي، با افزايش توليد عمر تولي��دات و كاهش زباله و با كمك به 
تصفيه كارآمدتر آب حتي در حد تصفيه آلودگي هاي خطرناكي مثل 

»آرسنيك« ايفا كند. 
يك��ي از آخرين طرح هاي علم��ي در اين زمينه مرب��وط به درمان 
ناباروري اس��ت. پاره اي از موارد ناباروري به علت ناتواني اسپرم ها 
در حركت به س��مت تخمك ايجاد مي ش��ود كه ح��اال گروهي از 
پژوهشگران موتورهاي كوچكي را توس��عه داده اند كه مي تواند به 
حركت بهتر اسپرم به س��مت تخمك كمك و اساسا  ً به عنوان يك 

تاكسي براي آن عمل  كند. 
»علي نجيمي« مديرگروه صنعت ستاد توسعه فناوري  نانو در معاونت 
علمي و فناوري رياس��ت جمهوري در همين زمينه به تس��نيم گفت: 
فناوري نانو محصوالت بي ش��ماري دارد و تغييرات بس��يار زيادي در 
حوزه هاي مختلف ايجاد كرده است؛ به طور مثال در بحث الكترونيك، 
مهم ترين توليدات نانو در توليد ادوات الكترونيكي اس��ت و بيشترين 
حجم بازار نيز مربوط به اين حوزه اس��ت؛ به طور مثال ترانزيستورها 
و پردازنده ها كه ام��روز به تكنولوژي ۵ نانومتر رس��يدند و مموري ها، 
حافظه ها، نمايشگرها و توليد انرژي از حركت نيز بخشي از اين موارد 
هستند. يكي از مواردي كه نانوفناوري در دهه اخير در آن رشد بسيار 
چشمگيري داشته است موضوع »نانوسنسورها« است كه اين سنسورها 
براي تشخيص رطوبت، فشار و دما به كار مي روند و شايد بيش از ۳00 
نوع سنسور در بازار وجود داشته باشد كه امروز در دنيا كار شده است. 
يك دسته اي از اين سنسورها نيز در حوزه تشخيص در حوزه سالمت 

است. 
وي با اشاره به پيشرفت نانوفناوري در حوزه پزشكي ايران تصريح كرد: 
استفاده از نانوفناوري در حوزه پزشكي در حوزه هايي مثل تحقيقات، 
تشخيص و درمان است و امروز در ايران چيزي نزديك به ۸00 محصول 
نانو داريم كه توس��ط ۳00 ش��ركت به مرحله تجاري سازي و صنعتي  
رسيده اند. از اين تعداد چيزي نزديك به ۸0 محصول در حوزه سالمت 
اس��ت از انواع نانوداروها، نانومكمل ها و همچنين شركت  هايي كه در 
حوزه تجهيزات پزشكي با استفاده از فناوري نانو كار مي كنند. به عنوان 
مثال يكي از شركت هاي دانش بنيان حسگرهايي ساخته است كه براي 

تشخيص سرطان به صورت آنالين استفاده مي شود. 

حسین سروقامت

حرفه ها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليت هاي اجتماعي دارند؛ 
بنابراين اگر كشاورز هستيد و مايليد مس�ئوالنه رفتار كنيد، 

شايسته است:
با پرداخت زكات، زمين كشاورزي را به عبادتگاه تبديل كنيد. 
پاس�خگوي نياز جامعه در زمينه غذا، پروتئين دامي و گياهي 

باشيد. 
دانش و مهارتتان را ارتقا بخشيده، كشاورزي مدرن را ترويج 

كنيد. 
روستا را ركن اصلي تمدن دانسته، با حذف واسطه ها »كشاورزي 

حمايت شونده به وسيله اجتماع« را رواج دهيد. 
از منابع تجديدپذير حفاظت نموده، با ت�الش مضاعف زمينه 

مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها را فراهم كنيد. 
با انتخ�اب گونه ه�اي محلي براي كاش�ت، تازگي و س�المت 
محصوالت را تضمين كني�د. از محصوالت تراريخته، كودهاي 

شيميايي و سموم دفع آفات غير استاندارد استفاده نكنيد. 
حقوق زنان كش�اورز و كارگران را رعايت و فرصت هاي شغلي 

براي سايرين ايجاد كنيد. 
. . . و سرانجام با ساختن طبيعتي سرسبز، زمينه خرمي دل ها 

را فراهم كنيد. 

4۰9

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

وزير بهداشت: تنها 2 هفته تا جشن اتمام 
واكسيناسيون باقي مانده است

قرنطينه هوشمند آغاز مي شود
تا واكسينه شدن 70 درصد مردم كش�ورمان تنها دو هفته فاصله 
داريم. اين را وزير بهداش�ت مي گوي�د. تاكن�ون ۵3 ميليون نفر 
از جمعيت اي�ران عليه كرونا واكس�ينه ش�ده اند كه اي�ن تعداد 
ت�ا دو هفته آين�ده ب�ه ۶0 ميلي�ون نف�ر خواه�د رس�يد و تنها 
دو هفته با جش�ن واكسيناس�يون سراس�ري مردم كش�ورمان 
فاصله داريم. بعد از اين قرار اس�ت تغييراتي در قرنطينه صورت 
بگيرد و به گفته وزير بهداش�ت قرنطينه هوش�مند اعمال ش�ود. 
در حالي كه بنا بود تا دهه فجر جش��ن پايان واكسيناسيون سراسري 
مردم كشور برپا شود، اما با س��يل واردات واكسن و شبانه روزي شدن 
مراكز واكسيناس��يون تنها دو هفته ديگر با واكسينه شدن ۷0 درصد 
جمعيت كشورمان و كنترل نسبي بيماري كرونا فاصله داريم. هر چند 

ويروس هنوز هم به تاخت و تاز خود ادامه داده است. 
در ۲4 ساعت منتهي به 6 مهرماه ۱400 و بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۱۱ هزار و ۷0۱ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور 
شناسايي ش��د كه يك هزار و ۸۲۱ نفر از آنها بس��تري شدند. مجموع 
بيماران كوويد ۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۵۵۹ هزار و 6۹۱ نفر رسيد. 
در همين زم��ان، ۲۳۹ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و 

مجموع جانباختگان اين بيماري به ۱۱۹ هزار و ۸۸۸ نفر رسيد. 
در حال حاضر ۲۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۲4 شهر در وضعيت 
نارنجي، ۱6۵ ش��هر در وضعيت زرد و ۳0 ش��هر در وضعيت آبي قرار 

دارند. 
  جشن پيروزي واكسيناسيون 

بهرام عين اللهي وزير بهداشت در حاشيه مراسم توديع و معارفه رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي مش��هد درباره جش��ن تكميل واكسيناسيون 
گفت:»تاكنون ۵۳ ميليون نفر از جمعيت ايران عليه كرونا واكس��ينه 
شده اند كه اين تعداد تا دو هفته آينده به 60 ميليون نفر خواهد رسيد.« 
وي با اشاره به سرعت مطلوب واكسيناسيون در كشور ادامه داد:» طي 
يك هفته گذشته ۸ ميليون و ۲00 هزار دوز واكسن در كشور تزريق شد 

كه اين عدد در دنيا بي سابقه و منحصر به فرد بوده است.«
وزير بهداشت گفت:»به زودي جشن پيروزي در انجام واكسيناسيون 
را خواهيم گرفت، ولي بايد توجه داشت كه واكسيناسيون به منزله عدم 

نياز به رعايت پروتكل هاي بهداشتي نيست.«
وي همچني��ن ب��ا اش��اره ب��ه بازگش��ايي م��دارس و دانش��گاه ها 
افزود:»دانش��گاه هاي عل��وم پزش��كي از ۱۵ مهر ماه امس��ال و ديگر 

دانشگاه هاي كشور نيز آبان ماه بازگشايي مي شوند.«
به گفته عين اللهي هم اكنون اغلب دانشجويان، اساتيد و حتي خانواده 

دانشجويان عليه كرونا واكسينه شده اند. 
وي افزود:»پوشش فراگير واكسيناسيون مهم ترين اقدام در پيشگيري 
از ورود احتمالي موج شش��م ش��يوع كروناس��ت. در اين راستا كميته 
علمي، شرايط شيوع ويروس در كشور و پوشش واكسيناسيون را تحت 
كنترل و بررسي دارد و طبق بررسي ها تمام واكسن هاي مورد استفاده 
در كشور ايمني سازي مطلوب دارند و از ورود موج جديد شيوع كرونا 

جلوگيري مي كنند.«
وي با اش��اره به عملياتي شدن طرح قرنطينه هوش��مند ادامه داد:»با 
اجراي اين طرح نيازي نيس��ت كه مردم بيش  از اي��ن در خانه بمانند، 
مسافرت نروند و تردد خودروها ممنوع باشد، بلكه مي توان محدوديت ها 
را رفع نم��ود و باعث رونق كس��ب و كار و بهبود ش��رايط اقتصادي در 

جامعه شد.«
 آغاز واكسيناسيون سالمندان وابسته به تخت در منازل

سيد حامد بركاتي، مدير كل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت هم از آغاز واكسيناس��يون سالمندان معلول و وابسته 
به تخت در منزل خب��ر داد و درباره تزريق واكس��ن آنفلوآنزا به گروه 
سالمندي  گفت:»طبيعتاً مراكز نگهداري س��المندان در كنار مادران 

باردار يكي از اولويت هاي اول ما در تزريق واكسن آنفلوآنزا هستند.«
وي با اش��اره به ش��رايط س��المندان در پاندمي كرونا گفت: »از اولين 
اقداماتي كه وزارت بهداشت در اين دوران انجام داد، بحث واكسيناسيون 
مراكز نگهداري سالمندان بود كه بيش از ۹۵ درصد افرادي كه در مراكز 
سالمندان هستند، دو دوز واكسن را گرفتند و فول واكسينه هستند و 
آن ۵ درصد هم يا دوز اول را گرفتند يا در شرف گرفتن دوز اول هستند. 
همان طور كه سازمان بهزيس��تي گزارش داد، همين موضوع يكي از 
داليل اثربخشي واكسيناسيون است؛ به طوري كه ۷۵ درصد ابتال كمتر 
و 6۵ درصد مرگ كمتر را در مراكز سالمندان نسبت به قبل داشتيم كه 

اكنون اين اعداد بسيار بهتر شده است«. 
بركاتي گفت: »بعد از اين گروه هاي سني واكسيناسيون را از افراد باالي 
۸0 سال و به ترتيب تا سنين پايين تر آغاز كرديم. بيش از ۹۲ درصد از 
كل جمعيت سالمندان واكسينه شدند. در مرداد ماه در بين افرادي كه 
به دليل كرونا در بيمارستان ها بستري شده يا فوت كرده بودند، بررسي 
انجام داديم كه در گروه ۸0 سال كه تقريباً كامل واكسينه شده بودند، 
مرگ در اين افراد حداقل ۳0 درصد كمتر اتفاق افتاده بود كه اكنون با 
توجه به تداوم واكسيناسيون اين عدد بيشتر شده و بررسي اي را كه با 

آمارهاي انتهايي شهريور انجام دهيم، اعالم خواهيم كرد«. 
وي همچنين اظهار كرد: »در زمينه واكسيناسيون سالمنداني كه در 
منزل هستند و معلوالن بيش از يك ماه است كه با سازمان بهزيستي و 
از طريق طرح شهيد سليماني كار را آغاز كرديم. همكارانمان بر اساس 
نوبت دهي مراجعه كردند و به خصوص در زمينه معلوالن اين كار آغاز 
شده اس��ت. زيرا تعدادي از افرادي كه حتي در منزل وابسته به تخت 
هم نبودند، به داليلي واكس��ن نزدند. البته ميزان واكسيناسيون ما در 

سالمندان بيش از ۹۱ درصد است كه بسيار مناسب است«. 

زهرا چیذري 

نوآوري در تهران باالتر از وين
 بارسلون و برلين

گ�زارش ش�اخص جهان�ي ن�وآوري 202۱ از ارتق�اي دو پل�ه اي 
ته�ران در مي�ان ش�هرهاي ن�وآور جه�ان خب�ر داده اس�ت. 
گزارش شاخص جهاني نوآوري ۲0۲۱ كه توسط سازمان بين المللي 
مالكيت معنوي منتشر شده از ارتقاي دو پله اي تهران در ميان شهرهاي 
نوآور جهان خبر داده است. بر همين اساس در شاخص جهاني نوآوري 
)GII( پايتخت ايران باالتر از شهرهايي مانند استانبول، وين، بارسلون و 
برلين در رتبه 4۱ قرار دارد.  انتخاب شاخص شهرهاي نوآور در ارزيابي 
س��ازمان بين المللي مالكيت معنوي در حالي مؤيد اهميت نوآوري و 
توجه به آن در حوزه هاي شهري اس��ت كه اين شاخص به عنوان يكي 
از مهم ترين محورهاي اصلي برنامه تهران هوشمند توسط شهرداري 
تهران نيز در نظر گرفته شده اس��ت.  توس��عه نوآوري شهري و ارتقاي 
ش��اخص هاي مرتبط با آن، از حوزه هاي مورد توجه در اكثر شهرهاي 
هوشمند است. در برنامه تهران هوشمند نيز همگام با ساير شهرهاي 
هوش��مند، س��رفصل ويژه اي با عنوان تهران نوآور به موضوع توسعه 
زيست بوم نوآوري شهري در تهران و حمايت از شركت هاي استارتاپي 
و دانش بنيان اختصاص يافته اس��ت.  از اقدامات اين حوزه مي توان به 
ايجاد فن بازار تخصصي شهر هوشمند، احصا و انتشار 400 نياز فناورانه و 
نوآورانه شهرداري، ايجاد مراكز نوآوري شهر هوشمند در مناطق مختلف 
تهران و نيز تسهيل استقرار كسب و كارهاي نوآور در شهر اشاره كرد. 


