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هشدار ایران درباره هرگونه 
محاسبه اشتباه و ماجراجویی 

احتمالی رژیم صهیونیستی
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 از اعتراف ظریف است
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یژه: پیشنهاد  و

ساخت دستگاهی که از هوا آب می گیرد!
سپهرغرب، گروه کافه کتاب: یک نویسنده گفت: خیلی از کتاب های کودک ایرانی قابل عرضه در جهان هستند، ولی موانعی وجود دارد که باید برطرف شود.

هفته کودک زمانی اســت که به بهانۀ آن بیش از هر وقت دیگری به مســائل و دغدغه های مربوط به کودکان پرداخته می شــود. اهمیت ســال های نخســت عمر آدمی در تکوین و شــکل گیری 
شــخصیت او بر کســی پوشــیده نیست. روانشناسان معتقدند عمیق ترین و بنیادین ترین باورها و اندیشه های انسان در دوران کودکی او شکل می گیرد. هنر و ادب، بستری است که می تواند تأثیر 

مهمی در رشد روحی و روانی کودک داشته باشد، با این حال ادبیات کودکان در ایران با وجود تمام نکات مثبت آن، هنوز به جایگاه درخوری که شایستۀ آن است نرسیده است.

صفحه 11

اســـتان ها  برخی  آب  ذخایر  بحـــــرانی  وضع 
است؟ راه  تنها  مردم  یی  صرفه جو آیا 

12



شنبه 24 مهرماه 1400  شماره 2139 

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

10کار و دانش

دقیق ترین اندازه گیری 
از طول عمر نوترون انجام شد

دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
به  بین المللی  فیزیکدانان  از  گروهی 
ایندیانا  دانشگاه  محققان  رهبری 
دقیق ترین  می کنند  ادعا  بلومینگتون 
را  نوترون  عمر  طول  از  گیری  اندازه 

انجام داده اند.
نتایــج تحقیــق ایــن تیــم که شــامل 
محققــان بیــش از 10 آزمایشــگاه ملــی و دانشــگاه در 
آمریکا و سراســر جهان، نشــان دهنده ارتقــای 2 برابری 
دقــت اندازه گیری نســبت به تالش های پیشــین اســت. 
در ایــن اندازه گیــری میزان خطا کمتــر از یک دهم درصد 

بوده است.
تحقیــق مذکــور در ژورنــال »فیزیــکال ریویــو لتــرز« 
منتشر شــده است. دیوید بکســتر مدیر دپارتمان کالج 
هنــر و علــوم UI بلومینگتــون می گویــد: ایــن تحقیــق 
اســتاندارد جدیدی برای یک انــدازه گیری تعیین می کند 
که اهمیت زیادی برای پاســخ به سواالتی مانند فراوانی 

نسبی عناصر ایجاد شده در جهان اولیه دارد.
هدف این آزمایش اندازه گیری مدت زمان متوسطی 
اســت کــه یــک نوتــرون آزاد خــارج از هســته اتــم باقــی 
می مانــد. دانیــل ســالوات محقــق ارشــدی آزمایش در 
این بــاره می گوید: فرآیندی تبدی نوتــرون به پروتون با 
انتشــار الکتــرون نوری و یــک نوترینو تقریبــا بدون جرم 
انجام می شود. این اندازه گیری از آن جهت اهمیت دارد 
که عمــر دقیق نوترون به درک چگونگی تشــکیل جهان 

کمک می کند.
نوترون هــای مــورد اســتفاده در این تحقیق توســط 
 Los Alamos منبــع »اولــت را کولــد« در مرکــز علمــی
Neutron Science در آزمایشــگاه ملی لوس آالموس 
تولید شــده اســت. آزمایش UCNtau این نوترون ها را 
کــه دمای آنها تقریبا به صفــر مطلق کاهش می یابد، در 
داخل وانی که با حدود 4 هزار آهنربا پوشــیده شده، به 

دام می اندازند.
محققــان پس از 30 تا 90 دقیقه انتظار، نوترون های 
باقــی مانده در وان را می شــمارند. طراحــی منحصر به 
فــرد تله UCNtau ســبب می شــود نوترون هــا بیش از 
11 روز ذخیره شــوند. این مدت زمان بســیار طوالنی تر از 
طرح های قبلی اســت و نیاز یه اصالحات سیســتماتیکی 
را بــه حداقــل می رســاند که ممکن اســت نتایــج اندازه 

گیری های طول عمر را دچار مختل کنند.
محققــان ایــن پژوهــش طــی 2 ســال بیــش از 40 
میلیــون نوترونی که با این روش به دام افتاده بودند را 
شــمارش کردند. این تالش ها پایان نامه گونزالس بود 
که به عنوان دانشــجو داده ها را در Los Alamos IU را 
از 2017 تــا 2019 جمــع آوری کرد و رهبری تحلیل منتشــر 

شده را برعهده داشت.

رونمایی از اولین قطار خودران 
در آلمان

سپهرغرب، گروه کار و دانش: شرکت 
 Deutsche("بان "دویچه  راه آهن 
صنعتی  گروه  و  آلمان   )Bahn
قطار  اولین  از   )Siemens("زیمنس"
شهر  در  جهان  راننده  بدون  و  خودکار 
از  قطار  این  کردند.  رونمایی  هامبورگ 
نظر زمان بندی دقیق تر بوده و نسبت 

به قطارهای سنتی مصرف انرژی مناسب تری دارد.
چهار مورد از این قطارها قرار است به شبکه راه آهن 
شــهری هامبورگ ملحق شــوند و از ماه دســامبر حمل 
مســافران را آغــاز کننــد. ایــن قطارها از زیرســاخت های 

ریلی موجود استفاده خواهند کرد.
شــهرهای دیگر مانند پاریس متروهــای بدون راننده 
دارنــد و فرودگاه هــا نیــز قطارهــای خودکار تک مســیره 
دارند، چنین قطارهایی در یک مســیر اختصاصی حرکت 
می کنند اما قطارهای هامبورگ در مســیری مشــترک با 

سایر قطارهای معمولی حرکت خواهند کرد.
این پــروژه که "دویچه بان" و "زیمنــس" آن را "اولین 
در جهان" نامیده اند بخشــی از برنامه 70 میلیون دالری 

نوسازی سیستم راه آهن شهری هامبورگ است.
"ریچــارد لوتــز")Richard Lutz( مدیرعامل "دویچه 
بــان" می گوید: قطارهای خودکار بدون نیاز به توســعه 
مســیرهای اختصاصی، خدمات قابل اطمینان تری ارائه 

می دهند.
مدیرعامــل   ،)Roland Busch("بــوش "روالنــد 
کــردن  "زیمنــس" می گویــد: مــا در حــال هوشــمندتر 
سیســتم حمل و نقــل ریلی هســتیم و تخمین می زنیم 
که قطارهای خودکار می توانند 30 درصد بیشتر از سایر 
قطارها مسافر حمل کنند، زمان بندی دقیق تری داشته 
باشند و بیش از 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی 

کنند.
ایــن دو شــرکت در بیانیه ای اعالم کردنــد: اگرچه این 
قطارها از طریق فناوری دیجیتالی به طور کامال خودکار 
کار می کنند اما یک راننده در هنگام حضور مسافرین بر 

عملکرد قطار نظارت خواهد داشت.

دریچه

فیزیکدانان 
بین المللی

حمل و نقل 
هوشمند

بیش از 70 کســب و کار جدید به واســطه فناوری همگرا ایجاد شد
سپهرغرب، گروه کار و دانش:  علی محمد سلطانی گفت: فناوری های همگرا سابقه و قدمتی 20 ساله دارد و در حال حاضر تبدیل به واقعیتی غیرقابل انکار شده است. همگرایی فناوری ها فرصتی جدید را پیش روی بشر قرار داده است.

مدیر مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره فعالیت های این مرکز گفت: ستادهایی در معاونت علمی در حوزه چهار فناوری در حال فعالیت هستند که مرکز در حال همکاری با این ستادها و مراکز 
نوآوری و پارک های علم و فناوری است تا نقشی مکمل برای ستادها داشته باشد. البته به حوزه های جدید هم ورود کردیم تا از موازی کاری جلوگیری کنیم.

ســلطانی افزود: در مدت 4 ســال فعالیت مرکز از توســعه 125 محصول همگرا حمایت کردیم البته درصدی هم با شکســت مواجه شــدند. تاکنون 6 دوره پیش شــتابدهی برای توسعه محصوالت برگزار کردیم و تعداد 74 کسب و کار نوپای 
همگرا ایجاد شده است.

نگرانی جهانی از پیشرفت اندک استفاده
 از انرژی های پاک

سپهرغرب، گروه کار و دانش: آژانس بین المللی انرژی هشدار 
پاک  انرژی های  از  استفاده  زمینه  در  جهان  پیشرفت  که  داده 
تحولی  زمینه  این  در  باید  و  است  مطلوب  حد  از  کندتر  بسیار 

جدی صورت بگیرد.
در گــزارش مفصــل ایــن آژانــس تصریح شــده که بــا توجه به 
انتشار گسترده گازهای گلخانه ای در جهان باید سرعت استفاده 

از انرژی های پاک بیشتر شود.
که چشم انداز انرژی جهان در سال 2021 نام گرفته، ایــن گــزارش 

در آســتانه برگزاری نشســت تغییــرات آب 
اســکاتلند  گالســکوی  در  هوایــی  و 
منتشر شــده است. این نشست از 
31 اکتبر آغاز شده و تا 12 نوامبر 

ادامه می یابد.
در گــزارش آژانــس مذکــور 
آمده است در حالی که فروش 
خودروهای برقی در سال 2020 
بــه رکوردهــای جدیدی دســت 
یافتــه و منابع تجدید پذیر مانند 
بــاد و خورشــیدی به رشــد ســریع 
خود ادامــه دادند، داده های موجود 
حاکی اســت ســرعت تغییــرات حــوزه انرژی 

مطلوب نیست. 
این مســاله باید به اندازه بازگشت وضعیت اقتصادی به شرایط پیش از کرونا 

جدی گرفته شود.
در هفته هــای اخیــر طــرح بحث احتمــال کمبود گاز در زمســتان باعث شــده 
تــا نگرانــی در مــورد افزایش مصــرف زغال ســنگ، گاز طبیعی و غیــره که موجب 

آلودگی محیط زیست می شود، بیشتر شود.
 ایــن افزایــش موجــب خواهــد شــد تــا اقدامــات انجام شــده بــرای افزایش 
اســتفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، خودروهای برقــی و غیره به نتیجه مطلوب 

نرسد.
نویســندگان ایــن گــزارش معتقدند اگر کاهــش جدی در رونــد تولید گازهای 
گلخانه ای رخ ندهد افزایش 2.6 درجه ای دمای زمین تا قبل از فرارســیدن ســال 

2100 اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
امــا اگر همــکاری جهانی در این زمینه صورت بگیرد میزان افزایش دما به 1.5 

درجه سانتیگراد تا قبل از سال 2100 محدود می شود.

مأموریت فضایی طوالنی به مغز 
آسیب می زند

برای  جدید  تحقیق  یک  دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
می دهد  نشان  محکم  و  مستدل  دالیل  با  بار  نخستین 
آسیب  به  است  ممکن  مدت  طوالنی  فضایی  مأموریت های 

مغزی منجر می شود.
دانشــگاه  محققــان 

گوتنبرگ، 5 فضانورد 
مــرد روس را رصد 

متوســط  طــور  بــه  کــه  کردنــد 
ایســتگاه فضایــی  در  روز   169

بین المللی اقامت داشتند.
ایــن  خــون  نمونه هــای 
پــس  و  از ســفر  افــراد قبــل 
بــه  زمیــن  بــه  بازگشــت  از 

 5 تــا  کــرد  کمــک  محققــان 
نشــانگر زیســتی آســیب مغزی 

را اندازه گیری کنند. نتایج نشــان 
داد 3 نشــانگر پــس از اقامت هــای 

طوالنــی فضانــوردان در فضــا افزایــش 
می یابد.

هنریک زتربرگ اســتاد عصب شناســی و یکی از محققان ارشــد این پژوهش 
در بیانیه ای می گوید: این نخستین باری است که محلی از آسیب سلول مغزی 
در آزمایش خون افراد پس از سفرهای فضایی رصد شده است. باید تحقیقات 
بیشــتری در ایــن بــاره انجام دهیــم و اگر قرار باشــد در آینده ســفرهای فضایی 

بیشــتری انجام شود، باید از چنین آسیب هایی جلوگیری شود.
نمونه هــای خــون دریافــت شــده از فضانــوردان روســیه قبــل از ســفر بــه 
ایســتگاه فضایــی بین المللی و در ماموریت هایــی از 2016 تا 2020 میالدی انجام 
شــده بــود. بــه طور متوســط هیچیــک از فضانــوردان کمتــر از 169 روز در فضا 

اقامت نداشتند.
نخســتین نمونه ها 20 روز قبل از سفر جمع آوری شد. پس از بازگشت از سفر 
فضایــی نیز 3 نمونه خون )هفته نخســت، 21 و 25 روز پــس از فرود روی زمین( 

جمع آوری شد.
البته محققان اشــاره می کنند روند تغییر نشانگرها طی زمان به میزان زیادی 
 JAMA Neurology بــا اســتانداردها تطابق دارد. طبق گزارشــی کــه در نشــریه
منتشــر شــده، هنگامیکــه این مــردان در فضا اقامت داشــتند تغییــری در مایع 

مغزشان رخ داده که احتماًال روی سد خونی مغزی تأثیر می گذارد.

نخستین خوشه ستاره ای دوگانه 
قدیمی کشف شد

سپهرغرب، گروه کار و دانش: یک اخترفیزیکدان با استفاده از 
داده های ابزارهایی مانند "کاوشگر نقشه بردار فروسرخ میدان 
ستاره ای  خوشه  اولین   GAIA-EDR3 و   2MASS وسیع"،" 
با  خوشه ها  این  کرد.  کشف  را  ما  کهکشان  قدیمی  دوگانه 

نام های 1605a NGC و 1605b NGC شناخته می شوند.
ســن خوشــه ســتاره ای اول دو میلیارد ســال و ســن خوشــه 
ســتاره ای دوم 600 میلیــون ســال اســت. هــر دو خوشــه در یک 
رقص گرانشی که به آرامی آنها را از هم جدا کرده و آنها را از خوشه های کوچک تر 

و ستارگان دور می کند، قرار گرفته اند.
هــر دو خوشــه در فاصلــه یکســانی از زمین واقع شــده اند و فاصلــه تقریبی 
میان هسته مرکزی آنها تقریبا 5.9 سال نوری است. این پارامترها نه تنها به یک 
ارتباط فیزیکی بلکه به تفاوت ســنی شکل گرفتن این دو خوشه طی یک برخورد 
نزدیک توسط نیروی کشندی نیز اشاره دارد. نیروی کشندی یا نیروی جزر و مدی 
یک اثر ثانویه از نیروی جاذبه و باعث به وجود آمدن پدیده جزر و مد می باشد.

 " موسســه  از   )Denilson Camargo("کامارگــو "دنیلســون   پروفســور 
دوگانــه،  خوشــه  ایــن  گفــت:  برزیــل   "  Col-gio Militar de Porto Alegre
محصــول جانبــی یــک برخورد نزدیــک با انــرژی باال بین دو خوشــه ســتاره ای باز 

قدیمی است. عالوه بر این این خوشه ها در حال ادغام هستند.
پیشتر NGC 1605 به عنوان یک خوشه ستاره ای باز شناخته می شد اما بررسی 
پروفســور کامارگو نشــان داد که NGC 1605 یک خوشه ســتاره ای باز نیست. این 
خوشه که در اصل در سال 1786 و توسط ویلیام هرشل کشف شد، حدود 8300 

سال نوری از ما فاصله دارد و در صورت فلکی برساووش واقع شده است.
این مطالعه شواهدی ارائه داد که نشان می داد NGC 1605 شامل دو خوشه 
باز است: 1605a NGC و 1605b NGC که به 
نظر می رسد هر دو خوشه هم طی یک 
برخورد نزدیک در حال ادغام شــدن 

هستند.
پروفســور کامارگو در این باره 
افــزود: تصــور می کنــم کــه طی 
این برخــورد نزدیــک، گروه های 
ستاره ای توسط نیروی کشندی 
از خوشــه های در حــال ادغــام 
خــارج شــده و این زیرســاخت ها 
سبب تشکیل خوشه های ستاره ای 

جدیدی شود.

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
بومی سازی  منظور  به  دانش: 
شهرهای  ارزیابی  شاخص های 
شرایط  با  متناسب  هوشمند 
پروژه  کشور  نیازمندی های  و 
ارزیابی  بومی  مدل  »تدوین 
در  ایران«  هوشمند  شهرهای 
اجرا  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه 

شد.
مجــری طــرح بــا بیــان ایــن مطلب، گفــت: با 
توجــه به عــدم وجود داده های مــورد نیاز برای 
ارزیابــی کــه چالــش جــدی در کشــور اســت، از 
اهــداف این پروژه متناســب ســازی شــاخص ها 
با وضعیت داده ای کشــور و ارائه مدل مناســب 

برای جمع آوری داده ها، می باشد.
مجید رسولی دیسفانی ادامه داد: همچنین 
برای تبدیل این فعالیت به صورت یک ســرویس 
عملیاتی، مدل ارائه ســرویس استخراج خواهد 
شــد تا بتــوان بر اســاس همــکاری مرکــز تعالی 
شهرهای هوشــمند کشــور، اقدامات الزم برای 
پیاده ســازی و اجرای آن بر اساس ذینفع اصلی 

مشخص شده فراهم شود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیت موضوع شــهرهای 
هوشــمند در چند سال اخیر با توجه به توسعه 
فناوری های جدید و افزایش نیازمندی در بخش 
بــازار و جامعه، گفت: موضوع هوشمندســازی 
و  از کالن شــهرها  بســیاری  برنامــه  در  شــهرها 
ســطح  در  دارد.  قــرار  کشــور  بــزرگ  شــهرهای 

جهانی نیــز موضوع هوشمندســازی شــهرها از 
زمره برنامه های دارای اولویت در حوزه شــهری 
بســیاری کشــورها اســت کــه می توان بــه هند، 
چیــن، ترکیــه، امــارات متحــده عربــی، اتریش و 

هلند اشاره کرد.
شــهر  تعریــف  و  مفهــوم  وی،  گفتــه  بــه 
و  کاربردهــا  از  وســیعی  طیــف  هوشــمند، 
موضوع ها نظیر اقتصاد، زیرســاخت، جابجایی، 
محیط زیســت، نوآوری، آمــوزش و حکمروایی را 
شامل می شود که با توجه به تنوع و گستردگی 

حوزه های فعالیــت، رویکردهــای متفاوتی برای 
توسعه شهرهای هوشــمند و اجرای پروژه های 
هوشمندســازی در شــهرهای مختلــف وجــود 

دارد.
رســولی دیســفانی اولیــن گام، در این زمینه 
را شناســایی دقیــق وضــع موجــود بیــان کرد و 
افزود: در ارزیابی شــهرهای هوشمند، سه مورد 
شناسایی وضعیت موجود، رصد و پایش نتیجه 
اقدامــات و برنامه هــا و همچنیــن رتبــه بنــدی 
شــهرها بر اســاس معیارهای مختلف در سطح 

ملی و جهانی مورد نیاز است.
وی بــا بیــان اینکــه، بــرای ارزیابــی شــهرهای 
مدل هــای  و  شــاخص ها  تاکنــون  هوشــمند، 
یــا  و  بین المللــی  نهادهــای  توســط  مختلفــی 
شرکت های مطرح ارائه شده است که متناسب 
با شرایط کشــور، به صورت مؤثر قابل استفاده 
نیســتند، گفــت: ایــن شــاخص ها و مدل هــای 
ارزیابی برای عملکرد بهینه بایســتی متناســب با 
شرایط هر کشور و شهر مورد بازبینی قرار گرفته 

و بومی سازی شوند.

رســولی دیســفانی عدم وجود شاخص های 
ارزیابی بومــی و چالش های جمع آوری اطالعات 
متناســب با وضعیــت داده ای شــهرها را یکی از 
چالش های اساسی برشــمرد و گفت: این مورد 
نیاز واقعی مســئوالن شهری است که می تواند 
در توســعه هوشمندســازی شــهری نقــش بــه 

سزایی ایفا کند.
وی گفــت: ضروری اســت با توجه به شــرایط 
بــا  متناســب  شــاخص ها  بومی ســازی  کشــور، 
شرایط کشــور و وضعیت داده های در دسترس 
صــورت پذیرد. از جمله پارامترهــای تأثیرگذار در 
تعییــن شــاخص ها و بومی ســازی آنهــا، انــدازه 
شهرها )کالن شهر، بزرگ و متوسط و شهرک ها( 
اســت و متناســب بــا انــدازه شــهرها و جمعیت 
ســاکنین آن، شــاخص های ارزیابــی و وزن آنهــا 

تغییر می کند.
انســانی  نیــروی  از  دیســفانی  رســولی 
کار  و  کســب  و  فــاوا  حــوزه  در  متخصــص 
در  ذینفــع  یــک  عنــوان  بــه  فعالیــت  عــدم  و 
حــوزه شــهری و وجــود ارتباطــات بین المللی 
بــرای  مناســبی  فرصــت  عنــوان  بــه  مؤثــر، 
موضــوع  در  پژوهشــگاه  جــدی  فعالیــت 
ارزیابــی شــهرهای هوشــمند یاد کــرد و گفت: 
بــرای نیل بــه این هــدف، پژوهشــگاه نیازمند 
اســت که بــا همــکاری بــا بازیگــران فعــال در 
حــوزه هوشمندســازی شــهرها، تعامــل خود 
در  را  شــهری  مســئولین  و  شــهرداری ها  بــا 

شــهرهای مختلف کشور ارتقا دهد.

سپهرغرب، گروه کار و دانش: 
اعالم  فناوری  و  علمی  معاونت 
کرد: تاکنون 120 استاندارد ملی 
برای گیاهان دارویی و داروهای 

گیاهی ثبت شده است.
و  علــوم  توســعه  ســتاد 
فناوری هــای گیاهــان دارویی و 
طــب ســنتی معاونت علمی و فناوری و شــبکه 
ملــی پژوهــش و فنــاوری گیاهــان دارویــی در 
یک همــکاری موثر با ســازمان ملی اســتاندارد 
در تــالش هســتند تــا بــا ساده ســازی و اصالح 
قوانیــن و مقررات، صــدور مجوزهای مورد نیاز 

در این حوزه را تسهیل کنند.
ایــن تالش هــا تاکنــون منجــر بــه ثبــت 120 
عنوان اســتاندارد در ســازمان ملی اســتاندارد 

شده است.
کیفیــت  ارتقــای  بــرای  ضروریــات  از  یکــی 
تولیــدات در هــر صنعتــی، دریافــت مجوزهــای 
خــاص اســت. حــوزه گیاهــان دارویــی و طــب 
ســنتی نیز از این امر مجزا نیســت و با توجه به 
سروکار داشــتن با بحث سالمت فرد و جامعه، 

صــدور مجوزهــا بایــد بــا ســختگیری بیشــتری 
اعمال شود.

پروانــه  از  مجــوز  صــدور  مختلــف  مراحــل 
تولیــد  اســتاندارد،  بــذر  تولیــد  بهره بــرداری، 
فرآورده هــا و محصــوالت نهایــی اعــم از حــوزه 
دامپزشــکی، ســموم و آفت کش هــا و داروهــا 

بــه  مربــوط  ســنتی  و  گیاهــی  فرآورده هــای  و 
جهــاد  وزارت  جملــه  از  مختلــف  ســازمان های 
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  کشــاورزی، 
موسســه ثبــت و گواهــی بذر و نهال، ســازمان 
دامپزشــکی، ســازمان حفــظ نباتــات کشــور و 

سازمان غذا و دارو است.

در ســند ملــی گیاهان دارویی و طب ســنتی 
نیــز تاکیــد ویــژه ای بــر ســاماندهی فرآیندها و 
ســاختارهای نظــارت و ارزیابــی بر کلیــه فعاالن 
و فعالیت هــای حــوزه گیاهــان دارویــی و طــب 
سنتی شده است به همین دلیل ستاد توسعه 
ســنتی  طــب  و  دارویــی  گیاهــان  فناوری هــای 

معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری با 
همکاری دســتگاه های مرتبط اقدامات موثری 
در ســاده ســازی و اصــالح قوانیــن و مقــررات 

مربوطه انجام داده است.
ابــالغ  و  تصویــب  بــه  می تــوان  رو  ایــن  از 
دســتورالعمل اجرایــی ثبــت داروهــای طبیعی 
مــورد مصــرف در دامپزشــکی  و طــب ســنتی 
در ســازمان دامپزشــکی، ابــالغ دســتورالعمل 
اجرایی ثبت فرآورده نهایی داروی ســنتی زالوی 
اداره کل فرآورده هــای طبیعــی  طبــی توســط 
ســازمان غذا و دارو، ساده ســازی و الکترونیک 
فرآورده هــای  و  داروهــا  ثبــت  مقــررات  کــردن 

گیاهی و غیره اشاره کرد.
ســتاد برای ســهولت و ایجاد شــفافیت برای 
متقاضیانــی که بــه دنبــال دریافــت مجوزهای 
الزم هســتند با همکاری اداره کل فرآورده های 
طبیعی ســازمان غــذا و دارو و دفتــر طرح ملی 
گیاهــان دارویــی در حال ایجاد زیرســاخت های 
صــدور  الکترونیکــی  واحــد  ســامانه  و  پنجــره 
مجوزهــا اســت که بــه زودی به نتیجــه خواهد 

رسید.
31330

سازمان آگهی و بازرگانی 

ین شد یابی شهرهای هوشمند ایران تدو ز مدل بومی ار

مجید رسولی

تحقیقات رصد ستارگانآژانس
جدید

120 استاندارد ملی برای گیاهان دارویی به ثبت رسید

طب سنتی
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پرواز آزمایشی همزمان 
دو خودروی پرنده انجام شد

دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
که  »ایراسپیدر«  پرنده  خودروی 
می تواند در 2.8 ثانیه سرعت خود را از 
برساند،  برساعت  کیلومتر   100 به  صفر 
برای نخستین بار یک تست دوتایی را با 

موفقیت پشت سر گذاشته است.
بــی  هواپیمــای  دو  آزمایشــی  پــرواز 
سرنشین ایراسپیدر آخر سپتامبر و در آسمان مکانی که 
نــام آن فاش نشــده واقــع در نزدیکی آدالیــد در جنوب 
اســترالیا انجام شده اســت. این نخستین باری است که 
دو هواپیمــای بی سرنشــین همــراه یکدیگر در آســمان 

پرواز می کنند.
ایــن رویــداد دســتاورد مهمی اســت زیرا ایر اســپیدر 
بــرای رقابت با وســایل نقلیه هوایی دیگر طراحی شــده 
اســت. وســیله نقلیه هوایی این شــرکت در حقیقت یک 
اکتاکوپتــر برقی یــا ترکیبی از هلی کوپتــر، جت جنگنده و 

خودروی مسابقه فورمول یک است.
مدلی که در این آزمایش شــرکت کرد سومین نمونه 
اولیــه اکتاکوپتــر مذکــور به نام Mk3 اســت کــه در ماه 
فوریه رونمایی شده بود و هم اکنون در مرحله آزمایش 

است.
قرار اســت نخســتین ایراســپیدر برقی سرنشــین دار 
در 2022 میــالدی رونمایــی شــود.Mk3 دارای 8 پروانه 
و جنس بدنه آن از فیبر کربنی اســت. این وســیله نقلیه 
می توانــد حداکثــر با ســرعت 75 مایل برســاعت حرکت 

کند.
با توجه به اینکه ســرعت این وســیله نقلیه هوای در 
 Mk3،2.8 ثانیه از صفر به 100 کیلومتر بر ساعت برساند
 Superfast 812 و فراری Huracan Evo از المبورگینی

سریع تر است.

ارتباط میان تب خال و 
بیماری های تخریب کننده 

سلول های عصبی
دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
در  ایلینوی  "دانشگاه  محققان 
شیکاگو" در مطالعه اخیرشان از ارتباط 
تخریب  بیماری های  و  تب خال  میان 

کننده سلول عصبی خبر داده اند.
محققــان آمریکایی در ایــن مطالعه 
نشــان دادند وجود پروتئین آپتینورین 
هرپــس  ویــروس  گســترش  ســلول ها،  در   )OPTN(

سیمپلکس 1 را محدود می کند.
به گفتــه دکتر "دیپاک شــوکال" محقق ایــن مطالعه، 
یافته هــای آنها نشــان می دهد ارتباط مســتقیمی میان 
ویــروس هرپــس بــا بیماری هــای تخریب کننــده عصبی 
ماننــد بیمــاری آلزایمر، اســکلروز جانبــی آمیوتروفیک و 

گلوکوم وجود دارد.
یافته هــای این مطالعه با عنوان "پروتئین آپتینورین 
بــه عنوان یک عامل محدود کننده ذاتی میزبان در برابر 
ویــروس هرپــس ســیمپلکس عمــل می کنــد" در مجله 

"Nature Communications" منتشر شده است.
در ایــن مطالعــه محققــان بــه دنبــال ایــن بودند تا 
دریابنــد چرا ویروس هرپس ســیمپلکس می تواند برای 
افرادی که دارای نقص ایمنی هســتند کشنده باشد اما 

آسیبی به افراد سالم نزند.
ویروس هــای تبخال به طور طبیعی سیســتم عصبی 
مرکزی را آلوده می کنند و می توانند به اختالالت تخریب 
کننــده ســلول های عصبــی مغــز و اختالالت چشــمی و 
همچنیــن انســفالیت منجر شــوند. بــا این حــال در اکثر 
افــراد، این ویروس طی یک عفونت اولیه و قبل از اینکه 
بتوانــد به طور قابل توجهی به سیســتم عصبی مرکزی 

آسیب برساند، سرکوب می شود.
"تجابیرام یداولــی")Tejabhiram Yadavalli( یکی 
از نویسندگان این مطالعه گفت: پروتئین آپتینورین که 
یک گیرنده اتوفاژی محافظت شــده است، پروتئین های 
ویــروس هرپــس ســیمپلکس 1 را بــه صــورت انتخابــی 
و بــه منظــور تخریب توســط اتوفــاژی مورد هــدف قرار 
می دهد. پروتئین آپتینورین مانع از رشــد ویروس شده 
و با اتوفاژی آن را متوقف می کند و ذرات ویروســی را در 
داخــل وزیکول های کوچکی به نــام " واکوئل خود خوار 
اتوفــاژی  ")Autophagosome( فــرو می بــرد. فراینــد 
بســیار گزینشی اســت. این عملکرد در ســایر ویروس ها 

نیز دیده می شود.
محققــان معتقدنــد نتایــج حاصــل از ایــن مطالعه 
بــرای همــه هشــت ویــروس تبخــال انســانی مختلف 
کاربــردی خواهــد بــود. در ایــن مطالعــه موش هایی 
بــه ویــروس هرپــس  آپتینوریــن حــذف شــده  بــا ژن 
ویــروس  رشــد  شــدند.  آلــوده  چشــمی  ســیمپلکس 
بیشــتر  بســیار  آپتینوریــن  بــدون  حیوانــات  مغــز  در 
نهایــت  در  و  بســیار  نورون هــای  مــرگ  باعــث  و  بــود 
مــرگ حیوانات شــد. نتایج نشــان می دهــد زمانی که 
آپتینورین وجود نداشته باشد، روند مرگ سلول های 
عصبی تسریع می شــود. این مطالعه همچنین نشان 
داد که حیوانات بــدون آپتینورین و آلوده به ویروس 
هرپس ســیمپلکس، پس از 30 روز توانایی تشــخیص 
اشــیا را نیــز از دســت می  دهند. شــوکال گفــت که این 
می تواند نشــانه ای باشــد که داشــتن ویروس هرپس 
آپتینوریــن می توانــد  بــا جهــش  ســیمپلکس  همــراه 
آســیب عصبی را تســریع کــرده و به اختالل شــناختی 

شود. منجر 

خبر

کار و دانش تصویربرداری غیرمخرب سه بعدی با میکروسی تی
سپهرغرب، گروه کار و دانش:  محمدرضا فوالدی با بیان اینکه دستگاه میکروسی تی یک دستگاه تصویربرداری با اشعه ایکس سه بعدی است اظهار کرد: روش استفاده از این دستگاه مانند سیتی اسکنرهای بالینی است، اما از قدرت وضوح بسیار 

بهتری بهره مند است.
وی افزود: میکروســی تی تکنیک تصویربرداری غیر مخرب اســت که قابلیت تولید تصاویر ســه بعدی با رزولوشــن باال را داراست که ویژگی های این دستگاه با نمونه های خارجی کامًال قابل مقایسه است و ما تنها تولید کننده این اسکنرها در کشور 
و خاورمیانه هستیم. مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان بهین نگاره ادامه داد: اسکنرهای تولیدی این شرکت دانش بنیان به دو دسته تقسیم می شود؛ LOTUS-NDT، برای فعالیت هایی مانند مهندسی الکترونیک، مکانیک، نفت، زمین 

شناسی، دیرینه شناسی، مواد و صنایع غذایی کاربرد دارد و اسکنر بالینی LOTUS-inVivo که برای مطالعات پیش بالینی، دندان پزشکی، فارماکولوژی، حشره شناسی و بایومتریال مورد بهره برداری قرار می گیرد، تقسیم می شود.

یک ماده اساسی برای رشد طیور تولید شد
بنیان »کولین  کار و دانش: محققان در یک شرکت دانش  سپهرغرب، گروه 

کلراید« که ماده اساسی برای رشد طیور است را به تولید رساندند.
عضو هیئت مدیره یک شــرکت دانش بنیان گفت: پس از تحقیقات گســترده 
در ایــن شــرکت موفــق بــه تولیــد »کولیــن کلراید« به عنــوان یک مــاده مغذی 
ضروری برای رشــد مطلوب حیوانات به خصوص طیور شــدیم و بزودی کارخانه 

تولید انبوه آن راه اندازی می شــود.
مرتضــی یوســفی بــا بیــان اینکــه کولین کلرایــد مکمــل غذای دام اســت که 
تاییدیــه دانش بنیان کســب کرده اســت، گفت: ایــن محصول در خلوص بــاال کاربرد دارویی نیز 
دارد و می توانــد در عرصــه درمانــی هــم به کار گرفته شــود. در این راســتا نیاز اســت تــا کولین 
کلرایــد به خلوص حدود 98 درصد برســد. برای اســتفاده از کولین کلراید بــرای ترکیب کردن با 

ذرت و نهاده دامی این محصول به خلوص حدود 70 درصد می رســد.
ایــن فعــال دانــش بنیان خاطر نشــان کرد: کمبــود کولیــن کلراید عالوه بر کاهش رشــد، در 
طیــور باعــث بــروز پروســیس می شــود از ایــن رو تولیــد این مــاده می توانــد از اهمیــت باالیی 

باشد. برخوردار 
یوســفی افزود: ســاالنه حدود 12 هزار تن کولین کلراید وارد کشور می شود که با راه اندازی 
کارخانــه تولیــد کولیــن کلراید می توان در ایــن عرصه به ســمت خودکفایی حرکت کــرد. قیمت 
هــر کیلو از این محصول حدود 5 دالر اســت اما در این شــرکت با قیمتــی حدود یک دالر تولید 

می شود.

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
را  فسیل ها  نباید  »ما  دانش: 
حافظ  باید  بلکه  ببریم  بین  از 
یک  عنوان  به  و  باشیم  آن ها 
میراث فرهنگی و تاریخی کشور 
از آن حمایت کنیم. کوه هایی که 
دارای فسیل و جذابیت فسیلی 
است تفاوتی با بناهای تاریخی مانند سی وسه 

پل ندارد.«
شــواهد مربوط به تاریخ حیات در ســنگ ها 
و رســوب های اطــراف و زیــر پاهــای مــا نهفتــه 
اســت کــه بخــش مهمــی از آن هــا را شــواهد 
دیرینه شناســی تشــکیل می دهد. فســیل های 
گیاهی و جانوری، نشــانه هایی بی همتا، بســیار 
جغرافیایــی  شــرایط  از  شــکننده  و  حســاس 
اســت. مکان هــای  زمیــن شناســی گذشــته  و 
و  عــادی  فرســایش  خاطــر  بــه  فســیل،  دارای 
فعالیت هــای انســانی، ماننــد ســاخت و ســاز، 
معدنــکاری و جاده ســازی، در معــرض نابودی 
قرار دارد و در صورت تخریب و یا نابودی، قابل 

احیا نخواهند بود.
حفاظت از میراث مشــترک دیرینه شناســی، 
وظیفــه تمامــی افــراد جامعه اســت؛ تا عالوه 
عمــوم  و  آینــده  نســل های  متخصصــان،  بــر 
مــردم نیــز بتواننــد از ایــن منابــع طبیعــی بــا 
رابطــه  همیــن  در  کننــد.  بــرداری  بهــره  ارزش 
گــروه  دانشــیار  نصراصفهانــی،  علی خــان  بــا 
واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  زمین شناســی 
اصفهــان گفت وگویــی انجــام داده ایــم کــه در 

می خوانید: ادامه 

 فسیل چیست؟
بقایــای  فســیل 

در  زنــده  موجــودات 
داخــل ســنگ ها و 

حفظ  محیط های 
کننده اســت؛ این 

گیاهی  می تواند  بقایا 
یا جانوری باشــد. درواقع 

بقایای موجــود زنده بعد از 
مــرگ در محیط هــای دریایی و 

خشــکی دفن شــده و در اعماق 
و  سنگ شــدگی  فراینــد  طــی  زمیــن 

جایگزینی مواد آلی با مواد سنگ ســاز 
مانند کلســیم و ســیلیس به یک جسم 

سنگی که شکل کامل و تمامی ویژگی های 
موجــود زنده را در خود دارد، تبدیل می شــود؛ 
البتــه گاهــی ممکن اســت موجود زنــده ای که 
از مواد آلی تشــکیل شــده به طور کامل از بین 
بــرود و فقــط قالــب آن باقــی بماند که توســط 
ترکیبات حاوی ســیلیس و کلســیم پر شده و ما 

آن را به صورت فسیل مشاهده می کنیم.

شرایطی  چه  تحت  و  موجوداتی  چه   
فسیل می شود؟

دسته وســیعی از موجودات قابلیت تبدیل 
شدن به فسیل را دارند، اما در محیط هایی که 
مدفون شــدن آن ها با ســرعت بیشتری انجام 
شــود مقدار فسیل شدن بیشــتر خواهد بود. 
در ایــن محیط هــای دریایــی موجــودات زنــده 
پس از مرگ به کف دریا رفته، توســط رسوبات 

هوازدگــی،  فراینــد  از  و  می شــود  پوشــیده 
واپاشــی و فســاد موجــودات دور می ماننــد، 
بنابرایــن مــا شــاهد تبدیــل موجــود زنــده بــه 

فسیل خواهیم بود.

چه  و  چیست  شناسی  فسیل  رشته   
کاربردی دارد؟

فســیل شناســی یــک مبحــث بین رشــته ای 
رشــته  دو  میــان  و  می شــود  محســوب 
زیست شناسی و زمین شناسی قرار دارد. در این 
رشته افراد می توانند در رابطه با محیط زندگی، 
ســن، تکامــل و طبقه بندی زیســتی فســیل ها 
مطالعــه کنند و متوجه ایــن که چه موجوداتی 
و با چه ویژگی هایــی در زمان های خاص زندگی 

می کردند، شوند.

فسیل  تشکیل  برای  محیطی  چه   
مناسب است؟

محیط تشــکیل فســیل 
دریایــی  محیط هــای 
اســت.  اقیانوســی  و 
مثــال،  عنــوان  بــه 
فســیل  یک  "اربیتولینــا" 
خاص اســت و در صورت 
مشاهده نشــان دهنده 
محیطــی نســبتا دریایــی 
در  فســیل ها  ایــن  اســت. 
اطراف اصفهان نیز وجود دارد 
و نشــان دهنــده ایــن اســت کــه در 
اصفهان یک دریای نســبتا عمیــق حدود 200 
الی 250 متر و حتی بیشــتر وجود داشــته که از 
روی دریــا عقب نشــینی کرده اســت و ما آثار آن 
را بــه صورت فســیل در آب مشــاهده می کنیم؛ 
البته این موضوع به این معنای این نیســت که 
فســیل فقط در محیط دریایی تشکیل می شود 
بلکه محیط های دیگری نیز برای تشکیل فسیل 
وجــود دارد. ماموت هــا در مجموعــه یخ هــای 
قطب شــمال گیر افتادند؛ این جانوران ســرد و 
منجمد شــده و اکنــون ما فســیل ماموت ها را 
مشــاهده می کنیم. عالوه بــر آن در محیط های 

صحرایی نیز فسیل تشکیل می شود.

 آیا خرید و فروش فسیل مشکلی دارد؟
خیر؛ از نظر کلی مشــکلی ندارد، اما مشــکل 
زمانــی پیــش می آیــد کــه مــا یــک ایســتگاه یــا 
مجموعه فسیل را نابود کنیم؛ اگر که ما فسیلی 

بیابیــم و در معرض فروش قرار دهیم مشــکلی 
نــدارد، اما اگر این فروش باعث نابودی یک نوع 
فســیل خــاص و منحصربه فــرد شــود مطمئنا 
فســیلی  اســت.  گرفتــه  صــورت  اشــتباهی  کار 
تحــت عنوان "کلیپاســتر" که یک فســیل دریایی 
منحصــر بــه فــرد و زیبا اســت در مناطــق "زفره 
اصفهــان" وجود داشــت، اما متأســفانه حضور 
دســتگاه های مکانیــزه در ایــن مناطــق باعث از 
بین رفتن یک ســرمایه تاریخی و میراث فرهنگی 
شد. به نظر من باید مقابل این اتفاقات ایستاد 
و در مورد حفظ ایســتگاه های فسیلی نیز مانند 

محیط زیست فعالیت کرد.

 سخن آخر...
مــا نبایــد فســیل ها را از بیــن ببریــم بلکــه 
بایــد حافــظ آن هــا باشــیم و بــه عنــوان یــک 
میــراث فرهنگی و تاریخی کشــور از آن حمایت 
کنیــم. کوه هایــی کــه دارای فســیل و جذابیت 
فســیلی اســت تفاوتی با بناهای تاریخی مانند 
سی وسه پل ندارد. شــهر اصفهان میزبان تنها 
یــک مــوزه تاریــخ طبیعــی بود کــه متأســفانه 
پــس از مــرگ پروفســور جعفری که از اســاتید 
بزرگ زمین شناســی بود آن مــوزه نیز تعطیل 

شد. 
امیدواریم که اســتاندار و مســئولین محترم 
ایــن موضــوع را جدی گرفتــه و یک مــوزه تاریخ 
طبیعــی، زمیــن شناســی و حتی گیاه شناســی 
ایجاد کنند تا نشان دهنده تاریخ و طبیعت این 
استان باشد و اصفهان را به عنوان الگویی برای 

سایر استان ها معرفی کند.

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
سوئیسی  پژوهشگران  دانش: 
جدیدی  پادتن  شده اند  موفق 
با  می تواند  که  کنند  کشف  را 
بدن،  ایمنی  سیستم  به  کمک 
به مقابله با کروناویروس کمک 

کند.
و  ایمنی شناســی  بخــش  پژوهشــگران 
 )CHUV("آلــرژی "بیمارســتان دانشــگاه لــوزان
ســوئیس، یــک پادتــن تــازه کشــف شــده را بــا 
اســتفاده از لنفوســیت های بیمــاران مبتــال بــه 
یکــی  پادتــن،  ایــن  کردنــد.  ایزولــه  کوویــد-19 
مــی رود  شــمار  بــه  پادتن هایــی  قوی تریــن  از 
کــه تاکنــون در برابــر کروناویــروس شناســایی 
شده اند. ویژگی های ساختاری این پادتن نشان 
می دهــد کــه بــه ناحیــه ای متصل می شــود که 
تحت جهــش پروتئیــن خوشــه ای کروناویروس 

قرار نگرفته است.
پادتن به واســطه ایــن اتصال محکــم، مانع 
بــه  کروناویــروس  خوشــه ای  پروتئیــن  اتصــال 

سلول هایی می شود که گیرنده "ACE2" را بیان 
می کنند. ویروس از این گیرنده برای وارد شــدن 
به ســلول های ریــه و آلوده کردن آنها اســتفاده 
می کنــد. ایــن بدان معناســت کــه پادتــن، روند 
تکثیــر ویــروس را متوقــف می کنــد و سیســتم 
ایمنــی بیمار را برای حــذف کروناویروس از بدن 
یــاری می دهــد. وجــود ایــن مکانیســم محافظ 
آزمایش هــای درون جانــداری روی  بــه واســطه 
همســترها ثابــت شــد. گونه هایــی کــه پادتــن 
بــرای آنها تجویز شــد، حتی پــس از دریافت دوز 
عفونی کننده، در برابر عفونت محافظت شدند.

این پادتن جدید عالوه بر داشتن ویژگی های 
ضــد ویروســی، طــوری طراحی شــده اســت که 
تاثیــری مانــدگار بــر انســان داشــته باشــد. یک 
پادتن معمولی تغییر داده نشــده، حداکثر بین 
ســه تــا چهار هفتــه امــکان محافظــت را فراهم 
می کند اما این پادتن جدید می تواند محافظت 
را بین چهار تا شــش ماه ارائه دهد. این ویژگی، 
پادتــن را به یک گزینه جالب درمان و پیشــگیری 
برای افراد واکســینه نشــده در معــرض خطر یا 

افــرادی که واکســینه شــده اند امــا نمی توانند 
واکنش ایمنی داشــته باشــند، تبدیــل می کند. 
بیماران مبتال بــه نقص ایمنی، دریافت کنندگان 
پیونــد عضــو و افــرادی کــه بــه انــواع خاصی از 
ســرطان مبتــال هســتند، می تواننــد بــا تزریــق 
ساالنه دو یا سه بار پادتن، در برابر کروناویروس 

محافظت شوند.
بیمارستان دانشگاه لوزان و دانشگاه "اکول 
پلی تکنیک فــدرال لــوزان")EPFL( در نظر دارند 
که با همکاری یک شــرکت استارتاپی، به توسعه 
بالینــی و تولیــد داروی حــاوی پادتــن بپرازنــد. 
آزمایش هــای بالینــی این دارو احتمــاال در اواخر 

سال 2022 آغاز می شوند.

 درمان یا پیشگیری؟
ایــن پژوهــش بــه صــورت مشــترک توســط 
گروهی از پژوهشــگران بخش ایمنی شناســی و 
آلرژی بیمارســتان دانشــگاه لوزان به سرپرستی 
 Giuseppe("پانتالئــو "جوزپــه  پروفســور 
 Craig("فنویــک "کریــگ  دکتــر  و   )Pantaleo

بخــش  پژوهشــگران  و   )Fenwick
اکــول  دانشــگاه  ژنتیــک  و  ویروس شناســی 
پلی تکنیک فدرال لوزان به سرپرســتی پروفسور 
"دیدیه ترونو")Didier Trono( و دکتر "پریسیال 
تورلی")Priscilla Turelli( انجام شد. این گروه 
پژوهشــی به لطف حمایت چند ساله "موسسه 
پژوهش واکسن سوئیس")SVRI( توانستند به 
ســرعت نسبت به همه گیری کووید-19 واکنش 
نشــان دهند و این پادتن  خنثی کننده را کشــف 

کنند.

کشف این پادتن جدید، گامی بزرگ در جهت 
مبارزه با کووید-19 به شمار می رود. این پادتن 
می تواند راه را برای درمان  انواع شــدید بیماری 
هموار کند و اقدامات پیشگیرانه را به ویژه برای 
بیمــاران دارای سیســتم ایمنــی ضعیــف بهبود 
ببخشــد. بــا وجود ایــن، ایــن پادتــن نمی تواند 
جایگزیــن واکســن های کوویــد-19 باشــد کــه 

موثرترین راه برای جلوگیری از ابتال هستند.

ساخت دستگاهی که از هوا آب می گیرد!
ساله   82 مهندس  یک  دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
ماشینی ساخته است که با استفاده از یک فناوری که از 
استفاده  هوا  از  آب  بخار  کردن  متراکم  برای  الکتریسیته 

می کند، آب را از هوا استخراج می کند.
یک مهندس 82 ســاله اســپانیایی دســتگاهی طراحی 
کرده اســت کــه می توانــد آب را از هوا اســتخراج کند و به 
مــردم مناطــق دور افتــاده، حتــی در بیابان هــای بی آب و 

علف نیز کمک کند.
کمبــود آب یــک مشــکل بــزرگ در سراســر جهــان اســت. در حالــی کــه 
دسترســی به آب پاک و آشــامیدنی برای بســیاری از ما به راحتی باز کردن 
یک شــیر است، اما بســیاری از مردم دنیا برای دسترسی به آب آشامیدنی 
بایــد کیلومترها راه بروند. حتی جوامع پیشــرفته نیز به دلیل درگیری های 

سیاســی، بالیــای طبیعــی و یــا حتــی تغییــرات آب و هوایــی می تواننــد با 
مشکل ناگهانی کمبود آب آشامیدنی مواجه شوند.

اختــراع "انریکــه وگا"ی 82 ســاله نیــز الهــام گرفتــه از چنیــن بالیــی 
خ داد. اســپانیا با وجود  بــود که در دهه 1990 در کشــورش اســپانیا ر
اینکه یک شــبه جزیره است، اما مســتعد خشکسالی است و در اوایل 
دهــه 1990 بــا یک دوره خشکســالی روبرو شــد که پنج ســال به طول 

انجامید.
اســاس این دستگاه همانند کاری اســت که کولر گازی انجام می دهد. 
کولر گازی در واقع از برق برای خنک کردن هوای اطراف اســتفاده می کند، 

اما همزمان بخار آب را متراکم می کند.
اختــراع "وگا" نمی توانســت در دمــای محیطــی باالتر از 40 درجه 
ســانتیگراد کار کنــد، چیــزی کــه در مناطــق کــم آب ماننــد بیابان هــا 
رایــج اســت. بنابراین او قابلیت های دســتگاه خود را بهبود بخشــید 
تــا  کــرد  تاســیس   2004 ســال  در  را   )Aquaer (" "آکوائــر شــرکت  و 
خالقیــت خــود را بــه عنــوان یــک راه حــل امیــدوار کننده بــه جهان 

دهد. ارائه 
این شــرکت عــالوه بر ارائــه راه حل هایی بــرای کمبود آب بــرای صنایع 
غذایی و مراقبت های بهداشــتی، تأسیساتی را نیز به روستاها و شهرهای 

کوچک ارائه کرده است.
مدل کوچکتر این دستگاه می تواند 50 تا 70 لیتر آب در روز تامین کند، 

در حالی که مدل بزرگ تر می تواند تا 5000 لیتر آب در روز فراهم کند.
"وگا" می گویــد: هدف این اســت که به مکان هایــی مانند اردوگاه های 

پناهندگان که آب آشامیدنی ندارند، آب برسانیم.
وقتی این شرکت یکی از دستگاه های خود را در صحرای "نامیب" نصب 
کــرد، مردم محلــی را غافلگیر کرد. مدل هــای جدید "آکوائــر" می توانند با 

رطوبت 10 تا 15 درصدی هوا نیز کار کنند.
"وگا" افزود: ایده ما نه تنها ســاخت یک دســتگاه موثر و کارآمد اســت، 
بلکــه مفیــد بودن آن برای افرادی اســت که برای آوردن آب آشــامیدنی یا 

ساخت چاه مجبورند کیلومترها راه بروند.
این شرکت همچنین دستگاهی با ظرفیت 500 لیتر در روز را در اردوگاه 

پناهندگان در نزدیک طرابلس در لبنان نصب کرده است.
این شرکت با همکاری یک سازمان غیردولتی در حال جمع آوری بودجه 
برای نصب صفحات خورشیدی بر روی دستگاه و کاهش هزینه های برق و 

زیست محیطی این فرآیند است.

ایر اسپبدر

علی خان نصر

ایمنی بخشی

وگا

شیکاگو

یچه ای به گذشته های دور فسیل؛ در

کشف یک پادتن قوی که می تواند با کروناویروس مقابله کند

مرتضی یوسفی
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هشدار ایران درباره هرگونه 
محاسبه اشتباه و ماجراجویی 

احتمالی رژیم صهیونیستی
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده 
نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت 
نوشت: ما نسبت به هرگونه محاسبه 
نظامی  احتمالی  ماجراجویی  و  اشتباه 
رژیم اسرائیل علیه ایران از جمله برنامه 

هسته ای آن هشدار می دهیم.
مجید تخت روانچی نامه ای خطاب به رئیس دوره ای 
شــورای امنیت در پاسخ به تهدیدات اخیر رژیم اسرائیل 

نوشت.
در ایــن نامــه آمــده اســت: طــی ماه هــای گذشــته، 
تعــداد و شــدت تهدیــدات تحریک آمیــز و ماجراجویانــه 
رژیم اســرائیل به طــور مداوم افزایش یافته و به ســطح 

هشداردهنده ای رسیده است.
آخریــن مــورد آن از ســوی رئیــس ســتاد ارتــش این 
رژیــم صــورت گرفتــه که تهدیــد کــرده اســت "طرح های 
عملیاتــی علیه برنامه هســته ای ایران در حال گســترش 
است" و "عملیات برای از بین بردن توانایی های ایران در 

عرصه های مختلف و در هر زمان ادامه خواهد یافت."
اعتراضات ما به تهدیدهای قبلی این رژیم در سال 2021 
طی نامه های 1 فوریه، 12 آوریل، 27 اوت و 14 سپتامبر به 

شورای امنیت سازمان ملل منعکس شده است.
چنین تهدیدهای سیســتماتیک صریح و آشــکار رژیم 
اســرائیل علیــه یکــی از اعضای مؤســس ســازمان ملل 
متحــد، نقض فاحش حقــوق بین الملل، به ویژه ماده 2 

)4( منشور ملل متحد است.
این واقعیت که رژیم اســرائیل به تــداوم "از بین بردن 
قابلیت هــای ایــران" ادامــه می دهــد، بــدون هیچ شــک 
و شــبهه ای ثابــت می کند که ایــن رژیم مســئول حمالت 
تروریستی علیه برنامه هســته ای صلح آمیز ما در گذشته 

بوده است.
با توجه به سابقه شوم شیوه های بی ثبات کننده رژیم 
اســرائیل در منطقــه و همچنیــن عملیــات مخفیانه ضد 
برنامــه هســته ای ایران، بایســتی با این رژیــم برای توقف 

همه تهدیدات و رفتارهای اخاللگرانه آن برخورد شود.

مشکل مسکن را تا 4 سال 
آینده برطرف می کنیم

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزیر 
راه و شهرسازی گفت: اقدامی که دولت 
آینده  سال   ۴ در  مسکن  ساخت  برای 
در نظر گرفته است می تواند مشکالت 
برطرف  ندارند  مسکن  که  را  کسانی 

کند.
اینکــه  بیــان  بــا  قاســمی  رســتم 
امیــد اســت کــه ســفر هیئــت دولــت بــه اســتان فارس 
دســتاوردهای خوبــی بــرای مجموعــه اســتان به دنبال 
داشته باشد، اظهار کرد: با وجود شرایط اقتصادی قبل 
از ســفر موضوعات مربوط به استان بررسی و اقدامات 

خوبی برای استان پیش بینی شده است.
نیــز  راه و شهرســازی  اینکــه در حــوزه  بیــان  بــا  وی 
اعتبارات خوبی در نظر گرفته شــده تا مشکالت اساسی 
ایــن حــوزه اســتان به ویــژه آزادراه شــیرازـ  اصفهان حل 
شــود، گفــت: مشــکالت بزرگــراه کمربنــدی فــارس نیــز 
برطرف می شــود و باند دوم شــیراز ـ عســلویه اســتارت 
می خــورد عالوه بــر آن راه آهن فارس بــه بندر و منطقه 
عسلویه که در سفر بوشهر مطرح شده در این سفر هم 

جزو مصوبات است.
قاسمی با ابراز اینکه "امید است که با این سفر چهره 
اســتان تغییــر کند"، افــزود: در حیطه وظیفه ســاختاری 
ایــن وزارت خانــه نیــز مشــکالت را در دســتور کار قــرار 
می دهم و پیگیری می کنم و مشکالت را به هیئت دولت 

گزارش می دهیم.
وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــالم اینکــه "از پروژه های 
مســکن به ویــژه مســکن مهــر هــم بازدیــد می شــود تا 
مشــکالتی که اشــاره شده اســت برای ساخت مسکن و 
پروژه های مسکن مهر بررسی و نواقص را برطرف کنیم"، 
اضافه کرد: اقدامی که دولت برای ســاخت مسکن در 4 
ســال آینده در نظر گرفته می تواند مشــکالت کسانی را 

که مسکن ندارند برطرف کند.
وی خاطرنشــان کــرد: قانــون جهــش تولید مســکن 
می توانــد موضوع مســکن را که بخشــی از ســبد درآمد 
خانوار اســت تحت تأثیر قرار دهد و کســانی که مســکن 
ندارند در این اقدام جدید شرکت کنند چون مزیت های 

این قانون متفاوت تر از گذشته است.
قاســمی با اظهار اینکه "شرایط و اصالحات جدید در 
حوزه مســکن را در دســتور کار قرار دادیم"، عنوان کرد: 
پیش بینی شــده است که در 2 ســال اول دولت بیش از 

100هزار واحد مسکن در کل استان داشته باشیم.
وزیــر راه و شهرســازی بــا تأکیــد بر اینکــه مزیت هایی 
کــه در قانون جهش تولید پیش بینی شــده اســت برای 
کســانی کــه مســکن ندارنــد جذابیــت ایجــاد می کنــد، 
گفــت: این رونــد باید ادامه پیــدا کند تا مشــکل کمبود 
مســکن نداشته باشــیم و نگاه های جدید این است که 
کمتر به ســمت ارتفاع ســازی برویــم به ویژه در روســتاها 
و شــهرهای کوچک به عنــوان یک اقدام اساســی دولت 
ســیزدهم در کل کشــور ایجــاد شــده اســت و در همــه 

استان ها انجام می شود.
وزیــر راه و شهرســازی تصریــح کــرد: تــالش می کنیم 
عقب ماندگی اســتان فارس را برطرف و شرایط بهتری را 

برای حل مشکل مسکن ایجاد کنیم.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مجلس  ادوار  نماینده  جهان: 
دارد  ضعف  آنقدر  برجام  گفت: 
»ظریف«  که  کلمه ای  چهار  که 
آنها  به آن اعتراف کرده در برابر 
اخیر،  اعتراف  و  نیست  چیزی 
است  واقعیتی  از  کمتر  بسیار 

که در توافق رخ داده است.
اخیــر  اعتــراف  دربــاره  کارخانــه ای  ابراهیــم 
محمدجــواد ظریــف وزیــر ســابق امــور خارجه 
متــن  در  »تعلیــق«  کلمــه  اینکــه  بــر  مبنــی 
توافــق برجــام آمــده بــود، گفــت: ایــن اعتراف 
نشــان می دهــد ظریــف به عنــوان رئیــس تیم 
مذاکره کننــده در بطــن مذاکرات نبوده اســت، 
اول  درجــه  در  مســئولیت  تمــام  درحالی کــه 

متوجه شخص اوست.
وی افــزود: متن این توافق از یک ســال قبل 
توسط یک اندیشــکده به نام »گروه بین المللی 
بحــران« در آمریــکا تهیــه شــده بــود و بخــش 
اعظمــی از آنچه در توافق صورت گرفت از پیش 

طراحی شده بود.
نماینــده ادوار مجلــس بــا بیــان اینکــه تیــم 
مذاکــره بیشــتر بــه دنبــال پــر کــردن پرانتزهای 
توافــق بود تــا تنظیم دقیــق متن برجــام، تاکید 
کرد: متن برجام کامًال یک جانبه و صد در صد در 

جهت منافع آمریکا تهیه شده بود.

کارخانــه ای بــا تاکید بــر اینکه موضــوع فراتر 
از اعتــراف اخیر ظریف اســت، اظهار کــرد: موارد 
خیلــی بیشــتر از اینهــا وجــود دارد، 23 مورد در 
رابطــه با مفهوم کلمه »تعلیق« در برجام وجود 

دارد؛ اما به شکل های مختلف!
وی تصریــح کــرد: ظریــف در رســانه ها اعالم 
کرد که همه قطعنامه ها لغو شده است. وقتی 
»لغــو« انجام شــود یعنی فرآینــد تصمیم گیری 
قبلی کامًال از بین می رود و اگر بنا باشــد برگردد 
بایــد فرآینــد جدیــدی شــروع شــود. درحالی که 
طبــق بند 37، برجام می گویــد اگر پرونده ایران 
بــه شــورای امنیــت بــرود، ظــرف یک مــاه تمام 
تحریم ها خــود به خود برمی گردد. اینکه عنوان 
می شــود »تمــام تحریم هــا برمی گــردد« یعنــی 
فرآینــد »لغو« هیچــگاه در رابطه با قطعنامه ها 

صورت نگرفته است.
رئیــس کمیســیون هســته ای مجلــس نهــم 
عنوان کرد: علیرغم اینکه کلمه Terminate به 
معنای »لغو قطعنامه های شــورای امنیت« در 
برجام به کار برده شــده اســت، اما طرف مقابل 
بــا فریبــکاری، طــوری مکانیــزم را طراحــی کرده 
که در نتیجــه توافق تعلیق صورت گرفته اســت 
نــه لغو! ایــن بازی با کلمات که اســت که نه تنها 
ظریــف، بلکــه تیــم مذاکره کننــده نیــز در بطــن 
جریان نبــوده ، بــازی خورده اند و کاله سرشــان 

رفته است.

کارخانــه ای دربــاره لغــو تحریم هــای ایــاالت 
متحــده، گفت: تحریم های آمریــکا علیه ایران به 
تصویب مجلس آنها رســیده بــوده و مجلس با 
لغو تحریم ها موافقت نکــرد، از این رو »اوباما« 
که رئیس جمهور وقت بود، از اختیارات خودش 
اســتفاده کــرد و تحریم ها را در قالــب دوره های 
90 روزه بــه حالت تعلیق درآورد که در انگلیســی 
یعنــی  ایــن  و  می شــود  گفتــه   waive آن  بــه 
تحریم های آمریکا نه تنها تعلیق هم نشــد، بلکه 
صرفــا یک »تعلیق موقت« ســه ماهه که نیاز به 

تمدید داشت صورت گرفت.
وی افزود: هشتصد نفر در آمریکا، ماه ها روی 
موضوع برجام و توافق هســته ای کار می کردند 
ولــی ظریف افتخارش این بود که در مجموع 16 
نفــر بودیــم! دفــاع از منافع ملی مهم اســت نه 
نفرات؛ هرچه نفرات بیشــتر باشد تخصص های 

بیشتری به میدان می آید.
نماینــده ادوار مجلس عنوان کــرد: چرا باید 
کل مســئولیت های امــور بانکــی بــه عهــده یک 
نفــر از تیــم مذاکره کننــده باشــد که جاســوس 
هــم از کار درآمــد؟! به جای آنکه تیــم قوی چند 
ده نفــره در حوزه هــای مختلف تشــکیل شــود، 
تعــداد محــدودی مســئولیت ایــن توافــق را بر 
عهــده گرفتند که کشــور ما از ایــن موضوع ضرر 

بسیاری کرد.
کارخانــه ای بــا اشــاره بــه اینکــه آمریــکا بــه 

مصوبات مجلس خــود پایبند باقی ماند، اظهار 
کــرد: مصوبه ای با عنوان »حفظ دســتاوردها و 
حقوق هسته ای ملت ایران« تصویب شد که در 
چنــد بند دقیق قیــد کرده بود کــه اگر جمهوری 
اســالمی تعهدات خود را انجــام می دهد، تمام 
تحریم ها نیز باید به صورت همزمان لغو شــوند 
و هیچ بازرسی از اماکن امنیتی و نظامی صورت 

نگیرد.
وی ادامــه داد: ایــن مصوبــه بالفاصلــه بــه 
تصویب شــورای نگهبان رسید اما دولت قبل در 
رابطــه بــا آن اقدامی نکــرد و تنها چهــار روز قبل 
از نهایــی شــدن برجــام آن را منتقــل کــرد و این 

مصوبــه بر زمین مانــد؛ درحالی کــه آمریکایی ها 
رعایــت  را  خودشــان  مجلــس  مصوبــه  دقیقــا 
کردنــد، امــا تیــم مذاکره کننــده و دولــت ما این 

مصوبه مهم را کنار گذاشت.
رئیس کمیته هســته ای مجلس نهم در پایان 
گفــت: یقینــا اگر به ایــن مصوبــه مجلس توجه 
می شــد، برجــام سرنوشــت متفاوتی داشــت و 
ایــن چنین به سرنوشــت خســارت محض دچار 
نمی شــد. برجــام آنقــدر ضعــف دارد کــه چهــار 
کلمــه ای که ظریف بــه آن اعتراف کــرده در برابر 
آنها چیزی نیســت. اعترافات اخیر، بسیار کمتر از 
واقعیتی است که در این توافق رخ داده است.

یف است ضعف برجــــام بیش از اعتراف ظر

کارخانه ای

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: کارشناس مالیاتی گفت: 
شکاف طبقاتی در کشور ما ۴0 
درصد تخمین زده می شود، در 
کشورهای  میانگین  که  حالی 
است.  درصد   15 حدود  پیشرو 
اینجاست که تفاوت فاحش در 

عملکرد نظام مالیاتی خودنمایی می کند.
شــاید بتوانیــم یکــی از مهمتریــن معضالت 
اقتصاد امروز کشــور را، کســری بودجــه بدانیم. 
اختــالف فاحــش و چشــمگیر میــان درآمدها و 
هزینه های دولت، ســبب ســقوط اقتصاد کشور 
به دره انحطاط می شــود. آنچه که در سال های 
گذشته شاهد بودیم، تکرار مداوم چرخه کسری 
بودجه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش خلق 
پــول و در نهایت تورم بوده اســت. کمــا اینکه از 
ابتدای ســال جــاری، افزایش حقــوق کارمندان 
دولــت نیــز موجــب ســیر صعــودی هزینه هــای 
دولــت و بیشــتر شــدن فاصله میــان درآمدها و 

هزینه ها شده است.
در ایــن میان و بــا وجود کاهــش درآمدهای 
نفتی کشــور، لزوم توجه بــه درآمدهای مالیاتی 
به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، بیش از پیش 
خودنمایــی می کنــد. چرا که می تواند به شــکل 
اصولی از حجم کســری بودجه جاری بکاهد. اما 
نظام مالیاتی نیز دچار نقاط ضعف های بسیاری 

است.

فــرار مالیاتی های گســترده، عدم شــفافیت 
نداشــتن  تنــوع  مالیاتــی،  پرونده هــای  در 
وجــود  مهمتــر،  همــه  از  و  مالیاتــی  پایه هــای 
شــکاف مالیاتی از جمله مشــکالتی هستند که 
موجــب می شــوند نظام مالیاتــی کارایی الزم را 
نداشــته و نتوانــد بــه خوبی هزینه هــای دولت 
را پوشــش دهــد. بــه نظر می رســد در شــرایط 
کنونــی، بــا توجه به مشــکالت مطرح شــده در 
مالیاتــی،  نظــام  عملکــرد  مهمتریــن  اقتصــاد، 
بحــث درآمدزایــی و تأمیــن درآمدهــای پایــدار 

برای کشور است.

 شاخصی فراتر از فرار مالیاتی
برای ســنجش عملکرد واقعی نظام مالیاتی 
بــرای ایجــاد  تبــع تصمیــم گیــری  بــه  کشــور و 
اصالحــات در آن، معیارهای مختلف و متفاوتی 
وجــود دارد. یکی از شــاخص هایی کــه معموًال 
برای این امر رواج دارد، فرار مالیاتی است. بدین 
صورت که ابتدا بررســی می شود چه میزان فرار 
مالیاتــی رخ داده، بــر اســاس آن اوضــاع نظــام 
مالیاتی تخمین و در نهایت سیاست گذاری های 
مناســب برای آن تدوین می شود. شاخص فرار 
مالیاتــی در ایــن موضوع بحث بســیار مهمی به 
حســاب می آیــد امــا یــک مبحــث فراتــر از آن نیز 

داریم که آن شکاف مالیاتی است.
اگــر بــا توجــه بــه همیــن قوانیــن و ســاختار 
فعلــی، یــک ظرفیــت بالقــوه ای را بــرای نظــام 

مالیاتــی در نظــر بگیریــم، اینکــه چــه میــزان از 
ایــن ظرفیــت را وصول مالیــات کرده ایــم، ما به 
التفاوت میزان مالیات وصولی تا ظرفیت بالقوه 
را بــا عنــوان شــکاف مالیاتــی یــاد می کنیــم. به 
عبــارت دیگر، شــکاف مالیاتی به معنــای درآمد 
مالیاتی از دست رفته است که طبق قوانین باید 
کســب می شــد. مجمــوع مباحث فــرار مالیاتی، 
اجتناب مالیاتی، بدهی های مالیاتی و در کل هر 
نوع درآمد مالیاتی که باید کســب میشــده ولی 
این اتفاق رخ نداده، در شاخص شکاف مالیاتی 

قرار می گیرد.
این شــاخصی اســت که اخیرًا در کشورهای 
پیشــرو در نظام هــای مالیاتی مــورد توجه قرار 
گرفتــه و کشــورهایی مانند بریتانیا هرســاله آن 
را بــرآورد و اقداماتــی در ایــن خصــوص انجــام 
می دهند. در این باره علی ملک زاده کارشناس 
مالیــات اندیشــکده اقتصــاد مقاومتــی گفــت: 
بــرآورد و بررســی شــکاف مالیاتــی در  طبیعتــا 
ایران، کار آســانی نیســت. چرا که بــرای این امر 
باید اقتصاد غیر رســمی نیز برآورد شــود که یه 
بخشــی از فــرار مالیاتی ناشــی از همین بخش 

است.

کشور  در  رفته  دست  از  مالیاتی  درآمد   
چه میزان است؟

وی ادامه داد: طبــق اخرین گزارش صندوق 
ایــران  در  مالیاتــی  شــکاف  پــول،  بین المللــی 

حــدود 97 هــزار میلیــارد تومــان تخمیــن زده 
می شــود. برای مقایســه میزان شــکاف مالیاتی 
مشــخص  معیــار  یــک  مختلــف  کشــورهای  در 
وجود دارد. به این شــکل که شکاف مالیاتی هر 
کشــور به میزان GDP تقســیم شده و میزان به 
دســت آمده برای کشــورهای مختلف مقایســه 
می شــود. البته این شــاخص مشــکالتی اعم از 
دقیق نبودن GDP را دارد. گزارشــی که سازمان 
مالیاتی کشــور از شــکاف مالیاتی برآورد کرده بر 

پایه همین شاخص بوده است.
ملک زاده افزود: طبق این گزارش، شــاخص 
میانگیــن شــکاف مالیاتی در کشــور مــا در حال 
کاهــش بــوده و بــه 4 درصــد رســیده اســت. با 
توجــه به میانگین باقی کشــورها که بین 3 تا 4 
درصد واتحادیه اروپا 7 درصد است، این گزارش 

نشــان می دهــد وضعیــت مــا شــکاف مالیاتــی 
آنچنــان هــم بد نیســت. امــا بحث بر ســر دقیق 
بودن گزارش زیاد اســت و به عقیده بســیاری از 
کارشناســان، می توان از شــاخص دقیق تری نیز 

استفاده کرد.
ملــک زاده در پایــان بیــان کــرد: آن شــاخص 
دقیق تر بدین صورت اســت که شــکاف مالیاتی 
تقســیم  مالیاتــی  نظــام  بالقــوه  بــر ظرفیــت  را 
شــکاف  وضعیــت  صــورت،  ایــن  در  می شــود. 
مالیاتــی برای مــا بهتر نمایــان می شــود. با این 
شــاخص، شــکاف طبقاتی در کشــور مــا حدود 
40 درصــد تخمیــن زده می شــود، در حالــی که 
میانگیــن کشــورهای پیشــرو حــدود 15 درصــد 
اســت. اینجاســت که تفاوت فاحش در عملکرد 

نظام مالیاتی خودنمایی می کند.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
کمبود  و  خشکسالی  جهان: 
که  است  واژه هایی  آب  منابع 
بارها  گذشته  سال  یک  طی 
خورده  گوشمان  به  بارها  و 
داده  هشدار  آن  به  نسبت  و 
یافتن  با  پایان  اما  است  شده 
فصل گرم تابستان و پیش بینی پاییز کم بارش 
می شود؛  نگرانی  ابراز  آن  به  نسبت  همچنان 
و  ما  حیات  می تواند  که  جدی  نگرانی هایی 
تحت  را  اکوسیستم ها  و  موجودات  تمام 
راه چاره  تنها  آیا  این شرایط  تاثیر قرار دهد. در 
راهکار  این  کنار  در  یا  است  مردم  صرفه جویی 

مهم، مسووالن هم وظایفی دارند؟
ایران کشــوری اســت که به لحاظ جغرافیایی 
در کمربنــد خشــک و نیمــه خشــک جهــان قــرار 
دارد و همیــن امــر طبیعــی باعــث شــده کــه ما 
یــک ســوم میانگیــن جهانــی بــارش و ســه برابر 
میانگین جهانی تبخیر داشــته باشیم اما مساله 
کم آبــی یا بهتر اســت بگوییم بحــران و تنش آبی 
از ســال گذشته و همزمان با کاهش بارندگی ها 
در ســطح کشــور بیــش از  پیــش جــدی شــد و 
مــورد توجه قرار گرفت. بســیاری از مردم و حتی 
کشــاورزان در اســتان ها، شــهرها و روســتاهای 
مختلــف کشــور به ویــژه در اســتان خوزســتان 

درگیر این تنش آبی شدند.
 بــا این حــال ورود به فصل  پاییــز نیز بارندگی 
مناســبی را بــه ارمغــان نیــاورده و آن طــور کــه 
ســازمان هواشناســی  پیش بینــی کــرده اســت، 

بارندگی هــا در این فصل بــا تاخیر اتفاق خواهد 
افتاد و مقدار بارندگی در فصل پاییز امســال نیز 
بــه احتمال زیــاد کمتر از حد نرمــال خواهد بود 
امــا نکتــه مهم این اســت که بــا توجه بــه اینکه 
از فصــل خشــک و ســال آبــی کــم بارشــی - که 
بســیاری از نقاط کشــور در تنش آبی بوده اند - 
وارد پاییز می شــویم، تداوم کم بارشی می تواند 
شرایط تنش آبی و مشکل تامین آب شرب برای 

برخی شهرها و روستاها را بغرنج تر کند.
 پیش بینی های ســازمان هواشناســی حاال با 
هشــدارها نســبت به وضعیت مخازن ســدهای 
شــهرهای مختلــف از جملــه تهــران ملموس تــر 
شــده اســت. محمدرضا بختیاری - مدیر عامل 
آب و فاضالب اســتان تهران - ضمن بیان اینکه 
سال آبی گذشته بدترین سال در 50 سال اخیر 
بــود و در تهــران 37 درصــد کاهــش بارندگــی 
و 300 میلیــون مترمکعــب کمبــود در مخــازن 

داشــتیم، گفتــه بــود: مخــازن ســدهای تهــران 
وضعیت خوبی ندارند.

امــا چه بایــد کرد؟ این ســوال برای ســاکنان 
ایران زمین ســوال امروز و فردا نیست. پرسشی 
نیســت که مردم و مسئوالن با بارش های خوب 
طی یک ســال آبی به دست فراموشی  بسپارند. 
نبایــد فراموش کنیم کــه ایرانیان حتــی  پیش از 
رشــد میلیونی جمعیت و توســعه سدسازی نیز 
درگیر مســاله آب بوده اند و صدها ســال اســت 
کــه به  دنبال روش های اســتحصال و ذخیره آب 
بوده انــد وابداع قنات توســط ایرانیان از همین 

مساله آب نشات گرفته است.
درشــرایطی که کشــور اکنون با خشکســالی 
شــدید دســت و پنجه نرم می کنــد، طی روزهای 
بــا پخــش  اخیــر بارهــا شــبکه های تلویزیونــی 
زیرنویس از ســاکنان اســتان تهران خواسته اند 
کــه در مصرف آب صرفه جویــی کنند. همین امر 

ضرورت مدیریت مصرف آب را از سوی تهرانی ها 
دو چندان می کند.

بختیــاری بــه اتفــاق بی ســابقه ای کــه ســال 
گذشــته در این زمینه افتاده بود، اشاره می کند 
و می گوید: ســال گذشته به رغم کاهش نزوالت 
و افزایــش دما برای اولین بار در تاریخ آب شــهر 
تهــران بــه دلیــل فرهنگ ســازی شــاهد کاهش 
3 دهــم درصدی مصرف آب شــرب شــهروندان 
تهرانــی بودیــم کــه بی ســابقه اســت چراکــه هر 

ساله این رقم افزایش می یافت.
اما در شــهری ماننــد تهران موضــوع دیگری 
نیز به اندازه صرفه جویی شــهروندان در مصرف 
طریــق  از  آب  هدررفــت  آن  و  دارد  اهمیــت  آب 
شــبکه های انتقال فرســوده و قدیمی است. به 
گفتــه مدیــر عامــل آب و فاضالب اســتان تهران 
در پایتخــت حــدود 9000 کیلومتــر خــط لولــه و 
آبرســانی داریــم کــه 40 درصد آن ها عمــر باالی 
50 ســال دارند و فرســوده محسوب می شوند 
و بســیاری از هــدر رفــت آب مربــوط بــه همیــن 
بخش اســت و در صورت وقوع زلزله این بخش 

از شبکه آبرسانی از دست خواهد رفت.
حســین رفیــع - فعال حــوزه آب - نیز ضمن 
تاکید بــر ضرورت توجــه مردم به نحــوه مصرف 
آب به شــبکه فرســوده انتقال آب درون شهری 
و هدررفــت آب از طریــق آن اشــاره کــرد و گفت: 
جملــه  از  خشکســالی  بــا  مقابلــه  راهکارهــای 
اســتان های  در  آب  مصــرف  در  صرفه جویــی 
مختلف، متفاوت اســت چراکه در استانی مانند 
تهران میزان مصرف آب شــهری در آن باال اســت 

اما در برخی اســتان های دیگــر بخش عمده آب 
در بخش کشاورزی یا صنعت مصرف می شود و 
الزم است در این بخش ها آب صرفه جویی شود 
بنابراین نمی توان برای تمام مناطق کشــور یک 

نسخه واحد برای مقابله با خشکسالی  پیچید.
به گفته وی، هدر رفت آب در سیستم انتقال 
آب درون شــهری به گونه ای اســت کــه به اندازه 
چندین ســد بزرگ در شــبکه های انتقــال آب زیر 
زمین شــهر تهران از دســت می دهیــم اما وزارت 
نیرو می توانــد با مدیریت و برنامه ریزی درســت 
هــدر رفــت آب را کنتــرل کند یــا کاهــش دهد تا 

حجم زیادی از آب صرفه جویی شود.
این کارشناس آب همچنین معتقد است که 
بخــش عمــده آبی کــه ادعا می شــود در بخش 
کشــاورزی مورد مصرف قرار می گیرد نیز به علت 
اشــکاالت متعــدد در سیســتم های انتقــال آب 
 پیش از اینکه به کشاورزان برسد در مکانی دیگر 

هدر می رود.
 مدیریــت مصــرف آب که امری ضــروری برای 
حیــات انســان، اکوسیســتم ها و تنوع زیســتی 
اســت نیازمنــد تعامــل، همــکاری و احســاس 
حفــظ  اســت.  مســئوالن  و  مــردم  مســئولیت 
ذخایــر آب اگر با کمک و همــکاری آحاد جامعه 
صــورت نگیــرد بــه مشــکلی غیرقابــل جبــران و 
بازگشــت ناپذیــر تبدیــل خواهد شــد کــه خود 
جملــه  از  دیگــری  بحران هــای  و  چالش هــا 
گردوغبار، فرونشســت زمیــن و... را در پی دارد 
که اکنون نیز بســیاری از مناطق کشــور را درگیر 

کرده است.

تحریم های آمریکا علیه 
ایران به تصویب مجلس 
آنها رسیده بوده و مجلس 
با لغو تحریم ها موافقت 
و »اوباما« که  نکرد، از این ر
رئیس جمهور وقت بود، از 
اختیارات خودش استفاده 
کرد و تحریم ها را در قالب 
وزه به حالت  دوره های 90 ر
تعلیق درآورد ...

شکاف مالیاتی100هزار میلیاردتومانی در کشور

مالیات

ذخایر آبی

وضع بحرانی ذخایر آب برخی استان ها؛ آیا صرفه جویی مردم تنها راه است؟


