
 طراحي و ساخت داخلي سيستم رانش 
مترو 

مدير پروژه طراحي و س��اخت سيس��تم رانش 
مترو در جهاد دانش��گاهي علم و صنعت تأكيد 
كرد: اصلي ترين پش��توانه اين پروژه، تجربيات 
مجموعه جهاد دانش��گاهي از ابت��داي پيروزي 
انقاب اس��امي تاكنون اس��ت كه ب��دون آن، 
كار به ثمر نمي رس��يد. با اس��تفاده از توانمندي 
داخلي جهاد دانش��گاهي، همراه با اس��تفاده از 
ظرفيت شركت هاي دانش بنيان و مجموعه هاي 
غير دانش بنيان توانمن��د در حوزه هاي مختلف 
توانس��تيم سيس��تم رانش مترو را طبق برنامه 

تكميل كنيم. 
مهندس محمد فرزي خاطر نشان كرد: نخستين 
گام در اجراي پروژه طراحي و س��اخت سيستم 
رانش مترو در مجموعه جهاد دانشگاهي، تهيه 
طرح مفهومي )concept( سيستم رانش قطار 

مترو بود. ب��ا تكميل اين بخش و اخ��ذ تأييديه 
طراحي مفهومي از كارگ��روه واگن ملي قرارداد 
ساخت سيستم رانش با كارگروه قطار ملي نهايي 
و طراحي و ساخت اجزا و قطعات سيستم رانش 

مطابق با مشخصات فني اوليه شروع شد. 
مهندس ف��رزي گفت: قبًا يك ط��رح كاني با 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مبني 
بر طراحي پكيج سيس��تم رانش مت��رو تعريف 

ش��ده بود. نمونه س��ازي زير بخش هاي سيستم 
رانش مترو در تعداد مح��دود در آن پروژه انجام 
شده بود كه بستر بسيار مناس��بي براي تست و 
س��اخت نمونه صنعتي را فراهم ك��رد. ثمره آن 
پروژه و تجربه بيش از ۳۰ ساله جهاد دانشگاهي 
علم و صنع��ت در طراحي و س��اخت تجهيزات 
الكترونيك قدرت و همراهي شركت هاي توانمند 
داخلي همه دست به دس��ت هم دادند تا امروز 

ش��اهد طراحي و س��اخت نمونه نهايي سيستم 
رانش و نصب و آزماي��ش موفق آن روي يك رام 

قطار هفت واگنه باشيم. 
وي خاطر نشان كرد: اين سيس��تم رانش براي 
يك قطار هفت واگنه با شتاب ۱/ ۱ متر بر مجذور 
ثانيه )رسيدن از سرعت صفر به حداكثر سرعت 
در ۲۰ ثانيه(، با حداكثر سرعت قطار ۸۰ كيلومتر 
بر س��اعت اس��ت و براي خطوط متروي تهران 
طراحي شده اس��ت. پنج واگن اي��ن قطار داراي 
سيستم محركه و دو واگن تريلر هستند كه همراه 

با واگن هاي ديگر كشيده مي شوند. 
مدير پروژه طراحي و ساخت سيستم رانش مترو 
گفت: اين سيستم كنترل، مقاوم در خرابي بوده و 
حتي در صورت قطع يك مسير داده مسير موازي 
ديگري براي ادامه كار داش��ته و همچنان به كار 
nRedu (  خود ادامه مي دهد، يعن��ي افزونگي

dancy( اين سيستم صددرصد است. 
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كالس هاي علمي -كاربردي در تهران قرمز حضوري است!

دانش بنيان ها نيروي محرك قطار ملي شدند
اولين رام قطار 7 واگني ساخت ايران به بهره برداري رسيد

وضعيت كرونايي تهران قرمز رنگ 

مهسا گربندي
 شده و در چنين شرايطي برخي از   سرک

دانشجويان علمي- كاربردي تهران 
نس�بت به برگزاري حضوري كالس ها انتق�اد مي كنند. اين در 
حالي است كه مدير كل خدمات آموزشي دانشگاه جامع علمي 
كاربردي به »ج�وان« مي گويد: »كالس هاي تئوري و عملي در 
مراكز آموزشي علمي -كاربردي در شهرهاي قرمز و نارنجي بايد 

به صورت مجازي برگزار  شود. «
در يكسال اخير به دليل ش��يوع كرونا، نحوه برگزاري كاس هاي 
دانش��گاهي با س��ال هاي قب��ل، تفاوت زي��ادي داش��ت و نه تنها 
كاس هاي تئ��وري بلكه كاس هاي عملي ني��ز به صورت مجازي 
برگزار ش��د! در اين مدت، سيس��تم آموزش عالي كشور نيز مانند 
ديگر مسائل تحت تأثير قرار گرفت و دانشجويان و اساتيد در دو ترم 
اخير، »آموزش مجازي« را تجربه كردند. در اين ميان برخي افراد  از 
اين نوع آموزش راضي بودند، اما برخي ديگر كه عاقه اي به اين شيوه 
تحصيل نداشتند، آن را مورد نقد قرار دادند. عمده ترين انتقادات به 
»آموزش مجازي« نيز مربوط به آن دسته از كاس هايي بود كه بايد 
عملي برگزار مي شد و دانشجويان به دليل اينترنتي شدن كاس ها، 

نتوانستند دروس را آنطور كه بايد ياد بگيرند. 
هر چن��د در اي��ن مدت تا ح��د ام��كان دروس عملي ب��ه صورت 

الكترونيكي و مجازي آموزش داده ش��د و گهگاه��ي نيز برخي از 
كاس هاي كارگاهي و آزمايش��گاهي در ش��هرهاي آبي و زرد، به 
صورت حضوري، فش��رده و با تعداد كمي از دانش��جويان تشكيل 
ش��د، اما كمبودهايي نيز در اين زمينه وجود داشته است. شايد به 
همين دليل بود كه دانشگاه جامع علمي- كاربردي كشور تصميم 
گرفت تا در س��ال پيش رو كاس هاي عملي را به صورت حضوري 
برگزار كند، تصميمي كه موجي از انتقادات از سوي دانشجويان را 

به راه انداخت. 
يكي از اين دانشجويان با انتقاد از حضوري برگزار شدن كاس هاي 
دانشگاه علمي- كاربردي در تهران نوشت:  »با وجود اينكه شرايط 

كرونايي تهران، قرمز رنگ شده است،اما دانشگاه علمي -كاربردي 
كاس هايش را به صورت حضوري برگزار مي كند. «

دانشجوي ديگري نيز در اين رابطه نوشت: »وضعيت كرونايي تهران 
قرمز شده و دانش��گاه علمي- كاربردي كاس هايش رو حضوري 
كرده است. آن وقت ما بايد با مترو و اتوبوس و آن هم در ساعات اوج 
به دانشگاه برويم و در كنار دانشجويان باشيم! چرا كسي پاسخگو 

نيست؟«
در همين رابطه مهندس سعيد اشرفي، مدير كل خدمات آموزشي 
دانشگاه جامع علمي- كاربردي به خبرنگار »جوان« مي گويد: »برابر 
بخشنامه هاي اباغي، كاس هاي درسي نيمسال حاضر دانشگاه از 
۲۵ بهمن سال ۱۳۹۹ شروع شده و نحوه برگزاري آن در كليه مراكز 
آموزش علمي- كاربردي تابع تصميمات س��تاد مقابله با بيماري 

كرونا و براساس وضعيت هر شهر مي باشد. «
آنطور كه اشرفي مي گويد در ش��هرهاي قرمز و نارنجي، برگزاري 
تمامي كاس ه��اي تئوري و عمل��ي در مراكز آموزش��ي علمي- 
كاربردي به صورت حضوري، ممنوع است و بايد به صورت مجازي 
برگزار  ش��ود.  بنابر اين اظهارات هر كدام از مراكز دانش��گاه جامع 
علمي- كاربردي كه در چنين شرايطي، اقدام به برگزاري كاس ها 
به صورت حضوري كند، مرتكب تخلف ش��ده و در صورت گزارش 

اين تخلف با آن مركز برخورد خواهد شد. 

 با تصويب »شوراي عالي نشان ها« در ارتش، به پاس رشادت و مديريت 
جهادي در صحنه ها و برهه هاي سرنوشت س��از دوران پيروزي انقاب 
و ايثار و بذل جان در اعتاي ايران سربلند اسامي، نشان فداكاري به 
شهيد واالمقام ارتش اسام؛ »اصغر بانان درگاه« كه سرسختانه در خط 
مقدم دفاع از استقال، تماميت ارضي و نظام مقدس جمهوري اسامي 
ايستاد، تعلق گرفت. اين شهيد واال مقام در ۱۴ خرداد سال ۱۳۵۹ در 
درگيري مستقيم با ضد انقاب، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به فيض 

شهادت نائل آمد. 
 مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني گفت: براساس مصوبه شوراي 
شهر، اول ارديبهش��ت نخس��تين روز افزايش نرخ كرايه هاي اتوبوس 
خواه��د بود و اي��ن افزايش ن��رخ عوايدي ب��راي ش��هرداري تهران و 
اتوبوس��راني ندارد؛ چراكه ۹۰ درصد خطوط اتوبوسراني توسط بخش 

خصوصي مديريت مي شود. 
  معاون حقوق بشر وزارت دادگستري، از انتقال ۴۵ محكوم ايراني از 
عراق به كشور به دنبال سفر اخير رئيس قوه قضائيه به عراق و رايزني با 

مقامات عالي رتبه قضايي اين كشور خبر داد. 
  وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه ترجيح ما برگزاري حضوري 
امتحانات پايه نهم و دوازدهم است، گفت: هر آزموني را كه به ما اجازه 
دهند حضوري برگزار كنيم، برگزاري حضوري را ترجيح مي دهيم اما 
اگر با محدوديت هاي كرونايي مواجه شويم از روش هاي غيرحضوري 

براي برگزاري آزمون ها استفاده خواهيم كرد. 
  معاون درمان وزارت بهداش��ت گفت: با وجود درگير بودن وزارت 
بهداشت در بسيج ملي مبارزه با كرونا، بيش از ۱۴ هزار تخت بيمارستاني 

در قالب پويش ره سامت به مرحله بهره برداري رسيد. 
  دبير مرجع ملي كنوانس��يون تنوع زيستي كش��ور گفت: پتانسيل 
مصرف چوب در ايران حدود ۱۳ ميليون متر مكعب برآورد شده است 
در حالي كه كل چوبي كه از طريق باغات و زراعت چوب تأمين مي شود 
به ۶ ميليون متر مكعب مي رسد؛ همين يك نكته كافي است كه قاچاق 
چوب آن هم در ش��رايطي كه واردات چوب با نوس��ان ارز گران تمام 
مي شود، به صرفه شود و قاچاقچيان چوب با قوانين بازدارنده ضعيف به 
جان درختان جنگلي چند صد ساله و حتي ميليون ساله هيركاني در 

استان هاي شمالي و از جمله در مازندران بيفتند. 
  سازمان سنجش آموزش كش��ور اعام كرد با توجه به اطاعيه ۱۶ 
فروردين ۱۴۰۰ ثبت نام آزمون اس��تخدامي خاص فرزندان ش��هدا و 
فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و باالتر از روز سه شنبه ۲۴ فروردين آغاز و 

روز سه شنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ پايان مي يابد. 

آغاز »ايران همدل« با هدف
 كمك به آسيب ديدگان  از كرونا

رئيس كميته امداد از آغاز مرحله س�وم پويش »اي�ران همدل« با 
هدف كمك به خانواده هاي نيازمند و آسيب ديده از كرونا خبر داد. 
سيدمرتضي بختياري، رئيس كميته امداد گفت: سال گذشته در پي 
بيانات رهبر معظم انقاب در نيمه شعبان براي اجراي رزمايش مواسات، 
همدلي و كمك مؤمنانه، پويش ايران همدل در دو مرحله با مشاركت 
همگاني مردم و نهادها به بزرگ ترين پويش مردمي پس از انقاب تبديل 
شد.   وي با بيان اينكه سال گذش��ته هزارو۱۷۰ ميليارد تومان كمك 
نقدي و كااليي و ۴ ميليون بسته معيشتي در قالب پويش ايران همدل 
براي نيازمندان جمع آوري شد، افزود: اطمينان داريم مرحله سوم اين 
پويش، آثار پر بركتي براي كمك به نيازمندان خواهد داشت و ركورد 

جديدي از مشاركت مردمي براي كمك به محرومان رقم خواهد زد. 
 وي از راه اندازي مج��دد مراكز اطعام مهدوي و افطاري س��اده در ماه 
مبارك رمضان با رعايت پروتكل هاي بهداشتي خبر داد و گفت: سال 
گذشته در ماه رمضان ۱۲ ميليون بسته غذاي گرم و در مجموع با اجراي 
طرح هاي اطعام مهدوي و اطعام حسيني بيش از ۲۷ ميليون وعده غذاي 
گرم به خانواده هاي نيازمند ارائه شد.   بختياري با اشاره به تشكيل ستاد 
سومين مرحله پويش ايران همدل تأكيد كرد: اين پويش با محوريت 
پايگاه اطاع رس��اني مؤسس��ه پژوهش��ي، فرهنگي انقاب اس��امي 
khamenei. ir و با همكاري كميته ام��داد و ديگر نهادها اجرا خواهد 
شد.   رئيس كميته امداد ضمن دعوت از مردم، خيران و همه نهادها و 
دستگاه هاي مسئول براي پيوستن به مرحله سوم پويش ايران همدل 
تأكيد كرد: مردم نيكوكار ايران اسامي مي توانند براي ارائه كمك هاي 
خود به اقشار نيازمند و آسيب ديده از كرونا از طريق شماره گيري كد 
دستوري #۱۴* يا شماره كارت ۶۲۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ اقدام كنند.   
بختياري اظهار كرد: همچنين پايگاه ها و مراكز كميته امداد در سراسر 
كشور و مراكز نيكوكاري آماده دريافت كمك هاي مردمي در سومين 

مرحله پويش ايران همدل هستند. 

حسین سروقامت

اعمال محدوديت هاي كرونايي
 در شهرهاي قرمز از امروز

نمكي: بي توجهي هاي قبل از سفرها به خصوص بازارهاي 
شلوغ، صف هاي طوالني و درهم فشرده مرغ و غيره 

موج سهمگين كنوني را رقم زد
در حالي كه ت�ا دو ماه قبل هي�چ نقطه قرمزي در نقش�ه كرونايي 
كش�ورمان ديده نمي ش�د و رنگ غالب وضعيت كرونايي شهرها 
زرد و آبي بود، سفرها و ديد و بازديدهاي نوروزي در كنار صف هاي 
مرغ و روغن، رنگ قرمز كرونا را بر سرتاس�ر نقش�ه ايران پاشيد 
و اكنون تنها 11 ش�هر آبي باقي مانده است. سرعت موارد بستري 
بيماران در موج جدي�د بيماري حدود 3/7 برابر مدت مش�ابه در 
موج هاي دوم و س�وم بيماري و از ابتداي س�ال 13۹۹ بي س�ابقه 
بوده اس�ت. بيماران بد ح�ال بس�تري در بيمارس�تان ها در حال 
افزايش هس�تند و دو تا سه هفته پيش رو س�خت و با تعداد مرگ 
و مير باال پيش بيني مي شود. اين ش�رايط اضطراري موجب شده 
تا از امروز براي مدت زمان 10 روز، محدوديت هايي در ش�هر هاي 
قرمز اعم�ال و فعاليت مش�اغل گروه هاي دو، س�ه و چهار در اين 
ش�هرها ممنوع ش�ود. همچنين خروج پالك هاي بوم�ي و ورود 
پالك هاي غيربومي به 257 ش�هر قرمز كش�ور غيرمجاز اس�ت. 
وزي��ر بهداش��ت در نامه اي ب��ه معاونان وزارت بهداش��ت و رؤس��اي 
دانش��گاه هاي علوم پزش��كي كش��ور براي كاهش فشار س��نگين به 
بخش  هاي بس��تري و احتمال كمبود تخت بيمارستاني، به خصوص 
مراقبت  هاي ويژه بر توجه به اجراي گام جديد طرح شهيد سليماني با 
همكاري بسيج و سازمان  هاي مردم نهاد در قالب محله محور به عنوان 

اولين سطح مراقبتي و بيماريابي تأكيد كرد. 
در ۲۴ س��اعت منتهي به روز جمعه ۲۰ فروردين ماه، ۲۲ هزار و ۴۷۸ 
بيمار جديد مبتا به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۲هزارو۵۶۷ 
نفر از آنان بستري ش��دند. در همين زمان، ۱۵۵ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۶۴ هزار 
و ۳۹ نفر رسيد. همچنين ۵۱ شهرس��تان در وضعيت زرد و فقط ۱۱ 
شهرس��تان در وضعيت آبي قرار دارند. به گفته س��يما سادات الري، 
سخنگوي وزارت بهداشت سرعت موارد بستري بيماران در موج جديد 
بيماري حدود ۳/۷ برابر مدت مش��ابه در موج هاي دوم و سوم بيماري 

است. اين سرعت افزايش از ابتداي سال ۱۳۹۹ بي سابقه بوده است. 
وضعيت اضطراري شكل گرفته در كشور موجب شد تا ستاد ملي مقابله 
با كرونا از امروز به مدت ۱۰ روز محدوديت هايي را در ش��هرهاي قرمز 

اجرايي كند، اما اين محدوديت ها چيست؟
  ممنوعيت فعاليت مشاغل گروه 2، 3 و 4

براس��اس مصوبه اين جلس��ه از امروز ش��نبه ۲۱ فروردي��ن ماه همه 
شهرهايي كه در وضعيت قرمز قرار مي گيرند مطابق مفاد طرح مديريت 
هوشمند به مدت ۱۰ روز محدوديت اعمال مي شود و بديهي است ساير 
شهرها هم طبق رنگ بندي اعمال شده بايد محدوديت ها و پروتكل ها 
را مراعات كنند.  عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا با 
بيان اينكه در حال حاضر ۸۰ درصد شهرهاي كشور در وضعيت قرمز و 
نارنجي قرار دارند، درباره محدوديت هاي شهرهاي قرمز اينگونه توضيح 
داد: »در شهرهاي قرمز فقط گروه يك مش��اغل اجازه فعاليت دارند و 

مشاغل گروه هاي دو، سه و چهار اجازه فعاليت ندارند.«
به گفته وي مش��اغل گروه يك شامل س��وپرماركت ها، فروشگاه هاي 

زنجيره اي، تعميرگاه ها و ساير مشاغل ضروري هستند. 
رئيس��ي افزود: »در ش��هرهاي با وضعيت نارنجي هم گ��روه يك و دو 
مش��اغل اجازه فعاليت دارند و گروه س��ه و چه��ار نمي توانند فعاليت 

داشته باشند.«
در حال حاضر ۲۵۷ شهر قرمز داريم كه خروج پاك هاي بومي و ورود 
پاك هاي غيربومي به اين شهرها غيرمجاز است. سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا تصريح كرد:»همه فعاليت هاي آموزشي بايد تعطيل باشد 
و به صورت مجازي برگزار ش��ود. همچنين رستوران ها اجازه پذيرش 

مهمان ندارند و بايد به صورت بيرون بر فعاليت داشته باشند.«
وي در پايان خاطر نش��ان كرد:» قرار اس��ت از امروز به مدت ۱۰ روز 
تعطيلي هاي سراسري اعمال شود و بعد از آن ارزيابي كنيم اگر الزم بود 

اين تعطيلي ها ادامه پيدا كند وگرنه متوقف شود.«
  جزئيات محدوديت هاي 10 روزه

حسين قاس��مي، دبير كميته اجتماعي انتظامي س��تاد ملي مديريت 
كرونا، در تشريح روند اعمال محدوديت ها در شهرها متناسب با وضعيت 
كرونايي آنها گفت:»در شهرهاي قرمز براي مشاغل گروه دو، سه و چهار 
تعطيلي به مدت دو هفته و قابل تس��هيل و تش��ديد در صورت تغيير 
شرايط با تشخيص وزارت بهداشت اعمال خواهد شد. از سوي ديگر در 
اين شهرها مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، آموزشگاه ها و 
حوزه هاي علميه تعطيل كامل خواهند بود و در فعاليت هاي اجتماعي 
نيز نمازهاي جمعه، مس��اجد، نمازهاي جماعات يوميه، مراس��م هاي 

آييني و مذهبي نيز تعطيل كامل خواهند بود.«
  موج سهمگين كرونا با بازارهاي شلوغ، صف هاي طوالني و 

درهم فشرده مرغ و غيره
سعيد نمكي، وزير بهداشت هم روز جمعه در نامه اي خطاب به معاونان 
وزارت بهداشت و رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور نوشت:»پيرو 
مكاتبات و مذاك��رات قبلي با توجه ب��ه التهاب ناش��ي از موج چهارم 
بيماري كوويد ۱۹ در كش��ور، همان گونه كه در مكاتبات قبل يادآور 
شدم پيش  بيني از ارتفاع موج جديد سنگين  تر و حجيم  تر از امواج قبلي 
است. آنچه همكارانم در روزهاي اخير از موارد بستري مي بينند ناشي 
از بي  توجهي  هاي قبل از سفرها به خصوص بازارهاي شلوغ، صف  هاي 
طوالني و درهم فش��رده مرغ و غيره اس��ت و افزايش تصاعدي موارد 
سرپايي حاكي از اثرات سفرهاي نوروزي  است كه از روزهاي آينده بايد 
منتظر افزايش موارد بستري باشيم.« وي جهت كاهش فشار سنگين 
به بخش  هاي بستري و احتمال كمبود تخت بيمارستاني، به خصوص 
مراقبت  هاي ويژه بر توجه به اجراي گام جديد طرح شهيد سليماني با 
همكاري بسيج و سازمان  هاي مردم نهاد در قالب محله محور كماكان به 

عنوان اولين سطح مراقبتي و بيماريابي تأكيد كرد. 
گسترش مراكز ۱۶ و ۲۴ ساعته، درمان سريع ضد ويروس در بيماران 
عامت دار و پرخط��ر در اولين روزهاي ابتا ب��راي كاهش بار ويروس 
و پيش��گيري از ش��روع فاز مخرب ايمونولوژي��ك، پرداخت معوقات 
دانشگاه ها و مطالبات مراكز سرپايي، نظارت دقيق و مستمر بر رعايت 
شيوه  نامه  هاي بهداشتي، كنترل مرزهاي هوايي و زميني براي ممانعت 
از ورود ويروس هاي موتاس��يون يافته غير انگليس��ي توسط مسافران 
بازگشته از سفرها به خصوص از كشورهاي همسايه و استفاده از ظرفيت 
مطب ها، كلينيك ها و بيمارستان  هاي خصوصي و خيريه ديگر بندهايي 
است كه نمكي در نامه به رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي بر اجراي آن 

به منظور مديريت شرايط پيش رو تأكيد كرد. 
  هفته هاي پر مرگ پيش رو

حميد عمادي، عض��و كميته علمي س��تاد مقابله با كرونا اما با اش��اره 
به وضعيت مراجع��ات بيماران كرونا به بيمارس��تان ها در خيز چهارم 
بيماري گفت:» متأسفانه حداقل دو، س��ه هفته سخت و پرمرگ را در 
پيش خواهيم داش��ت.« وي درباره برخي اظه��ارات مبني بر احتمال 
سياه شدن وضعيت تهران و شهرهاي قرمز طي چند هفته آتي  ادامه 
داد:»مس��ئوالن بايد س��ريعاً اقدامي كنند و محدوديت هايي را اعمال 
كنند. اگر با همين روند پيش رود، ممكن اس��ت در شهرهاي قرمز به 

وضعيت سياه هم برسيم.«

استادي بسيار باسواد و البته كمي بد اخالق!
ما كارشناسي ارشد مي خوانديم و با اين استاد خاطرات زيادي 

داشتيم. 
از جمله دانش�جويي دير فهم و در عين  ح�ال جاه  طلب بود كه 
براي گذران پايان نامه به يك نمره ارفاق نياز داش�ت و اس�تاد 

سالخورده ما نيز به هيچ وجه زير بار آن نمي رفت!
دوستم مرا واسطه كرد و من به رغم ميل باطني ام سراغ استاد 
رفتم و گفتم كه او پس�ر خوبي اس�ت، اما قدري دستش تنگ 
است و پرداخت اجاره خانه برايش دشوار؛ مي شود براي قبولي 

كمكش كنيد؟
اس�تاد نگاه ژرفي به من نموده، حرفي زد كه بعدها عمق آن را 

فهميدم: 
-  تركيب بي سوادي، فقر و جاه طلبي مي تواند فاجعه اي به وجود 
آورد؛ شما از كجا مي دانيد كه او در آينده به پست و مقام مهمي 

نرسد؟ بگذار من و تو عامل آن فاجعه نباشيم!
دوستان! واقعًا يك نمره ارفاق اين همه مسئوليت دارد؟!
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اولين نمون�ه رام قطار 

بيژن سوراني
  گزارش  یک

هفت واگنه مترو توليد 
ملي با اتكا به دانش و 
توانمندي جوانان ايراني و با رفع انحصار و وابستگي 
خارجي ساخته شد. اين پروژه از سوي رئيس جمهور 
به بهره برداري رس�يد. ش�هردار تهران از توانايي 
توليد 400 واگن مترو در س�ال با توانمندي داخلي 
خبر داد و از دولت درخواست كرد به تعهدات خود 
براي س�اخت تجهي�زات داخلي مت�رو عمل كند. 
س��ال گذش��ته تفاهمنامه اي ميان معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري با ش��هرداري تهران منعقد 
شد تا نخستين قطار ملي با همكاري و مشاركت جوانان 
نخبه كشور ساخته شود. با تاش هاي صورت گرفته از 
سوي ش��ركت هاي دانش بنيان و متخصصان داخلي 
سرانجام قطار ملي به ريل چرخه توليد انبوه وارد شد تا 

نياز هاي كشور را برطرف سازد. 

 روحاني: دانش بنيان ها افتخارآميز هستند
 حس��ن روحاني، رئيس جمه��ور افتت��اح طرح ه��اي 
دانش بنيان و فناورانه در كشور را بس��يار افتخار آميز 
خواند و دستور بهره برداري از يك رام قطار هفت واگنه 
متروي��ي را به ص��ورت و يدئو كنفرانس��ي صادركرد و 
گفت:» در زمينه صنعت توانس��تيم يك موتور سبك 
سه س��يلندري را توليد كنيم كه مصرف آن خيلي كم 
است. همانطور كه اعام ش��د مصرف آن ۵ ليتر است، 
موتور هم قدرتمند است، يورو۶ هم است، يعني كامًا 
از نظر محيط زيستي اس��تاندارد روز دارد كه براي ما 

بسيار مهم است.«
 وي در خصوص ساخت قطارملي مترو بيان كرد:» در 
زمينه واگن مترو كه در كانشهرها يك نياز فوري است، 

اين قدرت پيدا شده كه بتوانيم در توليد واگن هاي مورد 
نياز به تدريج روي پاي خودمان بايس��تيم و خودكفا 

بشويم.«
 وي افزود:»دانش��گاه هاي ب��زرگ م��ا مخصوص��اً 
دانشگاه هايي كه در زمينه علوم تجربي، علوم رياضي، 
مكانيك يا پزشكي كار مي كنند بايد در كنار خود يك 
مركز فناوري هم داشته باش��ند. اگر نباشد حتماً اين 
دانش��گاه ناقص خواهد بود. از اين به بعد هر دانشگاه 
بزرگي بايد در كن��ارش يك مركز ن��وآوري و فناوري 
هم باشد و ش��تاب دهنده ها در آنجا فعال باشند و اين 
شتاب دهنده ها هستند كه بايد دانشگاه را كاماً به توليد 
وصل كنند و بعد هم اين اتصال را به بازار فروش برسانند 

تا شاهد يك تحول بزرگ باشيم.«

 حناچي: دولت به تعهدات خود عمل كند
كمبود قط��ار و واگن مترو در ش��رايط حاضر بر بار مش��كات 
زيست محيطي افزوده است و افزايش واگن هاي مترو مي تواند 
از ش��دت همه گيري كرونا ه��م بكاهد. ناوگان مت��رو تهران با 
هفت خط و بيش از ۱۳۰ ايستگاه فعاليت دارد و اورهال كردن 
واگن هاي قطار بسيار ضروري است. ورود قطارهاي ملي مي تواند 
مرهمي بر دردهاي اين ناوگان باشد. در همين خصوص شهردار 
تهران در آيين بهره برداري از قطار ملي گفت: براي كمتر از ۱۰ 
سال آينده به حدود ۵هزار واگن مترو نياز داريم تا بهره برداري 
از مترو به صورت حداكثري انجام شود. بي ترديد توسعه حمل و 
نقل عمومي با هدف كاهش آلودگي هوا و ترافيك در دستور كار 

قرار دارد كه مترو در اين توسعه نقش اساسي دارد. 
پيروز حناچي افزود: تكميل ش��بكه مترو با ۱۴۱ ايس��تگاه در 
دستور كار قرار دارد. تا پايان سال ۱۴۰۰ بايد تأمين ۲ هزار واگن 
مترو محقق ش��ود كه در همين راستا ش��ركت مترو با حمايت 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به منظور دستيابي به 
اهداف از پيش تعيين شده با بهره گيري از توان و دانش داخلي 

در جهت اجرايي كردن قطار ملي گام برداشته است. 

شهردار تهران تأكيد كرد: در پروژه قطار ملي ارتقاي بومي سازي 
از حدود ۳۰ درصد در گذش��ته به بي��ش از ۸۰ درصد يكي از 
اهدافي بوده كه به طور جد دنبال ش��ده و از سوي ديگر دانش 
طراحي صنعت ريلي و رفع انحصار و وابستگي خارجي پيگيري 

شده است. 
وي تأكيد ك��رد: اين پروژه با تاش ۱۸ ش��ركت دانش بنيان 
و شركت واگن سازي تهران، جهاد دانش��گاهي و مپنا منجر 
به توليد يك رام قطار ش��د. تمامي زير سيس��تم ها مطابق با 
استانداردهاي بين المللي در اين پروژه و در داخل كشورمان 
توليد شده اس��ت. در حقيق��ت در چني��ن پروژه هايي ايجاد 
زيرساخت ها شامل تجهيزات ثابت و ناوگان از اهميت بسزايي 
برخوردار است. كسب دانش فني براي توليد انواع قطارهاي 
پرسرعت و استفاده از ظرفيت هاي خالي شركت هاي داخلي و 
ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم به همراه كاهش قيمت 
ناوگان در حدود بيش از ۲۰ درصد در سال از ديگر اهداف اين 

پروژه بوده است. 
ش��هردار تهران تأكيد كرد: نهادينه كردن بومي س��ازي توليد 
در قالب تش��كيل ش��ركت پيمانكاري دانش بنيان و حمايت و 

پش��تيباني از آن از ديگر اقداماتي اس��ت كه بايد دنبال شود. 
اميدواريم با پش��تيباني و پيگي��ري توليد قطار ملي مش��كل 
كانشهرهاي كشور به ويژه پايتخت حل و فصل شود. در توليد 
قطار ملي طراح��ي و تغييرات طراحي در داخل كش��ور انجام 
مي شود. با تكميل ظرفيت در سال ۱۴۰۰ مي توانيم ۱۰۵ واگن 

توليد كنيم. 

زهرا چیذري 

تلفن سركاري داروخانه ها !
يك ش�هروند تهراني: مدتي اس��ت به خاطر بيماري سرطان نياز 
به داروهاي خاص پيدا كرده اي��م و در بعضي از مواق��ع برخي از اقام 
دارو را يكي از داروخانه هاي سيزده آبان، يا هال احمر يا ۲۹ فروردين 
ندارن��د و از مراجعه كنن��ده مي خواهند به داروخان��ه ديگري مراجعه 
كند يا با ش��ماره تلفن هاي آنها تم��اس بگيرد، اما معم��والً با آنكه اين 
داروخانه هاي مع��روف و با ارباب رجوع زياد ش��ماره تلفن هاي خود را 
منتشر كرده اند، ولي در اغلب مواقع هيچ كس پاسخگوي تلفن نيست، 
سؤال اينجاست اگر قرار نيست كس��ي تلفن ها را پاسخ دهد، اصًا چرا 

اين شماره ها را در اختيار مراجعه كنندگان مي گذارند؟!
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