
محققان ي�ك ش�ركت دانش بنيان ب�ا توليد و 
بومي س�ازي پارچه هاي س�ه بعدي بافته شده 
از نخ شيش�ه، ايران را به شش�مين دارنده اين 
فناوري مهم تبدي�ل كردند. بومي س�ازي اين 
فناوري در ايران هم با كمترين قيمت نس�بت 
به پن�ج كش�ور ديگ�ر رخ داده اس�ت. صنايع 
ساختمان س�ازي، حم�ل و نق�ل، راه و ترابري، 
آب و فاض�اب، نف�ت و پتروش�يمي از صنايع 
اصلي اس�تفاده كننده از اين فناوري هستند. 

منس��وجات درون بافت يا همان منس��وجات سه 
بعدي از پيوستن حداقل سه دسته نخ در سه محور 
و جهت مختلف بدون هيچ گون��ه ضايعات بافتي 
توليد مي شوند. تاكنون ساخت ماشين آالت توليد 
منسوجات س��ه بعدي در داخل كشور امكان پذير 
نبود. از سوي ديگر به دليل كاربردهاي استراتژيكي 
اين محصول با ارزش، امكان خريد اين ماشين آالت 
از سازندگان خارجي هم وجود نداشت و ورود آنها 

به كشور تحريم بود. 
 به ثمر نشستن يك دهه تاش

الياف شيش��ه اي��ن تواناي��ي را دارند ك��ه تعادل 
مناسبي بين قطعات و اليه هاي مختلف تجهيزات 
سخت افزاري صنايع مختلف برقرار كنند. به همين 

خاطر مدت هاس��ت كه از بافت س��ه بعدي الياف 
شيشه اي به عنوان يكي از عوامل تقويت كننده در 
پليمرها در صنايع مختلف به خصوص صنايع نفتي 

استفاده مي شود. 
س��يم و كابل، لوله ه��اي انتق��ال مايع��ات، بتن 
پيش س��اخته و تجهيزات انتقال در پتروشيمي ها 
به شدت وابس��ته به س��اختارهاي تقويت شده با 
الياف شيشه است. اين الياف سه بعدي به استحكام 
و پايداري تجهيزاتي كه بايد فشار زيادي را تحمل 

كنند، كمك زيادي مي كنند. 
برخي از صنايع در كشورهاي مختلف از منسوجات 
دو بعدي در صنايع خود استفاده مي كنند. در ايران 
هم برخي صنايع چاره اي جز اين كار نداشتند، زيرا 
استفاده از الياف سه بعدي نياز به فناوري گرانقيمتي 

دارد. 
آنطور كه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
گزارش داده، بومي سازي پارچه سه بعدي بافته شده 
از نخ شيشه توسط محققان يك شركت دانش بنيان، 
ايران را در بي��ن پنج كش��ور)امريكا، چين، ژاپن، 
اسپانيا و آلمان( سازنده ماشين آالت و توليدكننده 
منسوجات پيشرفته در سطح جهان قرار داده است. 
فناوري الياف سه بعدي در تعداد انگشت شماري 
از كشورهاي صنعتي، به عنوان يك فناوري سطح 

باال ش��ناخته مي ش��ود، اما در حال حاضر، فعاالن 
فناور ايراني پس از يك دهه تالش، توانستند براي 
نخستين بار در غرب آسيا به بافت صنعتي اين نوع 

پارچه دست يابند و آن را ثبت اختراع كنند. 
 هم صرفه جويي در انرژي هم ضد زلزله

كاربرده��اي اين محصول در صنايع س��اختمان، 
حمل و نقل، راه، و ترابري، صنعت آب و فاضالب، 
نفت و پتروشيمي، س��اخت كانكس ها، اتاقك ها و 
پناهگاه هاي كامپوزيتي، سازه ها و مستحكم سازي 
آنها، گلخانه هاي صنعتي، عمران و تأسيسات شهري 
و محافظت از ديواره هاي بتني بسيار گسترده است.  
قيمت پايين محصوالت  س��اخت اي��ران موجب 
شده اس��ت تا كاربرد آن در امور س��اختماني و به 
ويژه كف و سقف س��اختمان ها كاماًل موضوعيت 

داشته باشد. 
همچنين با ويژگي هاي منحصر به فرد اين محصول 
مانند س��بكي و تحمل بار بس��يار باال، س��هولت 
شكل دهي، عايق خوب صوتي، حرارتي  و رطوبتي، 
مقاومت در مقابل خوردگي و پوسيدگي، سرعت 
باالي اجرا، مقاوم در مقابل زلزله؛ كاهش ش��ديد 
مصرف انرژي، زمينه تحولي در صنعت س��اخت و 

ساز كشور فراهم شود. 
عرضه اين محصول در جهان كاماًل جديد است و 

عمر حضور پارچه هاي سه بعدي از بافت شيشه در 
بازار جهاني، از دو دهه فراتر نمي رود. حدود ۲۰ سال 
است كه فناوري آن، در اختيار چند كشور معدود 
قرار دارد و ايران هم با وجود تحريم هاي گسترده، 

موفق به كسب اين فناوري شده است. 
 كمكي براي پروژه مسكن ملي دولت

بازار جهاني اي��ن محصوالت تاكنون به واس��طه 
قيمت باالي اين فناوري در دنيا بيش��تر معطوف 
به كاربردهاي خاص و س��طح ب��اال مانند صنايع 
هوا- فضا و دريايي و زيرسطحي، بدنه هواپيماهاي 
س��بك رادارگريز و بدنه قايق هاي سبك و تندرو، 
پوشش براي زير سطحي ها و ماهواره ها بوده است. 
البته با افزايش حجم توليدات، كاربردهاي آن در 
ساير صنايع بزرگ هم گسترش بيشتري خواهد 
داش��ت.  قيمت پارچه هاي صنعتي توليدي ايران 
بر اساس نوع، معادل يك سوم تا يك چهارم رقباي 
خارجي آن است. بنابراين، بسياري از كاربردهاي 
پارچه هاي بافته شده از نخ شيشه به خصوص نوع 
سه بعدي آن كه در خارج از كشور پر هزينه است، با 
استفاده از پارچه هاي توليدي ايراني بسيار باصرفه 

خواهد شد. 
بخش ساختمان كشور با توجه به كسب تأييديه 
فني اين اختراع از مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي، همچنين انجام موفقيت آميز پروژه هاي 
انجام ش��ده، مي تواند ب��ه توليد انب��وه صفحات 

كامپوزيتي هم دست پيدا كند. 
 پيشروتر از اسپانيا

تالش محققان موجب شد تا دستگاه ها و تجهيزات 
به كار گرفته ش��ده بومي س��ازي ش��وند و معايب 

دستيابي به فناوري سه بعدي هم مشخص شود. 
در مراحل بعد، منسوجات صنعتي توليد شده جهت 
آغشته س��ازي با مواد شيميايي مخصوص و توليد 
دستگاه هاي مناسب براي آزمايش هايي همچون 
برش، خمش، فش��ار، عايق ضربه و حرارت بودن و 

غيره صورت گرفت. 
پس از اينكه فن��اوري پارچه هاي س��ه بعدي اين 
دانش  بني��ان، آزمايش ها را با موفقي��ت انجام داد، 
نوبت به عملياتي شدن رسيد. منسوجات صنعتي 
اين ش��ركت در صنايع س��اختماني و نفتي هم به 
موفقيت رسيد و از سوي نهادهاي مربوطه داخلي و 

خارجي مهر تأييد گرفت. 
اين شركت حتي موفق شده پارچه هاي سه بعدي 
صنعتي با عرض چهار متر توليد كند حتي اسپانيا 
هم كه چنين فن��اوري را در اختي��ار دارد، در اين 

خصوص موفقيتي نداشته است. 
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رئيس سازمان نظام پزشكي: پزشكان را تأمين كنيد در منطقه محروم مي مانند

پيشنهاد افزايش ويزيت به 120 هزار تومان! 

ايران در جمع 6 كشور توليدكننده منسوجات سه بعدي
محققان موفق به توليد پارچه سه بعدي بافته شده با نخ شيشه شدند كه كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف دارد

ماج�راي افزايش 

زهرا چيذري 
ظرفي�ت آموزش   گزارش  2

پزش�كي در نگاه 
اول مزيت�ي ب�راي جامع�ه پزش�كي ب�ه نظر 
مي رسد؛ پزشكاني كه در طول بحران دو ساله 
كرونا آسيب ديدند و شهيد دادند طبيعتاً نياز به 
نيروي تازه نف�س و كمكي دارن�د و اين مهم با 
افزايش ظرفيت ها و تربيت نيروي هاي بيشتر 
محق�ق مي ش�ود، ام�ا وقت�ي ب�ا گايه ه�ا و 
مخالفت هاي مسئوالن رده باالي صنف پزشكان 
همچون سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت 
مواجه شويد، متوجه خواهيد شد اين ماجرا از 
زوايه نگاه آنها با زاويه نگاه عموم جامعه و حتي 
پزش�كان موافق افزاي�ش ظرفيت ها متفاوت 
است. رئيس تازه وارد سازمان نظام پزشكي هم 
در دفاعي تمام قد از پزش�كان ضمن تأكيد بر 
لزوم افزايش 60 درصدي تعرفه هاي پزشكي و 
حتي تهديد به امضا نكردن تعرفه هاي كمتر از 
اين، وضعيت كشور را از نظر تعداد پزشك بسيار 
خوب توصيف مي كند. وي معتقد است افزايش 
ظرفيت پزشكي بايد متناسب با زيرساخت ها 
باش�د و گرنه منجر به كاهش كيفيت آموزش 
مي شود، اما در عين حال خودش هم به نوعي بر 
كمبود پزش�ك به خصوص در برخي رشته ها 
صح�ه مي گ�ذارد و مي گويد: » ب�ه دليل عدم 
استقبال پزشكان از ادامه تحصيل در رشته هاي 
تخصص�ي و ف�وق تخص�ص ممكن اس�ت در 
سال هاي آينده با بحران كمبود متخصص مواجه 
شويم و ناچار شويم بيماران را براي ادامه درمان 
به كشور هاي ديگر بفرستيم. « وي در پاسخ به 
سؤال »جوان« درباره تأكيد رئيس كميسيون 
بهداشت مجلس بر نبود پزشك متخصص در 
بس�ياري از مناطق كش�ور با تمرك�ز بر بحث 
تعرفه ها و لزوم افزايش 60 درصدي آن و رسيدن 
ويزيت پزشكان به حداقل 120 هزار تومان تأكيد 
مي كند: » هر قدر هم ظرفيت پذي�رش را زياد 
كنيم تا اين مسائل حل نشود، فايده اي ندارد!«  

روز گذش��ته نخس��تين نشس��ت خبري محمد 
رئيس زاده رئيس سازمان نظام پزشكي با رسانه ها 
برگزار ش��د تا وي به عنوان رئيس سازمان صنفي 
پزش��كي در دفاعي تمام قد از سفيد پوشان عرصه 
س��المت، موضوعاتي همچون كمبود پزشك در 
كشور، افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، 
اصالح آموزش پزشكي را زير سؤال برده و طرح اين 
مس��ائل را در زمان كنوني موجب خدشه به روح 
پزشكاني بداند كه در دو سال گذشته در خط مقدم 

مبارزه با كرونا قرار داشته اند. 
اين در حالي اس��ت كه مباحثي همچون افزايش 
ظرفيت پذيرش پزشك در كشور و تربيت پزشكان 
بيشتر الاقل در نگاه نخست در حوزه حمايت گري 
از پزشكان و كاهش باري اس��ت كه در بحران هاي 
اينچنيني بردوش سفيد پوش��ان عرصه س��المت 
تحميل مي شود و حتي برخي اعضاي كميسيون 
بهداشت مجلس همچون حس��نيعلي شهرياري، 
رئيس كميسيون بهداشت كه خودش هم پزشك 
است به آن اذعان دارند و تأكيد مي كنند »بسياري از 
مناطق كشور در نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي 
پزشكي با كمبود مواجه هستيم«. با اين وجود رئيس 
سازمان نظام پزشكي در عين حالي كه مي گويد با 
افزايش ظرفيت پزشكي موافقيم، اما اين موافقت وي 
اما و اگرهايي دارد كه به مخالفت نزديك تر است. در 
كنار اين آقاي رئيس وقتي وارد بحث هاي تعرفه اي 
مي شود و مي خواهد از پيشنهاد افزايش 6۰ درصدي 
تعرفه ها دفاع كند به كاهش تربيت پزشك در برخي 
رشته ها اش��اره مي كند و تا جايي پيش مي رود كه 
ممكن اس��ت در آينده به جايي برسيم كه مجبور 
به اعزام بيمار به خارج شويم يا پزشك خارجي وارد 
كشور كنيم. از نگاه وي تنها راهكار اين ماجرا اصالح 

تعرفه هاست نه افزايش تربيت پزشكان !
  تجربه موفق ادغ�ام آموزش هاي تئوري 

و عملي 
رئيس زاده همچنين در مخالفت با ادغام آموزش 
پزش��كي در وزارت علوم معتقد است: »افتخاراتي 
كه ما در حوزه بهداش��ت و درمان داريم حاصل از 
ادغام آموزش تئوري است كه در شبكه بهداشت و 
درمان كشور است و ما را به خودكفايي رسانده كه 
ساالنه بيش از ۱۵۰ هزار بيمار از ساير كشور ها براي 
درمان به پزش��كان ما مراجعه مي كنند و در هيچ 

زمينه اي نيازي به كشور هاي خارجي نداريم و نبايد 
بعد از س��ال ها موفقيت و افتخارآفريني، عقبگرد 
داشته باشيم. نه تنها با اين ادغام مخالف هستيم، 
بلكه از وزير علوم درخواست داريم، حد و حدود و 

حريم وزارتخانه هاي ديگر را نيز رعايت كنند.«
از نگاه وي وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي، 
فرهنگستان بهداشت درمان و كميسيون بهداشت 
مجلس به عنوان چهار مرجع باالدستي با اين طرح 
مخالف هس��تند و هيچ كس جز اين چهار مرجع 
اشراف كارشناسي بر مسائل كشور ندارد و دلسوز 
سالمت جامعه نيست. رئيس سازمان نظام پزشكي 
تأكيد دارد: » ما معتقديم اي��ن طرح نه تنها موفق 
نخواهد بود، بلكه مشكالتي را براي نظام آموزش 
ايجاد خواهد كرد. ظرفيت پذيرش دانشجوي ما از 
س��ال ۹۲ تاكنون ۵۰ درصد افزايش داشته است. 
افزايش ظرفيت و توسعه آموزش در حوزه پزشكي 
بسيار متفاوت با ساير رشته هاست و نياز به امكانات 
بسيار زيادي دارد و اگر بدون زيرساخت مناسب 
اين افزايش صورت بگيرد، منجر به فارغ التحصيلي 
پزشكان بي كيفيت و ناكارآمد خواهد شد و براي 

سالمت مردم مضر خواهد بود.«
  ش�رايط ماندگاري پزش�كان در مناطق 

محروم بايد فراهم شود
رئيس زاده در پاسخ به سؤال »جوان« در رابطه با 
اذعان رئيس كميسيون بهداشت مجلس بر كمبود 
پزش��ك در برخي از مناطق كشور مي گويد: » اگر 
ما در سيستان و بلوچستان جراح قلب نداريم، به 
اين معنا نيست كه جراح قلب كم داريم. بلكه اين 
سؤال مطرح است كه چرا جراح قلب در سيستان و 
بلوچستان نمي ماند. ما اگر شرايط پزشكان را مهيا 
نكنيم به مناطق محروم نمي رون��د. من افزايش 
ظرفيت را قبول دارم، اما افزايش بي رويه ظرفيت 

را قبول ندارم و مقدم بر افزايش ظرفيت بايد توزيع 
مناسب پزشكان را داشته باشيم.«

وي با تأكيد ب��ر اينكه در ما ب��االي ۱7 هزار خانه 
بهداشت و 33 هزار بهورز در كنار پزشك خانواده 
ارائه خدمت مي كنند. رئيس سازمان نظام پزشكي 
تأكيد كرد: » شما شرايط را مهيا كنيد پزشكان ما در 
دور افتاده ترين مناطق هم خدمت خواهند كرد. 
كما اينكه گروه هاي جهادي ما در حوزه بهداشت و 

درمان اين خدمات را ارائه مي دهند. «
  اولويت اقتصاد سامت 

رئيس زاده همچنين در پاس��خ به موضوع تخلف 
وزارت بهداش��ت در به كار گيري پزشكان طرحي 
در مناطق محروم پاس��خ مي دهد: » تنها رشته اي 
كه طرح اجب��اري دارد و اصاًل مخدوش نش��ده و 
وزارتخانه در بحث طرح بس��يار جدي است و اين 

طرح اصالً مخدوش نشده است.«
وي در پاسخ به سؤال ديگر »جوان« مبني بر اينكه 
با اين اوصاف چرا مش��كل نبود پزشك در مناطق 
محروم همچن��ان ادامه دارد با تأكي��د بر اقتصاد 
سالمت مي گويد: » شما نمي توانيد انتظار داشته 
باشيد در هر روس��تا يك پزشك يك متخصص و 
يك درمانگاه داش��ته باش��يد و بحث هاي اقتصاد 
سالمت مهم است. اگر براي كشور و اقتصاد سالمت 
مي صرفد، اشكالي ندارد پزشك را در روستا مستقر 
كند و به او درآمد مناسب بدهد و بگويد روزي دو 
تا ويزيت كن«. رئيس زاده معتقد است ما بايد نيرو 
را در  جايي به كار بگيريم كه تناسب داشته باشد 
و به صرفه باشد.  رئيس سازمان نظام پزشكي باز 
هم تأكيد مي كند: » ما به هيچ عنوان در مقايس��ه 
با كش��ورهاي منطق��ه كمبود پزش��ك نداريم و 
وضعيت مان بس��يار هم خوب اس��ت. « وي نظام 
ارجاع را به عنوان يكي از راهكارهاي توزيع مناسب 
پزشك مي داند و تأكيد دارد بايد وضعيت امروز را 
نسبت به گذش��ته ديد.  دكتر رنجبر زاده معاونت 
اجتماعي و امور پارلماني سازمان هم در پاسخ به 
طرح بومي گزيني براي حل مشكل مناطق محروم 
و مهاجرت اين پزشكان به شهرهاي بزرگ پس از 
فارغ التحصيلي مي گويد: »بحث بومي گزيني داريم 
و در هر استان ۲۵ درصد بومي گزيني انجام شده و 
به هيچ كدام از اين افراد اجازه فعاليت در ديگر نقاط 

كشور نخواهد داشت.«
پزشكان هر چند در دوران پاندمي كرونا فداكارانه 
در صحنه ايس��تادند، اما الاقل مدافعاني دارند كه 
حتي به فكر معيش��ت آينده آنها هستند و از حق 
و حقوقش��ان دفاع مي كنند. در چنين شرايطي 
است كه احساس مي كني هيچ كس مدافع حقوق 

بيماران نيست! 

 رئيس ديوان عدالت اداري اع��الم كرد: ورود بي��ش از ۱۲ ميليون 
پرونده در دستگاه قضايي كشور نش��ان از تغيير سبك زندگي دارد و 
بسيج وظيفه دارد به ترويج س��بك زندگي اسالمي بپردازد و انگيزه را 

در جامعه ايجاد كند. 
  ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص ظرفيت پزشكي اعالم 
كرد: در كشورهاي با نظام سالمت پيشرفته سرانه پزشكان بين 3۰ الي 
۵۰ پزشك در هر ۱۰هزار نفر اس��ت. بنابراين اگر طي پنج سال آينده 
افزايش ساالنه 3هزار نفري در پذيرش پزشكي در كشور داشته باشيم 
۱۸ سال طول خواهد كش��يد تا سرانه پزشك در كش��ور به حد نظام 

سالمت كشورهاي پيشرفته برسد. 
 متخصص قلب و عروق كشورمان با اشاره به اينكه در زمان استرس 
ضربان قلب افزايش مي يابد، گفت: دردهاي قلبي تيركشنده نيستند و 
معموالً حداقل يك دقيقه طول مي كشند. اين دردها در هنگام فعاليت و 
در وسط قفسه سينه اتفاق مي افتد و مي تواند تا چهار دقيقه هم ادامه پيدا 
كند. اگر فردي عالوه بر افزايش تپش قلب عالئمي همچون عرق سرد هم 

در هنگام استرس داشت حتماً بايد به پزشك متخصص مراجعه كند. 
 رئيس گروه س��المت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداش��ت با اشاره به 
شرايط آلودگي هوا در كشور و به ويژه تهران، با استناد به قانون هواي 
پاك گفت: در تهران به طور ميانگين در سال ۱3۹۹ تعداد 3هزارو7۵۱ 
مرگ منتسب به مواجهه با ذرات معلق رخ داده است و همه اهالي شهر 

تهران هم تحت تأثير آلودگي هوا بوده اند.
  محتش��مي پور، معاون فني و بهره برداري سازمان تاكسيراني شهر 
تهران در خصوص علت تأخير در تعويض تاكسي هاي فرسوده گفت: 
متأسفانه شركت ايران خودرو در سه ماه ابتداي سال، صدور پيش فاكتور 
را كاماًل متوقف كرد، زيرا به دنبال افزايش قيمت بود و گفت تا از مراجع 

ذيربط مجوز افزايش قيمت نگيرد، پيش فاكتور صادر نمي كند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

صرفه جويي ۹۰۰ ميليارد توماني
 با راه اندازي مترو پرند

مدي�ر اجراي�ي مت�رو پرون�د گف�ت: ب�ا راه ان�دازي مت�رو 
ياران�ه  براب�ر  هش�ت  از  بي�ش  مي توان�د  دول�ت  پرن�د 
س�وخت مع�ادل ۹00 ميلي�ارد توم�ان صرفه جوي�ي كن�د. 
عليرضا كرد رستمي در خصوص روند اجراي پروژه مترو پرند  با بيان 
اينكه ش��هر جديد پرند براي ظرفيت 7۰۰ هزار نفر طراحي شده و در 
حال توس��عه اس��ت، اظهار كرد: حدود 3۵۰ هزار نفر در پرند س��اكن 
هس��تند كه 4۰ هزار تردد به س��مت تهران دارند. در واقع پرند براي 

افرادي كه در تهران كار مي كنند، نقش خوابگاهي دارد. 
وي افزود: اگر ۲۰ هزار رفت و ۲۰ هزار تردد بازگشت در نظر بگيريم كه 
تقريباً براي هر حركت ۵۰ كيلومتر پيمايش لحاظ مي ش��ود و مصرف 
هر خودرو را ۸ ليتر در نظر بگيريم شامل ۱6۰ هزار ليتر بنزين مي شود. 
با در نظر گرفتن ۲3۰ روز كاري رفت و آمد )به لحاظ روزهاي تعطيل( 
ساالنه حدود 37 ميليون ليتر س��وخت مصرف مي شود كه اگر بهاي 
پرداختي مردم را براي آن در نظر بگيريم ۱۱۰ ميليارد تومان مي شود 
و دولت بيش از هش��ت برابر آن يعني ساالنه ۹۰۰ ميليارد تومان را  به 
صورت يارانه مي پردازد.  مدير اجرايي مترو پرند تصريح كرد: از آنجايي 
كه وضعيت ش��هر پرند 7۰۰ هزار نفر پيش بيني شده قطعاً با افزايش 
جمعيت تردد مردم آن بيش از دو برابر خواهد ش��د؛ چراكه سفرهاي 
تحصيلي نيز با افزايش جمعيت بيشتر خواهد شد. اين در حالي است 
كه دولت مي تواند با تأمين اعتبار مورد نياز اين پروژه عماًل پول سه سال 
صرفه جويي در مصرف س��وخت را از آن خود كند. اين در حالي ا ست 
كه تمام اركان مديريتي كشور به دنبال اين هستند كه مصرف ناهنجار 
سوخت را كاهش دهند و به ثمر رساندن اين پروژه مي تواند به تحقق 

بخشي از اين هدف كمك كند. 
وي تصريح كرد: عالوه بر مواردي كه به آن اشاره كردم راه اندازي متروي 
پرند مي تواند در كاهش تصادفات، كاهش اتالف وقت مردم و استهالك 
خودروهاي آنها نيز اثرگذار باشد. اميدواريم بتوانيم با تأمين بودجه مورد 

نياز اين پروژه را براي سال آينده به بهره برداري برسانيم. 

فريدون مشيري تذكري نوشت و به شيشه خودروي همسايه اي 
چسباند كه جاي او پارك كرده بود. 

روز بعد پشت در خانه، نامه خوش خطي  يافت:
گر ما مقصريم، تو درياي رحمتي. . . 

اطاع�ت مي كنم جان�ا كه از ج�ان دوس�ت تر دارن�د  جوانان 
سعادتمند، پند پير دانا را

شاعر شيرين سخن نيز در پاسخ نوشت:
هنوز خط خوش تو، نوازش بصر اس�ت/  هنوز مستي اين جام 

جان فزا به سر است
ترا به »خط« تو مي بخشم  اي خجسته قلم/  كه آنچه در بر من 

جلوه مي كند، هنر است
جواب خط تو را هم به شعر خواهم گفت/  اگرچه خط تو از شعر 

من قشنگ تر است 
به اين هنر كه تو كردي، دلم اسير تو شد/  هنوز ذوق و هنر، دام 

و دانه بشر است 
هنر، ادب و بردباري اضاع مثلث نيك خواهي اند... 

نسل هاي پيش�ين مهربانانه تر با پديده  ها برخورد مي كردند؛ 
اينطور نيست؟

45۰

اميرعلي و فاطمه 
در صدر نامگذاري امسال 

فاطم�ه  اس�م  گف�ت:  اح�وال  ثب�ت  س�ازمان  س�خنگوي 
بيش�ترين  پس�ران  ب�راي  عل�ي  امي�ر  و  ب�راي دخت�ران 
فراوان�ي را از آغ�از س�ال 1۴00 ت�ا ب�ه ام�روز داشته اس�ت. 
س��يف اهلل ابوترابي س��خنگوي س��ازمان ثبت احوال درب��اره نام هاي 
پرطرفدار اظهار كرد: در سال ۱4۰۰ فاطمه براي دختران و امير علي 
براي پسران بيشترين فراواني را تا امروز داشته است.  او افزود: نام هاي 
انتخاب شده براي نوزادان پسر با بيشترين فراواني از ابتداي سال جاري 
به ترتيب شامل اميرعلي، محمد، علي، اميرحسين، حسين، آراد، آريا، 
ابوالفضل، آيهان، س��اميار، اميرعباس، ماهان، محمدحس��ين، كيان، 
محمدطاها، مهدي، عليرضا، محمدرض��ا، محمدمهدي و امير مهدي 
اس��ت.  ابوترابي در ادامه گفت: براي دختران به ترتيب اسامي فاطمه، 
زهرا، رستا، حلما، آوا، زينب، بهار، مرسانا، آيلين، ريحانه، رها، دلوين، 
يسنا، نيال، هانا، باران، فاطمه زهرا، نفس، نازنين زهرا و سلين بيشترين 
فراواني را در ميان اسامي منتخب براي نوزادان متولد شده از آغاز سال 

۱4۰۰ تا كنون داراست. 

 با اباغ بخشنامه دادگستري تهران 

مجرمان به جاي حبس كتاب مي خوانند
ص�دور  ب�ا  ته�ران  اس�تان  دادگس�تري  كل  رئي�س 
بخش�نامه اي از رؤس�اي تمام�ي واحد ه�اي قضايي خواس�ت تا 
اقدام�ات مرتب�ط ب�ا فرهن�گ كتابخوان�ي را ب�ه عن�وان 
دهن�د.  ق�رار  مدنظ�ر  حب�س  جايگزي�ن  مجازات ه�اي 
در پي درخواست معاون نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از معاونت منابع 
انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه مبني بر اعمال احكام فرهنگي مرتبط 
با فرهنگ كتابخوان��ي به عنوان مجازات جايگزي��ن حبس، محمدجواد 
حشمتي مهذب، رئيس كل دادگستري استان تهران در راستاي ارج نهادن 
به فرهنگ كتاب خواني و باالبردن سطح فرهنگ عمومي، به رؤساي كليه 
واحد هاي قضايي دستور داد كه با توجه به مفاد فصل نهم قانون مجازات 
اسالمي، صدور احكام جايگزين حبس مرتبط با اهداف نهاد كتابخواني 
مدنظر قرار گيرد.  رئيس كل دادگستري استان تهران همزمان با هفته 
كتابخواني با صدور بخش��نامه اي در زمينه همكاري با نهاد كتابخانه ها، 
به اقداماتي از قبيل كم��ك به تأمين منابع مكت��وب كتابخانه ها، خريد 
تجهيزات، تعمير و بازسازي كتابخانه هاي فرسوده با رعايت شرايط مقرر 

در قانون، به عنوان موارد جايگزين حبس براي محكومان اشاره كرد

عقب ماندگي بهزيستي
 در تهيه اقالم توانبخشي

معاون توانبخشي سازمان بهزيس�تي كشور با بيان اينكه تاكنون 
براي تأمين تجهيزات كمك توانبخشي 16 درصد از بودجه دريافت 
ش�ده و بودجه هايي كه دريافت ش�ده بيش�تر مربوط ب�ه هزينه 
پرستاري و مستمري ها  بوده است، گفت: امسال مقداري براي تأمين 
اقام با مشكل مواجه بوديم، اما بودجه داريم و اگر به ما تخصيص 
داده شود، مي توان بافاصله اقام توانبخش�ي را خريداري كرد. 
محمد نفري��ه  در خصوص برخي اظه��ارات مبني بر مش��كالت براي 
تهيه سمعك و باتري س��معك به خبرگزاري ايسنا گفت: تنها وسيله 
توانبخشي كه در ايران توليد نمي شود، »سمعك« است و اين براي ما 
پاشنه آشيل شده است. حتي ما شكايت كرديم و گفته شد ورود وسايل 
كمك توانبخشي تحريم نيست، اما وقتي سيستم بانكي تحريم است 
امكان وارد كردن آن وجود ندارد. از سوي ديگر تنها وسيله اي هم كه به 

آن ارز ترجيحي)دالر 4۲۰۰ توماني( تعلق مي گيرد، سمعك است!
وي با بيان اينكه در حال حاضر به دليل ارز و تحريم با مشكالت مواجه 
شده ايم، افزود: قيمت سمعك گران شده است و نمي توان گفت سمعك 
در بازار وجود ندارد. س��ال گذش��ته با دفتر تجهيزات پزشكي وزارت 
بهداشت هماهنگ شد و ليس��ت تمامي انبارها را دريافت و به ما ارائه 
دادند.  معاون توانبخش��ي سازمان بهزيستي كش��ور با اشاره به اينكه 
بزرگ ترين خريدار سمعك در ايران سازمان بهزيستي است، اظهار كرد: 
در حال حاضر باتري سمعك موجود است، اما مقدار آن كم و قيمت آن 
باال رفته است. سازمان بهزيستي سال گذشته به تمام افراد ناشنوا هزينه 
يكساله باتري سمعك را پرداخت كرد و اگر امسال هم بتوانيم، هزينه 

باتري را پرداخت مي كنيم. 
وي ادامه داد: البته امس��ال مقداري تخصيص بودج��ه هم عقب بود، 
با وجود اينكه در آب��ان ماه بايد حدود 6۰ درص��د از بودجه را دريافت 
مي كرديم، اما تاكنون براي تأمين تجهيزات كمك توانبخشي ۱6 درصد 
از بودجه دريافت شده و بودجه هايي كه دريافت شده بيشتر مربوط به 
هزينه پرستاري و مس��تمري ها بوده است. يك تخصيص جديدي هم 
داده شده بنابراين در مجموع حدود 4۰ درصد تخصيص بودجه داده 
شده است، البته خريد تجهيزات توانبخشي زمان بر است، زيرا بايد در 

سامانه دولت وارد شود و روند خود را طي كند. 
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كش��ور خاطر نشان كرد: حال با 
توجه به تغيير و تحوالتي كه در سازمان بهزيستي وجود داشته و بودجه  
جديدي كه داده شده، اميد است بتوان اقالم را خريداري كرد. اكنون 
اين مشكل در تأمين س��معك و باتري نيست، بلكه در تهيه همه اقالم 
عقب ماندگي داريم؛ گرچه با تفاهمنامه اي كه با بنياد پانزده خرداد بسته 
شده، مقرر شده حدود ۲7 هزار ويلچر به سازمان بهزيستي داده شود كه 

اكنون همه استان ها در حال دريافت ويلچرها هستند. 

اي�رنا

بسيج بيش از ۲ هزار زنداني را
 تاكنون آزاد كرده است

سردار سليماني: حركت بسيج در آزادي زندانيان معسر 
ادامه خواهد داشت

رئي�س س�ازمان بس�يج مس�تضعفين اقدام�ات بس�يج در 
عرص�ه خدم�ات مؤمنان�ه را بس�يار مؤث�ر دانس�ت و گف�ت: 
حرك�ت بس�يج در عرص�ه خدم�ات مؤمنان�ه در عرصه ه�اي 
مختل�ف از جمل�ه آزادي زندانيان معس�ر ادامه خواهد داش�ت. 
آيين آزادسازي زندانيان معس��ر و نهضت خدمات مؤمنانه بسيج ديروز 
با حضور حجت االسالم منتظري دادس��تان كل كشور، سردار غالمرضا 
سليماني رئيس سازمان بسيج و س��يد محمد حسيني معاون پارلماني 
رئيس جمهور و با ارتباط تصويري با س��پاه هاي استاني در سالن رضويه 
سازمان بسيج مستضعفين برگزار ش��د.  سردار سليماني در اين مراسم 
طي سخناني اظهار داشت: نهضت خدمات مؤمنانه از ابتداي سال گذشته 
آغاز شد و بسيج، آزادسازي زندانيان معسر را در برنامه خود قرار داد.  وي 
گفت: با خواست خداوند متعال و همراهي خيرين و ستاد ديه و قوه قضائيه 
توانسته ايم در اين عرصه قدم برداريم.   همچنين  دادستان كل كشور با 
بيان اينكه آزادي زندانيان امري خداپسندانه است، گفت: بسيج ۲ هزار 
و 6۸ زنداني را سال گذشته آزاد كرد و امس��ال نيز تعداد زيادي زنداني 
معسر را آزاد مي كند.حجت االسالم منتظري گفت: همه كمك كنند تا ما 
بتوانيم زندانيان غير عمد و كساني را كه به دليل بدهي گرفتار شده اند، از 
بند اسارت آزاد كنيم.  وي با اشاره به هفته بسيج گفت: در هفته بسيج قرار 
داريم هفته اي كه يادآور كساني است كه از جامعه بسيج در دفاع از قرآن 
و ارزش ها به شهادت رسيدند. از وجود اين عزيزان شرمنده هستيم چون 
نتوانس��تيم ِدين خود را به آنها به درستي ادا كنيم.  دادستان كل كشور 
افزود: بسيج شجره طيبه اي اس��ت كه امام راحل نهالش را غرس كرد و 
اكنون بعد از گذشت 4۰ سال آثار و ثمرات آن قابل مشاهده است به نحوي 
كه دنياي اسالم و مردم كش��ورمان از اين شجره طيبه ميوه مي چينند.  
منتظري افزود: يكي از خدمات ارزشمندي كه مشاهده مي كنيم، كمكي 
است كه بسيج به گرفتاران در حوزه هاي مختلف مي كند. روزي اين كمك 
به گرفتاران در س��يل و زلزله و كمك هاي مؤمنانه بود و امروز در قالب 

كمك به آزادسازي زندانيان معسر صورت مي گيرد. 


